
 
 

Lodzo - turismaj atrakcioj 
 
 
 

 1/Stary Rynek (Antikva Foirejo) –  ĉi–tie 
koncentriĝis antaŭa vivo de Malnova Urbo. Odoroj de 
legomoj, haringoj kaj malnovaĉoj miksiĝis kun 
multlingva parolbruo, tiel tipa por Lodzo. Proksime al 
la foirejo ĉe la strato Wolborska staris belega, 
neomaǔra sinagogo. Ĝi estis detruita de germanaj 
nazistoj en la 1939 jaro. Antikva foirejo hodiaǔ estas 
la loko de festenoj, foiroj, koncertoj. Dum la periodo 
de germana okupacio la foirejo troviĝis sur la tereno 
de getto. Najbare al ĝi 

estas Malnovurba Parko, formita en la 1953 j.  En la parko oni konstruis 
monumenton de Dekalogo – por memoro de kunekzistado de Poloj kaj Judoj.  

 
 2/ Kościół Wniebowzięcia NMP (Di'Patrina Ĉielpreno Preĝejo) - la 

elstaran neogotikan preĝejon ĉe Plac Kościelny (Eklezia Placo) oni konstruis 
en jaroj 1888 – 1897 (proj. de K. Wojciechowski).  En la sama loko ekde 
komenco de la XV jarcento staris la plej antikva paroĥa preĝejo de nia urbo, 
translokita al  strato Ogrodowa 22. En ĝia nova interno, ekipita en stilajn 
altarojn, benkojn, vitralojn kaj orgenojn, oni konservis antikvan pentraĵon de 
Lodza Di'Patrino devenita de malnova preĝejo. Dum la germana okupacio la 
preĝejo estis ŝanĝita en la magazenon, kaj en la konstruaĵo de la paroĥestrejo 
Germanoj lokigis komisarejon de la Kriminala Polico de Litzmannstadt 
Getto.  

 
 3/ Zespół Budowli Izraela Poznańskiego  ( Konstruaĵ-aro de Izrael 

Poznański) - estis konstruita en jaroj 1872 – 1902 ĉe la strato Ogrodowa 15/17. La plej granda en Pollando 
fabrikanta rezidejo, apartenis al Izrael Kalmanowicz Poznański. Hodiaŭ ĝi estas sidejo de Muzeum Historii 

Miasta Łodzi (Muzeo pri Historio de Urbo Lodzo). 
Internoj de la palaco surprizas per multnombraj stiloj. 
La secesia ŝtuparejo kondukas rekte al la neobaroka 
grandskala manĝejo kaj al la balsalonego. En la 
perfekte rekonstruita interno estas organizataj 
koncertoj, spektakloj, ekspozicioj kaj societaj 
kunvenoj. Neobaroka konstruaĵo plenigas la tutan 
angulon de stratoj Zachodnia kaj Ogrodowa, ĉe kiu 
supreniĝas grandegaj fabrikaj muroj kaj laboristaj 
loĝkvartaloj.  

 
 
 4/ Cmentarz przy ul. Ogrodowej (Tombejo 

ĉe la strato Ogrodowa) - katolika, protestanta kaj ortodoksa. Perditaj inter arboj kaj arbustoj tomboj 
translokigas nian imagon al malnovtempa periodo de la „Promesita Tero”. Tie ĉi estis entombigitaj 
grandegaj fabrikantoj: familioj de Biedermann, Grohmann, Geyer, Kindermann, Scheibler, krom tio: 
scienculoj, artistoj, naciaj herooj kaj pastroj. La plej imponan tomban monumenton fondis la familio de 
Scheibler. Ĝi similas la malgrandan neogotikan preĝejon kaj la komparebla ne ekzistas en tuta Pollando .  



 5/ Plac Wolności 
(Placo de Libereco) - antaǔa 
foirejo de Nova Urbo. Ĝi 
konservis la originalan 
formon de la oktlatero 
krucigita per du stratoj. Ĉe la 
angulo de la strato 
Piotrkowska staras 
klasikisma urbodomo 
konstruita en la 1827 j., 
nuntempe sidejo de Ŝtata 
Arkivejo. Ĉe la najbara 

angulo estis situita antaǔa protestanta preĝejo, hodiaŭ katolika preĝejo je la nomo Descendo de Sankta 
Spirito. Apuda al la sanktejo masiva konstruaĵo estas 
malnova domo de la metiista-industria lernejo, 
alikonstruita en la sidejon de Urbodomo, nun Arkeologia 
kaj Etnografia Muzeo. En centro de la placo – monumento 
de Tadeusz Kościuszko, skulptaĵo de M. Lubelski.  

