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Lato sprzyja aktywności. Szcze-
gólnie w Olsztynie. Dołącz do
akcji „Olsztyn. Aktywnie!”
i ćwicz na ziemi, w wodzie lub
w powietrzu.

Bądź fit

1411 16

Chcecie odpocząć od miej-
skiego zgiełku wśród pięk-
na przyrody? Nie musicie
opuszczać centrum mias-
ta. Zaprasza Park Cen-
tralny.

Czas relaksu

n a k ł a d :  1 0  0 0 0

CHODŹ 
UCIEKNIJMY... 
NA KONCERT 
KAMILA 
BEDNARKA

Sztuka znów wychodzi na uli-
cę. Korzystajcie z atrakcji
Olsztyńskiej Trzydniówki 
Teatralnej i spotkajcie gwiazdy
polskiej sceny.

Siła teatru
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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 
23 LIPCA
A w nim m.in.:

OLSZTYN ŚWIĘTUJE

Dni Jakubowe to najważ-
niejsze wydarzenia lata w
Olsztynie. Odkrywaliśmy
już miasto w stylu retro,
przeżyliśmy najazd wojów,
rycerzy i wikingów. Nie
brakowało też romantycz-
nych uniesień. W tym roku
czas na artystyczną stronę
miasta. A ta jest niezwykle
bogata.

MISTRZ JAZZU

Jest laureatem tegorocznej
nagrody Grammy. Dzięki
niemu o jazzie mówią na-
wet ci, którzy do tej pory
go nie słuchali. My mamy
szansę zobaczyć i usłyszeć
Włodka Pawlika na żywo.
Tego koncertu przegapić
nie można.

DZIWNY TEN ŚWIAT

Ten głos i te słowa znają
chyba wszyscy. Olsztyński
amfiteatr nosi imię Czesła-
wa Niemena, a to zobo-
wiązuje i dlatego tradycyj-
nie już 1 sierpnia usłyszy-
my utwory mistrza w wy-
konaniu popularnych ar-
tystów. Tegoroczne obcho-
dy Dni Niemena będziemy
celebrować aż dwa dni.

Ale najpiękniejsze
jak zwykle
w Olsztynie. Bogaty

program Olsztyńskiego
Lata Artystycznego i ciągle
absorbująca akcja
„Olsztyn. Aktywnie!”  to
wystarczająco dużo, żeby
zabrakło czasu na inne
przyjemności, a przecież
mamy jeszcze interesującą

ofertę sportową… Jednym
słowem — brać, wybierać,
korzystać! 
Jak się w tym połapać? Co
zrobić, żeby nie odpuścić
lata? Recepta jest prosta —
trzeba wziąć do ręki NOL-a,
bo to najlepszy letni drogo-
wskaz!
Żeby spokojnie wczytać się
w jego treść, proponuję

mały spacer do parku Cen-
tralnego. To nasza naj-
młodsza zrewitalizowana
przestrzeń publiczna —
piękna i klimatyczna.
Zapraszam do parku Cen-
tralnego… oczywiście
z NOL-em w ręku.

Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

Lato, lato
wszędzie…

TU warto zajrzeć
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6 i 7 września

Gwiazdy na plaży! Musisz tu być!

IV Międzynarodowy Wyścig Kolarski
o Puchar Prezydenta Olsztyna

Po raz czwarty w Olszty-
nie o miano najlep-
szych będą rywalizo-

wać ekipy zawodowe z całej
Polski. Już 19 lipca startuje IV
Międzynarodowy Wyścig Ko-
larski o Puchar Prezydenta
Olsztyna. 
— W wyścigu weźmie udział
elita kolarzy z Polski i zagra-
nicy. Obsada tegorocznego
wyścigu jest mocna. Na liście
startowej m.in. załogi CCC
Polkowice, BDC Marcpol, Za-
wodowa Grupa Kolarska
Mexller, zagraniczny skład to
Baltica Kaliningrad — mówi
Zdzisław Trojga z W-MKS, 

organizator wydarzenia. 
— Nasza trasa stała się już
słynna w Polsce. Kolarze pod-
kreślają, że jest rewelacyjna,
w niezwykłej okolicy. Jest wy-
magająca, ale jednocześnie
bardzo atrakcyjna.
Wyścig rozpocznie się przy
ul. Płoskiego o godz. 10 (start
amatorów, profesjonaliści wy-
startują około godz. 13). Tra-
sa dla zawodowców w okoli-
cy Olsztyna i Bartąga liczy
130 km (13 okrążeń). Szcze-
gólnie ciekawie zapowiada
się wyścig amatorów. To no-
wość w tegorocznej edycji.
Wystartują oni przed zawo-
dowcami i będą ścigać się na
dwóch dystansach — 22 i 44
kilometrów. Wyścig wspiera
Urząd Miasta Olsztyna.

OLSZTYN 
19 lipca

Lato z OSiR-em
OLSZTYŃSKA OFENSYWA MUZYCZNA

KONCERT KAMILA BEDNARKA

Kamil Bednarek to nowa
siła muzyki reggae w Pol-
sce. Przy jego muzyce ba-
wią się zarówno przed-
szkolaki, jak i fani Marka
Grechuty. Olsztyniaków
rozkołysze w czwartek, 
17 lipca, amfiteatrze. 
Gwiazda programu „Mam Ta-
lent” wciąż jest na topie. Jego
ostatnia płyta „Jestem” w cią-
gu czterech dni osiągnęła sta-
tus złotej płyty. Nagrywał w le-
gendarnym studiu Boba Mar-
leya, w październiku wyjeżdża
na trasę do Wielkiej Brytanii.
Kamil Bednarek ma zaledwie
23 lata i jest jedną z najbar-
dziej zapracowanych gwiazd
polskiego show-biznesu.
I podkreśla, że jest młody i ma
dużo rzeczy do zrobienia. To
artystyczny fenomen. Udało
mu się połączyć dobrą muzy-
kę, konsekwentne dążenie do
celu i pozytywną energię. Dzię-
ki niemu zapanowała Bed-
narkomania, a grono fanów
pozytywnych wibracji reggae

się poszerza. Świadczy o tym
liczba widzów na koncertach,
a także powiększająca się
sprzedaż płyt. Z kolei naj-

nowszy, a zarazem ostatni sin-
giel z płyty „Chodź ucieknijmy”
ma spore szanse na to, by stać
się hitem lata.

Koncert Kamila Bednarka
w amfiteatrze w czwartek, 17
lipca, o godz. 21. 
Bilety: 25 zł. 

To ma być pierwsza
ofensywa z szantami.
Wakacyjną muzyczną

potrawę serwuje zespół Shan-
taż. Na scenie rządzą również
Grzegorz Tyszkiewicz Band
i grupa Anker.
To będzie prawdziwie wiel-
ka szantowa przygoda. Na
scenie Shantaż, czyli zespół
fascynujący się pięknem

Wielkich Jezior Mazurskich
i turystyczną piosenką wa-
kacyjną. W repertuarze mają
szanty, ale również piosenki
autorskie, utwory Krzyszto-
fa Klenczona i Seweryna
Krajewskiego. Mogą się po-
szczycić setkami występów
na różnego rodzaju przeglą-
dach i festiwalach. Wstęp:
10 zł

Ośrodek Sportu iRekrea-
cji w Olsztynie zaprasza
uczniów szkół gimnaz-

jalnych iponadgimnazjalnych na
imprezy wakacyjne z cyklu „Lato
zOSiR-em 2014”. Swoich sił mo-
żecie próbować w koszykówce
ulicznej i w piłce nożnej. W ko-
szykówkę uliczną zagramy na bo-
isku przy Uranii. Najbliższe roz-
grywki wczwartek, 10 lipca, ogodz.
9. Z kolei wielbiciele piłki nożnej,
poza przeżywaniem emocji mun-
dialowych, mogą wybiec na mu-

rawę przy ul. Jeziołowicza. Roz-
grywki również startują ogodz. 9.
15 lipca zapraszamy rocznik 1995
i młodszych. Kolejne zajęcia dla
wszystkich 22 lipca. Zapisy na
wszystkie zawody przyjmuje Dział
Sportu pod numerem tel. 89-527
02 27.  Zgłosić się możecie również
pół godziny przed pierwszym
gwizdkiem na miejscu zawodów.
Ważne! Musicie mieć ze sobą pi-
semną zgodę rodziców na udział
w zawodach oraz legitymację
uczniowską.

OLSZTYN 
16 lipca

OLSZTYN 
17 lipca



Wczwartek, 10 lipca,
na olsztyńskim za-
mku startuje cykl

imprez, które zachęcają do
poznania życia sławnego astro-
noma — Mikołaja Koperni-
ka. Na początek wystawa „Mi-
kołaj Kopernik — mieszka-
niec zamku olsztyńskiego”.
W jej czasie uczestnicy będą
poszukiwali odpowiedzi na py-
tania, jak mieszkał i co robił ad-
ministrator w ówczesnych cza-
sach. Będą też warsztaty pla-
styczne i dawka astro-
nomii. Najmłodsi obej-
rzą też spektakl teatral-

ny „Copernicus” w wykonaniu
Teatru Form Niezależnych Ko-
rzunowicz. Z kolei 17 lipca te-
matem spotkania na zamku
będzie „Warmia Kopernika”.
W programie m.in. pokaz wy-

platania koszy-
ków oraz kon-

cert Ani Bro-
dy.

