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Piknik Niepodległościowy na stulecie odzyskania niepodległości
Piknik Niepodległościowy w Manufakturze to już tradycja, tegoroczna 8. edycja,
ze względu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, będzie
wyjątkowa.
Rodzinne obchody Święta Niepodległości o godzinie 10.45 otworzy przemarsz i koncert
orkiestry szkockich dudziarzy „Pipes & Drums” z Częstochowy, Chwilę po uroczystym
otwarciu pikniku, na scenie wystąpi Krzysztof Kaczmarek z teatru „Zwierciadło”, który
zaśpiewa pieśni patriotyczne. Na scenie zaprezentują się: zespół Krynolina z pokazem mody
historycznej pt.: „Z fasonem ku niepodległości. Pokaz mody polskiej z lat 1863-1918”; Chór
Dziecięcy Miasta Łodzi, Chór Cantylena i artyści operowi, którzy zaśpiewają arie i pieśni
polskich kompozytorów. Zaplanowano również wykład dr Marty Sikowskiej-Kowalskiej
poświęcony sufrażystkom „Bojowniczki niepodległości 1905-1918” oraz projekt artystyczny
Rafała Tomczyka „Moje serce jest biało-czerwone”.
Na Rynku Włókniarek Łódzkich w Manufakturze od godziny 11 swoje ekspozycje i
stoiska promocyjne będą prezentowały jednostki wojskowe, policyjne, a także militarne
grupy rekonstrukcyjne. Będzie można oglądać z bliska broń, wyposażenie oraz pojazdy
wojskowe. Co roku największe wrażenie – zwłaszcza na najmłodszych uczestnikach pikniku robią historyczne pojazdy. Tym razem, będzie można zobaczyć: pojazd zwiadowczy TKS z
czasów Kampanii Wrześniowej czy gąsiennicowy transporter opancerzony Bren Carrier
z 1941. Na rynek wjadą też samochody używane przez polskie siły zbrojne podczas II Wojny
Światowej, między innymi Chevrolet 158 z 1939r. Największą – i to dosłownie - atrakcją
wśród pojazdów wojskowych będzie czołg T-72.
Niemal każda z kilkudziesięciu instytucji biorących udział w pikniku przygotowuje
pokazy dla publiczności; od musztry i pierwszej pomocy, po szermierkę bagnetami i walki z
użyciem broni białej. Będzie można sprawdzić jak działał sprzęt polowy łączności wojskowej,
a także jak wyglądały mundury policji państwowej w latach 1918 - 1936. Chętni będą mogli
zapisać się do Legionów, a także otrzymać legitymację wojskową z okresu międzywojennego
i nieśmiertelnik.Nie zabraknie też bardziej współczesnych atrakcji: piloci z 32. Bazy
Lotnictwa Taktycznego w Łasku zaprezentują sprzęt pożarniczy wykorzystywany na
lotniskach, a 9. Łódzka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej przedstawi wyposażenie
żołnierza full combat z bronią MSBS Grot i Beryl. Chętni będą też mieli szansę przymierzyć
hełm kevlarowy, kamizelkę kuloodporną i maskę przeciwgazową. Organizatorzy nie
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zapomnieli też o najmłodszych, zaplanowano dla nich gry i zabawy o tematyce historycznej,
a także warsztaty daktyloskopii i lekcję pierwszej pomocy.
Jedną z nowości na tegorocznym pikniku będzie escape room, który stanie na Rynku
Włókniarek Łódzkich. To mobilny pokój zagadek – aby się z niego wydostać, trzeba podjąć
grę historyczną, dotyczącą wydarzeń 11 listopada 1918 roku. Kolejną grą dla uczestników
pikniku będzie konkurs związany z budkami niepodległościowymi. Jedna z nich stoi na rynku
Manufaktury, dwie pozostałe, w innych częściach Łodzi. Aby wygrać konkurs, trzeba
odgadnąć końcowy kod, który umożliwi otwarcie sejfu z nagrodą. Zabawa zaczyna się w
budce niepodległościowej usytuowanej przy al. Piłsudskiego 8.
Oficjalną część obchodów VIII Pikniku Niepodległościowego zaplanowano na godz.
15. Na rynek wejdzie uroczyście Łódzka Parada Niepodległości, z Prezydentem Miasta
Hanną Zdanowską i Marszałkiem Województwa Witoldem Stępniem. Na czele Parady wejdą
harcerze łódzkiego ZHP, którzy wprowadzą na Rynek Włókniarek Łódzkich flagę narodową
imponującej długości 123 metrów. Na rynek wjedzie też sam Marszałek Piłsudski, który po
krótkim powitaniu zaintonuje Hymn Polski. Tuż po godzinie 16, harcerze ZHR zaproszą
zebranych do wspólnych śpiewanek patriotycznych. O godzinie 17 zapłonie ogromne ognisko
„Skry Niepodległości”. VIII Piknik Niepodległościowy na rynku Manufaktury zakończy się
około godziny 17.30 pokazem sztucznych ogni.
W VIII Pikniku Niepodległościowym wezmą udział:
•