 
 6/ Ulica Piotrkowska (Piotrkowska strato) - laǔ la 

plej longa en Pollando korso krom diversajn magazenojn 
oni povas viziti pli ol 100 biertrinkejojn kaj restoraciojn. 
Somere koloraj gastronomiaj ĝardenetoj instigas por 
ripozi. Tra la strato oni povas veturi per la rikiŝo aǔ per 
speciala turisma antikva „tramo''.  

 
 

 
 
 
Monumentoj: 
 
• De Tri Fabrikantoj – 

str. Piotrkowska 32 
• Benketo de Julian 

Tuwim - str. Piotrkowska 104 
• Kofreto de Władysław 

Reymont – str. Piotrkowska 
137 

• Fortepiano de Artur 
Rubinstein – str. Piotrkowska 
78 

• Monumento de Leon 
Schiller – str. Piotrkowska 112 

• Inter numeroj 98 kaj 
146 – laŭstrata Monumento de Lodzanoj je Turnopunkto de Miljaroj - 

 12.859 pavimeroj kun gravuritaj nomoj egale de tute nekonataj kaj ankaǔ de famaj lodzanoj.  
• Inter stratoj Moniuszki kaj Pasaż Rubinsteina (Korso de Rubinstein)  estas Lodza Aleo de Steloj         
  kun nomoj de la plej eminentaj personoj de pola kinematografio.  
 
Brikdomoj:  
 
• str. Piotrkowska 11 – brikdomo de Karol Scheibler 
• str. Piotrkowska 29 – Banka Domo de Wilhelm Landau 
• str. Piotrkowska 71 – antaǔa fabriko de Ludwik Mayer, transformita en la hotelon „Grand” 



• str. Piotrkowska 74 – kantoro de Ludwik Geyer fabriko 
• str. Piotrkowska 77 – palaco de bankiero Maksymilian Golfeder,  nun Akademia Centro de Kulturo 
 kaj bonega restoracio „Klub Spadkobierców” (Klubo de Heredantoj). Speciale indas atenton   
 multkoloraj vitraloj kaj eksterordinara riĉeco de internoj de la unua etaĝo.      
• str. Piotrkowska 86 – laŭ lodzanoj la plej bela brikdomo ĉe la strato. Fasado estas ornamita per la  

 monumento de J. Gutenberg 
• str. Piotrkowska 100 – iama secesia ĉiovendejo, 

hodiaŭ restoracio „Esplanada” 
• str. Piotrkowska 104 – palaco de Juliusz Heinzl – 

nuntempe Oficejo de Urbo Lodzo kaj sidejo de 
 vojevodiaj aŭtoritatoj.  
• str. Piotrkowska 137/139 - palaco de Ernest 

Kindermann, fama pri la belega venecia mozaiko, kiu  
 ornamas fasadon 
• str. Piotrkowska 152 – la plej granda en Pollando 

surmura graffiti 
• str. Piotrkowska 262 – vilao de la industriisto Robert 

Schweikert – nun Eŭropa Instituto, en kiu   
 okazadas instruadoj, konferencoj, renkontoj kun la 

plej respektindaj gastoj 
• str. Piotrkowska 183 – protestanta – aŭsburga 

preĝejo en neoromanika stilo – je la nomo de Sankta  
 Mateo. Dank' al la bonega akustiko tie ĉi okazadas 

koncertoj kaj festivaloj de religia muziko 
 
 7/ Łódzka Archikatedra (Lodza arkikatedralo)  de 

sankta Stanisław Kostka – Plac Jana Pawła II (Placo de 
Johano Paŭlo la Dua). Antaŭe tie ĉi troviĝis Fabrika Foirejo. 

En jaroj 1901 – 1912 oni konstruis ĉe ĝi sanktejon 
kun la svelta 101-metra turo. La preĝejo estis 
nomumita katedralo. Antaŭ la katedralo oni konstruis 
monumentojn: de Nekonata Soldato, de la heroa 
pastro Ignacy Skorupko kaj de la papo Johano Paǔlo 
la Dua. Neogotikaj navoj posedas unuforman stilan 
aranĝon, antikvajn altarojn, ambonon kaj vitralojn.  

