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INFORMACJA PRASOWA 

Łódź, 16.01.2020 

Rekordowy finał WOŚP w Manufakturze 

Ponad pół miliona złotych – to kwota zebrana przez wolontariuszy ze sztabu 

Manufaktury. To o blisko 200 tys. więcej niż przed rokiem. Rekordowa była 

też frekwencja podczas niedzielnego finału – ponad 113 tysięcy osób bawiło 

się i wspierało WOŚP w Manufakturze. 

Manufaktura gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy od początku swojego istnienia, 

w tym roku już po raz 14! Łodzianie i goście z regionu wiedzą, że co roku na wielki finał 

WOŚP można wybrać się do Manufaktury i nie tylko wrzucić datek do puszki, ale też 

świetnie się bawić.  

W tym roku Manufaktura grała z WOŚP przez dwa dni: w sobotę w budynku galerii 

handlowej można było m.in. zrobić sobie zdjęcie z ogromnym misiem, a także spotkać 

się z motocyklistami z łódzkich klubów. I to właśnie nasi „ridersi” okazali się 

najskuteczniejszymi kwestującymi – to oni wspólnie zebrali najwięcej, bo aż 30 tys. 

złotych! Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje dla najmłodszych na scenie w 

rotundzie – m.in. pokazy iluzjonistyczne i taneczne i zabawne „zaczepki” od szczudlarze. 

W piękną, słoneczną niedzielę, łodzianie od samego rana pojawili się w Manufakturze, 

by wspomóc WOŚP. Ogromną popularnością cieszyło się kultowe już złote serce z 

grosików. Widać było, że coraz więcej osób „kolekcjonuje” miedziaki przez cały rok i 

dorzuca całe torby grosików do ogromnego złotego serca. Wszystko wskazuje na to, że 

i tu zanotowany zostanie rekord i suma przekroczy zeszłoroczną zbiórkę – ponad 73 tys. 

zł.  

Najmłodszym wolontariuszem był półtoraroczny Maksymilian, który kwestował siedząc 

w wózku, szczelnie okutany w śpiworek i zebrał blisko tysiąc złotych. Z kolei najbardziej 

znaną wolontariuszką jest Jagienka Hursztyn, która dzielnie zmaga się z wrodzoną 

łamliwością kości. Dziewięciolatka po raz trzeci kwestowała z WOŚP i zebrała ponad 6,5 

tys. zł! Najoryginalniejszy wolontariusz, czyli łazik marsjański, znów wzbudzał ogromne 

zainteresowanie i sam podjeżdżał do zafascynowanych dzieciaków podstawiając pod sam 

nos puszkę z czerwonym serduszkiem. Zapełnił je aż trzy i w sumie zebrał 4 tys. zł. 

Znakomicie poszło też rugbistom, którzy przez sobotę i niedzielę dzielnie kwestowali i 

uzbierali ponad 7 tys. zł. 

Dużą popularnością cieszyły się koncerty łódzkich kapel – lekko zmarzniętą publiczność 

rozgrzewały m.in. zespoły Echo, Reggaeside, Samokhin Band i Wojtek Kondzielniak. Na 

finał wystąpił Kamil Bednarek z zespołem.   
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Jak zacząć przygodę z łyżwiarstwem? W Manufakturze! 

Ferie to idealny moment, by znaleźć sobie wyjątkowe hobby. Może być nim 

łyżwiarstwo, zwłaszcza, że po raz pierwszy na lodowisku w Manufakturze 

zaplanowano nabór do szkółki łyżwiarskiej. – To może być początek wielkiej 

przygody, a nawet rozpoczęcie kariery profesjonalisty – zachęca Sławomir 

Borowiecki, zawodowy łyżwiarz, właściciel lodowiska. 

Nabory będą prowadzone do Akademii Łyżwiarstwa Figurowego – szkółki łyżwiarskiej, w 

której swoje umiejętności szlifują uzdolnione sportowo dzieciaki. Uczą się nie tylko 

sprawnego poruszania po lodzie, ale też np. jazdy synchronicznej. Wśród 

najzdolniejszych kursantów, wybiera się osoby, które rozpoczynają profesjonalną jazdę 

i zostają zawodowymi łyżwiarzami.  

