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Szczerze wyznając, to nie chce nam się wyjeżdżać latem 
z Warmii i Mazur. Tym bardziej, że każdego dnia spotykamy 
zrelaksowanych, uśmiechniętych błogo, zadowolonych tu-
rystów. Oni przyjechali wypocząć tu, gdzie my pracujemy 
i mieszkamy na co dzień.
Więc kiedy pytaj się i nas o wakacje i urlop, najczęściej reagu-
jemy stwierdzeniem z pogranicza prawdy i humoru, że my tu 
ciągle jesteśmy na wakacjach.
By lepiej zrozumieć tutejsze życie w duchu slow, które wielu 
przybyszom zawróciło w głowach, w esencjonalny sposób 
zaprezentowaliśmy je w tym oto letnim wydaniu MADE IN 
Warmia & Mazury.
Okazjonalny numer po raz pierwszy wypuściliśmy głęboko 
w kraj, od bliskiego nam ideowo Podlasia, przez Kujawy i Po-
morze, aż po Kraków, Wrocław i Rzeszów, skąd przylatują do 
nas turyści. I naturalnie w Warszawie. Podkreślamy tę oczywi-
stość w stolicy, bo Warmia i Mazury stały się dla jej aktywnych 
mieszkańców głównym kierunkiem wypadowym, choćby na 
weekendowe oderwanie się od codzienności.
Nie znamy drugiej takiej krainy, w której obserwuje się bogaty 
miks rękodzielników, manufaktur, lokalnych twórców zdrowej 
żywności i miejsc, gdzie pielęgnuje się wypoczynek z jego naj-
prawdziwszym przesłaniem. Bo Warmia i Mazury to nie tylko 
osławione jeziora, lasy i trochę zamków pomiędzy nimi.
Jaka jest zatem Warmia i jakie są Mazury? Tę odwieczną za-
gadkę też postaraliśmy się rozwikłać. Ale czy zawitasz na pro-
wincję błogiej Warmii, czy też apetyt na życie spożytkujesz na 

Mazurach, ciągle jesteś w szerokiej strefie relaksu. Z niepod-
rabialnym zapachem sosen, zostającą na długo w nozdrzach 
miłą wonią wilgoci jeziora, nieskrępowaną przestrzenią, 
swobodą działania i ludźmi dookoła, którzy mają pozytywnie 
naładowane baterie.
A jaki będzie region w niedalekiej przyszłości, dlaczego mieli-
byście ułożyć tu swoje życie, jakim potencjałem biznesowym 
podbijamy świat? W letnim wydaniu MADE IN Warmia & Ma-
zury padnie dużo argumentów, które zbudowały markę regio-
nu nie tyle rozpoznawalną, co pożądaną.
Odwiedźcie tego lata jakąś zaskakującą agroturystykę, prze-
płyńcie się kajakiem, skorzystajcie z offowej kultury, słuchajcie 
ptactwa, znajdźcie serowara, poznajcie lokalną manufakturę 
i miasteczko, w którym jeszcze nie byliście, oddajcie się 
kulinarnym doznaniom gdzieś w knajpce, która hołduje dzie-
dzictwu regionu i bądźcie odważni w poszukiwaniu jego toż-
samości poza głównym szlakiem.
A jak wam podoba się okładka naszego letniego wydania?
Zamieściliśmy na niej zdjęcie, na które tak naprawdę składa 
się 65 zdjęć. Ich autor Andrzej „Szczurek” Waszczuk, wybit-
ny fotograf warmińsko-mazurskiej przyrody, robił je dronem 
z wysokości 125 metrów, maksymalnej z jaką dopuszczają 
przepisy. Więc by zaprezentować kilka kilometrów kwadrato-
wych pięknych pól, różnorodnych ekologicznych upraw wśród 
bagienek, połączył poszczególne kadry w całość. Co ciekawe, 
miejsce przebiega w okolicach Reszla, dokładnie na granicy 
Warmii i Mazur.

Dyrektor kreatywnyRedaktor naczelny
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REGION,
w którym warto żyć
Nietrudno namówić 
marszałka województwa 
Gustawa Marka Brzezina na 
refleksyjny wywiad o filozofii 
funkcjonowania na Warmii 
i Mazurach. Oto współczesne 
spojrzenie na region, w którym 
jeziora i lasy schodzą tym 
razem na dalszy plan.

WCZASY  
JAK KIEDYŚ
Wystarczy szybka decyzja 
po pracy i za trzy kwadranse 
już biwakujemy nad jednym 
z cudownych miejsc. Zasady 
caravaningu są tak samo żelazne 
jak fakt, że to my przyjeżdżamy 
w gościnę do natury, a nie 
odwrotnie. Więc trzymajmy fason.
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DZIEŃ DOBRY,
tu slow life
A może rzucić to wszystko 
i zamieszkać na prowincji 
Warmii i Mazur? Region od 
dekad kusi tych, którzy szukają 
alternatywy dla wielkomiejskiego 
stresu, chcą żyć w stylu eko, 
uczyć się rękodzieła, prowadzić 
agroturystykę i cieszyć się dniem 
bez większego powodu.
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BIELECKI
Wytatuował sobie panoramę 
rodzinnego Lidzbarka 
Warmińskiego – jeśli 
chcecie go o to zapytać, 
rezerwujcie czas, bo choć 
Radek Bielecki bawi publikę 
ze sceny kabaretowej, to 
temat Warmii, która go 
ukształtowała, traktuje 
z powagą i szacunkiem.

50
ZAKOCHANY 
NAPOLEON 
i inni
Niektóre z miejsc i zdarzeń, 
jakie odnotowała przeszłość 
ziem Warmii i Mazur, mogły 
nieźle namieszać w historii 
nie tylko kraju, ale i świata. 
Kiedyś zakazane i mroczne, 
a tego lata otwarte jak nigdy.

39
W czułym uścisku 
NATURY 
Wszyscy o niej słyszeli 
i pewnie dużo czytali – jakie 
skarby odsłania przyroda 
Warmii i Mazur, kiedy 
zejdzie się poza wydeptane 
szlaki? A nawet jeżdżąc 
po regionie uważajcie na 
dzikie zwierzęta – wciąż 
nie nauczyły się przepisów 
drogowych. 
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SZYBKI NUMEREK NA LATO
LICZBY, O KTÓRYCH MOGLIŚCIE NIE WIEDZIEĆ

9000 ZŁ

700 LAT

43 jeziora dziennie 
należałoby zaliczyć 
każdego dnia wakacji, by 
obejrzeć wszystkie na 
terenie Warmii i Mazur

9000 zł trzeba byłoby wydać na paliwo, gdyby przeciętnej 
klasy samochodem chcieć przejechać wszystkie asfaltowe 
drogi na Warmii i Mazurach – 14 005 km.

700 lat liczy najstarszy dąb 
w regionie (Bartek w Kadynach) 

– jest więc starszy od 
najstarszego zamku na Warmii 

i Mazurach i niewiele młodszy od 
najstarszego miasta na Warmii 

– historycznej stolicy Braniewa, 
której „stuknęło” 768 lat.

50 miast mamy na Warmii i Mazurach, największe 
(Olsztyn) ma równo 100 razy więcej mieszkańców 
niż najmniejsze (Młynary)

29,9 proc. – tyle powierzchni Warmii 
i Mazur zajmują lasy. Kraina jezior 
i lasów powinna więc być nazywana 
zgoła odwrotnie, bo powierzchni jezior 
mamy dokładnie sześciokrotnie mniej. 
Zresztą przewagę widać po największych 
przedstawicielach obydwu kategorii: 
Puszcza Piska liczy 1000 km kw., zaś 
jezioro Śniardwy „zaledwie” 114 km kw. 

12,8 mln kg ryb zjadają rocznie 
kormorany. Wędkarze łowią ich  
5,5 mln kg, a kłusownicy 1 mln.  
Może więc nie tylko śpiewajmy  
„Goniąc kormorany” Piotra Szczepanika, 
ale i przegońmy ich trochę?

4,137 mld lat – taki wiek ma meteoryt, który 11 lat 
temu spadł w podgiżyckiej wsi Sołtmany. Meteoryt 
kamienny o masie 1066 g uderzył w dach zabudowań 
gospodarczych, przebijając się do… łazienki. Wiek 
meteorytu oszacowało włoskie laboratorium Gran 
Sasso. Jego mały odłamek znajduje się w olsztyńskim 
Obserwatorium Astronomicznym.

43 JEZIORA

12,8 MLN KG

40 LAT

50 MIAST

4,137 MLD LAT

26 arów powierzchni 
zajmuje największy 
zamek krzyżacki 
na Mazurach (długi 
na 61,6 m i szeroki 
na 43,3 m) – w Nidzicy. 
Jego budowę 
rozpoczęto w 1370 roku.

26 ARÓW

29,9 % POWIERZCHNI

40 lat spędził na Warmii Mikołaj 
Kopernik – całe swoje dorosłe 
życie po studiach. Przebywał 
w Lidzbarku Warmińskim, 
Olsztynie i Fromborku, gdzie 
pochowano go w wieku 70 lat.
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MIEJSCE MOJE, A W NIM
Znani, lubiani i... zakochani w swoim miejscu na Warmii i Mazurach.  

Na łamach magazynu gościmy tych, którzy ulegli magii życia blisko natury.

wydanie nr 30, sierpień 2018

Wyrwaliśmy się kiedyś w czasie świąt do restauracji Przystań. 
Poszedłem po coś do samochodu i wracając oniemiałem na 
widok pięknej kobiety w drzwiach. Nie poznałem własnej żony, 
przyzwyczajony przez kilka dni do jej wiejskiego wizerunku: gumiaki, 
sweter, kamizelka. Tak się odstawiła na wyjazd do Olsztyna!”. 

wydanie nr 34, kwiecień 2019

„W moim domku na Mazurach nad jeziorem 
Badąg powstał pomysł na serial 

„Barwy szczęścia”. Popatrzyłam na 
krajobraz za oknem i tytuł napisał się sam”.

Ilona Łepkowska

wydanie nr 43, grudzień 2020

„Im jestem starszy i bardziej kumaty, tym bardziej jestem 
w stanie zrozumieć Olsztyn. Nawet w tej tkance miejskiej 
czuje się naturę i prawa przyrody. Jeśli ludzkość zacznie 
zamieszkiwać miasta oderwane od natury, to będzie 
bardzo źle, niebezpiecznie. Dlatego lubię tu przyjeżdżać, 
bo tu jest wszystko takie nienapuszone.”

wydanie nr 38, grudzień 2019

Jak tęsknię za moim domem na Warmii, 
to włączam sobie w komórce podgląd 
z monitoringu i się rozmarzę: o, tak bym 
sobie teraz posiedział na tarasie.”

wydanie nr 41, czerwiec 2020

„Żadne miasto nie ma 
do zaoferowania tyle, 
ile Mazury.”

 LUDZIE
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wydanie nr 35, czerwiec 2019

„Wychowałam się na olsztyńskim Pieczewie, w okolicach 
poligonu, lasu i przez dziecięce lata to właśnie tam szwendałam 
się z koleżankami i kolegami, robiąc dużo nierozsądnych rzeczy. 
Nie było drzewa, na które Izka się nie wdrapała”.

wydanie nr 23, maj 2017

„Kiedy dzieci kończą 
w czerwcu szkołę 
w Warszawie, to już 
wiadomo, że przez dwa 
miesiące nikt mnie z Mazur 
nie wyciągnie”. 

Ferenstein-Kraśko
Karolina

wydanie nr 27, luty 2018

„Któregoś roku, siedząc w łódce na 
jeziorze koło mojego domku, słyszałem 
gęganie. Brzegiem szły dwa dorosłe 
żurawie z dwójką małych. Jakby 
w swoim języku rozmawiały. To było 
tak niewiarygodne, że w takich rzeczach 
człowiek jest kompletnie zakochany”.

Krzysztof 
Daukszewicz

Wydanie nr 49, czerwiec 2022

Kiedy jadę do domu na Mazurach, już 
w okolicach Płońska schodzi ze mnie 
stres, permanentne napięcie, które 
mam w Warszawie. Przestaję odczuwać 
potrzebę kontrolowania rzeczywistości.

Pierwszy kryzys tęsknoty za 
Mazurami przeżyłem już na 
pierwszym roku studiów. Brakowało 
mi mazurskiej wilgoci, wyraźnie 
czułem, że powietrze w wielkim 
mieście jest suche, inaczej pachnie. 
Poszedłem do lekarza i otwarcie 
wyznałem, że jeśli nie da mi 
zwolnienia na kilka dni, żebym 
pojechał do domu, będę szukał 
innego alibi. Okazał się człowiekiem 
i wróciłem na chwilę do Mrągowa”.

wydanie nr 28, kwiecień 2018

Zdjęcia: Kuba C
hm

ielew
ski, Piotr R

atuszyński, Łukasz W
ajszczyk, Justyna R

adzym
ińska, D

aniel D
uniak
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Kanał Elbląski

Grunwald

Bociany 
w Żywkowie

Szczycieńskie 
pofajdoki

Skansen 
w Olsztynku 

Jezioro 
Jeziorak

Stare Miasto 
w Olsztynie

Wioska  
Garncarska 

Kamionka

Wieża  
widokowa  
w Kurzętniku

Grób Kopernika 
we Fromborku

Koń, góra, dachy kryte słomą… – może i brzmi znajomo, ale 
przy okazji wycieczki, i nie po Wiśle jak w sparafrazowanych 
słowach kultowej komedii, ale po warmińsko-mazurskich 
drogach, gdzieś poza utartymi szlakami wpadniecie 
zwyczajnie obejrzeć coś naszego i codziennego, choć wciąż 
wzbudzającego zaciekawienie i pozostawiającego wrażenie.
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Mrongoville 

Stacja Badawcza 
Parazytologii Instytutu PAN 
w Kosewie Górnym 

Port lotniczy  
w Szymanach

Szlak kajakowy 
Krutynią

Twierdza 
Boyen

Wielkie jeziora 
mazurskie

Stacja Badawcza Rolnictwa 
Ekologicznego i Hodowli 
Zwierząt w Popielnie

Mosty  
w Stańczykach

Tężnie solankowe 
w Gołdapi

Puszcza  
Borecka

Śluza  
Leśniewo 

Św. Lipka

Muzeum  
Gałczyńskiego 
w Leśniczówce 

Pranie
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Frombork

Braniewo

Elbląg Pieniężno

OrnetaPasłęk

Morąg

Iława

Lubawa

Ostróda

Olsztynek

Działdowo

Nidzica

Szczytno

Pisz

MikołajkiOLSZTYN

Mrągowo

Reszel

Lidzbark
Warmiński

Bartoszyce

Kętrzyn

WARMIA

MAZURY

POWIŚLE

BARCJA

ZIEMIA
LUBAWSKA

Giżycko

Węgorzewo

Olecko

Ełk

Ryn

Teren dzisiejszego województwa war-
mińsko-mazurskiego to obszar sztucznie 
połączonych krain historycznych – War-
mii, Mazur, Powiśla, Żuław czy Ziemi 
Lubawskiej. Dawniej obszar ten stanowił 
południową część Prus Wschodnich. 
Zatem wybierając się do Olsztyna, po-
wszechnie nazywanego stolicą Mazur 
w rzeczywistości dojedziemy na War-
mię – czyli teren dawnego Księstwa 
Warmińskiego. Krainy, której granice 
wyznaczono w czasach średniowiecza 
i nadano we władanie biskupom war-
mińskim. Warmia była zawsze katolicka, 
z tegoż względu pośród malowniczo 
pagórkowatego krajobrazu natrafimy na 
liczne wieże kościołów gotyckich i neo-
gotyckich, a cechą charakterystyczną 
tej krainy są niepowtarzalne przydrożne 
kapliczki, których jest co najmniej 1300. 
Wjeżdżając na Warmię wśród dzikich 
lasów i magicznych jezior natrafimy na 
wsie zachwycające starą architekturą 
drewnianą, obowiązkowo pokrytą czer-
woną ceramiczną dachówką. Natrafimy 
również na urokliwe miasta i miasteczka 
lokowane w średniowieczu, nierzadko 
z zachowanymi gotyckimi zamkami, ko-
ściołami i kamieniczkami. To po ich roz-
mieszczeniu możemy również wskazać 
historyczną granicę Księstwa Warmiń-
skiego, a jest tych miast 12: Olsztyn, Li-
dzbark Warmiński, Frombork, Braniewo, 
Dobre Miasto, Barczewo, Orneta, Reszel, 
Jeziorany, Pieniężno, Biskupiec i Bisz-
tynek. Zwłaszcza południową Warmię 
zamieszkiwali w większości Polacy, któ-
rych potomkowie przybyli z Mazowsza 
i posługiwali się gwarą warmińską opar-
tą na pięknej staropolszczyźnie, która 
jako jedyna została wpisana na krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego UNESCO.

nak bardzo różne. Na Warmii znajdzie-
cie spokój, sielskość i ciszę. Tu czas 
płynie bardzo powoli zmuszając nas 
do zwolnienia tempa i cieszenia się tu 
i teraz. Mazury to przede wszystkim 
raj dla amatorów żeglarstwa i sportów 
wodnych. W portowych miasteczkach 
znajdziecie tyle atrakcji, że nie dadzą 
wam się nudzić. 
Niezależnie na którą wersję odpoczyn-
ku się zdecydujecie, Warmia i Mazury 
przywitają was z sercem na dłoni. Od-
najdziecie tu dumnych, ale otwartych 
i gościnnych mieszańców, którzy chęt-
nie opowiedzą wam wiele ciekawostek 
o swojej krainie. 
Jadąc więc nad jeziora sprawdźcie 
uważnie dokąd się wybieracie, by nie 
nazwać olsztyniaka Mazurem. A rusza-
jąc z Warszawy do Olsztyna kierujcie 
się na północny-zachód. Ku zaskocze-
niu wielu Olsztyn bowiem jest bardziej 
wysunięty na zachód niż stolica (o całe 
34 km), choć często lokalizowany gdzieś 
hen, hen, daleko na wschodzie. 

Tak dobrze znane wszystkim hasło  
„jadę na Mazury” wywołuje wybuch pozytywnych 
emocji związanych z relaksem, wypoczynkiem 
i wyciszeniem, natomiast powrót z nich nazwany 
został przez Marcina Mellera egzystencjalnym bólem. 
Ale czy tak naprawdę to wiemy gdzie jedziemy? 
Dla niektórych Warmia i Mazury to jedynie Mazury. 
Jak zatem odnaleźć się tu bez mapy w ręku?

To gdzie są te Mazury? Odpowiedź nie 
jest tak prosta, gdyż teren Mazur, w od-
różnieniu do wspomnianej Warmii, nie 
miał sztywno wyznaczonych granic. 
Sam termin Mazury narodził się w po-
łowie XIX wieku i określał obszar za-
mieszkały przez Mazurów, czyli ludność 
z terenu południowych Prus Wschod-
nich przybyłą w średniowieczu z Ma-
zowsza. Posługiwali się mową polską lub 
gwarą mazurską. Odrębność w stosunku 
do Warmiaków narodziła się wraz z re-
formacją w XVI wieku, gdyż Mazurzy 
stali się protestantami, a dokładniej 
luteranami. Nazwa Mazur wywodzi się 
od przedrostka maz co oznacza mazać, 
brudzić, smolić – co w praktyce określa-
ła ludzi wytwarzających z drewna smołę 
i dziegieć, tak potrzebny w ówczesnej 
gospodarce. Teren Mazurów najłatwiej 
jest wyznaczyć po umiejscowieniu dzi-
siejszych miast: Mrągowo, Kętrzyn, Gi-
życko, Węgorzewo, Ruciane Nida, Pisz, 
Ełk, no i oczywiści Nidzica. 
Warmia i Mazury wrzucone do jednego 
worka, to w rzeczywistości zupełnie 
odmienne krainy. Niby podobne, a jed-

 
Tekst: Agnieszka i Tadeusz Morysińscy 
(Warmiacy z wyboru)
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MADE IN: Kiedy słyszy pan, że Warmia 
i Mazury to piękne miejsce turystyczne, 
to czuje też i lekki niedosyt, że ten re-
gion nie jest jeszcze poznany w innych 
ciekawych aspektach?
Gustaw Marek Brzezin: Dokładnie tak, 
bo nie można zaszufladkować go w jed-
nej gałęzi, nawet w tak rozpoznawalnej, 
jak turystyka. Marka Warmii i Mazur jest 
potężna, więc marzy nam się, by każdy 
poznał ją w szerszym aspekcie. Choć 
czasem i my, mieszkańcy, nie jesteśmy 
do końca świadomi, jakie mamy powo-
dy do dumy, bo np. z Warmii i Mazur 
wybiło się na arenę światową wiele firm, 
które z powodzeniem funkcjonują w za-
ciszu regionu. Mamy ogromny potencjał 
mieszkających tu ludzi, którzy działają 
skutecznie i w świecie wysokiej techno-
logii, i biznesu, i kultury.

Wystarczy wspomnieć choćby nasz 
młody Fundusz Filmowy, który ścią-
ga na Warmię i Mazury twórców kina. 
Dzięki ich filmom świat może poznać 
lepiej nasz region. Najnowsze dzieło 
kręcił u nas mistrz Jerzy Skolimowski, 
który odbierał Złotą Palmę w Cannes. 
„Cicha noc” Piotra Domalewskiego, 
którą wsparliśmy jako Fundusz Filmowy 
w pierwszym roku działalności, została 
obsypana nagrodami w zasadzie na 
całym świecie.

Region już od powojennych czasów był 
mekką twórczych ludzi, którzy tutaj 
wyzwalali swój potencjał. Sami od-
wiedziliśmy niedawno ulubioną przez 
Gałczyńskiego Leśniczówkę Pranie czy 
domek Osieckiej w Krzyżach.
Zdolni ludzie odnajdują się tu, realizują 
i spełniają życiowo. Pamiętam Stanisła-
wa Mikulskiego i Jana Kobuszewskiego, 
którzy chyba jako jedni z pierwszych 
sprowadzili się w moje strony, w okoli-
ce jeziora Gil Mały. Budowało to w nas 
poczucie ważności tego regionu, dumę, 
że ludzie, którzy są w centrum życia 
kulturalnego, tak znakomicie integrują 
się z mieszkańcami. To działa trochę jak 
magnes, bo skoro znana, powszechnie 
poważana i  lubiana postać obrała to 
miejsce do życia, to znaczy, że musi być 
wartościowe.
Tym, co wyróżnia mocno nasz region 
i stanowi jego główny kapitał, jest swo-
boda tworzenia i działania. W tym za-
kresie jesteśmy bezkonkurencyjni. Nasze 
otoczenie i jego dostępność umożliwia 
wykorzystanie niemal każdej godziny 
na „ładowanie akumulatorów”, więc tu 
pozytywnie naładowanym chodzi się 
cały czas. Nie bez powodu słyszymy, że 
żyjemy i pracujemy w miejscu, do które-
go inni przyjeżdżają wypoczywać.

Zaledwie kilka lat temu rozmawialiśmy 
w wywiadzie o tym, jak zatrzymać 
zdolnych młodych ludzi w regionie. 
Dzisiaj oni sami chcą tu zostać.
Trend się odwrócił. Zawsze zależało 
nam na zbudowaniu takiego klimatu, 
by młode pokolenie widziało na Warmii 
i Mazurach swoje miejsce na ziemi. Do 
pracy, zakładania rodzin, do rozwoju. 
Ludzie pokazali, co jest dzisiaj nadrzęd-
ną wartością: spokój życia, swoboda 
działania, dla której w dobie pracy zdal-
nej nie ma w zasadzie żadnych barier. 
Ileż mamy wspaniałych przedsięwzięć, 
aktywności w sferze kultury, festiwali, 
które ściągają ludzi nie tylko z Polski, ale 
i zagranicy.

Region, w którym warto żyć – co kryje hasło 
firmowe Warmii i Mazur? Jaka jest tutejsza filozofia 
funkcjonowania i co sprawia, że region stał się mekką 
tych, którzy szukają swobody działania w naturalnym 
otoczeniu? Rozmowa z marszałkiem województwa 
Gustawem Markiem Brzezinem odsłania współczesny 
obraz krainy, która kusi nie tylko jeziorem i lasem.

TU ŻYJESZ  
W POUKŁADANEJ
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Pandemia i możliwości zdalnej pracy 
sprawiły, że długookresowo przebywali 
tu wszyscy ci, którzy mieli dokąd przy-
jechać – do domków, na działki. Nawet 
rynek nieruchomości na Warmii i Mazu-
rach bardzo się ożywił. To też pokazuje, 
że myślenie o tym regionie i filozofia 
tutejszego życia mają swoją wartość. Że 
budowanie marki Warmii i Mazur pod 
kątem naszego hasła „region, w którym 
warto żyć” nie jest pustym sloganem.

Fenomenem regionu jest najwięk-
sze skupisko w Polsce miast sieci Cit-
taslow, które promują niespieszny 
i przyjazny rytm życia.
Niedoceniane kiedyś miasteczka przeży-
wają dzisiaj boom, również wśród mło-
dego pokolenia. Są świetnie urządzone 
infrastrukturalnie, mają bogatą ofertę 
kulturalną i edukacyjną. Tu dzisiaj żyje 
się bez żadnych kompleksów, w otocze-
niu rozwijającej się świetnej marki.
Do małych miejscowości, do wiose-
czek sprowadzają się światli ludzie, któ-
rzy osiągnęli już pewien poziom życia, 
a dzisiaj doceniają naturalny spokój. 
Tworzą zaczyn aktywności społecz-
nej, udzielają się kulturowo, zakładają 
w swoich miejscach małe galerie, teatry, 
manufaktury czy gospodarstwa agro-
turystyczne z niebanalnym pomysłem.

TYM, CO WYRÓŻNIA NASZ 
REGION I JEST JEGO GŁÓWNYM 
KAPITAŁEM, JEST SWOBODA 
TWORZENIA I DZIAŁANIA. 
W TYM ZAKRESIE JESTEŚMY 
BEZKONKURENCYJNI. 
NASZE OTOCZENIE I JEGO 
DOSTĘPNOŚĆ UMOŻLIWIA 
WYKORZYSTANIE NIEMAL 
KAŻDEJ GODZINY 
NA „ŁADOWANIE 
AKUMULATORÓW”, WIĘC TU 
POZYTYWNIE NAŁADOWANYM 
CHODZI SIĘ CAŁY CZAS. NIE BEZ 
POWODU ZATEM SŁYSZYMY, 
ŻE ŻYJEMY I PRACUJEMY 
W MIEJSCU, DO KTÓREGO INNI 
PRZYJEŻDŻAJĄ WYPOCZYWAĆ.
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Dzisiaj styl życia spójny z naturą jest 
sprawą nadrzędną. Istotną wartością, 
której poszukuje człowiek, jest funk-
cjonowanie w przyjaznym środowisku. 
Te wspomniane miasteczka i wsie są już 
często świetnie poukładane – wiemy, 
gdzie udać się do zaprzyjaźnionego 
piekarza czy serowara, gdzie i co two-
rzą rękodzielnicy, mamy społeczności 
wzajemnie się wspierające. 

Warmińsko-mazurskie to dzisiaj syno-
nim jakich wartości?
Obszar Warmii i Mazur stwarza idealne 
rozwiązania dla biznesu, łączące dostęp 
do niezwykłej przyrody oraz zaawan-
sowanych rozwiązań technologicznych. 
Duży potencjał gospodarczy sprzyja 
nie tylko budowaniu tu biznesu od pod-
staw. Jest również dobrą alternatywą 
dla wszystkich przedsiębiorców poszu-
kujących nowych lokalizacji do przenie-
sienia już istniejących firm lub otwarcia 
kolejnych filii. Nowoczesna infrastruktu-
ra biznesowa i walory środowiskowe to 
niepowtarzalny wyróżnik województwa 
w skali całego kraju. Dla części przed-
siębiorstw Warmia i Mazury jako marka 
są też doskonałym argumentem, by 

tu rozwijać biznes lub go tu ulokować. 
Wiąże się to m.in. z efektem pochodze-
nia. To jest mocny argument, jeśli coś 
wytwarzane jest w regionie budzącym 
najlepsze skojarzenia. Już dzisiaj ko-
rzystamy ze swojej marki, jeśli chodzi 
o produkcję żywności wysokiej jakości, 
która kojarzy się z czystym regionem, 
lokalnymi wytwórcami i przywiązaniem 
do tradycji.

Tuż po wakacjach oficjalnie wdrażana 
będzie w życie czwarta specjalizacja 
regionu – zdrowe życie. Najważniejsza 
z dotychczasowych?
Obok świetnie rozwiniętych trzech 
pierwszych (technologia drewna, biznes 
związany z wodą oraz zdrowa żywność) 
ta ma fundamentalne znaczenie, bo do-
skonale wpisuje się w obraz natury, do-
brego życia, infrastruktury turystycznej 
i tutejszego klimatu. A ludzie przy okazji 
wypoczynku potrzebują diagnozy stanu 
zdrowia, poradnictwa, popilotowania ich 
w trakcie wypoczynku. Ta specjalność 
może wydłużyć ruch turystyczny poza 
okres letni, na pozostałe pory roku. Bo 
dzisiaj taki jest trend – by maksymalnie 
w zdrowiu wykorzystać życie.
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Ale już jest analizowana i piąta specja-
lizacja, związana z branżą IT. Czysta, 
wkomponowująca się w naturę. Dzisiaj 
widać ogromny potencjał i pozycję na-
szych firm z tego sektora. Dowodem na 
to jest zagospodarowanie wszystkich 
pieniędzy z poprzedniego okresu unij-
nego wsparcia za lata 2014–2020, gdzie 
około 40 proc. środków spożytkowała 
właśnie innowacyjna i wysokiej techno-
logii gospodarka. Gdyby tego potencja-
łu nie było by w regionie, tych pieniędzy 
by nie wykorzystano.

Zwiedza pan region swoim zabytko-
wym samochodem, tak jak wielu przy-
jezdnych?
Klasyk świetnie pasuje do naszej tury-
styki w stylu slow. Sama przyjemność, 
kiedy tymi pięknymi drogami jedzie się 
70 km/h i nic nas nie pośpiesza. Zresztą, 
widać to po coraz większej liczbie zlo-
tów i rajdów, które ściągają do naszego 
regionu z całego kraju. 
W ogóle przejażdżka zabytkowym au-
tem to trochę przyjemność porównywal-
na z gotowaniem – jeśli się nim wyrusza, 
to dowód na to, że ma się wolny czas. 
A to po prostu luksus.
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ŻYCIA
STYL

Warmia i Mazury – mekka 
ludzi uzdolnionych, którym 
nieskrępowane otoczenie 
rozbudza kreatywność i chęć 
do działania. Możesz tu 
cieszyć się po równi z prywatnej 
codzienności i biznesowego luzu.



 SLOW LIFE

019

SLOW LIFE



Minęło osiem lat odkąd serce zabiło 
im na widok wzgórz i doliny położonej 
między dwoma jeziorami. Siedlisko Nie-
dziela w Zyndakach to spełnienie ma-
rzeń o miejscu, gdzie każdy dzień jest 
celebracją życia. Pochodzący z War-
szawy Dzidka i Darek przed kilkoma 
laty szukali dla siebie miejsca na reset 
od zawrotnego tempa stolicy. Stuletnie 
gospodarstwo na obrzeżach wsi rozko-
chało ich swoim potencjałem.
– Kiedy jechaliśmy tu po raz pierwszy 
z agentem nieruchomości, już z drogi 
zwróciły moją uwagę dachy trzech bu-
dynków na wzgórzu – wspomina Dzidka 
Przetacka, współwłaścicielka Siedliska 
Niedziela. – Był styczeń, niezbyt dobra 
pora na oglądanie takich miejsc. Ale 
kiedy poczuliśmy jego energię, prze-
szliśmy się po starym sadzie, oczami 
wyobraźni zobaczyłam sielski, zatopiony 
w zieleni raj. Nazwaliśmy siedlisko od 

„Sontag” – starej nazwy naszej miejsco-
wości z czasów pruskich. A dodatkowo 
nawiązaliśmy do naszego wielkomiej-
skiego marzenia, że kiedyś „niedziela bę-
dzie dla nas”. Leniwa, aktywna, rodzinna, 
samotna i wśród przyjaciół – każdemu 
z naszych gości według potrzeb.

