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Warmia i Mazury w naszej 
świadomości nieodzow-
nie kojarzą się z licznymi 
jeziorami, bujnymi lasami, 
łąkami i magicznym 
sielskim krajobrazem. 
Ale w naszym regionie jest 
też najwięcej w kraju mia-
steczek (aż 26 z 35), które 
dumnie firmują się słynnym 
światowym znakiem śli-
maka – Cittaslow. Kto choć 
raz odwiedził Reszel, Bar-
czewo, Lidzbark Warmiński 
czy Górowo Iławeckie ideę 
Cittaslow odkrył w mig. 
Te urokliwe miasteczka 
z ich nieśpiesznym 
rytmem, pielęgnowaną 
tradycją, wspaniałymi 
zabytkami, kawiarenkami 
i galeriami sztuki z nieba-
nalnymi dziełami wpisują 
się w klimat niczym 
słynna Toskania w mapę 
Włoch. Odwiedzamy je 
z zapałem odkrywców, 
chłoniemy ich atmosferę 
oraz ducha gościnności 
połączonego ze swobodą 
życia obcą wielkomiej-
skiej gonitwie. Polecamy 
na jesienne wypady.

Muzyka, relaks i rozwój 
osobisty w jednym? Bardzo 
chętnie! Tylko dlaczego tak 
daleko od nas… Tak było 
jeszcze kilka lat temu, bo 
na szczęście organizatorzy 
festiwali łączących te war-
tości dostrzegli potencjał 
Warmii i Mazur. Przestrze-
nie otoczone jeziorami 
i lasami stały się idealną 
scenerią dla Wibracji, Sim-
biosy czy Tribalangi, dając 
swobodę aranżacji życia 
festiwalowych „miaste-
czek”. Bo żeby rozlokować 
infrastrukturę i tysiące 
gości nie wystarczy skra-
wek łąki. Z kolei bliskość 
natury sprzyja kontaktowi 
z samym sobą. Warsztaty 
rozwojowe prowadzone 
w takich warunkach 
przynoszą lepszy efekt niż 
godziny pracy z trenerem 
on-line. Tym bardziej, 
że ma się obok osoby 
sfokusowane ne ten sam 
cel – poczucie jedności 
odpręża i dodaje skrzydeł. 
Przez kilka dni spędzonych 
w takich realiach zdąży-
łam i potańczyć, i wejrzeć 
w siebie, i odpocząć. 
I solo, i z rodziną. Jak 
dla mnie wakacje idealne.

Pytacie nas o to nad 
wyraz często: co sprawia, 
że na okładce naszego 
magazynu jest akurat ta 
postać, a nie inna? Otóż 
jest to splot energii, reszta 
sama przychodzi. Grzech 
Piotrowski zaprasza na 
Wschód Piękna. Na ostatni 
koncert przyjeżdża do 
Olsztyna Ona – Ewa Bem. 
Komplementuje region, 
z którym – jak się 
dowiaduję – jest związana 
od 40 lat. A za chwilę 
dodaje, że właśnie mija 
50 lat pracy artystycznej. 
My też komplementujemy 
region i właśnie pracujemy 
nad 50. numerem naszej 
„pracy artystycznej”. Bem 
daje jazzu, a moje myśli 
wracają niczym refren: 
Bem na okładce. Finał 
koncertu i uzasadniona 
euforia. Namierzam 
menadżera. Magazynu 
nie zna. Wysyłam pocztą 
cztery ostatnie numery. 
Oddzwania i chwali, więc 
chyba ten wywiad będzie. 
Artystka prosi o kontakt. 
Umówienie, dopięcie sesji, 
autoryzacja. Od występu 
mija cztery i pół tygodnia. 
Resztę musicie doczytać.
Pozdrawiam z redakcji 
przy placu Bema.

Dystrybucja każdego 
numeru magazynu to 
odwiedzenie przynajmniej 
350 adresów na Warmii 
i Mazurach. Wydawało mi 
się, że całkiem nieźle znam 
region, a wciąż odkrywam 
jego piękno i poznaję 
wyjątkowe miejsca, jakie 
tutejsi ludzie potrafili stwo-
rzyć, by móc ugościć tury-
stów. Najsympatyczniejsze 
są wizyty w tych kame-
ralnych – zwykle witają 
mnie sami gospodarze 
spragnieni lektury nowego 
numeru. Kiedy podekscy-
towani zabierają egzem-
plarz dla siebie, już wiem, 
że za chwilę zaserwują 
i sobie kawałek błogiego 
relaksu. Często napotkani 
w lokalach goście z chlubą 
podkreślają, że kolek-
cjonują numery od lat. 
Za to od restauratorów 
i hotelarzy popularnych 
adresów zbieram uwagi: 
mam przywozić jeszcze 
więcej egzemplarzy, bo 
turystom i stałym czytelni-
kom wciąż za mało. Mamy 
wersję cyfrową pisma, ale 
ona jakoś ciągle przegrywa 
z argumentem, że maga-
zyn to porządnie wydany 
papier trzymany w ręku. 
Trudno się nie zgodzić.

Michał  
Bartoszewicz
dyrektor kreatywny

Naciskając spłuczkę 
statystycznie jednego dnia 
zużywasz tyle pitnej wody, 
ile przez tydzień ma do 
dyspozycji mieszkaniec 
najuboższych regionów 
świata. Dodajmy jesz-
cze prysznic, mycie rąk, 
gotowanie, podlewanie 
trawników, a z jednego dnia 
można by napoić mieszkań-
ców całej wioski. Oczywi-
ście ograniczając zużycie 
wody nie napoimy afrykań-
skiej osady, ale spójrzmy 
na tę wodę inaczej. Przecież 
żyjemy na jednym świecie 
niczym system naczyń 
połączonych. Nauczmy 
się szanować wodę pitną, 
póki mamy jej jeszcze pod 
dostatkiem. A jak można 
zaoszczędzić kilkanaście 
czy kilkadziesiąt litrów 
dziennie? Wprowadziłem 
w życie kilka nawyków. Czy 
nie utrudniają codziennego 
funkcjonowania? Nie, dają 
natomiast sporo satysfak-
cji. Spisałem je przy okazji 
naszego reportażu o szano-
waniu wody – paradoksalnie 
– w krainie tysiąca jezior.
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POSTAĆ
Ewa Bem
Po przerwie wróciła do 
koncertów, które widownia 
kończy owacją na stojąco. 
Podczas występu w Olsztynie 
wyznała fascynację Mazurami, 
gdzie pomieszkuje od 40 lat. 
W sentymentalną podróż, nie 
tylko po kulturze, zabrała nas 
charyzmatyczna wokalistka 
jazzowa Ewa Bem.

REPORTAŻ
Czy po pandemii, wojnie 
i inflacji czeka nas kolejny 
kryzys? Zdaniem naukowców 
będzie to brak wody pitnej. 
Jakie wyzwania w związku 
z tym czekają europejskie 
regiony i czy tu, na Warmii 
i Mazurach, możemy czuć się 
uprzywilejowani?
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KRĘCILI TU
„Do krwi ostatniej”
Wielka postać kina, Jerzy 
Hoffmann, związany jest 
z Mazurami od dziesięcioleci. 
Z kolei we wrześniu Mistrz świętuje 
90. urodziny podczas Forum 
Kultury w Olsztynie. Przybliżamy 
kulisy powstawania wojennego 
filmu reżysera – „Do krwi 
ostatniej”, do którego sceny 
bitwy pod Lenino powstawały 
na poligonie w Orzyszu.

70
ROZMOWY 
NA SCHODACH
Maciej Orłoś
Czego szuka w sporcie, kto 
połamał mu żebra i dlaczego 
nie został literatem jak ojciec 
– Maciej Orłoś od mniej znanej 
strony. Ale ani nie opuścił 
swoich widzów, ani ukochanych 
Mazur, ani też jego nie opuścił 
młodzieńczy luz.

62
SPOTKANIA 
BIZNESOWE
Kiedy tu przyjechał na 
wymarzone studia i poznał 
warmiński klimat bliski natury, 
szybko uznał, że nikt go już 
stąd nie wyciągnie. Jeremiusz 
Dutkiewicz, były szczypiornista 
i koszykarz, zbudował 
w Olsztynie znaną w całym 
kraju sieć sprofilowanych 
sportowych sklepów. Dzisiaj 
to podstawowy adres m.in. 
koszykarzy, siatkarzy, biegaczy, 
a także ważny filar wsparcia 
sprzętowego reprezentacji 
narodowych tych dyscyplin. 
Jak wejść na Olimp i przy okazji 
kolekcjonować największe 
emocje? 

42
MARKA  
WARMII I MAZUR
Jeśli poznamy emocje 
i doświadczenia turysty, który 
odwiedza nasze miasto czy region, 
lepiej zrozumiemy kierunek, 
w którym mamy je rozwijać. 
Bo same akcje promocyjne 
i kuszące hasła mogą stać się 
większą pułapką niż nam się 
wydaje. Jak zatem mądrze 
zarządzać doświadczeniem 
odwiedzających Warmię i Mazury?
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NIEODKRYTE
PIĘKNE, TAJEMNICZE I WCIĄŻ

SZYBKA LEKCJA 
MAZURSKIEGO
Chućko czy grendo? Zastanawialiście się jakim językiem posłu-
giwano się jeszcze nie tak dawno na Warmii oraz na Mazurach? 
Będziemy serwować wam popularne słówka – na dzisiaj weź-
my przysłówek „szybko”. Jeśli chcemy powiedzieć w gwarze 
warmińskiej, by ktoś szybko skoczył po chleb, powiemy: 
Ej, skocz chućko po chleb, zaś w gwarze mazurskiej powiemy: 
Ej, skocz grendo po chleb. Kilka lat temu powstał „Elementarz 
mowy mazurskiej”. To 12 lekcji z życia przykładowej mazurskiej 
rodziny w każdym z miesięcy w roku. Znajdziemy w nim dia-
logi, gramatykę, leksykę i słowniczek. Fani mowy mazurskiej 
skupiają się na grupach i stronach na Facebooku („Mazurskie 
słówko na dziś”, „Mazurska gadka”). To jak, uczymy się?

Kolejny tysiąc w regionie
Przyjęło się, że Warmia i Mazury to kraina tysiąca jezior. 
To nie prawda – jest ich około 2600. Natomiast ponad 
tysiąc jest na Warmii słynnych kapliczek, dokładnie 1370. 
Są one charakterystycznym elementem małej architek-
tury sakralnej na Warmii. Ich styl jest bardzo różnorod-
ny – możne je podzielić na barokowe (np. przy drodze 
z Reszla do Świętej Lipki, Rogóża), klasycystyczne (np. 
w Braniewie), neogotyckie (np. Babiak, Franknowo, 
Gietrzwałd, Woryty) lub ludowe (np. Lubomino, Nowe 
Włóki). Przy założeniu, że oglądalibyście codziennie 
jedną kapliczkę, na zobaczenie wszystkich musielibyście 
poświęcić trzy lata i trzy kwartały.

Królewski relaks

Warmia i Mazury

Przepłyń na kołach
Kiedy statek trafia na szyny i sunie po trawie, efekt jest powala-
jący. Kanał Elbląski to cud myśli hydrotechnicznej sprzed 150 lat 
i niepowtarzalny pod względem przyrodniczym szlak wodny.  
– Kiedyś jeden z pasażerów stanął na dziobie statku i wykrzyk-
nął „wreszcie widzę prawdziwe perpetuum mobile!” – wspo-
mina Katarzyna Czaykowska, przewodniczka PTTK w Elblągu. 
– Dziś trudno pojąć, jak można było w XIX wieku zbudować coś 
tak fenomenalnego, używając tylko rąk, łopat, koni i wózków.
Ten najdłuższy kanał żeglowny w Polsce, wraz z odgałęzie-
niami liczący 150 km (Ostróda-Elbląg 82 km), łączy kilka za-
chodniomazurskich jezior z Zalewem Wiślanym. Oddano go do 
eksploatacji w 1862 roku.

Zrelaksować się jak prawdziwy król? Z taką intencją powsta-
ło Spa & Wellness Księżnej Anny w Zamku w Rynie (to żona 
księcia litewskiego, która przebywała tu w czasie Bitwy pod 
Grunwaldem). Jest to miejsce, gdzie prastare rytuały łączą się 
z nowoczesnymi terapiami. W odpowiedzi na wysokie tempo 
dzisiejszego życia stworzono Centrum Redukcji Stresu. Jego 
oferta odzwierciedla cztery filary zdrowego ciała i spokojnego 
ducha: De-Stres (dla tych, którzy borykają się z przewlekłym 
stresem), Pro-Vital (wzmocnienie układu odpornościowego), 
Pro-Figura (by mieć zdrowe i silne ciało), Pro-Againg&Beauty 
(rytuały dla twarzy i ciała).
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WARMIA

MAZURY

POWIŚLE

BARCJA

ZIEMIA
LUBAWSKA

TO TYLKO NASZA GRA
Akcja tej planszówki osadzona jest na Warmii i Mazurach 
i nawiązuje do aktualnej sytuacji geopolitycznej. Grę tworzą 
studenci z Naukowego Koła Symulacji i Gier Strategicznych 
działającego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. I o co w niej chodzi? 
Wyobraźmy sobie, że Amerykanie wycofują się z Europy, Unia 
destabilizuje się, co wykorzystuje Rosja, wkraczając na teren 
północno-wschodniej Polski. Głównym poligonem wojennym 
stają się Warmia i Mazury. Planszówka będzie dostępna w księ-
garniach, na jej okładce znajdzie się czołg na tle płonącego 
lasu i nazwa „Oblężenie Tysiąca Jezior”.

Obiad z najlepszym widokiem
Obiad w restauracji na środku jeziora? Jest to możliwe choć-
by na jeziorze Szymon, które znajduje się na szlaku Wielkich 
Jezior Mazurskich na odcinku od Giżycka do Mikołajek (ze-
glarskasmazalnia.pl). Wystarczy przypłynąć własną łodzią 
do fishbarki, wejść na jej pokład i skusić się na coś z menu (po-
noć wart uwagi jest świeży miętus). Ponieważ Fishbarka znaj-
duje się na środku jeziora, widok 360 stopni gwarantowany. 

Kulinarny odlot
Niektóre smaki Warmii i Mazur mogą zaskoczyć 
nawet kulinarnego konesera. W Hoteliku 51 w Pa-
słęku zjecie ślimaki w postaci zupy czy ślimaczego 
tapas. Cudne Manowce w Olsztynie jako przystaw-
kę serwują maść czarownic do latania. W Gościńcu 
Ryński Młyn popisowym daniem jest chrupiąca 
stynka młynarzowej (nagrodzone jako najlepsze 
danie z kuchni regionalnej). Warto wpaść do Zajaz-
du pod Kłobukiem na charakterystyczne potrawy 
dla Warmii i terenów Mazur Zachodnich, np. war-
mińskie dzyndzałki, czyli pierożki z nadzieniem 
wołowym z chrupiącym boczkiem. Do września 
gości przyjmuje Karczma Stara Kuźnia nieopodal 
Miłek. Kuchnią rządzi tu uczestniczka programu 
kulinarnego Top Chef Patrycja Wąsiakowska. 
W menu kuszą bliny gryczane z pokrzywą albo 
serce jagnięce z ognia.

Mamy też na Mazurach i piramidy. Ta w Rapie skrywa nawet 
ciekawą historię. Zbudował ją w samej końcówce XVIII wieku 
Johan Fredrich Wilchelm Fahrenheid, z przeznaczeniem na 
grobowiec rodzinny. Sam inicjator powstania piramidy był 
tak bogatą postacią w regionie, że z Rapy do Królewca jeździł 
tylko przez swoje ziemie. Stawiając grobowiec w kształcie 
piramidy wysokiej na niespełna 16 metrów, zainspirował się 
podobnym obiektem zbudowanym kilka lat wcześniej u króla 
Fryderyka Wilhelma II, który to Fahrenheidowi nadał tytuł szla-
checki (obaj znali się z zasiadania w loży masońskiej). Wnętrze 
piramidy zachowywało bardzo niskie temperatury, więc ta 
u króla służyła też do przechowywania m.in. lodu.

Hotel Zamek Ryn****
Ryn, ul. Plac Wolności 2,
www.zamekryn.pl

HOTEL ZAMEK RYN****
któremu przyświeca legendarna gościnność wyrażana 
w indywidualnym podejściu do gości. A sam hotel znaj-
duje się tam, gdzie błękit jezior przeplata się z soczystą 
zielenią traw, zaś radosne trele ptaków współgrają z mia-
rowym szumem drzew pachnących mchem i żywicą.

Partner cyklu:

 
Ciekawostki wybrał: Kacper Małachowicz
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Jak świat dostraja się do kobiet
W obliczu globalnych wyzwań stary porządek świata nie ma już ani argumentów, ani zasobów do utrzy-
mania obecnego status quo. Transformacja świata to dobry czas, żeby dostroić się do częstotliwości 
kobiet – tak twórcy FemBooka promują swoje wydawnictwo. To cyfrowa publikacja będąca zbiorem 
tematów ważnych dla kobiet, ale z pewnością daleka od feministycznego trendbooka. – „Publikacja 
jest diagnozą nadchodzących zmian do wykorzystania przez osoby zarządzające firmami czy działami 
HR. To też inspiracja do budowania biznesów w oparciu o kobiece wartości. Wierzymy, że zwiększe-
nie wpływu kobiet na rzeczywistość może przynieść wiele pozytywnych zmian w różnych obszarach 
rzeczywistości” – tłumaczą twórcy FemBooka. A stworzyła go trójka olsztyniaków: Małgorzata i Piotr 
Wasyluk (specjaliści w zakresie projektowania ekosystemów usług, analitycy trendów, edukatorzy 
w zakresie design thinking) oraz Sylwia Dębowska-Lenart (CEO agencji marketingowej Lenart Interactive, mentorka i tre-
nerka). Wydawnictwo znajdziecie na stronie: mentormarketingu.pl/fembook_2022/odwazne_w_biznesie_wasyluk_lenart/

Ogród made in Japan
Powszechnie zachwycamy się widokiem japońskich ogrodów. Zainspirowany nimi 
Adam Korulczyk, absolwent gdańskiej ASP, stworzył dla inwestora projekt w Ukcie 
na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Jak podkreślił w jednym z wywiadów, 
już na studiach fascynował się zharmonizowanym minimalizmem i wysublimowanym 
pięknem, które wyrażają właśnie japońskie ogrody. Projekt jest syntezą klasycznego 
dalekowschodniego stylu z lokalną przyrodą i budownictwem. Parcela wraz zabudo-
waniami zostanie utrzymana w japońskiej estetyce w oparciu o zasady złotego po-
działu przestrzeni. Zakątek zen powstanie przy wykorzystaniu rodzimych japońskich 
technik, np. shou sugi ban – opalanych na czarno desek. Wkrótce ma rozpocząć się 
pierwszy etap budowy.

Życiowa specjalizacja
Warmia i Mazury mają już oficjalnie w swojej strategii 
rozwoju czwartą inteligentną specjalizację. To „zdrowe 
życie”, które oparte jest w dużej mierze na turystyce, jej 
bazie wypoczynkowej, potencjale środowiskowym regio-
nu, ale też infrastrukturze uzdrowiskowej, placówkach 
rehabilitacyjnych czy sieci miast Citta Slow sprzyjających 
przyjaznemu życiu. Specjalizacja idealnie wpisuje się 
w specyfikę naszego regionu i będzie miała uprzywile-
jowaną pozycję w pozyskiwaniu unijnego wsparcia dla 
przedsiębiorców działających w tym zakresie, otwierając 
szansę na rozwój turystyki poza sezonem letnim. Zdrowe 
życie dołączyło do trzech rozwijających się już w regionie 
specjalizacji: żywność wysokiej jakości, drewno i meblar-
stwo oraz ekonomia wody.

Z Cannes na Warmię
Wizjonerski film „IO” to nakręcona z rozmachem historia 
osiołka, z której wyłania się obraz współczesnego świata. 
Dzieło mistrza europejskiego kina Jerzego Skolimowskiego 
mieszkającego na Mazurach, stało się sensacją festiwalu 
w Cannes, skąd wyjechał z Nagrodą Jury. Regionalna premie-
ra przyciągnie 1 października (godz. 17) do olsztyńskiego kina 
Helios realizatorów, aktorów i osobistości z branży filmowej. 
Polsko-włoska koprodukcja dofinansowana przez Warmiń-
sko-Mazurski Fundusz Filmowy jest na tzw. short liście filmów 
nominowanych do Europejskich Nagród Filmowych. Wystąpili 
w niej m.in. Lorenzo Zurzolo, wschodząca gwiazda włoskie-
go kina, Isabelle Huppert, francuska aktorka, a także Sandra 
Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i muzyk Tomasz Organek. 

PRZY PORANNEJ KAWIE
Co w trawie piszczy (warmińsko-mazurskiej)
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Zamów trenera DO SWOJEGO DOMU
lub ODWIEDŹ NASZĄ PRYWATNĄ SALKĘ!
Zyskaj swoją WYMARZONĄ SYLWETKĘ i POPRAW JAKOŚĆ ŻYCIA!

RAZEM ZMIENIMY
TWOJE  ŻYCIE

NOWOŚĆ na polskim rynku!

Jana Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn +48 507 513 200  /  info@zamowtrenera.pl
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Urodzinowy fart
Ulubieni aktorzy mistrza, muzy-
ka z jego filmów autorstwa m.in. 
Krzesimira Dębskiego, urodzinowy 
tort – tegoroczne Forum Kultury 
Warmii i Mazur dedykowane będzie 
Jerzemu Hoffmanowi, reżyserowi 
związanemu od ponad 40 lat z Ma-
zurami, który w tym roku ukończył 
90 lat. 22 września o godz. 15.30 w Hotelu Park w Olsztynie pojawią się m.in. 
osobistości ze świata filmowego, odbędzie się premiera dokumentu o mistrzu 
pt. „Miałem farta”. Gospodarzem wydarzenia jest marszałek woj warmińsko-
-mazurskiego. Obowiązują zaproszenia.

Coraz więcej gwiazd 
Aleja Sław Olsztyńskiego Sportu wzbogaca się o sześć nazwisk. Na deptaku na 
plaży miejskiej, tuż obok kapitanatu, od 8 października będzie już 10 tablic z brązu 
upamiętniających wybitnych i utytułowanych sportowców związanych z miastem. 
Dołączają do nich lekkoatleci: Ireneusz Kluczek, Urszula Styranka-Szubzda, Tadeusz 
Milewski, Janusz Malinowski, a także piłkarz Leszek Dorosz oraz bokser Eliasz Bar-
toszewicz (swoją drogą – stryj naszego dyrektora kreatywnego Michała Bartosze-
wicza). Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja „Olsztyński Laur Sportowy”, która 
każdego roku ma wyłaniać kolejne sportowe sławy wzbogacające aleję.

O
braz: arch. Fundacja O

lsztyński Laur Sportow
y

Sezonowy koszyk
Krótki łańcuch dostaw, sezonowość 
i świeżość – na te cechy stawiają or-
ganizatorzy sobotnich targowisk „Do-
bre Bo Nasze Warmińsko-Mazurskie”. 
W Hali Kupca Warmińskiego w To-
maszkowie (w soboty, godz. 7–13) 
można nabyć naturalną, ekologiczną 
żywność od sprawdzonych lokalnych 
producentów i rolników, m.in. prze-
twory, miody, warzywa i owoce, ryby, 
wędliny i sery. Organizatorzy zachę-
cają do ograniczania jednorazowych 
opakowań – można bezpłatnie sko-
rzystać z toreb wielokrotnego użytku 
lub za kaucją spakować zakupy do 
wiklinowego koszyka. Inicjatorem 
targowiska jest Lokalna Grupa Dzia-
łania Stowarzyszenie „Południowa 
Warmia” i Lokalna Grupa Rybacka 
Pojezierze Olsztyńskie.

Włoski smak z certyfikatem
Włoskie tradycyjne dania w menu bazujące na 
produktach najwyższej jakości – to warunek, aby 
oznaczyć restaurację prestiżowym logo Ospitalità 
Italiana. Ristorante da Andrea Casa del Prosecco 
w sercu Olsztyna jest jedynym lokalem w regionie 
i jednym z 27 w całej Polsce, które otrzymały ten 
certyfikat. Przyznawany przez Włoską Izbę Han-
dlowo-Przemysłową w Polsce i organizację Union-
camere wyłania restauracje poza granicami Włoch, 
które przestrzegają najwyższych standardów jako-
ści. Punktowane są na podstawie wielu kryteriów, 
m.in. menu, które minimum w połowie powinno 
składać się z włoskich dań, a oferta sommelierska 
i produkty włoskie używane w kuchni posiadają 
oznaczenia jakości DOP i IGP.

Zielona przestrzeń integracji
Kwiaty, zioła i warzywa wypełniły w lipcu drewniane podwyższone grządki za sie-
dzibą CEiIK przy ul. Parkowej w Olsztynie. Powstał tu pierwszy w mieście ogród 
społeczny – ogólnodostępna zielona przestrzeń. Rośliny można pielić, podlewać 
a także korzystać z plonów. W tej przestrzeni edukacyjno-integracyjnej będą odby-
wać się międzypokoleniowe szkolenia i warsztaty. Docelowo ogrody społeczne mają 
powstać również na pozostałych osiedlach w Olsztynie. Inicjatorem projektu jest 
Fundacja Warsztat Zmiany.
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POLECAMY
WARMIĘ I MAZURY

NIE SZTUKA BYĆ WSZĘDZIE

Z TROSKĄ W OBEJŚCIU
Plenerowe galerie, wystawy, 
warsztaty, koncerty, spektakle 
pod chmurką – „Sztuka w obej-
ściu” to spotkanie z kreatywnością 
mieszkańców gminy Jonkowo. 
Na czas festiwalu zapraszają gości 
do swoich wiejskich gospodarstw 
dzieląc się tym co mają najlep-
szego – swoją twórczością, ale 
też przetworami, produktami prosto z ogrodu i pola. 
Hasło tegorocznego wydarzenia to „Troska”. 

Festiwal 23–25 września, wsie gminy Jonkowo

URODZINY Z POEZJĄ
Grzegorz Turnau obchodzi w tym roku swoje 55. urodziny. 
Jeden z najlepszych polskich wykonawców poezji śpiewa-
nej celebruje ten czas podczas koncertów. „Znów wędruje-
my Live” to podróż szlakiem wszystkich albumów artysty, 
któremu towarzyszą od lat znakomici muzycy.

Koncert 30 października godz. 19,  
Filharmonia Warmińsko-Mazurska

LEGENDA  
Z LIVERPOOLU
Muzyka The Beatles symfonicz-
nie to nowy projekt orkiestry 
Alla Vienna. Prezentuje wyjąt-
kowe symfoniczne aranżacje 
piosenek grupy wszechcza-
sów. Wśród znanych utworów 
m.in. „Hey Jude”, „Yesterday”, 
„Let it Be”, znajdą się również 
adaptacje tych mniej znanych, 
jak i solowe kompozycje Paula, 
czy Johna.

Koncert 15 października, godz. 16,  
Filharmonia Warmińsko-Mazurska

SZTUKA WSPÓŁCZESNA I CHWASTY
Natalia LL, Edward Dwurnik, Jerzy Kałucki, Jan Berdyszak, Stefan 
Gierowski, Leon Tarasewicz czy Ryszard Winiarski – to artyści 
z kolekcji Juliusza Topolskiego, której fragment zobaczymy 
w dużej sali. W sali kameralnej grafik Wojciech Ireneusz Sobczyk 
związany z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie prezen-
tuje „Atlas Chwastów II” (od 2 września). Trudny temat śmierci, 
wykluczenia, Holokaustu ubiera w kruchą ceramikę.

Wystawa do 13 listopada, BWA Galeria Sztuki

ROCKOWE WIDOWISKO
Elektryczne gitary, śpiew operowy, 
brzmienie orkiestry – multime-
dialne widowisko „Symphonica” 
zaprezentuje muzykę zespołów 
Metallica, Nirvana, Deep Purple, 
AC/DC, Guns N’Roses, Aerosmith, 
Soundgarden, Nightwish. Całość 
dopełnią wizualizacje i efekty 
sceniczne. Zaśpiewa m.in. Michał 
Szpak, sopranistka Sylwia Lorens, 
Agata Kamykowska – solistka Art 
Color Ballet.

Koncert 22 października, godz. 20, 
Filharmonia Warmińsko-Mazurska

KARIERA W RZESZY
Monodram Ireny Telesz-Burczyk 
w reż. Zbigniewa Brzozy, na 
podstawie wspomnień Brunhildy 
Pomsel, osobistej sekretarki na-
zisty Josepha Goebbelsa. Świat 
faszystowskich Niemiec widzia-
ny oczami młodej dziewczyny, 
przed którą III Rzesza otworzyła 
możliwości kariery i spełnienia 
życiowego.

Premiera 24 września, godz. 19.15,  
scena kameralna Teatru im. S. Jaracza

MROCZNE POŻEGNANIE
Trasa „METROPOLIS… wojen 
nie będzie” to pożegnanie 
Darii Zawiałow ze sceną na 
rok. W repertuarze piosenki 
z ostatnich trzech płyt, 
m.in. „A Kysz!” i „Helsinki” 
w nowych aranżacjach. 
Artystka wraz z producentem 
Michałem Kushem planują ukazać 
mroczną stronę swoich piosenek. 
Pojawią się też m.in. covery 
i jedna świeża produkcja.

Koncert 29 października, godz. 20.30,  
Filharmonia Warmińsko-Mazurska
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Na początek – „Retrospekcja”, czyli pokazy zeszłorocznych 
zwycięzców 8. edycji WAMA Film Festival. W domach kultury 
i kinach dziewięciu miast w regionie (Elbląg, Braniewo, Dział-
dowo, Dobre Miasto, Ełk, Bartoszyce, Iława, Olsztynek i Susz) 
można będzie zobaczyć nagrodzone produkcje, jak m.in. 
„Aida”, w reż. Jasmily Žbanić, która w poruszający sposób 
podejmuje temat wojny w byłej Jugosławii.
– Zależy nam, aby docierać z ambitnymi produkcjami również 
do mniejszych miejscowości – tłumaczy Marcin Kot Bastkow-
ski, dyrektor WAMA Film Festival. – I jak pokazuje frekwencja 
podczas „Retrospekcji”, ponadczasowe wartości i mocny 
przekaz tych filmów, również po roku od premiery cieszą się 
zainteresowaniem widzów.
„Rzeczywistość” to tegoroczne wielowymiarowe hasło fe-
stiwalu. Bo z jednej strony zaskakuje nas ciągłymi zmianami 
na poziomie globalnym, a z drugiej – jest sztucznie kreowana 
m.in. przez social media.
– Kiedy zastanawiałem się nad hasłem do festiwalu, wybu-
chła wojna w Ukrainie, wydarzenia potoczyły się błyska-
wicznie – tłumaczy dyrektor. – Manipulowanie informacjami, 
rzeczywistością, ale też rozczarowania i lęki, które oferuje 
cywilizowany świat stały się naszą codziennością. Te zjawiska 
inspirują też filmowych twórców, których dzieła zobaczymy 
podczas festiwalu. Jak zwykle podłożem ich tematyki będzie 
wielokulturowość.
Od tegorocznej edycji to festiwalowa publiczność, a nie jury, 
będzie decydowała w drodze głosowania o werdykcie Mię-
dzynarodowego Konkursu Koprodukcji Filmowych.
– Nagroda publiczności często pokrywała się z oceną jury 
złożonego z filmowców – zauważa Kot. – A konkurs to rodzaj 
zabawy, więc chcieliśmy sprawić, aby nasi widzowie mieli sa-
tysfakcję z możliwości wyboru faworyta wśród filmów uzna-

FRONTEM
DO WIELU POKOLEŃ

nych twórców. Ustawiamy się frontem do międzypokoleniowej 
publiczności.
Konkurs Filmów Krótkich będą oceniały dwa składy – jeden 
to Jury Warmii i Mazur, a drugi będzie złożony z twórców 
filmowych. W tym drugim zasiądzie Damian Kocur, reżyser, 
który pięciokrotnie pokazywał swoje filmy na WAMA i otrzy-
mał m.in. Grand Prix Konkursu Filmów Krótkich za produkcje 
„To, czego chcę” w 2015 roku i „Dalej jest dzień” w 2020 roku.
– Pamiętam słowa mistrza Jerzego Hoffmana, który wręczał 
mi nagrodę w 2015 roku – wspomina Damian. – Pogratulował 
mi, a potem przestrzegł: „jeśli ci się we łbie nie przewróci, to 
czeka cię wielka przyszłość”.
Pełnometrażowy debiut fabularny „Chleb i sól” Damiana Ko-
cura otrzymał Specjalną Nagrodę Jury w konkursie Orizzonti 
na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
– Niestety, w Polsce krótki metraż jest traktowany raczej jako 
ćwiczenie studenckie, a nie poważne dzieło – przyznaje Da-
mian. – Oby WAMA wpłynęła na zmianę tego podejścia. Póki 
co uznałem, że jeśli chcę być poważnie traktowany w branży, 
muszę zrobić fabułę, tym bardziej, że to co miałem do powie-
dzenia, nadawało się na dłuższą formę. Nie brakuje mi jednak 
pomysłów na filmy krótkometrażowe i  jeśli czas pozwoli, 
wrócę do nich.
 
Tekst: Beata Waś

WAMA FILM FESTIVAL

4–8 października, Multikino Olsztyn, 
szczegóły na wamafestival.pl

Wzmocnienie rangi konkursu filmów krótkich i główna nagroda 
przyznawana przez widzów. Dziewiąta edycja WAMA Film Festival 

upłynie pod hasłem „Rzeczywistość”. – Ona zaskakuje, więc my też 
– tłumaczy Marcin Kot Bastkowski, dyrektor wydarzenia.
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DO KRWI OSTATNIEJ
KRĘCILI TU:

FILMY, KTÓRE POWSTAŁY 
NA WARMII I MAZURACH

Cenzura i awantura
Film z wielką pompą wszedł do kin w Polsce 27 października 
1978 roku. Ale po trzech tygodniach został na żądanie Moskwy 
zdjęty z ekranów, gdyż po raz pierwszy padło w nim słowo 
„Katyń” i pytanie: „A jeśli to prawda?”. Z filmu powycinano wiele 
fragmentów, m.in. o powrocie do sprawy Lwowa i oczywiście cały 
wątek katyński. Powstał też siedmioodcinkowy serial telewizyjny 
pod tym samym tytułem. W skutek awantury, jaka wynikła wokół 
filmu kinowego, władze Związku Radzieckiego uniemożliwiły 
realizację zdjęć na ich terenie. – Azję Środkową musieliśmy kręcić 
w Rumunii, a sceny rosyjskie w Białymstoku, gdzie w owym czasie 
jeszcze istniała cała dzielnica drewnianych domków, zachowa-
nych z czasów zaboru rosyjskiego – wspomina Jerzy Hoffman.

Sztab specjalistów
Film został przygotowany z ogromnym rozmachem. Na 
ekranie widać nawet kilkanaście strzelających jedno-
cześnie dział lub czołgów. Dziś, w epoce dominujących 
w kinie animacji komputerowych – rzecz nie trudna 
do zrealizowania. Nad okopami pełnymi statystów, 
grających żołnierzy przelatują prawdziwe samoloty, 
które zrzucają bomby i ostrzeliwują piechurów. Zarów-
no kadry bitwy pod Moskwą w grudniu 1941 roku, jak 
i bitwy pod Lenino, zostały wystylizowane na ujęcia do-
kumentalne. Nad znakomicie zrealizowanymi efektami 
pirotechnicznymi czuwał sztab specjalistów na czele 
z Henrykiem Piotrowskim, jednym z najwybitniejszych 
pirotechników w dziejach polskiej kinematografii.

