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Nazwa kabaretu 
to zmyłka! 
W amfiteatrze 
na pewno 
cicho nie będzie 

Ani Mru Mru

Jedyna polska gwiazda, która 
robi prawdziwą światową 
karierę, chociaż nie sprzedaje
się tabloidom. 
Sprawdź, czemu nie musi.

13

Pójdą boso
Nie musisz jechać 
do Zakopanego, 
bo on przyjedzie 
do ciebie! Przywiezie 
go Zakopower

11

3

Grabowski, Celińska i mnóstwo
innych artystów... Podczas
Trzydniówki nie da się nie 
kochać teatru

Świat
Basi

6

Święto sztuki

n a k ł a d :  1 0  0 0 0
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FESTIWAL IMPROWIZACJI
„DZIANIE SIĘ”

To najbardziej nieprzewi-
dywalna impreza Olsztyń-
skiego Lata Artystycznego.
I nie może być inaczej,
skoro festiwal oparty jest
na improwizacji. Co artyści
zaserwują nam w tym
roku?

GALA OPEROWA

Lubimy chwalić się osiąg-
nięciami olsztyniaków.
Niewątpliwą okazję do
tego stwarza nam Cezary
Stoch, jedyny Polak — so-
lista w Papieskim Chórze
„Cappella Sistina”. Tego
koncertu po prostu trzeba
wysłuchać!

OLSZTYŃSKA OFENSYWA
MUZYCZNA: ENEJ I GOŚCIE 

Lato czas pożegnać. Jak
zrobić to w dobrym humo-
rze? Jest tylko jeden spo-
sób! Wybrać się na kon-
cert Eneja i jego gości.
Możecie mieć pewność, że
nogi same ruszą do tańca.

Wszystko o bezpieczeństwie w Olsztynie
znajdziesz na stronie kryzys.olsztyn.pl.
Warto zaglądać pod wskazany adres, by
pobrać m.in. aplikację na komórkę z ak-
tualną pogodą. 
— Warto pobrać też aplikację „Bezpiecznie
nad wodą” — zachęca Andrzej Lisowski,
dyrektor wydziału zarządzania kryzysowe-
go i ochrony ludności UM w Olsztynie.

Plażowanie bez obaw
Z bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy
„Bezpiecznie nad wodą” dowiemy się, w jaki
sposób przywrócić oddech i krążenie oraz jak

się zachować w przypadku zadławienia,
zakrztuszenia, omdlenia i zasłabnię-
cia, reakcji alergicznej, złamań, ran
czy drgawek. Aplikacja wskaże nam
też drogę do najbliższego szpitala,

posterunków policji czy straży poża-
rnej. Zaletą aplikacji jest to, że wszelkie

wskazówki podane są w formie ilustracyjnej
i odczytane przez lektora.

Piorun niestraszny
Na stronie możemy również sprawdzić ak-
tualną pogodę dla Olsztyna. Dowiemy się, jak
przewidzieć burzę oraz znajdziemy również in-
strukcje, jak zachować się podczas burzy. Do-
wiemy się m.in. dlaczego nie należy parkować
pod drzewami i nie zostawiać nic na balkonach
i parapetach zewnętrznych. Specjaliści miejscy
od bezpieczeństwa przygotowali zestaw porad
zarówno dla tych, których burza zastanie
w domu, jak i dla tych, którzy usłyszą pioruny,
będąc na spacerze, w samochodzie czy nad
wodą.

Telefony, alarmy
Stronę kryzys.olsztyn.pl warto odwiedzić rów-
nież po to, by wiedzieć, co oznaczają poszcze-
golne sygnały alarmowe, gdzie w razie zagro-
żenia szukać najbliższego schronienia i pod
jakie numery telefonów dzwonić. Warto zapa-
miętać ten adres, by zapewnić bez-
pieczeństwo sobie i najbliższym.

TELEFONY ALARMOWE:

112 - telefon alarmowy
997 - policja
998 - straż pożarna
999 - pogotowie ratunkowe
986 - straż miejska

DYŻURNY MIASTA
(89) 52 28 112
603 777 858

WIĘCEJ NA: 
www.kryzys.olsztyn.pl
www.olsztyn.eu

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

— Serdecznie za-
praszam na XII fes-
tyn „Bezpieczny Ol-
sztyn”, który
odbędzie się
w sobotę, 8 wrześ-
nia, na olsztyńskim
Starym Mieście.
Tym razem
w zamkowej fosie
zaśpiewa dla nas
Irena Santor.
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12 sierpnia Eugenio Maria
Fagiani na organach
z Bergamo we Włoszech. 

Wirtuoz organów stu-
diował w Mediolanie

pod kierownictwem mist-
rza Enzo Cortiego. Koncer-
tuje w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie,
regularnie występuje w ka-
tedrze św. Pawła w Londy-

nie i św. Patryka w Nowym
Jorku. Jest też organistą ty-
tularnym kościoła  św. Mi-
chała Archanioła w Ma-
pello. Wyjątkowo w środę,
15 sierpnia, o godz. 20 kon-
cert kameralny z Bogda-
nem Narlochem z Kosza-
lina na organach
i Romanem Gryniem z Poz-
nania na trąbce. Start:
godz. 20. Wstęp wolny.

Nie lubisz poniedziałków?
Dzięki Teatralnemu Spich-
lerzowi zmienisz zdanie.
Zaprzyjaźnisz się ze sztuką
i zasmakujesz w najlep-
szej literaturze.

13sierpnia będzie
można zobaczyć

„Elektryczny sweter” —
koncert Marka Andrze-
jewskiego. Artysta jest
współzałożycielem ze-
społu Federacja i byłym
członkiem Orkiestry
Świętego Mikołaja. „Elek-
tryczny sweter” odsłania
rockową duszę muzyka.
Z kolei 20 sierpnia Hania
Brakoniecka przedstawi
swoją prozę —„Najważ-

niejsze w życiu”, a Biały
Teatr zaproponuje „Pół-
pieśni” — spektakl na
podstawie wierszy Bole-
sława Leśmiana. Sztukę
wyreżyserowała Janina
Tomaszewska.
Start o godz. 19. 
Wstęp wolny.

OLSZTYN 19 sierpnia

OLSZTYN 13 i 20 sierpnia OLSZTYN 12,15 i 19 sierpnia

Krzyżówki dla języka

Świat jest po to, aby go używać...
— Żyjemy w czasach wolności
i mamy swobodę wybrania swojej ży-
ciowej drogi, a nawet możemy ją po-
tem zmienić do woli! Podziwiam lu-
dzi, którzy posiadają wiedzę, którzy
nie boją się zmian, którzy żyją pełną
piersią. Najczęściej są to ludzie, któ-
rzy wiele doświadczyli i dlatego po-
trafią się cieszyć każdą chwilą i każ-
dym drobiazgiem. Ja wciąż się tego
uczę, bo zbyt często zdarza mi się za-
pominać, jakim darem jest życie.
Największą przyjemność sprawia mi
podróżowanie po różnych zakątkach
świata, ale tylko z bliskimi, którzy
czują i widzą go tak jak ja. Oddani
przyjaciele to największy skarb. 

Na pewno pomyślała pani nieraz: A to
Polska właśnie. W jakiej sytuacji? 
— My, Polacy, jesteśmy niepopraw-
nymi romantykami, ale to dobra ce-
cha. Ostatnio też bardzo się wzrusza-
łam, oglądając mistrzostwa Euro
w piłce nożnej — byłam dumna z wy-
powiedzi angielskich komentatorów
chwalących Polaków za organizację
tych mistrzostw, ale głównie za naszą
gościnność, a nawet przyjaźń wobec
obcokrajowców. Mam uczucie, że
Polska należy teraz do wielkiego
świata, oczywiście dzięki jej przed-
siębiorczości, ale zwłaszcza dzięki
jej otwartości i sercu. 
Jest pani dowodem na to, że nawet
niezbyt dobra znajomość języka an-

gielskiego może zakończyć się
sukcesem...
— Gdy zaczęłam pracować z zespo-
łem Matt Bianco w latach osiemdzie-
siątych, mój angielski był rzeczywi-
ście słaby. Ale te kilka lat spędziłam
na bardzo intensywnej nauce języka,
co się przydało później, gdy zaczę-
łam pisać piosenki na moje solowe
płyty. Dobrze się składa, że kocham
ten język i dużo czytam po angielsku,
a także od wielu lat, wraz z moim
muzycznym partnerem — Danny
Whitem, bardzo lubię rozwiązywać
krzyżówki!

