
 

Nasza przygoda z Łodzią zaczęła się w piątek, 10 grudnia 2021 roku. 

Po niezbyt długiej, bo trwającej tylko 2,5 godziny podróży, autokar wiozący nas na 

wycieczkę zaparkował przy Ratuszu, a my pieszo, z panią przewodnik,  ruszyliśmy 

na zwiedzanie Łodzi. 

Rozpoczęliśmy od Synagogi Reicherów, zbudowanej w latach 1895-1902 z fundacji 

rodziny Reicherów. Synagoga przetrwała II wojnę światową tylko dlatego, że jej 

właściciel, Wolf Reicher sporządził fikcyjny akt sprzedaży swojemu niemieckiemu 

partnerowi w interesach, który nie pozwolił zburzyć synagogi i urządził w jej 

wnętrzach skład soli. 

W drodze do podwórka „Narodziny dnia” zatrzymaliśmy się przy Pomniku Trzech 

Fabrykantów, poświęconemu przedstawicielom największych łódzkich rodów. Trzej 

mężczyźni to Izrael Poznański (1833-1900), Karol Scheibler (1820-1881) oraz 

Ludwik Grohman (1826-1889). Byli oni twórcami przemysłowej Łodzi, zwanymi 

„królami bawełny”. 

Po sesji zdjęciowej dotarliśmy do wspaniałego podwórka, nazwanego „ narodziny 

dnia”. Jest to fantastyczny przykład rewitalizacji zwykłego podwórka, które stało się 

niezwykłą galerią malarską i miejscem niemal magicznym. 

Po przerwie na kawę i ciastko, pani przewodnik zabrała nas na następne podwórko- 

„Pasaż Róży”, miejsce piękne, lecz przede wszystkim poruszające. W założeniu ma 

uzmysławiać odwiedzającym siłę i znaczenie pełnej percepcji, jej znaczenie i 

ogromnej roli w życiu. Budynki oklejone są tysiącami małych kawałków luster, 

układających się w róże. 

Z centrum miasta autokar zawiózł nas na cmentarz żydowski. Kirkut założony został 

w 1892 roku i jest największym (40 ha) cmentarzem żydowskim w Polsce i jednym z 

większych w Europie. Najpierw zobaczyliśmy Dom przedpogrzebowy, następnie 

pani przewodnik pokazała nam groby m.in. Artura Rubinsteina, rodziców Juliana 

Tuwima a także mauzoleum Izraela Poznańskiego. Podczas drugiej wojny światowej 

cmentarz znalazł się w obrębie getta. 

Z cmentarza udaliśmy się do Muzeum Miasta Łodzi, znajdującego się w dawnym 

pałacu Izraela Poznańskiego. Pałac robi niesamowite wrażenie. Doskonale 

zachowane wnętrza pokazują ogromne bogactwo pierwotnego właściciela. Muzeum 

poświęcone jest historii miasta, jego wzlotom i upadkom, jak też osobom mającym 

związek z Łodzią- m.in. Arturowi Rubinsteinowi i Markowi Edelmanowi. 

Na zakończenie dnia czekała nas wizyta w Centrum handlowym Manufaktura. 

   

Drugi dzień w Łodzi rozpoczęliśmy od zwiedzenia Cerkwi św. Aleksandra 

Newskiego. Została ona wzniesiona w latach 1880-1884 z inicjatywy komitetu 

utworzonego przez największych łódzkich fabrykantów, którzy poprzez budowę 

prawosławnego obiektu sakralnego, zamierzali dowieść swojej lojalności wobec 

władz carskich. Freski i trzyrzędowi ikonostas zrobiły na nas ogromne wrażenie. 

Z cerkwi pani przewodnik zabrała nas na dworzec Łódź fabryczna, główną stację 

kolejową w Łodzi. Jest to jeden z największych i najnowocześniejszych dworców w 

Polsce. 



Z dworca pojechaliśmy do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, znajdującego się 

na terenie Parku Ocalałych, gdzie obejrzeliśmy wystawy nawiązujące do historii 

Łodzi. Kilka zdjęć przy pomniku Jana Karskiego siedzącego na ławeczce, i 

ruszyliśmy dalej, na Księży Młyn. Jest to zespół fabryczno- mieszkalny, zbudowany 

w XIX wieku przez Karola Scheiblera, jednego z najbogatszych łódzkich 

przemysłowców. Świetne miejsce historyczno- spacerowe, z przepiękną architekturą, 

utrzymującą historyczny charakter - pomimo zrewitalizowania. 

Przejeżdżając obok Wyższej szkoły Filmowej, dotarliśmy do Bazyliki 

Archikatedralnej św. Stanisława Kostki. Budowla w stylu neogotyckim z pięknymi 

witrażami .oraz bogato zdobionymi ołtarzami. 

Popołudniowo -wieczornym punktem programu był Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Najpierw zdjęcie na ławeczce z Julianem Tuwimem, później indywidualne 

zwiedzanie pięknie rozświetlonego jarmarku, zlokalizowanego wzdłuż ulicy 

Piotrkowskiej. 

 

Trzeciego dnia pożegnaliśmy piękną Łódź i udaliśmy się do Uniejowa. 

Pani prezes istniejącego od 25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i równocześnie 

prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku – pani Urszula Urbaniak podczas spotkania 

przy kawie i ciastkach, przybliżyła nam historię miasta oraz opowiedziała o 

uniejowskim UTW. Pokazała nam też miasto oraz pobliski Spycimierz oraz 

opowiedziała o słynnych kwiatowych dywanach, układanych od dwustu lat przez 

mieszkańców na święto Bożego Ciała. 

Niestety, ostatni punkt programu - pobyt na Termach nie doszedł do skutku z powodu 

awarii systemu. 

Wycieczkę zakończyliśmy ok. godz.17.00 