4 NIE ODPUŚĆ LATA K O N C E RT Y   W Y D A R Z E N I A   F E S T Y N Y

To koncert gwiazd i rozrywka 
dla całej rodziny....

„Projekt Lato„ przez
pryzmat sztuk różnych

To projekt artystyczny
dla dzieci i młodzieży
z różnych dziedzin sztu-

ki, m.in. śpiewu, teatru, filmu,
fotografii i tańca. Wyniki ich
pracy zobaczymy podczas Dni
Jakubowych.
Uczestnicy „Projektu Lato“
wezmą udział nie tylko
w warsztatach, ale też wyni-
ki ich działań będzie można
zobaczyć w czasie wspólnej
improwizacji w Warmiolan-
dii. Uczestnicy obejrzą też
spektakle Olsztyńskiej Trzy-
dniówki Teatralnej, gdzie
zaprezentuje się m.in.
Pracownia Tańca Pryzmat
ze spektaklem „The Selfies”.
Zajęcia warsztatowe będą

odbywać się w trzech gru-
pach warsztatowych w godz.
10-16. 

OLSZTYN 14-27 lipca

PIRACKA PRZYGODA

Wakacje sprzyja-
ją spędzaniu
wolnego cza-

su całą rodziną. Warto
wybrać zajęcia z anima-
torem, które latem
cyklicznie odby-
wają się na sta-
rówce. W niedzielę,
13 lipca, od godz. 15 naj-
młodszych czeka dobra za-
bawa i spektakl teatralny „Zło-
ta rybka”.
Ponadczasowa baśń o ry-

baku, które-
mu pewnego

dnia na
wędkę zła-

pała
się złota rybka i prze-
mówiła ludzkim głosem
to bajka z morałem, nie-

zmiennie od lat uczy i bawi.
Opowieść o ludzkiej za-
chłanności, chciwości i złu-
dzeniach. Niezwykle barw-

ny spektakl obejrzymy
w wykonaniu absolwentów
warszawskiej Akademii
Teatralnej. Chcecie, by zło-
ta rybka spełniła także wa-
sze życzenia? Koniecznie
zajrzyjcie na starówkę. Cze-
ka was tam również zabawa
z piratami. Ahoj wielka
przygodo!

6. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
PARODII I PASTISZU „PARODIOLA“

Po raz szósty kabarecia-
rze z całej Polski poja-
wią się
w amfi-
teatrze,
by wal-
czyć
o miano
najza-
bawniej-
szej ekipy.
Gwiazdami
wieczoru
będą Jacek
Fedorowicz
i kabaret
Czesuaf. 

W środę, 9
l i p c a ,
o godz. 18
startuje VI Ogólno-
polski Festiwal Paro-
dii i Pastiszu „Paro-
diola“. W ostatecznej roz-

grywce w amfiteatrze weź-
mie udział pięć kabaretów
z całej Polski. Do konkursu
zakwalifikowały

się Kabaret 44-200, Kaba-
ret 7 Minut Po,
Kabaret Czo-
łówka Piekła,

K a b a r e t
z Konopi,

G r u p a
Impro-

wizacyjna
„To Mało
Powiedzia-
ne”. Po
konkurso-
wych zma-
g a n i a c h

czeka nas
występ
m i s t -

rzów. Na
s c e n i e

stanie Jacek
Fedorowicz,

którego zagęszczone ironią
i niezwykłym humorem tek-

sty bawią błyskotliwymi spo-
strzeżeniami. Od lat specjali-
zuje się w ośmieszaniu nie-
udolności i manier polityków,
wspomina o kluczowych mo-
mentach historii naszego kra-
ju. Szerszej publice zna-
ny m.in. z prowadzenia saty-
rycznego „Dziennika Telewi-
zyjnego”. O dobry humor za-
dbają też mężczyźni z Pozna-
nia, czyli Kabaret Czesuaf.
Oferują dobre żarty, zgrabne
puenty i piosenki z dobrym
tekstem. Jak zapewniają ka-

bareciarze — w towarzystwie
Czesuafa nie można się nu-
dzić. Najczęstszym zachowa-
niem w jego obecności jest
głośny śmiech i spontaniczne
brawa. Czesuaf nie tylko bawi,
ale również skłania do re-
fleksji. Popularne przysłowie
ludowe z okolic Sosnowca
mówi: „Kto Czesuafa obej-
rzy, ten w głąb siebie wejrzy”.
Uwaga! Oglądanie tych pa-
nów grozi pęknięciem ze
śmiechu.

Bilety: 10 zł. 

OLSZTYN 
13 lipca

OLSZTYN 
9 lipca

Wakacyjne czwartki 
z Mikołajem Kopernikiem
OLSZTYN 
10 i 17 lipca



Najważniejszym ele-
mentem obchodów
jest coroczna insceni-

zacja bitwy z 15 lipca 1410 roku,
kiedy na Polach Grunwaldz-
kich stanęły naprzeciwko siebie
zjednoczone wojska polsko-li-
tewskie pod wodzą króla Wła-
dysława Jagiełły i armia krzy-
żacka. Szczęk broni średnio-
wiecznej rozlegnie się po-
nownie w sobotę, 12 lipca,
o godz. 15. Jednak do Grun-
waldu warto przybyć już dzień
wcześniej. W piątek, 11 lipca,
ogodz. 10 rozpoczną się tu III
Średniowieczne Mistrzostwa
Polski w Szachach Klasycz-
nych, ciekawie zapowiadają
się również turniej łuczniczy
oraz IX Grunwaldzkie Spotka-

nia z Folklorem. Sobota to nie
tylko wspaniała inscenizacja,
ale również wielkie święto har-
cerzy oraz koncerty. Mało wam
wrażeń? Przedłużcie swój pobyt
na Polach Grunwaldzkich do
niedzieli. Tego dnia będziecie
mogli podziwiać sprawność dru-
żyn konnych. Czekają też gry
i zabawy dla dzieci oraz wystę-

py arty-
styczne. 
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...pierwszy Olsztyn Green Festival odbędzie się na scenie, która powstanie
na zmodernizowanej plaży miejskiej nad Jeziorem Krzywym

Dni Grunwaldu 
i inscenizacja bitwy

II Mistrzostwa Olsztyna
w Kettlebell Sport

Wniedzielę 13 lipca
o godzinie 11.00
w hali sportowej

OSiR-u  przy ul. Głowackiego
27 odbędą się II Mistrzostwa
Olsztyna w Kettlebell Sport.
W zawodach udział weźmie
ok. 40 zawodników z Olszty-
na, Świątek, Nidzicy oraz go-
ście specjalni z Rosji m.in. 4-
krotny Mistrz Świata
Denis Vasilev, który
z całą pewnością pod-
niesie poprzeczkę ry-
walizacji. Impreza od-

bywa się pod Patronatem Pre-
zydenta Olsztyna.
Kettlebell Sport znane jako
Girevoy Sport (GS) jest tra-
dycyjnym sportem podnosze-
nia odważnika. W Polsce Ket-
tlebell stawia dopiero pierwsze
kroki.  Zawodnicy UKS KET-
TLBELL Olsztyn są bezkon-
kurencyjnie rozstawieni na
pozycji lidera w naszym kraju. 

OLSZTYN 
13 lipca

XXXVI Olsztyńskie Koncerty Organowe

Koncertowy benefis
Ryszarda Szmita

Niezwykły wystrój, at-
mosfera i wspaniała
muzyka. Przed nami

kolejne koncerty XXXVI
Olsztyńskich Koncertów Or-
ganowych im. Feliksa Nowo-
wiejskiego. W niedzielę, 13 lip-
ca, o godz. 20 w katedrze św.
Jakuba niezwykły popis wir-
tuozerii zobaczymy w wyko-
naniu organisty Piotra Michny.
Tydzień później wirtuozi
z Włoch.
Młody utalentowany solista
i kameralista Piotr Michna

koncertuje w kraju i za grani-
cą, a na co dzień jest organistą
w bazylice św. Mikołaja
w Gdańsku. W swojej twór-
czości promuje utwory niezbyt
znanego w Polsce niemieckie-
go twórcy drugiej połowy XIX
wieku — Josefa Gabriela
Rheinbergera. Pod koniec
czerwca premierę miała płyta
artysty z muzyką organową
tego wybitnego mistrza. Inte-
resuje go również polifoniczna
muzyka baroku oraz dzieła
twórców romantyzmu, których

dzieła charakteryzuje przeni-
kanie się orkiestralnego trak-
towania organów i technik
kontrapunktycznych dawnych
mistrzów.  Z kolei w niedzielę,
20 lipca w katedrze wystąpi
duet z Włoch — Isabela Croe-
se na trąbce, a na organach Mi-
chele Croese, który jest dyrek-
torem artystycznym między-
narodowego festiwalu orga-
nowego „Agati in concerto“
oraz festiwalu muzyki klasycz-
nej „Allume delle stella“ w Pe-
rinaldo w Ligurii.

