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Sport to frajda. Sierp-
niowe zmagania na zie-
mi, w wodzie i w po-
wietrzu

Olsztyn. 
Aktywnie!

145 16

Zabawa na stadionie 
dla małych i dużych,
a na deser Harlem
i Walerek

Leśny pełen
blasku

n a k ł a d :  1 0  0 0 0

GWIAZDA LATA:
MATT DUSK

Muzyka, liryka,
emocje. Mela Ko-
teluk i Kaliber 44
śpiewają inteli-
gentnie

Bez lipy

OLSZTYN
6 sierpnia
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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 
20 SIERPNIA
A w nim m.in.:

Nasi górą!

Przed nami koncerty dwóch
olsztyńskich legend. Na sce-
nie Olsztyńskiego Lata Arty-
stycznego zaprezentują się
specjaliści od irlandzkich ryt-
mów, czyli Shannon. Nie za-
braknie też ciężkiego uderze-
nia, czyli popisów panów
z Vadera.

Zielono mi!

Ten festiwal ma w nazwie
zieleń, a w obsadzie same
gwiazdy. Gotowi na Olsztyn
Green Festiwal? W kolejnym
NOL-u zdradzimy szczegóły
imprezy.

3, 2, 1... start!

Biegnij po zdrowie, sławę,
medal... Gotowi na III Pół-
maraton Jakubowy? Tej im-
prezy nie można przegapić.
Trzeba na niej być, jeśli nie
na starcie, to obok, by dopin-
gować tych, którzy bez biegu
żyć nie mogą.

Tytuł i przesłanie naszego wa-
kacyjnego informatora są pro-
ste i czytelne — „Nie Odpuść
Lata!”. Myślę, że tegorocznego
lata nikt nie odpuszcza, nawet
ono samo. Tak gorąco i bez-
deszczowo dawno już
w Olsztynie nie było, nic więc
dziwnego, że większość miesz-
kańców i przyjezdnych kieru-
je się ku naszym akwenom,
czyli mówiąc trochę staroś-
wiecko „ciągnie do wód”.
Olsztyńskie jeziora przeżywa-
ją w tych dniach prawdziwe
oblężenie i to najlepszy dowód,
że potrzebne są nam zagos-

podarowane miejsca do nad-
jeziornego wypoczynku. Taki
też jest cel modernizacji nad-
brzeży jeziora Ukiel, który to
projekt już niedługo dobiegnie
końca. Szkoda, że nie przed
wakacjami, ale pewnych reżi-
mów technologicznych nie da
się przeskoczyć. O tym, co się
zmieniło, będzie można się
przekonać już 9 sierpnia, kie-
dy zostanie otwarta pierwsza
część zmodernizowanej plaży.
Piękna, piaskowa plaża, czte-
ry boiska do siatkówki z prze-
bieralniami i toaletami, plac
zabaw — to czeka na olszty-

nian już od 9 sierpnia. Reszta
kąpieliskowych obiektów zo-
stanie udostępniona we wrześ-
niu, a testem sprawności bę-
dzie Olsztyn Green Festival
w dniach 6-7 września.
Wszystkich zmęczonych słoń-
cem, którzy będą chcieli zaznać
ochłody w cieniach i zieleniach
starówki zapraszam też na kon-
certy gwiazd Olsztyńskiego
Lata Artystycznego. Słoneczna
plaża i nastrojowy koncert to
najlepsze połączenie, takie wa-
kacyjne, rekreacyjno-kultural-
ne „dwa w jednym” w naszym,
olsztyńskim wydaniu.

Lato nie odpuszcza, 
my też go nie odpuszczajmy!

TU warto zajrzeć
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XXXVI Olsztyńskie
Koncerty Organowe

Oryginalne kompozycje,
twórcy i wyko-

nawcy. Olsztyńskie
koncerty organowe
gromadzą od lat en-
tuzjastów muzyki ka-
meralnej. Ko-
lejne już 10
i 15 sierpnia
o godz. 20
w Katedrze
św. Jakuba.

Program jest na tyle różnorod-
ny, że każdy znajdzie w nim coś
dla siebie. W niedzielę 10 sierp-
nia w katedrze św. Jakuba wy-
stąpi duet organowy — Ag-
nieszka i Jarosław Tarnawscy.
Zkolei 15 sierpnia podczas Kon-
certu Maryjnego usłyszymy Ju-

lię Karlovą — solistkę zKa-
zachstanu,

a na organach
zagra Andrzej

S i e k i e r s k i
(Francja).

Letnie Dobranocki Bluesowe
Dirty Aces

Brytyjczycy ruszają na pod-
bój olsztyńskiej publicz-

ności. Przygotujcie się na elek-
tryzujący występ. We wtorek 19
sierpnia w olsztyńskim amfi-
teatrze gościem cyklu Letnie
Dobranocki Bluesowe będzie
ekipa Dirty Aces. 
The Dirty Aces konsekwentnie
umacniają swoją pozycję na
międzynarodowej scenie blu-
esowej. Na swoim koncie
mają m.in. współpracę z naj-
starszym synem Muddy’ego
Watersa — Mudem Morgan-
fieldem. Zespół stworzyli Giles
Robson i gitarzysta Filip Koz-
lowski. Artyści inspirację czer-

pią od najlepszych. W ich utwo-
rach można usłyszeć fascynację
Tomem Waitsem, Bobem Dy-
lanem czy Howlin’ Wolfem.
Grupa ma swój niepowtarzalny
styl, a Giles i ekipa naprawdę
potrafią rozgrzać publikę do
czerwoności. Start o godz. 20.

OLSZTYN
10 i 15 sierpnia

OLSZTYN
19 sierpnia

Kino Amfiteatr

We wtore, 12 sierpnia
o godz. 20 w amfiteatrze

kolejna odsłona cyklu „Kino
Amfiteatr — Louis de Funes na
100-lecie urodzin”. Szykujcie
się na spotkanie z najbardziej
kultową ekipą żandarmów.
W czasie trzeciego seansu wy-
świetlany będzie film „Żandarm
na emeryturze“ z1970 roku. Sie-
rżant Cruchot mieszka wzamku
zbogatą żoną Józefą i...nudzi się
śmiertelnie. Wkrótce jednak
jeden z jego kompanów z żan-

darmerii doznaje amnezji. Cru-
chot z resztą ekipy nakładają
mundury i porywają chorego,
aby przypomnieć mu stare, do-
bre czasy.

OLSZTYN
12 sierpnia

II OLSZTYŃSKI PIKNIK
ASTRONOMICZNY

GWIAZDA
LATA: 
MATT
DUSK

Ub i e g ł o r o c z n y
Olsztyński Piknik
Astronomiczny cie-

szył się ogromnąpopularno-
ścią. Teraz czas na drugąedy-
cję. Od godz. 17 do 22 olszty-
niacy będą mogli wziąć
udział w kosmicznych

i gwiezdnych atrakcjach.
W ogrodzie olsztyńskiego ob-
serwatorium ponownie cze-
ka nas moc atrakcji. O tajni-
kach fizyki i nie tylko opowie
dr Sławomir Kulesza
z olsztyńskiego uniwersytetu.
Dzieci będą mogły wziąć
udział w warsztatach edu-
kacyjnych dla dzieci „Zabawa
i nauka”, konkursach z na-

g r o -
dami i in-

nych astrono-
micznych atrakcjach. W pro-
gramie występ Just Edi
Show, występy i pokazy tań-

ca zespołów Eranovy. Na za-
kończenie zagra
zespół KOMP.
Wstęp wolny.

Matt Dusk
cieszy się
uznaniem

w Stanach i w Kana-
dzie. Coraz więcej fa-

nów ma też w Europie
i w Polsce. Określany

jest mianem „Sinat-
ry XXI wieku“, bo
swoim śpiewem
podbija serca
wszystkich kobiet.

Wreszcie jego
wdziękowi będą

mogły ulec
r ó w n i e ż
olsztynianki.
K o n c e r t

gwiazdy lata
w środę 6

sierpnia w Amfiteatrze im.
Czesława Niemena. 
— Ten wieczór będzie bardziej
jak party niż jak randka. Oczy-
wiście, znajdą się na koncercie
również romantyczne utwory,
ale uwielbiam je przeplatać
z tymi bardziej żywiołowymi.
Mamy nawet w repertuarze
polską piosenkę — zdradza
Matt Dusk, który choć stale
porównywany z Frankiem Si-
natrą, broni się przed określe-
niem „Sinatra XXI wieku“.
— Kiedy dorastałem, Sinatra
był jednym z moich idoli. Po-
równanie do niego to wielki za-
szczyt. Myślę jednak, że na za-
wsze zostanie tylko jeden Si-
natra — przekonuje.

