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     RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014



Szanowni Państwo, 

Z  przyjemnością  przekazuję  Państwu raport  podsumowujący działania  stowarzyszenia  Centrum 
Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO w 2014 roku. 

Głównym  obszarem  działalności  Stowarzyszenia  są  działania  mające  na celu  budowanie 
pozytywnego, niebanalnego wizerunku miejsca. Ten cel realizujemy poprzez różnorodne działania – 
eksperckie  i  szkoleniowe,  popularyzatorskie,  wydawnicze.  Prowadzimy  doradztwo  w  zakresie 
szeroko  rozumianej  turystyki  i  promocji,  opracowujemy  i  wydajemy  publikacje  o  charakterze 
turystycznym (przewodniki, mapy, foldery) a także świadczymy usługi przewodnickie po Łodzi i 
wojewdztwie  łódzkim.  Pragniemy,  aby nasze  działania  wpływały na  budowanie  i  wzmacnianie 
tożsamości  regionalnej  mieszkańców,  jak  również  pozwalały  dostrzec  atuty  miejsca  wśród 
przyjezdnych. Od początku istnienia w naszych działaniach koncentrujemy się na promocji Łodzi i 
województwa,  jednak  w  2014  roku  zrealizowaliśmy  także  pierwszy  ogólnopolski  projekt. 
Bezpośrednimi  odbiorcami  projektów  realizowanych  przez  Stowarzyszenie  w  2014  roku  było 
łącznie ok. 3 500 osób (nie licząc czytelników naszych książek). Pracowało dla nas ponad 30 osób, 
a przychody REGIO w 2014 roku przekroczyły 150 000 zł.

W  tym  miejscu  pragnę  gorąco  podziękować  wszystkim,  którzy  wspierali  Stowarzyszenie  i 
angażowali się w jego działania w minionym roku. 

Zapraszam do lektury raportu. 

Maciej Kroneberg 

Prezes zarządu 
Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO

 



W 2014 r.  Stowarzyszenie REGIO zrealizowało szereg działań w obszarze turystyki i  promocji 
dziedzictwa kulturowego. Działania te prowadzone były przez REGIO zarówno samodzielnie, jak 
również  we  współpracy  i  na  zlecenie  innych  podmiotów,  reprezentujących  zarówno  jednostki 
administracji publicznej, jak też sektor biznesu, placówki muzealne i organizacje pozarządowe.

 Działaność REGIO można podzielić na trzy zasadnicze obszary:
• działalność wydawnicza - publikowanie książek i innych publikacji zwartych
• działalność  popularyzatorska  -  organizacja  wycieczek  fabularnych  i  gier  miejskich, 

świadczenie usług przewodnickich po Łodzi i woj. Łódzkim
• działalność ekspercka - tworzenie opracowań specjalistycznych.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

         W 2014 r. REGIO wydało cztery książki oraz jedną grę planszową. Łączny nakład wszystkich 
wydawnictw  wyniósł  13  800  egzemplarzy,  w  tym  12  000  książek.  Wszystkie  wydawnictwa 
związane  były  z  prezentacją  dziedzictwa  kulturowego,  w  zdecydowanej  większości  dotyczące 
Łodzi, ale również regionu łódzkiego, a nawet (po raz pierwszy w ciągu całego okresu istnienia 
organizacji)  całej  Polski.  W pracach wydawniczych udało się pozyskać kilkunastu partnerów, a 
także kilku patronów medialnych.  Jesteśmy szczególnie dumni z pozyskania dwóch patronatów 
honorowych dla naszych wydawnictw – książkę  Stawkowy przewodnik filmowy patronatem objął 
Stanisław Mikulski,  odtwórca roli  Hansa Klossa w serialu  Stawka większa niż życie.  Natomiast 
książkę  Fifka  i  żulik,  czyli  domowa  kuchnia  łódzka patronatem  objęła  organizacja  promująca 
zdrowy styl życia i dobre, tradycyjne jedzenie, czyli Slow Food Polska.

Fifka i żulik, czyli domowa kuchnia łódzka 
       Fifka i żulik, czyli łódzka kuchnia domowa to wydawnictwo autorstwa Anny Wojciechowskiej. 
Przez  kilka  lat  prowadziła  ona  rozmowy ze  swoimi  babciami,  ciociami,  a  nawet  prababciami. 
Efektem  jest  zbiór  50  przepisów  na  dania  proste,  codzienne,  takie  jakie  dawniej  jadano  w 
przeciętnym łódzkim domu. Są tu oczywiście śledzie, prażoki, czy zalewajka. Ale jest także zupa 
wiśniowa z ziemniakami, żołądki w sosie chrzanowym, czy knedle z truskawkami. W kuchni tej 
odbija się dawna łódzka wielokulturowość, są wpływy niemieckie, żydowskie i rosyjskie. 