Basia Trzetrzelewska zaśpiewa 
o godz. 20. Bilety: 50 zł

— Polska należy teraz do wielkiego świata! — cieszy się Basia
Trzetrzelewska. Gwiazda Olsztyńskiego Lata Artystycznego wystąpi 
w amfiteatrze.

XX KONCERTY LETNIE 
„MUZYKA EUROPEJSKA 
W ZABYTKACH 
I PRZYRODZIE WARMII 
I MAZUR.

Wsobotę, 18 sierpnia,
w kościele p. w. św.

Andrzeja i św. Rocha
w Ramsowie odbędzie się
spotkanie z muzyką dawną,
które jest częścią XX Kon-
certów Letnich, i koncert
„Muzyka europejska
w zabytkach i przyro-
dzie Warmii i Mazur”.

Zagra zespół Pro Musica
Antiqua.
To zespół, który słynie
z popularyzowania muzyki
kameralnej. W 1996 roku
rozpoczął również cykl co-
miesięcznych koncertów
kameralnych „Cavata na
olsztyńskim zamku”. Kon-
certuje w zamkach, pała-

cach, muzeach
i kościołach,
gdzie muzyka
brzmi szczegól-
nie pięknie. 

TEATRALNY 
SPICHLERZ

OLSZTYN 18 sierpnia

XXXIV OLSZTYŃSKIE 
KONCERTY ORGANOWE
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Z kijkami 
Spacerować można nie tylko

z historią, ale również
z niezwykłymi opowieściami
i kijkami. Wielbiciele nordic
walking i ci, którzy  jeszcze
nie próbowali tej formy rek-
reacji, powinni sobie zarezer-
wować czas 19 sierpnia. Spoty-
kamy się na pętli autobusowej
na Dajtkach, by podczas 12-ki-
lometrowego spaceru poszu-
kać kłobuka.

NORDIC WALKING
19 sierpnia, godz. 10

PODEJMIJ
RĘKAWICĘ
Okazuje się, że piękne 
okoliczności przyrody można
wykorzystać również do
trenowania sportów walki. 

Nie wierzycie? Sprawdźcie,
czy śpiew ptaków i zapach

lasu będzie was rozpraszać pod-
czas treningu boksu. 18 sierpnia
na stadion leśny zapraszają
olsztyńskie Wilki. Bokserzy nie
zapominają również o tych, któ-
rzy trenować wolą w sali. 
14 sierpnia zapraszają do siebie,
czyli do Klubu Wilki Olsztyn przy
ul. Barcza 8a. Wybór należy do
ciebie!

BOKS
14 sierpnia, godz. 18.30
18 sierpnia, godz. 11

Spragnieni przyspieszenia
mogą wybrać się na marszo-
bieg. Kolejny trening 
12 sierpnia na stadionie
w Kortowie. Nauczycie się
właściwie poruszać w biegu
i zadbacie o formę. 

Zkolei ci, którzy lubią tempo,
ale niekoniecznie na włas-

nych nogach, powinni wyciąg-
nąć z piwnicy rowery. Do wy-

boru mają
rajd
długi,

który startuje z rynku przy
ul. Grunwaldzkiej przez Jon-
kowo, Łomy, jezioro Skolity,
Mostkowo, Pelnik i Unieszewo.
Po drodze odwiedzimy okolice
dwóch bardzo cennych rezerwa-
tów – Kamienna Góra i Ostoja
bobrów na rzece Pasłęce. Ponie-
waż trasa wiedzie głównie przez
gruntowe drogi leśne i polne,
szosy o małym natężeniu ruchu,
organizatorzy zalecają  jazdę na
rowerach trekkingo-
wych, ATB,
crosso-
wych oraz
górskich. Po
rajdzie 12
sierpnia nie
warto głę-

boko chować rowerów górskich,
bo przydadzą się tydzień później
podczas akcji kolarstwa gór-
skiego. Startujemy z górki kor-
towskiej, by pojechać trasą:  Do-
rotowo – Guzowy Piec –
Tomaszyn – Markuty – Unie-
szewo. To wersja light dla po-
czątkujących. Zaawansowanych
czeka wyprawa do Rusi.

MARSZOBIEG
12 sierpnia, godz. 9.30
RAJDY DŁUGIE
12 sierpnia, godz. 9.30
KOLARSTWO GÓRSKIE
19 sierpnia, godz. 10

CZAS 
NA SPACER
Wycieczki „Przewodnik czeka”
zawsze cieszą się ogromnym
zainteresowaniem. Trudno się
temu dziwić, bo nie są to zwykłe
spacery, ale wędrówka połączo-
na z przyjemnym poznawaniem
historii i geografii.

Nie inaczej będzie 
18 sierpnia, gdy podczas
wycieczki odkryjemy 

11 Wschodniopruską Dywizję
Piechoty. Przewodnik czekać bę-
dzie na moście św. Jana, by
stamtąd poprowadzić nas 
al. Warszawską z przystankiem
na Szpital Uniwersytecki i ko-
szary przy ul. Pstrowskiego. Na-
stępnie al. Obrońców Tobruku,
ul. Armii Krajowej i Saperską
dotrzemy do koszarów w Korto-
wie. Podczas 6-kilometrowej wy-
cieczki dowiemy się, że olsztyń-
skie koszary przeżywały okres

świetności w czasach Ce-
sarstwa Niemieckiego,

a opustoszały
po I wojnie
światowej.
Dopiero po
likwidacji
ograniczeń
militarnych
niemieckie

wojsko mogło
w 1934 roku

powrócić do ko-
szar, by wkrótce

stać się jednym z dwóch,
obok Rosjan, okupantów
kraju.

PRZEWODNIK CZEKA
18 sierpnia, godz. 10

NOGI KONTRA KÓŁKA
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Olsztyn z pokładu
można jednak poz-
nawać nie tylko

wiosłując. Warto poczuć
wiatr w żaglach, a siłę
mięśni przeznaczyć na cią-
ganie szotów i sterowanie.
Warto skorzystać z oferty,

bo żeglarstwo jest pięk-
nym sportem, kształtują-
cym charakter, uczącym
pracy w zespole i współza-
wodnictwa. Podczas regat
cyklu o „Żeglarski Puchar
Olsztyna” żeglarze ścigają
na jachtach typu Omega

Standard. Amatorom orga-
nizatorzy zapewniają ster-
ników. Załogi, które znajdą
się na pudle, zgarną na-
grody i dyplomy. Zawody
odbywają się na Jeziorze
Krzywym. Zbiórka na
przystani plaży miejskiej.

Kajaki cieszą się niesłabnącą
popularnością wśród aktywnych
olsztyniaków. Nie wiesz czemu?
Musisz spróbować! Najbliższa
okazja już 12 sierpnia.

Kajakarze spotykają się
przy moście przy ul. Ka-

linowskiego, by stamtąd po-
płynąć do Elektrowni „Łyna”.
Trasa jest lekka, a przy tym
niezwykle malownicza, bo
z pokładu kajaka będziemy
mogli podziwiać miasto i Las
Miejski. Kajakarzy czeka jed-
no przenoszenie kajaków przy
wodospadzie zwanym „Nia-
garą”. Na odcinku od zamku
do Mostu Smętka możliwe
wiatrołomy oraz lokalne byst-
rza. Czas płynięcia – około 3,5
godz. Zapisy w PTTK
w Olsztynie do 9 sierpnia.
Wpisowe: 10 zł.

KAJAKI
12 sierpnia, godz. 9.30

Z WIOSŁEM 
PRZEZ OLSZTYN

WODNE 
ROZGRZESZENIE

Pływać można też
bez sprzętu. Wraże-
nia wcale nie będą

mniejsze, jeśli zanurzymy
się pod powierzchnię
wody. Nie próbowaliście
jeszcze? Grzech w mieście
tylu jezior. W uzyskaniu
rozgrzeszenia pomogą
wam nurkowie AKP Skor-
pena, którzy zapraszają na
kolejny spacer pod-
wodny. Zanim
zabiorą was
w głębiny je-
ziora Tyrsko,
przygotują

was teoretycznie. Spotka-
nie w siedzibie AKP Skor-
pena — ul. Kanafojskiego
3 (Dom Studenta 1).

