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GALUGARIN ANG
EXCHANGE DISTRICT!
Ang salitang ‘exchange’ ay para sap ag bili at pagbenta nang mga
produkto, na kinikila bilang pangangalakal. Ang Winnipeg ay
nasa gitna mismo nang Canada at North America. Nung sinauna, ang Winnipeg ay masyadong nakahiwalay dahil sa pagiging
gitna at malayo nito sa mga ibang lugar. Noon sa pagdating ny
Canadian Pacific Railway sa taon 1881, ang lungsod ay naging
pangunahing bukasan para sa kalakalan ng buong Western
Canada. Ang pangangalakal ng mga butil katulad nang trio ay
nagdala ng pera at halaga. Mas dumami ang mga tao, produkto,
negosyo at mga banko na binago ang Winnipeg kung saan ito ay
dating maliit na bayan na naging malaking lungsod. Sa paglaki
nang lungsod, ang kalakalan ay lumipat mula sa The Forks
hanggang sa napunta sa Exchange District National Historic Site.
Itong lugar ay naging sentro nang gawaan, taguan at paghatak
ng mga produkto. Mga madaming napakagarang gusali ay itinayo
para sa mga bagong negosyo na pumapasok sa lungsod. Ang
pagkatanyag ng gusaling ito ay natapos nung bumagal ang pagunlad bago ang First World War [unang digmaang pandaigdig].
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Para sa iba pang mga impormasyon
tungkol sa mga gusali ng Winnipeg,
mga tanawin at arkitekto, paki bisita
ang winnipegarchitecture.ca.

Ang Winnipeg Architecture
Foundation ay isang non-profit,
ito ay nakarehisyo bilang
kawanggawang samahan
nakatuon para sa pagsulong sa
kamalayan at pagpapahalaga
ng itinayong kapaligiran ng
Winnipeg sa pamamagitan
ng pampublikong edukasyon.
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Steinkopf Gardens
Sa gitna ng Centennial Concert Hall at Manitoba Museum, merong isang lugar pang publiko na
tinawag na Steinkopf Gardens. Sa simula nung mga taong 1960s, ito ay dinisenyo ng arkitekto
ng tanawin na si Dennis Wilkinson. Ang mga arkitekto ng tanawin ay gumagawa ng disenyo para
sa madaling puntahan at hindi maging delikado ang mga lugar—para lahat ay magamit ito—
sa paraan ng pagtatatag ng mga lugar para upuan, lakaran, laruan, pang ehersisyo at sa pag
galugarin. Nung natapos gawin ang garden, ito ay merong malaking law ana may 16 na bilang
na paunten! Nung taon 2011, ang arkitekto ng tanawin na htfc Planning + Design, ay muling
idisenyo ang lugarpara idagdag ang rampa at upuan na gawa sa Tyndall Limestone para ito ay
madaling magamit at puntahan ng mga tao.