Kiełkująca zmiana
Historii o życiowych zwrotach akcji 
pod wpływem tutejszego krajobrazu 
można usłyszeć wiele na Warmii i Ma-
zurach. Już od lat 90. sprowadzali się 
tu miłośnicy życia w bliskości z natu-
rą. A konieczność pracy zdalnej pod-
czas pandemii zainspirowała kolejnych 
mieszkańców dużych miast, aby prze-
nieść swoje życie na prowincję.
Paweł, analityk biznesowy pracujący 
zdalnie w firmie zlokalizowanej w War-
szawie, wraz z Natalią, lektorką, dołączyli 
do wspierającej się, prężnej społeczności 
z okolic Jezioran. Skupia ona przybyszy 
z miast – twórców, hodowców, produ-
centów naturalnej żywności, którzy na 
Warmii zaczęli swoje życie od nowa. I na 
czele ze Stephanem Lefevre, francuskim 
hodowcą owiec, stworzyli artystyczną 
grupę – Teatr Niezbyt Zwyczajny.

– Podczas odwiedzin poznanych przy-
padkiem właścicieli Kwaśnego Drzewa 
Sauerbaum pod Jezioranami, zakochali-
śmy się w tutejszym krajobrazie – wspo-
mina Paweł Godlewski, współwłaściciel 
gospodarstwa „Stary nowy sad” w Ląd-
ku pod Bisztynkiem. – A miejscowi 
ludzie sprawili, że zaczęła kiełkować 
w nas zmiana. Którejś jesieni pojecha-
liśmy kupić warzywa do gospodarstwa 
w Lądku, a obok wyłonił się stary dom 
otoczony zdziczałym sadem. Po jego 
częściowym remoncie dwa lata póź-
niej przenieśliśmy tu nasze życie. Co 
roku powiększamy ogród warzywny, 
zasadziliśmy 160 owocowych drzew 
starych odmian i… dalej remontujemy 
nasze wymarzone miejsce na ziemi. 
Dzieci rosną razem z drzewami albo 
zanurzone w książkach i komputerach, 
albo bawiąc się swobodnie na łące. 
Kury i kozy, które z czasem pojawiły się 
w gospodarstwie, mają do dyspozycji 
duże wybiegi i odwdzięczają się swoj-
skim mlekiem i jajami oraz pracą przy 
usuwaniu chwastów. Pomimo kilku lat, 
które minęły od wyjazdu ze stolicy, na-
dal często gościmy przyjaciół z miasta. 
Znajomi dzwonią też z prośbą o konsul-

tację, na co zwrócić uwagę przy zakupie 
starego domu czy siedliska.

Niezależność z natury
Wystarczy post ze zdjęciem truska-
wek czy kapusty na facebooku, aby 
w Ekologicznym Gospodarstwie Ogrod-
niczym we Frygnowie rozdzwonił się 
telefon. Chętnych na świeże eko wa-
rzywa i owoce jest zazwyczaj więcej niż 
plonów. Kiedy dziewięć lat temu Joanna 
i Sebastian Walkiewiczowie porzucili 
stolicę i kupili gospodarstwo na wsi 
pod Olsztynkiem, sami musieli szukać 
odbiorców swoich produktów. Dzisiaj 
mają listę klientów, którzy biorą każdy 
towar w ciemno.
– Po latach intensywnego życia w War-
szawie szukaliśmy nowego pomysłu na 
siebie – wspomina Sebastian, politolog 
z zawodu. – Żona jest ogrodnikiem, 
więc zdecydowaliśmy się kupić 11-hek-
tarowe gospodarstwo na Warmii. Pro-
dukcja zdrowej żywności bez chemii to 
był strzał w dziesiątkę, choć obarczona 
ciężką, fizyczną pracą.
– Pracujemy od piątej rano do wieczora, 
ale jesteśmy szczęśliwi – dodaje Joanna. 
– Własny kawałek ziemi, certyfikowane 

A może rzucić to wszystko i zamieszkać na prowincji 
Warmii i Mazur? Uprawiać eko warzywa, piec domowy 
chleb, prowadzić agroturystykę? Region od dekad kusi tych, 
którzy szukają alternatywy dla wielkomiejskiego stresu.  
A pandemia jeszcze bardziej podkręciła boom na własny 
kawałek ziemi w inspirującej przestrzeni wiejskiej.

 SLOW LIFE

020



uprawy eko pozwalają na niezależność. 
A komentarze klientów w stylu „takie 
truskawki jadłem ostatnio w dzieciń-
stwie” to motywacja, aby dzielić się 
pasją do zdrowego życia.
– Pozytywny efekt pandemii jest taki, że 
skierowała nasze potrzeby w stronę natu-
ry. Sprawiła też, że własny kawałek ziemi 
jest w cenie bardziej niż kiedykolwiek – 
dodaje Hirek, właściciel permakulturowe-
go gospodarstwa w Skolitach. – Chcemy 
zwolnić tempo i skupić się na jakości ży-
cia, dlatego rośnie zainteresowanie dobrą 
ekologiczną żywnością, której szukamy 
u źródła – bezpośrednio u rolników.

Świat który odchodzi
Wimlandia to grupa miłośników tra-
dycji, dobrej kuchni i rzemiosła. Two-
rzy ją około dwudziestu gospodarstw 
agroturystycznych, lokali, pracowni 
rękodzielniczych i małych zakładów 
produkcyjnych. Wspólnie wystawia-
ją się na festynach i targach, stworzyli 
mapę, która wskazuje drogę do ukry-
tych wśród pól gospodarstw, lokali 
i zakładów rozrzuconych po Warmii 
i zachodnich Mazurach.

napar ze świeżych ziół w Galerii Kawko-
wo w centrum wsi.
„Wieś jest spowolnieniem. Zatrzymuje 
człowieka. Zarówno fizycznie, jak i psy-
chicznie. A bycie wieśniakiem to powód 
do dumy. Zawiera w sobie ogromną 
wiedzę na temat natury, która to wiedza 
nie jest dana człowiekowi w mieście, 
choćby całymi dniami przesiadywał 
w parkach.” – napisała w swojej be-
stsellerowej książce „Jak zostać wie-
śniakiem” Joanna Posoch, właścicielka 
Lawendowego Pola, która ponad 20 lat 
temu przeprowadziła się z Warszawy 
na Warmię.
Podczas wrześn iowego fes t iwa lu 
„Sztuka w obejściu” właściciele gospo-
darstw z gminy Jonkowo zapraszają 
w swoje progi prezentując potencjał 
kulinarny i artystyczny. Podwórkowe 
galerie, warsztaty, koncerty pod chmur-
ką i degustacje lokalnych przysmaków 
przyciągają z roku na rok coraz więcej 
uczestników. To okazja, aby z pierwszej 
ręki zasięgnąć wiedzy o tym, jak zacząć 
żyć w duchu slow.
 
Tekst: Beata Waś
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– Nasza rola nie ogranicza się tylko do 
prowadzenia gospodarstw, raczenia 
gości wyszukaną kuchnią – twierdzi 
Beata Sacharuk z Uroczyska Deresze 
w Giławach. – Edukujemy przyjezdnych, 
wskazujemy na różnice historyczne, 
przyrodnicze czy nawet religijne krain, 
na styku których działamy. Opuszcza-
jąc kilka lat temu miasto, zmieniłam 
dotychczasowe priorytety. Wieś uczy 
uważności, pokory i szacunku dla oto-
czenia oraz dorobku naszych przodków. 
Wierzymy, że każdy gość opuszcza nasz 
region nie tylko bardziej wyciszony, 
ale też uświadomiony, wrażliwszy na 
otoczenie, historię. Wimlandia to rodzaj 
misji – zatrzymać świat, który odchodzi 
i pokazać, jak jest fascynujący.

Sztuka w obejściu
Nowe Kawkowo i  jego okolice to już 
znana społeczność artystycznych dusz 
tworzących nietuzinkowe gospodar-
stwa. Każdego lata ciągną tu tłumy, aby 
zażyć aromaterapeutycznego spaceru 
na Lawendowym Polu. Albo zjeść cre-
pes i kupić unikatową ceramikę w go-
spodarstwie Cegielnia Art czy wypić 
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MADE IN: Na przedramieniu masz wytatuowaną panoramę 
zabytków Lidzbarka Warmińskiego. Działa czasem jak bill-
board promujący nasz region?
Radosław Bielecki: Tatuaż jest w takim miejscu, że niezbyt 
często go widać, a moi znajomi wiedzą, że lepiej mnie nie 
zagadywać o tatuaż i ukochaną Warmię, bo mogę jeszcze 
wyciągnąć mapę świętej Warmii i zaczyna się wtedy długi 
wykład o regionie, który mnie ukształtował.

Jakich genów nabyłeś tu?
Warmia to ostoja łagodności, spokoju i równowagi. Małe za-
ludnienie, dziewicza przyroda, zamki i zabytki rozsiane pośród 
pagórków, aleje wiekowych drzew, którymi zwyczajna jazda 
samochodem zamienia się w uroczą podróż, przy drogach 
słynne kapliczki, czuć tu historię. Takie okoliczności wycho-
wują ludzi spokojnych, roztropnych, łagodnych. Ten warmiński 
gen przydał mi się w pandemii. Dużo popularnych artystów 
żyjących z występów skarżyło się w mediach jak bardzo ich 
ona dotknęła. My, artyści, zawsze mawiamy, że łaska widza na 
pstrym koniu jeździ. Więc i w innych okolicznościach strumień 
dochodu mógł niespodziewanie się skończyć. A umówmy 
się, nie zarabialiśmy jakoś mało, więc zamiast żyć wystawnie, 
ponad stan, brać kredyty na fanaberie, można było przy odro-
binie rozsądku odłożyć czy zainwestować. 

Warmiński rozsądek – to ten gen? 
Tak, już wcześniej kupiłem stary poniemiecki dom w pobliżu 
Jeleniej Góry. Po remoncie wynajmujemy go turystom, na 
miejscu mam też ekipę, która organizuje spływy kajakowe 
dla moich gości. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, ale zawsze 
jakieś dodatkowe źródło dochodu. Czas pandemii, gdy nie 
mogliśmy występować, wykorzystałem na rozwinięcie kolej-
nego pomysłu. Założyłem stacjonarny i internetowy sklep dla 
tenisistów. Od lat amatorsko uprawiam ten sport i brakowało 
mi takiego miejsca, jakie właśnie stworzyłem. Ale dopiero 
uczę się biznesu. Na szczęście nie mam ciśnienia, mam z cze-
go żyć, bo wracamy na scenę, ale sam wiesz, że jak się coś 
robi z pasją, dobrze się to rozwija. Wasz magazyn jest tego 
przykładem. Robicie świetną robotę dla regionu. Ale mam 
też świadomość, że całe życie nie będę kabareciarzem. A tym 

Jego znajomi wiedzą, 
że przypadkowe zagadnięcie 
go o Warmię zaowocuje 
godzinami fascynujących 
opowieści, których finałem 
będzie zorganizowanie 
im tu wyprawy. Radosław 
Bielecki bawi publikę ze sceny 
kabaretowej, ale temat Warmii, 
która go ukształtowała, 
traktuje z powagą i szacunkiem.

RADOSŁAW BIELECKI
(rocznik ’78) – wychowanek Lidzbarka Warmińskiego 
i tamtejszej sceny kabaretowej, gdzie współtworzył 
swój pierwszy Kabaret Snobów. W 2008 roku przeniósł 
się do Wrocławia zasilając skład jednego z najpopular-
niejszych kabaretów w Polsce – Neo-Nówki. Wielki fan 
Warmii i rodzinnego Lidzbarka, jeden z promotorów 
Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry.

bardziej gdy masz trójkę dzieci, którym chcesz dać start, 
jakiego sam nie miałeś, warto zadbać o rozważną rodzinną 
politykę finansową. Myślę, że taką roztropność, normalność 
i umiar wykształciły we mnie Warmia.

A może organizacja wycieczek po Warmii to kolejny pomysł 
na biznes?
(śmiech) Regularnie namawiam znajomych do przyjazdów 
turystycznych na Warmię. A niedawno sam zabrałem tu grupę 
znajomych. W ciągu tygodniowego pobytu zorganizowałem 
im loty widokowe nad Olsztynem, rejs po jeziorze Krzywym, 
turniej strzelecki, wycieczkę do Gierłoży, całodniową wizytę 
w Lidzbarku Warmińskim, gdzie znajomy przewodnik z fajną 
opowieścią oprowadził ich po mieście. I świadomie zaplano-
wałem postój przy znaku historycznej granicy Warmii i Mazur. 
Obie części województwa mają swoje uroki, choć od żeglar-
skich Mazur, trochę zadeptanych przez turystów, jednak wolę 
spokojną, pełną sielankowych siedlisk Warmię. Moi przyjaciele 
z południa Polski byli zachwyceni pobytem. I ilością możliwo-
ści aktywnego spędzenia czasu jakie daje nasz region. A to 
wszystko mimo złej pogody, bo byliśmy tu w październiku. Ten 
wyjazd pokazał, że jest jeszcze sporo do zrobienia jeśli chodzi 
o promocję oferty turystycznej regionu. By każdy, kto usłyszy 
coś ciekawego o Warmii i Mazurach, mógł w jednym miejscu, 
na jednej stronie internetowej sprawdzić kompleksową ofertę. 
Od atrakcji turystycznych, przez noclegi, po lokalnych produ-
centów. A jest ich tu cała masa. Gdy tu jestem, niemal zawsze 
kupię sobie parę butelek piwa Ukiel i kilka słoików od Kisz Me 
Now (lokalny producent kiszonek – red.). Region jest pełen 
ewenementów, które nie są odpowiednio rozpoznawalne 
i wypromowane w kraju. Choćby najstarszy w Polsce festiwal 
kabaretu, czyli Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. 

Myślisz o tym by kiedyś wrócić na Warmię? 
Choć od wielu lat mieszkam we Wrocławiu, to cały czas mam 
swoje mieszkanie w Lidzbarku Warmińskim. Nie sprzedaję go, 
by czuć, że zawsze mogę wrócić. W głębi duszy cały czas je-
stem małomiasteczkowym Warmiakiem.
 
Rozmawiał: Michał Bartoszewicz, obraz: Sławek Przerwa
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KAWAŁEK WARMII, 
OKRUSZEK MAZUR

Przyjeżdżasz, rozglądasz się, zakochujesz, a potem zostawiasz…  
Więc weź ze sobą chociaż coś wyjątkowego, co przypomni ci przygodę na Warmii  

i Mazurach. Nie magnes na lodówkę, ale nietuzinkową, oryginalną  
i ręcznie robioną pamiątkę z regionu.

MAZURSKI KONIK NA SZCZĘŚCIE
Konik z zaplecioną grzywą to na Warmii i Mazurach 
tradycyjny symbol pomyślności oraz dostatku. Jego 
wizerunek ze starego kafla zainspirował Eleonorę 
Toś z Kaflarni Warmińskiej do zaprojektowania cera-
micznej figurki. Koniki wytwarzane w Kaflarni mają 
różne rozmiary, kolory i zdobienia, ale każdy przynosi 
szczęście.

Kaflarnia Warmińska  
fb/KaflarniaWarminska/

SPOCZNIJ PROSZĘ
Wiąz to drzewo z bardzo skomplikowanym wnętrzem. 
Rysunek słojów zawsze jest wyraźny i niepowtarzalny 
jak linie papilarne. Za tą nieprzewidywalność wiąz po-
kochał Tomasz Głód, stolarz ze Skajbot. Stołki i stoliczki 
jego wyrobu zachwycają prostotą i naturalnością, bo 
jego celem nie jest stworzenie finezyjnego mebla, ale 
pokazanie wyjątkowości szlachetnego gatunku drewna.

Tomasz Głód, Skajboty 
wszuwarach.pl

LATO W SŁOIKU
Zbierają polne rośliny, owoce z opuszczonych sadów, zioła 
i kwiaty, a potem zamykają je w wekach. Spółdzielnia so-
cjalna, która wytwarza Mazurskie Słoiki, równo dzieli zy-
ski i uczciwie przygotowuje przetwory. Dzięki temu zimą, 
siedząc pod kocykiem, możesz odkręcić słoik z konfiturą 
z płatków dzikiej róż i zatęsknić za mazurskim latem.

Mazurskie Słoiki 
mazurskiesloiki.pl

W PAŁACOWYM STYLU
Manufaktura Pałac Nakomiady specjalizuje się w ce-
ramicznych piecach i kominkach. Duże są ozdobą 
przestronnych stylowych wnętrz, a ich malutkie repliki 
zmieszczą się nawet na półce w kawalerce. Są wzorowa-
ne na historycznych piecach, ręcznie malowane, a gdy 
włożyć w środek świeczkę, to nawet trochę grzeją.

Manufaktura Pałac Nakomiady 
manufaktura.nakomiady.pl
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WOJOWNICZE BABY PRUSKIE 
Tajemnicze kamienne posągi znajdowane na 
Warmii i Mazurach są pamiątką po plemio-
nach Prusów. I najprawdopodobniej wcale nie 
przedstawiają bab, ale pogańskich wodzów. 
Zabierz wojownika do domu, a będzie strzegł 
i twojej siedziby. Jego wizerunek to jeden 
z najważniejszych symboli regionu i inspiracja 
dla twórców suwenirów. Takie rzeźby wykony-
wane są m.in. w Wiosce Prusów w Piwnicach 
Wielkich. Zaś najbardziej znaną Babę Pruską 
obejrzycie na dziedzińcu olsztyńskiego zamku.

wioskaprusow.pl

NASTROJOWA ŁĄKA
Lawenda, stokrotki, kaczeńce, a nawet 
sosnowe igły – to po prostu Niezwykłe 
Świece. Rośliny z warmińsko-mazur-
skich pól, lasów i ogrodów zastygły 
w wosku. Wystarczy jednak zapalić 
świecę, by ożyły tworząc niezwykły 
teatr blasku i cienia. No coś pięknego.

Niezwykłe Świece 
fb/SwieceRekodzielo/

MGIEŁKĄ OTULONE
„Mgiełka na dobre lato” pięknie pachnie i odstrasza meszki 
i kleszcze. Pościel spryskana „Mgiełką na dobry sen” uspo-
kaja lawendowym aromatem. „Mgiełka na dobrą zimę” 
rozgrzewa imbirem i pomarańczą, a „Mgiełka na jasny 
umysł” stawia na nogi lepiej niż kawa. Kama z Tygla War-
mińskiego tworzy kompozycje zapachowe na różne okazje 
– z naturalnych składników i przemyślane.

Tygiel Warmiński 
tygielwarminski.pl

MAPA Z PRZESZŁOŚCIĄ
Jak wyglądały dawniej tereny tworzące teraz województwo 
warmińsko-mazurskie? Które miasta miały kluczowe zna-
czenie, a o których nie warto było nawet wspomnieć? Mapa 
Prus Książęcych opracowana przez Caspara Henneberger 
pod koniec XVI wieku to nie tylko doskonały przykład sztuki 
kartograficznej, ale też piękna grafika wykonana z najwyż-
szym kunsztem. 

Reprint Wydawnictwo QMK  
wszuwarach.pl

TRUNEK OD KOPERNIKA
„Weźcie wina sublimowanego dwie kwarty, ususzonych 
jagód figi 4 drahmy, cynamonu, goździków i szafranu po 
5 drahm…” – tak zaczyna się przepis na nalewkę autor-
stwa mistrza Kopernika, który miał łagodzić dolegliwo-
ści żołądkowe. Starostwo Olsztyńskie i firma Mazurskie 
Miody przygotowały na jego podstawie wyjątkowy 
trunek – Sublimat Winny Mikołaja Kopernika. Zgodnie 
z zaleceniem doktora astronoma, należy go zażywać 
„wygodnie i niewstrzemięźliwie”.

mazurskiemiody.pl
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GDYBY  
KURTKA  
MIAŁA  
JĘZYK

Tekst: Aga Kacprzyk

Stare żagle na Warmii 
i Mazurach nie marnują się. 
Przynajmniej w jego 
oryginalnej pracowni. 
Frank McGregory tworzy 
unikaty, a już na pewno nigdy 
nie uszył dwóch identycznych 
rzeczy. Dlatego hipsterzy 
z Londynu czekają miesiącami 
na ciuchy tylko dla nich.

W czasie I wojny światowej 16-letni Franciszek Witkowski 
za namową znajomego marynarza zaciąga się na parowiec 
w Kłajpedzie i płynie do Szkocji w poszukiwaniu pracy. Za-
trudnia się przy szyciu żagli. Aby nie marnować resztek cen-
nego płótna, szyje marynarzom i dokerom spodnie i kapoty, 
barwiąc je chałupniczymi sposobami i impregnując rybim 
olejem. Do igły i nitki wraca dopiero w latach 60., dorabiając 
do emerytury usługami krawieckimi. To wtedy dorastający 
wnuk, uczeń technikum budowlanego, przychodzi do niego, 
aby poznać krój i uszyć sobie spodnie. 
Gdyby nie dziadek Franciszek, Grzegorz Witkowski nie został-
by Frankiem McGregorym.

Co wolno Niemenowi, to nie uczniowi
– Witkowski, ciebie obejrzeć musi cała szkoła – zaapelował 
dyrektor technikum, widząc go w żółtych, własnoręcznie 
uszytych sztruksach, koszuli w kwiaty, dwurzędowej mary-
narce podpatrzonej u Niemena i biało-czarnych kowbojkach, 
które kupił za pieniądze z wakacyjnej fuchy (zresztą u szewca 
na Alejach Jerozolimskich w Warszawie). Dyrektor oprowadził 
go po wszystkich klasach. – Tylko spójrzcie! Tak nie powinien 
wyglądać żaden uczeń w szkole!
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– Ale od kumpli zamówienia na spodnie posypały się – śmieje 
się po latach Grzegorz Witkowski. – A na dużej przerwie pode-
rwałem najpiękniejszą dziewczynę w szkole.
Od dziecka ciągnęło go do mody. Już w szóstej klasie pod-
stawówki uszył sobie slipy kąpielowe zawiązywane z boku na 
tasiemkę, a w technikum, za sprawą dziadka, tworzył ciuchy 
jakie wówczas nosili Beatlesi, Rolling Stonesi i dzieci kwiaty 
zza żelaznej kurtyny.

Sekret tureckiego marmurku
– Zostaw te budowy, uszyj coś – powiedziała do niego naj-
piękniejsza dziewczyna ze szkoły, jego żona i matka synów 
Sebastiana i Pawła, a w męża pracowni także kolorystka, 
kiedy w latach 90. rozwijała się polska przedsiębiorczość, a on 
pracował na budowach. Zaczął szyć koszulki z barwionych 
pieluch tetrowych – na targowisku rozchodziły się jak gorący 
towar. Gdy nastała moda na dżins marmurek i tureckie kurtki, 
poznał najpilniej strzeżony sekret branży modowej, przebar-
wianie dżinsu chlorem. – Wstyd przyznać, ale podrabiałem 
Turków! – śmieje się. 
Biznesy lat 90. dobrze szły, choć szybko umierały. Witkowski 
wrócił do zawodu i rozpoczął studia zaoczne, ale miłość do 
mody nie minęła. 

Prekursor polskiego upcyklingu
Kurtka ze starych żagli była eksperymentem. Chciał dać im 
drugie życie, choć o zero waste czy wabi sabi nikt jeszcze 
w Polsce nie słyszał. Zaprezentował ją w Mikołajkach na dep-
taku – sprzedał od razu. Odzież w stylu żeglarskim firmuje 
marką Old Sail. 
– Niektóre żeglarskie kurtki są z żagli bawełnianych, inne z da-
kronowych, w projekcie zostawiam oryginalne elementy, jak 
oczka, zaśniedziałą raksę, linkę żeglarską oraz napisy na żaglu 
świadczące o jego pochodzeniu, czasem nawet rdza staje się 
niezwykłym ornamentem – opowiada. 
Na potencjał, jaki tkwi w odzieży szytej z rzeczy z demobilu, 
otworzył mu oczy amerykański projektant Greg Lauren, choć 
postmilitarne projekty Witkowskiego mają własną tożsamość. 
Militarna i żeglarska kolekcja to certyfikowane unikaty od-
ręcznie podpisane numerem seryjnym i autografem Franka 
McGregora. Na tej odzieży również nie brakuje oryginalnych 
akcentów. Jest nim np. napisany na tkaninie numer telefonu 
do holenderskiego sierżanta. Gdyby tylko jego kurtki mogły 
opowiadać…

Do galerii z tym
Jego klienci to ludzie z całego świata. – Na sto osób zwiedza-
jących Jarmark Dominikański w Gdańsku, przy moim stoisku 
zatrzymają się trzy. I mnie to cieszy, bo to sól tego społeczeń-
stwa! – śmieje się Witkowski.
Kiedyś usłyszał od profesora Akademii Sztuk Pięknych: – Pan 
nie powinien tego sprzedawać. Miejsce tych ubrań jest galerii, 
a nie na straganie!
Takie komplementy cieszą, ale jego codzienna radość to za-
cząć i skończyć dzień w swoim Sanktuarium san Gregorio, 
gdzie ma termos z mocną dobrą kawą, miskę jabłek, kilka 
oldschoolowych maszyn do szycia i muzykę Programu 2 Pol-
skiego Radia, bluesa i Dylana.
– Ma pani szczęście, że dziś nie ma koncertu Chopinowskie-
go – wtrąca, podając mi do przymierzenia kolejną kurtkę, na 
widok której błyszczą mi się oczy. – Wtedy nie wpuszczam 
tutaj nikogo!ob
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W RYTMIE SLOW
REKREACJA

Co tu wyjątkowego pisać, skoro 
samo bycie na Warmii i Mazurach 
jest najczystszą formą rekreacji 
w nieśpiesznym wydaniu, za to 
maksymalnie wydajną. Polecamy.



N owy Sztynort – Osada Wolności to największy port 
żeglarski na Mazurach. Z racji położenia tuż przy 
Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i pięknego otocze-

nia, jest jednym z najpopularniejszych, często obowiązkowych 
punktów na trasach stałych bywalców. Wyjątkowe miejsce, 
w którym przyroda i bogata historia przecina się z ekologią 
i zrównoważonym rozwojem.
Do dyspozycji flota czarterowa – 47 jednostek (37 żaglowych 
i 10 motorowych, większość z 2022 roku). Muzyczna scena 
przez cały sezon tętni życiem, organizowane są tu cykliczne 
wydarzenia sportowe, kulturalne, a także festiwale: Bluesowy 
(26–28 lipca), Szantowy (15–18 sierpnia) i Ekologiczny – Nie 
Kiepuj Do Wody (zakończenie sezonu).
Oferta kulinarna oparta jest na regionalnych produktach, 
przede wszystkim na mazurskich rybach z lokalnego połowu. 
Restauracja Baba Pruska z tarasem nad jeziorem sztynorckim 

Sztynort.pl
 nowy.sztynort
 Sztynort
 Nowy Sztynort

serwuje także dania wegańskie. Zaś legendarna Tawerna 
Zęza znajdująca się w głębi portu to nie tylko wieczorne bie-
siadowanie, ale też klasyki polskiej kuchni. W bezpośrednim 
sąsiedztwie portu, tuż obok Pałacu Lehndorffów położony 
jest całoroczny pensjonat, a już w sezonie 2023 zostanie 
otwarte Multimedialne Centrum Żeglarstwa i Ekologii z cało-
roczną przestrzenią szkoleniową, coworkingową oraz even-
tową. Nowy Sztynort specjalizuje się w organizacji wydarzeń 
regatowych, integracyjnych oraz teambuildingowych. Miejsce 
z wyjątkowym klimatem, w którym wszystko możesz, ale nic 
nie musisz.

MIEJSCE, W KTÓRYM WSZYSTKO MOŻESZ,  
ALE NIC NIE MUSISZ
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Nie potrafię wypoczywać w domu – on domaga się uwagi, 
zawsze jest w nim coś, co warto sprzątnąć, naprawić, odno-
wić. Dlatego podróż – ta codzienna, a nie odświętna, której 
nie planuje się z wyprzedzeniem i szukając tanich lotów, jest 
sposobem, aby wyjść ze swojego kontekstu, zanurkować 
w wodzie innej niż własna. Wystarczy wolna sobota, a nawet 
popołudnie, aby wypłynąć na szeroki przestwór oceanu tury-
stycznych możliwości, jakie oferują Warmia i Mazury.

Po pierwsze: czym?
Poszukując pomysłu na podróżowanie po regionie, warto 
zadać sobie pytanie, jaki środek lokomocji najbardziej mnie 
kręci. Rower? Proszę bardzo! Mieszkańcy Warmii mają swoją 
Łynostradę – trasę wiodącą wzdłuż rzeki Łyny, zaś chlubą 
Mazur jest Mazurska Pętla Rowerowa, która otacza Wielkie 
Jeziora. Osoby podróżujące na Warmię i Mazury z innych 
regionów mogą wybrać Green Velo – przebiega przez pięć 
województw podzielonych na 12 „królestw rowerowych”. Trzy 

z nich wyznaczono na terenach Warmii i Mazur, a cała trasa 
ma blisko 400 km. 
W regionie, w którym woda zajmuje tak dużą powierzchnię, 
kusi, aby porzucić twarde stąpanie po ziemi na rzecz licznych 
szlaków wodnych. Można wskoczyć na pokład jachtu (coraz 
modniejsze są houseboaty) i zwiedzać Mazury, zatrzymu-
jąc się w najciekawszych portach Wielkich Jezior Mazurskich 
od Węgorzewa po Ruciane-Nida. 
Dla tych, którzy zamiast siły wiatru chcą zaangażować siłę 
mięśni, doskonałym środkiem lokomocji będzie kajak. Poza 
100-kilometrowym osławionym szlakiem Krutyni, warto 
uwzględnić kilka innych, choćby najdłuższą rzekę regionu 
– Łynę, której na Warmii i Mazurach mamy aż 190 km. Dla 
miłośników adrenaliny i górskich nurtów idealna będzie tem-
peramentna rzeka Gołdapa, a na rodzinne wyprawy wybie-
ram Marózkę – płytka przyjazna rzeka, a widoki jak w dolinie 
Amazonki. Coraz większą popularnością cieszą się również 
deski SUP. Te pompowane, kompaktowe mają tę zaletę, że 

Utożsamiając podróż z wyjazdem urlopowym skazujemy się na życie od-do. 
Byle do wakacji, do ferii, do długiego weekendu… Wystarczy jednak zmienić definicję 

słowa „podróż”, aby stać się nieustającym wędrowcem, ba! nawet odkrywcą.  
Parafrazując słowa piosenki Czerwonego Tulipana, mogę zaśpiewać:  

„Warmia – moja mała Ameryka”. Odkrywam ją bez końca. 

COŚ LEPSZEGO
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można zapakować je do samochodu i przemierzając nasz re-
gion wodować w dowolnym miejscu, które urzeka. Tak robi 
Basia Prądzyńska – aktorka, performerka i animatorka kultury. 
Podobnie podróżuje po okolicy Antje Krug, która zajmuje się 
czytaniem aury. Latem wsiada w swój kamper, parkuje go nad 
jednym z tysiąca jezior, gdzie spędza noc i poranek. A dzień 
rozpoczyna od pływania w chłodnej wodzie oraz kawy nad 
brzegiem jeziora. 