Dzięki niemu płyty Eneja
i Bogusława Morki pokryły
się platyną, a album
Krzysztofa Krawczyka zło-
tem. Wszystko dzięki
specjaliście od dźwięku
z Olsztyna. W piątek, 11
lipca, o godz. 19 w am-
fiteatrze koncertowy
benefis Ryszarda
Szmita.
J e d e n
z najlep-
szych reali-
z a t o r ó w
d ź w i ę k u
w Polsce
n a g r a ł
z polskimi
artystami
ponad sto
płyt, m.in.
z Edytą
Górniak, Anną
Marią Jopek, Budką Suf-
lera, Grzegorzem Piotrowskim

czy Maanamem. Teraz czas na
świętowanie. Gościem spe-
cjalnym koncertu będzie Ry-

szard Rynkowski. Wy-
stąpią m.in. Ryszard

Rudaś, Ryszard
Wolbach, Aurelia
Luśnia i Czerwony

Tulipan.

OLSZTYN 
13 i 20 lipca

OLSZTYN 11 lipca

O Ryszardzie Szmicie mówią gwiazdy:
Krzysztof

Krawczyk

— W tym
bardzo sko-
mercjalizo-
wanym
świecie

muzyki niezmiernie rzadko
spotyka się takich ludzi. Czło-
wieka, który potrafi okiełznać
warsztatowe umiejętności i ar-
tystyczne afektacje, by
brzmiały szczerze. Bardzo
ciężko jest trafić na ten typ pro-
fesjonalisty. Zarówno zawo-
dowo, jak i prywatnie jest su-
per.  

Bogusław

Morka

— Cenię
wspaniałe
wyczucie
i wrażli-
wość na

dźwięk Ryszarda Szmita. I to

zarówno na brzmienia orkies-
try, ale przede wszystkim na
barwę głosu i niuanse wo-
kalne, które potrafi wychwycić
po mistrzowsku. A potem po-
trafi je zarejestrować dla po-
tomności na nośnikach
dźwięku. O talencie tego wiel-
kiego artysty głośno jest w ca-
łej Polsce.

Aurelia Luśnia

— Dlaczego artyści chcą z nim
tak współpracować? Przede
wszystkim chodzi o spokój,
profesjonalizm, dobrze wypo-
sażone studio, przyjemną at-
mosferę. Opanowanie Rysia
jest świetnym lekarstwem.
A on w czasie pracy uspokaja,
ale też mobilizuje. 

POLE GRUNWALDZKIE 
11 — 13 lipca



NIE ODPUŚĆ LATA6 NIE ODPUŚĆ LATA K O N C E RT Y   W Y D A R Z E N I A   F E S T Y N Y

to festiwal muzyki i „zielonego” stylu życia 

PRO MUSICA ANTIQUA

Zespół, który od
lat koncertuje
we wnętrzach

zamków, pałaców i ko-
ściołów tym razem wy-
stąpi w katedrze św.
Jakuba. Koncert Pro
Musica Antiqua w po-
niedziałek 21 lipca
o godz. 20.
Założycielem i kierownikiem
artystycznym jest Leszek Sza-
rzyński. Udało mu się skupić
wokół siebie wybitnych ar-
tystów, solistów orkiestr sym-
fonicznych i profesorów
uczelni muzycznych. Ich wy-
konania zachwycają i zysku-
ją coraz szersze grono sym-
patyków. Muzycy propagują

dzieła mistrzów baroku,
wczesnego klasycyzmu, ale
sięgają również do twórczości
współczesnych kompozyto-
rów polskich. Zespół jest
obecnie jedną z najbardziej
znanych marek promujących
Warmię i Mazury na świecie.
Jego twórczość doceniają nie
tylko słuchacze, ale też jury
międzynarodowych festiwali. 

WĘGAJTY, JONKOWO, GOTKI 
18-25 lipca

BARCZEWO 
18 lipca

WIOSKA TEATRALNA 2014

Co roku w Wiosce Teat-
ralnej Węgajty może-
my zobaczyć alterna-

tywne spektakle teatralne, spot-
kać ciekawych twórców i być
świadkami niezwykłych wy-
darzeń artystycznych.
W tym roku niebanal-
nych wydarzeń szukaj-
cie od 18 do 25 lipca.
W piątek, 18 lipca, cze-
ka nas finał warsztatów
„Kim jestem? Bajkowe
transformacje!” oraz
spektakl „Wielogłos”
w wykonaniu Teatru Wę-
gajty. Wydarzenie to nie tylko
spektakle, ale też promocje
książek, np. Augusto Boala czy
Edwina Bendyka. Będzie też
pokaz filmu „To tylko zwierzę-

ta” w reżyserii Łukasza Mu-
siała, a po projekcji spotkanie
z reżyserem. To przede wszyst-
kim niebanalne spektakle.
Wśród nich pokaz Stowarzy-

szenia Praktyków Kultury
z Warszawy i dzieci
z Ośrodka dla Cudzo-
ziemców w Dębaku. Bę-
dzie też niezwykły pro-
jekt „Wszędodomni”
Fabryki Sztuki i Teatru
Chorea pod kierunkiem

Doroty Porowskiej
z udziałem podopiecz-

nych Schroniska dla Bez-
domnych Mężczyzn Towarzy-
stwa Pomocy im. św. Brata Al-
berta. W programie również
koncerty, otwarte kursy tańca
i wernisaże. 

OLSZTYN 
21 lipca

Przed nami kolejne waka-
cyjne atrakcje w Barcze-
wie. W piątek 18 lipca
o godz. 19 w amfiteatrze
impreza z największymi hi-
tami tegorocznego lata
i „Barczewskie Lato Arty-
styczne z Muzyką Rozryw-
kową”.
Na antenie ogólnopolskich
stacji radiowych króluje
utwór Shakiry „La La La”,
czyli przebój tegorocznego

mundialu i „Na chwilę” Grze-
gorza Hyżego. Jeszcze więcej
hitów będziecie mogli
usłyszeć w trakcie bar-
czewskiego wieczoru
z muzyką popular-
ną. W amfiteatrze
wystąpią zespoły roz-
rywkowe i coverowe.
Każdy będzie mógł
wziąć udział w wielkiej
dyskotece pod gwiazdami.
Wstęp wolny.

BARCZEWSKIE LATO ARTYSTYCZNE
Z MUZYKĄ ROZRYWKOWĄ

Taniec, muzyka i śpiew oraz
zespoły folklorystyczne
z całego świata. Przed nami
pięć dni z zapierającymi
dech prezentacjami zespo-
łów z najbardziej egzotycz-
nych zakątków świata. Od
22 do 26 lipca odbędą się
XIX Międzynarodowe Dni
Folkloru Warmia 2014.
To wyjątkowa okazja, by obej-
rzeć zespoły folklorystyczne
z całego świata. W tym roku
w czasie festiwalu zaprezentu-
ją się zespoły z Irlandii, Chile,
Niemiec, Serbii, Tajwanu, Tur-
cji, Ukrainy i Stanów Zjedno-
czonych. Będą też najsłynniej-
sze polskie dziecięce zespoły fol-
klorystyczne, jak Grajewianie,
Dobczyce czy Marynia. To wy-
jątkowy rok dla Zespołu Pieś-

ni i Tańca „Warmia”, który
w tym roku obchodzi 60-lecie
działalności.
— Poziom imprezy z roku na
rok jest coraz wyższy  — za-
pewnia Artur Chwała z Ze-
społu Pieśni i Tańca Warmia.
— Mamy swoich stałych od-
biorców, którzy oczekują na
kolejne edycje. Staramy się
co roku zapraszać coraz wię-

cej krajów, by przybliżyć
mieszkańcom folklor świata,
pokazać jego różne kolory.
W tym roku po raz pierwszy
zobaczymy zespoły z Tajwanu,
Chile i Irlandii. Te kraje nig-
dy wcześniej nie prezentowa-
ły się w Olsztynie. 
Uczestnicy festiwalu wystąpią
również podczas Międzyna-
rodowego Lata z Folklorem

w Ostródzie, Biskupieckiego
Święta Folkloru i Dni Folklo-
ru w Iławie. Po raz pierwszy ze-
społy wystąpią również w Do-
brym Mieście. W tym roku
wyjątkowo nie odbędzie się
Konkurs Zabaw Ludowych
i Integracyjnych. Zgodnie z tra-
dycją odbędzie się za to Ogól-
nopolski Konkurs Tańców Pol-
skich Warmia. Nie
zawiodą się rów-
nież ci, którzy
oczekują bar-
wnej parady.
P o c h ó d
w s z y s t -
k i c h
uczestni-
ków festiwalu
wyruszy spod
Wysokiej Bramy
we wtorek 22
lipca o godzinie
17. 