Historia dywizji
Tematem wojennego filmu „Do krwi ostatniej” w reż. Jerzego 
Hoffmana jest los Polaków, wywiezionych po wkroczeniu Armii 
Czerwonej na Syberię i innych części Związku Radzieckiego. 
Obok postaci historycznych jak Władysław Sikorski, Władysław 
Anders, ambasador Stanisław Kot, Józef Stalin, Wiaczesław 
Mołotow i Wanda Wasilewska występują postacie literackie 
o różnych zapatrywaniach politycznych. Po wyjściu Armii Ander-
sa do Iranu i zerwaniu stosunków między rządem londyńskim, 
a rządem radzieckim, po ujawnieniu zbrodni katyńskiej Polacy 
otrzymują zgodę na utworzenie Pierwszej Dywizji Piechoty im. 
Tadeusza Kościuszki. W pierwszej części filmu wielka polityka 
przeplata się z wielką miłością. Druga część, to powstanie 
Pierwszej Dywizji i krwawa bitwa pod Lenino.
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Relacje kościuszkowców
Krwawe sceny bitwy pod Lenino powstawały na poligonie 
w Orzyszu. Film zrealizowano przy udziale I Warszaw-
skiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki 
i  innych jednostek Ludowego Wojska Polskiego. Całość 
zabezpieczały Oddziały Straży Pożarnej. Wiele scenek 
rodzajowych i epizodów w obozie w Sielcach, a także 
w czasie bitwy pod Lenino, zostało zrealizowanych na 
podstawie zgromadzonych przez Alojzego Srogę relacji 
byłych „kościuszkowców”.

Cztery dekady na wodzie
Jerzy Hoffman od ponad 40 lat mieszka nad Jeziorem Łaśmiady. 
Odkrył je dla siebie podczas realizacji filmu „Do krwi ostatniej”. 
Na poligon w Orzyszu, gdzie go realizowano, jeździł taksówką. 
– Woził mnie tam Janek Brzuchalski, taksówkarz z Ełku – wspo-
mina mistrz. – To właśnie on ciągle mnie namawiał: „Panie Ju-
reczku, może by pan dom tu kupił?”. Na co ja mu odpowiadałem: 
„Panie Janku, jaki dom? Przecież my z żoną jesteśmy Cyganami, 
raz tu, raz tam”. Ale nie ustępował, więc na odczepnego kie-
dyś powiedziałem mu: „jakby był dom w wodzie, to może taki 
bym kupił”. I po kilku miesiącach dzwoni do mnie: „Jest dom 
w wodzie! Proszę przyjeżdżać natychmiast!” W środku mroźnej 
zimy z Wojtkiem Wójcikiem i Jurkiem Gościkiem pojechaliśmy 
obejrzeć to cudo. Pojechaliśmy – to za dużo powiedziane! Do 
owego domu doszliśmy brnąc po kolana w śniegu. Gdy do-
tarliśmy zobaczyłem popękany i mocno zrujnowany dom nad 
skutym lodem jeziorze. Wielka cisza i wielka przestrzeń – to mnie 
ujęło. Kupiłem, remontowałem i modernizowałem latami i dziś 
jest to moje najukochańsze miejsce. Tu odpoczywam i pracuję. 
Tu montowałem kilka filmów, tu odwiedzają mnie moi goście, 
gramy w karty, biesiadujemy, pływamy moim małym statecz-
kiem. Czegóż chcieć więcej?

Dokument na Mazurach
Liczna ekipa filmowa z reżyserem mieszkała w Szeligach 
nad jeziorem Selmęt Wielki. Ale kontakt Jerzego Hoffmana 
z Mazurami miał miejsce już w połowie 60. lat ub. wieku.
 – Wówczas razem z Edkiem Skórzewskim postanowiliśmy 
zrealizować dokument pt. „Jaś i Małgosie” – wspomina 
Jerzy Hoffman w rozmowie z Bogumiłem Osińskim, 
szefem WMFF. – Jaś to statek, który kursował po ma-
zurskich jeziorach i zaopatrywał wypoczywających nad 
ich brzegami turystów w artykuły spożywcze. Bez jego 
dostaw wypoczynek na Mazurach byłby skomplikowany 
i wymagałby od wczasowiczów wypraw po zaopatrzenie. 
Sprzedażą towarów z pokładu statku zajmowały się piękne 
dziewczyny Małgosie. Wtedy jeszcze nawet nie myślałem 
o tym, że właśnie Mazury mnie tak pochłoną.

Nagroda ministra
Film, przy którym pracowała armia specjalistów miał także 
świetną obsadę. W rolę porucznika Andrzeja Radwana wcielił 
się Marek Lewandowski, Anna Dymna zagrała Annę Karską, 
Jerzy Trela – Zygmunta Gawlika, Andro Kobaładze – Stalina. 
Autorem scenariusza był Zbigniew Safjan, a zdjęcia realizo-
wał Jerzy Gościk. W 1978 roku razem z Jerzym Hoffmanem 
i Wilhelmem Hollendrem – kierownikiem produkcji, otrzymali 
Nagrodę Ministra Obrony Narodowej I stopnia. Film zdobył 
także w 1979 roku Złote Lwy na Festiwalu Filmowym w Gdyni 
– Nagrodę Specjalną Jury dla Jerzego Hoffmana.

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
Olsztyn, ul. Parkowa 1
www.funduszfilmowy.warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy
wspiera twórców realizujących w regionie filmy fabularne 
i seriale telewizyjne, dokumenty i animacje. 

Mecenas projektu:

Tekst: Beata Waś, konsultacje merytoryczne: Bogumił Osiński 
Obraz: Materiały producenta
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PISZĄ, WYDAJĄ I NAGRYWAJĄ. I POCHODZĄ Z WARMII I MAZUR.

JAZZ Z LEPSZEJ EPOKI
Przenoszą do innego świata. Sensualnego, pełnego emocji i wspomnień. „Depressed Lady” to 
debiut fonograficzny Mary Rumi, olsztyńskiej wokalistki, multiinstrumentalistki i kompozytorki. 
Z bratem Jackiem Namysłowskim, puzonistą i aranżerem, stworzyli nietuzinkowe wydawnictwo 
z 12 jazzowymi utworami dedykowanymi niedawno zmarłemu tacie – Zbigniewowi Namysłow-
skiemu. Kompozycje są autorstwa całej trójki. Wśród nich osiem piosenek z tekstami Mary, cztery 
– Młynarskiego, Wołka, Osieckiej, Grońskiego. Artystce towarzyszy plejada wybitnych muzyków, 
m.in. z Atom String Quartet. To ponad godzina jazzu high level. Otulającego wysublimowanym 
dźwiękiem, dobrą poezją i atmosferą najlepszych klubów jazzowych i festiwali, jakby z innej, lepszej 
epoki. Uczta dla uszu.

Mary Rumi, „Depressed Lady”, wyd. Polish Folk Management

SAGA Z PRZESZŁOŚCIĄ
Pisana z reporterską wnikliwością rodzinna saga, śledztwo genealogiczne prowadzone z dystan-
sem niepozbawionym czułości, badanie historii rodziny na podstawie skrawków i analogii. 
Z zachowanych listów, zamazanych wspomnień, ale także przemilczeń i niedopowiedzeń wyłania 
się obraz wiejskiego życia na Kresach. Od pozornej idylli przedwojennej wielokulturowości, przez 
grozę wojny i horror rzezi wołyńsko-galicyjskiej, po wysiedlenia i próby budowania wszystkiego 
od początku. Nie brakuje tu postaci drugoplanowych – poza najbliższą rodziną autorki pochodzą-
cej z Olsztyna pojawiają się także ciotka, pracująca jako służąca we Francji, wuj z Ameryki i liczni 
krewni. Książka jest zapisem odbudowywania pamięci, pozwala zrozumieć jak przeszłość wpływa 
na wszystkich żyjących członków rodziny.

Katarzyna Surmiak-Domańska, „Czystka”, wyd. Czarne

WYKREOWAĆ MARZENIA
Historia pisana w formie pamiętnika i poradnika, która prowadzi w świat, gdzie wszystko jest 
możliwe. Debiut literacki Ewy Dybowskiej, olsztyńskiej terapeutki łączącej w pracy z ludźmi różne 
techniki, bazuje na jej własnej niezwykłej historii. Jak sama mówi – dotarła do miejsca, w którym 
teraz się znajduje, bo miała odwagę spotkać się z tym co trudne, zarówno w historii swojej rodziny, 
jak i w niej samej. Autorka skłania do refleksji nie tylko nad finansami. Pokazuje, że sukces, nieza-
leżnie w jakiej dziedzinie, wymaga kompleksowego wglądu w swoje życie. To autentyczna historia 
kobiety, która chwyciła los we własne ręce i wykreowała swoje marzenia. Dzisiaj inspiruje innych jak 
znaleźć w życiu spełnienie i pozbyć się przekonań, które blokują nasz potencjał.

Ewa Dybowska, „Myśli milionów warte”, wyd. własne we współpracy z wyd. Martin

O WOLNOŚCI I ROZMAITOŚCI
Zbiór 77 opowiadań traktujących o różnego rodzaju innościach – społecznej, płciowej, wiekowej, 
seksualnej. To jedna z książek olsztyńskiej autorki, która tworzy swojego rodzaju cykl krótkich opo-
wieści głównie na temat relacji międzyludzkich. – W dzisiejszym świecie z jednej strony rządzący 
dążą do jednolitości obyczajów i poglądów, z drugiej, jak to w sytuacji przymusu, ludzie domagają 
się wolności w swoich postawach, decyzjach, poczuciu tożsamości – mówi autorka. – To książka 
o tym, jak piękna i ważna jest ta rozmaitość. Znajdziemy tu historie najbardziej zwyczajnych kobiet, 
jak i tych, które zmagają się z niepełnosprawnością. Znajdziemy życiorys typowego choleryka, 
który do porządku próbuje doprowadzić rodzinę, jak i nadwrażliwego transwestytę, prowokują-
cego do reakcji przechodniów na ulicy. Hanna Brakoniecka – pisarka, blogerka, rysowniczka to 
specjalistka od krótkiej prozy: zwierzeń, monologów, dialogów, opowiadań.

Hanna Brakoniecka, „Każdy ma inne oczy, czyli 77 opowieści o innych plus dwie dodatkowe”, wyd. Pracownia Wydawnicza ElSet
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MADE IN: Legendy Warmii i Mazur pa-
miętasz z dzieciństwa czy sięgnąłeś po 
nie w dojrzałym wieku?
Marcin Rumiński: Książka „Nowy kier-
masz bajek” – zbiór baśni, legend i po-
dań z Warmii i Mazur, wydana w latach 
60. była w moim domu od zawsze. 
W dzieciństwie czytała mi ją babcia i te 
opowiadania zakorzeniły się w mojej 
głowie. Potem czytałem je swojej cór-
ce. Po latach znowu chciałem do nich 
wrócić, ale nie miałem tyle czasu. Kiedy 
wybuchła pandemia, po raz pierwszy 
zrealizowałem projekt „Rumun Baj-
durzy” w ramach stypendium MKiDN, 
którego założeniem było tworzenie 
słuchowisk dla dzieci na podstawie 
legend, baśni i podań z Warmii i Mazur. 
Pomogło mi to przetrwać trudny czas 
izolacji, brak koncertów. Odtwarzałem 
przed mikrofonem beztroskie momen-
ty z dzieciństwa. W sumie nagrałem 
ponad trzy godziny bajek, które można 
odsłuchać na youtube. Uratowałem tym 
swoją głowę w trudnym czasie.

Nagrania po pandemii „wyszły w te-
ren”, zacząłeś czytać bajki w przed-
szkolach i bibliotekach.
Faktycznie i sprawia mi to niesamowitą 
radość. Dzieci tylko przez 30 minut 
potrafią się skupić, więc staram się 
zmieścić w tym czasie czytając bajkę 
na żywo. Ich reakcje bywają zabaw-
ne. W trakcie czytania ubrany jestem 
w strój, pochodzący z wczesnego śre-
dniowiecza, do tego dochodzi moja 
scenografia, w której mam wielki drew-
niany tron, stworzony przez lokalnego 
cieślę. To bardzo emocjonujące prze-
życie dla maluchów spotkać dorosłego, 
postawnego mężczyznę, który wygląda 
jak przeniesiony o setki lat w czasie.

Dorosłych też potrafisz wkręcić w świat 
bajkowych słuchowisk?
Oczywiście. Rodzice czy panie przed-
szkolanki często uśmiechają się pod 

BAJDURZY  
DLA KAŻDEGO

nosem, ponieważ baśnie lub legendy 
posiadają czasem „drugie dno”. Jednak 
dla starszych, przygotowałem inny 
repertuar. Biorę na warsztat baśnie 
różnych autorów jak Irena Kwinto, Aloj-
zy Śliwa, ale także nieznanych na ogół 
ludziom z Warmii i Mazur. W bibliotece 
w Działdowie podsunięto mi „Dzienniki 
Mazurów” z XIX wieku, gdzie historyjek 
z przymrużeniem oka jest mnóstwo.

W muzycznym projekcie KRIVE, który 
powstał w tym roku, sięgasz z kolei do 
pruskiego słownictwa.
Nasz polsko-litewsko-ukraiński zespół, 
którego skład to fascynaci rekonstrukcji 
wczesnośredniowiecznej, ale przede 
wszystkim profesjonalni muzycy, którzy 
na co dzień grają m. in. z Grzegorzem 
Turnauem, bazuje na kulturze i muzyce 
bałtyjskiej. Źródeł jest niewiele, więc 
korzystamy z naszej fantazji. Dźwięki 
natury i historycznych instrumentów 
wkręcamy w pozostałości wiekowego 
pruskiego języka.

Przykład?
To choćby ciekawie brzmiące nazwy 
miejscowości jak Szałstry, Tarda, Ględy, 
Wadąg, Porbady czy Rozgity. W połą-
czeniu z muzyką inspirowaną pieśniami 
sprzed tysiąca lat wyciągamy esencję, 
która jest świetnie przyjmowana w hi-
storycznych przestrzeniach. Zagraliśmy 
debiutancki majowy koncert w Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie, a potem 
podczas największych festiwali wcze-
snośredniowiecznych w Polsce czy 
Litwie. 10 września zagramy w lidzbar-
skim zamku. Jesienią też wydamy w in-
ternecie płytę z naszymi pierwszymi 
utworami. Póki co na soundclouds.com 
można posłuchać piosenki „Gerbsenis” 
(pr. opowieść) przenoszącej do świata 
Bałtów.
 
 
Rozmawiała: Beata Waś

O tym jakie reakcje 
wywołują bajki 
i legendy z Warmii 
i Mazur opowiada 
Marcin Rumiński, 
olsztyński muzyk, 
kompozytor 
i multiinstrumentalista. 
„Rumun Bajdurzy” 
to jego projekt, 
popularyzujący lokalne 
legendy i podania. O
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To pierwszy z serii eventów w jesiennym grafiku olsztyńskiej 
galerii. Jej klimatyczną siedzibę w Stajniach Dragonów na co 
dzień odwiedzają klienci działającej tu pracowni ramiarskiej 
oprawto.pl prowadzonej przez Karola Bloka. W portfolio ma 
nie tylko oprawianie muzealnych i współczesnych dzieł z pry-
watnych kolekcji, ale także kolekcjonerskich przedmiotów.
– Rękawice bokserskie Michalczewskiego, spodenki Mike Ty-
sona, kostiumy zawodnika IronMan, czy kolekcja map sprzed 
kilku wieków – wymienia Karol Blok, twórca pracowni ramiar-
skiej oprawto.pl. – Trafiają tu klienci, których kolekcje bywają 
zdumiewające, mogą opowiadać o nich godzinami. Fama 
o pracowni rozeszła się po regionie drogą pantoflową, galeria 
funkcjonuje już w świadomości mieszkańców. Przyciąga tu nie 
tylko szeroki wybór ram, których nie ma na lokalnym rynku, 
ale też nietuzinkowe możliwości ekspozycji. No i klimat lokalu 
w Stajniach Dragonów, który łączy historię, dobre rzemiosło 
i wyzwala kreatywność.
 
Tekst: Beata Waś

Wpisujesz do systemu tekst, który chciałbyś zwizualizować. 
Im dokładniej przedstawisz w słowach swoją wizję, tym cie-
kawszy efekt ukaże się na ekranie. Algorytm przeszuka sieć, 
aby znaleźć inspirację i stworzyć obraz najbardziej odpowia-
dający hasłu. Możesz określić styl malarski, inspirację konkret-
nym twórcą, albo zdać się całkowicie na bota.
– „Nie ma szczęścia bez wdzięczności” – to było pierwsze ha-
sło, które wpisałem do systemu na platformie Discord – wspo-
mina Karol Klink, współwłaściciel Galerii w Ramach Sztuki. 
– Po chwili na ekranie ukazał się klimatyczny pejzaż z kwiatem 
na pierwszym planie. Byłem pod wrażeniem wizji, którą stwo-
rzyłem do spółki ze sztuczną inteligencją. Bo choć świat sztuki 
pociąga mnie, sam nie jestem obdarzony talentem artystycz-
nym. Odkryłem dla siebie nową wciągającą pasję.
Sztuka generowana przez SI funkcjonuje na rynku od kilku 
lat, ale technologia zyskała na popularności dopiero w ciągu 
ostatnich miesięcy. Z jej pomocą można tworzyć epickie, 
szczegółowe sceny. Prace tworzone w ten sposób zaczęły 
pojawiać się już na wystawach i konkursach sztuki.
– A zaczęło się od sztuki cyfrowej – rzadkich tokenów NFT, 
które okazały się dla współczesnych artystów sposobem na 
zdobycie sławy w sieci – tłumaczy Weronika Jeziorek, mar-
szand w olsztyńskiej Galerii w Ramach Sztuki. – W tym roku 
sztuczna inteligencja stworzyła grafikę, która wygrała konkurs 
Colorado State Fair Fine Arts Competition. Choć regulamin 
konkursu nie zabraniał korzystania z programów bazujących 
na SI, na rynku sztuki zawrzało.
Bo czy takie dzieło może być traktowane na równi z innymi 
technikami? To temat, któremu gospodarze galerii chcą zade-
dykować jesienny event z udziałem osób m.in. ze świata sztuki 
i technologii.
– Pokażemy przykłady prac stworzonych z pomocą SI, ale też 
damy możliwość samodzielnego stworzenia dzieł w kompu-
terze – tłumaczy Joanna Niezgoda-Klink, współwłaścicielka 
galerii. – Będzie okazja, aby dowiedzieć się co w duszy gra 
bywalcom galerii, reprezentującym różne branże. Samo hasło 
wpisywane do systemu zdradza pewne skłonności, fantazje. 
Oprócz interaktywnej wystawy planujemy także dyskusję 
z udziałem osób ze świata nauki na temat granicy między kre-
acją człowieka i maszyny.

Galeria – W Ramach Sztuki  
Stajnie Dragonów

 Olsztyn, ul. Gietkowska 10 E
 tel. 888 606 414
 info@wramachsztuki.org
 Fb / W Ramach Sztuki

– KRES SZTUKI?

A gdyby tak wejść do świata sztuki? 
Przenosić na ekran, papier czy płótno 
wytwory swojej wyobraźni? Brak talentu 
nie jest przeszkodą, sztuczna inteligencja 
pomaga rozwinąć skrzydła każdemu. 
A w jaki sposób – będzie można sprawdzić 
w olsztyńskiej Galerii w Ramach Sztuki.
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Zapraszamy do kontaktu:
Event Design Group

a.dabrowska@ed-group.pl, k. 698 624 644
www.ed-group.pl

f/EDeventdesigngroup

WYPOŻYCZALNIA
MEBLI #stołyOkrągłeProstokątne

#stołyKoktailowe
#krzesłaTransparentne
#krzesłaChiavari
#krzesłaDrewniane
#baryRecepcje
#strefyChillout
#bordery
#inneDodatki

Wedding / Event / Prywatne uroczystości

Wysoka jakość mebli 

Zdjęcia: archiwum własne ED Group 
oraz dzięki uprzejmości: 
AAJ Event, EdanArt, KindConcept, Unique



POZA GALERIĄ
MIĘDZY PRACOWNIĄ A WERNISAŻEM

PRZEZ OCEAN RELACJI
Choć tworzył już w liceum, żyje ze sztuki dopiero od dekady. Jarek Puczel w swoich 
pracach „wyciska” esencję relacji międzyludzkich. Są na tyle szczere i uniwersalne, 

że znajdują odbiorców na kilku kontynentach.

i ukończył kurs realizacji filmowej. W międzyczasie ćwiczył 
warsztat malarski, bazując na literaturze tematu, odwiedzając 
wystawy, inspirując się twórczością malarzy młodego poko-
lenia, m.in. Sasnala czy Bujnowskiego. Swoje prace zaczął 
prezentować na lokalnych wystawach i w internecie. Na mię-
dzynarodowym portalu artslant.com, w cyklicznie organizo-
wanym konkursie, dostał się do finałowej dziesiątki artystów 
sztuk wizualnych. Opublikowany w 2012 roku obraz z cyklu 
„Zakochani” stał się popularny na kilku mainstreamowych 
portalach. Od tego momentu jego kariera potoczyła się dyna-
micznie, m.in. otrzymał propozycje reprezentowania przez 
galerię w Miami. W 2012 roku zrezygnował z etatu grafika 
komputerowego w wydawnictwie i całkowicie poświęcił się 
malarstwu. Obecnie na stałe współpracuje z galeriami w San 
Francisco, Nowym Jorku, Salzburgu i Warszawie.
– Warmia pozostała moją kryjówką pozwalającą tworzyć 
w komfortowych warunkach i stąd wysyłam moje prace, głów-
nie za ocean. Nie jestem jednak w stanie tworzyć zbyt dużo. 
Zależy mi na autentyczności mojego przekazu – przyznaje.

Tekst: Beata Waś, obraz: archiwum artysty, Hugo Silva

Można w nich odczytać całą gamę emocji i stanów: miłość, 
bliskość, lęk, poczucie osamotnienia, napięcie. Anonimowe, 
często rozmyte, prześwietlone lub odwrócone twarze, 
płynna granica między postaciami dają pole do interpretacji. 
Sprawiają, że odbiorcy często przeglądają się w tych obra-
zach niczym w lustrze. Jarek Puczel oddaje w nich własne 
fascynacje, doświadczenia w relacjach. Wyraża je bazując 
m.in. na fotografiach ludzi, fragmentach kadrów odnalezio-
nych w internecie. Łączy je w photoshopie, dekomponuje 
i z pomocą rzutnika przenosi na płótno.
– Następnie upraszczam i redukuję postacie do momentu 
odtworzenia mojej pierwotnej idei – tłumaczy malarz. – Zależy 
mi na przekazaniu esencji doświadczeń międzyludzkich, tego 
co stałe, niezmienne. Romantyczne emocje, którymi często 
karmi się sztuka, zbytnio mnie nie interesują. Myślę, że moje 
wykształcenie pedagogiczne wpływa na to, że podskórnie 
staram się o pozytywny, wspierający rozwój przekaz.
Sztuka w różnych przejawach fascynowała go od zawsze. 
Najpierw było ognisko muzyczne, potem pierwsza wystawa 
prac inspirowanych postimpresjonizmem w kętrzyńskim 
liceum. Podczas studiów pedagogicznych w Warszawie 
uczestniczył w zajęciach twórczych warsztatów filmowych 

JAROSŁAW PUCZEL
(ur. 1965 roku w Kętrzynie) absol-
went Wydzia łu Pedagogic znego 
Uniwersytetu Warszawskiego, tworzy 
głównie malarstwo. Ma na koncie kilka-
dziesiąt wystaw indywidualnych i zbio-
rowych, m.in. w San Francisco, Nowym 
Jorku, Salzburgu, Berlinie. Jego obrazy 
znajdują się w kolekcjach prywatnych 
na całym świecie, dwa z nich – u aktorki 
Anne Hathaway, zdobywczyni Oscara. 
Prace zostały wykorzystane na okład-
kach kilkudziesięciu książek i płyt, 
np. zespołu The Jezabels z Australii, 
a także na planie filmu „Little fish”, 
na plakatach filmowych i teatralnych, 
m.in. National Theatre w Londynie, 
Festiwalu Nowego Kina w Montrealu.
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-księgowych dla firm.
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ZAPIĄĆ 
 DZIEŃ

Pół wieku na scenie, a każdy jej 
występ wciąż kończy się owacją 
na stojąco. Mało kto wie, że od 
ponad 40 lat ma swój azyl na 
Mazurach, na które przyjeżdżała jako 
harcerka i zwiedzała autostopem. 
W sentymentalną podróż nie tylko po 
kulturze zabiera nas charyzmatyczna 
wokalistka jazzowa Ewa Bem.

MADE IN: „Śpiewa lepiej niż kiedykolwiek” – skomentował 
pani sierpniowy występ w Sopocie Staszek Soyka. Poszła 
pani na całość?
Ewa Bem: Dużo ćwiczę i osiągnęłam w tej chwili pełną 
moc swojego głosu. Sprawia mi wielką przyjemność, że nie 
muszę się z nim mocować. Ale że mam dużą świadomość 
muzyczną, a w każdym występie na scenie zdarza mi się wy-
dobyć jakiś krzywy dźwięk, okupuję to moralnym kacem.

Publiczność i tak okazuje pani uwielbienie.
Rok temu wchodziłam na sopocką scenę na drżących nogach, 
był to jeden z pierwszych koncertów po czteroletniej prze-
rwie. Spotkała mnie, jak zresztą przy każdym późniejszym 
koncercie, masa serdeczności ze strony publiczności, owacje 
na stojąco. Wzrusza mnie to ogromnie i muszę panować 
nad sobą, aby zaśpiewać, a chcę sprostać, zrewanżować się 
słuchaczom. Czuję, że gdzieś w tych owacjach jest też współ-
czucie dla mojej osobistej tragedii – śmierci córki Pameli 
w 2017 roku. Ale to mnie nie zbija z tropu.

Jak dba pani o głos?
Nie piję surowego jajka! Mam przygotowany na scenę kisiel 
do popijania, albo połykam specyfik, który polecił mi Jasio 
Borysewicz. Głównie chodzi o nawilżenie krtani. Moje struny 
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głosowe mają 71 lat i już się w życiu naśpiewały. Są jak mię-
śnie, które muszą podczas koncertu wykonać maraton, więc 
trzeba sporo trenować.

Zdarzyło się, że wygwizdano panią na scenie?
Nie, nigdy jajkiem ani pomidorem nie dostałam. Ale dawno 
temu na jednym z festiwali opolskich wykonaliśmy z zespo-
łem Bemibek kapitalny rock’and’rollowy utwór „Po co jechać 
do Werony”. Skomponował go mój brat Aleksander Bem do 
tekstu Wojtka Młynarskiego. W jury zasiadał dyrektor Henryk 
Debich, niezwykle poważny dyrygent i szef orkiestry Radia 
Łódź. On to właśnie po naszym występie podniósł tabliczkę 
z punktacją „0,0”, można to uznać za jednoosobowy wygwizd.

Zabolało?
Nie, na tamtym etapie nic sobie nie robiliśmy z takich ocen, za 
bardzo kochaliśmy naszą muzykę. Liczyliśmy się bardziej ze 
zdaniem dziennikarzy. Był taki niezapomniany redaktor Jan 
Borkowski z dawnego Programu Trzeciego Polskiego Radia, 
który wyszukiwał młode zespoły, dbał o archiwum jazzowe 
rozgłośni. Zaprosił Bemibek do pierwszej sesji nagraniowej. 
Pamiętam, że efektu pobiegliśmy odsłuchać do sąsiadki, bo 
nie mieliśmy jeszcze wówczas w domu częstotliwości UKF.

Jak kombinowaliście ze scenicznymi strojami?
Pewex był poza naszym zasięgiem, ale czasem w Domach 
Centrum upolowało się coś z kolekcji Barbary Hoff. Jak poja-
wiły się buty „bitelsówy” to cały zespół musiał się zrzucać aby 

jeden z muzyków pokazał się w nich na scenie. Na szczęście 
moja mama Elżbieta miała złote ręce do wszystkiego i sama 
robiła mi kostiumy. Na przykład jednorazowy zestaw ze srebr-
nego materiału na papierowej podbitce. Spódnica, wiązany 
stanik i do tego ozdoba na rękę – zrobiłam w nim furorę, aż 
nie mogę wyjść z podziwu oglądając stare zdjęcia. Mama ma-
lowała ręcznie na tkaninach, miała ogromny gust i zmysł arty-
styczny. Nawet ze zwykłych kapci z tekstury, które farbowała, 
dorabiała pompony, tworzyła eleganckie obuwie.

W tamtych czasach kreatywność ludzka była nieziemska.
Proszę zerknąć na archiwalne filmy z warszawskich ulic, festi-
wali w Opolu, z plaż sopockich, kronik filmowych. Młodzi lu-
dzie zawsze próbowali wyglądać przynajmniej po europejsku. 
Świat jednak zmierza w kierunku ujednolicenia, zatracamy 
własny styl mając podane wszystko na tacy. Od razu potrafię 
wyłapać na ulicy np. ręcznie dziergany sweter lub oryginalną 
ręcznie uszytą spódnicę, bo to nisza, którą się zachwycam.

Dzisiaj ma pani swojego stylistę?
Od roku współpracuję ze stylistą Maciejem Spadło, a on nie 
pozwala mi manifestować na scenie tych 50 lat pracy. „Pani 
jest młoda!” – to jego hasło. Nie każdy strój sprawdza się na 
scenie, więc każda kreacja musi być dobrze przemyślana. 
Przez lata skoków mojej wagi sama decydowałam co ubierać, 
aby wyglądać jak najsmuklej. Każda kobieta „przy ciele” do-
skonale mnie zresztą zrozumie. Maciek zdaje się nie widzieć 
moich wymiarów, a raczej to, jaką jestem artystką.
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Już zaakceptowała pani siebie?
Niestety nie. Schudłam kiedyś do rozmiaru 38, ale mówili mi, że 
choro wyglądam. Ale też nie lubię siebie w obecnym wydaniu. 
Leki, które przyjmuję mają zapewne wpływ na moją wagę, a poza 
tym nie mam już siły na drakońską dietę. I bardzo brakuje mi 
systematyczności przy obecnym trybie życia. Zastanawiam się 
ile mi w ogóle zostało jeszcze energii i na co ją spożytkować: 
na pewno na ukochane wnuki, córkę Gabrysię, męża, no i na 
scenę. Koncentruję się na tym, aby utrzymać formę do zagrania 
porządnego półtoragodzinnego koncertu. I tyle mi się udaje.

Wydanie magazynu, w którym opublikujemy ten wywiad 
nosi numer 50. Zgraliśmy się z pani 50-leciem na scenie.
Mówię, że jestem na scenie 50 lat, bo to dobrze brzmi, ale 
tak naprawdę jestem już parę lat dłużej. Mój brat Aleksander, 
szalenie muzykalny człowiek, w 1969 roku zaciągnął mnie za 
rękę do warszawskiego klubu „Stodoła”, gdzie odbywało się 
przesłuchanie do grupy bluesowej. Siedząc przy biurku w ga-
binecie kierownika muzycznego klubu zaśpiewałam a capella 
jakąś piosenkę i zostałam przyjęta. To był lont, który odpalił 
moją sceniczną przygodę.

Dźwięki jazzowego klubu brzmiały pewnie jak głos z innego 
świata.
Jazz był świeżym powietrzem, ludzie tłumnie przychodzili 
na koncerty i spijali dosłownie jak śmietanę każdy dźwięk. 
Była w tej muzyce przestrzeń, swoboda wolność, pragnienia, 
których nie można było realizować. To był paskudny czas. Dla-
tego zupełnie nie rozumiem zapału, mody na PRL. Nie wiem 
dlaczego ludzie tworzą muzea, chcą koniecznie odtwarzać 
tamte klimaty. Ja wymazałabym ten czas z pamięci, gdyby nie 

możliwość uczestniczenia wówczas w życiu muzycznym. Gra-
liśmy w klubach studenckich za grosze, albo za przysłowiowe 
żarcie i spanie. Sypialiśmy w akademikach, czasami w klubach. 
Ale trzymaliśmy się tej muzyki, bo oddzielała nas od szarzy-
zny PRL. A władze przymykały oko wiedząc, że tego zjawiska 
nie da się ludziom odebrać.

Długo odmawiano pani paszportu.
Chyba kilkanaście lat. Pamiętam wypełnianie kwestionariusza, 
kiedy dochodziłam do rubryki „rodzina zamieszkała za grani-
cą”. Nasz ojciec wyemigrował do Norwegii, potem do Niemiec 
Zachodnich. Dostawałam odmowę za odmową. Czułam roz-
goryczenie, że dostaję ciosy nie z mojej winy. To odgradzało 
od intratnych propozycji tras koncertowych, a mieliśmy 
muzycznie dużo do powiedzenia. Zamiast tras do USA były 
koncerty w Rosji, albo Bułgarii. Nie powiem, że to było złe, 
ale zupełnie inna ranga i perspektywy. Koledzy zaczęli się 
trochę buntować, a ta ideowość trochę rozbijać. I rozbiła się. 
Ja w końcu wyszłam za mąż, pojechałam na kontrakt do Nor-
wegii, gdzie spędziłam trzy lata.

Emigracja nie była dla pani?
Mam wrażenie, że my Polacy nie jesteśmy predestynowani do 
emigracji. W czasie moich tournee po świecie poznałam wielu 
polskich emigrantów i rzadko miałam wrażenie, że są szczęśli-
wi. Nawet jeśli wszystko z pozoru im się układa. Obserwowałam 
to u brata Aleksandra, który mieszkał w Niemczech ponad 30 
lat. Myślę, że Polak marzy, aby z drugim Polakiem po prostu po-
gadać w swoim języku, nawet o byle czym. I chociażby poczuć 
smak polskiego chleba, ale w Polsce. Ja nie znoszę wyjeżdżać, 
podróżować. Wystarczy mi mój warszawski dom pod lasem.
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Wiele utalentowanych wokalistek, które zaczynały w tym sa-
mym czasie, dawno zniknęło z estrady. Pani wciąż zdobywa 
nowych fanów.
Różne są życiorysy artystów, którzy zaczynali w tym samym 
czasie, niektórych po prostu już nie ma. Niektórzy nie rozwi-
jali swoich osobowości i ulegli komercji. Publiczność jest na 
to wyczulona. Poza tym ten zawód jest szalenie wymagający 
i trzeba mieć niezłą siłę wewnętrzną, żeby w nim wytrwać. 
U mnie wynika to chyba z poczucia obowiązku i z tego, że 
jestem wśród przyjaciół na scenie, jest między nami sztama, 
porozumienie, dajemy sobie nawzajem przestrzeń. Budo-
wałam to wszystko pomalutku, z własnych niezachwianych 
przekonań artystycznych, przemyśleń, z osobowości, którą 
uważam za dosyć skrystalizowaną.

