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Przeżyjmy to
jeszcze raz

Leśny
Zaledwie 3 km od Olsztyna znajduje
się niezwykłe miejsce, jedyny w
Polsce północno-wschodniej ogród
botaniczny Leśne Arboretum
Warmii i Mazur w Kudypach.

ogród

A

rboretum to ogród dendrologiczny założony i prowadzony przez leśników. Na
powierzchni 15 ha, w starym drzewostanie sosnowym posadzono
prawie 1000 gatunków i odmian roślin drzewiastych. Spacerując po
tym szczególnym lesie, możemy
poznać rodzime gatunki drzew,
które zostały szczegółowo opisane
na licznych tablicach informacyjnych. Spotkamy tu zarówno najbardziej charakterystyczne drzewa
lasów warmińskich, takie jak sosna,
świerk, dąb czy buk, jak również
inne ciekawe, często unikatowe gatunki występujące naturalnie zarówno na północy, jak i na południu
Polski, takie jak kłokoczka południowa, azalia pontyjska czy brzoza niska.
W dalszej części ogrodu poznamy
rośliny obcego pochodzenia występujące naturalnie w Azji, Ameryce Północnej i Południowej. W liczącej ponad 700 gatunków kolekcji znajdziemy liczne gatunki sosen,
świerków, żywotników i jodeł – odmian ozdobnych spotykanych często w naszych ogrodach. Wśród
drzew liściastych dominują klony
(ponad 30 gatunków) pięknie przebarwiające się jesienią, natomiast
wiosną kwitną liczne magnolie, różaneczniki i azalie.

Arboretum
warto odwiedzić
o każdej porze roku, ale
najpiękniej jest wiosną, gdy przyroda budzi się do życia, dno lasu porastają kobierce przylaszczek i zawilców, zaczynają kwitnąć pierwsze
drzewa owocowe, a przy oczkach
wodnych radośnie kumkają niebieskie żaby (samce żaby moczarowej
w okresie godowym).
Przyjeżdżając do Kudyp, można
miło spędzić czas korzystając z infrastruktury towarzyszącej ogrodowi. Sąsiedztwo arboretum zostało zagospodarowane rekreacyjnie, znajduje się tu ścieżka zdrowia, dwie
ścieżki przyrodniczo-leśne oraz 6-kilometrowa trasa biegowa zataczająca
pętlę wokół ogrodu. Warto również
zajrzeć do budynku arboretum,
gdzie na piętrze mieści się minimuzeum leśnictwa.
W arboretum organizowane są zajęcia dla grup zorganizowanych –
w trakcie spaceru po ogrodzie z leśnikiem poznamy najciekawsze

gatunki
roślin zielnych i drzew
naszych lasów.

Ogród można zwiedzać również indywidualnie. Dla osób pragnących
pogłębić swoja wiedzę z zakresu
dendrologii opracowana została specjalna mobilna aplikacja przewodnik po arboretum do ściągnięcia na
telefon komórkowy.
Arboretum jest czynne codziennie od
15 kwietnia do 30 października
w godzinach 9.00 – 18.00

Więcej informacji na stronie: www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl
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I komar nie siada

Warto
żyć
z pasją

warto na temat

Moja pasja rodzina:
Tatyrżowie, Stańko, Wodeccy
trendy wnętrza

Anna Szapiel-Danylczuk
redaktor naczelna
reszcie są. Wakacje, czas urlopów
i wycieczek, dłuższych i krótszych. Piękno
warte odkrycia nie znajduje
się tylko na drugim końcu
świata, ale i tuż za rogiem
naszego domu, a nawet
w nim samym. Bo piękno to
ludzie, z którymi możemy
cieszyć się każdą chwilą, zarówno tą dobrą i złą. O tym,
że warto pielęgnować więzy
rodzinne, raczej nikogo nie
trzeba przekonywać. Nie
wszyscy jednak wiedzą, jak
to zrobić. Sposób na miłość
znaleźli bohaterowie naszego magazynu. Oni połączyli
miłość i pasję. Spędzają czas
razem, nie poświęcając swojej pasji, ale ją realizując.
Czy warto? „Warto!” nie ma
wątpliwości, że tak. Jesteśmy pewni, że i wy nie będziecie mieć wątpliwości po
przeczytaniu ich historii.
Ale prawdziwych pasjonatów w tym wydaniu poznacie więcej. Nie są zbieraczami popularnych znaczków
czy pocztówek. Zamiast tego
wkładają zbroje lub chwytają za pompony, albo tworzą
prawdziwe perełki. Poznajcie ludzi, dzięki których pasji my wszyscy możemy prze-

W

żywać niezwykłe uniesienia.
Uniesień życzymy Wam
również podczas nadchodzących wakacji. Jeśli zabraknie wam pomysłów, dokąd się wybrać, służymy
podpowiedzią. Może warto
zamienić niezwykle popularną Grecję czy Turcję na
Niemcy? Zdziwieni? Ten
kraj, choć położony tak blisko nas, wciąż pozostaje dla
nas tajemnicą turystyczną.
Warto go odkryć. Zajrzyjcie
na nasze strony poświęcone
podróżom, weźcie głęboki
oddech i pakujcie walizki.
A może z wakacji wrócicie
też pełni inspiracji, co zmienić w swoim wnętrzu. Takie
podpowiedzi również dla
was przygotowaliśmy. Zajrzyjcie na kolejne strony
magazynu „Warto!”, bo naprawdę warto. Dla inspiracji, odkrycia w sobie pasji,
poznania ciekawych ludzi
czy po powrotu do wspomnień o niezwykłych chwilach, jakie mieliśmy okazję
przeżyć razem podczas Koncertu Papieskiego „Janowi
Pawłowi II śpiewajmy” czy
Rodzinnego Pikniku „Naszego Olsztyniaka” i Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Garden party
trendy wnętrza

Ahoj, żeglarzu
trendy podróże

Zachwyć się Niemcami,
Wiedeń dla melomanów
co warto

Gwiazdy olsztyńskiego lata
warto poznać

Pasjonaci: Justyna Hołubowska,
Radosław Szleszyński, Solstare
warto galeria

Janowi Pawłowi II zaśpiewaliśmy
warto galeria

Piknik Rodzinny „Naszego Olsztyniaka”
i Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”
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warto zdrowie

Sprawdzone i skuteczne sposoby

na ukąszenia komarów
Słońce, plaża, las i... ten najbardziej denerwujący
dźwięk. Jaki? Oczywiście komar, który uparcie
próbuje nas ukłuć. Nawet jeśli uda nam się
zlikwidować jednego komara, za chwilę pewnie
pojawi się następny.
Po ugryzieniu przez tego owada
pojawi się mało atrakcyjny ślad,
zaczerwienienie i uczucie swędzenia, ale z pomocą ogromnej
silnej woli może i uda się to
przetrwać. Każdy z nas wie, jak
bardzo komary potrafią zepsuć
humor. Mogą być również niebezpieczne. Co więc zrobić, żeby
omijały nas szerokim łukiem?
Przedstawiamy naturalne sposoby na ukąszenia komarów:

100% organiczny spray
przeciwko komarom
To doskonały produkt odstra-

szający komary
w sprayu.
Ochronę przeciwko moskitom zapewniają tutaj wyłącznie naturalne
składniki, potwierdzone certyfikatami Ecocert. Dowiedziono wysoką
skuteczność zawartych w preparacie olejków eterycznych z lawendy, citronelli, mięty pieprzowej, trawy cytrynowej w odstra-

szaniu komarów, kleszczy. Preparat doskonały dla dorosłych
i dzieci powyżej 7 roku życia.

Świeca przeciw komarom
i muchom
Ma słodki zapach
lata i to samo działanie, co 100% organiczny spray
przeciwko komarom. Skuteczność
ochrony w czasie
spalania świecy: ok.
30 godzin dla pokoju 30 m sześc.
lub ok. 12 m sześc. na zewnątrz.

