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Kajakiem, konno, pieszo, ro-
werem... Odkryj Olsztyn na
swój sposób. Dołącz do ak-
tywnych olsztyniaków
i ćwicz!

144 16

Laureat Grammy 
w Olsztynie! Posłuchaj
Włodka Pawlika 
i pokochaj jazz. 

Ciii... gra
mistrz!

n a k ł a d :  1 0  0 0 0

OLSZTYN
25-28 lipca

DNI JAKUBOWE
Z JUSTYNĄ

Dziwny jest ten świat! Daj się 
porwać jego zadziwiającemu 
pięknu. Dziś wszyscy śpiewamy
dla Niemena.

Niemen 
mniej znany

Sierpniowa przebieżka



REDAKCJA
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
tel. (89) 537 77 36, 539 77 35 
fax 539 77 33

REDAKTOR WYDANIA
Anna Szapiel-Danylczuk
DZIENNIKARZE
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz, 
Monika Nowakowska
FOTO
Grzegorz Czykwin, Beata Szymańska,
Zbigniew Woźniak

REKLAMA
(89) 539 77 65
reklama@naszolsztyniak.pl
WYDAWCA
Wydawca Olsztyn Sp. z o.o.
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
NAKŁAD:
10 000 egzemplarzy

PREZES
Jarosław Tokarczyk
SKŁAD I ŁAMANIE
Bartosz Jakubowski
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Organizujesz imprezę? 
Podziel się z nami informacją:
tel. (89) 539-77-35 Uk
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KOLEJNY NUMER 
NOL-A JUŻ 
6 SIERPNIA
A w nim m.in.:

SINATRA XXI WIEKU

Jak śpiewa Matt Dusk,
przekonamy się 6 sierpnia.
A jak kocha? Co jest dla nie-
go ważne i co myśli o nim
żona, dowiecie się z kolej-
nego wydania NOL-a.

BEZ LIPY

Kaliber 44 to legenda pol-
skiej sceny. Warto odświe-
żyć sobie wspomnienia
związane z ich piosenka-
mi. Drugą gwiazdą będzie
niezwykle utalentowana
i coraz bardziej ceniona
Mela Koteluk. Czekają nas
dwa dni muzyki na naj-
wyższym poziomie.

TRÓJKĄTY 
DO KWADRATU
Jest młody, dopiero od
niedawna pojawia się na
scenie muzycznej, a już
jego utwory, choć
niebanalne,
śpiewa cała
Polska. Poz-
najcie Da-
wida Pod-
siadłę
i dajcie
się
wciąg-
nąć
w nie-
zwykły,
muzycz-
ny
świat
zwy-
cięzcy X
Factora.

Koniec lipca to od lat najbar-
dziej „olsztyńska” część
Olsztyńskiego Lata Arty-
stycznego. Powód jest dość
prosty i uświęcony wielowie-
kową tradycją — świętem
Olsztyna związanym z jego
patronem świętym Jakubem,
zwanym też Większym lub
Starszym. Nie ma co ukry-
wać, że nasz patron jest po-
stacią ważną i nietuzinkową,
w efekcie czego patronuje

nie tylko Olsztynowi, ale też
całej Hiszpanii i Portugalii.  
Święty Jakub to barwna po-
stać, dlatego też Dni Jaku-
bowe — swoiste „imieniny
miasta”, z natury rzeczy są
barwne i radosne. To czas
dobrej zabawy. Nie inaczej
będzie w tym roku. Serdecz-
nie zachęcam wszystkich,
żeby się o tym osobiście
przekonali. Siłą Dni Jakubo-
wych są ich walory integra-

cyjne, skupiające mieszkań-
ców wokół wszystkiego, co
olsztyńskie. To szansa na
spotkanie przyjaciół i sąsia-
dów oraz wspólne zanucenie
„olsztyńskich” przebojów
z niekwestionowanym hym-
nem ostatnich lat — pio-
senką „Olsztyn kocham” na-
szego Czerwonego Tulipana.
Serdecznie zapraszam na
Dni Jakubowe. 
Integrujmy się, bawmy,
wspólnie przeżywajmy ra-
dość, że nasz Olsztyn pięk-
nieje i coraz dynamiczniej
się rozwija. W tych dniach
spacer po Starym Mieście to
nasz olsztyński obowiązek,
wszak patronuje nam święty
Jakub — patron pielgrzy-
mów.

Piotr Grzymowicz
prezydent Olsztyna

Piotr Grzymowicz, prezydent
Olsztyna, i Jan Tandyrak prze-
wodniczący Rady Miasta Olszty-
na mają zaszczyt zaprosić na
uroczystą mszę świętą pod prze-
wodnictwem Jego Ekscelencji
Arcybiskupa Wojciecha Ziemby,
metropolity warmińskiego —
w intencji mieszkańców Olszty-

na, która zostanie odprawiona
w dniu św. Jakuba, patrona na-
szego miasta.
Uroczysta msza odbędzie się
w piątek 25 lipca o godz. 18
w kościele p w. Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Polski (daw-
niej kościół garnizonowy) przy
ul. Kromera 2a.

Podczas mszy nastąpi symbo-
liczne przekazanie budynku ko-
ścioła parafii p w. Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski. Li-
turgię mszy św. wzbogaci opra-
wa muzyczna przygotowana
przez Olsztyński Chór Kame-
ralny „Collegium Musicum” pod
dyrekcją Janusza Wilińskiego. 

Msza w intencji mieszkańców

TU warto zajrzeć
Spacerujmy ze św. Jakubem
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Program Dni Jakubowych
Piątek, 25 lipca
• Scena staromiejska
godz. 17 — oficjalne otwarcie
godz. 17.15 — spektakl „Godzina szczęścia” 
na podstawie legendy Marii Zientary-Malewskiej
godz. 18 —  koncert zespołu Narwani
godz. 19 — koncert zespołu Babsztyl
• Bazylika konkatedralna św. Jakuba
godz. 20 — Olsztyńskie Koncerty Organowe. Wystąpią:
Ewa Alchimowicz-Wójcik (sopran), Olivier Eisenmann
(organy),  Verena Steffen (flet)

Sobota, 26 lipca
• Stare Miasto
godz. 10-18 — Jarmark Jakubowy
• Scena staromiejska
godz. 12 — recital Leszka Biłasa „Melodie z operetek”
godz. 12.30 — Daniel Rupiński
godz. 13 — Teatr Form Niezależnych
godz. 14 — Strefa Rozwoju dzieciom
Koncerty
godz. 15.15 — koncert zespołu The Second Chance
godz 16.15 — koncert zespołu Traffic Junky
godz. 17.30 — koncert zespołu Ejtobangla
godz. 19 — koncert Sary Szymczak i M.A.B.S.
• ul. Rodziewiczówny
godz. 16-20 — Piknik literacki
Slam prozy, w tym prozy poetyckiej, na 100 słów (drabble). 
Każdy z uczestników przynosi po jednym drabblu, 
po przeczytaniu wiesza go na tablicy
• Kamienica Naujacka
godz. 22-1 — projekt muzyczny Jarka Kordaczuka 
„Multiroom”.
Kilka sal kamienicy Naujacka, muzycy w każdej z nich
grają kompozycję Jarka Kordaczuka; widzowie w każdej 
z sal słyszą koncert z poszczególnych pomieszczeń 
jednocześnie oraz widzą go na ekranach

Niedziela, 27 lipca
• Stare Miasto
godz. 10-18 — Jarmark Jakubowy
• Scena staromiejska 
godz. 12 — Karuzela Kultury
godz. 13 — występ tancerzy szkoły tańca Pryzmat
godz. 13.30 — grupa kuglarska ze Szczytna
godz. 14.40 — koncert zespołu Wano Wejta
godz. 15.50 — koncert Ani Grzelak z zespołem
godz. 17.30-19 — koncert zespołu Czerwony Tulipan
• Amfiteatr
godz. 20 — koncert „Gdy kiedyś znów zawołam Cię…”
• Bazylika konkatedralna św. Jakuba
godz. 20 — Olsztyńskie Koncerty Organowe.
Wystąpi: Alessandra Mazzanti (Włochy)

Poniedziałek, 28 lipca
• Amfiteatr
godz. 21 — koncert Justyny Steczkowskiej

DNI JAKUBOWE 

Latem
2014
roku
Miejski
Ośrodek
Kultury
w Olszty-
nie stawia nie tylko na
artystów przyjezdnych,
ale także lokalnych —
prawdziwie
olsztyńskich! Dni
Jakubowe w tym
roku odbędą
się pod hasłem
„Artystyczna
strona Olszty-
na”. 

W różnych przestrzeniach
miasta wystąpią teatry, zespo-
ły i muzycy dobrze znani miesz-
kańcom miasta, a pochodzący

właśnie ze stolicy Warmii
i Mazur. Ten, kto zna te-

gorocznych wykonaw-
ców Dni Jakubowych,

wie, że takiego zestawienia ar-
tystycznego nie można przega-
pić. Kto zaś jeszcze nie miał

okazji ich poznać, musi
to koniecznie nadro-

bić! Przed nami
prawdziwy artystyczny

melanż — tegoroczne
Dni Jakubowe

będą przestrzenią
prezentacji róż-

n o r o d -

ności artystycznej Olsztyna.
Jednym z wydarzeń będzie kon-
cert olsztyńskich artystów „Gdy
kiedyś znów zawołam Cię...”,
który odbędzie się 27 lipca
w amfiteatrze im. Czesława
Niemena. Swój udział w cha-
rakterze gości specjalnych kon-
certu zapowiedzieli znani i lu-
biani olsztyńscy artyści, wśród
których zobaczymy m.in. Basię
Raduszkiewicz, Martę An-
drzejczyk, Alicję Golubiewską,
Cezarego Biedul-
skiego, Piotra Si-
korskiego,

Jaro-

sława Typę, Bartka Czarnec-
kiego, Włodka Kupera czy Anię
Zalewską-Ciurapińską wraz
z Marcinem Ciurapińskim (Big
Day). 

Gospodarzem wieczoru bę-
dzie zespół Stare Drobne Mał-
że pod kierownictwem Ma-
riusza Kwasa, z którym go-
ścinnie wystąpi Robert To-
karski na saksofonie i Jarosław
Zdankiewicz na instrumen-
tach perkusyjnych. Całość po-
prowadzi niezawodny Walde-
mar Ślefarski z Kuśki Brot-
hers. Program wydarzenia wy-
pełniony będzie utwora-
mi m.in. Czesława Niemena,
Krzysztofa Klenczona, Marka
Grechuty, Tadeusza Nalepy,
Andrzeja Zauchy, Grzegorza
Ciechowskiego, Roya Orbiso-
na. Usłyszymy także nieza-
pomniane przeboje takich le-

gendarnych grup jak
Queen, Republika czy

The Doors.