Po drugie: dlaczego?
Zanim gdziekolwiek ruszę, lubię siebie zapytać: czego ja po-
trzebuję? Czy mam ochotę spotkać się z minionymi dziejami, 
czy jednak wolę tête-à-tête z naturą? Chcę karmić intelekt, 
duszę czy ciało? 
Warmia i Mazury mają odpowiedź na każdą z moich potrzeb. 
Szlak zamków gotyckich prowadzący przez twierdze od 
Ostródy, przez Olsztyn, aż do Rynu zabiera nas w podróż do 
czasów średniowiecza, ale mniej oczywistą wędrówkę po kar-
tach historii dostarczą nam liczne pruskie pałacyki. Niektóre 
doczekały się restauratorów – jak Pałac i Folwark Galiny czy 
Pałac w Nakomiadach. Inne, np. Pałac w Stachowiźnie, są 
ostatnim tchnieniem pamięci o przeszłości. 
Kto ma ochotę połączyć historię z podróżą w duchu chrześci-
jańskim może wybrać szlak Świętej Warmii i odwiedzić miejsca 
pielgrzymkowe, sanktuaria i inne obiekty sakralne związane 
z historią biskupstwa warmińskiego. Jednak katolicki rodowód 

Warmii nie przekreśla alternatywnych duchowych poszukiwań. 
To właśnie na Warmię i Mazury zjeżdżają osoby pragnące wziąć 
udział w warsztatach medytacji, tantry, qi gongu czy jogi. 
Równowagą dla intelektualnych i duchowych peregrynacji 
będzie kulinarna podróż po regionie – smaczna i zdrowa, bo 
lokalnych producentów żywności u nas nie brakuje. Ostat-
nia dekada zaowocowała wysypem rodzinnych manufaktur 
spożywczych i rękodzielniczych oraz agroturystyk. Jednym 
z najbardziej znanych zagłębi jest podolsztyński trójkąt Nowe 
Kawkowo-Skolity-Świątki, gdzie m.in. znajduje się Lawendowe 
Pole, Nowe Spa pod chmurką, Permakultura Skolity, Kwaśne 
Jabłko – wytwórnia cydru czy sezonowa restauracja Niwa.

Po trzecie: kiedy? 
Spontaniczne podróżowanie po własnym regionie sprowadza 
nas z fantazji o przyszłości do tu i teraz. Wyruszam w każdej 
wolnej chwili, czując ruch w tkankach od momentu, kiedy 
zamykam za sobą drzwi. Może wsiądę w auto i pojadę folklo-
rystycznym szlakiem warmińskich kapliczek, a może z aplikacją 
PlantNet pójdę w las, żeby skompletować domową apteczkę. 
Niezależnie co wybiorę, powtórzę za Rafałem Bryndalem: „Je-
śli ktoś jest bogaty wewnętrznie, ma dużą wyobraźnię i wraż-
liwość, to czasem wystarczy mu podróż do kuchni i przeżyje 
więcej, niż ktoś, kto zobaczy słonia na safari”. 
Warmia jest dla mnie kuchnią świata – biorę z niej jak ze 
szwedzkiego stołu wszystko to, na co akurat mam apetyt.

Tekst: Aga Kacprzyk (AgaKacprzykPisze)

Obraz: © B Andel, © Dzmitrock / Shutterstock.com
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„SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII”
Ten przewodnik turystyczno-pielgrzymkowy tworzy 16 stacji, do których warto się udać. Zatrzy-
mać się, aby zgłębić znane nie tylko w regionie miejsca pielgrzymkowe, sanktuaria, szlaki pątnicze, 
ale także historyczne obiekty sakralne związane z ciekawą historią biskupstwa warmińskiego oraz 
różnymi wydarzeniami o charakterze religijnym, historycznym i legendarnym.

„NA SZLAKU ŚWIĘTEJ WARMII – PODRÓŻNIK KULTURALNY”
Książka zabiera w podróż po kulturze niematerialnej Warmii, stworzonej przez ludzi tu urodzonych 
lub mieszkających, zarówno tych wielkich, jak i prostych. To szkic do ich portretów w postaci 
kilku esejów, a także kilka słów o najciekawszych i pełnych smaku wydarzeniach z tego pięknego 
regionu.

„TRAKT BISKUPI – WROTA ŚWIĘTEJ WARMII”
Na pamiątkę dawnych uroczystych przyjazdów kościelnych zwierzchników na Warmię, w Bałdach 
odtworzono historyczny Trakt Biskupi. W miejscu, gdzie kiedyś kończyły się protestanckie Mazury, 
a zaczynała katolicka Warmia, ustawiono drewniany krzyż oraz wybudowano symboliczne drew-
niane Wrota Warmii. Jaką historię pamięta to miejsce?

„OKOLICE SZLAKU ŚWIĘTEJ WARMII”
Kolejnych 16 przystanków tworzy ten podpowiednik turystyczny. To miejsca, które zasługują na 
poznanie ze względu na wyjątkowe historie z nimi związane, ich wspaniałe zabytki oraz malownicze 
krajobrazy, w które są wpisane.

„ŻYDZI NA WARMII”
Dzięki tej książce warto przypomnieć sobie, że przez ponad 200 lat mieszkańcami Warmii byli 
Żydzi. Naród, który ze swoimi obyczajami i kulturą prawie całkowicie zniknął z tego regionu. Jakie 
były jego losy, czym się Żydzi zajmowali, jakie pozostałości architektoniczne po nich pozostały? 
Wiele pytań można zadać, a wszystkie odpowiedzi przeczytać.

szlakswietejwarmii.pl | fb/groups/szlakswietejwarmii | fb/powiatolsztynski

Niech nazwa was nie zmyli – to nie trasa pielgrzymkowa, a raczej turystyczna. 
Odkryjcie Szlak Świętej Warmii i jego okolice, a oczarują was malownicze 
tereny, zakochacie się w regionalnej kuchni, zachwycicie wspaniałymi 
zabytkami, poznacie ciekawe historie i wyjątkowych ludzi. Starostwo 
Powiatowe w Olsztynie wraz z partnerami wydało cykl książek, które w różnych 
ujęciach przybliżają tę atrakcję turystyczną regionu. Za ten pomysł zdobyło 
nawet ogólnopolskie Grand Prix za „najlepszą kreatywną kampanię 
promocyjną”. Więc skoro docenili go eksperci, pora wyruszyć z lekturą w trasę.

UKAŻĄ SIĘ WKRÓTCE
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DROGOWSKAZÓW
Co obejrzeć, gdzie pojechać, 
a dokąd pójść, by wyłamując 
się z utartego szlaku 
turystycznego, poznać uroki 
warmińsko-mazurskiej natury 
i ducha historii? Oto subiektywny 
przegląd dziesięciu miejsc, 
w których sami byliśmy 
i opowiadamy o nich tym, którzy 
koniecznie je muszą odwiedzić. 

Żywkowo – bociania wioska 
Warmia i Mazury są prawdziwą mekką dla bocianów. Ich gniazda odnaj-
dziecie praktycznie w każdej miejscowości, jednak to Żywkowo jest ich 
niekwestionowaną stolicą. Położona na samym północnym krańcu Polski 
wioseczka gości każdego roku około 40 bocianów. Do Żywkowa warto 
również przyjechać dla urokliwych widoków, zapachu kwitnących łąk 
i przesympatycznych ludzi. Znajdziecie tu także jedną z nielicznych w Pol-
sce prawosławnych kapliczek. Koniecznie zapytajcie też o lokalne sery i pe-
sto z czosnku niedźwiedziego. 

Rezerwat Las Warmiński 
Jeżeli myślicie o prawdziwej kąpieli leśnej wśród niezmąconej 
niczym przyrody, odwiedźcie tajemniczy Rezerwat – Las War-
miński i poszukajcie ukrytych w nim dziwów. Wędrując wzdłuż 
malowniczej Łyny, od Jeziora Ustrych do Rusi, odnajdziecie ślady 
dawnego mostu w Sójce. Niegdyś działał tu młyn i gospoda, 
a Łyną flisacy spławiali drewno aż do Olsztyna. Nad brzegiem 
Jełgunia, w miejscu dziś całkowicie pochłoniętym przez przy-
rodę, tętniła życiem osada z karczmą i hutą szkła. Jeżeli będzie 
dobrze rozglądać się wokół, macie szansę odnaleźć magiczne-
go strażnika tego miejsca, ukrytego wśród drzew przy drodze 
z Ustrycha do Łańska.

RACZEJ BEZ
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Rezerwat Małga 
Rezerwat Małga to jedno z tych miejsc, 
którego na pewno nie zapomnicie, 
a związana z nim historia zostanie 
na długo w waszej pamięci. Zabierz-
cie rower lub dobre buty i prowiant 
na drogę! Podziwiając las wypełnio-
ny śpiewem ptaków i napotykając 
po drodze liczną zwierzynę (może 
nawet uda wam się dostrzec łosia) 
dotrzecie do nieistniejącej już wsi Mał-
ga. Powstała w średniowieczu i funk-
cjonowała do początków lat 50. XX 
wieku. Pod koniec XVII stulecia nale-
żała do największych osad powiatu 
nidzickiego – zamieszkiwali ją kowale, 
bartnicy, smolarze, myśliwi, rybacy. 
Koniec Małgi był tragiczny – po II woj-
nie światowej mieszkańców brutalnie 
wysiedlono, a okoliczne tereny zajął 
poligon wojskowy. Po pełnej życia wsi 
pozostały resztki zabudowań oraz 
wyróżniająca się wśród malowniczego 
krajobrazu wieża po neogotyckim ko-
ściele otoczona grobami mieszkańców.

Pola Lawendy w okolicach 
Nowego Kawkowa 
Na Warmii znajduje się jedna z najbardziej artystycznych 
wiosek w Polsce. Okolice Nowego Kawkowa przyciągają 
twórców, artystów i wolne dusze. Znajduje się tu najwięk-
sze w Polsce pole lawendy, do agroturystyk ściągają grupy 
jogowe z całego kraju i wszyscy przyznają, że to miejsce 
ma w sobie specjalną energię. We wrześniu warto wybrać 
się tu na Festiwal Sztuka w Obejściu. Inicjowany przez zna-
ny już Teatr Węgajty Festiwal jest jedynym czasem, kiedy 
wszystkie agroturystyki, galerie, kawiarnie i miejsca twórcze 
otwierają szeroko drzwi dla odwiedzających, kuszą pysznym 
jedzeniem i zapraszają na wydarzenia, spektakle i wykłady.

Kosewo – mazurskie safari 
W Kosewie Górnym dzika przyroda jest dosłownie na wy-
ciągnięcie ręki. Koniecznie odwiedźcie Stację Badawczą In-
stytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk. To wyjątkowe 
miejsce, w którym na ogromnej przestrzeni, w warunkach 
zbliżonych do naturalnych, żyją liczne stada jeleniowatych 
– jeleni szlachetnych, danieli, jeleni sika. Znajdziecie tu tak-
że dostojne muflony. Podczas dwugodzinnej wędrówki po 
ogromnym terenie stacji poczujecie się jak na safari, wysłu-
chacie fascynujących opowieści o zwierzętach i obejrzycie 
ogromne zbiory poroży.

Kanał Mazurski  
i Śluza w Leśniewie Górnym 

Śluza w Leśniewie Górnym jest jedną z dziesięciu, 
jakie miały powstać w systemie 51-kilometrowego 
Kanału Mazurskiego. Jego idea zrodziła się w dru-
giej połowie XIX wieku i miał on połączyć Wielkie 
Jeziora Mazurskie poprzez Łynę i Pregołę z Bałty-
kiem, zapewniając komunikację i transport tej czę-
ści Prus z resztą świata. Jego budowę rozpoczęto 
w 1910 roku, ale przerwały ją pierwsza, a później 
druga wojna. Kanału nigdy nie oddano do użytko-
wania, choć wykonano przy nim aż 90 proc. prac. 
Dziś można podziwiać go w Leśniewie. Ogromna 
śluza (jej komora ma głębokość 21 m, szerokość 
7,5 m, długość 46 m i spad 17,2 m) robi imponują-
ce wrażenie. Latem działa tam park linowy, który 
oferuje zjazd tyrolką ze śluzy i skok na linie do jej 
komory. Tylko dla odważnych.
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Miejsca wybrali Agnieszka i Tadeusz Morysińscy,  
eksploratorzy warmińsko-mazurskich szlaków mniej znanych

Górowo Iławeckie 
Na uboczu, jeszcze nie odkryte przez tury-
stów, bez bazy noclegowej i imponujących 
atrakcji, a mimo to z niesamowitym klimatem 
miejsca, w którym czas się zatrzymał. Zu-
pełnie inaczej niż w zegarze na ratuszowej 
wieży, który nieprzerwanie go odmierza od 
ponad 300 lat. Wśród wąskich uliczek sta-
rego miasta i na kolorowym rynku poczuć 
możecie się niczym na południu Włoch. Tu 
czas płynie bardzo leniwie, a bijący co godzi-
nę ratuszowy dzwon wydaje się nam mówić, 
że nie warto się spieszyć. Górowo Iławeckie 
to także miasto wielu kultur, z największą w Polsce mniejszością ukraiń-
ską. Odwiedźcie dawny kościół ewangelicki, a obecnie greckokatolicką 
cerkiew. Ma unikalną kompozycję stylów oraz różnych tradycji chrze-
ścijańskich. We wnętrzu można podziwiać największe w tej części kraju 
barokowe malowidło sufitowe z 1660 roku. Miasteczko skrywa w sobie 
też bardziej mroczną tajemnicę. W 1686 roku spalono tu na stosie 
mieszkankę pobliskiej wsi Augama oskarżoną o czary. 

Rezerwat Źródła Łyny
To jedno z tych miejsc, których nie wy-
mienia się wśród największych atrakcji 
regionu, a jednak gdy do niego dotrzecie, 
będziecie chcieli wrócić tu ponownie. 
Piękna przyroda, mieniąca się kolorami 
Łyna, unikatowe w skali europejskiej zja-
wisko nizinnej erozji wstecznej, bajeczna 
trasa turystyczna, bez tłumów i zgiełku. 
Położony nieopodal Nidzicy rezerwat to 
świetne miejsce na rodzinną wyprawę. 
Znajdziecie tu pięknie urządzoną ścieżkę 
edukacyjną, która licznymi mostkami, 
schodkami, wijąc się wśród drzew, za-
prowadzi ku początkom Łyny i zada kłam 
prastarej legendzie, według której rzeka 
wzięła swój początek od łez Ałny – żony 
wodza Prusów o imieniu Dobrzyn. 

Największy las miejski w Europie 
Olsztyn ma największy w Europie las miejski – zajmuje prawie 16 proc. po-
wierzchni miasta. 1415 hektarów zdominowanych jest przez około 140-let-
nie sosny. Dla porównania londyński Hyde Park jest dokładnie 10 razy 
mniejszy, paryski Lasek Buloński ma 846 ha, zaś słynny nowojorski Central 
Park 341 ha. Od początków XX wieku las służy mieszkańcom szukającym 
wytchnienia wśród przyrody. Jest doskonałym miejscem na piesze wę-
drówki i rowerowe wyprawy, nawet te najbardziej ekstremalne, doceniane 
przez miłośników MTB. Możecie go również podziwiać z kajaka, płynąc ma-
lowniczą Łyną. My najbardziej lubimy spacer wzdłuż samego brzegu rzeki 
aż do starej Elektrowni Wodnej. Przygotujcie się na bajkowe widoki. 

Park w Sztynorcie
Ten 18-hektarowy zespół parkowy był niegdyś jednym z najokazalszych na Mazu-
rach. Za słynnym pałacem w Sztynorcie są dzisiaj pozostałości parku założonego 
w układzie symetrycznych alei dębowych (szacowanych na cztery wieki), lipowych 
i grabowych. Proponujemy zwykły spacer, nierzadko okraszony widokiem prze-
mierzającego moczary łosia. Jest też przekopany kanał, którym wpływało się na 
jezioro Kirsajno, by dostać się na wyspę Upałty na Mamrach.
Na końcu najstarszej poprzecznej alei znajduje się herbaciarnia zbudowana na 
wzór antycznej świątyni greckiej. Po przeciwległej stronie zaś stoi kapliczka. 
Obecnie opracowywana jest koncepcja kompleksowego zagospodarowania parku 
i ratowania jego najcenniejszych okazów. 

Wycieczka będzie satysfakcjonująca nie tylko dla miłośników przyrody. Spaceruj-
cie uważnie, a natkniecie się na… wielkiego Buddę.
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Jeździ od 38 lat. Swoją przygodę z jeź-
dziectwem zaczęła w wieku czterech. 
– Konie zawsze były w moim życiu. 
Pracowałam w wielu stajniach, ale 
moim marzeniem było stworzenie tego 
miejsca. Ośrodka, w którym konie trak-
towane są z szacunkiem – wyjaśnia. 
Stajnia Hippika Tomaszkowo działa od 
2016 roku. W tym czasie zdążyła ugościć 
tysiące jeźdźców i rozrosła się do prawie 
40 koni – 10 z nich to konie prywatne, 
a część odpoczywa tu na zasłużonej 
emeryturze. Przykładem jest Radża, 
26-letni wałach. Beata, koleżanka Ewy, 
uratowała go przed śmiercią w rzeźni 
i pozostawiła pod opieką miłośnicz-
ce koni – Radża pracuje z dziećmi, ale 
w inny sposób. Dzieci go czyszczą, za-
bierają na spacery. On uczy ich tego, że 
każdy koń, tak jak człowiek, zasługuje na 
emeryturę oraz miłość – podkreśla Ewa.
W Hippice każdy koń ma idealnie do-
pasowany osprzęt, dietę oraz sposób 
opieki. Dzięki temu mogą efektywnie 
pomagać dzieciom i dorosłym. W stajni 
prowadzone są standardowe lekcje jeź-
dziectwa oraz sekcja sportowa. Ważną 
działalnością jest też hipoterapia. Trafia-
ją tu m.in. dzieci z zespołem Aspergera, 

Stajnia Hippika Tomaszkowo 
(na terenie Kompleksu  
Rekreacyjno-Wypoczynkowego Łańsk)
biuro@hippikatomaszkowo.pl
tel. 607 067 777

autyzmem czy zespołem Downa. Koń 
jako hipoterapeuta pomaga w łago-
dzeniu stresu i wspomaga rehabilitację 
ruchową. – Hipoterapia daje poprawę 
jakości życia i funkcjonowania w spo-
łeczności. Końskie nogi zastępują nogi 
jeźdźca. Uczą chodzenia dzieci, które 
mają z tym trudności. Dobre ułożenie 
w siodle sprawia, że można efektywnie 
prostować skoliozy i wzmacniać mięśnie 
– tłumaczy hipoterapeutka z Hippiki.
Co ważne, tutaj każdy może się nauczyć 
jeździć. Najmłodszy uczeń zaczynał 
w wieku 3,5 roku, a najstarsza jeźdź-
czyni w wieku 65 lat. – Gdyby nie Ewa, 
nigdy w życiu bym nie siedziała na ko-
niu. Teraz jeżdżę regularnie od dwóch 
lat. Dzięki Ewie tak pokochałam konie, 
że sama kupiłam dwa – śmieje się Ania 
Dudzińska, pasjonatka jeździectwa.
Stajnia Hippika Tomaszkowo otwarta 
jest na wszystkich klientów. Każdy może 
tu zacząć swoją przygodę z końmi. Nie 
ma znaczenia poziom zaawansowania. 
Ważne jest, by znaleźć miejsce, aby po-
kochać konie.
 
Tekst: Ewelina Zdancewicz

Pytanie, które często pada na pierwszej lekcji: kiedy pojadę w teren? 
Albo: kiedy zaczniemy skakać? Odpowiedź zawsze jest jedna: wtedy, gdy 

opanujesz podstawy. Bo to one są… podstawą bezpiecznej jazdy.

Najpierw bezpiecznie, a potem wysoko. 
Oto zasada, którą poznaje każdy poten-
cjalny pasjonat jeździectwa i skoków. 
Praca z końmi to wyjątkowe przeżycie, 
ale wymaga odpowiedniego podejścia 
i przestrzegania reguł. Wszystkie zo-
stały wyznaczone dla bezpieczeństwa 
jeźdźca i konia. Tylko w ten sposób 
można w pełni wykorzystać potencjał 
tego sportu.
– Możliwości jeździectwa są ogromne. 
Konie uczą nas pokory, wyrozumiałości, 
empatii, cierpliwości. Kształtują cha-
rakter – wylicza Ewa Zaremba, czynny 
zawodnik i trener Sportowego Klubu 
Jeździeckiego Hippika Tomaszkowo. To 
ośrodek, który znajduje się zaledwie 
14 km od Olsztyna w słynnym Łańsku. 
Aby do niego dojechać, trzeba pokonać 
malowniczą drogę w środku lasu. Część 
trasy zlokalizowana jest tuż przy linii 
jeziora Łańskiego.
– Skręcając w tę drogę czuję się, jakbym 
wkraczała do innego świata. Jesteśmy 
odcięci od zgiełku, pośpiechu i hałasu. 
Na naszych pastwiskach razem z końmi 
pasą się jelenie, łanie i dziki. Często 
widać tu watahy wilków. To mój zacza-
rowany ogród – podkreśla Ewa. O
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WZRUSZAJĄCY UŚCISK

NATURY

Pytasz: Warmia i Mazury, a odpowiedź szykuje się stereotypowa  
– jeziora i lasy. No to zajrzyjmy, co w tych jeziorach i lasach  

kryje się wyjątkowego, bo kilkoma ciekawostkami  
można zaskoczyć nawet koneserów natury.
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Ten „latający klejnot” w najbardziej widowiskowy sposób 
poluje: siada na przybrzeżnych gałęziach drzew lub korze-
niach, z których obserwuje wodę i kiedy ujrzy zdobycz, 
wbija się w powierzchnię niemal tempem strzały wypuszczo-
nej z łuku.
To egzotycznie wyglądający i niezwykle ubarwiony zimorodek 
objęty ścisłą ochroną. Bez problemów można spotkać go pod-
czas spływów kajakowych czy spacerów wzdłuż brzegów rzek 
i jezior. Zasiedla wyłącznie najczystsze akweny albo wolno 
płynące strumienie i rzeki obfitujące w małe ryby. Jeśli więc 
go spotkałeś, to masz gwarancję, że jesteś nad wodą dosko-
nałej jakości. 
Warmia i Mazury to jeden z najbogatszych i najbardziej róż-
norodnych przyrodniczo regionów Europy. Np. wokół jezior 
Mamry, Kirsajty czy Łukajno żyje po około 150 gatunków pta-
ków, zaś fenomenem na skalę kraju jest młody rezerwat roz-
lewiska Polder Sątopy Samulewo, gdzie potrafi stacjonować 
ponad 30 tys. ptaków. 
Obok bociana czarnego, bielika, dudka czy wspomnianego 
zimorodka, skrajnie zagrożona w Europie jest występująca 
u nas kraska. Swoje południowe pochodzenie zaznacza kolo-
rowym egzotycznym niebieskordzawym ubarwieniem. Ks. Jan 
Twardowski tak o niej rozprawiał: 

„Tak wymalować kraskę / dać jej skrzydła niebieskie / ogon 
prawie czarny / grzbiet jak cynamon brązowy / tylko Bogu 
samemu przyszło to do głowy”.
Ornitolodzy naliczyli w regionie ledwie kilkadziesiąt par 
lęgowych.
Dzięki dużym obszarom leśnym mamy tu całą grupę rzadkich 
ssaków jak rysie, wilki czy borsuki. Są żmije zygzakowate, 
jaszczurki i rezerwat żółwia błotnego przy źródłach Łyny. 
Jeden z okolicznych pensjonatów przy wewnętrznej drodze 
dojazdowej postawił nawet znak ograniczający prędkość do 
10 km/h i z dopiskiem „uwaga żółwie”.
Odkrywać dziką przyrodę Warmii i Mazur można też na skróty. 
Od tego są parki zwierząt: Zagroda Żubrów w Wolisku, Park 
Dzikich Zwierząt Kadzidłowo, Warmiński Zwierzyniec i poło-
żona na porośniętym Puszczą Piską półwyspie Stacja Badaw-
cza w Popielnie, gdzie można podziwiać największe w Europie 
dziko żyjące stado konika polskiego, potomków wymarłych 
tarpanów. Dziką i różnorodną florę regionu z bliska ogląda się 
w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur.
Na upartego nawet w godzinę można się poznać z całym 
tutejszym zwierzyńcem – Muzeum Przyrody Warmii i Mazur 
w Olsztynie eksponuje najrzadsze okazy, w sumie ponad 250 
gatunków zwierząt, od żubra – największego współcześnie 
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żyjącego lądowego ssaka Europy, po ledwie widzialnych roz-
miarów owady. Na ekspozycji może zaskoczyć potęga dwu-
metrowego suma bądź orła o takiej samej rozpiętości skrzydeł.
Nie zdziwcie się, kiedy jadąc kameralną leśną drogą, nagle 
przed szybą przeleci ogromny bielik. A może zdarzyć się, że 
pierwszeństwo wymusi łoś, jeleń czy kilka saren, przechodzą-
cych z lasu do lasu. Stali użytkownicy takich dróg już wiedzą, 
że czasem jest tu jak w słynnym serialu Przystanek Alaska. 
Zwierzęta nie nauczyły się przepisów, chcąc jakby zakomuni-
kować, że są u siebie. 
Ale nie samą sielankę odsłania nasza natura. W lasach Warmii 
i Mazur można z bliska obserwować zagrożony wyginięciem 
relikt pierwotnych puszcz. Mowa o pachnicy dębowej. Ciekawą 
cechą tego rzadkiego chrząszcza jest to, że w czasie rui wydziela 
charakterystyczną woń przypominającą dojrzałe owoce moreli 
z lekką nutą piżma. Na tyle silną, że wyczuwa ją i człowiek. 
Naturalnym środowiskiem pachnicy są dziuple wiekowych 
drzew. Larwy odżywiają się próchnem i przechodzą rozwój 
wewnątrz pni. Dorosłe chrząszcze odżywiają się sokiem ze 
zranionych drzew. W lasach, z uwagi na gospodarkę leśną, 
próchniejących drzew jest coraz mniej. Dlatego dla przetrwa-
nia tych gatunków fundamentalne znaczenie mają miejsca 
związane z krajobrazem kulturowym regionu – wiekowe 
drzewa, również w przydrożnych alejach. W przypadku inwe-
stycji drogowych alternatywą stało się przenoszenie pachnicy 
dębowej do sztucznych siedlisk w głębi lasu. Do ich budowy 
wykorzystuje się pnie wyciętych lip, które łączy się klamrami, 
wkopuje głęboko w ziemię i nakrywa drewnianymi daszkami, 
żeby nie traciły potrzebnej owadom wilgoci. Jeden z takich 
Parków Pachnicowych można znaleźć w Tolkmicku. Każdy 
z dziewięciu takich „domków” waży ponad pięć ton – projekt 
innowacyjny w skali kraju. 
Na tony mierzy się też chronione kamienie. Chronione, choć… 
nie da się ich ukraść. Dla większych skupisk utworzono rezer-
waty przyrody. Największy, Głazowisko Fuledzki Róg (półwy-
sep wcinający się w jezioro Mamry, między jeziorem Dobskim, 
a jeziorem Kisajno), liczy kilka tys. głazów.

O tym, że natura jest niemal wieczna, świadczy chociażby 
najbardziej znany i najstarszy pomnik przyrody na Warmii 
i Mazurach – Dąb Bażyńskiego w Kadynach. Ma 700 lat i 10 m 
„w pasie”. Jedna z historycznych adnotacji opowiada o dziupli 
przyziemnej, w której wnętrzu mieściło się 11 żołnierzy w peł-
nym rynsztunku. Gdy w 1898 roku właścicielem Kadyn został 
ostatni cesarz niemiecki Wilhelm II, drzewo nazwano „dębem 
królewskim”. W pierwszej połowie XX wieku wypoczywało 
w jego cieniu towarzystwo z najwyższych sfer – cesarz z kró-
lową Augustą Wiktorią, ich wnuk Ferdynand z księżniczką 
rosyjską Kirą i ich najznamienitsi goście z Europy.
A jednym z najpopularniejszych, szczególnie wśród narze-
czonych, pomników przyrody jest „Zakochana Para”. To dwa 
drzewa rosnące kilometr na zachód od wsi Krutyń, przy dro-
dze prowadzącej do Plaży Krutyńskiej nad Jeziorem Mokrym. 
W miłosnym uścisku splótł się 160-letni dąb szypułkowy ze 
starszą o 90 lat partnerką – 250-letnią sosną zwyczajną. Para 
z każdym rokiem tylko zacieśnia związek.
 
Tekst: Michał Bartoszewicz
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Z
nalezienie latem na Warmii i Mazurach wolnego pokoju 
czy apartamentu bez wcześniejszej rezerwacji – grani-
czy z cudem. A miejsce na polu kempingowym będzie 
zawsze. Dlatego przyczepa, kamper czy namiot dają 

w wakacje niebywałą wolność. Szczególnie w kontekście 
spontanicznych, weekendowych wypadów.
My decyzję o wyjeździe podejmujemy często pod koniec ty-
godnia, gdy widzimy, że zapowiada się piękna pogoda. Więc 
z żoną, dwójką dzieci i psem w piątek po pracy zaczepiamy 
przyczepę i ruszamy. Czasem jedziemy dosłownie trzy kwa-
dranse i już parkujemy na pięknym polu kempingowych nad 

brzegiem jeziora. Pola w regionie mają świetnie urządzoną 
infrastrukturę, place zabaw, restauracje, a nawet boiska, korty 
tenisowe i baseny. Z dostępem do internetu, więc jeśli pla-
nujecie wyjazd w klimacie workation, czyli łącząc obowiązki 
zawodowe z wypoczynkiem, możecie podrażnić kolegów 
z pracy zdjęciami z laptopem na kolanach na tle połyskującego 
w słońcu jeziora.
W pobliżu kempingów zawsze mamy któreś z naszych pięk-
nych miasteczek. Lubimy je poznawać. Więc jeśli mamy do 
wyboru weekend w domu lub weekend w domu na kółkach, 
decyzja od lat jest tak samo prosta – kierunek Warmia i Mazury.
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Miej dobrą naturę dla natury
Nie tylko na zorganizowanych polach kempingowych, ale 
przede wszystkim biwakując na dziko, pozostaw przestrzeń 
w nienaruszonym naturalnie stanie. A jeśli przyjeżdżając zasta-
łeś nieporządek, zrób coś dla planety i zaświeć przykładem – 
zabierz nie tylko swoje śmieci, ale też po „śmieciarzach”. Świat 
na pewno odwdzięczy ci się kiedyś. Pokaż to też na social 
mediach – ty będziesz „spoko ziom”, a ci, którzy to zostawili, 
mamy nadzieję, że się powstydzą. Bo to wstyd, wstyd, wstyd!

Uśmiechnij się, podziękuj, przywitaj
Dzień dobry, cześć, hej, jak się masz, a nawet sztywniackie 
witam – regularnie biwakujący na polach kempingowych to 
społeczność życzliwa, uprzejma i miła. Lubimy się do siebie 
uśmiechać, pozdrawiać, nieść pomoc, gdy widzimy kogoś 
zmagającego się z rozstawieniem namiotu, dostawki do przy-
czepy czy choćby leżaka. Nie musisz szukać na polu przyjacie-
la na całe życie, ale uprzejmość wobec kilkudniowego sąsiada 
to jedna z bazowych zasad karawaningu.

Pomachaj na trasie
Kiedy z naprzeciwka jedzie inny fan biwakowania, pewnie 
uśmiecha się i pozdrawia. Jeśli wcześniej nie podróżowałeś 
kempingiem to musisz wiedzieć, że machamy sobie na trasie. 
Spotykamy przecież podobnych sobie ludzi, którzy też mają 
zajawkę na spędzanie czasu blisko natury. A natura ludzi jest 
taka, że motocykliści, kierowcy ciężarówek, żeglarze czy tu-
ryści na górskim szlaku tworzą zgraną społeczność właśnie 
dzięki takim drobnym przejawom sympatii.

Nie bój się zapytać
Gdzie pojechać? Jak się zachować? Co ze sobą zabrać? Każdy 
na polu kempingowym był kiedyś zielony, dlatego nikt nie 
potraktuje cię jak żółtodzioba. Spodziewaj się raczej życzliwo-
ści i wsparcia, gdy podzielisz się swoimi pytaniami odnośnie 
biwakowego życia. Ale nie zamęczaj o rady poznanego na 
kempingu mechanika, prawnika czy kucharza. Są na urlopie, 
więc daj im odpocząć od zawodowych tematów.

Dasz zerknąć do środka przyczepy?
To zjawisko stare jak stary jest karawaning – chodzi o pytanie 
w stylu: a możemy zobaczyć jak macie w środku? Większość 
wkręconych w karawaning uwielbia debaty i wymianę opinii 
na temat poszczególnych modeli kamperów oraz przyczep. 
Pamiętajcie – to nasze tymczasowe mobilne domy, cza-
sem panuje tam nieporządek, koronkowe majtki potrafią 
wisieć na szafce, a brudne talerze zalegać w zlewie, więc 
wyczujmy z tym „zwiedzaniem” czy nie wprawimy kogoś 
w zakłopotanie.