Organiczny olejek roślinny
Gumiak (Tamanu)
Jest godny polecenia dla trudno gojących się ugryzień, zadrapań, uczuleń. Ma
niezwykle silne
właściwości gojące skórę oraz
przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, co ma duże
znaczenie
w przypadku rozdrapanych ran
po ukąszeniach.

Roll-on przeciw
ukąszeniom
To specjalny produkt przynoszący
ulgę po ukąszeniach komarów
i meszek. Łagodzi
ból i swędzenie,
zapobiega infekcji.

Wszystkie produkty są naturalne
w 100% i potwierdzone certyfikatami.
Odwiedź nas na www.florame.com.pl
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• Odzież
J
• Bielizna
A
N • Obuwie • Zabawki
Olsztyn, ul. Jarocka 59A, tel. 89 543 23 30
Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 15, tel. 89 526 58 83
52715oxpo-a

Pędzisz, padasz
ze zmęczenia?
Masz ochotę na chwilę
zapomnienia?
Przenieś się w świat natury, uwolnij umysł,
zregeneruj ciało. Yasumi, przystań dla ciebie
- roślinne olejki eteryczne, naturalne kosmetyki,
twoja oaza! Dziel się nią z bliskimi.

Idealnym prezentem są bony
upominkowe do YASUMI.
Olsztyn, pl. K. Pułaskiego 8
tel. 533 11 33 77
52415oxpo-a

SUPERPROMOCJA!

-20 %
SNUJĄ SIĘ

NA WSZYSTKIE OKULARY
TAKŻE SŁONECZNE!

OKULARNICY...?
Zrezygnuj z nudy, daj wciągnąć się
w szał kolorówi kształtów!
Przejrzyj na oczy, poszerz horyzonty!
Patrz na świat przez różowe... zielone,
a może niebieskie okulary.
Pomożemy dobrać Ci oprawki,
które oddadzą Twój niepowtarzalny
charakter.

rabatu na zakupy
w salonie
LOOX Galeria Optyki
Olsztyn CH Viktor
al. Piłsudskiego 50, 10-416 Olsztyn
tel. 89 718 12 72, 519 326 834
52215oxpo-a

kupon ważny do 31.07.2015
rabat nie łączy się z innymi
promocjami

warto na temat

Rodzina

Rodzina

moja pasja

na kółkach

Co daje szczęście rodzinie? Sposobem
na umacnianie więzi może być
wspólne spędzanie czasu i dzielenie
pasji. Poznajcie rodziny, które wspólnie
żyją pełnią życia.

REKLAMA

Czas Drewna
Czy wiesz, że współcześnie drewno
ma aż 30 000 zastosowań we
wszystkich dziedzinach naszego życia?
ochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne
drewna sprawiają, że jest
najbardziej naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest
niezbędnym elementem ekologicznego stylu życia w harmonii
z naturą, w zdrowiu, zgodnie
z ideą zrównoważonego rozwoju.
Głównym dostawcą surowca na
polski rynek są Lasy Państwowe,
które pokrywają ponad 90 proc.
zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców.
Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki,
badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu zatwierdzane
przez ministra środowiska - średnio do 55–60 proc. drewna, które
przyrasta w lesie, cała reszta
zwiększa zapas na pniu. Dlatego
nasze zasoby drewna rosną

P

z roku na rok i są już dwukrotnie
większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym
w Lasach Państwowych – blisko
1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie.
Kupując drewno lub produkty
z drewna z Lasów Państwowych,
mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty
FSC i PEFC.
Nadleśnictwo Olsztynek i Muzeum Budownictwa Ludowego
w Olsztynku zapraszają na piknik
ekologiczny, na którym zakochasz
się w drewnie. Czas Drewna
- 5 lipca, w pierwszą w niedzielę
wakacji. Miejsce: Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Czas trwania: od 10.00 do
16.00. Wstęp bezpłatny.

W programie:
1. Wycieczka po skansenie z drewnem w tle
2. Warsztaty konserwacji drewna
3. Warsztaty Magia drewna – poznaj właściwości drewna
4. Warsztat kołodzieja
5. Warsztaty drzeworytnicze
6. Pokaz rzeźbiarski
7. Zrelaksuj się z Czytusiem – bo książki są z drewna. Kącik literacki
8. Drzewna filmoteka w wozowni
9. Spotkanie z technologami drewna z SGGW w Warszawie,
m.in. pokaz inkrustracji, mebli autorskich i inne
10. Drewno w Sztuce – pokazy sztuki drzeworytniczej
11. Leśne zabawy i konkursy z drewnem w tle
Piłowanie na czas, wbijanie gwoździ, ścieżka
zmysłów, zabawy plastyczne i wiele innych.
Kiermasz wyrobów z drewna

warto na temat
Co siedzi w głowie motocyklowej rodziny?
Kolejna weekendowa wyprawa, poznani ludzie i...
kolejna część do motocykla. Pasją do motocykli
zarażona jest cała familia Kasi i Patryka.
— Motocyklem zacząłem jeździć
w wieku 17 lat, zaraz po zdanym
egzaminie. Kiedy poznałem Kasię,
motocykl też nam towarzyszył.
Wprawdzie pożyczony, ale był —
wspomina Patryk Tatyrża. —
W tamtych czasach jazda motocyklem wyglądała zupełnie inaczej.
Nie miało się profesjonalnego stroju. Jeździło się na wycieczki nad jezioro, do Kortowa. Drugi etap motocyklowej pasji nastąpił już po
ślubie. Wtedy za pieniądze otrzymane w prezencie ślubnym kupiliśmy kawasaki.
— To było spełnienie marzeń
mojego męża. Zaraził mnie swoją pasją — wspomina Katarzyna
Tatyrża.

mną oglądają. Szczególnie, jeśli
wiozę ze sobą córeczkę. Nasza cała
rodzina budzi naprawdę pozytywne emocje — śmieje się Katarzyna
Tatyrża. — W naszej rodzinie motocykl mam ja, mąż i nasza 11-letnia córka. Kiedy miała pięć lat, kupiliśmy jej motor elektryczny, teraz
jeździ na prawdziwym motocyklu
crossowym Honda CRF 70. Ale na
prawdziwą, długą wyprawę zabraliśmy ją, kiedy miała 10 lat. Uznaliśmy, że jest już gotowa.
— No, jasne, że koledzy mi zazdroszczą — ocenia 11-letnia Zuzanna. — Ja też to lubię, choć przyznaję, że długie wyprawy są trochę
nużące — uśmiecha się.

Pasja, która łączy
Rodzina na motocyklu
Motocykl wyznaczył w życiu całej rodziny nowe cele. Wspólnie
jeżdżą na wyprawy, zloty motocyklowe. Wszędzie budzą ogromne
poruszenie.
— Oczywiście, że wszyscy się za

W domu nie da się uniknąć rozmów o motocyklach. 11-letnia
Zuzia wzięła razem z rodzicami
udział w wyprawie motocyklowej
do Danii. Rok wcześniej byli na
Węgrzech i w Rumunii. Na długich
trasach dziewczynka jest pasaże-

rem, ale już za kilka lat z pewnością pojedzie sama. Teraz swoim
motocyklem porusza się po leśnych traktach.
Członkowie motocyklowej rodziny uwielbiają kodeks motocyklowy. Każdy motocyklista widząc
drugiego na drodze unosi rękę
w geście pozdrowienia. I podkreślają — wspólna motocyklowa pasja jest sposobem na udany związek.