SPACERY PODWODNE
spotkanie 11 sierpnia,
godz. 9

Jeśli kajak jest dla was za mały,
polecamy smocze łodzie. To
sport jedyny w swoim ro-

dzaju, bo w formie rekreacji do-
stępny dosłownie dla każdego,
nie, wymagający specjalnego
przygotowania fizycznego
i technicznego. W rejsie może
wziąć udział 40 uczestników.
Zajęcia prowadzą instrukto-
rzy i wolontariusze, którzy
czekają na was nad Jezio-
rem Długim przy pomo-
ście żubra.
Wpisowe: 10 zł.

SMOCZE ŁODZIE
11 sierpnia, godz. 11

Smocza sobota

Gra na żaglach
ŻEGLARSTWO
11 sierpnia, godz. 10 
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PROGRAM XII OLSZTYŃSKIEJ
TRZYDNIÓWKI TEATRALNEJ

10 sierpnia
16 — Karuzela Kultury „Magia” (Targ Rybny)
17 — Teatr From Poland „Żywe Pomniki” (ulica Prosta)
19 — Teatr Koperek i Kminek “Wróbelek Elemelek” (Scena
Staromiejska)
20 — Teatr Tańca Współczesnego “Pryzmat” “open/close”
20.30 — Stanisława Celińska “Piękny świat” (Amfiteatr)
22 — Teatr Kvelb/Czechy “Kaspar Rek” (Fosa Zamkowa)

11 sierpnia
15.30 — Karuzela Kultury “Teatr” (Targ Rybny)
16 — Teatr From Poland “Żywe Pomniki” (ulica Prosta)
18 — Teatr Klinika Lalek “Kilku ekscentryków i słoooń” (start:
Scena Staromiejska)
19.30 — Teatr Delikates “Pozor už nemôžem” (Rynek
Staromiejski od strony apteki)
20.30 — Andrzej Grabowski Show (Amfiteatr)
21.50 — Grupa Asura (plac za pomnikiem Mikołaja Kopernika)
22.10 — Teatr Formy “Pandora” (Fosa Zamkowa)
23 — Teatr Kvelb/Czechy “a’Blaze” (Fosa Zamkowa)

12 sierpnia 2012
15.30 — Karuzela Kultury “Cyrk” (Scena Staromiejska)
18.30 — Teatr Kvelb/Czechy “Czarna rodzinka” (start: Scena
Staromiejska)
19.30 — Feta Teatr na Specjalne Okoliczności “Garkotłuki”
(Rynek Staromiejski od strony apteki)
20.30 — Aurelia Luśnia i Anna Ozner “200 procent kobiecości”
(Targ Rybny)
22 — Sopocki Teatr Tańca “Natura” (Fosa Zamkowa)

Lubimy śpiewać piosenki,
które już znamy. Bo się-
gają do naszych wspom-
nień...

— Wspólne śpiewanie za-
wsze jest bardzo miłe, bo
razem istniejemy w grupie.
A jak ludzie znają słowa,

więc tym bardziej się
przyłączają. Nie mó-

wię, że przycho-
dzą na moje

koncerty i od
razu są od-
ważni.
Dzieje się

to

pomalutku, ale wchodzą
w tę zabawę. Nie dziwię się,
bo inaczej się nie da — nie-
które piosenki są tak znane,
że nie można przejść obok
nich obojętnie! Każdy ma
swoje przeżycia związane
z muzyką i to jest właśnie
„Piękny świat” — pełen ko-
loru, optymizmu, wiary, na-
dziei i miłości. 

To jest pani repertuar!
— „Piękny świat” to wiele
pięknych słów Wisławy
Szymborskiej, Agnieszki
Osieckiej czy poetki cygań-
skiej Papuszy połączonych
z pieśniami — między in-
nymi Bułata Okudżawy.
Śpiewam też przedwojenne
piosenki... 

Oby tylko burza nie prze-
szkodziła...
— Nie powinna, bo
z Olsztynem mam tylko
najlepsze wspomnienia. Nie
pierwszy raz będę u was
śpiewała. Pamiętam swój
recital, który wyśpiewałam
„pod lipą” na dziedzińcu
zamkowym  i to było uro-
cze. Mam nawet ten występ
nagrany na kasecie! Innym
razem występowałam z Je-
rzym Satanowskim i to też
mile wspominam. Jestem
pewna, że i teraz nie za-
braknie mi pogody ducha.
Przecież o to chodzi!

OLSZTYN
10-12 sierpnia XIII OLSZTYŃSKA TRZYDNIÓWKA TEATRALNA

Pomalutku wejść w zabawę

— Pogody
ducha mi nie
zabraknie.
Przecież o to
chodzi! —
zdradza Stani-
sława Celińska.
Aktorka wy-
stąpi 10 sierp-
nia podczas
Trzydniówki
Teatralnej.

Wesołe jest życie aktora?
— Na scenie bardzo we-
sołe! Nie bez powodu będę
wesoło monologował na
scenie. A co poza sceną?
Wcale nie jest tak kolo-
rowo. Muszę pakować wa-
lizki i spędzać czas w po-
dróży. Przyjadę do
Olsztyna, nawet nie od-
pocznę za bardzo i już mu-
szę wyskoczyć na scenę.
A kiedy skończę swój
show, od razu wyjeżdżam.
Nie planuję lenistwa ani
odwiedzania olsztyńskich
jezior. Nie mam na to
czasu! W ogóle gdziekol-
wiek jestem — w samo-
chodzie, w pociągu, w res-
tauracji na kolacji, na
spacerze — zawsze jestem
na celowniku. Ludzie pat-

rzą na mnie i widzą boha-
tera z filmu. Najczęściej
jestem dla nich Ferdkiem
Kiepskim, ale nie dziwię
się, bo ten serial nie scho-
dzi z anteny telewizyjnej
od lat. 

I końca nie widać!
— Ten serial też nie jest
kolorowy, ale muszę przy-
znać, że dopiero nie-
dawno go polubiłem.
Owszem, to głupia
i śmieszna produkcja, ale
równocześnie z przesła-
niem. Lubię takie rzeczy.
Dzięki „Światu według
Kiepskich” możemy się
pośmiać z siebie. Ta rze-
czywistość jest trochę
przesadzona, ale jest bli-
żej ludzi niż pokazana

w innych serialach, gdzie
epatuje się bogactwem
i sukcesem. Jasne, są tacy
bogacze w Polsce, ale
można policzyć ich na
palcach jednej ręki.

A ilu jest Ferdków?
— Podejrzewam, że iden-
tycznych nie ma wcale,
ale... w ilu sytuacjach fa-
cet tylko myśli na fotelu,
a żona pracuje i zarabia
na utrzymanie? W ilu do-
mach ma się takich sąsia-
dów jak Boczek czy Paź-
dzioch? W ilu domach pije
się piwo do telewizora?
Gdyby w ten sposób prze-
analizować ten serial,
okaże się, że mówi on
o Polakach więcej niż
inne produkcje.

ZAWSZE NA CELOWNIKU

O blaskach
i cieniach ak-
torstwa opo-
wiada Andrzej
Grabowski,
który wystąpi
w „Andrzej
Grabowski
Show”.
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8 SIERPNIA
OLA
III Letnia Sesja Śmiechoterapii
Kabaret Ani Mru-Mru w pro-
gramie „Nuda, rutyna i odci-
nanie kuponów”
Amfiteatr MOK, godz. 19

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino letnie
• godz. 17 — „Vabank“
• godz. 19 — „Old School“
• godz. 21— „Kiler“

9 SIERPNIA
OLA
Wakacyjne czwartki z Mikoła-
jem Kopernikiem
Spotkanie pod hasłem „Z wi-
zytą u astronoma”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino letnie
• godz. 17 — „Brunet wieczo-
rową porą“
• godz. 19 — „Vabank
2 czyli riposta“
• godz. 21— „Matrix“

10 SIERPNIA
OLA
XII Olsztyńska Trzydniówka
Teatralna
• 16.00-19.00 Karuzela Kultu-
ry „Magia“ (Targ Rybny)
• 17.00-20.00 Teatr From Po-
land „Żywe Pomniki“ (ulica
Prosta)
• 19.00 Teatr Koperek i Kmi-
nek „Wróbelek Elemelek“ (sce-
na staromiejska)
• 20.00 Teatr Tańca Współ-
czesnego „Pryzmat“
„open/close“
• 20.30 Stanisława Celińska
„Piękny świat“ (amfiteatr)
• 22.00 Teatr Kvelb/Czechy
„Kaspar Rek“ (fosa zamkowa)