Cicho, głośno, nieznośnie
Miło, że masz przenośny głośnik. Ale może nie cały kemping 
chce słuchać twojego ulubionego letniego przeboju. Ściany 
kamperów i namiotów nie są dźwiękoszczelne. Jeśli chcesz 
wieczorem zrobić głośną imprezę, oddal się w miejsce, gdzie 
muzyka nie będzie nikomu przeszkadzać. O hałasie pamiętaj 
też przyjeżdżając na pole, kiedy już wszyscy śpią, albo jeszcze 
śpią. Nie raz budzili nas biwakowicze zwijający namiot czy 
przyczepę o świcie, by wyjechać jeszcze przed korkami. Więc 
o godz. 5:35 nie wszyscy muszą słyszeć nerwowe poszukiwa-
nia dmuchanego flaminga.

Impreza pożegnalna z procentami
Nie raz i nie dwa widziałem na polach kempingowych im-
prezy pożegnalne. Uczestniczą w nich zazwyczaj ci, którzy 
weekend wcześniej poznali się, bo zaparkowali obok. I często 
mają świadomość, że nigdy więcej się nie spotkają. A skoro to 
ostatni wspólny wieczór, to często i rozmach większy. Alkohol 
szybko znika, ale niestety nie z organizmu. Miło jest się wylu-
zować, ale często po takim wieczorze trzeba byłoby zostać 
jeszcze do popołudnia, by nie igrać z bezpieczeństwem na 
drodze.

Higiena nie tylko osobista
„Zostaw toaletę w takim stanie, jaką chciałbyś zastać” – żela-
zna zasada panuje tym bardziej na polu kempingowym, gdzie 
korzystamy ze wspólnych toalet, pryszniców, kuchni. O higie-
nie pamiętajmy też opróżniając kasety do toalety chemicznej 
w kamperze czy przyczepie. Nawet nie myśl o opróżnieniu ich 
w lesie, do rzeki czy rowu. Zawsze robimy to w miejscach do 
tego wyznaczonych: stacja benzynowa, zlewnia na polu kem-
pingowym czy MOP.

Ale gdyby było… zbyt ciasno, zbyt głośno, kiepska pogoda, 
albo nieciekawy sąsiad obok, to pamiętaj, że podróżując kam-
perem, przyczepą kempingową czy z namiotem, w kilka chwil 
możesz się spakować i ruszyć w dalszą drogę. Jeśli czujesz tę 
wolność, pojedziesz tam, gdzie oczy cię poniosą.

Zasady zebrał podróżujący od lat przyczepą kempingową 
Michał Bartoszewicz 
Obraz: © Det-anan, © Lucky Business / Shutterstock.com
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WODA
Fani bardziej wymagających wodnych rozrywek niż plażo-
wanie i kąpiele, odnajdą się tu w mig. Samych szkółek i wy-
pożyczalni windsurfing i kitesurfingu znajdzie się setki na 
całym Pojezierzu Mazurskim. Wakeboarding można uprawiać 
płynąc za motorówką lub korzystając ze specjalnych wycią-
gów. Jeden z najchętniej odwiedzanych w Polsce znajduje się 
w Ostródzie. Ale jest też NiceBay w Olsztynie czy Wake Park 
Mrągowo. Wszystkie trzy dyscypliny można uprawiać np. 
w Wiosce Surfów w Wilkasach.
Nie musisz rezygnować z marzeń o byciu surferem jeśli nie 
mieszkasz w Australii. Z rozwiązaniem przychodzi nowa wod-
na zajawka, wakefoil, która umożliwia triki nawet przy małych 
falach. Jest to możliwie dzięki masztowi zwanemu hydrofo-
ilem zamontowanemu na spodzie deski. Redukuje on tarcie 
w wodzie, dzięki czemu wystarczy podpiąć się pod jacht lub 
motorówkę, żeby śmigać po jeziorze. Z kolei na flyboardzie 
można poczuć jak w kadrze z filmu science fiction. Specjalne 
urządzenie napędzane skuterem wodnym pozwala wykony-
wać akrobacje zarówno pod wodą, jak i nad nią. Obie atrakcje 
są dostępne na przykład w Giżycku, siedzibą sportów hydro-
-odrzutowych są zaś Mikołajki.
Nurkowanie to temat głęboki do samego dna. Przy tym eks-
tremalnym zabawa zaczyna się od głębokości 40 m. A dla 
poszukiwaczy nie tylko dawki adrenaliny, ale i skarbów, cieka-
wostka: 13 m pod powierzchnią jeziora Wuksniki spoczywa… 
Fiat 126. Utworzyła się wokół niego swoista flora i fauna 
podwodna. Może właśnie to lato jest szansą, by zajrzeć w głąb 
jedynej w swoim rodzaju sztucznej rafy?

Na Warmię i Mazury przybywają nie 
tylko niedzielni turyści. Coraz tłumniej 
odwiedzają je miłośnicy mocnych 
wrażeń, którzy doceniają możliwość 
doświadczenia sportów ekstremalnych 
korzystając z natury. Niezależnie od tego 
czy umiesz pływać, masz lęk wysokości, 
zawsze marzyłeś o lataniu, czy najlepiej 
czujesz się mając stabilny grunt pod 
stopami, znajdziesz tu coś dla siebie.
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POWIETRZE
Turystyka ekstremalna kojarzy się głównie z lataniem. W ten 
stereotyp doskonale wpisują się skoki spadochronowe. 
Poddanie się sile grawitacji faktycznie stanowi wyzwanie 
i wymaga śmiałości (nawet w tandemie z instruktorem) – tro-
pów szukajcie przy aeroklubach, np. warmińsko-mazurskim 
na Dajtkach. Alternatywą dla weteranów w skokach będzie 
skydiving, czyli tzw. podniebne nurkowanie oparte na swo-
bodnym locie. Skoki na bungee są dobrze znane w Polsce, ale 
nie codziennie ma się okazję rzucić się prosto z zabytkowego 
wiaduktu kolejowego wzorowanego na rzymskich akweduk-
tach. Taka atrakcja jest możliwa na Mostach w Stańczykach na 
obrzeżach Puszczy Romnickiej w powiecie gołdapskim.
Szybownictwo to jeden z najbardziej emocjonujących spor-
tów lotniczych. Co roku ogrom samolotów startuje z lotniska 
Dajtki. Oglądaliście kiedyś mozaikę jezior z góry w błogiej 
ciszy? Ale dopiero lot motolotnią lub paralotnią (w duecie 
z instruktorem) jest gratką dla tych, którzy od zawsze marzyli 
o tym, aby poszybować pośród chmur. Mniej odważni mogą 
skusić się na najstarszy sposób latania, jakim jest wycieczka 
balonem i podziwiać warmińsko-mazurską panoramę z lotu 
ptaka. Balony startują chociażby z Olsztyna, Mikołajek czy 
Księżycowego Dworku położonego w Gierłoży i po drodze 
„zahaczają” o okoliczne miejscowości.

ZIEMIA
Na stabilnym podłożu też jest adrenalina „do wzięcia”. Down-
hill, czyli po polsku „zjazd”, to ekstremalna odmiana kolarstwa 
górskiego, polegająca na jeździe po stromym terenie obfitu-
jącym w naturalne przeszkody, np. wystające korzenie czy 

śliskie ścianki. Pasjonaci dyscypliny znają olsztyński Bike Park 
Wąwóz. Położony w Lesie Miejskim kompleks rowerowy ma 
do zaoferowania wiele skoczni i przeszkód, czym udowadnia, 
że Warmia nie jest taka płaska. Warto dodać, że Wąwóz jest 
jedynym miejscem w Polsce, gdzie znajduje się pełen zakrę-
tów tor przeznaczony pod dual slalom – rowerowy zjazd w pa-
rach po stromych szlakach. 
Widok zamaskowanej grupy w kombinezonach moro, biegającej 
po lesie z bronią pneumatyczną nie musi wcale oznaczać ćwi-
czeń wojskowych. Możliwe, że kompani grają po prostu w pa-
intballa. Ta nietypowa gra zespołowa to nie tylko rozrywka, ale 
niezły test umiejętności kamuflażu i celności. Funkcjonuje tutaj 
stara zasada trafiony-zatopiony, dlatego trzeba uważać, aby… nie 
dać plamy. Najpopularniejsze pola do gry znajdują się na Krutyni, 
w Bukwałdzie, Biskupcu, Giżycku, Mrągowie i Mikołajkach.
Fani czegoś więcej niż jogging mogą spróbować swoich sił 
w biegu na orientację. O popularności biegów w tutejszym 
regionie świadczą coroczne Mazurskie Tropy organizowane 
w różnych miejscowościach. Od niedawna wśród biegaczy 
popularnością cieszy się też canicross, szerzej znany jako bieg 
z psem. Uczestnicy zawodów muszą pokonać trasę wspólnie 
ze swoim czworonogiem. W tym celu stosuje się długą na 
2,5 m smycz z amortyzatorem umocowaną wokół talii masze-
ra. Pies biegnie przodem, dzięki czemu ciągnie właściciela, kie-
dy tylko ten zacznie zwalniać. Unikatowy trend w naszym kraju 
rozsławił „Bieg na sześć łap” zorganizowany po raz pierwszy 
w 2013 roku przez wolontariuszkę schroniska w Olsztynie. Za-
bierasz psiaka i macie już komplet sześciu łap do gonitwy.
 
Tekst (napisany jednak zza biurka): Marta Antos©
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MIKOŁAJKI
AHOJ,

Szacuje się, że rocznie do czterotysięcz-
nych Mikołajek przybywa nawet kilkaset 
tys. turystów. Aby w pełni korzystać 
z uroków jeziora i jego okolic, potrze-
bują jakościowego noclegu, dobrego 
jedzenia i łatwego dostępu do atrakcji. 
W dodatku każdy wedle własnych ocze-
kiwań, od codziennego koncertowania, 
po kameralny chillout. Z taką właśnie 
intencją powstała oferta obiektów hote-
lowych, portów, sportów wodnych oraz 
restauracji Grupy Amax.
Centrum Grupy, a zarazem najbardziej 
znanym miejscem i atrakcją turystyczną 
jest Wioska Żeglarska Mikołajki. Tu za-
dbają o „wszystko czego potrzebujesz 
na Mazurach” – bez względu na budżet 
czy styl wypoczynku. – Zorganizujemy 

W sezonie letnim 
przeżywają 
turystyczne oblężenie. 
Jednego dnia potrafią 
przyjąć nawet kilka 
tysięcy gości. Niejedno 
miasto mogłoby 
tego nie dźwignąć. 
Ale nie Mikołajki!

w szczegółach całe wakacje, od noclegu 
i posiłków w naszych zróżnicowanych 
restauracjach, przez organizację atrakcji 
związanych ze sportami wodnymi, po 
opiekę nad jachtem i transport, jeśli jest 
potrzeba – podkreśla Marta Krasnodęb-
ska z Grupy Amax.
A w Mikołajkach chce się zakotwiczyć 
na dłużej. W cieszącym się ogromną 
popularnością porcie znajduje się 200 
miejsc cumowniczych i pełne zaplecze 
dla jachtów. W kapitanacie możesz 
też wypożyczyć duży jacht żaglowy, 
motorówkę, skuter lub dającą najbliż-
szy kontakt z prawdziwym żeglowa-
niem – omegę. Wieczorem port tętni 
życiem koncertowym oraz żeglarskimi 
wydarzeniami.
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Wioska Żeglarska Mikołajki
mikolajki.com.pl
rezerwacje@grupaamax.pl
tel. 602 425 723

Zlokalizowane w centrum miasta aparta-
menty Portowe Mikołajki, a jednocześnie 
nad samym jeziorem, są doskonałą bazą 
wypadową do okolicznych rozrywek. To 
pierwszy obiekt noclegowy w ramach 
Grupy, przygotowany z myślą o gościach 
ceniących sobie komfort w rozsądnej ce-
nie. Idealnie sprawdza się dla pobytów 
rodzinnych – znajduje się w pobliżu naj-
większych atrakcji Mikołajek.
Kamienica Portowa usytuowana w sa-
mym centrum Mikołajek to miejsce 
zbudowane z myślą o środowisku (eko 
materiały i armatura oszczędzająca 
wodę, inteligentny system klimatyza-
cji, eko środki czyszczące i piorące). 
– Mamy świadomość, że tak ogrom-
na liczba turystów rodzi przed nami 
dodatkowe wyzwania. Stawiamy na 
odpowiedzialne zachowania w zakresie 
dbania o środowisko, zaczynając od 
tego, co sami możemy zrobić, a kończąc 
na edukacji turystów – wyjaśnia Marta 
Krasnodębska. Stąd dbałość o zrów-
noważoną turystykę widać w każdym 
obiekcie należącym do Grupy.
Z kolei dla ceniących sobie jakość od-
poczynku ofertę ma Kurort Kameralny 
– rozbudowana strefa chillout, miejsce 
jazzowych koncertów i w wysokim stan-
dardzie pokoje z widokiem na Jezioro 
Mikołajskie. W kompleksie znajdują się 
też restauracja Nóż w Wodzie oraz zie-
lona strefa relaksu i koncertów. Goście 
kurortu mają do dyspozycji tarasy, z któ-
rych rozciąga się obłędny widok na jezio-
ro. Wieczorami strefa relaksu zmienia się 

w miejsce dla miłośników dobrej muzyki 
i zabawy. W dzień wypoczywający na 
leżakach goście chłoną wysokie wibra-
cje tego miejsca. I chociaż promenadę 
od strefy chilloutu dzieli tylko barierka, 
można odnieść wrażenie, że znajduje-
my się w zupełnie innym świecie.
Odpoczynek na mazurskiej wsi gwa-
rantuje obiekt Stare Sady Port&Chillout 
„Pod Jabłoniami”, znajdującym się zale-
dwie 10 min od Mikołajek. Umiejscowio-
ny nad Jeziorem Tałty, z kameralnym 
portem, plażą i magicznym ogrodem 
z leżakami i hamakami – panuje tu sie-
lankowy, spokojny klimat. Już bliżej 
natury się nie da. Idealny dla poszu-
kujących miejsca, w którym można 
rzeczywiście wypocząć. – To miejsce 
na przestrzeni lat zyskało wielu gości 
powracających co roku – jest dla nich 
stałym punktem na wakacyjnej mapie 
– dodaje Marta Krasnodębska.
Trudno im się dziwić – pod ręką mają 
wyjątkową restaurację „Pod Jabłoniami” 
z kuchnią w duchu slow food – oferującą 

dania przygotowane z sezonowych, lo-
kalnych produktów. Goście obiektu – jeśli 
tylko chcą – mogą wypłynąć z tutejszego 
portu na obiad do Mikołajek. Choćby do 
najbardziej znanego restauracyjnego ad-
resu: Pod Złamanym Pagajem – najstar-
szej tawerny. Kultowe miejsce spotkań, 
biesiad żeglarzy i motorowodniaków 
przyciąga wyjątkowym klimatem i wy-
jątkowym jedzeniem. Restauracja ofe-
ruje tradycyjne mazurskie dania, w tym 
legendarną stynkę. Legendarny jest też 
taras z widokiem na Jezioro Mikołajskie. 
Jeśli nie oglądałeś portu z tego pokładu, 
to… nie byłeś w Mikołajkach. Pozostałe 
obiekty gastronomiczne grupy też mają 
swój klimat: Sielawa, City, Lady Mary 
i wspomniana, kameralna Nóż w wodzie.
– Wybierając jeden z naszych obiek-
tów, zyskuje się dostęp do wszystkich 
atrakcji. Nasi goście nie muszą się o nic 
martwić, bo ofertę mamy dla wszystkich 
– tych, którzy chcą zasmakować wypo-
czynku i szukających emocji w Mikołaj-
kach – zaznacza Marta Krasnodębska.
 
Tekst: Ewelina Zdancewicz
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DrIrenaErisSpa.com
Wysoka Wieś 22
Ostróda

Siedliska położone w otulinie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich 
to luksusowe wille stworzone na potrzeby pełni relaksu w bliskości 

z naturą. W otoczeniu dzikiej przyrody, malowniczych pagórków i lasów 
wypoczniesz w prawdziwym klimacie slow.

Tak przywraca się historię – w miejscu dawnej wsi mazurskiej 
(Wysokiej Wsi) zostały odtworzone domy z zachowaniem 
charakterystycznych cech tutejszej architektury: czerwona 
dachówka, cegła, ściana ryglowa. Usytuowane tak, by do 
woli korzystać z dobrodziejstw natury. Malowniczo ukształto-
wany teren, niczym nie zmącony spokój i rozległa przestrzeń 
są dostępne także dla okolicznej leśnej zwierzyny, która 
o poranku potrafi zaskoczyć swoją niespodziewaną wizytą. 
Kompleks Siedlisk to jedno z niewielu w Polsce tak niepowta-
rzalnych miejsc, w którym główną rolę gra pozytywna energia 
i sielsko-wiejski klimat okolicy. Warto się tu wybrać dla czy-
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stego powietrza, by wyciszyć umysł, uporządkować myśli, 
zregenerować się i nabrać nowych sił.
Wszystkie 14 Siedlisk zostało tak zaprojektowanych, aby 
zaoferować ucieczkę od codzienności, miejskiego gwaru czy 
natłoku myśli i zapewnić wszechogarniający spokój. Odda-
lone są od siebie w komfortowej odległości. Każdy z domów 
składa się z dwóch lub trzech sypialni z własnymi łazienkami 
oraz z serwisem sprzątającym. Centralne miejsce zajmuje 
przestronny salon z kominkiem, a w doskonale wyposażo-
nej kuchni można samemu oddać się kulinarnym pasjom. 
Ogromne okna, od podłogi po dach, odsłaniają zachwycające 
widoki na otwartą przestrzeń z zielenią na horyzoncie. Taras 
wyposażony w komfortowe meble ogrodowe i grilla to idealne 
miejsce na zwieńczenie dnia kolacją na powietrzu, przy świe-
cach i akompaniamencie śpiewu ptaków. Sielanka absolutna.
Chcąc w pełni wykorzystywać czas wakacji na relaks, można 
zdać się na wykwintną kuchnię dwóch hotelowych restauracji 

pobliskiego pięciogwiazdkowego Hotelu SPA Dr Irena Eris 
Wzgórza Dylewskie – otwartej przez cały dzień Restauracji 
Oranżeria, pełnej własnych wyrobów oraz czynnej w godzi-
nach wieczornych, slowfoodowej Restauracji Romantyczna 
(tylko dla gości dorosłych). Istnieje też możliwość zamówienia 
ekskluzywnej kolacji przez szefa kuchni na miejscu w Siedlisku 
wraz z wine pairingiem i obsługą kelnerską. Ot, takie dopeł-
nienie luksusu wypoczywania.
Goście Siedlisk mogą też korzystać z usług hotelu – do dys-
pozycji mają wszystkie jego atrakcje (dostępny nieodpłatnie 
kompleks Centrum SPA z dwoma basenami, saunami i jacuzzi, 
program animacji, zajęcia ruchowe, fitness). Można skorzystać 
też z oferty Kosmetycznego Instytutu z szerokim wyborem 
zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało oraz masaży. Mając 
taką okazję, warto poświęcić trochę czasu nie tylko na wypo-
czynek, ale i na zadbanie o siebie.
Relaksować się można tu na różne sposoby. Okolica odsłania 
historie zamierzchłych czasów, zapraszając do odkrywania 
atrakcji turystycznych w formie mniejszych lub większych 
wycieczek. Warto w tym celu wypożyczyć rowery (także elek-
tryczne), kije do nordic walking, albo wypoczywać w siodle. 
Hotel dysponuje spokojnymi końmi do jazdy rekreacyjnej, 
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Siedliska idealnie sprawdzą się na rodzinny wypad, spotka-
nie towarzyskie czy wyjazd integracyjny. Położone z dala od 
cywilizacji są też idealnym miejscem na romantyczną podróż 
we dwoje. Luksusowe i ustronne miejsce oferuje prywatność 
nieosiągalną w dużych hotelach. Zadowoleni będą też właści-
ciele czworonogów – psy są tu mile widziane.
 
Tekst: Katarzyna Nykowska, obraz: Hotele SPA Dr Irena Eris
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Niektóre z miejsc i zdarzeń, jakie odnotowała 
przeszłość ziem Warmii i Mazur, mogły nieźle 
namieszać w historii nie tylko kraju, ale 
i świata. Czy atrakcyjny krajobrazowo region 
od zawsze był magnesem dla przełomowych 
nazwisk i faktów, czy może geopolitycznie 
skazani byliśmy na wykuwanie mrocznej 
historii? Gdziekolwiek leżałaby odpowiedź, 
dziewięciu poniższych miejsc nie można 
pominąć, a z pewnością nie można nie znać.

Wilczy Szaniec
Kwatera Adolfa Hitlera podczas II wojny światowej znana jako 
Wilczy Szaniec leży w lesie gierłoskim. To tu zapadały kluczowe 
decyzje w sprawie działań wojennych. Wydarzenia w schro-
nie na skraju Gierłoży mogły odwrócić losy wojny. 20 lip-
ca 1944 roku przeprowadzono nieudany zamach na kanclerza III 
Rzeszy. W nocy z 24 na 25 stycznia 1945 roku Niemcy wysadzili 
obiekt, uciekając przed Armią Czerwoną. Według świadków fala 
uderzeniowa wybuchów była tak silna, że uszkodziła szyby do-
mów w oddalonym o siedem km Kętrzynie. Od 1959 roku Wilczy 
Szaniec przemieniono w muzeum, a do 2024 roku w planach 
jest uruchomienie hotelu z salą konferencyjną i centrum dla 
zwiedzających w odrestaurowanych koszarach oficerów SS. 

Stoczek Klasztorny
Położony na Warmii Stoczek Klasztorny jest 
jednym z warmińskich miejsc kultu. Znajdu-
je się tam sanktuarium maryjne z XVII wieku 
wybudowane na cześć łaski Opatrzności 
Bożej po zakończeniu wojny ze Szwecją. Po 
przyłączeniu Austrii do Niemiec w 1938 roku 
Bazylika Nawiedzenia NMP służyła hitlerow-
com do więzienia austriackich biskupów. 
Niedługo później historia zatoczyła koło – od 
października 1953 do października 1954 roku 
z polecenia władz PRL w stoczkowskim 
klasztorze przetrzymywano Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Obecnie w części klasztornej 
znajduje się izba muzealna dedykowana 
kardynałowi. 19 maja 1987 roku papież Jan 
Paweł II nadał sanktuarium w Stoczku tytuł 
bazyliki mniejszej.
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Łańsk
Ośrodek wypoczynkowy w Łańsku w historii PRL-u był jednym z ulubionych 
miejsc wypoczynku sekretarzy PZPR, w tym Wiesława Gomułki. Po II woj-
nie światowej całe nadleśnictwo przemieniono w ośrodek podlegający pod 
Urząd Rady Ministrów PRL, nadając mu kryptonim W-1. Bezpieczeństwa 
gości pilnowało wojsko, a nieupoważnieni nie mieli wstępu na obszar. 
W latach 70. władze rozpoczęły akcję wysiedlania mieszkańców pobliskiej 
wsi Orzechowo, aby powiększyć teren łowiecki ośrodka. Łańsk odwiedzali 
liczni przywódcy, m.in.: Fidel Castro, Leonid Breżniew czy szach Iranu Reza 
Pahlavi. Chociaż w dzisiejszych czasach kompleks gości głównie turystów, 
do dziś unosi się nad nim aura tajemnicy.

Jezioro Pluszne
Głębokie polodowcowe jezioro Pluszne, zlokalizowane 
w pobliżu miejscowości Pluski, doskonale nadaje się 
do nurkowania. Niewielu turystów wie, że na jego dnie 
spoczywają betonowe atrapy bomb z czasów II wojny 
światowej. Jedna z wysepek leżąca na południowej czę-
ści akwenu pełniła wtedy rolę obiektu ćwiczeniowego 
dla hitlerowskich pilotów, którzy zrzucali na nią atrapy 
pocisków. Przed wybuchem II wojny światowej Niemcy 
wybudowali w pobliskich Gryźlinach lotnisko, z którego 
we wrześniu 1939 roku startowały bombowce lecące 
nad Warszawę. Na dnie Betonowej Wyspy znajdują się 
też wraki niemieckich samolotów, w tym Junkers Ju 87, 
które startowały z Gryźlin.

Frombork i Olsztyn
Położony nad Zalewem Wiślanym Frombork to jeden z przy-
stanków na szlaku śladami twórcy modelu heliocentrycz-
nego. W murach Wzgórza Katedralnego Mikołaj Kopernik 
pracował nad swym przełomowym dziełem „O obrotach 
sfer niebieskich”, tam też spędził ostatnie dni życia. Dziś we 
Fromborku można zwiedzać cały kompleks wraz z Wieżą 
Kopernika, czyli dawną siedzibą astronoma. Zaś w stolicy 
Warmii i Mazur uczony pracował z kolei nad reformą ka-
lendarza i prowadził obserwacje nieba. Ich wyniki malował 
na umieszczonej na ścianie zamkowego krużganka tablicy 
astronomicznej – jedynym zachowanym do dzisiaj instru-
mencie badań w warsztacie Kopernika. Korzystanie z niej 
było uzależnione od aktualnego położenia Słońca.
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Pałac Finckensteinów w Kamieńcu
Nazywano go Wersalem Królestwa Pruskiego. Ten późnobarokowy 
dwukondygnacyjny pałac powstał w XVIII wieku w Kamieńcu z polecenia 
pruskiego feldmarszałka Albrechta Konrada Fincka von Finckenstein. 
W świadomości szerszej grupy zasłynął jako miejsce płomiennego ro-
mansu pomiędzy Napoleonem Bonaparte a Marią Walewską. Cesarz od-
wiedził rezydencję w czasie kampanii rosyjskiej i gościł w niej od kwietnia 
do czerwca 1807 roku. Pod koniec II wojny światowej pałac został znisz-
czony przez wojska sowieckie i zachowały się po nim jedynie ruiny.

Sztynort
Od 1420 aż do 1944 roku pieczę nad tym miejscem sprawował ród Le-
hndorffów. Ostatnim potomkiem wschodniopruskiej arystokratycznej 
rodziny był Heinrich von Lehndorff, działacz opozycji antyhitlerowskiej. 
W 1941 roku połowę jego pałacu przejęło ministerstwo spraw zagranicz-
nych III Rzeszy. Pod jednym dachem mieszkali zatem: w lewym skrzydle 
zagorzały nazista, minister Joachim von Ribbentrop, zaś w prawym za-
angażowany w spisek przeciwko Hitlerowi von Lehndorff. Po nieudanym 
zamachu na przywódcę w lipcu 1944 roku, właściciel pałacu dwukrotnie 
wyrwał się z obławy, po czym ostatecznie został skazany na karę śmier-
ci. Podupadający przez lata pałac odbudowywany jest m.in. dzięki stara-
niom Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków.

Reszel
Mało kto pomyślałby, że to spokojne, ci-
che miasteczko było miejscem, w którym 
21 sierpnia 1811 roku spalono na stosie ostat-
nią „czarownicę” w Europie – Barbarę Zdunk. 
W rzeczywistości kobieta została oskarżona 
o podłożenie ognia, na skutek czego doszło 
do śmierci dwóch osób i zniszczenia prawie 
całej zabudowy Reszla. Jednak sposób eg-
zekucji w połączeniu z wcześniejszymi za-
rzutami o czarostwo sprawiły, że zapisała się 
w pamięci Polaków jako ostatnia znana cza-
rownica. Pamiątką dramatycznych wydarzeń 
jest udostępniona turystom do zwiedzania 
piwnica zamku w Reszlu, gdzie Barbara 
Zdunk przebywała przed śmiercią.

Gietrzwałd
Gietrzwałd, ze swoim hasłem „Gmina pełna 
cudów”, to najsłynniejsza wieś położona na 
Warmii. Stała się duchową stolicą katolików, 
gdyż w 1877 roku dwóm dziewczynkom, Bar-
barze Samulowskiej i Justynie Szafryńskiej, 
objawiła się Matka Boża. Przemawiała do nich 
w języku polskim co w czasach zaborów mia-
ło szczególne znaczenie dla Polaków. Wieść 
o objawieniach rozeszła się po terenach za-
jętych przez zaborców, co zaowocowało ma-
sowymi pielgrzymkami do Gietrzwałdu. Jak 
się szacuję, tę małą warmińską wieś w ciągu 
trzech lat odwiedziło wówczas około miliona 
Polaków. W 1970 roku papież Paweł VI nadał 
kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł bazyliki 
mniejszej, a 1977 roku biskup warmiński po-
twierdził prawdziwość objawień.
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To chyba nikogo nie zaskoczy, że na Warmii i Mazurach 
jest największe w Polsce skupisko „miast dobrego 
życia”. Sieć Cittaslow ma się u nas bardzo dobrze, 
bo doceniliśmy harmonię i kulturę dobrego życia 
– w spokoju, bez narzucanego w aglomeracjach pośpiechu 
i w przyjaźnie urządzonym otoczeniu.

Kto choć raz odwiedził Reszel, ideę 
Cittaslow odkrył w mig. To urokliwe 
miasteczko z pielęgnowaną tradycją, 
z mocno zakorzenionym duchem kul-
tury, gościnnością i swobodą życio-
wą obcą wielkomiejskiej gonitwie jest 
tym, co ściąga tu miłośników idyllicznej 
wręcz codzienności.
Re sze l  by ł  p ie r wsz ym mia s te c z-
kiem na  Warmii i   Mazurach , k tóre 
w 2007 roku przystąpiło do międzyna-
rodowego stowarzyszenia Cittaslow. 
Dzisiaj mamy ich w regionie aż 26, spo-
śród 35 miast w kraju, które dumnie 
firmują się słynnym znakiem ślimaka.
Symbol śl imaka, który na  skorupie 
dźwiga miasteczko, jest alegorią nie-
spiesznego stylu życia. Wręcz ucieczki 
z wielkomiejskiego gwaru i gonitwy.
Idea Cittaslow (dosłownie: powolne 
miasto) powstała osiem lat wcześniej 
we włoskiej Toskanii. Burmistrz 20-ty-
sięcznego miasteczka Orvieto wpadł 
na pomysł rozszerzenia na lokalne spo-
łeczności filozofii Slow Food, która 
w praktyce przeniosłaby się do życia 
codziennego. Pomysł podchwyciły 
miasta z innych krajów – dziś do sieci 
należy ich już 260 z 30 krajów. I tak 
powstało Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Cittaslow (oczywiście z siedzibą 

w Orvieto), które promuje kulturę do-
brego życia.
Polskie miasta są też zrzeszone, dzięki 
czemu mogą pozyskiwać środki m.in. 
na rewitalizację zabytków czy popra-
wianie infrastruktury, która zapewnia 
jeszcze więcej życiowego komfortu. 
W warmińsko-mazurskich miasteczkach 
możemy cieszyć się więc odnowionymi 
ryneczkami, które zachowują tradycyjny 
układ urbanistyczny, skwerami, miejsca-
mi odpoczynku i rekreacji.
Ale wiele działań leży też w gestii sa-
mych mieszkańców, którzy doskonale 
wiedzą, w  jak wyjątkowym miejscu 
mieszkają. Stąd dużo inicjatyw, które 
aktywizują lokalną społeczność i anga-
żują w pielęgnowanie tradycji kulinar-
nych, wspieranie lokalnego rzemiosła 
i produktów, środowiska naturalnego, 
gościnności oraz zrównoważonej tury-
styki, często będącej w kontrze do tej 
masowej. A więc mile widziane jest 
niespieszne podróżowanie, zwiedzanie 
poprzez kulturę czy kulinaria. 
Do sieci mogą przystąpić miasta liczące 
do 50 tys. mieszkańców, uznając, że 
taka wielkość może zapewnić najbar-
dziej ludzki wymiar życia, właśnie w nie-
co zwolnionym rytmie, bez uciążliwych 
dojazdów, gonitwy. 