Co mogłaby pani robić w życiu, gdyby nie była pani woka-
listką? Zodiakalne ryby mają olbrzymie pokłady empatii, 
kochają ludzi i zwierzęta.
Moim pragnieniem było zostać aktorką, uwielbiam kino i teatr. 
Mam w swoim portfolio kilkuletni udział w pięknym przedsta-
wieniu dyrektora Adama Hanuszkiewicza pt. „…i Dekameron” 
w Teatrze Narodowym w Warszawie. Śpiewałam tam sonety 
Szekspira z genialną muzyką Wojtka Karolaka. Moim tryum-
fem filmowym jest udział w kultowym filmie „Miś” pana Barei, 
na co namówił mnie Stasio Tym, pisząc słowa do pięknej 
pastorałki Jurka Derfla. Mama jednak mówiła, że powinnam 
zakotwiczyć się na prawie i mam takie skłonności, interesuje 
mnie nawet więziennictwo.
Co do zwierząt – cierpię wraz z nimi. Jestem psiarą, ale kocham 
wszystkie ogony, uwielbiam obserwować ich naturalne zachowa-
nia. Przez lata bardzo udzielałam się finansowo i w inny sposób 
na rzecz schronisk i przytułków dla zwierząt, pamiętam jak wo-
ziłam pokrojone parówki sparaliżowanemu owczarkowi. Wiele 
razy jednak sparzyłam się i jestem przerażona, że niektórzy 
próbują łatwo zarobić na nieszczęściu ludzi i zwierząt. Ja mogę 
śpiewać charytatywnie nawet w przejściu podziemnym, ale żad-
nych pieniędzy już raczej nie przekażę. Pomagam tylko rzeczo-
wo, chyba że dobrze znam ludzi, fundację i mam do niej zaufanie.

Jest pani asertywna?
Nie, asertywność to cecha kompletnie mi nieznana. Od kiedy 
uznałam że jest potrzebna człowiekowi, to na różne sposoby pró-
buję się uasertywnić, ale to po prostu nie leży w mojej naturze.

Nazwa profilu na facebooku „Ewa Bem od Nova” jest mani-
festacją nowego etapu w życiu?
Tytuł został wymyślony przez administratorkę, która opiekuje się 
tym profilem – Grażynę Studzińską-Cavour. Wydawał mi się po-
czątkowo mało czytelny i kontrowersyjny. Ale mamy już dzisiaj 
pięć tys. obserwatorów i tytuł bardzo się sprawdza. Prawda jest 
też taka, że po śmierci córki na nowo uczyłam się żyć. Nie ma 
takiego sposobu abym mogła zresetować swoją przeszłość, bo 
życie zafundowało mi przepotworny ból. To przepaść, której 
nie próbuję nawet zasypać. Ale trzeba żyć, bo jest jeszcze córka 
Gabrysia, ukochany mąż i ukochane wnuki – cudni potomkowie 
zmarłej Pameli. Przez pierwsze dwa lata po jej odejściu nie oglą-
dałam nawet telewizji, nie czytałam i nie śpiewałam. Nie przy-
puszczałam, że dam radę kiedykolwiek wrócić na scenę.

Szukała pani ukojenia w muzyce czy w ciszy?
Muzyka potężnie na mnie działa. Wie o tym mąż, który jest ze 
mną 42 lata, zawsze niezwykle uważny na to, co gra w naszym 

domu, samochodzie. Kiedy na playliście odpala się utwór, któ-
ry może uruchomić u mnie wodospad wspomnień, żalu, bólu 
– szybko go przełącza.

Otwarcie przyznaje pani, że korzysta z terapii. Wzięła pani na 
warsztat demony przeszłości czy uczy się patrzeć w przyszłość?
Każdy kto potrzebuje pomocy, wsparcia – szczególnie tego 
psychologicznego – powinien czym prędzej po nie sięgnąć. 
A czasy są takie, że prawie wszyscy tego potrzebujemy. Mam 
cudowną terapeutkę, która przygotowywała mnie do wyjścia 
na scenę. Bałam się wszystkiego, ogromu emocji, spotkania 
z muzykami i z ludźmi na widowni. Miałam obawy, że to za 
dużo na moje poharatane serce. Dzisiaj wiem, że człowiek 
sam dla siebie jest najlepszym terapeutą i powinien ze sobą 
dużo rozmawiać. Czasem sięgam do dzieciństwa, taty, który 
odszedł i zrobił nam tym ogromną krzywdę. Ale staram się 
blokować żale, bo one pogłębiają zły stan, niczemu nie służą. 
Jestem zdecydowanie za terapią „do przodu”. Do przodu żyj.

Pochodzi pani z katolickiego domu, słowo Bóg często się 
przewijało w pani wypowiedziach. Tragedia wywołała kry-
zys wiary czy przeciwnie?
Ja i moich dwóch braci zostaliśmy wychowani przez babcię 
i mamę w duchu wiary, co niedzielę byliśmy na mszy. Ale 
potem bywało z tym różnie. Choroba Pameli zdemolowała tę 
wiarę. Pan Bóg przesadził. Nie mogę już pogodzić się z tym, 
że pozwala na tak wiele cierpienia na świecie. Rozmawia-
łam z wieloma księżmi, absolwentami teologii, chciałam się 
dowiedzieć jak to wygląda od strony „fachowców”. Jedyna 
odpowiedź jaką słyszałam to „niezbadane są wyroki niebios”. 
Mnie to nie zadowala. Bliżej mi do wiary w nieśmiertelność du-
szy. Nie wydaje mi się prawdopodobne, że te doświadczenia 
i umiejętności, które człowiek uciułał przez całe życie, po pro-
stu gdzieś wsiąkają. To musi się gdzieś zapisywać. Moja babcia 
Felicja śpiewała z nut, malowała, grała na fortepianie, do tego 
robiła obłędne pasztety i drożdżowe ciasto. I tyle talentów po 
prostu przepadło?

Przeszły na kolejne pokolenia.
Muzyka to był od zawsze mój chleb powszedni. W domu 
słuchało się nie tylko jazzowych płyt, ale tak dalece różnej 
muzyki, że moi rówieśnicy z podstawówki zachodzili w głowę, 
co my słuchamy – np. Count Basiego. „Desafinado” śpiewałam 
lepiej niż „Szła dzieweczka do laseczka”. Ojciec był pianistą, 
mama wybitnie utalentowana, wszyscy wujkowie grali na in-
strumentach. Mama dostrzegała nasze talenty muzyczne i za-
wsze będę jej wdzięczna za to, że motywowała nas, żebyśmy 
nasze pasje i umiejętności wykorzystywali dla zacerowania 
życia, które mieliśmy. A my mieliśmy naprawdę biedę. Muzyka 
to element, bez którego nie wyobrażam sobie życia i nie rozu-
miem jak można się bez niej obejść. Nie mówię o przypadko-
wych decybelach z radia, ale świadomym słuchaniu, wyborze 
dźwięków, które towarzyszą nam w życiu.

Pewnie ma pani tysiące płyt w domu.
Mamy kompakty, winyle, ale zwykle je rozdajemy, a sami 
odpalamy spotify i youtube na dobrych nośnikach. Słucha-
my wszystkiego oprócz disco polo i heavymetalu, którego 
nie potępiam, ale nie potrafię konsumować i cieszyć się nim. 
Z młodych twórców polskich cenię np. Vito Bambino, Dawida 
Podsiadło. Generalnie jednak współczesna scena to dla mnie 
w dużej mierze przerost formy nad treścią. Liczy się widowi-
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OD DAWNA JESTEM 
EMERYTKĄ, ALE 
ŹLE MI SIĘ KOJARZY 
TO OKREŚLENIE. 
SŁOWO „LEGENDA” 
PODOBNIE. NIEDAWNO 
MIAŁAM SPOTKANIE 
Z MŁODYMI 
WYKONAWCAMI 
I JEDEN Z NICH, 
KŁANIAJĄC MI SIĘ 
NISKO, POWIEDZIAŁ: 
„JEST PANI DLA MNIE 
LEGENDĄ, MOJA 
MAMA OD DZIECKA 
PANI SŁUCHAŁA”. 
NO TYLKO ZAPAŚĆ SIĘ 
POD ZIEMIĘ.
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skowość, lasery, bajery, a nie dobry tekst i muzyka. Kiedyś 
komponowali wykształceni kompozytorzy, którzy znali się na 
tym fachu. Podobnie z tekstami, to byli niemalże poeci, a nie 
tekściarze. A teraz mam wrażenie, że zespół siada w kawiarni 
i każdy pisze na serwetce po jednym zdaniu od czapy. Takie 
utwory nie mają racji bytu na dłużej, natomiast tamte, nawet 
odkopane po latach, są nadal świetne. Ja nie mówię, że trze-
ba słuchać przedwojennych piosenek, ale warto wracać do 
muzyki od lat 50. do 80. XX wieku i inspirować się nią. Jest 
jej dużo na naszych domowych playlistach, o które dba mąż 
Dindi, nasz didżej pokładowy.

„Dindi” to z jakiejś piosenki?
Tak, to tytuł pięknej bossa novy Carlosa Jobima. Kiedy Ry-
szard poznał Pamelkę, owoc mojego pierwszego małżeństwa, 
miała niecałe dwa lata, A on właśnie wrócił z Afryki, miał na 
rękach skórzane bransoletki, które nazywały się gri gri. Córka 
jeszcze mało mówiła i ja tak sobie myślałam, jak ona ma się 
zwracać do niego? Ryszard? Wujek? Ja zaczęłam mówić na 
niego Dindi, a Pamelce bardzo się to spodobało, było dla 
dziecka proste do powiedzenia – no i tak zostało. Był i jest 
obłędnym ojcem.

I niespełnionym muzykiem?
Jest prezesem wielkiej firmy Endemol Shine, a więc działa 
w branży rozrywkowo-muzycznej. Jednak jego pasją jest gra-
nie. Nie robi tego publicznie, gra dla siebie. Ostatnio ćwiczy na 
basie w zaciszu swojego gabinetu.

Pewnie często pytają was o receptę na udany związek.
Jak się nad tym zastanowić, to jedyną receptą wydaje się 
„festiwal kompromisów”. Ciągłe ustępowanie sobie, łagodze-
nie sporów. Można nazwać to szacunkiem. Świat jest szybki 
i wymagający, czas jest katem, a związek musi rozgrywać się 
jakby obok. Ważne aby dobrze zapiąć dzień, nawet jeśli zda-
rzyły się niesnaski. I sięgnąć do źródeł związku – gestem, żar-
tem, wspomnieniem. To, co połączyło dwoje ludzi, nie może 
być zamknięte w złotej szufladce, bo jest kołem ratunkowym. 

Mamy z mężem głęboką świadomość związku, rodziny i wie-
my, że są warte wszelkiego zachodu.

W latach 90. śpiewała pani z zespołem Bemibek „…drzewa 
nad jeziorem Dłużek – przed obłędem miejskim schron”. 
Dom na Mazurach, który kupiliście 40 lat temu to nadal wasz 
azyl?
Absolutnie tak. Tekst tego utworu napisał Wojtek Młynarski, 
który znał Dłużek, bywał w jego okolicach na wakacjach z ro-
dziną. Teraz prowadzi tam dobra droga, ale kiedyś jechało się 
dwa razy dłużej. Do wysokości Mławy byliśmy zestresowani, 

odbieraliśmy telefony zawodowe, przypominaliśmy sobie co 
chwilę, o czym zapomnieliśmy. Od Mławy: wszystkie obo-
wiązki i stresy – won! To była granica po której wsiąkało się 
w inny świat.

Mazury znała pani z jakichś młodzieńczych wypraw?
W Starych Jabłonkach była klubokawiarnia i grywał w niej 
mój brat. Kiedy byłam nastolatką pojechałyśmy tam z mamą. 
Tak mi się spodobało, że namówiłam koleżankę i wyprawiły-
śmy się autostopem w okolice Ostródy. Swoim córkom nigdy 
nie pozwoliłam na takie odważne eskapady, ale wtedy było 
to zupełnie bezpieczne. Jeździło się z książeczką autostopo-
wicza, z której wycinało się kupony dla kierowców – za jeden 
uśmiech, za pocztówkę trójwymiarową, albo dźwiękową. 
To był dla nas inny świat. Spało się na sianie u chłopa, pia-
skiem myło gary w jeziorze, chodziło z kanką po mleko do go-
spodarza, gotowało nad ogniem. A kiedy kupiliśmy nasz dom, 
to żeby posadzić drzewko w ogrodzie, trzeba było najpierw 
wykopać je w lesie. Nie było rododendronów, automatycz-
nych bram. Moje wspomnienia mazurskie zahaczają też o cza-
sy harcerstwa, cała nasza trójka – ja i bracia przyjeżdżaliśmy 
tu na obozy.

Pewnie była pani gwiazdą podczas wieczorów przy ognisku.
Bardziej pamiętam jak dziewczyny ściskały pasem mundur-
ki i rozpinały głębiej bluzy, żeby zrobić wrażenie na moich 

 POSTAĆ

032



przystojnych braciach. Co rusz męczyły mnie, żeby umówić je 
z którymś z nich. Była taka kawiarnia obozowa, gdzie wstęp 
kosztował sto szyszek. Rozpalało się nimi pod samowa-
rem z herbatą i spędzało wieczory przy muzyce. Buzował 
ogień i hormony.

Zaraziła pani rodzinę miłością do Mazur?
Moje wnuki Basia i Tomek to „dłużkowicze” – uwielbiają bywać 
w naszym mazurskim domu. A Pamela była „Królową lasu”. 
Tak zresztą zatytułowała dedykowany jej film młodsza córka 
Gabrysia, która zajmuje się animacją komputerową. Film ten 

przyniósł Gabi sporo nagród. Pamela jeszcze jako nastolatka 
codziennie wieczorem zakładała rękawiczki i sprzątała brzeg 
jeziora Dłużek z butelek, śmieci, które zostawiali turyści. Ot 
tak, bezinteresownie. Była ekolożką, wegetarianką, kochała 
naturę z wzajemnością. Obecnie nie jeżdżę na Mazury, próbo-
wałam, ale jest za ciężko. To uciułane kilka dekad wspomnień, 
które kondensują się i sprawiają ból. Póki co bywa tam Gabi, 
Dindi i mój zięć Janek z dziećmi. Bardzo tęsknię za tym miej-
scem, mimo że nie leżałam nigdy plackiem na pomoście, za-
wsze było coś do zrobienia. Znajomym było do nas po drodze, 
nawet jeśli jechali w góry. Czułam się czasami jakbym prowa-
dziła półkolonie i nastałam się w kuchni.

Nie było w okolicach lokali gastro?
Była w pobliskim Jedwabnie Restauracja Mazurska. Wystrój 
słaby, ale genialna kuchnia. Dziś to Gościniec Mazurski, równie 
wspaniały. Kiedyś była jeszcze smażalnia ryb niedaleko nas: 
dwa stoliki z ceratą i ławki jak z sali gimnastycznej, ale pstrąg 
fantastyczny. Teraz wszystko jest nowoczesne, ale wolimy 
„kurny” klimat sprzed lat. Sklepy są obecnie całodobowe, 
a kiedyś w sklepie GS trzeba było godzinę stać po genialny 
jedwabiański chleb. Do dzisiaj nie jadłam lepszego. Jak były 
czasy kartkowe, to zapasy jedzenia przywoziliśmy z Warsza-
wy, gdzie było lepiej z towarem. A raz w tygodniu był dzień 
szczytnowski – jeździliśmy buszować na tamtejszym rynku. 
Lokalne sery i wędliny z wędzarni – niebo w gębie.

Pani mazurskie danie popisowe?
O proszę pani, ja nad Dłużkiem mam malutką kuchenkę, którą 
kocham. Potrafiłam na niej przygotowywać i przyjęcia, i świę-
ta. Pamiętam, że mieliśmy problem z nornicami na działce, co 
parę kroków były kopce i żadne domowe sposoby na to nie 
działały. Znajomi wegetarianie, którzy mieszkali po drugiej 
stronie polany, mieli jamnika. Wpadliśmy na pomysł, że za-
prosimy ich na kolację, a pies w tym czasie zajmie się przega-
nianiem nornic. Nakroiłam się sałatek, było pysznie. Znajomi 
wyszli od nas po zmroku, rano wstajemy, a na działce zamiast 
30 kopców, jest 60. Bo przy każdym jamnik zrobił swój dodat-
kowy. Ot, takie wspomnienie kulinarno-ogrodowe.

Takich anegdot mazurskich pewnie ma pani więcej.
Znalazło by się trochę. Baśce, która zwabiła nas nad Dłużek 
i miała niedaleko dom, zachciało się uprawiać pomidory. Za-
sadziła maleńkie sadzonki na długiej grządce, która po kilku 
dniach zarosła chwastami. Zaoferowałam się, że ją wypielę. Po 
godzinach znojnej pracy byłam zniechęcona. Zakradłam się 
z pomidorem przywiezionym z Warszawy i przymocowałam 
go do patyka. Wołam Baśkę, która nie wymawiała litery „r”: 
chodź zobacz! A ona: „o kułwa, pomidoł”.

Nie myślała pani żeby napisać książkę o swoim życiu?
Od lat mam wiele propozycji od różnych wydawnictw, ale nie 
mogę się zmobilizować. Wszyscy teraz piszą biografie, nawet 
jeśli nie mają wiele do powiedzenia. W pewnym momencie 
pomyślałam, że może warto zostawić wnukom pamiątkę, ale 
nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Jestem niezłym mów-
cą i podobno ładnie opowiadam, ale mowa pisana to nie jest 
mowa mówiona. Nie wiem czy moja biografia kiedykolwiek 
dojdzie do skutku.

O nową płytę pewnie też wszyscy pytają.
Na razie mam dużo planów, szykuję program „Ewa Bem symfo-
nicznie” z Krzysztofem Herdzinem, z którym od jesieni będzie-
my odwiedzać filharmonie. Trzeba mieć otwartą głowę, aby 
zacząć pracę nad nowym albumem, a ja nie jestem już na tym 
etapie drogi artystycznej, żeby zrobić coś koniecznie, bo wszy-
scy na to czekają. Jeżeli będzie ku temu nastrój, odpowiednie, 
satysfakcjonujące mnie samą pomysły muzyczne, to nagram.

Emerytura chyba nie grozi pani?
Ja od dawna jestem emerytką, ale źle mi się kojarzy to okre-
ślenie. Słowo „legenda” podobnie. Niedawno miałam spotka-
nie z młodymi wykonawcami i jeden z nich kłaniając mi się 
nisko powiedział: „jest pani dla mnie legendą, moja mama od 
dziecka pani słuchała”. No tylko zapaść się pod ziemię!

To kim jest Ewa Bem?
Dzisiaj jestem przede wszystkim babcią Basi i Tomka.

Kim jeszcze?
Artystką.

Spełnioną, czy ma pani jakieś niezrealizowane marzenie 
sceniczne?
Nigdy nie byłam marzycielką, ale chciałabym jeszcze kiedyś 
zaśpiewać w takim chórku jak Bemibek. To był najpiękniejszy 
okres mojej kariery, tęsknię za nim.
 
Rozmawiała: Beata Waś, obraz: Iza Grzybowska
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PRODUKTY
MADE IN WARMIA & MAZURY
STWORZONE NA WARMII I MAZURACH I FIRMOWANE PRZEZ LUDZI WARMII I MAZUR

PIÓRKA W USZACH
Lekkie, zabawne, strojne – ptasie 
kolczyki autorstwa Doroty Ponie-
wierki ze Studio Cudo to idealna 
ozdoba dla kolorowej dziewczy-
ny. Zwłaszcza, że oprócz piórek 
wplata w nie różne inne cudow-
ności, np. pasemka naturalnej 
wełny. Skomplikowane sploty to 
specjalność Doroty. Jeśli potrze-
bujesz oryginalnej dekoracji ze 
sznurka, z pewnością przygotuje 
dla ciebie coś wyjątkowego, np. 
puchatą makramową sowę. Ale 
Dorotę inspirują nie tylko ptasie 
trele. Odgłosy bębnów szamań-
skich, które tworzy razem z mę-
żem Jackiem, przywodzą na myśl 
raczej głęboki bas niedźwiedzia, 
zwielokrotniony przez echo.

studiocudo.pl
/  studiocudomanufaktura

HERBE DESIGN
Ubrania z ekoprintem 
to zdrowa i bezpieczna 
alternatywa dla mody 
opartej na szkodliwych 
barwnikach syntetycz-
nych. Takie ubrania po-
wstają w olsztyńskiej 

pracowni farbowania naturalnego Herbe Design Agi Tra-
wińskiej. Liście warmińskich drzew i krzewów, m.in. klonu, 
dębu, orzecha włoskiego, sumaka, brzozy w zetknięciu 
z tkaniną pozostawiają swoje niepowtarzalne odbicie. 
Zawsze inne, mniej lub bardziej intensywne, nasycone, 
rozmyte lub wyraźne. Dzięki temu każda praca jest poje-
dynczym, wyjątkowym egzemplarzem. Można rzec: ubra-
nie jest płótnem, a proces ecoprintu wspomagany przez 
człowieka – malarstwem.

herbedesign.pl

CUD LÓD
Mają smak lasu i łąki. Sosnowo-
-miodowe lody stworzone przez 
Pracownię Cukierniczą „Kro-
czek” wspólnie z redakcją MADE 
IN Warmia & Mazury ponownie 
pojawiły się w zestawie słynnej 
olsztyńskiej lodziarni. Wspólnie 
stworzyliśmy smak, który jest 
w 100 proc. regionalny. Schła-
dzając się możecie jednocześnie 
poczuć smak miodu z mazur-
skich pasiek, syropu z pędów 
warmińskich sosen i śmietanki 
od lokalnego dostawcy.

kroczeklodynaturalne.pl 
 KroczekLody

KLAR I EKO W JEDNYM
Czy wiesz, że sprzątanie może szkodzić zdrowiu? Dzieje się tak, 
gdy używasz toksycznych substancji, których pełne są popular-
ne środki czyszczące. Alternatywą jest tzw. „zielona chemia”, 
czyli preparaty oparte na składnikach przyjaznych przyrodzie 
i ludziom. Warmińska marka Klareko specjalizuje się w wytwa-
rzaniu właśnie takich specyfików – od wegańskich płatków 
mydlanych, przez uniwersalne płyny czyszczące w opakowa-
niach zero waste, po bezpieczny żel do toalet. Teraz w Klareko 
kupisz też Bio Ocet Gospodarczy 16 proc., który sprawia, że 
nawet najtrudniejsze zabrudzenia wymiękają w mgnieniu oka.

klareko.com |  /  klareko
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MIKOŁAJEK I INNE PIWA
W sercu krainy Wielkich Jezior Ma-
zurskich powstaje Mikołajski Lager. To 
jasne piwo o słodowym aromacie i lek-
ko chmielowej goryczce w stylu cze-
skim. Orzeźwiające, z długim i gładkim 
chmielowym finiszem. Piwo bazuje 
głównie na nowofalowych polskich 
odmian chmielu, zaś woda z której 
warzą piwo, czerpana jest z lokalnego 
ujęcia na Mazurach. Browar Mikołajki 
jest firmą rodzinną, której liderami są 
dwaj bracia: Michał i Ryszard. Wszyst-
kiego dogląda, w stylu włoskiej matki, 
głowa rodu Jakubowskich – nieoce-
niona mama Alina. No i poznajcie lo-
kalnie brzmiące nazwy ich piw: Źdźbło 
kłobuka, Ryńska zjawa, Tałcki porter, 
Stynkowy ogier, Marcowe Mamry czy 
Zemsta raszpli.

browarmikołajki.pl

WYBORNE PREZENTY
Myszkują po warmińskich i mazurskich zakamarkach, do-
cierają do najciekawszych twórców, degustują pitne miody 
i manufakturowe słodycze, żebyś jednym kliknięciem mógł 
zaopatrzyć się w najlepsze produkty regionalne. „Z tamtej 
strony jeziora” to sklep internetowy z gotowymi zestawa-
mi prezentowymi prowadzony przez pasjonatów regionu 
i miłośników naturalnych smaków. W ozdobnych skrzy-
neczkach udekorowanych korą i mchem znajdziesz m.in. 
miód, pralinki, baby pruskie, ozdobne świece i kropelkę 
szlachetnego alkoholu.

ztamtejstronyjeziora.pl |  /  ztamtejstronyjeziora

KLAPNIJ SOBIE
Proponujemy Zydelek Warmiński – prosty, wygodny i z naturalnego drewna. 
Idealny do siedzenia i patrzenia, bo ozdobiony kafelkiem z wzorem inspirowa-
nym haftem warmińskim. Zydelek, który jest kolektywnym dziełem Stowarzy-
szenia Wzornictwa Przemysłowego Warmii i Mazur, zajął III miejsce w konkursie 
na Pamiątkę Regionalną Warmii i Mazur 2022. W chłodne wieczory doskonale 
komponuje się z laureatem pierwszego miejsca – kocykiem Mur Pruski zaprojek-
towanym przez Elżbietę Wierdak.

designtodobre.pl |  /  designtodobre

RELAKS NA TARGACH?
Luksusowy Solemaran – produkowany na Mazurach w stolicy polskiego żeglar-
stwa, podbija nie tylko lokalny rynek. Ten hit wypożyczalni sprzętu wodnego 
najlepszych regionalnych hoteli i pensjonatów, zaprezentowany zostanie podczas 
listopadowego Warszawskiego Salonu Jachtowego. Komfortowa przestrzeń do 
wypoczynku na tafli wody pozwala na relaks zarówno miłośnikom aktywnego 
wypoczynku, jak i słodkiego lenistwa. Dlatego innowacyjny Solemaran ma swoich 
fanów wśród kilku pokoleń. I przybywa ich po każdym sezonie żeglarskim.

solemaran.pl | prywatnaplaza.pl
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MAZURY  
DO  

KWADRATU

Choć większości Mazury kojarzą się 
przede wszystkim z wakacyjnym 
wypoczynkiem, to jest to też 
idealne miejsce dla biznesu. 
Tym bardziej, że powstały tu 
przestrzenie nastawione na jego 
potrzeby niezależnie od pory roku.
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Coraz częściej chcemy negocjować firmowe kontrakty 
w przyjemniejszych warunkach niż zwykłe sale kon-
ferencyjne. Lubimy poznawać kontrahentów od mniej 

formalnej strony, dlatego szukamy takich możliwości, jak 
biznesowe rejsy łodzią, podpisywanie umowy w pływającej 
restauracji czy konferencje organizowane blisko natury. – 
Takie okoliczności przyrody, cisza i brak tłumów sprzyjają 
skupieniu, kreatywności i są źródłem dla nowych pomysłów 
biznesowych – zauważa Marek Ciesielski z olsztyńskiej agencji 
Dział Marketingu. 
Ten niewykorzystany potencjał regionu dostrzegły cztery 
mazurskie przedsiębiorstwa: Hotel Robert’s Port Żegluga 
Pasażerska Mikołajki, Grupa Amax, Ośrodek Żeglarstwa 
i Turystyki Wodnej Camp-Pisz oraz Szkoła Żeglarstwa Róża 
Wiatrów. Założyły konsorcjum i wspólnie zrealizowały projekt 
„M2 System”, którego nazwę można też odczytać jako Mazury 
podniesione do kwadratu. Efektem ich działań jest wspólny 
całoroczny i sieciowy produkt turystyczny „Mazury na szlaku 
kultury”. Dzięki unijnemu wsparciu w Węgorzewie, Starych 
Sadach, Mikołajkach i Piszu – kluczowych lokalizacjach ma-
zurskiego szlaku – powstały całoroczne produkty turystyczne 
skierowane do gości biznesowych.

Liderem „M2 System” jest Hotel Robert’s Port w Starych Sa-
dach. W ramach projektu wybudowano tu czteropiętrowe 
Mazurskie Centrum Kulturalno-Wystawiennicze. To najno-
wocześniejsze i największe centrum konferencyjne na Szlaku 
Wielkich Jezior Mazurskich, mogące pomieścić 450 osób. Łą-
czy nowoczesność z naturą – jego duże przeszklenia odsłaniają 
panoramę na jezioro Tałty. Organizowane są tutaj m.in. wysta-
wy, konferencje, targi, szkolenia, zakończenia regat, koncerty, 
a także eventy na wodzie. – To przestrzeń, która pozwala na 
zrealizowanie każdego wydarzenia – podkreśla Robert Śli-
wiński, właściciel hotelu Robert’s Port. – Wyróżnia nas wiele 
czynników, a przede wszystkim to, że działamy przez cały 
rok – nie zwalniamy tempa poza okresem wakacyjnym. Z prze-
strzeniami biznesowymi sąsiaduje hotel z szeroką ofertą SPA 
i możliwością zorganizowania posiłków biznesowych na statku.

Innowacyjna restauracja pływająca Grupy Amax już z nazwy 
tak właśnie brzmi: Mazurskie Laboratorium Smaku LAB_01. 
Będzie idealna nie tylko dla gości indywidualnych, ale też do 

organizacji cateringów podczas eventów firmowych, w któ-
rych Grupa, dzięki kilku restauracjom i obiektom noclegowym, 
specjalizuje się od lat. – Ten nowoczesny koncept będzie miał 
do zaoferowania to, co w naszym regionie najlepsze: dosko-
nałe mazurskie jedzenie, choć w zupełnie innej, nowoczesnej 
odsłonie oraz przepiękne widoki. To kwintesencja mazur-
skiego wypoczynku – wyśmienite dania, żaglówki na wodzie 
dosłownie na wyciągnięcie ręki, możliwość dopłynięcia do 
restauracji np. łodzią motorową bez konieczności schodzenia 
na ląd – wprowadza w klimat Marta Krasnodębska z Grupy. 
Dzięki środkom z projektu zainwestowano też w nowy sprzęt, 
który uzupełni dotychczasową ofertę i umożliwi organizację 
eventów firmowych z atrakcjami wodnymi: skutery, motorów-
ki, kajaki, a także rowery i skutery elektryczne.

W Hotelu Joseph Conrad, czyli Ośrodku Żeglarstwa i Turystyki 
Wodnej Camp-Pisz w ramach projektu powstały Mazurskie 
Domy Na Wodzie oraz rekonfigurowalny budynek wielofunkcyj-
ny. – W pełni wyposażoną przestrzeń o powierzchni 500 mkw. 
można podzielić na cztery mniejsze sale. Dzięki tej mobilności 
doskonale nadają się do realizacji szkoleń, konferencji, bankie-
tów firmowych, wystaw i pokazów – wyjaśnia Marek Łachacz, 
właściciel obiektów. – Innowacyjnym produktem turystycznym 
są także nasze domy na wodzie. To przestrzenie zrealizowane 
w oparciu o autorski pomysł dr Łukasza Piątka z Politechniki 
Warszawskiej – wysoki standard, nowoczesne wzornictwo i 100 
proc. natury. Bliżej wody już nie można mieszkać – dodaje.
Domy na wodzie zakotwiczone są w przystani Hotelu Joseph 
Conrad. Ich styl nawiązuje do wyglądu kajut na statku.

Wyjątkowym miejscem do wypoczynku i biznesu jest też 
Szkoła Żeglarstwa Róża Wiatrów w Węgorzewie. Malowni-
czo położony ośrodek na wysokim i stromym brzegu jeziora 
Święcajty przyciąga klimatem i wieloma atrakcjami. Dobrze 
poczują się tu amatorzy turystyki aktywnej, którzy lubią 
poczuć dreszczyk emocji. Oczywiście po dniu na wodzie czy 
w leśnych ostępach na zmęczonych gości czeka regionalna 
kuchnia, sauna i wygodne pokoje. Dlatego gdy szukacie 
niebanalnych rozwiązań dla biznesu, odkryjcie Mazury poza 
sezonem.
 
Tekst: Ewelina Zdancewicz

Hotel Robert’s Port: hotel-port.pl | Grupa Amax: mikolajki.com.pl | Camp-Pisz: camp.com.pl | Róża Wiatrów: roza.pl
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DOBRE MIEJSCA MADE IN
ODWIEDZAMY, POZNAJEMY, POLECAMY

Spokój i równowaga – gdy rozmawiasz z Agą Ptasik nabierasz 
przekonania, że faktycznie da się osiągnąć harmonię w życiu, 
o ile zdecydujesz się zająć tym, co kochasz. Ona kilka lat temu 
zamieniła pracę w banku na pracownię biżuteryjną, a ekscyta-
cję wahaniami na rynku kapitałowym, na medytację podczas 
obcowania z kamieniami naturalnymi. Teraz przenosi do re-
alnego świata wzory, które ma w głowie, tworząc oryginalne 
projekty bransoletek, kolczyków i naszyjników. Aga Ptasik nie 
ogranicza się do jednej techniki – plecie, nawleka, przekra-
cza granice. Łączy minerały ze szlachetną chirurgiczną stalą 
i szklanymi paciorkami, zdobi chwostami i wiąże makramowe 
sploty. Spędza godziny na komponowaniu, by uzyskać zado-
walający ją efekt, a nabywca otrzymał coś wyjątkowego.
Drugą radością Agi jest dawanie nowego życia starej biżuterii. 
Jeśli znajdziesz na dnie szuflady naszyjnik nadgryziony zębem 
czasu, niemodną bransoletkę czy ulubiony kolczyk bez pary 
– przynieś, ona już coś wymyśli. Zostawi emocje i pozytywną 
energię jaką biżuteria nasiąkała przez lata, ale nada jej nową 
formę. – Pomagam zachować dobre wspomnienia – podkre-
śla. – Kiedyś przyszła do mnie dziewczyna z bursztynowymi 
koralami po zmarłej babci. Okazało się, że są trzy spadko-
bierczynie, więc z jednego naszyjnika zrobiłam trzy ozdoby 
i każda z nich nosi teraz jego cząstkę na pamiątkę.

Agę Ptasik można spotkać w olsztyńskim butiku Biżu Babki, 
którego jest współtwórczynią. Tam obejrzysz jej prace, od-
dasz do naprawy popsutą biżuterię, wysłuchasz opowieści 
o właściwościach kamieni, albo po prostu łykniesz trochę 
dobrej energii.

BIŻUTERIA I ENERGETYCZNA BABKA

ITALIA W SERCU WARMII
Zalety kuchni włoskiej znają od 17 lat, a tajemnica ich pizzy 
tkwi w zaczynie na ciasto, którego receptura jest oczywiście 
strzeżona. To dzięki niemu ich pizza ma niepowtarzalny smak 
i chrupkość. Znana marka San Giovanni otworzyła pizzerię 
na olsztyńskiej starówce. Łączy to, co w kuchni włoskiej naj-
lepsze: jakościowe oryginalne produkty, dobre wino i sielską 
atmosferę. Inspiracje zaczerpnęli od mistrzów z Półwyspu 

Apenińskiego. Stamtąd też po-
chodzą produkty, które stanowią 
bazę dań, jak słynne prosciutto 
– szynka surowa i gotowana, 
salami, mozzarella, makarony, 
oliwki czy karczochy. Ale prócz 
włoskich klasyków są też np. 
pizza Góralska z oscypkiem 
i żurawiną (w opcji na wynos 
pizze dostępne też w rozmiarze 
60 cm). No i obowiązkowe pasty, 
gnocchi, ravioli plus gama win 
ze szczepów wyselekcjonowa-
nych przez samych właścicieli. 
Buon Appetito!

