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Odkryj piękno lata

Warto
poznać
i znaleźć
inspirację
dla siebie
Anna Szapiel-Danylczuk
redaktor naczelna
„Cudze chwalicie, swego nie
znacie” — to jeden z najlepiej
zapamiętanych cytatów z polskiej literatury, który niestety
wciąż nie traci na aktualności.
Wciąż łatwiej nam się zachwycić tym, co daleko, a przez
to mniej dostępne, mniej poznane. A jednak warto znać
miejsca i ludzi, którzy są tu i teraz, nad którymi warto się pochylić, którymi warto się zauroczyć. I właśnie takim ludziom poświęciliśmy to wydanie naszego magazynu
„Warto!”.
Poznajcie niezwykle utalentowanych mieszkańców Warmii i Mazur, którymi nie tylko
my się zachwycamy, ale robi to
też Wielka Brytania, a nawet
cały świat. I słusznie, bo każdy z nich ma megatalent i megapasję. Nie wierzycie? Po lekturze naszego magazynu inaczej będzie oglądać „Avengersów”, „Grę o tron” czy nowego
„Terminatora”. Jeśli z kolei będziecie w Londynie, z pewnością będziecie szukać restauracji, w której szefuje drugi
z naszych bohaterów. A podróż
warto odbyć przy dźwiękach
stworzonych przez trzeciego
z nich. Przed wami niezwykle
zdolne trio — Skiejka, Blum,
Bober.

warto na temat

Olsztyn nad Tamizą:
Skiejka, Bober, Blum
warto poznać

Milewska, Listwan

Ale to niejedyni bohaterowie
tego wydania. Jeśli lubicie
piękne rzeczy, koniecznie
zwróćcie uwagę na te, które
wychodzą spod palców Moniki Milewskiej. Obcować z pięknem możecie też, odwiedzając
wystawę „Pruzzeland”, której
jednym z twórców jest Robert Listwan. Warto poznać
nie tylko jego prace, ale i jego
samego. To kolejna postać,
która wpisuje się w cytat, od
którego zaczęłam. Te słowa
doskonale pasują również do
prezentacji największych firm
z Warmii i Mazur, bo przecież
nasz region jest głównie kojarzony z przyrodą i turystyką,
ale nie z biznesem. Śledząc
przygotowane przez nas zestawienia, przekonacie się, że
i u nas biznes ma się całkiem
dobrze, a właściwie bardzo
dobrze.
Zapraszamy do lektury naszego magazynu „Warto!”, licząc jednocześnie na to, że
sukcesy innych zachęcą was do
sięgania gwiazd, zdobywania
szczytów i odkrywania niezwykłych ludzi i miejsc, których na Warmii i Mazurach
nie brakuje. A wakacje jak żaden inny czas służą poznawaniu tego, co niezwykłe, choć
niekoniecznie odległe.

co warto

Zobaczyć, posłuchać
warto podróże

Prawdziwe serce Warmii
warto galeria

Koncertowy zawrót głowy
warto dystrybucja

Tu warto zajrzeć i wziąć „Warto!”

dodatek specjalny

Biznes Warmii i Mazur
Firmy o największych przychodach
Najwięksi pracodawcy 2014
Najwięksi eksporterzy
Najwięksi inwestorzy
Najzyskowniejsze firmy
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