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Podciągamy
nieco kurtynę
od naszych mediów
społecznościowych,
bo widzimy,
że lubicie zajrzeć
nam nieco za kulisy
redakcyjnych ścian.
W styczniu największe
zainteresowanie
wzbudził post
pokazujący jak
urządziliśmy się
w nowej redakcji –
zobaczyło go ponad
11 tys. użytkowników
Facebooka.
Więc zapraszamy
was do rozmawiania
z nami przez profile
– w zasadzie to już
zajrzyjcie, bo pewnie
jest post z kolejnym
rarytaskiem.

Pisząc tekst o Majonezie
Kętrzyńskim, zanurza
łam marchewkę w słoiku
sprezentowanym mi
w mazurskiej wytwórni.
Nie chcę nawet liczyć,
ile kalorii wchłonęłam
zbliżywszy się do denka.
Na swoje wytłumaczenie
mam fakt, że pochodzę
z Kętrzyna. Po powrocie
z podwórka, majonez
smakował nawet
z kromką chleba.
Lokalne produkty
są nośnikami
nie tylko smaku ale
też sentymentów.
Dlatego ceńmy to,
co nasze, bliskie.
Nawet jeśli kosztuje
złotówkę więcej niż
podobny produkt
przemysłowy.

Czy Warmia i Mazury
są seksowną marką?
Przygotowując się
do wywiadu ze
strategiem marki
naszego regionu,
odkryłem wiele
haseł, które osadzone
na gruncie – i to tym
dosłownym – budzą
skojarzenia
czysto ludzkie:
emocje, przeżycia,
zaangażowanie,
swoboda. Więc jeśli
ze szczerą troską
przyłożymy się każdy
z osobna do budowania
marki własnego
miejsca, częściej
będziemy słyszeć,
że jeśli coś jest stąd,
to ma większą wartość,
niż skąd indziej.

MARTA ANTOS
dziennikarka

Szykując materiał
o influencerach,
miałam w głowie
konkretny obraz
ludzi, którzy odnieśli
sukces i niekoniecznie
wiązałam ich
z tutejszymi terenami.
Dopiero przyjrzenie
się kompletnie różnym
sylwetkom znanym
w internecie, które
łączy jednak wspólne
pochodzenie, pozwoliło
mi bardziej docenić
nasz region. Bo Warmia
i Mazury to coś więcej
niż jeziora, lasy czy
stare zamki. Mamy
naszych ekspertów,
artystów i aktywistów.
Może to właśnie czas,
żeby zasilić grono
lokalnych twórców?

JAREK
POLIWKO
fotograf

Przy tym całym
szerokopasmowym
obserwowaniu
rzeczywistości i jej
wielkiej mnogości oraz
wielowymiarowości,
od lat w kadr pchają
mi się „rzuty płaskie”
– mój długofalowy
projekt obserwacyjnowizualny. Nie ma tam
rozbicia na plany, głębia
nie istnieje, jest tylko
wielowymiarowość
i mnogość w minimalnej
formie, które – niczym
sztuka plakatu – walą
między oczy swą
bezpośredniością.
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RAZ, DWA, TRZY…

SZYBKI NUMEREK Z MADE IN
LICZBY, O KTÓRYCH MOGLIŚCIE NIE WIEDZIEĆ

60 LAT

1 125 ZŁ
1 125 zł osiągnęło na licytacji WOŚP ważące
niespełna 14 gr Serce Anatomiczne autorstwa
Zahario, które jako redakcja przekazaliśmy na
tegoroczny finał. Wykonany z brązu wisiorek jest
wyjątkowy, bo podwójny – do serca anatomicznego
dołączone zostało maleńkie serduszko specjalnie
z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

150

220 kilometrów długości miał płot wysoki na ponad
2 metry, ogradzający ośrodek wczasowy w Łańsku,
w którym wypoczywali partyjni prominenci demoludów.
Choć obejście pieszo terenu ośrodka zajęłoby niemal dwie
doby, to i tak gęsty bór oraz żołnierze strzegący spokoju
dygnitarzy, skutecznie uniemożliwiliby taki spacer.

36 774 DOMÓW

4512 DZIECI

36 774 domów zniszczył orkan,
który zimą 1818 roku przeszedł przez
tereny Warmii i Mazur. Wywrócił
też, bądź uszkodził 131 kościołów,
a np. drzewostan Lasu Miejskiego
w Giżycku legł aż w 75 procentach.

4512 dzieci przyszło na świat w 2021 roku
w Olsztynie. To dokładnie o 100 więcej niż
w poprzednim. Jeśli każde dziecko otrzymywać
będzie świadczenie 500+ do 18. urodzin,
w sumie pobiorą 4,87 mld zł – to budżet
Olsztyna, który wystarczyłby na trzy lata.

237 MINUT
006

220 KILOMETRÓW

TON

150 ton ważyła stalowa konstrukcja słynnej
kopuły rozebranej Hali Urania. Dodatkowe
50 ton stanowiły: papa, blacha i wełna
docieplająca kopułę. Gdyby taką ilość
materiału oddać na złom, można byłoby
kupić za niego nowego Mercedesa klasy E.

60 lat ma film „Nóż w wodzie”, fabularny debiut
29-letniego Romana Polańskiego (premiera
6 marca 1962) i pierwszy polski kandydat
do Oscara (na gali 13 kwietnia 1964 przegrał
z „Osiem i pół” Felliniego). Realizowane na
Mazurach zdjęcia pochłonęły 2762 metry taśmy.

2000 SŁÓW I WYRAŻEŃ

237 minut zajmuje przejechanie
pociągiem między dwoma
największymi stacjami z zachodniej
i wschodniej części Mazur (z Iławy
do Ełku). 205 minut potrzeba na
przepisowe przejechanie tej trasy
samochodem, zaś rowerzyści
muszą pedałować około 660 minut.

152 lata minęły odkąd Olsztyn stracił prawa miejskie. Jednak
od 1 stycznia 2022 roku jego mieszkańcy znowu mogą z dumą
nazywać się z mieszczuchami. Chodzi oczywiście o Olsztyn…
koło Częstochowy, który wraz z dziewięcioma innymi
miejscowościami zyskał w tym roku prawa miejskie.

2000 słów i wyrażeń znamy obecnie
z języka Prusów. Język całkowicie zanikł
na początku XVIII wieku i zachowało
się niewiele dokumentów w nim
zapisanych. Podejmowane są próby
jego przywrócenia. W 2009 roku 50
osób deklarowało regularne używanie
pruskiego jako drugiego języka.

152

LATA

Nowa inwestycja
już w sprzedaży
G U T K O W O ,

U L .
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KULTOWY WYDAWCA NAGRODZONY

Już niedługo nie będzie potrzeby jechać
specjalnie do Azji, żeby spróbować przysmaków, takich jak grillowane świerszcze czy smażone mrówki. Olsztyńscy
naukowcy z PAN opracowali sposób
pozyskania białka z owadów. Okazuje
się, że jest ono bardziej przyswajalne
i świetnie nadaje się na paszę. Potencjał
owadzich farm zaczynają dostrzegać też
regionalni rolnicy – hodowla insektów
jest tania, a przy tym wydajna i ekologiczna. Nie wymaga wiele miejsca ani
zużycia wody. Tempo rozmnażania się
owadów jest tak szybkie, że jeden gram
jaj czarnej muchy w ciągu trzech tygodni
zamieni się w aż 2,6 kg białka. Jeżeli
trend okaże się trafiony, być może już
wkrótce obok krów na łąkach będziemy
obserwować kopce termitów. Coraz częściej można już trafić na oferty karm dla
zwierząt na bazie owadziego białka.

Obraz: Mariusz Feliński

MŁODZIEŻ STOMILU
MISTRZEM POLSKI

Młodzieżowe drużyny piłkarskie Stomilu
Olsztyn nie mają sobie równych w kraju.
Po grudniowym triumfie chłopców w kategorii U-13 i zdobyciu mistrza Polski (podopieczni trenera Piotra Krztonia), w styczniu
drugie złoto dorzuciły tym razem piłkarki
– dziewczyny w kategorii do lat 17. Tytuł
mistrzyń Polski zdobyły pod okiem Marka
Maleszewskiego. Obydwie drużyny grają
w futsal, czyli nazywaną popularnie piłkę
nożną halową. Tytuł tym bardziej dziewczętom smakował, że trenowały jedynie na boiskach zewnętrznych. Mistrzowskie drużyny
ćwiczą w Akademii Sportu Stomil Olsztyn,
której tytularnym sponsorem od jesieni jest
PKN Orlen, a od niedawna również koncern
Michelin. Łącznie w Akademii trenuje ponad
400 chłopców i dziewczyn.

MIKROSKOP, ALE MAKRO ROBOTA

KAWA NA MEDAL

Podczas 15-minutowego występu przygotowała cztery
espresso, cztery drinki mleczne na bazie espresso i cztery
drinki z użyciem kawy segmentu Speciality. Mistrzostwa Polski Barista 2021 po
raz trzeci wygrała Natalia
Kwiatkowska z O lsz t yna ,
współwłaścicielka palarni
kawy Bless Coffee Roasters.
13 lutego w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie pokonała uczestników z całej Polski
i będzie ją reprezentować na
wrześniowych Mistrzostwach
Świata Baristów w Australii.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zakupił najnowocześniejszy
na świecie mikroskop neurochirurgiczny. Użycie tego sprzętu zmniejsza ryzyko powikłań podczas zabiegów i skraca ich czas. Wyposażony jest w zaawansowaną kamerę
w rozdzielczości 4K, pozwalającą na dokładne obrazowanie operowanego mózgu i jego
naczyń. Wyjątkowe są również systemy fluorescencji, które poprzez zaawansowane
filtry umożliwiają skuteczniejsze usuwanie zmian nowotworowych. Zespół lekarzy
z Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi WSSD wykonał już kilka zabiegów z zastosowaniem tego
nowoczesnego mikroskopu. Szpital jest jednym z nielicznych ośrodków pediatrycznych
w Polsce, wyposażonych w ten zaawansowany sprzęt. Mikroskop kosztował 1,2 mln zł.

Obraz: fb/Bless Coffee Roasters

Obraz: arch Stomil Olsztyn

CHRZĄSZCZ
CENNIEJSZY OD KROWY?

Obraz: WSSD

Obraz: © Momentum Ronnarong / Shutterstock.com

Na 29. Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, które organizują
Międzynarodowe Targi Poznańskie, nagrodzono obszerną monografię „Żegluga i kanały
żeglowne dawnej Rzeczypospolitej” wydaną przez Edytor „Wers” (autorstwa Cezarego
Wawrzyńskiego). Nagroda zbiegła się z jubileuszem 20-lecia olsztyńskiego wydawnictwa
założonego i prowadzonego przez Tomasza Śrutkowskiego. Jako redaktor, reporter i wydawca całe zawodowe życie związany jest z dziennikarstwem, publicystyką oraz światem
filmu (nagradzany przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich) i teatru. Od czasu założenia
Edytor „Wers” wydał 115 książek, które głównie opierają się na regionalnych treściach.

CATERING
DIETETYCZNY

GOTOWANY Z RADOŚCIĄ
PEŁNOWARTOŚCIOWE:

diety zbilansowane
diety low IG
diety vege
diety vege+ﬁsh
diety ofﬁce
obiadowy BOX
dla dziecka

BOXY SZCZĘŚCIA
dostarczamy:
ZAWSZE ŚWIEŻE
W SAMOCHODZIE
Z CHŁODNIĄ
NA CZAS
NA PEWNO
ZA DARMO!

DOKĄD DOWOZIMY?
Ostróda, Olsztyn, Iława, Lubawa, Olsztynek, Miłomłyn,
Nowe Miasto Lubawskie, Stawiguda, Gietrzwałd, Jaroty,
Tomaszkowo, w okolicy i po trasie

zamów na: boxyszczescia.pl
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DZIECI W TURKUSOWYM LESIE

To nie jest kolejne tradycyjne przedszkole, w którym każde dziecko musi dostosować się do
sztywnego programu nauczania i w narzuconym tempie go realizować. Alternatywę dla dzieciaków, w dodatku w naturze, stworzyła grupa kobiet związanych z edukacją. – Jako rodzice
zadajemy sobie pytania o sens i jakość współczesnej systemowej edukacji. Nie chcemy jednak
z nią walczyć, ale też i siedzieć z założonymi rękami i narzekać – wyjaśnia Justyna Płatek z Fundacji Rozkwitalnia. Fundacja założyła alternatywną przestrzeń – Turkusowy Las. I faktycznie,
bez względu na pogodę, dzieciaki idą edukować się do lasu. Tu nie ma hierarchii, szanuje się indywidualność i sprzyja budowaniu własnej autonomii oraz wrażliwości. – Badania potwierdzają,
jak pozytywnie wpływa na rozwój dzieci przebywanie poza murami budynków i jak ważna jest
rola natury w regulacji emocji – dodaje Justyna Płatek. Placówka działa dwa razy w tygodniu,
ale od kwietnia już jako codzienne przedszkole (więcej na rozkwitalnia.org).

Drobnej kwestii w teatralnym
spektaklu doczekał się i nasz
magazyn. „Coraz bardziej zielona gęś” w reżyserii Jarosława
Kiliana i muzyką Grzegorza Turnaua to kompilacja żartobliwych
utworów Gałczyńskiego – na deskach Teatru im. S. Jaracza spektakl grany był w styczniu i lutym.
W klimat poszczególnych utworów wprowadzali widzów kolejni
aktorzy. I tak oto grana przez Irenę Telesz-Burczyk
Hermenegilda Kociubińska zapowiedziała: „Teatrzyk
Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić spektakl „Wesele
na Kurpiach”. A jeśli ktoś z państwa zechce w tej części kraju urządzić bal, wesele lub przyjęcie, szukajcie
lokali, restauracji i hoteli, które w recepcji mają „MADE
IN Warmia & Mazury”. To dowód, że mają klasę i dobry
gust. Tytuł te walory uwiarygadnia”. Spektakl bierze
udział w VII edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych
Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.
Obraz: arch. Daniela Mańkowskiego
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DWORZEC NA
WŁAŚCIWYCH
TORACH

Dworzec Główny w Olsztynie doczekał się obie
canej od lat przebudowy
i będzie to czwarty dworzec PKP w historii miasta.
W styczniu podpisano
umowę na prace z firmą
Torpol. Ma być to obiekt
ekologiczny, trzypiętrowy (jedna kondygnacja podziemna, łącząca budynek z wyjściem na perony oraz Zatorze),
w formie przeszklonego trapezu. Oryginalnym dizajnem
będzie zachwycać fotowoltaiczny dach, największy spośród
wszystkich dworców w Polsce. Nadano mu kształt żagla,
który ma przypominać turystom, że trafili do krainy jezior.
Dworzec wraz z całkowicie przebudowaną przestrzenią wokół, planowo zostaną oddane do użytku w drugiej połowie
2023 roku. Inwestycja pochłonie 71 mln zł.

MISTRZ SIĘ NIE PODDAJE

Po przebojowym sezonie olsztynianin Daniel Mańkowski sięgnął po pierwszy w karierze tytuł mistrzowski w Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostwach Polski
w najbardziej prestiżowej klasie Superbike. I od razu został powołany do kadry narodowej na sezon 2022. Ściganie zaczął w 2007 roku, by w kolejnym stanąć już na podium Pucharu Polski. Jednak po wypadku na torze w 2009 roku odpuścił sobie ten
niebezpieczny sport. Ale po pięciu latach znów stawił się na torze. Zaskoczył wtedy
świat wyścigów motocyklowych i nowych technologii, bo w swojej maszynie zaczął
stosować komponenty z druku 3D. Promował w ten sposób swój startup technologiczny – produkcję drukarek Graften 3D. Walkę o wyniki podjął dopiero w sezonie
2021. Na dwa tygodnie przed pierwszą rundą, podczas treningu na Torze Poznań
miał wypadek przy prędkości 200 km/h. Odebrany z naprawy na kilka godzin przed
startem motocykl okazał się na tyle niesprawny, że w czasie jazdy odpadła mu…
kierownica. Reszta sezonu to już pokaz kunsztu, który zagwarantował Danielowi
Mańkowskiemu tytuł II wicemistrza Polski. – Po raz kolejny udowodniłem sam sobie,
że choćby nie wiem jak źle szło, to przenigdy nie wolno się poddawać – podkreśla.

Wizualizacja: PKP SA

WESELE Z MADE IN?

Obraz: archiwum Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie

Obraz: © Evgeny Atamanenko / Shutterstock.com

KULTURA

POLECAMY WARMIĘ I MAZURY
Obraz: fb/Spare Bricks

JAZZ NA SZEŚĆ RĄK
Jazz, improwizacja i klasyczne
impresjonistyczne brzmienia
muzyki fortepianowej – tak
gra Franciszek Pospieszalski
Trio. Jego lider – kontrabasista,
autor kompozycji działa w wielu
międzynarodowych i polskich
grupach jako sideman, a także
lider kilku swoich projektów.
Poza nim zagrają: Franciszek
Raczkowski – fortepian,
Bartosz Szablowski – perkusja.

SHOW Z KSIĘŻYCEM

Część ogólnopolskiej trasy z okazji
10-lecia wydania debiutanckiej płyty
„Lejdis&Dżentelmenels”. Zespół
Romantycy Lekkich Obyczajów
zaprezentuje swoje rozpoznawalne
hity, m.in. „Lodziarka”, „5 Perspektyw”
i „Bez ciebie odchodzę”.
Koncert 1 kwietnia, godz. 19,
Kuźnia Społeczna w Olsztynie

Obraz: Galeria Usługa

MUZYCZNIE I KABARETOWO

Olsztyńska grupa Czyści jak Łza zaprasza na cykliczne spotkania muzyczne, tym
razem z udziałem Krystyny Świąteckiej z Czerwonego Tulipana. Podczas koncertu
„Ciacho-Macho” czeka duża dawka nie tylko muzyki, ale i humoru.
Koncert 12 marca, godz. 19, Galeria Usługa Jazz Bar w Olsztynie

AKTORSKI
ROCK’N’ROLL

Obraz: The Analogs

Koncert 12 marca, godz. 20,
Kuźnia Społeczna w Olsztynie

KOBIECA SZTUKA

„Drugie ciało” to tytuł wystawy prac
Dominiki Kowyni, autorki niezwykłych
prac malarskich dotykających
roli kobiet w społeczeństwie, ich
codziennych zmagań. Artystka na co
dzień mieszka i tworzy w Katowicach.

Obraz: Kasia Komandera
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Dr MISIO to zespół aktora Arka
Jakubika. Kapela gra ostrego
rock’n’rolla, a solidne brzmienie,
ciężkie riffy i świetne teksty
Krzysztofa Wargi oraz Marcina
Świetlickiego to znak rozpoznawczy
projektu. Tym razem w składzie ze
szczecińską formacją The Analogs.

Wernisaż 4 marca, godz. 18,
BWA Galeria Sztuki, Olsztyn

ROCKOWE JUTRO

Legenda polskiego rocka.
W maju 2021 roku ukazała się
najnowsza płyta zespołu IRA
pt. „Jutro”. Nie brakuje na niej
mocnego gitarowego grania oraz
pięknych ballad, które rozgrzewają
publiczność podczas koncertów.
Koncert 23 marca, godz. 19,
Filharmonia Warmińsko-Mazurska

Obraz: BWA

Koncert 19 marca,
godz. 16 i 19.30, Filharmonia
Warmińsko-Mazurska

Koncert 2 kwietnia, godz.19,
Galeria Usługa Jazz Bar

JUBILEUSZ
ROMANTYKÓW

Obraz: Galeria Usługa

Widowisko muzyczne z okazji 49.
rocznicy wydania płyty „The dark
side of the moon” Pink Floyd.
W repertuarze koncertu nie tylko
utwory z tego albumu, ale również
najbardziej znane dzieła z całej
twórczości brytyjskiej grupy. Spare
Bricks, jeden z pierwszych polskich
zespołów, który gra covery „floydów”,
przedstawi wielkoformatowe show.

Obraz: RLO

NIE SZTUKA BYĆ WSZĘDZIE

KULTURA

MUZYCZNY

SLOW
CHOĆ OD LAT DZIAŁA GŁÓWNIE
NA FOLKOWEJ SCENIE, JEJ KORZENIE
TO JAZZ. I DO NICH WRACA
NA PŁYCIE „DEPRESSED LADY”,
KTÓRA UKAŻE SIĘ W TYM ROKU.
O TYM JAK DO NIEJ DOJRZEWAŁA
MÓWI MARY RUMI – WOKALISTKA,
KOMPOZYTORKA, INSTRUMENTALISTKA
ZWIĄZANA Z WARMIĄ.
MADE IN: Płyty jeszcze nie ma
na rynku, a już jest o niej głośno.
Mary Rumi: Tkwię w blokach startowych od kilku miesięcy. Pandemia ograniczyła działalność koncertową, więc
potencjał twórczy artystów kierowany
jest m.in. na wydawanie płyt. W tłoczniach, wytwórniach zrobiły się kolejki,
więc i ja od zeszłego roku czekam
z nagraną płytą na zielone światło. Daty
premiery wciąż nie ma, ale na pewno
będzie to ten rok.
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Z czego żyć, oczekując na taki
moment?
Nie znam odpowiedzi, wciąż jej szukam
– cała rodzina jest żywo zainteresowana tą kwestią. Obcinane są granty,
kasa z kultury przekierowana zostaje
na inne cele, offowy rynek muzyczny
o b r y w a b a r d z i e j n i ż ko m e r c y j n y.
Już około 40 proc. naszych znajomych
muzyków przynajmniej tymczasowo
zmieniło zawód, choćby nasz gitarzysta z Shannona. To wbrew logice, bo
wszelkie twórcze przejawy to jedyna
nadzieja, aby na poziomie czysto ludzkim przetrwać trudności, na które nie
mamy wpływu. Zamiast kumulowania
strachu, pozwalają rozprężać układ
nerwowy.

KULTURA

FOOD
Jak ty go rozprężasz?
Zmagam się z depresyjnością, ale doświadczyłam w kryzysach, że z najgorszego stanu psychicznego może mnie
wyrwać jedynie tworzenie – wiem, że brzmi to górnolotnie. Na początku pandemii odkryłam dla siebie malarstwo
akrylowe. Zaskoczyło mnie to o tyle, że w szkole nie wyróżniałam się szczególnie talentem plastycznym. Teraz, kiedy
nie mogę ćwiczyć na instrumentach ze względu na sąsiadów
w kamienicy, rozładowuję napięcie rozprowadzając farby
na płótnie. Powstają ostatnio m.in. portrety niezwykłych
kobiet ze świata jazzu.
Jazz wrócił do twojego życia wielowymiarowo.
Przed 15 laty uciekłam trochę od nurtu jazzowego, w którym się wychowałam. Jako dziecko uczestniczyłam w życiu
okołofestiwalowym taty (Zbigniew Namysłowski, zmarły
7 lutego saksofonista, multiinstrumentalista, kompozytor
i aranżer – red.). Wakacje bywały dostosowane do jego tras
koncertowych w Europie. Jeździliśmy rodziną busem, nocowaliśmy w trasie, na parkingach, campingach i pamiętam
nawet wielogodzinne „trzepanie” na granicach jeszcze przed
89. rokiem. W domu oczywiście słuchaliśmy dobrych płyt
jazzowych i ćwiczyliśmy na instrumentach. Oboje z bratem
(Jacek Namysłowski – puzonista) zaczynaliśmy edukację
od muzyki klasycznej. Takie techniczne podwaliny pod późniejsze akrobatyczne improwizacje. Ale ten mainstreamowy
techniczny jazz, wchodzący na wyżyny instrumentalne, był
dla mnie, dziecka, zbyt skomplikowaną, pełną napięć muzyką.
Wolałam na początku tej szlachetnej drogi słuchać np.
New Kids On The Block.
Na studia jazzowe w Katowicach trafiłaś z „automatu”?
Nie do końca. Wybrałam kompromis. Chciałam pisać piosenki,
ale w rozrywce. Wtedy jedyną uczelnią ze słowem „rozrywka”

był katowicki Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W studia
bardzo się zaangażowałam. I wtedy, 15 lat temu, nagrałam
nawet płytę jazzową z kolegami – świetnymi muzykami, ale
nie miałam odwagi wypuścić jej w świat, nie wydawałam się
sobie wystarczająco dobra. Teraz dojrzałam do tego. Mogę
wyrażać jazz po swojemu, przetwarzać go bez obciążeń.
Nasiąkłam nim mocniej niż mi się wydawało, bo przez te
lata grania folku czy popu, wszystko instynktownie robiłam
z jazzowym feelingiem.
Będzie to również pierwsza płyta nagrana z moim bratem,
który zajął się aranżacją muzyczną całości, więc jest dla mnie
ważna z wielu względów.
Tytuł sugeruje, że na płycie będą smutne ballady.
Osiem z dwunastu piosenek jest autorstwa taty z tekstami
m.in. Agnieszki Osieckiej – „Wyszłam z domu, nie wróciłam”,
„Zmęczona miłość” Jana Wołka, „Sprzedaj mnie wiatrowi”
Ryszarda Grońskiego czy „Kocham się w poecie” Wojciecha
Młynarskiego. Ten ostatni, według mnie, mógłby być hymnem
branży artystycznej. Reszta albumu posiada moją warstwę
liryczną. To rodzaj muzycznego dania typu slow food. Na płycie towarzyszą mi wspaniali muzycy, m.in. Tomek Sołtys,
Tomek Wendt, Michał Miśkiewicz czy Atom String Quartet.
Kiedy spotkaliśmy się w studio wiosną 2021 roku, po długiej
pauzie w graniu na żywo, była taka energia, że nagraliśmy
płytę w dwa dni. Rozkwitliśmy jak pąki na wiosnę, byliśmy najszczęśliwszymi ludźmi pod słońcem. Więc może nieco odczarowaliśmy tę tytułową depresję. Teraz czekamy na nasze
wewnętrzne święto – premierę.


Rozmawiała: Beata Waś, obraz: Łukasz Pepol
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RECENZJE

KULTURA OSOBISTA MADE IN
PISZĄ, WYDAJĄ I NAGRYWAJĄ. I POCHODZĄ Z WARMII I MAZUR.

MROKI SHOW-BIZNESU

Julia Gierszewska jest młodą piosenkarką u progu wielkiej kariery. Pewnego dnia po przebudzeniu zastaje w mieszkaniu martwe ciało swojego menadżera. Nie pamięta niczego z minionego
wieczoru. W panice wychodzi z domu, wsiada do taksówki i prosi kierowcę, by wywiózł ją daleko
poza Warszawę. Z czasem nabiera podejrzeń – czy ten człowiek, który pomaga jej uciec, jest na
pewno jej sprzymierzeńcem? Stopniowo przestaje być również jasne, kto kogo powinien bardziej
się bać: ona jego, czy on jej. Tymczasem sprawą zamordowanego menadżera zajmuje się prokurator Gabriela Seredyńska, która kiedy raz podejmie trop, nie odpuści, choćby miała to przypłacić
własnym życiem. To fabuła nowej wciągającej powieści autora pochodzącego z Dywit (członka
Kabaretu Moralnego Niepokoju), która pokazuje kulisy show-biznesu.
Przemysław Borkowski „Śmierć nie ucieknie”, Wyd. Czwarta Strona

INSPIROWANE STARYM DOMEM

Tomik poezji „Teraz” jest drugim zbiorem wierszy autorstwa Piotra Burczyka, olsztyńskiego poety,
syna aktorki Ireny Telesz-Burczyk. Prezentuje w nim wiersze poruszające takie tematy jak tożsamość człowieka, przemijanie i pamięć o historii życia zwykłych ludzi. Do ich pisania natchnęły
go przedmioty umiejscowione w poniemieckim domu, w którym mieszka z rodziną. Za inspiracje
posłużyły m.in. drewniany stół, belka wisząca w charakterze ozdoby na jednej z domowych ścian
czy znaleziona na strychu narta. Autor debiutował tomikiem „Z ukrycia” w 2017 roku. Jego wiersze
ukazywały się m.in. w wydawnictwach regionalnych.
Piotr Burczyk, „Teraz”, SIGNI Zygfryd Słapik

FUTURYSTYCZNA BAJKA

Nowa płyty pochodzącej z Mazur Natalii Nykiel to świadoma i dojrzała kreacja muzyczna w trendzie dark romantic. Jest podróżą przez fantastyczną, mroczną, ale wciągającą i elektryzującą wizję
przyszłości. Fascynacja kulturą Hiszpanii, a także jej rdzenny dorobek kulturowy były inspiracją do
stworzenia historii i legend. Tym razem jednak to legendy opowiadane przez cyborgi, a narrację
zmieniają glitche (błędy w grze), ciągle przypominające, że wszystko jest ułudą. Niejasnym jest
natomiast czy to bajka, czy może hermetyczny, tajemniczy świat Natalii. Trzeci album w dorobku
artystki promują single: „P.R.I.D.E.”, „Królestwo”, „Epoka X” i „Pętla”.
Natalia Nykiel, „Regnum”, Wyd. Universal Music Polska

PO ZDROWIE I MARZENIA

Nowotwór – słowo które budzi lęk i odbiera siły. Jak żyć po usłyszeniu diagnozy i w trakcie leczenia? W przejściu przez ten trudny etap pacjentkom pomoże specjalny poradnik opracowany przez
olsztyńską Fundację SPA for Cancer w ramach kampanii „Masz Wybór”. W lęku i chaosie, które
towarzyszą chorobie, czasami nie wiemy, o co zapytać lekarza. Poradnik daje „gotowca”. Zawiera
pytania dla pacjentek, które porządkują wiedzę. Pokazuje też kobiecą stronę choroby: jak dbać
o urodę, wygląd, sport, dietetykę, suplementację, poprawić sobie nastrój i zawalczyć o marzenia. –
Czyli wszystko to, o czym zapominamy w czasie leczenia – tłumaczy Anna Hencka-Zyser, współautorka, założycielka Fundacji SPA for Cancer, otaczającej wsparciem kobiety w trakcie i po leczeniu.
„W drodze po zdrowie”, autor zbiorowy, Wyd. Fundacja SPA for Cancer

DŹWIĘK, RUCH, TANIEC

TROCHĘ RUCHU,
ALE JAK TO BRZMI
WSZECHOGARNIAJĄCA CZERŃ W OTOCZENIU KOTAR CHRONIĄCYCH PRZED ŚWIATŁEM –
W ŚRODKU TEGO ZAGADKOWEGO MIEJSCA OLSZTYŃSKA PARA ARTYSTÓW PROWADZI
WYTWÓRNIĘ ZDARZEŃ SONOKINETYCZNYCH. DŹWIĘK, RUCH I TANIEC W NIEPOWTARZALNEJ
I BARDZO NIEOCZYWISTEJ FORMIE. TAK TRUDNE DO ZASZEREGOWANIA, ŻE SAMI
TWÓRCY MÓWIĄ O ZJAWISKU MUZYKI NOWEJ.
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DŹWIĘK, RUCH, TANIEC

Nazwa ich pracowni wywołuje skojarzenia z czymś tajemniczym, choć jej założyciel podkreśla, że tu akurat nie ma nic
wyjątkowego. – Nasze działania są związane z ruchem, który
powoduje dźwięk, stąd nazwa: Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych. Zdarzenie sonokinetyczne w etymologicznym
znaczeniu to takie, w którym coś brzmi (sono) i coś się rusza
(kinetyczne) – wyjaśnia Jarek Kordaczuk, kompozytor, artysta
dźwięku i producent muzyczny.
Wspólnie z Izabelą Kościeszą, tancerką, choreografką i animatorką, zrealizowali w ramach założonej Wytwórni dziesiątki
projektów, z którymi jeżdżą po całej Polsce. We wspólnej
przestrzeni muzycznej konstruują własne instrumenty, posługują się niecodziennymi rekwizytami, a w spektaklach wykorzystują właściwości pól elektromagnetycznych i praw fizyki.
Powstają nie dające spokoju, wymykające się szablonom kompozycje. Dziwne i wciągające, nie zawsze oczywiste w odbiorze, czasem posępne i kosmiczne, a czasem radosne i lekkie.
Ale w każdej sekundzie bardzo zastanawiające.
– Muzyka nowa to dobre określenie – zauważa Izabela.
– Fakt, ten rodzaj muzyki nie idzie z żadnym nurtem popularnym. Nie wpasowujemy się w main stream, ale nigdy nam też
na tym nie zależało. Z drugiej strony nie chcemy być hermetyczni. Staramy się rozbudzić ciekawość naszych dźwięków,
pozyskać jak najwięcej oddanych nam dusz. Naszym odbiorcą
może być każdy, kto jest otwarty i choćby w minimalnym
stopniu zainteresowany dźwiękiem – dodaje Jarek. – To, co
robimy, być może nie jest dla wszystkich, ale ci, którzy już
są z nami, chcą pozostać. Dlatego unikamy powtarzalności.
Zależy nam też na tym, by za pierwotnym momentem zaskoczenia i zaciekawienia stało zawsze wysokiej jakości dzieło
artystyczne.
Iza: – Te oczekujące spojrzenia publiczności bardzo nas motywują. Jakby mówiły szeptem: co oni znów wymyślą, co im
siedzi w tych głowach?
A inspiracją może być wszystko: szelest kartki papieru, czyjeś kroki, dźwięki surowe albo przetworzone, generatory
syntezatorów…
– My po prostu uwielbiamy bawić się dźwiękiem. W naszej
pracy ważna jest też improwizacja. Proces inicjujemy my, ale
potem często oddajemy go w ręce i uszy uczestników. Pewnych rzeczy nie możemy więc przewidzieć, bo to wszystko
często dzieje się „tu i teraz” – dodają zgodnie.
Wrażenia uczestników? Katarzynę Włodarczyk, od lat sympatyzującą z Wytwórnią, spektakle pozostawiają w nastroju
dalekim od lekkiej wesołkowatości. – Czasami, po tym co się

tu widzi, ciężko się otrząsnąć – nie kryje. – Bywa to trudne
do jednoznacznej interpretacji, momentami od natężenia
dźwięków i dziwnych scen aż coś w środku ściska, budzi
grozę, przywodzi do głowy mroczne myśli. Z drugiej strony
ich występy mają coś tak magnetyzującego, że nie chcesz
z nich stracić ani sekundy. Widziałam już kilka ich projektów
i każdy był inny. Chylę więc czoła przed ich nieszablonową
wyobraźnią i nieograniczonymi możliwościami twórczymi.
Pracują tak samo często z profesjonalistami jak z osobami bez
przygotowania muzycznego. Koncert z niesłyszącymi, którzy
tworząc dźwięki staliby się równoprawną częścią orkiestry?
Dlaczego nie!
Za pomocą zbudowanych przez Jarka obiektów drżących,
osoby z niedowładem słuchu mogły doświadczyć czegoś,
co w codziennym życiu nie byłoby dla nich dostępne – stanąć
na scenie i dać najprawdziwszy koncert.
– To docieranie przez dotyk do muzyki było przeżyciem dla
wszystkich. Wiele nas ta współpraca nauczyła – zauważa Iza.
Artyści często zapraszają dzieci do swoich działań. Ich festiwal sztuki dźwięku „Sonikalia”, który przyciąga setki młodych,
na stałe zagościł w jesiennej ramówce wydarzeń kulturalnych
Olsztyna.
Coraz większą popularnością cieszą się również przeznaczone dla widza dorosłego grudniowe urodzinowe koncerty
Wytwórni. Iza tańczyła już na nich w skonstruowanej przez
Jarka aluminiowej grającej „sukience”, a podczas ostatniego
jubileuszu publiczność zaskoczył widok wielkich kamiennych
masek z rozżarzonymi oczami, przywołującymi skojarzenia
z zagubioną na oceanach wyspą z posągami Moai.
W najnowszym z kolei wyzwaniu sześć niezawodowych
tancerek w różnym wieku i o różnych profesjach, które od
kilkunastu miesięcy przygotowywane są przez Izę, wystąpi
w spektaklu „Siostry”, ułożonym do „Etiud sugestywnych”
Jarka Kordaczuka i Aureliusza Golińskiego (premiera 12 marca
w sali pod Amfiteatrem w Olsztynie).
– Będzie to pełna mroku opowieść o miłości i krzywdzie.
O skomplikowanych relacjach kobiecych pełnych napięć, niezrozumieniu, odrzuceniu, ale też wielkiej przyjaźni i wsparciu.
Dużo zagadki, trochę nieoczywistości, szczypta metafory
i dużo piękna – zachęca Iza.
– Tak, bo w naszej twórczości chodzi o piękno. Często nieoczywiste, ale zawsze piękno – podkreśla Jarek Kordaczuk.