MIĘDZYNARODOWE OLSZTYŃSKIE
DNI FOLKLORU „WARMIA”
OLSZTYN 
22-26 lipca
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9 LIPCA
WYDARZENIE 
VI Ogólnopolski Festiwal Par-
odii i Pastiszu „PARODIOLA”
Jacek Fedorowicz i kabaret
Czesuaf
Amfiteatr im. Czesława
Niemena, godz. 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. 22.30,
23.30

DLA DZIECI 
Wakacyjne Abecadło — gry,
zabawy, turnieje PlayStation
ABECADŁO, godz. 12

10 LIPCA
DLA DZIECI 
Wakacyjne czwartki z Mikoła-
jem Kopernikiem
Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie, godz. 10-15

SPORT 
Lato z OSiR-em
Koszykówka uliczna
boisko przy Urani, godz. 9

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 Ex-
press
godz. 18 — Dobór naturalny

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

DLA DZIECI 
Wakacyjna Bajkoterapia 3
zabawy dla przedszkolaków
ABECADŁO, godz. 10
(zapisy — liczba miejsc
ograniczona)

DLA DZIECI 
Podróże małe i duże 
warsztaty dla dzieci w wieku
7-10 lat
ABECADŁO, godz. 13
(zapisy — liczba miejsc
ograniczona)

11 LIPCA
WYDARZENIE 
Koncertowy benefis Ryszar-
da Szmita 
Gościem specjalnym będzie
Ryszard Rynkowski. Wystąpią
także: Michał Rudaś, Ryszard
Wolbach, Aurelia Luś-
nia i Czer-
wony
Tulipan.
Am-

fiteatr im. Czesława Niemena,
godz. 19

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

KINO 
Ewolucja planety małp,
Przychodzi facet 
do lekarza 
Kino Helios

KONCERT 
Jedno Słowo
Klub Amnezja, godz. 21

KINO 
„Frank“
„Rękopisy nie płoną“
„Riwiera dla dwojga“
Kino Studyjne Awangarda 2

12 LIPCA
KONCERT 
TRANSSEXDISCO
Klub Amnezja, godz. 20

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

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz ze
Śląska”
sala główna 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 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

IMPREZA 
California Party
Nowy Andergrant, godz. 20

OLSZTYN. AKTYWNIE! 
Spinning
plac Jana Pawła II 1, godz. 11

Maraton Siłowy
Fitness Club Sylwetka, godz.
7.30-18
Rezerwacja: 89 543 07 93.

Przewodnik czeka
Szlak konny Marion Doenhoff.
Parking przy
ul. Nowowiejskiego, godz. 9
Zapisy: www.mazury.pttk.pl
Opłata: 30 zł

Windsurfing
Plaża przy hotelu Kur, 
godz. 9- 11.
Zapisy:
olsztynskiezagle@gmail.com
lub 662 444 662

Leśny Park Linowy, godz.
9.30
Zapisy: 797 129 060 na trzy
dni przed wydarzeniem

POLE DANCE
Lejdis Studio, godz. 12
Zapisy: 
olsztyn@lejdisstudio.com 
lub fanpage na Facebooku.
Limit: 30 osób

13 LIPCA
DLA DZIECI 
Piracka przygoda
Animacje dla dzieci oraz
przedstawienie teatralne 
„Złota rybka”.
Scena staromiejska, godz. 15

KONCERT 
XXXVI Olsztyńskie Koncerty
Organowe im. Feliksa
Nowowiejskiego
Bazylika konkatedralna św.
Jakuba, godz. 20.

KONCERT 
Pro Musica Antiqua,
Kościół pw. Jana Ewangelisty
i Opatrzności Bożej w Bartągu,
godz. 18.30

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

OLSZTYN. AKTYWNIE! 
Joga
Stadion Leśny, godz. 11

Spływy kajakowe
Start: Pętla autobusowa
w Słupach, godz. 9
Trasa: jezioro Wadąg – rzeka
Wadąg - elektrownia wodna
„Łyna“
Zapisy: www.mazury.pttk.pl
oraz w Miejskiej Informacji Tu-

rystycznej

KULTURA   NATURA   REKREACJA   ROZRYWKA KULTURA   NATURA   REKREACJA   ROZRYWKAco?
gdzie
kiedy

Na OGF zaprasza Kayah



Tai-chi
Jakubowo, godz. 8

Marszobiegi
CEiIK, godz. 9.30

Mama aktywnie!
Jezioro Długie (most), godz.
10

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

Kolarstwo grawitacyjne
Pętla autobusowa Jakubowo,
godz. 13
Trasa: Bikepark Wąwóz w olsz-
tyńskim Lesie Miejskim

Buduj formę z Fitness Club
Athletic
Fitness Club Athletic, godz.
18.20
Zapisy: tel. 733 310 590

Akcja — Rekreacja
Miasteczko: parking Endorfi-
na, godz. 14
trasa – Puszcza Napiwodzko-
Ramucka

WYDARZENIE
II Mistrzostwa Olsztyna
w Kettlebell Sport
13 lipca
Olsztyn, godz. 11

14 LIPCA
WYDARZENIE 
Festiwal Ciało — Ziemia —
Miłość
Lamkowo, godz. 17.30

DLA DZIECI 
Wakacyjna Akademia Sztuki –
warsztaty plastyczne
ABECADŁO, godz. 12

KINO 
Wypisz, wymaluj... miłość,
Kino Helios, godz. 18.30

DLA DZIECI 
LATO PRZEZ PRYZMAT SZTUK
RÓŻNYCH
warsztaty dla dzieci
i młodzieży
MOK Olsztyn, godz. 10-16

WYDARZENIE 
XXXIV Wojewódzki Konkurs
Rzeźby Ludowej i Niepro-
fesjonalnej
Biskupiec

15 LIPCA
SPORT 
Lato
z OSiR-
em
Piłka
noż-

na boisko przy ul. Jeziołow-
icza, godz. 9

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

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz 
ze Śląska”,
sala główna BWA, 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 Ex-
press
godz. 18 — Dobór naturalny

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

WYDARZENIE 
Festiwal Ciało — Ziemia —
Miłość
Lamkowo, godz. 17.30

DLA DZIECI 
Wakacyjna Bajkoterapia 3
zabawy dla przedszkolaków
ABECADŁO, godz. 10
(zapisy — liczba miejsc
ograniczona)

DLA DZIECI 
Podróże małe i duże 
warsztaty dla dzieci w wieku
7-10 lat
ABECADŁO, godz. 13

(zapisy — liczba miejsc
ograniczona)

DLA DZIECI 
LATO PRZEZ PRYZMAT SZTUK
RÓŻNYCH, warsztaty dla
dzieci i młodzieży
MOK Olsztyn, warsztaty
w godz. 10-16

16 LIPCA
KONCERT 
Shantaż i goście
Olsztyńska Ofensywa 
Muzyczna
Amfiteatr im. Czesława
Niemena, godz. 20

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

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

KONCERT 
Pro Musica Antiqua,
Kościół pw. św. Marcina 
w Jesionowie, godz.17

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

WYDARZENIE 
Festiwal Ciało — Ziemia
— Miłość
Lamkowo, godz. 17.30

DLA
DZIECI 
Wakacyjne
Abecadło 
gry, zabawy,
turnieje PlaySta-
tion
ABECADŁO, 
godz. 12

DLA DZIECI 
LATO PRZEZ 
PRYZMAT SZTUK
RÓŻNYCH
warsztaty dla dzieci
i młodzieży
MOK Olsztyn, godz.
10-16

17 LIPCA
KONCERT 
Kamil Bednarek
Amfiteatr im. Czesława
Niemena, godz. 21

DLA DZIECI 
Wakacyjne czwartki 
z Mikołajem Kopernikiem
Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie, godz. 10-15

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 Astro-
nomiczne
zwiedzanie pracowni:
godz. 9, 10.30, 12,
13.30, 15

nocne pokazy: godz.
22.30, 23.30

WYSTAWA 
Związek Plas-
tyków Warmii
I Mazur:
przegląd prac
Galeria Spich-
lerz MOK,
godz. 10-17

WYSTA-
WA 
Maria

Janek:
malarstwo

Galeria
Sąsiedzi MOK,

godz. 10-18

DLA DZIECI 
Wakacyjna Bajkoterapia 3 
zabawy dla przedszkolaków
ABECADŁO, godz. 10
(zapisy — liczba miejsc
ograniczona)

DLA DZIECI 
Podróże małe i duże
warsztaty dla dzieci 
w wieku 7-10 lat
ABECADŁO, godz. 13
(zapisy — liczba miejsc
ograniczona)

DLA DZIECI 
LATO PRZEZ PRYZMAT SZTUK
RÓŻNYCH
warsztaty dla dzieci
i młodzieży
MOK Olsztyn, warsztaty
w godz. 10-16
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WYDARZENIE 
Festiwal Ciało — Ziemia —
Miłość
Lamkowo, godz. 17.30

18 LIPCA
WYDARZENIE 
XIV Olsztyńska Trzydniówka
Teatralna
• godz. 16-19; plac przed Galer-
ią Rynek MOK — Strefa Teatro-
maniaka i konkurs plastyczny 
• godz. 17.30 Scena
Staromiejska — Teatr Gry
i Ludzie „Koty trzy”
• godz. 18.30; plac za Wydzi-
ałem Sztuki UWM (ul. Szra-
jbera / al. Gelsenkirchen) —
Grupa Cyrkowa Galapiat, „BOI”
• godz. 19.30; Targ Rybny —
Scena „C”, „Piwowar”
• godz. 20.30; amfiteatr —
Katarzyna Groniec „Wiszące
ogrody”; bilety: 20 zł
• godz. 22; rynek staromiejski
— Teatr „A”, „Giganci” (od 16 lat)

