
 

 

Drodzy maratonowi uczestnicy! 
Chcielibyśmy życzyć Wam wspaniałej zabawy i chłonięcia tanga wszystkimi zmysłami. Żeby ułatwić 
Wam poruszanie się na Maratonie, nie tylko taneczne, stworzyliśmy dla Was ten krótki biuletyn.  

LOKALIZACJA 
 W tym roku bawimy się w tym samym miejscu, co rok temu, czyli na ulicy Kilińskiego 1/3. Aby nas 
znaleźć należy skręcić w pierwszą bramę po prawej stronie od ulicy Północnej. Link do mapy tutaj: 
https://goo.gl/maps/fpQPX . W podwórku jest duży parking dla wszystkich zmotoryzowanych. 

 

 

 

 



 

TRUSKAWKOWY PLAN GRY 
 

Czwartek, 13 czerwca 

Zapraszamy wszystkich na PREMILONGĘ do Muzeum Fabryki w Manufakturze na godzinę 20.00. 
Wstęp płatny 20 zl. Lokalizacja Muzeum zaznaczona jest na mapie https://goo.gl/maps/jnF5n 

20:00-1:00 DJ Giuseppe Clemente (Italy), Costa Kalogiros (Greece) 

 

Piątek, 14 czerwca 

20:00-1:00 DJ Malachai Payne (Berlin/USA) 

01:00-06:00 DJ Hayssam Hoballah (France/Marocco) 

 

--- p r z e r w a  t e c h n i c z n a --- 

 

Sobota, 15 czerwca 

10:45-15:00 WARSZTATY TANGO z Artyomem i Kariną Dovbush 
 

13:00-15:00 PEÑA W PARKU – lekcja i zabawa z Argentyńskimi tańcami ludowymi 
 

15:00-20:00 DJ Ala MaLisa (Berlin/Poland) 

20:00-01:00 DJ Giuseppe Clemente (Italy) 

01:00-06:00 DJ Costa Kalogiros (Greece) 

 

--- p r z e r w a  t e c h n i c z n a --- 

 

Niedziela, 16 czerwca 

10:45-15:00 WARSZTATY TANGO z Artyomem i Kariną Dovbush 
 

14.30-15.00 FLASH MOB na zegarze słonecznym w Parku staromiejskim DJ Marek Grajek (Poland) 
 

15:00-20:00 DJ Robert Kandefer (Poland) 

20:00-02:00 DJ Artyom Dovbush (Russia) 

 

ZWIEDZANIE ŁODZI Z PRZEWODNIKIEM 



 

 -- #1  B E Z P Ł A T N A W Y C I E C Z K A  w piątek od 16.00 -- 

Wycieczka z przewodnikiem do Muzeum Sztuki MS1 w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36. Muzeum to 
posiada drugi na świecie pod względem liczebności zbiór sztuki nowoczesnej. My odwiedzimy 
pierwszą siedzibę Muzeum, prezentującą różne style w sztuce i mieszczące oryginalną Salę 
Neoplastyczną zaprojektowaną przez Władysława Strzemińskiego. Zbiórka o godzinie 16.00 przed 
wejściem do Muzeum na ul Więckowskiego 36 (na rogu z ul. Gdańską).  

DLA UCZESTNIKÓW maratonu wstęp nieodpłatny.  

Wycieczkę poprowadzi Pani Anna Modrzejewska 
https://www.facebook.com/events/713419479076741/   

Wycieczka planowana jest na około 2 godziny. Oprowadzanie odbędzie się w języku angielskim i 
polskim. Wszystkich zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji na Facebooku. 

 

-- #2   B E Z P Ł A T N A W Y C I E C Z K A w sobotę od 12.00 do 15.00 – 

Wycieczka z przewodnikiem do Centrum Nauki i Techniki EC1, najnowszej atrakcji w Łodzi. 
Zwiedzanie może zająć około 3h ze względu na dużą ilość atrakcji. 
Zbiórka o godzinie 12.00 przy wejściu głównym na Dworzec Łódź Fabryczna. 