Tekst: Agnieszka Porowska, obraz: Tomasz Sudujko
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POZA GALERIĄ

POZA GALERIĄ
MIĘDZY PRACOWNIĄ A WERNISAŻEM

Artystów prezentuje:

Centrum Doradztwa
Europejskiego
i Finansowego
w Olsztynie
CDEF specjalizuje się we wspieraniu przedsiębiorstw i instytucji w procesie ubiegania się
o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, a także świadczy
pełny zakres usług finansowo-księgowych dla firm.
www.cdef.pl

KANCIATA DUSZA
PULSUJĄCE EMOCJE W KAWAŁKU DREWNA
ALBO PODUSZKI Z TWARDEJ TERAKOTY.
RZEŹBY TOMASZA WITKOWSKIEGO
Z OLSZTYNA TO ZWYKLE GRA PRZECIWIEŃSTW
I SPRZECZNOŚCI. SĄ WYRAZEM POSZUKIWANIA
HARMONII I RÓWNOWAGI.
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Jego pracownia przypomina warsztat stolarski. Kawałki dębowych i bukowych pni, dłuta, słoiczki z chemikaliami. Zanim
wypracował rozpoznawalny „kanciaty” styl, długo szukał swojej artystycznej drogi. Najpierw było realistyczne malarstwo
i rzeźba w czasach liceum plastycznego, a potem dyplom
w rzeźbiarskiej pracowni na UWM i poszukiwanie własnej
artystycznej drogi.
– Każdy artysta zaczyna od naśladowania – przyznaje Tomasz.
– Poznajemy zasady anatomii, kompozycji i techniki plastyczne. A potem przychodzi moment, że trzeba coś zrobić ze
zdobytą wiedzą. Kanciate formy od zawsze towarzyszyły mi
w szkicach koncepcyjnych. Przez długi czas nie traktowałem
ich poważnie, aż przyszedł moment, że uznałem je za formę,
która płynie z mojej duszy. Inspiracją jest dla mnie m.in. sztuka
archaiczna starożytnego Egiptu i Grecji, sztuka prekolumbijska, kubizm, abstrakcjonizm geometryczny.
Zarobkowo malarstwem i rzeźbą zajął się jeszcze przed
studiami. Oprócz sprzedaży autorskich dzieł, przyjmował
zamówienia na portrety, pomniki, modele statuetek z kamienia, metalu i gliny. Dzisiaj tworzy głównie w szlachetnych

gatunkach drewna. Zwierzęta, ludzie, splątane emocjami pary
– surowe formy kipią od emocji. Każda z rzeźb to misterny,
wielotygodniowy proces tworzenia.
– Niełatwo wyrazić emocje w kawałku drewna, to wyzwanie,
które jest motorem mojej twórczości – przyznaje Tomek. –
W swoich pracach oswajam naturę, poszukuję równowagi
i harmonii między miękkim i twardym, ciemnym i jasnym, jin
i jang. Teraz przygotowuję cykl rzeźb abstrakcyjnych, dedykowanych czterem żywiołom. Sam jestem ciekaw dokąd zaprowadzi mnie wyobraźnia.
Parę lat temu stworzył popiersie białego królika inspirowane
lekturą „Alicji w Krainie Czarów”. Zainteresowanie odbiorców natchnęło go do poszerzenia cyklu powielanych prac
o popiersie buldoga, pawiana i orangutana.
– Kształty realistyczne, które pojawiają się w mojej twórczości, wynikają z potrzeby odskoczni od kanciastości – wyjaśnia
artysta. – Zmiany i zwroty akcji to dowód, że wciąż jestem
artystą poszukującym. Ale na tyle dojrzałym, aby zdać się
wyłącznie na to, co mi w duszy gra.
Tekst: Beata Waś, Obraz: archiwum artysty, Jakub Obarek

Tomasz Witkowski, ur. w 1978 roku w Olsztynie, ukończył
Instytut Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie. Dyplom w Pracowni
Rzeźby i Ceramiki prof. Teresy Platy-Nowińskiej uzyskał
w 2008 roku. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem i rysunkiem.
Jego ceramiczne poduchy zdobyły II miejsce na Olsztyńskich
Biennale Sztuki w 2009 roku. Prace Tomasza znajdują się
w kolekcjach prywatnych, m.in. w Niemczech, Skandynawii,
Hiszpanii. Współpracuje z Galerią Sztuki Ewy Czułowskiej
w Olsztynie i z pracownią projektowania wnętrz TETE Concept
Eweliny Przewodowskiej-Ryłki.

POZA GALERIĄ
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HOLISTYCZNY
ŚWIAT Z MARZEŃ
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BIZNESU UCZYŁA SIĘ NA WŁASNYCH
PRÓBACH I BŁĘDACH, A DZISIAJ JEJ FIRMA
ZNAJDUJE SIĘ W GRONIE NAJBARDZIEJ
LUKSUSOWYCH MAREK ŚWIATA. DR IRENA
ERIS, WSPÓŁWŁAŚCICIELKA HOLISTYCZNEGO
IMPERIUM URODY, MOGŁABY JUŻ ODCINAĆ
KUPONY, A MIMO TO CODZIENNIE WSTAJE
O PIĄTEJ RANO I SZYKUJE SIĘ DO PRACY. O TYM
DLACZEGO NIE MA TELEFONU KOMÓRKOWEGO
I POWODACH DLA KTÓRYCH NIE WARTO GONIĆ
ZA WIECZNĄ MŁODOŚCIĄ, ROZMAWIAMY W JEJ
HOTELU NA WZGÓRZACH DYLEWSKICH, KTÓRY
W GRUDNIU OBCHODZIŁ 15-LECIE.
MADE IN: Chętnie zajrzałabym do pani kosmetyczki
podróżnej.
Dr Irena Eris: Rozczarowałaby się pani myśląc, że jest pełna
kosmetyków od najdroższych firm. Mam w niej zaledwie trzy
kremy mojej marki: na dzień, na noc i pod oczy. Jestem ostatnią osobą, która testuje je przed wprowadzeniem na rynek,
więc te zestawy zmieniają się. Oceniam nie tylko ich skuteczność, ale też przyjemność w użyciu.
Zanim zrobiła pani swój pierwszy krem, używała pani klasyka Nivea?
Używałam raczej maści „własnoróbek”. Miałam w młodości
ogromny problem z trądzikiem, co spędzało mi sen z powiek.
Szukałam jakiegoś antidotum, a potem, będąc studentką
farmacji, sama je sobie robiłam. Pamiętam jak poszłam
po poradę do kosmetyczki i usłyszałam: „dziecko, co ty masz
na twarzy?!”, co oczywiście zdołowało mnie jeszcze bardziej.
Potem uczulałam swoje pracownice w Kosmetycznych Instytutach, aby nigdy nie zwracały się do klientek w ten sposób.
Trądzik jest wystarczającą traumą dla młodych ludzi.
Problemy z cerą były impulsem do założenia firmy?
Pierwszym zamówieniem, jakie dostałam na studiach, jeszcze zanim założyliśmy firmę, był krem na spierzchnięte
ręce kolegi, który uprawiał windsurfing. Zrobiłam mu maść
na eucerynie, dodałam sporo witaminy A – więcej niż pozwalały ówczesne, jeszcze przedwojenne przepisy Państwowego
Zakładu Higieny. Po kilku tygodniach usłyszałam od niego:
„jesteś genialna!”. Dodało mi to skrzydeł. W tamtym czasie w mojej rodzinie nieoczekiwanie pojawiły się pieniądze
ze spadku, za które można było kupić sześć Fiatów 126p.
Za zgodą mamy postanowiliśmy je z mężem (Henrykiem
Orfingerem – red.) pożyczyć i zainwestować we własny biznes
związany z moją pasją i wyuczoną wiedzą. Nie była to łatwa
decyzja, obarczona lękami o przyszłość, a ja wbrew pozorom nie jestem silna psychicznie. Pożyczkę udało się z dumą
po dwóch latach spłacić.
Co miała pani do stracenia?
Miałam 31 lat, małe dziecko, stały etat w warszawskiej Polfie. Ale struktury w niej były skostniałe, możliwość awansu
ograniczona. Moje młodzieńcze marzenia o pracy badawczej,

naukowych odkryciach trudno było tam realizować. Sektor
prywatny był natomiast dla mnie wtedy, w latach 80., nieznanym obszarem. Ostatecznie zwyciężyła odwaga i marzenia
o własnym laboratorium. Wcale nie myślałam o wielkim biznesie, tylko zacisznym zapleczu do pracy, w którym nikt by
mi nie przeszkadzał. Pomyślałam, że jak się nie uda, to z doktoratem i znajomością języków znajdę sobie jakąś inną pracę,
wrócę na etat.
Było skąd czerpać biznesowe wzory?
A gdzie tam! Przedsiębiorców w latach 80. nazywano pejoratywnie prywaciarzami, badylarzami, nikt im nie ułatwiał życia,
byli ledwo tolerowani przez władze. A kobieta w biznesie?
Dziw natury! Trzeba było czekać do 89. roku, aby ten stereotyp się zmienił i dostrzeżono, że prywatny biznes jest kołem
zamachowym gospodarki. Nie było literatury, poradników jak
zrobić biznesplan, więc wszystkiego uczyliśmy się od zera,
na podstawie prób i błędów.
Gdyby miała pani wówczas ich świadomość…
Pewnie nie odważyłabym się na ten krok. Dlatego czasem
dobrze nie wiedzieć, na co się człowiek porywa. Ale dzięki temu
zdobywaliśmy wiedzę, która pomogła nam zbudować biznes
od podstaw z pomocą intuicji, niesztampowego myślenia. Działaliśmy jak w gospodarstwie domowym. Nasz plan, kosztorys
tworzyliśmy na kartce papieru – co nam potrzebne, ile mamy
pieniędzy, z czego musimy zrezygnować, a co jest priorytetem.
I co było priorytetem?
Uważałam, że najważniejsze to mieć dobry produkt pożądany
przez kobiety. Okazało się, że nie do końca. Trzeba było mieć
też opakowania i oczywiście rynek zbytu. Mimo że sklepy były
puste, trudno było na początku przebić się do handlu. Mąż
jeszcze przez prawie rok zabezpieczał nasz budżet swoim
etatem w Ministerstwie Komunikacji i wspierał mnie zarówno
biznesowo, jak i psychicznie. Potem włączył się całkowicie
w działalność, zajął papierologią, załatwianiem surowców,
jeździł „maluchem” w poszukiwaniu klientów. Taki samoistny,
eksperymentalny podział naszych obowiązków w firmie przetrwał do dziś. Ja mogłam się poświęcić temu co lubię – tworzeniu produktów, badaniom. Liczby, kosztorysy, które były mi
obce, pozostawiłam mężowi, który świetnie sobie z tym radził
i pełnił stricte zarządczą ekonomicznie funkcję.
O waszych początkach krążą legendy, np. że mieszała pani
kremy wiertarką.
To rzeczywiście legendy. W pierwszym mini-laboratorium
w wynajmowanym lokalu pod Piasecznem miałam proste mieszadło i jedną osobę do pomocy. Pracowałam całymi dniami,
a czasami i nocami, gdy zabrakło któregoś komponentu
i dostawałam go późnym wieczorem. Na przykład gliceryny,
której używa się w niewielkich ilościach, ale nie można bez
niej wytworzyć produktu. Czasem jeździliśmy po aptekach
i kupowaliśmy małe 20-mililitrowe buteleczki. Gdy udało nam
się do wieczora uzbierać odpowiednią ilość, musiałam w nocy
pracować, żeby rano krem był gotowy.
Kiedy przyszedł moment, że liczba zamówień przekroczyła
możliwość produkcji?
Jeszcze przed przełomowym 1989 rokiem. Pod naszym
zakładem ustawiała się kolejka odbiorców ze sklepów ajencyjnych. Sprawiedliwie wydzielałam im kremy, schodziło
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wszystko na pniu. A my podjęliśmy nietuzinkową jak na tamte
czasy decyzję, że będziemy dodatkowo serwować firmowe,
papierowe torebki do pakowania kremów w sklepach. Taka
intuicyjna, sprzeczna przecież z ekonomią, inwestycja w wizerunek. Myśleliśmy wtedy o szeroko pojętej jakości – o wizerunku nikt, łącznie z nami, nie myślał wtedy. Dopiero w roku
1993, kiedy przeprowadziliśmy się do nowego, już własnego
zakładu, na polskim rynku zaczęły funkcjonować mechanizmy
marketingowo-reklamowe. Ale baza, tożsamość marki już
istniała. Strategia z naszych zapisków z lat 80. jest aktualna
do dzisiaj: dbać o jakość produktu, z nikim nie konkurować,
robić swoje, być innowacyjnym.
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Jak nie konkurować, skoro sklepowe półki uginają się
od kosmetyków?
Aby produkt pielęgnacyjny dał efekt, trzeba czasu i systematyczności. Często po raz pierwszy sięgamy po niego z polecenia, ale musi obronić się jakością. Spotykam klientki, które
mówią: moja babcia, mama używały pani kremów, teraz ja
odkrywam je dla siebie. Taki marketing szeptany – chyba najskuteczniejszy, jest dzisiaj marzeniem wielu firm. W reklamach
też nie obiecujemy gruszek na wierzbie, tylko rzetelnie informujemy o nowym produkcie, naszych odkryciach czy badaniach. Nie musimy i nie chcemy nikogo naśladować i podążać
za trendami, bo sami je wyznaczamy.
Kosmetyki sprzedajecie w 60 krajach, tam klienci nie bazują
na sentymentach.
Wszystko co jest np. „made in France”, nawet w wykonaniu firmy
„no name”, sprzedaje się awansem w branży kosmetycznej.

My eksportujemy m.in. do Azji, krajów arabskich, na Bliski
Wschód. Metka „made in Poland” jest tam równoznaczna
z Europą: raczej pomaga, niż przeszkadza. Dla odmiany,
w Europie Zachodniej różnie z tym bywa. Jest po prostu
trudniej. Tutaj wciąż panują stereotypy, że Polska to ten kraj
zza „żelaznej kurtyny”. Są one obalane, ale bardzo powoli.
A trzeba pamiętać, że na wizerunek marki oddziałuje postrzeganie całego kraju, z którego ona pochodzi.
Czym trzeba się wykazać, aby sprzedać polski produkt?
Duże znaczenie mają badania, które prowadzimy w naszym
Centrum Naukowo-Badawczym. To nie jest jedynie, lepsze
lub gorsze, zaplecze technologiczno-wdrożeniowe, jakie
każda firma zajmująca się produkcją kosmetyków powinna
posiadać. To coś więcej: nowoczesne laboratoria, naukowcy
oraz innowacyjne badania, m.in. na hodowlach komórek skóry
(in vitro) prowadzone na najwyższym poziomie. Mamy osiem
własnych patentów, kilka kolejnych czeka na zatwierdzenie.
Wyniki naszych badań publikujemy w prasie zagranicznej,
głównie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. To najbardziej prestiżowe czasopisma naukowe na świecie, np. „Science”.
Bywamy na branżowych kongresach, których uczestnikami są
naukowcy z krajów rozwiniętych. Na początku często patrzono
na nas sceptycznie. Natomiast obecnie dostrzega się w nas
specjalistów, którzy nierzadko wpływają na rozwój światowej
kosmetologii. Jesteśmy już rozpoznawalni, a nasze badania są
często cytowane w specjalistycznej literaturze. Czujemy wielką
satysfakcję, że w taki właśnie sposób mamy swój skromy wkład
również w zmianę wizerunku Polski, a nasze wyroby są obecne
na prawie wszystkich, trudnych rynkach Europy Zachodniej.

POSTAĆ

Polacy potrafią cieszyć się z osiągnięć innych, dopingować?
Polacy mają swoistego rodzaju kompleks polskości. Ciągle
tęsknimy za Zachodem – bez wątpienia wynika to z naszej
historii. Wydaje nam się, że „tam” jest lepiej. A tymczasem
nie mamy naprawdę czego się wstydzić, mamy prężne firmy,
wykwalifikowanych specjalistów, doskonałych naukowców.
I taki obraz kraju powinniśmy promować za granicą. Jednak niezmiennie promuje się swojskość. To też jest ważne,
ale popierajmy wiedzę i innowacyjność. Pokazujmy kraj nowoczesny, a nie skansen.
Które badania w waszym centrum okazały się przełomowe?
Czasem badania trwają po 10 lat, tworzenie produktu kolejnych kilka. Na pewno przełomowe było użycie w kosmetykach
kwasu foliowego. Odkryliśmy, że rekonstruuje uszkodzenia
DNA . Sami byliśmy pod wrażeniem własnych dokonań.
Później jako pierwsi w Europie zastosowaliśmy witaminę K
w kosmetykach. Wprowadziliśmy też produkty z telomerami
równocześnie z Nagrodą Nobla przyznaną właśnie za telomerową teorię młodości. Naukowcy badali je w obszarze
antynowotworowym, my prowadziliśmy niezależne badania
nad telomerami w kontekście kosmetologii. Z racji ciekawości
zawodowej testuję różne kremy, ale zawsze wracam do swoich, ponieważ jestem pewna ich jakości. Uważam, że często
mają lepszy skład niż te z pierwszej półki.
Co pani sądzi o tym, że coraz więcej klientów sprawdza
składy kupowanych produktów?
To bardzo dobrze. Powinniśmy wiedzieć co używamy, ale wiedza dotycząca składów nie jest taka prosta i często na rynku

krąży wiele niesprawdzonych mitów na temat poszczególnych
komponentów. Dajemy wiarę licznym teoriom spiskowym,
a nikt nie pyta o zdanie autorytetów. W kosmetykach na
przykład złą sławą cieszą się parabeny, konsumenci poddają
się tej presji, więc produkty, które je zawierają, słabiej się
sprzedają. Jako farmaceutka wiem, że to najstarszy i najlepiej
przebadany, a więc bezpieczny konserwant. Z wiedzą ogólnospołeczną trudno jednak walczyć, głos tych, którzy znają
się na rzeczy, jest mało słyszalny. Niektóre firmy piszą np.
też na swoich produktach, że kosmetyki nie są testowane na
zwierzętach, podważając tym samym wiarygodność konkurencji. To nieuczciwy chwyt marketingowy, bo już od dawna
w Unii Europejskiej jest to zabronione i kosmetyków na zwierzętach się nie testuje.
A co z eliksirem młodości, który zatrzyma starzenie?
Cóż, wszyscy go poszukują, my też. Ostatnio czytałam,
że właściciel bitcoina chce przeznaczyć 13 miliardów dolarów
na zbadanie przyczyn starzenia i możliwości zahamowania
tego procesu poprzez ingerencję w nasze geny. Wydaje się to
utopią. Za wieczną młodością chyba nie warto zresztą gonić.
Chodzi o to, aby życie było pełne i sprawiało satysfakcję.
Ale to oczywiście nie oznacza, że nie ma sensu dbać o siebie.
Pani jest pogodzona ze swoim wiekiem? Widzę, że nie farbuje pani włosów.
Mam akceptację dla siebie i swojego wieku. Lansowanie ideału, który nie istnieje w naturze, osiągnęło w mediach i internecie absurdalny pułap. Na szczęście zaczynamy rozumieć,
że piękno jest względne. Zwracamy się z powrotem nie tylko
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ku naturze, ale też ludzkiej różnorodności, która czyni świat
ciekawym. Odczarowujemy kompleksy związane z cechami,
na które nie mamy wpływu. To jest spójne z tym co robię –
stawiam na różnorodność.
W jaki sposób?
Kiedyś były na rynku jedynie trzy rodzaje kremu: dla cery
tłustej, suchej i normalnej. Dzisiaj wiemy, że to nie takie proste, kombinacje są przeróżne, a rozwój kosmetologii pozwala
trafić w sedno problemu. My głównie skupiamy się na skórze,
która zaczyna tracić witalność. Dobra pielęgnacja to niby
codzienny, drobny element życia, ale przekłada się na wzrost
pewności siebie, pozbycie się kompleksu, dobre samopoczucie, czyli lepsze funkcjonowanie oraz własne sukcesy. Naszą
misją jest danie kobietom tego, co według mojej wiedzy jest
najlepsze, aby mogły się czuć się zadbane. Motywuję do pielęgnacji, zachęcam do samorealizacji, podkreślam przy każdej
okazji, że warto stawiać na pasję i marzenia. To jest sens życia.
Daje poczucie spełnienia w pracy, w domu, które emanuje
na otoczenie. Warto zacząć od drobiazgów, chwili dla siebie,
kąpieli przy świecach, automasażu z dobrym produktem
pielęgnacyjnym.
Żaden krem nie pomoże jeśli…
…będziemy w środku zgorzkniali. Przytłoczeni obowiązkami,
pracą, której nie lubimy, albo poświęcamy jej zbyt dużo
czasu. Obserwowałam narastające zjawisko pracoholizmu
wśród klientek naszych gabinetów i doszłam do wniosku,
że one potrzebują czegoś więcej, niż zabiegu doraźnie poprawiającego wygląd. Holistyczny świat piękna, który tworzę
poprzez produkty, Kosmetyczne Instytuty i Hotele SPA, ma
sprzyjać nie tylko poprawianiu urody, ale też wypoczynkowi,
chwili dla siebie, dla rodziny. Rozumiem pęd do sukcesu, chęć
poprawy jakości i komfortu życia, ale nie dajmy się zwariować.
Pani zachowuje work-life balance?
Mam nadzieję, że tak, chociaż mam to szczęście, że praca jest
moją pasją. Kiedy kobiety przechodzą na emeryturę, często
wycofują się z życia, trafiają na boczny tor. Są oczywiście
takie, które chcą dalej być aktywne, idą np. na uniwersytet
trzeciego wieku i to bardzo popieram. Ja mam komfort,
że sama jestem sobie sterem i okrętem, pracuję od zakończenia studiów i nadal mi się chce to robić. Myślę, że jeśli
lubimy to, co robimy, nie musimy mieć żadnych sztucznych
motywatorów.
Zostaje pani w pracy po godzinach?
Czasem pracuję po sześć godzin dziennie, czasem po dwanaście. Ale pozwalam też sobie na odpoczynek. Często urywamy się z mężem na przedłużone weekendy, ale najdłużej
jesteśmy w stanie „byczyć się” dziesięć dni. Tyle wystarczy,
aby odbudować potencjał energetyczny. Kiedy porządnie
się wyśpię, przychodzą mi do głowy innowacyjne pomysły,
które często przekształcają się później w realne efekty. Umysł,
gdy odpocznie, łapie dystans i staje się twórczy.
To prawda, że nie ma pani telefonu komórkowego?
Nikt mi nie wierzy, ale to prawda. Mam stacjonarny w domu
i pracy. Często podróżuję z mężem, więc inni znajdują mnie,
dzwoniąc do niego. Pewnie za jakiś czas życie mnie zmusi
do zakupu komórki, bo w przyszłości płatności pewnie będą
się odbywały głównie w taki sposób. Tymczasem odwlekam

ten moment tak długo jak się da, bo wiem że nie będzie
odwrotu, ale i stracę trochę wolności. Uważam, że telefon
komórkowy ułatwia życie, ale również je komplikuje. Ludzie
są bardzo związani z telefonami, które dziś spełniają też
rolę komputerów. Komputer używam do pracy, ale zależy mi
na utrzymywaniu relacji międzyludzkich, bycia w bezpośrednim kontakcie z bliskimi. To ważne dzisiaj, kiedy na wszystko
brakuje nam czasu.
Na portalach społecznościowych też pani nie ma.
Nie wchodzę w powierzchowny, wirtualny świat. Sprawdzam
oczywiście w internecie, o co pytają klientki czy goście hoteli,
jakie opinie się pojawiają. Ale wolę osobisty kontakt z ludźmi,
telefon czy laptop nie zastąpi rozmowy w cztery oczy.
Pamięta pani pierwsze wrażenie, kiedy przyjechaliście
na Wzgórza Dylewskie?
Przez parę lat przymierzaliśmy się, aby zainwestować w tej
okolicy. Mąż znalazł teren na sprzedaż w internecie. Kiedy
przyjechaliśmy pierwszy raz na Wzgórza Dylewskie, przeraziłam się. Rosły tu ogromne chaszcze, takie, że nie można było
się przez nie przebić, a co dopiero myśleć o miejscu do wypoczynku. Potem, kiedy powstała koncepcja architektoniczna,
przyjechaliśmy z pracownikami na wycieczkę integracyjną.
Architekt rozciągnął taśmę w miejscu przyszłego hotelu, a ja
nadal nie mogłam go sobie wyobrazić. Hotele to domena
męża, on głównie koordynował prace. Dzisiaj, kiedy jedziemy
na Mazury, doceniam to miejsce, nasz hotel, gdzie odrywam
się od codziennych problemów. A kiedy na miejscu widzę
uśmiechnięte twarze, zrelaksowanych gości, udziela mi się
ta wyjątkowa atmosfera.
Macie ulubione pokoje w swoich hotelach?
Nie, za każdym razem wybieramy inny, a wyjeżdżając,
zostawiamy listę życzliwych uwag – co można by poprawić w otoczeniu lub obsłudze. Bywamy w hotelach SPA
na całym świecie, przywozimy inspiracje, siłą rzeczy porównujemy ofertę. W polskiej branży hotelarskiej typu SPA
byliśmy zdecydowanie prekursorami. Gdy w 1997 roku otwieraliśmy pierwszy kameralny hotel w Krynicy-Zdroju, bardzo
wysoko postawiliśmy poprzeczkę. Staramy się, aby gość miał
w naszych progach tylko jeden dylemat: jak spędzić czas
i co zjeść.
Zagląda pani do kuchni, ingeruje w menu?
Ufam ludziom i nie patrzę im na ręce, ewentualnie daję swoje
sugestie. Nasza Restauracja Romantyczna na Wzgórzach
Dylewskich jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat Slow
Food. Upowszechniamy produkty lokalne, wspomagamy
wytwórców, choćby poprzez coroczne spotkanie w ramach
projektu kulinarnego Dr Irena Eris Tasty Stories. Mazury
Zachodnie zostały całkiem niedawno odkryte przez wielu
turystów. Ludzie są zachwyceni choćby tutejszym rozgwieżdżonym niebem. W mieście tego nie zauważamy, nie mamy
czasu patrzeć w niebo i nie ma do tego warunków. Nasze
hotele pozwalają naładować akumulatory, celebrować chwile,
docenić to, czego nie widzimy na co dzień.
Jak pani je celebruje?
Korzystam z zabiegów, relaksujących masaży, które łagodzą napięcia. Jestem niestety typem, który kiedy ma jakiś
problem, nie jest w stanie wyrzucić go z głowy. Zazdroszczę
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mężowi, który w momentach kryzysu kładzie się i po prostu
przesypia problem. Ja też bym chciała, ale nie mogę, no i nie
mam z kim pogadać w te bezsenne noce. (śmiech) Tak więc,
jak pani widzi, też nie mam życia usłanego różami.

030

Kilka dekad razem z biznesie i w życiu – niewiele par to
wytrzymuje.
Według wszelkich horoskopów kompletnie nie pasujemy
do siebie, dlatego nie warto w nie wierzyć. Nie lubimy
nawet podobnych filmów. Ostatnio oglądaliśmy „Niewybaczalne” z Sandrą Bullock. Dla męża był, jak sam określa, „za
prawdziwy”. Woli fikcyjne filmy akcji, których ja nie znoszę,
a na których on się relaksuje. Za to oboje uważamy za obowiązkowy film dla każdego – „Życie na naszej planecie”
Davida Attenborough’a, który opowiada jakie ludzkość popełnia błędy wobec natury. Powinniśmy go wszyscy obejrzeć,
wziąć sobie do serca i nie powtarzać błędów jak w filmie
„Nie patrz w górę”.
Na czym polega partnerstwo w waszym związku?
Mimo różnic tworzymy z mężem zgrany team, od lat mamy
wspólny cel. I nawet rzadko się kłócimy, jak na bycie razem od
47 lat. W domu nigdy nie było sztywnego podziału na damskie i męskie zajęcia. Działał ten, kto miał czas i ochotę. Myślę,
że to ważne dla trwałości związków – empatia, wsparcie,
współpraca mimo różnic. Kiedy się konsultujemy i dyskutujemy, ostatnie zdanie ma ten, kto po prostu ma większe kompetencje w danym zakresie. Nasze życie było i jest spokojne,
bez skandali, zwrotów akcji, więc dziennikarze – szukający
ich – nigdy nie mieli w naszym przypadku punktu zaczepienia.

Macie swoje codzienne rytuały?
Łączy nas to, że jesteśmy skowronkami, wstajemy o piątej
rano bez budzika. Pijemy kawę, słuchamy informacji radiowych i dopiero później idziemy do pracy. Kiedy mam czas,
w wolnych chwilach lubię czytać, np. inspirujące biografie,
literaturę faktu. Generalnie jestem humanistką.
Co by pani zmieniła, mogąc cofnąć czas?
Podczas tych 40 lat nie było w naszej firmie większych wpadek, nasza działalność nie graniczyła z hazardem. Tak więc
niczego nie żałuję. Ale za wyjątkowe wydarzenie uważam
zaproszenie nas w 2012 roku, jako jedynej polskiej firmy,
do grona europejskich członków Comité Colbert. Klubu istniejącego od 1954 roku, który początkowo przez pół wieku skupiał wyłącznie najbardziej prestiżowe i luksusowe francuskie
marki i instytucje. Dzisiaj to grono liczy około 80 członków.
To wyjątkowe wyróżnienie potwierdziło, że obraliśmy dobrą
drogę w naszym życiu. Ale odbierając zaproszenie, towarzyszyło nam jednak niedowierzanie.
Bo znaleźliście się wśród marek z pierwszej półki jak Chanel
czy Hermes?
Oni docenili całą naszą działalność: innowacje, jakość produktów, szereg wartości, które wyznajemy i które są wspólne
dla członków klubu jak etyka w biznesie, poszanowanie tradycji. Po prezentacji na spotkaniu w Paryżu, gdzie pokazaliśmy
film o naszej firmie, ustawiła się do nas kolejka. Ludzie chcieli
nas poznać, nie mogli pojąć, że firma z Polski tworzy produkty
i przeprowadza badania na takim poziomie. To było niezwykle nobilitujące, choć pokazało, że stereotyp o naszym kraju,
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jako prowincji Europy, wciąż ma się dobrze. Całe to zdarzenie
było silnym bodźcem do tego, aby dalej iść wytyczoną drogą
i potwierdzać każdym działaniem, że zasługujemy na miano
jednej z najbardziej luksusowych marek świata.
Od lat pytana jest pani o przepis na sukces w biznesie.
Nie mam go. Mogę tylko powiedzieć, co u mnie się sprawdziło: trzeba mieć marzenia, starać się je realizować, podążać
za głosem serca i intuicji, nie poddawać się i nie za szybko iść
do przodu, bo wtedy popełnia się błędy. A po osiągnięciu sukcesu, celu, trzeba wyznaczyć sobie następny.
Bo zadowala tylko przez chwilę?
Zazwyczaj tak, ale życie jest po to, aby się rozwijać. Czasem
słyszę od młodych ludzi: jestem na nieciekawych studiach,
w pracy, której nie lubię. To szukaj, zmieniaj to, bo w pracy
człowiek spędza trzy czwarte życia. Wsłuchaj się w siebie,
postaw na swoją pasję, talenty, wyjdź ze strefy komfortu.
Wiem, że warto, sama nie chciałam pracować tylko dla pieniędzy, szukałam satysfakcji, realizacji mojej poszukiwawczej
żyłki. Naprawdę warto czasem zaryzykować. A pieniądz idzie
za kreacją z serca.
Pani zatrudnia tylko ludzi z pasją?
W mojej firmie pracują w większości kobiety, bo około 70 procent, ale nie wybieram pracowników według płci. Ważni są dla
mnie mądrzy ludzie, którzy widzą wspólny cel, są zaangażowani,
bo lubią swoją pracę. Wkładają serce w to, co robią i ponoszą
odpowiedzialność za pewne procesy. Mają dzięki temu realny
wpływ na rozwój firmy, a efekty tego dają im satysfakcję.

ZACZYNAMY ROZUMIEĆ, ŻE PIĘKNO JEST
WZGLĘDNE. ZWRACAMY SIĘ Z POWROTEM
NIE TYLKO KU NATURZE, ALE TEŻ LUDZKIEJ
RÓŻNORODNOŚCI, KTÓRA CZYNI ŚWIAT
CIEKAWYM. ODCZAROWUJEMY KOMPLEKSY
ZWIĄZANE Z CECHAMI, NA KTÓRE NIE MAMY
WPŁYWU. TO JEST SPÓJNE Z TYM CO ROBIĘ
– STAWIAM NA RÓŻNORODNOŚĆ.
Ile wynosi najdłuższy staż w firmie?
Zatrudniamy w fabryce, Kosmetycznych Instytutach i Hotelach
SPA około tysiąca osób, wielu z nich znam z imienia. Jeden
z pracowników laboratorium jest z nami już od 31 lat. Z powodu
pandemii nikogo z pracowników przez cały okres nie zwolniliśmy. Także z ich strony doświadczyliśmy ogromu lojalności. Te
trudne chwile pokazały, że możemy wzajemnie na siebie liczyć,
łączą nas podobne wartości i wszyscy utożsamiamy się z firmą.
Która zbliża się do jubileuszu 40-lecia…
Obchodzimy jubileusze co pięć lat, ostatnio świętowaliśmy
w fabryce kosmetyków, bo oddaliśmy do użytku nowoczesną
halę produkcyjną i to właśnie w niej, przed wprowadzeniem jeszcze maszyn, pracownicy przygotowali własne występy. To była
taka impreza „my dla nas” i bawiliśmy się przednio. Kiedy ludzie
pytają mnie o marzenia, życzenia z okazji przyszłorocznego
40-lecia, mam w zasadzie jedno prozaiczne – zdrowie. To dla
mnie jedyny warunek, aby móc dokonywać w życiu małych
i większych cudów, czynić ten świat choć odrobinę lepszym.