Ale idea „niespiesznych miast” wca-
le nie oznacza powolnego rozwoju 
czy pozostawania w tyle. Cittaslow 
zakłada również wykorzystywanie no-
woczesnych technologii i nowatorskich 
sposobów organizacji miasta, by spo-
kojne tempo życia nie stało w sprzecz-
ności z przemyślanym rozwojem. 
Docenienie potencjału niewielkich miast 
to dzisiejszy trend. Po okresie migracji 
młodego pokolenia z warmińsko-ma-
zurskich miasteczek do dużych aglo-
meracji, obserwuje się wręcz zwrot, 
któremu sprzyja możliwość prowadze-
nia biznesów w formie zdalnej. 
Rezygnacja z intensywnego życia obar-
czonego stresem i wyższymi kosz-
tami , na  rzecz równowagi , natury, 
tradycji i spokoju stały się czynnikami, 
które przypieczętowują decyzję: nie 
chcemy się stąd wyprowadzać.
Odszukajcie listę warmińsko-mazur-
skich Cittaslow (cittaslowpolska.pl) – 
w tym sezonie przypada 15-lecie sieci 
w Polsce, więc każde z miasteczek ma 
coś do zaoferowania extra.
 
Tekst: Rafał Radzymiński

Więcej na cittaslowpolska.pl 
fb/Cittaslow Polskaob
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WCZASY 
NA NOWE 
CZASY 

Dla społeczeństwa, które się starzeje, 
a jednocześnie ma świadomość wzrostu 
średniej długości życia, połączenie wyjazdu 
turystycznego z leczeniem, regeneracją czy 
pozyskaniem lepszego wyglądu estetycznego 
to układ optymalny. Warmia i Mazury stały się 
zagłębiem turystyki zdrowotnej.

Sprawdzony przepis na zdrowie? Relaks 
i ruch na świeżym powietrzu, zdrowa 
żywność z pewnego źródła, a może 
opieka medyczna w nowoczesnej klinice? 
Najlepiej wszystko razem, a w dodatku 
„w pięknych okolicznościach przyrody”.
Turystyka zdrowotna to rynek, w któ-
rym tkwi potencjał rozwojowy tak wielki 
jak wszystkie akweny Krainy Tysiąca 
Jezior razem wzięte. Tuż po wakacjach 
oficjalnie ogłoszona będzie czwarta 
specjalizacja regionu – zdrowe życie, 
której ważną składową jest turystyka 
zdrowotna. To wręcz intuicyjny dro-
gowskaz dla Warmii i Mazur – wartością 
samą w sobie jest bowiem możliwość 
rekonwalescencji i wypoczynku w jed-
nym z najbardziej atrakcyjnych tu-
rystycznie regionów Polski, którego 
potencjał można odkrywać w jego czy-
stym powietrzu, lasach, jeziorach i zdro-
wej lokalnej żywności.
– Znam walory tego regionu, bo wiele 
razy wypoczywałam w tym pięknym 
otoczeniu, przyjeżdżając z rodzinnej 
Lubelszczyzny. Dlatego kiedy zdecydo-
wałam się na budowę ośrodka sprzy-
jającego leczeniu zdrowia i psychiki, 
uznałam, że to musi być właśnie tutaj – 
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opowiada Maria Jedlińska, która jesienią 
otworzyła w Dębowej Górze Mazurskie 
Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji.
Nowoczesne centrum odpowiedziało 
tym samym na deficyt na tego typu 
opiekę w Polsce – wysokiej jakości 
usługi terapeutyczne i rehabilitacyj-
ne świadczone chorym przewlekle, ze 
szczególnym naciskiem na chorych on-
kologicznie. A przy okazji kusi walorami 
turystycznymi – nieopodal jest Dylew-
ska Góra, pola Bitwy pod Grunwaldem 
i czyste jezioro Mielno.
Ale uczestnikami turystyki zdrowotnej 
nie są wyłącznie osoby chore czy star-
sze. Coraz częściej taką formą łączenia 
wypoczynku i regeneracji zdrowia inte-
resują się młodsze pokolenia: poprawić 
samopoczucie, siły witalne, urodę lub 
zwalczyć nałóg. Np. Zamek w Rynie 
oferuje gościom pakiet antystreso-
wy, który ma przywrócić wewnętrzną 
harmonię. 
A nowoczesne turnusy to nie narzu-
cona dieta i terminy rutynowych wizyt 
w gabinecie. Jadąc np. na weekend na 
Mazury, możemy sobie zafundować 
choćby nowoczesną diagnostykę: kro-
pla krwi oddana wchodząc na śniadanie, 

a po południu na smartfonie masz już 
pełną analizę i zaproszenie na hotelowe 
warsztaty ze zdrowego gotowania pod 
kątem twoich wskazań dietetycznych. 
W wysokiej klasy hotelach, położonych 
w najpiękniejszych zakątkach całego 
województwa, dostępny jest pełen 
pakiet usług SPA i wellness. W ich przy-
padku ogromne znaczenie ma prze-
strzeń, która staje się nieodzownym 
elementem procesu odnowy biolo-
gicznej. Harmonia między człowiekiem 
a środowiskiem ma bezpośrednie prze-
łożenie na równowagę ciała i ducha.
Skrzydła rozwija w regionie też turysty-
ka uzdrowiskowa. Gołdap od 2000 roku 
posiada status jedynego jak na razie 
na Warmii i   Mazurach uzdrowiska , 
z czwartymi co do wielkości w Polsce 
tężniami solankowymi, pijalnią wód 
i grotą solną. Kuracjusze oddychają tu 
najczystszym w Polsce powietrzem, 
leczą choroby reumatyczne lub odby-
wają rekonwalescencję po przewlekłym 
zapaleniu oskrzeli, zawale serca czy 
zapaleniu zatok. W procesie leczenia 
wykorzystuje się wydobywane tu wody 
lecznicze i mineralne oraz występujące 
w okolicy złoża borowiny. Wyjątko-O
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wość miasta przyniosła mu zwycięstwo 
w 2019 roku w ogólnoeuropejskim kon-
kursie na „Najlepsze Europejskie Desty-
nacje Turystyczne”.
W 2019 roku powstało Stowarzyszenie 
Uzdrowisk Warmii i Mazur z miastami 
aspirującymi do miana właśnie uzdro-
wisk. Górowo Iławeckie, Lidzbark War-
miński, Frombork i Gołdap już tworzą 
infrastrukturę sprzyjającą lecznictwu.
Zmiany demograficzne zachodzące 
globalnie w każdym społeczeństwie, 
a także zmiana sposobu postrzegania 
samego wypoczynku stały się dla War-
mii i Mazur impulsem do stworzenia 
produktu, który gwarantuje wydłużenie 
sezonu wypoczynkowego. Region ma 
renomę jeśli chodzi o usługi stomato-
logiczne, okulistyczne, specjalistyczne 
zabiegi chirurgiczne, rehabilitacyjne czy 
medycynę estetyczną. Turystyka zdro-
wotna ma w ofercie usługi dostępne 
przez cały rok, na które nigdy nie minie 
moda. Tak jak nie może minąć moda na 
czyste powietrze, piękny krajobraz czy 
zdrowe jedzenie. 

 
Tekst: Sylwia Płaszczyńska-Capłap
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A może wpaść na Warmię 
i Mazury na relaks, a przy okazji 
zadbać o zdrowie jamy ustnej? 

Wybitni specjaliści, infrastruktura 
do wypoczynku – nowoczesna klinika 

stomatologiczna Alfa Dental to 
przystanek dla tych, którzy chcą wrócić 

z wakacji z pięknym uśmiechem.

ZDROWIE



Nie od dziś wiadomo, że kontakt z naturą pomaga w rekonwa-
lescencji. Wpływa na nastrój i poprawę sił witalnych, ale także 
odporność i tempo regeneracji organizmu. Dlatego klinika 
stomatologiczna Alfa Dental położona między olsztyńskimi 
jeziorami i lasami, zdobyła zaufanie nie tylko mieszkańców 
regionu. Coraz częściej trafiają tu pacjenci z różnych stron 
Polski, którzy łączą leczenie z wypoczynkiem. A sprzyja temu 
zespół wybitnych specjalistów i kompleksowa oferta bazująca 
na innowacyjnej technologii, ale także infrastruktura nocle-
gowa i wypoczynkowa, którą dysponuje placówka.
– Wielu pacjentów chce ukryć dyskomfort związany z lecze-
niem poza swoim miejscem zamieszkania i pracy – przyznaje 
dr Anna Dudzińska-Filkiewicz, specjalista chirurgii szczę-
kowo-twarzowej, współwłaścicielka Alfa Dental. – Od lat 
przyczyniamy się do rozwoju turystyki medycznej w regionie, 
oferującej warunki, aby dyskretnie i komfortowo przetrwać 
trudny czas leczenia. Dysponujemy dwoma apartamentami, 
motorówką Alfa Boat, a także zniżką na nocleg dla naszych 
pacjentów w luksusowym Hotelu Przystań. Pozostajemy 
z nimi w kontakcie telefonicznym, jesteśmy gotowi na 
konsultację 24 godziny na dobę. Zajmujemy się nie tylko 
pacjentami, którzy chcą dokonać metamorfozy uśmiechu, 
ale także np. urazami dzieci przebywającymi tu na koloniach 
czy obozach.
Proces leczenia w Alfa Dental opracowywany jest wirtual-
nie. Digital Smile Design to metoda z dziedziny stomatologii 
estetycznej, która na podstawie wykonanej serii zdjęć i opro-
gramowania pozwala zaplanować nowy uśmiech i pokazać 
cyfrową wizualizację w 3D. Dzięki temu, zanim pacjent podej-
mie leczenie, wie jaki będzie końcowy efekt estetyczny. A ten, 
po skończonym leczeniu przechodzi najśmielsze oczekiwania. 
To zasługa pracy zespołowej stomatologów, protetyków, chi-
rurgów szczękowo-twarzowych, ortodontów, fizjoterapeutów, 
higienistek i recepcjonistek. Każdy pacjent ma tu swojego 
opiekuna, który pośrednicząc między zespołem lekarzy 
i pacjentem, czuwa nad harmonogramem leczenia.
– Dbamy o pozytywną atmosferę w naszej klinice – dodaje 
dr Zdzisław Filkiewicz, specjalista protetyki stomatologicznej, 
prezes spółki Alfa Dental. Dobraliśmy profesjonalistów dla 
których praca jest też ogromną pasją. Bez niej nie byłoby 
efektów, które często odmieniają pacjentom życie.
Jako jedna z niewielu prywatnych placówek stomatologicz-
nych w regionie Alfa Dental oferuje zabiegi w znieczuleniu 
ogólnym. Wiele osób, często po traumach stomatologicznych 

z przeszłości, zmaga się z tzw. dentofobią, co powstrzymuje je 
przed leczeniem. Znieczulenie ogólne pozwala także skumulo-
wać zabiegi chirurgiczne, np. usunięcie kilku zębów. Uzębienie 
tymczasowe, które ma w swojej ofercie klinika, zapewnia 
uśmiech zaraz po przebudzeniu. Zanim zostanie dopracowana 
proteza lub implanty docelowe, pacjent może funkcjonować 
bez stresowania się ubytkami w jamie ustnej.
– I wówczas pacjenci po przebudzeniu zupełnie inaczej 
reagują – zapewnia dr Dudzińska-Filkiewicz. – Od razu wra-
cają do swoich obowiązków, bez krępowania uśmiechają się 
w lustrze.
Wśród zabiegów przeprowadzanych pod narkozą są także 
m.in. operacje zatok, skomplikowane rekonstrukcje kostne, 
implantacje, usuwanie zmian kostnych, np. torbieli. Specja-
liści z Alfa Dental wynajmują na zabiegi pod narkozą blok 
operacyjny z pełnym zapleczem w olsztyńskim szpitalu 
Malarkiewicz i Spółka. – Uzębienie często jest powodem nie 
tylko zdrowotnych problemów, ale też kompleksów i blo-
kad – przyznaje dr Dudzińska-Filkiewicz. – Często mamy do 
czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami. Dużo rozmawiamy 
z pacjentami, zgłębiamy ich problemy, budujemy zaufanie. 
Dzięki wiedzy zespołu i zaawansowanej technologii, którą 
dysponujemy, jesteśmy w stanie wypracować plan leczenia 
nawet w najtrudniejszych przypadkach. I sprawić, aby mógł 
połączyć je z relaksem w sielskim otoczeniu, które pozwala 
zapomnieć o troskach codzienności.

Klinika Alfa Dental
Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 22A/1
alfadental.pro
fb/KlinikaAlfaDental

 
Tekst: Beata Waś,  
obraz: Piotr Ratuszyński,  
© Khorzhevska / Shutterstock.com
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Krótkowzroczność ze zdwojoną siłą dała o sobie znać po 
pandemii, kiedy powszechnie zasiedliśmy przed ekrany mo-
nitorów. W profilaktyce wzroku ważna zaś jest aktywność 
fizyczna, ale gdy na tę profilaktykę jest za późno, krótko-
wzroczność można leczyć. Ktoś doda – a soczewki kontak-
towe? One też mają swoje niedoskonałości – po wielu latach 
użytkowania może dochodzić do dyskomfortu, przesuszenia 
oka, a w przypadku niewłaściwej higieny stanowią też źródło 
jego infekcji.
Z problemem można rozprawić się szybko, nawet podczas 
urlopu. – Nie dajmy sobie wmówić, że z powodu wady wzroku 
musimy odpuścić sobie część życiowych przyjemności. Kto 
nie chce, szuka wymówek, a kto chce, szuka sposobu. I my 
go mamy – przekonuje dr n. med. Joanna Zalewska, okulistka 
z Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens.
Klinika Lens to jedyny ośrodek w Polsce północnej oferują-
cy laserową korekcję wzroku najnowocześniejszą metodą 
Relex Smile. Zaś w przypadku dużych wad wzroku (nawet 
do minus 20 dioptrii) pacjentom proponuje się zabiegi ze 
światowej czołówki – wszczepienie soczewki fakijnej. – Efekty 
tych zabiegów przechodzą oczekiwania naszych pacjentów. 
To nie tylko odzyskany dobry wzrok, ale lepsza jakość życia, 
nieograniczona swoboda, a niejednokrotnie nowe możliwości 
zawodowe, niedostępne dla osób z wadami wzroku – podkre-
śla dr Zalewska.
Same zabiegi trwają kilkanaście minut i nie wymagają hospita-
lizacji, a rekonwalescencja nie jest uciążliwa.
Laserową korekcję wad wzroku także wykonuje się w przy-
padku nadwzroczność i astygmatyzmu. Możliwości technicz-
ne najnowocześniejszego sprzętu i kwalifikacje kadry lekarzy 
z Lens są w stanie pomóc pacjentom praktycznie z każdym 
schorzeniem okulistycznym. Najczęstsze są operacje usu-

nięcia zaćmy starczej, natomiast najtrudniejsze, a zarazem 
najbardziej spektakularne są te przypadki, gdy pacjent nagle 
przestaje widzieć, np. z powodu odwarstwienia siatkówki. 
Wtedy zaczyna się walka z czasem, w której poza wiedzą 
i doświadczeniem lekarzy, potrzebna jest świetna organizacja 
i pełna gotowość.
Od 2012 roku centrum Lens pozostaje liczącym się na arenie 
międzynarodowej ośrodkiem badań klinicznych w kierunku 
zwyrodnienia plamki żółtej. – Jako lekarza cieszy mnie to, 
że prowadzone u nas badania oznaczają realną pomoc na-
szym pacjentom obciążonym tym schorzeniem i umożliwiają 
im dostęp do najnowszej generacji leków, zaś z naukowego 
punktu widzenia najbardziej istotny jest fakt, że nasze badania 
w bezpośredni sposób przyczyniają się do rozwoju medycyny 
– wyjaśnia dr n. med. Joanna Zalewska.
Klinika prowadzi też zabiegi medycyny estetycznej. Pacjenci 
mogą liczyć na te typowo lecznicze, poprawiające funkcjo-
nalność oka i jakość widzenia, np. plastykę powiek, niwelację 
starczej wiotkości i usuwanie narośli, ale także mezoterapię 
okolicy oka, polegającą na śródskórnych iniekcjach prepara-
tu Light Eyes Ultra. Zawiera on kwas hialuronowy, ruszczyk, 
jagodę, rozmaryn, witaminę C oraz heksapeptydy, poprawia-
jące mikrokrążenie i elastyczność skóry okolic oka, a także 
zmniejszające tendencję do opuchlizny i gromadzenia płynów 
wokół oczu. Pacjenci doceniają też inne skutki tego zabiegu: 
rozjaśnienie skóry, zmniejszenie cieni pod oczami i likwidację 
drobnych zmarszczek.
 
Tekst: Sylwia Płaszczyńska-Capłap

Lato to często czas rozwijania swoich 
pasji sportowych, jednak w przypadku 
niektórych dyscyplin na przeszkodzie 
może stanąć wada wzroku i związana z nią 
konieczność noszenia okularów.  
Czy da się to odwrócić w kwadrans?

Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens
Olsztyn, ul. Budowlana 3A
tel. 89 532 00 00, kom. 722 08 10 10
Laserowa korekcja wad wzroku: tel. 722 000 011
Chirurgia zaćmy – rejestracja: tel. 722 000 045
LENS okulistyka-optyka, Olsztyn, ul. Warmińska 14/11O
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WARMII I MAZUR

POCZUJ 
SMAK

Podpłomyk ze świeżych ziół i chwastów 
jeszcze nikomu nie zaszkodził, a wielu 
zachwycił. Nasze smaki pochodzą 
z jakości najprawdziwszego surowca. 
Reszta jest tylko czekaniem…



MADE IN: Podkreślasz, że piwo to coś zdecydowanie więcej 
niż alkohol.
Paweł Błażewicz: Stąd takie zainteresowanie naszymi pro-
duktami bezalkoholowymi czy niskoalkoholowymi. To, że 
klienci wybierają Radler Gorzka Pomarańcza, czy 1na100 –za-
równo to klasyczne, jak z dodatkiem soku z pigwowca i miodu, 
oznacza niezbicie, że cenią przede wszystkim smak naszych 
piw, a zawarty w nich alkohol nie jest determinantą ich wybo-
rów. Podobnie jest z naszym piwem bezglutenowym.

Klienci kupują kolejne piwa Kormorana w ciemno czy ocze-
kują certyfikatów, atestów?
Po niemal 30 latach marka Kormoran budzi zaufanie i jest 
mocno zakorzeniona w świadomości mieszkańców regionu. 
Ale nie wszyscy znają nasze zasady i w zalewie produktów 
na rynku nie umieją się w tym wszystkim odnaleźć. Odnoszę 
wrażenie, że dzisiejszy marketing nadużywa zwrotów „eko”, 
„tradycyjny”, „rzemieślniczy”. Nie za każdym takim zobowią-
zaniem idzie postępowanie producentów. Klientowi trudno 
jest wyłowić na sklepowej półce produkt autentyczny. Dlate-
go zewnętrzne certyfikaty, wpisy na listy produktów trady-
cyjnych, a także udział w konkursach, zarówno eksperckich, 
jak konsumenckich, choć nie są obowiązkiem producenta, są 
dodatkowym elementem weryfikacji jakości.

Mają realny wpływ na zdobywanie nowych klientów?
Tak. Sądzę, że właśnie to poddawanie się zewnętrznej wery-
fikacji może stanowić sposób na oddzielenie piwnego ziarna 
od marketingowych plew. W końcu jeżeli na podstawie nieza-
leżnej od nas opinii otrzymujemy certyfikat, wpis na listę pro-
duktów tradycyjnych czy laur na konkursie to dajemy wyraźny 
sygnał, że to decyzja ludzi niezależnych i mających wiedzę, 
a nie hasło samooceny wymyślone przez copywritera.

GONIĄC KORMORANY

Potwierdzeniem słuszności tych wyborów jest wspomnia-
ne piwo bezglutenowe, które moglibyśmy sprzedawać bez 
certyfikatu. Jednak współpraca z Polskim Stowarzyszeniem 
Osób z Celiakią, do którego się zwróciliśmy, jest dodatkowym 
argumentem dla tej stale rosnącej grupy klientów. Co więcej, 
poddanie się audytowi jest też dodatkowym elementem kon-
trolnym, który gwarantuje bezpieczeństwo tego produktu dla 
celiaków.
Podobnie Porter Warmiński, który posiada znak Jakość Tra-
dycja oraz jest wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa. To gwarancja, że sposób wytwarza-
nia tego porteru jest zgodny w tradycją warzenia piw w tym 
stylu oraz, że nasze deklaracje surowcowe, jak te dotyczące 
minimum półrocznego leżakowania piwa, są zachowane. A co 
najważniejsze, nasze standardy (deklaracje) potwierdzają wy-
niki przeprowadzonych kontroli. Ta niezależna od producenta 
kontrola daje także szanse na zdobywanie nowych rynków. 

Certyfikaty i liczne nagrody otwierają nowe rynki?
W Skandynawii każde piwo zanim trafi na sklepowe półki, 
musi przejść audyt monopolu państwowego. Kiedy mówimy, 
że warzymy najlepszy porter na świecie, brzmi to jak zwykły 
bełkot marketingowy. Ale komunikat „warzymy porter, który 
posiada certyfikat jakości i tradycyjności” jest zderzeniem 
naszej koncepcji piwa z fachowymi ocenami, która stanowi 
handikap w walce na trudnych rynkach. To informacja dla 
klientów, których w świecie wszechobecnych i krzykliwych 
reklam może czasem przekonać jedynie weryfikowalność pro-
duktu przez zewnętrznych audytorów.
Ostatnim sprawdzianem dla Porteru Warmińskiego był kon-
kurs Meininger ś International Craft Beer Award w Niemczech. 
Nasze piwo po weryfikacji 21 różnych cech zostało docenione 
za swoje walory i zdobyło złoty medal. Medal ten jest dowo-
dem na to, że nasze wysiłki przynoszą należyte efekty, a ich 
efekty cóż… są po prostu przepyszne! 
 
Rozmawiała: Beata Waś

Czy sama tradycyjność produktu wystarczy, aby podbić rynek? O sile wiary  
w wartości, marce i gwarancjach stojących za certyfikacją produktów rozmawiamy 

z Pawłem Błażewiczem z olsztyńskiego Browaru Kormoran.
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Na Warmii i Mazurach sezon na kulinarne odkrycia zaczyna się 
bardzo wcześnie. Już na przednówku, gdy tylko miną mrozy, 
przychodzi czas na brzozowy sok. Pozyskiwany niespiesznie, 
z poszanowaniem drzew, napełnia butelki. Można je potem 
kupić od lokalnych wytwórców bezpośrednio lub zamówić 
z dostawą do domu. 
Gdy jeszcze udomowione rośliny śpią, wiosennych wita-
min dostarczają chwasty. Młody podagrycznik, pokrzywa 
i lebiodki – pesto czy zupa z nich to rarytas, a wieczorna her-
bata z zajęczego szczawiku czy bazi działa jak naturalny eliksir 
młodości. 
Trochę później startuje rabarbar, który do jesieni będzie doda-
wał kwaskowatego smaku potrawom. Idealnie pasuje do ciast 
i nie ma nic lepszego w gorący dzień niż schłodzony kompot 
z rabarbaru. 

Wraz ze zbliżającym się latem rusza lawina warzyw, ziół 
i owoców, które prosto z grządek trafiają do kuchni domo-
wych i restauracyjnych. Są na Warmii miejsca, gdzie jadalne 
rośliny wyrastają niezwykle dorodne, chociaż są tylko deli-
katnie doglądane przez człowieka. Warzywniak Permakultury 
Skolity przypomina dżunglę – ogromne liście jarmużu, bruk-
selki, kalarepy, gigantobrokuły… Niby uprawiane, ale jednak 
dzikie i swobodne. Można by rzec: warzywa wolnego chowu.
Ich smak niewiele ma wspólnego z zieleniną kupowaną w marke-
tach – przekona się o tym każdy, kto zamówi pizzę w Skolitach. 
Skład? Warzywa z ogrodu prawie bez przypraw, ale o smaku 
tak świeżym i bogatym jak obiecują w telewizyjnych reklamach. 
Ta ogrodowa pizzeria nie jest biznesem „pod turystę”. Jest 
czynna okazjonalnie, bo na co dzień ta permakultura dostarcza 
warzywa do restauracji albo na prywatne zamówienia.

drogowskaz do
kulinarnego raju

Chcesz przywieźć z Warmii i Mazur smakowite wspomnienia? Zjedź z głównego 
szlaku i wyrusz w kulinarną podróż w poszukiwaniu zdrowej żywności, naturalnej 

kuchni oraz rodzinnych pasiek czy serowarni.
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Na Warmii i Mazurach przybywa miejsc, gdzie warzywa są 
uprawiane bez chemii, a krowy i drób biegają jak kiedyś. 
Miejsca te tworzą ludzie, którzy zdecydowali się żyć na wsi 
i wytwarzać żywność w duchu slow. Jeszcze do niedawna 
trudno było z tego wyżyć, ale to się zmienia. Klienci doce-
niają zdrowie oraz smak naturalnych produktów i wyrobów, 
a wytwarzanie najwyższej jakości żywności stało się jedną 
z kluczowych specjalności regionu.

Jak szybko to nie u nas
W szybkim tempie przybywa miejsc, w których można 
posmakować potraw opartych na lokalnych składnikach. 
Niektóre działają okazjonalnie lub tylko w weekendy. Np. 
na obiad w restauracji Niwa we Włodowie dostaniesz się tylko 
w sobotę i niedzielę. Ale za to jaki. Grillowana sielawa, pierogi 
leniwe z warmińskim parmezanem, czeburaki z jagnięciną 
duszoną w cydrze… Do wyboru są trzy dania główne, w tym 
jedno wege oraz cały kosz dodatkowych smakołyków – sała-
tek, chleba na zakwasie z rzemieślniczej piekarni Bo Chenek, 
pęczaku z siekaną nacią i kwiatami… Co tydzień coś innego.
Za to w „Restauracji z zielonym piecem” w Olsztynku w menu 
są niezawodne klasyki: schabowy, rosół z makaronem, czernina, 
pierogi z truskawkami. Smakują tak… jak się nazywają. A to 
dzisiaj sztuka, bo na nic się zdają nawet najlepsze przepisy zbie-
rane od pokoleń, jeśli produkty ze sklepowych półek to nędzna 
namiastka tych sprzed lat. Dlatego wisiała tu swego czasu 
tabliczka: „Mamy czas dla tych, którzy mają czas na jedzenie. 
Jeśli chcesz szybkiego posiłku, McDonald’s 26 km dalej”.
Z kulinarnej podróży po Warmii i Mazurach warto przywieźć 
pyszne pamiątki – zamknięte w słoikach zioła, owoce i warzywa. 

Ich smaku nie da się skopiować w laboratoriach koncernów 
spożywczych. Za to dość łatwo można uzyskać w procesie 
uczciwego wekowania. Dla odważnych eksperymentatorów 
są kiszonki olsztyńskiej marki Kisz Me Now, której twórcą jest 
fotograf Jarek Poliwko. Ambitnie kisi wszystko, co wpadnie mu 
w ręce – rzodkiewki, kalafior, buraki, sałatę lodową czy brukselki.

Do serowara w prawo
Na Warmii i Mazurach można zjeść chleb z lawendą z plan-
tacji na Lawendowym Polu, napić się syropu z pokrzyw, 
kupić Mazurskie Słoiki od spółdzielni społecznej z Olsztyna, 
potrawy z własnoręcznie zebranych chwastów ugotowane na 
warsztatach z Tyglem Warmińskim. Tu za każdym pagórkiem 
można odkryć nowe smaki. 
Restauracje z dobrym jedzeniem łatwo poznać po niebieskim 
znaku z białą czapką kucharską – to symbol sieci „Dziedzictwo 
Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. W wielu z nich serwuje się 
dania nawiązujące do tradycji regionu – tej dawnej i obec-
nej, która zmieszała kuchnie różnych narodów. W karcie są 
pochodzące ze wschodu czeburaki, słowiańskie podpłomyki 
na samopszy i warmińska zupa karmuszka. Liczy się smak, 
lecz nie ten podrasowany, ale którego wyrazistość wynika 
z wysokiej jakości produktów oraz maksymalnie skróconego 
łańcucha dostaw: z pola na talerz.
Warto zatem zjechać z głównej szosy i się rozejrzeć. Czasami 
do kulinarnego raju drogę wskazuje zwykła tabliczka z napi-
sem „Miód” czy „Sery” (na Warmii jest największe stężenie 
serowarów w Polsce). Odkrywanie warmińsko-mazurskiej 
kuchni to przygoda. Nigdy nie wiadomo co pysznego czeka za 
kolejnym zakrętem.Te
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Agnieszka Szmitkowska: Te „Cudne 
manowce” zaczerpnęliśmy z wiersza 
Stachury. Mąż zafascynowany poezją 
śpiewaną zadzwonił do mnie, kiedy le-
ciał akurat w radiu utwór „Jak” Starego 
Dobrego Małżeństwa i powiedział: „słu-
chaj, jak będziemy mieć kiedyś restau-
rację, to nazwę już mamy”.
Lokal jest na uboczu, trochę schowany, 
a my nie chcieliśmy tworzyć gastro-
nomii mainstreamowej, tylko czerpać 
z natury. Mamy nietypowe dania, które 
też są gdzieś z ubocza. Więc wszystko 
ułożyło się w spójną całość.

MADE IN: Czym nietypowym gościcie?
Agnieszka: Warmia i Mazury to tygiel 
różnych społeczności, więc i kuchnia 
jest miksem tej pruskiej, ukraińskiej, 
litewskiej, niemieckiej. Np. czeburaki lub 
inaczej czeburki, postrzegane jako danie 
m.in. ludów kaukaskich, też u nas jest 
obecne, bo przyciągnęły je mniejszości.
Tomasz Szmitkowski: Mamy duży wybór 
podpłomyków. Zakwas robimy z mąki 
żytniej i samopszy od Bosego Chłopa, 
bez użycia drożdży, zaś dodatki, które 
znajdziemy na podpłomykach, pocho-
dzą tylko z Warmii i Mazur od lokalnych 
dostawców. W karcie są też dania z ba-
raniny i gęsiny, która dawniej była popu-
larniejsza w naszym regionie niż obecnie.

Co w waszym menu jest na tyle żelazną 
pozycją, że jej usunięcia nie wybaczyli-
by wam goście?
Agnieszka: Karmuszka, którą sprzeda-
jemy hektolitrami, maść czarownic do 
latania i dzyndzałki.

Jak tworzyła się wasza karmuszka?
Tomasz: W literaturze nie ma jednego 
przepisu. Jest za to kilka składników, 
które najczęściej się powtarzają: mięso 
(zwykle wieprzowe), biała fasola, choć 
my używamy również czerwonej, mar-
chew, kapusta i oczywiście jedna z pod-
stawowych przypraw Warmii – kminek. 
Naszym autorskim wkładem jest cie-
ciorka, która dawniej była bardzo popu-
larna i cząber, który Bóg chyba wymyślił 
specjalnie do tej zupy. (śmiech)

Wasi goście są świadomymi smakosza-
mi. To sprawia, że trudniej się prowadzi 
restaurację czy łatwiej?
Tomasz: Dążyliśmy do tego, by gość, 
który nas odwiedza, był poszukiwaczem 
czegoś więcej, niż tylko uzupełnienia 
kalorii. Do nas w większości przychodzą 
właśnie ci, którzy szukają prawdziwego, 
uczciwego jedzenia.

O CZAROWNICACH, KTÓRE 

NIE LATAJĄ
Chodzi o to, by w restauracji 
nie tylko podawać jedzenie, ale też 
i opowiadać historię regionu 
przez pryzmat produktu – mówią 
właściciele „Cudnych Manowców”. 

O
br

az
: M

ic
ha

ł B
ar

to
sz

ew
ic

z

 DOBRE MIEJSCE

066

DOBRE MIEJSCE



Cudne Manowce
Olsztyn, ul. Chrobrego 4a
cudnemanowce.pl
fb/CudneManowceRestauracja 

Dotarli do rodaka mieszkającego pod 
Jonkowem. Thorsten jest małym produ-
centem wyśmienitego sera zagrodowe-
go. Scenariusz zakładał, że przychodzi 
on do naszej restauracji z krążkiem sera 
pod pachą i próbuje nam go sprzedać. 
Mojej handlowej rozmowie z Thorste-
nem przysłuchuje się, niby przypadkiem, 
prowadząca i rozpoznaje w nim rodaka. 
Scenariusz scenariuszem, jego ponad 
100-letnia piwniczka w której dojrzewają 
sery to prawdziwy sztos. Zaprzyjaźnili-
śmy się i współpracujemy do dzisiaj.