Pizzeria San Giovanni
 Olsztyn, ul. Kołłątaja 19
 pizzeriasangiovanni.pl

Bo Chenek
 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 5/3
 chenekbo.pl   fb/ChenekBo

Biżu Babki – Aga Ptasik
 Olsztyn, ul.Wyzwolenia 6
 Sklep internetowy: agaptasik.pl
 @AgaPtasikHandcraftedJewelry
 @agaptasik_jewelry 

PO BO CHENEK
To miejsce przywróciło 
ch le  bowi jego na leżne 
miejsce. A zaczęło się dość 
niewinnie, kiedy Michał 
Tomczyk z pasją wypiekał 
chleb własnym dzieciom. 
Potem stanął do konkur-
su i wygrał „sycylijczykiem”, czyli chlebem z oliwkami (jest 
w ofercie). Po pieczywo zaczęli upominać się znajomi. I tak 
zrodziła się znana miłośnikom rzetelnego chleba piekarnia 
„Bo chenek”. Ta rzemieślnicza manufaktura mieści się w kli-
matycznym starym zaułku Zatorza. Ponieważ tradycyjna 
technologia nie pozwala na „doprodukowanie” pieczywa 
(chleb powstaje w trzydniowym procesie), czynna jest do… 
ostatniego bochenka. Ale amatorzy „Bo chenka” korzystają 
z formy abonamentowej lub zamówień internetowych – wpa-
dają tylko po torbę z przygotowanym zamówieniem. Co-
dziennym hitem są bagietki i zakwasanty, czyli croissanty za 
zakwasie oraz drożdżówki z sezonowymi owocami. A kiedy 
do pracy przyszedł piekarz Łukasz, stworzył recepturę chleba 
z orzechem włoskim i żurawiną, czyli na słodką nutę. Został 
w ofercie jako Chleb Łukasza.
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wypoczynku – pobliska stodoła wybudowana w warmińskim 
stylu mieści 70-metrowy apartament z tarasem, salę komin-
kową i kuchnię z piecem do pizzy. Tu od jesieni odbywać się 
będą wieczorki przy winie, najsłynniejszym włoskim daniu 
z lokalnymi dodatkami i dobrej muzyce, która jest jedną z pasji 
właścicieli. – Przeprowadzka na wieś długo chodziła nam po 
głowie, a pandemia przyspieszyła podjęcie tej decyzji. Final-
nie odeszłam z pracy w korporacji i osiedliśmy na mazurskiej 
prowincji – zdradza Wioletta. – Daję tu upust swoim pasjom, 
m.in. ekologii i gotowaniu. To miejsce pozwala zatrzymać się 
w pędzie i celebrować czas spędzony z najbliższymi w otocze-
niu kojącej przyrody.

Klimat niczym w baśni: otoczona lasem drewniana chata 
z bala, blask ognia w kominku i suto zastawiony stół. Prywat-
na 15-hektarowa wieś Dąbrowszczyzna w otulinie Puszczy 
Napiwodzko-Ramuckiej przyciąga szukających wytchnienia 
od miejskiego zgiełku. – Sprowadziliśmy się z Gdyni, ale ja 
pochodzę z Podlasia, a mąż z Warmii – tłumaczy Wioletta 
Adamowicz, właścicielka Chaty z Bala z okolic Olsztynka. 
– Połączyliśmy to, co obie krainy mają najlepszego: histo-
ryczną architekturę, komfortowy wypoczynek wśród lasów 
i  jezior oraz lokalne sezonowe produkty. Sosnowe bale, 
z których powstała stuletnia chata sprowadzona z Hajnówki, 
wypełniają wnętrza subtelnym zapachem drewna, natomiast 
latem są świetną izolacją przed wysoką temperaturą. Kom-
fortowa przestrzeń ze świetnie wyposażoną kuchnią, sauną 
na tarasie i ogrodem otoczonym świerkami, przystosowana 
jest do wypoczynku dla sześciu osób. Na powitanie czeka 
na nich śniadaniowy kosz z wypiekanym przez właścicieli 
domowym chlebem na zakwasie oraz ekologicznymi sma-
kołykami z ogrodu i sadu w sezonie. – Goście trafiają do nas 
głównie z rekomendacji. Mimo że działamy niecałe dwa lata, 
wypracowaliśmy już bazę stałych klientów, którzy polecają 
nas znajomym – przyznaje Wioletta. To zmotywowało wła-
ścicieli do stworzenia kolejnego nietuzinkowego miejsca do 

CHATA O ZAPACHU CHLEBA

Osada Dębowo
 Kiersztanowo 31, Jeziorany
 osadadebowo.pl

Slow Stories 
 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1A (parter)
 Slow Stories - fotografia   slowstories.fotografia

Chata z Bala
 Mierki 60A   chatazbala.pl

OSADA DĘBOWO  
– MIEJSCE DOBREGO SMAKU
Klimatyczna stodoła, ogród pachnący lawendą, stary sad 
i pomost nad malowniczym stawem. A do tego kuchnia ba-
zująca na lokalnych sezonowych produktach i komfortowa 
baza noclegowa. Osada Dębowo położona w sercu Warmii 
słynie z organizacji wesel nawet na 150 osób, ale niezwykły 
plener i infrastruktura zachęcają do organizacji tu również 
warsztatów, festiwali, artystycznych plenerów, targów. War-
miński Festiwal Win i Nalewek 2022 przyciągnie tu w week-
end 15–16 października miłośników i wytwórców kraftowych 
alkoholi z całej Polski. W programie m.in. degustacje, kon-
kursy i wykłady. Jedyne takie wydarzenie w regionie będzie 
organizowane w Osadzie Dębowo cyklicznie.

ŚWIATŁO I CZUŁOŚĆ
Światło – pierwsze słowo jakie przychodzi na myśl patrząc 
na zdjęcie autorstwa Agnieszki Blonki. Rozproszone, klima-
tyczne, naturalne. Ale ważniejsze jest drugie słowo, które 
pojawia się zaraz po nim – opowieść. O ludziach, którzy są 
na fotografii, relacjach, miejscach, czułości, dumie, miłości. 
Patrzysz przez magiczny obiektyw Slow Stories, a w głowie 
niespiesznie zaczyna układać się historia. 
Jeśli chcesz lepiej poznać Agnieszkę Blonkę zajrzyj do jej fo-
tograficznego studia Slow Stories przy olsztyńskim ratuszu. 
Możesz tam wpaść po szybkie zdjęcie do dokumentów, albo 
na dłuższą wizytę przy kawie i dobrej muzyce. Obgadacie 
pomysł na ślubny reportaż, sesję do rodzinnego albumu czy 
profesjonalnego portfolio. 
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RENOWACJA!
Zamiast równać z ziemią, w przypływie odwagi i sporej dawki szaleństwa ratują stare siedliska 

i stodoły. Oto pięć miejsc, które powstały z ruin za sprawą prawdziwych pasjonatów. Poczujecie 
w nich ducha historii i odkryjecie autentyczną architekturę Warmii i Mazur.

Partner cyklu:

AKCJA:

Plajny – Ogród Dobrych Myśli
Dom podcieniowy liczący sobie niemal 300 wiosen. Ogłoszenie o sprze-
daży znalazła w gazecie mama Pauliny, dzisiejszej gospodyni Plajn.  
Po kapitalnym remoncie w 2015 roku Dom Dobrych Myśli przyjął pierw-
szych gości. Spać można nie tylko w nim, ale też w należących do Plajn: 
Domu Mariana i Stodole. Goście uwielbiają tutejszą kuchnię, prym wiodą 
dania wege, ale i mięsożercy wyjeżdżają stąd zadowoleni. Super miejsce 
dla grup warsztatowych.
Plajny – Ogród Dobrych Myśli / Slowhop.com

Modry Ganek
Agnieszka i Marek do tego stopnia zakochali się w niszczejącym budynku 
nieopodal Grunwaldu, że postanowili sprzedać własny dom. Przez pół 
roku mieszkali w przyczepie z dzieckiem i stadem zwierząt. Od 2018 roku 
Agnieszka i Marek przyjmują gości w kameralnym gospodarstwie agro-
turystycznym – Modrym Ganku. Do wyboru są dwa gościnne pokoje na 
poddaszu i domek na drzewie za starym sadem. W sezonie letnim działa 
dodatkowo świetlica w starej stodole. Modry Ganek / Slowhop.com

Zielono Mi
Historią tego domu można obdzielić przynajmniej kilka powieści. W miej-
scu dzisiejszego Zielono Mi od 1938 roku działała niemiecka podstawówka. 
W czasie wojny budynek był siedzibą szkoły wojskowej. Tuż po wojnie 
działał w nim ośrodek kolonijno-wypoczynkowy, a następnie schronisko 
młodzieżowe. Kasia i Mirek kupili dom w 2015 roku, a w 2022 przyjęli 
pierwszych gości. Do zamieszkania są dwa apartamenty i trzy pokoje. 
Pyszne śniadania ze świeżym chlebem na zakwasie – w cenie noclegu.
Zielono Mi / Slowhop.com

Pastwisko Mazury
Monika i Olaf trzy lata pracowali nad ruiną na środku mazurskiego pastwi-
ska, w towarzystwie ponad setki krów. Z budynku pamiętającego początki 
XX wieku zachowali co się dało: charakterystyczną czerwoną cegłę, stare 
belki, okna, dachówkę, żeliwną wannę i meble, w które też tchnęli nowe 
życie. Pastwisko Mazury można wynająć w całości i spokojnie wyśpi się 
w nim 12 osób. Bonus: odkryty basen w ogrodzie i piec do pizzy pod zada-
szoną altaną. Pastwisko Mazury / Slowhop.com

Krzywe 3
Tym razem obora, nad samym jeziorem, która z powodzeniem mogłaby star-
tować w konkursie najlepszych renowacji. W miejscu, gdzie dawniej trzymano 
zwierzęta, jest łazienka z sauną, dalej przestronna kuchnia ze starym kaflowym 
piecem, trzy sypialnie i antresola z rzutnikiem. Wygodnie wyśpicie się w ósem-
kę. W sadzie prócz wielowiekowych jabłoni znajdziecie piec do pizzy i sporo 
miejsca do biesiadowania. Po przejściu przez niebieskie drzwi traficie na pry-
watny pomost nad jeziorem Krzywe. Ważne: dwa SUP-y do waszej dyspozycji.
Krzywe 3 / Slowhop.com
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Jeśli poznamy emocje i doświadczenia 
turysty, który odwiedza nasze miasto 
czy region, lepiej zrozumiemy kierunek, 
w którym mamy je rozwijać. Bo same akcje 
promocyjne i kuszące hasła mogą stać 
się większą pułapką niż nam się wydaje.

ŚCIEŻKA 
DO 
ZŁOTEGO 
BIZNESU

MARKA WARMII I MAZUR

 MARKA WARMII I MAZUR



A czy jest jakaś książkowa hierarchia doświadczeń i przeżyć 
turysty, które miasta powinny znać? Turysta nie ocenia mia-
sta za całokształt, a za jego wybrane fragmenty.
Są punkty tożsame dla wielu miejsc: sklepy z pamiątkami, 
znane restauracje, wypożyczalnie sprzętu do rekreacji, pobyt 
na starówce. Przecież turyści nie zapuszczają się na obrzeża.
Turysta ma przejść uliczkami starówki, odwiedzić muzeum, 
zjeść lokalny smakołyk.

A pan? Gdzie był na wakacjach i czego doświadczył?
W Wiedniu. Kiedy szliśmy z rodziną ulicą, zaczepiła nas gru-
pa ubrana w stroje z epoki i zaprosiła na koncert najbardziej 
znanych utworów wiedeńskich klasyków. Tak nas przekonali 
do wydarzenia, że kupiliśmy bilety. Koncert był ewidentnie 
pod turystów, więc na sali koncertowej mieliśmy przegląd 
różnych narodowości – oczywiście w stosownych dla turystów 
strojach: w klapkach i spodenkach. Dwugodzinny koncert był 
przeplatany świetnymi anegdotami związanymi z dawnymi 
mistrzami. To było tak mocne doświadczenie, że po koncercie 
miało się w zasadzie jedną refleksję: byłem w prawdziwym 
Wiedniu, dotknąłem i doświadczyłem tego miasta.
Ci ludzie, którzy nas zaprosili na koncert, weszli w naszą ścież-
kę i pokierowali nami.

Są szablony pasujące do każdego miasta i regionu?
Każde miasto samo powinno ułożyć swoją ścieżkę doświad-
czenia, bo najlepiej zna swoje atuty. Rzadko jednak miasta 
i regiony mają odpowiednie kompetencje do strategicznego 
planowania w tym zakresie. W pierwszym etapie warto sko-
rzystać z pomocy ekspertów.

A czy miasta rzetelnie analizują swoje akcje promocyjne, czy 
raczej ślepo wydają pieniądze?
To jest największa słabość miast i regionów. Zbyt mocno sku-
piają się na sferze komunikacji i zachęcania turystów, włącznie 
z angażowaniem influencerów. Za to bardzo rzadko ten sam 
poziom uwagi poświęcają doświadczeniu, bo zakładają, że nic 
złego nie może się wydarzyć. To największy błąd.
Jeśli mamy zwykły produkt, dajmy na to wodę mineralną, 
i ustami Cindy Crawford czy Brada Pitta składamy obietnicę, 
że to najlepsza woda, to jako odbiorcy nawet tego nie zweryfi-
kujemy, tylko poddamy się pewnej narracji. Bo skoro nasi idole 
to promują, to automatycznie transferujemy tę wartość na 
siebie. Kupujemy tę wodę i choć smakuje jak każda inna, nasz 
umysł już jest przekonany, że jednak była lepsza. Natomiast 
w przypadku miejsc komunikacja nie jest najważniejszym 
elementem, bo to właśnie przez doświadczenie buduje się 
markę. Warto to podkreślić jeszcze raz. Jeśli miasto afiszuje 
się np. jako kajakarska stolica Polski, to musi zadbać o to, aby 
kreować to doświadczenie lepiej niż wszyscy inni. Jeśli tego 
nie zrobimy, turysta wróci rozczarowany i zapyta z rozgory-
czeniem: jaka to stolica?!
Łatwo więc komunikować, puszczać spoty, robić wpisy na 
Facebooku czy Instagramie, ale jeśli nie kontrolujemy jakości, 
która kryje się w procesie doświadczania, to robimy krzywdę 
samym sobie.

Jak zatem badać to zapotrzebowanie turysty?
Najprostszym sposobem jest ankietowanie odbiorców, śledze-
nie ich wpisów w mediach. Ale są i bardziej zaawansowane, 
np. badania neuromarketingowe i biometryczne. Upraszcza-
jąc, chodzi o odkrycie, jakie reakcje wywołują w ludziach 

MADE IN: Czego miasta, a może i regiony, mogą uczyć się od 
odwiedzających je turystów?
Piotr Lutek: Informacja zwrotna ze strony turystów ma wie-
loaspektowy obraz, bo mówi nam, czy oni zarekomendują to 
miejsce, wrócą do niego, czy też w przyszłości ominą szerokim 
łukiem. My jednak przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, co 
wpłynęło na tę opinię. To, że turysta wraca do nas, to super. 
Ale jeśli nie wiemy, dlaczego wraca i które doświadczenie tak 
mocno emocjonalnie osadziło go w tym miejscu, to możemy 
albo przypadkowo je zepsuć, albo nie mieć szansy zwiększe-
nia jego oddziaływania. Problem polega na tym, że miasta 
i regiony z tym doświadczeniem turysty robią bardzo mało.
A trzeba wiedzieć, skąd turysta dociera, którą drogą, jakim 
transportem, gdzie się zatrzyma, gdzie szuka restauracji, co 
go interesuje, w którą stronę pójdzie… Monitorowanie ruchu 
turystów jest przydatne do określania tzw. punktów styku, 
czyli miejsc i momentów, które najmocniej oddziałują na od-
biorcę, kreując wizerunek miejsca w jego głowie: strona inter-
netowa, dworzec, restauracje, starówka czy deptaki. Miejsca 
styku decydują o emocjach najbardziej, więc tam właśnie trze-
ba stanąć na głowie. Nie chodzi tylko o to, aby marka była wi-
doczna, ale również, by jej istota była tam dobrze wpasowana.

Czym jest dla turysty doświadczenie miejsca?
To przeniesienie idei marki na to, co on widzi, słyszy, czuje 
i dotyka. Inaczej mówiąc, musimy wiedzieć, jak turysta kon-
sumuje miejsce, które odwiedza. Trzeba dowiedzieć się, co go 
w tym miejscu spotkało i czy to wydarzenie spełniło obietnicę 
marki, która przyciągnęła turystę. Jeśli na stronie interneto-
wej budujemy klimat wypoczynku z sielskimi obrazkami, na 
których widać wczasowiczów, oderwanych od codziennego 
funkcjonowania, jedzących przy ognisku i romantycznie pły-
wających kajakami, to pytanie nasuwa się proste: jak tę obiet-
nicę marki przenosimy na to, co się potem faktycznie dzieje.
I tu się zaczyna problem. Samorządy często opowiadają jakąś 
historię swojego miejsca, a później nie mają narzędzi, świado-
mości lub chęci, żeby ją przenieść na doświadczenie. Kajaki? 
Owszem są, ale w wypożyczalni i na szlaku jest tak tłoczno, że 
ludzie się denerwują i mają już dosyć tych spływów.
To doświadczenie miejsca dzieli się na trzy części: przed 
pobytem, w trakcie i po pobycie. O tym ostatnim w zasadzie 
w ogóle się nie myśli – czy wysłał ktoś turyście choćby miłą in-
formację albo wręczył pamiątkę, by zakodował on to miejsce 
w sposób szczególny?

Co więc powinno zrobić miasto? Czy wystarczy, że pozna 
ścieżki, którymi podąża turysta, czy powinno mu je wyraźnie 
zasugerować?
Mądre miasta i regiony pracują z turystą tak, by on nie zbaczał 
z tych ścieżek. By poruszał się zgodnie z naszymi oczekiwania-
mi. Jeśli zadbamy o to, gdzie turysta pójdzie, co zje, jaką usły-
szy muzykę, jakie dodatkowe atrakcje znajdzie przy zabytkach 
i jakie muzea odwiedzi, mamy większą pewność, że wróci nała-
dowany pozytywnymi emocjami. Bo taki jest nasz cel – nasycić 
wszystkie zmysły turysty, aby pracowały na pełnych obrotach.
Ten moment przekroczenia, spełnienia oczekiwań jest w mar-
ketingu kluczowy, bo decyduje o impulsie rekomendacyjnym 
i poziomie lojalności. Zadowolony turysta poleci dane miejsce 
innym i sam też wróci. Mówiąc kolokwialnie: my już nie musi-
my go kupować, bo on jest już trochę nasz i pracuje na nasz 
sukces. Dlatego właśnie doświadczenie jest zdecydowanie 
ważniejsze niż komunikacja.
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PIOTR LUTEK
prezes Synergii, certyfikowanej jednostki, zajmującej 
się projektowaniem i tworzeniem marek terytorial-
nych. Lublinianin, absolwent SGH oraz The Chartered 
Institute of Marketing. Konsultant w zakresie tworzenia 
i zarządzania markami miast, regionów i produktów 
turystycznych. Wraz z Departamentem Koordynacji 
Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego stworzyli strategię 
budowania marki regionu, która w lutym 
została zatwierdzona do realizacji.

konkretne obiekty czy zdarzenia i jakie emocje tym reakcjom 
towarzyszą. Przykładowy turysta – uczestnik tego typu badań 
– porusza się po mieście ze specjalistyczną opaską założo-
ną na głowę (elektroencefalograf, EEG), a my dowiadujemy 
się, jakie obiekty pojawiające się na jego drodze powodują 
określone emocje. Dodatkowo badany ma założone specjalne 
okulary (eye-tracking), dzięki którym widzimy, na czym skupia 
się wzrok badanego turysty. Po takim badaniu możemy na 
przykład zapytać: dlaczego bałeś się, kiedy przechodziłeś 
obok fontanny? Kiedy usłyszymy odpowiedź: „Bałem się, że 
się poślizgnę i złamię nogę”, wiemy, co możemy zrobić, by ta 
fontanna zaczęła kojarzyć się przyjemniej. 
Im więcej wiemy o prawdziwych emocjach konsumenta, tym 
większą dysponujemy skarbnicą wiedzy o tym, co i jak należy 
poprawić. Miasta i regiony zasadniczo nie robią tego.
Czasem jednak przestrzeń wokół jest tak piękna, jak np. na 
Mazurach, że widmo porażki w konfrontacji z doświadczeniem 
turysty wydaje się niewielkie. A przecież i na Mazurach spo-
tkamy podróżujących, którzy źle zostali poprowadzeni, trafili 
na restaurację z niesmacznym jedzeniem, gospodarza bez 
empatii, zapłacili niebotyczną sumę za parking.

Napisał pan w jednym ze swoich materiałów szkoleniowych: 
„wizyta w mieście musi być jak wizyta w teatrze, ale nie tym 
improwizowanym, a dobrze zorganizowanym”.
Tak, bo doświadczeniem trzeba zarządzać. Jeśli ktoś powie, 
że Warmia i Mazury to miejsce, w którym każde doświadcze-
nie wywołuje zadowolenie, to odbije mu się to czkawką. Skoro 
mamy jeziora, to już nic nie trzeba robić? Przecież to nie są 
jedyne jeziora na świecie, konsument zaś może doświadczać 
czegoś obok jeziora, a niekoniecznie pływać na łódce. Więc 
to, co tworzymy wokół, musi być pod naszą kontrolą.

À propos teatru… Krystyna Janda opowiedziała nam kiedyś 
na spotkaniu, że w jej teatrze kultura musi zaczynać się już 
od spotkania z panią w kasie.

Oczywiście! Zwróćmy uwagę, że jeżeli szatniarka ciekawie 
i ze swadą opowiada o sztuce, na którą właśnie wchodzimy, 
to przekracza to nasze oczekiwania i  jesteśmy pozytyw-
nie zaskoczeni. To na doświadczeniu się wygrywa, a nie na 
komunikacji. Te regiony i te miasta, które zrozumieją wagę 
doświadczenia, zwyciężą. Poruszyliśmy to zagadnienie w na-
szym cyklu jako trzecie, ostatnie, ale według mnie jest ono 
najważniejsze. I o tym trzeba pamiętać.
 
Rozmawiał: Rafał Radzymiński

Przeczytaj wywiad z Piotrem Lutkiem: 
• o strategii budowania marki Warmii i Mazur 
oraz drogi, jaką przejdziemy do pozycji silnego  
gracza na europejskiej arenie;
• o efekcie pochodzenia, czyli co jest naszym 
regionalnym „made in”, które może wypromować 
rozpoznawalność Warmii i Mazur.
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MADE IN: Apartament z letnim ogrodem i jacuzzi na da-
chu, prywatne SPA, kryty basen z widokiem na taflę jezio-
ra – brzmi jak amerykański sen, a tworzycie takie miejsca 
w Olsztynie.
Patryk Trochimiuk: Jako Harmony Group wywodzimy się 
z grupy PEDBUD, wiodącego w regionie wykonawcy trudnych 
i spektakularnych realizacji. Mamy więc solidne fundamenty 
doświadczenia budowlanego, ale zawsze marzyło mi się two-
rzenie takich inwestycji, jakich na Warmii i Mazurach jeszcze 
nie ma. Miałem wizję kameralnych architektonicznych perełek 
powstających w najpiękniejszych lokalizacjach.

KOGO 
WYSPIAŃSKI 
ZAPRASZA 
NA SZAMPANA

W ścisłym centrum Olsztyna – apartamentowiec Wyspiański, 
w Parku Centralnym znajdzie się Parkya, Azyllium – na dzikim 
wybrzeżu jeziora Ukiel – wybieracie miejsca magiczne, loka-
lizacje o jakich się marzy do zamieszkania, niezależnie czy 
mowa o centrum miasta, czy enklawie natury tuż pod miastem.
Stawiamy kameralne budynki, a nie wielkie osiedla, dlate-
go że w naszym rozumieniu luksus to wolność i przestrzeń, 
a zarazem intymność. Trudno o nią, kiedy zamiast czternastu 
apartamentów mamy ich sto czternaście. A nam zależy na 
tworzeniu rzeczy niepowtarzalnych, a nie tysięcy metrów, aby 
mnożyć marżę.

Co powstanie kiedy zmiksujemy śmiałą 
wizję z kunsztownym wykonaniem? 
Perełki architektury. Znaleźć je 
można w Olsztynie, wystarczy szukać 
w lokalizacjach nieprawdopodobnych. 
Poznajcie wizję i intuicję Patryka 
Trochimiuka, twórcy Harmony Group.
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Rozmawiała: Agnieszka Kacprzyk / slowodaje.pl
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Zapamiętałam kiedyś twoje słowa, że Harmony Group ma 
być Rolls-Royce’m polskiej branży deweloperskiej.
Gdybym powiedział, że chcę tworzyć inwestycje w stan-
dardzie premium, pewnie byś tego nie zapamiętała. Słowa 
szybko się dewaluują. Teraz wszystko jest premium, luksuso-
we, elitarne i najwyższej jakości. A wspomniany Rolls-Royce 
jest synonimem najwyższej światowej klasy – misternego 
połączenia śmiałej wizji z kunsztowną realizacją. I to jest nasz 
wyznacznik. 

Skąd ta śmiałość?
Każda nasza inwestycja staje się moją nową pasją. Jeszcze 
zanim wbijemy pierwszą łopatę, już nią żyję. Mam dobrą in-
tuicję do wyszukiwania niezwykłych lokalizacji i kiedy sobie 
coś upatrzę, nie dam za wygraną. O niektóre działki starałem 
się latami. Poza naszym regionem wyjątkowym miejscem na 
pewno jest Wyspa Sobieszewska koło Trójmiasta, gdzie staną 
nasze apartamenty, a na Warmii, jak wspomniałaś, budujemy 
zarówno dla miłośników dzikiej przyrody, takie jest Azyllium, 
jak i tych, którzy chcą czuć bicie serca miasta. Taki jest Wy-
spiański i taka będzie Parkya. 
Położone w centrum, a jednocześnie w cichych przytulnych 
zaułkach miasta. Z Wyspiańskiego równie szybko dotrze-
my pod ratusz, jak i do urokliwego Parku Jakubowo, Lasu 
Miejskiego czy Łynostrady. Takie coś osiągnąć w mieście to 
sztuka. Wracamy do domu po pracy i zanim wybierzemy się 
pieszo do restauracji czy klubu – bo całe dobrodziejstwo 

centrum miasta mamy na wyciągnięcie ręki – fundujemy sobie 
relaks w jacuzzi na dachu o zachodzie słońca. Nawet i z kie-
liszkiem szampana.

Czy dla Harmony Group pracują sami wizjonerzy?
Nowoczesny, a jednocześnie ponadczasowy dizajn budynków 
to zasługa świetnego architekta Damiana Kotwickiego. Te bry-
ły z jednej strony wyróżniają się prostotą i elegancją, z drugiej 
idealnie wpisują się w naturę naszego regionu i mam pewność, 
że wytrzymają próbę czasu. Z kolei gdy mowa o wnętrzach 
naszych budynków, aranżacji holi i części wspólnych, inspiruje 
mnie wzornictwo najpiękniejszych hoteli świata. I to właśnie 
dzięki hotelowi trafiłem na pracownię architektury wnętrz 
Tete Concept. Zachwyciło mnie wnętrze hotelu Radisson 
w Ostródzie i okazało się, że to dzieło Eweliny Przewodow-
skiej-Ryłki, właśnie twórczyni Tete Concept. Już wtedy wie-
działem: chcę, aby projektowała dla Harmony Group.

Nieczęsto deweloper korzysta z pomocy architekta wnętrz.
Nie jest to standardem. Aranżacja części wspólnych jest zwy-
kle traktowana po macoszemu. U nas odwrotnie – dopiesz-
czamy detale, aby już w chwili otwarcia drzwi wejściowych 
poczuć, że znaleźliśmy się w miejscu wyjątkowym. 

Kim są wasi klienci? 
Na pewno osoby bardzo świadome. Wiedzą czego chcą, nie 
interesują ich efekciarskie triki, które miałyby im dodać pre-
stiżu. Oni już ten prestiż wypracowali swoją pracą, talentem, 
przedsiębiorczością i są przyzwyczajeni do życia na wysokim 
poziomie. Wiedzą jak zadbać o ciało i umysł, rozumieją wagę 
jakościowego wypoczynku, lubią otaczać się tym co piękne, 
trwałe, wykonane z pasją. Z pewnością to osoby poszukujące 
wyjątkowych wrażeń, przedmiotów i relacji. 

Harmony Group S.A.
 Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn
 tel. 885 251 000
 harmonygroup.pl
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MADE IN: Projekt apartamentowca przy ulicy Grzegorzewskiej 
w Olsztynie to dla Pana – jako architekta – duże wyzwanie?
Tomasz Lella: Można powiedzieć, że z tym miejscem „znam 
się” długi czas. 20 lat temu zaprojektowałem przystań kaja-
kową, która miała stanąć na tym terenie. Z różnych przyczyn 
obiekt ostatecznie nie powstał. Po latach znalazł się jednak in-
westor, który postanowił kontynuować ten temat. Część tego 
obiektu ma być przeznaczona pod obsługę ruchu turystycz-
nego, a w części mają powstać typowe apartamenty mieszkal-
ne. Jestem usatysfakcjonowany tym projektem, wydano już 
pozwolenie na budowę i czekamy na rozpoczęcie inwestycji.

Projekt, co widać po wizualiza-
cjach, czerpie z tradycji regionu.
Od ponad 30 lat staram się budo-
wać tożsamość Warmii i Mazur. 
Skupiam się na tym, by pokazywać 
inwestorom, że tradycyjna archi-
tektura tego regionu była oparta 

przede wszystkim na czerwonej cegle, czerwonej dachówce, na 
kamieniu i na drewnianych oknach, a budynki były proporcjo-
nalne i wkomponowane w krajobraz. Te obiekty miały w sobie 
pewną prostotę, a jednocześnie były funkcjonalne. Chciałbym 
aby ta architektura uległa ocaleniu, dlatego też powstał taki 
projekt „Przystań nad Łyną” – Apartamenty Grzegorzewska.

Urokliwe miejsce, jakim jest zakole Łyny, dostarczyło dodat-
kowych inspiracji?
Tak wyjątkowych miejsc praktycznie już nie ma. Swego czasu 
sugerowałem, aby na terenach nad Łyną stworzyć tzw. „We-
necję Olsztyńską” – obiekty skierowane frontem do rzeki z kli-
matycznymi kawiarenkami, restauracjami, by miasto rozwinęło 
nową wizję przestrzeni. Ta idea nie znalazła jednak akceptacji, 
ale cieszę się, że został zrewitalizowany Park Centralny – wi-
zytówka miasta, która znajduje się tuż obok przyszłej naszej 
inwestycji. Naturalnym przedłużeniem tego parku jest dalszy 
ciąg Łyny, czyli właśnie ulica Grzegorzewska. Trzeba spojrzeć 
oczami przyszłości i zobaczyć, jakie to miejsce ma potencjał. 
Jestem dobrej myśli, bo inwestor, czyli spółka D.Dom, pod-
chodzi do swoich realizacji odpowiedzialnie i z szacunkiem.

Otoczenie przyrody, bliskość Parku Centralnego i Starego 
Miasta, w dodatku apartamentowiec powstanie kilka me-
trów od brzegu Łyny – jakie rozwiązania zastosował pan 
w projekcie?
Połączyłem tradycję z nowoczesnością. Z  jednej strony 
elewacja z czerwonej cegły i czerwony dach, z drugiej duże 
przeszklenia z widokiem na rzekę i przyrodę oraz przyku-
wające uwagę olbrzymie lukarny obłożone czarną blachą. 
Budynek nie będzie w formie prostokąta – z jednej strony ma 
zakrzywienia, przez co jest bardziej oryginalny. Ciekawym 
rozwiązaniem są ponadto antresole na ostatniej kondygnacji, 
gdzie powstaną mieszkania dwupoziomowe. To chyba będzie 
pierwszy obiekt w Olsztynie z takimi loftami, a klimat jest 
naprawdę niesamowity. Dobrze, że znalazł się 
deweloper, który podzielił wizję architekta 
i mu zaufał. Jestem przekonany, że ten 
apartamentowiec będzie perełką na ma-
pie Olsztyna.
 
Rozmawiała: Karolina Bergman

 ddom.eu
 Biuro sprzedaży: tel. 733 390 490

GRZEGORZEWSKA 
W BLASKU ŁYNY

Od ponad 30 lat buduję tożsamość 
Warmii i Mazur. Pokazuję inwestorom, 
że tradycyjna architektura regionu była 
oparta przede wszystkim na czerwonej 
cegle, czerwonej dachówce, kamieniu 
i na drewnianych oknach, a budynki były 
proporcjonalne i do tego wkomponowane 
w krajobraz. I taka będzie też najnowsza 
inwestycja – podkreśla Tomasz Lella, 
architekt wyjątkowego apartamentowca 
Grzegorzewska w Olsztynie.
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ców, bo pracują tam zarówno doświadczeni profesorowie, jak 
i uzdolnieni młodzi badacze. 

Zdrowe życie
Działania Instytutu skupiają się na badaniach interdyscypli-
narnych. Jednostka sprawnie łączy nauki o żywności z tema-
tyką rozrodu zwierząt i człowieka. Pod tym względem jest 
to wiodąca placówka w Polsce i jedna z lepszych w Europie. 
Olsztyńscy naukowcy specjalizują się w doskonaleniu biotech-
nik i biotechnologii rozrodu oraz badają relacje zachodzące 
pomiędzy składnikami żywności a organizmem człowieka. 
W murach placówki z powodzeniem prowadzone są innowa-
cyjne prace w obszarze zrównoważonej akwakultury i ochrony 
gatunków zagrożonych wyginięciem.

Sukcesy olsztyńskiego Instytutu Rozrodu 
Zwierząt i Badań Żywności PAN wreszcie 
będą spójne z nowoczesnym obiektem. 
Warta 95 mln zł inwestycja powstaje 
w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego i pozwoli 
na zintegrowanie wszystkich pracowników 
z rozproszonych dotychczas Oddziałów.

Instytut PAN jest w gronie sześciu procent najlepszych ośrod-
ków w Polsce. Za ostatnich pięć lat działalności przyznano mu 
najwyższą ocenę A+ w dyscyplinie technologia żywności i ży-
wienia. Teraz dalszemu rozwijaniu potencjału placówki z pew-
nością pomoże nowoczesna siedziba, która skupi rozproszone 
dotychczas Oddziały.
A owe rozproszenie Instytutu stanowi nie lada wyzwanie lo-
gistyczne. Dwa oddziały: Nauk o Żywności i Biologii Rozrodu 
dzieli kilka kilometrów, zaś część zakładów mieści się w… 
Białymstoku.
10 czerwca w fundamenty nowej siedziby został wmurowany 
akt erekcyjny pod Centrum Badań Środowiska i Innowacyj-
nych Technologii Żywności dla Jakości Życia. Jak przyznał 
dyrektor olsztyńskiego instytutu PAN, prof. Mariusz K. Piskuła, 
budynek stanie się spełnieniem marzeń kilku pokoleń naukow-
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Projekt pt. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii 
Żywności dla Jakości Życia” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Cennych informacji dostarcza także Stacja Badawcza w Po-
pielnie, w której prowadzone są badania z udziałem lokalnych 
ras bydła oraz hodowanego tam od ponad 70 lat konika 
polskiego.
Instytut realizuje misję społecznej odpowiedzialności nauki, za 
co został nagrodzony tytułem „Popularyzatora Nauki” w kon-
kursie Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwa Nauki. Jako 
lider Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych 
dba o szkolenie młodych pracowników nauki – są m.in. bene-
ficjentami programów stypendialnych i międzynarodowych 
wymian doktorskich.
Pracownicy Instytutu od dawna realizują prace na rzecz po-
prawy jakości życia i zdrowia człowieka. Specjaliści z zakresu 
zootechniki, nauk o żywności, chemii, biologii, biotechnologii 
i medycyny opracowują rozwiązania dla powszechnych pro-
blemów społecznych, w tym chorób dietozależnych oraz za-
burzeń płodności. Wdrożenie skutecznych metod profilaktyki 
zdrowotnej może istotnie zmniejszyć koszty opieki medycznej 
oraz obniżyć ryzyko zapadalności na choroby cywilizacyjne. 
Dlatego rozwój centrum badawczego ma znaczenie w znacz-
nie szerszym kontekście społecznym.