Rozmawiała: Beata Waś, obraz: Jarek Poliwko
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PRODUKTY

GALERIA HANDLOWA MADE IN
STWORZONE NA WARMII I MAZURACH I FIRMOWANE PRZEZ LUDZI WARMII I MAZUR

SREBRNI JEŹDŹCY APOKALIPSY
Pierścienie symbolizujące Czterech Jeźdźców
Apokalipsy, to najnowszy projekt Zahario. Artysta postanowił w realnej formie pokazać Zarazę,
Wojnę, Głód i Śmierć. Ich pojawienie się wg Apokalipsy św. Jana zwiastuje koniec świata. Chociaż
przekaz budzi trwogę, to pierścienie autorstwa
Zahario zachwycają celnością ujęcia tematu i artyzmem najlepszej jubilerskiej roboty. Każdy szczegół wykonany jest ręcznie, dopracowany pod lupą,
przemyślany, a mroczny klimat podkreśla użycie
oksydowanego srebra.
zahario.com

fb/ZaharioOlsztyn

LUKSUS OD RĘKI
Czas spędzony z najbliższymi w komfortowych warunkach kameralnej prywatnej przestrzeni – bezcenny. Pod warunkiem,
że lubicie kołysanie fal i szum wiatru. Luksusowy Solemaran
Coco dostępny jest w sprzedaży, ale też w wypożyczalniach
sprzętu wodnego przy prestiżowych hotelach i pensjonatach.
Fani wodnych wycieczek, jak i drzemek w szuwarach, sami
zdecydują czy wolą oddać się błogiemu relaksowi przez kilka
godzin, czy też przez cały sezon żeglarski.
solemaran.pl

fb/solemaranoriginal

RADOŚĆ W GLINIE
Każdy inny i wygłaskany – koty, bo o nich mowa,
miękko lądują na talerzach i kubkach robionych
przez Edytę z Ceramiki Spręcowo. Chociaż prywatnie jest psiarą, najczęściej umieszcza na swoich pracach wizerunki mruczących czworonogów.
Ceramiczne naczynia zdobią też słonie, sowy, konie, a nawet rekiny. Ceramika Spręcowo to więcej
niż pracownia. To spełnione marzenie o własnej
przestrzeni twórczej. Każdy powstający tu kubek,
jest przepełniony radością i energią, które dodają
smaku ulubionej kawie lub herbacie.
ceramikasprecowo.pl fb/ceramikasprecowo

032

HISTORIA W NOWYM DOMU
Popatrz na tę belkę – ma 100 lat, a może więcej. Wiele przeżyła, wiele widziała, jest jak staruszka, której pamięć nasycona jest historiami. Dzięki manufakturze Regalia zyskała drugą
młodość i bardzo zgrabne nóżki (również z odzysku). Teraz
jest gotowa, by stać się członkiem nowej rodziny. Regalia
Polska Manufaktura tworzy dizajnerskie meble z drewna ze
starych warmińskich zabudowań i metalowych elementów
odzyskanych podczas rozbiórki. Wydobywa z nich naturalne
piękno i nadaje oryginalną formę, docenianą w prestiżowych
konkursach wzorniczych.
regalia.eu

fb/regaliastaredrewno
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Portret legendy Stomilu – zmarłego pięć la temu Andrzeja Biedrzyckiego powstał
w pracowni Roberta Listwana, olsztyńskiego malarza. Dzieło pojawiło się na limitowanej edycji 1945 koszulek (to rok powstania klubu Stomil Olsztyn), których sprzedaż
zasili konto klubowe. Do akcji zainspirowali malarza lokalni kibice, którzy zobowiązali
się pomóc zarówno w promocji, jak i sprzedaży tej wyjątkowej koszulki. – Ten klub to
nie tylko pierwsza drużyna, ale też kilkuset piłkarzy w różnych grupach wiekowych,
kibice, historia, tradycja – tłumaczy Robert. – Dziś Stomil potrzebuje pomocy i mimo że
nie znam się na futbolu, to z radością pomogę.
stomilolsztyn.com

Obraz: arch. Stomil Olsztyn

ARTYSTYCZNIE Z PIŁKARSKĄ LEGENDĄ

LUKSUSOWE JAJA

DOBRE I PIĘKNE HERBATY
Czy gdyby Twoja prababcia żyła dziś, to wolałaby brownie z fasoli, czy z buraka? A jaką herbatę
wybrałaby do tego ciastka? Jest duża szansa, że
skusiłaby się na filiżankę którejś z herbat Pani Jesień Naturalnie. To unikalne mieszanki ziół, kwiatów
i owoców, tych popularnych i zapomnianych. Łączą
w sobie moc takich roślin jak lawenda i głóg, piwonia i nagietek, czy bez lilak, konopie i mięta, przy
wsparciu wielu innych. Składniki herbatek pochodzą
wyłącznie z ekologicznych i certyfikowanych upraw
lokalnych warmińskich i mazurskich zielarni.
pani-jesien-naturalnie.pl
Ig:_pani_jesien_naturalnie

Sprawdzi się jako wielkanocna dekoracja, ale gwarantujemy,
że zachwyt będzie budzić przez cały rok. Jest to bowiem jajko pełne szczęścia – symbol początku, słońca oraz potężny
amulet przeciw czarom i złym mocom. Porcelanowe jajka
w pałacowym klimacie powstają w Manufakturze Nakomiady.
Malowane są ręcznie farbami, wtapianymi w najwyższej jakości
szkliwo. Każdy produkt delikatnie różni się od pozostałych i jest
to jego największa zaleta oraz dowód wyjątkowości, będącej
efektem ręcznego wykonania. Ceramiczne jajka dostępne są
w trzech kolorach
manufaktura.nakomiady.pl
fb/manufaktura.palac.nakomiady

SŁODKOŚCI
PIĘKNIE PODANE
Custom Cake to mała pracownia, która powstała z miłości
do słodyczy i pasji do pieczenia. Justyna, twórczyni marki,
ogromną wagę przykłada do dekoracji i dbałości o szczegóły.
Dzięki temu jej ciasta, desery i torty są nie tylko pyszne, ale
także cieszą oko. W Custom Cake wypieki przygotowywane są
w myśl zasady, że zarówno małe rodzinne spotkania, jak i duże
przyjęcia okolicznościowe wymagają pięknej oprawy wizualnej.
Co znajdziesz w słodkościach z Custom Cake? Wyłącznie świeże
owoce, belgijską czekoladę, prawdziwe masło, śmietankę kremówkę, mascarpone, własnoręcznie przygotowane konfitury.
fb/Justyna.CustomCake
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JAK CELEBROWAĆ
Z DONBURI I CHAWAN
JAPONIA POSIADA JEDNĄ Z NAJSTARSZYCH NA ŚWIECIE TRADYCJI WYRABIANIA CERAMIKI.
OD WIEKÓW STANOWI ONA NIEODŁĄCZNY ELEMENT CELEBRACJI JEDZENIA I PICIA HERBATY,
A DZISIAJ DOROBIŁA SIĘ TEŻ POZYCJI SZTUKI UŻYTKOWEJ. JAK ZROZUMIEĆ I GDZIE POZNAĆ
NASTRÓJ STWORZONY PRZEZ CERAMIKĘ, KTÓRA NAWET CODZIENNE POSIŁKI POZWALA
034

WYNIEŚĆ DO RANGI NIEZWYKŁEGO WYDARZENIA?
Początki wytwórczości ceramiki w Japonii sięgają kilku
tysięcy lat p.n.e. – są z okresu Jōmon. Wyrabiano wtedy nieszkliwione, wypalane w ognisku naczynia. Pieców do wypalania ceramiki zaczęto używać później, w okresie Kofun, kiedy
to wytwarzano je na kole garncarskim, a następnie wypalano
w temperaturach 1000–1200 stopni Celsjusza. W przeciwieństwie do wyrobów z okresu Jōmon, te były mocniejsze i nie
przepuszczały wody. Wkrótce ta metoda wyrobu ceramiki
rozprzestrzeniła się po całym kraju.
Pod koniec VII wieku w regionie Tono wypalano w górskich
piecach ceramikę zwaną Sue. To ona dała początek stylowi
znanemu jako Mino – dziś jednemu z najbardziej cenionych

i najpopularniejszych typów japońskiej ceramiki. Wykonane
w tym stylu naczynia stanowią ponad połowę całkowitej
produkcji wyrobów ceramicznych w Japonii. Są powszechnie
używane w domostwach jako naczynia codziennego użytku,
lecz nie brakuje wśród nich także prawdziwych dzieł sztuki,
które osiągają na rynku zawrotne ceny i stanowią prawdziwą
gratkę dla kolekcjonerów.
Mówi się, że Mino nie ma jednolitej charakterystyki – zarejestrowanych jest ponad 15 odrębnych konwencji. Wśród nich
wyróżnić można m.in. Kiseto (żółta zastawa stołowa), Setoguro (czarne miski), Oribe (czarno-zielone naczynia) czy Shino
(naczynia utrzymane w motywie jesiennych liści). Ale trady-
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cyjne rękodzieło to jedynie ułamek znaczenia, jakie dla Japończyków pełni sztuka ceramiki. W każdym japońskim domu
natrafimy na donburi – rodzaj miski, w której dania podaje się
bezpośrednio na porcji ryżu. Większość donburi w Japonii
wytworzone jest stylem Mino – są one mocne i odporne na
stłuczenie, a także niezwykle tanie w produkcji, co uatrakcyjnia ich codzienne użytkowanie. – Japońska ceramika znajduje
zastosowanie w wielu dziedzinach – podkreśla Tomohito
Hirasawa, ekspert od ceramiki. – Poczynając od ceramiki użytkowej stosowanej codziennie choćby do podawania herbaty
czy układania kwiatów aż po piękne wyroby artystyczne.
Wszechstronność tej sztuki bierze swój początek w tradycyjnej japońskiej mentalności. Wierzymy, że piękno może być
udziałem nie tylko eksponatów w muzeum, ale i codziennego
życia – dodaje.
Sztuka ceramiki pozwala nadać rutynowym posiłkom rangę
niezwykłego wydarzenia. Gdy odwiedzamy tradycyjne japońskie zajazdy i jadłodajnie, naczynia wybierane są w sposób
odzwierciedlający nastrój oraz porę roku. Nakładanie potraw
stanowi sztukę samą w sobie; poprzez dobór odpowiedniego
kształtu i koloru naczyń uwydatnia się wygląd czy fakturę
potraw, pozwalając gościowi smakować ich wszystkimi zmysłami. W olsztyńskiej restauracji Kingyo (kingyo.pl) podziwiać
możemy autentyczną zastawę w stylu Mino. Ozdobę potrawy
stanowią nie tylko kolory i kształty naczyń, a także samo
wnętrze lokalu, którego autentyczny japoński wystrój pozwala
gościom doświadczyć kulinarnych doznań niczym prosto
z Japonii. Co więcej, ceramikę stosuje się obecnie nie tylko
do podawania japońskich dań. Kolorowe naczynia o nowo-

czesnym dizajnie znakomicie odnajdują się także w kuchni
zachodniej, zyskując coraz większą popularność.
Styl Mino nierozerwalnie związany jest także z ceremonią
herbacianą. Czarki, zwane po japońsku chawan, to serce uroczystości. Ręcznie wyrabiane, różnią się kolorem, kształtem
i rozmiarem, choć uważa się, że napar najlepiej prezentuje się
w czarkach koloru czarnego. Uczestnicy ceremonii delektują
się nie tylko smakiem napoju, ale także kontemplują piękno
naczyń. Niepożądane jest używanie podczas tej samej ceremonii dwóch identycznych czarek.
Japońska ceramika uosabia filozofię wabi-sabi, czyli piękno
przemijania. Nieregularności i niedoskonałości, które w sztuce
zachodniej uznano by za poważną wadę, tutaj są wręcz uwydatniane, ponieważ przywodzą na myśl przypadkowe formy
tworzone przez naturę. Ślady użytkowania i upływu czasu są
istotą japońskiej estetyki. Gdy czarka ulegnie wyszczerbieniu,
ubytku nie naprawia się, tylko ozłaca i podkreśla jego istnienie, aby z czegoś pękniętego, zepsutego powstał jeszcze piękniejszy i mocniejszy produkt. Praktykę tę nazywa się kintsugi
i jest ona swoistą metaforą odradzania się z popiołów, symbolizuje akceptację zmian oraz wpływu losu na ludzkie życie.
Połączenie tradycji i nowoczesności zapewnia sztuce wyrabiania ceramiki poczesne miejsce w japońskiej kulturze. Typowe
podejście do życia mieszkańców tego kraju – czerpanie piękna
z drobnych gestów, jest sekretem popularności japońskich
wyrobów w kraju i na całym świecie.


Tekst: Julia Michniewicz, obraz: renton.media, Jakub Obarek
www.kingyo.pl
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KRÓL KĘTRZYNIAK
PIERWSZY

KUCHNIA

BUDZI EMOCJE, PRZYWOŁUJE WSPOMNIENIA,
A MILIONY FANÓW DBAJĄ O JEGO REPUTACJĘ W SIECI.
NIC DZIWNEGO, ŻE RECEPTURA MAJONEZU KĘTRZYŃSKIEGO
JEST PILNIE STRZEŻONA OD 60 LAT.

W przedświątecznym okresie przez internet przetaczają się
prawdziwe hordy fanów majonezów różnych marek. Inicjowane przez blogerów i influencerów kulinarnych czelendże
i rankingi mają tysiące odsłon i komentarzy. Co sprawia,
że Kętrzyniak z małej mazurskiej wytwórni jest zawsze na
podium?
– Są rodziny, w których nasz majonez zajmuje honorowe
miejsce na stole od pokoleń, jest symbolem domowej tradycji
– opowiada Paweł Liszewski, prezes Majonezy SPPH w Kętrzynie. – Krąży anegdota, że w latach 80. ubiegłego wieku
studenci wracający po weekendzie do Warszawy z Kętrzyna
zabierali „na handel” trzy rzeczy: puchową kurtkę z Zakładów
Odzieżowych „Warmia”, słynną „farelkę” i zgrzewkę Majonezu
Kętrzyńskiego.
Podróży, również w czasie, można Kętrzyniakowi pozazdrościć. Z niewielkiej fabryki na Mazurach trafia na inne kontynenty. W konkursie fotograficznym dla internautów wygrało
zdjęcie Kętrzyniaka zrobione w Parku Krugera w Republice
Południowej Afryki. Na fejsbukowym profilu delektują się
nim Włosi, Hiszpanie, Chilijczycy czy rodowici mieszkańcy
Zanzibaru.
Króluje też na półkach polskich sklepów w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Belgii. Lecz stałe miejsce ma na stołach
mieszkańców Warmii i Mazur. Oni nie wyobrażają sobie bez
niego codzienności, a na pewno świąt. Dlatego przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem kętrzyńska spółdzielnia pracuje
pełną parą.

Wedle szefostwa firmy, znają ją zaledwie dwie osoby. Wypracowano różne smaki: czosnkowy, chrzanowy, o smaku smażonej cebulki, delikatny czy lekki o niższej zawartości tłuszczu.
Ale unikatowa baza sprawia, że Kętrzyniak jest „charakterny”
i nie do podrobienia.
W 1945 roku władze polskie przejęły tutejszą poniemiecką
palarnię kawy, w której powstał zakład Społem. Do lat 60.
produkowano tu tony popularnej kawy zbożówki. Aż do roku
1962, kiedy powstała majonezownia i narodził się kultowy dziś
produkt.
Przez dekady w zakładzie wytwarzano też aromaty do ciast,
kisiele, budynie, placki ziemniaczane, lody, ciasta w proszku,
w tym słynny Piernik Kętrzyński. Po majonezie to drugi
najbardziej rozpoznawalny produkt. W ofercie są też różne
rodzaje musztardy, babka cytrynowa i ciasto kruche.
Od 1990 roku w spółdzielni o ważnych inwestycjach decydują
pracownicy. Wśród nich są osoby z ponad 40-letnim stażem.
Łączą tu siły już trzy pokolenia. Rekordzistką jest pani Grażyna, od 45 lat na stanowisku przy etykieciarce.
W sieci fani prześcigają się w komplementach, wspomnieniach i memach: „Stężenie Kętrzyńskiego we krwi musi być
stałe!”, „Wkręciłam znajomych w akademiku, że uczyłam się
w liceum im. Majonezu Kętrzyńskiego. Nikt się nie dziwił…”.
W świecie internetu wywindowano go do rangi produktu
kultowego. I tej nieprzemijającej popularności życzymy mu
z okazji przypadających w tym roku 60. urodzin.

Tekst: Beata Waś

GWIAZDA WŚRÓD CELEBRYTÓW

Obraz: archiwum „MAJONEZY” Spółdzielnia Pracy

Kętrzyński ma profile na Facebooku, Instagramie, Twitterze,
a nawet na TikToku. Jako rarytas lokalny stał się popularnym
bywalcem „instagramowych salonów” celebrytów.
Wśród miłośników Kętrzyniaka są kucharze, artyści, sportowcy, dziennikarze i gwiazdy show biznesu. Ciekawostką jest
też aktywny w promowaniu majonezu z Kętrzyna internauta…
Ryszard Kętrzyński mieszkający w Krośnie.
Tradycyjne walory Majonezu Kętrzyńskiego podkreślają też
szefowie kuchni: – To smak mojego dzieciństwa, znam go
niemal pół wieku – przyznaje Dariusz Struciński, szef kuchni
Hotelu „Anders” w Starych Jabłonkach. – Doceniam tę lokalną
markę i chętnie wykorzystuję w domu do sałatki czy kanapek,
np. zastępując nim masło.

„MAJONEZY” Spółdzielnia Pracy
Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie
ul. I. Daszyńskiego 11
www.ketrzynski.pl

NIE DO PODROBIENIA
Etykieta majonezu przez sześć dekad przeszła kilka modyfikacji. Ale kolorystyka i napis, do którego użyto popularnej
w PRL czcionki Cooper Black, to do dziś znak rozpoznawczy
produktu. Opracowana 60 lat temu receptura majonezu jest
zaś pilnie strzeżoną tajemnicą.
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W KOLEJCE PO TEGO
INDYKA STOJĄ CELEBRYCI,
SPORTOWCY, SZEFOWIE KUCHNI
NAJLEPSZYCH RESTAURACJI
I A PRZEDE WSZYSTKIM KLIENCI
INDYWIDUALNI, KTÓRZY CHCĄ
SIĘ ZDROWO ODŻYWIAĆ.
SKĄD JEGO SŁAWA?

Gdy kilka lat temu pisaliśmy o Fermie Krzemińskich spod
Biskupca, która jako jedna z pierwszych w Europie rozpoczęła
na skalę przemysłową hodowlę brojlera indyczego z ograniczonym użyciem antybiotyków, inni hodowcy patrzyli na ten
eksperyment z niedowierzaniem. Dziś organizatorzy branżowych konferencji zapraszają Krzemińskich, by podzielili się
swoją wiedzą.
Rodzinną fermę indyków prowadzą od 1978 roku. – Mój tata od
wielu lat szukał sposobu na zmianę sposobu hodowli, zwracając szczególną uwagę na dobrostan oraz na to, co zwierzęta
otrzymują do jedzenia i picia. Choć w USA ten trend był już
funkcjonującym, w Europie byliśmy pionierami – wspomina
Marcin Krzemiński, właściciel fermy.
Kilka lat temu, przy współpracy z firmą posiadającą nowatorskie rozwiązania użycia szczepów probiotycznych, opracowali
autorską metodę hodowli, w której fitoncydy i probiotyki
wzmacniają układ pokarmowy i odpornościowy indyków.
Ptaki są na tyle mocne, że gdy nawet pojawi się infekcja, radzą
sobie z nią bez udziału substancji terapeutycznych. W klasycznych fermach hodowcy mogą jeszcze nie być gotowi
na takie niestandardowe rozwiązania. Nie chcą ryzykować.
– Oczywistym jest, iż wszyscy pracują dla zysku, nam przyświeca dodatkowo chęć produkcji wyjątkowo wartościowego
i zdrowego mięsa – dodaje Marcin Krzemiński. – Chcemy,
by ptaki rosły w naturalnym tempie. Dzięki temu ich mięso
zawiera wyjątkowe ilość białka, cenne składniki mineralne,
witaminy z grupy B. Jest też optymalnie kaloryczne oraz polecane dla dzieci i alergików, właśnie ze względu na fakt optymalnej troski nad zwierzętami i procesami z tym związanymi.
Ciekawym dowodem na to jak ekologiczna i zdrowa jest
metoda hodowli w fermie Krzemińskich jest fakt, że po
obornik, czyli słomianą ściółkę z odchodami ptaków, ustawia
się kolejka rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne. – Ma świetny skład minerałów bez zbędnej chemii,
która pojawia się w odchodach ptaków z przemysłowych
hodowli. Te chemiczne zanieczyszczenia łatwo akumulują się
w roślinach, które później trafiają na nasze talerze – wyjaśnia
hodowca. – Rolnicy, którzy odbierają od nas obornik, działając
w pełnej ekologii, nie mogą wspierać swoich upraw pestycydami. Mówią, że nasz nawóz daje świetne efekty na polu,
bo to sama natura.

Działalności fermy towarzyszy jeszcze jedna misja: maksymalne skrócenie łańcucha dostaw. – To jeden z najistotniejszych problemów globalnej gospodarki, w którego
rozwiązanie może włączyć się każda firma. Chodzi o to, że dziś
w wielu przypadkach kupując produkt, płacimy w większość
za koszty jego transportu. A wartość samego produktu to ułamek ceny na półce – podkreśla Marcin Krzemiński. – Cierpi na
tym i planeta, i kieszenie konsumentów. W naszym przypadku
klient indywidualny kupuje mięso bezpośrednio od farmera.
Jak zamówić mięso z Fermy Krzemińskich? Dwa razy w roku,
gdy przyjdzie czas indyków, trafiają one do uboju, są porcjowane i w charakterystycznym zielonym samochodzie-chłodni
rozwożone po całym kraju do klientów indywidualnych.
Przesyłki są przygotowane tak, że od razu można je wrzucić
do zamrażalki i cieszyć się jakością mięsa w dowolnej chwili.
– Wystarczy się z nami skontaktować. Klientów informujemy
kilka tygodni przed ubojem i zbieramy zamówienia. Poporcjowane indyki rozwozimy bezpośrednio pod drzwi klientów.
Ich cena jest wyższa od tej w markecie, ale koszt prowadzenia
stada w takim systemie też jest dużo wyższy. Od większych
środków na dezynfekcję hal przed przyjęciem stada, przez
najwyższej jakości ściółkę z naturalnej słomy, probiotyki,
preparaty ziołowe oraz specjalnie przygotowaną paszę bez
kokcydiostatyków, po specjalny system ogrzewania i dostarczania indykom świeżego powietrza, by uniknąć większości
chorób drobiu – wymienia Krzemiński.
Ale klienci doceniają ich jakość. – A wśród nich mamy sporo
ciekawych postaci, więc czasem mam okazję zrobić sobie
zdjęcie za znanym piłkarzem, aktorem, prezenterem, muzykiem czy pisarzem. Niedawno jeden z nich wręczył mi, jako
pierwszemu na świecie, swoją nową książkę, którą odebrał
chwilę wcześniej z drukarni – zdradza ciekawostkę. – Przyznał,
że nie zrobiłby tego gestu, gdyby nie jego wielkie uznanie dla
naszej jakości.

Tekst: Michał Bartoszewicz
Obraz: © rom_olik, © Monkey Business Images
/ Shutterstock.com
Ferma Krzemińscy
Zameczek 3, Biskupiec
sprzedaż: 661 047 913
fb/Ferma Krzemińscy Zdrowe Mięso z Indyka
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MIĘDZY SIŁĄ SKOJARZEŃ,
A MOCĄ POTENCJAŁU
JAK SIĘ KOJARZYSZ, REGIONIE? ZNANE, ODWIEDZANE
I LUBIANE WARMIA I MAZURY POD SZATĄ JEZIOR
I LASÓW KRYJĄ JESZCZE KOLEJNE ATRAKCYJNE
WARSTWY. ROZPOCZYNAMY CYKL, KTÓRY
ODSŁANIAĆ BĘDZIE WDRAŻANĄ PRZEZ SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA STRATEGIĘ BUDOWANIA MARKI
REGIONU – DROGĘ JAKĄ PRZEJDZIEMY DO POZYCJI
SILNEGO GRACZA NA EUROPEJSKIEJ ARENIE.
O WIZJI PRZYSZŁOŚCI REGIONU ROZMAWIAMY
Z PIOTREM LUTKIEM*, WRAZ Z DEPARTAMENTEM
KOORDYNACJI PROMOCJI W URZĘDZIE
MARSZAŁKOWSKIM AUTOREM STRATEGII
MARKI WARMII I MAZUR.
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MADE IN: Załóżmy, że mamy 2032 rok i pytam specjalistę od
kształtowania strategii marki Warmii i Mazur: jak postrzegany jest nasz region?
Piotr Lutek: Przede wszystkim powinien być ziemią obiecaną
wszystkich ludzi, którzy jako indywidualiści i kreatorzy szukają
na Warmii i Mazurach swojego miejsca do tworzenia: pisarzy,
twórców gier komputerowych czy tzw. wolnych zawodów.
Ale nie chodzi nam o zawody, które uciekają od rzeczywistości, bo do tego są Bieszczady, tylko zawody, które w tej
rzeczywistości szukają pewnego nieskrępowania. O osoby,
które są na afiszu, ale w codzienności tworzenia potrzebują
nieinwazyjnej przestrzeni.
Za dekadę widzę więc tu nagromadzenie nowych mieszkańców,
którzy sami dostrzegają swój potencjał i stać ich na to, by ten
potencjał wykorzystywać w najlepszej możliwej przestrzeni.
Bo oni ściągną tu swój potencjał, który zostanie spożytkowany do współpracy z innymi?
Oczywiście, będą wartością dla tutejszych biznesów. Dostarczą nieszablonowego myślenia. Widzę tu więcej firm, inkubatorów o kompaktowym charakterze, niekiedy wręcz podmioty
jednoosobowe, ale o bardziej nowatorskim profilu, które stąd
będą ruszały w świat. Bo na Warmii i Mazurach wtapiasz się
w przestrzeń, która oddaje chęć do działania, rozbudza kreatywność i pomysły.
A czy w perspektywie czasu nie staniemy się przez to drogim regionem?
Z jednej strony wzrostu cen nie unikniemy, bo to efekt
zwiększonego popytu i kapitału marki, a z drugiej – mówimy
o procesie związanym z równoważeniem zagęszczenia ludności, bo przecież poza jeziorami jest tu dużo atrakcyjnej
przestrzeni do zagospodarowania. A to już pozwoli utrzymać
ceny w ryzach.
Ale ten region nie jest przecież anonimowy, on ma już swoje
skojarzenia, zwłaszcza Mazury. Gdziekolwiek rzuci się hasło
Mazury, to każdy z automatu kojarzy albo wakacje pod
żaglami, albo pierwszy seks w namiocie.
Ten region jest teraz do odkrywania w kolejnych warstwach.
Trzeba uzupełnić markę o nowe komunikaty: a czy myślałeś
o tym, że Warmia i Mazury są doskonały miejscem nie tylko
do wypoczynku, ale i zamieszkania, do robienia biznesu? Właśnie dlatego, że tu możesz się cieszyć po równo i z codziennego życia prywatnego, i biznesowego. Na jednym z naszych
roboczych spotkań pojawiło się nawet stwierdzenie, że tutaj
codziennie można mieć mikro urlop – wystarczy wyjść z domu
na spacer lub wracając z pracy zajść nad jezioro, bądź do lasu.
Więc to są argumenty, by dzisiaj tę markę postrzeganą przez
pryzmat turystyczny, opowiedzieć przez co najmniej jeszcze
cztery inne wymiary. Turystyka powinna zacząć pełnić rolę
dystrybutora treści i doświadczeń związanych z pozostałymi
wymiarami.
One mają ustanowiony wspólny mianownik?
Ideą dla wszystkich jest swoboda tworzenia. W każdym
rodzaju motywacji ona ma pracować na to, by pogłębić
bogactwo skojarzeń z Warmią i Mazurami i podejmować
więcej decyzji związanych z tym miejscem. Z poziomu turystycznego, który jest już znany, zacząć rozważać to miejsce
jako swój pierwszy dom, przenieść tu biznes, bo tu zaczynają
osiadać ludzie o niezwykłym charakterze, niezwykłej wartości
i talentach.

Ile na to potrzeba czasu? To jest te 10 lat, którymi zaczepiłem we wstępie?
Tak, to jest mechanizm, który moim zdaniem za 10 lat da
temu regionowi bardzo wymierne efekty. Rok 2032 wyobrażam sobie tak – gdzie się nie ruszysz na Warmii i Mazurach,
będziesz mógł wskazać: tu mieszka facet, który stworzył
ciekawą aplikację, tam – ludzie od alternatywnego teatru,
a obok ma siedzibę firma od domów pasywnych w wersji 2.0.
Można by rzec: kasza z bogactwem skwarek. A te skwarki, to
ludzie, którzy znaleźli tu warunki, tę swobodę tworzenia do
rozwijania się. Kraina ludzi uzdolnionych, mających absolutnie
przekonanie o swoim potencjale. Robią to już dzisiaj na własną
rękę, ale trzeba stworzyć system, który pozwoli lepiej i szybciej o nich zadbać, żeby to miejsce było dla nich tym idealnym.
A jak Pan, jako człowiek z Lublina, ale znający cały kraj na
wylot, postrzega nasz region?
Warmia i Mazury potrafią wyłączyć od reszty. Biznesowo
i prywatnie. Pierwszym moim wspomnieniem jest jezioro
Kisajno, gdzie przyjeżdżałem regularnie. Tam zrobiłem kartę
pływacką i łowiłem pierwsze ryby. I byłem na najlepszej mszy
świata. Z tatą poszliśmy w niedzielę do kościoła, miałem może
7–8 lat. W czasie mszy ksiądz mówi do wiernych: „słuchajcie,
muszę szybciej skończyć, bo widzę, że czeka już na mnie stolarz, który pomoże nam zrobić dzwonnicę”.
Tak mi się wtedy spodobał i utkwił w głowie po dziś ten
pragmatyzm księdza, bez nadęcia, z luzem i swobodą. I taki
zbudowałem sobie obraz życia na Mazurach.
A na Warmii?
Warmię poznałem późno. Na studiach w akademiku miałem
kumpla z Olsztyna, a konkretnie z Gutkowa. Wpadałem tu
regularnie, wyjeżdżaliśmy w okolice i poznawałem nie tyle
miejsca, co ludzi. Wszyscy byli zdystansowani do rzeczywistości, do kłopotów, do pewnych zjawisk. To wielki atut
i niesamowita relacja ludzi z otoczeniem. I jak znam wszystkie
regiony w Polsce, takiej relacji nie ma nigdzie. Nie ma takiego
miejsca, w którym świat cię nie przytłacza. Więc odwracając
sprawę: skoro tu jest taka przestrzeń, to nie ma co się dziwić,
że i ludzie są tacy. Dlatego to są warunki, by spróbować tu
życia: nie na tydzień latem, bo to nie jest zrozumienie tego
regionu, ale na zawsze.
Powiedział pan, że jako jeden z markowych regionów Polski, na europejskich rynkach jesteśmy w stanie konkurować
o wszystko. Zapytam zatem jak w handlu – z kim konkurujemy?
Na pewno z wybranymi regionami włoskimi – one górują
klimatem i architekturą, która jest bardziej inspirująca. I ona
też przyciąga do ulokowania ludzi, który chcą mieć swobodę
działania. Jest kilka takich miejsc w Hiszpanii. Napędem tych
miejsc jest słońce i klimat, ale na Warmii i Mazurach jest przestrzeń i ci uzdolnieni ludzie.
Więc z kim i o co konkurujemy? Jeśli np. mamy uzdolnione
grupy, które tworzą świetne rzeczy, to Włosi powalczą o nich
hasłami: mamy cały czas słońce i ciepło. A Warmia i Mazury
stają w szranki i mówią: a my mamy różnorodność natury
i ludzi, którzy nie będą cię napastować. I jedna grupa powie:
wolę słońce, zaś druga: a my tę mieszankę.
Jako marka regionu walczymy o Europę, a nie o kraj?
Oczywiście. Popyt na Warmię i Mazury ze strony polskiego
odbiorcy – i nie mówię w kontekście turysty, bo to już jest,
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ale w innych warstwach – będzie wtórny do tego, jak mocno
zawalczycie o świat. Jeśli wasz region na miejsce do życia
wybierają Niemcy, Anglicy czy Włosi, którzy stąd zarządzają
biznesami i tworzą je, jest to najlepsza inspiracja dla innych.
Wymiar Warmii i Mazur jest europejski, globalny.
Proszę rozwinąć własne hasło: miejsce staje się marką, kiedy
zmienia moje życie na lepsze.
Kiedy kontakt z tym miejscem – doraźny, jednorazowy czy
stały – powoduje, że jestem bogatszy o coś. To jest tak jak
z Kazimierzem nad Wisłą, w którym byłem ze dwieście razy.
To jest miejsce, które mnie uczuliło na sztukę, głównie malarstwo. I nie dlatego, że tam jest dużo galerii. Otóż spotykając się
z malarzami i kupując od nich obrazy, zacząłem się uczyć czym
w ogóle jest malarstwo, jak je oceniać. Krótko mówiąc Kazimierz wyostrzył mi zmysły. To wielka wartość, bo przeciętny
człowiek patrzy na obraz i widzi obraz. Więc w pewnej kategorii dzięki Kazimierzowi nad Wisłą stałem się lepszy.
Na Warmii i Mazurach jest ten tygiel, wykorzystasz tu swój
potencjał, bo nikt ci w tym nie przeszkodzi. Ludzie tutaj przyjeżdżają się doładować i wrócić do siebie naładowanym, albo
przenieść się tu na stałe i być – kolokwialnie mówiąc – cały
czas na haju.
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Regiony często robią badania marketingowe w kontekście
postrzegania ich. Pan podkreśla, że one mają dopiero sens,
kiedy dadzą odpowiedź, co kieruje turystą, że np. przyjeżdża
tu, a nie tam.
Bo dopiero taką wiedzą można zarządzać. Badania marketingowe nie są po to, żeby stwierdzić stan obecny, bo to niewiele
daje. Dzięki badaniom eksplorujemy umysły ludzi po to, by
zrozumieć ich głębokie motywacje: dlaczego coś robią tak,
a nie inaczej? Bo tylko wtedy możemy na to odpowiedzieć,
budując odpowiedni produkt czy komunikację. Jeśli ktoś np.
był w kinie, potem poszedł na starówkę coś zjeść, a następnie
wsiadł w pociąg i odjechał, to my tylko wiemy to, co zrobił. Ale
czy jest on z tego zadowolony, czy dokładnie to chciał osiągnąć, co było jego pierwotnym założeniem wyjazdu do miasta
i czy jest rozczarowany – tego już nie będziemy wiedzieć.
Jeśli marka jest silna, to rodzi oczekiwania, składa obietnice.
Jeśli chcesz się zatracić i zaszaleć jak nigdy w życiu, to kupujesz bilet do Las Vegas. I jeśli to miasto afiszuje się słowami
„co było w Las Vegas, zostaje w Las Vegas”, to tę obietnicę
spełnia. Za każdym razem.
Ale żeby zrozumieć tę obietnicę, marki muszą wpierw zrozumieć swoich odbiorców. I nie ma nic piękniejszego, kiedy
uwiedzeni jesteśmy jakąś obietnicą i natychmiast widać jej
realizację.
Co dla strategii marki regionu może zrobić przeciętny
mieszkaniec?
Odpowiem historyjką: przyjeżdża pan do miasta, które
zachęca, że spędzi pan tu najbardziej fascynujący weekend.
Wychodzi pan z dworca, wsiada do taxi i dzieli się z kierowcą
planami fascynującego weekendu. A on, zmęczonym głosem
komentuje: panie, jaki fascynujący weekend, przecież to
bujda, tu się nic nie dzieje.
Mieszkańcy muszą poczuć, że oni sami też są twórcami marki
regionu. Że oni stanowią część tej swobody tworzenia. Jeśli ją
poczują i pokochają, staną się jej najlepszymi ambasadorami.
Wdrażanie strategii zaczyna się od wewnątrz.

Co trafnie komunikowaliśmy dotychczas jako region?
Nic nie zepsuliście, tylko wykazaliście się pewną niecierpliwością. Z poziomu komunikacji turystycznej niewiele
trzeba robić, bo strumień odbiorców będzie. Natomiast
trzeba zadbać o ich doświadczenia, o rozwój produktów
turystycznych, by nie popaść w megalomanię, że mamy oto
tysiąc jezior i ty musisz tu przyjechać zostawić pieniądze.
I niewiele nas obchodzi, co się z tobą tu stanie. Nad wielkimi
regionami turystycznymi jakimi są morze, góry, Mazury,
zawsze wisi syndrom chełpliwości, tego przysłowiowego
złupania turysty.
Mieliśmy kilka ciekawych kampanii medialnych. One są
potrzebne?
Owszem, bo nawet wielkie marki muszą o sobie regularnie
przypominać. Ale wy od razu chcieliście przekuć to miejsce
turystyczne w fabrykę zysków. Nie dało się ludziom szansy
zrozumienia Mazur w sposób pełniejszy, aniżeli je znali. Na
jakiej podstawie oni mieli wierzyć w to, że Mazury to biznes?
No chyba, że się jest producentem łódek.
Trzeba więcej pracy włożyć przy każdej z liter alfabetu, a nie
od razu skakać z litery A do Z. Potrzebne są uzupełnienia skojarzeń w głowie.
Co mogą zrobić marki komercyjne dla budowania marki
regionu. Jest między tym korelacja?
Oczywiście. Dzisiaj dla części przedsiębiorstw Warmia
i Mazury jako marka są doskonałym argumentem, by tu rozwijać biznes lub go tu lokować. I to jest związane m.in. z tym
efektem pochodzenia. A to jest mocny argument. Gdyby pan
miał milion euro i chciał uruchomić produkcję zegarków, to
co by pan zrobił? Oczywiście, że wydzierżawił kawałek budy
w Szwajcarii i tam stworzył markę zegarków, a produkcję
zlecił w Chinach. I zarobiłby więcej, niż ktoś, kto na siłę próbowałby odbudować upadłą fabrykę zegarków np. w Kętrzynie.
Bo to jest efekt pochodzenia, który dla wybranych produktów
i usług wynikających z naturalnego charakteru, ma istotne
konotacje z tym obszarem. A za pochodzenie można żądać
premii. Warmia i Mazury już dzisiaj korzystają z tego, jeśli
chodzi o żywność. W tym akurat macie większe możliwości
niż ktokolwiek inny.
Więc tu nie chodzi o wspomniane zegarki i ich markę, ale
o pewien system tej wielkiej wartości, którą sobie zbudowali
Szwajcarzy. Że każdy jest ogromnie dumny z tego, że jest częścią światowego dziedzictwa, w tym przypadku akurat tego
zegarmistrzostwa. Jeśli artysta spod Rucianego czy pisarz
z Pisza zakomunikują, że nigdy i nigdzie nie stworzyliby takiego
dzieła, książki czy filmu, jakby mieli to zrobić gdzie indziej, to
pokażemy miejsce, które pozwala uruchomić swój potencjał.
Czy na strategię czyhają jakieś pułapki? Wiele ambitnych
wyzwań utkwiło w biurkach.
Każdy projekt budowania marki regionu jest narażony na trzy
zagrożenia. Na politykę, która często nie rozumie z jak wielkim
dziedzictwem ma do czynienia i pozwala sobie na pochopne
ruchy. A tego marki miejsc nie lubią, bo ich nie buduje się
z perspektywy miesięcy czy lat, ale dekad. Trzeba więc
wykazać się określoną cierpliwością, czego polityka nie lubi.
W marce nie ma wirtuozerii. Marek nie buduje się na poziomie
jakiś super ekstra pomysłów. Marka to czysta konsekwencja,
szczególnie marka terytorialna.

