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Śladami wielokulturowej Łodzi
WYCIECZKA

Historia niczym z powieści a jednak prawdzi-
wa… Łódź – „ziemia obiecana”, kusząc karie-
rą i majątkiem, przyciągała coraz to większe 
rzesze imigrantów ze świata. Z małej rolniczej 
osady, jaką była jeszcze 200 lat temu, w ciągu 
stulecia przeobraziła się w półmilionowe mia-
sto pełne fabryk i majestatycznych pałaców. 
W kamienicach mieszkali obok siebie Polacy, 
Niemcy, Rosjanie i Żydzi. Nasi przewodnicy 
przybliżają miasto czterech kultur, otwierają 
przed Wami drzwi synagogi i cerkwi, opowia-
dają o Julianie Tuwimie, Arturze Rubinsteinie, 
Janie Karskim, Katarzynie Kobro i Władysławie 
Strzemińskim, zwyczajach i kuchni czterech 
kultur a także uczą łódzkiej gwary. 

Odkryj Hollyłódź
WYCIECZKA

Łódź była i jest scenerią wielu produkcji filmo-
wych. Tu powstał pierwszy powojenny polski film 
fabularny „Zakazane piosenki”, a później m.in. 

„Stawka większa niż życie”, „Ziemia obiecana”, „Da-
leko od szosy”, „Vabank”, „Przypadek”, „Kingsajz”, 

„W ciemności”, „Ida” i wiele innych. Porównujemy 
obraz miasta zatrzymany w kadrze z rzeczywi-
stością, spacerujemy Aleją Gwiazd, zaglądamy do 
Muzeum Kinematografii, opowiadamy o studenc-
kich zabawach sławnych absolwentów Filmówki, 
a w murach tej Szkoły oglądamy pokaz studenc-
kich etiud m.in. Romana Polańskiego i Krzysztofa 
Kieślowskiego.

Codzienność ulicy i zabawy podwórkowe 
ZWIEDZANIE FABULARNE

Przewodnicy w strojach historycznych, we współpracy z muzykami, a także 
cyrkowcami, przeniosą Was w czasie. Poznacie życie przy głównej ulicy mia-
sta – Piotrkowskiej w początkach XX wieku, najnowsze plotki, zabawy po-
dwórkowe, wędrowne trupy artystów i muzyków. Będą zawody w toczeniu 
fajerek, chodzeniu na szczudłach, strzelaniu z procy. Dokładnie tak bawił się 
mały Julek Tuwim. W podwórkach Piotrkowskiej czeka na Was jeszcze wiele 
innych niespodzianek. 

Hasło? Zalewajka!
GRA MIEJSKA

Przeniesiemy się w czasie do początków XX wieku, by przez pryzmat 
ówczesnej kuchni poznać realia dawnej robotniczej wielokulturowej Łodzi. 
Na swojej drodze spotkamy m.in. żydowskiego handlarza i lokalnego poetę 
piszącego poemat o… zalewajce. Przyda się dobry węch i wyczulony smak, 
nie bez znaczenia będzie też zręczność w wykonywaniu prac kuchennych, 
a całość zwieńczy wspólne gotowanie. Jedno możemy obiecać: będzie 
wesoło i smacznie! Uczestnicy otrzymają na pamiątkę pierwszą łódzką 
książkę kucharską „Fifka i żulik, czyli domowa kuchnia łódzka” Anny 
Wojciechowskiej, wydaną przez REGIO. 



Domowa kuchnia łódzka
WARSZTATY KULINARNE 

Wspólne przygotowywanie kolacji pozwoli nie 
tylko poznać Łódź od kuchni, ale też zintegro-
wać zespół. Polska zalewajka, lepioszki z kuch-
ni rosyjskiej, sałatka ziemniaczana lub knedle 
z truskawkami podane po łódzku czyli z goto-
waną młodą kapustą oraz… kotletem schabo-
wym z kuchni niemieckiej. A na deser makiełki 
lub ciasto drożdżowe. Wszystkie te dania 
wywodzą się z robotniczej tradycyjnej kuchni, 
są łatwe w przygotowaniu, sycące i pyszne! 

Ucho od śledzia 
GRA MIEJSKA

– Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. 
– Ciotka Zuzanna lubi je tylko jesienią. Przysyła panu 
świeżą partię.
To jedno z kultowych haseł w serialu „Stawka więk-
sza niż życie”. Uważasz, że znasz ten serial i inne 
kultowe produkcje polskiej kinematografii? Zmierz 
się z tym tematem podczas filmowej gry miejskiej 

„Hollyłódź”. Podczas gry oglądamy nie tylko plenery 
najsłynniejszych polskich filmów i przypominamy 
znane filmowe powiedzenia – uczestnicy mogą się 
wcielić w pomocników Kwinty, aby zemścić się na 
Kramerze lub razem z Borowieckim szukać zaszy-
frowanego telegramu o podwyżce ceł na bawełnę. 
Scenariusze naszych gier filmowych powstają we 
współpracy z autorami „Przewodnika po filmowej 
Łodzi” oraz „Stawkowego przewodnika filmowego”.
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