Co jeszcze jest takie fascynujące
w jeździe motocyklem?
— Nie czuje się przysłowiowego
wiatru we włosach, bo ma się na
głowie kask, ale bardziej doświadcza się tego, co dzieje się dokoła.
Przejeżdżając przez las, czuje się
zapach igliwia, grzybów. Samochód nigdy nie dostarczy takich
doznań. Do auta wsiada się po to,
by dojechać — na zakupy, do szkoły, do celu. Motocyklem jedzie się
po prostu poznawać świat. W każdej podróży, poza asfaltem, najważniejsze są przecież widoki —
dodaje pani Kasia. — I to jest
w tym piękne!
Teraz też spełnili swoje marzenia.
Oboje jeżdżą motocyklami harleya-davidsona. Słynna Route 66
stoi przed nimi otworem!

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież
w wieku 7-14 lat na pięciodniowe

PÓŁKOLONIE WINDSURFINGOWE
Wyśmienita zabawa i skuteczne szkolenie
w otoczeniu pięknej plaży.
Jedynie 480 zł od osoby
(w cenie 1 ciepły posiłek).

Początek kolejnych turnusów
w każdy poniedziałek wakacji.

Zapraszamy

Olsztyńska Szkoła Windsurﬁngu SKYSAIL
plaża przy Hotelu KUR, ul. Bałtycka 89 Olsztyn

tel. 535 069 000
61915OXPO-a
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Identyczne geny,
nie ten sam życiorys

Jedna z czołowych trąbek na świecie, gość
najbardziej znakomitych światowych festiwali.
Tomasz Stańko po latach przerwy znów wystąpi
w Olsztynie. Koncert Tomasz Stańko Kwartet
już 12 lipca. Nam mówi o tym, jak córka pozwoliła
mu na nowo uporządkować życie.
Otrzymał pan już życzenia z
okazji Dnia Ojca?
— Tak, oczywiście. Nawet stało
się to dzień wcześniej, bo byliśmy
razem na koncercie Flying Lotusa, wyjątkowego twórcy awangardy. Życzenia otrzymałem już
kilka minut po północy.
Dużo was łączy?
— Bardzo dużo nas łączy. Mam
głębokie relacje z córką. To jest jedyna kobieta, którą najbardziej kocham. Bezgranicznie. Do tego razem pracujemy i ona jest dziś jedną z moich najlepszych agentek,

jakie miałem w życiu. Można powiedzieć, że finansowo zaczęło mi
się powodzić, odkąd na nowo jest
w moim życiu. Dziś mi imponuje i
dlatego się jej słucham. Jest bardzo
silną kobietą. Kobieta menedżer,
piękna i twarda jak kamień, nieugięta negocjatorka. Ideał. Pojawiła się w moim chaotycznym świecie i dzięki niej udało mi się na
nowo uporządkować życie.

Pan był jednak ojcem z gatunku „szalonych”. Kiedy zaczęliście się dogadywać?
— Zawsze byłem związany z de-

sperackim, bogatym, pełnym
sprzeczności sposobem życia,
szalonym właśnie i dlatego straciłem z nią kontakt. Dwadzieścia
lat temu postanowiłem zamienić
moje szaleństwo na odwrotność.
Około dziesięciu lat temu ponownie nawiązaliśmy kontakt.
Było to po studiach psychologicznych Ani, kiedy zaangażowała się
w organizację festiwalu w Bielsku. Pomimo tych wszystkich
sprzeczności jesteśmy do siebie
bardzo podobni. Co zauważył już
przed laty Majcher, mój producent. Miał wyjątkowego nosa do
ludzi. Przed laty jedliśmy wspólny obiad i bacznie przyglądał się
mojej córce. Ania była jeszcze
młodziutka, a on już wtedy odkrył jej potencjał. Powiedział, że
jest bardzo mądrą osobą i sprawdzi się w kreatywnej pracy, na
przykład jako menedżerka. Wie-

działem, że się nie myli. Dlatego
właśnie mojej córce powierzyłem
rolę mojej agentki.

Jakie cechy odziedziczyła po
panu?
— Tak naprawdę nie chcę, by
odziedziczyła po mnie wiele rzeczy.
Jestem czasem zły, że na niektórych polach jest bardzo do mnie
podobna. Ja byłem od początku
zdeterminowany muzyką, córka
na szczęście nie poszła w tym kierunku. Wbrew pozorom, nawet
pomimo identycznych genów, nasze życie determinuje wiele zdarzeń, ich niezwykłe bogactwo. To
bogactwo możliwości jest tak
olbrzymie i jednocześnie tak nieprzewidywalne, że nie jesteśmy w
stanie określić, w jakim wszystko
pójdzie kierunku. Na szczęście
więc identyczne geny nie są wyznacznikiem podobnego życiorysu.

REKLAMA

Suknie i akcesoria
ślubne, obsługa
krawiecka
10-004 Olsztyn
ul. Pieniężnego 23
tel. 780 092 530
Cena sukni

2 800 zł

www.facebook.com/komisslubnynowozency

www.nowozency.biz
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warto na temat
— Rodzina jest najważniejszym filarem w
życiu. Skoczyłbym za
każdym z nich w ogień.
Rodzina w przypadku artysty jest również pewnym
obciążeniem. Człowiek się
zawsze zastanawia, czy dzieciom
wstydu nie przyniesie. Zawsze,
jak byłem na jakimś festiwalu,
starałem się dobrze wypaść. Bo

runku muzycznym. Kiedy jednak
zobaczyłem, jak rozwiązuje się
znakomite orkiestry, z dnia na
dzień pozbawia się ludzi pracy,
natychmiast zmieniłem zdanie.
Powiedziałem dzieciom — róbcie, co chcecie. Dziś mam piątkę
wnuków. Mój wnuczek Leo odegrał główną rolę w musicalu
„Mały Lord” w Operze Krakowskiej. Byłem zachwycony. A dzi-

Żeby dzieci
się nie wstydziły
co dzieci powiedzą? Straszna
trauma. Oczywiście to, że musiałem zostać muzykiem, miałem
przekazane w genach. Cała moja
rodzina muzykowała. I ja też postanowiłem więc dzieci w pewnym momencie pchnąć w kie-

Zadbał o to, by córki i syn miały
wykształcenie muzyczne. Nie chciał
jednak, by poszły w jego ślady.
O talencie, karierze i rodzinie mówi
Zbigniew Wodecki.
Czuje się pan gwiazdą?
— Nie, jaka tam ze mnie gwiazda? Jestem normalnym artystą
rzemieślnikiem. Określenie
„gwiazda” stało się w ostatnich
latach pojęciem pejoratywnym.
Tyle tych gwiazd, jak na łące
kwiatów. Całe hektary obsiane
gwiazdami. Różnych kolorów.
Kiedy w końcu ponad tymi przeciętnymi polnymi kwiatami zakwitnie przepiękny okaz, to nie
wiadomo, czy ktoś to zauważy. A
musi być to artysta zdolniejszy
od tych średnio utalentowanych
osób, które zrobiły dziś karierę.
Żyjemy w takich czasach, że geniusz nie ma prawa dziś zrobić
kariery. Dlaczego? Nie będzie
miał odbiorców. Dziś trzeba być
komercyjnym, by się sprzedać.
Nie chciał pan, by dzieci poszły pana śladem? Otrzymały
edukację muzyczną.
— Dzieci chodziły do szkoły
muzycznej. Początkowo chcia-

siejsi młodzi mają już zupełnie
inne podejście. Dziś dzieci nie
mają w sobie przymusu zrobienia kariery. Leo po zakończonym
owacjami występie spokojnie
wrócił do domu i zaczął znów
grać w te swoje szabelki.

REKLAMA

łem dla nich tego muzykowania.
szybko jednak zorientowałem
się, że umiejętności i klasa, jaką
się reprezentuje, mają niewielki
wpływ na to, czy ktoś osiągnie
sukces, czy nie. Proszę spojrzeć
na naszą scenę. Jest wiele osób,
naprawdę średnich, które są bardzo popularne. A z kolei jest wiele osób z umiejętnościami, talentem, wrażliwych. Ale co z tego?
Nie potrafią rozpychać się łokciami. Śpiewają w klubach, są
offowymi artystami. Są świetni,
ale docenia ich garstka ludzi.
Żeby być świetnym muzykiem,
trzeba poświęcić życie, mieć talent od Boga, pracować wiele godzin. I mieć szczęście, by wypłynąć na szersze wody. Same umiejętności nie wystarczą.