 
8/ „Biała Fabryka” Ludwika Geyera  

(Blanka Fabriko de Ludwik Geyer), nun Centralne 
Muzeum Włókiennictwa (Centra Teksindustria 
Muzeo) -  str. Piotrkowska 282. Oni konstruis ĝin en 
jaroj 1835 - 1839. La fabriko estis unu el la plej 
modernaj industriaj konstruaĵoj en Eŭropo. En 
kolektaro de la fama en la mondo Muzeo troviĝas 
iloj, tekstilaj maŝinoj, historiaj teksaĵoj kaj vestaĵoj. 
La Muzeo organizas Internaciajn Triennale de Arta 
Teksaĵo.  

 
 9/ Księży Młyn  (Pastra Muelejo) - vasta 

fabrik – loĝeja kvartalo, kiun kreis familioj de 
Grohman kaj Scheibler, unue konkurantoj, kaj ekde 
la 1921 j. kunposedantoj, estrantaj per la plej granda 
en Eŭropo kotonfabriko. Ĉe la strato Tymienieckiego 
5 troviĝas la plej malnova en la urbo industria 
establo, tiel nomata Bielnik Kopischa (Blankigejo de 
Kopisch) konstruita en la 1826 j. Laŭvicaj domegoj 



estis konstruitaj fine de la XIX jarcento. 
Strato Targowa alkondukos nin al la 
eksterordinara fabrika pordego nomita 
„bareloj de Grohman” kaj plue al konstruaĵoj 
de Scheibler. Grandega komplekso konsistas 
el ŝpinejo, remizo de fajrobrigado, fervoja 
stacidomo, hospitalo, lernejo, magazenoj, 
farmo, laboristaj domoj kaj palaco.  

 
 
 10/ Willa Edwarda Herbsta (Vilao de 

Edward Herbst),  nun sekcio de Arta Muzeo  
- str. Przędzalniana 72. Ĝi estas 

perfekta ekzemplo de rezidejo de riĉa 
fabrikanto, kaj starantaj tie antikvaj mebloj 
montras inklinojn de lodzaj industriistoj, kiuj 
agis en la XIX jarcento.  Teretaĝe troviĝas reprezentaj loĝejoj: balsalonego, spegula salono, manĝoĉambro, 
ĉasista ĉambro kaj japana kabineto. En la unua etaĝo oni povas rigardi familiajn ĉambrojn. Apud la palaco 
staras antaŭa domo de staloj, nun tie oni 
organizis ekspozicion de malnovaj kaleŝoj, 
karioloj kaj glitveturiloj.  

 
 
 11/ Pałac Karola W. Scheiblera 

(Palaco de Karol W. Scheibler),  nun 
Kinematografia Muzeo  

-  Plac Zwycięstwa 1. La ekstreman  
neorenesancan formon ĝi ricevis en la 1888 j. 
(projekto de E. Lilipop). Kvieta, eleganta 
fasado kontrastas kun la riĉa multstila 
interno. Stukornamaĵoj, pentraĵoj, mebloj, 
kamenoj, fornoj, lignotegaĵoj, drapiraĵoj kaj 
la venecia mozaiko faras neforgeseblan 
impreson. La muzeo kolektadas 
ekspoziciaĵojn ligitajn kun la historio de pola kinematografio. En la konstanta ekspozicio oni prezentas 
instalaĵojn indikantajn evoluon de filma tekniko. Tempaj ekspozicioj estas dediĉitaj al historio de filmo, al 
nuntempaj polaj superfilmoj kaj ankaŭ al la pola fotografarto kaj medio-arto.  

 
 
 12/ Pałac Oskara Kona (Palaco de 

Oskar Kon),  nun Ŝtata Filma, Televida kaj 
Teatra Altlernejo. En la Televida kaj Teatra 
Lernejo oni povas studi reĝisoradon, 
operatorarton, filmanimigon, aktoradon, 
fotografarton, filman kaj televidan realigon, 
filmmuntaĵon, filman kaj televidan 
produktadon, krom tio organizadon de ciferaj 
medioj. La plej bona vizitkarto de la Lernejo 
estas nomoj de konataj diplomitoj: Andrzej 
Wajda, Roman Polański, Jerzy Skolimowski, 
Marek Piwowski, Krzysztof Kieślowski.  

 



 13/ Pałac Maurycego Poznańskiego (Palaco de Maurycy Poznański),  hodiaǔ Muzeum Sztuki 
(Muzeo de Arto) - str. Więckowskiego 36. La palaco estis konstruita en la stilo simila al itala renesanco. 