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

WYDARZENIE
Święto Policji
Amfiteatr im. Czesława
Niemena, godz. 10

OLSZTYN. 
AKTYWNIE! 
Odnowa Aktywnie!
Centrum Intensywnej Rehabil-
itacji Dzieci i Dorosłych, godz.
9-17
Zapisy: 698 622 778

KINO 
Noc oczyszczenia: Anarchia
Samoloty 2
Więzy krwi
Kino Helios

WYDARZENIE 
DOBREMIASTOCK FESTIVAL
2014,
Stadion sportowy, 
Dobre Miasto, godz. 18

WYDARZENIE 
Festiwal Piosenki 
Turystycznej i Żeglarskiej
Swaderki, godz. 12

KULTURA 
Węgajty
Wioska Teatralna, godz. 18

WYDARZENIE 
Festiwal Ciało - Ziemia -
Miłość
Lamkowo, godz. 17.30

DLA DZIECI 
LATO PRZEZ PRYZMAT SZTUK
RÓŻNYCH
warsztaty dla dzieci
i młodzieży
MOK Olsztyn, godz. 10-16

KINO
„Czerwony i niebieski“
„Zacznijmy od nowa“
Kino Studyjne 
Awangarda 2

WYDARZENIE 
Barczewskie Lato Artystyczne 
z Muzyką Rozrywkową
Barczewo, godz. 19

19 LIPCA
WYDARZENIE 
Śniadanie na trawie
Otwarcie parku Centralnego,
godz. 10
XIV Olsztyńska Trzydniówka
Teatralna
• godz. 15-18; plac przed
Sceną Staromiejską — Teatr
Na Walizkach, „Cyrkoland”
• 16-20; plac przed Galerią
Rynek MOK — Strefa Teatro-
maniaka i konkurs plastyczny
• godz. 19; scena staromiejs-
ka — Teatr „A”, „Bajka o smoku
Kubie”

• godz. 20; Targ Rybny —
Teatr Gry i Ludzie, „Opowieści
Wagantów”
• godz. 21; Rynek Staromiejski
— Teatr Nikoli, „Maruczella”
• godz. 22; plac
Dunikowskiego — Teatr Biuro
Podróży, „Makbet” (od 16 lat)

WYDARZENIE 
DOBREMIASTOCK FESTIVAL
2014,
Stadion sportowy, 
Dobre Miasto, godz. 19

KULTURA 
Wioska Teatralna 2014
Węgajty, godz. 10

KONCERT 
Letnie koncerty muzyki
„Varmia Gaudet et Cantat”,
Biskupiec, godz. 19

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

OLSZTYN. AKTYWNIE!
Spacery podwodne
Nurkowanie
Jezioro Krzywe
Skorpena, godz. 9
Zapisy: www.skorpena.olsz-
tyn.pl w zakładce „olsztyn 
aktywnie”.

Przewodnik czeka
Szlakiem św. Jakuba 
do Gietrzwałdu
Łupstych 
(pętla autobusowa), 
godz. 8.30

Odnowa 
Aktywnie!
Centrum Intensywnej 
Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych,
godz. 9-17
Zapisy: 698 622 778

Strzelectwo sportowe
Strzelnica LOK, godz. 10–14

Wykład 
żywieniowy
Podstawy zdrowego żywienia
u osób aktywnych
Fitness Club Sylwetka, godz.
12
Rezerwacja: 89 543 07 93.

IMPREZA 
Latino
Klub Amnezja, godz. 20

DLA DZIECI 
LATO PRZEZ PRYZMAT SZTUK
RÓŻNYCH
warsztaty dla dzieci
i młodzieży
MOK Olsztyn, godz. 10-16

20 LIPCA
WYDARZENIE 
XIV Olsztyńska Trzydniówka
Teatralna
• godz. 14-16; plac przed
sceną staromiejską — Teatr Na
Walizkach, „Cyrkoland”
• godz. 16-20; plac przed Ga-
lerią Rynek MOK — Strefa
Teatromaniaka i konkurs plas-
tyczny
• godz. 17.30 — skrzyżowanie
ul. Stare Miasto
i ul. Staromiejskiej — jaGUzz /
Warszawskie Studio Tańca,
„Niecodzienny spektakl
taneczny w ruchu ulicznym”
• godz. 18.30; kamienica Nau-
jacka MOK — Grupa Teatralna
KOKON, „Zabawa”
• godz. 19.30; Targ Rybny —
Teatr Na Walizkach „Beczka
śmiechu”
• 20.30; amfiteatr — Zbigniew
Zamachowski; bilety: 20 zł
• godz. 22; plac za Wydziałem
Sztuki UWM — Grupa Cyrkowa
Galapiat, „Marathon”. Na za-
proszenia (do odbioru w Infor-
macji Kulturalnej MOK)

KULTURA   NATURA    REKREACJA    ROZRYWKA    KULTURA   NATURA    REKREACJA    ROZRYWKA    KULTURA   NATURA   REKREACJA   

Graj, wygrywaj, baw się w Parku Centralnym! Szukaj konkursów w Radiu Zet Gold, Radiu
Olsztyn i Gazecie Olsztyńskiej. Nagrody — sprzęt piknikowy, rekreacyjny i do zabawy. 
Od 14 do 19 lipca 2014 — zapraszają: Urząd Miasta Olsztyna i Galeria Warmińska. 



KULTURA 
XXXVI Olsztyńskie Koncerty
Organowe im. Feliksa
Nowowiejskiego
Bazylika konkatedralna św.
Jakuba, godz. 20

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

SPORT 
IV Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski o Puchar
Prezydenta Olsztyna, godz. 10

KULTURA 
Moda z wiejskiej szafy
Olsztynek, skansen,
godz. 10

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!
Joga
park Jakubowo, godz. 11

Tai-chi
park Jakubowo, godz. 8

Golf
Mazury Golf&Country
Club
Naterki, godz. 12

Nordic walking
ul. Jagiellońska (sanato-
rium)- J. Wadąg -

ul. Jagiellońska, godz. 10

Park Rozrywki Aktywnej
BARTBO

Butryny
Rezerwacja: bart-
bo@bartbo.pl.
Trzeba podać

imię

i nazwisko,
termin i liczbę

osób.
W temacie

wiadomości należy umieścić
wpis: Olsztyn Aktywnie.

Triathlon
Jezioro Długie przy moście,
godz. 10

WYDARZENIE 
Festiwal Ciało - Ziemia -
Miłość
Lamkowo, godz. 17.30

DLA DZIECI 
LATO PRZEZ PRYZMAT SZTUK
RÓŻNYCH
warsztaty dla dzieci
i młodzieży
MOK Olsztyn, godz. 10-16

21 LIPCA
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

KONCERT 
Pro Musica Antiqua
Bazylika konkatedralna św.
Jakuba, godz. 20

WYDARZENIE 
Festiwal Ciało - Ziemia - Miłość
Lamkowo, godz. 17.30

KULTURA 
Wioska Teatralna 2014
Węgajty, godz. 10

DLA DZIECI 
Wakacyjna Akademia Sztuki 
warsztaty plastyczne
ABECADŁO, godz. 12

DLA DZIECI 
LATO PRZEZ PRYZMAT SZTUK
RÓŻNYCH
warsztaty dla dzieci i młodzieży
MOK Olsztyn, godz. 10-16

22 LIPCA 
WYDARZENIE 
Międzynarodowe Olsz-
tyńskie Dni Folkloru
WARMIA
Amfiteatr im. Czesława
Niemena, godz. 17

KONCERT 
The Koffin Kats
Nowy Andergrant, godz. 20

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

WYDARZENIE 
Festiwal Ciało - Ziemia -
Miłość
Lamkowo, godz. 17.30

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

DLA DZIECI 
Wakacyjna Bajkoterapia 3 
zabawy dla przedszkolaków
ABECADŁO, godz. 10 (zapisy)

DLA DZIECI 
Podróże małe i duże
warsztaty dla dzieci w wieku
7-10 lat
ABECADŁO, godz. 13 (zapisy)

DLA DZIECI 
LATO PRZEZ PRYZMAT SZTUK
RÓŻNYCH
warsztaty dla dzieci
i młodzieży
MOK Olsztyn,
godz. 10-16

10 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

Na OGF zaprasza zespół Hey
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OLSZTYN 19 lipca

zaprasza miłośników ekologii, zdrowego trybu
życia i aktywności fizycznej

DOBRE MIASTO 18 - 19 lipca

Nieznani są jeszcze
wszyscy artyści wy-
stępujący na festiwa-

lowej scenie, jednak ci, którzy
zagrają, na pewno nie rozcza-
rują uczestników. W Dobrym
Mieście można będzie zoba-
czyć zespół Łąki Łan, Ejtoban-
gla oraz Bob One i Bas Tajpan.
Dodatkową atrakcją, która
pojawiła się w programie
festiwalu, jest dobro-
miejski Motopiknik.
W ubiegłych latach
w ramach imprezy
organizowano spot-
kania ze znanymi osobisto-

ściami, takimi jak Lech Wa-
łęsa. Zainteresowanym ra-
dzimy śledzić  stronę www.do-
bremiastock.drugastronaognia
.eu.

