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INFORMACJA PRASOWA 

Łódź, 21.01.2020 

Fotograficzne „Oblicza Manufaktury” na 13. urodziny Muzeum Fabryki 

Od kilku lat regularnie fotografuje Manufakturę, nieustająco odkrywając jej 

tajemnice, zakamarki i tytułowe oblicza. Zdjęcia Michała Węzowskiego można 

regularnie oglądać w kanałach social media Manufaktury, w gazetach, na 

portalach, a od soboty (25.01) również na wystawie w Muzeum Fabryki w 

Manufakturze.  

Wystawa powiązana jest z 13 urodzinami Muzeum Fabryki, które stanowi nierozerwalną 

część Manufaktury - świadczy o przeszłości tego miejsca i skupia wiedzę o historii 

terenów dawnej fabryki. 

Wystawa Michała Węzowskiego, opisującego życie Manufaktury na przestrzeni kilku 

ostatnich lat jest pokłonem wobec tych wszystkich osób, które zaangażowane były w 

rozwój Manufaktury i Muzeum Fabryki - a szczególnie byłych włókniarzy związanych z 

tym miejscem. 

Na wystawie zobaczymy fotografie z życia tego miejsca z różnych etapów jej rozwoju 

oraz prace fotograficzne prezentujące zainteresowania twórcze autora. - Od prawie 

sześciu lat mam przyjemność współpracować z Manufakturą. I to właśnie tutaj 

fotografowanie sprawia mi najwięcej przyjemności, dając jednocześnie możliwość 

nieustannego rozwoju poprzez podejmowanie realizacji bardzo różnorodnych tematów – 

od fotografii reportażowej, przez portrety, po fotografię artystyczną. – mówi artysta. I 

dodaje: - Choć jestem tu częstym gościem, zawsze znajdę w Manufakturze nowy kadr, 

detal, którego wcześniej nie zauważyłem. To miejsce, które wciąż odkrywa się na nowo.  

Zdjęcia Michała Węzowskiego można było oglądać na łamach takich tytułów jak 

Cosmopolitan czy Gazeta Wyborcza. Jedno ze zdjęć autora zostało wyróżnione na łamach 

portalu National Geographic Polska w kategorii portret. 

Otwarcie wystawy związane z uroczystością obchodów 13 rocznicy powstania Muzeum 

Fabryki zaplanowano na sobotę - 25 stycznia, o godz. 16.00. 

Wystawę będzie można oglądać do końca lutego 2020. 

Marzenia o karierze łyżwiarskiej? Na wyciągnięcie ręki 

W niedzielę (26.01) na lodowisku w Manufakturze zaplanowano ostatni 

„casting” w naborze do Akademii Łyżwiarstwa Figurowego.  
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Ferie to idealny moment, by znaleźć sobie wyjątkowe hobby. Może być nim łyżwiarstwo, 

zwłaszcza, że po raz pierwszy na lodowisku w Manufakturze trwa nabór do szkółki 

łyżwiarskiej. – To może być początek wielkiej przygody, a nawet rozpoczęcie kariery 

profesjonalisty – zachęca Sławomir Borowiecki, zawodowy łyżwiarz, właściciel lodowiska. 

Nabory są 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. 

Najbliższy nabór zaplanowano na niedzielę (26.01) w godz. 10-12, na lodowej tafli.  

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. – 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. 

Uczestnictwo jest bezpłatne, organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat. 

Kontakt prasowy: Sławomir Borowiecki, 787476531 

 

Studniówkowy zawrót głowy? Pomoże styliska Manufaktury! 

W gorącym okresie karnawałowo-studniówkowym poszukiwanie kreacji na 

wielki bal może przysporzyć wiele pracy. Z pomocą służą stylistki 

Manufaktury, które bezpłatnie pomogą w dobrze odpowiedniego stroju. By 

skorzystać z porady, należy zapisać się w Punkcie Info, przy wejściu głównym 

do Manufaktury. 

Na zakupy ze stylistką można wybrać się w każdy poniedziałek w godz. 15-21. Nieważne, 

czy szukamy sukienki na studniówkę, garnituru na charytatywny bal czy odświeżamy 

garderobę z okazji nowej pracy – z pomocą przyjdzie m.in. Kasia Lipińska, doradca 

wizerunku, stylistka, pracująca również przy pokazach mody oraz w branży filmowej 

(m.in. przy takich produkcjach jak „Ida” czy „Komisarz Alex”).  

Nie trzeba mieć konkretnej kwoty na zakupy, ale dobrze byłoby mieć określone cele – to 

pomoże jak najefektywniej spędzić czas i dokonać najtrafniejszych wyborów.  

By wybrać się na godzinne zakupy ze stylistką, należy dokonać rezerwacji osobiście w 

Punkcie Info przy wejściu głównym do galerii handlowej Manufaktury. Każdy uczestnik 

może umówić się na jednogodzinne zakupy dwa razy w roku. 
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Dobry uczynek na koniec ferii 

Jeszcze dziś (wtorek) i w sobotę (25.01) w godz. 13-16 można zrobić coś dla 

innych i oddać krew w krwiobusie RCKiK, który zaparkuje na rynku 

Manufaktury. Jest czerwony, więc nie sposób go przeoczyć! 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa regularnie przypomina, jak ważny 

jest ten bezcenny dar, który może ofiarować większość dorosłych osób. Na miejscu w 

„krwiobusie” jest lekarz, który przeprowadza badanie każdej zgłaszającej się osoby. 

Jednorazowo oddać można pół litra krwi. Przyjmowana jest krew każdej grupy, bo 

wszystkie są potrzebne. Najcenniejszy lek trafi natychmiast do potrzebujących w łódzkich 

szpitalach: chorych, oczekujących na operacje lub transfuzje. 

Krwiobus regularnie wizytuje Rynek Włókniarek Łódzkich, bo jak mówią przedstawiciele 

RCKiK – goście Manufaktury zawsze chętnie i tłumnie oddają tu krew.  

W tym roku krwiobus będzie można spotkać w ważne dni i święta w Manufakturze. 

Następną okazją do oddania tego bezcennego leku będą Walentynki, następnie – Dzień 

Kobiet.  

 