Nowoczesne laboratoria
Wyposażenie specjalistycznych laboratoriów, które będą się 
mieścić w nowej siedzibie Instytutu, pozwoli na oferowanie 
najwyższej jakości usług dla jednostek naukowych i otocze-
nia gospodarczego. Umieszczenie wszystkich laboratoriów 
w jednym miejscu to również duże ułatwienie z perspek-
tywy logistycznej – bez konieczności transportu materiału  

biologicznego. Usprawni też świadczenie usług dla innych 
placówek oraz przemysłu. 
W nowej siedzibie naukowcy będą mieć dostęp do laborato-
rium o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. – Pracu-
jemy z organizmami GMO, wirusami i bakteriami, w związku 
z czym dostęp do naszego laboratorium jest ograniczony 
– podkreśla dr Magdalena Weidner-Glunde kierująca Pra-
cownią Mikrobiologii i Wirusologii Molekularnej. – W nowym 
budynku pracownia ta ma pełnić funkcję jednego z kilku la-
boratoriów specjalistycznych, tzw. core facilities. Nowoczesny 

sprzęt znajdzie się w jednym miejscu, co pozwoli na prowa-
dzenie eksperymentów od początku do końca w laboratorium 
o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa. Materiał gene-
tyczny musi być przechowywany w odpowiedniej tempera-
turze, w przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu, dlatego 
też wykonywanie wszystkich czynności w takich warunkach 
jest kluczowe.
Core facilities są wsparciem dla całego Instytutu. Udostęp-
niają wszystkim pracownikom sprzęt oraz dzielą się wiedzą 
i doświadczeniem na temat konkretnych metod. – Na chwilę 
obecną staramy się pomagać innym w pracach z udziałem 
GMO – dodaje dr Magdalena Weidner-Glunde. – Połączenie 
rozproszonych Oddziałów w nowym ośrodku ma szan-
sę zwiększyć liczbę interakcji pomiędzy poszczególnymi 
laboratoriami.
Ponadto core facilities świadczą usługi podmiotom zewnętrz-
nym. Wiele firm decyduje się bowiem na skorzystanie z takiej 
pomocy przed realizacją własnych przedsięwzięć.
Całkowity koszt projektu to ponad 95 mln zł, z czego 79,3 mln 
to środki dofinansowane z Unii Europejskiej, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2014–2020.
Budynek ma być ukończony do września 2023 roku, a do 
końca pierwszej połowy 2024 roku do obiektu mają przenieść 
się oba funkcjonujące na terenie miasta Oddziały Instytutu 
oraz dwa zakłady: Profilaktyki Chorób Metabolicznych oraz 
Patologii Rozrodu Człowieka, które obecnie mieszczą się 
w Białymstoku.
 
Tekst: Marta Antos, obraz: Arek Stankiewicz
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MADE IN: Nowa siedziba ERKO była planowana na jubileusz 
40-lecia, czy zwyczajnie się z nim zbiegła?
Marcin Pętlak (członek zarządu ERKO): Projekt powstawał 
5–6 lat temu i nie było planów, by zrealizować go na 40-lecie 
naszej firmy. To był raczej wynik realizacji strategii i szukania 
dobrego momentu na inwestycję, czyli… w środku najgłębszej, 
drugiej fali pandemii. Stwierdziliśmy, że ten stan zawieszenia 
nie może trwać wiecznie i wbrew wszystkiemu, mimo wielkie-
go stresu, w 14 miesięcy zbudowaliśmy nowoczesną siedzibę 
przy współpracy z firmą Przemysłówka Holding S.A. z Olszty-
na. Cieszymy się, że to właśnie oni wygrali przetarg.

Michał Pętlak (członek zarządu ERKO): Jak mówi stare chiń-
skie przysłowie: „gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, 
a inni stawiają wiatraki”. My postawiliśmy na wiatraki.

Kontynuując historię firmy, od razu planowaliście stworzenie 
nowej siedziby w Jonkowie, gdzie to się wszystko zaczęło?
Piotr Pętlak (prezes ERKO): Analizowaliśmy wszystkie po-
dolsztyńskie gminy, a finalnie zdecydowała lokalizacja więk-
szości pracowników naszej firmy. Inne obszary nie mają aż 
takiego znaczenia, bo dostawcy wszędzie dowiozą towar, 
a klientów i tak mamy spoza regionu.

ERKO – krótka nazwa, długa historia i wielki potencjał. O firmie z podolsztyńskiego 
Jonkowa najczęściej dumnie słyszy się, że „to ta, która produkuje części 
do Boeinga czy Airbusa”. Ten rodzinny biznes świętuje właśnie 40-lecie,  

i to w nowej siedzibie, która wreszcie dorównała poziomem samej pozycji firmy. 
O tym jak budował się światowy poziom marki, z pierwszej ręki opowiedzą 

szefowie drugiego już pokolenia założycieli – rodzina Pętlak.
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Prawdą jest jednak, że połączenie z Olsztyna do Jonkowa wy-
maga poprawy i liczymy, że infrastruktura drogowa i kolejowa 
konsultowana z silnymi podmiejskimi biznesami szybko po-
prawi ten obszar funkcjonowania. Ale cieszymy się, że gmina 
Jonkowo zyskała wizerunkowo na naszej inwestycji.

Nowoczesna siedziba firmy jest wabikiem dla ludzi wchodzą-
cych na rynek pracy?
Piotr: Mamy nadzieję. Już podczas pierwszego dnia przepro-
wadzki, kiedy ja z kadrową szliśmy korytarzem z kartonami 
w rękach, przyszedł zainteresowany pracą student. Jednak 
wizerunek współczesnej firmy to przede wszystkim stworzenie 
właściwych warunków pracy. Standardy sprzed kilku dekad 
już się przedawniły. Nie jest ważny tylko budynek, ale też kul-
tura organizacyjna, atmosfera w pracy i potencjał rozwojowy.

Jak daleko firma rodzinna może pójść w strukturę 
korporacyjną?
Piotr: Chcemy być hybrydą, która łączy dobre praktyki kor-
poracyjne z zasadami firmy rodzinnej, gdzie wszyscy dbamy 
wzajemnie o siebie i pracowników.
Jeśli wartości firmy przekazywane są przez wszystkie szcze-
ble, to filozofia firmy rodzinnej i korporacji jest taka sama. 
Z kolei te rodzinne z pewnością cechuje większa elastyczność.

Jak w 40 słowach opisać 40 lat firmy?
Piotr: Założył ją Roman Pętlak – tata Michała i mój. Po czte-
rech latach dołączyli jego dwaj bracia z Podkarpacia – Józef 
i Jan. Więc firmę prowadziło trzech braci w odległości 600 km 
od siebie z jednym działającym faksem, który obsługiwał 
przy okazji sąsiedni młyn i szkołę. I mimo wszystko udało się 
tym naszym ojcom-założycielom ten biznes rozkręcić. Potem 
kolejno po studiach dołączaliśmy my, a dzisiaj w struktury 
przedsiębiorstwa zaczynają już wchodzić nasze najstarsze 
dzieci, a więc trzecie pokolenie.
Michał: Warto wspomnieć, że tata, czyli Roman Pętlak, 
przeniósł się z podkarpackiej wsi na drugi koniec Polski, do 
Gdańska, zaczynając naukę w Technikum Budowy Okrętów 
Conradinum, a potem studia na Politechnice Gdańskiej. Pracu-
jąc w Centrum Techniki Okrętowej brał udział przy produko-
waniu trałowców, ale kiedy poznał przyszłą żonę, czyli naszą 
mamę, przeprowadzili się do Olsztyna. Tu został dyrektorem 
olsztyńskiego OLPASZU, ale za działalność w Solidarności 
SB doprowadziła do zwolnienia taty z pracy z sugestią, że 
w Olsztynie jej już nie dostanie. Za sprzedanego Fiata 126p 
i rodzinne znaczki pocztowe dziadka zbudował więc warsztat 
rzemieślniczy pod Olsztynem, w Jonkowie. Zaczął w nim od 
usług dla rolnictwa, często handlując barterowo: gospodarze 
przynosili jajka i kury w zamian za proste narzędzia rolnicze. 
To nie miało szans na przetrwanie, więc uruchomił produkcję 
wideł i motyk. Pamiętam, że cała rodzina wieczorami wypisy-
wała metki na wyroby.
Kiedy koniunktura podupadła, tata zwrócił się do kolegów 
z biura konstrukcyjnego stoczni gdańskiej o możliwość 
współpracy. Na spotkaniu rzucili mu na stół końcówki kablo-
we, dodając, że nikt nie chce się podjąć produkowania tego 
drobiazgu. Tata pochylił się nad tematem, pamiętam jak pro-
jektował je w naszym małym mieszkaniu na szóstym piętrze 
wieżowca przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie. Ale kiedy dostar-
czył im pierwszą partię, usłyszał, że nie są takiej jakości, jak 
austriackie. Więc tata wymieszał je na stole i zadał zagadkę: 
to teraz powiedzcie, które są czyje?

I tak to się zaczęło.
Potem włączył brata Józefa, który był technologiem w WSK 
w Rzeszowie i Jana, który pracował w Jaśle w melioracji. Jego 
bracia w kuźni dziadka w Czeluśnicy rozpoczęli od produkcji 
regałów dla bibliotek wiejskich. Warto też sięgnąć do naszego 
dziadka Piotra Pętlaka, który był kowalem. Szczycimy się tym, 
że obróbkę metali mamy w genach. Jego pierwsza kuźnia zo-
stała wybudowana tuż przed wybuchem wojny w Czeluśnicy 
i – co warte podkreślenia – służy nam do dzisiaj. Choć trudno 
w to uwierzyć, to pierwszy etap technologiczny obróbki łopa-
tek turbin lotniczych odbywa się właśnie tam.

Były przełomowe momenty, które z malutkiego rodzinnego 
zakładu wyniosły was na znaczącą markę w świecie?
Michał: Nie było jakiegoś skoku. To jest codzienna, kon-
sekwentna praca. Mamy spisaną strategię rozwoju firmy, 
która składa się z 24 projektów i jest naszym kodeksem po-
stępowania. U jego podstaw jest kultura pracy i wizerunek 
pracodawcy.
Nasz sukces postrzegam więc przez zrównoważony rozwój fir-
my. Ale na pewno istotny był pierwszy eksport w 2000 roku, 
poznawanie jego procedur, związane z  tym wyjazdy 
zagraniczne.
Piotr: Wyławiamy z naszych struktur silne strony, które rozwi-
jamy, stąd dzisiaj firma ERKO oparta jest na trzech dywizjach: 
ELEKTRO – końcówki okablowania oraz narzędzia dla elek-
trotechniki, AERO – części dla lotnictwa, ROBOTICS – zauto-
matyzowane i zrobotyzowane maszyny i gniazda procesów 
produkcyjnych. Tworzymy urządzenia i rozwiązania dla klien-
ta, czyli dobre garnitury szyte na miarę.
A nawiązując jeszcze do tej konsekwencji, o której wspomniał 
Michał, to dodam tylko, że zanim mogliśmy dostarczać części 
do samolotów, przez siedem lat uczyliśmy się i wdrażaliśmy 
restrykcyjne procesy, by uzyskać ostateczne certyfikaty nie-
zbędne w przemyśle aerospace.

Wraz z nową siedzibą stworzyliście centrum Naukowo-Ba-
dawcze. Nazwa od razu rodzi skojarzenia, że to łącznik prze-
mysłu z uczelnią. To przyszła kuźnia kadr?
Piotr: Ideałem byłoby, gdyby szkoły i uczelnie mogły tworzyć 
kierunki pod konkretne zapotrzebowania przedsiębiorczości 
w regionie. Tak m.in. rozwija się biznesowo Rzeszów, pod któ-
rym mamy naszą rodzinną filię we wspomnianej Czeluśnicy.
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Jako zarząd poświęciliśmy mnóstwo czasu, by stworzyć na-
szym pracownikom wymarzone miejsce pracy.
Michał: Mamy więc nadzieję, że ten kreatywny pokój będzie 
mocno eksploatowany.

Usłyszałem od was, że świętujecie porażki, bo one was dużo 
nauczyły.
Piotr: To stwierdzenie zasłyszałem podczas moich studiów 
w ICAN w Warszawie. Wierzymy, że nie myli się tylko ten, który 
nic nie robi. Ważne jest, by się uczyć i nie powtarzać błędów. 
Każdy z nas się stara, ale czasami – mimo zaangażowania – jest 
klapa. I wiemy jak czuje się pracownik, któremu nie wyszedł ja-
kiś projekt, więc jaki miałoby sens jeszcze wytykanie mu tego. 
Warto więc tę energię skierować do przodu, a nie wstecz.

Ale chyba są jakieś konsekwencje złych decyzji?
Piotr: Błędy są organizacji, a nie człowieka. Po prostu ktoś nie 
został dobrze przeszkolony z pewnych procesów. Więc jeśli 
jest porażka na jakimś etapie, to cenna jest ta wiedza, którą 
przy tej okazji zdobyliśmy i wspólnie przeanalizowaliśmy. 
To nie jest tak, że jesteśmy jako firma krystalicznie idealni, 
wszystko jest perfekcyjne i mamy nosy do góry.
Błędy pokazują co jest jeszcze do zrobienia, by być lepszym. 
Jeśli je rozpracujemy rzetelnie na etapie każdego działu, to 
właśnie świętujemy sukces, bo sporo się nauczyliśmy i jako 
firma ERKO dążymy do doskonałości.

Kto jest autorem nazwy ERKO?
Piotr: Roman Pętlak. Pamiętam dzień, jak tata w bloku przy ul. 
Kołobrzeskiej siedział z porozkładanymi kartkami z różnymi 
nazwami przyszłej firmy. Wzorcem była austriacka firma Stoc-
ko zaopatrująca polskie stocznie, więc chciał, by akustycznie 
kojarzyła się z nią. Dużo firm w naszej branży zaczyna się na 
literę „E”, bo działają w sektorze elektrycznym, a tata chciał 
umieścić jeszcze „R”, tego swojego Romana.

 
Rozmawiał: Rafał Radzymiński, obraz: Renton Media
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Bardzo dobrze współpracuje nam się od lat np. z AGH w Kra-
kowie, z którą zrealizowaliśmy wspólnie sześć projektów. Ale 
warunkiem prof. Tadeusza Knycha było, by ta nasza wspólna 
praca nie poszła na półkę. Wyniki tych prac realnie wspierają 
polski biznes. Ze współpracy z nauką czerpiemy dużo entuzja-
zmu i fanu, więc i sami przy tym łapiemy wiatr w żagle.
Dlatego chcemy zacieśniać współpracę z naszym uniwersyte-
tem, bo po ostatnich targach pracy kadra oraz studenci wręcz 
nie dowierzali, że pod przysłowiowym nosem mają firmę z ta-
kim potencjałem.
Poza tym jako marka chcemy też dzielić się naszą wiedzą i wy-
mieniać nią z innymi przedsiębiorstwami w regionie, by wspie-
rać się technologicznie. Marzy nam się, by wyrobić w Polakach 
zaufanie do prowadzenia biznesu wspólnie.

W nowej siedzibie na środku głównego korytarza stworzy-
liście salę do medytacji, do boksowania, do ćwiczeń. Jeste-
ście fabryką o światowej pozycji, a na piętrze można usiąść 
w pozycji kwiatu lotosu i na kwadrans „odpłynąć”.
Piotr: Pewne przedsiębiorstwo w Europie wprowadziło 
4,5-godzinną przerwę w pracy. Przeanalizowali, że to się im 
finalnie opłaca. My takich analiz jeszcze nie robimy, ale na 
pewno przyjemnie jest wyjść na zewnątrz do altany otoczonej 
kwiatami, w której można na chwilę oczyścić głowę i wrócić 
do pracy z innym nastrojem i energią – a więc sumarycznie 
w ciągu dnia zrobić i więcej, i lepiej. Ludzie to nie wskaźniki 
i excel, to także emocje, a my wierzymy, że te emocje oddzia-
łują na naszą produktywność. Jeśli pracowników spotka jakaś 
nieprzyjemna zawodowa sprawa, to dobrze jest te emocje 
wyładować czy wyciszyć w pracy, a nie zabierać do domu. 
Konsultowaliśmy więc z otwartymi na nowości pracownikami, 
jakie mają w tym zakresie potrzeby i tak narodził się ten kre-
atywny pokój: można posiedzieć na worku sako, przejść się 
boso po macie, która pobudza receptory, powisieć na drabin-
kach i wyprostować spięty od pracy przy komputerze kręgo-
słup, podyskutować grając w bilard, poboksować w worek, 
by rozładować zgromadzony stres, albo w siadzie japońskim 
wyciszyć się patrząc na piękny krajobraz.
Budynek zaprojektowali architekci Grzegorz i Kasia z pracow-
ni Proartis, a wnętrza naszej siedziby dopracowaliśmy wspól-
nie z psychologiem integracji sensorycznej Anią Parakiewicz 
oraz architektami Ania&Agnieszka. Cieszymy się, że wszyscy 
są z Olsztyna.
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Kiedy więc zaczęła być budowana nowa 
siedziba firmy Dramiński zaprojekto-
wana jako współczesna interpretacja 
warmińskiego siedliska, w dodatku 
wkomponowanego w rodzimy krajo-
braz, na ogrodzeniu zawisł wielki baner: 
„Tu powstaje Warmińska Dolina Krzemo-
wa”. Swoją drogą Dramiński współpra-
cuje z wieloma firmami i autorytetami 
z Kalifornii, w tym m.in. ze słynnym Ste-
vem Woźniakiem, współtwórcą Apple.
– To ważne, by zawodowo skupiać wo-
kół siebie entuzjastów, ludzi pasji i ge-
niuszy. Kiedy 25 lat temu pojechałem 
z dwoma inżynierami do Kalifornii za-
prezentować nasz pierwszy ultraso-
nogaf wielkości zeszytu, pracownik 
słynnej firmy Interson, z którą do dzisiaj 
współpracujemy, zapytał nas: „ile osób 
stworzyło go?”. Ja mówię: nas trzech. 
A on: „u nas nad takim czymś pracuje 
zespół stuosobowy”.
Po innowacyjnych urządzeniach, które 
zmieniły podejście do diagnostyki w me-
dycynie oraz weterynarii, firma Dramiń-
ski szykuje kolejne przełomowe dzieło. 

Prototypowe urządzenie stoi już w la-
boratorium nowej siedziby w Sząbruku 
– to ultrasonotomograf do wczesnego 
wykrywania nowotworu piersi u kobiet.
Wizja przyszłości firmy, która motywuje 
jej zespół do twórczej pracy, to zwięk-
szenie dostępności diagnostyki ultraso-
nograficznej na każdym kontynencie, by 
przyczynić się tym samym do budowa-
nia świata zdrowych ludzi.
Za swoje dokonania, światową pozycję 
w branży oraz promocję polskiej myśli 
technologicznej, na 100-lecie odzyska-
nia niepodległości firma Dramiński S.A. 
otrzymała z rąk prezydenta RP nagro-
dę, do której nominowało ją Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju.
 
Tekst: Rafał Radzymiński

niem może rozkwitać w sielankowej 
atmosferze Warmii i Mazur, co wcale nie 
przeszkadza, a wręcz pomaga rozwijać 
skrzydła na skalę globalną. 
– Bardzo często zawodowo jeżdżę do 
Szwajcarii. Firmy technologiczne świa-
towej klasy nierzadko działają tam w za-
ciszu wsi, a o  ich potencjale lokalna 
społeczność nie ma nawet świadomo-
ści. Spodobał mi się ten koncept i kiedy 
pojawiły się plany wybudowania nowej 
siedziby, chciałem, by właśnie wpisywa-
ła się ona w klimat regionu – opowiada 
Andrzej Wiktorowicz.
Rozkwit Doliny Krzemowej w latach 80. 
spowodował migrację zdolnych inżynie-
rów i naukowców do Kalifornii. – My do 
naszej firmy też ściągamy specjalistów 
nie tylko z kraju, ale i z zagranicy, bo 
czyż nie pięknie jest pracować nad in-
nowacyjnymi rzeczami, które podbijają 
świat, a w dodatku w tak pięknej scene-
rii, która na każdym kroku dostarcza ci 
relaksu i spokoju? 

Będąc jeszcze w szkole średniej Andrzej 
Wiktorowicz tworzył domowym sposo-
bem cartridge dla popularnych wówczas 
komputerów Atari po które użytkownicy 
dosłownie ustawiali się w kolejki. Było to 
w czasach, kiedy centrum technologicz-
ne świata mieściło się w słynnej Dolinie 
Krzemowej. – Komunikowałem wtedy 
kolegom fascynującym się technologią, 
że chciałbym u nas stworzyć Warmińską 
Dolinę Krzemową – wspomina dzisiaj 
Wiktorowicz.
Jest prezesem istniejącej od 35 lat firmy 
Dramiński S.A., uznanej marki w dzie-
dzinie ultrasonografii. To światowy lider 
jeśli chodzi o przenośne ultrasonografy 
medyczne oraz weterynaryjne, który 
swoimi urządzeniami zrewolucjonizował 
dostępność i  jakość diagnostyki. Na 
całym globie znane są też tworzone 
tutaj urządzenia dla rolnictwa, choćby 
wilgotnościomierze do zbóż.
Twórczego ducha zaszczepił firmie jej 
założyciel Janusz Dramiński, elektronik 
z wykształcenia. W 1987 roku porzucił 
pracę naukową i stworzył podwaliny 
zbudowania marki pod własnym nazwi-
skiem (dzisiaj pełni funkcję przewodni-
czącego Rady Nadzorczej).
Nowy rozdział w historii firma otworzyła 
w wakacje – przeniosła się do siedziby, 
która być może stanie się symbolem ro-
dzącej się w regionie piątej inteligentnej 
specjalizacji. Oparta właśnie na branży 
IT i wysokiej technologii z powodze-

Dramiński S.A.
 Sząbruk, ul. Wiktora Steffena 21
 draminski.pl   fb/com.draminski

SEN O DOLINIE
Światowe firmy zaszyte w zaciszu urokliwych wsi?  
Choć brzmi to jak sielanka to firma Dramiński S.A.  
spełniła marzenie o takim właśnie prowadzeniu biznesu. 
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Bycie przedsiębiorcą to przede wszystkim stan umysłu, 
odwaga, kreatywność, ciężka praca i umiejętność pla-
nowania na odległą przyszłość. Kolejnym etapem jest 

sztuka doboru współpracowników oraz delegowania zadań. 
W wielu przypadkach brak doświadczenia, niepewność czy 
strach przed niejasnymi regulacjami podatkowo-prawnymi, 
skutecznie opóźniają podjęcie decyzję o rozpoczęciu pro-
wadzenia takiej działalności, zaś niewinnie brzmiące skróty 
RODO, BDO, CRBR czy UOKiK wydają się nie istniejącymi 
zagrożeniami.
Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest przestrzeganie 
prawa. Prawo zaś to m.in. przepisy, które często się zmie-
niają. Brak aktualnej wiedzy w tym zakresie może skutkować 
poważnymi konsekwencjami. Przykładowo osoby, które 
zarejestrowały spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sto-
warzyszenie czy fundację i planują w taki właśnie sposób pro-
wadzić działalność gospodarczą, powinny w terminie siedmiu 
dni od dnia wpisu podmiotu do KRS zgłosić beneficjentów 
rzeczywistych do odpowiedniego rejestru.
Brak zgłoszenia lub zgłoszenie po upływie ustawowego 
terminu zagrożone jest karą pieniężną do miliona złotych. 
Co ważne, karą do tej samej wysokości zagrożony jest także 
brak uaktualnienia takich danych w ustawowym terminie. 
I choć nakładanie kar pieniężnych na początkujących przed-
siębiorców jest raczej rzadkością, to jednak w przypadku ich 
nałożenia, będą na pewno mocno odczuwalne. 
Do prowadzenia działalności gospodarczej warto się więc 
odpowiednio przygotować. Wiedza doświadczonych przed-
siębiorców, którzy odnieśli sukces lub prawników, specjali-
zujących się w obsłudze firm, wydaje się wręcz niezbędna, 
by w przyszłości bezpiecznie prowadzić swój biznes. Gdy 
dodamy do tego możliwość wsparcia mentorów, zajmujących 
się działaniami marketingowo-reklamowymi, public relations, 
księgowymi czy SEO to Akademia Przedsiębiorcy 3.0 jest tym 
miejscem, do którego każdy, kto planuje rozpocząć przygodę 
z własną firmą, powinien dołączyć.
 

Tekst: Piotr Bazyluk, radca prawny, mentor Akademii Przedsiębiorcy 3.0

Akademia Przedsiębiorcy 3.0
Jeżeli planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej 
lub już ją prowadzisz, dołącz do bezpłatnej Akademii 
Przedsiębiorcy 3.0. Wejdź na www.ap30.pl i stań się już 
dzisiaj częścią naszej społeczności, by w pełni świado-
mie rozwijać się jako przedsiębiorca.
W kolejnych cyklach będziemy sygnalizować zagadnie-
nia, które jako Akademia Przedsiębiorcy 3.0 szeroko 
analizujemy wraz z naszymi specjalistami, ale też dzieli-
my się bogatym doświadczeniem ludzi biznesu. Wszyst-
ko po to, by prowadzenie firmy stało się i przyjemniejsze, 
i prostsze.

Mecenas projektu:Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają 
przygodę z biznesem, jak i ci, 
którzy prowadzą go od dłuższego 
czasu, często nie zdają sobie 
sprawy z zagrożeń, które na nich 
czyhają. Nieświadome prowadzenie 
działalności gospodarczej może 
być kosztowne. Pytanie więc, 
gdzie poszukiwać wsparcia, aby 
nie tylko zminimalizować ryzyko 
prawno-ekonomiczne, ale również 
uzyskać pomoc merytoryczną 
w prowadzonych działaniach?

Bazyluk i Wspólnicy Law & More sp. z o.o.
 biuro@bazyluk.eu
 www.ap30.pl O
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Olsztyńska Szkoła Wyższa
 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59
 519 062 012
 osw@osw.edu.pl

JEST 
SREBRO,  
BĘDZIE 
ZŁOTO

MADE IN: 25-lecie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej – pani pierwsza refleksja?
Dr Agnieszka Górska: To piękny wiek, bo jak masz 25 lat to możesz 
wszystko, jesteś w pełni sił i góry przenosisz. A w przypadku uczelni to już 
na tyle duże doświadczenie, które pozwala szybko i skutecznie reagować 
na zmieniające się warunki rynku pracy. Szczególną wagę przywiązujemy 
do współpracy z potencjalnymi pracodawcami naszych studentów. Pozna-
jemy potrzeby rynku, aby dostosować program nauczania i jak najlepiej 
przygotować absolwenta do nowych oczekiwań. No i świadomość, że 
naszych absolwentów można spotkać wszędzie: w firmach, urzędach admi-
nistracji państwowej i samorządowej, szkołach, ochronie zdrowia. I tworzą 
również naszą kadrę naukową oraz administracyjną.

Trzy lata temu Olsztyńska Szkoła Wyższa połączyła się z Wyższą Szkołą 
Informatyki i Ekonomii TWP. To otworzyło nowe możliwości?
Integracja dwóch uczelni i scalenie wielu obszarów kształcenia było i jest 
ogromnym wyzwaniem. Jestem dumna, że działamy razem, bo to poszerza 
nam horyzont działania. Nie stoimy w miejscu, rozwijamy się. Dziś mogę 
też ogłosić, iż w struktury OSW włączyliśmy kolejną olsztyńską uczelnię 
– Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskie-
go. Tym samym staliśmy się największą, najbardziej konkurencyjną uczelnią 
niepubliczną w regionie o naprawdę bogatej ofercie edukacyjnej i z nowo-
czesną infrastrukturą. 

Wśród waszych absolwentów nie brak wybitnych osobowości.
Kończyli naszą uczelnię m.in. Paweł Papke, Joanna Jędrzejczyk, olimpijczy-
cy Adam Seroczyński, Patryk Piasecki, Mateusz Kamiński, Tomasz Mendel-
ski czy Leszek Urbanowicz. Dyplom OSW jest w posiadaniu ponad 40 tys. 
osób. Wśród nich są świetni pracownicy administracji, stanowiący kadrę 
kierowniczą ważnych instytucji, politycy, wybitni trenerzy, twórcy gabine-
tów kosmetycznych czy rehabilitacyjnych. 

Kosmetologia i fizjoterapia to wciąż wasze wizytówki?
Tak, to są nasze asy, a ich popularność wciąż rośnie. Wpisujemy się tymi 
kierunkami w trend strategii rozwoju województwa, jakim jest turystyka 
zdrowotna. Dostarczamy specjalistycznych kadr, które świadczą usługi 
o charakterze rehabilitacyjnym i kosmetycznym nie tylko mieszkańcom, 
ale i przybywającym turystom. Wszystkie nasze kierunki studiów mają 
profil praktyczny: administracja, ekonomia, pedagogika, zarządzanie, 
informatyka czy też z obszaru nauk o zdrowiu. Według danych z War-
mińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty wciąż odnotowywane są braki 
w kadrze nauczycieli naszego regionu, dlatego dużą uwagę przywiązujemy 
do kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i języka angielskiego. 
Ostatnio poszerzyliśmy ofertę o studia jednolite magisterskie nadające 
uprawnienia nauczycielskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czy po 25 latach funkcjonowania można powiedzieć, że wypracowaliście 
coś, co jest waszą trudną do podrobienia wizytówką?
Indywidualne podejście do studenta, czyli umożliwianie łączenia pracy, pa-
sji i studiów. Jesteśmy otwarci, przyjaźni i bez barier.
 
Rozmawiał: Kacper Małachowicz

Jubileusze niosą w sobie nutkę 
nostalgii, ale i cały wachlarz 
wyzwań na przyszłość. 
Największa niepubliczna 
uczelnia w regionie kończy 
ćwierćwiecze, więc tym razem 
do odpowiedzi wywołaliśmy 
Jej Magnificencję Rektor 
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej 
dr Agnieszkę Górską.
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Joanna  
Jędrzejczyk 
Absolwentka wychowania  
fizycznego i gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej, 
zawodniczka MMA, 
muay thai, kickboxingu 
i boksu; pierwsza Polka 
w organizacji MMA 
oraz mistrzyni w wadze 
słomkowej w latach 2015–17

Dużo wdzięczności kieruję do 
swoich wykładowców, dzięki 
którym mogłam się uczyć 
i  rozwijać sportowo. Czu-
ję, że czas studiów na OSW 
spowodował, iż stałam się 
mądrzejszym sportowcem. 
W OSW ukończyłam dwa 
kierunki, miałam super kadrę 
szkoleniową, poznałam mnó-
stwo ciekawych ludzi, a wiele 
znajomości pielęgnujemy do 
dzisiaj. Młodych ludzi zawsze 
zachęcam, by uczyli się za-
glądać w głąb siebie i od-
krywali zainteresowania oraz 
pasje, bo to pomoże w pod-
jęciu decyzji właśnie o wy-
borze właściwego kierunku, 
który zaczniemy studiować. 
Studia są tym ważnym eta-
pem w życiu młodego czło-
wieka, który kształtuje nas 
i najczęściej decyduje o tym, 
jak potoczy się nasze życie 
w przyszłości.

Dr n. med.  
i n. o zdr. Grzegorz 
Prokopowicz
Absolwent fizjoterapii, 
trener kadry narodowej 
żeglarzy niepełnosprawnych 
PZŻ, aktualny mistrz świata 
w żeglarskiej klasie SV14, 
dietetyk kadry olimpijskiej, 
założyciel BIOMACHINE 
Fizjoterapia Dietetyka Sport

Dzięki studiowaniu fizjotera-
pii w OSW połączyłem dwie 
pasje: żeglarstwo i  sport 
osób niepełnosprawnych. 
Z mojej inicjatywy w uczel-
nianym klubie sportowym 
powstała sekcja żeglarska 
osób z niepełnosprawno-
ściami i sekcja koszykówki na 
wózkach. Obie funkcjonują 
do dziś i osiągają wysokie 
wyniki sportowe w kraju i za 
granicą. Głównym atutem 
studiowania na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu są szerokie 
możliwości zatrudnienia, ale 
przede wszystkim poznawa-
nia i rozwijania swoich pasji. 
Koledzy z  roku prowadzą 
prywatne gabinety, są tre-
nerami lub fizjoterapeuta-
mi w klubach sportowych, 
pracują w szpitalach, fitness 
klubach, hotelach, albo roz-
wijają się naukowo na wyż-
szych uczelniach.

Paweł  
Papke 
Absolwent studiów 
magisterskich na kierunku 
pedagogika promocji 
zdrowia, siatkarz, 
reprezentant Polski, 
poseł na Sejm VII, VIII, IX 
kadencji, w latach 2015–16 
prezes Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej

Studia zacząłem tuż po za-
kończeniu kariery siatkar-
skiej. W przeciągu dwóch 
lat studiów byłem i Radnym 
Miasta Olsztyna, i parlamen-
tarzystą, więc ominęło mnie 
życie studenckie, nad czym 
ubolewam. Natomiast at-
mosferę i poziom edukacji 
oceniam bardzo dobrze, dla-
tego zdecydowałem się pod-
jąć współpracę z OSW. Na 
OSW wracają studia licen-
cjackie z wychowania fizycz-
nego w trybie stacjonarnym. 
Pomogę uczelni w rozwoju 
tego kierunku i będę uczył 
jak grać, ale i nauczać tej 
niełatwej dyscypliny spor-
tu. Zachęcam do wyboru 
OSW, gdzie będziecie mieli 
możliwość skonfrontować 
się z wykładowcami-prakty-
kami i skorzystać z ich do-
świadczenia, choćby Jerzego 
Engela.

Vanessa  
Wilczewska 
Absolwentka  
kosmetologii,  
zdobywczyni nagrody 
„Rising Star of the Year”  
2018 Offeminin, 
prowadzi na Instagramie 
konto@beautyvtricks, 
które skupia się 
na dziedzinach beauty

Zdecydowanie w mojej pa-
mięci zapadła miła atmosfe-
ra i kameralne grupy. Bardzo 
ułatwiało to zdobycie wiedzy 
praktycznej. Dzięki studiom 
na OSW i możliwości indy-
widualnego toku naucza-
nia, mogłam jednocześnie 
rozwijać swoje pasje i zain-
teresowania – m.in. pracowa-
łam nad swoimi produktami. 
Stworzyłam wtedy paletę 
Insta Glam z polską marką 
Miyo oraz paletę Insta Glow. 
Sta ł o  s i ę  to  p r zep us tką 
do mojej dzisiejszej aktyw-
ności zawodowej.

ZNANI  
ABSOLWENCI OSW
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PŁYNĘ
WŁASNYM
NURTEM
Kiedy tu przyjechał na wymarzone studia 
i poznał warmiński klimat bliski natury, 
szybko uznał, że nikt go już stąd nie 
wyciągnie. Jeremiusz Dutkiewicz, były 
szczypiornista i koszykarz, zbudował 
w Olsztynie znaną w całym kraju sieć 
sprofilowanych sportowych sklepów. 
Dzisiaj to podstawowy adres m.in. 
koszykarzy, siatkarzy, biegaczy, a także 
ważny filar wsparcia sprzętowego 
reprezentacji narodowych tych dyscyplin. 
Jak wejść na Olimp i przy okazji 
kolekcjonować największe emocje?