Ritmaj disdividoj de la muroj, kolonoj 
inter fenestroj, anguloj, balkonoj, 
balustradoj, fantaziaj ornamaĵoj kaj 
belegaj vitraloj grave impresas vizitantojn. 
La muzeo estas fama pro la unika 
kolektado de avangarda arto, aro da verkoj 
de polaj kaj eksterlandaj artistoj ekde 
komenco de la XX jarcento ĝis nuntempa 
periodo. Tie ĉi troviĝas pentraĵoj, 
skulptaĵoj kaj artaj instalaĵoj de 
mondfamaj artistoj .  

 
 
 14/ Pałac Karola Poznańskiego 

(Palaco de Karol Poznański), nun Muzika 
Akademio – str. Gdańska 32. La 
arkitekturo de la palaco fondita en la 1904 
jaro (projekto de A. Seligsohn) similas al 
la florenca renesanco. Dank'al tio oni 
povas observi tie multnombrajn pilastrojn, 
rustikitan fasadon, dekoracian solidon, 
balustradojn, fantaziajn finpretigojn de 
fenestroj en la angulo. La palaco estas 
disigita de la strato per metala palisaro kun 
maskaronoj kaj litero „P” sur blazonoj. En 
la ovala, neobaroka ŝtuparejo oni povas 
admiri eksterordinare elegantan vitralon.  
Antaǔ vizitado de la palaco oni devas 
ricevi permeson de la akademia 
administrado.  

 
 
 15/ Willa Leopolda Kindermanna 

(Vilao de Leopold Kindermann), 
nuntempe Miejska Galeria Sztuki (Urba 
Art-Galerio) -  str. Wólczańska 31/33. La 
plej bela en Pollando secesia vilao, 
konstruita en la 1903 j. por industriisto 
Leopold Kindermann (proj. de G. Landau-
Gutenteger). Eksterordinare pitoreska 
formo de la konstruaĵo, asimetria, finita 
per kruta tegmento. Ĝia fasado estas 
dekorita per multnombraj secesiaj 
ornamaĵoj. Tie ĉi ni povas ektrovi 
stiligitajn florojn, arbotrunkojn, bestojn kaj 
fruktojn. Bonege oni ligis tie ĉi diversajn 
konstrumaterialojn kun la speco de stuko. 
En fenestroj de la ŝtuparejo kaj de la 
muzik-salono troviĝas multkoloraj secesiaj 
vitraloj.  

 



 16/ Wille Reinholda i Józefa 
Richterów (Vilaoj de Reinhold kaj 
Józef Richter) - str. Skorupki 6 kaj 10. 
Du najbaraj vilaoj en la malnova parko. 
Pli grandioza el ili estis fondita en la 
1904 j. (proj. de I. Stebelski), ĝi ricevis 
tre pitoreskan formon, en kiu ĉiu fasado 
estis realigita alimaniere. Vilao de Józef 
Richter estas pli aĝa, ĝi estis konstruita 
en la 1889 j. (proj. de P. Brukalski) kaj 
similas la tipan renesancan italan 
vilaon. En la historia parko ni povas 
trovi multnombrajn rarajn arbojn, inter 
ili grandegan kverkon nomitan: 
„fabrikanto”.  

 
 17/ Cerkiew Katedralna (Ortodoksa Katedralo) 

de sankta Aleksander Newski – str. Kilińskiego 54. La 
katedralo estis fondita en la 1884 j. laǔ la projekto de 
Hilary Majewski, kiu donis al ĝi neobizancan 
karakteron, videblan en kopuloj kaj ornamarto. Tre riča 
interno posedas pitoreskan ikonostazon , belegajn 
antikvajn ikonojn kaj metalajn procesiajn standardojn.  

 
18/ Obszar Litzmannstadt Getto ( Tereno de 

Litzmannstadt Getto)  
Kreante getton en Lodzo Germanoj lokigis ĝin en 

la plej neglekta, norda parto de la urbo (kvartaloj 
Bałuty kaj Malnova Urbo). Ĝi estis la dua – post la 
varsovia getto – la plej multnombra amasigo de hebrea 
loĝantaro en Pollando. En la momento de nuligo de la 
getto vivis tie 160.320 Judoj - ĉefe lodzanoj. En la 
periodo de la 17-a de oktobro ĝis la 4-a de novembro 
1941 j. Germanoj fermis en ĝi 19.953 Judojn el Aǔstrio, 
Ĉehio, Luksemburgo, kaj Germanio. Hodiaǔ la 
historion kaj administradon de la getto oni povas 
ekkoni promenante tra la tereno de Litzmannstadt 
Getto, komencante ĉe Bałucki Rynek.  