MARKA WARMII I MAZUR

Druga kwestia to brak umiejętności zaczepienia tej strategii
wewnątrz, o czym wspominaliśmy. I trzecia – finansowa, czyli
zadanie sobie pytania: czy kolejne nasze inwestycje wzmacniają markę czy nie? Czy wydać 100 mln zł na stadion żużlowy,
czy na stworzenie przestrzeni, która przyciągnie kreatywne
biznesy? Rozrywka kontra praca. Konsekwencja przy pracy
z marką regionu jest szalenie ważna.
W branży konsumenckiej często mówi się o markach,
że są seksi. Nie w sensie seksualnym, ale emocjonalnym.
Czy w tym kontekście region może być seksi?
A dlaczego fajnie jest być seksi?
Bo są emocje, które potem można dobrze zagospodarować.
To ja zadam inne pytanie: jakim człowiekiem byłaby marka
Warmii i Mazur?
Bo na marki patrzy się jak na ludzi. A nad osobowością też
pracuje się prowadząc procesy komunikacyjne. Warmia
i Mazury nie powinny być rozpatrywane w kategorii: czy
są seksi, czy nie. To nie jest wymiar osobowości istotny dla
tego regionu. Na ten region chce się patrzeć przez pryzmat
kreatywności, pewności siebie, krainy z werwą, szanującej
innych. Trzeba tu stworzyć produkt flagowy, cykl wydarzeń,
które będą dowodem na tę warmińsko-mazurską swobodę
tworzenia.

A teraz go nie mamy?
Jeszcze nie. Trzeba odróżnić coś co jest znane i słynne, od
tego co jest zgodne z marką. Co mam wymienić, Bitwę pod
Grunwaldem? Przecież to historyczna sprawa nie mająca nic
wspólnego ze swobodą tworzenia.

Rozmawiał: Rafał Radzymiński
Obraz: © Preechar Bowonkitwanchai / Shutterstock.com

PIOTR LUTEK

Prezes Synergii, certyfikowanej jednostki zajmującej
się projektowaniem i tworzeniem marek terytorialnych.
Lublinianin, absolwent SGH oraz The Chartered Institute
of Marketing. Konsultant w zakresie tworzenia i zarządzania markami miast, regionów i produktów turystycznych.
Wraz z Departamentem Koordynacji Promocji w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
stworzyli strategię budowania marki regionu, która w lutym
została zatwierdzona do realizacji.
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GODNE UWAGI

DOBRE MIEJSCA MADE IN
ODWIEDZAMY, POZNAJEMY, POLECAMY

BOROWINOWY RELAKS

Obraz: archiwm Rojst Borowinowy Las

Pośród warmińskich bezdroży pomiędzy Lidzbarkiem, a Bartoszycami,
stworzyli wyjątkowy azyl dla dorosłych - pensjonat Rojst. Inspiracją
do otwarcia rodzinnego biznesu było odkrycie tuż przy domu borowinowych złóż.
– Ten naturalny surowiec znany ze swoich cudownych właściwości prozdrowotnych wykorzystujemy w tutejszym SPA – tłumaczy Piotr Chadaj,
współwłaściciel pensjonatu Rojst Borowinowy Las. – To unikalny rodzaj
torfu borowinowego, badany w akredytowanych laboratoriach, a więc
o sprawdzonej jakości i działaniu.
W SPA pod okiem kosmetologa i fizjoterapeuty – dzieci Piotra i Agnieszki,
można oderwać się od codzienności i nabrać sił. Borowinowe kąpiele
służą odnowie biologicznej i rehabilitacji, prowadzą do lepszego dotlenienia i odżywienia tkanek, a także przyspieszenia przemiany materii.
Podgrzana borowina rozluźnia bolące mięśnie, dostarcza organizmowi
wielu cennych składników. Zabiegom poddają się osoby cierpiące na bóle
kręgosłupa, schorzenia stawów i choroby reumatyczne. W ofercie znajdują się także lecznicze, relaksujące masaże, okłady i zabiegi kosmetyczne
na twarz i ciało. Seanse w saunie fińskiej z drewnianych bali wzbogacane
są o aromaterapię, która poprawia kondycję i nastrój. Pobyt w pensjonacie wśród dzikiej natury pozwala odciąć się od miejskiego zgiełku i stresu,
podreperować zdrowie i odmłodzić ciało.
Rojst Borowinowy Las
Krawczyki 14a

KWIATOWA REWOLUCJA

Obraz: archiwm kwiaciarnia „W te pędy”
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Czy istnieją kwiaciarnie, w których nie dostaniecie czerwonej róży zawiniętej w celofan i wetkniętym serduszkiem? W tej pracowni florystycznej ceni się czystą formę, bez zbędnych ozdób, które zakłócają naturę
kwiatów. – Nasze kompozycje to lekkie, eteryczne i przyjemne dla oka
aranżacje. Wszystko, co tworzymy jest niepowtarzalne, a każdy bukiet
to inna historia stworzona do konkretnego zamówienia – podkreśla Justyna z kwiaciarni „W te pędy”. Wraz z Piotrem, po powrocie z emigracji,
z pasją poświęcili się stworzeniu biznesu, który odmienił nie tylko ich
życie, ale też postrzeganie samych kwiaciarni przez klientów.
Ich wizja oparła się na prostocie, sezonowości kwiatów, ich naturalnym
pięknie. Jak sami podkreślają – w ich kwiaciarni można dostać jedynie…
kwiaty. Stanowcze podejście, wypracowany styl oraz niespotykany
wcześniej w tej branży minimalizm spotkał się z ogromnym odzewem
w social mediach. Olsztyn rozkochał się w ich aranżacjach. Ale nie tylko
– obsypani też zostali nagrodami. Np. dwukrotnie przez magazyn Vogue
Polska – raz ślubnie, a raz jako najpiękniejsza kwiaciarnia na Warmii i Mazurach. Polska Times nominowała ich do plebiscytu „Osobowość Roku”
w kategorii biznes za „stworzenie rozpoznawalnej marki florystycznej,
wyznaczającej nową jakość w branży i oferującej wysoki standard obsługi”. Z kolei międzynarodowy portal ślubny Zankyou Weddings przyznał
im prestiżową nagrodę ZIWA dla najlepszej pracowni ślubnej w regionie.
Kwiaciarnia „W te pędy”
Olsztyn, ul. Lanca 2
wtepedy.pl

IG: kwiaciarniawtepedy
FB: kwiaciarniawtepedy

REKREACJA

ROWEROWY GI(G)ANT

KAŻDY Z NAS MA SWOJE WŁASNE CELE, WYZWANIA I POWODY,
DLA KTÓRYCH JEŹDZI ROWEREM. ALE PO PIERWSZĄ W SEZONIE
PRZYGODĘ ROWEROWĄ WYRUSZAMY DO SALONU GIANT STORE.
Giant od początku istnienia, czyli od
1972 roku, jest jednym z katalizatorów
zmian w kolarstwie. Wprowadzili lżejsze
i mocniejsze ramy aluminiowe w czasach, gdy standardem były te stalowe.
Sprawili, że rowery z włókna węglowego stały się dostępne dla masowego
użytkownika. Zrewolucjonizowali rynek
zaawansowanych rowerów szosowych,
zawieszenie Giant Maestro ustanowiło
nowe standardy w dziedzinie rowerów
w pełni amortyzowanych, a ich kolejne
kolekcje opracowywane i testowane
przy współpracy z profesjonalnymi
spor towcami, pchały branżę rowerową ku innowacjom. Finał jest taki,
że w salonach rowerowych wszystko
to zaproponowali rowerzystom w przystępnych cenach.
Od sześciu lat idee te realizuje w Olsztynie autoryzowany sklep należący do
sieci Giant Store. – Dzięki temu, że jesteśmy częścią tej elitarnej sieci, w naszym
salonie jako pierwszym w regionie pojawiają się najnowsze modele – wyjaśnia
Łukasz Sadlak, współwłaściciel salonu
rowerowego GIANT.
Nowością w salonie będzie strefa bikefittingu, która powstanie lada moment.
To zjawisko pochodzące z zawodowego
sportu, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom marki, dziś dostępne dla osób
jeżdżących rekreacyjnie. – Pod okiem

doświadczonego specjalisty i najnowszych technologii, każdy będzie mógł
u nas dobrać najbardziej optymalną
pozycję jazdy na rowerze – dodaje
właściciel.
Jak wygląda taki proces? Ruchy rowerzysty, siedzącego na łatwym w modyfikowaniu modelu roweru, są śledzone
przez system kamer podczas jazdy. System analizuje w ten sposób parametry,
by ustawić optymalną pozycję (sprawdza się ją w różnych warunkach i przy
różnym nachyleniu pokonywanej trasy).
– Czasem wystarczy skrócenie sztycy
podsiodłowej i przesunięcie samego
siodełka, czasem trzeba zamontować
krótszy mostek. Ale z kolei w przypadku
wyczynowców, którzy kupują rowery
za kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy,
wykonujemy całą serię modyfikacji, aby
mogli na trasie wykręcić jak najwięcej

mocy z korby – właściciel wyjaśnia proces rowerowym żargonem.
Salon został podzielony na strefy, by
ułatwić klientom intuicyjne poruszanie
się w nim. Jest więc strefa rowerów
szosowych, górskich, dziecięcych, elektrycznych i damskich, w których GIANT
jest prekursorem. – GIANT stworzył
markę LIV, którą projektują, testują
i produkują wyłącznie dla kobiet. Dzięki
temu mamy rowery, które idealnie trafiają w potrzeby pań – wyjaśnia Łukasz
S adlak . – Podobnie innowac yjnym
podejściem wyróżnia się strefa rowerów
elektrycznych opartych na silnikach
Yamahy. Tu aż kipi od innowacji.
Jak przystało na światowego lidera na
rynku wysokiej jakości rowerów, sposób promocji marki też wyróżnia się na
tle konkurencji. – Zamiast pompować
ogromne pieniądze w marketing, które
potem marka musi odzyskać w cenach
rowerów, poszła w relacje z klientami

i spełnianie ich prawdziwych rowerowych potrzeb – podkreśla współwłaściciel salonu. – Dlatego rowerów tej
marki nie kupicie bezpośrednio w internecie. Według marki GIANT rower powinien być wybrany w salonie wspólnie
z fachowym doradcą, który szczegółowo zbada potrzeby klienta: jaką trasą
jeździ, jak dużo, czy transportuje rower,
czy jest wytrawnym rowerzystą, itp.
Dlatego u nas można wziąć rower na
próbną przejażdżkę, byśmy wspólnie
z klientem dobrali model, który da mu
maksymalnie dużo radości z jazdy.

Tekst: Michał Bartoszewicz
Obraz: archiwum GIANT Olsztyn,
Michał Bartoszewicz
Giant Olsztyn
Olsztyn, ul. Sikorskiego 17
www.giantolsztyn.pl
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SLOWHOP POLECA

I ROMANTYCZNIE, I WE DWOJE
WYTYPOWALIŚMY PIĘĆ MIEJSC IDEALNYCH NA ROMANTYCZNĄ UCIECZKĘ. MOŻNA SIĘ
W NICH OŚWIADCZYĆ, ODBYĆ PODRÓŻ POŚLUBNĄ, ALBO PO PROSTU POBYĆ TAM, GDZIE ŚWIETNIE
KARMIĄ I DOBRZE SIĘ O CZŁOWIEKA ZATROSZCZĄ. SĄ TU JACYŚ ZAKOCHANI?

DWORZEC CESARZA WILHELMA
To jest nasz as w rękawie i odpowiedź na wszelkie pytania o miejsce, które położy
na łopatki każdego, chłopaka i dziewczynę. Dworzec w Prakwicach wybudowano
w 1897 roku dla Cesarza Wilhelma II, a 24 lata później przeniesiono go do Budwit,
gdzie stoi do dziś. Domek w nordyckim stylu ma własną strefę SPA i dwie sypialnie.
Pomieści nawet sześć osób, ale polecamy wyjazd we dwoje.
Dworzec Cesarza Wilhelma / Slowhop.com

DR ŚWIERK – DOMEK NA DRZEWIE
Kto by nie chciał do domku na drzewie? Umówmy się, z takich marzeń
się nie wyrasta. Wzgórza Dylewskie i najprawdziwszy dom na drzewie
osadzony wyłącznie na dwóch świerkach. Metraż mikro, ale z wszelkimi
luksusami: jest prysznic, uberwygodny materac, mikro taras i świerkowa
aromaterapia w gratisie. Domek idealny dla dwóch osób.
Dr Świerk – domek na drzewie / Slowhop.com

TŁOKOWO MIKUŁOWO – DOMEK W STAJENCE
100-letnie artystyczne gospodarstwo dla miłośników sztuki i totalnego odludzia.
Rodzinne siedlisko stoi wśród łąk i pól we wsi Tłokowo na Warmii. Nie spotkacie tu
dzieci, bo wstęp na teren gospodarstwa mają wyłącznie dorośli. Domek w stajence
to otwarty, ponad 80-metrowy apartament z dużą sypialnią, kącikiem kominkowym
i sporym tarasem na wyłączność. Domek idealny dla dwóch osób, ale pomieści i cztery.
Tłokowo Mikułowo – Domek w stajence/ Slowhop.com

PAŁAC I FOLWARK GALINY
Dla tych, którzy pragną poczuć się po królewsku też coś mamy. Pałac
i Folwark Galiny to XIX-wieczny folwark i 300 hektarów łąk, pól z niebieskimi taflami stawów i stadniną koni. Zapytacie pewnie: co będzie do
jedzenia? W pałacu funkcjonuje dwupoziomowa restauracją à-la-carte,
więc dla każdego coś smacznego. Na miejscu jest 37 pokoi i apartamentów (w Pałacu i Folwarku).
Pałac i Folwark Galiny/ Slowhop.com

LIPOWY DOM
Tym razem opcja wiejsko-sielska, z odległością do jeziora liczoną
w krokach. Tu odnajdą się świadomi podróżnicy, którzy docenią
wegetariańską kuchnię, masaż Lomi Lomi Nui (zwany też masażem kochających rąk) i kąpiele w jeziorze o każdej porze dnia
i nocy. Miejsce dla osób w wieku 15+. Do dyspozycji osiem pokoi,
dwu- i trzyosobowych.
Lipowy dom / Slowhop.com
Autorka: Agnieszka Brzezińska-Widera / Slowhop.com
Wszystkie miejsca zarezerwujecie na Slowhop.com, polskiej platformie rezerwacyjnej z klimatycznymi miejscami noclegowymi.

Partner cyklu:

Największy

salon meblowy w regionie

#BoLiczySięWnętrze
www.meblostacja.olsztyn.pl

ul. Artyleryjska 3W, Olsztyn
89 534 00 23

BIZNES I WYPOCZYNEK

HYCNĄĆ W HYTTE
IDEALNE MIEJSCE, BY SCHOWAĆ SIĘ PRZED ŚWIATEM. CYTUJĄC KLASYKA: WOKÓŁ TYLKO LAS,
LAS, POLE I DROGA NA… BOGACZEWO. A ZA LASEM NARIE – NAJPIĘKNIEJSZE JEZIORO W REGIONIE.
WITAJCIE W TUTEJSZYM HYTTE.
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Raczej nieprzypadkowo nazywa się
podobnie jak Narnia – kraina z książki
o drzwiach, przez które możesz przenieść się do innego świata. Zjeżdżasz
z głównej drogi i czas zaczyna płynąć
bez pośpiechu. Potem wchodzisz do
lasu – zimą, gdy nie ma liści, widzisz
taflę jeziora, latem zasłania ją zieleń.
Rozglądasz się i dostrzegasz domki
wyrastające z leśnego poszycia. Jest ich
tylko siedem, każdy z dużym tarasem
na obszernej, zadrzewionej działce.
Oto Narie Hytte – malutka osada, która
właśnie czeka na nowych mieszkańców.
Narie Hytte stworzyli Emilia i Adrian
Otolińscy. Przez siedem lat mieszkali
w Norwegii, gdzie zauroczyła ich idea
hytte – weekendowych domków, które
są odskocznią od miejskiej codzienności. Można w nich poleniuchować,
wypocząć przy kominku, ale Norwedzy
traktują je przede wszystkim jako bazę
do uprawiania wszelkiej aktywności na
świeżym powietrzu.
Po powrocie do Polski Emilia i Adrian
postanowili znaleźć miejsce na swoje hytte – blisko wody, wśród drzew,
w okolicy dobrej do biegania i wycie-

czek rowerowych. Tak wciągnęły ich poszukiwania, że od kilku lat niemal każdą
wolną chwilę spędzają na odkrywaniu
warmińskich i mazurskich bezdroży.
Nad jeziorem Łoby zbudowali swój dom
oraz Mazurskie Hytte – kameralny kompleks domków wypoczynkowych.
Teraz trafili na kolejne idealne miejsce – zauroczyła ich leśna działka nad
jeziorem Narie. Na uboczu, z dala od
turystycznego zamieszania, pełna naturalnego wdzięku, ale przede wszystkim
emanująca dobrą energią… Narie to magiczny akwen – o bardzo urozmaiconej
linii brzegowej z licznymi zatoczkami,
półwyspami i aż 19 wyspami. Według
legendy, w Narie zatopione są klejnoty,
które wrzucali do wody kawalerowie
starający się o rękę pięknej Łucji. Doskonała okolica, by się zaszyć i schować
przed światem, a jednocześnie w pełni
korzystać z aktywnego wypoczynku –
kąpieli w jeziorze, leśnych ścieżek, tras
rowerowych, pływania i żeglowania.
Cała sztuka wybudowania Narie Hytte
polegała na tym, żeby nie zepsuć naturalnego piękna okolicy. – Zależało nam
na stworzeniu wkomponowanej w oto-

czenie sielskiej osady. Dlatego usunęliśmy tylko krzaki, a wszystkie drzewa
zostały – opowiada Emilia. Domki w Narie Hytte to ich autorski projekt. Każdy
ma 35 mkw doskonale rozplanowanej
powierzchni. Na parterze znajduje się
salon z kuchnią, sypialnia i łazienka,
a nad nimi antresola z dwoma łóżkami. Sześć osób mieszka tu wygodnie,
a cztery komfortowo.
Użyte we wnętrzach materiały są najwyższej jakości, zabudowy pod wymiar.
Na zewnątrz zaś czerwona dachówka
i spadzisty dach nawiązują do warmińsko-mazurskiej tradycji. Otoczenie hytte
rozplanowane jest tak, by jak największa część życia mogła toczyć się na zewnątrz. Dlatego taras jest przestronny,
a działka przypisana do każdego domku
ma co najmniej 1300 mkw.
I takie siedlisko można mieć na własność. Emilia nie kryje, że to i wyjątkowa,
i limitowana oferta. – Ciągle jesteśmy
pod urokiem Narie i bijemy się z myślami
czy jednego domku w Narie Hytte nie
zostawić dla siebie. Bo równie idealnie
położonego miejsca już raczej nie znajdziemy – zauważa.

Tekst: Magdalena Spiczak-Brzezińska
Obraz: Archiwum Mazurskie Hytte

Mazurskie Hytte sp. z o.o.
Łukta, Wynki 80 | +48 692 476 300
biuro@mazurskiehytte.plwww.mazurskiehytte.pl

NIERUCHOMOŚCI

JAK UGRYŹĆ PRĄD?
OTO PYTANIE, NA KTÓRE WSZYSCY CHCEMY ZNAĆ ODPOWIEDŹ: JAK NIE PODDAĆ SIĘ ROSNĄCYM
CENOM ENERGII? OTÓŻ NAJPROŚCIEJ BYŁOBY JĄ GDZIEŚ SOBIE ZMAGAZYNOWAĆ.
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Szokujące ostatnio wartości rachunków
za energię elektryczną oraz cieplną –
bez względu czy mieszkamy w domu
jednorodzinnym, czy mieszkaniu – dotykają praktycznie każdego. Powodów ciągłych podwyżek jest kilka, m.in. wysokie
ceny paliw kopalnych, rosnące ceny licencji na emisję dwutlenku węgla czy
chociażby konieczność importowania
droższej energii z innych krajów. Przeciętny mieszkaniec, poza zmianami taryf
oferowanych przez operatorów sieci, nie
ma więc zbyt wielu możliwości na realne
obniżenie ceny zakupu energii. Może za
to skutecznie obniżać zużycie energii,
ograniczając wysokość rachunków.
Jednym ze sposobów na redukcję zużycia kupowanej energii jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Jej skuteczność
odzwierciedlać może popularność wśród
klientów – tylko w 2021 roku podłączono
do sieci blisko 400 tys. instalacji.
Może się jednak zdarzyć, że mimo prawidłowo dobranej instalacji fotowoltaicznej nasze gospodarstwo domowe
odczuje deficyt energetyczny i będzie
zużywało więcej energii, niż jest w stanie
wyprodukować instalacja. I co wtedy?

Z pomocą przychodzi era inteligentnego zarządzania energią. Myśląc o nowoczesnych rozwiązaniach, niekoniecznie
musimy od razu kojarzyć je z tymi kosztownymi, które niemalże zautomatyzują
funkcjonowanie naszego domu. Na początek jednak sami musimy zastanowić
się nad własnymi nawykami i zweryfikować wykorzystywany w domu sprzęt
pod kątem jego efektywności energetycznej. Często okazuje się, że zmieniając swoje codzienne zachowania,
możemy znacznie ograniczyć zużycie
prądu. Posiadacze instalacji fotowoltaicznych mają na wyciągnięcie ręki
jeszcze jedno cenne narzędzie – dzięki
niewielkim dodatkowym urządzeniom
możemy w trybie bieżącym śledzić
produkcję oraz zużycie prądu. Pozyskane w ten sposób dane pozwalają

Więcej na temat aktualnych
możliwości otrzymania wsparcia
finansowego na zakup i montaż
pompy ciepła oraz instalacji
fotowoltaicznej w Showroomie
Sun Invest – zawsze najświeższe
informacje o dotacjach i ofertach
na odnawialne źródła energii.

na wdrożenie działań zwiększających
auto konsumpcję produkowanej energii, minimalizując przy tym ilość energii eksportowanej do sieci operatora.
W obecnym systemie rozliczeniowym
aż 20 proc. wprowadzonej do sieci
energii jest pochłaniania przez system i nie mamy możliwości jej odbioru.
Po wprowadzeniu 1 kwietnia zmian
w przepisach, kwestię maksymalnego
wykorzystywania produkowanej energii
należy traktować już z większą uwagą:
nadprodukcję odsprzedamy do sieci po
niskiej stawce, zaś zużywając energię,
odkupimy ją po zdecydowanie wyższej,
rynkowej.
Warto przy tym pamiętać, że wyprodukowaną energię możemy magazynować we własnym domu i nie zawsze
potrzebujemy do tego akumulatorów.
Wykorzystując m.in. urządzenie Fronius
OHMPILOT mamy możliwość przekierowania chwilowej nadprodukcji energii
z paneli fotowoltaicznych bezpośrednio
do zasilenia konkretnego odbiornika,
zamiast „wypychać” ją do sieci. Dobrym
tego przykładem może być np. zasilenie
grzałki elektrycznej w bojlerze, który
będzie pełnił funkcję akumulatora energii (w tym przypadku przetworzonej
energii elektrycznej w cieplną)
Co ciekawe, wiceprezes Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wypowiedziach
dotyczących programu Mój Prąd 4.0
zapowiedział, że rozwiązania zwiększające możliwości auto konsumpcji energii
będą dodatkowo premiowane. Oznacza
to, że już wkrótce możemy poznać dokładny katalog inwestycji, na które możliwe będzie pozyskanie dotacji.

Tekst: Jakub Selega
Obraz: Archiwum Klienta

Olsztyn, ul. Towarowa 9D (teren Agroma)
tel. 89 6167704
showroom@suninvest.pl
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POLIGRAFIA

DRUKOWANY
ŚWIAT MARZEŃ
TINTA TO DELIKATNE POKRYCIE JAKIMŚ KOLOREM. TEN TERMIN ZACZERPNIĘTY Z POLIGRAFII STAŁ
SIĘ SYMBOLEM MARKI DZIAŁDOWSKIEJ DRUKARNI. RODZINNA FIRMA OBSŁUGUJE WYMAGAJĄCYCH
I RENOMOWANYCH KLIENTÓW, A ZA JAKOŚĆ DRUKU ZBIERA PRESTIŻOWE NAGRODY, NIE TYLKO
W KRAJU. A TERAZ ZASKAKUJE NIESZTAMPOWYMI POMYSŁAMI NA… OPAKOWANIA. MOŻE FAKTYCZNIE
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA, ALE ZACHWYCAJĄCE OPAKOWANIE Z PEWNOŚCIĄ ZDOBI PRODUKT.
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Niech pierwszy podniesie rękę ten, kto choć raz kupując na
prezent storczyki, nie miał problemu z ich przewiezieniem czy
nawet formą wręczenia.
Polska jest największym producentem storczyków, więc kreatywni pracownicy drukarni Tinta opracowali sprytne opakowanie FloraBox do tych popularnych kwiatów, ale też i innych
doniczkowców. Ujmujący i elegancją, i prostotą zarazem
pomysł zaprezentowali jednemu z producentów storczyków.
Kiedy zobaczył, jak z jednego pociętego arkusza tektury
falistej w mig powstaje estetyczne nosidełko dla niełatwej
w transporcie rośliny, uśmiech mu rozkwitł niczym tulipany na
wiosnę.
Działdowska drukarnia Tinta ma już renomę na krajowym
rynku poligraficznym, a od niedawna rozwija też swój nowy
dział – PakerSystem. To praktycznie zaprojektowane i estetyczne opakowania do wszelkiego asortymentu. W czasach
kiedy marketing marek często skupia uwagę na estetyce
opakowania towaru, zaczęto dostrzegać ich dizajn i pomysło-

wość. Wszak to wizytówka produktu. Do tego w galopującym
tempie rośnie rynek e-handlu, który potrzebuje eleganckich opakowań, ale przy okazji szczelnych, odpornych na
transport, przemyślanych pod kątem paczkomatów. – Coraz
większe zainteresowanie opakowaniami zainspirowało nas do
stworzenia własnego studia projektowego, bo wielu klientów
pytało o możliwość zlecenia opracowania ciekawych form
pudełek, torebek czy kartoników na ich produkty – mówi
Szymon Modrzewski, dyrektor ds. produkcji w Tincie. – Mamy
bardzo kreatywny zespół i bogate zaplecze technologiczne,
dzięki czemu wymyślamy tak nietypowe projekty, jak wspomniane FloraBoxy.
– Stworzyliśmy dział PakerSystem po to, by produkować rzeczy piękne, nawet w niewielkich seriach, ale takie, które cieszą
producentów z manufaktur, lokalnych twórców czy rękodzielnicze branże. Produkowanie milionów zwykłych opakowań
już nas tak nie fascynuje – podkreśla Małgorzata Szerszyńska,
dyrektorka drukarni.
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Jest drugim pokoleniem, które wspiera rozwój rodzinnej firmy.
W 1988 roku jej ojciec, Zbigniew Szymański, założył w małym
garażu w Działdowie Zakład Poligraficzno-Stemplarski.
Pamiątkowa gilotyna i linotyp z czasów druku typograficznego zdobią dzisiaj hol w nowoczesnej firmie. Z garażu biznes
awansował do budynku starej pralni, potem do większego
zakładu, bo tempo rozwoju wymusiły sypiące się zamówienia,
głównie na druki akcydensowe. Jak wspomina założyciel,
można było drukować non stop, a klienci wciąż dzwonili
po towar.
Zbigniew Szymański ma poligraficzne wykształcenie. Napisać, że fach zna od podszewki, to wciąż napisać niewiele.
Większość kadry (niektórzy są w firmie po 20 lat) przeszła
przez jego szkołę. Ciągnęło go do najnowszych technologii
i maszyn. – Zawsze na targach branżowych wypatrzyłem coś
innowacyjnego, by móc sprostać wymogom klientów. By mieli
szybko i świetnie wykonane zlecenia – mówi. Pierwszym globalnym klientem, który im zaufał (współpraca trwa już ponad
20 lat), jest marka LG. Drukują m.in. opakowania do akcesoriów sprzętu RTV, a także instrukcje obsługi, w które wczytują
się potem klienci z całego świata.
Na pierwszy poważny sprzęt równie poważnie zapożyczyli się
z żoną Barbarą w banku (kredyty i wyrzeczenia jeszcze niejeden raz sprawią, że na obiad wproszę się do rodziców). Była to
pierwsza offsetowa maszyna Rotaprint kupiona w Olsztynie,
ale ściągnięta z Danii. Wchodzący do poligrafii druk offsetowy
był bramą do wielkich zleceń. A otworzyła ją córka Małgorzata. Po wielu pomysłach na ścisłe studia, sama zaskoczyła
kiedyś rodziców: idę na poligrafię. Jej przebojowa osobowość
i rodzinne wręcz podejście do nawiązania kontaktów ze
środowiskiem i firmami z branży jeszcze z czasów studiów,
pomogły ściągać do nieźle wyposażonej już drukarni coraz
bardziej prestiżowe zlecenia.
Mama Małgorzaty, Barbara Szymańska: – Nie było wyjścia,
musieliśmy się szybko i dość mocno rozwijać. I nie chodzi
tu tylko o park maszyn, bo naszą markę na rynku stworzyła
przede wszystkim załoga – wychowana tutaj i spasowana do
siebie jak do jednej układanki.
Małgorzata dodaje: – Chyba w tym szalonym zapale do
pracy był nasz klucz, bo kiedy nikt nie chciał drukować w tak
zawrotnych terminach, myśmy z pracownikami cudów doko-

nywali, by właśnie to zrobić. Więc w branży krążyła opinia,
że jak klientom odmawiano w kraju szybkich terminów, to od
razu pocieszali: ale na pewno Działdowo wam zrobi.
W 2008 roku powstała tu najnowocześniejsza w tej części
kraju drukarnia z halą o powierzchni 3500 mkw. Na trzy
zmiany pracuje tu 80 osób, a w portfolio klientów Tinty są
największe wydawnictwa prasowe i książkowe: Bauer, Burda,
Znak, Axel, Pruszyński, Zwierciadło. Od przeszło roku drukuje
się tam również magazyn MADE IN Warmia & Mazury. Wiele
prestiżowych tytułów zleca Tincie choćby okładki swoich
magazynów (np. Twój Styl, Pani), bo jakość i technologia
królują tu ponad wszystko. M.in. za to w ub. roku drukarnia
otrzymała najbardziej prestiżową w branży nagrodę – Złoty
Gryf. Od pięciu lat tworzy swój wyjątkowy kalendarz, który
jest popisem ich możliwości i kooperujących z nią dostawców uszlachetnienia druku. Mimo że nie ma w nim aktów
jak w słynnym kalendarzu Pirelli, to każde strony dotyka się
z jeszcze większym niedowierzaniem.

Tekst: Rafał Radzymiński, obraz: arch. Tinta

Drukarnia TINTA
Działdowo, ul. Żwirki i Wigury 22
drukarniatinta.pl
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ROZMOWY NA SCHODACH
CZYLI ZNANE POSTACIE O NIEZNANYCH HISTORIACH.

ZAGRAĆ
PRZECIWIEŃSTWO
SAMEGO SIEBIE
BIEGNIE PRZEZ ŻYCIE ZAWODOWE
NIEMAL SPRINTERSKIM TEMPEM,
BO – JAK PODKREŚLA – KAŻDY DZIEŃ
ŻYCIA POWINIEN BYĆ CIEKAWY.
POPULARNY DZIENNIKARZ I PREZENTER
ROBERT EL GENDY O SWOIM NOWYM
WYZWANIU – AKTORSTWIE.
Rozmawiał: Rafał Radzymiński (w niedzielę 13 lutego o godz. 13, na schodach
kościoła pw. św. Aleksandra w Warszawie), obraz: Justyna Radzymińska

MADE IN: Od kiedy będziesz mógł już z czystym sumieniem
czytać o sobie: dziennikarz i aktor?
Robert El Gendy: Na razie to moje aktorstwo jest wynikiem
spełniania dawnych marzeń, więc krępuje mnie nazywanie
siebie aktorem, bo próbuję się dopiero wcielać w tę rolę.
Ale nie ukrywam, że bardzo bym chciał, by aktorstwo stało się
też moim zawodem. Robię to z serca, ale póki co patrzę na to
jak na długi proces.
Udało mi się dobrze wypaść na próbach kamerowych, a potem
zaskarbić uwagę producentów serialu „Komisarz Alex”.
Wszedłem więc w jeden serial, odgrywam jedną postać.
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Jakie recenzje posypały się za debiut?
Zaskakująco dobre. Pocieszające jest to, że – jak mi mówił
jeden z naszych reżyserów – już gram. Że nie stoję jak drzewo,
tylko odgrywam rolę.
Cholernie bałem się debiutu, ale kiedy tego dnia zrobiono
ankietę w sieci skierowaną do odbiorców serialu, by ocenili
nową postać, zebrałem opinie, że i głos, i granie sprawiają
wrażenie, jakbym robił to od lat.
W zasadzie jedyny nieprzychylny komentarz dotyczył kwestii
granej przeze mnie postaci, że nie mogę skraść serca jednej
z bohaterek, bo ona jest przecież już wybranką innej postaci.
Wtedy dobitnie dotarło do mnie, jak seriale pobudzają emocje
widzów. Że czują nawet zazdrość.
Dlaczego po 20 latach pracy dziennikarskiej zaczynasz
dopiero spełniać marzenia o aktorstwie?
Im więcej rzeczy w życiu robisz, tym mniej masz czasu
na zatrzymanie się i pochylenie nad rzeczami, które mogą
wprowadzić cię w nieznane i groźne rewiry.
Aktorem chciałem być od zawsze – to był mój pierwszy wybór
zawodu. Już ponad 20 lat temu chodziłem na castingi. Byłem

LUDZIE

np. na naborze do filmu Quo Vadis. Szukali wysportowanej
postaci z południowymi rysami. Uznałem: przecież to idealne
dla mnie. Na miejscu zobaczyłem tłum ludzi. Po iluś godzinach
weszliśmy z kilkuosobową grupą na zdjęcia. Była wśród nas
dziewczyna o takiej urodzie, że wszystkim kolana się ugięły.
Ekipa tak się nią zafascynowała, że dla nas – to było odczuwalne – zrobili ujęcia już tylko dla zasady. Rok później dostałem się z castingu… na dziennikarza do telewizji w Olsztynie.
I skupiłem się na rozwoju w tym zawodzie.
Ale cieszę się, że sprawy tak się potoczyły. Że moje ponad
20-letnie doświadczenie z kamerą, pracą w studio i programami na żywo dały mi duże podstawy, bym odważniej stanął
na planie serialu. Reżyser powiedział mi, że pracę z kamerą
mam nawet bardziej naturalną niż niejeden aktor. Po szkole
teatralnej nie ma się tego, co ja już mam w nawyku.
To ak torstwo po prostu musiało się kiedyś w ydarzyć,
od dziecka pchało mnie w tę stronę. Mam w pamięci babcię,
która zabierała mnie na przedstawienia, w których sama
grała. Była bardzo aktywna artystycznie, działała m.in. w kole
seniorów, które wystawiało spektakle. Była zodiakalnym wodnikiem, jak ja.
Mój tata na studiach także udzielał się w grupie teatralnej.
Jest Egipcjaninem, stąd też mam na drugie imię Sharif, jak
ten słynny egipski aktor Omar Sharif, który jako legendarny
„Doktor Żywago” był wówczas bohaterem moich rodziców.
Postanowili nadać mi po nim drugie imię. Może to jakiś znak.
Może byłem na aktorstwo skazany. (śmiech)
Z jakiegoś klucza chciałbyś wybierać castingi do nowych ról?
Chciałbym zagrać kogoś, kim zupełnie nie jestem. Zmierzyć
się z osobą np. introwertyczną, obłąkaną, wycofaną. Ja mam
nadpobudliwy temperament, więc zagranie własnego przeciwieństwa byłoby ciekawym wyzwaniem. Póki co muszę uczyć
się zdejmować nadmiar emocji.
Przede mną dużo pracy. Nie potrafię jeszcze grać dobrze
ciszą, o czym się od razu dowiedziałem na planie serialu.
A cisza to kwintesencja grania.
Jest wiele znanych nazwisk, które z aktorstwa przeszły
do świata mediów. Pytałeś kolegów, choćby Przemysława
Babiarza z byłej redakcji sportowej, czy taki transfer w drugim kierunku też działa?
Przyjaźnię się z Ziemowitem Pędziwiatrem, aktorem, pogodynkiem z telewizji, który ostrzegał mnie, że łatwo nie będzie.
Bo i rynek jest trudny, z wielką konkurencją, a ja nie mam
aktorskich podstaw, mimo iż posiadam dobry głos oraz
obycie z kamerą. Ale o tym moim aktorstwie rozmawiamy
od lat i cały czas dopingował mnie, bo to jednak ciekawa
życiowa droga. Kolejną osobą, która mnie pchała w ten zawód
była Kasia Cichopek, z którą przegadaliśmy długie godziny
na temat pracy w serialach.
A postaci, które poszły w dziennikarstwo i pracę w mediach,
faktycznie jest niemało, choćby Łukasz Nowicki, Krzysztof
Ibisz, Karol Strasubrger czy Maciej Orłoś. To jednak większa
gwarancja stabilizacji: prowadzisz program, masz swój stały
czas antenowy, regularnie zarabiasz. W aktorstwie bywa różnie – raz masz rolę, a raz długo czekasz.
Zatem ryzykujesz?
Mi pewne sinusoidy zawodowe otworzyły w głowie myślenie:
to jest ten moment, byś poszedł po swoje marzenia, może się
sprawdzisz.