Artystyczna strona Olsztyna
OLSZTYN 25-28 lipca
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Tribute to Pink Floyd
Pokaz w planetarium —

„Tribute to Pink
Floyd” to niezapomniany
pokaz łączący mu-
zykę i wizuali-
zacje. Począ-
tek o godz.
18.
W 2013
roku mi-
nęło 40 lat
od wydania
albumu „The
Dark Side Of The
Moon“ zespołu Pink
Floyd. To był przyczynek
do powstania niezwykłego

pokazu w planetarium. Wi-
zualizacje zaprojektowali

pracownicy. Dziś olsztyń-
skie planetarium

wyświetla
przygoto-

wane ob-
razy
w technice
fulldome,
czyli wy-

pełniające
całą kopułę,

dające moc prze-
strzennych wrażeń.

A teraz jeszcze połączone
z muzyką mistrzów.

XXXVI Olsztyńskie Koncerty Organowe
im. Feliksa Nowowiejskiego

Lipcowe środy z TU SIĘ MOVIE

Obrazy filmowego cyklu
„Środa z TU SIĘ MO-

VIE” to produkcje nieba-
nalne, wzbudzające emocje,
często offowe.  Seanse rozpo-
czynają się zawsze o godz.
18.30 w sali kinowej przy al.
Wojska Polskiego 30a.
W środę 23 lipca obejrzymy

„Eastern Boys”, francuski
dramat na temat męskiej
prostytucji. A 30 lipca będą
to m.in. amerykańskie filmy
propagandowe z czasu II
wojny światowej. Na począ-
tek „Propaganda Kompa-
nien. Reporterzy III Rzeszy”,
a o godz. 20.15 amerykańskie
kreskówki z czasów II wojny
światowej „Kaczor Donald
idzie na wojnę”.

Muzyka organowa jesz-
cze nieraz będzie roz-

brzmiewać w katedrze św.
Jakuba. Olsztyńskie Kon-

certy Organowe to
wydarzenie z tra-
dycją, które od

lat cieszy się

wielką popularnością. Ko-
lejna odsłona niedzielnych
koncertów organowych bę-
dzie miała miejsce 27 lipca
o godzinie 20. Tego dnia
wystąpi pochodząca
z Włoch organistka Ales-
sandra Mazzanti. Natomiast
3 sierpnia dzięki współ-
pracy z miastem partner-
skim Offenburg zagra orga-
nowo-wiolonczelowy duet
— Johannes i Traugott
Fünfgeld. Niesamowite
kompozycje organowe
można będzie usłyszeć
także w piątek, 25 lipca,
w ramach Koncertu Jaku-
bowego.

Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folkloru „Warmia”

Taniec, muzyka i śpiew
oraz zespoły folklory-

styczne z całego świata. Jesz-
cze do 26 lipca odbywają się
koncerty XIX Międzynaro-

dowych Dni Folkloru „War-
mia“ 2014.
W tym roku w czasie festi-
walu zaprezentują się ze-
społy z Irlandii, Chile, Nie-
miec, Serbii, Tajwanu, Tur-
cji, Ukrainy i Stanów Zjed-
noczonych. Uczestnicy fes-

tiwalu wystąpią również
podczas Międzynarodowego
Lata z Folklorem w Ostró-
dzie, Biskupieckiego Święta
Folkloru i Dni Folkloru
w Iławie. Po raz pierwszy ze-
społy wystąpią również
w Dobrym Mieście. W tym

roku nie odbędzie się Kon-
kurs Zabaw Ludowych i In-
tegracyjnych. W piątek 25
lipca w olsztyńskim amfi-
teatrze zespoły będą rywali-
zować w Ogólnopolskim
Konkursie Tańców Polskich
„Warmia“. 

Program
23 lipca

• godz. 11.30, szpital dzie-
cięcy w Olsztynie — koncert
dla pacjentów — występ USA
• godz. 17, amfiteatr im. Cze-
sława Niemena — dziecięco-
młodzieżowe grupy zespołu
„WARMIA”, Zespół Folklory-
styczny MARYNIA, IRLANDIA,
TURCJA, TAJWAN, SERBIA
• godz. 18, Karczma Warmiń-
ska w Gietrzwałdzie —
UKRAINA

• godz. 20 Zakątek Mazurski
Gim — CHILE
24 lipca

• godz. 17, amfiteatr im. Cze-
sława Niemena — ZPiT
„GRAJEWIANIE”, ZPiT „WAR-
MIA”, ZPiT „DOBCZYCE”,
CHILE, NIEMCY, UKRAINA,
USA
• godz. 20, Dobre Miasto —
TAJWAN, SERBIA
25 lipca

• godz. 16, amfiteatr im. Cze-
sława Niemena — XXIII
Ogólnopolski Konkurs Tańców

Polskich „WARMIA“ 2014
• godz. 16, Biskupiec — NIE-
MCY, SERBIA, IRLANDIA,
UKRAINA, USA
• godz. 18, Karczma Warmiń-
ska w Gietrzwałdzie  — TUR-

CJA
26 lipca

• godz.
18,

amfiteatr im. Czesława Nie-
mena — uroczyste zamknię-
cie konkursu
• godz. 16.30, Majdy — TAJ-
WAN, USA
• godz. 20, Zakątek Mazurski
Gim w Bałdach — TAJWAN

KONCERT GRUPY WŁODEK PAWLIK TRIO
„Night In Calisia” — muzyka
jazzowa z Polski dzięki
Włodkowi Pawlikowi podbi-
ja Amerykę. Album otrzy-
mał najważniejszą nagrodę
fonograficzną na świecie
Grammy. Artysta mówi
o przyjaźni z amerykańską
gwiazdą Randym Brecke-
rem i miłości do Polski.

Dzięki panu Ameryka poz-
nała Kalisz. Mieli problemy
z wymówieniem nazwy?
— Na płycie znalazła się łaciń-
ska nazwa miejscowości Cali-
sia. Na dwa tygodnie przed ce-
remonią wręczenia nagród
Grammy Awards organizatorzy
z Los Angeles poprosili o fo-
netyczne spisanie nazw, co do
których mieli wątpliwości.
Wszystko było profesjonalnie
i perfekcyjnie przygotowane.
Kiedy więc w końcu znalazłem
się na scenie z moją żoną i wy-

dawcami płyty, nie było ża-
dnej wpadki.
Jest pan pierwszym
jazzmanem w historii pol-
skiej muzyki, do którego
trafiła Grammy. To mobi-
lizuje do pracy czy wręcz
przeciwnie, rozleniwia?
— Można sprecyzować, że
była to pierwsza nagroda
Grammy w historii polskiego
jazzu. Mam ogromną satys-
fakcję z faktu, że w ojczyźnie
jazzu, w jaskini lwa, moja
muzyka okazała się najlepszą
płytą ubiegłego roku. To na-
prawdę niesamowity sukces.
Jestem z tego powodu bardzo
szczęśliwy. To na pewno do-
daje skrzydeł. Motywuje, by
tworzyć muzykę na podob-
nym poziomie. Warto wło-
żyć dużo wysiłku, pracy, ta-
lentu i pasji, znaleźć odpo-
wiednich ludzi, by stworzyć
coś, co wykracza poza lokalny,

a nawet europejski rynek. To
nagroda za album, ale bardzo
istotną rolę odgrywa proces
nagrywania tej płyty i brzmie-
nie. Tej płyty nie nagrywałem
ani nie miksowałem w Sta-
nach Zjednoczonych, a robi-
li to polscy fantastyczni reży-
serowie dźwięku. Producen-
tem płyty jest moja żona. Jest
to więc nasza polska produk-
cja, która osiągnęła sukces za
oceanem.

Można powiedzieć, że
gdyby nie żona, nie byłoby
płyty ani nagrody?
— I bez Randy’ego Breckera,
Pawła Pańty, Czarka Konrada
i Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Kaliskiej pod dyrekcją
Adama Klocka. Znakomici mu-
zycy, profesjonaliści. I w efekcie
mamy nagrodę Grammy.
Koncert grupy Włodek Pawlik
Trio w niedzielę, o godz. 20
w amfiteatrze. Bilety: 20 zł. 

OLSZTYN 
do 26 lipca

OLSZTYN 
23 lipca - 5 sierpnia

OLSZTYN 
23 i 30 lipca

OLSZTYN 
26 lipca

OLSZTYN 3 sieprnia
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6-7 września
To nowy, zielony punkt na
festiwalowej mapie Polski.
Pierwszy w Polsce festiwal

muzyki i „zielonego” stylu życia, stworzony dla festiwalowi-
czów, którzy cenią sobie dobrą muzykę oraz kontakt z naturą.
Już 6-7 września na terenie zmodernizowanej plaży miejskiej
nad jeziorem Ukiel odbędzie się dwudniowa impreza kultu-
ralna, podczas której oprócz koncertów nie zabraknie atrakcji
dla rodzin z dziećmi oraz wszystkich zainteresowanych ekologią.

Duża scena live
Pięć koncertów dziennie
Mała scena DJ-ska
Do wcześniej ogłoszonych artystów
pierwszej edycji Olsztyn Green Festi-
val: Artura Rojka, Kayah i grupy Hey
dołączają kolejni: utalentowana
Ania Rusowicz, jeden z najpopular-
niejszych polskich artystów reggae — Kacezet, porywająca

na żywo formacja Łąki Łan, debiutanci z Riffer-
tone, Kuba Badach ze swoim projektem

„Tribute to Andrzej Zaucha”, kipiący pozy-
tywną energią Kraków Street Band i abso-

lutne objawienie na scenie folk – Połu-
dnice.

Bilety do nabycia w sieciach sprzedaży i na
stronach: TicketPro, Eventim i eBilet,

a także w kasach przy wejściu na teren
festiwalu w trakcie jego trwania.

Organizator: Agora SA
Współorganizator: gmina Olsztyn

CENY BILETÓW W PRZEDSPRZEDAŻY:
bilet jednodniowy: 20 zł
karnet dwudniowy: 35 zł
dzieci do lat 12: wstęp bezpłatny

CENY BILETÓW W DNIU IMPREZY:
bilet jednodniowy: 25 zł
karnet dwudniowy: 40 zł
dzieci do lat 12: wstęp bezpłatny

Obchody
Dni Biskupca w tym roku
to bardzo różnorodne pro-
pozycje nie tylko dla miłoś-
ników dobrych koncertów. 
Na początek 25 lipca, od
godz. 16 w amfiteatrze VII
Biskupieckie Międzynaro-
dowe Święto Folkloru, a po-

tem świętowanie prze-
niesie się na plac
w dawnej jednostce
wojskowej. W sobotę,
26 lipca, o godz. 10
turniej tenisa ziem-

nego na kortach BTT.
Odbędą się również re-

gaty przesmykowe
i mistrzostwa piłki nożnej.
Również w sobotę, 26 lipca,
oficjalne otwarcie Dni Bis-
kupca w wykonaniu BC3
Run, czyli najsłynniejszych
freerunnerów z Biskupca.
O godz. 18 na scenie m.in.
Łydka Grubasa, Rockerfe-
ler, Makabunda i Sylwia
Grzeszczak. 