Książka składa się z przepisów na dania podzielone na cztery kategorie: zupy, dania główne, 
przekąski i dodatki oraz desery. Każda potrawa jest uzupełniona o fotografię autorstwa Damiana 
Kruhelskiego.  Dzięki  temu  cała  książka  prezentuje  się  bardzo  apetycznie  i  powinna  stanowić 
ciekawą zachętę do własnych odkryć w temacie rodzinnych tradycji kulinarnych.

Honorowy patronat  nad  książką  objęła  organizacja  Slow Food Polska,  propagująca  styl 
życia  poprzez  wskazywanie  naturalnego,  zdrowego  i różnorodnego  pożywienia  jako 
fundamentalnego czynnika zdrowia i bytu człowieka; przeciwstawiająca się "fastfoodyzacji" życia, 
oznaczającego  zredukowanie  jedzenia  tylko  do  konsumpcji;  promująca  różnorodność  smaków. 
Filozofia Slow Food jest zbieżna z ideą, która stoi za powstaniem książki Fifka i żulik, czyli łódzka 
kuchnia domowa.

Nakład książki to 3 500 egzemplarzy. Partnerami przy wydaniu książki byli: Urząd Miasta 
Łodzi, restauracja U Milscha,  kawiarnia podróżnicza Daleko Blisko, restauracja Piwnica Łódzka 
oraz hotel Stare Kino Cinema Residence. Opiekę medialną nad książką objęły redakcje TVP Łódź, 
Dziennik Łódzki oraz Radio Łódź. 



Recenzja Fifki i żulika... w Rynku Łódzkim nr 1/2015

Recenzja Fifki i żulika... w Do rzeczy nr 45093 z 3.11.2014

Stawkowy przewodnik filmowy
Książka  składa  się  z  dziewięciu  rozdziałów  poświęconych  różnym  miastom w  których 

pracowała  ekipa  filmowa.  Najbardziej  obszernymi  są  te  poświęcone  Łodzi  i  Wrocławowi,  ale 
filmowcy pracowali również w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Płocku, 
Łącku,  Pabianicach,  Zgierzu  i  Pieskowej  Skale.  Wszystkie  te  plenery  opisane  zostały  na  320 
stronach  książki.  Wspaniałym  uzupełnieniem  tekstów  jest  blisko  sto  archiwalnych  fotografii 
dokumentujących pracę filmowców, m.in. pochodzących ze zbiorów reżyserów Stawki większej niż 
życie.  Każdy  rozdział  posiada  również  poglądowe  plany  miast,  ułatwiające  czytelnikom 
samodzielne wędrowanie śladem filmowych plenerów. 

Stawkowy przewodnik filmowy powstał dzięki kilkuletniej pracy siedmiorga autorów, którzy 
podjęli  się opracowania tej  książki.  To efekt nie tylko wielokrotnego oglądania poszczególnych 
kadrów  serialu,  ale  także  przeglądania  archiwalnych  źródeł  prasowych,  a  także  prowadzenia 
rozmów z osobami uczestniczącymi w realizacji serialu. Redaktorem wydawnictwa i gwarantem 
jego bardzo wysokiej  jakości  merytorycznej  jest  Bogdan Bernacki,  autor  pierwszej  na  polskim 



rynku wydawniczym książki poświęconej turystyce filmowej – „Stawka większa niż życie – serial 
wszech czasów”. Partnerem wydawnictwa został Klub Miłośników Stawki, wyjątkowa grupa fanów 
serialu, od lat wędrująca szlakami bohaterów Stawki…   

Nakład książki to 4 000 egzemplarzy. Partnerami przy wydaniu książki byli: Urząd Miasta 
Olsztyna,  Urząd  Miejski  w  Gdańsku,  TOYA Sp.  z  o.o.,  Muzeum  Kinematografii,  Stare  Kino 
Cinema Residence. Patronat medialny nad wydawnictwem objęło TVP Seriale. Honorowy patronat 
nad książką objął p. Stanisław Mikulski, odtwórca roli Hansa Klossa w serialu Stawka...

