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     RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015



Szanowni Państwo, 

Z  przyjemnością  przekazuję  Państwu raport  podsumowujący działania  stowarzyszenia  Centrum
Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO w 2015 roku. 

Głównym obszarem działalności Stowarzyszenia od początku istnienia są działania mające na celu
budowanie  pozytywnego,  niebanalnego  wizerunku  miejsca. Tym  miejscem  jest  dla  nas  przede
wszystkim Łódź i obszar województwa łódzkiego. A cel realizujemy poprzez różnorodne działania
– eksperckie i szkoleniowe, popularyzatorskie, wydawnicze. Wydajemy publikacje o charakterze
turystycznym  (przewodniki,  mapy,  foldery,  gry  planszowe),  a  także  świadczymy  usługi
przewodnickie  po  Łodzi  i  regionie.  Organizujemy  tematyczne  gry  miejskie,  doradzamy,  jak
wykorzystać dziedzictwo kulturowe w turystyce. Konsekwencją naszej dotychczasowej działalności
stał  się  fakt,  że  w  2015  roku  zostaliśmy  członkiem  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej
Województwa Łodzkiego. 
Jednym  z  większych  działań,  jakie  realizowaliśmy  w  2015  roku,  był  pilotażowy  projekt
administracyjny dla Biura Promocji,  Turystyki  i  Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta  Łodzi,
polegający  na  upowszechnianiu  turystyki  i  krajoznawstwa  poprzez  pełnienie  funkcji  operatora
regrantingu.  Drugim  ważnym  wydarzeniem  w  naszej  działalności  w  2015  roku  jest  wydanie
kolejnej  pozycji  książkowej  związanej  z  regionem  łódzkim  -  „Przewodnik  filmowy  po
województwie łódzkim“.
Bezpośrednimi  odbiorcami  projektów  realizowanych  przez  Stowarzyszenie  w  2015  roku  było
łącznie  ok.  5  000 osób.  W różnym zakresie  pracowało  dla  nas  blisko  30  osób,   jedna  osoba
odbywała trzymiesięczny staż w ramach projektu Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie
nauczycieli  poszukujących  zatrudnienia  w  sektorze  HTR“  realizowanego  przez  Wydział  Nauk
Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Przychody stowarzyszenia w 2015 roku przekroczyły 180
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 Kronenberg 

Prezes zarządu 
Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO

 



W 2015 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. Pracujemy z jednostkami administracji
publicznej, jak też sektorem biznesu, placówkami muzealnymi i organizacjami pozarządowymi.

 Działalność 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 2015 r. REGIO wydało „Przewodnik filmowy po województwie łódzkim“ – pierwszy
kompleksowy przewodnik po jednym z najbardziej filmowych regionów Polski. Jest to kontynuacja
naszych wcześniejszych wydawnictw -  „Przewodnika  filmowego po Łodzi“  oraz „Stawkowego
przewodnika  filmowego“.  Książka  przybliża  plenery  filmowe  ponad  70  miast  i  miasteczek  z
województwa, zarówno miejsc wielokrotnie wykorzystywanych w polskiej kinematografii takich
jak Łódź, Piotrków Trybunalski, Zgierz, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Sulejów czy Nieborów,
jak również ciekawych miejsc położonych z dala od głównych dróg – jak Jeżów, Bolimów, Turowa
Wola  oraz  miejsc  urodzenia  i  magicznych  miejsc  filmowców –  m.in.  Brzeziny,  Niewiadów k.
Ujazdu, Klęk, Popielawy. Przewodnik przytacza liczne anegdoty z planów zdjęciowych, prezentuje
ok. 50 archiwalnych zdjęć dokumentujących pracę filmowców, a także ciekawostki krajoznawcze.
 W książce opisanych zostało przeszło 170 filmów i seriali,  m.in.: „07 zgłoś się”, „1920.
Bitwa Warszawska”, „Akademia pana Kleksa”, „Alternatywy 4”, „Czterej pancerni i pies”, „Ida”
„Komisarz  Alex”,  „Miasto 44”,  „Pan Samochodzik  i  niesamowity dwór”,  „Pan Tadeusz”,  „Pan
Wołodyjowski”,  „Papusza”,  „Prawo Agaty”,  „Trójkąt  Bermudzki”,  „Ziemia obiecana”.   Lektura
książki to niezwykła podróż po regionie nie tylko dla fanów polskiego kina. Przewodnik ukazał się
w nakładzie 4000 egzemplarzy. Objętość książki: 350 stron.
„Przewodnik filmowy po województwie łódzkim” udało się wydać przy wsparciu partnerów: Łódź
Film Commission, Muzeum Kinematografii, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Łódzkiego,  Urzędu  Miasta  Zgierza,  Urzędu  Miejskiego  w  Strykowie,  Urzędu  Miejskiego  w
Sulejowie,  Urzędu Gminy Jeżów, Starostwa Powiatowego w Łęczycy,  Urzędu Miasta  Brzeziny,
Fundacji  „My  Kochamy  Pabianice”,  Fabryki  Wełny  Hotel&Spa  oraz  Starego  Kina  Cinema
Residence,  a  także  dzięki  zbiórce  funduszy na  portalu  crowdfundingowym  Polakpotrafi.pl.  Za
pośrednictwem tego portalu 68 darczyńców wsparło nasz projekt kwotą 6435 zł. 