11 SIERPNIA
OLA
XII Olsztyńska Trzydniówka
Teatralna
• 15.30-18.30 Karuzela Kultu-
ry „Teatr“ (Targ Rybny)
• 16.00-19.00 Teatr From Po-
land „Żywe Pomniki“ (ulica
Prosta)
• 18.30 Teatr Klinika Lalek „Kil-
ku ekscentryków i słoooń”
(start: scena staromiejska)
• 19.30 Teatr Delikates „Pozor
už nemôžem“ (rynek staro-
miejski od strony apteki)
• 20.30 Andrzej Grabowski
Show (amfiteatr)
• 21.50 Grupa Asura (plac za
pomnikiem Mikołaja Koperni-
ka)
• 22.10 Teatr Formy „Pando-
ra“ (fosa zamkowa)
• 23.00 Teatr Kvelb/Czechy
„a’Blaze“ (fosa zamkowa od
strony ul. Nowowiejskie-
go)

OLSZTYN.
AKTYWNIE!
• Regaty o Że-
glarski Puchar
Olsztyna
Regaty elimi-
nacyjne o Pu-
char Polski
Jachtów Kabi-
nowych
i w ramach
cyklu regat
o „Żeglarski
Puchar
Olsztyna” (wy-
ścigi na jachtach
typu Omega Standard na
Jeziorze Krzywym dla że-
glarzy i amatorów).
Plaża miejska, godz. 10

• Smocze łodzie
Jezioro Długie
Pomost żubra, godz. 11

• Spacery podwodne
Jezioro na terenie Olsztyna
AKP Skorpena, ul. Kanafojskie-
go 3 (Dom Studenta 1), godz. 9

• Parki linowe
Noc nietoperza
Park Makumba

• Strzelectwo
Zawody Strzeleckie Amatorów
o Puchar Strzelnicy VIP
Strzelnica Sportowa VIP, godz. 9

VII
SPOTKANIA 
WARMIŃSKIE
Wielki Festyn Warmiński
z okazji 660-lecia Gietrzwałdu
Przewidziane są m.in. atrak-
cyjne konkurencje rekreacyj-
no-sportowe pokazy strażac-
kie, występy muzyczne (ze-
społu Sztof oraz Kapeli Wspa-
niałego Teatru Bez Nazwy),
a na koniec tańce przy muzy-
ce na żywo. Do tego oczywi-

ście będzie

zapewniona odpowiednia
oferta gastronomiczna, a tak-
że bezpłatne atrakcje (instala-
cje, malowanie twarzy itd.) dla
dzieci
Stadion leśny w Gietrzwałdzie,
godz. 14.30

XVII FESTIWAL PIO-
SENKI „MŁODE TA-
LENTY”

Dadaj, godz. 17

KULTURA   NATURA   REKREACJA   ROZRYWKA KULTURA   NATURA   REKREACJA   ROZRYWKAco?
gdzie
kiedy



PUCHAR POLSKI
W ŁUCZNICTWIE TE-
RENOWYM 3D
Leśniczówka Chmury, jezioro
Limajno

12 SIERPNIA
OLA
XII Olsztyńska Trzydniówka
Teatralna
• 15.30-18.30 Karuzela Kultu-
ry „Cyrk“ (scena staromiejska)
• 18.30 Teatr Kvelb/Czechy
„Czarna rodzinka“ (start: scena
staromiejska)
• 19.30 Feta Teatr na Specjalne
Okoliczności „Garkotłuki“ (rynek
staromiejski od strony apteki)

• 20.30 Aurelia Luśnia
i Anna Ozner „200 procent
kobiecości“ (Targ Rybny)
• 22.00 Sopocki Teatr Tań-
ca „Natura“ (fosa zamko-

wa)

OLA
XXXIV Olsztyńskie Koncerty
Organowe 
Koncert organowy: Eugenio
Maria Fagiani (Bergano-Włochy)
bazylika współkatedralna św.
Jakuba, godz. 20

OLSZTYN. AKTYWNIE!
• Smocze łodzie
Most przy ul. Kalinowskiego-
elektrownia „Łyna”
Most przy ul. Kalinowskiego,
godz. 9.30

• Rajdy długie
Olsztyn – Jonkowo – Łomy –
jezioro Skolity – Mostkowo –
Pelnik – Unieszewo – Olsztyn
Rynek przy ul. Grunwaldzkiej,
godz. 9.30

• Marszobiegi
Zajęcia na stadionie
Stadion UWM w Kortowie,
godz. 9.30

• Golf
Mazury Golf & Country Club
Naterki, godz. 12

• Tai-chi
Park Jakubowo, godz. 8

• Paintball
Park Rozrywki Aktywnej BAR-
TBO w Butrynach

13 SIERPNIA
OLA
Teatralny Spichlerz 
Spichlerz MOK, godz. 19

ORLEN MAZURY
GRAND SLAM
Turniej Country Quota Kobiet
Stare Jabłonki, godz. 14

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino letnie

godz. 17 — „Edward
nożycoręki“
godz. 19 — „Za-
pach kobiety“
godz. 21— „Re-

quiem dla
snu“

14 SIERPNIA
OLA
Edi Good Music Project
Scena staromiejska, godz. 18

OLSZTYN. AKTYWNIE!
• Boks
Klub Wilki, godz. 18.30

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino letnie
godz. 17 — „Mad Max“
godz. 19 — „Mission Impossible 2“
godz. 21— „Ojciec chrzestny“

ORLEN 
MAZURY
GRAND
SLAM
Turniej Country
Quota Mężczyzn
Turniej kwalifi-
kacyjny kobiet
Stare Jab-
łonki,
godz. 10

15 SIERPNIA
OLA
Zakopower
Amfiteatr MOK, godz. 20

OLA
XXXIV Olsztyńskie Koncerty
Organowe
Koncert w wykonaniu:
Bogdan Narloch — organy
(Koszalin)
Roman Gryń — trąbka (Poznań)

Bazylika współkated-
ralna p. w. św.

Jakuba,
godz.

20

ŚWIĘTO WOJSKA
POLSKIEGO 
Wojewódzkie obchody
w Olsztynie

Obchody składać się będą
z dwóch części. Uroczystości

8 NIE ODPUŚĆ LATA K A L E N D A R I U M  I M P R E Z

co?
gdzie
kiedy

KULTURA      NATURA      REKREACJA      ROZRYWKA      KULTURA      NATURA      REKREACJA      ROZRYWKA



9NIE ODPUŚĆ LATA
K A L E N D A R I U M  I M P R E Z

oficjalnych i pikniku rodzinne-
go, który rozpocznie się po
nich.
O godz. 10 w Kościele Garnizo-
nowym w Olsztynie odbędzie
się msza św. w intencji żołnie-
rzy i pracowników wojska jed-
nostek stacjonujących w wo-
jewództwie warmińsko-ma-
zurskim. 
Po mszy, o godz. 11.15 odbę-
dzie się uroczystość nadania
imienia ulicy 15 Dywizji,
przy skrzyżowanie
ulic 15 Dywizji i Ar-
tyleryjskiej (przy

moście św.
Barbary).
Z kolei

o godz. 12.10 uroczystości
przeniosą się przed pomnik
Bohaterów Walki o Wyzwole-
nie Narodowe i Społeczne
Warmii i Mazur. Tam wręczone
zostaną akty mianowań i od-
znaczeń. Żołnierze złożą też
wieńce pod pomnikiem.
W uroczystościach wezmą
udział przedstawiciele MON,
Szefa Inspektoratu Wsparcia
SZ, wojewoda warmińsko-ma-

zurski, marszałek woje-
wództwa warmiń-

sko-mazur-
skiego, do-
wódca 16

PDZ, pre-
zydent
Olsztyna,
starosta

olsztyński, żołnierze jednostek
wojskowych 16 PDZ, Garnizo-
nu Olsztyn, żołnierze byłej 15
DZ, pododdział ZHP, przedsta-

wiciele we-
teranów,

przedsta-
wiciele

organizacji
kombatan-

ckich, grupy rekonstrukcyjne,
poczty sztandarowe: środo-
wisk kombatanckich i organi-
zacji pozarządowych.