Relacja ze spaceru śladami olsztyńskich plenerów Stawki większej niż życie w Gazecie Olsztyńskiej 
nr 179 z 4.08.2014 i zapowiedź wrocławskiego spaceru w Gazecie Wrocławskiej z 6.08.2014

Odkryj Łódź. Bardzo twórcza książka o niezwykłym mieście
Książka  autorstwa  Karoliny  Kołodziej  składa  się  z  21  tematycznych  rozdziałów 

poświęconych m.in. kamienicom, witrażom, herbowi miasta, fabrykom, Arturowi Rubinsteinowi, 
kamiennym  zwierzętom  zdobiącym  elewacje  kamienic  i  pałaców,  tramwajom  czy  Szlakowi 
Bajkowemu.  Stanowi  zbiór  interesujących  informacji  o  Łodzi  podanych  w przystępny sposób, 
językiem  zrozumiałym  dla  dzieci.  Rozdziały  zawierają  stałe  części  takie  jak:  „Zostań  małym 
Odkrywcą  Łodzi”  –  z  propozycjami  rodzinnych  spacerów,  „Czy  wiesz,  że…”  –  prezentującą 
ciekawostki oraz – co jest największą innowacją tej książki – instrukcje licznych prac manualnych, 
które nie tylko pozwolą twórczo spędzić czas, ale także utrwalą zdobytą wiedzę. Książka stanowić 
może interesujący materiał dydaktyczny do prowadzenia rozmaitych warsztatów i zajęć z zakresu 
edukacji regionalnej. Adresatem książki są najmłodsi mieszkańcy Łodzi (6-9 lat).

Nakład książki to 4 000 egzemplarzy. Partnerami przy wydaniu książki byli: sieć Rossmann, 
Stacja  Nowa Gdynia,  Łódzka  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna,  Muzeum Fabryki  oraz  Baśniowa 
Kawiarenka. Opiekę medialną nad książką objęli: Dziennik Łódzki, Radio Łódź, TVP Łódź oraz 
portal Dzieciwlodzi.pl. 



Odkrywanie Tuwima. Wiersze i ilustracje inspirowane twórczością poety
Książka przygotowana pod redakcją Katarzyny Badowskiej i Karoliny Kołodziej to efekt 

konkursu  „Odkrywanie  Tuwima”  zorganizowanego  przez  Wydział  Filologiczny  Uniwersytetu 
Łódzkiego. Spośród ponad 2 000 prac nadesłanych na konkurs wybranych zostało kilkadziesiąt – 
zarówno  ilustracji  jak  i  wierszy  (wszystkich  oczywiście  inspirowanych  twórczością  Juliana 
Tuwima), stworzonych przez uczniów i przedszkolaków z województwa łódzkiego. Prace tworzyli 
młodzi artyści w wieku od 3 do 19 lat, inspirując się różnymi wierszami i wykorzystując przeróżne 
techniki i środki wyrazu. Całość złożyła Magdalena Warszawa ze studia graficznego Kooperatywa.

Nakład  książki  to  500  egzemplarzy.  Partnerem  przy  wydaniu  książki  był  Wydział 
Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

1914. Bitwa Łódzka
Do idei stworzenia gry planszowej poświęconej Bitwie Łódzkiej z 1914 r. udało nam się 

przekonać Urząd Marszałkowski w Łodzi, który zlecił REGIO opracowanie takiego wydawnictwa. 
W efekcie  powstała  jedna  z  pierwszych  gier  planszowych  poświęconych  województwu  łódzkiemu,  a 
podstawą do jej stworzenia są autentyczne wydarzenia sprzed stu lat, gdy w okolicach Łodzi miała miejsce 
jedna z największych bitew I  wojny światowej.  Gra łączy walor edukacyjny (planszą do gry jest  mapa 
obszaru,  gdzie  toczyły  się  działania  wojenne,  na  kartach  narracji  opisane  są  autentyczne  wydarzenia 
historyczne) z ciekawą rozrywką (celem graczy jest awans z szeregowca na generała). Gra przeznaczona jest 
dla graczy od lat 12, może w niej uczestniczyć od 2 do 4 graczy. Dodatkiem do gry jest folder opisujący 
dokładnie wydarzenia sprzed stu lat,  a  także prezentujący miejsca współczesne związane z bitwą (m.in. 



cmentarze wojenne). Koncepcję mechaniki i scenariusz gry opracowali Aleksandra Jonas, Wojciech Jonas 
oraz  Maciej  Kronenberg.  Treść  folderu  historycznego  opracował  Bartosz  Bończak  a  konsultantem 
merytorycznym  całej  gry  i  gwarantem  jej  poprawności  merytorycznej  jest  Michał  Jagiełło  z  Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi, znawca i propagator upamiętnienia Bitwy Łódzkiej.    