W najbliższym czasie zaplanowano jeszcze dwa nabory. Podczas takiego „przesłuchania”, 

profesjonaliści przyjrzą się kandydatom i ocenią ich predyspozycje do treningów 

łyżwiarskich. – Wprawne oko wyłapie talent na tafli pełnej ludzi – śmieje się Sławomir 

Borowiecki, zawodowy łyżwiarz, właściciel lodowiska. – Trudno znaleźć konkretne 

wytyczne, po prostu z doświadczenia widzimy, kto się nadaje do tego sportu. Bardzo 

ważny jest oczywiście zapał i chęć do nauki, wówczas technikę można wypracować – 

dodaje. 

Nabór zaplanowano w środę: 22.01, w godz. 11-12 oraz w niedzielę, 26.01 w godz. 10-

12. Uczestnictwo jest bezpłatne, organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w wieku 6-

18 lat.  

Kontakt prasowy: Sławomir Borowiecki, 787476531 

 

Ferie w Manufakturze – naukowo, tanecznie i filmowo! 

Jak co roku, w ferie w Manufakturze, nie sposób się nudzić. Najemcy 

przygotowali ofertę półkolonii i innych atrakcji. 

Na drugi turnus, pod nazwą „Poszukiwacze zaginionego skarbu”, czyli półkolonie z nauką 

i kulturą zaprasza Experymentarium, oczywiście od 20.01. Zaplanowano bardzo 

ciekawy program: będzie zabawa w Centrum Nauki Experymentarium, na lodowisku, 

ściance wspinaczkowej i w kręgielni, rozwiązywanie zagadek Einsteina, wizyta w kinie, 

pojedynki w Arenie Laser Games, zwiedzanie Manufaktury, warsztaty elektroniczne, o 

recyklingu oraz z szyfrowania. Z pewnością wiele emocji wzbudzą warsztaty 

detektywistyczne, a także wycieczka do Muzeum Farmacji, gdzie mali naukowcy 
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dowiedzą się, jak kiedyś przygotowywano lekarstwa. Uzupełnieniem programu są wizyty 

w Arena Laser Games, na lodowisku, w kręgielni. Drugi turnus, pod nazwą „Poszukiwacze 

zaginionego skarbu” rozpocznie się 20.01. Cena z jeden turnus to 550 zł (w tym 3 posiłki 

i ubezpieczenie).   

Jak co roku na półkolonie zaprasza Egurrola Dance Studio. W najbardziej 

roztańczonym miejscu w Manufakturze, dzieci w wieku 5-12 lat będą pod opieką 

wychowawców oraz trenerów tańca. Zaplanowano oczywiście zajęcia taneczne, ale też 

warsztaty plastyczne, sesje z planszówkami, wyjścia do kina. Opieka zapewniona jest w 

godz.8-18, koszt to 699 zł (w cenie – dwa posiłki).  

Muzeum Fabryki przygotowało ofertę zarówno dla grup zorganizowanych, jak i 

indywidualnych zwiedzających. - Grupy zorganizowane zapraszamy na warsztaty z 

dekoracji karnawałowych. Będzie trochę eko i zdecydowanie kolorowo i z brokatem. Będą 

nakrycia głowy, maski, a także gadżety, którymi można udekorować wasze pokoje. 

Postaramy się, by było wesoło i byście choć na chwilę zapomnieli o braku śniegu... 

Chociaż ten też się pojawi - sztuczny śnieg wykorzystamy do dekoracji – informuje 

Angelika Wochna z Muzeum Fabryki. Oferta skierowana jest do grup od 10 do 30 dzieci 

w wieku szkolnym. Koszt warsztatów to 22 zł/os.  

Indywidualnych zwiedzających Muzeum Fabryki zaprasza na rodzinną grę muzealną. - 

Nasza ekspozycja jest pełna zagadek, a waszym zadaniem będzie odgadnąć je wszystkie. 

Mapa, krzyżówka, drzewo genealogiczne… Jak myślicie, co znajdzie się w waszej teczce 

odkrywcy Imperium Izraela Poznańskiego? Najwytrwalszych na pewno czeka słodka 

nagroda – zachęca Angelika Wochna. W grze mogą wziąć udział zarówno dorośli, jak i 

dzieci, od 6 r.ż. Ważne, by rodzic pomógł dziecku w czytaniu zagadek. Gra w cenie biletu 

wstępu. 