Szukamy prawdy w produkcie za którą 
zawsze stoi człowiek.
Tomasz: Zadzwonił do mnie któregoś 
dnia prof. UWM Stanisław Czachorowski 
i mówi: „a gdybyśmy odtworzyli trochę 
z przymrużeniem oka historię maści 
czarownic do latania, która kiedyś ist-
niała rzeczywiście i służyła do odurzania 
się w czasie przesilenia wiosennego?”. 
Oczywiście podjęliśmy temat. Legenda 
o czarownicach głosi, że podobno w noc 
św. Jana nacierały się maścią z ziołami 
halucynogennymi i miały tzw. odloty. 
Agnieszka: Mieliśmy kilka reklamacji, że 
goście po tej przystawce nie doczekali 
się odlotów, ale poczęstowaliśmy ich 
nalewką szefa i udało się.
Tomasz: Przecież o to chodzi, by w re-
stauracji nie tylko podawać jedzenie, ale 
też i opowiadać historię regionu przez 
pryzmat produktu.

Wasze dania to też kawałek odrobionej 
historii.
Agnieszka: Grzebiemy nie tylko w książ-
kach kucharskich, ale i historycznych, 
w literaturze w której też są wzmianki 
o aspektach kulinarnych. Inspirujemy 
się nimi, bo zawsze chcieliśmy mieć jak 
najwięcej potraw związanych z historią 
regionu.
Tomasz: Natchnienia dostarcza nam 
swoimi książkami prof. Jarosław Du-
manowski, który kieruje Centrum Dzie-
dzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk 
Historycznych UMK w Toruniu. Na jed-
nym z wykładów organizowanym przez 
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Warmia 
Mazury Powiśle zainspirował nas do od-
tworzenia dania opisanego w pruskiej 
książce z 1805 roku. Przepis jest bardzo 
lakoniczny i mówi o moczeniu gęsiej 
wątróbki przez 3–5 dni w ciepłym mleku 
aż do podwojenia swojej objętości. Me-
todą prób i błędów udało nam się uzy-
skać efekt gęsiego foie gras. Danie to 
jest celem pożądania wielu smakoszy na 
całym świecie. Postanowiliśmy zrobić 

z niego pasztet. Nazwaliśmy to danie 
pruskim foie gras. 

Zostaliście blisko tych wartości, które 
stworzyły markę tej restauracji. Co jest 
dla was najistotniejsze w jej filozofii?
Tomasz: Najistotniejszą rzeczą w pro-
wadzeniu restauracji są ludzie, w róż-
nych kontekstach. Człowiek jako gość 
restauracji wobec którego musimy być 
uczciwi – to co dostanie na talerzu, 
musi być prawdziwe. Człowiek w kon-
tekście dostawcy produktu – tworzymy 
bardzo krótkie łańcuchy dostaw i ba-
zujemy na wypracowanych relacjach. 
I człowiek-kucharz, który potrafi sko-
rzystać z tego produktu, nie zniszczy 
go i doda mu wartości. 
Agnieszka: Nierzadko jest tak, że prosto 
od nas goście jadą do któregoś z produ-
centów na zakupy, np. po sery do Koziej 
Farmy Złotnej. Takie polecanie się to 
jest też wzajemna odpowiedzialność, 
bo wszyscy musimy trzymać jakość, by 
nikogo nie zawieść.
Tomasz: Jeżeli za danym biznesem stoi 
człowiek z imienia i nazwiska to stoi też za 
tym marka. Jeśli myślę o ekologicznych 
warzywach, to widzę Mariusza Sekulskie-
go jadącego z nimi, odziany w swój sło-
miany kapelusz, a jak o rybach z Kaborna 
to szczery uśmiech Jarka Parola. Łączę 
te produkty z człowiekiem, który za nimi 
stoi i za nie odpowiada. Gdy serwujemy 
podpłomyki z szynką od Jarka Flisa, wę-
dzoną w naturalny sposób bez wypełnia-
czy i sztucznych konserwantów, to taka 
ta szynka jest. Bo każdy z nas kładzie na 
swoim produkcie rękę, głowę i nazwisko.
 
Rozmawiał: Rafał Radzymiński

Naturalny smak w restauracji jest bar-
dzo ważny, ale dla nas wyznacznikiem 
jakości dania jest surowiec z którego 
jest przygotowane. Bo smak powinien 
wynikać z jakości surowców oraz umie-
jętności kucharza aby go nie zepsuć. 
Zaś prawdziwa żywność zaczyna się na 
polu i to rolnik stoi za jej wytwarzaniem.

Jak budujecie relacje z dostawcami 
produktów?
Agnieszka: Opowiem pierwszy przy-
padek. Zgłosiła się do nas niemiecka 
telewizja ARD, która kręciła dokument 
fabularyzowany o szlaku św. Jakuba. 
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Póki co, najlepszy był rocznik 2018. Słońce tamtego lata nasy-
ciło winorośle odpowiednią ilością światła. Dlatego podczas 
degustacji wino „Herkus Monte” sprzed czterech sezonów 
zbiera najwięcej komplementów za bogaty bukiet smako-
wo-zapachowy. Warmińska Winnica w Skajbotach to punkt 
obowiązkowy na tzw. szlaku enoturystycznym. Jej zbocza nad 
jez. Bogdańskim porastają odmiany winorośli, którym mroźne 
zimy, zmienne temperatury, krótki okres wegetacji roślin 
i deszczowe lata – niestraszne.
– Miłośnicy wina, których z każdym rokiem przybywa, są 
ciekawi jak smakuje niszowe wino z tzw. cool climate – przy-
znaje Paweł Dąbkowski, somellier prowadzący degustacje 
w Winnicy Warmińskiej. – Rondo, Aurora, Jutrzenka, Bianca 
– sadzonki tych odmian od 2009 roku pozwalają nam na 
produkcję trunku niemal każdego roku. W naszej piwniczce 
leżakują białe i czerwone wina, na które znajdują się amatorzy 
z różnych części świata.
Specyfika polodowcowego krajobrazu Mazur Garbatych 
sprawia, że co kilkaset metrów może występować inny mikro-
klimat. I mimo jego surowości, 450 krzewów w winnicy Stein-
berg w Szczecinowie na Pojezierzu Ełckim dało trunek, który 
trafił na winiarskie konkursy. To odporna odmiana Seyval 
Blanc & Bianca.
– Przez ostatnie dwa lata aura nie rozpieszczała naszych 
upraw i ten czas wykorzystaliśmy na ich odmłodzenie – przy-
znaje Leszek Chocian, właściciel winnicy Steinberg. – Dlatego 
póki co, nie organizujemy degustacji dla turystów, którzy 
potrafią nas zaskoczyć wizytą. Uprawy winorośli traktujemy 
jako hobby, które jest antidotum na stres zawodowy. I sta-
wiamy nie na ilość, ale jakość.

Jabłka i miód
Na Warmii i Mazurach zdecydowanie łatwiej uprawia się 
jabłka. Odmiany Antonówka, Szara Reneta, Boskop czy Topaz 
wystawione na wahania temperatur bronią się, wytwarzając 
grubą skórę i tym samym zachowując substancje aroma-
tyczne. A małe i kwaśne owoce najbardziej nadają się na cydr. 
Od nich wzięła nazwę marka „Kwaśne Jabłko”, która rozsła-
wiła w branży winiarskiej Włodowo w gminie Świątki. Działa 
tu cydrownia, która za swoje produkty zebrała masę nagród, 
m.in. w najstarszym na świecie konkursie cydrów w Wielkiej 
Brytanii. Można ją zwiedzać i na miejscu degustować trunek. 
A sprzyja temu tutejsza atmosfera małej włoskiej winnicy.

KRAFTOWO
I PROCENTOWO

Piwna rewolucja i winiarska nisza. Nieskażona natura, jakościowe 
produkty i czysta woda Warmii i Mazur sprzyjają twórcom 
i pasjonatom trunków z procentami. Niektóre z nich powstają na 
przekór warunkom klimatycznym. Co pija się na Warmii i Mazurach?
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– Robimy w tej chwili dziesięć rodzajów cydrów – mówi Marcin 
Wiechowski, współwłaściciel „Kwaśnego Jabłka”. – Od trzech 
lat nie bierzemy już udziału w konkursach, skupiliśmy się na 
indywidualnych miłośnikach win naturalnych. A trafiają oni 
do nas nawet z Australii, gdzie prawdopodobnie będziemy 
eksportować nasz cydr. Pojawiliśmy się też w przewodniku 
„Sto cydrów, które warto wypić raz w życiu” i w prestiżowym 
„Journal de sommelier”.
Nagrody spływają także na konto regionalnych miodosytni. 
Wytwarzane tu miody pitne z jakościowego produktu z regio-

nalnych pasiek bazują na wiekowych recepturach. 
Firma Mazurskie Miody w Tomaszkowie odtworzyła 
sublimat winny Mikołaja Kopernika z przepisu 
samego astronoma. Napitek z cynamonem, szafra-
nem i goździkami uszlachetniono miodem pitnym 
i stał się regionalną pamiątką.
Nagradzany półtorak Copernicus z wytwórni Miody 
Nidzica leżakuje w dębowych beczkach ponad 
15 lat, a ekskluzywny Mellis – 23 lata. – To jedne 
z najdłużej leżakujących miodów w Polsce, w ich 
produkcji bazujemy wyłącznie na sprawdzonych 
recepturach – przyznaje Filip Czepło, właściciel Mio-
dów Nidzica. – Nie są poddawane działaniu wyso-
kiej temperatury, dzięki czemu zachowują wartości 
użytych do ich produkcji miodów pszczelich.
Wiosną na rynku pojawił się lekki, gazowany 
miód sesyjny Melarya (mel z łac. miód) stworzony 
w ZULI Miodosytni Warmińskiej w Kabikiejmach 
Dolnych pod Dobrym Miastem. I od razu zebrał 
entuzjastyczne recenzje wśród koneserów trunku.

Kraftowe procenty
Region słynie też z tradycji piwowarskich, a wiele miej-
scowych browarów powstało jeszcze w XIX wieku. I choć 
w większości z nich w latach 80. i 90. ub. wieku wygaszono 
produkcję, na fali popularności piwa kraftowego wracają 
z ofertą na rynek. Wśród nich Mazurski Browar w Ełku, pro-
ducent m.in Ciemnego Lagera, czerwonego i jasnego Ale. 
Mazurska Manufaktura Alkoholi w Szczytnie odzyskała prawo 
do jedenastu historycznych marek piwa Jurand, a jeszcze 
w tym roku planuje otworzyć Muzeum Browarów Nie Zapo-
mnianych w swoim zabytkowym budynku. Green Head – 
browar rzemieślniczy z Działdowa stawia na autorskie piwa 
nowofalowe. W Olsztynie działają trzy silne marki: Kormoran, 
Ukiel i Warmia. Ten pierwszy, od ponad 30 lat tworzy piwa dla 
koneserów poszukujących nowych doznań smakowych. Np. 
ich porter bałtycki Imperium Prunum znajduje się na szczycie 
światowych rankingów.
– Wspomnienia z dzieciństwa, literatura, dalekie podróże 
albo lokalny bazar – inspiracje przychodzą do nas z wielu źró-
deł – tłumaczy Paweł Błażewicz, historyk, asystent zarządu 
Browaru Kormoran. – Kolekcjonujemy pomysły i odkrycia, 
szukamy połączeń, które pozwolą odkryć zapomniane smaki 
na nowo. I o ile to możliwe, sięgamy do tego co najbliższe – 
produktów z regionu, jak jarzębina, czosnek z Włodowa czy 
kawa z palarni pod Morągiem.
Kraft to nie tylko piwo, ale też mocny alkohol z półki pre-
mium: wódki, likiery czy nalewki. Kultowe pensjonaty i lokale 
tworzą własne brandy nawiązujące do lokalnych historii, jak 
chociażby mazurski Pałac w Nakomiadach. Ich Kruk Vodka 
wiąże się z historią oswojonego ptaka, który przez kilka lat 
towarzyszył właścicielom w remoncie zabytku.Tekst: Beata Waś, obraz: Filip Jękopaweł, 

© New Africa, © Mladen Mitrinovic / Shutterstock.com
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Leon Niemczyk i Zygmunt Malanowicz 
mierzą się wzrokiem. Całości dopełnia 
żeglarski wystrój i chilloutowy klimat 
restauracji – kameralna strefa chillout 
z leżakami, które aż zachęcają do odpo-
czynku, no i bezpośredni widok na jezioro 

ny z intencją i przesłaniem – by przyno-
siły dostatek, powodzenie, wzmacniały 
dar dyplomacji…
Dominika łączy smak i wyczucie piękna 
z wiedzą o kamieniach szlachetnych. 
Nawleka je z namysłem, świadoma ich 
mocy, i tak, by tworzyły harmonijną ca-
łość w warstwie estetycznej oraz ducho-
wej. Biżuteria z „Korale i inne detale” nie 
jest krzykliwa, ale rzuca się w oczy, cza-

Restauracja „Nóż w wodzie”
Mikołajki, ul. Kajki 62/64
kurortkameralny@grupaamax.pl
mikolajki.com.pl/noz-w-wodzie/

Korale i inne detale
sklep internetowy:  
www.koraledetale.pl
sklep stacjonarny: Biżubabki,  
Olsztyn, ul. Wyzwolenia 6
Fb: @koraledetale
Ig: @korale_i_inne_detale

WIDELEC NA TALERZU,  
A NÓŻ W WODZIE

DOMINIKA, KORALE 
I INNE DETALE

i port. Robi wrażenie. „Nóż w wodzie” ser-
wuje dania przygotowane w duchu slow 
food. Wynika to z filozofii Kurortu Kame-
ralnego – tożsamości miejsca, w którym 
znajduje się obiekt. Tutaj jedzenie to coś 
więcej niż spożywanie posiłku – zwolnij 
i naprawdę delektuj się smakiem chwili. 
Menu uzależnione jest od dostępności 
świeżych sezonowych produktów, więc 
dość często się zmienia. Smakosze ryb na 
pewno skuszą się na filet sandacza prosto 
z mazurskiego jeziora. Do przygotowy-
wania potraw wykorzystywane są wy-
łącznie naturalne składniki pozyskiwane 
od regionalnych dostawców.

Po filmach Romana Polańskiego powstało wiele  
kultowych miejsc i jednym z nich jest restauracja  
„Nóż w wodzie” położona na malowniczej promenadzie 
nad Jeziorem Mikołajskim. 

To co warto zobaczyć 
odwiedzając nowe miejsce, 
często jest ukryte. Gdy 
będziesz na olsztyńskiej 
starówce, zróbcie kilka 
kroków w bok i zajrzyjcie 
na ul. Wyzwolenia 6. 
Tam znajdziecie Biżu 
Babki – uroczy sklepik 
z rękodziełem z Warmii. 

Na wodach Jeziora Mikołajskiego kręco-
no część zdjęć słynnego dzieła, stąd też 
korespondująca z tytułem nazwa restau-
racji. Pierwsze co rzuca się w oczy w tym 
miejscu, to wiszący na ścianie jeden 
z najbardziej znanych kadrów, na którym 

Biżuteria, którą Dominika tworzy w ra-
mach dostępnej przez internet marki 
„Korale i inne detale” jest taka jak ona 
sama – delikatna, kobieca, elegancka. 
Historia Dominiki jest typowo warmiń-
ska – zwiała do nas z korpo w stolicy, by 
robić na cały etat to, co najbardziej lubi 
i co najlepiej jej wychodzi. Z naturalnych 
kamieni, jubilerskiej nici i chirurgicznej 
szlachetnej stali (przyjaznej alergikom) 
powstają wysublimowane naszyjniki, 
bransoletki i kolczyki. Każdy jest robio-

ruje, kusi i podkreśla. Naturalna i koloro-
wa, błyszcząca z umiarem, pełna dobrej 
energii – jota w jotę jak dziewczyna, która 
ją tworzy i dziewczyny, które ją noszą.
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Gdy kilka lat temu pisaliśmy o Fermie Krzemińskich spod 
Biskupca, która jako jedna z pierwszych w Europie rozpoczęła 
na skalę przemysłową hodowlę brojlera indyczego bez uży-
cia antybiotyków, inni hodowcy patrzyli na ten eksperyment 
z niedowierzaniem. Dziś organizatorzy branżowych konfe-
rencji 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, zwraca-
jąc 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 nowator-
skie rozwiązania użycia szczepów probiotycznych, opraco-
wali 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 ryzy-
kować. – Oczywistym jest, iż wszyscy pracują dla zysku, 
nam przyświeca dodatkowo chęć produkcji wyjątkowo war-
tościowego 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 kalo-
ryczne oraz polecane dla dzieci i alergików, właśnie ze 
względu na fakt optymalnej troski nad zwierzętami i proce-
sami 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 ekolo-
giczne. – 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 pesty-
cydami. Mówią, że nasz nawóz daje świetne efekty na polu, 
bo to sama natura.

Działalności fermy towarzyszy jeszcze jedna misja: mak-
symalne skrócenie łańcucha dostaw. – To jeden z najistot-
niejszych 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 uła-
mek 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 porcjo-
wane 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. Popor-
cjowane 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 dostar-
czania 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, muzy-
kiem 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

W kolejce po tego 
indyka stoją celebryci, 
sportowcy, szefowie kuchni 
najlepszych restauracji 
i przede wszystkim klienci 
indywidualni, którzy chcą 
się zdrowo odżywiać. 
Skąd jego sława?

Ferma Krzemińscy
Zameczek 3, Biskupiec
sprzedaż: 661 047 913
fb/Ferma Krzemińscy Zdrowe Mięso z Indyka 
www.fermakrzeminscy.plO
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DO INWESTYCJI

INSPIRUJĄCA

W zaciszu naszych lasu powstają czasem 
światowe rzeczy – swoboda tworzenia 
jest ponoć naszym koronnym atutem. 
Lubimy biznes etyczny i inspirujący.  
Taki „MADE IN Warmia & Mazury”.



MADE IN: Jak powinny wyglądać domy, które powstają na 
Warmii i Mazurach?
Tomasz Lella: Przede wszystkim powinny nawiązywać do 
architektury regionalnej i unikatowego otoczenia. Jeśli chce-
my, aby ten region zachował swoją wyjątkowość, powinny-
śmy kontynuować tradycje w budownictwie sprawdzone tu 
w poprzednich wiekach. Nie ma czegoś takiego jak projekt 
uniwersalny, który można zrealizować wszędzie. Kiedy ponad 
30 lat temu przyjechałem na Warmię i Mazury, chłonąłem 
i dokumentowałem tutejszą architekturę. I od tego czasu na-
mawiam, aby uwzględniać historię miejsca, w którym żyjemy. 
Takie projekty konsekwentnie tworzę. W „Katalogu projektów 
domów Warmii i Mazur” zebrałem 27 z nich. To kwintesencja 
mojej pracy.

Co łączy twoje projekty?
Zarówno domy mieszkalne, jak i większe obiekty, zazwyczaj 
mają prostą funkcjonalną bryłę. Materiały, które stosuję, to 
czerwona cegła, dachówka ceramiczna, drewno, kamień. Każ-
dy projekt, chociaż wychodzi spod tej samej ręki architekta, 
jest inny i dopasowany do potrzeb mieszkańców. Wprowa-
dzam np. duże przeszklenia, aby domownicy mogli czerpać 
radość z widoku na ogród, las, jezioro czy rzekę. W niektórych 
domach elementem dominującym jest przeszklony salon aż 

Studio Form Architektonicznych PANTEL 
architekt Tomasz Lella 
Olsztyn, ul. Rybaki 40
sekretariat@pantel.olsztyn.pl
pantel.olsztyn.pl

do samej kalenicy, dający efekt nawy katedry. Uczulam też 
na sposób myślenia pod kątem architektury regionu. Fakt, że 
jesteśmy właścicielami działki, nie znaczy, że dom, który wy-
budujemy i jego otoczenie, należy tylko do nas.

Masz na myśli wspólny krajobraz?
Teoretycznie na naszej ziemi możemy postawić dom, którego 
parametry określa plan miejscowy, albo decyzja o warunkach 
zabudowy. Ale budując bez szacunku dla tożsamości miejsca, 
robimy to ze szkodą dla wszystkich innych mieszkańców re-
gionu. Jestem zwolennikiem budowania pierzei domów w po-
dobnym stylu, spójnego zespołu urbanistycznego. Wartość 
krajobrazu i jego elementów przy takim kompleksowym pro-
jektowaniu automatycznie rośnie. A przyjezdni robią zdjęcia, 
nie mogąc się nadziwić jaki efekt daje dobrze zaprojektowana, 
spójna przestrzeń. Nie grodzona wysokim zabudowanym 
murem, tylko podkreślającym całość ogrodzeniem i zielenią 
ogrodową. Wtedy mamy efekt ładu i harmonii.

Czy twoi klienci są świadomi tego?
Zazwyczaj tak, to ludzie, którzy podobnie jak ja chcą, aby 
architektura regionalna była kontynuowana. Ta świadomość 
następuje powoli, przez ostatnie 30 lat chcieliśmy nasycić się 
wolnością, również w budownictwie, więc region został ze-
szpecony budynkami kompletnie oderwanymi od historycznej 
zabudowy. Staram się pokazywać dobre wzorce, chcę aby lu-
dzie identyfikowali się z architekturą kontynuującą specyfikę 
domów warmińskich i mazurskich.
 
Rozmawiała: Beata Waś

Prosta bryła, naturalne materiały, 
recykling starych elementów. O tym, 
że warto kontynuować architekturę 
regionalną, opowiada Tomasz Lella, 
właściciel pracowni Studio Form 
Architektonicznych „Pantel”. Jest 
autorem wydanego „Katalogu projektów 
domów Warmii i Mazur” oraz ważnych 
dla regionu obiektów, które wtapiają się 
w tradycyjną architekturę regionu, 
m.in. portu lotniczego Olszyn-Mazury.
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Deska, której fakturę i kolor przez ostatnie wieki kształtowały 
na zmianę wiatr, słońce, deszcz i mróz to rzecz nie do podro-
bienia. Natura w najczystszym tego słowa znaczeniu. Kiedy 
największą wartością współczesnej cywilizacji stał się powrót 
właśnie do natury i tradycji, zaś ekologia wytycza nam ramy 
funkcjonowania, zaczęliśmy inaczej myśleć o otaczającej nas 
przestrzeni i przedmiotach codziennego użytku. Meble w całej 
tej układance są istotą wspólnego mieszkania. Nie wspomina-
my już tu jedynie o stole – symbolu, wokół którego zawiązują 
się emocje, dyskusje i wspomnienia. Że taki stół z wiekowego 
drewna, z wypisaną na jego słojach i sękach historią, dalej 

JEDNO 
DRZEWO,  
WIELE  

Kiedy czasem słyszy się, że meble mają 
duszę, to ich meble są tego żywym 
przykładem. Wiekowemu rozbiórkowemu 
drewnu, które prezentuje całą swoją 
historię, Regalia Polska Manufaktura ze 
Studnicy nadaje nowe życie. Do stworzenia 
mebli nie ścięto ani jednego drzewa, a cały 
proces ich powstania odbywa się bez użycia 
szkodliwych substancji, za to według 
tradycyjnego rzemiosła, które zachowuje 
to co natura wypracowała przez całe wieki.
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będzie ją tworzyć i przekazywać kolejnym pokoleniom, które 
przy nim zasiądą.
Kuchnia jest dzisiaj innym miejscem niż dawniej. Stała się czę-
ścią dziennych salonów, gdzie toczy się centrum rodzinnego 
życia. Lubimy gotować wraz z zapraszanymi przyjaciółmi, 
dyskutować przy winie, spędzać wspólnie wieczory przy plan-
szówkach. Dlatego projektanci wnętrz podążają za zmieniają-
cymi się oczekiwaniami co do kuchni.
Nie piszemy tu o modzie, bo moda ma to do siebie, że pojawia 
się znikąd, a znika nie wiadomo, kiedy. A historia już wiele razy 
udowodniła, że przemijającemu czasowi nie kłania się jakość, 
prostota i natura. Je ceni się od zawsze.
Meble ze starego drewna tworzą atmosferę, dają poczucie 
zatrzymania czasu, relaksu. Są ponadto zdrowe. W przeci-
wieństwie do płyt drewnopodobnych czy laminatów, które 
zawierają niekorzystne dla zdrowia związki, stare drewno 
zawiera tylko… stare drewno. A kolejne skazy i ślady codzien-
nego użytkowania tylko nadają mu uroku.
– Naturalne materiały wprowadzają rytm spokoju. W takich 
miejscach chętniej przebywamy – przekonuje Wojciech So-
bierański, twórca marki Regalia Polska Manufaktura. – Stare, 
wiekowe drewno poza swoją niebywałą jakością oferuje coś 
jeszcze. To magiczne zestawienie kolorów, faktur i ukrytych 
historii rzemieślników i ich dziedzictwa. Zachowujemy orygi-
nalnie powierzchnie ręcznie rżnięte czy ciosane, korzystamy 
z wiekowych desek czy belek wypalonych przez słońce. 
Zabezpieczamy je wyłącznie naturalnymi olejowoskami, co 
daje gwarancję najwyższej ochrony, ale dzięki temu drewno 
zachowuje swoje właściwości antybakteryjne i antystatycz-
ne – redukuje kurz, ale również reguluje poziom wilgotności 
w pomieszczeniach.
W ich siedlisku w Studnicy, w pięknie zaaranżowanej stodole, 
praca przypomina manufakturę sprzed wieków: leżą szkice na 
kartkach, ręczne narzędzia, jeden rzemieślnik na każdym eta-
pie prac, a kontrolę jakości ocenia dotyk spracowanej ręki. Nie 
wytwarza się tu serii, bo większość mebli jest niepowtarzalna, 
zaś wiele z nich projektuje się pod konkretne zamówienia. 
Regalia preferują oczywiście prosty dizajn i dobrą proporcję. 
Ponadczasowe składniki ponadczasowych rzeczy. 
– Jako manufaktura wytwarzająca meble, stajemy się od-
powiedzialni za kształtowanie rzeczywistości i przedmioty 
jakie projektujemy. Dlatego robimy to w sposób ekologiczny 
i świadomy. Ekologia jest dla nas fundamentem, a filozofia 
niemarnowania siłą napędową. Bo ekologia to nie tylko wybór 
produktów przyjaznych środowisku, ale ogólna próba zmi-
nimalizowania przedmiotów, kupowania tych, które są wie-
lofunkcyjne, ale przede wszystkim, które posłużą nam na lata, 
a idealnie byłoby nawet i na pokolenia – podkreśla Wojciech 
Sobierański. – Dbamy więc w naszej manufakturze o każdy 
szczegół. Np. metalowe uchwyty wykonujemy ręcznie rów-
nież z odzyskanego surowca, nie niszcząc powstałej przez lata 
patyny. Kochamy drewno, ale kochamy również metal. Dlate-
go z największą przyjemnością realizujemy projekty w duchu 
industrialnym, pasujące do wnętrz loftowych – dodaje.
 
Tekst: Rafał Radzymiński, obraz: arch. Regalia

REGALIA Polska Manufaktura
Jeziorany, Studnica 2
biuro@regalia.eu 
kuchniezestaregodrewna.pl
regalia.eu
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Marzenia o własnym podmiejskim azylu 
są tak stare jak sama turystyka. Co-
dziennie powtarzamy schemat dnia, 
a kiedy przychodzi wieczór i znajdziemy 
chwilę na odpoczynek, zaczynamy roz-
myślać choćby o krótkim wypadzie za 
miasto w gronie najbliższych. Niestety, 
spontaniczne wyjazdy do kameralnej 
nawet agroturystyki są niekiedy nie-
możliwe, bo: a to brak rezerwacji, a to 
w ostatniej chwili coś wypadło, a to nie 
trafiona pogada…
Sytuacja może wyglądać zupełnie ina-
czej, jeśli zdecydujemy się na inwestycję 
w drugi dom, który zawsze będzie do 
naszej dyspozycji. Choć wstępnie brzmi 
to jak szalony pomysł, to dzisiejsze re-
alia pozwalają patrzeć na niego z szansą 
na powodzenie.
Rozwiązaniem jest inwestycja w dom 
modułowy niewielkich rozmiarów, który 
stanie się pozamiejskim azylem i miej-
scem rodzinnych spotkań. Obecne prze-
pisy budowlane bardzo przychylnie 
określają warunki budowy takich do-
mów. Formalności, które należy speł-
nić, zostały ograniczone do minimum, 
a szeroka oferta domów modułowych 
pozwala znaleźć rozwiązanie, które 
w pełni zaspokoi nasze oczekiwania. 
Kolejną zaletą budynków modułowych 

jest niezwykle krótki czas potrzebny do 
ich budowy. Jeśli więc jesteś już w po-
siadaniu wymarzonej działki, to w prak-
tyce od pierwszej spędzonej w nim nocy 
dzieli cię zaledwie kilka tygodni.

Niewielki dom,  
wielkie możliwości
Po zmianach prawa budowlanego 
w styczniu 2022 roku, istnieje możli-
wość budowy domu bez pozwolenia, 
jeśli powierzchnia zabudowy nie prze-
kracza 70 mkw. Warto jednak zwrócić 
uwagę na rodzaj budynku, który pla-
nujemy wybudować. W zależności od 
tego czy będzie to dom całoroczny, 
czy tzw. budynek rekreacji indywidu-
alnej (potocznie domek letniskowy), 
musimy trzymać się pewnych ograni-
czeń. W obydwu przypadkach nale-
ży pamiętać, że na 500 mkw działki 
możemy postwić tylko jeden taki bu-
dynek. Różnice między domem cało-
rocznym, a domkiem letniskowym są 
zauważalne w samym projekcie. Ten 
letniskowy z założenia nie może być 
budynkiem posiadającym poddasze 
użytkowe. Musi być to bezwzględnie 
obiekt parterowy, jednak dopuszczal-
ne jest wykonanie otwartej antresoli, 

Mieszkańcy wielu krajów, 
głównie w Skandynawii, 
gdzie styl wypoczynku 
dawno został zdefiniowany, 
mają swoje tzw. drugie 
domy, do których bez 
zastanowienia uciekają 
w każdej wolnej chwili. 
Czy ekonomiczne 
modułowe domki staną się 
przebojem i u nas?

co z powodzeniem pozwala zwiększyć 
jego powierzchnię użytkową.
W domach całorocznych dopuszczalna 
jest już budowa dwóch w pełni użytko-
wych kondygnacji, co pozwala osiągnąć 
łącznie nawet 90 mkw. powierzchni 
mieszkalnej.

Bądź  
samowystarczalny
Nowoczesne domy modułowe same 
w sobie są już domami pasywnymi. 
Wykorzystywana podczas budowy 
technologia gwarantuje nie tylko trwa-
łość budynku, ale też doskonałe wła-
ściwości termoizolacyjne. Budując taki 
dom w zaciszu łąk, lasów i jezior warto 
rozważyć taki całkowicie samowystar-
czalny energetycznie. Dzięki wyspowej 
instalacji fotowoltaicznej – wyposażonej 
w akumulatory energii oraz efektywnej 
pompie ciepła – możemy całkowicie 
zapomnieć o konieczności budowy 
kosztowego przyłącza energetyczne-
go. Takie rozwiązania to nie tylko nie-
zależność energetyczna, ale również 
– a może nawet przede wszystkim – 
możliwość budowy domu w miejscach, 
w których do tej pory takiej nie było ze 
względu na brak uzbrojenia terenu.