Dzień trzeci świętowania
to niedziela, 27 lipca
o godz. 17. Wśród gwiazd
Big Day, Trubadurzy oraz
Justyna Mosiej (Buenos
Aires). Najmłodsi będą
mogli bawić się na placu

zabaw,

a dorośli wypatrywać cie-
kawostek na stoiskach wy-
stawienniczych.
Na terenie byłej jednostki
wojskowej szukajcie też at-
rakcji III edycji Warmiń-
skiego Festiwalu Dzie-
dzictwa Browarniczego.

III WARMIŃSKI FESTIWAL 
DZIEDZICTWA BROWARNICZEGO
Objazdowe Muzeum Pi-
wowarstwa, pokazy wa-
rzenia piwa „na żywo”,
prelekcje historyczne,
warsztaty sensoryczne
i koncerty. Wydarzeń
szukajcie w lipcu i sierp-
niu w Biskupcu, Olsztynie
i Braniewie.

— Festiwal to multidyscypli-
narny projekt, który przypo-
mina o silnych związkach War-
mii z browarnictwem, ale kreu-
je także powstawanie nowych,
pozytywnych zjawisk – mówi
Mirosław Pampuch, starosta
olsztyński. 

Gwiazdami festiwalu są m.in.
Dezerter, Vavamuffin, Jamal,
Sylwia Grzeszczak, Trubadurzy,
IRA. 

W czasie olsztyńskiej odsłony
imprezy 

(2 sierpnia) poznamy zwycięz-
ców  II Warmińskiego Kon-
kursu Piw Domowych. Po-
nownie ciekawostki czekają
nas w Objazdowym Muze-
um Piwowarstwa.
Odbędą się m.in.

warsz-

taty kipersko-sensoryczne oraz
gra miejska „Olsztyn browara-
mi stoi”. 

Każdy będzie mógł spróbo-
wać warmińskich przekąsek
piwnych, czyli fafernuchów —
słodkich pierników na mio-
dzie z pieprzem i słonych cias-
teczek nowolatek. Kinoma-
niacy będą mogli oddawać się
swojej pasji na Przeglądzie Fil-
mów Piwnych, potem posłu-
chają ciekawych koncertów.
Dla miłośników żeglarstwa
przewidziano Regaty o Puchar
Wielkiego Piwowara.

Organizatorem WFDB jest
powiat olsztyński, a partnera-

mi Urząd Miasta w Olszty-
nie, Urząd Miejski w Bis-

kupcu i powiat bra-
niewski.

OLSZTYN, BRANIEWO, BISKUPIEC 26-27 lipca, 2 i 8-9 sierpnia

Gdzie i
kiedy?:
Biskupiec (26-27 lipca) 

— plac apelowy dawnej
jednostki wojskowej przy
ul. Alei Broni, Biskupiecki
Dom Kultury, Dom Pracy
Twórczej Sorboma, budy-
nek browaru w Biskupcu
przy ul. Warszawskiej
Olsztyn (2 sierpnia) 

— amfiteatr im. Czesława
Niemena, trakt zamkowy,
ul. Zamkowa, zamek i dzie-
dziniec
Braniewo (8-9 sierpnia)

— amfiteatr miejski z oto-
czeniem, Braniewskie Cen-
trum Kultury

DNI
BISKUPCA

25-27 lipca
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Muzyka w parku — recital
Michała Tyczyńskiego

Olsztyński park
Centralny to nie

tylko idealne miejsce
rekreacji, ale również
do obcowania z kul-
turą. Kto wie, może
park będzie również
ulubionym miejscem
melomanów, jak to się stało
z warszawskimi Łazienkami?
W przepięknej scenerii posłu-
chamy arcydzieł mistrzów
w wykonaniu pianisty Micha-
ła Tyczyńskiego. Początek
o godz. 18. W programie reci-

talu znajdą się m.in. utwory
Fryderyka Chopina, Bacha,
Rachmaninowa, Szymanow-
skiego, Debussy’ego i Glassa.
Wystarczy wziąć koc i zrela-
ksować się przy dźwiękach
wspaniałej muzyki. 

OLSZTYN 31 lipca

OLSZTYN 
25 lipca

Od nieużytków sztuki 
do nieużytków muzyki

Krzysz-
tOFFki 
w Sowie

Wpiątek, 25 lipca, ogodz. 21
do świętowania zapra-

szamy wszystkich Krzysztofów
iKrzysiów. WGalerii Sowa spe-
cjalnie z myślą o nich wielka
imieninowa impreza. Z dosko-
nałą muzyką. To również kolej-
na impreza związana z20-leciem
Galerii Sowa przy Zamkowej 2.
Tym razem na scenie didżeje,
którzy obecnie tworzą klimat
muzyczny klubu. Odobrą muzę

zadbają Ex-Młody, Słowik iViel-
ba. Z okazji imienin wszystkie
Anki, Krzyśki iJakubowie mają

wstęp wolny, aprzy okazji mogą
liczyć na drobny upominek. Po-
zostali płacą za wstęp 10 zł. 

BWA zaprasza na spotkanie
z Elżbietą Jabłońską, au-

torką projektu „Nieużytki sztu-
ki“ i wspólne budowanie rzeź-
by zwierzby. Początek ogodz. 17.
Chętni będą mogli także grillo-
wać sezonowe warzywa z przy-
galeryjnego ogródka. Godzinę
później w sali kameralnej BWA
zaplanowano otwarcie wystawy
Mariana Stępaka „Odzyskane“.
Zaprezentowane zostaną m.in.
fotografie i filmy. Dopełnie-
niem będą przestrzenne obiek-

ty zbudowane ze zużytych ma-
teriałów, mebli oraz piramidy ze
starych ubrań i tkanin. Nato-
miast o godz. 20 pod kopułą
planetarium odbędzie się kon-
cert elektroakustyczny zespołu
Tundra. Wstęp wolny! 

OLSZTYN 26 lipca

LOUIS DE FUNES BEZ BILETU

Zokazji setnej rocznicy
urodzin Louisa de

Funesa olsztynianie
mogą zobaczyć mist-
rza komedii w jego
n a j l e p s z y c h
produkcjach!
Organizato-
rzy zdecydo-
wali, że po-
każą naj-
b a r d z i e j
p o p u l a r n ą
serię filmów,
w której de
Funes wciela

się w rolę żandarma Cru-
chota. Odgrywanie tej roli
przyniosło aktorowi sławę
i sprawiło, że na zawsze

wpisał się
w historię
francu-

skiego kina komediowego.
Prawdziwi fani będą mogli
poczuć się jak żandarmi
z Saint-Tropez i zrobić so-
bie zdjęcie ze słynnym
funkcjonariuszem Francu-

skiej Żandarmerii
Narodowej!

Kolejna część przygód
Ludovica Cruchota
„Żandarm się żeni”
można zobaczyć
29 lipca o godz.
21 w amfiteatrze
im. Czesława Nie-

mena. Porządna
dawka śmiechu gwa-
rantowana!

MAREK DYJAK

W środę, 30 lipca
w olsztyńskim amfiteat-
rze usłyszymy najbar-
dziej prawdziwy głos na
polskim rynku muzycz-
nym, czyli Marka Dyjaka.
Początek koncertu cha-
ryzmatycznego wokalis-
ty o godz. 20. 

Sam mówi o sobie, że jest
barowym grajkiem, to jed-
nak jego utwory, pełne pasji,
tekstów o cierpieniu i nie-
spełnionej miłości, przycią-
gają tłumy publiczności.
— W moim przypadku mu-
zyka jest dla mnie rozdrapy-
waniem ran, zagłębianiem

w przeszłość. Śpiewanie nie
jest wcale dla mnie takie przy-
jemne — tłumaczy Marek
Dyjak. — Sam sobie wymy-
śliłem sposób na to, by się
z tego wszystkiego złego wy-
spowiadać. Jestem chyba jed-
nym z nielicznych muzyków,
którzy wychodząc na scenę,

nie udają, że są lepsi od in-
nych. To, co robię, jest szcze-
rą opowieścią o tym, co łączy
mnie i widza. Szukam tych
wspólnych mianowników, nie
różnic. Każdy z nas przeżywa
smutki, rozstania, niespeł-
nioną miłość.
Bilety: 15 zł.

OLSZTYN 
29 lipca

OLSZTYN 30 lipca
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23 LIPCA
WYDARZENIE 
Międzynarodowe Olsztyńskie
Dni Folkloru WARMIA
godz. 11.30 szpital dziecięcy
w Olsztynie — koncert dla pa-
cjentów — występ USA
godz. 17, amfiteatr im. Czesła-
wa Niemena — dziecięco-mło-
dzieżowe grupy zespołu „WAR-
MIA”, Zespół Folklorystyczny
MARYNIA, IRLANDIA, TURCJA,
TAJWAN, SERBIA
godz. 18, Karczma Warmińska
w Gietrzwałdzie — UKRAINA
godz. 20 Zakątek Mazurski Gim
— CHILE

DLA DZIECI 
Wystawa „O krasnoludkach
i sierotce Marysi”
sala kameralna BWA Olsztyn,
godz. 10-18

NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina 
- zaczarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc,
Słońce
godz. 17 — Kosmiczny Express
godz. 18 — Dobór naturalny

NAUKA 
Obserwatorium 
Astronomiczne
zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz. 22.30, 23.30

OLSZTYN. AKTYWNIE! 
Makumba Park Linowy
rezerwacja: park@makumba-
park.pl

WYSTAWA 
Maria Janek: malarstwo
Galeria Sąsiedzi MOK, godz. 10-18

WYSTAWA 
Ewa Plichta-Lubieniecka: 
malarstwo
Galeria Rynek MOK, 
godz. 12-19

WYSTAWA 
„Wielki Błękit”
Galeria Stary Ratusz, 
godz. 9-17

WYSTAWA 
„Teatr jak bajka”
Galeria Stary Ratusz, 
godz. 9-17

WYSTAWA 
„Europa zmienia Olsztyn”
Galeria Stary Ratusz, godz. 9-17

FILM
Lipcowe środy z TU SIĘ MOVIE
„Eastern boys”
Sala kinowa TU SIĘ MOVIE, al. Woj-
ska Polskiego 30a, godz. 18.30

