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W VII edycji kalendarza TOYA „Kochamy Łódź” znalazły się fotografie przedstawiające 
architektoniczne perełki Łodzi. Zdjęcia zostały poddane kreatywnej i odważnej             
obróbce cyfrowej – to próba nowego spojrzenia na obiekty, które przez lata wtopiły się 
w łódzki pejzaż.

Pomysłodawcą i autorem ilustracji jest pracownica Działu Wizerunku TOYA Maria Kolinka, której 
wsparcia w zakresie fotografii udzielał współpracujący na stałe z firmą Barabasz Opałko. – Bardzo 
cieszy nasz kolejna edycja kalendarza z serii „Kochamy Łódź”. Tym razem mamy dwa duże powody 
do radości i dumy. Pierwsza to możliwość pokazania innego wizerunku znanych dobrze przez 
Łodzian budynków i rzeźb. A druga to umiejętności i talenty naszych pracowników, którzy, można 
śmiało powiedzieć, stworzyli małe dzieło sztuki – mówi Andrzej Pasowski, dyrektor marketingu 
TOYA.

Wśród prac znajdują się zdjęcia popularnych łódzkich miejsc, jak Pasaż Róży, tych trochę                 
zapomnianych jak dawny kombinat gastronomiczny Kaskada czy szereg spojrzeń na łódzką 
rzeźbę miejską – często niedocenianą przez mieszkańców. – Pomysł na kalendarz był prosty               
i od razu czuliśmy, że chcemy go zrealizować. Interesujące łódzkie bryły, zdjęcie z ciekawej 
perspektywy i obróbka cyfrowa dająca mnóstwo swobody i przyjemności. W pewnym momencie 
mieliśmy tak długą listę wybranych miejsc, że musieliśmy dokonać trudnych wyborów.                
Ostatecznie z połączenia popartu, brutalizmu i rzeźby powstało coś kolorowego, lekko szalonego, 
ale też minimalistycznego – powiedziała Maria Kolinka.

Jak co roku, kalendarz został wydany w limitowanym nakładzie ponad tysiąca sztuk i zostanie 
przeznaczony dla partnerów i pracowników firmy. Istnieje jednak możliwość wygrania własnego 
egzemplarza w organizowanych przez Grupę TOYA konkursach. – Zapraszamy na nasz                       
facebook’owy profil, gdzie już wkrótce wystartuje konkurs, w którym będzie można wygrać             
kalendarz. Przez 12 kolejnych dni roboczych będziemy publikować tam kolejne pytania – dodaje 
Andrzej Pasowski. 

Obrazy wykorzystane w kalendarzu będą także tematem wystawy w lobby hotelu DoubleTree          
by Hilton przy Łąkowej 29.

TOYA – Sieć dobrych połączeń
TOYA Sp z o.o. – piąty pod względem wielkości, w tym największy z wyłącznym udziałem kapitału polskiego, operator telewizji kablowej w Polsce. Zapewnia 
dostęp, zarówno stacjonarnie i mobilnie, do telewizji cyfrowej, Internetu oraz telefonii. Swoje usługi świadczy dla ponad 210 tysięcy Abonentów w kilku 
miastach sieci TOYA (Łódź, Kraków, Kutno, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Zgierz, Mysłowice, Przemyśl i Pisz) oraz dostarcza sygnał telewizji cyfrowej do 
100 tysięcy gniazd w kilkunastu sieciach partnerskich na terenie Polski. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Godła Teraz Polska, Gwiazdy Jakości Obsługi 
czy Lidera Nowoczesnych Technologii. 
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