Panu się udało. Osiągnął pan
sukces nie tylko zawodowy, ale
również osobisty. Ma pan obok
siebie wspierającą rodzinę.
52315OXPO-a
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WARIACJE CENOWE
na WAKACJE!!!
Tylko do 30 czerwca gotowe mieszkania
w ofercie w cenie:

3700 brutto za m
od 3990 brutto za m

2

od

2

na Osiedlu Redykajny
przy ul. Poziomkowej w Olsztynie
ul. Sucharskiego 4 lok. D
10-693 Olsztyn
tel./fax. 89 543-06-51,
tel./fax. 89 543-74-52

Oferta ograniczona, nie łączy się
z ofertą majową

www.masbud.pl
52615oxpo-a

Świat nabrał kolorów!
Warto wziąć przykład z natury i zainspirować się
występującymi w niej połączeniami.
W tym sezonie w ogrodzie powinny królować
dekoracje. Na pewno pozycją obowiązkową jest
stary rower, na którym pięknie będą prezentować
się letnie kwiaty w doniczkach.
W ogrodzie powinny znaleźć się lampiony,
kolorowe poduchy rozłożone na ziemi. Leniwe
letnie popołudnia można spędzić, leżąc
w hamaku rozciągniętym pomiędzy drzewami.
W tym roku w ogrodach kolor
gra pierwsze skrzypce.

warto trendy

Ahoj
żeglarze!
Morze to jeden z ulubionych kierunków
wakacyjnych wypraw. Będąc na miejscu
chętnie ulegamy pokusie kupienia
marynistycznych pamiątek. A może tak
zachować wspomnienia na dłużej i stworzyć
marynistyczne wnętrze?
Tylko od was zależy, czy będzie
to sypialnia, salon czy łazienka.

REKLAMA

DOMY
JEDNORODZINNE
w zabudowie
szeregowej
przy ul. Kmicica

2 664-909-409
www.wpb.olsztyn.pl
52515oxpo-a
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Wnętrza dobrze

Zaprojektowane
O tym, jak zaprojektować idealne wnętrze,
i o tym, po czym poznać dobrego projektanta,
mówi Karolina Wróblewska-Augustyniak.

Karolina
Wróblewska-Augustyniak
Właścicielka pracowni SKAPANDI
architekt z wykształcenia, projektant
wnętrz z powołania.
Do każdego projektu podchodzi
indywidualnie z niesłychaną pasją
i zaangażowaniem.

PROJEKT ŁAZIENKI ORAZ MALOWIDŁO ŚCIENNE autor: Karolina Wróblewska-Augustyniak

Na rynku pojawia się coraz
więcej projektantów, po czym
poznać tego dobrego?
- Dobry projektant musi potrafić prawidłowo rozplanować
układ funkcjonalny pomieszczeń,
znać prawo budowlane i warunki
techniczne, które muszą zostać
spełnione w budynkach. Powinien również znać się na projektowaniu oświetlenia, biegle posługiwać się programami komputerowymi i oczywiście być
świetnym psychologiem, by móc
dobrze współpracować z ludźmi.
Ja staram się przeprowadzić
klienta przez proces remontowo-budowlany w miarę bezstresowo. Przy obecnym natłoku wyboru dodatków, armatury, płytek,
podłóg etc. klienci czują się jak
dzieci we mgle w drodzę na
Nową Zelandię. Usiłuję im tego
stresu oszczędzić, ograniczając
wybór do paru rzeczy.
Czy jest jakiś przepis na idealne wnętrze?
Nie ma (śmiech). Nie ma ideałów, a czegoś tak subiektywnego
jak gust nie można zawrzeć
w ramę. „Idealne wnętrze” każdy
postrzega inaczej. Dla mnie
idealnym wnętrzem jest takie
w którym czuję „duszę” właścicieli, nie takie, w którym wszystko
będzie wykreowane by ładnie
wyglądać i być poprawnym. Swoim klientom powtarzam: „To nie
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ja będę tu mieszkać, tylko Wy,
i to wy musicie sie tu czuć jak
w domu”. Swoim klientom staram się doradzać, a nie odradzać, ale kiedy chcą popełnić
wnętrzarskie seppuku, to wtedy
stanowczo odradzam. Do klientów podchodzę jak do dobrych
przyjaciół, aby stworzyć im dom,
który będzie odpowiedzią na ich
marzenia i potrzeby.

Czy projektant wnętrz jest
potrzebny?
Czy są jakieś dodatkowe profity? Na przestrzeni ostatnich lat
zmieniło się myślenie Polaków w
kwestii urządzania wnętrz: ma
być niepowtarzalnie, funkcjonalnie, bez przypadkowości oraz
przede wszystkim bez kiczu.
W związku z narzuconym tempem życia nie każdy ma czas, aby
biegać po sklepach, przeglądać
pisma czy internetowe strony
wnętrzarskie, aby później skopiować „idealne” wnętrze. Wynajęcie projektanta w ostatecznym
rozrachunku pozwala wręcz…
zaoszczędzić przede wszystkim
czas i pieniądze, przez to, że jest
w stanie zaoferować zniżki
w większości salonów wyposażenia wnętrz, jak i też przedstawić
i zrealizować spójny i przemyślany od A do Z projekt. Często słyszę od klientów, że przede mną
mieli projektanta, na którym się
zawiedli. Ale na etapie wyboru
czymś skusił. Dlatego właśnie
wybór właściwego studia to

sprawa kluczowa. Źle wybrany
projektant w ostatecznym rozrachunku potrafi kosztować dwa
razy więcej, a klient dodatkowo
traci radość z inwestycji i sporo
nerwów. Uważam, że dodatkowym profitem jest to że klient
jako inwestor schodzi z tak zwanej pierwszej linii ognia pomiędzy nim a wykonawcą. Wtedy
projektant przejmuje jego obowiązki. Gdy zachodzi potrzeba,
zjawiam się na budowie bladym
świtem, wyjaśniam wątpliwości,
słucham, tłumaczę. Presja czasu
to zły doradca. Zarówno w przypadku, kiedy klient chce wszystko na wczoraj, co trzeba spokojnie umieć wytłumaczyć, jak i jeśli
chodzi o podwykonawców. Biorę
odpowiedzialność za to, co robię.

Właśnie, a co z podwykonawcami?
Dobrze jest połączyć siły z firmami zajmującymi się np. „wykończeniówką”: podłogami,
drzwiami, sprzedażą mebli, kafelków czy farb. Nie tylko przyspiesza to koniec całej inwestycji

i pomaga wynegocjować lepsze
rabaty cenowe, ale oszczędza też
sporo nerwów. Do takich sprawdzonych ludzi idziemy jak w
dym, nawet z najbardziej zwariowanym pomysłem. Z Sebastianem współpracuję od dwóch lat.
Nie zdarzyło się, aby podczas tej
współpracy coś poszło nie tak.
Jeśli coś było ciężkie do zrealizowania, Sebastian się tego podejmował. Tzn. nie on Sam, ale jego
montażyści. Na początku tego
roku nasza współpraca wskoczyła
na inny poziom.

Inny poziom? Co to znaczy?
Doszliśmy do wniosku, że
w Olsztynie nie ma takiego
miejsca, w którym można jednocześnie, uzyskać fachową poradę
projektanta, wybrać podłogę,
drzwi czy okładziny ścienne,
a jednocześnie uzyskać informację na temat rzetelnych wykonawców, dlatego postanowiliśmy
je stworzyć. A wszystko to w fajnej atmosferze przy dobrej kawie.