MADE IN: Jak zaczęła się twoja przygoda ze sportem?
Jeremiusz Dutkiewicz: W podstawówce, w klasie sportowej, 
a potem od piłki ręcznej w rodzinnej Miedzi Legnica. Z Legnicy 
przeszedłem do AZS Olsztyn, ale już na koszykówkę. W zasa-
dzie te dwie dyscypliny były mi najbliższe.

Szybko stałeś się większy od swoich rówieśników, co ukie-
runkowało cię na te dyscypliny?
Piłka ręczna potrzebowała takich kloców, dużych i silnych, 
a ja byłem raczej z tych wysokich, ale wątłych, takich trochę 
pająków, więc do piłki ręcznej postury nie miałem. Byłem po 
prostu za delikatny, ale w koszykówce to się całkiem dobrze 
sprawdzało.

Pokochałeś sport czy on cię jakoś naturalnie wchłonął?
Sport bardzo mocno mnie ukształtował. Jako dziecko nie 
byłem tym asem, brylantem, który wchodził na boisko i błysz-
czał. To moje sportowe życie musiałem ciężko wypracować 
i dzięki temu gdzieś tam w tych strukturach zaszedłem. Na 
boisku byłem typem rzemieślnika, a nie artysty i w zasadzie 
na poziomie rzemieślnika sportowego skończyłem.

Wspomniałeś, że pochodzisz z Legnicy i tam zaczynałeś tre-
nować, a jak znalazłeś się w Olsztynie?
W Olsztynie zakochałem się, kiedy przyjechałem tu po raz 
pierwszy na studia. Z kolei na studia przyjechałem tu dlatego, 
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że zawsze byłem człowiekiem lasu, kochającym wodę i cho-
dzącym na ryby. I znalazłem w Olsztynie kierunek, który był 
moim marzeniem i wyzwaniem jednocześnie, wtedy jedyny 
taki w Polsce – ochrona wód i rybactwo śródlądowe. Trudno 
było się na niego dostać, bo startowało 11 osób na miejsce. 
Ale kiedy przyjechałem do Olsztyna i zobaczyłem jak wygląda 
Kortowo, tutejsze jeziora i lasy, to uznałem, że tu już zostaję 
i nikt mnie stąd nie wyciągnie.

Tu zrodziła się twoja druga pasja – nurkowanie i fotografia 
związana też z nurkowaniem.
Pływanie i wodę od zawsze lubiłem, więc oglądanie tego pod-
wodnego środowiska było wręcz naturalnie zaraźliwe. Tym 
bardziej, że chyba od zawsze żyję w duchu natury i ekologii.

Pasję do fotografowania odziedziczyłeś po dziadku? Wyczy-
tałem, że był słynnym lwowskim fotografem.
Był takim fotografem-rzemieślnikiem, ale pasjonatem. To 
mnie łączy z dziadkiem: jak się wchodzi w jakąś zajawkę, 
to całym sobą. Obserwuje się mistrzów, kupuje książki, ana-
lizuje zdjęcia pod tym kątem, dlaczego jedno „robi robotę”, 
a drugie już mniej. Wszystko po to, by efekt, który się osiąga 
był przewidywalny, wypracowany, a nie przypadkowy – że coś 
się udało złapać w kadrze.

Stąd twoje publikacje w National Geographic i piękne albumy, 
które wydajesz?
Nurkowanie i  fotografia to moja pozazawodowa pasja. 
Z National Geographic zacząłem współpracować od kiedy 
tylko pojawił się w Polsce. Byłem tą osobą, która zawsze przy-
nosiła newsy spod wody.

Natura, ekologia, studia w tym kierunku, a zawodowo odwra-
casz wszystko w stronę sportu.
Tu wchodzimy raczej w temat: jak pogodzić pasję z możliwo-
ściami utrzymania się już w tym życiu dorosłym.
Biznes z butami przyszedł trochę przez przypadek, a trochę 
jako pokłosie relacji towarzyskich. Pracowałem w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej jako inspektor ds. 
ochrony środowiska. To był przełom lat 80. i 90. Transforma-
cja gospodarcza, otworzyły się granice, Polacy zaczęli wyjeż-
dżać do pracy na Zachód. I wtedy, przez przypadek, wyszedł 
temat sprzedaży butów. Otóż firmie Hummel zawalił się 
rynek zbytu w Jugosławii, w której wybuchła wojna. I Piotrek 
Woźniacki, ojciec tenisistki Karoliny Woźniackiej, o której nikt 
jeszcze wtedy nie słyszał, zaproponował, że moglibyśmy tego 
Hummela w Polsce posprzedawać. Dobre, jakościowe rzeczy 
niekoniecznie za tak duże pieniądze, jak w tamtym czasie 
kosztował Adidas czy Nike. I tak to się zaczęło.

Od razu wyczułeś u siebie gen przedsiębiorcy czy wypraco-
wałeś to wszystko na własnej skórze?
Gen przedsiębiorcy to jest coś nie do końca wyobrażalnego 
i policzalnego. Bardzo się w to wszystko wkręciłem, bo sam 
jako sportowiec w latach 80. marzyłem o takim sprzęcie, a był 
nieosiągalny. A tu nagle sami oferujemy go ludziom. Od razu 
czuliśmy, że to ciekawy temat.

Który moment był tym przełomowym?  
Wypłynęliście na skalę, którą znamy dzisiaj.
Zawsze dbaliśmy o to, by towar i sprzedający go ludzie paso-
wali do siebie w tym znaczeniu, że to specjaliści w swoich 

dyscyplinach. Jeśli mamy sprzedawać np. profesjonalne buty 
do biegania czy koszykówki, to trzeba mieć właściwą wiedzę 
o tym i jeszcze umieć ją zaprezentować. Bo to nie jest tak, że 
ten najbardziej zaawansowany produkt nadaje się dla każdego 
i do każdych warunków. Dlatego my nie nazywaliśmy tych 
ludzi sprzedawcami, a doradcami, bo mieli wiedzę i środowi-
skową, i technologiczną.
Mam też wrażenie, że wchodząc w tę półkę najbardziej 
zaawansowaną, przełomem było wyjście z rodzimego Olsz-
tyna na duży rynek warszawski. On dopiero pokazał skalę 
zainteresowania tym, co oferujemy.

I wpadliście na pomysł, że kluczem do sukcesu jest profilo-
wanie i stworzyliście sklepy dla koszykarzy, biegaczy, siatka-
rzy. Z tego wasza marka jest dzisiaj znana w kraju.
W tamtym czasie duże firmy raczej namawiały do otwierania 
monobrandów, czyli by mieć np. sklep Nike, albo Adidasa. 
Natomiast nam zależało, by nasze sklepy były trochę inne, 
właśnie wyspecjalizowane np. w koszykówce, w lifestyle’u.
Z drugiej strony uważałem, że nie da się przez osobę 
fizyczną zrobić lepszego sklepu niż robi to Nike dla siebie. 
A jeśli nie daj Boże to by się udało, to taka firma Nike musia-
łaby takiego klienta albo kupić, albo zabić. Poszliśmy więc 
w inną drogę i zdefiniowaliśmy swoją przewagę konkuren-
cyjną na zupełnie innym poziomie – doradztwo w sklepie na 
bardzo fachowym poziomie. Właśnie po ty, by dobrać komuś 
idealny sprzęt.

Sam powiedziałeś, że but dla koszykarza na pozycji rozgry-
wającego i 130-kilogramowego centra, to są dwa różne buty.
Temat doboru butów koszykarskich jest równie zaawanso-
wany jak butów biegowych, więc jeśli ktoś kieruje się takim 
kluczem, że podoba mu się kolorystyka czy wzorniczo, to 
jest to droga całkowicie donikąd. Jak w świecie samocho-
dów: czy Ferrari jest dobrym samochodem? Rewelacyjnym, 
tylko dlaczego nie widzimy ich np. na Dakarze? Więc i buty 
profesjonalne są sprofilowane dla konkretnych osób, budowy 
ciała, stopy, do konkretnych zastosowań w terenie. Poszliśmy 
w górną półkę sprzedając produkt bardziej zaawansowany, 
który w zasadzie można określić, że jest kreatorem rynku, 
ponieważ zaawansowane technologie zaczynają się wła-
śnie u tych specjalistycznych odbiorców, a później schodzą 
niżej, do bardziej komercyjnych, do zastosowania ogólnego, 
ulicznego.

Trzymając się nomenklatury sportowej – awansujemy do 
najwyższej ligi. Powiedz zatem jak zaczęła się wasza współ-
praca ze wspieraniem kadr i zespołów narodowych? Wypo-
sażacie siatkarzy, koszykarzy, biegaczy…
To jest bardzo naturalne, ponieważ ci właśnie zawodnicy 
potrzebują świetnie dobranego produktu, a my go mamy 
i my o tym produkcie wiemy dużo więcej, przynajmniej na 
początku.
Pamiętam naszą pierwszą rozmowę z kadrą koszykarską. Dla 
niektórych chłopaków to był szok, kiedy mówiliśmy: „chłopie, 
popatrz jak ty wyglądasz w tych butach? One są dla Koby’ego 
Bryanta, a ty masz 130 kg i 212 cm, więc dla ciebie będą 
buty, które są robione pod LeBrona czy kogoś, kto podobnie 
wygląda, albo podobnie gra”.
Wtedy otwierało im to oczy, bo działacze sportowi zamawiali 
zawodnikom sprzęt w jednym-dwóch modelach, byle numer 
pasował.
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Mówimy o sporcie, o zawodowcach. Natomiast bardzo 
popularny jest rynek butów kolekcjonerskich. Wytłumacz 
fenomen, dlaczego w dzisiejszych czasach młodzi ludzie 
potrafią nawet dwie doby stać w kolejce, bo ukazała się bar-
dzo niszowa partia butów, które, niczym dzieła sztuki, tylko 
drożeją.
Gdy mieliśmy pierwszy drop Eazy Kanye’a Westa w naszym 
Warsaw Sneaker Store, ludzie stali cztery dni w kolejce, a pod 
sklepem mieliśmy cztery telewizje i materiały pojawiały się 
od Forbesa po Pudelka. I nikt nie był w stanie zrozumieć, o co 
tak naprawdę chodzi i dlaczego dzieciaki stoją po buty, które 
kosztują krocie.

No właśnie, o co chodzi?
To jest temat bardzo złożony, bo w modzie, w tym takim 
wykorzystaniu lifestylowym, casualowym, ulicznym produkt 
sportowy przestał być produktem stricte użytkowym, a tro-
chę kolekcjonerskim. Są buty, które kosztują grube tysiące 
dolarów. Kiedyś były puszczane na rynek, a dzisiaj ludzie chcą 
je mieć. One funkcjonują jak kiedyś monety i znaczki. Ktoś 
zabiera, kupuje, zamienia, sprzedaje. Jeden na tym zarabia, 
drugi powiększa kolekcję.
Mówimy już o customizacji produktu, na którym jakiś artysta 
przekazał swoją wizję. Są modele niepowtarzalne, jedyne 
w swoim rodzaju, ręcznie robione, niszowe, limitowane. To 
jest temat, który się nieźle rozwija. Też robimy takie rzeczy 
dla zawodników, dla koszykarzy. Otto Porter, który był na 
campach Marcina Gortata, wyjechał do Stanów z siedmioma 
parami butów, które były zrobione specjalnie pod niego.

Co czujesz, gdy codziennie wchodzisz do swojej firmy, a na 
korytarzach mijasz gabloty z waszymi produktami po wielu 
wybitnych sportowcach?
Ja jestem gadżeciarzem, również sportowym. Te wszystkie 
rzeczy mają dla mnie bardzo duże znaczenie. One towarzy-
szyły sportowcom w najważniejszych wydarzeniach, a myśmy 
razem z nimi byli. Są to unikaty.
Jestem bardzo dumny z tego, że jako firma i pracujący w niej 
ludzie mamy swój udział w wydarzeniach, które wpisują się 
w historię polskiego sportu.

Jakie emocje przywozisz z igrzysk olimpijskich? Najważniej-
sza impreza dla każdego sportowca, a wy jako firma z Olsz-
tyna jesteście współpartnerem tego wydarzenia.
Na ostatnich igrzyskach mieliśmy okazję ubierać w stroje 
kadrę koszykarzy 3x3. Specjalnie dla nich, przy ich udziale 

zaprojektowaliśmy je i zrobiliśmy. Nasza kolekcja była więc 
pokazywana z boisk we wszystkich telewizjach świata. To jest 
skala tych emocji, o które pytasz.

Wspomniałeś, że Warszawa dała ci taką trampolinę do 
rozwinięcia biznesu. Nigdy nie korciło cię, by prowadzić go 
z Warszawy?
Ja nie nadaję się do życia w Warszawie. Zawodowo jestem 
w Warszawie zwykle raz w tygodniu, ale swoje korzenie mam 
tutaj. Poza tym to nie Warszawa jest dla nas wyzwaniem, 
a Europa Środkowa.

Na koniec przeczytam opis twojego imienia z prośbą o sko-
mentowanie. Jeremiusz: jest doskonałym organizatorem, 
ale ma jedną wadę – chce wszystko robić sam. Nie ulega 
wpływom, ma świetną pamięć, gdy coś postanowi, trudno 
bezpiecznie namówić go do zmiany decyzji.
Niestety, wiele w tym prawdy. Jestem uparty w swoich pomy-
słach, ale to, co tutaj nie zostało powiedziane to to, że czasem 
tych pomysłów jest za dużo. Jak to powiedział kiedyś jeden 
z pracowników: „firma cierpi na nadmiar kreatywnych pomy-
słów”. Rzeczywiście chwilami jest problem, bo trzeba mierzyć 
siły na zamiary. Brać pod uwagę zasoby ludzkie i możliwości 
finansowe. Nie wszystko co wydaje się fajne i pewnie mogłoby 
być fajne, da się zrealizować od razu.
Zawsze byłem zwolennikiem płynięcia w swoją stronę, a nie 
z nurtem. Nie mam problemu, że jak wszystkie ryby płyną 
w jedną stronę, to moje stadko gdzieś trochę w bok, bo jeśli 
jestem do czegoś przekonany, że tak powinno być, staram się 
tego trzymać.

Organizator:

BIZNES WIR

Partner 
wydarzenia:

WIEDZA-INSPIRACJE-ROZWÓJ

Jako redakcja chcemy inspirować i dostarczać wiedzy, 
dzięki której przedsiębiorcy z Warmii i Mazur będą sku-
tecznie i przebojowo rozwijać swoje biznesy na rynku 
krajowym i zagranicznym. Cykl wywiadów BIZNES WIR. 
Wiedza-Inspiracje-Rozwój z twórcami marek, które od-
niosły sukces, publikujemy w drukowanej wersji maga-
zynu, ale też w formie cyfrowej (na www oraz fb) oraz 
w wersji wideo na naszym kanale na youtube.

Rozmawiał: Rafał Radzymiński
zdjęcia: Kuba Chmielewski

Wywiad można obejrzeć na kanale  
YT/MADE IN Dutkiewicz
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Jak sprecyzować swoje cele i kroki niezbędne do ich osią-
gnięcia? Jak z pełną świadomością i sprawczością realizować 
ambicje, zarówno względem siebie, jak i swoich instytucji? Za-
gadnienia te zostały poruszone podczas biznesowego szko-
lenia dla liderek z sektora żywności zorganizowanego przez 
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w ramach 
projektu WE Lead Food Europejskiej Wspólnoty Wiedzy i In-
nowacji w obszarze żywności EIT Food.
Jak wskazuje raport „Woman in Food” opublikowany przez fir-
mę konsultingową McKinsey, sektor rolno-spożywczy zatrud-
nia 49 proc. kobiet, ale na wyższych szczeblach zarządczych 
liczby te spadają do zaledwie 9 proc. Dlaczego tak się dzieje, 
skoro same potrafią być świetnymi liderkami?
– Jesteśmy zaangażowane, mamy unikalną umiejętność ob-
serwacji i wielopłaszczyznowej analizy sytuacji, wykazujemy 
się empatią i dbałością o rozwój innych. Potrafimy wyznaczać 
sobie i innym cele – wylicza Iwona Kieda z Instytutu RZiBŻ PAN 
w Olsztynie, organizatorka wydarzenia. – Udało nam się zebrać 
w jednym miejscu kobiety, które na co dzień z powodzeniem 
sprawdzają się w roli liderek i które od lat kształtują pozytyw-
ne zmiany w sektorze żywności w Europie. Dajemy im dzisiaj 
przestrzeń do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kon-
taktów i wzajemnego inspirowania się do śmiałego działania.
Jedną z prelegentek była Malka Kafka, założycielka sieci we-
gańskich restauracji Tel Aviv Urban Food. – Ponad 10 lat pracy 
nad własnym biznesem dały mi tyle, że obecnie mam duże do-
świadczenie i jestem świetną specjalistką, jedną z nielicznych 

osób w Polsce z taką wiedzą. Można to głośno powiedzieć! 
Nie dyskredytujcie swoich kompetencji dlatego, że jesteśmy 
kobietami – podkreśliła i opowiedziała o tym, jak się czuje 
jako businesswoman. – Dzisiaj rozmawiamy o biznesie, ale 
z zupełnie innej perspektywy. Na takich wydarzeniach może-
my wziąć wzmocnienie od innych kobiet. Łączy nas poczucie 
wspólnoty i to, że mamy bardzo podobne doświadczenia ży-
ciowe – dodała.
– Wiecie, że kobiety podejmują się wyzwań wtedy, gdy są do 
nich przygotowane w 99 proc.? W przypadku mężczyzn to tak 
nie działa. Powinnyśmy pozbyć się przekonania, że aby peł-
nić daną rolę, musimy być do niej przygotowane w 100 proc. 
Rzadziej podejmujemy ryzyko, a trzeba je czynić dla rozwoju 
– stwierdziła prof. Monika Kaczmarek, jedna z prelegentek, kie-
rowniczka Laboratorium Biologii Molekularnej Instytutu RZiBŻ 
PAN i prezeska Towarzystwa Biologii Rozrodu. – Podkreślmy 
jeszcze, że wraz z awansem nie musimy przejmować męskich 
cech zarządzania. Trzeba zachować swoją kobiecą tożsamość!
A według uczestniczek składa się na nią profesjonalizm, 
strategiczne myślenie i inteligencja emocjonalna. – Mamy na-
turalne kompetencje i zasoby, które dla mężczyzn nie są tak 
intuicyjne. Doceńmy to! – apeluje Agata Cejko, naukowczyni 
z Instytutu Rybactwa Śródlądowego.
Patrycja Ciborowska, studentka zootechniki SGGW w Warsza-
wie dodaje: – A jednocześnie nie stawiajmy kobiet nad męż-
czyznami, bo nie o to chodzi. Współpracujmy, uzupełniajmy 
się w swoich umiejętnościach.
– Brutalny i twardy korporacyjny świat już zaczął się zmieniać. 
Pazerność i chciwość zastępujemy myśleniem. Po co nam 
piętnasty jacht i siedemnasty samochód? – pytała retorycznie 
Joanna Staude-Potocka, która przez 25 lat pracowała jako 
dyrektor marketingu dla największych brandów z sektora 
żywności. Jako liderka stawia na holistyczne ujęcie systemu, 
bo dzięki swojej ścieżce zawodowej znalazła się w miejscu, 
w którym uznaje to za wartość – także w biznesie. – Uwiel-
biam pracę w zróżnicowanym zespole, źle pracuje mi się 
w jednolitych środowiskach. W przypadku pracy tylko z ko-
bietami szukam w nich różnych kompetencji, których mamy 
naprawdę wiele – stwierdza Maria Borzym, dyrektor Olsztyń-
skiego Parku Naukowo-Technologicznego.
– To, co wybrzmiewa wyraźnie z naszego szkolenia, to niesa-
mowita energia liderek i ich otwartość na współpracę. Chcą nie 
tylko diagnozować sytuację, ale już teraz podejmować konkret-
ne działania na rzecz dostępnej i bezpiecznej żywności – pod-
sumowuje Justyna Banasiak, organizatorka wydarzenia.

DAMSKA STRONA

BIZNESU
Kobiecy styl zarządzania wyróżniają 
m.in. inteligencja emocjonalna, 
profesjonalizm i strategiczne myślenie. 
O tym, jak go doskonalić, opowiadały 
uczestniczki szkolenia zorganizowanego 
w ramach projektu WE Lead Food.

Tekst: Ew
elina Zdancew

icz 
 

 
| 

 
 

Fot. A
gnieszka B

lonka, A
rchiw

um
 IR

ZiB
Ż PA

N
 NAUKA

066

NAUKA





URODA



WOW
Kładziesz się pod kocem i rozpuszczasz włosy. Już po pierw-
szych muśnięciach skóry głowy przez całe ciało przebiega 
dreszcz. Dreszcz przyjemności i relaksu. Moc subtelnego 
dotyku rozcierającego, ugniatającego skórę i rozluźniającego 
mięśnie całej głowy. Kilkadziesiąt minut uczty dla zmysłów 
kończy orzeźwiający dotyk kulą solną. 
Japoński masaż, który od kilku lat przeżywa w Polsce boom, 
zwany jest liftingiem bez skalpela. Opiera się na pobudzeniu 
naturalnych procesów zachodzących w organizmie. I kto raz 
go spróbuje, uzależnia się nie tylko od doznań, ale i efektów.
– Podczas pandemii zaczęłam zgłębiać temat nieinwazyjnego 
dbania o skórę – wspomina Ewa Kuzawińska, specjalistka tera-
pii manualnych, makijażystka, konsultantka kosmetologiczna 
związana od 25 lat z branżą beauty. – Jedna z klientek opo-
wiedziała mi o odczuciach po serii masaży japońskich. Spró-
bowałam, zainwestowałam w intensywne szkolenia i stałam 
się wielką fanką tej techniki. Bo jej efekty najprościej określić 
słowem „wow”.
Ewa postawiła na edukację w prestiżowej warszawskiej aka-
demii Witolda Pyrkosza zwanego Panem Kobido®. Jest on 
autorem rozbudowanego rytuału KOBIDO UP®, który stymuluje 
procesy naprawcze tkanek skóry, pobudza mięśnie i powięzie 
do regeneracji, co sprawia, że efekty wyglądają naturalnie. Po-
nadto stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, które poprawia-
ją napięcie skóry, usuwa oznaki zmęczenia, cienie pod oczami 
czy opuchliznę. KOBIDO UP® pomaga także m.in. w leczeniu 
bruksizmu, wspomaga leczenie ortodontyczne.
– Łączę go z kinesiotapingiem estetycznym twarzy – okleja-
niem specjalnymi taśmami, co dodatkowo wspomaga anty-
starzeniowe działanie masażu – tłumaczy Ewa. – Zmarszczki 
i bruzdy mimiczne stają się mniejsze często już po pierwszym 
zabiegu, poprawia się owal twarzy i uwypuklają jej rysy. Sam 
masaż jest potocznie określany jako nieinwazyjny lifting 
twarzy, natomiast KOBIDO UP®, który wykonuję jest jeszcze 
głębszym i rozbudowanym zabiegiem, który przynosi spek-
takularne efekty. Nie jestem przeciwniczką ani szczególną 
zwolenniczką inwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej. 
Uważam jednak, że można je zastąpić bezpiecznymi i przy-
jemniejszymi metodami, jak terapie manualne łączone z odpo-
wiednią pielęgnacją.
Na jej temat Ewa może mówić godzinami. O kosmetykach, 
pielęgnacji dobranej do każdego rodzaju skóry wie niemal 
wszystko. Jeszcze będąc na studiach w warszawskiej Wyższej 
Szkole Zarządzania zaczęła pracę w salonie marki Christian 

House of Beauty
Wulpińska 22 (nad Lewiatanem), 11-034 Tomaszkowo
tel. 606 219 216, www.kuzawinskastudio.pl

 ewa.kuzawinska   @kuzawinskastudio

FLOW Z EFEKTEM 

Dior. Dostała tam wiedzę nie tylko z zakresu kosmetologii, ale 
i obsługi najbardziej wymagających klientów. To doświadcze-
nie otworzyło drzwi do innych prestiżowych marek. I choć po 
przeprowadzce na Warmię przez ostatnie lata działała w wy-
uczonym zawodzie marketingowca, po godzinach prowadziła 
konsultacje dla kobiet w zakresie pielęgnacji, robiła okoliczno-
ściowe makijaże.
– Pomimo wymagającej pracy marketingowca na etacie nie 
chciałam rozstawać się z branżą beauty, która była i jest moją 
prawdziwą pasją. Uwielbiam inspirować kobiety, podkreślać 
ich naturalne piękno, wydobywać atuty – przyznaje Ewa. 
– I mam nie lada satysfakcję, kiedy moja wiedza i sprawdzone 
produkty prowadzą do metamorfozy, nie tylko zewnętrznej. Bo 
gdy np. nastolatka pozbywa się uporczywego trądziku, na któ-
ry nie działały nawet leki, wiem, że zmienia się cały jej świat. 
Gdy nasza skóra jest nieskazitelna, świeża i zadbana, jesteśmy 
bardziej pewni siebie. Ważna jest dla mnie kompleksowa ob-
sługa. Dbam o potrzeby kobiet długofalowo, pracuję ze spraw-
dzonymi produktami w kategorii kosmetyków selektywnych. 
I biorę za to odpowiedzialność – ma być i efekt, i satysfakcja.
Ewa od lat współpracuje z luksusową marką kosmetyczną 
Mary Kay, której produkty pielęgnują, a także niwelują pro-
blemy skórne. W klimatycznym salonie House of Beauty 
w Tomaszkowie wykonuje zabiegi KOBIDO UP®, makijaże i pro-
wadzi konsultacje kosmetyczne. Podczas indywidualnych 
i grupowych szkoleń uczy jak podkreślać urodę i jak wykonać 
automasaż i domowy kinesiotaping. „Flow & Glow” – to hasło, 
które towarzyszy jej pracy i pasji.
– Często słyszę, że kobiety nie mają czasu i możliwości aby 
zadbać o siebie – przytacza Ewa. – Podpowiadam im, że warto 
zacząć od małych kroków, celebracji chwil podczas masażu, 
maseczki, kąpieli w blasku świec. Aby znaleźć swoje „flow” 
i zacząć spełniać marzenia, potrzeba wykonać ruch, dać sobie 
pomóc, doradzić. Z doświadczenia wiem, że uśmiech w lustrze 
po umiejętnie wykonanym makijażu czy pielęgnacji bywa iskrą, 
która rusza lawinę życiowych zmian. Zmieniasz się wewnętrznie 
i zewnętrznie, promieniejesz – jesteś „glow”! Ja osobiście znala-
złam swoje „flow” i chciałabym zarazić nim każdą kobietę.
 
Tekst: Beata Waś

Znajomość anatomii twarzy, procesów zachodzących w skórze i dłonie 
profesjonalistki – tyle wystarczy, aby w ciągu kilkudziesięciu minut cofnąć czas. 
KOBIDO UP® w jej wykonaniu to coś więcej niż masaż. To początek nowej drogi 

w pielęgnacji swojego ciała i duszy. Słowem: Flow & Glow.
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Czego szuka w sporcie, kto połamał mu 
żebra i dlaczego nie został literatem jak ojciec 
– Maciej Orłoś* od mniej znanej strony. Ale ani 
nie opuścił swoich widzów, ani ukochanych 
Mazur, ani też jego nie opuścił młodzieńczy luz.

MADE IN: Mam w tej chwili malutkie marzenie: chciałbym, 
żeby każdy mieszkaniec naszego regionu poznał takie miej-
sca jak to, które nas teraz otacza – leśniczówka Pranie. Cią-
gle robi na tobie wrażenie?
Maciej Orłoś: Za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam. To 
położenie z jeziorem w dole i wkomponowaną w zieloną prze-
strzeń sceną, na której odbywają się koncerty – to dopiero 
robi wrażenie. A państwo Kass, którzy to miejsce prowadzą, 
wcale na łatwiznę nie idą i wysoko trzymają poprzeczkę. Ta 
malutka scena gościła wielkie nazwiska – połączenie dzikości 
i pięknej natury z artyzmem na poziomie.

Kiedyś czytałeś tu publiczności Gałczyńskiego.
Prowadziłem też koncerty i pamiętam, że pogoda zawsze była 
łaskawa dla tych wydarzeń, bo przecież ludzie siedzą tutaj na 
ławeczkach pod gołym niebem.

Czy za sprawą taty Kazimierza Orłosia, pisarza związanego 
z Mazurami, tym genem literackim jesteś naznaczony?
W którymś momencie życia odnalazłem potrzebę, żeby coś 
napisać. I udało się stworzyć kilka książek dla dzieci, nato-
miast życie zawodowe tak się wtedy potoczyło, że nawet 
posiadając ten gen, nie miał się on kiedy uzewnętrznić, bo za-
wsze byłem zaabsorbowany pracą. Więc i te moje książki po-
wstały jakimś cudem, wyrywając luki czasowe, nawet siedząc 
w knajpie, by nie tracić czasu na dojazdy. Zdałem sobie wtedy 
sprawę, że jeśli się temu pisarstwu całkowicie nie oddasz, to 
nie ma tu pójścia na skróty, bo to ma krótkie nogi.

Od kiedy zacząłeś być świadomym konsumentem Mazur?
Myślę, że już w czasach, kiedy rodzice kupili domek w Kru-
tyńskim Piecku. Stało się to wówczas dla mnie bardzo waż-
ne miejsce na mapie. Ale tę dojrzałą świadomość wartości 
Mazur zauważyłem na początku studiów, przełom lat 70. 
i 80. Wszystko wyglądało tam inaczej. Miejscowość Krutyń 
z jednym sklepikiem, pustym w zasadzie, ale z charaktery-
stycznym zapachem. Zresztą na szlakach Krutyni też świeciło 
pustkami.

Ciągle fascynują cię Mazury poza sezonem?
Od zawsze, to samo mam z morzem. Lubię opustoszałe prze-
strzenie, tę ciszę. Dopiero wtedy możesz doświadczyć blisko-
ści z Mazurami i poczuć niekomercyjny klimat tego miejsca. 

Jeździłeś tu konno? Ponoć nauczyłeś się jazdy jako 15-latek, 
kiedy wymagała tego rola, którą dostałeś w filmie.
Niestety nie, bo kiedy bliżej związałem się z Mazurami, to te 
konie mi już przeszły. Miałem wypadek w czasie jazdy i zwy-
czajnie został mi uraz. Po roli w filmie tej pasji koniarskiej od-
dawałem się jeszcze wiele lat, byłem wręcz w niej zakochany, 
ale trafiłem kiedyś na niezrównoważonego konia i w momen-
cie, kiedy absolutnie niczego się nie spodziewałem, wpadł 
w jakąś furię. Przeleciałem przez jego łeb i zanim spadłem na 
ziemię, zrobiłem parę salt. Na szczęście skończyło się to tylko 
na połamanych żebrach. Ale tu nie o żebra chodziło, tylko 
o uraz psychiczny, który mi pozostał. Straciłem zaufanie do 
koni, mimo że w innych filmach też jeszcze konno jeździłem, 
ale w zasadzie pasja siadła i już się nie odrodziła.

Znalazłeś substytut?
Pewnie spodziewasz się, że powiem o żaglach, a mi głupio, bo 
wcale tak nie było. Za to urzekły mnie kajaki w pełnym wymia-

O NIEZNANYCH HISTORIACH.
CZYLI ZNANE POSTACIE 

ROZMOWY NA

Maciej Orłoś
zawodowy aktor, ale popularność w kraju zbudował jako 
kultowy prowadzący Teleexpressu i wielu innych programów 
telewizyjnych. Jest synem literata Kazimierza Orłosia, który 
związał się z Mazurami we wczesnych latach 70. i zaczepił 
synowi pasję do tutejszego klimatu. Od kilku lat aktywny 
dziennikarz w sieci, z własnym kanałem informacyjnym WTS 

(W Telegraficznym Skrócie) na kanale youtube. 

Nie szafujmy z tą błyskotliwością
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rozmawiał  Rafał Radzymiński
data  5 czerwca 2022 / godz. 13.30
miejsce  na schodach w Leśniczówce Pranie / Muzeum K.I. Gałczyńskiego
obraz  Dariusz Konieczka 

rze i obowiązkowo przejażdżki rowerem po mazurskich lasach. 
To jest coś fantastycznego.

A w mazurskich jeziorach choć nauczyłeś się pływać?
Też nie mam spektakularnych przeżyć.

Rozumiem – było to w basenie w Warszawie…
(śmiech) Akurat nauczyłem się pływać w morzu. Ale miałem 
taki okres, że chciałem zostać pływakiem. Poszedłem am-
bitnie na testy sekcji pływackiej na basen w Pałacu Młodzie-
ży. Trener kazał przepłynąć tempem jakim potrafię, ale jak 
sprawdził na stoperze czas, to machnął ręką i bez entuzjazmu 
powiedział: eeeee….. I tak zakończył mi karierę pływaka. Ale 
pozostając przy wątku wody, na Mazurach wkręciłem się w ło-
wienie ryb. Widok spławika stojącego nieruchomo w szklanej 
tafli i to oczekiwanie czy drgnie, czy nie drgnie, to jest to. Po-
marszczona od wiatru woda już tego efektu mi nie daje.

Ale chodzi ci o te ryby, czy ten błogi stan relaksu podczas 
wpatrywania się w spławik?
Jakie ryby! Oczywiście, że ten błogi spokój. Przyznam, że na-
wet nie pamiętam kiedy złowiłem rybę, którą potem zjadłem.

Czy ty jesteś typem sportowca?
Zależy jak zdefiniujemy ten termin. Sport towarzyszył mi 
przez całe życie, trenowałem przeróżne dyscypliny: tenis, 
narty, judo, hokej, biegi średniodystansowe oraz wspomnianą 
jazdę konną. Natomiast nie jestem typem ciśnieniowca, który 
rywalizuje ze wszystkimi dookoła i chce być najlepszy. Kiedy 
grywałem w tenisa w różnych turniejach, w których oczywi-
ście starałem się wygrać – to jest jasne, zauważyłem u siebie 
taką tendencję, że wolę świetną wymianę piłek, niż walkę 
o punkty. To samo było z piłką nożną. Na meczu, w niektórych 
wstępuje taki duch walki, że są gotowi połamać nogi. To jest 
mi obce.

25 lat temu robiłeś wywiad z Billem Gatesem. O co chciałbyś 
go dzisiaj zapytać w kontekście zmieniającego się świata?
O globalny problem klimatyczny. I pytanie otwarcia: co go 
najbardziej niepokoi jeśli chodzi o przyszłość ludzkości? Pew-
nie opowiedziałby mi o problemie dostępności wody, głodu 
i pandemii. No i temat, który i wtedy poruszyłem – o inter-
necie. Wówczas opowiadał mi o czymś, o czym nie miałem 
większego pojęcia. Czy tak sobie wyobrażał rozwój internetu, 
czy czegoś nie przewidział, co go niepokoi wraz z rozwojem 
narzędzi internetowych…

Jesteś zatroskany o środowisko?
Oczywiście, że tak. Na ile mogę wdrażać ideę zero waste, to 
ją wdrażam. Oduczyłem się kupowania rzeczy zbędnych, zaś 
eksploatuję te, które posiadam, aż do momentu, kiedy ich 
naprawa stanie się niemożliwa. Poza tym nie jestem gadże-
ciarzem, więc nie gonię za nowościami. Ostatnią inspiracją dla 
mnie było spotkanie z przedstawicielami sieci wodociągów, na 
którym piliśmy świetnej jakości kranówkę. To też jest drobny 
nawyk, który pomógłby nam powstrzymać tak liczną produk-
cję butelek PET. Mamy przed sobą długą drogę do przemiany. 
Ja np. jeszcze pięć lat temu nie segregowałem śmieci – prosta 
rzecz, a dzisiaj jest oczywistością.