 
 19/ Cmentarz Żydowski (Juda Tombejo) - la 

plej granda (41ha) en Eŭropo tombaro 
de disĉiploj de la hebrea religio. Ĝi estis 
fondita en la 1892 j. kaj nun troviĝas tie 
pli ol 160.000 sepultejoj. Inter ili ni 
povas admiri verajn verkojn de arto kaj 
arkitekturo. La plej grandajn fondadis 
lodzaj industriistoj: familioj de 
Poznański, Silberstein, Prussak, Stiller 
kaj Jarociński. Pli malgrandajn tomb-
monumentojn ni trovos sur tomboj de 
konataj kuracistoj, pledistoj kaj 
komercistoj. Tie ĉi troviĝas ankaǔ 
tomboj de gepatroj de Julian Tuwim kaj 
de Artur Rubinstein kaj etendita 
sepultaro de gettaj viktimoj.  



 Synagogi w Łodzi 
(Sinagogoj en Lodzo) - nun en 
Lodzo troviĝas 2 sinagogoj: ĉe la 
str. Pomorska 18 kaj str. 
Rewolucji 1905 r., numero 28 

 
 
 20/ Palmiarnia (Palmo-

Domo) -  al. Piłsudskiego 61. 
Oni povas admiri tie 

kolektadon da 4500 ekzempleroj 
de diversaj plantoj, apartenantaj 
al pli ol 1100 specoj kaj variaĵoj. 
Inter 65 botanikaj familioj la plej 
multnombre estas prezentitaj tie: 
Cactaceae, Crassulaceae, 
Euphorbiaceae, Araceae, 
Begoniaceae, Piperaceae, 

Marantaceae, Orchidaceae kaj 
Phylum Pteridophyta. Al la plej 
malnovaj plantoj apartenas 
palmoj, ĝia kolektado nombras 18 
specojn. Inter ili oni povas ekvidi 
tie ekzemplerojn pli ol 130 
jaraĝajn, altajn ĉirkaŭ 18 metrojn. 
La Palmo-Domo estas ĉirkaǔita 
per la historia parko Źródliska, kie 
kreskas 300-jaraĝaj kverkoj.  

 
 
 21/ Ogród Botaniczny 

(Botanika Ĝardeno) - str. 
Krzemieniecka 36/38 

La ĝardeno estas situita 
najbare al la vasta parko en la 
kvartalo Zdrowie. Sur la supraĵo 
64,1 ha oni amasis tie kolektadon 
da ĉirkaŭ 3500 specoj kaj variaĵoj 
de plantoj en sekvontaj sekcioj: 
sistematiko de verdaj plantoj, 
alpina ĝardeno, planta biologio, 
parka verdaĵo, ornamaj kreskaĵoj,  
kuracaj kaj industriaj plantoj , 
pola vegetalaro, arboretum kaj 
japana ĝardeno.  

Najbare al Botanika 
Ĝardeno, ĉe la strato 
Konstantynowska 8/10 troviĝas 
Miejskie ZOO (Urba Zoologia 
Ĝardeno) kun ege interesaj 
diversspecaj bestoj.  

 
 
 
 



 22/ Międzynarodowe Targi Łódzkie 
(Lodzaj Internaciaj Foiroj) - str. Wólczańska 
199.  

tel. (+4842) 632-29-83, 638-86-78, 
www. mtl. lodz. pl 

Organizanto de 30 fakaj foiroj jare. Ili 
estas: Internaciaj Foiroj de Komunikiĝo 
INTERTELECOM (marte), Foiro de 
Fotografia, Filma, Video kaj Kineja Ilaro 
(marte), Konkurso Por Vesto-Projektantoj – 
ZŁOTA NITKA (Ora Fadeno) - maje, Festivalo 
de Sano, Aŭguro kaj Escepto (novembre) kaj 
Internaciaj Foiroj – Turistaj Regionoj NA 
STYKU KULTUR (Je Kultur-Kontaktoj) - 
marte.  

 
 
MUZEOJ 
 
Centra Teksindustria Muzeo –  
Subĉiela Muzeo de Ligna Urba Arkitekturostr . Piotrkowska 282/284, tel. (+4842) 683-26-84, 

www.muzeumwlokiennictwa.muz.pl 
Arkeologia - Etnografia Muzeo  –  Pl. Wolności 14,  tel. (+4842)632-84-40 
Muzeo pri Historio de Urbo Lodzo – str. Ogrodowa 15, tel. (+4842) 654-00-82, 

www.poznanskipalace.muzeum-lodz.pl 
Muzeo de Kinematografio – Pl. Zwycięstwa 1, tel. (+4842) 674-09-57, www.kinomuzeum.lodz.art.pl 
Muzeo de Arto – str. Więckowskiego 36,  tel. (+4842) 633-97-90,  www.muzeumsztuki.lodz.pl 
Muzeo de Sendependecaj Tradicioj  - str. Gdańska 13,  tel. (+4842) 636-44-04, 
www.muzeumtradycji.org.pl 
Rezidejo de Księży Młyn  (Pastra Muelejo) - str. Przędzalniana 72, tel. (+4842) 674-96-98, www. 