Przez całe ferie (do 26.01) oraz w każdą niedzielę w styczniu restauracja Bubamara 

zaprasza na projekcję bajek oraz gorące, domowe kakao z piankami i bitą śmietaną (7 

zł) dla dzieci. Projekcje będą w godz. 11:00-13:00, w tym czasie rodzice będą mogli zjeść 

obiad, a dzieci spędzić czas z ulubionymi kreskówkowymi bohaterami.  

Ferie to też znakomity czas na nadrobienie filmowych zaległości. Cinema City w 

Manufakturze zaprasza m.in. na film o przygodach psa Urwisa. Przez lata żył w luksusach, 

w wielkiej rezydencji, z własnym kamerdynerem. Jednak po śmierci jego pani, wszystko 

się zmienia i trafia na ulicę. Nie potrafi odnaleźć się w nowych warunkach, ale musi się 

nauczyć, jak żyć bez kaszmirowych kocyków na posłaniu. 

Kolejną propozycją może być animowana komedia „Tajni i fajni”, której akcja toczy się 

w świecie międzynarodowych szpiegów. A młodych miłośników zwierząt szczególnie 
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ucieszy najnowsza ekranizacja przygód Doktora Dolittle, w którego tym razem wcielił się 

Robert Downey Jr.  

Na ekranach oczywiście wciąż Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, Jumanji: 

Następny poziom, Misiek i chiński skarb, Kraina Lodu 2. 

Oczywiście w ferie będzie można się wybrać także na lodowisko, które pracuje tak, jak 

galeria handlowa Manufaktury. Warto jednak pamiętać o przerwach technicznych, które 

są codziennie w godz. 14-15 oraz 18-19.  Godzina jazdy na łyżwach kosztuje 7 zł. Za 

drugie 7 zł można wypożyczyć łyżwy, a za 15 zł - oddać do naostrzenia swoje. Do nauki 

jazdy dla dzieci można wypożyczyć stabilne pingwinki – kosztują 10 zł jednorazowo. 

Ferie to też znakomita okazja, by poznać ofertę najnowszej atrakcji rozrywkowej w 

Manufakturze, czyli VR Park. To kilkanaście maszyn, które przeniosą uczestników w 

świat wirtualnej rzeczywistości. Siedząc w fotelu, w okularach VR można np. wybrać się 

na wycieczkę gondolą po Wenecji, ale także „zjechać” wirtualnym roller coasterem. Są 

też gry VR, lot balonem i paralotnią oraz symulator bolidu F1. VR Park znajduje się na 

piętrze budynku galerii handlowej, między sklepami Okaidi i Unisono.  

 

W Empiku o podróżach – bliskich i dalekich 

Najbliższe dni upłyną w Empiku w Manufakturze na dyskusjach m.in. o 

podróżach. Salon gościć będzie m.in.  Elżbietę Dzikowską i Beatę Pawlikowską 

– znane dziennikarki.  

W sobotę (18.01) Empik w Manufakturze gościć będzie Beatę Pawlikowską, pisarkę, 

dziennikarkę i podróżniczkę, która odwiedza najbardziej egzotyczne miejsca na całym 

świecie. Od lat doradza także swoim fanom, jak aktywnie i zdrowo żyć, być odważnym i 

myśleć pozytywnie. Temu tematowi jest poświęcona również najnowsza książka autorki 

pt. „Kody podświadomości. Praktyczny kurs życiowej przemiany (z ćwiczeniami)”. 

Początek spotkanie o godz. 13.  

Z kolei w kolejną sobotę – 25.01. w Empiku będzie można spotkać inną znaną 

podróżniczkę – Elżbietę Dzikowską. Pojawi się w Manufakturze wraz z Romanem 

Warszewskim, czyli autorem książki pt. „Dzikowska. Pierwsza biografia legendarnej 

podróżniczki”. Początek spotkania o godz. 17. 

Więcej informacji: Iwona Jędrzejczyk-Każmierczak, 603-117-072 

 

 