Wspierasz promocyjnie producenta elektrycznych aut. Rozu-
miem, że identyfikujesz się z taką motoryzacją?

Trend został już naznaczony. Pozostają tylko dwie kwestie 
do uporządkowania, by można było mówić o dużym kroku 
w stronę ekologicznej motoryzacji. Energia, którą będziemy 
zasilać samochód, musi pochodzić z odnawialnych źródeł, 
a nie z węgla, a drugi problem to utylizacja baterii, które mają 
też swój okres przydatności. To jest proces, który będzie po-
stępował, ale wymaga czasu. Mi akurat nie jest tak łatwo prze-
siąść się do elektrycznego auta, ponieważ bardzo intensywnie 
jeżdżę po Polsce. Przez to brakuje już czasu na planowanie 
wyjazdu tak, by ładować auto i sprawnie przemieszczać się 
z Warszawy do Katowic, a za chwilę do Kielc, potem do Wro-
cławia itd.

Dużo jeździsz, bo jako wciąż medialna postać masz wzięcie 
do szkoleń z wystąpień publicznych?
Zdecydowanie. Oprócz mojego kanału informacyjnego na 
youtube, praca szkoleniowa to moje zasadnicze zajęcie.

Ciągle na nich komentują twoje odejście z Teleexpressu, 
mimo że to już sześć lat?
Tak, to dzieje się regularnie. Najczęściej słyszę: kiedy pan od-
szedł, to przestałem oglądać.
Ale dla mnie największą satysfakcją jest to, że podchodzą do 
mnie młodzi ludzie, dwudziestoparolatkowie, którzy mówią, 
że oglądają mój serwis informacyjny właśnie na youtube. I oni 
już o żadnej telewizji nie wspominają. To jest dla mnie znak 
czasów.

Może stworzyłeś Teleexpress na nowe czasy.
Na pewno nie ścigam się z programami informacyjnymi, ale 
to jest trochę komentarz w formule w jakiej był prowadzony 
właśnie Teleexpress.

Widziałem, wciąż z dużą dozą błyskotliwości.
Z tą błyskotliwością to bym tak nie szafował, bo o nią nie jest 
wcale tak łatwo. Ale w gruncie rzeczy o to chodzi, by przy po-
mocy celnego komentarza było i trochę zabawnie w tej całej 
informacji medialnej.

Ktoś powiedział, że błyskotliwość to jest to, co chciałeś po-
wiedzieć minutę temu.
Dobre. Jest duża satysfakcja, jeśli da się zabłysnąć w momen-
cie, w którym trzeba. Bo kiedy jest poślizg, to już po błyskotli-
wości. Ale są sposoby na to, żeby popracować nad nią. O tym 
też m.in. opowiadam na moich szkoleniach z wystąpień.

No to podrzuć prostą metodę.
Ludzie uchodzą za błyskotliwych, bo słyszymy ich wypowiedzi 
w różnych sytuacjach. W 99 proc. nie jest to dzieło przypadku. 
Oni są po prostu przygotowani do bycia błyskotliwym. Przez 
lata kolekcjonowali i przygotowywali różnego rodzaju zacho-
wania, riposty, moduły, które w zależności od sytuacji, prze-
widując pewne tematy w dyskusji, wyciągają z odpowiedniej 
szufladki i wykładają na stół. Bo jeśli ktoś często jest pytany 
o coś, proszony o komentarz w znanych mu rewirach, porusza 
się w pewnych sytuacjach, to w tych właśnie sprawach jest 
ta błyskotliwość przygotowana i czeka zdeponowana w we-
wnętrznym archiwum.
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TEMAT
RZEKA
Każdego dnia media obiega informacja z cyklu „świat na 
krawędzi”. Ekstremalne susze, racjonowanie wody w wielu eu-
ropejskich regionach, zanikanie lodowców, straty w rolnictwie 
czy katastrofy ekologiczne, nie tylko na Odrze. Woda upomina 
się o naszą uwagę. Coraz częściej określana jest ropą XXI wie-
ku, a geopolitycy przestrzegają, że masowe emigracje i kon-
flikty o jej zasoby, które od dawna mają miejsce na świecie, 
niebawem nasilą się. Jednak póki płynie z kranu, wielu z nas 
wydaje się, że problem wciąż jest gdzieś daleko.
– Klimat zmienia się na tyle nieprzewidywalnie, że problemy 
związane z wodą mogą wystąpić już dosłownie wszędzie – 
twierdzi Kuba Dorosz z Olsztyna, instruktor survivalu, autor 
e-booka „Plan początkującego preppersa”. – To ostatni dzwo-
nek aby uświadomić sobie, jak powinnyśmy dbać o jej zasoby 
i jak susza, powodzie czy zanieczyszczenie mogą wpłynąć na 
życie każdego z nas. Zakręcony kran podczas mycia zębów to 
już za mało, potrzebne są rozwiązania systemowe. Nie ozna-
cza to jednak, że mamy odciąć się od tematu i nie robić nic.

Stres wodny
Ponad połowa krajów unijnych i Wielka Brytania walczą 
z suszą, która może być najgorszą w Europie od 500 lat. 
Tak wynika z badań Europejskiego Obserwatorium ds. Susz 
opublikowanych w sierpniu. Z niedoborem wody borykają się 
m.in. Francja, Włochy i Holandia. Wpływa to m.in. na plony 
i częstotliwość pożarów lasów jakie w tym roku miały miejsce 
choćby w Hiszpanii, gdzie trwa największa susza w historii. 

Zdaniem naukowców po pandemii, 
wojnie i inflacji czeka nas kolejny 
kryzys: brak wody pitnej. Jakie 
wyzwania w związku z tym czekają 
europejskie regiony? I dlaczego tu, 
na Warmii i Mazurach, możemy czuć 
się uprzywilejowani?

REPORTAŻ

 REPORTAŻ



Bezśnieżne zimy, wydłużające się okresy bez deszczu i wyż-
sze temperatury sprawiają, że Polska także zmaga się z coraz 
poważniejszymi konsekwencjami deficytu wody. Zasoby 
słodkiej wody gromadzonej w warstwach powierzchniowych 
i podziemnych w naszym kraju są niewielkie – 1600 m³ na 
mieszkańca przy średniej 4500 m³ dla reszty Europy. Próg 
1700 m³/os jest granicą „stresu wodnego”, czyli zagrożenia 
deficytem wody.
– Ten deficyt jest zauważalny głównie w wodach powierzch-
niowych – przyznaje Jarosław Kuzemko, kierownik Działu 
Ochrony Środowiska w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Ka-
nalizacji w Olsztynie. – Jednak w okresie suszy letniej już także 
pokłady wody podziemnej, z których korzystamy, sięgające 
nawet stu metrów i niżej w głąb ziemi, obniżają się średnio 
o 3,8 metra. Od dawna mówi się, że Polska jest krajem ubo-
gim w wodę. Porównywanie jej zasobów do Egiptu to zbytnie 
uproszczenie, ale faktem jest, że mamy w kraju bardzo słabą 
retencjonowalność.
Tego lata aż 360 polskich gmin ogłosiło apel o oszczędność 
lub zakaz dotyczący użycia wody wodociągowej do celów 
innych niż bytowe, w tym m.in. gmina Dźwierzuty, Jonkowo, 
Dobre Miasto.
– Olsztyn jest uprzywilejowany pod względem zasobów wody 
pitnej – dodaje Jarosław Słoma, wiceprezes olsztyńskiego 
PWiK. – Póki co, średnio w połowie wykorzystujemy zasoby 
wód wgłębnych. „Kranówka” ma świetne parametry, dlatego 
zachęcamy do jej picia tworząc m.in. bezdotykowe mini-zdro-
je w Kortowie, urzędach, szkołach. Woda butelkowana jest 
tysiąc razy droższa, więc mamy w kranach prawdziwy skarb. 
Zachęcamy, aby nie tracić go na podlewanie ogródków czy 
mycie samochodów. Zresztą odkąd wprowadzono liczniki 
na wodę, mieszkańcy korzystają z niej oszczędnie.

Z chmury do rury
Kluczowym działaniem adaptacyjnym wobec zmiany klimatu 
jest zatrzymywanie wody w miastach. Jak wynika z raportu 
NIK z 2020 roku o zagospodarowaniu wód opadowych i roz-
topowych, około 70 proc. z nich jest bezpowrotnie tracona. 
Gospodarowanie nią opiera się na zasadzie „z chmury do 
rury”. W uszczelnionych centrach miast spływa w większości 
wprost do kanalizacji, a że system jest niewydolny, gwałtowne 
ulewy powodują często lokalne podtopienia.
– Jest w Olsztynie kilka zbiorników retencyjnych, ale nowo-
czesne rozwiązania ze świata, jak zielone dachy, deszczowe 
ogrody, do naszego regionu jeszcze nie dotarły – zauważa 
Tomasz Lella, olsztyński architekt. – Od lat uczulam prywat-
nych inwestorów, aby zostawiali jak najwięcej powierzchni 
zielonej na swoich działkach. Na ścieżce w ogrodzie wystarczy 
przecież płytka co krok, na podjeździe – wzmocniony, ażuro-
wy ślad pod koła. Przesączając się przez warstwy niezabeto-
nowanego gruntu, woda jest oczyszczana i magazynowana, 
odnawia zasoby wód podziemnych, zamiast trafiać do kanali-
zacji, a docelowo Morza Bałtyckiego. Może sugerowany przez 
urzędy podatek od powierzchni utwardzonych zniechęciłby 
do jej wszechobecnego uszczelniania? – zastanawia się.

Cień i wilgotność
Wycinka drzew, beton i kolejne metry kostki brukowej – tak 
w Polsce od lat wygląda rewitalizacja miejskich parków i ryn-
ków. Przykładem zjawiska „betonozy” jest rynek w Bartoszy-
cach, który całkowicie ogołocono z zieleni. Co prawda Unia 
Europejska zapowiedziała już koniec środków dla samorzą-

dów na takie inwestycje, ale ich konsekwencje będą jeszcze 
ciągnąć się długo.
– Były na to pieniądze, więc miasta i miasteczka po nie sięgały 
– przyznaje Tomasz Lella. – Gminy korzystające ze środków 
z UE budują chodniki z kostki betonowej, utwardzone place 
itp. Może lepiej się po nich chodzi, ale czy tylko na tym po-
winno nam zależeć? Ogranicza się w ten sposób możliwości 
zatrzymywania opadów w koronach miejskich drzew, w gle-
bie, w mokradłach. Cenne tereny podmokłe i bagna pod 
presją deweloperów zamieniane są w drogi i osiedla – choćby 
olsztyńskie Jaroty.
Zieleń w aglomeracjach reguluje jego mikroklimat. Jest klu-
czowa dla przetrwania miast i ich mieszkańców w dobie zmian 
klimatu.
– Zapewnia cień, ale również większą wilgotność i niższą 
o kilka stopni temperaturę niż otoczenie – dodaje prof. Stani-
sław Czachorowski, hydrobiolog i entomolog z UWM. – Każde 
drzewo jest potężną pompą, zasysającą wodę z gleby i prze-
trzymującą ją w swoich tkankach. I nie zastąpią ich ozdobne 
drzewka w donicach, które nie mają szans na ukorzenienie.

Łąka zamiast klepiska
W tym roku wiele miast, w tym Olsztyn, ograniczyło koszenie 
miejskich trawników. Zastąpiły je częściowo łąki kwietne, któ-
re są oazą dla owadów, ale i sposobem na zatrzymanie wody.
– System korzeniowy roślin wiąże wodę deszczową w glebie, 
zwiększa się w niej ilość próchnicy, która działa jak gąbka – 
tłumaczy prof. Czachorowski. – Nie trzeba mieć prywatnego 
ogrodu, sam zasadziłem taką łąkę na klepisku pod moim 
blokiem.
Wystarczy jeden dzień solidnych opadów, aby zmagazyno-
wać w zbiornikach na deszczówkę 1200 litrów wody. Woda 

opadowa i śnieg, jak podało w sierpniu pismo „Environmen-
tal Science & Technology”, jest niezdatna do spożycia już 
na całym globie, nawet na obszarach tak mało dotkniętych 
działalnością człowieka jak Antarktyda czy Wyżyna Tybetań-
ska. Przyczyną jest zawartość w niej tzw. związków PFAS 
– niebezpiecznych dla zdrowia chemikaliów, które łatwo roz-
przestrzeniają się w atmosferze. Ale ogrodowe oczka wodne 
i deszczówka mogą służyć do podlewania roślin, sprzątania 
czy spłukiwania wody w toalecie.
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– Potrzebna jest nam mała rozproszona retencja wszędzie, 
gdzie się da – dodaje Antoni Matusiewicz, olsztyński radie-
steta. – Studnia w ogrodzie to dzisiaj prawdziwy skarb. Ale 
przybywa miejsc w Polsce, gdzie jej wykopanie do 25 metrów, 
na które nie trzeba mieć zezwolenia, już nie wystarczy, aby 
mieć wodę. Susza i efekty wieloletnich melioracji powodują, 
że podskórne cieki wodne zanikają. Czas już, aby ludzie wzięli 
odpowiedzialność za planetę, każdy w swoim otoczeniu.
W budowę obiektów tzw. błękitno-zielonej architektury jak 
łąki kwietne, stawy retencyjne, oczka wodne czy systemy 
gospodarowania wodą opadową w miastach angażują się 
odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa. Przykładem jest 
choćby firma Volvo Maszyny Budowlane Polska, która pod 
hasłem „Save, save water” udostępnia sprzęt i tworzy takie 
obiekty razem z lokalnymi społecznościami.

Kamienie głodu
„Jeśli mnie widzisz – płacz” – to ostrzeżenie wyryte na kamie-
niu obiegło latem media. Wyłoniło się z wody pod wpływem 
niskiego poziomu rzeki Łaby przepływającej przez Czechy 
i Niemcy. Tzw. „kamienie głodu” ostrzegające od dekad przed 
suszą i jej konsekwencjami, stały się widoczne także m.in. 
w Renie. Brak opadów i upały doprowadziły do rekordowo ni-
skich poziomów rzek również w Polsce. Niemal 90 proc. z nich 
wymaga renaturyzacji, czyli przywracania stanu naturalnego 
– dobitnym przykładem jest chociażby katastrofa eksploato-
wanej nadmiernie Odry.
– Naukowcy od dawna mówią: żadnego pogłębiania i betono-
wania koryt, prostowania rzek, wielkich zapór. Również kosze-
nie roślinności, które co roku odbywa się m.in. w Łynie, nie ma 
żadnego uzasadnienia gospodarczego, za to pozbawia życia 
m.in. bezkręgowce – przyznaje prof. Czachorowski.
Zarastanie i zanikanie jezior to zjawisko naturalne, zachodzące 
bardzo powoli. Ale w ostatnich latach nabrało wyraźnego przy-
spieszenia. W XIX i na początku XX wieku wiele jezior osuszono, 
jednak dzisiaj to kwestia klimatyczna i złej gospodarki wodnej.
– Kiedyś kawał łąki był cenniejszy niż woda. Jeden z powodów 
dzisiejszych problemów jezior to m.in. wydłużony sezon paro-
wania i tzw. przeżyźnienie spowodowane spływaniem azotów 
i fosforów z pól – dodaje naukowiec.

Filtr na deficyt
Zasoby wód Ziemi to w 97 proc. woda słona. Reszta w znacz-
nej większości, czyli w 68 proc., jest w lodowcach i powoli 
dołącza do wód słonych, a 31,4 proc. jest pod ziemią. Zostaje 
ułamek procenta na wody słodkie powierzchniowe dostępne 

dla roślin, zwierząt i człowieka – w tym przemysłu, rolnictwa, 
energetyki itp. Według ONZ już w tej chwili z powodu defi-
cytu wody cierpi ponad 40 proc. światowej populacji. Około 
2 miliardy ludzi żyje na obszarach z ograniczonym dostępem 
do wody dobrej jakości. U dorosłego człowieka stanowi około 
60–75 proc. masy ciała. Bez dostępu do niej można przeżyć 
zaledwie trzy dni. Jak ją uzdatniać w kryzysowych sytuacjach?
– Podręczny, skuteczny na różne rodzaje zanieczyszczeń filtr, 
który towarzyszy mi w wyprawach survivalowych, to koszt 
około tysiąca zł – mówi Kuba Dorosz. – Ale w warunkach kry-
zysowych można używać choćby tkaniny, filtru do kawy, gazy 
z apteczki czy nawet rozpakować tampon i umieścić w otwo-
rze butelki PET. Improwizowana filtracja nie usunie skażeń 
biologicznych i chemicznych. Skarżenia biologiczne możemy 
usunąć poprzez m.in. przegotowanie wody. Wyzwaniem 
pozostaną potencjalnie zawarte w wodzie szkodliwe związki 
chemiczne, które w drodze survivalowych rozwiązań usunąć 
można w procesie destylacji. Jest on niestety mało wydajny.
Od lat na świecie trwają prace nad technologiami, które po-
zwolą m.in. na odsalanie wody morskiej. Gdyńska firma Na-
noseen stworzyła w tym roku filtr z nanomembranami, który 
wykorzystując siłę grawitacji, w kilka minut zamienia słoną 
wodę w całkowicie zdatną do wypicia. Zdaniem konstrukto-
rów urządzenie jest w stanie w ciągu 2–5 minut przefiltrować 
200 mililitrów wody.

Działać w każdej skali
Antropocen, który trwa, to epoka nieodwracalnych i na nie-
spotykaną dotąd skalę zmian w środowisku naturalnym. 
Za kryzysem różnorodności biologicznej i kryzysem klima-
tycznym idzie krok w krok jeszcze jeden – kryzys związany 
z dostępnością wody słodkiej. Nauka już od dawna ma opra-
cowane sposoby, a najlepszą terapią jest powrót do korzeni, 
czyli do przywracania naturalności ekosystemów wodnych 
wszędzie tam, gdzie się da. Musimy przede wszystkim zmienić 
nasze gospodarowanie wodą: z nastawionego na szybkie po-
zbycie się jej, na gospodarkę skupiającą się na łapaniu wody 
tam gdzie spada, czyli retencji krajobrazowej.
– Działania można podjąć w każdej skali – zapewnia prof. 
Czachorowski. – Poza dawaniem pozytywnych przykładów 
potrzebna jest nam przede wszystkim edukacja, świadomość 
problemu. Mamy deficyty w rozumieniu świata przyrodniczego, 
a o zmianach klimatu nie uczy się w szkołach, niewiele mówi 
w telewizji. Ale są inne źródła i trzeba po tą wiedzę sięgać.
 
Tekst: Beata Waś
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a każdym razem spłukując toaletę zużywasz statystycz-
nie 6 l pitnej wody – jeśli oczywiście masz ekonomiczną 
spłuczkę, bo te starsze zużywały nawet 10 l. 

Te kilka litrów wody spuszczanych do kanalizacji jednym 
naciśnięciem przycisku może nie robi wielkiego wrażenia do 
momentu, kiedy uświadomimy sobie, że taką ilość pitnej wody 
mają do dyspozycji przez cały dzień mieszkańcy najuboższych 
regionów świata: do picia, mycia i innych celów. 
A pitnej wody na cały dzień mają tyle, ile zużywasz przy 
jednym naciśnięciu spłuczki. Może zatem warto ograniczyć 
nasz rozmach w trwonieniu najważniejszego surowca świata, 
który nie jest przecież nieskończony. Jeszcze w tym stuleciu 
wiele miejsc naszej planety będzie kompletnie pozbawionych 
pitnej wody. Nasz region oczywiście jest w bardzo dobrym 
położeniu, ale prędzej czy później problem braku pitnej wody 
dotknie i nas. Co możemy zrobić, aby przyczynić się do walki 
z trwonieniem pitnej wody? Wystarczy wprowadzić kilka 
drobnych, codziennych nawyków. Obawiasz się, że uprzykrzą 
ci życie? Sprawdziłem to. Spokojnie – okazuje się, że mogę 
oszczędzić kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt litrów dziennie 
kilkoma prostymi sposobami.

1.  Miska w umywalce – dziennie oszczędzam  
10–15 l pitnej wody

Wracając z pracy, szkoły czy podwórka pierwsze co robimy 
w domu to mycie rąk. Nie dostrzegałem ile zamydlonej wody 
spływa do kanalizacji dopóki nie ustawiłem pod kranem miski. 
Dziennie nasza czteroosobowa rodzina napełnia 5–6 misek. 
A przecież ta woda świetnie nadaje się do spłukiwania toalety.

2.  Deszczówka do beczki – tygodniowo 
oszczędzam 100–150 l wody

Oczywiście jest jeden warunek, że co jakiś czas pada deszcz. 
Więc gdy trzeba podlać ogród, zamiast odkręcać przydomowy 
kran, napełniam konewki deszczówką z beczki ustawionej pod 
rynną. Jeśli nie chcecie kupować dedykowanych temu pojem-
ników w marketach budowlanych, można znaleźć w internecie 
za kilkadziesiąt zł beczkę po składnikach z branży spożywczej. 
A za kilkaset zł używany wcześniej w zakładzie przetwórstwa 
spożywczego zbiornik o pojemności 1000 l. Pieniądze lecą 
z nieba i wpadają same do zbiorników. I rośliny w suchy dzień 
na pewno wolą deszczówkę od wody z wodociągów. 

3.  Zimna woda w prysznicu – dziennie 
oszczędzam 1 l pitnej wody

Jeśli mieszkacie w domu jednorodzinnym i ciepłą wodę do-
starcza wam dwufunkcyjny piec, wiecie doskonale, że zanim 
poleci ciepła, trzeba chwilę poczekać. Ta chwila to czasem litr 
wody, który bezcelowo trafia do kanalizacji. Można go złapać 
do wiaderka i wykorzystać np. do spłukania toalety, albo – 
zbierając do garnka – użyć do ugotowania ryżu na śniadanie.

4.  Oszczędzając jedzenie, oszczędzasz 
wodę – tygodniowo oszczędzam…  
mnóstwo pitnej wody

Do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zużyć 462 l 
wody. Aby wyhodować pomarańcze na szklankę soku, potrze-
ba 50 szklanek wody. Do wyprodukowania litra piwa potrzeba 
8 litrów wody, 1 kg ryżu – niemal 3000 litrów wody, a 2 kg 
wołowiny – niecałe 9000 litrów wody. Zatem jeśli ugotowałeś 
na obiad zbyt dużo ryżu, zastanów się czy resztę wrzucić do 
kosza, czy może na drugi dzień zjesz go z owocami na śnia-
danie. Pomyśl o tym wylewając sok, który zepsuł się. Albo 
wyrzucając kiełbaski z grilla, bo przesadziliśmy z ich liczbą. 

5.  Miska w kuchennej umywalce – dziennie 
oszczędzam 5–10 l pitnej wody

Płucząc owoce czy warzywa, niemal czysta woda spływa do 
kanalizacji. Postanowiłem łapać ją do miski, potem przelewam 
do konewki i podlewam domowe kwiaty lub rośliny w ogrodo-
wych donicach. 

6.  W biurze płynie woda – tygodniowo 
oszczędzam… mnóstwo pitnej wody

Wyprodukowanie 1 kg papieru wymaga około 250 l wody. 
Może zatem warto wykorzystać zadrukowane po jednej stro-
nie kartki do zapisania biurowych notatek? Pamiętajcie też, że 
kartki na flipcharcie też mają swoje drugie strony. Gdy widzę 
jak podczas szkoleń prowadzący zrywają zakreślone karki 
i rzucają w kąt sali, widzę litry zmarnowanej pitnej wody. 

Wodę oszczędza Michał Bartoszewicz. 

JAK OSZCZĘDZAM PITNĄ WODĘ?
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Na placu budowy liczy się czas. Jednak posiadanie nowocze-
snej i wydajnej floty maszyn samo w sobie nie wystarczy, aby 
go odpowiednio zoptymalizować. Należy wziąć pod uwagę 
jeszcze wszystkie zmienne, które wpływają na zyskowność 
wydobycia. Jedną z nich jest zweryfikowanie tego, czy posia-
dane maszyny są właściwie dobrane do zadania. Drugą – czy 
ich liczba jest wystarczająca. Równie ważne jest sprawdze-
nie czy teren zakładu, procesy technologiczne i organizacja 
pracy są odpowiednio przygotowane. Dopiero po zebraniu 
wszystkich danych można szukać najbardziej optymalnych 
rozwiązań. 
Często okazuje się, że proste i nie wymagające dużych na-
kładów zmiany mogą zwiększyć wydajność lub ograniczyć 
koszty nawet o kilkanaście proc. Tylko jak prawidłowo zebrać 
informacje, aby szybko i łatwo dojść do takich wyników? 
Wykorzystuje się do tego nowoczesną aplikację Volvo Site 
Simulation. Powstała po to, by w prosty sposób wpłynąć na 
efektywność logistyki na placu robót i obniżyć koszt pro-
dukcji w przeliczeniu na tonę. To wszystko wpływa nie tylko 
na poprawę zysku, ale i na środowisko, zmniejszając zużycie 
paliwa. Można to łatwo zweryfikować – raporty dotyczące 
placu robót zawierają informacje o wielkości emisji CO2. Na 
czym polega innowacyjne działanie programu do kalkulacji 
wydajności?
Pierwszy etap to zbieranie informacji. Po wprowadzeniu 
wszystkich zmiennych do aplikacji klient otrzymuje m.in. oce-
nę możliwości zakładu, optymalnego przepływu materiału 
(czyli najlepszą drogę transportu na danym terenie) oraz naj-
trafniejszą konfigurację parku maszyn. Przewidywane koszty 
posiadania i użytkowania sprzętu prezentowane są w postaci 

czytelnych animacji i raportów. Można je porównać, by wybrać 
sprzęt odpowiedni do danego projektu. Oczywiście w tym 
zakresie z klientem współpracuje doradca eksploatacyjny 
Volvo Maszyny Budowlane Polska, który od początku pomaga 
w zbieraniu danych z placu robót (mi.in. gęstość materiału, 
wskaźnik pęcznienia czy średni procent napełnienia). Jeśli 
jest taka potrzeba, można przeskanować cały plac budowy 
za pomocą GPS albo drona. Dzięki temu powstaje symulacja, 
na podstawie której doradca jest w stanie porównać i zalecić 
najlepsze rozwiązanie. 
Doświadczenie dotychczasowych użytkowników Volvo Site 
Simulation pokazuje, że program jest w stanie poradzić sobie 
z najbardziej skomplikowanymi symulacjami. 
Aplikacja pozwala zobrazować też, w jaki sposób konkretne 
zachowania operatorów wpłyną na produktywność pracy. 
Dlatego firma Volvo Maszyny Budowlane oprócz samej kalku-
lacji oferuje kompleksowy program w Szkole Mistrzów Volvo. 
Szkolenie dostępne jest i dla operatów, i dla kadry zarządza-
jącej nimi. Zdobycie dodatkowej wiedzy pozwala lepiej wyko-
rzystać zalety nowoczesnych i innowacyjnych maszyn Volvo. 
I niezależnie od tego czy siedzimy w kabinie, czy przed moni-
torem w biurze, efekty można sprawdzać za pośrednictwem 
portalu CareTrack.
 
Tekst: Ewelina Zdancewicz 

Wydajność to podstawa na 
placu budowy. Nowoczesna 
aplikacja Volvo Site Simulation 
wprowadza nowe zasady 
oszczędności, o których 
wcześniej nie mieliśmy pojęcia.

Volvo Maszyny Budowlane Polska sp. z o. o.
 Młochów, Al. Katowicka 215
 www.volvoce.pl O
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www.volvoce.pl

• unikatowy napęd hydrauliczno-hybrydowy Volvo

• bezpieczeństwo i komfort użytkowania 

• efektywność wykorzystania paliwa większa nawet o 17%

• emisja CO2 mniejsza nawet o 15%

• łatwe podłączanie osprzętu 

• prosta w obsłudze, niezawodna i trwała

Koparka EC300E Hybrid

proste rozwiązanie,
duże możliwości



PRAWDZIWE HISTORIE O PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI DO MASZYNY

MĘŻCZYZNA I MASZYNA

PRAWDZIWA HISTORIA

Bling Factory
Olsztyn, ul. Lubelska 43i
www.blingfactory.pl

BLING FACTORY
Wyjątkowe pojazdy wymagają wyjątkowego traktowania. 
Sami pasjonujemy się wspaniałymi maszynami i wiemy, 
jaką przyjemność daje posiadanie samochodu, który 
codziennie wygląda jak gdyby przed chwilą opuścił salon. 
Stworzyliśmy profesjonalne studio kosmetyczne z miłości 
do piękna motoryzacji, zdając sobie sprawę, że niektóre 
samochody wymagają bezkompromisowych rozwiązań.

Mecenas projektu:

Choć projekt cafe racera trwał prawie pięć lat, to jego historia 
tak naprawdę zaczęła się, kiedy to Oskar miał prawie pięć lat. 
Dzisiaj łączy ich ten sam rocznik – 1985. 
Oskar Wojciechowicz miał cztery lata, kiedy dziadek wsadził 
go na motorower. Oczywiście nie dosięgał jeszcze nogami 
ziemi, więc dziadek przytrzymywał go przy starcie i zatrzy-
maniu. – Odkąd pamiętam, jeździłem z nim na działkę za mia-
sto na kanapie jego włoskiej Stelli – wspomina.
Oskar poniekąd został naznaczony tymi motocyklami. Wspo-
mniany dziadek startował w wyścigach ulicznych w Olsztynie, 
wuj był mistrzem Polski w wyścigach ulicznych, a siostra 
dziadka działaczką w słynnym Motoklubie Olsztyn. Kiedy wnuk 
miał osiem lat, dziadek sprawił mu Komara, choć Oskar stale 
wyobrażał sobie, że jedzie czymś znacznie poważniejszym. 
A stało się to dopiero po czterech latach, kiedy wreszcie – jak 
określa – wywiercił ojcu dziurę i dostał Hondę MTX 80. Szybko 
złapał na niej bakcyla do jazdy offroadowej, po lasach i w tere-
nie. Więc dalszy krok był oczywisty: motocross i start w zawo-
dach. Ale potrzebny był lepszy sprzęt. Na taki naciągnął ojca 
za wzorowe świadectwo na koniec podstawówki. Pod garażem 
stanął cross po jednym z czołowych juniorów w Polsce – wymę-
czona startami Honda CR 125, którą Oskar jeździł dzień w dzień.
W rodzinie motocross entuzjazmu nie wywołał – to nie kwe-
stia czy się połamiesz, tylko: kiedy się połamiesz. Ale wystar-
tował. – W pierwszych zawodach zająłem ostatnie miejsce. 
Byłem najmłodszy, nie przygotowany fizycznie i przerażony. 
Pod skrzydła wziął mnie wtedy Stanisław Olszewski, legenda 
naszego motocrossu i w 2003 roku zostałem wicemistrzem 
Polski juniorów – przytacza Oskar. Potem doszły tytuły 
mistrzowskie w pucharze Polski i powołanie do kadry narodo-
wej. Kiedy zaangażował się w prowadzenie biznesu, oczywi-
ście związanego z branżą motocyklową, na sport zostawało 
coraz mniej czasu. Ale nie na motocyklową pasję.
– Na różnych etapach życia „wymarzałem” sobie swój moto-
cykl. Około 2010 roku zacząłem śledzić pierwsze cafe racery, 
które od razu mnie zafascynowały. Każdy był indywidualny, 
charakterny, miał w sobie trochę z dzieła sztuki. Z racji prowa-
dzenia salonu motocyklowego jeździłem mnóstwem nowych 

motocykli, ale chciałem stworzyć coś indywidualnego, co 
wyraziłoby mój charakter, moje poczucie estetyki, zamiłowa-
nie do prostoty i minimalizmu – opowiada. 
Z założenia miał to być motocykl z rocznika Oskara (1985), by 
– jak podkreśla – pięknie się starzał razem z nim.
Dotarł do człowieka z Opola, który po godzinach zamienia się 
w wirtuoza projektów motocyklowych. Ale przy okazji Oskar 
zaraził przyjaciela Kubę, by na bazie identycznej Yamahy robić 
od razu dwa projekty, wspierając się pomysłami.
Projekt trwał pięć lat. I wygląda tak, jak w marzeniach: wyczy-
nowe przednie zawieszenie, klasyczny silnik, szprychy na 
zamówienie, dominujący zbiornik paliwa, niepozorny wydech, 
skrupulatnie przemyślany każdy kąt detalu ramy, skąpe siodło, 
ascetyczne detale i specyficzna kolorystyka. Krótki rzut oka na 
całość i recenzja ciśnie się na usta: kiler z niepowtarzalnym uro-
kiem. – To jest połączenie nowoczesności ze starym stylem: este-
tyka, manufaktura, rzemiosło – podkreśla Oskar. – Niewygodny 
na dłuższą trasę, ale nazwa cafe racer wiele tłumaczy. Dlatego 
jest to jeden z motocykli, który warto mieć, ale nie jedyny.
– Czy jakoś go nazwałem? Nie, to jestem ja, dlaczego więc 
miałbym siebie raz jeszcze nazywać? – dziwi się pytaniem. 
– Mam maszynę, która jest kawałkiem mnie, bo powstała 
w wyniku mojej wizji. Współtworzenie jej dostarczyło mi dużo 
radości, więc teraz każdy dzień na Warmii chciałbym zacząć 
piękną przejażdżką.
 
Tekst: Rafał Radzymiński, obraz: Michał Bartoszewicz

MĘŻCZYZNA MASZYNA&
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Pure Panel® cyfrowy 10” wyświetlacz kierowcy
Ergonomiczne fotele z certyfikatem AGR dla kierowcy i pasażera 

 



ŻYJ  
WYGODNIE

W wielkiej formie Citroen powrócił 
z komfortowym modelem, który 
wypełnił lukę po popularnym modelu C5. 
Fani awangardy i nieziemskiego latania 
po każdej drodze mają wreszcie na czym 
zawiesić oko – oto C5 X.
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Citroen to nie jest jedna z szeregowych marek w historii mo-
toryzacji. Gdyby stworzono coś na kształt samochodowego 
panteonu sław, miejsce na podium miałby tak pewne jak 
podwyżki gazu na zimę. Zasłynął z awangardy stylistycznej 
i z rozwiązań, które otwierały innym markom drogę do lep-
szego świata. A kultowych modeli miał tyle, że światowe kino 
czerpie z tego bogactwa do dziś.
Kiedy kolejne marki wycofują ze swojej oferty modele klasy 
średniej, Citroen po przerwie w produkcji modelu C5, jakby 
pod prąd wrócił na rynek z C5, ale z dopiskiem X. I cóż ma 
symbolizować, ten „iks”? Już pierwsze spojrzenie na sylwetkę 
zdradza, że niezbędne minimum offradowego sznytu styliści 
mu przemycili – podkreślone plastikowymi obrysówkami 
nadkola oraz nieco zwiększony prześwit, który bardziej upo-
dabnia auto do SUV-a niż hatchbacka. Ale X to też ukłon 
w kierunku legendarnego poprzednika, czyli rewolucyjnego 
modelu CX, który zadebiutował w 1974 roku i zasłużenie zgar-
nął prestiżowy tytuł Car of the Year. 
I cóż za spotkanie: nowość A.D. 2022 staje do sesji z pradziad-
kiem – Citroenem CX właśnie z pierwszego roku produkcji. 