— To zupełnie coś nowego
w Olsztynie i mam nadzieję,
że na stałe wpisze się w at-
rakcje miasta — tak o impre-
zie „Śniadanie na trawie”,
która odbędzie się 19 lipca
podczas otwarcia Parku
Centralnego, mówi Piotr
Grzymowicz, prezydent
Olsztyna. Atrakcji będzie
mnóstwo. 
19 lipca o godz. 10 Park Cen-
tralny uroczyście otworzy Piotr
Grzymowicz, prezydent Olszty-
na. To będzie jednak tylko
przedsmak tego, co nastąpi

w nowym miejskim obiekcie,
który z pewnością uzyska mia-
no jednej z najpiękniejszych
wizytówek stolicy Warmii i Ma-
zur. Podczas czterech godzin
imprezy pod hasłem „Śniadanie
na trawie” na mieszkańców
Olsztyna czekać będzie mnó-
stwo atrakcji. Wokoło pod-
świetlonej fontanny z makietą
Układu Słonecznego powstaną
strefy: plastyczna, muzyczna,
rekreacyjna oraz z książką.
W strefie plastycznej ma-
luchy będą miały
za zadanie

namalować Park Centralny,
a w nagrodę otrzymają upo-
minki. Na stoiskach podziwiać
będzie można także rękodzieła.
Mieszkańców w muzyczne ryt-
my na scenie przy fontannie
wprowadzi zespół kameralny
Pro Musica Antiqua. Wystąpi
także Daniel Rupiński. Na sce-
nie nie zabraknie także gitaro-
wego brzmienia. W strefie rek-
reacyjnej czekać będą m.in. za-
jęcia tai-chi, gry planszowe,
szaleństwo z hula hoopem, ze
skakanką czy gra w gumę. Przy
tej okazji odbywać się

będą konkursy z nagrodami.
Miniturniej szachowy przepro-
wadzi prof. Stanisław Czacho-
rowski. 
Niezwykle ciekawie zapowiada
się strefa z książką. Maraton
czytania na głos rozpocznie
Piotr Grzymowicz. Później ulu-
bione fragmenty przeczytać bę-
dzie mógł każdy chętny. Do
swojego kącika zaproszą m.in.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Olsztynie oraz Bożena Kracz-
kowska, dziennikarka „Gazety
Olsztyńskiej”, a także pisarka

i malarka.

DOBREMIASTOCK 

ŚNIADANIE NA TRAWIE W PARKU CENTRALNYM

VII edycja festiwalu Dobremiastock to lokalna odpowiedź na
Przystanek Woodstock. Organizatorzy stawiają na muzykę,
dyskusję o problemach życia codziennego i sport. 

Święto Policji

Varmia Gaudet et Cantat
Bieżąca edycja
festiwalu Varmia
Gaudet et Cantat
startuje 19 lipca o
godz. 19 koncer-
tem pod tytułem
„Od madrygałów do Beatle-
sów”. Bohaterem tego lipco-
wego wieczoru będzie znako-
mity zespół wokalny „Affabre”
z Poznania. Podczas tegorocz-
nego koncertu usłyszymy prze-
krój muzyki a cappella róż-

nych epok
— zabrzmią
renesansowe

madrygały,
ale i opraco-
wania muzy-

ki popularnej oraz przebojów
muzyki instrumentalnej na 6-
osobowy męski zespół wokal-
ny. Kolejny koncert 26 lipca.
Wstęp na wszystkie wydarze-
nia festiwalu jest bezpłatny. 

Tego dnia policjanci z War-
mii i Mazur będą święto-
wać i na te uroczystości
zapraszają mieszkańców.
Oficjalne uroczystości odbę-
dą się 18 lipca i rozpoczną się
o godz. 10 mszą świętą w by-
łym kościele garnizonowym
przy ul. Konopnickiej. Po niej
wszyscy uroczyście przema-
szerują ulicami Kromera, No-
wowiejskiego, Zamkową do
amfiteatru im. Czesława Nie-
mena. Tam o godz. 11.30 od-
będzie się uroczysty apel, pod-
czas którego policjanci otrzy-
mają odznaczenia i awanse.
Na godz. 13 natomiast za-
planowano część artystycz-
ną. Tym razem na
scenie zaprezentują

się uzdolnione dzieci funk-
cjonariuszy.
Jednak to nie wszystkie at-
rakcje tegorocznego święta.
Policjanci zaplanowali jeszcze
różne imprezy okolicznościo-
we. Podczas wakacji często
brakuje krwi, dlatego też chęt-
ni mogą przyłączyć się do
mundurowych i do 24 lipca
w placówkach Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa honorowo oddawać
krew. 15 lipca natomiast
o godz. 13 w Olsztynie przy
ul. Pstrowskiego 3 zostanie
odsłonięta tablica upamięt-
niająca tych policjantów, któ-
rzy polegli na służbie. Nie za-
braknie też rywalizacji spor-
towej. 16 i 17 lipca możecie po-
kibicować zawodnikom, którzy
rozegrają mecze w I Ogólno-

polskim Turnieju Piłki Noż-
nej o Puchar Komendan-

ta Wojewódzkiego Poli-
cji w Olsztynie.
Mecz na boisku
UWM przy

ul. Ocza-
powskiego. 

OLSZTYN
18 lipca

RAMSOWO 19 lipca - 16 sierpnia
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Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją 

NA PLAŻĘ BEZ KORKÓW, DZIUR I SPALIN

Ulica Bałtycka jeszcze do
niedawna nie należała
do ulubionych tras kie-
rowców, rowerzystów
i pieszych. Mimo że dro-
ga prowadzi zarówno
nad Jezioro Długie, jak
i Ukiel, entuzjastów po-
ruszania się po niej bra-
kowało. A dziś? Cierpli-
wość została nagrodzo-
na, bo mamy nową,
piękną ulicę.

Oddycham z ulgą
— Nie da się ukryć, że prze-

budowa ulicy Bałtyckiej dała
nam w kość. Mieszkam
w Gutkowie, więc nieraz zda-

rzało mi się zaciskać zęby, po-
konując drogę do przedszko-
la z dzieckiem, do pracy i z po-
wrotem — przyznaje pan Ro-
man. — Na szczęście gdy dziś
jadę tą drogą, nie stojąc w kor-
kach, oddycham z ulgą. War-
to było się pomęczyć.

Powodów do zachwytów nie
brakuje nie tylko kierowcom,
ale i pasażerom komunikacji
miejskiej, jak i rowerzystom
czy pieszym. 

— Mieszkamy w centrum,
więc często pokonujemy tę
trasę, by pospacerować z wóz-
kiem wokół Jeziora Długiego.
Przez korki wywołane re-
montem była to dotąd droga

przez spaliny i huk. Teraz wi-
dać poprawę. Jest naprawdę
super — dodają pani Ewa
i pan Tomasz, rodzice 3-mie-
sięcznej Oliwii.

Bezpieczeństwo 
najważniejsze
Bałtycka jest ulicą klasy

Z i stanowi drogę wojewódz-
ką. Jej przebudowa była ko-
niecznością, bo była przede
wszystkim niebezpieczna: ze
względu na małą szerokość
oraz złą, zużytą nawierzchnię,
niedostosowaną do panują-
cego na niej ruchu. Naukow-
cy z Politechniki Gdańskiej
uznali ją w 2010 r. nawet za

n a j n i e b e z p i e c z n i e j s z ą
w Olsztynie, bo na godzinę
przejeżdżało nią 1000-1300
pojazdów i było sporo groź-
nych wypadków. A prognozy
na lata po roku 2020 przewi-
dują wzrost ruchu samocho-
dowego do 1400-1800 samo-
chodów na godzinę. 

W czerwcu 2010 roku przed-
stawiciele Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów oraz projek-
tanci spotkali się z mieszkań-
cami, by porozmawiać o pro-
jektowych założeniach prze-
budowy prawie półtorakilo-
metrowego odcinka ul. Bał-
tyckiej. Przedstawiono też za-
grożenia wynikające z zanie-

chania inwestycji: zniszczona
nawierzchnia i krawężniki, ha-
łas, spadek wartości działek
sąsiadujących z drogą, korki,
szkodliwe spaliny (dla ludzi
i środowiska), brak ścieżki ro-
werowej, zwiększone ryzyko
kolizji i wypadków (potrącenia
pieszych i rowerzystów, zwłasz-
cza młodzieży), gorszy komfort
jazdy kierowców i rowerzystów,
drzewa w skrajni, czyli  nie-
bezpieczeństwo dla pojazdów
i dla drzew. 

Te argumenty przekonały
mieszkańców, którzy przy-
klasnęli wariantowi przebu-
dowy zakładającemu naj-
mniej drzew do usunięcia.