„Staram się podchodzić do swoich klientów jak do dobrych przyjaciół, aby zaprojektować im dom, który będzie
odpowiedzią na ich marzenia i potrzeby.”

62115OXPO-a

warto trendy

i wykonane
Natomiast o tym, jak powinien funkcjonować sklep z materiałami
wykończeniowymi, opowiada Sebastian Sadowski, właściciel
Komfortowych Podłóg Sp. z o.o., Sp. K.
Sebastian Sadowski
lecają klienci, staramy się aby ta
współpraca nadal trwała. Przez
to, że oferta naszej firmy skierowana jest do klientów detalicznych, instytucjonalnych, inwestorów oraz firm budowlanych, nawiązujemy współpracę na wielu
poziomach z różnymi fachowcami.

Czy jest to tylko współpraca z
montażystami podłóg i drzwi?
Głównie zajmujemy się sprzedażą detaliczną i hurtową wykładzin dywanowych i elastycznych
z przeznaczeniem do użytku

współwłaściciel Komfortowych Podłóg
Sp. z o.o., Sp. K. pasjonat sportów
motoryzacyjnych, doświadczony
kierowca i pilot rajdowy, wie,
jak ze spokojem przeprowadzić
klienta przez meandry remontu.

w biurach, hotelach, szpitalach, szkołach oraz domach,
ale zapraszamy do Naszego
salonu, na pewno coś znajdziemy i pomożemy się odnaleźć w natłoku wyboru.

Zdjęcia ściągnięte i udostępnione przez Tarkett Polska, Forbo Polska

Panie Sebastianie, co możemy znaleźć w Komfortowych
Podłogach?
W sklepie mamy szeroki asortyment podłóg, drzwi, listew,
wykładzin dywanowych, paneli
MDF, paneli winylowych, jak
również paneli ściennych 3D.
Od momentu przeniesienia
sklepu na większą powierzchnię cały czas poszerzamy asortyment, tak aby trafić w gusta
klientów. Jako jedyni w Olsztynie posiadamy drzwi drewniane
LAGRUS, które swoim designem naprawdę wyznaczają
nowe trendy w temacie drzwi

wewnętrznych. W ofercie mamy
też drzwi DRE. Wszystkim
klientom zapewniamy kompleksową i fachową obsługę, począwszy od doradztwa przy wyborze materiałów, po dostawę,
przygotowanie podłoża i montaż według obecnych standardów w atrakcyjnych cenach.

Jak wygląda sytuacja z podwykonawcami? Współpracują
Państwo na stałe z innymi firmami?
Ależ oczywiście, jeśli mamy
już sprawdzonego wykonawcę,
którego naprawdę chwalą i po-

www.studiowykladzin.pl
olsztyn@studiowykladzin.pl
ul. Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
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Zapraszamy na Facebooka
Śledź nasz profil i aktualne promocje

0%

tel. 89 526 45 91

Zdjęcia ściągnięte i udostępnione
przez Tarkett Polska, Forbo Polska

na cenę
drzwi LAGRUS

warto podróże

Bajkowym szlakiem
Średniowieczne perły architektury
i bajkowy szlak, który wytyczyli
słynni bracia Grimm. Jeśli marzycie
o podróży, która was zaskoczy —
wybierzcie Niemcy. Zdziwicie się,
ile fascynujących historii kryje się
w małych, urokliwych
miasteczkach.
Kiedy turysta myśli - Monachium, natychmiast pojawia się
obraz słynnego stadionu olimpijskiego. Tymczasem stolica Bawarii ma wiele miejsc, które trzeba
zobaczyć. Na początek Ludwigstrasse i Marienplatz z pięknym
neogotyckim ratuszem. Na 85metrowej wieży znajduje się słynny Glockenspiel, instrument
brzmiący jak dzwonki, z ruchomymi figurkami przedstawiającymi dwa wydarzenia z historii
miasta.
W okolicy Fussen warto zobaczyć zamek Hohenschwangau,
w którym w młodości przebywał
król bawarski Ludwik II. Z kolei
bajkowy zamek Neuschwanstein
położony nad wąwozem Pollat zachwyci każdego estetę. Miejsce
jego budowy było wybrane nieprzypadkowo. Budowla nad jeziorem Schwansee powstała wyłącznie po to, by służyć jako scena
teatralna. Zakochacie się też w romantycznym miasteczku Rothenburg ob der Tauber, gdzie starówka obwarowana jest średnio-

wiecznymi murami. W kościele
św. Jakuba znajduje się wspaniałe
dzieło snycerskie wykonane
w drewnie lipowym z początku
XVI wieku. To ołtarz Świętej
Krwi przedstawiający Ostatnią
Wieczerzę. W Muzeum Średniowiecznych Zbrodni zgromadzono
narzędzia tortur, których używano podczas wojny trzydziestoletniej. Kilka kroków dalej mieści się
Muzeum Bożego Narodzenia.
W nim znajdziecie całoroczny
sklep, w którym prezenty świąteczne można kupić nawet latem.

Feeria barw w ogrodach
różanych
Kilka godzin podróży i przenosimy się do zupełnie innego świata,
którym jest kraina Norymbergii.
Tutaj w czasie spaceru po średniowiecznej starówce można podziwiać zabytkowe domy szachulcowe, gotyckie kościoły, baszty,
plac targowy i katedrę św. Sebalda. W Bambergu obowiązkowym
punktem programu jest wizyta
w katedrze cesarskiej, słynącej

pośród zam

mków i wzgórz
Zachwyć się Niemcami
400 lat — od epoki gotyku po barok. Tutaj działa słynny uniwersytet — najstarsza uczelnia
w Niemczech, założona w 1386
roku. Dużą atrakcją jest również
stary most z bramą Karola.
Kiedy znajdziecie się we Frankfurcie nad Menem zdziwicie się,
jak mało wiedzieliście na jego temat. Dziś to centrum finansowe,
ale przed wiekami było to miasto,
w którym odbywały się koronacje
wielu niemieckich cesarzy. Tutaj
można też podziwiać domy
z muru pruskiego, katedrę cesarską, Muzeum Historii i Dom
Goethego, w którym zobaczycie
dzieła mistrza. Poznajcie też Trewir — najstarsze miasto w Niemczech. Założył je cesarz August
w 16 r. p.n.e. Pełniło ono funkcję
rezydencji cesarzy rzymskich, m.in. Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego. Symbolem
miasta jest Porta Nigra, czyli
Czarna Brama z II wieku. Ma ona
36 metrów szerokości i 30 metrów wysokości. Z tych czasów pochodzi również most Rzymski
i Aula Palatina — bazylika, którą
zbudowano w IV wieku, cesarskie
łaźnie i amfiteatr. Spacer można
zakończyć po Hauptmarkt — placu, który otoczony jest gotyckimi,

z bogatych rzeźb i zdobień, także
warto zajść do pałacu biskupiego
i Alte Hofhaltung oraz zobaczyć
ogród różany, z którego rozciąga
się imponujący widok na dachy
zabytkowej starówki. Tutaj też
możecie przejść uliczkami Małej
Wenecji, która znajduje się nad
urokliwą rzeką Pegnitz. Zachowały się tam malownicze domki rybackie, które do dziś są największą chlubą miasta.

Miasto uczonych
Heidelberg uznaje się za największy symbol romantyzmu.
Jego największą atrakcją jest zamek z fortyfikacjami i pałacem,
którego budowa trwała ponad

renesansowymi oraz rokokowymi
budowlami, a pośrodku znajdziecie piękną fontanną św. Piotra.

