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Już jutro jeden z najbardziej magicznych dni w roku - ﬁnał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy! W Łodzi przygotowano szereg atrakcji, tak że każdy znajdzie
coś dla siebie. Podczas 28 ﬁnału można wziąć udział w wielkiej szarży, obejrzeć
pokaz Małych Fiatów, zbadać poziom cukru, wejść do wozu straży pożarnej czy
poćwiczyć Zumbę. Zapraszamy do krótkiego przeglądu atrakcji.

W Łodzi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy najgłośniej zagra w dwóch miejscach: ulicy
Piotrkowskiej oraz na rynku Manufaktury. Nie będą to jednak jedyne miejsca gdzie
przygotowano atrakcje dla dużych i małych Łodzian i przyjezdnych. Przedstawiamy wybrane
wydarzenia, które uświetnią ten gorący styczniowy dzień:

Wielka Szarża na Piotrkowskiej
Ulica Piotrkowska, na co dzień wypełniona spacerowiczami, w niedzielę będzie gościła
największą paradę konną na świecie. O godzinie 13:00 z pasażu Schillera wystartuje szarża,
czyli przemarsz około 70 jeźdźców prowadzonych przez sekcję konną Straży Miejskiej. Koniom
towarzyszyć będą auta terenowe i zabytkowe z klubów Moto-Błoto i ClassicCars Łódź. W
pasażu Schillera stanie zaś scena, na której przez cały dzień odbywać się będą licytację
darów a wszyscy chętni będą mogli spróbować wojskowej grochówki czy pajdy chleba ze
smalcem. Dodatkowo swój sprzęt zaprezentuje Straż Pożarna i Straż Miejska.

Finał w Manufakturze
Manufaktura, podobnie jak w latach poprzednich, do celebrowania Finału podchodzi w sposób
bardzo spektakularny. Pierwsze orkiestrowe atrakcję będą miały miejsce już w sobotę 11
stycznia. W ten dzień w rotundzie galerii handlowej na najmłodszych czekać będą strefa
zabawy, iluzjoniści czy cyrkowcy. Miłośnicy dwóch kółek zachwycą się motocyklami a fani gier
terenowych będą mogli spróbować swoich sił w potyczce na terenie Manufaktury. Oprócz
tego strefa medyczna, tańce, szczudlarze, superbryki, samochodziki elektryczne i inne
atrakcje.
Największe show przygotowano jednak na niedzielę. Rynek Włókniarek Łódzkich zapełni się
różnorodnymi atrakcjami, np. każdy będzie mógł podziwiać kultowe Małe Fiaty, których
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przyjedzie dokładnie 28 – na 28 ﬁnał WOŚP. Miłośnicy Maluchów będą również układać kontur
Fiata 126p z monet groszowych – warto poszukać czy nie ma się ich za dużo! Groszówki będą
zbierane również przez Koło Naukowe Inwestor, tu jednak stworzą największe w kraju serce
ze złotych monet. Atrakcją będzie również wydziergany, dwumetrowy pluszowy miś, przy
którym koniecznie trzeba sobie zrobić zdjęcie, a samego misia można wylicytować na aukcji.
Dodatkowo Politechnika Łódzka pokaże marsjańskiego łazika, kaskaderzy będą skakać na
wielką poduszkę, głodni spróbują bigosu z ogromnej patelni, rzeźbiarze stworzą trzymetrową
żaglówkę z lodu a strażacy zaprezentują swój sprzęt. A to tylko mała część przygotowanych
atrakcji!