DLA UCZESTNIKÓW maratonu wstęp nieodpłatny.  Ale spóźnialscy zapłacą sami za bilety wstępu. 

Wycieczkę poprowadzi Pani Anna Modrzejewska 
https://www.facebook.com/events/638323846682258/ 

Oprowadzanie odbędzie się w języku angielskim i polskim. Wszystkich zainteresowanych prosimy o 
śledzenie informacji na Facebooku. 

 

NAJCIEKAWSZE MUZEA: 
Wszystkim, którzy lubią zwiedzać polecamy odwiedziny w pięknych muzeach łódzkich: Centralnym 

Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Kinematografii, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Sztuki MS2 i 
Muzeum Fabryki. Trzy ostatnie muzea zlokalizowane są w kompleksie Manufaktury. 

 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 

Piątek 12.00 - 19.00, Sobota 12.00 - 19.00, Niedziela 9.00 - 17.00 

ul. Piotrkowska 282, 93 - 034 Łódź 

 (wstęp 12zł na wszystkie wystawy) 

http://www.muzeumwlokiennictwa.pl  

 

Muzeum Kinematografii w Łodzi 



Piątek 9.00-16.00, Sobota 11.00-18.00, Niedziela 11.00-18.00 

pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź 

 (wstęp 10zł) 

 http://kinomuzeum.pl/  

 

Muzeum Miasta Łodzi 

Piątek: 12: 00 - 18: 00, Sobota: 12: 00 - 18: 00, Niedziela: 12:00 - 18:00  

ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (wejście od ul. Zachodniej) 

Bilet normalny 12 zł 

Jeśli chcesz zwiedzić Muzeum Miasta Łodzi samemu możesz zgłosić się do kasy i wypożyczyć  

audioprzewodnik lub wideooprzewodnik po wnętrzach pałacowych. 

https://www.muzeum-lodz.pl/  

 

Muzeum Sztuki MS2 

Piątek: 11: 00 - 19: 00, Sobota: 11: 00 - 19: 00, Niedziela: 11: 00 - 19: 00 

ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź 

Bilet normalny 15 zł 

https://msl.org.pl/ms/dla-zwiedzajacych/ms2,38.html 

 

Muzeum Fabryki 

Piątek: 9: 00 - 19: 00, Sobota: 11: 00 - 19: 00, Niedziela: 11: 00 - 19: 00 

ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź 

Bilet normalny 9 zł 

https://muzeumfabryki.com.pl/ 

 

JEDZENIE: 
Od piątku do niedzieli przez cały czas maratonu będą serwowane nieodpłatnie napoje ciepłe i zimne 
oraz ciasta i przekąski.  Ponadto możecie liczyć na wyborne zupy, sałatki, dania na gorąco i kanapki  
zgodnie z harmonogramem: 
Piątek zupy, sałatki, dania obiadowe i inne smakołyki zaczynamy podawać od 20.00, kanapki od 23.00  
Sobota kanapki zaczynamy podawać od 15.00, a zupę od 16.00. Sałatki i dania gorące będą dostępne 
od 19.00. Po godzinie 23 zapraszamy ponownie na kanapki. 
Niedziela kanapki, sałatki, ciepłe dodatki i zupę zaczynamy podawać od 15.00.  



W tym roku obsługiwać cateringowo będzie naszą imprezę firma zarządzająca Centrum Bankietowo-
Biznesowym Igraszka, w którym odbywa się nasz Maraton. Firma specjalizuje się w kuchni 
wegetariańskiej i wegańskiej. Będzie można, więc na miejscu, odpłatnie, zamówić dowolny rodzaj 
posiłku. Alkohol będzie dostępny odpłatnie w barze. Będą to wina białe i czerwone, wytrawne i 
półwytrawne oraz piwa: Tyskie, Lech, Żywiec oraz wybór piw regionalnych z małych browarów. 
Będzie dostępny również wybór produktów Coca-Cola łącznie z energetykami.  W związku z tym 
prosimy Was o niewnoszenie alkoholi na teren imprezy. 