Nakład gry to 1 800 egzemplarzy.  Partnerem przy powstaniu gry było Archiwum Państwowe w 
Łodzi, które udostępniło historyczną mapę służącą jako podkład kartograficzny planszy. 

Recenzja gry 1914. Bitwa Łódzka w Dzienniku Łódzkim z 30.10.2014 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

REGIO,  tak  jak  w  poprzednich  latach,  było  aktywne  na  polu  popularyzatorskim. 
Konsekwentnie  staramy się  budować dobry wizerunek Łodzi  jako miasta  ciekawego i  wartego 
odwiedzenia.  Przekonujemy  również  mieszkańców  miasta,  że  warto  być  dumnym  z  bycia 
łodzianinem i łodzianką. 

Domowa kuchnia łódzka
W  związku  z  wydaniem  książki  Fifka  i  żulik  czyli  domowa  kuchnia  łódzka  REGIO 

przygotowało i  zrealizowało projekt  promujący łódzkie  dziedzictwo kulinarne.  Autorka książki, 
Anna Wojciechowska, poprowadziła cykl pięciu warsztatów kulinarnych podczas których wspólnie 
z łodzianami przygotowywała typowe łódzkie potrawy. Z kolei Karolina Kołodziej, autorka Odkryj 
Łódź...,  poprowadziła  dwa  warsztaty  kulinarne  dla  dzieci.  Dodatkowo  w  ramach  projektu 
zrealizowaliśmy grę miejską „Hasło? Zalewajka!” w której 40 osób bawiło się w rozpoznawanie 
dawnych smaków i zapachów łódzkiej kuchni. Uzupełnieniem projektu były dwa spacery śladami 
dawnej łódzkiej gastronomii. Łącznie we wszystkich wymienionych działaniach wzięło udział ok. 
350 osób. Dodatkowo udało nam się przekazać egzemplarze Fifki i żulika... do wszystkich łódzkich 
bibliotek publicznych. 

Budżet całego projektu wyniósł 28 660 zł, z czego dotacja Urzędu Miasta Łodzi wyniosła 
19 995 zł. Projekt udało się zrealizować dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łodzi a także Starego Kina 



Cinema  Residence,  restauracji  Piwnica  Łódzka,  restauracji  U  Milscha,  kawiarni  podróżniczej 
Daleko Blisko oraz Muzeum Fabryki.

Łódź od drugiego wejrzenia cz.4
Czwarty rok z rzędu we wspólpracy z Urzędem Miasta Łodzi zorganizowaliśmy letni cykl 

spacerów  z  przewodnikiem  po  ciekawych  i  mniej  znanych  zakątkach  miasta.  Tym  razem 
powędrowaliśmy na Grembach i Julianów, przygotowaliśmy spacer śladami serialu Stawka większa 
niż życie. Specjalny spacer dla dzieci poprowadziła Karolina Kołodziej, autorka  Odkryj Łódź.... 
Dodatkowo odbyły się dwie wycieczki fabularne przygotowane przez Joannę Orzechowską i Beatę 
Arabską  –  szlakiem  dawnych  rozrywek  na  ulicy  Piotrkowskiej  oraz  szlakiem  dawnego  życia 
łódzkich fabrykantów widzianego z perspektywy... pomocy domowej. Tak jak w latach ubiegłych 
spacery cieszyły się uznaniem – frekwencja na spacerach wyniosła od 70 do aż 220 osób! 

Budżet całego projektu wyniósł 10 301 zł, z czego dotacja Urzędu Miasta Łodzi wyniosła 7 
100 zł.



Piotrkowska od nowa
Z okazji oddania po remoncie części deptakowej ulicy Piotrkowskiej na zamówienie Urzędu 

Miasta  Łodzi  zrealizowaliśmy projekt  Piotrkowska  od  nowa.  W dniu  26  lipca,  czyli  z  okazji 
rocznicy nadania Łodzi praw miejskich, zaprosiliśmy mieszkańców na cykl tematycznych spacerów 
i  wycieczek inscenizowanych pod hasłem  Piotrowska – ulica z klasą i  historią.  Wędrowaliśmy 
szlakiem filmowym,  szlakiem sławnych mieszkańców Łodzi,  a  także szlakiem dawnych zabaw 
podwórkowych,  czy  występów  ulicznych  artystów.  Grupom  towarzyszyli  artyści  –  muzycy, 
akrobaci i aktorzy odtwarzający historyczne realia. We wszystkich wycieczkach tego dnia wzięło 
udział ok. 300 osób.