Rodzinny piknik z wojskiem
W park Jakubowo przy pomni-
ku Bohaterów Walki o Wyzwo-
lenie Narodowe i Społeczne
Warmii i Mazur o godz. 13 roz-
pocznie się piknik dla całych ro-
dzin. W programie: pokazy
sprzętu wojskowego, umundu-
rowania wojska, broni wyko-
rzystywanej do szkolenia mło-
dzieży przez LOK, walki wręcz.
Stanowiska promocyjne
wystawią również
Narodowe Siły
Rezerwowe,
Agencja Mie-
nia Wojskowego
i Jednostki Woj-
skowe. Na pikniku
wojskowym nie może
oczywiście zabraknąć prawdzi-
wej wojskowej grochówki. I za-
pewniamy, nie zabraknie!

REGIONALNE
ŚWIĘTO ZIÓŁ
Skansen w Olsztynku, godz. 10

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino letnie
godz. 17 — „Zabójcza broń 2“
godz. 19 — „Gliniarz z Beverlly
Hills 2“
godz. 21— „Zdążyć przed pół-
nocą“

ORLEN MAZURY
GRAND SLAM
Turniej główny kobiet
Turniej kwalifikacyjny mężczyzn
Stare Jabłonki, godz. 10

16 SIERPNIA
OLA
Strefa Przygody
• godz. 14
— happening artystyczno-
ekologiczny, budowa Instru-
mentu recyklingowego z Ry-
szardem Bazarnikiem. To ma
być największy instrument
wykonany z materiałów re-
cyglingowych. „Zaklinacz
deszczu — Rainmaker to 20-
metrowej długości instru-
ment, który wydaje z siebie
dźwięki przypominające krop-
le intensywnego deszczu. Ra-
inmaker powstanie z dwu-
dziestu 200-litrowych beczek.
Olbrzymią rurę zamyka
z dwóch stron membrana.
— stylowa milonga z udziałem
nauczycieli ze szkoły e-longa
z Niemiec. 

OLA
Milonga w am-
fiteatrze
Milongi odby-

wające się
w ramach
Olsztyńskie-
go Lata Arty-

stycznego mają
na celu popularyzowanie tan-
ga argentyńskiego.
Amfiteatr MOK, godz. 21

OLA
Wakacyjne czwartki 
z Mikołajem Kopernikiem
Spotkanie pod hasłem „Koper-
nik współcześnie”
Muzeum Warmii i Ma-
zur, godz. 10

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino letnie
godz. 17 — „Żądło“
godz. 19 — „Big Lebowski“
godz. 21— „Godziny szczytu“

ORLEN MAZURY
GRAND SLAM
Turniej Główny Mężczyzn
Turniej Główny kobiet
Stare Jabłonki, godz. 10

WERNISAŻ
Wystawa„Współczesna 
sztuka chorwacka”
Kurator wystawy: prof. Davo-
rin Kereković
Patroni wystawy: Stipe Lucić,
GIS Forum Chorwacja
Współorganizator: dr Małgo-
rzata Leszczyńska, UWM
Galeria Stary Ratusz WBP,
godz. 18

17 SIERPNIA

OLA
Strefa Przygody
— na starówce warsztaty sa-
moobrony dla kobiet z Rober-
tem Moskwą, czyli akcja
„Obroń się sama”
• godz. 18 — koncert na recy-
klingowych instrumentach
• godz. 21 koncert Haydamaky

ORLEN MAZURY
GRAND SLAM
Turniej Główny Mężczyzn
Turniej Główny kobiet
Stare Jabłonki, godz. 10

PREZENTACJA 
WYSTAWY DLA
NIEWIDOMYCH
Współczesna sztuka chorwacka”
Kurator wystawy: prof. Davo-
rin Kereković
Patroni wystawy: Stipe Lucić,
GIS Forum Chorwacja
Współorganizator: dr Małgo-
rzata Leszczyńska, UWM
Galeria Stary Ratusz WBP, godz. 10

18 SIERPNIA
OLA
Strefa Przygody
• godz. 13 — w House Cafe
panel podróżniczy i spotkania
z ciekawymi podróżnikami,
wśród nich Jacek i Aleksandra
Pawliccy, autorzy książki
„Światohilicy”.
— Na rynku staną też samo-
chody z PRL-u. 
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• godz. 20 — Noc Cygańska
w amfiteatrze z zespołami
Forte Roma z Białegostoku,
Dromenica z Warszawy oraz
Hitano z Olsztyna

OLSZTYN. AKTYWNIE!
• Przewodnik czeka
Olsztyn zaginiony – 11 Wschod-
niopruska Dywizja Piechoty
Most św. Jana – al. Warszaws-
ka – Szpital Uniwersytecki –
koszary na ul. Pstrowskiego –
ul. Obrońców Tobruku – ul. Ar-
mii Krajowej – ul. Saperska –
Koszary w Kortowie
Most św. Jana, godz. 10

• Parki linowe
Noc nietoperza
Park Makumba
• Boks
Stadion Leśny, godz. 11

FESTYN 
WARZYWNO-
-OWOCOWY
Tuławki, godz. 12

XX JU-
BILEUSZOWE KON-
CERTY LETNIE
Koncert Letni Pro Musica 
Antiqua 
Kościół pw. św. Andrzeja i św.
Rocha w Ramsowie, godz. 19

ORLEN MAZURY
GRAND SLAM
11–20 — Turniej Główny męż-
czyzn (8 meczów, ćwierćfinały)
11-13 — Półfinały Turnieju kobiet
14.45 — Mecz o 3. miejsce kobiet
16 — Mecz o 1. miejsce kobiet
Po meczu ceremonia rozdania
nagród Turnieju Kobiet
17.30-19.30 — Ćwierćfinało-
we mecze mężczyzn
Stare Jabłonki

19 SIERPNIA
OLA
Koncert Basi Trzetrzelew-
skiej

Basia Trzetrzelewska jest
pierwszą Polką, która
wyśpiewała wielką ka-

rierę na Zachodzie. Nagrywa
muzykę będącą mieszanką
współczesnego jazzu i popu,
o charakterystycznym połu-
dniowoamerykańskim brzmie-
niu.
Amfiteatr MOK, godz. 20

XXXIV Olsztyńskie 
Koncerty Organowe
Koncert w wykonaniu:
Logita Sneibe (Łotwa - Szwecja)
Bazylika współkatedralna pw.
św. Jakuba , godz. 20

OLSZTYN. 
AKTYWNIE!
• Nordic walking
„Kłobukowy spacer”
Pętla autobusowa na Dajt-
kach, godz. 10

• Kolarstwo górskie
Trasa: Dorotowo – Guzowy
Piec – Tomaszyn – Markuty –
Unieszewo
Zaawansowani: 
Trasa: Ruś
Górka Kortowska, godz. 10

• Golf
Mazury Golf & Country Club
Naterki, godz. 12

• Tai-chi
Park Jakubowo, godz. 8

• Jeździectwo
Stadnina Janusza Kojrysa,
godz. 12

• Joga
molo na plaży miejskiej, godz.
11
• Paintball
Park Rozrywki Aktywnej BAR-
TBO w Butrynach

FACES OF RAGE
TOUR
Młoda scena metalowa łączy
siły! Już 19.08.2012 w Klubie
Uniwersyteckim Grawitacja
w Olsztynie wystąpią zespoły
Northern Plague oraz Materia.
Koncert odbędzie się w ra-
mach granej przez nich trasy
Faces of Rage Tour, obejmują-
cej dwadzieścia jeden polskich
miast. Miłośnicy mocnego

uderzenia po-
winni

oczekiwać totalnego zniszcze-
nia!
Northern Plague po sporym
sukcesie, jaki odniosła ostatnia
trasa, nie złożyło broni i do
współpracy zaprosiło uznany,
pomorski zespół Materia - lau-
reatów Przystanku Wood-
stock 2011. Oba składy bardzo
prężnie działają na ogólnopol-
skiej scenie, promując swoje
debiutanckie wydawnictwa.
Jako wsparcie wystąpią naj-
lepsze lokalne, olsztyńskie for-
macje.
Studencki klub „Grawitacja”,
ul. Żołnierska, godz. 19

ORLEN MAZURY
GRAND SLAM
• 11-13 — Półfinały

turnieju mężczyzn

•
14.45 —
Mecz o 3.
miejsce turnieju
mężczyzn
• 16 — Mecz o 1.
miejsce turnieju męż-
czyzn
Po meczu ceremonia rozdania
nagród mężczyzn
Stare Jabłonki

20 SIERPNIA
XX JUBILEUSZOWE 
KONCERTY LETNIE

Koncert Letni Pro Musica Antiqua 
Bazylika współkatedralna pw.
św. Jakuba , godz. 20

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino letnie
godz. 17 — „Buntownik z wy-
boru“
godz. 19 —  „Tato“
godz. 21— „Skandalista Larry
Flynt“

21 SIERPNIA

OLA
Edi Good Music Project
Scena staromiejska, godz. 18

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino letnie
godz. 17 — „Wejście smoka“
godz. 19 —  „Krwawy sport“
godz. 21— „Chłopcy z ferajny“
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Przystanek Plaża to nie tylko
idealne miejsce do zadbania o
formę, zabawę na beach party
czy rodzinne grillowanie. 