OLSZTYN
8 sierpnia

OLSZTYN
6 sierpnia



Czwarta edycja festiwalu,
który promuje młode

zespoły, startuje w piątek 8
sierpnia w amfiteatrze

miejskim w Bar-
czewie. Na

s c e -

nie talenty, o których jesz-
cze usłyszy cała Polska. Po-
czątek przesłuchań kon-
kursowych o godz. 15. Spoś-
ród 46 zgłoszeń jury wy-
brało szczęśliwą piątkę, któ-
rą usłyszymy 8 sierpnia. Po
rywalizacji debiutantów na
scenie staną D’Dorsh —
zwycięzca poprzedniej edy-

cji, Łydka Grubasa oraz
Heroes Get Re-

membered.

Ma zaledwie 21 lat,
a jego piosenki kró-
lują na szczytach

przebojów. Zdobył cztery Fry-
deryki. Nastała era Dawida
Podsiadło. Koncert w środę 13
sierpnia o godz. 20 w amfi-
teatrze.
Wszystko zaczęło się od fina-
łu programu „X Factor”, który
wygrał. Zaśpiewał wówczas
z Katie Melua. Potem jego ka-
riera nabrała ekspresowego
tempa. Niemalże natychmiast
podpisał kontrakt z wytwórnią
płytową. Debiutancki krążek

„Comfort and Happi-
nes” w kilka mie-

sięcy po

premierze zdobył status
platynowej płyty

za ponad
9 0

tysięcy sprzedanych egzem-
plarzy.
— Powiem, że szczęście mi
sprzyjało od momentu moich
urodzin. Gdyby nie ten fakt,

nie byłbym teraz w tym
miejscu, w którym

j e s t e m .

Mam nadzieję, że zbyt szybko
mnie nie opuści, bo trochę się
go jeszcze przyda. Do tego
otaczają mnie wciąż życzliwi
i dobrzy ludzie — mówi Dawid
Podsiadło.
Ludzie oszaleli na jego punk-
cie. Jego utwory „Trójkąty
i Kwadraty”, „Powiedz mi, że
nie chcesz” czy „Nieznajomy”
wpadają w ucho i nie dają się
zapomnieć. To jeden z naj-
ciekawszych młodych polskich
muzyków. Nie idzie na kom-
promis, szuka swojego stylu
i odważnie przeciera muzycz-
ne szlaki. Co więcej — popu-
larność go nie zmieniła, trak-
tuje ją z dystansem. Jest tym
samym chłopakiem z Dąbro-
wy Górniczej. Już wkrótce
usłyszymy materiał nagrany
z jego grupą Curly Heads. Ich
gra to muzyczna mieszanka
dwóch najważniejszych dla
muzyków zespołów — The
Strokes i Arctic Monkeys.
Amerykańsko-angielski rock
alternatywny. Trwają przygo-
towania do płyty, a tymczasem
na scenie amfiteatru stanie

Dawid. I znów dziewczy-
ny będą piszczeć…

Bilety: 25 zł
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KONCERT DAWIDA
PODSIADŁO

Mecz Olsztyn Lakers vs
Green Ducks Radom

Olsztyńscy Jezio-
rowcy zaprasza-

ją na widowiskowy
pokaz futbolu ame-
rykańskiego. Mecz
Olsztyn Lakers kontra Green
Ducks Radom w niedzielę, 17
sierpnia o godz. 13 w Korto-
wie. Na boisku naszych do-
pingują Cheerleaders Lakers.
Green Ducks Radom to jedna
z najlepszych drużyn w Pol-
skiej Lidze Futbolu Amery-

kańskiego. Są znani z intere-
sujących potyczek obfitują-
cych w efektowne zagrania.
Olsztyn Lakers w PLFA grają
od 2011 roku. Organizatorzy
z pewnością zapewnią dodat-
kowe — typowo „amerykań-
skie” — atrakcje.

Puchar Polski Jachtów
Kabinowych
Najpiękniejsze łodzie, wi-

dowiskowe pokazy że-
glarskich umiejętności. Przed
nami Puchar Polski Jachtów
Kabinowych. Oficjalne otwarcie
regat wsobotę 9 sierpnia ogodz.
10 na Słonecznej Polanie.
To dwudniowe wyścigi, w któ-
rych stawką jest Puchar Pre-
zydenta Olsztyna. To etap eli-
minacyjny w drodze do fina-
łu Pucharu Polski. Rywali-

zacja zawsze toczy się tutaj na
najwyższym poziomie. Rega-
ty będą rozegrane w klasach
T1, T2, T3, omega standard
oraz DZ.  W ubiegłym roku
w zawodach wzięło udział
prawie czterdzieści załóg. Im-
prezie towarzyszą spotkania
integracyjne. W sobotę 9
sierpnia od godz. 19 żeglarze
zapraszają na wieczorny kon-
cert. Kibice mile widziani.

Przegląd Lokalnych Zespołów Error

OLSZTYN

13 sierpnia

OLSZTYN

9 i 10 sierpnia

BARCZEWO
8 sierpnia

Olsztyn
Green Festival
6-7 września, 
plaża miejska
Artur Rojek, Kayah, Hey, Ania Rusowicz, Kacezet, Łąki Łan, Kuba Badach, Kraków
Street Band — gwiazdy polskiej sceny zapraszają na pierwszy w Polsce festiwal muzyki
i „zielonego” stylu życia. Będzie energetycznie, rockowo, bigbitowo, folkowo i lirycznie. To
trzeba zobaczyć! Tego trzeba posłuchać! Bilety do nabycia w sieciach sprzedaży i na stronach: Tic-
ketPro, 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
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GIETRZWAŁD 9-10 sierpnia

IX Spotkania Warmińskie

Przez dwa dni w Gietrz-
wałdzie impreza, która

pielęgnuje tradycję i kulturę
warmińską. Atrakcje czekają
w sobotę 9 sierpnia w godz.
11-21 oraz w niedzielę 10
sierpnia w godz. 11-17.
W amfiteatrze zabrzmi mu-
zyka m.in. Babsztyla, a wo-
kół staną stoiska z kuli-
nariami i rękodziełem.
Przygotowano też
animacje i zabawy
dla najmłod-
szych. W sobotę

9 sierpnia o godz. 20.30
w GOK-u w Gietrzwałdzie
Wspaniały Teatr bez Nazwy
zaprezentuje sztukę „Chłopcy”
Stanisława Grochowiaka.

Wernisaż malarstwa, rzeźby
i instalacji Aleksandra Wołosa

Wpiątek 8 sierpnia
w Galerii Rynek

MOK wernisaż prac zna-
nego olsztyńskiego artysty

Aleksandra Wołosa. To bę-
dzie wystawa prezentująca
różne okresy jego twórczości. 
Z wykształcenia doktor bio-
chemii zwierząt, w dziedzi-
nie sztuk plastycznych — sa-
mouk. Stał się artystą

wszechstronnym. Uprawia
malarstwo pastelowe i olej-
ne, grafikę, rzeźbę oraz ry-
sunek satyryczny. Sławę zdo-
był dzięki niezwykłym port-
retom i pejzażom. Od lat
niezmiennie przedmiotem
zainteresowania są warmiń-
sko-mazurskie krajobrazy.

Początek o godz. 17.

OLSZTYN 8 sierpnia

Turniej Siatkówki Plażowej
„Lato z OSiR 2014”

Zasmakujcie sportowych
emocji na pięknej plaży

miejskiej. Wsobotę 9 sierpnia na
boiskach Centrum Rekreacyjno-
Sportowego Ukiel przy ulicy
Jeziornej 8 odbędzie się turniej
„Lato z OSiR-em 2014”. Start
o godz. 9.30.
Siatkarze amatorzy będą mog-
li zagrać na nowych boiskach
zrewitalizowanej pierwszej czę-
ści plaży miejskiej. Jeśli dopisze
frekwencja, zawody potrwają
aż do późnej nocy, bo boiska
mają sztuczne oświetlenie. 
Zgłoszenia osobiste lub telefo-

niczne przyjmuje Dział Sportu,
ul.Żołnierska 13a, tel. 89 5270227.
Można też zgłosić się e-mailowo:
s p o r t @ o s i r. o l s z t y n . p l .  
Udział w zawodach 
jest bezpłatny.