WYDARZENIE 
Wioska Teatralna 2014
Spektakl „Kabul, Bagdad, Ar
Raqquah, Maarran…”
ośrodek Węgajty, godz. 17
Galeria Ręką Dzieło, godz. 18.30
DEAF CLUB OLECKO — koncert
i pokaz taneczny „Mit i gest —
słyszę sercem“
BŁG SKŁAD — koncert
Wystawa dwóch obrazów: Ka-
rolina Placha „Holocaust jab-
łek” oraz Tadeusz Piotrowski
„Puszcza Amazońska”
„Aleppo. Notes from the dark”
— film dokumentalny Wojcie-
cha Szumowskiego i Michała
Przedlackiego oraz spotkanie
z autorami
ośrodek Węgajty, godz. 22.30

HISTORIA 
Zwiedzanie olsztyńskiego 
zamku
zamek, w godz. 10-18

24 LIPCA
WYDARZENIE 
Międzynarodowe Olsztyńskie
Dni Folkloru WARMIA
godz. 17, amfiteatr im. Czesła-
wa Niemena — ZPiT „GRAJE-
WIANIE”, ZPiT „WARMIA”, ZPiT
„DOBCZYCE”, CHILE, NIEMCY,
UKRAINA, USA
godz. 20, Dobre Miasto 
— TAJWAN, SERBIA

NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina 
- zaczarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc,
Słońce
godz. 17 — Kosmiczny Express
godz. 18 — Dobór naturalny

NAUKA 
Obserwatorium Astronomiczne

zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz. 22.30,
23.30

WYSTAWA 
Maria Janek: malarstwo
Galeria Sąsiedzi MOK, godz. 
10-18

WYSTAWA 
Związek Plastyków Warmii
I Mazur: przegląd prac
Galeria Spichlerz MOK, godz.
10-17

WYSTAWA 
Ewa Plichta-Lubieniecka: 
malarstwo
Galeria Rynek MOK, godz. 
12-19

WYDARZENIE 
Wakacyjne Czwartki 
z Mikołajem Kopernikiem
Obrońcy Olsztyna
Muzeum Warmii i Mazur, 
godz. 10

WYDARZENIE 
Wioska Teatralna 2014
„Ulica Krokodyli” Teatr Węgajty
ośrodek teatralny Węgajty,
godz. 10.30
Eksploracje/Inne miejsca – ak-
cje w przestrzeni publicznej
Jonkowo, godz. 17
„Manifest” Teatr im. Stefana
Batorego
ośrodek Węgajty, godz. 21
Koncert „Poeci jezior”
ośrodek teatralny Węgajty,
godz. 22

WYDARZENIE 
Dni Historii Ożywionej 
Tannenberg 1914
otwarcie obozu
rekonstrukcyjnego
Kozłowo 2014, godz. 10

KULTURA 
Zwiedzanie olsztyńskiego 
zamku

Zamek, w godz. 10-18

WYSTAWA 
„Wielki Błękit”
Galeria Stary Ratusz, 
godz. 9-17

WYSTAWA 
„Teatr jak bajka”
Galeria Stary Ratusz,
godz. 9-17

WYSTAWA 
„Europa zmienia Olsztyn”
Galeria Stary Ratusz, 
godz.9-17

25 LIPCA
WYDARZENIE 
Dni Jakubowe 
ARTYSTYCZNA STRONA 
OLSZTYNA
Msza św. w intencji mieszkań-
ców Olsztyna
kościół Najświętszej Maryi Pan-
ny Królowej Polski, godz. 18
Spektakl „Godzina szczęścia”
scena staromiejska, godz. 17
Narwani
scena staromiejska, godz. 18
Babsztyl
scena staromiejska, godz. 19
wernisaż ArtFINAŁ
Galeria Spichlerz MOK, godz. 18
XXXVI Olsztyńskie Koncerty Or-
ganowe im. Feliksa Nowowiej-
skiego
bazylika konkatedralna św. Ja-
kuba, godz. 20
Projekt Multiroom by Jarek
Kordaczuk
Soliści: Basia Raduszkiewicz,
Ewa Gawrońska, Piotr Bana-
szek, Andrzej Bukowski i autor
projektu, Jarek Kordaczuk
kamienica Naujacka MOK,
godz. 22-24

WYDARZENIE 
Międzynarodowe Olsztyńskie
Dni Folkloru WARMIA
godz. 16, amfiteatr im. Czesła-
wa Niemena — XXIII Ogólno-
polski Konkurs Tańców Polskich
„WARMIA 2014”
godz. 16, Biskupiec — NIEMCY,
SERBIA, IRLANDIA, UKRAINA, USA
godz. 18, Karczma Warmińska
w Gietrzwałdzie  — TURCJA

DLA DZIECI 
Wystawa „O krasnoludkach
i sierotce Marysi”
sala kameralna BWA Olsztyn,
godz. 10-18

WYSTAWA 
Erwin Sówka
„Sztukmistrz ze Śląska”
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 10-18

NAUKA 
Olsztyńskie 
Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina - 
zaczarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc,
Słońce
godz. 17 — Kosmiczny 
Express
godz. 18 — Dobór naturalny

NAUKA 
Obserwatorium
Astronomiczne
zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz. 22.30,
23.30

WYSTAWA 
Maria Janek: malarstwo
Galeria Sąsiedzi MOK, 
godz. 10-18

KULTURA   NATURA   REKREACJA   ROZRYWKA KULTURA   NATURA   REKREACJA   ROZRYWKAco?
gdzie
kiedy



WYSTAWA 
Związek Plastyków Warmii
I Mazur: przegląd prac
Galeria Spichlerz MOK, 
godz. 10-17

WYSTAWA 
Ewa Plichta-Lubieniecka: 
malarstwo
Galeria Rynek MOK, godz. 12-19

WYDARZENIE 
Wioska Teatralna 2014
HAPPY JARMARK,
Węgajty, godz. 16
Com-positio — spotkanie
z Mieczysławem Litwińskim
Węgajty, godz. 20

KINO
Helios, Awangarda 2
Hercules 
Szef
Maraton sagi Zmierzch
Grand Budapest Hotel
Zacznijmy od nowa
Kertu — miłość jest ślepa
Przychodzi facet do lekarza

IMPREZA 
KrzysztOFFki
Galeria Sowa, godz. 21

WYDARZENIE 
Dni Biskupca
VII Biskupieckie Międzynarodo-
we Święto Folkloru
amfiteatr, godz. 16

WYDARZENIE 
Raz do roku
Jeziorany, godz. 20

WYDARZENIE 
Dni Historii Ożywionej Tannen-
berg 1914 
Kozłowo 2014
zwiedzanie pola bitwy pod
Tannenbergiem
festiwal kultury polskiej, nie-
mieckiej i rosyjskiej w Browi-
nie, godz. 12

HISTORIA 
Zwiedzanie olsztyńskiego
zamku
zamek, w godz. 10-18

WYSTAWA
„Wielki Błękit”
Galeria Stary Ratusz, godz. 9-17

WYSTAWA 
„Teatr jak bajka”
Galeria Stary Ratusz, 
godz. 9-17

WYSTAWA 
„Europa zmie-
nia Olsztyn”
Galeria „Sta-
ry Ratusz“,
godz.
9-17

26 LIPCA
WYDARZENIE 
Dni Jakubowe
Jarmark rękodzieła i produk-
tów regionalnych
Stare Miasto, godz. 10-18
Leszek Biłas „Melodie z opere-
tek”
scena staromiejska, godz. 12
Daniel Rupiński
scena staromiejska, godz.
12.30
Animacje dla dzieci
scena staromiejska, godz. 13-
15
The Second Chance
scena staromiejska, godz.
15.15
Traffic Junky
scena staromiejska, godz.
16.15
Ejtobangla

scena staromiejska, godz.
17.30
Sara Szymczak i M.A.B.S.
scena staromiejska, godz. 19
Piknik Literacki
ul. Rodziewiczówny, 
godz. 16-20

WYDARZENIE 
Międzynarodowe 
Olsztyńskie 
Dni Folkloru WARMIA
godz. 18, amfiteatr im. Czesła-
wa Niemena — uroczyste za-
mknięcie konkursu
godz. 16.30, Majdy — TAJWAN,
USA
godz. 20, Zakątek Mazurski
Gim w Bałdach — TAJWAN

DLA DZIECI 
Wystawa „O krasnoludkach
i sierotce Marysi”
sala kameralna
BWA

Olsztyn,
godz. 10-18

WYSTAWA 
Erwin Sówka 
„Sztukmistrz ze Śląska“,
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 10-18

WYDARZENIE 
Dni Biskupca
plac w dawnej jednostce woj-
skowej
godz. 10 — turniej tenisa
ziemnego na kortach BTT
godz. 17 — oficjalne otwarcie
Dni Biskupca
godz. 18 — koncerty: Łydka
Grubasa, Rockerfeler, Maka-
bunda i Sylwia Grzeszczak.
III Warmiński Festiwal Dzie-
dzictwa Browarniczego
Biskupiec, godz. 15

NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina - za-
czarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc,
Słońce
godz. 17 — Kosmiczny Express

godz. 18 — Księżyc w poetyce
Pink Floyd

NAUKA 
Obserwatorium 
Astronomiczne
zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz. 22.30, 23.30

WYSTAWA 
Maria Janek: malarstwo
Galeria Sąsiedzi MOK, godz. 10-
18

WYSTAWA
Związek Plastyków Warmii
I Mazur: przegląd prac
Galeria Spichlerz MOK, 
godz. 10-17

WYSTAWA 
Ewa Plichta-Lubieniecka: 
malarstwo
Galeria Rynek MOK, 
godz. 12-19

SPORT 
Mecz Polska-Niemcy
Stadion leśny w Naterkach,
godz. 14

OLSZTYN. AKTYWNIE! 
Rajdy rowerowe krótkie
Dworzec Olsztyn Główny,
godz. 6.30
Przewodnik czeka
Koleją poza Warmię i Mazury –
Wróćmy nad Jeziorak
Dworzec Główny, godz. 9
Park Linowy
Leśny Park Linowy, godz. 9.30
LASER TAG
X ARENA, godz. 11
Smocze łodzie
Jezioro Krzywe, godz. 12

WYDARZENIE 
450-lecie Gąsiorowa
Gąsiorowo, godz. 14

FESTYN 
„Lato z Gimem”
Nowa Kaletka, godz. 13.30

WYDARZENIE 
Raz do roku
Jeziorany, godz. 9

WYDARZENIE 
Międzynarodowe Prezentacje
Folklorystyczne „Lato w Moj-
dach”,
Mojdy, godz. 14