muzeumsztuki.lodz.pl 
Muzeo de Fabriko, Manufaktura, str. Karskiego 5, (etago super Kinejo Cinema City) 
 
 
KINEJOJ 
 
Bałtyk – str. Narutowicza 20,  tel. rez. de biletoj (+4842) 63-03-603, www.heliosnet.pl 
Charlie – str. Piotrkowska 203/205,  tel. (+4842) 636-00-92, www.charlie.pl 
Cinema City Manufaktura, str. Karskiego 5,  tel. (+4842)664-64-64, www.cinema-city.pl 
ŁDK – str. Traugutta 18,  tel. (+4842) 633-70-13, www.ldk.lodz.pl 
Multiplex  – str. Piłsudskiego 5,  tel. (+4842) 639-58-58, www.silverscreen.com.pl 
 
 
TEATROJ 
 
Stefan Jaracz Teatro -  str. Jaracza 27,  tel. (+4842) 633-97-80,  www.teatr-jaracza.lodz.pl 
Pupteatro „ARLEKIN” - str. Wólczańska 5,  tel. (+4842) 632-58-99,  www.arlekin.lodz.pl 
Teatro de Pupo kaj Aktoro „PINOKIO” - str. Kopernika 16, tel. (+4842) 636-66-90, 636-13-41, 

www.pinokio.art.pl 
Teatro „LOGOS” - str. M. Skłodowskiej-Curie 22,  tel. (+4842) 637-65-45,  www.logos.art.pl 
Muzika Teatro – str. Północna 47/51,  tel. (+4842) 678-19-68 
Teatro „NOWY” - tel. (+4842) 633-44-94,  www. nowy. pl 
    - Granda salo – str. Więckowskiego 15,   
    - Malgranda salo – str. Zachodnia 93 
Teatro „POWSZECHNY” -  str. Legionów 21, tel. (+4842) 633-25-39,  



www.teatr-powszechny.lodz.pl  
Studia Teatro de Ŝtata Altlernejo pri Filma, Televida kaj Teatra Arto  – str. Kopernika 8,  
tel. (+4842) 636-41-66 
Granda Teatro (Operejo) - Pl. Dąbrowskiego, tel. (+4842) 633-99-60,   www.teatr-wielki.lodz.pl 
Teatra Studio „SŁUP”- str. Gorkiego 16,  Kultura Domo 502,  tel. (+4842) 673-35-99 
Artur Rubinstein Filharmonio –  str. Narutowicza 20/22, tel. (+4842) 664-79-79, 

www.filharmonia.lodz.pl 
 
GALERIOJ 
 

Galeria 33 al. 1 Maja 8/1 

Galeria 87 Piotrkowska 87 

Galeria 137 Piotrkowska 137 

Galeria Adi Art  Zgierska 4 

Affogato Piotrkowska 90 tel. (42) 632-72-20 

AHEart  Rewolucji 52 / Sterlinga 26 

Galeria Allmendinger Łąkowa 11 

Galeria Alternatywna Obudź Jutro Piotrkowska 138/140 

Galeria AOIA  Zachodnia 54/56 tel. (042) 633-26-41 

Galeria Ars Nova Zgierska 4 tel. (042) 654-00-44 

Galeria Atlas Sztuki Piotrkowska 114/116 tel. (042) 632-77-50 

Galeria Bałucka Stary Rynek 2 tel. (042) 657-58-52 

Galeria Brodzka Piotrkowska 109 

Cafe Wolność pl. Wolności 7 

Centrum Biurowe Zenit Sienkiewicza 82/84 

Europejskiego Centrum Kultury 
Logos 

Skłodowskiej-Curie 22 

Galeria Forum Roosevelta 17, tel (042) 636-68-38 

Galeria Kredens Piotrkowska 17 wejście D, IIp 

GrimWorks  Piotrkowska 82 

Galeria Ikona Fabryczna 19 tel. (042) 674-34-99 

Galeria J Próchnika 3 tel. (042) 632-67-07 

Galeria Krótko i W ęzłowato Wólczańska 213 

Galeria Linie Piotrkowska 33 dom. 25 tel. 602-819-829 

Galeria ŁDK Nowa Traugutta 18 tel. (042) 633-98-00 

Galeria ŁDK Stara  Traugutta 18 tel. (042) 633-98-00 

Galeria Łódka Traugutta 18 tel. (042) 633-98-00 

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne Piotrkowska 102 tel. (042) 633-09-82 