OLSZTYN 9 sierpnia

Szykujcie się na udział
w wielkim artystycz-
nym pikniku. Stoiska

staną tym razem w parku
Przyjaciół w Dobrym Mie-
ście. Tu znajdziecie dzieła
lokalnych twórców. W czasie
jarmarku będzie można ku-
pić piękną, ręcznie wykona-

ną biżuterię, metaloplastykę.
Jeśli więc ktoś szuka inspi-
racji, znajdzie ją właśnie tam.
Wśród przedmiotów wyroby
gliniane, rzeźby w drewnie,
szyte ręcznie koty i lalki. Jar-
markowi będą towarzyszyć
występy artystyczne. Start:
godz. 11.

PRZYWRÓĆMY BLASK
STADIONOWI LEŚNEMU
Wniedzielę 10 sierp-

nia odbędzie się fe-
styn „Przywróćmy

blask Stadionowi Leśnemu”.
Impreza przycią-
ga tłumy olszty-
niaków, którym
zależy na tym,
by temu miej-
scu przywró-
cić dawną
świetność.
W progra-
mie kon-
certy, za-
w o d y
i konkursy
z nagrodami.
Start o godz.
13.
— W tym roku
mamy dziewią-
tą edycję festynu, choć
impreza miała jednoroczną
przerwę spowodowaną bra-
kiem pieniędzy. Obecnie dzię-
ki zaangażowaniu wolonta-
riuszy i wielu osób, które chcą
walczyć o przywrócenie blasku
Stadionowi Leśnemu, spotka-
my się po raz kolejny — pod-
kreśla Tadeusz Milewski , pre-
zes Warmińsko-Mazurskiego
Sejmiku Osób Niepełnos-
prawnych, organizator festynu.

— To historyczny stadion,
o który warto walczyć. Cu-
downy teren, który zachęca, by
wśród tej zieleni zrobić ścież-

ki rowerowe, trakty
piesze, a nawet tra-
sy narciarskie. W la-
tach jego świetności
było tu przepięk-

nie, panował
wyjątkowy mi-
kroklimat, co
podkreśla l i

sportowcy, m.in.
Irena Szewińska, któ-

ra tutaj pobiła wiele ży-
ciowych rekordów.

Organizatorzy planują wiele
atrakcji, m.in. występy ze-
społów amatorskich, kon-
kursy z nagrodami, gry i za-
bawy. Fe-

s t y n
otworzy
Kape-

la Jaku-
b o w a ,
a po-
t e m
roz-
p o -
c z n i e
się turniej
p i łkarsk i .
Zaplanowa-

no też pokaz tresury psów
i wiele innych atrakcji. Gwiaz-
dą imprezy będzie zespół Har-
lem. Start: godz. 13.

OLSZTYN 10 sierpnia

LETNI JARMARK 
RĘKODZIEŁA

DOBRE MIASTO
17 sierpnia
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Koncerty w parku Centralnym

Olsztyn zyskał nową sce-
nę plenerową. W każdą

sobotę o godz. 18
w parku Central-
nym odbywają się
koncerty i inne wydarzenia
kulturalne, na które tłumnie
przybywają
olsztyniacy.
9 sierpnia
najsłynniej-
sze covery
przypomni
duet gitaro-
wy, a ty-
dzień póź-
niej w świat

muzyki klasycznej zabierze spa-
cerowiczów kwartet smyczko-

wy Avista. Na tych
koncertach warto

być! Park Centralny
to taki nasz odpowiednik Ła-
zienek Królewskich.

Księżyc w poetyce Pink Floyd

Po raz kolejny
Olsztyńskie

Planetarium i Ob-
serwatorium Astronomiczne
zapraszają na pokaz „Księ-
życ w poetyce Pink Floyd”. Po-
czątek seansu o godz. 18 w so-
botę, 9 sierpnia. 
Niezwykły pokaz w planeta-
rium jest inspirowany płytą
„The Dark Side of The Moon”
zespół Pink Floyd. To inter-
dyscyplinarny projekt, który
łączy dźwięk, obraz i taniec.
Pierwszy pokaz w hołdzie

słynnej grupie i jej kultowej
płycie odbył się 24 marca 2013
roku — w 40 rocznicę wyda-
nia krążka. Muzyce towarzyszą
przygotowane specjalnie z tej
okazji wizualizacje.

VIII Warmińska Uczta Pierogowa

To święto prawdzi-
wych pasib-

rzuchów. Pierogi
z rozmaitym na-
dzieniem, kiermasze, niespo-
dzianki dla całych rodzin. Przed
nami jedna z najsmaczniej-
szych imprez w regionie. W so-
botę, 16 sierpnia, czekają nas
atrakcje VIII Warmińskiej
Uczty Pierogowej. Start
imprezy o godz. 13.
Do smakowania pierogi
— od tradycyjnych ru-
skich i z kapustą i grzy-
bami, aż po warmiń-
skie z kaszą gryczaną,

twarogiem i miętą.
W Biesowie, małej
miejscowości w gmi-

nie Biskupiec, można zjeść naj-
smaczniejsze pierogi na świe-
cie. A gospodynie od lat udo-
wadniają, że są w ich lepieniu
p r a w d z i w y m i
mistrzyniami.

OLSZTYN

9 i 16 sierpnia

OLSZTYN

9 sierpnia

BIESOWO

16 sierpnia

Wakacyjne Czwartki z Mikołajem Kopernikiem

Słynne portrety Koper-
nika będzie można zo-
baczyć w czasie ostat-

niego „Wakacyjnego Czwar-
tku z Mikołajem Koperni-
kiem”. Każdy mały rycerz weź-
mie udział w lekcjach szkoły
fechtunku, a małe księżnicz-
ki założą piękne średnio-
wieczne suknie. Wielka za-
bawa na zamku startuje
o godz. 10.
To już ostatnie spotkanie te-
gorocznego cyklu spotkań

z Kopernikiem, który w cie-
kawy sposób prezentuje życie
najsłynniejszego mieszkańca
olsztyńskiego zamku. Cykl od
lat cieszy się ogromną popu-
larnością, a zamek przeżywa
istne oblężenie. Ha-
słem przewodnim
spotkania tym razem
będzie „Portret Kopernika”.
W programie m.in. rysowanie
portretów astronoma, walki
rycerskie, szkoła fechtunku
oraz pokaz baniek mydla-

nych. Nie zabraknie też spek-
taklu Teatru Form Niezależ-
nych Korzunowicz. A na pa-
miątkę weźmiecie samo-

dzielnie wybitą monetę — 1
kopernika.
Wakacyjne czwartki w godz.
10-15. Wstęp 3 zł.

GYPSY CARNIVAL

Prawdziwe taborowe
granie, śpiew i taniec
przy ognisku. Na „Gyp-

sy Carnival” — Festiwal Mu-
zyki i Tańca Romów zaprasza
zespół Hitano i przyjaciele.
Początek koncertu w amfi-
teatrze o godz. 20.
Wielopokoleniowe Hitano to
jeden z nielicznych w Polsce
zespołów, który gra tradycyj-
ną muzykę romską na żywo.
Miłośnicy ich gry podkreśla-
ją, że w czasie ich koncertów
można poczuć klimat praw-
dziwego taborowego śpiewu
i tańca.

— Mamy swój własny styl,
którego pilnie strzeże nasz
założyciel Adam Fedorowicz.
Nie naśladujemy innych ar-
tystów romskich. Dzięki
wielkiemu talentowi
Adama śpiewamy
i wykonujemy
jego własne
kompozy-
cje. Pięk-
ne tek-
s t y
i praw-
d z i w a
m u z y k a
cygańska to

właśnie jego dzieło — mówią
c z ł o n k o w i e
Hitano.

Muzyka
i taniec
od za-
w s z e
m i a ł y
wpływ na
życie Ro-
m ó w ,
a z kolei

i c h

twórczość była inspiracją
i natchnieniem dla wielu
wybitnych twórców. Najis-
totniejsze jest to, że muzy-
ka romska jest ponadcza-
sowa, uniwersalna i szczera
w przekazie. A każdy kon-
cert może być swego rodza-
ju muzykoterapią. Artyści
udowadniają, że mimo ca-
łego otaczającego nas zła
można być szczęśliwym
i cieszyć się z każdego prze-
żytego dnia. Oddajcie się
chwilę marzeniom i posłu-

chajcie ich niezwykłej
historii.