Statkiem na spotkanie
z bajką
Z uroczego miasteczka Bingen
wiedzie rejs statkiem do Sankt
Goar. Po drodze mija się widowiskowe zamki, m.in. Rheinfels,
monumentalną warownię z XII
wieku. Do świata baśni wkroczycie, wybierając się w podróż malowniczym Bajkowym Szlakiem
Braci Grimm, który wiedzie przez
tereny, gdzie powstawały fantastyczne historie ze świata bajek,
baśni, mitów i legend. Koniecznie
zajrzyjcie też do Kassel, które ma
wyjątkowo magiczny klimat. Tu
znajdziecie wspaniały pałac i imponujące ogrody. Coś dla miłośników zieleni ujarzmionej.
Ta pełna fascynujących wrażeń
podróż niech zakończy się w Berlinie. Mieście pozytywnych kontrastów, ogromnych możliwości,
multikulturowości. To wyjątkowo
magnetyczna stolica. Berlińczycy
podkreślają, że mają więcej mostów niż Wenecja. W Berlinie jest
ich podobno aż dwa tysiące. Zobaczcie to miasto z zupełnie innej
perspektywy.

warto podróże

Austria

Wiedeń dla melomanów
Wiedeń od wieków był jednym z najbardziej
znaczących miast w Europie. Przez ponad
600 lat był głównym ośrodkiem władzy
cesarstwa Habsburgów. To miasto niezwykłej
urody, do którego będziecie chcieli wracać.
Wiedeń w rankingach oceniających jakość życia wyprzedził takie
światowe stolice jak Barcelona czy
Paryż. To jedno z najbardziej kulturalnych miast w Austrii, krainie
położonej w malowniczej scenerii
Alp. Austria kryje jednak atrakcje
nie tylko dla miłośników szusowania po stokach. Przede wszystkim
jest to skarbnica miejsc związanych z historią. Podróż trzeba więc
rozpocząć od wizyty w pałacu
Schönbrunn — dawnej letniej rezydencji Habsburgów z XVII wieku. Przenieście się do czasów, kiedy po pałacowych komnatach
przechadzali się władcy. Potem
możecie zjeść kolację w pałacowej
Café Restaurant i delektować się
muzyką klasyczną w czasie koncertu w pałacowej oranżerii. W przepięknej scenerii wysłuchacie dzieł
Wolfganga Amadeusza Mozarta
i Johanna Straussa.

Atrakcja za atrakcją
Po tak wielkich artystycznych
emocjach czas na Wiedeń. Podziwiajcie największe zabytki, które
znajdują się na liście perełek architektury. To m.in. Belweder,
piękny budynek Opery Wiedeńskiej, park miejski ze słynnym
„złotym Straussem” czy plac Karola z największym barokowym kościołem Karola Boromeusza.
Z wieży katedry Świętego Szczepana można podziwiać panoramę
miasta. To w Wiedniu mieści się
słynne Towarzystwo Muzyczne,
z którego na cały świat transmitowany jest koncert noworoczny.
Esteci będą zachwyceni również
wizytą w Muzeum Historii Sztuki,
jednym z największych w Europie. Zgromadzono tutaj ogromną
kolekcję arcydzieł, m.in. Petera
Brueghla Starszego, Velazqueza,
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Tycjana, Rembrandta, Rubensa.
Niezaprzeczalnym zwieńczeniem
dnia będzie kolacja w jednej z najstarszych wiedeńskich restauracji
— Ribs of Vienna, której początki
sięgają 1591 roku. Jej specjałem są
żeberka po wiedeńsku podawane
na drewnianych deskach. A wiecie, że nazwa „kuchnia wiedeńska” jest jedyną na świecie, która
pochodzi od miasta? To prawda!
Także w Wiedniu możecie skosztować wina z jednej z winnic, które znajdują się w granicach miasta.

Dla ciała i dla duszy
Będąc w Wiedniu, koniecznie
zajrzyjcie do Hofburga — dawnej
zimowej rezydencji Habsburgów.
Największe wrażenie na zwiedzających robi zawsze tropikalne motylarium Schmetterlinghaus.
W barokowych wnętrzach podziwiać można Dworską Szkołę Jazdy — balet słynnych białych ogierów. To mistrzowski pokaz, który
jest ceniony na całym świecie. Artystyczne dusze znów mogą zakończyć dzień w Volksoper Vienna. Tutaj odbywają się klasyczne
musicale, koncerty, operetki i opery oraz nowoczesne inscenizacje
taneczne. Każdy spędzony tutaj
wieczór to wyjątkowa przygoda,
której powinien doświadczyć każdy, kto chce poczuć się prawdziwym wiedeńczykiem. Pamiętajcie
też, że koniecznie trzeba usiąść
w jednej z wiedeńskich kawiarni,
które słyną z niesamowitej
atmosfery. Warto też zamówić jeden z wiedeńskich przysmaków tort Sachera. To ciemne czekoladowe ciasto przełożone dżemem
morelowym. Jest nieodłącznym
symbolem austriackiego cukiernictwa.

warto
Olsztyn, 26 lipca

NIGEL KENNEDY
Mówią o nim „Buntownik ze skrzypcami”. Tworzy duety z gigantami
muzyki rozrywkowej, teraz zagra wyjątkowy koncert w olsztyńskim
amfiteatrze. Nigel Kennedy 26 lipca o godz. 21.
Utalentowany wszechstronnie Anglik miał zaledwie sześć lat, gdy trafił pod skrzydła samego Yehudi Menuhina, mistrza skrzypiec, którego
nauki wywarły ogromny wpływ na późniejszą twórczość Kennedy’ego. Kariera Kennedy’ego nabrała rozpędu
po oszałamiającym występie w 1977 roku
w London Royal Festival
Hall. W ciągu trwającej
niemal 30 lat drogi artystycznej, niezliczonych
koncertów od Stanów Zjednoczonych po Nową Zelandię i dziesiątków płyt, które
wstrząsnęły światem, mistrz
XVIII-wiecznych skrzypiec
współpracował z najlepszymi
orkiestrami i najwybitniejszymi
dyrygentami. Jego płyta
z „Czterema porami rocku” sprzedała się w ponad
dwóch milionach egzemplarzy i trafiła do Księgi
rekordów Guinnessa
jako najlepiej sprzedający się krążek z muzyką
klasyczną wszech czasów!

Olsztyn, 2-5 lipca

XXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
„OLSZTYŃSKIE NOCE BLUESOWE”
To będą cztery wyjątkowe muzycznie dni. Tegoroczne Noce Bluesowe to 17 koncertów na czterech scenach, 70 muzyków z kraju i zagranicy, w tym Włoch, Hiszpanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Światowej sławy gwiazdy bluesa i ten niepowtarzalny klimat.
Zanim na scenie głównej pojawią się gwiazdy, uczestników święta
bluesa czeka eksplozja tańca i muzyki kreolskiej na Targu Rybnym.
W czwartkowy wieczór odbędzie się tam jedyne w swoim rodzaju
Zydeco Party! W oszałamiającą podróż do krainy cajun porwie publiczność Dwayne Dopsie i jego pięcioosobowa grupa The Zydeco
Hellraisers. A już od 3 do 4 lipca wielkie gwiazdy. Przed wami niezwykły pokaz bluesa na wysokich obcasach, czyli Shakury S’Aidy. Potem energiczna hiszpańska formacja A Contra Blues, Mike Zito &
The Wheel z rewelacyjnym blues-rockowym akcentem oraz jedna
z największych bluesowych wokalistek naszych czasów Janiva Magness. Na zakończenie niepowtarzalny koncert Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa.