Na Przystanku Plaża
kciuki trzymamy za na-
szych olimpijczyków.

Ale warto również wybrać się
do kina pod chmurką, które or-
ganizują Przystanek Plaża,
„Nasz Olsztyniak” i Galeria
Warmińska. W programie same
gwiazdy, polskie i światowe. Po-
niedziałki to dni wzruszeń, któ-
rych tym razem dostarczą nam
Edward Nożycoręki i Al Pacino
poszukujący „Zapachu kobiety”.
Wtorki to czas sensacji i mę-
skich emocji, stąd obecność
Mad Maxa i Ojca Chrzestnego.
Z kolei w środę o nasze dobre
samopoczucie zadbają m.in. Ki-
ler i Eddie Murphy. Z kolei
czwartki to filmy z polskim ak-
centem. Seanse zaczynają się o
godz. 17, 19 i 21. Wstęp wolny.

W sobotę, 11 sierpnia, w lasach
przy leśniczówce Chmury nad

jeziorem Limajno odbędą się 
zawody czwartej  rundy 
Pucharu Polski w Łucznictwie
Terenowym 3D.

Aby sięgnąć po zwycię-
stwo, uczestnicy muszą
bezbłędnie trafić z łuku

do 28 makiet zwierząt naturalnej
wielkości w niemal każdej kate-

gorii sprzętowej. 
Imprezę organizuje Warmińska
Grupa Łucznicza,  przy współ-
udziale Nadleśnictwa Kudypy,
Stowarzyszenia Myślistwa Łucz-
niczego (PBA) oraz Urzędu
Gminy Dobre Miasto.
— Łucznictwo jest stosunkowo
mało znaną u nas dyscypliną
sportu zyskującą z roku na rok na

popularności — mówi or-
ganizator. — Już od
dwóch lat miłośnicy tego
sportu mogą w Dobrym
Mieście korzystać z to-
rów łuczniczych. We
wrześniu planujemy
otwarcie torów łuczni-
czych w Kortowie.

Koncert Zakopower to recepta
na otrzymanie solidnej dawki
energii. Brakuje ci sił? Ci faceci z
gór pokażą, że mają siłę. I nie za-
wsze chodzą boso. Sebastian
Karpiel-Bułecka z kolegami w
środę, 15 sierpnia, o godz. 20  w
amfiteatrze. 

Jestem góralem, to prawda.
Każdy jest jednak inny,
więc nie mogę powiedzieć,

że góral ma określone cechy
charakteru — podkreśla Sebas-
tian Karpiel-Bułecka, lider ze-

społu Zakopower. —  Ja nie piję,
choć powinienem, jak głoszą ste-
reotypy. Nie rozumiem nawet,
skąd się wzięło takie przekona-
nie. Żyję na Podhalu od lat i
wiem, że górale ciężko pracują i
nie mają czasu, by się upijać.
Górale to ludzie wrażliwi —
głownie przez to, że żyją w ta-
kim, a nie innym miejscu. Na-
tura ma wielki wpływ na naszą
osobowość i charakter. Każdy,
kto był w Zakopanem, wie, że
góry bardzo uduchowiają.
Karpiel-Bułecka śpiewa z przy-

tupem, a kiedy już się zmęczy to
zaszywa się w leśne ostępy, naj-
lepiej górskie. Bo to chłopak z
gór właśnie i to bardzo praco-
wity chłopak. Panowie z Zakopo-
wera koncertują na całym świe-
cie, otwierali z przytupem
wystawę EXPO w Szanghaju. A
ich album „Boso” osiągnął statut
podwójnej platynowej płyty. I te-
raz wszyscy nucą, że… „pójdą
boso”. I to jest właśnie góralska
moc! Poczuj ją sam. Wystarczy
wybrać się do amfiteatru, by po-
rwała nas góralska muzyka.

OLSZTYN
8-21 sierpnia

DO KINA 
NA PLAŻĘ!

ZAKOPOWER

OLSZTYN
15 sierpnia

JEZIORO LIMAJNO 11 sierpnia

OLSZTYN 
9-16 sierpnia

Wakacyjne
czwartki 
z Mikołajem
Kopernikiem
Mikołaj Kopernik od lat urzę-
duje w Olsztynie. Gości przyj-
muje w czwartki i serwuje im
niezapomniane przeżycia
pełne zabawy sięgającej his-
torycznych czasów.

9sierpnia impreza odbę-
dzie się pod hasłem „Z
wizytą u astronoma”.

Spotkanie pozwoli poznać me-
tody pracy Kopernika i dowie-
dzieć się, za co tak naprawę
świat go ceni.
16 sierpnia hasłem przewod-
nim będzie „Kopernik współ-
cześnie”. Dowiemy się, jak
odkrycie Kopernika wpłynęło
na ludzkość i co by było,
gdyby Kopernik się nie uro-
dził.
W programie spotkań przy-
mierzanie strojów z epoki,
czerpanie papieru i wybijanie
monet.
Imprezy odbywają się w Mu-
zeum Warmii i Mazur w godz.
10-15. Wstęp: 3 zł

PUCHAR POLSKI W ŁUCZNICTWIE TERENOWYM 3D
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Tego dna odbędzie się
też uroczysta msza,
podczas której odbę-

dzie się święcenie wianków.
Początek imprezy o godz. 10.
Regionalne święto ziół to im-
preza promująca uprawę,
produkcję i zbiór ziół z naj-
bardziej ekologicznych tere-
nów Polski.
Uroczyste otwarcie odbędzie
się o godz. 11.30. W drewnia-
nym kościółku z Rychnowie
o godz. 12.30 rozpocznie się
msza św. z okazji Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi
Panny, czyli Święta Matki Bo-
skiej Zielnej. W czasie mszy
odbędzie się poświęcenie
własnoręcznie wykonanych
przed wejściem wianków

z ziół. Będą ziołowe cieka-
wostki, trochę o ich magicz-
nym znaczeniu. Rodziny będą
mogły wziąć udział w poka-
zach i warsztatach rękodzieła
związanych z tematyką zie-
larską. W czasie imprezy kier-
masz produktów
zielarskich, m.in. produktów
członków sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Warmia, Mazury
i Powiśle, degustacja herbat
ziołowych. Na zakończenie
występy, m.in. Ani Brody,
Shannona, bajkowe spotkanie
z ziołami i piosenki folkowe
„Czerwone korale” Miej-
skiego Domu Kultury
w Olsztynku. Obejrzymy też
widowisko „Zioła w obrzędach
ludowych — Noc Kupały”.

OLSZTYNEK 15 sierpnia

GIETRZWAŁD 15 sierpnia DADAJ 11 sierpnia

Regionalne
Święto Ziół

Skansen w Olsztynku ponownie
zapachnie ziołami. W środę, 15

sierpnia, w czasie Regionalnego
Święta Ziół będzie można

przekonać się, jak dużo
smakołyków można 

przygotować na bazie ziół.

SIÓDME 
SPOTKANIA
WARMIŃSKIE
Kulminacyjnym punktem
Spotkań Warmińskich po im-
prezach w Sząbruku i Naterkach
będzie Festyn Warmiński z okazji
jubileuszu — 660-lecia Gietrzwałdu.
Początek w sobotę, 11 sierpnia
o godz. 14.30. 

Gietrzwałd się zmienia, i to
na lepsze — zapewnia
Mieczysław Ziółkowski,
wójt gminy Gietrzwałd.
— Z tego powodu nasz ju-

bileusz stał się okazją do tego, by Spot-
kania Warmińskie trwały dłużej. Zapro-
siliśmy m.in. nasze rodziny warmińskie,
które żyją tu od pokoleń, gości z part-
nerskiej gminy Gietrzwałdu — Men-
slage. Spotkamy się w piątek, 10 sierp-
nia z występami naszych talentów na
sali gimnastycznej w gimnazjum
w Gietrzwałdzie.
Festyn Warmiński to wielka feta z okazji
660-lecia Gietrzwałdu. I tu organizato-
rzy zapewniają moc wrażeń. W sobotę

przed rozpoczęciem festynu uroczysta
msza na błoniach gietrzwałdzkich.
W programie imprezy m.in. atrakcyjne
konkurencje rekreacyjno-sportowe, po-
kazy strażackie, występy muzyczne. Na
scenie stanie Sztof oraz Kapela Wspa-
niałego Teatru Bez Nazwy. Na zakończe-
nie potańcówka przy muzyce na żywo.
Organizatorzy zaplanowali również bez-
płatne atrakcje (instalacje, malowanie
twarzy itd.) dla dzieci. Będą też regio-
nalne przysmaki.