OLSZTYN

7 sierpnia

OLSZTYN

8 sierpnia
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6 SIERPNIA
KONCERT 
Matt Dusk
Amfiteatr im. Czesława 
Niemena, 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 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 
Przyroda w obiektywie
Muzeum Przyrody w Olszty-
nie, godz. 17.30

WYSTAWA 
Fotograficzna „Klimaty War-
mii”
Dom przedpogrzebowy gminy
żydowskiej „Bet Tahara”, godz.
8.30-16.30

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

WYSTAWA 
ArtFinał: prace uczestników
warsztatów CSW
Galeria Spichlerz MOK, godz.
10-17

DLA DZIECI 
Wakacje z Domem Kultury
w Barczewie,
Centrum Kultury i Promocji Gmi-
ny w Barczewie, godz. 10-14

WYDARZENIE 
Apel Pamięci — obchody 100-
lecia wymarszu I Kadrowej
Cmentarz przy ul. Poprzecznej
w Olsztynie, godz. 12

WYSTAWA 
„Porcelanowa 
Ornitologia”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-18

WYSTAWA 
„Przyroda 
w obiektywie”
Muzeum Przyrody, godz. 9-17

WYDARZENIE 
Festiwal „Ziemia 
- Ciało – Miłość”
Lamkowo, godz. 15

WYDARZENIE 
Biesiada Warmińska
Gietrzwałd, godz. 18

7 SIERPNIA
WYDARZENIE 
Wakacyjne czwartki z Mikoła-
jem Kopernikiem. Portret 
Kopernika
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-15

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 Ex-
press
godz. 18 — Dobór naturalny

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

WYSTAWA 
Fotograficzna „Klimaty 
Warmii”

Dom przedpogrzebowy gminy
żydowskiej „Bet Tahara”, 
godz. 08.30-16.30

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

WYSTAWA 
ArtFinał: prace uczestników
warsztatów CSW
Galeria Spichlerz MOK, 
godz. 10-17

DLA DZIECI 
Wakacje z Domem Kultury
w Barczewie,
Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, 
godz. 10-14

WYSTAWA 
„Porcelanowa Ornitologia”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-18

WYSTAWA 
„Przyroda w obiektywie”
Muzeum Przyrody, godz. 9-17

SPORT 
Bezpłatny trening kettlebell
Szkoła Podstawowa nr 6,
godz. 18

WYDARZENIE 
Festiwal „Ziemia 
– Ciało – Miłość”
Lamkowo, godz. 15

8 SIERPNIA
KONCERT 
Hitano i przyjaciele
Amfiteatr im. Czesława Nie-
mena, godz. 20

WYDARZENIE 
II OLSZTYŃSKI PIKNIK 
ASTRONOMICZNY
Olsztyńskie Obserwatorium
Astronomicznego, godz. 17–22

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 Ex-
press
godz. 18 — Dobór naturalny

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

WYSTAWA 
Fotograficzna „Klimaty Warmii”
Dom przedpogrzebowy gminy
żydowskiej „Bet Tahara”, godz.
08.30-16.30

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

WYSTAWA 
Wernisaż Aleksandra Wołosa
Galeria Rynek MOK: malar-
stwo, godz. 17
Galeria Amfilada MOK: rysu-
nek, godz. 17
haloGaleria MOK: instalacja,
godz. 17

WYSTAWA 
ArtFinał: prace uczestników
warsztatów CSW
Galeria Spichlerz MOK, godz.
10-17

OLSZTYN. AKTYWNIE!
Salsa solo
Eranova, godz. 17.30

DLA DZIECI 
Wakacje z Domem Kultury
w Barczewie,
Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, 
godz. 10-14

WYDARZENIE 
Festiwal Rockowy

ERROR 2014
amfiteatr w Bar-

czewie,
godz. 15 — koncert
konkursowy
godz. 19 — koncert
główny: D’Dorsh, Łyd-
ka Grubasa, Heroes
Get Remembered

WYSTAWA 
„Porcelanowa Ornitologia”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-18

WYSTAWA 
„Przyroda w obiektywie”
Muzeum Przyrody, 
godz. 9-17

KULTURA   NATURA   REKREACJA   ROZRYWKA KULTURA   NATURA   REKREACJA   ROZRYWKAco?
gdzie
kiedy



WYDARZENIE 
Festiwal „Ziemia 
- Ciało – Miłość”
Lamkowo, godz. 15

WYDARZENIE 
Biesiada Warmińska
Gietrzwałd, godz. 18

KINO 
Kino Helios, Awangarda 2
Bardzo poszukiwany człowiek
Drużyna
Epicentrum
Podróż na sto stóp
Wojownicze żółwie Ninja
Dzwoneczek i tajemnica piratów
Szef

9 SIERPNIA
SPORT 
Eliminacje Pucharu Polski
Jachtów Kabinowych o Pu-
char Prezydenta Olsztyna
Centrum Rekreacyjno-Sporto-
we „Ukiel”, godz. 9.30

WYDARZENIE 
Otwarcie 
plaży miejskiej
Centrum Rekreacyjno-Sporto-
we „Ukiel”

SPORT 
Turniej Siatkówki Plażowej
z cyklu „Lato z OSiR 2014”
Centrum Rekreacyjno-Sporto-
we „Ukiel”, godz. 9.30

WYSTAWA 
Marian Stępak „Rzeczy 
Odzyskane”
sala kameralna BWA, godz.
11-18

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz 
ze Śląska”,
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 11-18

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 — Księżyc w poety-
ce Pink Floyd

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

„OLSZTYN. AKTYWNIE!” 
Spacery podwodne
Akademicki Klub Płetwonur-
ków „Skorpena”, godz. 9
Windsurfing
Plaża przy Hotelu Kur, godz. 9
Park Linowy
Leśny Park Linowy, godz. 9.30
zapisy: 797 129 060
Przewodnik czeka
Rzecz o olsztyńskich wieżach
Dworzec Główny, godz. 10
Strzelectwo sportowe
al. Wojska Polskiego, godz. 10
Stretch & relax
ERANOVA, godz. 10
zapisy: 797 129 060
Trening biegowy
Fitness Club Sylwetka, godz. 11
zapisy: 89 543 07 –93
Fitness na szpilkach
ERANOVA, godz. 11
zapisy: 885 818 185

WYDARZENIE 
IX Spotkania Warmińskie
Gietrzwałd, godz. 11

KINO 
Kino na Jarotach
Ślubne wojny
teren Szkoły Podstawowej
nr 34, godz. 20

WYSTAWA 
„Porcelanowa Ornitologia”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-18

WYSTAWA 
„Przyroda w obiektywie”
Muzeum Przyrody, godz. 9-17

SPORT 
Bezpłatny trening kettlebell
Szkoła Podstawowa nr 6,
godz. 18

KONCERT 
Duet gitarowy
Park Centralny, godz. 18

10 SIERPNIA
FESTYN 
PRZYWRÓĆMY BLASK 
STADIONOWI LEŚNEMU
Stadion Leśny, godz. 13-18

SPORT 
Regaty żeglarskie Puchar
Polski Jachtów Kabinowych

Baza Sportów Wodnych „Sło-
neczna Polana”, godz. 10

KONCERT 
XXXVI Olsztyńskie Koncerty
Organowe im. Feliksa Nowo-
wiejskiego
Bazylika konkatedralna św.
Jakuba, godz. 20

WYSTAWA 
Marian Stępak 
„Rzeczy Odzyskane”
sala kameralna BWA,
godz. 11-18

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztukmistrz
ze Śląska”
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 11-18

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, 23

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

OLSZTYN. AKTYWNIE! 
Tai-chi
Park Jakubowo, godz.8
Marszobiegi
CEiIK, godz. 9.30
Golf
Naterki, ul. Golfowa 20 a,
godz. 12
Buduj formę
Fitness Club Athletic, godz.
18.15
zapisy: 733 310 590

WYDARZENIE 
Wakacyjne śniadanie 
blogerów
Park Centralny, godz. 11

WYDARZENIE 
Strefa kurzu. Zlot pojazdów
terenowych
Lotnisko Dajtki, godz. 10

WYDARZENIE 
IX Spotkania Warmińskie
Gietrzwałd, godz. 11

WYSTAWA 
„Porcelanowa Ornitologia”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-18

WYSTAWA 
„Przyroda w obiektywie”
Muzeum Przyrody, godz. 9-17

WYDARZENIE 
Festiwal „Ziemia 
- Ciało – Miłość”
Lamkowo, godz. 15

11 SIERPNIA
WYSTAWA 
Fotograficzna „Klimaty 
Warmii”
Dom przedpogrzebowy gminy
żydowskiej „Bet Tahara”, godz.
8.30-16.30

WYSTAWA 
ArtFinał: prace uczestnicków
warsztatów CSW
Galeria Spichlerz
MOK, godz.
10-17

