
 

 
Manufaktura, Apsys Polska S.A. III o/Łódź, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź. Tel. (48) 42 664 92 60, 

Fax (48) 42 664 92 90, manufaktura@manufaktura.com, www.manufaktura.com 

Apsys Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, o numerze NIP: 526-17-88-225 

REGON: 012339953, o kapitale zakładowym w wysokości 8.375.005 złotych 
 

INFORMACJA PRASOWA 

Łódź, 7.01.2020 

WOŚP jak zawsze w Manufakturze – atrakcje 28. finału 

Choć 28. Finał WOŚP zaplanowano na niedzielę 12.01, to Manufaktura gra z 

orkiestrą także w sobotę (11.01). Przygotowano kilkadziesiąt atrakcji: 

zarówno tych kultowych, jak choćby złote serce z groszówek, jak i nowości. 

Oczywiście nie może zabraknąć koncertów: w niedzielę wystąpią łódzkie 

bandy, a na finał – Bednarek.    

Sobota, 11.02 

W rotundzie galerii handlowej stanie specjalna strefa dla dzieci, gdzie czekać będą 

animatorzy, malujący twarze, ale też iluzjoniści i cyrkowcy, którzy pokażą swoje 

niezwykłe, zaprzeczające prawom fizyki, umiejętności.  

Co roku z WOŚP grają łódzcy motocykliści – nie zabraknie ich także w tym roku. 

Niezwykłe maszyny będzie można podziwiać w korytarzach galerii handlowej. Będą 

motocykle turystyczne, choppery i ścigacze. Oczywiście nie zabraknie słynnych harleyów! 

Z pewnością na wielu z nich można sobie będzie zrobić zdjęcie, oczywiście wrzucając 

uprzednio datek do puszki z czerwonym serduszkiem, z którymi kwestować będą 

przedstawiciele łódzkich klubów motocyklowych: Berserkes, Dark Squadron, HOG Lodz 

Chapter Poland i Blue Rangers.  

Miłośnicy gier terenowych tym razem będą mogli spróbować swoich sił w potyczce na 

terenie Manufaktury, a ci, którzy wolą gry konsolowe, powinni zajrzeć do strefy 

przygotowanej przez Insert Coin. 

Przy wejściu głównym stanie strefa medyczna. Będzie można porozmawiać z 

przedstawicielami Łódzkiego Ośrodka Dawców Szpiku CSK UM, a także zrobić badania 

poziomu cukru, ciśnienia oraz przesiewowe badania wzroku. Najmłodsi dowiedzą się jak 

prawidłowo udzielać pomocy, m.in. opatrywać rany, w Szpitalu Pluszowego Misia. Do 

tego tańce, szczudlarze, superbryki, samochodziki elektryczne i inne atrakcje.  

Niedziela, 12.01 

W niedzielę w wejściu głównym do budynku galerii handlowej, jak co roku Studenckie 

Koło Naukowe „Inwestor” budować będzie złote serce z monet-groszówek. To najlepszy 

przykład, że sporo jest prawy w starym porzekadle „Grosz do grosza” – w poprzednich 

latach ze złotego serca z grosików udawało się zbierać ponad 70 tysięcy złotych co roku! 
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Nie mogłoby zabraknąć przedstawicieli Politechniki Łódzkiej, którzy pojawią się w 

Manufakturze z bolidem solarnym oraz łazikiem marsjańskim, czyli jedynym takim 

wolontariuszem. Co roku wrzucenie datku do puszki trzymanej przez robota wzbudza 

ogromne emocje.  

Nieopodal stanie strefa gier konsolowych, będzie można także w niedzielę skorzystać ze 

strefy medycznej. Najmłodsi dowiedzą się jak prawidłowo udzielać pomocy, m.in. 

opatrywać rany, w Szpitalu Pluszowego Misia.  

Nowością będzie wielki miś o wielkim sercu – dwumetrowa, wydziergana na drutach 

urocza przytulanka, z którą oczywiście będzie można sobie zrobić zdjęcie, a nawet zdobyć 

podczas internetowej licytacji!  

Oczywiście cały rynek zapełni się różnorodnymi atrakcjami, gdyż z WOŚP gra mnóstwo 

instytucji, fundacji, firm i ludzi z pasją. Będzie można podziwiać m.in. pokazy 

kaskaderskie z widowiskowymi skokami na wielką poduszkę, będą customowe rowery, a 

także – po raz pierwszy – mecz w quidditcha, czyli dyscyplinę sportu, w którą grał sam 

Harry Potter!   

Nowością będzie także gamingowy namiot sferyczny, w którym będzie można wziąć 

udział w turnieju gry komputerowej Deluxe Ski Jump. To ogólnopolskie eliminacje 

turnieju krajowego. Każdy chętny będzie mógł się poczuć jak nasi mistrzowscy 

skoczkowie narciarscy! 

Sporo emocji z pewnością wzbudzi rzeźbienie trzymetrowej żaglówki z… lodu, co będzie 

można podglądać przez cały dzień w centralnej części rynku. Gotowa rzeźba będzie 

ważyć ponad 1500 kg, oczywiście dopóki… się nie rozpuści!  