KONCERT 
Muzyka w parku 
Recital Michała Tyczyńskiego
olsztyński park Centralny,
godz. 18

FESTYN 
Odpust św. Anny
Barczewo, parafia św. Anny,
godz. 11.30

WYDARZENIE 
Dni Historii Ożywionej Tannen-
berg 1914
zwiedzanie obozu rekonstruk-
cyjnego,
próba generalna bitwy
wieczorne widowisko światło-
dźwięk na cmentarzu w Szko-
towie, godz. 12

KULTURA 
Zwiedzanie olsztyńskiego 
zamku
Zamek, w godz. 10-18

27 LIPCA
WYDARZENIE 
Dni Jakubowe
Jarmark rękodzieła i produk-
tów regionalnych
Stare Miasto, godz. 10-18
Animacje dla dzieci
scena staromiejska, godz. 12

Pokaz finałowy uczestników
projektu LATO przez PRYZMAT
SZTUK RÓŻNYCH
scena staromiejska, godz. 13
Animacje dla dzieci
scena staromiejska, godz. 13.30
Wano Wejta i Ania Grzelak
scena staromiejska, godz. 14.40
Czerwony Tulipan
scena staromiejska, godz. 17.30
„Gdy kiedyś znów zawołam Cię….”
Piosenki, które warto „ocalić od
zapomnienia”, zaśpiewają: Basia
Raduszkiewicz, Marta Andrzej-
czyk, Alicja Golubiewska, Piotr
Sikorski i Cezary Biedulski. Gos-
podarzem wieczoru będzie ze-
spół Stare Drobne Małże.
amfiteatr im. Czesława Nieme-
na, godz. 20
XXXVI Olsztyńskie Koncerty Orga-
nowe im. Feliksa Nowowiejskiego
bazylika konkatedralna św. Ja-
kuba, godz. 20

WYDARZENIE 
Dni Biskupca
Festyn i koncerty: Big Day, Tru-
badurzy oraz Justyna Mosiej
(Buenos Aires)
plac w dawnej jednostce woj-
skowej, godz. 17

WYDARZENIE 
Raz do roku
Jeziorany, godz. 10

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz ze
Śląska”
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 10-18
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NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina 
- zaczarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc,
Słońce
godz. 17 — Kosmiczny 
Express
godz. 18 — Dobór naturalny

NAUKA 
Obserwatorium 
Astronomiczne
zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz.
22.30, 23.30

WYSTAWA 
Maria Janek: 
malarstwo
Galeria Sąsiedzi MOK, godz.
10-18

WYSTAWA 
Związek Plastyków Warmii
I Mazur: przegląd prac
Galeria Spichlerz MOK, godz.
10-17

WYSTAWA 
Ewa Plichta-Lubieniecka: 
malarstwo
Galeria Rynek MOK, godz. 12-19

WYDARZENIE 
III Warmiński Festiwal Dzie-
dzictwa Browarniczego
Biskupiec, godz. 15

KULTURA 
Niedziela w Muzeum 
ze św. Jakubem
Dom „Gazety Olsztyńskiej”,
godz. 11-17

OLSZTYN. AKTYWNIE!
Joga
Stadion Leśny, godz. 11
Tai-chi
Jakubowo, godz. 8
Marszobiegi
stadion Kortowo, godz. 9.30
Mama aktywnie!
Jezioro Długie, przy moście,
godz. 10

Kręgle
ul. Boenigka 29, godz. 11
Zapisy: 
biuro@familybowling.olsztyn.pl
Golf
Naterki, godz. 12
Buduj formę
Fitness Club Athletic, godz.

18.15
zapisy: 733 310 590

WYDARZE-
NIE 

Międzynarodo-
we Prezentacje
Folklory-

styczne
„Lato

w Moj-
dach”
Mojdy, godz. 10

WYDARZENIE 
Dni Historii Ożywionej Tannen-
berg 1914
pokazy grup rekonstrukcji his-
torycznej
godz. 14 — rekonstrukcja bit-
wy pod Tannenbergiem

KULTURA 
Zwiedzanie olsztyńskiego zamku
zamek, w godz. 10-18

SPOTKANIE 
„Ta ostatnia niedziela”
Klub „Amnezja”, godz. 20

28 LIPCA
KONCERT 
Justyna Steczkowska
amfiteatr im. Czesława 
Niemena, godz. 21

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz ze
Śląska”
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 10-18

NAUKA 
Olsztyńskie 
Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina - za-
czarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc,
Słońce
godz. 17 — Kosmiczny Express

godz. 18 — Dobór naturalny

NAUKA 
Obserwatorium 
Astronomiczne
zwiedzanie pracowni: godz.
9, 10.30, 12, 13.30, 15

nocne pokazy: godz. 22.30,
23.30

WYSTAWA 
„Teatr jak bajka”
Galeria Stary Ratusz, 
godz. 9-17

WYSTAWA 
„Europa zmienia Olsztyn”
Galeria Stary Ratusz, 
godz. 9-17

REKREACJA 
Wieczór gier planszowych
Pub „Gratka”, godz. 18

29 LIPCA
WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz 
ze Śląska”
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 10-18

NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina 
- zaczarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc,
Słońce
godz. 17 — Kosmiczny Express
godz. 18 — Dobór naturalny

NAUKA 
Obserwatorium Astronomiczne

zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz. 22.30, 23.30

KINO 
„Żandarm się żeni”
Louis de Funes na 100-lecie
urodzin
amfiteatr im. Czesława Nieme-
na, godz. 21

WYSTAWA 
Maria Janek: malarstwo
Galeria Sąsiedzi MOK, godz. 10-18

WYSTAWA 
„Klimaty Warmii”
Borussia, godz. 18

KULTURA 
Zwiedzanie olsztyńskiego zamku
zamek, w godz. 10-18

WYSTAWA 
„Teatr jak bajka”
Galeria Stary Ratusz, godz. 9-17

WYSTAWA 
„Europa zmienia Olsztyn”
Galeria Stary Ratusz, godz. 9-17

IMPREZA 
Latin Teka – Poczuj smak
wiecznego lata!
Klub „Tetris”, godz. 20

30 LIPCA
KONCERT 
Marek Dyjak
amfiteatr im. Czesława 
Niemena, godz. 20

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz 
ze Śląska”
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 10-18

NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina 
- zaczarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc,
Słońce
godz. 17 — Kosmiczny Express
godz. 18 — Dobór naturalny

NAUKA 
Obserwatorium Astronomiczne

zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz. 22.30, 23.30

WYSTAWA 
Maria Janek: malarstwo
Galeria Sąsiedzi MOK, 
godz. 10-18

WYSTAWA 
Związek Plastyków Warmii
I Mazur: przegląd prac
Galeria Spichlerz MOK, 
godz. 10-17

KINO 
Propagandowa środa z TU SIĘ
MOVIE
„Propaganda Kompanien. 
Reporterzy III Rzeszy”, godz.
18.30
„Kaczor Donald idzie na woj-
nę“, godz. 20.15
sala kinowa TU SIĘ MOVIE, al.
Wojska Polskiego 30a

KULTURA 
Zwiedzanie olsztyńskiego 
zamku
zamek, w godz. 10-18

WYSTAWA 
„Teatr jak bajka”
Galeria Stary Ratusz, godz. 9-17

WYSTAWA 
„Europa zmienia Olsztyn”
Galeria Stary Ratusz, godz. 9-17

31 LIPCA
WYDARZENIE 
Od nieużytków sztuki 
do nieużytków muzyki
Spotkanie z artystką Elżbietą
Jabłońską, autorką projektu
„Nieużytki sztuki“
BWA Olsztyn, godz. 17
Marian Stępak „Rzeczy odzyskane”
sala kameralna BWA, godz. 18
Koncert elektroakustyczny 
zespołu Tundra
pod kopułą planetarium, 
godz. 20

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz ze
Śląska”
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 10-18

NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina 
- zaczarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc,
Słońce
godz. 17 — Kosmiczny Express
godz. 18 — Dobór naturalny

NAUKA 
Obserwatorium 
Astronomiczne
zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz. 22.30,
23.30

WYSTAWA 
Maria Janek: malarstwo
Galeria Sąsiedzi MOK, 
godz. 10-18
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WYSTAWA 
Związek Plastyków Warmii
I Mazur: przegląd prac
Galeria Spichlerz MOK, 
godz. 10-17

WYDARZENIE 
Wakacyjne Czwartki 
z Mikołajem Kopernikiem
Kopernik artystycznie
Muzeum Warmii i Mazur, 
godz. 10

KULTURA 
Zwiedzanie olsztyńskiego 
zamku
Zamek, w godz. 10-18

WYSTAWA 
„Teatr jak bajka”
Galeria Stary Ratusz, godz. 9-17

WYSTAWA 
„Europa zmienia Olsztyn”
Galeria Stary Ratusz, godz. 9-17

1 SIERPNIA
WYDARZENIE 
Dni Niemena
Wernisaż wystawy fotografii
Małgorzaty Niemen „Czesław
Niemen w obiektywie żony”
Galeria Rynek MOK, godz. 18
Koncert NIEMEN MNIEJ ZNANY
amfiteatr im. Czesława Nieme-
na, godz. 20

WYSTAWA 
Marian Stępak „Rzeczy 
odzyskane”
sala kameralna BWA, 
godz. 10-18

NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina 
- zaczarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc,
Słońce

godz. 17 — Kosmiczny Ex-
press
godz. 18 — Dobór naturalny

NAUKA 
Obserwatorium Astronomiczne

zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz. 22, 23

WYSTAWA 
Maria Janek: malarstwo
Galeria Sąsiedzi MOK, godz. 10-18

WYSTAWA 
Związek Plastyków Warmii
I Mazur: przegląd prac
Galeria Spichlerz MOK, godz.
10-17

KINO
Kino Helios, Awangarda 2
Sekstaśma
Strażnicy galaktyki
Tarzan. Król dżungli
Pożądanie
Nie ma tego złego...
Po ślubie

FESTYN 
Urodziny Unieszewa
plac przy starej szkole w Unie-
szewie, godz. 16.45

KULTURA 
Zwiedzanie olsztyńskiego 
zamku
zamek, w godz. 10-18

2 SIERPNIA
WYDARZENIE 
Dni Niemena
Prelekcja dra
Piotra Chle-
bowskiego
nt. twórczo-
ści Czesła-
wa Nieme-
na
Galeria Rynek
MOK, godz.
16