Urząd Miasta Łodzi

•

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

•

Izba Administracji Skarbowej

•

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

•

Polski Związek Łowiecki

•

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

•

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

•

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź

•

Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty

•

Instytut Pamięci Narodowej

•

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
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•

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

•

Straż Miejska w Łodzi

•

Placówka Straży Granicznej w Łodzi

•

Muzeum Tradycji Niepodległościowych

•

GRH Signum Polonicum

•

Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej w
Radomiu

•

Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Południe" Polscy Spadochroniarze
Wojskowi

•

Stowarzyszenie B3 – Be Free Łódź

•

Grupa Rekonstrukcji Polskich Jednostek Specjalnych SOF (SPECIAL
OPERATIONS FORCES)

•

Bractwo Kurkowe

•

Stowarzyszenie

–

Klub

Byłych

Żołnierzy

Powietrzno–Desantowych

„Czerwone Berety”
•

9 Łódzka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej

•

Stanowisko Poczty Polskiej

•

Panzer Farm

Świętuj Niepodległość z Muzeum Fabryki
Spotkanie z robotnikami i właścicielami fabryki, spacer z przewodnikiem,
promocyjne ceny biletów, fotosalonik, a także muzyka i pieśni patriotyczne – to
tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Muzeum Fabryki z okazji setnej
rocznicy odzyskania niepodległości.
W niedzielę (11.11) Muzeum Fabryki w Manufakturze przygotowuje specjalną ofertę dla
odwiedzających. Tego dnia w muzeum będzie można spotkać robotników, którzy, co pół
godziny oprowadzą po wystawie stałej, prezentując wyposażenie dziewiętnastowiecznej
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fabryki oraz pokażą jak działały krosna tkackie. O godzinie 13 odbędzie się wyjątkowy spacer
po rynku Manufaktury, który poprowadzi przewodnik w stroju z epoki (zbiórka w muzeum,
udział w spacerze jest bezpłatny). Wewnątrz muzeum przygotowany będzie fotosalonik z
1918 roku, w którym będzie można zrobić sobie stylizowane zdjęcie. Do dyspozycji
odwiedzających będą dekoracje i nakrycia głowy z epoki. Pojawią się również animatorzy w
strojach z okresu odzyskania niepodległości. Dla pierwszych stu osób, które 11.11 odwiedza
Muzeum Fabryki, bilety na ekspozycję, będą w promocyjnej cenie 1zł. Muzeum Będzie
czynne od 11 do 19.

Festiwal Samochodowych Nowości
Do poniedziałku (12.11) w galerii handlowej Manufaktury można oglądać
niezwykłe samochody sportowe, kilkanaście polskich premier, kilkadziesiąt
modeli samochodów, a wśród nich – najpiękniejsze auta świata. Trwa kolejny
Festiwal Samochodowych Nowości.
Festiwal Samochodowych Nowości to okazja, by poznać najbardziej aktualną ofertę łódzkich
dilerów samochodowych. Największym atutem tego wydarzenia jest jego różnorodność –
można poznać bliżej zarówno nowe auta popularne, jak i cieszyć oczy wyjątkowo
luksusowymi modelami. Podczas tegorocznej edycji można podziwiać najnowsze modele
marek Range Rover Velar, Jaguar (E-Pace), Mitsubishi (Eclipse Cross), Mazda (6), Suzuki,
Audi, VW, KIA, Hyundai, MINI, BMW oraz Dodge Challenger 717 KM.
Wśród aut z pełną paletą dostępnych na życzenie, nowoczesnych rozwiązań technicznych,
króluje Volkswagen Touareg. Jego dodatkowe funkcje to między innymi: system
elektromechanicznej stabilizacji przechyłów, reflektory Matrix LED - IQ. LIGHT oraz
Innovision Cockpit. Ta sama marka prezentuje Volkswagena Arteon, który podczas
Międzynarodowej Wystawy Samochodowej (IAA) we Frankfurcie w 2017 roku, otrzymał tytuł
„Limuzyny Roku 2017”, a także najwyższą notę „Best of Best” w ramach „Automotive Brand
Contest”. Z kolei Audi wystawia aż cztery modele: Audi Q8 – przestronny SUV z dynamiczną
linią coupe; Audi A6 Avant – ikonę przestronności w klasie premium; Audi A7 Sportback czyli sportową odsłonę Audi w klasie luksusowych limuzyn, a także Audi A6 Limousine –
wyznaczający nowy standard w klasie limuzyn biznesowych, dzięki systemowi
zaawansowanych radarów, technologii ultradźwiękowych i kamer. Wart uwagi znawców
motoryzacji jest z pewnością Jaguar E-Pace, wyposażony w zaawansowane technologie
wspomagające jazdę. Dla niepokornych buntowników specjalną ofertę przygotowało
Mitsubishi, podczas pokazów w Manufakturze można przyjrzeć się z bliska Eclipse Cross. Fani
BMW zachwycają się też BMW X4: nowa wersja pierwszego Sports Activity Coupé premium
klasy średniej oraz nowym BMW X2. Nie brakuje też atrakcji dla amatorów mniejszych, choć
niemniej spektakularnych modeli – w pasażach galerii można zobaczyć kultowy MINI Hatch i
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nieco bardziej przestronny MINI Countryman. Swoich fanów nie zawiodła też KIA, podczas
festiwalu można oglądać nowe modele KIA Ceed Kombi i Sportage, a także Hyundai Santa Fe
i Tuscon.
Z kolei Fun& Drive – nowy kanał motoryzacyjny, na swoim stoisku w Manufakturze pokazuje
w tym roku samochody sportowe, m.in. znanego wszystkim łódzkim miłośnikom motoryzacji
Vipera GTS, czyli amerykańskiego potwora z silnikiem z ciężarówki. Innymi perełkami dla
fanów motoryzacji są Mustang GT i Alpine A110. Na stoisku można też zobaczyć ręcznie
malowany motocykl - Harley Davidson. Z kolein przed galerią na fanów wielkich atrakcji
czeka pomarańczowy monster truck hummer. Na ostatni weekend Festiwalu (9 - 10.11) Fun
and Drive zapowiada konkurs, w ramach którego można wygrać przejażdżkę jedną ze
sportowych bryk. Szczegóły na stoisku.
Festiwal Samochodowych Nowości potrwa do 12.11.