Na zmarzniętych będzie czekać wieeeeelka patelnia z bigosem, a także mnóstwo 

ciekawych pojazdów: swój udział potwierdzili już miłośnicy retro samochodów, będzie 

można także wybrać się w sentymentalną podróż w czasie – na rynku stanie blisko 30 

maluchów, czyli fiatów 126p. Najmłodszym można opowiedzieć, że właśnie takim autem, 

niewiele większym od dzisiejszych sterowanych samochodów-zabawek, całe rodziny 

wybierały się w całodniową podróż nad morze… Z kolei miłośnicy większych czterech 

kółek z pewnością zatrzymają się przy majestatycznym hummerze, przy którym również 

będą dyżurować wolontariusze z puszkami.  

Najmłodsi przejadą się na karuzelach i pobawią się w mobilnym figloraju fundacji Happy 

Kids, czyli w piętrowym, brytyjskim autobusie, czyli kultowym double deckerze! Młodzi 

miłośnicy zwierząt będą mogli zobaczyć z bliska m.in. sokoły, które przyjadą z 

zaprzyjaźnionymi sokolnikami. Angorka pojawi się w Manufakturze z psami berneńskimi, 

które są równie olbrzymie, co łagodnie usposobione. Będą też inne zwierzaki!  
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Ciekawie zapowiadają się wjazdy widokowe w podnośniku koszowym, podczas których 

będzie można założyć okulary VR.  

Nie może też zabraknąć wieloletnich przyjaciół WOŚP: strażaków z OSP ze sprzętem i 

pokazami, motocyklistów i rugbistów, a także członków grup rekonstrukcyjnych: 

Czerwone Berety zaprezentują umundurowanie, broń i sprzęt wojskowy, będą też Poczet 

Rycerski Herbu Sobol i Jednostka Strzelecka 4008 Strzelec. 

Miłośnicy kultury będą mogli spróbować swoich sił w tańcu w kręgu.  

Nie tylko poprzez wrzucenie pieniędzy do WOŚP-owej puszki będzie można w niedzielę 

zrobić dobry uczynek – od godz.12 na rynku Manufakturze czekać będą lekarze i 

pielęgniarki z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które postawi 

swój charakterystyczny, czerwony krwiobus. Z pewnością oddanie krwi będzie pięknym 

ukoronowaniem obecności na 28. Finale WOŚP.  

Niedzielne koncerty 

Podczas 28. Finału WOŚP nie mogłoby zabraknąć koncertów. Jak co roku na scenie w 

Manufakturze można podziwiać m.in. łódzkich muzyków, którzy rozgrzewają publiczność 

przez całe popołudnie. Od godz. 16 usłyszymy m.in. Pawła Zawierkę z zespołem 

Zawierka Band, o 17:30 zagra Kondzielnik, o 18 – Black Radio, a o 18:30 Samokhin Band. 

Po nich na scenie pojawi się zespół Bruklin, laureaci plebiscytu Antyradia, a o 19:30 – 

Reggaeside. Później chwila muzycznej przerwy, gdyż o godz. 20 tradycyjnie rozbłyśnie 

Światełko do Nieba – w tym roku przybierze ono formę pokazu świetlnego z użyciem 

reflektorów (szperaczy), a efekty pirotechniczne pojawią się za sprawą fontann 

estradowych. Po Światełku - finałowy koncert, podczas którego goście WOŚP w 

Manufakturze usłyszą Kamila Bednarka z zespołem.  

 

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 dwa tygodnie zimowej laby, 

która w tym roku przypada na termin 13-26.01. 

Na „Tajne szkolenie prof. Einsteina”, czyli półkolonie z nauką i kulturą zaprasza 

Experymentarium, oczywiście od 13.01. Zaplanowano dwa tygodniowe turnusy, 

podczas których dzieciaki wezmą udział m.in. w warsztatach detektywistycznych, SLIME, 

ogrodniczych, a także zgłębią wiedzę o recyklingu. Z pewnością wiele emocji wzbudzą 

pokazy z ciekłym azotem, a także wycieczka do Muzeum Farmacji, gdzie mali naukowcy 

dowiedzą się, jak kiedyś przygotowywano lekarstwa. Uzupełnieniem programu są wizyty 
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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 – zaplanowano dwa 

tygodniowe turnusy. Pierwszy turnus startuje oczywiście 13.01, w pierwszym dniu ferii. 

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. Drugi, analogiczny 

turnus startuje 20.01. Opieka zapewniona jest w godz.8-18, a jeden turnus kosztuje 699 

zł (w cenie – dwa posiłki).  

Z kolei dla młodzieży Egurrola Dance Studio na ferie oferuje zimowy obóz taneczny. 

Dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat w tym roku pojadą na zimowy obóz do Władysławowa, 

który zaplanowano w dniach 18-25 stycznia. To wyjazd dla każdego – zarówno dla 

doświadczonych tancerzy, jak i tych, którzy chcą postawić swoje pierwsze taneczne kroki. 

Mogą jechać nawet osoby spoza Egurrola Dance Studio – to dla nich świetna okazja, aby 

poznać instruktorów, kursantów i zarazić się od nich pasją do tańca. W czasie obozu 

najmłodsi tancerze poznają tajniki różnych stylów tańca, m.in. hip hopu, tańca 

nowoczesnego, tańca jazzowego i akrobatyki. A wszystko to na różnych poziomach 

zaawansowania! Koszt to 1580 zł dla osób uczęszczających do EDS, oraz 1600 dla tych, 

którzy nie są kursantami szkoły. 

Przez całe ferie (od 12 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 

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. 
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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.  

 

 