REKLAMA

Zajazd Pod Kłobukiem — pyszne dania regionalnej kuchni

oskonała
regionalna
kuchnia, oparta na świeżych
produktach
i tradycyjnych przepisach, a do
tego wyjątkowe wnętrza i niepowtarzalna atmosfera — to
oferta Zajazdu Pod Kłobukiem,
który w tym roku do licznych nagród i wyróżnień może dołączyć
statuetkę w konkursie Najlepszy

D

Produkt i Usługa Warmii
i Mazur. Restauracja w Zajeździe Pod Kłobukiem oparta jest
przede wszystkim na kuchni regionalnej i tradycyjnych warmińskich daniach. Można tu zjeść
potrawy na bazie dziczyzny,
jagnięciny, ryb, gęsiny czy runa
leśnego. Wszystkie dania przygotowywane są z lokalnych, świeżych produktów. Karta dań jest
krótka, ale treściwa — królują
w niej dania sezonowe, które
zmieniają się wraz z porami
roku. Ulubione dania gości to,
między innymi: pieczeń i gulasz
z dzika, potrawy z gęsi, zupa dy-

niowa, czernina, hołojec oraz
dania warmińskie, takie jak farszynki, plińce i dzyndzałki.
Przy restauracji działa Kłobukowa
Spiżarnia, czyli sklepik z domowymi i regionalnymi produktami.
W ofercie znajduja się domowe
pasztety (z dzika, gęsi), okrasy,
półgęski, tradycyjne wędliny, regionalne zagrodowe sery kozie
i krowie (wkrótce też owcze), ryby
wędzone i w galarecie, domowy
chleb na zakwasie, regionalne
piwa, miody, nalewki, miody
pitne. Na uwagę zasługuje też
część hotelowa, która spełni
oczekiwania nawet najbardziej
wymagających gości. Do dyspozycji klientów jest zabytkowy
obiekt z pięknym parkiem i ogrodem, obszerny parking, plac
zabaw dla dzieci oraz miejsce na
grilla i ognisko.

Zajazd Pod Kłobukiem
Małdyty,
ul. Zamkowa 11
tel 89-758-61-25
www.klobuk.pl
info@klobuk.pl

warto poznać

Husarz
z Olsztyna

Od dziecka jeździłem z rodzicami
na Mazowsze, gdzie poznawałem
historię swojej rodziny — opowiada
Radosław Szleszyński, pasjonat
i badacz husarii z Olsztyna.
— Do tego doszła fascynacja
ruchami rycerskimi, które były
pewnym fenomenem.
To było dla niego spotkanie z
żywą historią. Zaczął dociekać, interesować się dawnymi rzemiosłami, ubiorem, językiem. Dużą
inspiracją była adaptacja Sienkiewiczowskiej Trylogii przez Jerzego
Hoffmana. W ten sposób zafascynował się husarią.
—Husaria przez kilka wieków była naszą dumą —
mówi. — Co ciekawe
wywodzi się ona z
Bałkanów, a powstała w wyniku
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konfrontacji z Imperium Osmańskim.
Była to lekka jazda uzbrojona w
długie kopie, bo ciężka jazda z
Turkami nie mogłaby konkurować. Ci stosowali taktykę oskrzydleń czy szybkich zwrotów, więc
trzeba było się do nich dostosować.
Na przełomie XV-XVI wieku oddziały husarii zaczęto formować w
Polsce. Z czasem pojawiły się szyszaki, rękawice, napierśniki i słynne skrzydła, które były używane
podczas parad oraz samej walki. Czy rzekomo straszny szum,
jaki miały wytwarzać, jest prawdą czy
tylko mitem?
— To raczej dekoracja, pewna maniera,
która zresztą została
zapożyczona od
Turków — odpowiada husarz. —
Jazda ta była wyjątkowa, więc
musiała się
wyróżniać.

Radosław Szleszyński poznał tajniki wykonywania końskich rzędów, napierśników oraz kopii na
wzór husarski. Jego
pasja zrodziła się w
rodzinn y m
domu.

Dziś swoją pasją zaraża swojego
syna Stanisława Gniewomira. Chociaż ma dopiero cztery lata, już
uczy się jeździć na kucyku, a nawet
ma własną szablę.
Owocem zainteresowań pana
Radka jest między innymi album
„Husaria Rzeczypospolitej”. Został
on przygotowany razem z dr. Radkiem Sikorą, naukowcem, który
zajmuje się historią wojskowości.
— Materiały do albumu zebrałem
między innymi, jeżdżąc po ukraińskich muzeach — opowiada Radosław Szleszyński. Warto wspomnieć, że opasła księga została
napisana w trzech językach:
polskim, francuskim i angielskim. To pierwsza tego typu
pozycja na naszym rynku.

warto poznać

SOL sTARE

cheerleaderki z charakterem
Co jest wyjątkowego w byciu
cheerleaderką? A może to,
że średnia wieku zespołu SOLsTARE
to 40 lat. Najmłodsza zawodniczka
ma 30 lat, a najstarsza — 65. Piętnaście
zawodniczek, kilkanaście różnych
charakterów. Jeden cel — taniec,
który ma sprawiać frajdę
im i publiczności.

— W zespole są same babki z
charakterem. Kobiety, które w tym
wieku decydują się na publiczne
występy z pomponami, walczące
często ze swoimi słabościami, zawsze będą mistrzyniami. Nie każdy na ich miejscu zdecydowałaby
się na takie hobby. A one nie dość,
że tańczą, to zarażają swoim entuzjazmem — mówi Monika Pukis,
trenerka zespołu SOLsTARE. —
Mamy księgowe, nauczycielki, osoby pracujące w pomocy społecznej,
mediach, panią z ZUS-u.
Po godzinach stają
się dziewczynami z pompona-

mi. Do tego potrzebna jest charyzma, ale i dystans do siebie. To
są naprawdę babki, które rozpiera pozytywna energia.
Ich pasja przypadła też do gustu
jury jednego z największych talent
show w Polsce.
— Mamy za sobą dwa etapy castingów: pierwszy w Olsztynie i
drugi w Gdańsku. Na obydwu
usłyszałyśmy pozytywne opinie od
j u r o r ó w.

Teraz o tym, czy wystąpimy w półfinale na żywo, zadecyduje trzeci
etap w Warszawie — dodaje trenerka. — Już 10 lipca dowiemy się,
czy weszłyśmy do półfinałowej
czterdziestki zawodników 9. edycji programu ,,Mam Talent”.
Co spodobało się jury? To, co ujmuje w nich na co dzień. To
uśmiechnięte, z wigorem, z poczuciem humoru babki, które postano-

wiły, że będą się razem spotykać,
ale nie na zumbie czy aerobiku.
— One zdecydowały się, że zostaną cheerleaderkami. Udowadniają, że w tym wieku też można
wyjeżdżać na występy, prezentować się, zwyciężać — dodaje Monika Pukis. — Mają na koncie
mistrzostwo Europy, Polski i wciąż
chcą sięgać wyżej.
Zespół cheerleaderek SOLsTARE
nie boi się wyzwań. Często na zawody jeżdżą razem z córkami,
które też są cheerleaderkami.
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iłości
Z miłości
Już w przedszkolu malowała
obrazki, które kolekcjonowała jej
mama. Kiedy zauważyła, że córka ma talent plastyczny, wspierała
ja, by mogła realizować swoją
pasję. Były zajęcia w olsztyńskim
Pałacu Młodzieży i Akademia
Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie
studiowała grafikę w Pracowni
Propagandy Społecznej. Justyna
śmieje się, że nie bez powodu tematem jej pracy dyplomowej stała się graficzna prezentacja rodzinnego miasta.
— Brakowało mi w Olsztynie
fajnej, ciekawej publikacji o mieście. W Gdańsku co roku wychodzi bogato ilustrowany kalendarz gdański. Ja chciałam opisać moje miasto ciekawie, pokazać interesujące punkty. Zachwycić się uliczkami z wąskimi
kamieniczkami, odkryć zapomniane jeziora. W ten sposób
„Spacerownik” stał się moim dyplomem wieńczącym studia na
gdańskiej ASP — ocenia Justyna
Hołubowska. — Moim marzeniem jest kontynuowanie „Spacerownika”. Zależy mi, by powstał Spacerownik po Warmii
czy po Mazurach. A dlaczego
Olsztyn? Okazało się, że dopiero
z oddalenia zrozumiałam, jak
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do
Olsztyna
„Olsztyn kocham” to jedno
z haseł promocyjnych miasta.
24-letnia studentka gdańskiej
ASP — Justyna Hołubowska
postanowiła pokazać,
że każdy może na nowo
odkryć najciekawsze miejsca miasta.
W ten sposób powstał bogato
ilustrowany „Spacerownik olsztyński”.