Finał WOŚP z łódzkimi liniami specjalnymi
Klub Miłośników Starych Tramwajów, Grupa Czerwony Ikarus, MPK Łódź oraz ZDiT kolejny raz
przyłączają się do wspólnego grania podczas Finału Orkiestry. W niedzielę zostaną
uruchomione specjalne linie komunikacji miejskiej, obsługiwane m.in. zabytkowym taborem.
Linia 28 TRAM: DWORZEC ŁÓDŹ ŻABIENIEC - Limanowskiego, Zachodnia, aleja Kościuszki,
aleja Mickiewicza, aleja Piłsudskiego, Rokicińska - WIDZEW AUGUSTÓW - Rokicińska, aleja
Piłsudskiego, aleja Mickiewicza, aleja Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego - DWORZEC
ŁÓDŹ ŻABIENIEC
Linia 28. BUS: PLAC WOLNOŚCI - Legionów, Zachodnia, Drewnowska, Kasprzaka, Lutomierska,
Wielkopolska, Woronicza, Helska, Brukowa, Aleksandrowska, Traktorowa, Rojna - TEOFILÓW
ROJNA - Rojna, Traktorowa, Aleksandrowska, Woronicza, Wielkopolska, Lutomierska,
Kasprzaka, Drewnowska, Zachodnia, Ogrodowa, Nowomiejska - PLAC WOLNOŚCI
Przejazd tramwajami i autobusami na liniach specjalnych jest możliwy po wrzuceniu datku do
puszki WOŚP.

Od 2 do 42 - Epokowe kilometry dla
WOŚP – park na Zdrowiu
Podobnie jak w zeszłym roku wszyscy aktywni będą mogli spróbować swoich sił w wyzwaniu
w parku na Zdrowiu. Warunki uczestnictwa są dwa: pokonanie spacerem, z kijkami do nordic
walkingu, powar walkiem, biegiem lub na jednokołowcu dystansu 2 kilometrów lub
wielokrotności. Drugim warunkiem jest oczywiście datek do puszki z czerwonym serduszkiem.
Wydarzenie odbywać się będzie na tartanowej ścieżce, nieopodal aquaparku Fala.
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Piechotą po schodach – biurowiec Orion
przy ul. Sienkiewicza
Takie wydarzenie na świecie jest tylko jedno, i odbywa się właśnie w Łodzi! Jarosław Piechota,
podczas Finału będzie nieprzerwanie, przez 10 godzin chodził po schodach z parteru na
szczyt i ze szczytu na parter biurowca Orion. Każdy może się do niego dołączyć i kibicować.
Wydarzenie będzie trwało od godziny 9:00 do 19:00. Przewidziano niespodzianki dla
śmiałków, którzy podejmą wyzwanie.

Orkiestra i Rękodzieło: 6 Kiermasz w
Ogrodach!
Pierwszy kiermasz rękodzieła w Ogrodach Geyera zagra z WOŚP! Wszystkich miłośników
ręcznie wykonanej ceramiki, czapek, swetrów, koronek czy biżuterii zapraszamy na
Piotrkowską 232, oprócz kramów będzie można się dorzucić do orkiestrowej Puszki.

WOŚPowy Piknik Na Żubardzkiej
Rodzinna atmosfera i atrakcje dla najmłodszych zaplanowano również w Bałuckim Ośrodku
Kultury na ul. Żubardzkiej. Występy magików, harcerzy czy słowiańskie melodie, a dla
spragnionych ruchu Zumba. Dla każdego coś miłego, a to wszystko pod czerwonym
serduszkiem Orkiestry.
Ponadto przygotowano szereg innych atrakcji w różnych częściach miasta. Każdy znajdzie coś
dla siebie!
XI niedzielne WOŚPowanie/ 28 ﬁnał WOŚP z Morsami w Łodzi
Koncert charytatywny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Swingowy bal karnawałowy - gramy dla WOŚP
Gramy razem z WOŚP - Finał w Smoczej Krainie
Logrus gra dla WOŚP
Playarena WOŚP Cup Vera Sport
Studenckie Koło Kryminalistyki WPiA UŁ dla WOŚP
Finał WOŚP w big bang Studio!
Puchar WOŚP 2020
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WOŚP GRA- Śladami Łódzkich SKrzatów
Charytatywny mecz Rada Miejska vs Młodzieżowa Rada Miejska
1. Łódzki Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą"
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