Przykładowe dania dostępne odpłatnie: 
Kotlet wegetariański 
Kotlet jaglany 
Kotlet z drobiu ( sakiewka nadziewana warzywami) 
Kotlet rumsztyk z cebulką 
Pasztet wegetariański 
Bakłażan nadziewany warzywami zapiekany w piecu 
Cukinia nadziewana kaszą i warzywami zapiekana w piecu 

W miarę możliwości kucharze będą spełniać indywidualne zamówienia w sobotę i niedzielę. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszany na stronę firmy www.salaigraszka.pl   

 

WARSZTATY TANGO z Artyomem i Kariną Dovbush: 

Zapraszamy na warsztaty prowadzone przez mistrzów tanga z Rosji Artyoma i Karinę Dovbush. 
Wszystkie informacje na temat programu warsztatów i zapisów na nie znajdziecie tutaj: 
http://tangomarathon.pl/warsztaty/  

 

PEÑA W PARKU – LEKCJA I ZABAWA Z ARGENTYŃSKIMI 
TAŃCAMI LUDOWYMI: 

W tym roku jako impreza towarzysząca Maratonu odbędzie się peña- spotkanie taneczne z folklorem 
argentyńskim na świeżym powietrzu. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej 
zabawy. Rozpoczniemy od godzinnej lekcji, którą poprowadzą Marek Grajek i Danuta Niśkiewicz, 
podczas której będzie można poznać podstawy chacarery. W drugiej godzinie planujemy swobodną 
zabawę. Peña odbędzie się w bezpośrednim pobliżu sali Maratonu Truskawkowego, w parku 
Staromiejskim. Współorganizatorem wydarzenia jest Zielona Łódź. 

Panie zachęcamy do przyjścia w butach na płaskim obcasie i szerokich spódnicach sięgających za 
kolano, panów- do założenia pełnych butów. 

 

MASAŻ REHABILITACYJNY I ZDROWOTNY: 



Masaż w przystępnych cenach będzie dostępny przez cały czas trwania maratonu. Darek Skowroński 
jest specjalistą rehabilitacji i masażu zdrowotnego.  Z masażystą można się również umawiać 
telefonicznie: +48 695 149 542 lub na FB:  https://www.facebook.com/DarekB.Skowronski  

 

BADANIE WIEKU BIOLOGICZNEGO: 
Zapraszamy wszystkich chętnych na badanie wieku biologicznego z użyciem skanera oraz zajęcia 
grupowe i indywidualne ze świadomości ciała oraz refleksoterapie z Małgorzatą Mączko trenerką, 
specjalistką od jogi i terapii naturalnej. U Małgorzaty będzie również można nabyć napoje 
bioaktywne firmy Morinda. Więcej informacji na www.newbody.pl oraz 
www.facebook.com/newbodyjoga, Małgorzata  tel: 515 700 243 

 

TATUAŻ HENNĄ: 
W czasie naszego Maratonu będzie można zrobić tatuaż henną u artystki Iwony Salamon, zajmującej 
się tatuażem henną od wielu lat. 

 

CERAMIKA ARTYSTYCZNA: 
Wyjątkowo w tym roku będzie u nas również gościć artystka Agnieszka Strzelecka-Ślęzak ze swoją 
ręcznie robioną ceramiką. Wszystkich pragnących wyjechać z Maratonu z oryginalną pamiątką, 
zapraszamy do zapoznania się z Jej twórczością. Zdjęcia z najnowszej kolekcji dostępne są tutaj: 
https://www.facebook.com/agnieszka.strzelecka.slezak/   

 

Czekamy na Was! (zajadając truskawki) 
Wszelkie wątpliwości rozwiewamy pod nr tel: 

Paweł +48 604 595 961 