12 SIERPNIA
KINO 
Kino Amfiteatr
Louis de FunŹs na 100-lecie
urodzin
„Żandarm na emeryturze“
Amfiteatr im. Czesława Nie-
mena, 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 
- 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 
Fotograficzna „Kli-
maty Warmii”
Dom przedpogrze-
bowy gminy ży-
dowskiej „Bet Ta-
hara”, godz.
08.30-16.30

WYSTAWA 
„Maria Ja-

nek: malar-
stwo”
Galeria Sąsie-
dzi MOK,

godz.
10-18

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

co?
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WYSTAWA 
ArtFinał: prace uczestników
warsztatów CSW
Galeria Spichlerz MOK, godz.
10-17

WYSTAWA 
„Porcelanowa Ornitologia”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-18

WYSTAWA 
„Przyroda w obiektywie”
Muzeum Przyrody, godz. 9-17

SPORT 
Bezpłatny trening kettlebell
Szkoła Podstawowa nr 6,
godz. 18

13 SIERPNIA
KONCERT 
Dawid Podsiadło
Amfiteatr im. Czesława Nie-
mena, godz. 20

WYSTAWA 
Marian Stępak „Rzeczy Od-
zyskane”
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 na-
turalny

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

WYSTAWA 
Fotograficzna 
„Klimaty Warmii”
Dom przedpogrzebowy gminy
żydowskiej „Bet Tahara”, godz.
08.30-16.30

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

WYSTAWA 
ArtFinał: prace uczestników
warsztatów CSW
Galeria Spichlerz MOK, godz.
10-17

WYSTAWA 
„Porcelanowa Ornitologia”
Muzeum Warmii
i Mazur, godz.
10-18

WYSTAWA 
„Przyroda w obiektywie”
Muzeum Przyrody, godz. 9-17

WYDARZENIE 
Biesiada Warmińska
Gietrzwałd, godz. 18

14 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 na-
turalny

NAUKA 
Obserwatorium 
Astronomiczne

zwiedzanie pra-
cowni: godz. 9,

10.30, 12,
13.30,

15

WYSTAWA 
Fotograficzna „Kli-

maty Warmii”
Dom przedpogrzebo-

wy gminy żydowskiej „Bet Ta-
hara”, godz. 08.30-16.30

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

WYSTAWA 
ArtFinał: prace uczestnicy
warsztatów CSW
Galeria Spichlerz MOK, godz.
10-17

WYSTAWA 
„Porcelanowa Ornitologia”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-18

WYSTAWA 
„Przyroda w obiektywie”
Muzeum Przyrody, godz. 9-17

SPORT 
Bezpłatny trening kettlebell
Szkoła Podstawowa nr6, godz. 18

KINO 
Dzwoneczek i tajemnica 
piratów
Wakacje Mikołajka
Niezniszczalni 3
Kino Helios

15 SIERPNIA
KONCERT 
XXXVI Olsztyńskie Koncerty
Organowe im. Feliksa Nowo-
wiejskiego, Koncert Maryjny
Bazylika konkatedralna św. Ja-
kuba, 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

WYSTAWA 
Fotograficzna „Klimaty 
Warmii”
Dom przedpogrzebowy gminy
żydowskiej „Bet Tahara”, godz.
08.30-16.30

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

WYSTAWA 
ArtFinał: prace uczestnicy
warsztatów CSW
Galeria Spichlerz MOK, 
godz. 10-17

WYDARZENIE 
Regionalne 
Święto Ziół
Olsztynek,
godz. 10

WYSTAWA 
„Porcelanowa Ornitologia”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-18

WYSTAWA 
„Przyroda w obiektywie”
Muzeum Przyrody, godz. 9-17

KINO 
Maraton Komedii 
z Cameron Diaz
Maraton Niezniszczalni
Kino Helios, godz. 23

KINO 
Awangarda 2
Bank Lady
Bardzo poszukiwany człowiek
Bobry

WYDARZENIE 
Biesiada Warmińska
Gietrzwałd, godz. 18

16 SIERPNIA
WYDARZENIE 
Festiwal Piosenki 
Inteligentnej BEZ LIPY
Koncert Meli Koteluk
Amfiteatr im. Czesława Nie-
mena, godz. 20

WYSTAWA 
Marian Stępak 
„Rzeczy Odzyskane”
sala kameralna BWA, godz.
11-18

WYSTAWA 
Erwin Sówka „Sztuk-
mistrz ze Śląska”
sala główna BWA
Olsztyn, godz. 11-18

NAUKA 
Olsztyńskie 
Planetarium
godz. 11 — Ka-
luoka’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

KULTURA   NATURA    REKREACJA    ROZRYWKA    KULTURA   NATURA    REKREACJA    ROZRYWKA    KULTURA   NATURA   REKREACJA   



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

OLSZTYN. AKTYWNIE!
Odnowa Aktywnie!
al. Wojska Polskiego
30A , godz. 9

Zapisy: 698 622 778
Przewodnik czeka
Rzecz o olsztyńskich szpitalach.
Szpital Pulmonologiczny, godz.
10
Żeglarstwo
Plaża miejska, godz. 10

WYDARZENIE 
Warmianki 2014 
— Targi dla Kobiet
Olsztyńskie Planetarium i gale-
ria BWA, godz. 10-18

WYDARZENIE 
VIII Warmińska Uczta 
Pierogowa
Biesowo, godz. 13

WYSTAWA 
„Porcelanowa Ornitologia”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-18

WYSTAWA 
„Przyroda 
w obiektywie”
Muzeum Przyrody, godz. 9-17

SPORT 
Bezpłatny 
trening kettlebell
Szkoła Podstawowa nr 6,
godz. 18

KONCERT 
Kwartet Avista
Park Centralny, godz. 18

17 SIERPNIA
WYDARZENIE 
Festiwal Piosenki Inteligen-
tnej BEZ LIPY
Koncert grupy Kaliber 44 z go-
ścinnym udziałem Gutka

Amfiteatr im. Czesława Nie-
mena, godz. 20

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

SPORT 
Mecz Olsztyn Lakers vs Green
Ducks Radom
Kortowo - boisko, godz. 13

WYSTAWA 
Marian Stępak „Rzeczy 
Odzyskane”
sala kameralna BWA, godz.
11-18

WYSTAWA 
Erwin Sówka 
„Sztukmistrz ze Śląska“,
sala główna BWA Olsztyn,
godz. 11-18

NAUKA 
Olsztyńskie Planetarium
godz. 11 — Kaluoka’hi-
na - zaczarowana rafa
godz. 12 — Dwa szkieł-
ka
godz. 14 — Dobór na-
turalny
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

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

OLSZTYN. AKTYWNIE! 
Tai-chi
Park Jakubowo, godz. 8
Spływy kajakowe

most na rzece Łyna, ul. Kali-
nowskiego, godz. 9.30
Zapisy: www.mazury.pttk.pl
Mama aktywnie!
Jezioro Długie przy moście,
godz. 10
Golf
Naterki, ul. Golfowa 20 a,
godz. 12

WYDARZENIE 
Warmianki 2014 
— Targi dla Kobiet
Olsztyńskie Planetarium 
i galeria BWA, godz. 10-18

WYDARZENIE 
Letni Jarmark 
Rękodzieła
Dobre Miasto, godz. 11

WYSTAWA 
„Porcelanowa 
Ornitologia”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-18

WYSTAWA 
„Przyroda w obiektywie”
Muzeum Przyrody, godz. 9-17

18 SIERPNIA
WYDARZENIE 
II Letnia Sesja 
Śmiechoterapii: 
kabaret Neo-Nówka
Amfiteatr im. Czesława Nie-
mena, godz. 17.30 i 20.30

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

WYSTAWA 
Fotograficzna 
„Klimaty Warmii”
Dom przedpogrzebowy gminy
żydowskiej „Bet Tahara” godz.
08.30-16.30

WYSTAWA 
ArtFinał: prace uczestników
warsztatów CSW
Galeria Spichlerz MOK, godz.
10-17

19 SIERPNIA
KONCERT 
Letnie Dobranocki Bluesowe:
koncert grupy Dirty Aces
Scena Staromiejska, 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

WYSTAWA 
Fotograficzna 
„Klimaty Warmii”
Dom przedpogrzebowy gminy
żydowskiej „Bet Tahara” godz.
08.30-16.30

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

WYSTAWA 
ArtFinał: prace uczestników
warsztatów CSW
Galeria Spichlerz MOK, 
godz. 10-17

WYSTAWA 
„Porcelanowa Ornitologia”
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10-18

WYSTAWA 
„Przyroda w obiektywie”
Muzeum Przyrody, godz. 9-17

SPORT 
Bezpłatny trening 
kettlebell

Szkoła Podstawo-
wa nr 6, 

godz. 18

10 NIE ODPUŚĆ LATA K A L E N D A R I U M  I M P R E Z
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Kino na Jarotach
To już będzie trzeci seans

Kina na Jarotach w te
wakacje. Tym razem na ekra-
nie zobaczymy kome-
dię „Ślubne
wojny” Ga-
ryego Winicka z roku 2009.
To historia dwóch przyjació-
łek, które wychodzą za mąż.
Jedna pomyłka w rezerwacji
sprawia, że oba wesela muszą
odbyć się w tym samym cza-

sie i w tym samym miejscu.
Dziewczyny nie chcą ustąpić,
więc wybucha... ślubna wojna. 