WYDARZENIE 
Warmiński Festiwal Dziedzict-
wa Browarniczego
Warmiński Konkurs Piw Domo-
wych, godz. 13
Koncerty, amfiteatr im. Czesła-
wa Niemena, godz. 15

OLSZTYN. AKTYWNIE! 
Makumba Park Linowy
rezerwacja mailowa:
park@makumbapark.pl

WYSTAWA 
Marian Stępak 
„Rzeczy odzyskane”
sala kameralna BWA, godz. 10-18

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz 
ze Śląska”
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 10-18

NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina - za-

czarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny

godz. 16 — Ziemia, Księ-
życ, Słońce
godz. 17 — Kosmiczny
Express

godz. 18 — Dobór na-
turalny

NAUKA 
Obserwatorium 
Astronomiczne
zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz. 22, 23

WYSTAWA 
Maria Janek: malarstwo
Galeria Sąsiedzi MOK, godz. 10-18

WYSTAWA 
Związek Plastyków Warmii
I Mazur: przegląd prac
Galeria Spichlerz MOK, 
godz. 10-17

OLSZTYN. AKTYWNIE! 
Makumba Park Linowy
Zapisy: park@makumbapark.pl
Odnowa Aktywnie!
al. Wojska Polskiego 30A, 
godz. 9
zapisy: 698 622 778
Park Linowy Hardcore
Las Miejski, wejście od ulicy 
Radiowej, godz. 9.30
zapisy na 3 dni przed każdą
edycją: 501 150 569

KULTURA 
Zwiedzanie olsztyńskiego 
zamku
zamek, w godz. 10-18

3 SIERPNIA
KONCERT 
Włodek Pawlik Trio
amfiteatr im. Czesława Nieme-
na, godz. 20

WYSTAWA 
Marian Stępak 
„Rzeczy odzyskane”
sala kameralna BWA, godz. 10-18

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz ze
Śląska”
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 10-18

NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina - za-
czarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc, Słońce
godz. 17 — Kosmiczny Express
godz. 18 — Dobór naturalny

NAUKA 
Obserwatorium Astronomiczne
zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz. 22, 23

KONCERT 
XXXVI Olsztyńskie Koncerty
Organowe im. Feliksa Nowo-
wiejskiego
bazylika konkatedralna św. Ja-
kuba, godz. 20

WYSTAWA 
Maria Janek: malarstwo
Galeria Sąsiedzi MOK, godz. 10-18

KULTURA 
Tajemnice ciesiołki
Olsztynek, w godz. 10-16

WYDARZENIE 
670 lat Sętala
Sętal, godz. 13

KULTURA 
Zwiedzanie olsztyńskiego 
zamku
zamek, w godz. 10-18

4 SIERPNIA
WYSTAWA 
Marian Stępak „Rzeczy 
odzyskane”
sala kameralna BWA, godz. 10-18

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz 
ze Śląska”
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 10-18

NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hina - za-
czarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkiełka
godz. 14 — Dobór naturalny
godz. 16 — Ziemia, Księżyc,
Słońce
godz. 17 — Kosmiczny Express
godz. 18 — Dobór naturalny

NAUKA 
Obserwatorium 
Astronomiczne
zwiedzanie pracowni: godz. 9,
10.30, 12, 13.30, 15
nocne pokazy: godz. 22, 23

5 SIERPNIA
KONCERT 
Enej
support: Kozak System
amfiteatr im. Czesława 
Niemena, godz. 20

WYSTAWA 
Marian Stępak 
„Rzeczy odzyskane”
sala kameralna BWA, 
godz. 10-18

KULTURA 
Zwiedzanie olsztyńskiego 
zamku
zamek, w godz. 10-18
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OLSZTYN 24 i 31 lipca

Grają 130 koncertów
rocznie, a przed nimi ko-
lejne zagraniczne trasy
koncertowe. O planach
mówi Piotr Lolek Sołodu-
cha z zespołu Enej.

Przed wami kolejna trasa
w Stanach Zjednoczonych.
W internecie aż huczy od in-
formacji, że Enej rusza na
podbój Ameryki.

— Byliśmy tam w ubiegłym
roku i nie wyolbrzymiałbym ha-
sła, że ruszamy na podbój Ame-
ryki i będziemy podbijać amery-
kański rynek. Ten sam organiza-
tor zaplanował nam trasę, na
której znajdą się trzy koncerty. To
bardzo trudny rynek. Ludzie
z Polski, którzy tam mieszkają,
bardziej utożsamiają się z muzy-
ką Perfectu, Lady Pank czy Ma-
ryli Rodowicz. I takie zespoły
robią tam furorę. Młodzież tam
urodzona, zkorzeniami polskimi,
poznaje naszą muzykę dzięki in-
ternetowi. W tym roku udało
nam się i będziemy koncerto-
wać m.in. w Nowym Jorku. Dla
nas to niezwykła przygoda. Kon-
certy z ubiegłego roku wspomi-
namy naprawdę dobrze, frek-
wencja była duża, więc z chęcią
tam wrócimy.

Znaleźliście w Stanach in-
spirację, brzmienia, które
znajdą się na nowej płycie?

— Nie do końca. Byliśmy za-
chłyśnięci wszystkim, co nas ota-
czało dokoła. Pojechaliśmy tam
pierwszy raz nie tylko koncerto-
wo, ale i prywatnie. Pooglądaliś-
my, podziwialiśmy wszystko, co
amerykańskie. Jed-

liśmy trzy
razy dziennie

hamburgery. Zaopatrzyliśmy
się oczywiście wkrążki zmuzyką,
której u nas nie ma. Ale trudno
stwierdzić, że dzięki tym płytom
coś innego się wydarzy.

Gracie mnóstwo koncertów
— 130 w ciągu roku, także
zagranicznych.
A odpoczynek?

— Tych koncertów zagranicznych
byłoby więcej, bo organizatorzy
dzwonią. Mamy jednak jeszcze
tak dużo do zrobienia tu, wPolsce,
że ciężko nam znich zrezygnować.

Występowaliśmy
w ubiegłym

roku we
Włoszech.
Pięknie było, kon-

cert był może nieco mniejszy, ale
nikt się specjalnie z tego powodu
nie zasmucił. Wrażenia bezcenne.
Trzeba było przetrzeć szlaki. Fak-

tycznie tego rodzaju wyjazdy są dla
nas odskocznią. Praktycznie nie
mamy czasu na urlopy w ciągu
roku. Kiedy więc wyjeżdżamy na
trzy koncerty do Stanów, staramy
się tak zorganizować czas, by zos-
tać tam nieco dłużej i mieć czas
np. na zakupy.
Co przywozicie sobie z takich
podróży?

— Kiedyś strasznie żartowa-
łem z magnesików na lodówkę.
Dziś nie wchodzę do domu, jeśli
nie mam… magnesiku. To pozy-

cja obowiązkowa, tradycja
zespołu. Kupujemy je na
każdym wyjeździe. Mamy

całą lodówkę obklejoną
znaczkami z różnych miejsc
na całym świecie. Kupuje-

my też rzeczy praktyczne, choć
rzeczywiście nie da się uniknąć
tzw.pamiątek. Ze Stanów wróci-
liśmy więc z figurkami Statuy
Wolności, chłopaki kupili ręka-
wice baseballowe, oryginalne pił-
ki do kosza, ciekawe buty na sce-
nę. Tam jest tego więcej i Europa
dostaje rzeczy, które pół roku
wcześniej można było dostać za
oceanem.

Koncert grupy Enej we wtorek,
5 sierpnia, o godz. 20 w amfi-
teatrze. Support: Kozak System
z Ukrainy. Bilety: 30 zł.

Wczasie „Wakacyj-
nych czwartków
z Mikołajem Ko-

pernikiem” każdy będzie mógł
bliżej poznać życie słynnego
astronoma, obejrzeć pokazy
rycerstwa czy namalować Ko-
pernika w wersji współczesnej.
To już 12. edycja spotkań z Ko-
pernikiem, która w interak-
tywny sposób pokazuje całym
rodzinom życie najsłynniej-
szego mieszkańca olsztyńskie-
go zamku. Najmłodsi mogą
być świadkami walk rycer-
skich, obejrzeć ciekawe spek-

takle Teatru Form Niezależ-
nych Korzunowicz, wziąć
udział w warsztatach pla-
stycznych. Najbliższe spotkanie
— „Warmia Kopernika” na-
wiązuje do wystawy „Warmia
Marii Zientary-Malewskiej”.
Największą uciechę sprawia
najmłodszym możliwość prze-
brania się w historyczne stro-
je, pisanie piórem czy własno-
ręcznie wykonany druk na za-
bytkowej prasie. W czwartek
24 lipca tematem zajęć będą
„Obrońcy Olsztyna”. W pro-
gramie będą pokazy Konwen-

tu Świętego Piotra z Olsztyn-
ka. Tydzień później będzie to
już „Kopernik artystycznie”.
Jak wyglądałby plakat stwo-
rzony ręką Kopernika? A może

Kopernik jako temat sztuki
współczesnej?
Wakacyjne czwartki odbywa-
ją się co tydzień do 7 sierpnia
w godz. 10-15. Wstęp 3 zł.

Wakacyjne czwartki z Mikołajem Kopernikiem

KONCERT GRUPY ENEJ

Tajemnice ciesiołki

Klimaty Warmii

Elementem warmińskie-
go pejzażu, który do dziś

wzbudza zachwyt, są ka-
pliczki. To znak rozpoznawczy
tych terenów. Ich piękno za-
prezentuje wystawa „Klima-
ty Warmii”, która zostanie
otwarta, 29 lipca o godz. 18
w siedzibie Borussii przy uli-
cy Zyndrama z Maszkowic.
W czasie spotkania będzie
można podziwiać niezwykłe
zdjęcia Jacka Sztorca, a o fe-
nomenie małej architektury
na Warmii opowie Iwona Li-

żewska, autorka monografii
„Warmińskie kapliczki”.

Wniedzielę, 3 sierpnia
w godz. 10-16 będzie

można dowiedzieć się, jakie
tajemnice mieli dawni archi-
tekci. Każdy będzie mógł też
przećwiczyć to w praktyce,
np. składając drewnianą
ścianę. To kolejna odsłona
cyklu „Tajemnice
ciesiołki”.
To lekcja historii
na żywo, w cza-
sie której
uczestnicy będą
mogli poznać
tradycyjne bu-
downictwo
wiejskie na
Warmii, Mazu-
rach i Powiślu.

Każdy będzie mógł obserwo-
wać tarcie drewna na traku
ręcznym. Muzeum przygoto-
wało również specjalną ofertę
dla dzieci, które tego dnia
będą mogły poukładać archi-
tektoniczne puzzle, drew-

niane klocki,
„ubrać” papie-

rową chałupę
w detal oraz

złożyć z pa-
pieru model

kościoła.