Póki co jestem w średnim wieku i mój czas antenowy będzie
jeszcze trwał, ale mam świadomość, że kiedyś się zakończy.
Tym bardziej, że dzisiaj media zmierzają w kierunku młodych ludzi, więc srebrne lisy nie będą atrakcyjne dla widzów.
A chyba w aktorstwie bardziej bym się mógł odnaleźć jako
dojrzały, a może już i sędziwy Robert El Gendy.
Dlatego pochwaliłem się bliskim tym moim debiutem, bo to
dla mnie było szalenie ważne. Skalę emocji mógłbym porównać do dziecka, które dostało wymarzoną zabawkę.
A jaka była skala stresu? To inny rodzaj napięcia niż w telewizji na żywo?
Największy stres wiązał się z tym, że mogę zawieść ekipę
na planie. Reżysera, innych aktorów, z którymi gram sceny,
a jestem jedynym, który nie jest po szkole aktorskiej czy
teatralnej. Czułbym się źle. Stresowałem się, by tekstu nie
zapomnieć, bo jednak w telewizji operujesz językiem naturalnym, a tutaj masz nauczyć się roli.
Aktorzy mają w swoim CV jakieś dodatkowe talenty, umiejętności, które czynią ich wszechstronniejszymi. Po koszykówce i treningach siłowych rozpocząłeś epizod z boksem.
Ponadprzeciętna sprawność to atut, bo nawet w naszym
serialu widać, że się przydaje. Ja stale szukam wyzwań sportowych, bo nie mogę usiedzieć w miejscu. Chodząc na siłownię, często podpatrywałem na sąsiedniej sali właśnie zajęcia
z boksu. Na razie uczę się tak naprawdę poruszać w ringu,
bo to jest podstawa pięściarstwa.
Z tym przygotowaniem ciała i sprawnością chodzi też i o to,
by mieć to wszystko w żyłach, a nie zabierać się na tydzień
przed zdjęciami do nowej roli. Ja po prostu będę już gotowy.
Z czego czerpiesz siłę motywacji? Co cię napędza do tego,
by nie spoczywać wygodnie na swojej pozycji?
Chciałbym każdy dzień przeżyć ciekawie. Zobacz, ile dzisiaj
mamy dowodów na to, że życie potrafi być kruche. Drugi
motor napędowy to moi trzej synowie. Tą moją aktywnością
i szukaniem wyzwań chcę im pokazać, że warto podążać
do celu, żeby łatwo nie zbaczać z drogi, nawet mimo przeciwności losu. A samo mówienie o tym nie wystarcza. Więc
obserwując z boku aktywnego ojca, większe jest prawdopodobieństwo, że też będą w życiu aktywni.
Samo aktorstwo, które mi się od zawsze marzyło, wiązało się
też z chęcią pozostawienia czegoś po sobie. Ludzie odchodzą, ale czasem dzieła, kreacje i obrazy, które stworzyli,
zostają w głowach na dłużej. Na to oczywiście trzeba ciężko
zapracować.
Poza tym każdy dorosły ma świadomość, że nic nie trwa
wiecznie, więc im więcej wyzwań, tym szersze pole bezpieczeństwa na przyszłość. Aż sam jestem ciekaw, co jeszcze
w życiu będzie robił Robert El Gendy.

ROBERT EL GENDY

(w dzieciństwie mieszkał z rodzicami w Egipcie), dziennikarz sportowy, prezenter telewizyjny i gospodarz telewizji
śniadaniowej, przez całą karierę związany z TVP (wychowanek jej olsztyńskiego oddziału). Niedawno debiutował jako
aktor serialowy. Prywatnie wielki miłośnik sportów, przede
wszystkim koszykówki, komentator i uczestnik w charakterze dziennikarza wielkich wydarzeń sportowych.
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KOMU ŁAPKĘ W GÓRĘ?
JAKI UDZIAŁ NA RYNKU CYFROWYCH BIZNESÓW MAJĄ INFLUENCERZY Z WARMII I MAZUR?
OTO PRZEGLĄD WYBRANYCH TWÓRCÓW Z REGIONU.
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Influencer. Słowo, które weszło już w obieg na stałe i niezmiennie wzbudza w nas szereg emocji. Na które jedni reagują
ekscytacją, drudzy zaciekawieniem, jeszcze inni zazdrością.
Dla wielu jego znaczenie pozostaje dość rozmyte. Co prawda
przez lata przywykliśmy do celebrytów mówiących do nas
z pięter swoich warszawskich apartamentów, ale dopiero
influencerzy udowodnili, że do kontaktu z wielotysięczną,
a czasami nawet wielomilionową publicznością nie potrzeba
wcale zaplanowanej krok po kroku kariery. Wystarczy mieć
pomysł na siebie i konsekwentnie go realizować.
Ale od początku: kim jest influencer? Najprościej ujmując to
ktoś, kto wywiera wpływ na ludzi dzięki swoim działaniom
w internecie. Taka osoba zajmuje się głównie publikacją
vlogów (filmików będących zlepkiem wydarzeń z konkretnego dnia), zdjęć czy własnych przemyśleń. Influencerów
najczęściej spotykamy na rozmaitych portalach społecznościowych. Social media znacznie ułatwiają dotarcie do
grona odbiorców, a to jest kluczowe dla budowania indywidualnej marki. Internetowy twórca musi dbać o stały kontakt
z obserwatorami, czy też „followersami”. Budowanie relacji
to obustronna korzyść – fani mogą wchodzić w interakcje

z ulubionymi twórcami, a w zamian pomagają im utrzymać
markę i zarabiać.
Najpopularniejsze konta mają od kilku tysięcy do nawet
kilku milionów fanów. Te, które wykręcają największe liczby,
mogą liczyć na wysokie zarobki. Tematyka postów i filmów
prezentowanych przez influencerów jest bardzo różnorodna.
Kontent, czyli treść publikowana na koncie, może dotyczyć
czegokolwiek: zagadnień edukacyjnych, rozrywkowych, pasji
czy nawiązywać do popkultury.
Potencjał tworzenia wizerunku od podstaw za pomocą
internetu doceniły władze I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, które jako pierwsza i na razie jedyna
w Polsce szkoła utworzyło klasę o profilu vlogerskim. Oprócz
podstawowych przedmiotów uczniowie będą uczyć się m.in.
podstaw budowania marki osobistej w social mediach czy
prowadzenia sklepu internetowego.
Rosnący trend na tworzenie biznesu w nowych mediach
wskazuje na to, że niedługo zajęcie stanie się pełnoprawnym
zawodem. A może raczej już nim jest. A jaki udział na rynku
cyfrowych biznesów mają influencerzy z Warmii i Mazur?
Oto przegląd wybranych twórców z naszego regionu.
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EWA GRZELAKOWSKA-KOSTOGLU
(Red Lipstick Monster) 
yt/RedLipstickM0nster

WERONIKA TRUSZCZYŃSKA

yt/WeronikaTruszczyńska

Pochodząca z Elbląga właścicielka najpopularniejszego polskiego
kanału beauty na YouTube i pierwsza kobieta w Polsce, która
osiągnęła magiczną liczbę miliona subskrybcji na tym portalu.
Prawdziwa guru makijażu dla milionów Polek i Polaków, doceniona również przez zagraniczne media. Kiedyś samouk, dzieląca
się metodami DIY, dziś chyba najbardziej uznana kosmetolożka
w kraju, z której opinią liczą się nawet najbardziej znaczące marki
na naszym rodzimym rynku.

Z Lubawy do Szanghaju. YouTuberka, która przebyła niemałą
drogę, żeby spełniać swoje marzenia. Od niedawna stanowi
też 1/3 podcastu Mao Powiedziane. Dzięki Weronice możecie
na bieżąco śledzić codzienność najliczniejszego kraju na świecie.
Ta przesympatyczna dziewczyna odczarowuje mity o Państwie
Środka i pokazuje Chiny od kuchni. Również ulicznej.

JAKUB DĘBSKI
(Dem3000) 
demland.net
Youtuber z Mrągowa z ponad 10-letnim stażem. Jeden z ulubionych twórców młodzieży i dorosłych w polskim internecie. Swoisty pomost między generacją Y i Z, krytyk filmowy, autor około
30 komiksów oraz masy humorystycznych filmików. Twórca tak
absurdalny, że aż zabawny albo tak zabawny, że aż absurdalny.
Poza wrzucaniem filmów na YouTube od niedawna rozwija też
własne wydawnictwo – Demland.

PATRYCJA POLAKOWSKA
(fitpatilife) 
ig/fitpatilife
Rozpoznawalna w kręgach fitness, Patrycja zachęciła do uprawiania sportu już tysiące zatwardziałych kanapowców. Ta
właścicielka motywującego konta na Instagramie i trenerka personalna z Olsztyna zaraża pozytywną energią tak na siłowni, jak
i w internecie. Od lat towarzyszy obserwatorom i podopiecznym
we wzlotach i upadkach związanych z dążeniem do wymarzonej
figury. Codziennie pokazuje pod swoimi postami, że grunt to
chcieć. A chcieć to móc.

ALAN KWIECIŃSKI

ig/alan.kwiecinski92
Olsztyniak, który szturmem podbił Warszawę w programie
Warsaw Shore. Poza występami w mediach przede wszystkim
interesuje się sportem. Od dawna odnosi sukcesy w dziedzinach
sztuk walki, głównie kick-boxingu i MMA. Jest także trenerem
personalnym. Niedawno zaliczył występ w oktagonie na gali
MMA High League dla najbardziej wyrazistych osobowości
z internetu.

JACEK I DOMINIKA OGRODOWCZYK
(ParaKulinarni) 
yt/ParaKulinarniJackDomi
Przez żołądek do serca – nasuwa się samo. Olsztyńscy wielbiciele kuchni od kilku lat rozbudzają w widzach apetyt na miłość
i podróże. Temperaturę w związku podgrzewają dzięki wspólnej
pasji do gotowania. Na wolnym ogniu oczywiście.

WANESSA WILCZEWSKA
(beautyvtricks) 
ig/beautyvtricks
Makijażowe lifehacki, sztuczki, dzięki którym każdy będzie w stanie nabrać wprawy w codziennym malowaniu twarzy. Talent,
kreatywność i zaangażowanie Wanessy zostały docenione
w 2018 roku przez kobiecy serwis Ofeminin. Teraz tworzy własne
kosmetyki pod marką miyoxbeautyvtricks. Jej kontent to gwarancja na to, że czas spędzony przed lustrem stanie się przyjemnością zamiast przykrą koniecznością.

JOANNA OKUNIEWSKA

tuokuniewska.pl
Możecie kojarzyć ją z Islandią, ale to najprawdziwsza olsztynianka. Utalentowana podcasterka, która swoją bezpośredniością
i niebanalnym humorem zdobyła serca milionów słuchaczy. Jeżeli
dostaliście właśnie kosza albo po prostu macie zły dzień, spróbujcie usiąść z kubkiem herbaty i zrelaksować się przy pozytywnych
częstotliwościach płynących z Reykjaviku. A jeśli przesłuchaliście
już wszystkie odcinki, wyczekujcie nowych projektów.

NATALIA NYKIEL

ig/natnykiel
Nie tylko piosenkarka! Urodzona w Mrągowie wokalistka jakiś
czas temu wstrząsnęła polską sceną muzyczną i bynajmniej nie
waha się przed realizacją innych projektów. Jej najnowsze dziecko
to podcast Zrozumieć Latino, w którym przybliża słuchaczom
historię Ameryki Południowej od strony muzycznej. Przed włączeniem odcinka należy obowiązkowo zaopatrzyć się w zapas
ostrych papryczek chilli, opcjonalnie tequilę.

KAROLINA TUCHALSKA-SIERMIŃSKA
(OdNova Psycholog) 
odnova.net
Zasłynęła jako tiktokerka popularyzująca psychologię w przystępny i zabawny sposób. Nieco poważniej do tematu podchodzi
na blogu, gdzie porusza tematykę self-care i work-life-balance.
Uczy zdrowego podejścia do samego siebie i z radością dzieli się
receptą na zbudowanie trwałych, wartościowych relacji.

MARTA PARCIAK
(Zmalowana) 
zmalowana.com
Pasjonatka makijaży, która sztuką upiększania zajmuje się od kilkunastu lat. We vlogach przeprowadza testy nowości rynkowych,
przedstawia propozycje make-upów na różne okazje i wystawia
profesjonalne recenzje kosmetykom. Udowadnia przy tym, że
wysoka cena nie zawsze idzie w parze z wysoką jakością, a efekt
WOW da się uzyskać nawet przy użyciu jednej paletki, szminki
i tuszu do rzęs. Warto mieć jej filmiki na oku: w razie ważnych
okazji i sytuacji kryzysowych.

MARTA LECH-MACIEJEWSKA

superstyler.pl
Wszechstronność to jej drugie imię. Z wykształcenia psycholog
sądowy, z zawodu specjalistka e-marketingu, szerszej publiczności dała się poznać jako stylizatorka, zakochana w modzie dekad
’50 i ’60. Sama określa się jako blogerka modowo-kulinarno-lifestylowa. I jestem pewna, że kolejne słowa po myślniku można
by dopisywać w nieskończoność.
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EMIL BIERNAT
(SashaTheOwner) 
yt/SashaTheOwner

TOMASZ „ACE” LEWANDOWSKI
(Fishing With Ace) 
fishingwithace.pl

Pochodzący z Olsztyna miłośnik supersamochodów. W filmikach
na YouTube sprawdza możliwości swoich najnowszych nabytków,
odwiedza właściciela najgłośnieszego malucha w Polsce, uczy
dziewczynę driftu albo bierze udział w nocnych jazdach na terenie różnych miast. Posiada naprawdę imponującą stadninę koni
mechanicznych, ale specjalne miejsce w sercu zarezerwował dla
Nissana GT-R.

Na łódce czuje się jak ryba w wodzie. Potrafi znaleźć haka na
każdego (o ile posiada skrzela), ale szczególnie upodobał sobie
sandacze. Tajniki łowienia zgłębicie na jego kanale na YouTube.
Tylko nie zapomnijcie założyć kamizelki wędkarskiej, bo możecie
zanurzyć się w filmikach na długie godziny.

MONIKA PRYŚKO
(Tekstualna) 
tekstualna.pl
Chociaż urodziła się w Olsztynie, nie zapuściła tam korzeni,
bo lubi zaczynać od nowa. Pomysłotwórczyni idei mother-life
balance oraz redaktorka naczelna magazynu The Mother MAG.
Jej blog poruszający różne aspekty rozwoju osobistego corocznie
odwiedza 300 tys. osób. Sama o sobie mówi, że jest inspiratorką.
W oparciu o własne doświadczenia pomaga kobietom w różnym
wieku oswoić strach, a nawet się z nim zakumplować.

ANGELIKA MARTYN
(Andzia There) 
yt/AndziaThere
Z jednej strony specjalistka od mody i urody, z drugiej – miłośniczka roślin doniczkowych. Na swoich social mediach udziela
porad na temat pielęgnacji każdego typu włosów i skóry. Zapalona szafiarka, która lubi pogrzebać w ziemi, a później przymierzyć nowe ogrodniczki. Albo vice versa.

ADRIANNA GOTOWICKA

ig/gotowicka.adrianna_official
Uczestniczka programu Love Island. Obecnie prowadzi gabinet
kosmetyczny. Nie oznacza to, że nonstop siedzi w swoim „kąciku
piękna”. Interesuje się fitnessem i po skończonym manicure idzie
uwolnić endorfiny na siłownię.

MICHAŁ GRAJEWSKI
(Kapitan Przyczepa) 
kapitanprzyczepa.pl
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Gratka dla fanów motoryzacji, a konkretnie – przyczep kempingowych. Jedyny w swoim rodzaju youtuber z Elbląga, który
kampery zna od podszewki, to znaczy od podwozia. Anatomię
tych maszyn ma w małym palcu. Doradzi jak skompletować przyczepę: od kół po części zamienne i gadżety. Modele zaprezentowane na filmikach aż kuszą, żeby zamontować panele słoneczne
na dachu własnej Hondy i pomknąć przed siebie na obozowisko
w lesie.

PIOTR GRABARCZYK
(Grabari) 
grabari.pl
Dziennikarz z Pasłęka, który o kulisach polskiego showbiznesu
wie chyba wszystko. Można pozazdrościć mu wywiadów z największymi polskimi i zagranicznymi gwiazdami. Kiedy nie towarzyszy celebrytom na czerwonym dywanie, wrzuca wpisy na
bloga, wystawia szczere recenzje i nagrywa filmiki na swój kanał
na YouTube, gdzie bardzo otwarcie opowiada o swoich doświadczeniach jako osoby LGBT.

KAROLINA ZABARYŁŁO
(Ciut Więcej) 
ciutwiecej.pl
Podobno trawa jest zawsze bardziej zielona tam, gdzie nas nie
ma. Tymczasem wychodzi na to, że najbardziej eko jest całkiem
niedaleko, bo w Elblągu. Jeżeli twojemu życiu brakuje równowagi,
Karolina pomoże ci odnaleźć się w nurcie slowlife, przybliży ideę
zero-waste, a może nawet zainspiruje do wprowadzenia zmian
w codziennych nawykach. Trzy główne filary jej twórczości to
sztuka, wiara i życie w zgodzie z naturą.

EWA SZUMOWSKA-GĄSIOROWSKA
(Szumowska Illustration) 
ig/szumowska_illustration
Ilustratorka, której działalność artystyczną można podziwiać
w social mediach. Poza tworzeniem grafik, obrazów i plakatów,
realizuje się też w innych formach: jej kunszt przejawia się równie
mocno w wyrobach z ceramiki i gliny. Tworzy w autorskim nurcie,
gdzie kobiecość przeplata się z kwiecistymi motywami. Na wypadek, gdyby uwiodła was jej technika, unikalne dzieła i ozdoby
możecie znaleźć w sklepie internetowym.

MORE TENDER

ig/more_tender
Ozdoba, symbol, pamiątka, a może kilka w jednym? Artystka kryjąca się pod pseudonimem More Tender udowadnia, że tatuaże
można wynieść do rangi sztuki. Charakterystyczny styl olsztyńskiej
tatuatorki zapewnił jej stale powiększające się grono obserwatorów
na Instagramie i rzesze klientów również spoza miasta. Szkice jej
prac można obserwować na oficjalnym koncie instagramowym.
A jeżeli spodobała wam się komiksowa kreska, ale nie macie odwagi
trwale związać się z tuszem, zajrzyjcie do jej sklepu.

DOROTA GIL-KOWALSKA I JAREK KOWALSKI
(Szalone Walizki) 
szalonewalizki.pl
Nie wiem, czy życie faktycznie zaczyna się po czterdziestce,
ale patrząc na liczbę miejsc odwiedzonych przez tę parę, coraz
bardziej zaczynam w to wierzyć. Oprócz zdjęć z podróży Dorota
i Jarek mają w zanadrzu garść praktycznych wskazówek dla
przyszłych odkrywców. A znają się na rzeczy, bo odwiedzili już
wszystkie kontynenty. No, może poza Antarktydą, ale to też pewnie tylko kwestia czasu.

RAFAŁ „SKEJCIK” KIERC

ig/rafalkierc
Legenda polskiej sceny BMX. Zaczynał na rampach olsztyńskiego
skateparku, a obecnie cieszy się uznaniem w całej Polsce. Udowodnił, że kontuzje mu niestraszne. Rider do tej pory zaszczepia
w młodych ludziach zapał do sportów miejskich. Ostatnio można
zobaczyć, jak sprawdza się w roli driftera – już na czterech kołach.
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MICHAŁ WALESZCZYŃSKI

ig/michalwaleszczynski

DOROTA ZALEPA
(Kameralna) 
kameralna.com.pl

Kolejny Olsztyniak w zestawieniu i prawdziwy człowiek-orkiestra. Ma na koncie występy w programach Septagon i Detektywi
w Akcji oraz serialu Ślepnąc od świateł, a od lutego mogliście go
oglądać w filmie Krime Story. Love Story. Oprócz aktorstwa realizuje się też jako youtuber gamingowy i ring announcer w sztukach
walki wotore. To, czego możecie o nim nie wiedzieć, to że jako
dwudziestoparolatek grał w zespole blackmetalowym. A zatem
serialowa ksywa „Diablo” jak najbardziej zasłużona.

Jeśli męczą was wielogodzinne spacery po galeriach handlowych
albo nie widzicie sensu w kupowaniu ciuchów, które za dwa
miesiące mogą okazać się już niemodne, koniecznie zajrzyjcie do
Doroty. Jej stale aktualizujący się poradnik mody slow fashion to
zdecydowana odpowiedź na trwający w najlepsze trend szybkich,
często bezmyślnych zakupów. Szafiarka doradza, jak skompletować garderobę według konceptu szafy kapsułowej, zdradza
sekret udanych zakupów, podsuwa ponadczasowe dodatki
w stylu vintage, a wreszcie zachęca do ciekawych wyzwań
modowych.

MAŁGORZATA KĘDZIERSKA
(Szpilki na Siłowni) 
szpilkinasilowni.pl
Czy zegarek sportowy to przydatny gadżet czy zbędny wydatek?
Czy brzuch rzeczywiście „robi się” w kuchni? Odpowiedzi na te
pytania udzieli trenerka personalna z Giżycka. W podcaście nieDOPOWIEDZIANE weryfikuje przekonania krążące w świecie fit
i podpowiada, jak zacząć przygodę z siłownią. Na oficjalnej stronie
porusza też tematy lifestylowe, a dla wyjątkowo dociekliwych
stworzyła specjalną platformę szkoleniową. W końcu trening umysłu jest równie ważny, co regularne ćwiczenia z ciężarami.

SYLWIA DĘBOWSKA-LENART
(Mentor Marketingu) 
mentormarketingu.pl
Skarbnica wiedzy o fanpage’ach i ekspertka w budowaniu marki
osobistej z Olsztyna. Wie, jak udobruchać nawet najbardziej bezkompromisowe algorytmy w sieci. W autorskim podcaście wraz
z gośćmi analizuje utrudnienia i ułatwienia przy tworzeniu marki
za pomocą internetu. Ponadto organizuje szkolenia, na których
tłumaczy, co robić, żeby prowadząc biznes z gracją surfować na
nieprzewidywalnej fali trendów.

JUREK S.

yt/JurekSAnalizy

MARCIN SZUMIEL

yt/MarcinSzumiel

Analityk, rzucający trzeźwe spojrzenie na rynek kryptowalut.
Skarbnica wiedzy dla przyszłych inwestorów i amatorów cyfrowej
giełdy. Podpowie, na które kryptowaluty warto stawiać, a od których lepiej trzymać się z daleka. Pomysłodawca Akademii Tradera
– szkoleń dla wszystkich tych, którzy chcą wypełnić wirtualne
portfele coinami.

Młody przedsiębiorca i pasjonat samochodów sportowych. Fan
tuningu i głośnego wydechu. Kiedy akurat nie modyfikuje kolejnych modeli, ściga się albo podpowiada, jak odświeżyć wygląd
auta, które nieco za mocno za sobą kurzy. Często współpracuje
z kolegą po fachu – Emilem Biernatem.

SANDRA MOSAKOWSKA

ig/rasowasarna

PRZEMEK KAWECKI
(Mazurskie Tajemnice) 
yt/mazurskietajemnice

Część z was może pamiętać ją z programu Hotel Paradise. Na ten
moment Sandra rozwija się jako modelka. Pasjonuje ją także produkcja i reżyseria filmowa. Wkrótce planuje ruszyć z publikacją
treści na YouTube.

Podróżnik, odkrywający zapomniane sekrety Warmii i Mazur. Na
jego kanale możecie zobaczyć, jak wyglądają dziś m.in. opuszczone budowle z nie byle jakim tłem historycznym, mazurska
piramida z prawdziwego zdarzenia albo ołtarz ofiarny z czasów
pierwszych Słowian. Uwaga: możliwe efekty uboczne w postaci
gęsiej skórki.

GRAT PLUS

yt/GratPlus

GOHA I KAMIL
(RobiMy Podróże) 
robimypodroze.pl

Kanał na YouTube prowadzony przez… łowców skarbów. Chłopaki
regularnie udają się na wyprawy z poszukiwaczem metali i przeczesują całą Polskę. Po niektóre znaleziska muszą czasami zanurkować. A zdobycze bywają różne: od zardzewiałego żelastwa po
prawdziwe srebro. Jak sami piszą, zajmują się także zbieraniem
złomu i oczyszczaniem środowiska: bardzo pro-eko.

Małżeństwo walczące z przekonaniem, że niepełnosprawność
nie musi wcale stanowić przeszkody nie do przezwyciężenia
w dalekich podróżach. Stali bywalcy polskich programów typu
talk-show. Latają po całym świecie, ale nie zapomnieli o Warmii
i Mazurach. Na sociale wrzucają relacje ze wszystkich podróży:
w skali mikro i makro.

KASIA I AGA
(Królove Relacji) 
spotify/króloverelacji
Przyjaciółki i podcasterki. Rozmawiają o relacjach, tych długo
– i krótkoterminowych, wspólnie obalając dawno przestarzały
archetyp matki-polki. W międzyczasie rozpracowują Tindera
i kwestionują rytuały w relacjach damsko-męskich. Coś dla singli
oraz aktualnie zajętych osób, a nawet tych aktualnie tkwiących
w statusie „to skomplikowane”.

INTROWERTYCZNA FIOLETKA

ig/introwertyczna.fioletka
Internetowa twórczyni komiksów ze swoim alter ego w roli
głównej przekonuje, że introwertyzm wcale nie musi wiązać
się z melancholią, a zamiast niebieskiego bluesa równie dobrze
wygląda w odcieniach fioletu. Krótkie humorystyczne scenki trafią do wszystkich, chociaż największy uśmiech wywołają u domatorów, indywidualistów i po prostu osób, które wspaniale czują się
we własnym towarzystwie.
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MARIUSZ KUŚ
(Kuśnia Smaków) 
fb/MariuszKusBlog

BERNADETTA DARSKA

bernadettadarska.blogspot.com

Ostródzianin, pasjonat kuchni warmińskiej i nie tylko. Znany
mediom kucharz-amator, chociaż wiedzą i zdolnościami mógłby
spokojnie konkurować z polskimi masterchefami. Jeżeli nie potraficie wymienić co najmniej trzech dań, które pochodzą z naszego
regionu, to jasny znak, że powinniście odwiedzić jego kanał.

Krytyczka literacka, literaturoznawczyni, profesor UWM w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, a także wykładowczyni w Szkole Mistrzów Pióra Collegium Civitas. W czasach
nawałnicy treści obrazkowych wytrwale promuje oldskulowe czytelnictwo na swoim blogu. Jej starania doceniło wiele organizacji
związanych z literaturą. Autorka dziewięciu książek oraz dawna
redaktorka naczelna „Portretu”. Publikuje również na łamach
topowych czasopism kulturalnych.

MICHAŁ
(Michaels Cars PL) 
yt/MichaelsCarsPL
Specjalista z zakresu motoryzacji, który wszystkiego, co wie,
nauczył się sam. Michał pokazuje, w jaki sposób kupić i sprowadzić wymarzony samochód z USA, a następnie przygotować go
do kontaktu z polskim asfaltem. Poza tym na kanale także: vlogi,
jazdy testowe oraz profesjonalne prezentacje modeli aut różnych
marek – głównie Audi.

JOANNA JASKÓŁKA
(Matka Tylko Jedna) 
matkatylkojedna.pl
Blogerka parentingowa, dzieląca się z czytelnikami doświadczeniami macierzyństwa, ale i cennymi poradami. Warszawski zgiełk
zamieniła na klimat sielskiej mazurskiej wsi, skąd inspiruje miliony
rodziców. Postom Joanny zdecydowanie udziela się klimat urokliwej gajówki. Pisze o tym, jak odnalazła się w środku lasu, z dala
od miejskich wygód i jak zmieniło się jej podejście do wychowywania dzieci.

MIŁOSZ BABECKI
(Metaphor Games) 
fb/metaphorgames
Czy z gier komputerowych można wyciągnąć coś więcej niż
tylko rozrywkę? Okazuje się, że jak najbardziej. Jedyny w swoim
rodzaju podcast o grach wideo medioznawcy oraz doktora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM bada analogie pomiędzy światem cyfrowym a realnym. Jeżeli do tej pory
byliście zdania, że gry jedynie obniżają zdolność skupienia i potęgują drażliwość, najwyższa pora nadrobić zaległości. I wyczyścić
zakurzoną konsolę.

MARTA MILEWSKA
(Pani Jesień) 
panijesien.pl
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Olsztyńska blogerka lifestylowa, pisząca w duchu ekologii.
Za pazuchą skrywa masę praktycznych rozwiązań dla problemów
z organizacją czasu. Stara się „żyć lokalnie i działać globalnie”.
Pisze też na bardziej prywatne tematy, mi.in. o tym, dlaczego ze
wszystkich pór roku utożsamia się akurat z jesienią.

EMRYS KOSEK MACDARA
(Druidyzm) 
druidyzm.pl
Członek międzynarodowej organizacji Order of Bards, Ovates
and Druids, a także współzałożyciel Stowarzyszenia W Kręgu,
zrzeszającego sympatyków kultury Słowian, Celtów i Prusów. Co
roku organizuje obchody 8 świąt związanych z naturalnym cyklem
roku. Uważa, że druidem może być każdy, o ile chce rozwijać swoją
duchowość. Jednym z filarów druidyzmu jest wzmacnianie więzi
z naturą, a jako że najlepiej robić to w towarzystwie lasu i kamiennych kręgów, Emrys jakiś czas temu przeprowadził się na wieś.

SZYMON ŻYLIŃSKI

yt/szymonzylinski
Oficjalnie doktor w Katedrze Badań Mediów na Wydziale Humanistycznym UWM, po godzinach prowadzi na YouTube konto,
gdzie pokazuje świat z perspektywy podróżnika i wykładowcy.
Jako jeden z niewielu zna tajemnice zegara olsztyńskiego ratusza.
Inspiracje czerpie też niekiedy od studentów i wykorzystuje je
przy tworzeniu filmów.

KRZYSZTOF SOPYŁA

ksopyla.com
Ekspert od uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji – AI.
Podcaster, felietonista, programista, naukowiec, a także CEO
firmy Ermlab Software. Szeroki wachlarz zajęć robi wrażenie, a do
tego doktor Sopyła znajduje czas na pracę na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM. Zafascynowany wiedzą oraz możliwościami, jakie otwiera przed ludźmi znajomość kodów i prawideł
matematycznych.

KAMIL BERGER
(Grunt to Mazury) 
grunttomazury.pl
Specjalista od nieruchomości. Na co dzień obraca się w środowisku inwestycji, ale postanowił ugryźć temat gruntów od innej
strony. Działa na YouTube, a dodatkowo prowadzi bloga poświęconego Warmii i Mazurom, gdzie pisze o tym, jak kupić działkę
w pobliżu linii brzegowej lub wspomina sytuacje, jakie przydarzyły mu się w Krainie Jezior. Np. lot balonem, testy największych
jachtów i najszybszych motorówek czy, bagatela, obiad z Johnem
Malkovicem.

STANISŁAW CZACHOROWSKI

profesorskiegadanie.blogspot.com
Entomolog, ekolog i profesor w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska UWM, który od lat udowadnia, że profesorskie gadanie
nie musi być nudne. Chętnie przechadza się po Olsztynie szlakiem
pępowiny miasta. W przerwie od pracy naukowej i publikowania
kolejnych refleksji, maluje butelki albo kontempluje przyrodę
(tym razem już offline).


Tekst: Marta Antos
obraz: © Jacob Lund / Shutterstock.com

URODA

GŁĘBSZY
ODDECH SKÓRY

W KOSMETOLOGII CORAZ CZĘŚCIEJ
POSZUKUJEMY ZABIEGÓW, MAJĄCYCH NA CELU
UZYSKANIE MŁODSZEGO, ALE JEDNOCZEŚNIE
NATURALNEGO WYGLĄDU – PISZE
JOANNA FLICIŃSKA*. – CO DZISIAJ WIEMY
O PRZEŁOMOWEJ REDERMALIZACJI?
Przebojem medycyny estetycznej staje się bursztynian sodu.
To składnik, który hamuje niedotlenienie tkanek, ma silne
działanie przeciwutleniające, zapobiega starzeniu spowodowanemu stanem zapalnym skóry, regeneruje i odbudowuje
skórę.
Po redermalizacji, bo tak nazywa się zabieg z bursztynianem
sodu, każdy z pacjentów odczuwa i widzi natychmiastową
poprawę jakości skóry. Staje się ona sprężysta, elastyczna,
wypełniona, dotleniona. Ten naturalny składnik preparatu
hamuje degenerację tkanek, które pod wpływem stresu i szybkiego stylu życia ulegają intensywnym procesom starzenia.
To działanie mające wpływ na trzy kluczowe procesy zachodzące w skórze: oddychanie, blokowanie wolnych rodników
oraz nawilżanie.
Zabieg jest skuteczny dla wszystkich pacjentów, których skóra
jest zniszczona promieniowaniem UV, paleniem papierosów
czy zanieczyszczeniem środowiska. Ten innowacyjny zabieg
wygładzi drobne zmarszczki na czole, policzkach, podbródku
i w okolicach ust. Poprawi opadające powieki i brwi oraz
owal twarzy. Dzięki niemu zyskujemy młodszą, zdrowszą,
rozjaśnioną i bardziej elastyczną cerę, o zdecydowanie lepszej
strukturze.

Aby żyć, musimy oddychać. Tak samo jest w przypadku komórek naszej skóry. Im lepiej się im oddycha, tym lepszym będą
budulcem. Bursztynian sodu, dzięki któremu skóra oddycha
pełną piersią, jest sensorem tlenu w komórce. W połączeniu
z kwasem hialuronowym odpowiedzialnym za równowagę
wodną, tworzą duet wręcz doskonały. Razem, w jednym
zabiegu, są skuteczną i kompleksową korekcją problemów
estetycznych, która uwzględnia indywidualne uwarunkowania
skóry pacjenta.
Polecam ją wszystkim ceniącym naturalne piękno. Redermalizacja to poprawa wyglądu, zdrowia i jakości życia dzięki innowacyjnym rozwiązaniom do pielęgnacji skóry, które naprawdę
działają.