wielki sentyment wiąże mnie
z tym miastem. Moim marzeniem było zrobić właśnie taki
przewodnik. Udało się je zrealizować. Justyna zawzięcie szkicowała. Z kolei jej chłopak — Filip
Chrząszczak, z wykształcenia historyk, podpowiadał, które miejsca są warte opisania. Znalazło się
kilka miejsc nieoczywistych, które przewodniki pomijają milczeniem.
— Urodziłam się w Olsztynie,
wychowałam na Zatorzu. Od pięciu lat byłam mieszkanką Gdańska, ale nie mogłam uciec od zachwytu moim rodzinnym miastem — dodaje Justyna. — Chciałam, by olsztyniak spojrzał na kamienice innym okiem. By nie
niszczały, a wspomnienia na ich
temat nie zachowały się wyłącznie na pocztówkach. Chciałabym wrócić do Olsztyna i tutaj
animować społeczność. By ludzie zaczęli przejmować się losem
swojego miasta i coś dla niego robić. Liczę, że to się również uda
zrealizować.

warto galeria

Koncert dla

św. Jana
Pawła II
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!

Wszystkie dzieci
nasze są
Te i inne szlagiery królowej piosenki familijnej
uświetniły Piknik Rodzinny „Naszego Olsztyniaka”
i Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Zanim jednak na
scenie pojawiła się Majka Jeżowska, sceną władali
mniej doświadczeni, ale równie zdolni. Talent
muzyczny prezentowali MC Antek, młodzi
wirtuozi ze szkoły muzycznej, dzieci z przedszkoli
i szkół. Nie zabrakło też tancerzy, m.in.
najmłodszej grupy Pryzmat, specjalistów od
fitnessu oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
Uśmiechy małych i dużych uczestników
potwierdzały, że impreza była udana.

Dziękujemy.
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warto nas czytać
Lista dystrybucyjna:
Sport i rekreacja
• Aquasfera
• Fitness Club Sylwetka
• Endorﬁna
• Planeta Formy
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
• Body Perfect ﬁtness wellness & spa
• Eranova. Miejsce Kreatywnej Aktywności
• Basen Dobre Miasto
• Warmiolandia Kraina Warmisia
• Strefa Rozwoju w Olsztynie
Moda, zdrowie i uroda
• Klinika Stomatologii Estetycznej Elżbieta Sujka
• AF Akademia fryzjerstwa Adam Przybysz
• Polkard Centrum Stomatologiczno-Medyczne
Lekarzy Specjalistów
• Przychodnia Lekarska dr Bogdan Kula
• Salon sukien ślubnych Madame Danuta
• Perfumeria Exclusiv CH Real
• Instytut Zdrowia i Kosmetyki Estetycznej
w Olsztynie
• Jubirex CH Real
• Sklep odzieżowy ESSA
• Salon fryzjerski Avocado
• Gabinet Stomatologiczny Regina Pisowłocka
• Medycyna Estetyczna Beauty Center
• Centrum Medyczne Polmed
• Fryzjer MK
• Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS
Puby, restauracje, hotele
• Sisi Coffe
• Hotel Dyplomat
• Restauracja Dzika Kaczka
• Restauracja Ceska Hospoda
• Restauracja Gardenia
• Restauracja Casablanca
• Pirat SPA Hotel Restauracja
• Hotel Wileński
• Hotel Kur
• Hotel Warmiński
• Hotel Omega
• Malta Cafe – restauracja
• Pierogarnia Bruner w Olsztynie
• Karczma Jana
• Greco, restauracja grecka
• Bar Dziupla
• Restauracja Corner Cafe
• Pizzeria Roma
• Cukiernia Złoty Klucz
• Chilli Coctail Bar & Restaurant
• Glamour Cafe
• Restauracja Cudne Manowce
• Cukiernia Margo Sweet
• Restauracja Ranczo w Dolinie Dobre Miasto
• Restauracja Wiktoria Dobre Miasto
• Hotel HP Park
• Hotel Kopernik
• Hotel Pod Zamkiem
• Kawiarnia Staromiejska

Redaktor naczelna
Anna Szapiel-Danylczuk
tel. 89 539 76 06
kom. 514 800 906
a.szapiel@naszolsztyniak.pl

• Highlander Whisky Bar
• Hotel Anders Stare Jabłonki
• Bajkowy Zakątek Guzowy Piec
• Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie
• Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim
• Zamek Ryn
• Restauracja Na Rynku w Biskupcu
• Stara Księgarnia Olsztynek
• Karczma w Stodole Tomaszkowo
• Cukiernia Tortex
• Pizzeria Ravioli Street Centrum
• Pizzeria Ravioli Street Jaroty
• Pizzeria Ravioli Street Kortowo
• Restauracja Fajferek
• Lody u Jacka
Kultura
• Kino Helios
• Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
• Filharmonia w Olsztynie
• Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
• Kino Studyjne 2 Awangarda
• Centrum Edukacji i Incjatyw Kulturalnych
w Olsztynie
• Olsztyński Teatr Lalek
• BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
• Olsztyńskie Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne
• Centrum Kultury Dobre Miasto
• Synagoga Barczewo
• Skansen Olsztynek
Inne
• Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego
• Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
• Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn UWM
• Michelin Polska
• Indykpol S.A.
• Z.U.H Max Usługa Sp. z o.o.
• Biuro Podróży Traveland
• Salon samochodowy BMW
• Polbis Auto Sp. z o.o. Autoryzowany
serwis i salon Skoda
• Biuro ogłoszeń „Gazety Olsztyńskiej”,
ul. Partyzantów 71 w Olsztynie
• Salon mebli kuchennych Nord Kuchnie
• Przedszkole Poziomka
• Wojciechowicz Motosport
• Urząd Miasta w Olsztynie, pl. Jana Pawła II
• Urząd Miasta w Olsztynie, ul. Wyzwolenia
• Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie
• Urząd Gminy Biskupiec
• Urząd Marszałkowski w Olsztynie
• Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dodatkowo
• Największe imprezy plenerowe w Olsztynie
• Wysyłka do 200 ﬁrm miasta Olsztyna i okolic
• Urzędy miast oraz starostwa powiatowe
w całym województwie warmińsko-mazurskim
• Władze wszystkich uczelni miasta Olsztyna
• Posłowie i senatorowie miasta Olsztyna

Reklama
Tel: 89 539 74 30
Mobile: 723 257 680
m.kowalska@gazetaolsztynska.pl

CHCESZ MIEĆ
U SIEBIE „WARTO!”,

ZADZWOŃ!

WERBENA I CYTRYNA
– orzeźwiający zapach lata
Świeży zapach listków werbeny i owocowy aromat dojrzałych w prowansalskim
słońcu cytryn stały się dla marki Florame inspiracją do stworzenia wyjątkowej
kolekcji zapachów i produktów pielęgnacyjnych Werbena i Cytryna.
Naturalne kosmetyki Florame zawierają organiczne olejki z werbeny i cytryny,
wspaniale odświeżają ciało i dodają energii, pozostawiając na skórze delikatny
cytrusowy zapach. Idealne na lato. Dla niej i dla niego.

Odwiedź nas na www.florame.com.pl

Wyłączny dystrybutor kosmetyków Florame w Polsce
Cosmetic Logistics Sp. z o.o., ul. Tracka 7, 10-364 Olsztyn, tel. 89 539 74 02