Kontakt prasowy: Damian Dunaj, 600 882 407, Fun and Drive – Tomasz Bonar
607 929 897

Co otwarte 11 listopada
Ze względu na święto państwowe, w niedzielę 11 listopada galeria handlowa
Manufaktury i Auchan będą nieczynne. Otwarte będą za to niemal wszystkie
kawiarnie, restauracje i punkty rozrywki, czynny będzie również food court.
Na poranną kawę można się wybrać już od godziny 9 do Costa Coffee i Starbucks, o tej
samej porze otwiera się Szpulka. Większość restauracji będzie czynna od godziny 11,
między innymi: Anatewka, Bobby Burger, Coś dobrego, Ganesh, restauracja tajska
Hot Spot, La Vende, Lavash, Mei Mei, The Mexican, Pankejk, Polka, Tawerna Pepe
Verde i Whiskey in the Jar. W samo południe otwierają się z kolei: Bawełna, Bierhalle,
Hana Sushi, Pini i Zielona.
W świąteczną niedzielę można też skorzystać z oferty rozrywkowej i kulturalnej. Na Rynku
Włókniarek Łódzkich od 11 do 17:30 odbędzie się VIII Piknik Niepodległościowy,
podczas którego zaplanowano liczne występy i pokazy. Nie zabraknie grup
rekonstrukcyjnych, pojazdów wojskowych i atrakcji dla dzieci. O 17 harcerze ZHR rozpoczną
ognisko ze śpiewankami patriotycznymi, a około 17:30 zaplanowano pokaz sztucznych ogni.
Przez cały dzień (od 11 do 19) czynne będzie Muzeum Fabryki, które również zadbało o
dodatkowe atrakcje z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. O godzinie 13 odbędzie się
spacer po rynku Manufaktury, prowadzony przez przewodnika Muzeum. Pierwsze 100 osób,
które w niedzielę odwiedzą Muzeum Fabryki, będzie mogło kupić bilet w promocyjnej cenie
1zł. Kino Cinema City będzie czynne już od 9:30, z kolei Kręgielnia Grakula i Jazda!
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Park będą czynne od godziny 10, pełen atrakcji dla najmłodszych Jupi Park będzie otwarty
od 11.
Black Friday i loteria w Manufakturze
Jak co roku Manufaktura zaprasza do udziału w loterii, w której do wygrania jest
samochód. Tym razem będzie to czerwony Mitsubishi Space Star. Zabawa startuje
12.11, finał – w Black Friday, czyli 23 listopada.
Jak stać się posiadaczem nowego, pięknego Mitsubishi? Wystarczy od 12.11 do 23.11 do
godz. 19:30 zrobić zakupy w dowolnym punkcie Manufaktury za minimum 100 zł i zachować
paragony (można łączyć maksymalnie 3 paragony). Paragony należy zarejestrować na
stoisku w rotundzie galerii handlowej, a wypełnione kupony wrzucić do urny. Każde wydane
100 zł upoważnia do pobrania kuponu loteryjnego!
Już 23 listopada, w dzień wielkich zniżek, czyli Black Friday, o godz. 20:00 ktoś dowie się,
że właśnie został posiadaczem nowego, pięknego samochodu. Warunkiem odbioru nagrody
jest pojawienie się osobiście na losowaniu.
Przewidziano także nagrody pocieszenia: karty upominkowe na kwoty 500 i 1000 zł.
Dodatkowo, przez cały dzień w Black Friday będzie można wziąć udział konkursie, w którym
do wygrania będą nagrody ufundowane przez najemców Manufaktury. Wprawne oko i refleks
pomogą zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe i bony na zakupy!

6