Rekonstrukcja bitwy pod Tannenbergiem

W tym roku mija setna rocz-
nica wybuchu
I wojny świato-
wej i chociaż
Polska nie istniała wówczas
jako niepodległy byt, ob-
szar Warmii i Mazur stał
się miejscem zaciętych
walk. Najważniejsze
z nich miały tu
miejsce w sierp-
niu 1914 roku. Za
stronę rekon-
strukcyjną tych
zdarzeń odpowiada

SRH Marienburg z Mal-
borka (oddziały
niemieckie),
a GRH 21. Mu-

romskiego Pułku Piechoty
z Warszawy za oddziały ro-
syjskie. W programie m.in.

festiwal kul-
tury polskiej,

niemieckiej
i rosyjskiej

w Browinie, a 27 lipca
o godz. 14 rekon-
strukcja bitwy pod

Tannenbergiem. 

OLSZTYNEK
3 sierpnia

OLSZTYN
29 lipca

SZKOTOWO
24-27 lipca

OLSZTYN 

5 sierpnia
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Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt „Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i al. Warszawskiej w Olsztynie“ współfinansowany przez Unię Europejską ze 

JAKOŚĆ DOCENIONA PRZEZ KIEROWCÓW, 
Koniec z utrudnieniami
na skrzyżowaniu al.
Warszawskiej z al.
Obrońców Tobruku i ul.
Armii Krajowej. Z za-
kończenia inwestycji
zadowoleni są wszyscy,
bez względu czy jeżdżą
samochodem, autobu-
sem, rowerem, czy też
poruszają się pieszo.

Przez skrzyżowanie al. War-
szawskiej z al. Obrońców
Tobruku i ul. Armii Krajowej
przejeżdża dziennie prawie
50 tys. aut. I ta liczba stale
rośnie. Z tego powodu prze-
budowa miejsca, w którym
krzyżują się wyjazdówki na
Warszawę i Ostródę, była ko-
niecznością. Teraz nie tylko
jeździ się tędy bardziej kom-
fortowo, ale przede wszyst-
kim bezpieczniej.

Płynnie 
i bezpiecznie
Kierowcy, którzy często po-

konują skrzyżowanie al.
Warszawskiej z al. Obroń-
ców Tobruku i ul. Armii Kra-
jowej jeszcze niedawno na-
rzekali na korki, budowę
buspasów. Wielu pytało: „Po
co ten remont?”. Dzisiaj na-
rzekań nie słychać. Powód?
Dobudowanie prawo- i le-
woskrętów na każdej z czte-
rech jezdni, wydłużenie bus-
pasów i poszerzenie pasów
ruchu, a także wymiana pod-
budowy ulic. Teraz jest tu
bezpieczniej, zwiększyła się

przepustowość skrzyżowa-
nia, a przez to z kolei skrócił
się czas podróży.

— Rzadko jeżdżę samo-
chodem, ale pamiętam, że
remont skrzyżowania mnie
wykańczał. Bardzo ciężko
było je przejechać — mówi
Emila Kosak, studentka. —
Teraz jest naprawdę dobrze.

Światła nie zmieniają się po
20 sekundach, więc ten, kto
akurat stoi na skrzyżowa-
niu, jest w stanie bez pro-
blemu je przejechać. Nie
trzeba już czekać na czwar-
te z kolei zielone. Słysza-
łam, że to dzięki tym kame-
rom, które mierzą natężenie
ruchu. 

Warto było czekać
Przebudowa skrzyżowania

ul. Armii Krajowej i al.
Obrońców Tobruku z al.
Warszawską w Olsztynie
kosztowała 13,4 mln zł. In-
westycję wykonała firma
Skanska. Prace ruszyły 23
września i miały dwa etapy.
Pierwszy trwał do początku
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Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

zimy. Kontrakt bowiem wy-
magał, aby skrzyżowanie
podczas tej pory roku było
całkowicie przejezdne.
Wszystko po to, by przebu-
dowa była jak najmniej

uciążliwa dla mieszkańców.
I udało się. Drogowcy po-
wrócili tu w lutym, by właś-
nie zakończyć prace. Co cie-
szy nie tylko kierowców, ale
i pasażerów autobusów.

— Dużo jeżdżę autobusem
i dzięki buspasom, jeżdżą
one sprawniej. Teraz właści-
wie nie ma tutaj korków —
cieszy się Henryk Pakulik,
emeryt. — Najgorzej było

oczywiście podczas remontu,
ponieważ to ważne skrzyżo-
wanie i nawet połowiczne
wyłączenie go z ruchu para-
liżowało tę część miasta. Ale
warto było się pomęczyć dla
takiego efektu.

Ułatwienie 
życia rowerzystom
Podczas inwestycji m.in. prze-

dłużono pas skrętu w prawo
z al. Warszawskiej w al. Obroń-
ców Tobruku oraz dobudowa-
no pas skrętu w prawo z ul. Ar-
mii Krajowej w al. Warszaws-
ką wraz z budową nowego
chodnika. Na przebudowie
skorzystali i kierowcy, i piesi.
Zadowoleni są też miłośnicy
dwóch kółek. Po zakończeniu
projektu rowerzyści mogą po-
ruszać się nową drogą wzdłuż
al. Warszawskiej — od cen-
trum do granicy miasta oraz
nową ścieżką biegnącą wzdłuż
Armii Krajowej od przebudo-
wywanego skrzyżowania do
pasa skrętu w kierunku al.
Warszawskiej.

— Bardzo często jeżdżę ro-
werem, dlatego najbardziej
cieszę się ze ścieżek rowero-
wych i z przejść dla pieszych,
które mają też wydzieloną
część dla rowerzystów —
przyznaje Kamil Bojerowicz,
handlowiec. — To niby nic
wielkiego, ale naprawdę ułat-
wia rowerzystom życie. Poza
tym jazda po kostce brukowej
a dobrze zrobionej ścieżce
rowerowej naprawdę robi
różnicę. 

Zbieranie pochwał
Przebudowano też odwod-

nienie i sygnalizację świetlną,
oświetlenie uliczne oraz chod-
nik na kilku odcinkach. Dzię-
ki całej inwestycji zwiększył
się komfort jazdy oraz bez-
pieczeństwo. Dla większości
kierowców najważniejsze jest

dobudowanie prawoskrętów
z ul. Armii Krajowej w kie-
runku Kortowa i z al. Obroń-
ców Tobruku w kierunku cen-
trum. Jak oceniają inwesty-
cję? We wszystkich wypowie-
dziach pojawia się jedno sfor-
mułowanie —  to nowa jakość
w Olsztynie.

O inwestycji
• Przedłużenie pasa skrętu w prawo z al. Warszawskiej w al. Obrońców Tobruku — od prze-
jazdu przez pas rozdzielający przy wjeździe na teren byłej jednostki wojskowej
• Dobudowanie pasa skrętu w prawo z ul. Armii Krajowej w al. Warszawską o długości wyni-
kającej z analizy ruchu wraz z budową nowego chodnika o długości przebudowy oddzielo-
nego od jezdni pasem zieleni
• Dobudowanie pasa skrętu w prawo z al. Obrońców Tobruku w al. Warszawska o długości
wynikającej z analizy ruchu, przeniesienie kolidującego pomnika oraz zagospodarowanie te-
renu wokół pomnika
• Przedłużenie pasa skrętu w prawo z al. Warszawskiej w ul. Armii Krajowej — od zatoki au-
tobusowej oraz wydłużenie zatoki autobusowej do 40 m
• Budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej na ul. Armii Krajowej wzdłuż jezdni, na kie-
runku od przebudowywanego skrzyżowania do końca przebudowy związanej z dobudową
pasa skrętu, wraz z budową brakującego chodnika od skrzyżowania do wjazdu na teren stacji
paliw oraz przebudową istniejącego chodnika na pozostałym chodniku
• Wszelkie niezbędne przebudowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej
oraz innych kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej

Piotr Grzymowicz,
Prezydent Olsztyna

— To skrzyżowanie pozwala na płyn-
niejszą jazdę drogą krajową nr 51, jak
i 16, a także na lepsze przemieszczanie
się po naszych miejskich trasach. Teraz
w godzinach szczytu kierowcy czekają
maksymalnie jedną zmianę świateł,
a poza godzinami szczytu przestojów

nie ma w ogóle. Dzięki temu mamy też czystsze środowisko.
Co równie ważne, podczas tej inwestycji wymieniliśmy pod-
łoże, dzięki czemu nowa nawierzchnia nie będzie podlegała
wpływom temperaturowym.  
Powstały też nowe ścieżki spacerowe i rowerowe. I teraz na
przykład rowerem możemy bezpiecznie dostać się z al. War-
szawskiej nad Jezioro Długie i Krzywe. Skorzystali również
mieszkańcy okolicznych bloków, ponieważ wykonaliśmy
nowe przyłącza sanitarne, sieć gazową. 
Cieszę się, że wspólnie pokonaliśmy trudności związane
z przebudową i już możemy korzystać z nowej, bezpiecznej
i komfortowej drogi. 
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SKACZ! PŁYŃ! 
Ruch to zdrowie. A ruch
w gronie sportowych
zapaleńców to również
niesamowita przygoda.
Nie siedź więc w domu,
ale ruszaj na spotkanie
z „Olsztyn. Aktywnie!”.

Kochamy 
adrenalinę
Żądni przygód, spojrzenia

na świat z góry? Wybierzcie
się do parku linowego. Cze-
kają atrakcje podnoszące po-
ziom adrenaliny. A jeśli sam
park linowy to dla was za
mało, skorzystajcie z prze-
jażdżki segwayami, stoczcie
się z górki w kulach zorbin-
gowych lub sprawdźcie, czy
macie predyspozycje do ujeż-
dżania byków.

Parki linowe i rozrywki

Makumba Park Li-
nowy 
—23 lipca i 2
sierpnia,
godz. 10;
Leśny
Park Li-
nowy 
—26
lipca,
godz.
9.30;
Park
Li-

nowy Hardcore 
— 2 sierpnia, godz. 9.30;
Park Rozrywki Aktywnej
BARTBO — Butryny, 
3 sierpnia, godz. 10

Pociągiem, rowerem
Dzieci zamęczają was pro-

śbami o wspólną wycieczkę
rowerową, a wam brakuje po-
mysłów, dokąd je zabrać? Na
szczęście jest ktoś, kto chętnie
was wyręczy. Wybierzcie się
na rowerowy rajd krótki. Tym
razem połączony z przejażdż-
ką pociągiem. W programie
najbliższej wycieczki poszu-
kiwanie śladów I wojny świa-
towej w niezwykłych okolicz-
nościach przyrody Puszczy
Napiwodzko-Ramuckiej. 