Łódź Art Center  Tymienieckiego 3 tel. (042) 684-20-95 

Mała Litera  Nawrot 7 

Galeria Manhattan Piotrkowska 118 

Marquardt Gallery  Piotrkowska 72 tel. (042) 633-99-20 wew. 184 

Galerie Miejskie Piotrkowska 113 

Galeria Na Piętrze ZPAP Piotrkowska 86 tel. (042) 632-73-56 

Galeria Imaginarium  Traugutta 18 

Galeria OFF Piotrkowska Piorkowska 138/140 

Galeryjka Olimpijka  Piotrkowska 132 



Ośrodek Propagandy Sztuki Sienkiewicza 44 tel. (042) 674-10-59 

Galeria Pod Napięciem PŁ Stefanowskiego 18/22 bud. A-10 

Galeria Promocji Młodych Limanowskiego 166 tel. (042) 651-50-30 

Galeria Punctum Tymienieckiego 3 tel. (042) 646-20-95 

Galeria Re:Medium Piotrkowska 113 

Galeria Studio 102 Piotrkowska 102 

Galeria Wealth Bay SA Drewnowska 48 

Galeria Widok  Piłsudskiego 133 

Galeria Wschodnia Wschodnia 29/3 tel. (042) 634-86-26 

Galeria Willa i Chimera  Wólczańska 31/33 tel. (042) 632-24-16 

Galeria Wymiany Piłsudskiego 7/29 tel. (042) 636-30-92 

Akademia Sztuk Pięknych Wojska Polskiego 121 

Akademia Sztuk Pięknych  
Wydział Edukacji Wizualnej  

Franciszkańska 76/78 

Wyższa Szkoła Sztuki i 
Projektowania 

Targowa 65 

 
PIZZEJOJ EN CENTRO 
 

In Centro Łódź,  ul. Piotrkowska 153,   
Papa-Lolo Łódź,  - ul. Piotrkowska 196,, 
Tratoria "Presto",   Piotrkowska 67 (brama) 

Łódź,  Piotrkowska 27,  
Pizzeria HOLLYłóD ź Łódź,  Karskiego 5 
Pizza Hut (Manufaktura – Rynek) Łódź,  Drewnowska 58  

 
RESTORACIOJOJ, PIZZEJOJ BIERDRINKEJOJ ktp EN „MANUF AKTURA”  

(ĉe ĉefplaco) 
 

American Bull rynek 

Anatewka rynek 

Bellanapoli Italian Restaurant rynek 

Bierhalle rynek 

Big Betty rynek 

Browar de Brasil rynek 

Da Grasso rynek 

Galicja rynek 

Ganesh rynek 

Green Way  rynek 

Hana Sushi rynek 

Hot Spoon Thai Kitchen rynek 

La Vende  rynek 

Marcello rynek 

Max Ice & Coffee rynek 

Mega Burger rynek 

Naturalna Joguteria Lodowa  rynek 

Piekarz rynek 

Pijalnia czekolady Wedel rynek 

Pizza Hut rynek 

Polka rynek 

Sioux rynek 

Sphinx rynek 

Street Art Deluxe rynek 

Subway Food Court 

Suzette rynek 

Tawerna Pepe Verde rynek 

The Mexican  
 
HOTELOJ 
 
Hotel Andel’s **** ul, Ogrodowa 17, 42 279 10 00 
Hotelo Centrum *** - str. Kili ńskiego 59/63, tel. (+4842) 632-86-40, ww.hotelspt.com.pl 



Hotelo Orbis Grand*** -  str. Piotrkowska 72, tel. (+4842) 633-99-20, www.orbis.pl 
Hotelo Qubus*** -  al. Mickiewicza 7, tel. (+4842) 275-51-22, www.qubushotel.com 
Hotelo Światowit*** -  str. Kościuszki 68, tel. (+4842) 636-30-44, www.hotelspt.com.pl  
Hotelo Ibis ** -  str. Piłsudskiego 1/11, tel. (+4842) 638-67-00, www.ibishotel.com 
Hotelo Kampanile** -  al. Piłsudskiego 27,  tel. (+4842) 664-26-00, www.campanile.com.pl  
Hotelo Savoy ** -  str. Traugutta 6, tel. (+4842) 632-93-60, ww.hotelspt.com.pl 
Instruad-Konferenca Centro -  str. Kopcińskiego 16/18, tel. (+4842) 635-54-90, www.csk.uni.lodz.pl 
Lerneja Junulara Ŝirmejo, www.yhlodz.pl 
   -  str. Legionów 27, tel. (+4842) 630-66-80 
   -  str. Zamenhofa 13, tel. (+4842)636-65-99 (de ĵaǔdo ĝis lundo) 
 
