XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”
Trasa nr 4 „Ziemia obiecana - Łódź filmowa i okolice”
Rodzaj trasy: autokarowo-piesza
Jednostka: Nadleśnictwo Grotniki
Koszt uczestnictwa: 870 zł/osoba
Koordynator trasy: Janusz Witkowski, tel. 695 589 077
Baza noclegowa: ZDS Rogów - ul Leśna, 95-063 Rogów; tel. (46) 874 80 49
http://adiss.sggw.pl/zds-6-jodelka-oraz-dom-profesorski-belwederek-i-dom-podbukiem/
Liczba miejsc: 92 (dwie grupy po 46 osób)
Opis trasy: Goście Rajdu w dwóch grupach (po 46 osób), naprzemiennie zostaną
przeniesieni w niezapomnianą podróż śladami „Łodzi Filmowej” oraz śladami historii
po perle krajobrazowo-przyrodniczej środkowej Polski, bezpośrednio sąsiadującej
z Łodzią, z jednym z największych miejskich kompleksów leśnych Europy – „Lasem
Łagiewnickim”.
W trakcie podróży szlakiem filmowym po „HollyŁodzi” przeniesiemy Was do: „EC1 –
Miasto Kultury” - połączenia zrewitalizowanej architektury fabrycznej po byłej
Elektrowni z nowoczesnością – Planetarium z kinem sferycznym; Muzeum
Kinematografii – jedynego miejsca w Polsce, gdzie została utrwalona kolebka i rozwój
polskiego kina przeżywanego, pamiętanego i liczącego się na świecie; „Łódzkiej
Filmówki” – szkoły, która była mekką
znanych osobistości świata filmu,
uhonorowanych prestiżowymi nagrodami filmowymi, m.in.: R. Polański, A. Wajda, K.
Zanussi, K. Kieślowski, czy J. Machulski. Podróż zostanie okraszona kuchnią polską
w jednej łódzkich knajpek i uwieńczona spacerem „Aleją Gwiazd” po ul. Piotrkowskiej.
Podróż po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich rozpoczniemy od spaceru po
Lesie Łagiewnickim, nierozerwalnie związanym z rozwojem naszego miasta, gdzie
obok dużej bioróżnorodności przyrodniczej zobaczymy m.in. najstarsze obiekty
drewniane w Łodzi – dwie kapliczki z XVII i XVIII w., Ośrodek Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt, czy Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym. Po regeneracji sił obiadem na
skraju Lasu Łagiewnickiego, Skoszewy Stare to następny punkt podróży, gdzie
odnaleziono grodzisko średniowieczne. Podczas godzinnego przejazdu w powozach
konnych, podziwiać będziemy krajobraz wzniesień łódzkich ukształtowany przez
lądolody zlodowacenia warciańskiego. Nie omieszkamy także zajrzeć do Centrum
Zarzadzania Ruchem Autostradowym w Strykowie.
Po całych dniach atrakcji turystycznych, ukojenia będzie można szukać w rogowskim
Arboretum, a wieczorem na uczestników będzie czekała wspólna biesiada
integracyjna z uczestnikami trasy po Łodzi fabryczno-pałacowej i łódzkich pagórkach.

Dzień

Opis

29.08.2018r.

Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600
1700 – 2100 kolacja, nocleg

30.08.2018 r.
Grupa 1
/
31.08.2018 r.
Grupa 2

700 – 800 – śniadanie
800 – wyjazd autokarem do Łodzi. Wizyta w EC1 – jednym
z ważniejszych obiektów architektonicznych w centrum miasta,
stanowiącym zespół budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, w której
obecnie działa instytucja kultury prowadzona przez Miasto Łódź
i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „EC1 Łódź –
Miasto Kultury” w Łodzi. http://ec1lodz.pl .
Projekcja filmu w Planetarium EC1. http://www.planetariumec1.pl
Zwiedzanie Muzeum Kinematografii – muzeum jest jedynym
w Polsce chroniącym zabytki z dziedziny techniki, sztuki i kultury
filmowej. Muzealna kolekcja liczy ponad 50.000 eksponatów.
Są wśród nich unikatowe urządzenia z epoki poprzedzającej film –
latarnie magiczne z przełomu wieków, mutoskop, czy budzący
zachwyty zwiedzających fotoplastikon pochodzący z pracowni
wynalazcy tego urządzenia, Augusta Fuhrmana – prawdziwy unikat,
jeden z czterech na świecie tego rodzaju zachowany egzemplarz.
Jest imponujący zbiór aparatów fotograficznych i kamer filmowych.
Na uwagę zasługuje też bogata kolekcja różnorodnych projektorów
filmowych ilustrujących kolejne etapy rozwoju techniki filmowej od
początków kina po dzień dzisiejszy. W zbiorach znajduje się także
kilkanaście tysięcy polskich i zagranicznych plakatów filmowych,
fotosy, bogaty zbiór scenariuszy i scenopisów. http://kinomuzeum.pl
Zwiedzanie PWSFTV i T, projekcja etiudy studenckiej
http://www.filmschool.lodz.pl
1400 – obiad
Spacer ulicą Piotrkowską, na której znajduje się m.in. Łódzka Aleja
Gwiazd. Na pomysł alei wzorowanej na hollywoodzkiej Walk of Fame
wpadł w 1996 Jan Machulski. Pierwsza mosiężna gwiazda – dla
aktora Andrzeja Seweryna – została wmurowana 28 maja 1998 r.
Czas wolny w Manufakturze www.manufaktura.com
2000 – biesiada integracyjna przy grillu i muzyce
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich i okolice
00
00
7 – 8 – śniadanie
1. 800 – wyjazd autokarem do Łagiewnik – rajd pieszy z Łagiewnik
do miejscowości Rogi (ok. 3,5 h) – na trasie zwiedzanie:
Klasztor Franciszkanów, zabytkowe kapliczki św. Rocha i św.
Antoniego w dolinie Łagiewniczanki, śródleśna łąka „Opadówka”,
pn. skraj rezerwatu „Las Łagiewnicki”, Centrum Zarządzania
Łódzkim Szlakiem Konnym/ siedziba Oddziału Terenowego Parku

30.08.2018 r.
Grupa 2
/
31.08.2018 r.
Grupa 1

01.09.2018r.

Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Ośrodek Rehabilitacji
Dzikich Zwierząt, Las Łagiewnicki, uroczysko Rogi - źródła Bzury
00
14 – obiad
2. przejazd autokarem do miejscowości Stare Skoszewy,
zwiedzanie: grodzisko wczesnośredniowieczne, Sanktuarium
Wniebowzięcia NMP i św. Barbary
3. przejazd wozami konnymi po terenie Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich – dolina Moszczenicy (ok. 1 h): Skoszewy
Stare
– Dobieszków Kolonia; Dobieszków Kolonia –
Skoszewy Stare
4. przejazd autokarem do Strykowa - wizyta w Centrum Zarządzania
Ruchem Autostradowym
00
19 – kolacja
800 – 900 – śniadanie
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

Uwagi:
W trakcie pobytu na terenie „ZDS w Rogowie” istnieje możliwość zwiedzania
Arboretum SGGW.