Rajd rowerowy krótki

Dworzec Główny PKP 
— 26 lipca,

godz.
6.30

Bakcyl historii
Wycieczki z przewodnikiem

to niekwestionowany top akcji
„Olsztyn. Aktywnie!”. Za każdym
razem olsztyniacy tłumnie przy-
bywają na spotkania, żądając no-
wych atrakcji. Cykl odniósł suk-
ces. Mieszkańcy zaczęli intere-
sować się historią. Teraz zdarza
się, że przychodzą ze stary-
mi pocztówkami czy wy-
cinkami prasowymi
sprzed kilkudziesięciu lat.
To staje się inspiracją ko-
lejnych wypraw. 

Przewodnik

czeka 

Dworzec
Główny 
— 26 lipca,
godz. 9 
Parking przy
ul. Nowowiej-
skiego — 3
sierpnia, 
godz. 9

Strzeleckie 
zacięcie
Laser tag jest odmianą pa-

intballu, gdzie zamiast kulki
z farbą strzelamy wiązką pod-
czerwieni, całkowicie bez-
pieczną dla grającego. Ko-

niec z brudnymi ubraniami.
Możecie celować z prawdziwej
broni albo też wybrać wersję
z laserem. 

Laser tag, X Arena 

— 26 lipca, godz. 11

Wiosła 
w dłoń
To chyba jedna z najbar-

dziej widowiskowych dyscy-
plin wioślarskich. Tutaj nie li-
czą się kilometry przepły-
nięte przez ekipę siedzącą
w smoczej łodzi, ale szyb-
kość. Nie trzeba też mieć
mięśni wyczynowca, by w
niej zasiąść. Jeśli lubisz rek-
reację w grupie, to tu odnaj-
dziesz się bez trudu.

Smocze łodzie

Jezioro Krzywe 
— 26 lipca, godz. 12

Odprężenie 
przede 
wszystkim
Szukacie sposobów na to,

by popracować nad kondy-
cją, ale potrzebujecie od-
prężającej dyscypliny? Spró-
bujcie swoich sił, ćwicząc
jogę lub tai-chi. Joga przy-
nosi korzyści nie tylko ciału.
Mamy coraz więcej zajęć
i obowiązków, trzeba więc
znaleźć dla siebie czas, by po
prostu się odstresować. Po-
dobnie jak joga działa tai-
chi. To z kolei system ćwi-
czeń, które pomogą, jeśli
boli nas kręgosłup.

Joga

Stadion Leśny — 27 lipca,
godz. 11
Tai-chi
Jakubowo — 27 lipca
i 3 sierpnia, godz. 8

6-7 września
Festiwal stawia na lokalność  — ma promować olsztyńskie
aktywności i tym samym ofertę turystyczną regionu. 
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BIEGNIJ! CZAS NA PRZYGODĘ

Z kijkami lub bez
U niektórych już kilka mi-

nut niezbyt szybkiego biegu
powoduje, że nie mogą złapać
oddechu. Marszobieg jest
idealny, bo łączy skuteczność
biegu i przyjemność
spaceru. Dzięki ta-
kiemu połączeniu
nasz trening
jest urozmai-
cony, nie nu-
dzimy się
i chętniej
m y ś l i m y
o kolejnym
wyjściu. Dba-

my o lepszą kondycję, zdro-
wie, a przy okazji możemy
zrzucić kilka kilogramów. Wo-
licie maszerować z kijkami?
Zajęcia nordic walking mają
rzeszę entuzjastów.  Jedyne, co

musicie zrobić, to
postarać się

o własny
s p r z ę t .
A potem ru-
szyć w trasę.

W tym roku
dodatkowo
będzie moż-
na na niej

p o s ł u -

chać ciekawych opowieści
przewodników PTTK. 

Marszobiegi

Stadion Kortowo 
— 27 lipca, godz. 9.30
Nordic walking
pętla os. Mazurskie 
— 3 sierpnia, godz. 10

Mama chce być fit!
Po narodzinach dziecka ak-

tywne mamy chcą szybko wró-
cić do formy. W kalendarzu
„Olsztyn. Aktywnie!” znajdzie-
cie zajęcia, na których będzie
można poćwiczyć, ale też po-
plotkować z innymi mamami.
Trening pozytywnie wpływa na
samopoczucie. Nie pozostaje
nic innego, jak tylko skorzystać.

Mama aktywnie!

Jezioro Długie przy moście
— 27 lipca, godz. 10

Kulki małe 
i duże
Kiedy jesteś fanem spędza-

nia wolnego czasu z przyja-
ciółmi, możesz wybrać właś-
nie tę dyscyplinę. Rzucanie
wielką kulą do celu nie jest
skomplikowane, a łatwo moż-
na się tego nauczyć. Im lepsze
są rzuty, tym bardziej fascy-
nująca staje się gra. Kiedy
sprzyja pogoda, zamień krę-
gielnię na pole golfowe. Tutaj
kulka może mniejsza, ale re-
kompensatą są piękne wido-
ki, które można podziwiać
w czasie gry.

Kręgle

Family Bowling, 
ul. Boenigka 29 
— 27 lipca, godz. 11;
Golf
Pole golfowe Naterki — 27
lipca i 3 sierpnia, godz. 12

Siłownia bez tajemnic
A może macie apetyt na bu-

dowanie sylwetki na si-
łowni? Ma szereg ko-

rzyści. Dodatkowo każdy bę-
dzie mógł skorzystać z porad
zawodowców i dowiedzieć się,
w jaki sposób wykonywać
ćwiczenia, by nie zrobić sobie
krzywdy. A kiedy dokuczają
bóle mięśni lub przesadzisz
z treningiem, profesjonaliści
dadzą sobie z tym radę.

Buduj formę

Fitness Club Athletic ul.
Murzynowskiego 20 
— 27 lipca, godz. 18.15;
Odnowa Aktywnie!
al. Wojska Polskiego 30A
— 2 sierpnia, godz. 9

Dlatego w ramach imprez towarzyszących odbędą się: regaty Optimist o puchar
Galerii Warmińskiej i wyścigi smoczych łodzi. W programie także gry i zabawy
wodne na zmodernizowanej plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel.
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„Niemen mniej znany“
to tytuł koncertu, z któ-
rym 1 sierpnia w amfi-
teatrze wystąpi Natalia
Niemen. Początek
o godz. 20.

Czesław Niemen podobno
zaplanował napisać
piosenkę zatytułowaną
„Piękny jest ten świat”, by
odczarować ten „dziwny”.
Nigdy nie myślała pani, by
zrealizować jego plan?

— Mój tata nie miał w zwy-
czaju czegokolwiek odczaro-
wywać. Faktycznie, miał krót-

ki moment, gdy pokusił się
o spojrzenie na ten padół z in-
nej niż zwykle strony. Lecz
ponieważ był człowiekiem nie-
zwykle wrażliwym i bardzo
boleśnie odczuwającym zło
tego świata, że tak powiem,
bardzo szybko powrócił do
poprzedniego oglądu spraw.
Pod koniec życia mawiał bo-
wiem: „Świat nie jest dziwny.
Świat jest coraz bardziej dziki”.
Trudno się z nim nie zgodzić.
Nie, nie myślałam, by napisać
taką piosenkę. Mam swoje
własne kompozycje i teksty
i na nich pragnę się skupić.

Parę miesięcy temu otrzyma-
łam zlecenie, by napisać utwór
„Piękny jest ten świat” i muszę
się z tego zadania wywiązać.
Pracuję nad tym.

Ma pani zawodowe rytuały,
które przejęła po ojcu?

— Nie zastanawiałam się
nigdy, czy i jakie mój ojciec
miał zawodowe rytuały. Pat-
rzyłam i patrzę na niego jak
na tatę, a nie jak na muzyka.

Co przygotuje pani na
niedzielny koncert?

— Podczas olsztyńskiego

koncertu publiczność będzie
mogła usłyszeć utwory mu-
zyczno-słowne z dwóch ostat-
nich studyjnych albumów
Czesława Niemena — „Terra
deflorata” z 1989 roku oraz ze
„Spodchmurykapelusza” (pi-
sownia oryginalna) z 2001
roku. Ponadto nie zabraknie
kilku Niemenowskich szla-
gierów sprzed kilku dekad.
W czym wesprą mnie goście
koncertu „Natalia Niemen
prezentuje — Niemen mniej
znany”, a będą to: Natalia
Przybysz, Mietek Szcześniak
oraz Igor Herbut.

Dni Niemena
1 sierpnia
• godz. 18, Galeria Rynek MOK — wernisaż wystawy fotografii
Małgorzaty Niemen „Czesław Niemen w obiektywie żony”
• godz. 20, amfiteatr — koncert „Niemen mniej znany”. Na
scenie amfiteatru imienia artysty wystąpi jego córka Natalia
Niemen z zespołem i zaproszeni goście. Wśród nich: Natalia
Przybysz, Mietek Szcześniak i Igor Herbut. Bilety: 20 zł 

2 sierpnia
• godz. 16, Galeria Rynek MOK — prelekcja dr. Piotra 
Chlebowskiego o twórczości Czesława Niemena

Olsztyn Green Festival nie tylko koncerty 
zaprasza na:
• „Palce lizać” — kulinarne eko fascy-
nacje, czyli festiwal kulinarny. Lekcje
zdrowego gotowania poprowa-
dzą Karolina Kopocz i Maciej
Szaciłło.

• Kino konesera — dwudniowy przegląd filmów ekologicz-
nych, slowfoodowych, dokumentów, starannie wyselekcjo-
nowanych przez Romana Gutka, dyrektora MFF T-Mobile
Nowe Horyzonty, i Artura Liebharta, szefa
Against Gravity i Planete Doc Film
• Refresh party — strefa chilloutu połą-
czona z ciekawymi spotkaniami, roz-
mowami, warsztatami... Tu bę-
dzie można porozmawiać
o ekologii, stylu życia, aktyw-

nym wypoczynku, wziąć udział w programie dla seniorów
pt. „Bądź w olimpijskiej formie”, który poprowadzi Włady-
sław Kozakiewicz, mistrz olimpijski z 1980 roku.
• Rodzinny ogród zabaw — aktywności dziecięce z wyko-
rzystaniem m.in. tematyki eko: „Kuna za kaloryferem” —
lekcja przyrody z Adamem Wajrakiem; nauka na wesoło
z Wojciechem Mikołuszko.

Strona festiwalu: olsztyngreenfestival.com 
Facebook: facebook.com/olsztyngreenfest
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