W rolach głównych zobaczy-
my Kate Hudson i Anne Hat-
hawey. Początek seansu
o godz. 20 na terenie Szkoły
Podstawowej nr 34 przy
ul. Herdera. Seans poprzedzi
występ Daniela Rupińskiego.

OLSZTYN 9 sierpnia

Regionalne Święto Ziół
Skansen w Olsztynku po-

nownie zapachnie ziołami.
W środę, 15 sierpnia, w czasie
Regionalnego Święta Ziół będzie
można przekonać się, jak wiele
produktów powstaje na ich
bazie.
Te g o
dna odbędzie się też uroczysta
msza, podczas której zostaną po-
święcone wianki. Początek im-
prezy o godz. 10.
Regionalne święto ziół to im-
preza promująca uprawę, pro-
dukcję i zbiór ziół z najbardziej
ekologicznych terenów Polski.
W drewnianym kościółku
z Rychnowa w skansenie odbę-

dzie się msza św. z okazji Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, czyli Święta Matki Bo-
skiej Zielnej. Będzie można też
poświęcić wianki, które wyko-
nacie własnoręcznie przed wej-
ściem. Rodziny będą mogły
wziąć udział wpokazach iwarsz-
tatach rękodzieła związanych
z tematyką zielarską.

Strefa kurzu. 
Zlot pojazdów terenowych

Tor offroadowy lotniska
Aeroklubu Warmińsko-

Mazurskiego będzie zaku-
rzony aż miło. W niedzie-
lę, 17 sierpnia, o godz. 10
startuje tam Zlot Pojaz-
dów Terenowych i Mili-
tarnych.
N o w i -
cjusze mogą oglądać, ale będą
mogli też spróbować swoich
sił. I stać się offroadowymi
wyjadaczami. Tor offroadowy
w Olsztynie nazywany jest
„Strefą Kurzu No Limit”, bo
tutaj przyjeżdżają miłośnicy
naprawdę mocnych wrażeń.
Na tym właśnie torze zawo-

dowcy będą mieli możliwość
całodziennej zabawy, a ama-
torzy będą mogli ich podzi-
wiać. W programie znajdą
się też m.in. konkurencje te-
renowe. Lubisz motoryzację?
Tu znajdziesz atrakcje, które
spowodują, że skoczy Ci po-
ziom adrenaliny.

OLSZTYNEK 15 sierpnia

OLSZTYN 17 sierpnia

WAKACYJNE ŚNIADANIE BLOGERÓW

Spotkanie pasjonatów,
blogerów i osób po-
szukujących inspiracji

już w niedzielę 10 sierpnia.
Drugie Wakacyjne Śniadanie
Blogerów odbędzie się tym
razem w parku Centralnym
o godz. 11.
Kto może wziąć udział?
Wszyscy. Zarówno ci, którzy

piszą, jak i ci, którzy czytają.
To doskonała okazja, by poz-
nać nowych, ciekawych lu-
dzi, wymienić się doświad-
czeniami czy opowiedzieć o
swoich akcjach. Poznajcie
olsztyniaków, którzy mają me-
gapasje — podróżują po świe-
cie, wyszukują najciekawsze
murale lub tworzą super-
przepisy na babeczki.

II LETNIA SESJA ŚMIECHOTERAPII: 

NEO-NÓWKA
Oni serwują śmiech

w ilościach hurto-
wych. To kabareto-

wa pierwsza liga. Czas na II
Letnią Sesję Śmiechoterapii
i występ kabaretu Neo-
Nówka oraz zespołu Ża-
rówki. Start: godz.
17.30.
„Niebo” kabaretu
N e o - N ó w k a
okrzyknięto
Skeczem
T r z y -

dziestolecia. A zadecydowali
o tym organizatorzy XXX Ju-
bileuszowego Przeglądu Ka-
baretów PAKA w Krakowie.

Obok wypraw do
Nieba czy Sej-
mu zabie-
rają nas
w po-
d r ó ż

do miejsc, gdzie nic nie jest ta-
kie jak powinno. W tej wy-
prawie towarzyszyć wam bę-
dzie małżeństwo Paciaciaków,

które swoją przebojo-

wością i pomysłowością jest
w stanie zaskoczyć każdego.
W pakiecie widzowie otrzy-
mują tradycyjnie Żarówki.
Wtajemniczeni wiedzą, że nie

będzie to żywa reklama
sklepu z artykułami

oświetleniowymi.
To występ zespołu,
który już od dawna

wiadomo, że ma
klasę.

Bilety:
40 zł

OLSZTYN 10 sierpnia

OLSZTYN 18 sierpnia
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„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy“

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„Portal Turystyczny Miasta Olsztyna”

ODKRYJ OLSZTYN
Z VISIT.OLSZTYN.EU

Poznaj Olsztyn, a pomoże Ci
w tym strona visit.olsztyn.eu.
Portal pełni nie tylko rolę infor-
macyjną, ale przede wszystkim
użytkową. Stąd liczne funkcjo-
nalności dla osób, które chcą przy-
gotować się do wycieczki, nie ru-
szając się sprzed komputera.

Spędźcie miło czas
Tu znajduje się ponad 1000
opisów obiektów, z czego ponad
200 to lokale gastronomicz-
ne, ponad 60 to miejsca nocle-
gowe, a prawie 100 to miejsca,
które oferują aktywne spędza-
nie wolnego czasu. Miłośnicy
dwóch kółek, kajaków i pie-
szych wycieczek też nie będą za-
wiedzeni. Dzięki interaktyw-
nej mapie zaplanują sobie i bli-
skim trasy wypraw dostoso-
wane do wieku i sił fizycznych,
poznają ich długość i stopień
trudności. Do dyspozycji mają
prawie 20 wycieczek tema-
tycznych, dzięki którym od-
wiedzą miejsca warte zobacze-
nia, poznają historię Olsztyna
i spędzą czas pełen wrażeń.

Turyści korzystający z portalu
mogą też zapoznać się z cieka-
wymi informacjami na temat
ponad 70 zabytków, 12 jezior
oraz 11 olsztyńskich parków.
Tu także znajdą kalendarz im-
prez, dzięki którym miasto tęt-
ni życiem. Poza tym
visit.olsztyn.eu jest dostępny
w pięciu wersjach językowych
(oprócz polskiej — angielska,
niemiecka, rosyjska, francuska),
by także goście z zagranicy
przekonali się, jak piękna i at-
rakcyjna jest nasza stolica.

By się nie zgubić
A co zrobić, gdy już do Olszty-
na przyjedziemy i nie mamy
dostępu do komputera? Stare
przysłowie radzi: koniec języ-
ka za przewodnika. Jednak
każdy, kto znalazł się w obcym
mieście, a chciałby zwiedzić
jego atrakcje i poznać historię,
dobrze wie, że cenny może
okazać się profesjonalny prze-
wodnik. A w dobie internetu,
smartfonów i zaawansowa-
nych rozwiązań pomóc może
telefon oraz przewodnik mul-

timedialny po Olsztynie, wy-
konany w oparciu o technolo-
gię augmented reality (rozsze-
rzona rzeczywistość). To mo-
bilna aplikacja, która umożli-
wia interaktywne korzystanie
z informacji turystycznej wy-
świetlanej, m.in. na ekranie
telefonu. Wykorzystuje ona
technologię geolokalizacji,
dzięki której użytkownik do-
staje informacje o obiektach
znajdujących się w pobliżu,
a nawigacja pomaga bez kło-
potu dotrzeć do wybranych

miejsc. Dzięki niej poznacie
ciekawe obiekty, które warto
odwiedzić, oraz wydarzenia,
na których nie może was za-
braknąć. Zapoznacie się z ofer-
tą olsztyńskiej gastronomii.
Dzięki mapie bez problemu
znajdziesz drogę do banko-
matów, muzeów, centrów
handlowych, a w razie choro-
by aptek i szpitali. Turystycz-
nych ciekawostek też nie bra-
kuje. Wystarczy rozwinąć
menu, a historia Olsztyna nie
będzie wam obca.