Premiera książki miała miejsce 10 września w Muzuem Kinematografii. Autor przewodnika
spotkał się również z czytelnikami w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim (27
września), Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu (13 października, na
tym spotkaniu był obecny Prezydent Zgierza, Pan Przemysław Staniszewski) oraz podczas Salonu
Ciekawej Książki w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (21 listopada). 



Recenzja „Przewodnika filmowego...” w Magazynie Stowarzyszenia Filmowców Polskich nr 10/2015, s.90 



Ulotki promujące zbiórkę na „Przewodnik filmowy...“ na portalu polakpotrafi.pl
  



Plakat promujący spotkanie z autorem „Przewodnika filmowego...“ w Zgierzu 13.10.2015

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.

Upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu
W  ramach  pilotażowego  projektu  realizowanego  na  zlecenie  Miasta  Łodzi  nasze

stowarzyszenie  zostało  operatorem  odpowiedzialnym  za  przeprowadzenie  konkursu  ofert  dla
organizacji  NGO  i  grup  nieformalnych  na  działania  z  zakresu  turystyki  i  krajoznawstwa.



Preferowanymi tematami działań była turystyka rodzinna, promocja dziedzictwa filmowego Łodzi
oraz  upowszechnianie  turystycznych  walorów  poszczególnych  dzielnic/osiedli  miasta.
Opracowaliśmy regulamin konkursu, kartę oceny merytorycznej wniosku, wzory umów i plakat
promujący konkurs. Powołaliśmy jury konkursowe składające się z ekspertów z zakresu turystyki w
Łodzi.  Informację  o  konkursie  rozesłaliśmy  do  ok.  150  organizacji  NGO  będących  w  bazie
kontaktów  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Łodzi  ds.  Współpracy  z  Organizacjami
Pozarządowymi, rozdystrybuowaliśmy 20 plakatów na temat konkursu, informowaliśmy łodzian o
konkursie poprzez naszą stronę www, fanpage, jak również osobiście podczas imprez plenerowych:
Teatralnego  Helenowa  organizowanego  przez  Centrum  Dialogu  im.  Marka  Edelmana  oraz
kiermaszu Ładne Rzeczy na Piotrkowskiej. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe otrzymaliśmy
31  wniosków,  spośród  których  jury  wybrało  17  do  dofinansowania.  Podpisaliśmy  umowy  z
grantobiorcami,  a  następnie  monitorowaliśmy  przebieg  realizacji  projektów  na  wszystkich  ich
etapach,  aż  po rozliczenie  projektu.  Wspieraliśmy,  w szczególności,  młode organizacje  i  grupy
nieformalne w działaniach promocyjnych. 

W ramach przyznanych grantów realizowane były rozmaite działania – spacery, wycieczki
rowerowe,  wycieczki  inne  (autobusowe,  tramwajowe,  biegowe),  gry miejskie,  questy,  konkursy
rysunkowe i fotograficzne (połączone z wystawami), stworzenie filmu. Ogółem we wszystkich 17
dofinansowanych  projektach  wzięło  udział  ponad  4  000  osób.  Wszystkie  działania  były  dla
mieszkańców Łodzi bezpłatne.