Jeszcze plaża
i będzie pięknie
Drzewa udało się ocalić, pięk-

no okolicy też, a ul. Bałtycka jest
dwupasmową arterią dla sa-
mochodów. Rowerzyści ko-
rzystają z dwukierunkowej
ścieżki rowerowej od strony
Jeziora Czarnego, a piesi z no-
wych, prostych chodników.
Jednak to tylko część wykona-
nych tu prac. Nie wszystkie są
widoczne gołym okiem. Przy
okazji trzeba było przebudować
wiele podziemnych instalacji:
wodno-kanalizacyjnych, tele-
komunikacyjnych, elektrycz-
nych (nowe oświetlenie i linie
energetyczne), gazowych oraz
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uwzględnić kilka skrzyżowań
i wiele zjazdów do posesji. Do
tego doszła przebudowa urzą-
dzeń sygnalizacji świetlnej,

rozbiórka i budowa murków
i ścian oporowych, wzmocnie-
nie istniejących skarp i nasy-
pów, wycinka drzew i krze-
wów i nowe nasadzenia ziele-
ni.  Wszystko podporządko-
wane spięciu z projektowa-
nym przedłużeniem ulicy Bał-
tyckiej po północnej stronie li-
nii kolejowej.

— Teraz tylko czekać na
otwarcie plaży miejskiej i już
w ogóle będzie pięknie —
przyznaje pan Bartosz, rowe-
rzysta. — Nie ma nic wspa-
nialszego niż przejażdżka ro-
werem, zakończona kąpielą
w jeziorze. Już nie mogę się
doczekać.

Dane techniczne ulicy 
• Kategoria drogi: wojewódzka, KR5
• Klasa: Z
• Prędkość projektowa: 60 km/h
• Obecne natężenie ruchu: 28 892 poj./doba 

obciążenie w godzinie szczytu: 1000-1340 poj./h 
dla każdego kierunku 

• Prognoza na rok 2020:

SDR: 39 017 poj./doba
obciążenie w godzinie szczytu: 1400-1800 poj./h 
dla każdego kierunku

O zakończeniu prac 
przy modernizacji 
mówi Piotr Grzymowicz, 
prezydent Olsztyna

Przebudowa ulicy Bałtyckiej
wzbudziła wiele emocji. Czy
dziś, po zakończeniu prac, mo-
żemy mówić o sukcesie?

—  Dziś do dyspozycji kie-
rowców i mieszkańców osied-
li Nad Jeziorem Długim, Re-
dykajny, Likusy i Gutkowo
jest zupełnie nowa i co naj-
ważniejsze — wygodniejsza
i dużo bezpieczniejsza droga.
Jedna z głównych miejskich
arterii zupełnie zmieniła swo-
je oblicze. Poprzednia droga
była jednojezdniowa, nierów-
na, niebezpieczna. W obecnej
chwili są to po dwa pasy ruchu
w każdym kierunku. Trzeba
też podkreślić, że przebudowa
zakładała także gruntowną
modernizację sieci podziem-
nych, m.in. wodociągowych.
Dziś dzięki nowej kanalizacji
mamy pewność, że w przy-
padku np. awarii ścieki przed-
ostaną się do gruntu. To rów-
nież wykonane ścieżki, za-
równo spacerowe oraz rowe-

rowe, bezpieczne oświetlenie.
Droga przyjazna nie tylko
mieszkańcom, ale i środowis-
ku. Do tego dochodziło rów-
nież wyjątkowe położenie tej
drogi pomiędzy dwoma jezio-
rami i duże zadrzewienie te-
renu. Dziś stała się arterią
cieszącą oko i wpisującą się
w ideę miasta-ogrodu.

Zastosowano tam wiele roz-
wiązań, które poprawiają
komfort życia mieszkańców.
Wśród nich jest m.in. insta-
lacja ekranów dźwięko-
chłonnych.

— Pamiętamy dyskusję, co
zrobić, żeby ocalić jak najwię-
cej drzew i nie zeszpecić przy
tym krajobrazu ekranami
dźwiękochłonnymi. Rozmowy
z mieszkańcami trwały długo
i postawiono wyłącznie te, na
które wyrazili zgodę. Projektant
w pierwszej fazie prac zapro-
ponował, by było ich znacznie
więcej. Musieliśmy wziąć pod
uwagę fakt, by nowa arteria
wkomponowała się w okolicę

i przyrodę. Ekrany stanęły więc
tylko tam, gdzie było to ko-
nieczne, obok budynków
i np. szkół. Patrząc na efekt,
myślę, że warto było się jednak
potrudzić. Dodatkowo dziś sa-
mochody jeżdżą płynnie, nie
ma dziur, korków, w związku
z tym hałas został ograniczony.
Ma to też bezpośrednie prze-
łożenie na środowisko, ponie-
waż zmniejszyła się emisja
spalin. Po zakończeniu budo-
wy każdego układu komuni-
kacyjnego przeprowadzamy
też audyt, w którym określamy
korzyści dla mieszkańców.
W tym przypadku są to rów-
nież korzyści wymierne, zwią-

zane z transportem osobo-
wym i towarowym. Poprzez
płynność jazdy oszczędzamy
nie tylko czas osób dojeżdża-
jących do pracy, poruszają-
cych się po mieście, ale przede
wszystkim paliwo. To da się
przeliczyć na pieniądze.
W przypadku np. Artyleryj-
skiej dało to ograniczenie kosz-
tów, przeszło 60 mln złotych
oszczędności w przypadku
transportu osobowego i 20
mln oszczędności w przewo-
zach towarowych. Po roku po-
dobne zestawienie sporządzi-
my dla ulicy Bałtyckiej. Mó-
wimy więc o szeregu korzyści,
które przyniosła modernizacja.

Z korzyścią dla płuc i portfela

Ulica Bałtycka prowadzi na plażę miejską, która zostanie 
otwarta już w sierpniu
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• Oglądaj z plaży i z jeziora     
• Słuchaj gwiazd muzyki 

BĄDŹ AKTYWNY

Kilometry pod butami
Lubicie spacerować? In-
teresują was ciekawe
historie? Jeśli na oba

pytania odpowiedzieliście
twierdząco, koniecznie do-
łączcie do uczestników spa-
cerów z przewodnikiem. 12
lipca macie szansę poznać
Szlak Konny Marion Doen-
hoff, a 19 lipca dotrzeć Szla-
kiem św. Jakuba do Gietrz-
wałdu.
Jeśli podczas spacerów chcecie
się trochę bardziej zmęczyć,
chwyćcie w dłonie kijki i wy-
bierzcie się na trening nordic
walking. Tutaj też wspaniałych
widoków i niezwykłych histo-

rii nie zabraknie. Najbliższa
wycieczka 20 lipca.
A teraz podkręcamy tempo
i marsz łączymy z biegiem.
Zajęcia z marszobiegu to ideal-
na okazja, by dołączyć do ogól-
noświatowej społeczności bie-
gaczy. Czas na trening zare-
zerwujcie sobie 13 lipca. Tego
dnia również coś dla mam,
które chcą być aktywne.

Czas na wodę
Olsztyn i okolice to nie tylko
wspaniałe szlaki piesze, ale
również niezwykłe akweny. Te
możecie poznać z pokładu
windsurfingu (12 lipca), kaja-

ka (13 lipca) lub spenetrować
razem z płetwonurkami (19

lipca).

A prawdziwym twardzielom
proponujemy połączenie
dwóch żywiołów — wody i zie-
mi. 20 lipca nad Jeziorem
Długim startuje triathlon, czy-
li połączenie pływania, kolar-
stwa i biegania.

Oderwij się
Nie zawiodą się również ci,
którzy lubią oderwać się od
ziemi. Czeka na nich kolar-
stwo grawitacyjne, czyli loty
z rowerem (13 lipca) oraz za-
proszenie do parku linowego.

Tu możecie się wspinać, zjeż-
dżać tyrolkami, dać upust swo-
jej dzikiej naturze. 12 lipca za-
prasza Leśny Park Linowy, a 20
lipca Park Rozrywki Aktywnej
Bartbo, gdzie oprócz parku li-
nowego czeka zorbing, quady,
seagwaye i wiele innych rozry-
wek, które spodobają się za-
równo małym, jak i dużym.

Cel, pal, dołek
W programie akcji „Olsztyn.
Aktywnie!” jest też coś dla
wielbicieli precyzji. Możecie
spróbować swoich sił w celo-
waniu do dołka na polu w Na-
terkach (13 i 20 lipca). Nie
obawiajcie się, jeśli jeszcze nie
debiutowaliście w roli golfisty,
instruktorzy służą pomocą.
Precyzja i dobre oko przyda-
dzą się również podczas wizyty
na strzelnicy. Czeka na was
szeroki wybór broni i tarcza.
Strzelnica LOK zaprasza 19
lipca.

Forma na medal
Olsztyn. Aktywnie! nie zapo-
mina również o tych, którzy

podczas aktywności
chcą budować rzeźbę,
pracować nad kon-
dycją czy gibkością.
Fitness Club Syl-
wetka zaprasza

Olsztyn. Aktywnie! to oferta dla wszystkich — kobiet, mężczyzn, dzieci, 
dorosłych, bardziej i mniej doświadczonych sportowo. Wybierzcie dyscyplinę,
w której czujecie się najlepiej lub taką, której zawsze chcieliście spróbować
i do dzieła.
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• Żyj ekologicznie • Baw się z dziećmi 

WE WŁASNYM STYLU I TEMPIE

do udziału w Maratonie Siło-
wym. Z kolei, jeśli nie czujecie
się jeszcze gotowi, by stanąć
w szranki z innymi siłaczami,
wybierzcie się na zajęcia „Bu-
duj formę z Fitness Club At-
hletic”. Najbliższe zajęcia 13
lipca. Siła i wdzięk to nieod-
zowne elementy potrzebne do
uprawiania pole dance. To po-
łączenie tańca i akrobatyki
z wykorzystaniem rury zdo-
bywa coraz więcej sympaty-
czek. Powód? Wysiłek nagro-
dzony jest niesamowitymi
efektami fizycznymi. Najbliż-
sze zajęcia

w Lejdis Studio 12 lipca. Nie-
samowite efekty dla ciała i du-
cha daje też uprawianie jogi
i tai-chi. Sprawdźcie sami, czy
po takim treningu świat nie
wyda wam się piękniejszy. Za-
jęcia tych dyscyplin w każdą
niedzielę.