Koszt całkowity: 
426 285,85 PLN

Procent dofinansowania:
362 342,97 PLN

Czy to w komputerze, czy
też mobilnie, już dziś mo-
żesz zaplanować swój po-
byt w Olsztynie. Stolica
Warmii i Mazur jest na wy-
ciągniecie ręki, a raczej
klawisza. Nie wierzysz?
Przekonaj się sam. Zapla-
nuj swój wolny czas z por-
talem visit.olsztyn.eu lub
jego wersją mobilną.
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„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy“

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie”

PLAŻA JUŻ JEST. ZA MIESIĄC WIĘCEJ ATRAKCJI

Pierwsza część plaży miejskiej
w Olsztynie już czeka na pla-
żowiczów. Oprócz opalania
i kąpieli możemy liczyć na ak-
tywny wypoczynek, bo do na-
szej dyspozycji zostają również
oddane: boiska do siatkówki
plażowej, wielki plac za-
baw dla dzieci, lina-
rium, część wypo-
czynkowa z podestami
widokowymi. Grzech
nie skorzystać!
— Termin zakończenia prze-
budowy brzegów jeziora jest

wyznaczony na 30 września, ale
pierwsza część tej rozległej in-
westycji jest już prawie gotowa,
dlatego chcemy udostępnia-
my ją mieszkańcom i turystom
— zapowiada Piotr Grzymo-
wicz, prezydent Olsztyna.

Plażowe marzenia
Szerokie pomosty z drewna
egzotycznego, ławeczki, trakt
pieszy z płyt granitowych, nowy
piasek i atrakcje dla całych ro-
dzin. To plaża, o której marzy-
liśmy latami.
Od 9 sierpnia możemy korzys-
tać ze strzeżonego kąpieliska,
piaszczystej plaży, punktów wi-
dokowych i boisk do piłki pla-
żowej oraz budynku z toaleta-
mi, przebieralniami i kącikiem
dla mam z małymi dziećmi. Na
dzieci czeka też plac zabaw
wśród drzew, z bezpieczną na-

wierzchnią, z zabawkami, któ-
re przypadną do gustu malu-
chom. Do wszystkich atrakcji
można dotrzeć wózkiem.

Noc z plażowką? 
Teraz to możliwe!
— Poszerzyliśmy bazę do upra-
wiania siatkówki plażowej. To
będzie na pewno wielka at-
rakcja dla dzieci i młodzieży.
Znajdą się tu cztery stacjonar-
ne boiska do siatkówki plażo-
wej. Wszystkie są wyposażone
w specjalne siatki. Piłki już nie
będą wpadać ani na wypoczy-

wających, ani do wody —
dodaje Jerzy Litwiński, dy-
rektor Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Olsztynie. —
Na pewno będą tutaj kwitły
sport i rekreacja w dużym wy-
daniu. Obok stałych boisk znaj-
dą się tu też trzy rozstawiane,
z możliwością gry w piłkę ręcz-

ną plażową, ale również w rug-
by. W sumie siedem boisk tu-
taj, a kolejne cztery powstają
przy Omedze.
Teraz to możliwe, bo wszystkie
boiska mają oświetlenie.

Festiwal odkryje 
atrakcje
— Pozostała cześć tego nowo-
czesnego kompleksu będzie
nas cieszyć od września, inau-
guracja odbędzie się podczas
Olsztyn Green Festivalu, na
który zapraszamy! — dodaje
Piotr Grzymowicz.
Nad Jeziorem Krzywym po-
wstanie wielofunkcyjny szlak
turystyczny o długości ok. 1,58
km, który ma zaspokoić po-
trzeby turystyki pieszej, rowe-
rowej i zimowej. W sezonie peł-
nił on będzie funkcje szlaku
pieszego i rowerowego, zimą
zaś toru do nart biegowych.

Osoby, które chcą spróbować
wszystkich tych dyscyplin, nie
muszą martwić się brakiem
sprzętu. Będzie go można wy-
pożyczyć na miejscu, ponieważ
przy projektowaniu bazy spor-
towo-rekreacyjnej założono tak-
że powstanie wypożyczalni
sprzętu. Na turystów i miesz-
kańców czekać będą rowery tu-
rystyczne i górskie, kijki nordic
walking, narty biegowe i inny
sprzęt potrzebny do rekreacji.
Powód do radości będą mieli
również wodniacy. Infrastruk-
tura nabrzeża uzupełniona zo-
stanie w urządzenia obsługi
wypożyczalni sprzętu pływają-
cego, hangar na sprzęt pływa-
jący, stanowiska do wędkowa-
nia i sędziowskie. 

Na lodzie i pod lodem
Nie zapomniano również
o tych, którzy kochają jezioro
zimą. W Centrum Sportów
Wodnych znajdą się  sauny
i łaźnie parowe wraz z nie-
zbędnym zapleczem i przebie-
ralniami dla morsów i upra-
wiających tzw. nurkowanie
podlodowe. Powstanie też in-
frastruktura do uprawiania
sportów zimowych, jak bojery
i łyżwiarstwo na sezonowym lo-
dowisku.

Koszt całkowity:
63 022 976,61 PLN

Procent dofinansowania:
22 108 374,85 PLN

Kajaki, żaglówki, rowery, nordic walking latem. Zimą
bojery, łyżwy, narty biegowe, a przez cały rok siat-
kówka plażowa i squash. Nowa inwestycja nad Jezio-
rem Krzywym ucieszy wszystkich olsztyniaków i tu-
rystów. Pierwszą częścią inwestycji możemy się cie-
szyć już od 9 sierpnia.

Co nie mniej
ważne, nad

Jeziorem
Krzywym 

będzie 
również 

bezpieczniej,
bo Centrum

Sportów
Wodnych 

będzie 
również 
siedzibą 

ratowników.



I ty możesz zostać 
Tarzanem

W kinach właśnie
grają familijny

film o Ta-
rza-

nie, a ty na chwilę możesz
wcielić się w jego rolę. Jeśli
nie masz problemów z błęd-
nikiem, a wysokość cię nie
przeraża, ruszaj do parku
linowego. Wspomnienia —
bezcenne.

Park linowy

Leśny Park 

Linowy, Las Miejski — 9

sierpnia, godz. 9.30

Z prądem i pod prąd
Najlepiej podziwiać olsztyń-

ski zamek z poziomu rzeki.
Piękne zakola Łyny, tereny
Lasu Miejskiego zachęcają,
by się nimi zachwycać. Nic,
tylko znaleźć się na wodzie
i oddać się podziwianiu wi-
doków. Trasa łatwa, więc po-

radzi sobie z nią każdy po-
czątkujący amator

kajakarstwa.
Ty m ,

którzy cenią współzawodnic-
two, polecamy z kolei regaty
na Krzywym. Możecie liczyć
na doping plażowiczów. Po-
dobnie jak osoby, które roz-
poczynają swoją przygodę
z windsurfingiem.

Spacery podwodne

klub Skorpena Kortowo —

9 sierpnia, godz. 9

Windsurfing

plaża przy Hotelu Kur — 9

sierpnia, godz. 9

Spływy kajakowe

most na Łynie przy ul. Kali-

nowskiego — 17 sierpnia,

godz. 9.30

Żeglarstwo

plaża miejska — 16

sierpnia, godz.

10

I ty możesz poznać 
historię
By poznać historię, można za-

topić się w opasłe tomiszcza.
Można też posłuchać jej na
żywo. Okazuje się, że najcie-
kawsze miejsca mamy prak-
tycznie pod nosem. Wystarczy
tylko je zauważyć. Pomogą
w tym olsztyńscy przewodnicy.
Tym razem będzie trochę m.in.
o wieżyczkach, które miały
służyć w razie wybuchu III
wojny światowej oraz historia
olsztyńskiego lecznictwa w pi-
gułce.
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PRZYGODA, TAJEMNICE I AKTYWNOŚĆ, KTÓRA WYJDZIE
Uwaga miłośnicy aktywnego wypoczynku! Wciąż możecie dołączyć do grona
pasjonatów, dla których najważniejszy jest ruch w każdej postaci. Wystarczy
tylko skorzystać z oferty cyklu „Olsztyn. Aktywnie!”.