Tekst: Joanna Flicińska, obraz: Piotr Ratuszyński

JOANNA FLICIŃSKA

Jest kosmetolożką i specjalistką terapii anti-aging,
anti-acne oraz mezoterapii; ma 20-letnie doświadczenie w branży beauty, od 14 lat w marce Instytut36 –
Chimera derm.

Chimera derm
Olsztyn, ul. Kopernika 14, tel. 89 535 92 42
www.chimera.olsztyn.pl
Instytut36
Olsztyn, ul. Kopernika 36/1, tel. 89 652 14 98
www.instytut36.pl
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BIZNES

POPRAWIAM
INNYM KORONĘ
CHOĆ W OFERCIE MA KLASYCZNE ZABIEGI UPIĘKSZAJĄCE,
UŚWIADAMIA KLIENTKI, ŻE URODA EMANUJE TAKŻE
Z ICH WNĘTRZA. DLATEGO WIZYTA W OLSZTYŃSKIM SALONIE
IQ BEAUTY WIĄŻE SIĘ NIE TYLKO Z NOWYM LOOKIEM,
ALE TEŻ DAWKĄ MOTYWACJI.
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Wśród bloków na Osiedlu Pojezierze stworzyła oazę relaksu.
Dizajnerskie wnętrza, nastrojowa muzyka i blask świec pozwalają zostawić problemy przed progiem salonu IQ Beauty.
I nawet jeśli trafiasz tu tylko na hennę lub makijaż permanentny,
Sylwia stwarza taki nastrój, że masz ochotę opowiedzieć
jej swoje życie. I nierzadko się tak dzieje. Jej wykształcenie
pedagogiczne, coachingowo-rozwojowe zacięcie i 20-letnie
doświadczenie w branży beauty często skutkują metamorfozą
klientek. Nie tylko tą zewnętrzną, ale przede wszystkim zmianą
perspektywy i odkryciem swojego potencjału.
– To nie jest salon, gdzie wykonuje się usługę i zapomina
o spotkaniu – przyznaje Sylwia Kwaśnik-Wiercińska, wizażystka, właścicielka salonu IQ Beauty. – W tej branży trzeba
lubić ludzi i umieć ich słuchać. Dzielić się nie tylko problemami
dnia codziennego, ale też wymienić tytułem dobrej książki czy
filmu. Staram się, aby kobiety poczuły się nie tylko piękniejsze
i zadbane, ale też dostrzegły swój potencjał, atuty zapomniane w codziennym biegu. I dzięki nim nabrały pewności
siebie, której często im brakuje.
Dwie dekady temu zaczęła swoją karierę w branży beauty
od nauki makijażu. Dzisiaj jest w tym mistrzynią. Szkoli osoby
indywidualne i grupy. Uczy jak naturalnie wydobyć rysy twarzy, piękno oczu i ust. W jej ofercie jest cała paleta makijaży:
od codziennego, przez wieczorowy po przygotowanie do sesji
fotograficznych, a także permanentny.
– Mam klientki, którym towarzyszę przez lata. Maluję na pierwszą randkę, potem ślub, chrzciny dziecka, komunię i inne ważne
momenty – przyznaje. – Moją specjalnością są subtelne makijaże, nie robię „drugiej twarzy”, a podkreślam naturalne rysy.
Klientki same inspirują Sylwię do poszerzenia oferty zabiegów.
Bo wychodzimy z gabinetu kosmetologicznego piękne i odświeżone, ale często z pytaniem: jak podtrzymać ten efekt? Usługa
„Bella dentro e fuori” (Piękna w środku i na zewnątrz) inspirowana ukochaną Italią, to kompleksowa kreacja wizerunku.
– Włoszki są dla mnie wzorem w holistycznym podejściu do
urody i wyczuciu dobrego smaku – przyznaje Sylwia. – Ich stylizacje nie uznają konwenansów i nie ogranicza ich wiek. Chcę
dzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu kosmetologii,
ale także pasją, dotyczącą stylizacji, zdrowego stylu życia.
Biuro Projektu: Kuźnia Społeczna
ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn
mail: kontakt@akceleratorspeedup.pl

Usługa obejmuje m.in. analizę kolorystyczną i analizę stylu,
konsultację wizerunkową: dobór fryzury i koloru włosów,
oprawek okularów, ubrań. Sylwia towarzyszy klientkom podczas zakupów w drogerii i pomaga dobrać kosmetyki dla konkretnej skóry, bez zbytniego obciążania portfela.
– Kilka prostych zabiegów potrafi ruszyć lawinę zmian – przyznaje. – Inwestycja w swój wygląd i samopoczucie zawsze się
zwraca. Kiedy czujemy się zadbane, emanujemy aurą, która
przyciąga do nas nowe, lepsze sytuacje.
Czasem jednak trzeba zacząć od początku. Przed upiększaniem poddać się profesjonalnej analizie i pielęgnacji skóry.
– Bywa, że całymi latami nie dajemy uwagi naszemu ciału, używamy źle dobranych kosmetyków. Makijaż nie jest wówczas
w stanie tego ukryć. Dlatego zainwestowałam w nowoczesny
kombajn kosmetologiczny do zabiegów pielęgnacyjnych
dla wszystkich typów skóry – tłumaczy właścicielka salonu.
Masaż, oczyszczanie, kwasy, ampułka i maska – odpowiednio
dobrane pakiety dają natychmiastowe efekty. Wśród nich
m.in. „Sekret młodości” czy „Na czerwony dywan” – ostatnia
deska ratunku przed wielkim wyjściem.
– Każda z nas potrzebuje inspiracji, aby rozpocząć zmianę,
zawalczyć o swoje samopoczucie. Należę do kobiet, które
poprawiają innym koronę, nie mówiąc o tym
światu – zapewnia Sylwia.
IQ Beauty
Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13
tel. 510 041 532
fb/studioiqbeauty
insta/iqbeautyolsztyn
iqbeauty.pl

SPEED UP YOUR BUSINESS

Startupy z drugiej edycji projektu, w którym wziął
udział IQ Beauty, zaprezentują się przed inwestorami
i klientami podczas Demo Day, który odbędzie się
8 marca w godz. 9-17 w Kuźni Społecznej.

JAK ZOSTAĆ KRÓLEM
KIEDY W STYCZNIU INTERNET OBIEGŁA INFORMACJA „ZMARŁ JULIUSZ I KRÓL WŁÓCZĘGÓW”,
DOTARŁO DO NAS, JAKĄ WYJĄTKOWĄ POSTAĆ STRACIŁA WARMIA I BIESZCZADY. TO MIĘDZY
TE DWIE KRAINY DZIELIŁ SWOJE ŻYCIE JULIUSZ WASIK, KTÓRY AŻ DO 94. ROKU ŻYCIA INSPIROWAŁ,
EDUKOWAŁ, ZASKAKIWAŁ OTOCZENIE. WYMYKAJĄCY SIĘ WSZELKIM SCHEMATOM ŻYCIORYS
ZASŁUGUJE CO NAJMNIEJ NA KSIĄŻKĘ LUB FILM FABULARNY. ALE PÓKI CO, PRZYBLIŻMY
JEGO NIETUZINKOWOŚĆ WE WSPOMNIENIACH NAJBLIŻSZYCH MU OSÓB.

REPORTAŻ

Do suchego dębu z przybitą deseczką „Pustelnia u Julka”,
najłatwiej dotrzeć łodzią od strony Zalewu Solińskiego. Drogą
lądową trzeba prawie dwóch godzin marszu przez gęsty
bieszczadzki las. Co roku setki turystów przecierało te szlaki,
aby na własne oczy zobaczyć króla. Podczas cyklicznych
lipcowych koronacji z udziałem poddanych z różnych stron
Polski, zmieniał jedynie przydomki. Bywał samozwańczym
władcą włóczęgów, biedaków, podróżników, żebraków,
a nawet faraonów. Na ten ostatni przydomek dostał ponoć
pozwolenie od samego Ramzesa podczas pobytu w Egipcie.

UPÓR I PIWKO
W wyszukiwarce Google hasło „Król Włóczęgów Juliusz I”
do dzisiaj powiązane jest z kategorią… atrakcja turystyczna
w Polsce. Poza mapką naprowadzającą na jego pustelnię
w Horodku, której nazwa pochodzi od istniejącej tu niegdyś
wsi, można znaleźć mnóstwo zdjęć i opinii internautów.
„Każdy musi sam wyrobić sobie zdanie, ale szacunek bezwzględnie się należy Królowi Włóczęgów”. Albo: „Do króla
dotarliśmy lądem. Trasa nie jest zbyt ciężka. Polecamy zabrać
dla niego owoce, chałwę i piwko – najlepiej Łomżę”.
Dlaczego akurat ten browar? Bo w Łomży urodził się w 1928 roku
i spędził wojnę. We wspomnieniach często wracał do przeżyć
z tego okresu. O tym, jak w czaszce utkwił mu odłamek pocisku
podczas bombardowania miasta. Albo jak w wieku 15 lat trafił
do więzienia nazistowskiego za brak pokory wobec okupanta.
– „W czasie okupacji nie zdejmowałem czapki przed żadnym Niemcem” – wspominał Juliusz Wasik w dokumencie
z 2020 roku pt. „Karpaty: Polscy wagabundzi”, zrealizowanym
przez ARTE.TV. – „Skąd we mnie ten upór, że wszyscy zdejmowali czapkę, a ja nie? To pytanie towarzyszy mi przez całe
życie. I to, skąd bierze się nienawiść między ludźmi”.

WODNY KO-WIEC
Zanim trafił w Bieszczady po raz pierwszy w połowie lat 70.
ub. wieku, gdzie, jak mawiał, spotkał ludzi tak upartych jak on,
kilka dekad spędził w Olsztynie. Zawodowo pełnił tu rozmaite
funkcje: od magazyniera po dyrektora technicznego w Instytucie Szkolenia Nauczycieli. Wyuczony zawód ślusarza przydał mu się w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa
Przemysłowego. W międzyczasie zrobił maturę i różne kursy.
A po pięćdziesiątce ukończył studia humanistyczne i został
magistrem pedagogiki.
– Poczucie humoru i otwartość na innych pomagała mu odnaleźć się w każdym środowisku – przyznaje 93-letni Stanisław
Dagiel, przyjaciel Juliusza z dawnych lat (rozmawialiśmy z nim
na dwa tygodnie przed śmiercią – odszedł 19 lutego we śnie).
– Szybko uczył się nowych umiejętności. Ale zawsze miałem
wrażenie, że miasto to nie jest jego środowisko. Uciekał przed
jego gwarem, najlepiej czuł się wśród dzikiej przyrody. Woda
– to był jego żywioł. Zaraził mnie pasją do żeglowania. Pamiętam jak własnoręcznie zrobił kuszę do podwodnego polowania na ryby. Pomysły zawsze miał niestandardowe.
Juliusz był jednym z pierwszych w Polsce instruktorów nurkowania, założycielem kilku klubów w Olsztynie. W Akademickim Klubie Płetwonurków Skorpena od lat 70. prowadził
obozy szkoleniowe. W tamtych czasach miał ksywę „Teliga”
– przypominał słynnego żeglarza o tym nazwisku.
– Dzięki niemu nurkuję do dziś, chociaż w dzieciństwie bałem
się nawet wejść do wody – przyznaje syn Stanisława Dagiela,
również Stanisław. – Nie było w tamtych czasach odpowiedniego sprzętu, Julek miał na stanie tylko mały aparat „Ukraina”,

którego używaliśmy pod wodą na zmianę. Potem załatwił
w marynarce wojennej piankę, z której krawiec z Teatru im.
S. Jaracza uszył nam pierwsze skafandry. Dzięki nim mogliśmy
zaliczyć pierwsze zimowe zejścia z przerębla na jeziorze Krzywym. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych i tym podejściem
zarażał całe otoczenie.
Kiedy trafił do Izby Rzemieślniczej i objął stanowisko BHP-owca, a de facto KO-wca, latem organizował obozy szkoleniowe płetwonurków dla czeladników i dzieci rzemieślników.
– To była młodzież często z trudnych rodzin, balansująca na
granicy prawa – wspomina Stanisław junior. – Julek tak wkręcał
im pasję wodniacką i nowe ekstremalne wyzwania, że czuli się
bohaterami. Niejednego wyciągnął z tarapatów, pomógł odnaleźć właściwą drogę w życiu. Młodzi byli w niego wpatrzeni.
– Kiedy miałyśmy z siostrą Elwirą po kilkanaście lat, zabierał
nas ze sobą na te obozy – wspomina Hanna Brakoniecka,
córka Juliusza. – Ach, jakimi byłyśmy tam królewnami! Rano
zwoływał młodych na apel, a po apelu gimnastyka, która
zaczynała się od kąpieli w jeziorze. Dawał znak, żeby młodzież
się zanurzyła. Chłopcy trzęśli się na brzegu. Wtedy mrugał do
nas i wbiegałyśmy majestatycznie do jeziora, żeby popłynąć
w dal pięknym kraulem. Od małego oswajał nas z naturą, dzieciństwo miałyśmy pełne przygód.

WEGE I JOGA
Odejście od żony i córek do innej kobiety zaważyło na relacjach rodzinnych Julka na długie lata.
– W sobotę 19 sierpnia 1977 roku był mój ślub, a w poniedziałek rozwód rodziców – wspomina Hanna. – Na dodatek mama
chciała, abyśmy z siostrą świadkowały jej. Jedno z najokropniejszych moich przeżyć. Bo nigdy nie przestałam ojca kochać
i czuć wdzięczności za cudowne dzieciństwo. Dopiero po
śmierci mamy mogłam oficjalnie przyjmować go w domu,
wcześniej nie chciałam jej ranić. Jego poczucie winy przewijało się w naszych późniejszych rozmowach.
Julek nie szczędził wrażeń sobie i bliskim, co przypłacił dwoma
zawałami serca. Podczas pobytu w Austrii na początku lat
90. spotkał lekarza irydologa, który wyciągnął go z choroby,
nakłonił do roślinnej diety i częstych leczniczych głodówek. Pozostał weganinem do końca życia. Dietę uzupełniał
codzienną porcją jogi i ćwiczeń rozciągających.
– W tamtych czasach taki styl życia był rzadkością. Zapewne
ta higiena życia miała wpływ na jego długowieczność i jasny
umysł – przyznaje Piotr Wasik, 38-letni syn Julka z drugiego
związku. – W domu sam przyrządzał posiłki i namawiał mnie
oraz mamę do rezygnacji z mięsa. Na męskich wypadach
jedliśmy np. sałatkę z pokrzywy i „czarciego żebra” – zioła
wzmacniającego organizm, które było podstawą jego diety.

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI
Na początku lat 90., już na emeryturze, na dobre poczuł „zew
puszczy”. Do Horodka, który znał z wędrówek w latach 70.,
zabrał swoją partnerkę Bożenę i syna Piotra.
– Pamiętam, że pierwszego dnia lał deszcz, grzęźliśmy w błocie, spaliśmy w przemoczonym namiocie. Mama była zdesperowana, chciała na drugi dzień wracać ze mną do domu
– wspomina Piotr Wasik. – Ale rano wyszło słońce, a że sama
była zapaloną turystką, zostaliśmy na dłużej. Rodzice zaczęli
snuć plany, żeby urządzić stanicę wodną nad Zalewem Solińskim, rysowali jakieś projekty. Następnego roku ojciec wrócił
i zaczął budowę chatki z drewnianych kłód, desek, które woda
zalewu wyrzuciła na brzeg.
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Początki Juliusza w bieszczadzkiej głuszy nie były łatwe.
Chatę ktoś dwukrotnie podpalił, zdarzały się kradzieże narzędzi i zaczepki podpitych turystów. Ale dzięki swojej determinacji i niewątpliwej charyzmie, szybko został zaakceptowany
przez miejscowych „zakapiorów” – jak mawiają o sobie bieszczadzcy outsiderzy. Imponował zaradnością.
– Potrafił z sanek zrobić „bojer” i jeździć po zamarzniętym
jeziorze. I przeżyć zimę w lesie, ogrzewając się jedynie gorącymi kamieniami z ogniska, które służyły mu za termofor.
To moje pierwsze survivalowe wspomnienie z wypadu do
dziadka, który zaliczyliśmy z rodziną, kiedy byłem już nastolatkiem – wspomina Szymon Brakoniecki, syn Hanny.
Bez prądu, gazu, wygód cywilizacji, funkcjonował w swojej
samotni przez wiele sezonów. Kilka lat temu ktoś podarował
mu panel słoneczny, którym zasilał laptopa i telefon komórkowy. Bo choć żył ascetycznie, chciał być w kontakcie ze światem. Mawiał, że w Horodku jest sam, ale nie samotny.
– „Jestem tak interesującym człowiekiem, że w swoim towarzystwie nigdy się nie nudzę” – mówił Julek w dokumencie filmowym. – „I czołgiem mnie stąd nie wypchniecie, tu jest moje
miejsce na ziemi”.

WYSOKIEJ KLASY SPECJALIŚCI
Nikt nie pamięta kiedy dokładnie został królem. Samozwańczy władca, o którego barwnej osobowości wieść niosła
się po Bieszczadach, przyciągał nie tylko turystów, ale też
fotografów i dziennikarzy. Jednego dnia pozował w królewskich szatach podpierając się trójzębem, innego wdziewał
jednoczęściowy kostium z różowego futerka, albo chadzał po
swoim królestwie odziany tylko w kapelusz.
– Latem w Horodku ruch był jak na Marszałkowskiej, ludzie
przybywali do króla z „darami” – wspomina Marcin Rudziński, przyjaciel Szymona, autor licznych portretów fotograficznych Julka. – U nas zamawiał zawsze piwo i corn flakes.
Kiedy pojawialiśmy się, od razu rozdzielał nam funkcje:
jeden robi koronę, drugi dba o ognisko, trzeci jest przedstawicielem światowej finansjery i pilnuje skarbca. A wszyscy
byliśmy, jak mawiał, „wysokiej klasy specjalistami”. Nawet
mojego psa amstafa w czarne łaty nazywał królewskim gronostajem. Spotkania z nim były jak wejście do świata baśni,
wyobraźnia pracowała na całego. Warto było jechać ponad
600 km z Warmii. Magnetyzm Julka wygrywał z innymi
atrakcjami na świecie.
Julka i jego pustelnię opisywały przewodniki i portale turystyczne, m.in. National Geographic, a chatka była częstym
motywem pocztówek z Bieszczad. Jemu i innym „zakapio066

rom” dedykowano piosenki i malarskie portrety, które do dzisiaj zdobią bieszczadzką karczmę w nieodległym Polańczyku.

GLEJT OD HITLERA
Teatralne koronacje były pretekstem aby przyciągnąć uwagę
na problemy, które zaprzątały głowę Julka od czasów wojny.
– Bacznie śledził konflikty na świecie, wyścigi zbrojeń, ruchy
wojsk. Nie akceptował agresji. Uważał, że każdy konflikt
można rozwiązać pokojowo – tłumaczy Szymon.
Jego życiową misją stały się działania na rzecz rozbrojenia,
pokoju, zjednoczenia narodów. Na tyle, na ile pozwalały mu
możliwości. Kiedy wybuchła wojna w Iraku, przez tydzień
samotnie trzymał transparent pod olsztyńskim ratuszem.
Organizował „sympozja” na temat przeciwdziałania złu
i absurdom.
– „Niech diabeł w kotle smoły dźga mnie widłami, a ja nie
porzucę mojej odwagi!” – mówił przed kamerą ARTE.TV. –
„Moja odwaga jest w myśleniu i działaniu”.
Listy, manifesty, wezwania m.in. do rozbrojenia nuklearnego,
przez dekady wysyłał do polityków, przywódców państw
i koronowanych głów. Choćby do Putina, Trumpa, Netanjahu
czy królowej Elżbiety.
– Mawiał, że odłamek pocisku, który tkwił mu w głowie, to
specjalny „glejt” od Hitlera, który legitymizuje jego pokojowe
działania – wspomina Piotr, syn Julka. – Wiedząc jakie to dla
niego ważne, pomagaliśmy mu wyszukiwać adresy i maile do
kancelarii prezydentów. Tłumaczył teksty z naszą pomocą,
albo korzystając z internetowych słowników. Czy otrzymywał odpowiedzi? Sporadycznie. I wyłącznie kurtuazyjne,
zdawkowe.
– W zeszłym roku zaniosłem na pocztę jego gruby list adresowany do rządu RP – dodaje Szymon. – Podejrzewam, że był
pełen rad jak uzdrowić podziały w narodzie…
W Sanktuarium Pokoju, które wybudował niedaleko chatki
w Horodku, umieścił wizerunki i symbole różnych religii, mitologii, m.in. Ghandiego, Luthera Kinga, Buddę, greckich bogów.
Ze zlepka nurtów filozoficznych stworzył swój własny. Prelekcje dla odwiedzających go ludzi zwykle zaczynał od kilku słów
o Diogenesie i wyzwoleniu z potrzeby posiadania. A potem
płynnie przechodził do swoich wizji pokojowych rozwiązań na
świecie i rozbrojenia.
– Nigdy nie poszedł za tym większy ruch, który porwałby
tłumy – przyznaje Miłosz Brakoniecki, wnuk Julka. – Jednak
wielu jego słuchaczy podpisywało się pod tym co mówił,
inspirował otoczenie do refleksji. I tego, że warto po sobie
zostawić jakiś ślad na Ziemi, sprawić aby świat był choć odro-

binę lepszy. Ja np. odziedziczyłem po nim społecznikowskie
zacięcie, współtworzyłem fundację „Siepomaga”.
Po Julku pozostały grube dzienniki, księgi z zapiskami, wpisami gości. Wśród nich choćby taki: „Oznajmiamy, iż tworzymy świat bez przemocy, bez wojen. Wobec powyższego
wzywamy przed nasze oblicze, tu, do Horodka, Panów: Rockefellera, Rothschilda, Forda i Morgana oraz Zuckerberga, jak
też tych wszystkich, którzy na przełomie tysiącleci w Berlinie
wysłuchali tych słów: …w ciągu ostatnich 50 lat wywołaliśmy
48 konfliktów zbrojnych. Juliusz I Król Włóczęgów”.
– Miał skłonność do megalomanii i ogromną potrzebę bycia
w centrum uwagi – przyznaje Szymon. – Kiedy mówił o rozbrojeniu, swojej misji, był śmiertelnie poważny. Ale za chwilę
już sam się z siebie śmiał, bo poczucie humoru miał tak duże
jak ego. Jego życiową filozofię nazywałem „julkocentryzmem”. Jednocześnie był szczery w swojej pokojowej misji
i trosce o innych. Kiedy wpadał na niedzielny obiad do moich
rodziców, inicjował długie dyskusje, które przeradzały się
w kłótnie. W podeszłym wieku fakty polityczne zaczynały mu
się mieszać, nie odróżniał prawdy od fake newsów. Za zbyt
stronniczą propagandę obrywał od mamy kapciem w głowę.

ŻYWA LEGENDA
Od kilku lat, ze względu na zaawansowany wiek, Juliusz zimy
spędzał w swoim mieszkaniu w Olsztynie. Czas wykorzystywał na pisanie, czytanie albo planowanie podróży. Czuł
się obywatelem świata. Jeszcze w latach 70. zainteresował
się językiem esperanto, uczęszczał do olsztyńskiego klubu
esperantystów, jeździł na kongresy m.in. do Brazylii i Pragi.
Po latach władał nim biegle. I nie miał oporów aby samemu
wyruszyć na inny kontynent, zwiedził kawał świata. Grubo po
osiemdziesiątce poleciał do Egiptu świętować swoją 50-letnią
przygodę z nurkowaniem.

– A cztery lata temu oznajmił, że kupił bilet do Tajlandii
i mamy zorganizować w rodzinie zrzutkę na jego wypoczynek, w tym tajskie masaże – mówi Szymon. – I tak zrobiliśmy.
Wrócił jak nowo narodzony, wyprostowała mu się sylwetka.
Długa broda, białe szaty – wyglądał jak guru. Wszędzie gdzie
się pojawiał, czerpał z życia pełnymi garściami i robił furorę.
Kiedy zbliżała się wiosna, rodzina i przyjaciele organizowali
mu transport z Warmii w Bieszczady. W ub. roku odbyła
się ostatnia koronacja. Po przejściu jesienią Covida, król
wyraźnie osłabł.
– Chciał przechodzić go w szpitalu w Bieszczadach. Wierzył, że pokona Covida głodówką, wymusił na lekarzach aby
zadbali o jego wegańską dietę – tłumaczy Piotr. – Udało mu
się wyzdrowieć, ale wirus pozostawił ślad. Nie protestował
zbytnio kiedy zimą załatwiliśmy mu ośrodek opieki w Ustrzykach Dolnych. Dał się nawet ogolić. Odszedł we śnie 16 stycznia. Mimo że miał plany na kolejnych 30 lat…
Rodzina i przyjaciele chcą uchronić przez zapomnieniem jego
chatkę i Sanktuarium Pokoju, które stoją na prywatnej ziemi.
– Będziemy wiosną rozmawiać z jej właścicielem, jak zachować dziedzictwo Julka, który pewnie jeszcze długo będzie
żywą legendą w Bieszczadach – zapewnia Miłosz, wnuk
Juliusza. – Chcielibyśmy, aby powstała tu np. pamiątkowa
płaskorzeźba. Zostawił na świecie dużo dobra, a teraz naszym
zadaniem jest je pomnażać. A już na pewno uchronić od
dewastacji to, co przez dekady stworzył.
– Jego duch jest wśród nas, czuję go np. podczas medytacji,
słyszę jego gromki śmiech – dodaje Szymon. – Nauczył nas,
że do szczęścia potrzeba człowiekowi naprawdę niewiele. I że
prawdziwe królestwo nosimy w sercu.
Spoczywaj w pokoju, Królu Życia.

Tekst: Beata Waś, obraz: Marcin Rudziński
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MĘŻCZYZNA I MASZYNA

MĘŻCZYZNA I MASZYNA
PRAWDZIWE HISTORIE O PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI DO SAMOCHODU

W ODCIENIU NAJSZYBSZEJ STALI
MOŻNA NAJKRÓCEJ POWIEDZIEĆ O NIM:
FAN CZTERECH KÓŁEK. ROZPOZNAWALNE
LOGO AUDI ZRODZIŁO U MICHAŁA PASJĘ,
KTÓRA NABRAŁA TAKIEGO PRZYSPIESZENIA
JAK W TYM KILERZE ZE ZDJĘĆ.
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Zaczęło się dość wcześnie, bo już jako 17-latek cieszył się własnym Golfem trzeciej generacji. Umówmy się – w 2000 roku
był to szczyt marzeń nie tylko nastolatka. Michał przez pierwsze dni na tyle był nim zafascynowany, że raz zdarzyło mu się
wymknąć nocą z domu, by w nim… spać.
Pasje do samochodów Michał Gałon, podobnie jak i starszy
brat Piotr, dostali wraz z DNA. Ich ojciec Marek całe życie spędził przy ciekawych samochodach, bo też go kręciły. Razem
z Marianem Bublewiczem zaczynali się ścigać Fiatami w latach
70. Kiedy półka zapełniła się pucharami z zawodów, zrezygnował ze sportu. Ale fantazji mu nie brakowało już przed
etapem samochodowym. Otóż z czterema kolegami wybrali
się w Bieszczady. Każdy z nich na swoim Komarze i dwoma
plecakami. Przebojowa ekipa na tyle wzbudziła sensację, że
znalazła się w poczytnym wówczas „Sportowcu”.
Michał przejął fascynację niemiecką motoryzacją. – Panowało
u nas takie przekonanie, że co jest niemieckie, to musi
być solidne i dobre – wspomina. Tata zjeździł całą gamę
Mercedesów (choć kiedyś w Olsztynie sprzedał „Malucha”…
Korze, nieodżałowanej wokalistce Maanam), brat kilka Fordów,
on zaczął od Volkswagena, ale po krótkim epizodzie z BMW,
motoryzacyjna miłość została ulokowana w czterech kółkach –
symbolu Audi. Dzisiaj to w zasadzie marka firmowa całej trójki.
Każde Audi Michała było nietuzinkowe. Na pewno mocniejsze
niż fabryczne i w pedantycznym stanie (mówi, że sterylność
w aucie to kolejna cecha rodzinnego DNA). Przełomem było
A5 coupe quattro ze słynnym trzylitrowym TDI, które w szczytowej formie wykazywało na hamowni ponad 400 koni. – Auto
o takiej linii, że i dzisiaj się za nim oglądam. W parze z moim
pierwszym Golfem, najważniejsze, które będę pamiętał
– podkreśla.
Rozbudowująca się rodzina w dwudrzwiowym coupe… zmiana
auta była tylko kwestią czasu. Marzenia szły w kierunku słyn-

nych literek RS. A każde Audi z dopiskiem RS jest warte grzechu.
– problematyczną cechą faceta jest to, by wiecznie gonić króliczka. To nie jest pycha, a raczej nasza natura – wtrąca Michał.
Przełom przyszedł, kiedy skojarzył się ze znajomym, który
kupuje samochody na licytacji w USA. Uszkodzone w akceptowalnym zakresie, ale z niewielkimi przebiegami. Michał,
pedant z natury, inspirowany pewnym youtuberem ze Stanów,
postanowił stworzyć własny kanał tylko po to, by pokazać
internautom, jak on odbuduje uszkodzone auto. Czytaj: jak
fabryka. Tak stał się youtuberem, a pierwszy filmik obejrzało
ponad 100 tys. internautów.
Obecne Audi to RS7, które w Stanach przeszło przez ręce
znanego tunera.
Zamiast fabrycznych 560 koni ma ich aż 720–750, w zależności od rodzaju paliwa i zmienionej przez smartfon mapy
sterującej silnikiem. Auto o dwóch obliczach: komfortowej
limuzyny, albo kilera, którego budzi się jednym przełącznikiem. – To są jego dwie twarze, ale kiedy odkrywa tę mroczną,
wręcz wygina kręgosłup – Michał porównuje odczucia z przyspieszeń (zmierzone 2,9 s do setki).
RS7 rzuca teraz błysk za inną sprawą – wspólnie z Racing
Logistics zaserwowali mu oklejenie unikatową folią Psychedelic
Satin. Jest niczym chłodna stal w ponury dzień, zaś w słońcu
upodabnia się do płynnego metalu. Ale za to w każdych
warunkach kapie z niej moc.

Tekst: Rafał Radzymiński, obraz: Michał Bartoszewicz
Mecenas projektu:

BLING FACTORY

Wyjątkowe auta wymagają wyjątkowego traktowania.
Sami pasjonujemy się wspaniałymi maszynami i wiemy,
jaką przyjemność daje posiadanie samochodu, który
codziennie wygląda jak gdyby przed chwilą opuścił salon.
Stworzyliśmy profesjonalne studio kosmetyczne z miłości
do piękna motoryzacji, zdając sobie sprawę, że niektóre
samochody wymagają bezkompromisowych rozwiązań.
Bling Factory
Olsztyn, ul. Lubelska 43i
www.blingfactory.pl
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PILNY I POSŁUSZNY UCZEŃ

NIEKTÓRZY RODZĄ SIĘ POD SZCZĘŚLIWĄ GWIAZDĄ – NAJNOWSZY MAŁY UŻYTKOWY
MERCEDES CITAN ZDOBYŁ TYTUŁ VAN OF THE YEAR AWARD 2022.
Mercedesem wozi się VIP-ów, Mercedesami jeżdżą gwiazdy,
ale i Mercedesem można z fasonem podwieźć towar. Najnowsza odsłona kompaktowego auta użytkowego wprowadza
standard obsługi, jaki do tej pory znali posiadacze limuzyn
z gwiazdą na masce.
W Citanie po raz pierwszy dostępny jest topowy, intuicyjnie
obsługiwany system multimedialny MBUX (Mercedes-Benz
User Experience). Dzięki samouczącemu się oprogramowaniu,
zrewolucjonizował on obsługę pojazdów. Np. asystentowi
głosowemu „Hej, Mercedes” (rozumie aż 28 języków) można
potocznymi zwrotami wydawać polecenia czy sugestie,
jak choćby: „zimno mi”. Efekt? Oczywiście, że podkręcone
ogrzewanie.
Z kolei pakiet Mercedes me connect udostępnia usługi ułatwiające kierowcy obsługę auta. Choćby zarządzanie jego
eksploatacją – Citan rozpoznaje, kiedy zbliża się przegląd,
a następnie automatycznie wysyła wiadomość do wybranego przez nas serwisu Mercedesa. Ten z kolei przygotowuje
wycenę niezbędnych prac i na żądanie odsyła ją nam. Pakiet
usług zawiera też inne przydatne opcje, np. zdalne sprawdzanie poziomu paliwa, ciśnienia w oponach, zamykanie i odryglowywanie drzwi za pomocą aplikacji czy monitoring auta za
pomocą geolokalizacji.
Śledzenie rzeczywistego ruchu w nawigacji pomaga z kolei
kierowcy omijać zakorkowane ulice, zaś gdybyśmy jednak
w tym korku poruszali się, w Citanie możemy skorzystać
z funkcji automatycznej jazdy. Auto samo dostosuje tempo
do pojazdu przed nami.
Mercedes Citan wyznaczył w swojej klasie pojazdów nowe
standardy. Dlatego jego zalety w kategoriach efektywności,

bezpieczeństwa (ma pakiet asystentów jazdy i poduszkę
powietrznę między… kierowcą, a pasażerem), zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska przekonały jury plebiscytu
Van of the Year Award o przyznaniu mu pierwszego miejsca.
Póki co auto jest dostępne z konwencjonalnymi silnikami
– benzynowymi i diesla. Ale w drugim półroczu pojawi się
eCitan z napędem wyłącznie elektrycznym i z zasięgiem
do 285 km. Na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym
będzie można naładować jego akumulator w ciągu 40 minut
do poziomu 80 proc.
Dojdzie też wersja z wydłużonym rozstawem osi, która pomieści siedem osób.
Do wyboru jest Citan w dostawczej wersji furgon lub osobowej Tourer. Z drzwiami przesuwanymi z boku oraz lub tylną
klapą unoszoną, albo otwieraną na boki. Największą rewolucję
w stosunku do pierwszej generacji widać we wnętrzu. Filozofia projektowania wnętrza z wyraźnym DNA osobowych
Mercedesów z pewnością umili codzienną pracę niejednemu
kurierowi.