NIEWIELE  
METRÓW  
DO SZCZĘŚCIA
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Sun Invest House Sp z o.o.
Olsztyn, ul.Tracka 5
tel. 506 893 202
biuro@suninvesthouse.pl
www.suninvesthouse.pl

 SunInvestHouse
 sun_invest_house

SUN INVEST HOUSE

Sun Invest to marka, która od 
blisko 10 lat dostarcza kl ien-
tom kompleksowe rozwiązania 
w zakresie odnawialnych źródeł 
energii. Coraz większe potrzeby 
klientów sprawiły, że firma roz-
szerzyła ofertę pod nową marką 
Sun Invest House – wyjątkowe 
domy modułowe. Realizacja od 
A do Z z wykorzystaniem surow-
ców i komponentów wysokiej kla-
sy oraz wyposażenie w instalacje 
fotowoltaiczne oraz niezawodne 
pompy ciepła.
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SYGNOWANE SERCEM, 
WYKONANE RĘKĄ

Dopuścili do głosu swoją pasję i talent, dlatego w ich warsztatach  
powstają przedmioty o wyjątkowym dizajnie. Tworzone ręcznie, w pojedynczych 

egzemplarzach, inspirowane m.in. lokalnym krajobrazem i dziedzictwem kulturowym, 
stały się rozpoznawalnymi regionalnymi wizytówkami nie tylko w branży wnętrzarskiej. 

Poznajcie lokalnych rękodzielników, przydomowe manufaktury, małe firmy 
z Warmii i Mazur, których sława wybiega daleko poza region.

PORCELANA TAKE AWAY
Spokój warmińskiej wsi i kosmopolityzm Londynu. Znakiem roz-
poznawczym Cegielni Art z Nowego Kawkowa są porcelanowe 
naczynia nawiązujące formą do papierowych i plastikowych 
kubków, talerzy i sztućców. W swojej pracowni Letycja Pietra-
szewska tworzy dzieła na styku ceramiki użytkowej i artystycz-
nej, łączy tradycję z nowoczesną formą, warmińskie motywy 
i wspomnienia z Londynu, gdzie ukończyła University of West-
minster, uzyskując tytuł ceramika.

letycjaska.wix.com/cegielniaart

DOBRY WZÓR NA FALI
Prywatna luksusowa plaża na środku jeziora. Składany daszek, materac 
z tkaniny wodoodpornej zapewniają komfortowy wypoczynek dla czte-
rech osób. Cichy, napędzany silnikiem elektrycznym Solemaran Coco 
zapewnia idealne warunki do wypoczynku, kameralnego spotkania 
towarzyskiego czy popołudniowej drzemki. Można go znaleźć w wypo-
życzalniach sprzętu wodnego renomowanych hoteli i pensjonatów. A za 
jego projekt firma z Warmii zgarnęła nagrodę w konkursie Dobry Wzór 
i Must Have na Łódź Design Festival 2020.

solemaran.pl

BETONOWA NISZA
Beton architektoniczny plus drewno albo metal. Każda 
lampa marki Loft 49 powstaje ręcznie, ma niepowtarzalną 
fakturę, porowatość i wybarwienie. W połączeniu z elemen-
tami starego drewna czy zatopionych w żywicy śrub, pod-
kreślają charakter nie tylko loftowych wnętrz. W niszowej 
olsztyńskiej manufakturze z profesjonalnych kompozytów 
– mieszanek betonowych, powstają także donice, stoliki, 
umywalki czy świece.

loft49.pl
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NA WIZYTĘ W PUSZCZY
Unikatowe rękodzieło, namaszczone energią lasu. Noże z Wilkiem to 
personalizowane narzędzia ze stali, drewna i skóry. Posiadają różnorod-
ne przeznaczenie i kształty, często inspirowane narzędziami Wikingów 
i zdobione ich alfabetem – runami. Funkcjonalne i dizajnerskie noże 
powstają w przydomowej manufakturze Krzysztofa Mikundy, olsztyń-
skiego popularyzatora przyrody i blogera, który każdy dzień zaczyna 
od wizyty w puszczy. A tam dobry nóż to podstawa. Niekoniecznie do 
obrony przed wilkiem.

fb/Noże z wilkiem

GABLOTY PEŁNE WYOBRAŹNI
Gabloty w olsztyńskiej pracowni biżuterii Zahario wypełniają miniatu-
rowe czaszki, anatomiczne serca, religijne symbole, elementy mitologii, 
anioły i demony. Misterne pierścienie, wisiorki, kolczyki i bransolety 
powstają z metali szlachetnych i nieszlachetnych, łączonych ze skórza-
nymi elementami. Oprócz nich Zahario wykonuje klamry do pasków, 
guziki do ubrań, nietypowe obrączki na śluby, a nawet rączki do paraso-
li z motywem czaszek. Przez internet spływają tu nietypowe zamówie-
nia na biżuterię z całego świata.

zahario.com

MEBLE BEZ CHEMII
Mariaż tradycji i nowoczesności – pod takich hasłem 
tworzy olsztyńska niszowa manufaktura meblarska 
Mabu. Szafki, stoły, konsole, głównie łączące natural-
ne drewno, skórę i metal, to unikatowe produkty na 
zamówienie. Manufaktura stosuje zasadę: jak najmniej 
chemii przy produkcji. Prostota i ponadczasowość to 
cechy tworzonych tu szafek, stołów, konsoli, które na-
dają charakteru nie tylko loftowym wnętrzom.

mabuloft.com

ALE DNO NA ŚCIANIE!
Mapy batymetryczne wodnych akwenów w ich wy-
konaniu Handy Shop to nietuzinkowe ozdoby wnętrz. 
Złożone z wielu precyzyjnie dopasowanych do siebie 
drewnianych warstw tworzą efekt 3D. Wycinane i gra-
werowane przy pomocy techniki laserowej, bazują na 
rzeczywistych danych. Odzwierciedlają ukształtowanie 
tego, co niewidzialne dla ludzkiego oka – dna i głębo-
kości jezior, rzek czy mórz. Olsztyńska firma tworzy też 
nietuzinkowe drewniane dekoracje ścienne, np. mandale, 
mapy kontynentów.

handyshop.pl

Z WARMII ZA OCEAN
Stolarski sztos. Mają w portfolio szafy w słynnym 
domu handlowym Harrods, meble dla Muzeum Vic-
torii i Alberta w Londynie czy zabudowę z cedru do 
apartamentu aktorki Gillian Anderson. Firma New 
House Joinery działająca w Barczewie od 2016 roku 
powstała z pasji do tworzenia wysokiej jakości 
mebli z unikatowych materiałów. Jej zespół tworzą 
mistrzowie stolarstwa i lakiernictwa. Tylko tacy są 
w stanie realizować najbardziej wymagające zamó-
wienia, które spływają nawet zza oceanu.

nhjpl.com
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W Polsce trzy czwarte gruntów z dostępem do jeziora leży na 
Warmii i Mazurach. Inwestycja w nieruchomości z linią brze-
gową może być jednym z najlepszych zabezpieczeń przed 
inflacją. – Ziemia jest dobrem ograniczonym, jej zasoby ciągle 
maleją. Jest odporna na kryzys, wprost dziedziczona, zabez-
piecza przed inflacją, nie trzeba jej przechowywać, ubez-
pieczać i nie można jej… ukraść – wylicza Mikołaj Adamski, 
ekspert Lokat Ziemskich. – Chroni ją rękojmia wiary publicznej 
w postaci ksiąg wieczystych. A gdy znajduje się nad samą linią 
brzegową jest wyjątkowo pewną i unikatową inwestycją, która 
skutecznie chroni nasz majątek przed inflacją. Dlatego działki 
z liniami brzegowymi cieszą się w ostatnich sezonach szcze-
gólnym zainteresowaniem, mimo iż ich ceny stale rosną.
Osada Tyrkło, nowa oferta Lokat Ziemskich, może być właśnie 
taką inwestycją. Jej wizualizacje uruchamiają wyobraźnię: 
zamknięte i chronione osiedle z prywatną plażą i przystanią. 
Dzięki temu każda działka, nawet ta bez prywatnej linii brze-
gowej, będzie miała swobodny dostęp do jeziora. Sprzedawcy 
zapewnią pełną infrastrukturę drogową z kostki brukowej, 
media (kanalizacja, wodociąg, prąd), ogrodzenie panelowe ze 
szlabanami i stróżówkami oraz wspomnianą plażę z przysta-
nią. – Kończymy porządkowanie terenu i jesteśmy w trakcie 
realizacji projektów infrastruktury – dodaje Piotr Kaniewski, 
ekspert Lokat Ziemskich.
Osada Tyrkło położona jest na styku jezior Śniardwy i Tyrkło. 
Oznacza to nic innego, jak to, że z brzegu własnej działki 

Lokaty Ziemskie Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Waryńskiego 3A
tel. 575 425 500
lokatyziemskie.pl

TYLKO W TYRKŁO
mamy dostęp do legendarnego Szlaku Wielkich Jezior Ma-
zurskich. A już niebawem szlak ten zostanie rozbudowany, 
dzięki przekopom przez jeziora Tyrkło – Buwełno – Wojnowo 
do Niegocina i stanie się „pętlą mazurską”. Takie argumenty 
zapewne staną po stronie podniesienia w przyszłości wartości 
działek nad jeziorem Tyrkło. Wpływ na to może mieć też fakt, 
że częścią osady będzie położony na 2,5-hektarowej działce 
hotel z restauracją, basenem i SPA.
Tyle inwestycyjnych faktów. Jeśli sielankową atmosferę osady 
zechcemy zmienić na kurortowy gwar pod 20 minutach jazdy 
samochodem, możemy być w Mikołajkach. A tam dziesiątki 
restauracji, kawiarni, kluby muzyczne, żeglugowe statki zacu-
mowane w porcie i mnóstwo letnich atrakcji. A może szukacie 
większej głuszy niż w osadzie? W podobnym czasie dojedzie-
cie do Puszczy Piskiej z przepięknymi szlakami pieszymi i ro-
werowymi. Jeśli o dwóch kółkach mowa – niebawem gotowa 

będzie Wielka Pętla Mazurska, czyli wyczekiwany przez tury-
stów szlak rowerowy okalający mazurskiej jeziora.
Zatem do inwestycji w Osadę Tyrkło może podejść dwojako: 
znaleźć tam swoje letnie miejsce na ziemi lub potraktować to 
czysto inwestycyjne, a po jakimś czasie sprzedać uzbrojoną 
nieruchomość na przepięknym osiedlu lub wynajmować wy-
budowany tam dom. Jeśli pozostaniemy przy tej pierwszej 
opcji, naszym ostatnim zmartwieniem będzie to, czy wolimy 
łowić ryby z brzegu, pomostu, jachtu czy własnego tarasu.
 
Tekst: Michał Bartoszewicz, obraz: archiwum Lokaty Ziemskie

Dobra kawa na tarasie własnego 
domu z widokiem na jezioro… 

A może na prywatnym pomoście przed 
domem? Popłyńmy dalej z marzeniami: 

jak smakowałaby kawa na środku jeziora 
w łódce. Osada Tyrkło na Mazurach kusi 

swoim potencjałem.

LOKATY ZIEMSKIE 
to eksperci rynku nieruchomości oraz inwestycji. Każda 
sprzedawana przez nich nieruchomość posiada dostęp 
do jeziora. Dzięki połączeniu doświadczenia oraz cią-
głej edukacji doradzają skutecznie w zakresie zakupu 
gruntów pod kątem wypoczynkowym i zarobkowym. 
W ofercie znajdują się osady rozlokowane na terenie 
Warmii i Mazur.
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CO Z REGIONU
PODBIJA ŚWIAT

Sielankowa atmosfera Warmii i Mazur nie przeszkadza, a wręcz pomaga biznesom 
rozwijającym się w technologii przyszłości, po które z dumą sięga świat.

Z OLSZTYNA NA MARSA?
Zortrax – chyba w całej Polsce nie ma nikogo, kto nie 
słyszałby o tej marce. Ich drukarki 3D sprzedawane 
są w niemal 60 krajach świata. Olsztyńska firma 
od początku odnosi sukces za sukcesem. Np. z ich 
drukarek powstały elementy i części łazika Ares 2, 
którego studenci z Politechniki Warszawskiej zapro-
jektowali do samodzielnego wędrowania i eksplo-
racji powierzchni Marsa. Produkty Zortrax używane 
przez klientów w świecie w przeróżnych branżach, 
m.in. architekturze, medycynie, motoryzacji, inżynie-
rii, prototypach przemysłowych czy… modzie.

zortrax.pl

ROWER, KTÓRY WYPRZEDZIŁ INNE
Bezpieczeństwo i wygoda, a do tego minimalna awa-
ryjność, wynikająca z zastosowania najwyższej jakości 
komponentów. To cechy pojazdów elektrycznych firmy 
Goodbax, marki stworzonej przez pasjonata oraz wizjo-
nera, czyli Rafała i Tomasza. Udowodnili, że „niemożliwe” 
nie istnieje. Pojazd Goodbax, czyli krzyżówka motorowe-
ru i roweru, może przejechać nawet do 250 km na peł-
nym naładowaniu i rozpędzić się do 70 km/h. W ofercie 
dostępne są dwie wersje pojazdów różniące się szeroko-
ścią ramy, która kryje większą ilość ogniw.

goodbax.pl

W armia i Mazury kojarzą się przede wszystkim 
z wypoczynkiem i turystyką, ale w tej ciszy 
i spokoju wyrasta też dziedzina, która Kalifor-

nii wiele lat temu dała rozpoznawalny w świecie adres 
Doliny Krzemowej. Warmińską Dolinę Krzemową zaini-
cjowała firma Dramiński, światowy potentat w dziedzinie 
aparatów ultrasonograficznych, która właśnie przenosi 
się do nowej siedziby w podolsztyńskim Sząbruku. Swo-
ją drogą, ściśle współpracując z tą „kalifornijską doliną”.
W regionie powstaje coraz więcej innowacyjnych 
produktów, startupów, które tworzą przełomowe 
technologie i firm, po których produkty sięgają klienci 
i profesjonaliści z całego świata. Mekka kreatywnych lu-
dzi, którzy w sielankowej atmosferze potrafią zaskoczyć 
wielki biznes.

DIABELNIE DOBRE GRY
Red Dev Studio to olsztyński producent gier kompu-
terowych na platformy stacjonarne i mobilne. Jako 
jedna z niewielu regionalnych spółek w 2019 roku za-
debiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Jak podkreślają, tworzą gry, w które sami chcieliby 
grać – o emocjonującej fabule i ciekawej mechanice. 
Dotychczas stworzyli m.in. grę przygodową Profesor 
Madhouse, soczysty slasher Down to Hell czy grę 
mobilną Potato. Ich mocno wyróżniające się produk-
cje sprzedają się na rynkach całego świata.

reddevstudio.com
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ŻYCIOWA APLIKACJA
Olsztyńska firma Treesat opracowała i zainaugurowała w rodzimym 
mieście unikatowy w skali świata program społeczny, który pomaga 
w pracy służbom ratowniczym – daje uniwersalny dostęp do szla-
banów i klatek schodowych podczas nagłych interwencji. Ratunek 
Bez Barier to aplikacja instalowana w telefonach członków ekip 
ratowniczych, co umożliwia im natychmiastowe wejście na posesję 
i sprawne działanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, kiedy 
liczy się każda sekunda. Rozwiązanie trafia nie tylko do miast, ale 
też firm i odbiorców indywidualnych.

ratunekbezbarier.com  treesat.io

PICIE AKTYWNĄ SŁOMKĄ
Plastikowe słomki i butelki to zmora naszych 
czasów. Możemy całkowicie zrezygnować 
z używania jednorazówek i ograniczyć za-
równo ślad węglowy, jak i tony plastikowych 
śmieci dostających się do mórz i oceanów. 
Idealnym rozwiązaniem jest produkt olsztyń-
skiej firmy ACTISTRAW. Oferują oni słomki 
z aktywnym filtrem, które ułatwiają dostęp 
do oczyszczonej, wzbogaconej w niezbędne 
składniki wody. Każda słomka pozwala na 
przefiltrowanie nawet do litra napojów w bez-
pieczny i efektywny sposób. ACTISTRAW 
oferuje różne rodzaje słomek: z aktywnym 
filtrem węglowym, wzbogacone witaminami 
i minerałami oraz zawierające susz herbacia-
ny. Wszystkie produkty są biodegradowalne 
i wspierają ekologię. Eliminują szkodliwe 
jony metali i zanieczyszczenia w napojach, 
pozwalają na uzupełnienie poziomu wody 
i elektrolitów w organizmie oraz poprawiają 
walory smakowo-zapachowe spożywanego 
napoju. Wystarczy zanurzyć słomkę i pić

WARMIŃSKIE USG
Dramiński S.A. to światowy lider przenośnych ultrasono-
grafów medycznych oraz weterynaryjnych. Ich urządze-
nia zrewolucjonizowały dostępność i jakość diagnostyki 
zdrowotnej. Wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie liczy 
się precyzja, szybkość, a ciężkie, stacjonarne i skompli-
kowane aparaty nie zdają egzaminu. Firma dostarcza też 
na rynek globalny nowoczesne rozwiązania elektroniczne 
wspierające produkcję rolną, np. wilgotnościomierze do 
zbóż czy wykrywacze ciąży u zwierząt gospodarczych. 
Supertechnologię łączy z szacunkiem do poprzednich 
pokoleń – posiada wpisaną do Księgi Rekordów Guinnessa 
kolekcję kieratów konnych znajdujących się w unikatowym 
Muzeum Maszyn Rolniczych w Naterkach.

Draminski.pl
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INSTRUMENT NA OSCARA
W Olsztynie powstają instrumenty, na których płyty nagry-
wają Coldplay, Radiohead, Chemical Brothers czy Morcheeba. 
Firma Polyend przebojem wdarła się na rynek muzyczny ze 
swoimi urządzeniami. Na sprzęcie dostarczonym przez firmę 
stworzoną przez Piotra Raczyńskiego powstała m.in. muzyka 
do filmu „Joker” nagrodzonego właśnie za… muzykę. Obecnie 
Polyend oferuje dwa mocne produkty: Polyend Play, rozbu-
dowany i prosty w obsłudze groovebox oraz Polyend Tracker, 
pomagający artystom w tworzeniu unikalnych ścieżek dźwię-
kowych.

polyend.com

SAMODZIELNE JACHTY
Firma Ecoboat z Ełku produkuje autonomiczne 
jachty, które sprawdzą się w każdych warunkach. Są 
niezwykle wytrzymałe i wygodne w użytkowaniu. 
Zawarte w nich rozwiązania pomagają w sztuce 
sterowania łodzią, dzięki czemu żegluga staje się 
znacznie przyjemniejsza. Oczywiście mimo wysoce 
zaawansowanej technologii człowiek musi sprawo-
wać kontrolę nad procesem cumowania i  innymi 
działaniami, jednak jego praca jest znacznie prost-
sza. Nic, tylko wypływać! Działalność Ecoboat z Ełku 
wpisuje się w założenia najnowocześniejszego prze-
mysłu jachtowego na świecie.

NOWY WYMIAR KITESURFINGU
Kitesurfing w Polsce rozwija się prężnie, ale wciąż 
kojarzony jest przede wszystkim z zagranicznymi 
wyjazdami. Tymczasem najlepsze deski dla pasjo-
natów tego sportu powstają pod Olsztynkiem na 
Warmii i Mazurach, konkretnie we wsi Sudwa. Firma 
SU2 to pionierzy w produkcji desek kitesurfingowych. 
Pierwsza została zaprojektowana w 1999 roku, gdy 
kitesurfing zaczął się dopiero rozwijać. Obecnie pro-
dukują kilka rodzajów desek, a zaledwie rok temu 
wprowadzili do oferty nową, kosmiczną technologię 
white carbon. SU-2 to marka rozpoznawalna na całym 
świecie, profilowana w prestiżowych magazynach 
branżowych. Za dizajn swoich produktów, za który 
odpowiada olsztyńskie Studio Gravite, otrzymała 
„A’Design Award”, najbardziej prestiżowy na świe-
cie tytuł przyznawany dla wzornictwa użytkowego.

su-2.com
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MADE IN: Gdybyśmy poznali się na ulicy i zapytałbym ciebie 
kim jesteś i czym się zajmujesz, to co bym usłyszał?
Piotr Raczyński: Cześć, jestem Piotrek, lubię grać w badmintona 
i zajmuję się tworzeniem urządzeń elektronicznych dla muzyków.

Czym są te urządzenia? Dla przeciętnego słuchacza zespół 
gra na gitarach, klawiszach, perkusji…
Ten świat dzieli się na rzeczy, na których można robić mu-
zykę elektronicznie i akustycznie. My zajmujemy się częścią 
elektroniczną. To głównie urządzenia, które są małymi kom-
puterami i pozwalają produkować muzykę bez potrzeby ko-
rzystania z innych urządzeń.

Od kiedy sam stałeś się świadomym konsumentem muzyki?
Myślę, że była to 7–8 klasa podstawówki, jeździłem wtedy 
z olsztyńskiego Zatorza autobusem do szkoły 27 na Nagór-
kach. Miałem walkmana i słuchawki na uszach. Gigantyczne 
wrażenie robiły na mnie dwie pierwsze płyty Chemical Bro-
thers. Fascynowała mnie odmienność i różnorodność ich mu-
zyki. Dzisiaj to nasi klienci.

Uczyłeś się grać na instrumentach?
Tak, ale tylko samemu. Moje pierwsze muzyczne kroki to 
eksperymenty, dzięki którym świetnie się bawiłem. Później 
poznałem Czarka z klasy starszego brata, który umiał grać 
cuda na gitarze. Potem z bratem, Czarkiem i kolegą Łukaszem 
(perkusistą) założyliśmy zespół.

Ciągnęło cię do perkusji?
Oczywiście! Jak tylko Łukasz schodził z garów, ja wciskałem 
się w jego miejsce. Pierwszych bitów nauczyłem się na ko-

lanach i obiecałem sobie, że na 30. urodziny kupię perkusję. 
Kupiłem na 29. urodziny, bo na 30-kę chciałem już grać. 
Poprosiłem o lekcje znajomego, Adasia Pancera, który jest 
znanym olsztyńskim perkusistą. Dał mi werbel, metronom 
ustawił na 60 bitów na minutę i kazał powtarzać monotonny 
rytm. Szybko się okazało, że aby zostać jazzmanem, musiał-
bym nad instrumentem spędzić te klasyczne 10 tys. godzin. 
Odpuściłem.
Będąc kiedyś na sesji w profesjonalnym studio i widząc jak się 
nagrywa takiego perkusistę, szybko uświadomiłem sobie, że 
wymaga się od niego bycia robotem, grania idealnego. To był 
jeden z przyczynków do tego, by pomyśleć czy nie warto zro-
bić robota perkusyjnego. 

Dlatego studiowałeś informatykę?
Zawsze fascynował mnie świat komputerów, próbowałem sił 
w programowaniu. Na uczelni było profesjonalne studio na-
graniowe, w którym już się widziałem.
Interesowałem się rzeczami związanymi z technologią i mu-
zyką, więc wiedziałem, że zawodowo wyląduję gdzieś w tej 
okolicy. Jeździłem na targi muzyczne, czytałem mnóstwo 
branżowych magazynów, za ostatnie zaskórniaki kupowałem 
brytyjskie pisma opisujące ten rynek.

Nie zostałeś w Warszawie, gdzie możliwości rozwijania się 
w tej dziedzinie są większe niż w Olsztynie. Nie zostałeś też 
w zawodzie, bo zacząłeś pracować w rodzinnej firmie, która 
tworzyła linie produkcyjne dla… branży mleczarskiej.
W zawodzie nie zostałem, bo szybko okazało się, że marny ze 
mnie programista. Wróciłem do Olsztyna, bo tu się zwyczajnie 
dużo lepiej żyje. Nie lubię być w biegu, stać w korkach, wolę 

Może akurat słuchasz muzyki Coldplay, 
Radiohead, Chemical Brothers czy 
Morcheeba. Jeśli nie, to pewnie widziałeś 
nagrodzonego Oscarem za muzykę „Jokera”. 
Z wielkiego świata przenieśmy się do 
Olsztyna. Tu wymyślane są i produkowane 
instrumenty do muzyki elektronicznej po 
które sięgają wielcy muzycy. O sile pasji 
i przebojowym wdarciu się na światowe 
sceny rozmawiamy z Piotrem Raczyńskim, 
założycielem i prezesem Polyend.
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Rozmawiał: Rafał Radzymiński
zdjęcia: Michał Bartoszewicz

Czy Polyend zagrał w nowym Bondzie?
Czytaj cały wywiad lub posłuchaj  
na kanale YT/MadeIn Polyend

las od parku i jezioro od basenu. Na co dzień Olsztyn jest bar-
dzo przyjaznym miejscem do funkcjonowania i to w zasadzie 
jeden z głównych powodów powrotu tutaj.

To prawda, że odgłosy z hali produkcyjnej dostarczyły ci im-
pulsu i inspiracji do tego czym dzisiaj się zajmujesz?
Wchodząc na halę nagrywałem potajemnie maszyny, które 
produkowały ciekawe industrialne podkłady. Potem wykorzy-
stywałem to w swoich utworach, ale temat z maszyną perku-
syjną, do którego pewnie zmierzasz, w zasadzie zaświtał mi 
w jednej z mleczarni. Zauważyłem, że maszyny pracują w pew-
nej zaprogramowanej sekwencji. Robot robi ruchy precyzyjne 
w takim rytmie, że można byłoby z tego stworzyć ciekawą mu-
zykę. I wpadłem na pomysł, by przełożyć tę samą technologię 
na instrument akustyczny.
Już w  latach 60. powstał 
automat perkusyjny, któ-
ry potrafił odgrywać rytm. 
Dźwięki produkowane były 
przez analogowe podze-
społy. Później maszyna per-
kusyjna zaczęła korzystać 
z cyfrowych próbek. My zaś 
wpadliśmy na to, by zastą-
pić sztuczny dźwięk tym au-
tentycznym, akustycznym. 
Programowanie beatu od-
bywa się podobnie, ale jego 
fizyczne wykonanie robi już 
żywa perkusja. To urządze-
nie z założenia miało stwo-
rzyć maszynę perkusyjną ze wszystkiego: można uderzać 
w garnki, stoły, kartony, cokolwiek co pozwoli stworzyć 
unikalny beat. Okazało się, że to jest coś, na co czekało wielu 
artystów. Na targach urządzenie robiło piorunujące wrażenie.

I zdecydowałeś się produkować swoje instrumenty.
Szukałem osób do rozwiązań inżynieryjnych, więc w firmie 
taty zapytałem automatyków czy ktoś zna Arduino, czyli plat-
formę prototypową na której moglibyśmy oprzeć mój pomysł. 
Odezwał się Krzysiek, że taki projekcik może trzasnąć po go-
dzinach. Zrobił to zaskakująco dobrze i szybko. Wciągnąłem 
go do teamu.

Pamiętasz maila z twojego życia zawodowego, który odmie-
nił je?
To był mail od Aphex Twina. To pseudonim Richarda D. Jame-
sa, postaci, która robi muzykę elektroniczną i jest w tym świe-
cie guru. Nieco enigmatyczny, ale wszyscy patrzą, jakie nowe 
ścieżki wytyczy. Na swoich albumach używał podobnych 
rozwiązań do naszego Perka. Jestem trochę psychofanem 
jego twórczości, więc bacznie śledzę go już od czasów liceum. 
I w dniu rozpoczęcia targów we Frankfurcie, gdzie po raz 
pierwszy pokazaliśmy światu swoje urządzenia, ktoś podszedł 
do nas i mówi: „powinniście sprzedawać je Aphex Twin’owi”. 
My dla żartów: „pewnie, jak masz numer do niego to podeślij”.
I dostaję maila: „cześć, tu Richard. Chciałbym kupić trochę 
waszych instrumentów. To super urządzenia i zawsze o takim 
czymś marzyłem”.
Zrobiłem duże oczy, ale domyśliłem się, że ktoś zrobił sobie 
żarty. Wcześniej z bratem zamieniałem na ten temat dwa sło-
wa, więc uznałem, że to jego dowcip. Ale okazało się, że to był 

Aphex Twin, nawet przysłał mi swoje zdjęcie, na którym trzy-
ma kartkę z napisem „Hi Piotr”, żebym wreszcie uwierzył, że to 
nie żart, jak to zakomunikowałem mu w pierwszej odpowiedzi. 

Kiedy muzycy ze świata kupują wasze instrumenty i pytają, 
gdzie ulokowany jest twój biznes, to co im opowiadasz?
Że w pięknym mieście w okolicy tysięcy jezior i lasów. W pół-
nocnej Polsce, pomiędzy Gdańskiem, a Warszawą. Ponieważ 
mamy do czynienia z ludźmi z całego świata, mało kto reagu-
je: „a, Olsztyn? Jasne, że wiem!”.
Osobiście cenię Olsztyn za to, że jest wolnym miastem, ale 
w tym pozytywnym znaczeniu. Jesteśmy nieco na uboczu, 
co sprzyja twórczemu duchowi. Do pracy często przyjeżdża-
my rowerami, i to wzdłuż brzegu jeziora lub przez las. Zawsze 

jak przyjeżdżałem do Olsz-
tyna na weekend podczas 
studiów, to uświadamiałem 
sobie, że wspaniale byłoby 
się tutaj zestarzeć. Mimo 
wszystko, częściej się w ży-
ciu korzysta z lasu niż z Te-
atru Wielkiego.

Z twoim instrumentem moż-
na ponoć pójść do lasu i tam 
tworzyć muzykę. 
Pewnie! Można je podłączyć 
do power banku, nałożyć słu-
chawki i produkować utwory 
gdziekolwiek. Co więcej, przy 
pomocy naszej technologii 

każdy może to robić, nie będąc wykształconym w tym kierun-
ku. Uważam, że każdy powinien tworzyć muzykę, bo to jest 
jak pisanie wierszy, jak taniec czy robienie zdjęć – pogłębianie 
uczuć, wrażliwości, dzielenie się swoimi emocjami, pozosta-
wienie czegoś po sobie.

A jakie emocje towarzyszyły ci, kiedy oglądałeś film „Joker” 
nagrodzony Oscarem za muzykę, która powstała na waszych 
instrumentach?
To jest ciekawa historia, ponieważ autorzy muzyki do filmu 
postanowili umieścić w creditsach Polyend jako… jednego 
z muzyków. Jak oglądałem „Jokera” w kinie, to prawie wsta-
wałem przy każdej perkusyjnej frazie.
To bardzo przyjemna świadomość, że mamy jednak jakiś 
wpływ na ten świat. To są te momenty, kiedy czujesz wielką 
dumę i sens pracy nad kolejnymi wyzwaniami. Cenię sobie 
feedback od ludzi, których twórczość mniej lub bardziej bez-
pośrednio wpływa na nasze urządzenia. Schlebiające jest to, 
że rozmawiamy na równej stopie z takimi gwiazdami jak Jonny 
Greenwood z Radiohead, Adrian Utley z Portishead, Darren 
Emerson z Underworld czy Trent Reznor z Nine Inch Nails, 
choć często to „zwykli” użytkownicy robią na nas największe 
wrażenie tworząc na naszych maszynach rzeczy, o których 
nawet nie śniliśmy. 
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NIEZALEŻNA 
OD WSZYSTKIEGO

KULTURA

Koncert w polu czy w stodole? 
Gdziekolwiek, byleby tylko poczuć 
dobre wibracje. Kultura na lato jest 
tak fascynująco lekka, że można 
ją konsumować na okrągło i bez 
pohamowań.



A co tobie  
w duszy

Odetnij się od miejskiego chaosu, codziennej bieganiny i wy-
rusz na jedno z niszowych wydarzeń na Warmii i Mazurach. 
Tworzone poza komercyjnym nurtem, przyciągają uczest-
ników ze wszystkich stron Polski. Offowa kultura i festiwale 
rozwoju duchowego znalazły na Warmii i Mazurach stałą bazę. 
Bo tutejszy krajobraz sprzyja nie tylko odpoczynkowi i roz-
rywce, ale i lepszemu, bardziej świadomemu życiu. Koncerty, 

Uwiera cię codzienność? Potrzebujesz inspiracji do zmian?  
Chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach? 
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wykłady, warsztaty, ćwiczenia, taniec, masaże na tle jezior, łąk 
i lasów pozwalają zdobyć wiedzę, odnaleźć spokój, nasycić 
zmysły. Bliskość tutejszej dzikiej przyrody przypomina nam 
pierwotną potrzebę życia zgodnie z jej cyklami. A przy okazji 
inspiruje, aby wsłuchać się w głos swojej duszy i nierzadko 
ruszyć lawinę życiowych zmian.
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TWIERDZA RAPU
Mazury Hip Hop Festiwal, 14–16 lipca 2022   mazuryhiphopfestiwal.pl

Najstarsza w kraju impreza hip-hopowa w plenerze. Nie byle jakim, bo w za-
bytkowej twierdzy Boyen w Giżycku. Mazury Hip Hop Festiwal to obowiązkowy 
punkt wakacyjnych podróży prawdziwego fana polskiego rapu. Podczas 20. 
edycji wydarzenia wystąpi czołówka rodzimej sceny tego gatunku muzycz-
nego i zjedzie wielotysięczna publika ze wszystkich stron Polski. Wielu z nich 
przyciąga nie tylko dobra muzyka, ale też atmosfera imprezy. Wystąpi m.in. 
Pezet, Kizo, Szpaku, Young Leosia, Tede.