Olsztyn
Green Festival
6-7 września, 
plaża miejska
Organizatorzy festiwalu stawiają na lokalność i dlatego Olsztyn Green Festiwal
promuje olsztyńskie aktywności. Wśród imprez towarzyszących zaplanowano: 
Regaty Optimist
i Wyścigi Smoczych Łodzi, a także gry 
i zabawy wodne z wykorzystaniem 
zmodernizowanej plaży miejskiej 
nad jeziorem Ukiel.
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CI NA ZDROWIE. „OLSZTYN. AKTYWNIE!” TRWA

Przewodnik czeka

Rzecz o olsztyńskich 

wieżach, dworzec Olsztyn

Główny — 9 sierpnia,

godz. 10

Rzecz o olsztyńskich szpita-

lach, szpital pulmonolo-

giczny — 16 sierpnia,

godz. 10

Kiedy stres już was 
pokonał
Wciąż jeszcze jesteś przed

urlopem? Tai-chi relaksuje cia-
ło i umysł, poprawia koncen-
trację, rozwija giętkość i siłę.
W każdym ruchu ciało porusza
się w sposób harmonijny
i zrównoważony. Łagodna for-
ma nie powoduje urazów ani

kontuzji, dzięki temu mogą ją
ćwiczyć osoby w każdym wie-

ku, jak i w każdym sta-
nie zdrowia. Nie-
przekonani? To
może rozciąganie?

Tai-chi

Jakubowo — 10 i 17 

sierpnia, godz. 8

Stretch & relax

Eranova — 9 sierpnia,

godz. 10

Nie tylko 
dla biegaczy
Chcesz coś zmienić w swo-

im życiu i stać się aktywny?
Na początek marszobiegi,
a jak złapiesz formę, może
skusisz się na bieganie? Żą-
dne wyjątkowych atrakcji pa-
nie mogą wziąć udział w za-
jęciach fitness w szpilkach.
Pora wydobyć seksapil i zmy-
słowość. Mamy mogą wrócić
do formy również w czasie
zajęć nad Jeziorem Długim.

Trening biegowy

Fitness Club Sylwetka — 9

sierpnia, godz. 11

Marszobiegi

CEiIK — 10 sierpnia, 

godz. 9.30

Fitness na szpilkach

Eranova — 9 sierpnia,

godz. 11

Mama aktywnie!

Jezioro Długie 

— 17 sierpnia, godz. 10

Salsa

Eranova — 8 sierpnia,

godz. 17.30

Kulki małe
i duże
Każdy może zos-

tać mistrzem gol-
fa, niezależnie od
wieku. Pole golfo-

we w Na-

terkach chętnie odwiedzają
również gwiazdy. Trenuj, by
móc zmierzyć się na murawie
ze swoim idolem. Jeśli wolicie
inne kulki, możecie pójść na
strzelnicę sportową. Tutaj każ-
dy z kolei może przez chwilę
poczuć się niczym James Bond.

Golf

Pole golfowe Naterki —

10 i 17 sierpnia, 

godz. 12

Strzelectwo

sportowe

Strzelnica LOK

— 9 sierpnia,

godz. 10

Forma 
na medal
Nie masz ochoty na ćwicze-

nia na świeżym powietrzu?
Kiedy pada, siłownia jest od-
powiednim miejscem do ak-
tywnego wypoczynku. Można
wymienić się doświadczenia-
mi z innymi ćwiczącymi, do-
pytać o szczegóły trenera.

Buduj formę z Fitness

Club Athletic

Fitness Club Athletic,

ul. Murzynowskiego 20 —

10 sierpnia, godz. 18.15

Odnowa Aktywnie!, al.

Wojska Polskiego

30A — 16 sierp-

nia, godz. 9



Młynarski lirycznie,
osobiste wypowie-
dzi i kultowa for-

macja hip-hopowa. 16 i 17
sierpnia w olsztyńskim amfi-
teatrze wyjątkowe koncerty —
Meli Koteluk i grupy Kaliber
44. To Festiwal Piosenki Inte-
ligentnej Bez Lipy. Po prostu
dobra muzyka. 

Fastrygi Meli
Muzyka Meli nie mieści
się w żadnej szufladce. Jest
poetycko, ale zadziornie,
lirycznie i rockowo.
W czasie olsztyńskiego
koncertu wokalistka za-
proponuje program z pio-
senkami Wojciecha Mły-
narskiego „Przeprowadz-
ki”. To ma być liryczne obli-
cze Młynarskiego, być może
mniej znane niż to publicy-
styczno-satyryczne. 
— Koncert jest naszym po-
dziękowaniem i ukłonem
w kierunku inspirującego mist-
rza — tak mówi artystka o swo-

im najnowszym projekcie. —
Odkąd pamiętam, za-

leżało mi na
tym, by

opowiadać o rzeczach, które
mnie inspirują, dotykają, wzru-
szają. Od wielu lat dążę
do niezależno-
ści, do wy-
praco-

wania
autorskie-
go języka. Oczy-
wiście, nie mam na my-
śli działania w pojedynkę, to-
warzyszy mi zespół. Podstawą
jest współpraca — zgodność

wrażliwości i pracowitości,
wydaje mi się, że w tym

tkwi największa
siła.

Ta metoda się sprawdza. Jej de-
biutancki krążek „Spadochron”

o d n i ó s ł

o g r o m n y
sukces.  Za nami oficjalna pre-
miera singla „Fastrygi” zapo-
wiadającego najnowszą płytę.
I można śmiało stwierdzić, że
fani jej twórczości nie będą
rozczarowani. 

Kaliber wraca do gry
Bez Lipy to festiwal, w trakcie

którego mamy przed
sobą muzyczną

awangar-
dę.

W niedzielę 17 sierpnia o godz.
20 w amfiteatrze czeka nas
druga część muzycznego dese-
ru. Wystąpi kultowa grupa Ka-
liber 44. Fani długo czekali na

ten powrót. Hip-hopowa for-
macja wznowiła działal-

ność w ubiegłym roku.
Takie utwory jak

„Plus i minus”,
„Nasze mózgi

wypełnione są
marią”, „Gru-
by czarny kot”
czy „Film”
weszły do
klasyki rodzi-
mego hip-
hopu i pol-
skiej muzyki

lat 90. O tym,
że Kaliber 44

nadal ma moc,
niech świadczy

fakt, że po 15 latach
od wydania płyty „W

63 minuty dookoła świa-
ta” wróciła na listę najlepiej

sprzedających się płyt w Polsce.
To ewenement. W Olsztynie
z zespołem wystąpi Piotr „Gu-
tek” Gutowski, wokalista gru-
py Indios Bravos. Zabrzmią
utwory, którymi kiedyś tętniła
cała rapowa Polska. Bez ko-
kieterii — prawdziwy i szczery
do bólu Kaliber 44.

Festiwal Piosenki Inteligen-

tnej Bez Lipy

• sobota, 16 sierpnia, godz.
20 — koncert Meli Koteluk;
bilety: 20 zł
• niedziela, 17 sierpnia,
godz. 20 — koncert grupy

Kaliber 44; 
bilety: 20 zł

FESTIWAL PIOSENKI 
INTELIGENTNEJ BEZ LIPY

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

Olsztyn
Green Festival
6-7 września, 
plaża miejska
• „Palce lizać” — kulinarne eko fascynacje, czyli festiwal kulinarny. Lekcje
zdrowego gotowania poprowadzą Karolina Kopocz i Maciej Szaciłło.

• Kino konesera — dwudniowy przegląd filmów
ekologicznych, slowfoodowych, 
dokumentów, starannie wyselekcjonowanych przez Romana
Gutka, dyrektora MFF T-Mobile Nowe Horyzonty, i Artura Liebharta,
szefa Against Gravity i Planete Doc Film
• Refresh party — strefa chilloutu połączona z ciekawymi spotkaniami, rozmowami,
warsztatami... 
Tu będzie można porozmawiać o ekologii, stylu życia, aktywnym wypoczynku, wziąć udział
w programie dla seniorów pt. „Bądź w olimpijskiej formie”, który poprowadzi Władysław Kozakiewicz,
mistrz olimpijski z 1980 roku.
• Rodzinny ogród zabaw — aktywności dziecięce z wykorzystaniem 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

OLSZTYN
16-17 sierpnia