Budżet całego projektu wyniósł 7 625 zł, z czego dotacja Urzędu Miasta Łodzi wyniosła 7 
380 zł.



Kulinarna gra miejska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego
W październiku  2014  r.  do  Łodzi  przyjechało  ok.  60  przedstawicieli  branży  turystyki 

biznesowej  MICE  (meeting-incentive-conferences-event).  Gościli  tu  na  zaproszenie  Łódź 
Convention  Bureau  oraz  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Łódzkiego. 
Poznawali  desynację  pod  kątem  potencjału  dla  organizacji  wydarzeń  dla  branży  biznesowej. 
REGIO zostało zaproszone do współpracy i przygotowania dla gości kulinarnej gry miejskiej. Z 
zadania  się  wywiązaliśmy  a  goście  na  pewno  nie  byli  głodni.  Mamy  nadzieję,  że,  również 
pośrednio  dzięki  grze  miejskiej,  Łódź  rozwinie  się   już  wkrótce  w  silny  ośrodek  turystyki 
biznesowej.

Wycieczki po Łodzi i województwie łódzkim
W  2014  r.  oprowadzaliśmy  po  Łodzi  i  regionie,  podobnie  jak  w  latach  poprzednich, 

turystów indywidualnych i grupowych. W tym czasie poprowadziliśmy ok. 30 wycieczek, pracując 
m.in.  dla  Uniwersytetu  Łódzkiego,  Politechniki  Łódzkiej,  Łódzkiej  Specjalnej  Strefy 
Ekonomicznej,  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Łódzkiego,  Urzędu  Miasta 
Łodzi,  czy  Polskiej  Agencji  Prasowej.  Mieliśmy  przyjemność  pokazywać  Łódź  i  okolice 
dziennikarzom,  przedstawicielom  branży  turystycznej,  ale  także  oficjalnym  gościom 
odwiedzającym  Łódź,  w  tym  również  p.  Vincente  Los  Carteles (sekretarzowi  generalnemu 
Międzynarodowego Biura Wystaw [BIE]), przekonując go, aby BIE powierzyła Łodzi organizację 
Międzynarodowej Wystawy EXPO w 2022 r. 



DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

W  2014  r.  REGIO  uczestniczyło  w  realizacji  dwóch  opracowań  eksperckich,  obu 
dotyczących Łodzi.

Kontynuowaliśmy  współpracę  rozpoczętą  w  2013  r.  z  hotelem  Stare  Kino  Cinema 
Residence.  Obiekt  ten  dynamicznie  się  rozwija,  w  związku  z  przygotowywaniem  dla  gości 
kolejnych 20 pokoi, REGIO opracowało koncepcję filmowej aranżacji  nowych wnętrz. O ile w 
2013  r.  wystrój   nawiązywał  do  polskich  filmów,  które  kręcone  były  w  Łodzi,  tym  razem 
właściciele  obiektu  postawili  na  hity  światowego  kina.  Powstało  20  pokoi,  tematycznie 
podzielonych na piętra romansu (m.in. Titanic i Przeminęło z wiatrem), komedii (m.in. Pół żartem 
pół serio i  Różowa pantera) i sensacji (m.in.  Chinatown i  Ojciec chrzestny), a dodatkowo piętro 
klasyki.  Na tym ostatnim znalazły się apartamenty dedykowane filmom z Charlie'm Chaplinem 
oraz Flipem i Flapem. REGIO odpowiadało za wybór listy filmów, a także wskazanie akcentów 
filmowych do umieszczenia w wystroju każdego z nich. Nowe apartamenty już przyjmują gości, 
każdy  może  się  więc  przekonać  o  tym,  czy  dobrze  oddają  klimat  filmów 
(http://www.cinemahotel.pl/). A o tym, że idea filmowych wnętrz jest dobrym pomysłem świadczą 
nagrody  przyznawane  Staremu  Kinu:  II  nagroda  w  konkursie  Hotel  z  Pomysłem  2014  oraz 
najlepszy  w  kategoriach:  Obiekt  nieskategoryzowany  oraz  Obiekt  w  budynku  zabytkowym. 
Konkurs organizowany jest przez pismo branżowe Hotelarz. W lutym 2015 Stare Kino zajęło też II 
miejsce  w  XXV edycji  konkursu  na  najlepsze  wnętrze  organizowanego  przez  Fundację  Ulicy 
Piotrkowskiej.