XVII FESTIWAL PIOSENKI 
„MŁODE TALENTY”

Nad jeziorem Dadaj w Rukławkach
odbędzie się XVII Festiwal Piosenki
„Młode Talenty”. Kto tym razem
okaże się najlepszy? 

Konkurs w sobotę, 11 sierpnia
od godz. 17. Młodzi wokaliści

będą rywalizować w dwóch katego-
riach wiekowych — 13-16 i 17-21.
Oceni ich profesjonalne jury,
w którym zasiądzie m.in. Marysia
Sadowska. Po występach konkurso-
wych zagra wyjątkowy koncert.
— Młodzi ludzie zasługują na to,
by oceniały ich osoby, które dobrze
wiedzą, ile wysiłku trzeba, by
osiągnąć sukces w tej branży —
mówi Robert Tokarski, dyrektor
Biskupieckiego Domu Kultury.
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REKLAMA 

ANI MRU MRU 
— III LETNIA SESJA ŚMIECHOTERAPII

— Olsztyn to miód dla ka-
bareciarzy — zauważa
Marcin Wójcik, lider kaba-
retu Ani Mru Mru, który
wystąpi 8 sierpnia w amfi-
teatrze.

„Nuda, rutyna i odcinanie
kuponów”. Ani Mru Mru
nie pokaże nic nowego?

— Ależ skąd! Pokażemy
może ze dwa stare hiciory,
a reszta to będzie zupełnie
nowy program. Stare skecze
muszą być, bo ludzie ciągle
chcą je oglądać. Spełniamy
więc życzenia i pokazujemy to,

co znane i lubiane.
A „Nuda, rutyna i odci-

nanie kuponów” to nasz
najlepszy program. Serio! Bę-
dzie też parę niespodzianek.
Staramy się robić naszą ro-
botę jak najlepiej. Lubimy lu-
dziom sprawiać radość
i świetnie się z tym czujemy.
To niesamowita sprawa, gdy
przychodzą na nas tłumy
i patrzą, jak się zmagamy ze
swoim talentem.
Ale nawet talent potrze-
buje motywacji.

— I taką mamy w osobie
Piotra Bałtroczyka! Czerpie-
my z tego faceta jak najwięcej
możemy. Ma głowę pełną po-
mysłów, ale przede wszyst-
kim niesamowite poczucie
humoru. To wielka inspiracja

dla trzech facetów, którzy „ani
mru mru”.
Olsztyn górą!

— Chyba macie więcej jezior
niż gór, co bardzo mi odpo-
wiada. Właśnie dlatego tak
bardzo lubię do was przyjeż-
dżać. Gdybym mógł zamiesz-
kać w innym miejscu, czyli nie
w Lublinie, gdzie mam swój
adres, na pewno wybrałbym
Olsztyn. Bo to zielone miasto
z masą wody i z Piotrem Bał-
troczykiem! Widzę same ko-
rzyści. I — jak już przyjeż-
dżam na występy — widzę
też publiczność, która uwiel-
bia się śmiać. To miód dla
kabarciarzy!

Ani Mru Mru w amfiteatrze
o godz. 19. Bilety: 40 zł

Siatkarze mają pracowite
lato. Gdy zakończą walkę na
igrzyskach olimpijskich
w Londynie, przyjadą nad
jezioro Szeląg Mały, by
wziąć udział w ostatnim
turnieju tegorocznego
cyklu Grand Slam.

W tym roku,
podobnie jak
w poprzednim
sezonie, na trybu-
nach stadionu
głównego nad je-
ziorem Szeląg
Mały zasiądzie

6 tysięcy kibiców. Warto wydać
na bilet (wstęp na trybuny sta-
dionu głównego w dni finało-
we będzie płatny), by podziwiać
triumfatorów olimpiady.

— Tegoroczny Grand
Slam ma być próbą ge-
neralną przed przyszło-

rocznymi mistrzostwami
świata, a te niosą za sobą

dużo większe obostrzenia,
między innymi dotyczące bile-

tów — mówi To-

masz Dowgiałło, dyrektor tur-
nieju. — Zdajemy sobie spra-
wę, że wprowadzenie wejśció-
wek może wpłynąć na frek-
wencję na trybunach. Wierzy-
my jednak, że ta symboliczna
opłata (20 zł sobota, 30 zł nie-
dziela) nie będzie stanowiła
problemu. Tym bardziej że do
każdego biletu dołączone zo-
staną gadżety, które są dodat-
kową atrakcją dla kibiców. 

Wszelkie informacje o turnie-
ju na: www.worldtour.pl

OLSZTYN 8 sierpniaSTARE JABŁONKI 13-19 sierpnia

ORLEN MAZURY GRAND SLAM
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„Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia: Budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie”
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P R O J E KT Y  U N I J N E

Park Centralny, który
powstanie do końca
2013 roku, ma stać
się wizytówką
miasta. Pozwoli nam

też na nowo odkryć tereny, które
dziś trudno uznać za atrakcyjne.
Mowa o 13 hektarach między uli-
cami 22 Stycznia, Pieniężnego,
Kościuszki i aleją Niepodległości.
— Obecnie w tym miejscu nic nie
ma. Jedyny powód, żeby pojawić
się w tym miejscu, to chęć skró-
cenia sobie drogi — mówi pani
Halina, mieszkanka śródmieścia.
— A szkoda, bo Łyna pięknieje w
okolicach zamku, więc mogłaby i
tu. Cokolwiek tu powstanie, bę-
dzie bardziej atrakcyjne niż to,
co jest w tej chwili.

Woda-światło 
wśród zieleni
O atrakcyjność Parku Central-
nego nie trzeba się obawiać. To

miejsce powinno zaspokoić po-
trzeby rekreacyjne nie tylko
mieszkańców, ale i odwiedzają-
cych Olsztyn turystów. Koncep-
cja Parku Centralnego zakłada
unikalne zaaranżowanie prze-
strzeni publicznej w połączeniu z
rzeką Łyną. Park Centralny bę-
dzie się składał z trzech stref.
Będzie strefa nadrzeczna nasta-
wiona na bierny wypoczynek. Z
kolei między Łyną a ul. Ko-
ściuszki powstanie część rekrea-
cyjna. Będzie też strefa histo-
ryczna i strefa czynnego
wypoczynku. 
W centralnym puncie parku sta-
nie też fontanna z reflektorami
diodowymi, co tworzyć będzie
różnego rodzaju animacje „woda-
światło”. Projekt zakłada też bu-
dowę ciągów komunikacji pieszej
i rowerowej, uporządkowanie
brzegów Łyny, zakup wyposaże-
nia parkowego, budowę oświetle-

nia parkowego, sieci wodno-ka-
nalizacyjnej, kładek przez Łynę,
toalet czy zainstalowanie sys-
temu monitoringu. 

Zapomnieć o świecie
Park Centralny rozpieszczać nas
będzie naturalnym pięknem. To
miejsce zaprojektowane jest w
stylu angielskim.
— Pomysł bardzo mi się podoba,
bo angielskie parki są po prostu
cudowne — mówi pan Janusz,
pracujący w Londynie. — To
prawdziwe enklawy, które po-
zwalają zapomnieć, że ulicę dalej
jeżdżą samochody, autobusy...
Obecnie Park Centralny jest na
etapie projektowania. Prace przy
jego budowie ruszą jesienią. W
pierwszej kolejności wykonane
zostanie uzbrojenie terenu. Cała
inwestycja zostanie zrealizowana
do końca 2013 roku. 

Podróżując po świecie, 
zachwycamy się parkami, 

w których ludzie nie tylko
siedzą na ławkach, ale
rozkładają się również 
na trawie, by tam 
poczytać książkę, zjeść

lunch czy po prostu
trochę odpocząć. 

Już za niespełna
półtora roku 
takim miejscem

będziemy
cieszyć się 

w Olsztynie. 