W zdrowym ciele
O l s z t y n .
A k t y w -
n i e !
troszczy
się też
o popra-

wę zdrowia swoich uczest-
ników. Jeśli macie problem
ze stawami, dokucza wam

ból mięśni, odwiedźcie
Centrum Inten-

s y w n e j
R e h a -
bilita-
c j i
Dzie-
c i

i Dorosłych,
gdzie 18 lipca odbędą się za-
jęcia Odnowy Aktywnie! 
Warto też się dowiedzieć, jak
wzmocnić efekt sportu odpo-
wiednią dietą. Specjaliści od
żywienia zapraszają na wy-

kład 19 lipca do Fitness Clubu
Sylwetka.

Jedziemy, jedziemy!
Wydarzeniem nadchodzących
dwóch tygodni będzie z pew-
nością maraton spinningowy,

który odbę-

dzie się przed olsztyńskim ra-
tuszem 12 lipca. Czekają na
was rowery stacjonarne, in-
struktorzy i muzyka zagrzewa-
jąca do dociskania pedałów. To
doskonały sposób, by poprawić
kondycję, jak i wygląd ciała.

Więcej o aktualnych wydarzeniach
znajdziecie na stronie: 

aktywnie.olsztyn.eu



16 NIE ODPUŚĆ LATA K O N C E RT Y   W Y D A R Z E N I A   F E S T Y N Y

6 i 7 września
• Od rana do wieczora • Słuchaj gwiazd i.... tańcz!

Akcje uliczne, recitale ak-
torskie, koncerty muzyki
teatralnej, animacje dla
dzieci i monumentalne wi-
dowiska plenerowe. Już
od 18 do 20 lipca dzięki
wydarzeniom XIV Olsztyń-
skiej Trzydniówki Teatral-
nej Olsztyn stanie się wiel-
ką sceną teatralną. Poczuj
magię teatrów ulicznych.
Jedną z gwiazd będzie Ka-
tarzyna Groniec.

Jaka była najtrudniejsza rola
Katarzyny Groniec?

— Wydaje mi się, że każda
z dotychczasowych była dla
mnie wyzwaniem. Zawsze naj-
trudniejszy jest początek. Mo-
ment, kiedy powstaje coś no-
wego, kreowanie całości. Na
początku zazwyczaj jestem bez-
radna. Pojawia się strach, że się
nie uda, wydaje mi się, że nie
ogarnę tematu. Tak jest teraz,
tak było przedtem. Możliwe, że
im dalej brniesz w las, tym
więcej masz wątpliwości. Tym
bardziej się zastanawiasz, czy
tych piosenek nie dotykało się
w podobny sposób, czy to już
było. A jeśli piszę nowe, to jak
mają brzmieć? To są  wątpli-
wości towarzyszące podejmo-
waniu decyzji. Myślę, że rów-
nież nieobce ludziom parają-

cym się zupełnie czymś in-
nym. Na pewno niełatwym za-
daniem była dla mnie praca
nad „Listami Julii”. Intensyw-
ne dwa lata. Potem walka
o prawa, niepewność o to, czy
uzyskamy je na czas. Wcho-
dząc do studia, nie wiedzieliś-
my, czy za chwilę cała nasza
praca nie wyląduje w śmietni-
ku, bo wciąż nie mieliśmy zgo-
dy na wykorzystanie utworów.
Istniała też obawa, że wytwór-
nia, która wyłożyła pieniądze
na płytę, wyśle płatnego mor-
dercę, bo wyłożyła kasę na
mżonkę. Nie wyglądało to
wszystko zbyt dobrze. Koniec
końców — udało się, ale stres
był wielki.

Okazuje się, że życie artysty
przypomina czasem rosyjską
ruletkę?

— (śmiech) Może nie aż tak,
ale na pewno jest pełne trud-
nych sytuacji. Nie wspomina-
jąc o wenie, która raz jest,
a potem długo się na nią cze-
ka. Czasem nie idzie.

Artysta czeka na natchnienie,
a widzowie na dobry występ.

— Kiedy się wychodzi przed
ludzi, nie ma już odwrotu. Pub-
liczność czeka i trzeba odnaleźć
w sobie emocje i dać z siebie

wszystko. Ludzie zapłacili za bi-
lety, przychodzą na koncert
i oczekują  dobrego wykonania.
Artysta ma być dobry i koniec. 

A zdarza się kiepska widow-
nia?

— Zdarza się, ale się o tym nie
mówi (śmiech). Odpowiedź
poprawna politycznie brzmi, że
kiepska widownia to ta, która
nie przyszła. Nie da się jednak
ukryć, że czasem na widowni
siedzą Węgrzy. Co oznacza, że
nic nie kumają. Niestety. Nic
nie łapią. Można się boleśnie
poobijać o mur obojętności,
walcząc o ich uwagę. Ale to ry-
zyko zawodowe. Zdarzają się
fantastyczni ludzie i tacy, któ-
rzy nie mają tej wrażliwości.
Nie wiadomo, z czego to wy-
nika i dlaczego ci drudzy zna-
leźli się w tym miejscu, na da-
nym koncercie. Trzeba dla nich
grać i starać się przeciągnąć na
swoją stronę.

Takich problemów nie ma
zapewne z olsztyńską publicz-
nością.

— Bardzo lubimy grać
w Olsztynie. To świetne miejsce
i mamy z nim związanych wie-
le dobrych wspomnień. Myślę,
że tutaj jest publiczność wycho-
wana na wyjątkowych koncer-
tach. Ludzie chętnie uczestniczą
w ciekawych artystycznie wy-
darzeniach i wiedzą, na co idą.
Spotkania „Śpiewajmy Poezję”
nauczyły olsztyniaków słuchać
zupełnie innej muzyki. Przy-
chodzą, bo wiedzą, czego chcą.

Program: 
piątek, 18 lipca
• godz. 16-19; plac przed Ga-
lerią Rynek MOK — Strefa
Teatromaniaka i konkurs pla-
styczny 
• godz. 17.30 Scena Staro-
miejska — Teatr Gry i Ludzie
„Koty trzy”
• godz. 18.30; plac za Wydzia-
łem Sztuki UWM (ul. Szrajbera
/ al. Gelsenkirchen) — Grupa
Cyrkowa Galapiat, „BOI”
• godz. 19.30; Targ Rybny —
Scena „C”, „Piwowar”
• godz. 20.30; amfiteatr —
Katarzyna Groniec „Wiszące
ogrody”; bilety: 20 zł
• godz. 22; Rynek Staromiejski
— Teatr „A”, „Giganci” (od 16
lat)

sobota, 19 lipca 
• godz. 15-18; plac przed
sceną staromiejską — Teatr
Na Walizkach, „Cyrkoland”
• 16-20; plac przed Galerią Ry-
nek MOK — Strefa Teatroma-
niaka i konkurs plastyczny
• godz. 19; scena staromiejska
— Teatr „A”, „Bajka o smoku
Kubie”
• godz. 20; Targ Rybny —
Teatr Gry i Ludzie, „Opowieści
Wagantów”
• godz. 21; rynek staromiejski
— Teatr Nikoli, „Maruczella”
• godz. 22; plac Dunikow-
skiego — Teatr Biuro Podróży,
„Makbet” (od 16 lat)

niedziela, 20 lipca
• godz. 14-16; plac przed
sceną staromiejską — Teatr
Na Walizkach, „Cyrkoland”
• godz. 16-20; plac przed Ga-
lerią Rynek MOK — Strefa
Teatromaniaka i konkurs pla-
styczny
• godz. 17.30 — skrzyżowanie
ul. Stare Miasto i ul. Staromiej-
skiej — jaGUzz / Warszawskie
Studio Tańca, „Niecodzienny
spektakl taneczny w ruchu
ulicznym”
• godz. 18.30; kamienica Nau-
jacka MOK — Grupa Teatralna
KOKON, „Zabawa”
• godz. 19.30; Targ Rybny —
Teatr Na Walizkach „Beczka
śmiechu”
• 20.30; amfiteatr — Zbig-
niew Zamachowski; bilety:
20 zł
• godz. 22; plac za Wydziałem
Sztuki UWM — Grupa Cyr-
kowa Galapiat, „Marathon”.
Na zaproszenia (do odbioru
w Informacji Kulturalnej MOK)

XIV OLSZTYŃSKA 
TRZYDNIÓWKA TEATRALNA 

OLSZTYN 

18-20 lipca