 
Dla  Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła  przygotowaliśmy koncepcję  scenariusza gry 

terenowej  „Łódką  po  skarb”  (http://www.woda.edu.pl/lodz/).  Scenariusz  zakładał  odwiedzenie 
szeregu miejsc w Łodzi związanych z wodą (m.in. stacja wodociągów, Muzeum Kanału Dętka, 
studnie głębinowe w Łagiewnikach) i wykonanie przy nich zróżnicowanych zadań. W grze, która 
trwała w okresie wakacyjnym, wzięło udział kilkaset osób, a REGIO ufundowało również kilka 
nagród książkowych dla zwycięzców.



DZIAŁALNOŚĆ INNA

W 2014 r. wkroczyliśmy na zupełnie nowy obszar działalności. REGIO współorganizowało 
pierwszy w swojej historii festiwal. Były to październikowe  Zielone Smaki Łodzi, poświęcone 
kuchni  wegańskiej (https://zielonesmakilodzi.wordpress.com/).  W  festiwalu  wzięło  udział 
kilkanaście łódzkich restauracji, a liczba uczestników w ciągu jednego weekendu podczas którego 
odbywał się festiwal, przekroczyła tysiąc osób! 

Współorganizatorami festiwalu były Viva oraz Otwarte Klatki. Pomoc w realizacji udzieliły 
Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła, firma Primavika, Kooperatywa Spożywcza z Łodzi, firma 
Rękodzieła.eu, kampania Naturalne geny Instytutu Spraw Obywatelskich. Patronat medialny nad 
festiwalem objęły Dzikie życie, Vege, TVP Łódź oraz Moja Figura.



PROMOCJA DZIAŁAŃ REGIO I WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
Realizując nasze działania nie zapominaliśmy o właściwej ich promocji. Wszystkie wydane 

przez nas książki miały uroczyste premiery w ciekawych miejscach (Stawkowy przewodnik filmowy 
w Muzeum Kinematografii,  Odkryj Łódź... w Muzeum Miasta Łodzi,  Odkrywanie Tuwima... na 
Wydziale  Filologicznym  UŁ),  lub  w  ciekawych  okolicznościach  (gra  1914.  Bitwa  Łódzka na 
Festiwalu Komiksu i Gier, Fifka i żulik... podczas wspólnego gotowania zalewajki przez autorkę i 
prezydent  Łodzi  p.  Hannę  Zdanowską  w  restauracji  Affogato).  Dodatkowo  organizowaliśmy 
autorom kolejne  spotkania  autorskie,  m.in.  na  stoisku  REGIO podczas  targów Salon  Ciekawej 
Książki. 

Z  okazji  wydania  Stawkowego przewodnika  filmowego zorganizowaliśmy cykl  spacerów 
szlakiem plenerów serialowych nie tylko w Łodzi, ale również we Wrocławiu, Olsztynie, Gdańsku, 
Warszawie i Płocku. W spacerach tych łącznie wzięło udział około 300 osób, a relacjonowały je 
lokalne  media  (m.in.  Gazeta  Olsztyńska,  Gazeta  Wrocławska,  Gazeta  Wyborcza  w  Olsztynie, 
Płocku i Łodzi). 

Dla wydawnych przez nas wydawnictw staraliśmy się  o  honorowe patronaty.  Stawkowy 
przewodnik filmowy patronatem objął Stanisław Mikulski, odtwórca roli Hansa Klossa w serialu 
Stawka większa niż życie. Natomiast książkę Fifka i żulik, czyli domowa kuchnia łódzka patronatem 
objęła  organizacja  promująca  zdrowy styl  życia  i  dobre,  tradycyjne  jedzenie,  czyli  Slow Food 
Polska.

Patronami medialnymi naszych wydawnictw były TVP Seriale, TVP Łódź, Dziennik Łódzki 
oraz Radio Łódź.

Prezydent Zdanowska przygotowująca zalewajkę na uroczystej premierze Fifki i żulika... 

Stanisław Mikulski – honorowy patron Stawkowego przewodnika filmowego



     