Projekt  był  realizowany w okresie  czerwiec  –  grudzień  2015.  Dofinansowanie  z  UMŁ
wyniosło 80 000 zł.

Plakat promujący konkurs w ramach regrantingu w 2015 roku



Filmowe gry miejskie

 Reklama oferty REGIO w wydawnictwie „Kulturalny event Łódzkie”, s.18

W styczniu  nasza  reklama  ukazała  się  w  wydawnictwie  „Kulturalny  event  Łódzkie”,
opublikowanym  przez  portal  MeetingPlanner.pl,  skierowanym  do  branży  turystyki  biznesowej.
Zachęcaliśmy do skorzystania  z  naszych usług,  przede  wszystkim w zakresie  fabularnych  gier
miejskich, w tym szczególnie przez nas polecanych – o tematyce filmowej i kulinarnej. 

W kwietniu 2015 r. na zlecenie agencji eventowej Cat&Mice realizowaliśmy grę miejską o
tematyce  filmowej  dla  100 uczestników.  Wędrując  po Łodzi  uczestnicy gry poznawali  plenery
filmowe,  spotykali  na  swojej  drodze  bohaterów  znanych  filmów  (m.in.  Hansa  Klossa,  Karola
Borowieckiego  czy  krasnoludka  z  Szuflandii),  oglądali  etiudy  filmowe,  śpiewali  piosenki
Eugeniusza Bodo. Finał gry i wręczenie nagród miały miejsce w Muzeum Kinematografii.

Filmową grę miejską dla  120 osób zrealizowaliśmy również w listopadzie  2015 r.,  tym
razem  na  zlecenie  Banku  Gospodarstwa  Krajowego.  Jej  uczestnicy  poznawali  polską  stolicę
kinematografii, jednocześnie degustując specjały robotniczej kuchni łódzkiej przygotowane przez
Annę Wojciechowską - autorkę pierwszej łódzkiej książki kucharskiej „Fifka i żulik czyli domowa
kuchnia łódzka” (Regio, 2014). 

Nasi animatorzy w akcji podczas filmowej gry miejskiej w 2015 roku



Referencje dla stowarzyszenia REGIO od Banku Gospodarstwa Krajowego za grę miejską 14.11.2015 roku



Wycieczki po Łodzi i województwie łódzkim

W  2015  r.  oprowadzaliśmy  po  Łodzi  i  regionie,  podobnie  jak  w  latach  poprzednich,
turystów indywidualnych i grupowych. W tym czasie poprowadziliśmy ok. 40 wycieczek, pracując
m.in.  dla  Uniwersytetu  Łódzkiego,  Uniwersytetu  Medycznego,  Politechniki  Łódzkiej,  Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Szkoły Głównej Handlowej, Urzędu Miasta Łodzi, czy Polskiej
Agencji  Prasowej.  Mieliśmy  przyjemność  pokazywać  Łódź  i  okolice  dziennikarzom,
przedstawicielom branży turystycznej, czy uczestnikom festiwalu Kamera Akcja!

Referencje z Uniwersytetu Medycznego za jedną z realizowanych przez REGIO wycieczek w 2015 roku



Festiwal Zielone Smaki Łodzi 

W  2015  r.  REGIO  współorganizowało  II  edycję  festiwalu  Zielone  Smaki  Łodzi,
poświęconego  kuchni  wegańskiej (https://zielonesmakilodzi.wordpress.com/).  Podobnie  jak
poprzednia edycja, również ta zgromadziła kilkanaście łódzkich restauracji i kawiarni, które wydały
ponad 2 000 porcji dań festiwalowych. Festiwal na dobre zagościł na mapie łódzkich festiwali, a
jego formuła znacznie się rozwinęła. Odbyły się m.in. warsztaty łódzkiej kuchni, prowadzone przez
Annę Wojciechowską, autorkę wydanej przez nas książki „Fifka i żulik,  czyli  domowa kuchnia
łódzka”, a także spacer w poszukiwaniu dziko rosnących roślin jadalnych w mieście, prowadzony
przez  łódzką  artystkę  Agatę  Bielską.  Nasze  stowarzyszenie  patronowało  temu  ostatniemu
wydarzeniu.