Tekst: Rafał Radzymiński
Obraz: Mercedes-Benz
Mercedes Citan – cena od 100,6 tys. zł brutto
Silniki:
benzynowe 1,3–102 i 131 KM;
diesel 1,5 – 75, 95 i 116 KM
Auto Idea
Olsztyn, ul. Towarowa 11
autoidea.mercedes-benz.pl
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AUTO
Z TECHNOLOGIĄ
NR 1
ZABEZPIECZENIE LAKIERU SAMOCHODOWEGO FOLIĄ NATRYSKOWĄ
JEST DZISIAJ NAJLEPSZĄ TECHNOLOGIĄ W ŚWIECIE CAR DETAILINGU.
MAZUREK PREMIUM CARS TO PIERWSZY SERWIS, KTÓRY ŚWIADCZY
TAKIE USŁUGI NA LICENCJI BRYTYJSKIEGO LIDERA – MARKI NGENCO.
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Specjalizująca się w technologii zabezpie c ze ń lakierów s amo chodow ych
brytyjska firma NGENCO, od dekady
pracowa ła nad pr ze łomow ym rozwiązaniem, które byłoby skuteczną
i przyjazną w użytkowaniu ochroną
lakieru. I oto ono: folia nakładana na
lakier w formie… natryskowej, czyli
podobnie do lakierowania elementów
nadwozia w komorze lakierniczej. Kiedy
po kilkunastu godzinach folia osiąga
pe ł nię wła ściwości, t wor z y swego
rodzaju pancerz. Na stałe? Otóż w razie
konieczności można go zerwać niczym
plaster ze skóry.
Opatentowana przez NGENCO technologia PPS (Paint Protection Spray)
skradła serca miłośników motoryzacji

nie tylko w Europie. Teraz dostępna
jest też w Polsce – jej przedstawicielem
zostało olsztyńskie studio detailingowe
w Mazurek Premium Service (multidiler
nowych lub prawie nowych samochodów klasy premium).
Folia natryskowa chroni lakier przed
konsekwencjami codziennego użytkowania: obicia parkingowe, drobne
obcierki, zarysowania. O jej skuteczności
może świadczyć prosty test – można
po niej np. szorować szczotką drucianą,
a zostaną jedynie mikroskopijne ślady,
które… znikną. Pod wpływem słońca folia
bowiem sama się szybko regeneruje.
Najważniejsze dla estetów samochodowych jest to, że folia jest całkowicie
niewidoczna, zaś samemu lakierowi

AUTO PREMIUM

nadaje niesamowitą głębię i połysk. – To
chwalą nasi klienci przede wszystkim:
że folia jest niewidoczna na lakierze –
podkreśla Paweł Stefański, dyrektor
Mazurek Premium Service.
Technologia nakładania folii w sposób
natryskowy to proces czteroczęściowy.
W Mazurek Premium Service jest stworzona do tego specjalna komora lakiernicza (firma musiała spełnić wysokie
wymogi certyfikacyjne brytyjskiego
partnera). Ciekawostką jest, że technologia pozwala też zmienić kolor nadwozia – między wspomniane cztery
procesy, a więc cztery warstwy folii
w sprayu, włącza się piątą, z wybranym
przez klienta kolorem pigmentu, co
daje nieograniczone wręcz możliwości
personalizacji auta. – Co istotne, w tym
procesie zmiana koloru jest również
zabezpieczeniem lakieru. Klasyczna
folia, którą zmienia się kolor, ma grubość około 100 mikronów, w naszej
technologii dostajemy najlepszą
ochronę lakieru o grubości minimum
250 mikronów – porównuje Stefański.
Firma NGENCO sama przez wiele lat
specjalizowała się w naklejanych foliach
zabezpieczających nadwozia, popularnych dzisiaj PPF (Paint Protection Film).
Właściciele aut najczęściej decydowali
się na zabezpieczenie nią najbardziej
narażonych elementów: zderzaki przednie, maski, lusterka. Jednak w tej technologii arkusze folii wycinane są tak,

by kształtem pasowały do danego elementu nadwozia. W sportowych autach,
których zderzaki czy lusterka mają zwykle skomplikowane kształty, trudno precyzyjnie pokryć całą powierzchnię, więc
z czasem folia odkleja się na narożnikach, matowieje, widać cięcia na łączeniach, bo nie ma możliwości naklejenia
dużego arkusza folii.
Przy folii natr yskowej wszystkie te
niedogodności nie istnieją. Folie
natryskowe są najmniej inwazyjnym
zabezpieczeniem nadwozia auta, a jednocześnie najlepszym
z i s t n i e j ą c yc h d o z a b e z p i e c ze n i a
powłoki lakierniczej. Stąd w Wielkiej
Brytanii już wypierają starszą technologię folii naklejanych. – Jeśli dbamy
o samochód, a na dodatek mamy taki,
na k tór ym nam zależ y i prezentuje
pewną wartość, na pewno zainteresujemy się tą technologią, bo póki co nie
ma skuteczniejszej ochrony lakieru –
dodaje Paweł Stefański.
Co ciekawe, z nowej technologii korzystają nie tylko posiadacze samochodów,
ale też motocykli czy łodzi motorowych.
Świadomość klientów odnośnie utrzymania estetyki posiadanego auta wzrosła
w ostatnim czasie znacząco. Korzystają
więc z dostępnej technologii. W salonie
Mazurek Premium Cars, który sprzedaje
nowe lub prawie nowe auta wysokiej
klasy, klienci jeszcze przed ich odbiorem
decydują się na skorzystanie na miejscu

z usługi zabezpieczenia lakieru, do tej
pory głównie popularną powłoką ceramiczną. Na folie natryskowe też oczywiście można ją nakładać.
Profesjonalnym detailingiem specjaliści
z Mazurek Premium Service zajmują się
już od wielu lat. Użytkownicy przygotowanych tu aut doceniają efekt – nawet
po zwykłym umyciu lakier i felgi wyglądają jak nowe.

Tekst: Rafał Radzymiński
Obraz: arch. Mazurek Premium Cars
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Mazurek Premium Cars
Olsztyn, ul. Lubelska 29
mazurek.com.pl
fb/AutoTwoichMarzen
fb/MazurekPremiumService&Detailing

AUTA LUKSUSOWE

SALON SAMOCHODOWY
MAZUREK PREMIUM CARS
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MASERATI LEVANTE GRANSPORT

BMW 520D XDRIVE

Jeśli producentowi samochodów sportowych z ponad stuletnią tradycją największą popularność przyniósł pierwszy
SUV marki, to warto mu się przyjrzeć. Levante to auto stworzone dla tych, dla inne prestiżowe SUV-y wydają się zbyt
pospolite. Maserati to wciąż egzotyczna marka na ulicach,
więc nic dziwnego, że kiedy w trend mody na SUV-y wpisali
się i Włosi, klientela oszalała. Levante już przy pierwszym
uruchomieniu silnika przypomina o swoim wyścigowym
DNA . Jego brzmienia nie sposób pomylić z inną stajnią
motoryzacyjną. Z kolei trójząb w logo marki jest synonimem
siły i ducha walki. Oto przesłanie z jakim zrodziła się siła
marki Maserati.

Każda generacja najsłynniejszej limuzyny BMW wyznacza
standard dla swojej klasy: perfekcyjna trakcja, harmonia
układu jezdnego, efektywność wykorzystywania mocy,
a w ostatnich latach również zarządzania energią. BMW
szlifuje doskonałego sedana serii 5 już niemal pół wieku.
Aktualna generacja G30 definiuje sportową limuzynę nie za
sprawą pokaźnej mocy, ale za sprawą właśnie dojrzałości
technologicznej. A kiedy jeszcze skonfigurowana jest z tym
inteligentnym napędem na cztery koła xDrive, slogan reklamowy „radość z jazdy” staje się codziennością. Miłym dla
nas akcentem jest fakt, że osobą odpowiadającą za stylistykę
zewnętrzną BMW jest Polak Jacek Froehlich.

Maserati Levante 3,0 GranSport, 349 KM, 2021 rok, 1900 km, cena 495 tys. zł

BMW 520d xDrive Luxury Line, 190 KM, 2021 rok, 26,2 tys. km, cena 259 900 zł

PORSCHE CAYENNE COUPE

VOLVO XC60

Ktoś powie – mniej praktyczny Cayenne, ale szybko w kontrze
pojawi się: ale o ile bardziej rasowy. Porsche Cayenne Coupe
jest w zasadzie tą stylizacją, z którą Porsche powinno zadebiutować ze swoim pierwszym w historii SUV-em. Ale moda
ma też swój czas. A teraz królują właśnie SUV-y ze sportowym
tyłem w stylu coupe. Linię dachu poprowadzono tu niżej o dwa
cm w stosunku do klasycznego Cayenne, ale ponieważ tylną
kanapę, a w zasadzie dwa indywidualne fotele, usytuowano
trzy cm niżej, odczuwalnego miejsca nad głową z pewnością
nie ubyło. Reszta to Porsche czystej krwi, a o prowadzeniu
w krętych drogach Cayenne Coupe w jednym z prestiżowych
magazynów motoryzacyjnych napisano: klasa światowa.

Oto najlepiej sprzedające się Volvo ostatniej dekady.
A w Polsce? XC60 też od dekady jest najlepiej sprzedającym
się samochodem klasy premium. Klucz do sukcesu jest prosty:
widocznie ma cechy zwycięzcy. Volvo stworzyło sylwetkę,
która wzbudza zaufanie, jest ponadczasowa, elegancka
i wyraźnym genem szwedzkiej stylistyki. Marka będąca synonimem bezpieczeństwa na drodze, podniosła tym modelem
poprzeczkę pod sam sufit. Ale Volvo to przede wszystkim
pragmatyzm: forma wynikać ma tu z funkcji. W aktualnej
generacji eleganckie elementy wnętrza subtelnie przypominają, że samochód to miejsce relaksu, ale i zawartej z nim
pewnej partnerskiej umowy – przyjaciela w podróży.

Porsche Cayenne Coupe, 340 KM, 2021 rok, przebieg 1500 km,
cena 520 tys. zł

Volvo XC60 Inscription B5 mild hybrid 264 KM, 2021 rok, przebieg 15 km,
cena 277,5 tys. zł

Wybrane oferty salonu, więcej na mazurek.com.pl

MOTOFELIETON

DZIEDZICTWO MADE IN BRITAIN
JAZDA NA WYŻSZYM POZIOMIE

WIELKIE MARKI SAMOCHODOWE OD ZAWSZE
NADAWAŁY RYTM CAŁEJ MOTORYZACJI.
JEŚLI WIĘC TO ONE ZMIENIAJĄ NAM DZISIAJ
PODEJŚCIE DO UKOCHANYCH MASZYN, UZNAJMY,
ŻE WPROWADZAJĄ NAS W NOWY ROZDZIAŁ.
JEDNYM Z PIERWSZYCH, KTÓRY ODWAŻNIE
ZADEMONSTROWAŁ CZYSTO ELEKTRYCZNE AUTO
KLASY PREMIUM, BYŁ JAGUAR Z MODELEM I-PACE,
KTÓREGO OD RAZU OBSYPANO NAGRODAMI
NICZYM PANNĘ MŁODĄ RYŻEM.
Jeśli narzekacie na zmieniającą się rzeczywistość w branży
samochodowej i czujecie się poniekąd wysiedlani z dotychczasowych upodobań, uświadomcie sobie, że macie szczęście
być świadkami rewolucji i doświadczyć za swojego życia tak
jej starego, jak i nowego rozdziału. Też bym chciał wciąż bezszelestnie pracujących silników V12, które pamiętam jeszcze
z Jaguara XJS, albo niepodrabialnie pomrukujących V-ósemek
z limuzyny XJ czy rasowego XK8, a nawet poczciwej rzędowej
sześciocylindrówki, która służyła Jaguarowi przez niemal pół
wieku. A zasłynęła w latach 50. na torach w Le Mans, kiedy
Jaguar ogrywał rywali przez pięć lat.
Jest to kawał pięknej historii, na której zbudowano splendor
marki, jej dziedzictwo, ten chętnie zasięgany z angielskiego
słownika heritage. Jaguary szybko wyrosły na kuszącego gracza w kategorii sportowych aut, ale i limuzyn, których wcale
nie pozbawiono sportowego sznytu, a dodatkowo nacechowano elegancją, okrywając lekko spatynowaną stylistyką.
I oto w 2019 roku pojawił się on, trzymany w tajemnicy nawet
wewnątrz marki. Nad zaawansowanymi pracami nad pierwszym elektrycznym Jaguarem na nowe czasy pochylono
się bez rozgłosu. Głośno za to było już na premierze, kiedy
Jaguar zdefiniował na nowo miks swojego auta przyszłości:
sportowego, elektrycznego SUV-a. I-Pace wzbudził sensację,
zaciekawienie i szybko ustawiły się kolejki po zaliczkowaną
nowość. Po debiucie zgarnął całą pulę tytułów: najbardziej
prestiżowy w Europie Car of the Year, światowy World Car

of the Year, a także za stylizację World Car Design of the Year
i wreszcie za koncepcję – World Green Car of the Year.
Ale jeśli ktoś miałby kręcić nosem, że I-Pace schował przy
tym pazury, to koniecznie musi się nim przejechać. Choćby do
pierwszego skrzyżowania. Wgniatające w fotel przyspieszenie
jest identyczne jak w maszynie pokroju XKR z 510-konnym
doładowanym potworem, napędzanym cudownie pachnącą
benzyną. Więc jak? Marna ta współczesna motoryzacja?
Nowa technologia mocno poszerzyła możliwości dzisiejszych
samochodów. Wyśrubowane kiedyś parametry, obecnie nie
stanowią już takiego wyzwania. Za to wyzwaniem dla użytkownika jest przełamanie mentalności, czyli zmierzenie się
z nową filozofią użytkowania elektrycznego auta. Jeśli I-Pace
ma możliwość przejechania niemal pół tys. km na jednym
ładowaniu, to chyba problem nagłego zatrzymania na drodze
z powodu braku prądu nie dopadnie nikogo, kto od dekad jeździł konwencjonalnym napędem.
Spalinowa motoryzacja, ta czysto mechaniczna, powoli przejdzie do pięknej historii. Tak jak dzisiaj marki czerpią ze swojego
dziedzictwa w motorsporcie i dizajnie (E-Type sprzed 60 lat
wciąż uznawany jest za najseksowniejszy samochód świata),
w przyszłości będziemy chlubić się dokonaniami prezentowanego I-Pace’a czy kolejnych kuszących Jaguarów, nacechowanych brytyjskością. Historia nie lubi próżni, a życie wielu ludzi
wciąż pozostanie sztuką wyboru. I to akurat się nie zmieni.

Tekst: Rafał Radzymiński, obraz: Michał Bartoszewicz
Mecenas projektu:

MAZUREK PREMIUM CARS

Cyklowi felietonów motoryzacyjnych patronuje salon
Mazurek Premium Cars – multidiler samochodów luksusowych nowych lub prawie nowych. W felietonach
wykorzystujemy wybrane auto z oferty salonu. Tym
razem towarzyszył nam 400-konny elektryczny Jaguar
I-Pace EV400 S, rocznik 2020, przebieg 7200 km
(cena 329 tys. zł)
Więcej na: mazurek.com.pl
Mazurek Premium Cars
Olsztyn, ul. Lubelska 29
mazurek.com.pl
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BZ4X – KOD DO SUKCESU?
TOYOTA ZADEBIUTOWAŁA Z PIERWSZYM W PEŁNI ELEKTRYCZNYM SAMOCHODEM,
KTÓRY ZASKOCZY I KLIENTÓW, I KONKURENCJĘ WIELOMA NIESPODZIANKAMI. RADZIMY ZATEM
SZYBKO PRZYSWOIĆ TAJEMNICZO BRZMIĄCĄ NAZWĘ MODELU – BZ4X.
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Tak, nazwa odbiega nieco od powszechnie stosowanych
w gamie Toyoty, ale to jest też wyjątkowy i przełomowy
samochód. I pierwszy z planowanej całej linii serii bZ. Skrót
ten zaczerpnięto od słów beyond Zero. 4X zaś ma sugerować
na walory rekreacyjne auta, które – podobnie jak słynne modele RAV4 – nie poddadzą się w terenie.
Toyota RAV4 będzie dość często przywoływana do porównań
z bZ4X. Ma podobny charakter SUV-a, choć w nowości więcej
jest polotu stylistycznego w kierunku auta o wyraźnie dynamicznej sylwetce. Jest też od „ravki” nieco dłuższa (o 9 cm),
niższa (o 3 cm), ale za to z większym aż o 16 rozstawem osi.
Dlatego obszernością kabiny bije swojego zasłużonego kuzyna w każdym wymiarze.
Jeśli już wspomnieliśmy o walorach terenowych nowości, to
jako ciekawostkę możemy dodać, że pierwsi dziennikarze,
którzy testowali auta, robili to na prywatnym torze w posiadłości samego mistrza Dakaru – tegorocznego triumfatora

AUTO

Nassera Al-Attiyaha, który w Toyocie Hilux triumfował w najtrudniejszym rajdzie świata po raz czwarty.
Nowość bZ4X występuje w dwóch wariantach napędu:
na przednią oś z silnikiem elektrycznym o mocy 204 konie
oraz z dwoma silnikami elektrycznymi, po jednym przy każdej
z osi i mocy 109 koni każdy (auto przyspiesza do setki w 6,9 s).
Tory testowe Katarczyka okazały się łaskawe dla bZ4X, bo nikt
się nie zakopał, nie ugrzązł, ani nie utopił. Tak, tak, zdolność
pokonywania wody też przetestowano, bo Toyota tak skonstruowała swojego pierwszego elektryka, że bez szwanku
może przejechać przez wodę głęboką na pół metra!
Ale wróćmy na twardy grunt. Toyota już uruchomiła możliwość składania zamówień bZ4X przez internet. Technologicznie auto wydaje się znów wyprzedzać swoje czasy, tak jak to
było niemal trzy dekady temu, kiedy japoński koncern jako
prekursor odważnie wprowadził technologię hybrydową, bez
której dzisiaj nie wyobrażamy sobie motoryzacji.
Auto zasila bateria o pojemności 71,4 kWh, utrzymywana
w optymalnej temperaturze przez system ogrzewania i chłodzenia. System ten zapobiega tym samym spadkowi jej pojemności zimą oraz przegrzewaniu podczas szybkiej jazdy czy
ładowania, które dzięki temu przebiega szybciej.
Auto ma pompę ciepła ogrzewającą samochód przy zużyciu
jednej trzeciej energii, której potrzebuje klasyczna nagrzewnica. Ale najciekawszym rozwiązaniem jest solarny dach
w topowej wersji Premiere Edition. Otóż panele fotowoltaiczne mogą wygenerować dziennie energię wystarczającą do

przejechania maksymalnie 10,9 km lub – żeby to sobie zobrazować – do naładowania w pełni 140 telefonów. Albo jeszcze
inny przelicznik – w ciągu roku solarny dach wytworzyć może
energię do pokonania 1800 km. Z kolei podczas postoju, przy
wyłączonym silniku, panel ładuje baterię trakcyjną, a podczas
jazdy zasila urządzenia pokładowe, pośrednio wydłużając
w ten sposób zasięg samochodu.
Zasięg Toyoty zależy od wybranej wersji: przednionapędowa
pokonać może do 450 km, a odmiana z napędem na cztery
koła – 410. Przy użyciu szybkiej ładowarki o mocy 150 kW,
baterię można naładować do poziomu 80 proc. w pół godz.
(można dokupić domową ładowarkę Wallbox Toyoty za
3,5 tys. zł). Gdyby ktoś dociekał żywotności baterii, to Toyota
dała odpowiedź jednym komunikatem – daje na nie gwarancję
na… milion kilometrów! Deklaruje też, że pojemność baterii
po przejechaniu w dziesięć lat 240 tys. km, będzie wynosić
90 proc.

Tekst: Rafał Radzymiński, obraz: Toyota
Na zdjęciu: Toyota bZ4X – cena od 201,9 tys. zł
Zamówienia: toyota.pl

Toyota Mir-Wit
Olsztyn, al. Obrońców Tobruku 11
www.toyota-olsztyn.pl
fb/ToyotaOlsztyn
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ŚNIADANIE U MISTRZÓW
VOLVO UCHYLIŁO DRZWI DO ŚWIATA ELEKTROMOBILNOŚCI

Przy okazji premiery pierwszego w pełni elektrycznego samochodu Volvo,
marka zorganizowała nie tyle sam pokaz
auta, co szersze spojrzenie na technologię, z którą już zaczynamy funkcjonować. Volvo Electric Days to cykl śniadań
w duchu ekologii, wykładów poświęconych zagadnieniom związanym z troską
o środowisko, ale też rozmów towarzysko-biznesowych z elektromobilnością
w tle. By lepiej ją zrozumieć i stać się
świadomym jej konsumentem.
Ale punktem wyjścia była oczywiście
nowość Volvo – model czysto elektryczny C40 i XC40 Recharge (opisy
aut na stronie obok). Marka, która od
dziesięcioleci jest synonimem troski
o bezpieczeństwo swoich pasażerów,
ale też i o środowisko, nie ustaje w dążeniu do idei i rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia oraz
zasobów planety. Grupa Volvo jest nie
tylko producentem pojazdów, ale też
i twórcą oraz dostawcą dla branży roz-

wiązań, które stają się przełomowymi
w utrzymaniu równowagi w środowisku. Jako pierwsza marka na świecie
wprowadziła ponad dwie dekady temu
odważną wizję „zero”, która – nie licząc
się z kosztami – wdraża takie rozwiązania i w samochodach, i w inżynierii
drogowej, i edukacji społeczeństwa, by
dały one jedyny akceptowalny wynik
śmiertelnych zdarzeń na drogach w samochodach Volvo – zero. Dzisiaj z kolei
Volvo już komunikuje, że do 2040 roku
będzie marką ze zrównoważonym śladem wę glow ym w cał ym łańcuchu
tworzenia aut.
Spotkania Volvo Electric Days przybliżały gościom trendy i rozwiązania
z zakresu elektromobilności. Nie tylko
w marce, ale też i w codziennym życiu.
Zakres prelekcji poruszał też tematy,
które można stosować w każdej organizacji czy firmie, np. społeczne zaangażowanie biznesów, których nadrzędną
troską jest dbałość o otoczenie.

Partner projektu:

Wśród partnerów, którzy towarzyszyli cyklowi Volvo Electric Days
była też redakcja MADE IN Warmia & Mazury z prelekcją o społecznej
odpowiedzialności biznesu skupionej wokół działań proekologicznych.

Fotorelacja: Arek Stankiewicz

AUTO

HEJ, VOLVO,
PRZEJEDZIEMY SIĘ?

PIERWSZY ELEKTRYCZNY MODEL VOLVO KUSI SPORTOWĄ
SYLWETKĄ, A SKRADNIE SERCE SPORTOWYMI OSIĄGAMI.
ZAMAWIACIE? MOŻNA TO ZROBIĆ NAWET PIJĄC
ULUBIONĄ KAWĘ W DOMOWYM FOTELU. OTO JAK MARKA
ZDEFINIOWAŁA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.
C40 Recharge – tego modelu Volvo nie
dostaniecie w innej wersji jak elektrycznej. Tych czwórek w jego parametrach
pojawia się zresztą dużo więcej: deklarowany zasięg to nawet 444 km, moc
408 koni, a pierwsza setka na liczniku
już po 4,7 sekundy. Wartości, które jeszcze dwie dekady temu i Ferrari brałoby
w ciemno.
Czym jest Volvo C40? To stworzona
na bazie kompaktowego SUV-a XC40
jego usportowiona wersja – ze ściętym
tyłem w stylu coupe i o siedem cm
niżej poprowadzoną linią dachu. I wyraźnym przekazem eco: komponenty
wewnątrz w yprodukowane został y
z użyciem odzyskanych surowców, tapicerki są bez żadnych skór, a kokpit bez
grama drewna.
Gdyby był nazbyt sportowy kosztem
praktyczności, można sięgnąć po klasykę w wydaniu elektrycznym, bo XC40
też jest już dostępne w wersji Recharge.
Ten same napędy, ta sama idea.

N o wła śnie – jak zasilane s ą nowe
elektryki Volvo? Wspomniana wersja
o mocy 408 koni tak naprawdę ma
dwa silniki, które są identyczne. Jeden
napędza przednią oś, drugi tylną. Nic
dziwnego, że przyspiesza tak, iż warto
uprzedzić pasażerów, kiedy planuje
się wcisnąć pedał gazu w podłogę.
Aż 660 niutonometrów momentu dostarczonego natychmiast na cztery
koła przekłada się na natychmiastowe
wgniatanie w fotel.
W ustawieniach sterowania pojazdu
można włączyć tryb tzw. prowadzenia
jednym pedałem. Otóż kiedy w czasie
jazdy odpuszcza się gaz, auto na tyle
odczuwalnie hamuje, że przy umiejętnym przewidywaniu sytuacji na drodze,
w zasadzie nie trzeba używać hamulca,
by być sprawnym i bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego (dla ścisłości
– światła stop same zaświecają się przy
odpowiednim zwalnianiu). I dlatego wedle przewidywań serwisu, pierwszy raz

klocki hamulcowe planuje się wymienić
przy przebiegu około 120 tys. km.
W ogóle samo rozpoczęcie jazdy uproszono do maksimum. Nie ma już przycisku star t – wystarczy prze łączyć
dźwignię w pozycję ”D” i już jedziesz.
Gdyby ktoś nie potrzebował tak wyrafinowanych osiągów, są też tańsze
o 31 tys. zł (a w zasadzie to te mocniejsze
wymagają takiej dopłaty) odmiany C40
Recharge i XC40 Recharge z jednym
silnikiem elektrycznym o mocy 231 KM,
który napędza przednią oś. Dysponuje
przyspieszeniem na poziomie 7,4 s,
ale gdyby korzystać ze wspomnianej
rekuperacji w trybie prowadzenia tzw.
jednym pedałem i pokonać cały dystans
w mieście, teoretycznie można uzyskać
nawet do 610 km zasięgu.
W standardzie obydwie nowości mają
pokładowy system usługi Google. Łącząc się z własnym kontem , mamy
w r ę c z n i e o g r a n i c zo ny d o s t ę p d o
aplikacji i wygód. Ciekawostką jest
głosowy system wspomagania – wypowiadając (póki co jeszcze nie w języku
polskim) komunikat „Hej, Google”, a następnie prośbę, system służy pomocą:
Hej, Google, gdzie jest najbliższa ładowarka? Hej, Google, co mam zaplanowane na dziś? Hej, Google, dodaj mleko
do dzisiejszej listy zakupów.
Wsparcie sieci jest dzisiaj nieodzowną
częścią funkcjonowania nowoczesnego samochodu. Dlatego Volvo szybko
wprowadziło też możliwość zamówienia
swojego pierwszego elektryka właśnie
przez smartfon. No to na początek podładujcie przynajmniej telefon.

Tekst: Rafał Radzymiński, obraz: arch. Volvo
Volvo C40 Recharge – cena od 216 900 zł
Volvo XC40 Recharge – cena od 209 900 zł

Nord Auto
Olsztyn, al. Warszawska 117d
nordauto-olsztyn.volvocars-partner.pl
fb/VolvoNordAuto
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KRĘCILI TU

KRĘCILI TU:
OSTATNI POGANIE EUROPY
FILMY, KTÓRE POWSTAŁY NA WARMII I MAZURACH

TRADYCJE BAŁKAŃSKICH PLEMION

Duński kupiec Lars (Kaspars Aniņš) podróżuje po południowo-wschodnich wybrzeżach Bałtyku, przenika do
tutejszych plemion. Bierze udział w religijnych rytuałach
i okrutnych wyprawach. Niebawem popada w niewolę
i musi walczyć w bitwie przeciwko krzyżowcom pod
Szawłami. Razem z nim poznajemy grody i osady dawnych ludów zamieszkujących ten region, ich zwyczaje,
tradycje i prawa. „Ostatni poganie Europy” (Baltu Ciltis)
to artystyczny fabularyzowany dokument z 2018 roku
o pradawnych plemionach bałtyckich, które kształtowały historię tej części Europy.

REALIA ŚREDNIOWIECZNE

Zdarzenia i obrazy w polsko-łotewskim dwuczęściowym filmie odtworzone są na podstawie konsultacji, których udzielili historycy:
archeolodzy, antropolodzy czy numizmatycy z Łotwy, Litwy oraz Polski. Na co dzień
zajmują się kulturą pradawnych plemion
zwanych Bałtami. Film pozwala zgłębić świadectwa historyczne, które mogą być badane
i rekonstruowane dzięki współczesnej nauce.
Z wyjątkową precyzją odtwarza czasy średniowiecza. Jego siłą jest obraz i wyraźna stylistyka nawiązująca do prezentowanej epoki, ale
również specyficzna muzyka Tomsa Kencisa
i Guntisa Berelisa wykonywana na starych
instrumentach.
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TWÓRCY Z NOMINACJĄ

Twórcami polsko-łotewskiej produkcji są bracia Raitis i Lauris
Abele – reżyserzy i Martis Abele – operator filmowy. Prawdopodobnie do realizacji tego filmu nigdy by nie doszło, gdyby
nie obejrzeli historycznego filmu „Habit i zbroja” w reżyserii
Pawła Pitery. Tak przynajmniej twierdzi Dorota Roszkowska,
koproducentka filmu z ARKANA STUDIO.
– Nie miałam wątpliwości by skorzystać z propozycji i przystąpić do olbrzymiego przedsięwzięcia jakim był ten film –
przyznaje Dorota Roszkowska. – Tym bardziej, że ci niezwykle
utalentowani młodzi twórcy – Raitis i Lauris, mają na swoim
koncie nominację do Oscara za krótkometrażowy dokument
fabularyzowany „Castratus de Boar” z 2015 roku.

KRĘCILI TU

Z GRUNWALDU NA ŁOTWĘ

Realizacja historycznego filmu wymagała rozwiązania wielu
trudnych problemów logistycznych. Jak choćby transport
olbrzymiego XII-wiecznego wozu drewnianego z ogromnymi
kołami, wypożyczonego z Muzeum Grunwaldzkiego na Łotwę.
Po ten unikatowy ładunek przyjechał specjalny transport. Wóz
„grał” na Łotwie, ponieważ tam filmowcy mieli do dyspozycji
wielkie grupy rekonstruktorów historycznych.

NA PRZEKÓR MITOM

Dwuczęściowy dokument wyróżniający się dbałością o realia,
wsparty wiedzą naukowych konsultantów, poza wartością
historyczną niesie w sobie olbrzymi ładunek poznawczy i edukacyjny. Film obala mity, opisujące Bałtów jako spokojnych
rolników i zadaje pytanie, jak mało wiemy o krwi płynącej
w naszych żyłach. Pokazywany był i przyjmowany z entuzjazmem na festiwalach filmów historycznych na Łotwie, Litwie
i w Estonii, a także w kanale TVP Dokument.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE PLENERY

W innowacyjnym pod względem formalnym i artystycznym dwuczęściowym filmie, zdjęcia przeplatają się
z urokliwą animacją. Jego koproducentem jest Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy. 25 proc. zdjęć realizowano w regionie, m.in. w Elblągu i okolicach, gdzie
odtwarzano fragmenty portu i osady Truso. Zdjęcia
powstały także w Gierzwałdzie, Grunwaldzie, nad Zalewem Wiślanym i w leśno-wodnych plenerach regionu.
W postprodukcji uczestniczyły miejscowe firmy, m.in. EGO
MOOVIES z Elbląga, Studio Nagrań UWM w Olsztynie,
EMTG Olsztyn (animacja 3D). Głosu użyczyli aktorzy Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

KOLAUDACJA ON-LINE

Film został także dobrze przyjęty przez uczestników pokazu kolaudacyjnego jesienią 2020 roku.
W projekcji, obok przedstawicieli Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej i Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, uczestniczyli
naukowcy i historycy. Bezpośrednio po seansie
kolaudanci połączyli się on-line z Rygą, skąd bracia Abele przekazali swoją opinię o filmie.
– Ta rozmowa zapadła mi szczególnie w pamięci – wspomina Bogumił Osiński, szef WMFF.
– Bracia okazali się niezwykle skromni, uważnie
wsłuchiwali się w nasze wysokie oceny. Liczymy, że kiedy opadnie pandemiczny kurz, film
zaprezentujemy na dużym kinowym ekranie
w Olsztynie.


Tekst: Beata Waś, konsultacje merytoryczne: Bogumił Osiński
Obraz: ARKANA STUDIO
Mecenas projektu:

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy

wspiera twórców realizujących w regionie filmy fabularne i seriale telewizyjne, dokumenty i animacje.
Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
Olsztyn, ul. Parkowa 1
www.funduszfilmowy.warmia.mazury.pl

LISTA DYSTRYBUCJI

ZNAJDŹ NAS
JESTEŚMY TAM, GDZIE SĄ NASI CZYTELNICY

OLSZTYN
RESTAURACJE, KAWIARNIE:

Drewno i Ogień, ul. Prosta 7/9 • Parowar,
ul. Skłodowskiej 24 • Pizzeria Diavolino, ul. Okopowa 18 • Mezze, ul.Kołłątaja 19 • U Artystów,
ul. Kołłątaja 20 • Słodycz Tej Krainy, ul. Kołłątaja 23 • Handmade Cafe&Pub, ul. Kołłątaja 3
• Yoko Sushi, ul. Stare Miasto 17/21 • Hammurabi,
ul. Prosta 3/4 • Caffee Station, ul. Prosta 18/22
• Restauracja Prosta, ul. Prosta 38 • Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8 • Malta Cafe, ul. Lelewela 6a • Restauracja Staromiejska 2.0, ul. Stare
Miasto 4/6 • House Cafe, ul. Stare Miasto 11
• Pierogarnia, ul. Stare Miasto 26/27 • SiSi Coffee, ul. Stare Miasto 28/2 • Highlander, ul. Stare
Miasto 29/32 • Via Napoli, ul. Okopowa 21 • Restauracja Casablanka, ul. Zamkowa 5 • Browar
Warmia, ul. Nowowiejskiego 15 • Kawiarnia
Kofeina, ul. Staromiejska 13 • Ceska Hospoda,
Targ Rybny 14 • Vamos Salvador, ul. Górna 1 • Restauracja Rolki, ul. Mochnackiego 5/1 • Konopna
Farmacja, ul. Prosta 23 • Steakownia, ul. Prosta 38 • Na Rogu Czasu, ul. Wilczyńskiego 6c
• Plankton, ul. Jeziorna 8 • Restauracja Przystań,
ul. Żeglarska 3 • Tawerna Przystań, ul. Żeglarska 6 • Słoneczna Polana, ul. Sielska 38A
• Zatoka Smaku, ul. Wodna 1c • Cudne Manowce,
ul. Bolesława Chrobrego 4 • Pizzeria Wiśniowy
Piec, ul. Kołobrzeska 3 • Kawiarnia Kofikada,
ul. Prosta 18a/22 • Ristorante Da Andrea Casa
del Prosecco, ul. Kołłątaja 15 • Nowowiejski Cafe,
ul. Głowackiego 1 • Krova grill & pub, ul. Księdza
Jana Hanowskiego 9/61 • Mała Italia, ul. Księdza
Jana Hanowskiego 9 • Entliczek Pentliczek,
ul. Prosta 12/14 • Restauracja KINGYO, ul. Bolesława Chrobrego 5 • Provincja, ul. Lelewela 3
• Kardamon (Villa Pallas), ul. Żołnierska 4

HOTELE:

Hotel Dyplomat, ul. Dąbrowszczaków 28 • Hotel
Warmiński, ul. Kołobrzeska 1 • Hotel Wileński,
ul. Knosały 5 • Hotel Park, ul. Warszawska 119
• Hotel Omega, ul. Sielska 4a • Hotel Przystań &
Spa, ul. Żeglarska 3 • Hotel & SPA Pirat, ul. Bałtycka 95 • Hotel Manor, ul. Kanarkowa 47 • Hotel
Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, Tiffi Boutique Hotel,
ul. Żeglarska 7 • Hotel Kopernik, Aleja Warszawka 37 • Hampton by Hilton, al. Piłsudskiego 34

URODA, ZDROWIE, MODA:
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St u d i o M a k i j a ż u P e r m a n e n t n e g o Ewe l i na Kulawczyk, ul. Kuronia 9/1, • Alfa Dental,
ul. Iwaszkiewicza 1 • Pracownia Wizerunku, ul. Partyzantów 76 • Yasumi, ul. Sikorskiego 19 lok. 16
• EPI Centrum, ul. Samulowskiego 3B • Klinika
Look Med, ul. Lelewela 6a/3 • Koemi, ul. 11 Listopada 7 • Matraccy Fryzjerstwo, ul. 1 Maja 22
• Salon fryzjerski SALSA, ul. Mrongowiusza 4
• Arianne Salon Ślubny, ul. Pieniężnego 5 • Salon
Jean Luis David, ul. Piłsudskiego 16 • Salon VIDO,
ul. Orkana 11 • Guru Bio. Fryzjerstwo, Stare Miasto 28 • La.Lila, ul. Kościuszki 84D • Olsztyńskie
Centrum Medycyny i Sportu, ul. Poprzeczna 18
• BELOVED BeautyPlace, ul. Wojska Polskiego 5B/4 • Salon urody E-xclusi-W, ul. Polna 1b
• Stomatolog Kraina Uśmiechu, ul. Barczewskiego 1 • Jean Luis David, ul. Tuwima 26 • Monelly
Studio Urody, ul. Marii Curie Skłodowskiej 18/20
• Fitness Club Sylwetka, ul. Wilczyńskiego 8
• Fitness Dynamic, ul. Wilczyńskiego 29 • Klinika
Okólna, ul. Okólna 3 • Orto-Dent, ul. Kleeberga 6/2 • Kinetic Fitness Club, ul. Piłsudskiego 44A
• Body Perfect, ul. Kętrzyńskiego 5 • Atelier
Fryzjerskie, ul. Armii Krajowej 3 • Stomatologia Estetyczna Elżbieta & Karol Sujka, ul. Targ
Rybny 14 • Akademia Urody Brigitte, ul. Żołnierska 4|Willa Pallas • SHOWR OOM Sylwia
Kopczyńska, ul. Andrzeja Samulowskiego 2C

• I.V. Clinik Medycyna Regeneracyjna, ul. Leś na 14/6H • Avi Dental, ul. B a rc za 4 8/6L
• Nails&Lashes by ViktoriaOlimpia, ul. Jagiellońska 55B/4B • Kinetic Fitness Club, ul. Tuwima 26
(Galeria Warmińska) • Gabinet Stomatologiczny
Alfa Dental, ul. Iwaszkiewicza 22A/1 • Fryzjer
Krzysztof Hrecki, ul. Grunwaldzka 23 • Bold
Barber Barbershop, ul. Kołłątaja 16