Całkowity koszt projektu: 14.988.816,84 PLN 
(dotyczy zadań „Budowa Parku Centralnego” oraz zadania
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze — II etap”)

Kwota i procent dofinansowania: 
9.578.390,08 PLN — 64,06%

ENKLAWA 
ZIELENI 
W STYLU 
ANGIELSKIM
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P R O J E KT Y  U N I J N E

Miejsce, w którym 
powstanie Park Cen-

tralny, trudno dziś
uznać za atrakcyjne.
— To jest ogromny
niezagospodaro-
wany teren, ale z
wielkim potencja-

łem. Leży w samym
środku miasta, a pa-

nuje tam taka cisza, że
od razu chce się tam
pozostać i głębiej ode-
tchnąć.

Gdybyśmy jeszcze
czuli się tam bez-
piecznie i poza ciszą
mieli czym cieszyć
oczy....
— Tak będzie, gdy po-

wstanie Park Centralny. Ten park
stanie się wizytówką miasta.
Przyjemna przestrzeń publiczna
malowniczo połączy się z brze-
giem Łyny. Głównym miejscem
parku będzie miniamfiteatr oto-
czony wodą, dwie altany, tarasy
wypoczynkowe. Będzie to rów-
nież główne skrzyżowanie ciągów
spacerowych i rowerowych, które
będą biegły wzdłuż rzeki.

Nie wiem, czy zna pani Augustów,
ale to moje pierwsze skojarzenie.
— I słuszne. Znam Augustów i
rzeczywiście, tam ciekawie to
rozwiązano. Projekt wskazuje, że  
w Olsztynie będzie jeszcze pięk-
niej. Park Centralny będzie się
składał z trzech stref. Będzie
strefa nadrzeczna nastawiona na

bierny wypoczynek, z drewnia-
nymi platformami. Z kolei mię-
dzy Łyną a ul. Kościuszki po-
wstanie część rekreacyjna.
Zaplanowaliśmy również strefę
historyczną, a w przyszłości
stworzymy strefę czynnego wy-
poczynku, ze ściankami wspi-
naczkowymi, stołami szacho-
wymi, boiskami.

Będziemy więc mieć szansę
przez cały rok zaspokajać apetyt
na sport rozbudzony przez akcję
„Olsztyn. Aktywnie!”?
— Oczywiście! Nowy park będzie
przyciągał nie tylko spacerowi-
czów, ale też lubiących aktywny
wypoczynek mieszkańców. Nie
zabraknie również możliwości
obcowania z naturą i kulturą. 

Już istniejący amfiteatr 
i starówka na tym nie stracą?
— Absolutnie nie tworzymy kon-
kurencji dla Starego Miasta. Na-
szym zamierzeniem jest połącze-
nie tego miejsca poprzez trakt
rowerowy i pieszy ze starówką.
Zyskają również kajakarze, któ-
rzy coraz chętniej odkrywają
uroki Łyny. A jeśli dodamy do
tego tworzony przez MOK Tar-
tak Raphelsonów, to zyskujemy
również kolejne atrakcyjne
miejsce warte przedstawienia
turystom odwiedzającym
Olsztyn.

Słuchając tego wszystkiego, 
rozbudzamy apetyt. A kiedy
pierwsze efekty zaczną być 
widoczne?
— Zakończenie inwestycji zapla-
nowaliśmy na koniec 2013 roku i
na pewno zdążymy. Na razie
park jest na etapie projektowa-
nia. Ten etap zakończymy jesie-
nią i wtedy też rozpoczną się
prace przy uzbrojeniu terenu.

Ale można usłyszeć głosy, że  
w mieście są pilniejsze potrzeby
niż parki. Słusznie? Może park
centralny mógł poczekać?
— Nie zgadzam się. To jest odpo-
wiedni czas, żeby wydobyć z cie-
nia nasze walory naturalne, za-
dbać o naszą przestrzeń miejską.
Teren po ogródkach działkowych
od lat czeka na to, żeby mogli z
niego korzystać mieszkańcy. Nie
zapominajmy też, że gdyby nie
fundusze unijne, pewnie długo
jeszcze nie udałoby się zrealizo-
wać tej inwestycji, więc warto
wykorzystać tę szansę.

Cisza w sercu miasta
Park Centralny
będzie pięknym, 
cichym, 
sprzyjającym 
wypoczynkowi
miejscem
— mówi Halina Zaborowska-Boruch,
wiceprezydent Olsztyna. 
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Znów zagra pan Bacha na
szprychach od roweru? 

— Szprych rowerowych tym
razem nie będzie, ale przygo-
tujemy największy na świecie
materiał z instrumentów re-
cyklingowych. Towarzyszyć
mu będzie rzeczywiście inny

muzyczny sprzęt, oczywiście
również z przedmiotów po-
wtórnie użytych. Będzie na
przykład nastrojony melo-
dycznie bak silnikowy. Do tego
różnego rodzaju kubki, parkiet
egzotyczny prawie używany.
Mnóstwo rzeczy, które na co

dzień nie służą muzyce, a któ-
rym my dajemy drugie życie. 
Pan lubuje się w graniu na
wspomnianych szprychach
rowerowych, krzesłach,
szufladach od zamrażarki.
Co brzmi najlepiej?

— Oceniam, że do tej pory
najlepiej brzmiącymi instru-
mentami były… garnki, kubki
od mleka. Chyba więc na razie
wygrywają kulinaria. Choć
szprychy i krzesła też dobrze
się sprawdziły. W czołówce są
jednak garnki.
Najpierw pan gra, a potem
gotuje w nich zupę?

— Ależ nie (śmiech). Nie
mogą służyć w kuchni, bo są to
odpady. Kolekcję garnków
stworzyłem z uszkodzonych
garnków z hali producenta.
Nie nadawały się do sprzeda-
ży. Jeden miał urwane ucho,

drugi był obtłuczony. Moim ce-
lem jest jednak zawsze uży-
wanie materiałów recyklingo-
wych.
Jest pan bardzo ekolo-
giczny!

— To nasza idea. Można po-
wiedzieć, że się wprosiłem do
Olsztyna, bo bardzo mi na tym
zależało. To miasto, które sta-
wia na czystość, zieleń i ma
ambicje pretendować do mia-
na ekologicznego. Przewod-
nim tematem mojego występu
nie jest nawet Ryszard Bazar-
nik. Zależy mi na pokazaniu
problemu — w Polsce recy-
kling nie istnieje. Wszyscy tyl-
ko udają, że dbają o naturę. Po-
kaz jest rodzajem artystycz-
nego manifestu: ludzie, opa-
miętajcie się! Przecież nasze
dzieci będą żyły w strasznym
świecie.

PROGRAM
FESTIWALU:

16 sierpnia
• godz. 14
— happening artystyczno-
ekologiczny, budowa Instru-
mentu recyklingowego
z Ryszardem Bazarnikiem. To
ma być największy instrument
wykonany z materiałów re-
cyklingowych. „Zaklinacz
deszczu — Rainmaker“ to 20-
metrowej długości instru-
ment, który wydaje z siebie
dźwięki przypominające kro-
ple intensywnego deszczu.
Rainmaker powstanie
z dwudziestu 200-litrowych
beczek. Olbrzymią rurę zamy-
ka z dwóch stron membrana.
— stylowa milonga z udziałem
nauczycieli ze szkoły e-longa
z Niemiec. 

17 sierpnia
— na starówce warsztaty
samoobrony dla kobiet
z Robertem Moskwą, czyli
akcja „Obroń się sama”
• godz. 18 — koncert na re-
cyklingowych instrumentach
• godz. 21 koncert Hay-
damaky
18 sierpnia
• godz. 13 — w House Cafe
panel podróżniczy i spotkania
z ciekawymi podróżnikami,
wśród nich Jacek i Aleksandra
Pawliccy, autorzy książki
„Światoholicy”.
— Na rynku staną też samo-
chody z PRL-u Trabi Ekipy
Warmia i Mazury
• godz. 20 — Noc Cygańska
w amfiteatrze z zespołami
Forte Roma z Białegostoku,
Dromenica z Warszawy oraz
Hitano z Olsztyna.

OLSZTYN 16-19 sierpnia

FESTIWAL PODRÓŻNICZY STREFA PRZYGODY

Głównym gościem tegorocznej edycji Strefy Przygody będzie niezwykły artysta Ryszard Bazarnik, 
który zagra na największym na świecie instrumencie z materiałów recyklingowych.