MARKA Z JAMAJKI
ORF, 7–10 lipca 2022   ostrodareggae.com

Jest czołową polską imprezą celebrującą muzykę i kulturę wywodzącą się z Ja-
majki. Sukces Ostróda Reggae Festival jest dowodem na uniwersalizm treści 
niesionych przez reggae – sprawiedliwość, pokój, tolerancja. Kilkudniowy festi-
wal stał się globalną marką cenioną przez fanów i najbardziej znanych artystów 
tego gatunku muzycznego z różnych stron świata. Od 2011 roku gromadzi 
w Ostródzie międzynarodową społeczność w każdym wieku. Oprócz muzyki – 
rękodzieło, strefa gastro, atrakcje dla rodzin z dziećmi.

WIBRACJE W GÓRĘ
Festiwal Wibracje, 20–24 lipca 2022   wibracje.com.pl

Nazwa festiwalu nawiązuje do słów Nikoli Tesli: „Jeśli chcesz poznać sekrety 
wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji”. I nad tym 
pracują uczestnicy wydarzenia dedykowanego rozwojowi świadomości, zdro-
wiu duchowemu i fizycznemu. A także muzyce, międzypokoleniowej zabawie 
i relaksowi w plenerze. W programie Festiwalu Wibracje w Giżach pod Olec-
kiem m.in. wykłady, warsztaty, targi, koncerty i ogniska. A przede wszystkim 
dawka inspiracji i wiedzy od ponad 100 prelegentów z Polski i zagranicy.

TEATR Z DALEKA OD SZOSY
Wioska Teatralna 20–26 lipca, 20–23 września 2022   teatrwegajty.eu

Z daleka od miejskiej gonitwy, ale i od głównego nurtu teatralnego. W warmiń-
skiej stodole toczy się życie jednego z najistotniejszych dla historii polskiego 
teatru alternatywnego zespołu. Oficjalnie Teatr Węgajty działa od 1986 roku. 
Od lat stanowi ważny ośrodek działań nawiązujących m.in. do dawnej kultury 
ludowej, tradycyjnych obrzędów związanych z cyklicznością przyrody, prowa-
dzi działania na rzecz lokalnej społeczności. Corocznym wydarzeniem jest tu 
Wioska Teatralna, podczas której odbywają się spektakle, spotkania, prelekcje 
i warsztaty.

ROZWÓJ NAD ŚWIĘTAJNEM 
Festiwal Simbiosa, czerwiec   simbiosa.pl

Muzyka i rozwój świadomości. Praca z ciałem i kojące medytacje. W niezwykłej 
scenerii mazurskiego jeziora Świętajno w Warchałach, podczas Festiwalu Sim-
biosa, można odkryć siebie na nowo. A to za sprawą ogromnej dawki wiedzy 
i inspiracji podczas warsztatów, sesji i prelekcji, które prowadzą doświadczeni 
nauczyciele rozwoju duchowego, jogini, mistrzowie tantry, tańca, naturote-
rapeuci, masażyści i szamani. W kilku strefach festiwalowych można zgłębić 
wiedzę m.in. z zakresu ajurwedy, medycyny chińskiej czy amazońskiej. A wie-
czorem – relaks przy ognisku i dwóch tętniących muzyką scenach.

O
br

az
: A

rc
hi

w
um

 O
R

F
O

br
az

: T
om

as
z 

K
ar

ol
sk

i
O

br
az

: a
rc

h.
 o

rg
an

iz
at

or
a

O
br

az
: a

rc
h.

 T
ea

tr
 W

ęg
aj

ty

O
br

az
: J

an
ic

ki
 fo

to
gr

afi
a

 WYDARZENIA

090



vw

POEZJA U GAŁCZYŃSKIEGO
Muzyka u Gałczyńskiego, lipiec-sierpień 2022   lesniczowkapranie.art.pl

Leśniczówka Pranie malowniczo położona w Puszczy Piskiej nad jeziorem 
Nidzkim, przeszła do historii dzięki pobytom wybitnego poety Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. W letnie weekendy w cyklu „Muzyka u Gałczyńskie-
go” organizowane są tu koncerty, recitale i spotkania z udziałem gwiazd sceny 
muzycznej i teatralnej. W tym roku, podczas 25. edycji Letniego Sezonu Ar-
tystycznego wystąpi m.in. Wojciech Malajkat, Grzegorz Turnau, Mela Koteluk, 
Bartłomiej Topa.

SWING W KOŚCIELE
Wschód Piękna Festiwal, 29–31 lipca   worldorchestra.com

Jazz, etno, folk i klasyka z najwyższej półki. Od ośmiu lat Wschód Piękna 
Festiwal przyciąga nie tylko niszowym repertuarem, ale i otoczeniem, w któ-
rym odbywają się koncerty. Była już scena na jeziorze Wulpińskim, glamping 
w Olsztynie czy kościółek w olsztyneckim skansenie. Tegoroczna ósma edycja 
wydarzenia pod patronatem World Orchestra odbędzie się m.in. w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim na olsztyńskiej starówce, gdzie wystąpi Ewa Bem.

BOSOMARSZ DLA UMYSŁU
Festiwal Bosych Stóp, czerwiec   fb/Bosowisko

Uwolnij stopy i myśli – to hasło Festiwalu Bosych Stóp organizowanego już 
dwukrotnie przez Warmińskie Stowarzyszenie Chłopów Bosych. W progra-
mie wydarzenia, które odbywa się na Plaży Miejskiej w Olsztynie, jest m.in. 
Bosomarsz, czyli stymulujący umysł i ciało spacer po szyszkach i gałęziach. 
Można tu także nauczyć się malować obrazy ubłoconymi stopami, upiększyć je 
wzorami z henny, nauczyć gry w „zośkę”, w której grają główną rolę. Słowem, 
wszystko to, co robi dobrze stopom, a przy okazji umysłowi.

SCENA W SZCZERYM POLU
Jam na Polu, 19 sierpnia   kombajnkulturalny.pl

Wielka improwizacja, jam session pod chmurką, żadnych podziałów między 
wykonawcami i publiką czy ograniczeń wiekowych. Jam na Polu w miejscowo-
ści Radzie w gminie Wydminy to muzyczne wydarzenie, które przyciąga tłumy 
swobodną atmosferą. Na profesjonalnej plenerowej scenie w szczerym polu, 
co roku goszczą artyści różnych gatunków muzycznych, którzy przeprowa-
dzają także warsztaty, np. wokalne. Ideą minifestiwalu, którego szósta edycja 
odbędzie się w sierpniu, jest zmniejszenie dystansu pomiędzy publicznością 
a idolami.

MISTRZOWSKIE ORGANY
MFMO, 2 lipca-13 sierpnia 2022   muzeum.frombork.pl/festiwal

Jest jednym z najstarszych festiwali organowych w Europie. Od 1967 roku Mię-
dzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej odbywa się we fromborskiej archika-
tedrze, która słynie z doskonałej akustyki, ale też gotyckiej i barokowej sztuki 
sakralnej. W jej wnętrzu w letnie weekendy rozbrzmiewają zabytkowe organy 
z lat 30. ub. wieku. Mistrzowie gatunku wykonują na nich arcydzieła europej-
skiej muzyki organowej i kameralnej, utwory współczesnych polskich kompo-
zytorów. Towarzyszą im orkiestry, chóry i soliści. W tym roku odbędzie się 55. 
edycja wydarzenia.
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Krajobraz i architektura od dekad przyciągają na Warmię i Mazury wybitne postacie 
ze świata kina. Jak filmowe produkcje zapisały się w lokalnej historii? Przypominamy 
kultowe, nagradzane dzieła dużego i małego ekranu związane z regionem.

FILMY, KTÓRE POWSTAŁY 
NA WARMII I MAZURACH

Ramzes w przesmyku
„Faraon” z roku 1966 w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, będący wnikliwą analizą 
systemu władzy, w 1967 roku został nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film 
nieanglojęzyczny. Realizowany był przez trzy lata w kilku krajach. Na jeziorze Kirsajty 
niedaleko Sztynortu na Mazurach, latem 1964 roku kręcono sceny rozgrywające się… 
na Nilu. Królewski statek Nikotris, który sunie przesmykiem udającym afrykańską rzekę, 
zagrała barka wynajęta w Giżycku, którą ucharakteryzował scenograf Jerzy Skrzepiński. 
Łódka z której Ramzes XIII w towarzystwie Sary polował na wielkie, białe łabędzie to 
zwykła „pychówka”, przy pomocy trzciny dostosowana wyglądem do łódki z tamtej 
epoki. Film został uznany przez amerykańskiego reżysera Martina Scorsese za jedno 
z arcydzieł polskiej kinematografii, w 2014 roku wytypował go do prezentacji w USA 
i Kanadzie podczas festiwalu polskich filmów.

Owacje na stojąco
Duży wpływ na scenariusz „Noża w wodzie” miał Jerzy Skolimowski, reżyser mieszka-
jący obecnie na Mazurach, który na początku lat 60. przyjechał na egzaminy wstępne 
do łódzkiej filmówki, gdzie spotkał Polańskiego. Jak wspominał w wywiadach – pisanie 
scenariusza zajęło im zaledwie trzy lub cztery noce.
Skolimowski sam wybrał Warmię i Mazury na plener swoich trzech produkcji. „Cztery 
noce z Anną” realizowane w Pasymiu i Szczytnie publiczność 61. Festiwalu Filmowego 
Cannes 2008 nagrodziła długimi owacjami. A potem posypały się nagrody, m.in. Złote 
Lwy 2008, Orły 2009. „I wish I was in it!” (Szkoda, że w tym nie grałem!) zawołał Jack 
Nicholson po pokazie filmu w American Cinemateque w Los Angeles. Szczególnie 
przypadła mu do gustu rola Artura Steranko – olsztyńskiego aktora. Mazurskie ple-
nery pojawiają się też w „Essential killing”. Grający w nim główną rolę Amerykanin 
Vincent Gallo dostał w Wenecji nagrodę za najlepszą rolę męską. W Galinach, Ornecie 
i Jedwabnie powstały zdjęcia do najnowszego filmu „Io”. W maju, jeszcze przed polską 
premierą planowaną na przełom lata i jesieni 2022 roku, Jerzy Skolimowski otrzymał 
za to dzieło Nagrodę Specjalną Jury na MFF w Cannes.

Nóż w wodzie
Pełnometrażowy debiut 28-letniego Romana Polańskiego „Nóż 
w wodzie” miał oficjalną premierę 9 marca 1962 roku. Dla polskiej 
kinematografii to jedna z najważniejszych dat. Rok później jako 
pierwszy polski film został nominowany do Oscara, na finiszu 
przegrywając z arcydziełem Felliniego „8 i pół”. Oprócz scen 
początkowych i końcowych nakręconych w Mikołajkach, zdjęcia 
powstawały w Giżycku. Z tamtejszej przystani nad Kisajnem 
wypływali bohaterowie filmu, żeglując również po dwóch innych 
mazurskich jeziorach: Jagodnym i Śniardwach. Przedwojenny, 
10-metrowy jacht „Rekin”, został na potrzeby filmu pomalowany 
na biało i przechrzczony na „Christine”. Do dzisiaj znajduje się 
w hangarze dawnego ośrodka żeglarskiego Almatur nad Jezio-
rem Kisajno w Giżycku.
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Romowie i trudna historia
Przejmujące obrazy pokazujące skomplikowaną historię tych ziem pokazał m.in. 
Wojciech Smarzowski w wybitnej „Róży” z 2011 roku, realizowanej m.in. w okolicach 
Szczytna. „Papusza” z 2013 roku, oparta na faktach dramatyczna historia Bronisławy 
Wajs, pierwszej romskiej poetki powstawała w Ornecie i jej okolicach. Wybór reżyserów, 
Joanny Kos-Krauze pochodzącej z Olsztyna i Krzysztofa Krauzego, padł na Warmię 
i Mazury po rekonesansie środowisk romskich w Polsce. Okazało się, że w tych okoli-
cach jest duża społeczność przedstawicieli grupy Polska Roma. Odbyły się tu castingi, 
po których zaangażowano do filmu całe rodziny romskie. „Kamerdyner” Filipa Bajona 
z 2018 roku to historia splątanych losów Polaków, Kaszubów i Niemców, której tłem był 
m.in. Pałac w Galinach i w Łężanach. Od 2017 roku twórcy realizujący filmy w regionie 
mogą starać się o dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego. 
Produkcje, które otrzymały wsparcie ze środków samorządu województwa, w ciągu 
pięciu lat nazbierały już ponad 50 festiwalowych nagród.

Klos i wampiry
W regionie realizowano także kultowe seriale, choćby „Stawka większa niż życie”, na 
którym wychowało się kilka pokoleń. Zdjęcia do niego kręcono w 1967 roku m.in. na 
olsztyńskim Starym Mieście, nad Jeziorem Kortowskim i na wiadukcie w Dywitach. Tu 
powstała słynna scena z czołówki, ukazująca samochód spadający z wiaduktu do rzeki. 
Serial „Szaleństwo Majki Skowron” jest pełen spektakularnych widoków z Mazur lat 70. 
Zdjęcia powstały na Ptasiej Wyspie w Mikołajkach, w okolicach Pisza, Tałt, jeziora Łu-
kajno – rejonach, które zdaniem reżysera Stanisława Jędryki były „czyste i nie skażone 
przemysłem”. Komedia grozy pt. „Kołysanka” była początkowo zaplanowana jako serial 
telewizyjny, ale z powodu ograniczeń finansowych reżyser Juliusz Machulski (urodzony 
w Olsztynie), przerobił ją na półtoragodzinny film. Malownicze plenery w których osiedla 
się rodzina wampirów, powstały m.in. w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.Te
ks

t: 
B
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Bank nagród
Witold Sobociński, operator „Faraona”, marzył, aby jego syn Piotr, a później wnuk 
Piotr junior, poszli w jego zawodowe ślady. Syna zabrał na plan filmowy „Dancingu 
w kwaterze Hitlera” Jana Batorego (1968) realizowanego w Wilczym Szańcu. A Piotr 
Sobociński jr. jest autorem zdjęć do obsypanej nagrodami „Cichej Nocy” Piotra Do-
malewskiego. Ten pełnometrażowy debiut młodego reżysera to kameralna opowieść 
o prowincji, emigracji. Zdjęcia powstały gównie we wsi Pęglity niedaleko Gietrzwałdu. 
Dziesięć statuetek, w tym dla najlepszego filmu, za scenariusz i reżyserię – film rozbił 
bank podczas rozdania Orłów 2018. A kiedy prezentowano go na festiwalach zagra-
nicznych, Domalewski przygotowywał już kolejny film w regionie – również o tematyce 
emigracyjnej. W lutym 2019 roku na dworcu autobusowym w Olsztynie padł pierwszy 
klaps produkcji „Jak najdalej stąd”, potem ekipa przeniosła się na tutejsze Osiedle Po-
jezierze i do irlandzkiego pubu Carpenter na olsztyńskiej starówce, który udawał ten 
w Dublinie. Film zdobył sporo nagród, m.in. Złote Lwy za najlepszy scenariusz, muzykę 
i debiut aktorski dla Zofii Stafiej.

Do Iławy z łóżkiem
Warmia i Mazury stały się w 1996 roku plenerem dla wielkiej międzynarodowej kopro-
dukcji „Król Olch” w reżyserii Volkera Schlöndorffa. Jej akcja dzieje się podczas II wojny 
światowej. Rolę rekrutera młodych chłopców do Hitler-jugend zagrał amerykański 
aktor John Malkovich. Sceny realizowano w 1995 roku m.in. w Malborku, olsztyneckim 
skansenie, na zamku w Szymbarku pod Iławą. W jego ruinach nagrywano sceny zdoby-
wania ogromnego zamku Kaltenborn przez wojska radzieckie. Po zdjęciach pozostały 
pamiątki. Ekipa filmowa zamontowała we frontowej ścianie budynku drewniane ramy 
okien, które później były turystyczną atrakcją. Odnowiono też znajdujący się nad 
główną bramą wjazdową herb właścicieli zamku. A część ekipy filmowej zamieszkała 
na okres zdjęciowy w hotelu Kormoran w Iławie, jedynym w tym czasie skategoryzo-
wanym obiekcie w mieście. Malkovich przyjechał do Iławy z żoną, dwójką dzieci, nianią 
i…własnym łóżkiem.
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Obrosły legendą i od lat, a nawet dekad przyciągają swoją wierną 
publiczność – to wydarzenia kulturalne, historyczne i widowiska 

wykorzystujące regionalny plener. Są one bowiem wizytówką 
Warmii i Mazur i warto na nie czekać cały rok!

O
braz: ©

 Tsuguliev / Shutterstock.com
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MUZYCZNIE I ZIELONO
Olsztyn Green Festival, 12–14 sierpnia 2022

fb/olsztyngreenfest/

Zachody słońca nad malowniczym jeziorem Ukiel, chillout 
w zielonych zakamarkach plaży, a przede wszystkim spotka-
nie – z ulubionymi artystami, przyjaciółmi. Olsztyn Green Fe-
stival odbywający się od 2014 roku to nie tylko pierwsza półka 
polskiej sceny muzycznej. To również ekologiczne nawyki, 
rodzinne atrakcje, wyselekcjonowany street food czy lokalne 
produkty. Podczas tegorocznej edycji wystąpią m.in. Ralph 
Kamiński, Kult, Artur Rojek, Fisz Emade Tworzywo, Maria Pe-
szek, Daria Zawiałow.

COUNTRY, FOLK I MOTORY
Piknik Country i Folk, Mrągowo, 29–30 lipca 2022

fb/PiknikCountryMragowo

To gratka nie tylko dla fanów muzyki country, ale też dla moto-
cyklistów, miłośników zabawy i karnawałowego rozmachu, jaki 
towarzyszy legendarnej imprezie w amfiteatrze nad jeziorem 
Czos. Piknik Country od 1983 roku zamienia Mrągowo w pol-
skie Nashville. W programie 41. edycji m.in. koncert przebojów 
Kenny Rogersa, Tribute To Hank Williams, koncert Polskiej 
Piosenki Country, jubileusz 30-lecia zespołu Colorado Band. 
Dwudniowa zabawa do białego rana nie tylko dla kowbojów.

PODNIEBNE WIDOWISKO
Mazury AirShow Giżycko, 6–7 sierpnia 2022

mazuryairshow.pl

Powietrzne akrobacje w wykonaniu samolotów odrzutowych, 
jak również zabytkowych, śmigłowców czy wodnosamolotów. 
Mazury AirShow Giżycko to podniebne widowisko, które od 
ponad dwóch dekad odbywa się nad malowniczym jeziorem 
Niegocin. Najlepsze miejsce do oglądania podniebnych popi-
sów, a także pokazów wodnosamolotów – w okolicach plaży 
miejskiej w Giżycku. Bazą wydarzenia i miejscem wystawy 
sprzętu jest lotnisko Kętrzyn Wilamowo.

ĆWIERĆ WIEKU W ZBROI
Dni Grunwaldu, 13–17 lipca 2022

grunwald1410.pl

Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem w rocznicę zwycięstwa 
wojsk polskich i litewskich nad Krzyżakami to jedno z najwięk-
szych wydarzeń ukazujących kulturę duchową i materialną 
średniowiecznej Europy. W 2022 roku po raz 25. na polach pod 
Grunwaldem spotkają się tysiące miłośników tej epoki z całego 
świata, od Francji po Nową Zelandię. Punktem kulminacyjnym 
będzie sobotnie odtworzenie pamiętnej bitwy z 1410 roku, 
w której weźmie udział około 1250 rekonstruktorów. W pro-
gramie pięciodniowych Dni Grunwaldu także m.in. mistrzostwa 
w walkach rycerskich, turnieje łucznicze i bardów.
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KINO REFLEKSJI
WAMA Film Festival, Olsztyn, 4–8 października 2022

wamafestival.pl

Promuje wartości związane ze wspólnym funkcjonowaniem 
różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych. Wokół 
tego tematu skupione są wszystkie projekcje filmowe i wy-
darzenia towarzyszące WAMA Film Festival w olsztyńskim 
Multikinie. Dwa konkursy będące osią festiwalu: fabularnych ko-
produkcji międzynarodowych i filmów krótkometrażowych to 
prezentacja kina niepokornego, skłaniającego do refleksji i za-
angażowanego społecznie. W tym roku odbędzie się 9. edycja 
wydarzenia, którego ambasadorem jest reżyser Jerzy Hoffman.

JAZZ NAD JEZIORAKIEM
51. MFJT Old Jazz Meeting Złota Tarka, Iława, 12–14 sierpnia 2022

zlotatarka.pl

Od ponad pół wieku na kilka sierpniowych dni Iława staje się 
stolicą jazzu. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
Old Jazz Meeting Złota Tarka znany jest kilku pokoleniom arty-
stów z różnych stron świata. Amfiteatr im. Louisa Armstronga 
nad Jeziorakiem gości czołówkę polskich „tradycjonalistów” 
i zagraniczne gwiazdy, m.in. z USA i Australii. Wydarzeniu to-
warzyszą: parada jazzowa, jam-sessions, koncerty w klubach 
i restauracjach, wystawa fotografii jazzowej, zabawa w Miej-
skim Parku, a nawet Msza Jazzowa z udziałem artystów.

OPERA NIEBANALNIE
BELCANTO, Iława, 16 lipca 2022

fundacjaavangart.pl

Mazurski Festiwal Operowy BELCANTO to najbardziej rozryw-
kowy festiwal operowy w Polsce. Soliści z całego świata wy-
konują tu nie tylko operę i operetkę, ale także utwory muzyki 
rozrywkowej przy udziale orkiestry symfonicznej w zaskaku-
jących, niebanalnych aranżacjach. Podczas Gali Finałowej 7. 
edycji wydarzenia w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga w Iła-
wie m.in. hity muzyki włoskiej oraz show trzech wybitnych te-
norów: Dominika Sutowicza i dwóch uczniów Mistrza Luciano 
Pavarottiego: Dario Di Vietri i Claudio Rocchi.

MUZYKA Z EKRANU
ARENA Festiwal Film & Music, Ostróda, 1–2 lipca 2022

arenafestival.pl

To najmłodszy polski festiwal muzyki filmowej. Pełna orkiestra 
symfoniczna, chóry, światło, dźwięk i prezentacje filmowe 
tworzą widowisko, które od 2017 roku przyciąga do amfiteatru 
w Ostródzie melomanów i kinomanów. Podczas ARENA Festi-
wal Film & Music goszczą m.in. najlepsi kompozytorzy muzyki 
filmowej i gwiazdy ekranu. W tegorocznym programie muzyka 
skomponowana przez Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza oraz 
utwory z filmów o Jamesie Bondzie. Solistom towarzyszy Or-
kiestra Symfoniczna Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii.
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POEZJA MA SIĘ DOBRZE
OSZ, Olsztyn, 25 czerwca 2022

spiewajmypoezje.pl

Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” co 
roku przyciągają rzesze muzyków, wokalistów i kompozy-
torów. I mimo nieprzyjaznych czasów dla poezji, wciąż są 
stali bywalcy nocnych koncertów na dziedzińcu zamkowym, 
a podczas pandemii – w pobliskim amfiteatrze. Podczas tego-
rocznej 48. edycji wydarzenia gwiazdą był Maciej Maleńczuk. 
Tradycyjnie odbył się też koncert laureatów konkursu poezji 
śpiewanej.

ARTYSTYCZNA STARÓWKA
OLA, Olsztyn, czerwiec-sierpień 2022

mok.olsztyn.pl

Koncerty, spektakle, wernisaże, pikniki. Olsztyńskie Lato Arty-
styczne, dzięki któremu tętni życiem olsztyńska starówka, to 
rozpoznawalna marka budowana od 1996 roku przez Miejski 
Ośrodek Kultury. Szeroki repertuar wydarzeń na kulturalnym 
poziomie – na poważnie i śmiesznie, dla rodzin i koneserów, 
w plenerze i kościele, a nawet w zajezdni i tartaku. Hasło tego-
rocznej edycji – „Ulotne”. W programie m.in. koncerty Brodki, 
Kasi Nosowskiej, Leszka Możdżera, grupy Raz Dwa Trzy w Am-
fiteatrze im. Cz. Niemena.

PODNIEBNA PRZYGODA
Mazurskie Zawody Balonowe, Ełk, 12–14 sierpnia 2022

fb/ElckieZawodyBalonowe

Spektakularne kolorowe balony, które przez trzy sierpniowe 
dni unoszą się nad Ełkiem, przyciągają pasjonatów tego nie-
codziennego sportu z różnych stron Europy. To jedyne takie 
wydarzenie w regionie z udziałem międzynarodowych za-
wodowych ekip baloniarzy. Parada przez miasto, turystyczne 
loty balonem i liczne konkursy – tak zapowiada się 15. edycja 
Mazurskich Zawodów Balonowych. Impreza plenerowa dla 
całych rodzin promuje tę nietuzinkową formę spędzania wol-
nego czasu.

SZPILKA KRASICKIEGO
LWHiS, Lidzbark Warmiński, 17–21 sierpnia 2022

lwhis.pl

Najstarszy polski festiwal kabaretowy odbędzie się po raz 42. 
w Lidzbarku Warmińskim. To tu żył i tworzył Ignacy Krasicki, 
zwany księciem poetów. Dedykowane mu Lidzbarskie Wie-
czory Humoru i Satyry goszczą najlepsze polskie kabarety, 
komików i wykonawców piosenki satyrycznej. Turniej „Złota 
Szpilka” co roku przyciąga młode grupy kabaretowe z całego 
kraju. Zwieńczeniem wydarzenia jest Kabaretowa Noc Pod 
Gwiazdami odbywająca się pod lidzbarskim zamkiem. Na sce-
nie w tym roku wystąpi m.in. kabaret Hrabi.
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Mamy wspaniałe miejsce do życia, nie 
tylko dla nas, ale dla wszelkich stwo-
rzeń. Wystarczy dobrze się rozglądać 
na spacerze (dlatego jeśli macie moż-
liwość, zabierajcie ze sobą lornetkę) 
i wyjąć z uszu słuchawki z muzą. Być 
może odkryjemy dla siebie nowy świat, 
a nawet piękną pasję.
Początkiem mojej ornitologicznej osi 
czasu stały się Łężany. I pierwsza ob-
serwacja wilgi przez moją żonę, która 
zaskoczona kolorami tego ptaka, krzyk-
nęła: chyba papuga komuś uciekła!
Tak rozpoczęła się w pełni świadoma 
obserwacja awifauny.
Pierwsze książki na temat tych nie-
zwykłych stworzeń dotyczyły ptaków 
Olsztyna i okolic, co dało mi impuls do 
bardziej dociekliwego eksplorowania 
dzielnic miasta, w którym żyję na co 
dzień. Dowiedziałem się, że w stolicy 
Warmii zaobserwowano dotychczas 
około 200 gatunków, m.in. kolorowe 
zimorodki czy wspomniane już wilgi, 
a także podróżniczki czy grubodzio-
by. W ślad za tym nowym dla mnie 
odkryciem zafascynowałem się foto-
grafią. Bo jak tu nie robić zdjęć tym 
wdzięcznym i kolorowym modelom! 

PEŁEN ODLOT

A że apetyt rośnie w miarę jedzenia, 
rozpocząłem swoje wędrówki dalej, 
w głąb Warmii i Mazur.
Najpierw wziąłem na tapet wszystkie 
mniejsze miejscowości przylegające 
do Olsztyna. Kwiecewo okazało się 
prawdziwą perełką, miejscem do któ-
rego lokalni ornitolodzy przyjeżdżają 
nieustannie. Właśnie w Kwiecewie pro-
wadzi się obserwacje kilku gatunków 
rybitw czy ptaków wodno-błotnych jak 
bąk, bączek, kropiatka, zielonka, a także 
perkozów rdzawoszyich i dwuczubych 
czy gęgaw. Miejsce to jest także noc-
legowiskiem dla żurawi, których liczba 
sięga tysiąca. Po zaprzyjaźnieniu się 
z wieloma ptasiarzami dowiedziałem 
się, że warto poznać rezerwat polder 
Sątopy-Samulewo, gdzie – podobnie jak 
w Kwiecewie – działa Polskie Towarzy-
stwo Ochrony Ptaków.
Eksplorowanie akwenów pokazało mi 
piękno ptaków wodno-błotnych, wśród 
których na szczególną uwagę zasługują 
bąki i ich charakterystyczne buczenie 
przypominające dźwięk dmuchania 
w pustą butelkę. Ponadto: bączki, wod-
niki, zielonki czy wąsatki z  ich iście 
sarmackim wyglądem „twarzy”. Mój 

zachwyt wzbudziły też ptaki drapieżne 
widywane często w ich pobliżu: rybo-
łowy, kanie czarne, błotniaki stawowe. 
Z kolei na polach – myszołowy, kanie 
rude, charakterystyczne dla Warmii orli-
ki krzykliwe czy migrujące kobuzy.
Wspaniałym miejscem, gdzie można 
zobaczyć te stworzenia są okolice Łajs 
koło Gietrzwałdu. Ale pola to także 
skowronki, gołębie grzywacze, biało-
rzytki i pokląskwy. Nad polami możemy 
też obserwować najpiękniejsze murmu-
racje szpaków, czasem poprzez liczeb-
ność stada tak ogromne, że spektakl aż 
zapiera dech w piersiach.
W okolicach Wielkich Jezior Mazurskich 
obserwuje się rzadkości takie jak heł-
miatki lęgnące się na jeziorze Kirsajty 
czy mewy czarnogłowe nad jeziorem 
Ryńskim. Z kolei w Puszczy Napiwodz-
ko-Ramuckiej mamy liczne ostoje bo-
cianów czarnych, gdzie ochroną objęto 
także rybołowy, występujące tam jedy-
nie w kilku parach.
Jeśli ktoś woli spacerować po lesie, to 
i  tutaj znajdzie mnogość gatunków. 
Wystarczy wymienić dzięcioły, drozdy 
śpiewaki, kosy, rudziki czy strzyży-
ki. Także sowy, z najczęstszym pusz-
czykiem, czy sóweczką – najmniejszą 
przedstawicielką gatunku. Puszczę 
Borecką czy Romincką odwiedzam dla 
jarząbka, w nadziei na udane kadry, ale 
występuje tam wiele ciekawych gatun-
ków ptaków, łącznie z rzadkim dzięcio-
łem białogrzbietym. Niesamowite jest 
to, że w naszym regionie zadomowiły 
się też gatunki występujące do niedaw-
na jedynie na terenach górskich! Mowa 
o pluszczach oraz o pliszkach górskich. 
Z kolei na jeziorze Gołdapiwo są widy-
wane kaczki morskie: lodówki i uhle, zaś 
na Śniardwach również markaczki. Taki 
mamy klimat.

PIOTR 
CZUŁOWSKI 

(na instagranie odlotowy_czulek)  
– olsztyński przedsiębiorca, wielo-
letni członek Rotary Club Olsztyn, 
były siatkarz, a z zamiłowania ob-
serwator ptaków za którymi zjeź-
dził już większość świata. W Polsce 
m.in. wszedł do elitarnego „Klubu 
300” – listy birdwatcherów, którzy 
zaobserwowali w kraju 300 lub 
więcej gatunków ptaków. A liczba 
globalnie zaobserwowanych gatun-
ków? Jak dotąd 821 i ciągle rośnie.

Wielu z nas sądzi zapewne, że ptaki Polski to 
głównie wrony, orły, wróble, bociany i gołębie. 
Może jeszcze sikorki. Tymczasem gniazduje tu około 
260 gatunków, a łącznie z migrującymi i zalatującymi 
sporadycznie – około 460. A Warmia i Mazury są 
ogromnym kawałkiem tego fruwającego tortu.
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