Konferencja prasowa rozpoczynająca Festiwal „Zielone smaki Łodzi” 12.10.2015





Plakat festiwalu Zielone Smaki Łodzi w 2015 roku

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

W  2015  r.  przedstawiciele  REGIO  uczestniczyli  jako  prelegenci  w  następujących
wydarzeniach:

• udział w debacie organizowanej przez UMŁ Biuro Rewitalizacji  Rewitalizacja a turystyka
podczas XXI Targów Turystycznych „Na styku kultur” (marzec)

• udział  w  konferencji  organizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  w Łodzi  Tu jest  kino!
Edukacja filmowa a kina lokalne (maj)

• udział w konferencji organizowanej przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw   
            Obywatelskich Model współpracy NGO – Miasto Łódź (czerwiec).



PODSUMOWANIA  I PLANY

W 2015 roku udało  nam się  zrealizować kilka,  naszym zdaniem,  ciekawych projektów.
Szczególnie zadowoleni jesteśmy z dwóch przedsięwzięć – wydania „Przewodnika filmowego po
województwie łódzkim” oraz koordynacji projektu regrantingu w zakresie turystyki we współpracy
z Urzędem Miasta Łodzi. Pierwsze to kolejny etap naszych działań podejmowanych od początku
istnienia REGIO, czyli promocji dziedzictwa filmowego Łodzi i województwa. Drugi to z jednej
strony kontynuacja tematu w którym specjalizujemy się od lat (realizacja wydarzeń turystycznych i
krajoznawczych w przestrzeni  miejskiej  Łodzi),  z  drugiej  coś  zupełnie  nowego – pośrednictwo
między samorządem a organizacjami pozarządowymi i nadzór nad wydarzeniami organizowanymi
przez innych. Udało nam się dzięki temu zebrać dużo nowych doświadczeń, które mamy nadzieję
procentować będą w kolejnych naszych projektach.

Na  rok  2016  planujemy  kolejne  działania,  rozwijające  to,  czym  zajmowaliśmy  się
dotychczas. Przede wszystkim, na koniec 2015 roku złożyliśmy dwa wnioski – do Ministerstwa
Sportu  i  Turystyki  oraz  do  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Łodzi  –  oba  związane  z  promocją
dziedzictwa filmowego w naszym regionie.  Jeżeli  wnioski te znajdą uznanie u oceniających, w
2016 roku uda nam się wytyczyć szlak turystyczny związany z dziedzictwem filmowym na terenie
województwa łódzkiego. Dodatkowo, odbędzie się szereg działań promocyjnych, podkreślających
rangę i atrakcyjność tego dziedzictwa.

Na  następny  rok  planujemy  również  kontynuację  naszego  cyklu  wydawniczego  –  do
kolekcji tematycznych przewodników („Przewodnik filmowy po Łodzi”, „Podwórka Piotrkowskiej.
Przewodnik”, czy „Przewodnik filmowy po województwie łódzkim”) zamierzamy dołożyć kolejny
- „Przewodnik literacki po Łodzi” autorstwa Katarzyny Badowskiej i Karoliny Kołodziej. Drugim
wydawnictwem książkowym szykowanym na 2016 rok jest angielskie wydanie „Fifki i żulika, czyli
domowej kuchni łódzkiej”. Zależy nam aby z tradycyjnymi łódzkimi przepisami mogli zapoznać
się również obcokrajowcy odwiedzający nasze miasto. 

Działania  realizowane  przez  Stowarzyszenie  REGIO  prowadzimy  przede  wszystkim  z
myślą o mieszkańcach Łodzi i województwa łódzkiego. Zależy nam na tym, aby realizować je w
taki sposób, który przyniesie jak najwięcej korzyści i satysfakcji dla naszych odbiorców. Dlatego
cały czas szukamy inspiracji, ciekawych pomysłów i nowych współpracowników. Zapraszamy do
kontaktu z nami w celu realizacji ciekawych działań promocyjnych, kulturalnych i turystycznych.

     