MOTO:

Skoda Polbis Auto, ul. Partyzantów 26 • Audi
Polbis, ul. Rataja 15 • VW Polbis, ul. Rataja 15
• Fiat Jeep Citroen RESMA, ul. Obrońców Tobruku 5 • Toyota Mir-Wit, ul. Obrońców Tobruku 11
• BMW Service Wyza, ul. Sikorskiego 4 • Honda
Daszuta, ul. Sikorskiego 33 • Hyundai Daszuta,
ul. Tuwima 23 • Motostrefa, ul. Piłsudskiego 93B
• BMW Zdunek, ul. Warszawska 117 • Volvo
NordAuto, ul. Warszawska 117c • Opel Mibo,
ul. Jagiellończyka 41c • Peugeot PZM, ul. Sielska 5 • Serwis Sikorski, ul. Sielska 43 • Nissan
Suzuki Subaru Max Usługa, ul. Leonharda 3 • Kia
JD Kulej, ul. Lubelska 40 • Mercedes Mazda Auto
Idea, ul. Towarowa 11 • Renault Alcar, ul. Lubelska 39A • Salon KTM Yamaha, ul. Lubelska 35D
• Ford JD Kulej, ul. Budowlana 7 • Auto Salon
Mazurek, ul. Lubelska 29 • Bling Factory, ul. Lubelska 43i • Janczar, ul. Lubelska 35D

INNE:

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dąbrowszczaków 3
• Biblioteka Abecadło, ul. Piłsudskiego 16 • Kancelaria Prawna Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy, ul. Dąbrowszczaków 8/9 • Traveland Biuro
Podróży, ul. Knosały 7 • Olsztyńskie Centrum
Bowlingu, ul. Kromera 3 • Urząd Marszałkowski,
ul. Emilii Plater 1 • Doradca Podatkowy BRBK,
ul. Zientary Malewskiej 25 • CDEF, ul. Zientary Malewskiej 20B • Koszary Funka, ul. Kasprowicza 4
• TVP Olsztyn, ul. Radiowa 24 • Radio Olsztyn,
ul. Radiowa 24 • Eranova, ul. Obrońców Tobruku 3
• Mądre Klocki ul. Tuwima 26 • Giant Olsztyn,
ul. Sikorskiego 17 • Studio Form Architektonicznych PANTEL, ul. Rybaki 40 • Warmiolandia,
ul. Warszawska 117 • M3, ul. Budowlana 2 • Tor
Kormoran, ul. Sprzętowa 6 • Park Trampolin
7 Jump Street, ul. Leonharda 7 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
ul. Barczewskiego 1 • Oxford Academy, ul. Żurawskiego 1A/12 • Przedszkole Junior Academy,
ul. Żurawskiego 1A/11 • Showroom Ceramoteka,
ul. Sikorskiego 19 • New House, ul. Warmińska 7/4 • Kino Studyjne Awangarda 2, Plac Jana
Pawła II 2/3 • Bel-Pol Olsztyn, ul. Tuwima 25
• Akademia.Efektywna-nauka.pl, ul. Ratuszowa 3/1 • Kuźnia Społeczna, ul. Marka Kotańskiego 1 • Marina Maison, ul. Armii Krajowej 3 • Studio
Tatuażu Silent Ink, ul. Mochnackiego 1 • Showroom You by Tokarska, ul. Partyzantów 66/10
• Salon Deręgowski Sport, ul. Tuwima 26

• Hotel Młyn, Elbląg, ul. Kościuszki 132 • Salon
Fryzjerski Point, Elbląg, pl. Dworcowy 3a • Młyn
Klekotki Resort & SPA, Klekotki 1

POWIAT OLSZTYŃSKI

Zalesie Mazury Active SPA, Barczewo, Zalesie 12 • Hotel Azzun, Kromerowo 28 • Pensjonat
Słoneczny Brzeg, Rukławki 100 • Steakownia,
Biskupiec, ul. Warmińska 2 • Restauracja na Rynku, Biskupiec, pl. Wolności 5c • Hotelik Atelier,
Biskupiec, ul. Mickiewicza 31 • Krystian Szeląg
– Kancelaria Adwokacka, Biskupiec, ul. Mickiewicza 6b/lok.4 • Galery69, Dorotowo 38 • Bajkowy Zakątek, Guzowy Piec 17 • Młodzi Duchem,
Biesal 80B • Karczma Warmińska, Gietrzwałd,
ul. Kościelna 1 • Restauracja Sielanka, Gietrzwałd,
ul. Olsztyńska 38 • Restauracja Rukola, Dywity,
ul. Spółdzielcza 1 • Mazury Golf&Country Club,
Naterki, ul. Golfowa 20a • Hotel Marina Club,
Siła 100 • Przystanek Zatoka, Siła 85 • Karczma w Stodole, Tomaszkowo, ul. Wulpińska 63
• Między Deskami, Tomaszkowo, ul. Wodnika 3
• Cukiernia i Kawiarnia Konfitura, Olsztynek,
ul. Świerczewskiego 3/3 • Restauracja z Zielonym
Piecem, Olsztynek, ul. Floriana 1 • Restauracja
Alibi, Stawiguda, ul. Klonowa 1 • Salon fryzjerski,
Stawiguda, ul. Mazurska 2/1 • Restauracja Złoty
Strug, Pluski, ul. Jeziorna 83 • Restauracja Wiktoria, Dobre Miasto, ul. Orła Białego 18 • Kwaśne
Jabłko, Włodowo 27 • Fajne Miejsce, Tłokowo 72
• Pałac Warlity, Warlity Małe 8 • Gospoda Warmińska, Burtyny 26A

POWIAT OSTRÓDZKI

Hotel Anders, Stare Jabłonki, ul. Spacerowa 2
• Restauracja Park, Morąg, ul. 11 Listopada 12
• Hotel Villa Port, Ostróda, ul. Mickiewicza 23
• Restauracja Lalo, Ostróda, ul. Mickiewicza 17c
• Enjoy Fitness Club, Ostróda, ul. Jana Pawła II 9
• Stara Szkoła, Wysoka Wieś 27 • Hotel SPA Dr
Irena Eris, Wysoka Wieś 22 • Zajazd Austeria,
Rychnowo 6b • Agroturystyka Glendoria, Ględy 45 • Kawa na Ławę, Ostróda, ul Czarnieckiego
19 • Lecznica przy Młynie, Ostróda, ul. Adama
Mickiewicza 21C • Gospoda Sajmino, Ostróda,
ul. Olsztyńska 57 • Zabart.com, Ostróda, ul. Czarnieckiego 32 • Narie Resort&Spa, Wilnowo 34
• Kawiarnia u Smolejów, Łukta, ul. Mazurska 4
• Hotel Masuria, Worliny 33 • Niebo do wynajęcia, Worliny 35 • Modry Ganek, Kalwa 4

POWIAT NIDZICKI

Restauracja Pod Zamkiem, Nidzica, ul. Słowackiego 7 • Hotel u Komtura, Nidzica, ul. Zamkowa 2
• Best Drive Kunicki, Nidzica, ul. Warszawska 22
• Ostoja Sport Resort, Januszkowo 27 • Garncarska Wioska, Kamionka 5 • Kawiarnia Ewik Cafe,
Nidzica, ul. Traugutta 20 • Karczma Pod Gołębiem, Nidzica, ul. Sienkiewicza 10 • Kamieniczka,
Nidzica Pl. Wolności 4 • 12 jabłek, Jabłonka 46

POWIAT MRĄGOWSKI

Restauracja Bella Italia, Mikołajki, pl. Handlowy 11 • Hotel Mikołajki, Mikołajki, al. Spacerowa 11
• Kuchnie Świata, Mikołajki, pl. Wolności 11
• Kuźnia Czekolady, Mikołajki, pl. Wolności 9/16
• Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4 • Restauracja
City, pl. Wolności 11 • Restauracja Sielawa,
pl. Wolności 13 • Grupa Amax, Mikołajki, pl. Wolności 9/61 • Tawerna pod Złamanym Pagajem,
Mikołajki, ul. Kowalska 3 • Hotel Mrągowia,
Mrągowo, ul. Giżycka 6 • Hotel Solar Palace,
Mrągowo, Jaszczurza Góra 22 • Gościniec Molo,
Mrągowo, ul. Jeziorna 1b • Chata Mazurska,
Mrągowo, ul. Roosvelta 1 • Ach Mazury Stanica
Mikołajki, Mikołajki, ul. Leśna 1 • Hotel Mazurski
Dworek, Mikołajki, Stare Sady 1 • Stara Chata,
Mrągowo, ul. Warszawska 9 • Małgosia Cafe,
Mrągowo, ul. Ratuszowa 10 • Restauracja Spiżarnia, Mikołajki, Plac Handlowy 14 • Sunport Ekomarina, Mikołajki, ul. Stare Sady 4 BK • Kawiarnia
Mufinka, Piecki, ul. Zwycięstwa 22D

POWIAT GIŻYCKI

St. Bruno Hotel, Giżycko, ul. Brunona 1 • Restauracja Porto, Giżycko, ul. Nadbrzeżna 5a • Folwark
Łękuk, Łękuk Mały 8 • Zamek Ryn, Ryn, pl. Wolności 2 • Gościniec Ryński Młyn, Ryn, ul. Hanki
Sawickiej 3 • Karczma pod Czarnym Łabędziem,
Rydzewo, ul. Mazurska 98 • PodKładka RestoBar,
Giżycko, ul. Pasaż Portowy 21 • Vill-Med, Giżycko, ul. Wilanowska 24 • Steakownia, Giżycko,
ul. Żeglarska 7/lok. U-9

POWIAT IŁAWSKI

• Notus Finanse, Iława, ul. Sobieskiego 14 • Hotel
Port 110, Iława, ul. Konstytucji 3 Maja 7 • Hotel
Grand Tiffi, Iława, Jarosława Dąbrowskiego 9
• Restauracja u Czapy, Iława, ul. Jana III Sobieskiego 2A • Yotto Sushi Bar, Iława, ul. Niepodległości 14 • Hotel Stary Tartak, Iława, ul. Biskupska 5 •
Karczma Łabędź, Iława, ul. Marsa 2

POZOSTAŁE

Termy Warmińskie, Lidzbark Warmiński, ul. Kąpielowa 1 • Hotel Krasicki, Lidzbark Warmiński,
pl. Zamkowy 1 • Hotel Restauracja Górecki,
Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 4 • Restauracja-Kawiarnia Starówka, Lidzbark Warmiński,
ul. Hoża 39 • Restauracja Mazuriana, Szczytno,
ul. Sienkiewicz 2 • Natura Mazur Hotel & SPA,
Warchały, ul. Brajnicka 1 • Pałac Mortęgi Hotel
& SPA, Mortęgi 3 • Miejsce Marzeń, Szczycionek 28 • Hotel Varia, Działdowo, ul. Hallera 30
• Działdowska Agencja Rozwoju, Działdowo,
ul. Władysława Jagiełły 15 • Hotel Przedzamcze,
Działdowo, ul. Zamkowa 9 • Restauracja i Hotel
WKRA, Działdowo, ul. Zamkowa 2 • Restauracja
Baba Pruska, Sztynort 11 • Restauracja Słowiczówka, Ruciane Nida, ul. Ukta 32 • Stadnina
Koni Ferenstein, Gałkowo 45

WARSZAWA

Steakownia, ul. Krucza 23/31 • Cafe
Krucza 23, ul. Krucza 23 • Green Cafe Nero,
ul. Mar sza ł kowska 8 4/92 • Cos ta Cof fee,
pl. Trzech Krzyży 18 • Starbucks Coffee, pl. Trzech
Krzyż y 18/ 16 • Dyletanci, ul. Rozbrat 4 4 a
• Na Lato, ul. Rozbrat 44a • Crazy Butcher,
Hala Kosz yki, ul. Kosz ykowa 63 • Camera
Work Studio, ul. Schillera 6 lok. 54 • The Farm,
ul. Mokotowska 8 • Dental Fraternity – Centrum
Implantologii i Stomatologii Estetycznej,
Oddział Powsin, Warszawa, Zapłocie 21

ELBLĄG

Salon Urody Marzena Gross, Elbląg, ul. Nitschmana 20/22 • Hotel Srebrny Dzwon, Kadyny • Hotel
Elbląg, Elbląg, Stary Rynek 54-59 • Klinika Dental
Clinic, Elbląg, ul. Grobla św. Jerzego 15 • Restauracja Studnia Smaków, Elbląg, ul. Studzienna 31a

Najnowszy numer dostarczyliśmy do wszystkich miejsc dystrybucji najnowszą,
w pełni elektryczną Skodą Enyaq (test auta na madeinwm.pl, więcej na polbisauto.pl)

DAWNO TEMU

I KTO TO WI(E)DZIAŁ!
HISTORIE Z WARMII I MAZUR, KTÓRE PRZESZŁY DO HISTORII

XIX wiek

2021 rok

CZŁOWIEK

WYDARZENIE

Był jednym z głównych twórców ergonomii, prekursorem
penitencjaryzmu – systemu
stosowania kar, odbywanych
w więzieniach. Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799–1882),
pochodzący ze wsi Szczepkowo-Giewarty pod Nidzicą, to
wybitny polski przyrodnik,
pedagog i krajoznawca. Był
profesorem botaniki, fizyki,
zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa
Wiejskiego i Leśnictwa na
Marymoncie koło Warszawy.
Brał udział w powstaniu listopadowym i podczas przerw
w bitwie o Olszynkę Grochowską sformułował tekst, który
można określić jako projekt
pierwszej w historii konstytucji zjednoczonej Europy.
Przedstawiał ją jako republikę bez wewnętrznych granic
[„Dotychczasowe granice
geograficzne krajów (główna przyczyna rozlewu krwi
europejskiej) znoszą się na
zawsze”], z jednolitym prawodawstwem oraz organami władzy złożonej z przedstawicieli
wszystkich narodów. Zasłynął
także jako autor projektu polskiego godła państwowego.
Zaszczepiał w studentach
idee patriotyzmu i wolności.
W ciągu kilkunastu lat wyhodował 200 gatunków drzew
i zasadził ich około miliona na
wydmach, wytrzebionych lasach. W 2013 roku odsłonięto
poświęconą mu pamiątkową
tablicę w Janowie pod Nidzicą,
gdzie rozpoczynał naukę.

MIEJSCE

Stoczek Klasztorny, stara
warmińska wieś założona
w połowie XIV wieku, to jedno
z miejsc, w których władze
PRL więziły prymasa Stefana
Wyszyńskiego. W tutejszym
klasztorze przy sanktuarium
spędził rok w towarzystwie
przydzielonego mu księdza
kapelana i siostry zakonnej.
Od 13 października 1953 roku
do 6 października 1954 roku
pilnowany był przez całą
dobę przez 30 ubeków. Mury
i drzewa otaczające klasztor,
dodatkowo owinięto drutem kolczastym, a cały teren był w nocy oświetlony.
W pomieszczeniach, z których korzystał prymas, dzisiaj
znajduje się Izba Pamięci.
Można tu oglądać fotografie, listy, książki, które napisał w tym czasie. Są też
oryginalne meble i tablica
z rozkładem dnia. Można się
z niej dowiedzieć, że wstawał codziennie o piątej rano
i że dużo czasu poświęcał na
modlitwę. W zimnych murach
starego klasztoru, 8 grudnia
1953 roku, złożył akt oddania
się w niewolę Maryi. Po rozpowszechnieniu się wiadomości o pobycie kardynała na
Warmii, przeniesiono go do
Prudnika na południu Polski.
Długo jeszcze Stoczek Klasztorny był w Polsce tematem
tabu, dlatego tutejsze sanktuarium nie było tak znane,
jak te w Świętej Lipce czy
Gietrzwałdzie. Mimo to wielu
pielgrzymów przyjeżdżało tu,
by modlić się w intencji pokoju. Tak jest do dziś.

1953 rok

W grudniu do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie wrócił
skradziony ponad 30 lat temu
eksponat – ikona rosyjska
z przedstawieniem Archanioła
Michała datowana na drugą
połowę XVI wieku. W nocy
5 grudnia 1990 roku nieznani sprawcy, po własnoręcznie przygotowanej drabince,
wspięli się do okien sal muzealnych olsztyńskiego zamku
i z wystawy „Ikona rosyjska
– dawne rzemiosło artystyczne – nabytki z lat 1970–1989”
skradli 29 ikon. Wartość zrabowanych dzieł oceniono na
912 mln ówczesnych złotych.
W tym samym roku dokonano kradzieży ikon z olsztyńskiej świątyni prawosławnej
oraz z klasztoru starowierców w Wojnowie. Uzbierano
kwotę 40 mln zł na nagrodę.
Bezskutecznie – w 1991 roku
prokuratura umorzyła śledztwo. W lipcu 2020 roku pracownik Ministerstwa Kultury
rozpoznał skradzioną ikonę na
dostępnej on-line ekspozycji
w Muzeum Ikon w Recklinghausen. Dzieło było częścią
cennej kolekcji sztuki, którą
podarował miastu dr Reiner
Zerlin. Wykorzystując system
informacji o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, strona
niemiecka potwierdziła, że
jest to poszukiwane przez
Polskę dzieło sztuki. Po ponad
30 latach wróciło do Muzeum.
Na odnalezienie czekają pozostałe skradzione obiekty.

RZECZ

Przez kilka lat była charakterystycznym obiektem i punktem spotkań na moście Jana
w Olsztynie. W 2016 roku
ostatnia miejska budka telefoniczna w swojej tradycyjnej roli przeszła do historii.
Świadkiem jej demontażu
był olsztynianin, Andrzej Sadowski, k tór y postanowił
odkupić budkę i nadać jej
drugie życie. Napisał o niej na
portalu społecznościowym
i uruchomił zbiórkę funduszy
na jej ratowanie. Dzięki temu
udało się zmodernizować
aparat, nadając mu nowe
funkcje. Historia budki zainspirowała wszechstronną
twórczynię Monikę Szpener
do stworzenia multimedialnej
instalacji artystycznej. Można w niej teraz odsłuchiwać
nietuzinkowe historie z życia,
opowiedziane przez mieszkańców Gdyni i Szczecina.
Budka ruszyła w tournee.
W 2020 roku przed Bramą
Królewską w Szczecinie pod
hasłem „Uwaga historia” prezentowała opowieści jego
mieszkańców, rok później
w Gdyni stała się częścią projektu „Halo Hala” w Muzeum
Miasta Gdyni. Obecnie znajduje się w olsztyńskiej kamienicy przy placu gen. Józefa
Bema 2, a wiosną zadebiutuje
w nowym lokalnym projekcie.
Jej perypetie można śledzić
na facebookowym profilu
„Ostatnia budka telefoniczna
w Olsztynie”. Do kompletu
udało się też zdobyć pamiątkowy wazon wykonany z…
przetopionych żetonów, którymi płacono za połączenia.

2016 rok

Wyszperała w historii: Beata Waś, obraz: Bogdan Żukowski/stoczek.pl, MWiM, Michał Bartoszewicz, wikipedia
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W DOBRYM TOWARZYSTWIE

LISTA OBECNOŚCI MADE IN

Obraz: Kuba Klepański

Obraz: arch. Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

MOŻNA NIGDZIE NIE BYWAĆ, ALE JEŚLI BYWAĆ, TO TAM…

PORA NA MUSICAL

W CENTRUM UWAGI

Piotr Sułkowski, dyrektor artystyczny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, znów udowodnił, że najlepsze pomysły to te, którym nikt nie daje większych szans. Filharmonie
nieczęsto podejmują się wystawienia musicalu, a tu, z debiutu
wyszedł hit. „Warmińska Opowieść Wigilijna – Pora Jeziora”
to niezwykły spektakl, który powstał specjalnie dla olsztyńskiej sceny. O jego sukcesie i popularności może świadczyć
natychmiastowa wyprzedaż biletów na wszystkie pokazy.
Inspirowane folklorem i odwołaniem do tradycji widowisko
przeniosło w magiczny świat baśni, postaci i legend z Warmii
i Mazur, oczarowało fantastyczną scenografią i żywiołowym
wykonaniem. Maestro, to teraz „Pora na… ”?

Jako region stworzyliśmy najlepszą ofertę do rozwoju Europejskiego Kongresu Samorządów i dlatego w największym hotelu
na Mazurach gościliśmy jego szóstą edycję. Do Hotelu Gołębiewski zjechało około dwóch tys. przedstawicieli europejskich
samorządów, przedsiębiorców, elit regionalnych i dziennikarzy.
Ponad 100 wydarzeń w formie paneli, warsztatów i wykładów
podzielono na sekcje tematyczne, m.in. finansowanie rozwoju
regionów, smart rozwiązania, tworzenie warunków pod rozwój
biznesu. Hasłem przewodnim było „Europa po pandemii: Jak
odbudować lokalną gospodarkę”. – Liczymy, że wnioski po
kongresie przyniosą efekty dla rozwoju wszystkich regionów –
dodał marszałek Gustaw Marek Brzezin.

MUZYCZNA SCENA NA PÓŁCE

TERYTORIA NIE TYLKO W SZTUCE

Jaka jest olsztyńska scena muzyczna? Przede wszystkim
różnorodna. Odnajdziemy tu wszystko – od poezji śpiewanej
przez folk, rock, piosenkę żeglarską, country, jazz, pop, dance aż po blues. Opisania tej muzycznej mozaiki podjęła się
dziennikarka radiowa Monika Szczygło. W książce “Olsztyńska
Scena Muzyczna – zespoły i soliści” znajduje się 37 wywiadów
z muzykami, które przeprowadziła w latach 2016–2021.
Wśród bohaterów są między innymi zespoły: Big Day, Czerwony Tulipan, Enej, Harlem czy Łydka Grubasa, wśród solistów: Ania Broda, Cezary Makiewicz, Norbi i wielu innych
wykonawców. Lektura obowiązkowa dla każdego miłośnika
muzyki (do nabycia m.in. na szczyglo.pl).

Jest ich ponad czterdzieścioro. Malują, fotografują, rzeźbią,
tworzą grafiki i rysunki. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie
„Areszt Sztuki” od 15 lat integruje i promuje twórców, ludzi
kultury związanych z regionem. Na przekrojowej wystawie
jubileuszowej „Terytoria” w BWA Galerii Sztuki zaprezentowało różnorodne dzieła artystów kilku pokoleń. – Nazwa
wystawy powstała w 2020 roku i w pewnym sensie okazała
się prorocza w odniesieniu do tego, co dzieje się na granicy
polsko-białoruskiej – mówi Iwona Bolińska-Walendzik, prezes
stowarzyszenia. – Sztuka nie tylko reaguje na zjawiska w świecie, ale artyści wręcz mają nosa do ich przewidywania.

Mikołajki, 6–7 grudnia 2022
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Obraz: BWA

Obraz: Maciej Rynarzewski

Olsztyn, 4 grudnia 2021

Olsztyn, 8 grudnia 2021

Olsztyn, 17 grudnia 2021

Obraz: Natura Film Tadeusz Baraniecki

Obraz: Sebastian Napora /
I miejsce, kat. minimalizm ”Ucieczka z opery”

W DOBRYM TOWARZYSTWIE

DZIKA PASJA

FOTOGRAFICZNE SKUPIENIE

Historie ludzi-pasjonatów, którzy są dyspozycyjni przez całą
dobę, aby nieść pomoc poszkodowanym zwierzętom, zwłaszcza ptakom. Film dokumentalny „W poszukiwaniu symbiozy”
w przejmujący sposób pokazuje z jakimi wyzwaniami każdego
dnia borykają się prowadzący ośrodki rehabilitacji dzikich
zwierząt na Warmii i Mazurach. I ile trzeba czasu, wiedzy i pieniędzy, aby dać podopiecznym szansę na powrót do naturalnego środowiska lub komfortowe życie pod okiem opiekunów.
Podczas premiery w olsztyńskim Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych odbyła się dyskusja m.in. z udziałem Ewy Rumińskiej z Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie,
która zainicjowała powstanie filmu.

Oryginalne spojrzenie, przenikliwa obserwacja, intrygująca tematyka. Spośród prawie 600 prac, które wpłynęły na
ogólnopolskie XVII Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, jury (Jarek Poliwko,
Arek Stankiewicz, Łukasz Pepol) wybrało siedem najlepszych.
„Stany skupienia” w kategorii Minimalizm autorstwa Jakuba
Stellera, otrzymały Grand Prix OMF 2021. – Coraz więcej prac
jest wykonanych urządzeniami mobilnymi, to znak naszych
czasów – przyznaje Jarek Poliwko. – Wpisują w aspekt podręcznego rejestratora naszej wyobraźni i wrażliwości. Konkurs
ewoluuje i zastanawiamy się nad rozwinięciem i rozbudowaniem kategorii.

NABYTKI Z HISTORIĄ

POZORNA UBOGOŚĆ

Szklany garnitur do konfitur zwany „Tiffanym dla biedoty”,
wypchany orzeł bielik, konik na biegunach czy banknot
o nominale 19 zł. W minionym roku Muzeum Warmii i Mazur
wzbogaciło się o prawie tysiąc nowych eksponatów. Podczas
Pokazu Nabytków odwiedzający mogli zobaczyć przekrój
wybranych: od pochodzących z epoki kamienia i brązu, po
sztukę współczesną jak szkicowniki Hieronima Skurpskiego
czy obrazy Roberta Listwana. A Dział Historii i Etnografii zaprezentował sprzęt turystyczny używany przez mieszkańców
Olsztyna: narty biegowe, kijki, buty oraz plecak wyprodukowany w zakładach odzieżowych „Warmia”. Wystawa czynna
do końca lutego.

Dla jednych zwykły kawałek chodnika, ściany czy witryny
sklepowej, dla niego inspirujący, niejednoznaczny fragment
przestrzeni. Jarek Poliwko, olsztyński fotograf, w pracach zatytułowanych „Rzuty płaskie” wydobywa magię codzienności.
W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej pokazał wielkoformatowe kadry z podróży m.in. do Włoch i Portugalii. – Rzuty
płaskie to spojrzenie na świat poprzez jeden płaski wymiar,
niczym 1D – tłumaczy artysta. – Wielopłaszczyznowość jest
względna i nie musi być rozłożona na wiele planów. Fascynuje
mnie malarskość takich obrazów, ich struktura, graficzność,
a zarazem moc przekazu poprzez swoją bezpośredniość,
pozorną ubogość.

Olsztyn, 15 stycznia 2021

Obraz: MWiM

Obraz: Rafał Radzymiński

Olsztyn, 29 grudnia 2021

Olsztyn, 16 stycznia 2022

Olsztyn, 21 stycznia 2022
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Obraz: Arek Stankiewicz

Obraz: Arch. Stomil Olsztyn

W DOBRYM TOWARZYSTWIE

ORKIESTRA Z BRĄZOWYM SERCEM

Z KINA PO CENNE GOLE

To był niezwykły finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co prawda można stwierdzić tak co roku, ale tym
razem pogoda w szczególny sposób wystawiła na próbę
wolontariuszy i uczestników. Deszcz, śnieg, zadymka, zawieje
i zamiecie – tego dnia wszystkie zimowe plagi naraz spadły
na Warmię i Mazury. Orkiestra grała jednak dalej, a pieniądze zebrane do puszek i podczas licytacji na pewno uratują
wzrok niejednemu dziecku. Jako redakcja też przekazaliśmy
fanty na licytacje. Wyjątkowe podwójne Serce Anatomiczne
z brązu autorstwa Zahario uzyskało zawrotną cenę 1125 zł,
a voucher w Kaczym Bagnie z kolacją i warsztatami – 202,5 zł.
Siema!

Na sześć dni przed wiosenną rundą Fortuna 1. Ligi, w kinie
Helios z wielką fetą zaprezentował się kibicom Stomil Olsztyn.
Tak wypełnionej największej sali kinowej mógłby pozazdrościć każdy producent filmowy. Nic dziwnego – wokół piłki są
wielkie emocje. Pierwszy skład zespołu zaimponował gestem
– wystąpił w koszulkach, na których w miejscu brakującego
strategicznego sponsora widnieje logo fundacji „Siepomaga”
(piłkarze zagrają w nich do końca sezonu). Uhonorowano też
zdobywców złotych medali w futsalu: piłkarki i młodych piłkarzy Akademii Stomilu Olsztyn. Całość uatrakcyjniły pokazy
olsztyńskich cheerleaderek „Soltare”, które zakwalifikowały
się na mistrzostwa świata w Orlando.

PAMIĘĆ O MISTRZU

PRZY MUZYCE I (W) BROWARZE

Siła pamięci wokół tej postaci nie słabnie, a wręcz nabiera
coraz większego zainteresowania. Mowa o wielkim rajdowcu Marianie Bublewiczu. W 29. rocznicę tragicznej śmierci
najlepszego wówczas Polaka na oesach, Olsztyński Klub
Motorowy noszący Jego imię zorganizował przejazd pamięci. Kawalkada rajdówek (na czele wierna replika Poloneza,
którym w 1987 roku zdobył tytuł mistrza Polski), klasyków,
ale i zwykłych aut z fanami „Bubla” wyruszyła z olsztyńskiej
starówki na grób Mistrza. Obecny na wydarzeniu wnuk Mariana Bublewicza, Grzegorz, mimo iż z racji wieku nie miał okazji
poznać dziadka, to przyznał, że m.in. takie spotkania fanów są
w stanie przybliżyć jego legendę.

Takiego miejsca w Olsztynie brakowało – Browar Warmia
w swoich zabytkowych murach stworzył Scenę Browar,
otwartą przestrzeń dla artystów. Podczas inauguracyjnego
koncertu duet BaiKA (Piotr Banach i Kasia „Kafi” Sondej)
rozbujał publiczność, a nawet skłonił ją do wspólnego śpiewania – trudno o lepszą wróżbę na przyszłość. Scena Browar
zdecydowanie ma szansę rozruszać muzycznie stolicę Warmii.
Zwłaszcza, że jej twórcy nie zamierzają ograniczyć się do
jednego typu wydarzeń lub określonego trendu muzycznego.
Znajdzie się tu miejsce dla koncertów muzyki rockowej, elektronicznej, dla standuperów czy DJ-ów, którzy zabiorą w sentymentalną podróż muzyczną do lat 80. czy 90.

Olsztyn, 20 lutego 2022

Obraz: Rafał Radzymiński

Obraz: Magdalena Spiczak-Brzezińska

Olsztyn, 30 stycznia 2022
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Olsztyn, 20 lutego 2022

Olsztyn, 23 lutego 2022

Z INNEJ STRONY

MARTA ANDRZEJCZYK
PIEŚNIARKA, AKTORKA, ANIMATORKA SPOŁECZNO-KULTURALNA I MENEDŻERKA KULTURY,
KSYWA „ANDRZEJKA”, ALBO „NUTA” (Z HARCERSTWA)
OD DWÓCH DEKAD KOLEKCJONUJĘ oldskulowe walizki.
Część z nich znalazłam na śmietnikach, inne w szmateksach
i na bazarku przy ul. Grunwaldzkiej. Kiedy nazbierało się
ich ponad 20 i zajmowały w mieszkaniu zbyt dużo miejsca,
zrobiliśmy z nich domową meblościankę. Wykorzystujemy je
do przechowywania rzadko używanych gadżetów. Czasem
walizki służą za rekwizyt w monodramach i spektaklach.

UWIELBIAM KOLOROWE STYLIZACJE. Ubieram się w szmateksach
i sklepach dla dzieci, gdzie zamiast córce, często kupuję ubranie sobie.
To ciuchy ze zwierzęcymi i kwiatowymi motywami, np. sweter w liski,
bluza w ptaszki. Ale mój ulubiony schodzony już ciuch to „pantalony”
– spodnie z niskim stanem, które są moim znakiem rozpoznawczym.
Ostatnio powstała na zamówienie w pracowni Agi Skórskiej ich czerwona
wersja do premierowego spektaklu „Wigilijne opowieści z szafy”.
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JAKO MIŁOŚNICZKA ŻYCIA w duchu eko,
od lat marzyłam o kompostowniku. Mąż
od czasów narzeczeństwa drżał, że ta wizja
któregoś dnia się ziści pod naszym wspólnym
dachem. Przeczytałam, że kompostownik
umiejętnie prowadzony pachnie leśną ściółką.
Zainwestowałam w profesjonalny domowy
zbiornik na odpadki organiczne. Jednak
do ich rozkładania niezbędne okazały się
dżdżownice kalifornijskie, których nie miał
w ofercie żaden sklep wędkarski
w Olsztynie. Zamówiłam je
przez internet, przyszły żywe
do paczkomatu. Kiedy nadeszły
upały, kompostownik zaczął
roztaczać zapach w niczym
nie przypominający leśnej ściółki.
Dżdżownice przeprowadziłam
na zieleniec przy domu.

NAJWIĘKSZA WPADKA
NA SCENIE wydarzyła się
podczas koncertu
z udziałem lokalnej elity
z okazji pięciolecia Sceny Babel.
Podczas interpretacji utworu
„Rebeka” Ewy Demarczyk,
pomyliłam tekst i przemilczałam
połowę refrenu. Zamarłam
na scenie, w mgnieniu oka
wyobraziłam sobie upadek
mojej początkującej dopiero
scenicznej kariery. Zebrałam
się w sobie, wróciłam na dobre
tory utworu i dośpiewałam
go do końca. I podobno była
to najlepsza interpretacja
wszech czasów tego niezwykle
trudnego utworu.

UWIELBIAM ZAPACH DRZEWA PALO SANTO
i gdziekolwiek jadę, zabieram ze sobą kadzidła.
Ich palenie to mój rytuał w nowych miejscach, gdzie
zatrzymuję się podczas występów – w hotelach,
pensjonatach. Paląc je niczym szaman, oczyszczam
miejsce z nagromadzonych energii. Sytuacja się
komplikuje, kiedy hotel jest wyposażony w system
przeciwpożarowy i automatyczne zraszacze. Raz je
przeoczyłam, ale nie zadziałały. Zanim dokonam
rytuału, robię w budynku dokładny research.

Obraz: arch. Marty Andrzejczyk

MARZENIA O WŁASNYM
OGRODZIE realizuję na swoim
balkonie w kamienicy.
Podchodzę ambitnie do upraw,
oprócz kwiatów pojawiają się
na nim warzywa. Wyhodowałam
m.in. pomidorki cherry
i ziemniaki. Przez kilka miesięcy
bulwy rosły w specjalnych
workach, zamieniły balkon
w dżunglę. W sierpniu straciłam
cierpliwość i zrobiłam wykopki.
Okazało się, że zbyt wcześnie,
ziemniaki były niedojrzałe.
I tak starczyłoby jedynie na dwie
obiadowe porcje.

Hyundai TUCSON.
Także jako Hybrid i Plug-in Hybrid.
Leasing dla firm już od

783 zł/mc netto

Hyundai pracuje nad osiągnięciem neutralności węglowej do 2045 roku.
"Nadzwyczajne" jest to, co wykracza poza standardy. Uwolnij się od stereotypów. Otwórz się na nowe
źródła energii. Wszystko jest możliwe, gdy odważysz się przełamać schematy. Rewolucyjny Hyundai
TUCSON został zaprojektowany, aby elektryzować nie tylko stylistyką i nowoczesnymi, ukrytymi
światłami LED, ale również osiągami. Poznaj Hyundaia TUCSON, także z napędem Hybrid o mocy
230 KM i Plug-in Hybrid o mocy 265 KM. Nadchodzi lepsze.

5-letnia Gwarancja Bez Limitu Kilometrów Hyundai i 8-letnia gwarancja na akumulator wysokiego napięcia (ograniczona przebiegiem 160 000 km) dotyczy
jedynie tych samochodów Hyundai, które były sprzedane Klientowi końcowemu przez Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w książce
gwarancyjnej. Szczegóły dot. programu gwarancyjnego, w tym wyłączeń gwarancji, dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Samochód
prezentowany w reklamie to Hyundai Tucson Platinum 1.6 T-GDI HEV 6AT 2WD (230 KM) o zużyciu paliwa od 5,5 do 5,9 l/100km i emisji CO2 od 125 do 135 g/km
średnio we wszystkich fazach. Wskazane elementy są dostępne w zależności od wersji wyposażenia. Propozycja dotyczy wybranych modeli w leasingu na
określonych warunkach. Rata leasingu zależna w szczególności od wpłaty własnej, okresu leasingu, zmian stopy procentowej oraz wartości wykupu. Szczegóły
finansowania u dealerów Hyundai. Propozycja nie stanowi oferty i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Podmiotem finansującym jest BNP Paribas
Leasing Services Sp. z o.o.