RESTORACIOJ 
 
A – Dong,  ĉina kuirarto 
  -  str. Legionów 2, tel. (+4842) 632-96-80 
  -  al. Piłsudskiego 92, tel. (+4842) 676-26-35 
Anatewka,  hebrea kuirarto -  str. 6 Sierpnia 2/4, tel. (+4842) 630-36-35 
Esplanada, internacia kuirarto -  str. Piotrkowska 100, tel. (+4842) 630-59-89 
Karczma (Taverno) „U chochoła”, olda pola kuirarto 
  -   str. Piotrkowska 200, tel. (+4842) 637-09-19 
Klub Spadkobierców (Klubo de Heredantoj),  internacia kuirarto -  str. Piotrkowska 77,  
   la unua etaĝo, tel. (+4842) 633-74-01, 633-76-70 
La Mia Denise,  itala kuirarto -  str. Piotrkowska 60, tel. (+4842) 630-96-14 
Orfeusz,  internacia kuirato -  str. Narutowicza 43, tel. (+4842) 631-98-66 
Piotrkowska Klubo ' 97, internacia kuirarto - str. Piotrkowska 97, tel. (+4842) 630-65-73 
Piwnica Plastyków (Kelo de Plastikistoj) – str. Piotrkowska 86, tel 0-503-349-384 
The Mexican, meksika kuirarto -  str. Piotrkowska 67, tel. (+4842) 633-68-68 
Krespejo „Manekin” ul. 6 Sierpnia 1 
 
DANCEJOJ 
 
Elektrownia RP – str. Karskiego 5, tel. (+4842)633-03-42, www.elektrownia1912.pl  
Klubo „Cabaret” - str. Tuwima 1/3, tel. (+4842) 630-05-13 
Port West - str. Piotrkowska 102, tel. (+4842)632-56-06 
Viva Life  – str. Piłsudskiego 14, tel. (+4842) 637-99-57 
 
KLUBOJ / BIERTRINKEJOJ 
 
Bagdad Cafe – str . Jaracza 45, tel. (+4842) 639-97-99 
Biblioteka – str. Struga 7, tel. (+4842) 633-76-77 
Cafe Foto Club – str. Piotrkowska 102, tel. (+4842) 630-16-44 
Fanaberya - str. Moniuszki 4a (enirejo el str. Traugutta), tel. (+4842) 630-40-45 
Irish Pub – str. Piotrkowska 77, tel. (+4842) 632-48-76 
Jaza Klubo „Jazga”- str. Piotrkowska 17, tel. (+4842) 630-27-44 
Klubo „Siódemki”  (Sepoj) - str. Piotrkowska 77, tel. (+4842) 633-76-70 
Lizard King – str. Piotrkowska 62, tel. (+4842) 632-15-34 
Łódź Kaliska – str. Piotrkowska 102, tel. (+4842) 630-69-55 
Peron 6 - str. Piotrkowska 6, tel. (+4842) 639-80-19 
Rolling Stone – str. Moniuszki 6, tel. (+4842) 633-65-41 
 
Oficejo de Urbo Lodzo 
Oficejo pri Rekomendo, Turismo kaj Eksterlanda Kunlaboro 
str. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź 
tel.(+4842) 638-44-76,  fakso (+4842) 638-40-89 
www.cityoflodz.pl, www.lodz.pl 



e-mail: biuro.promocji@uml.lodz.pl ,  promocja@uml.lodz.pl 
 
Centro de Turista Informado 
ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź 
tel. (+4842) 638 59 56, tel./fakso (+4842) 638 59 55  e-mail: cit@uml.lodz.pl 
 
 
Regiona Turisma Organizaĵo de Lodza Vojevodio 
ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź 
tel. (+4842) 638-59-57, fakso (+4842) 638-59-57 www.rotwl.pl,  e-mail: biuro@rotwl.pl 
 
Aǔtoroj de tekstoj: 
 
Ryszard Bonisławski 
Justyna Jedlińska 
 
Tradukisto: 
Ewa Walewska – PEA en Łódź 
 