W ogóle nazwa CX została zaczerpnięta z symbolu oznacza-
jącego współczynnik oporu powietrza (Cx), bo nowość sprzed 
niemal pół wieku szczyciła się rekordowo aerodynamiczną 
sylwetką.
CX był na tamte czasy wielkim samochodem, ale kiedy po-
stawi się go przy współczesnym następcy C5 X, okazuje się 
wręcz filigranowy i delikatny. Oto jak nam rosną kolejne 
pokolenia.
Pierwsze wrażenie z jazdy C5 X natychmiast kieruje w stronę 
dwóch niepodważalnych atutów: ciszy i komfortu. W tym 
drugim Citroen trzyma formę jak za dawnych lat, kiedy to roz-
pieszczał właścicieli superwygodnymi hydropneumatycznymi 
zawieszeniami. Paweł, właściciel zielonego CX-a przyznaje, 
że jego pasażerowie podróżujący na tylnej kanapie nierzadko 
już po kwadransie jazdy… śpią. To efekt błogiego płynięcia po 
szosie. Dał poprowadzić – wcale się nie dziwię. 
W C5 X czuć ten gen komfortu, mimo że nie ma tu już hy-
dropneumatyki, a kolejne citroenowskie rozwiązanie – progre-
sywne ograniczniki hydrauliczne w amortyzatorach. Prostsze 
rozwiązanie, a dające niemal podobne efekty. W naszej topo-
wej wersji Shine Pack z hybrydowym napędem typu plug-in, 
amortyzatory dodatkowo mają trzy tryby adaptacyjne, więc 
w wariancie komfort dosłownie po każdym rodzaju nawierzch-
ni auto przyjemnie płynie po drodze. No i ta zniewalająca ci-

sza. Jeśli z założenia chcemy jeździć tym Citroenem dostojnie, 
odpłaci się komfortem jak pewnie żaden z konkurentów.
Rozgryźmy wspomniany napęd hybrydowy. Prócz klasyczne-
go silnika spalinowego 1,6 o mocy 180 KM mamy też 110-konny 
silnik elektryczny. Sumaryczna moc obydwu to 225 KM, co 
gwarantuje sprint do setki w 7,8 s. Hybryda typu PHEV po-
zwala też na jazdę wyłącznie na silniku elektrycznym (nawet 
z prędkością do 135 km/h), który zasila ładowana z sieci bate-
ria. Jeśli robicie dziennie nie więcej niż 50 km w obrębie mia-
sta, możecie teoretycznie w ogóle nie tankować benzyny. Taki 
zasięg jest realny. Ze standardowego gniazdka baterię nała-
dujecie w około 7–8 godz., zaś szybką ładowarką – w dwie.
Często narzekamy, że współczesna motoryzacja nieco wy-
jaławia nas z emocji, których jeszcze nie tak dawno dostar-
czały debiutujące modele. To kolejny życiowy stereotyp, bo 
zawsze się znajdą ci, którzy płyną własnym nurtem, wbrew 
trendom i hołdując swojej tożsamości. Jeśli założyciel marki 
André Citroën (swoją drogą – jego matka była warszawianką) 
wszczepił ten gen swoim współpracownikom, to widać jest on 
z troską przekazywany kolejnym pokoleniom.

Na zdjęciach: Citroen C5 X PHEV 225 e-EAT8 Shine Pack, cena 226,3 tys. zł 
(cena wersji podstawowej C5 X – od 149,3 tys. zł); Citroen CX 2000, 1974 rok

Citroen Resma
 Olsztyn, al. Obrońców Tobruku 5 
 www.resma.pl
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WYBRANE OFERTY SALONU, WIĘCEJ NA MAZUREK.COM.PL

PORSCHE CAYENNE PLATINUM EDITION 
Herb marki Porsche, który jest tu wytłoczony na zagłówkach, 
jest być może najcenniejszym znakiem samochodowym świa-
ta. A model Cayenne jest tym, który tę markę wprowadził na 
wyżyny popularności. Zasług marki dla rozwoju motoryzacji 
i motorsportu nie trzeba akcentować. Wielu klientów sięga po 
Porsche, bo chce się utożsamiać ze splendorem marki. Ow-
szem, czerpią też przyjemność z dynamiki aut. Nie tylko moc-
nego silnika, ale zestrojenia auta jako całości. Bo Porsche plus 
świadomy kierowca stanowią esencję tego, co w fascynującej 
motoryzacji jest najistotniejsze – emocje. Przy tym Cayenne 
oferuje codzienną wygodę – może być i autostradowym atle-
tą, i komfortowym transatlantykiem w jednym.

Porsche Cayenne Platinum Edition 
340 KM, 2022 rok, 10 km, cena 507 tys. zł

MASERATI LEVANTE MODENA
Jeśli producentowi samochodów sportowych z ponad stulet-
nią tradycją największą popularność przyniósł pierwszy SUV 
marki, to warto mu się przyjrzeć. Levante stworzono dla tych, 
dla których inne prestiżowe SUV-y wydają się zbyt pospolite. 
Maserati to wciąż egzotyczna marka na ulicach, więc kiedy 
w trend mody na SUV-y wpisali się i Włosi z Modeny, klientela 
oszalała. Levante już przy pierwszym uruchomieniu silnika 
przypomina o swoim wyścigowym DNA – brzmienia nie 
sposób pomylić z inną stajnią motoryzacyjną. Ale ten trójząb 
w logo ma symbolizować siłę i ducha walki. Bo z takim prze-
słaniem zrodziła się siła marki Maserati.

Maserati Levante Modena 3,0 
349 KM, 2022 rok, 70 km, cena 579 tys. zł

AUDI A6 45 TFSI QUATTRO S-LINE
Limuzyny Audi powinny mieć dwa obowiązkowe słowa 
w swojej nazwie: quattro i S-Line. Trakcja permanentnego 
napędu na cztery koła w wykonaniu tej marki dla wielu jest 
wyznacznikiem, który powinien obowiązywać niczym słynny 
wzorzec metra znajdujący się w podparyskim Sevres. Presti-
żowe limuzyny projektowane są dzisiaj stylistycznie tak, by 
ich sylwetki niosły w sobie sporą dawkę sportowych emocji. 
Audi A6 takie właśnie jest, ale łatwo ten efekt spotęgować 
pakietem stylistycznym S-Line Sport, który jest mały krok 
przed prawdziwymi sportowcami ze słynnymi literami S i RS. 
Więc kiedy dla jednym wystarczą pospolite cztery koła, ko-
neserzy chcą mieć w cztery połączone koła w logo. 

Audi A6 45 TFSI Quattro S-Line 
265 KM, 2022 rok, 6500 km, cena 312 tys. zł

AUDI A5 COUPE 40 TFSI QUATTRO S-LINE
Quantum – piękna nazwa i piękny kolor, nieprawdaż? Wiecie, 
że niektóre kolory przeznaczone dla konkretnego modelu 
auta projektuje się nawet dwa lata? Otóż odcień lakieru musi 
współgrać z krzywizną poszczególnych linii nadwozia i je 
podkreślać, więc to opracowywanie pigmentów, które dadzą 
efekt, wymaga czasu. A co powiecie na rasowe coupe w od-
ważnej szarości? Na szczęście producenci bez skrępowania 
wprowadzają coraz ciekawsze, wcześniej niespotykane lakie-
ry, więc kiedy całe auto skonfiguruje się w wyjątkowej specy-
fikacji, efekt jest jak na zdjęciu powyżej. A samo A5 Coupe? 
To jedna z najpiękniejszych stylizacji ostatnich dwóch dekad – 
elegancja, dynamika i ponadczasowość. Klienci Audi cenią to.

Audi A5 Coupe 40 TFSI Quattro S-Line 
190 KM, 2022 rok, 6200 km, cena 279 tys. zł

SALON SAMOCHODOWY 

MAZUREK PREMIUM CARS
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PO WŁAŚCIWEJ 
STRONIE MOCY
Porsche wydaje się być marką najbardziej 
dostępną spośród tych najbardziej 
pożądanych. Splendor i emocje zza 
kierownicy przyciągają tych, którzy 
nie muszą odkładać marzeń na później.

S tężenie nowych modeli Porsche na każdy metr kwa-
dratowy salonu Mazurek Premium Cars systematycznie 
rośnie. To efekt zapotrzebowania i rosnącej grupy klien-

tów Porsche. – To osoby, którym fenomenu marki nie trzeba 
wyjaśniać. Doskonale znają Porsche od przedniego znaczka 
po tylny zderzak, więc do naszego salonu przychodzą po kon-
kretną wersję modelu – zauważa Marek Czerwiński, dyrektor 
handlowy Mazurek Premium Cars.
Ten olsztyński salon sprzedający nowe lub prawie nowe 
samochody klasy premium, od dwóch lat stał się jednym 
z podstawowych adresów, do których przychodzi się po Por-
sche. Nie tylko dla klientów z regionu. Auta zamawiane są pod 
konkretne specyfikacje w fabryce i w zasadzie promowane, 
kiedy pojawiają się już w ofercie dilera. A więc dostępne 
od ręki, co jest dużą przewagą firmowej sieci, gdzie czasy 
oczekiwania w dzisiejszych realiach są dość znaczne. – Nasi 
klienci przychodzą po konkret. Nazywamy ich klientami 
Porsche, bo jeśli zobaczą świetnie skonfigurowaną wersję, 
a staramy się składać zamówienia do produkcji w specyfi-
kacji, która robi wrażenie, decyzję podejmują natychmiast 
– dodaje Marek Czerwiński.
Dlaczego magia Porsche jest tak silna? Charyzma marki 
powstała na torach wyścigowych. Z niewielkiej rodzin-
nej manufaktury i geniuszu zdolnej rodziny Porsche po 
70 latach powstała najbardziej wartościowa marka samocho-

dowa świata. Kluczem do pozycji stały się nie tylko sukcesy 
w motorsporcie, ale przede wszystkim jakość produktu, 
który trafiał w ręce klienta. I to jakość w wielu aspektach: 
od dobrego projektu, przez świetne materiały i perfekcyjne 
wykonanie. Bo można wygrywać wyścigi, jeśli ma się szybkie, 
ale i trwałe auto.
Przy Porsche zrodziła się moda i popkultura. Klasyczne 911-ki 
są ikoną motoryzacji i jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
kształtów świata, nie tylko w motoryzacji.
Wnuk założyciela marki, Ferdinand Alexander Porsche, 
stał się jednym z najbardziej wpływowych projektantów na 
świecie. Równo 50 lat temu powołał lifestylową, ekskluzywną 
markę Porsche Design. Od początku hołduje dobremu wzor-
nictwu, więc jeśli macie pióra, zegarki czy słynne okulary 
Porsche Design, zawsze będą pożądane. Zmarły przed 10 laty 
„Butzi” w projektach wyznawał bowiem zasadę puryzmu 
popartego bezkompromisową jakością. A zanim stworzył 
własne studio, on właśnie zaprojektował kultową 911-kę, linię 
wozu, która ma już 60 lat.
Ale to jest świat wokół Porsche. Ich użytkowników w pierw-
szej kolejności kusi zaś to – wrażenia z jazdy. Każde Porsche 
daje odczucia, jakbyśmy prowadzili jeszcze mocniejszy 
wóz, niż wynikałoby to z czystych danych. Perfekcja-trak-
cja-dynamika – to mniej więcej pod taki wzór podstawia się 
dane w Porsche.
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Dzisiaj najczęściej kupowanym modelem jest Macan – SUV-
-geniusz. Jak z naszej sesji, akurat w odcieniu gentian blue. 
Nieprzypadkowo zrealizowanej na pasie startowym lotniska, 
bo wiadomo… geny.
Niedawno znajomy przewiózł mnie elektrycznym Porsche 
Taycan Turbo S i na własnych wnętrznościach odczułem bru-
talne parametry tego kilera: 761 koni, 1050 niutonometrów 

momentu obrotowego na kołach i 2,8 s do setki. Myślałem, 
że będzie przyjemnie, a to wręcz sprawiało ból. Tyle że taki, 
który szybko potrafi uzależnić.

Tekst: Rafał Radzymiński

Na zdjęciu: Porsche Macan, 265 KM, 2022 rok, cena: 385 tys. zł
Podziękowania dla Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego za pomoc  
w realizacji sesji.

Mazurek Premium Cars
 Olsztyn, ul. Lubelska 29
 mazurek.com.pl
  fb/AutoTwoichMarzen 
fb/MazurekPremiumService&Detailing

MAZUREK PREMIUM CARS
to obchodzący jubileusz 25-lecia działalności multidea-
ler samochodów marek premium. Z kolei Mazurek 
Premium Service zajmuje się kompleksową obsługą 
gwarancyjną i pogwarancyjną samochodów marek pre-
mium, głównie Audi, BMW, Land Rover, Jaguar, Merce-
des, Porsche, Volvo.
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Mazurek Premium Cars
 Olsztyn, ul. Lubelska 29
 mazurek.com.pl

MAZUREK PREMIUM CARS
Cyklowi felietonów motoryzacyjnych patronuje salon 
Mazurek Premium Cars – multidiler samochodów luksu-
sowych nowych lub prawie nowych. W felietonach wy-
korzystujemy wybrane auto z oferty salonu. Tym razem 
towarzyszył nam 300-konny Land Rover Defender 110 
P300, rocznik 2022, bez przebiegu (cena 439 tys. zł).
Więcej na: mazurek.com.pl

Mecenas projektu:

70 lat na tronie – a ile uzbierałoby się na fotelu za kierownicą 
Defendera i jego poprzedników? Z pewnością wynik byłby 
imponujący, wszak Elżbieta II jeździła Land Roverem serii I już 
rok po koronacji – od 1953 roku. Może to niektórym wyda się 
zaskakujące, ale młoda królowa nieźle znała się na mechanice 
samochodowej. Otóż w czasie II wojny światowej wstąpiła do 
organizacji Auxiliary Territorial Service, czyli żeńskiej gałęzi 
brytyjskiej armii. Wśród najbardziej znanych członkiń była 
m.in. córka Churchila oraz właśnie księżniczka Elżbieta. Tam 
nauczyła się mechaniki pojazdowej i aktywnie świadczyła prace 
na rzecz poprawy stanu taboru samochodowego. Zresztą fani 
słynnego serialu The Crown poznali wiele epizodów związanych 
ze smykałką Elżbiety II do technicznej obsługi pojazdów.
Królowa w zasadzie większą część swojego panowania sa-
modzielnie jeździła w swoich posiadłościach Land Roverami, 
a zwłaszcza w ukochanym Balomral w Szkocji. Początkowo były 
one nazywane po prostu Seria I, II, III, a dopiero w 1983 roku 
pojawiła się znana dzisiaj miłośnikom brytyjskiej i offroadowej 
motoryzacji nazwa Defender. Z grubsza ujmując, w zasadzie 
aż do końca produkcji w 2016 roku był to ten sam samochód, 
mimo że tworzono wiele odmian. Szczególnie upodobały go 
sobie służby mundurowe, bo spełniał swoje pierwotne zadanie 
– bezproblemowo docierał w każdy teren. No i wracał z niego. 
I oto po niespełna czterech dekadach od debiutu Defendera 
Land Rover ogłosił coś przełomowego – całkowicie nową wer-
sję. Nie ma co porównywać ze zmianą korony, ale w motoryzacji 
to naprawdę święto. Na fali popularności terenówek inspiro-
wanych swoimi legendarnymi protoplastami (jak choćby Jeep 
Wrangler czy Mercedes G), i Brytyjczycy pokazali współczesną 
interpretację swojej spartańskiej, ale nieśmiertelnej maszyny.
Zachowanie charakterystycznych akcentów stylistycznych 
sprawia, że w mig rozszyfrujecie gen dziadka Defendera. 
Z założenia auto ma zachowane smaczki w stylu odsłoniętych 
autentycznych śrub mocujących elementy wnętrza czy detale 

nawiązujące do rozwiązań z pierwowzoru. Ale pod tą pozorną 
prostotą kryje się już królestwo technologii, która znana jest 
posiadaczom luksusowych Range Roverów. Elegancki mini-
malizm, deska rozdzielcza z nowoczesnymi monitorami, nie-
nachalny luksus, no i wsiadanie do wnętrza jak na wielki tron. 
A do tego wciąż genialne właściwości terenowe. Jeśli mam 
stworzyć sobie obraz lorda wyjeżdżającego na polowania ze 
swoim foxhoundem wskakującym przez tylną klapę to właśnie 
w tym współczesnym Defenderze. Klasa, styl i dziedzictwo 
w jednym.
Tradycyjnie już, tak jak i w poprzednikach, Land Rover dał pra-
wo wyboru auta krótkiego (wersja 90) i długiego (110). Różni 
je w zasadzie tylko para drzwi i rozstaw osi.
No i nie łudźmy się, nie są to okazyjnie tanie pojazdy. To jest 
pewien hołd złożony tradycji brytyjskiej terenówki, którą roz-
poczęto produkować już w 1948 roku. Więc jeśli ktoś powie 
drogo, to w zasadzie należy się drobne wyjaśnienie: płaci się 
tu za legendę, zaś samo auto dostaje gratis.

Tekst: Rafał Radzymiński, obraz: Michał Bartoszewicz

Pisanie w felietonie 
motoryzacyjnym o zmarłej 
królowej Elżbiecie II ma 
uzasadnienie tylko wtedy, 
kiedy skupimy się na jej 
ulubionej marce – Land Rover.

BEZDROŻA PO KRÓLEWSKU
JAZDA NA WYŻSZYM POZIOMIE
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HISTORIA MOTORYZACJI NA MAZURACH

STARE EKSPONATY
NOWE MUZEUM, 

Historia tego urokliwego folwarku od lipca pisze 
swój nowy rozdział. W XIX-wiecznym majątku 
z jego neobarokowym pałacem oficjalnie roz-
poczęło działalność Muzeum Motoryzacji Biała 
Olecka. Położona na wschodnim skraju Mazur 
Garbatych miejscowość z pewnością jest ku-
szącym adresem dla pasjonatów zabytkowych 
samochodów i motocykli. Prywatna kolekcja 
tworzona była przez ostatnich 10 lat i stanowi 
dzisiaj najciekawszy i największy w tej części 
kraju przekrój motoryzacji zarówno krajowej, 
jak i światowej. W folwarcznych zabudowaniach 
można oglądać od spartańskiego Mikrusa przez 
ekscentryczne Tatry po luksusowego powo-
jennego Bentley’a, od przedwojennych aut po 
tak szalone jak DeLorean i tak niedostępne jak 
limuzyny dygnitarzy. A do tego niemal setka 
motocykli i motorowerów. 
Na oficjalne otwarcie 16 lipca do Białej Oleckiej 
zjechało niemal 300 gości, w tym znakomite 
osobowości związane z historią motoryzacji 
i ruchem weterańskim. Ale kto wie czy tego dnia 
większego zainteresowania od samego muzeum 
nie wzbudziła obecność pary prezydenckiej 
Anny i Bronisława Komorowskich, którzy chęt-
nie pozowali w przedwojennych limuzynach.
Wydarzeniu towarzyszyło sporo atrakcji w kli-
macie motoryzacyjnym, jak choćby licytacja 
przedmiotów, z której dochód przeznaczono 
na cele charytatywne. Kąskiem o który trwała 
zacięta walka okazał się pełnosprawny i w do-
datku w oryginalnym stanie populary niegdyś 
motorower Komar. Opowieściom o barwnych 
losach pałacu towarzyszyła z kolei wystawa ma-
larstwa o tematyce zabytkowej motoryzacji, zaś 
dzieci również oddawały się malarskiej fantazji 
i „stuningowały” farbami klasyczne BMW.

Więcej na muzeum.bialaolecka.pl 

Fotorelacja: Bartek Modelski
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dzającą. Oczywiście każde z nich ma przynajmniej roczną 
gwarancję, przy promocyjnym finansowaniu możliwość wyku-
pienia pakietu ubezpieczeń za 1 zł czy pakietu serwisowego za 
połowę jego wartości.
W programie dostępne są w zasadzie wszystkie modele 
z portfolio marki, również z gamy elektrycznych modeli 
e-tron. – Zaletą programu jest przede wszystkim dostępność 
auta od ręki, które można na miejscu przetestować i zała-
twić formę zakupu identyczną jak w przypadku aut nowych, 
a więc leasing, bądź wynajem długoterminowy. Ciekawostką 
jest, że nowy nabywca może zostawić nam w rozliczeniu 
swoje dotychczasowe auto i o jego oszacowaną wartość 
pomniejszymy cała transakcję – dodaje Piekarski. – Ale nie-
którzy nasi klienci, planując wymianę auta, bądź zakup w nie-
dalekiej przyszłości, już zlecają nam szukanie skrojonej pod 
siebie wersji. Np. można dzięki temu nabyć auto ze sportowej 
serii RS, które cenowo będzie odpowiadać nowemu modelo-
wi, ale w podstawowej specyfikacji.
 
Tekst: Rafał Radzymiński

Ponoć nic tak nie pomaga w podjęciu właściwej decyzji za-
kupowej, jak osobiste doświadczenie produktu. Siłą fabrycz-
nego programu Audi Select: plus jest właśnie możliwość 
przetestowania samochodu, którego za chwilę możemy stać 
się właścicielami – czy pasuje nam jego dynamika, konfigura-
cja wyposażenia i ogólna przyjemność z prowadzenia.
Marka Audi stworzyła ceniony przez klientów program sprze-
daży używanych modeli. Ale nim auta wejdą do puli Audi 
Select: plus, muszą przejść ostrą selekcję, by ta prestiżowa 
firma motoryzacyjna tylko poszerzała krąg zadowolonych 
właścicieli i mogła sprzedawać im auta z gwarancją. – Przede 
wszystkim do programu trafiają samochody z udokumento-
waną historią serwisową, rzetelnym przebiegiem 
i w stanie, który potwierdzony jest zdiagnozowa-
niem aż 117 punktów kontrolnych auta. To wyklu-
cza nam auta zaniedbane, nieudolnie naprawione 
po kolizjach czy zwyczajnie o podejrzanej prze-
szłości – podkreśla Tomasz Piekarski, obsługujący 
w salonie Polbis Auto Olsztyn dział Audi Select: 
plus. – To daje nam nie tylko gwarancję odnośnie 
samego auta, ale przede wszystkim gwarancję 
spokoju, komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.
Do programu z założenia nie trafiają samochody 
Audi, które są starsze niż siedem lat i mają prze-
bieg większy niż 150 tys. km, choć często zdarzają 
się auta z zaledwie kilkusetkilometrowymi lub kil-
kunastotysięcznymi przebiegami.
Skąd pochodzą auta dostępne w programie Audi 
Select: plus? Z kilku źródeł: mogą to być auta, które zwracają 
klienci po leasingu lub długoterminowym wynajmie, albo 
pochodzące bezpośrednio z centrali, które użytkowane były 
na potrzeby np. administracji koncernu, bądź kadrę zarzą-

Audi Olsztyn
Polbis Auto

 Olsztyn, ul. Rataja 15
  oferta.polbisauto.pl 
polbisauto.audi.pl

WYMARZONE CZTERY KÓŁKA
Audi Select: plus to program, który 
oferuje klientom używane samochody 
marki Audi, ale niewiele odbiegających 
stanem od fabrycznie nowych modeli. 
Taniej, z gwarancją i od ręki.
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Auto Idea
 Olsztyn, ul. Towarowa 11
 mazda-olsztyn-autoidea.pl
 fb/AutoIdea.Mazda

STYL KODO, SMAK WAGYU, KUNSZT MADE IN JAPAN

Najnowsza, największa, najbardziej pre-
stiżowa i najbardziej zaskakująca – Mazda 
CX-60 zaprezentowała się klientom w sa-
lonach podczas premierowego objazdu 
po kraju. 
We wnętrzu olsztyńskiego salonu Auto 
Idea – nowość w odcieniu rhodium white, 
a do jazd testowych na zewnątrz – plati-
num quartz. I weź tu wytypuj ładniejszy 
kolor, skoro sami klienci odwiedzający sa-
lon przez dwa premierowe dni mieli w tym 
względzie dylemat.
Mazda zaskoczyła nawet swoich wie-
loletnich miłośników, bo i stylistycznie, 
i odczuciem prestiżu model CX-60 prze-
bija wszystkie dotychczasowe propozycje 
marki. To pierwsza hybryda plug-in, która 
daje możliwość jazdy na samym silniku 
elektrycznym nawet 60 km. Ale gości, 
którzy byli wożeni demonstracyjnym 
modelem bardziej chyba zafascynowały 
osiągi tej wersji. 328-konny napęd z inte-
ligentnie zarządzanym rozdziałem mocy 
na poszczególne osie robił piorunujące 
wrażenie (sprint do setki w 5,8 s). Esteci 
kontemplowali kabinę Mazdy, jej styliza-
cję i jakość wykorzystanych tekstylnych 
materiałów o unikatowej fakturze. To 
rozwijany język projektowy Kodo, który 
odzwierciedla japońską koncepcję Ma, 
oznaczającą spokojne i dostojne piękno 
pustej przestrzeni.
Premiera najbardziej prestiżowego mode-
lu Mazdy łączyła się z poznaniem sztuki 
kulinarnej kuchni japońskiej. Za sprawą 
mistrza Naoki Ikeda z zaprzyjaźnionej 
olsztyńskiej Restauracji Japońskiej KIN-
GYO, goście mieli okazję zasmakować, ale 
też podpatrzeć sposób przygotowania 
wyśmienitych, tradycyjnych potraw z oj-
czyzny Mazdy – na bazie tuńczyka czy 
wołowiny słynnej rasy wagyu. Minimalizm 
w formie, który dostarczył gościom zaska-
kujących doznań. Trochę jak z Mazdą – ja-
pońska filozofia w najczystszym wydaniu.

Fotorelacja: Mateusz Lewandowski
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LISTA OBECNOŚCI MADE IN
MOŻNA NIGDZIE NIE BYWAĆ, ALE JEŚLI BYWAĆ, TO TAM…
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NA CAŁYCH JEZIORACH KLASYKI
Wierzba, 3–5 czerwca 2022

VII Zlot Samochodów Zabytkowych na Warmii i Mazurach 
wprowadził w klimat kultury osadzonej na mazurskim gruncie. 
Zresztą wiele zdradzało już hasło zlotu – „Na całych jeziorach 
ty”. Załogi – w dużej mierze pasjonaci z różnych zakątków 
kraju, nawet z Wałbrzycha – odwiedzili m.in. kultowy domek, 
w którym urzędowała Agnieszka Osiecka, autorka piosenki 
ze zlotowego hasła. W leśniczówce w Praniu, w muzeum Gał-
czyńskiego odbyła się z kolei dyskusja z postacią mocno za-
korzenioną w mazurski nurt literacki – Kazimierzem Orłosiem 
oraz synem, popularnym prezenterem Maciejem. Bazą zlotu 
był ośrodek PAN we Wierzbie na półwyspie Popielniańskim, 
z dziko żyjącymi konikami polskimi. 

KONIE, DAMY, KAPELUSZE
Gałkowo, 2–5 czerwca 2022

W tym roku ta największa impreza jeździecka w regionie 
pobiła samą siebie – w konkursie podczas Gałkowo Perlage 
Masters wystartowało aż 400 koni. Grand Prix wywalczył 
Marcin Matelski na Lugano. To sportowo-towarzyskie wy-
darzenie co roku ściąga do Gałkowa nie tylko wspaniałych 
zawodników, ale też wiele znanych postaci ze świata kultury 
oraz showbiznesu. Wydarzenie z fasonem. Ale jak wspomina 
organizatorka Karolina Ferenstein-Kraśko, jej dziadek Ludwik 
Ferenstein, słynny jeździec, żołnierz, potem instruktor, godzi-
nami opowiadał jej o przedwojennych turniejach jeździeckich 
i towarzyszącym wydarzeniom damom w kapeluszach. Stąd 
i w Gałkowie mamy słynny konkurs kapeluszy.
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SIMBIOSA DUSZY I CIAŁA
Warchały, 2–5 czerwca 2022

Radość, rozwój, inspiracja. A do tego relaks i muzyka w nie-
zwykłym krajobrazie nad jeziorem Świętajno. Festiwal Sim-
biosa przyciągnął miłośników m.in. medycyny naturalnej, 
rozwoju duchowego, pracy z ciałem. Pod okiem doświad-
czonych nauczycieli z różnych stron świata zgłębiali wiedzę 
z zakresu ajurwedy, medycyny chińskiej, tantry, mindfulness. 
Organizatorzy początkującego wydarzenia spisali się na me-
dal wykorzystując potencjał mazurskiego pejzażu: świetnie 
zorganizowana strefa gastro, przestronne pole namiotowe 
wśród drzew, świetlne aranżacje, dwie sceny, bogaty pro-
gram. Stąd setki uczestników już zadeklarowało przyjazd na 
kolejną czerwcową edycję.

MORSKI FELIKS
Barczewo, 2–4 czerwca 2022

Muzykę dawną, współczesną, klasyczną i folklor zaprezento-
wało trzydniowe święto chórów, które od ponad dwóch dekad 
przyciąga na Warmię setki wykonawców nie tylko z Polski. 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowo-
wiejskiego popularyzuje muzykę, ale także regionalne zabytki. 
W programie m.in. konkurs główny chórów, Przegląd Chórów 
Seniora, konferencja naukowa, koncerty towarzyszące, zwie-
dzanie historycznych miejsc. Grand Prix tegorocznej edycji – 
dyplom honorowy, statuetkę „Feliksa” oraz nagrodę pieniężną 
otrzymał Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod batutą 
Sylwii Fabiańczyk-Makuch.
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BOSO, ALE NA BOGATO
18 czerwca 2022, Olsztyn

Szyszki, kamienie, trociny, patyki – po przejściu ścieżki sen-
sorycznej nic nie było już takie samo. Uczestnicy drugiej 
edycji Festiwalu Bosych Stóp na własnej skórze przekonali 
się, jak chodzenie po naturalnym podłożu stymuluje ciało 
i umysł. Jest sprawdzonym sposobem m.in. na wzmacnianie 
odporności, reguluje układ nerwowy. Tę wiedzę popularyzują 
członkowie Warmińskiego Stowarzyszenia Chłopów Bosych – 
współorganizatorzy wydarzenia na Plaży Miejskiej. Bosowisko 
przyciągnęło dorosłych i dzieci, którzy wspólnie ćwiczyli Tai 
Chi, malowali obrazy błotem, grali w „zośkę”, tańczyli przy 
dźwiękach bębnów. A wszystko to oczywiście gołą stopą.

WARMIA I MAZURÓWNA
Olsztyn, 14 czerwca 2022

To wydarzenie w zasadzie zrodziło się podczas wywiadu w Pa-
ryżu (opublikowaliśmy go w poprzednim numerze). Krystyna 
Mazurówna – jak to z lekkim sarkazmem sama o sobie mówi: 
światowej sławy tancerka znana w Polsce – rzuciła naczelnemu 
magazynu wyzwanie: zorganizuj spotkanie, a przylecę. Więc 
gdzie jak nie w Centrum Polsko-Francuskim można ugościć 
zamieszkałą w Paryżu od przeszło pół wieku artystkę. Barwnie 
i bez cenzury opowiedziała o szalonym i pełnym energii życiu 
od biedowania po bycie gwiazdą w słynnym Casino de Paris. 
Spotkanie miało też towarzyszącą wystawę fotografki i przy-
jaciółki Krystyny Mazurówny – Justyny Radzymińskiej, która 
zaprezentowała cykl zdjęć „Mon Chéri Paris”. 
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SMYCZKOWE TALENTY
Elbląg, 1–10 lipca 2022

Dwudziestu utalentowanych muzyków, osiem koncertów 
i recitali, kilkuset melomanów. Podczas pierwszej edycji let-
niego święta muzyki smyczkowej – Elbląg Music Masterclass 
zaprezentowali się muzycy młodego pokolenia i profesorowie 
najwybitniejszych europejskich uczelni. Wraz z Elbląską Or-
kiestrą Kameralną i zaproszonymi gośćmi publiczność odbyła 
muzyczną podróż śladami kompozytorskich klasyków z naj-
wyższej półki. Laureatami Konkursu Młodego Wirtuoza zostali 
skrzypkowie: Kaja Rudnicka, Krzysztof Pietkiewicz, Sanziana 
Cristiana Mandrut. Podczas koncertu finałowego dali upust 
talentom w utworach Beethovena i Mozarta.

„DUDUŚ” PRZED BONDEM 
Ostróda, 1–2 lipca 2022

Sentymentalnie, ale i światowo – szósta edycja Arena Film 
Festival & Music skupiła się na twórczości zmarłego niedawno 
Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, kultowej muzyce, którą 
tworzył do popularnych filmów i seriali, zaś drugiego dnia 
ucztę mieli fani sagi o Bondzie. Tytułowe piosenki odśpiewał 
w iście bondowskim anturażu Sławek Uniatowski. Festiwal 
tradycyjnie otwiera wakacje na Mazurach, przyciągając me-
lomanów z różnych stron kraju. Podczas tegorocznej edycji 
statuetkę Feliksa za twórczość przyznano kompozytorowi 
Henrykowi Kuźniakowi. Wydarzenie zorganizowało Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie wraz z towrzy-
szącą festiwalowi orkiestrą olsztyńskich filharmoników.
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WŁOSKIE SZCZĘŚCIE NAD JEZIORAKIEM
Iława, 16 lipca 2022

Słynna aria „O sole mio” czy włoski hit „Felicita” z repertuaru 
Al Bano i Rominy Power. Podczas siódmej Gali Finałowej Ma-
zurskiego Festiwalu Operowego BELCANTO wykonawcy dali 
operowo-rozrywkowe show. Na scenie iławskiego amfiteatru 
wystąpiła sopranistka Katarzyna Zając-Caban, mezzosopra-
nistka Anna Bernacka, Piotr Wołosz – bas i tenor Dario Di 
Vietri – uczeń mistrza Pavarottiego. Akompaniowała im Or-
kiestra Symfoniczna Fundacji AVANGART pod dyrekcją Marty 
Kosielskiej. Festiwal Belcanto powstał z myślą, by muzyka 
operowa stała się znana szerokiemu gronu odbiorców. Połą-
czenie jej z lekkim rozrywkowym repertuarem – jak pokazała 
reakcja publiczności – to strzał w dziesiątkę.

MUZYCZNA ALCHEMIA
Olsztyn/Olsztynek, 29–31 lipca 2022

Skansen w Olsztynku i kościół ewangelicki w sercu Olsztyna 
– Wschód Piękna Festival tradycyjnie wprowadził muzykę do 
nietuzinkowych przestrzeni. Od słowiańskiego etno granego 
na dawnych instrumentach, przez dźwięki z repertuaru Jana 
Garbarka, po hymn Majdanu w wykonaniu międzynarodowego 
składu – wydarzenie prezentujące muzykę świata jest również 
zwierciadłem jego nastrojów. Podczas żywiołowego finałowe-
go koncertu Ewie Bem towarzyszył w murach kościoła Alche-
mik BIG BAND. Wydarzenie organizowane przez olsztyniaka 
Grzecha Piotrowskiego od ośmiu lat prezentuje muzykę z gór-
nej półki, a jego atmosfera przyciąga na Warmię najciekawsze 
sceniczne osobowości. I melomanów z kraju.

ZESTRAJANIE Z NATURĄ
Giże, 20–24 lipca 2022

Czas się połączyć, a  intencją naszą jest życie. Będziemy 
świadkować sobie. Ja to Ty, a Ty to Ja – to myśli przewodnie 
tegorocznej ceremonii otwarcia Festiwalu Wibracje. Na roz-
ległych łąkach pod wsią Giże dało się zasmakować poczucia 
jedności z innymi, zestrojenia z naturą i podróży w głąb siebie. 
Jak mówią organizatorzy, szósta edycja Wibracji (po raz drugi 
na Mazurach) była jak zlot starych przyjaciół. Wydarzenie na 
dobre wpisało się w świadomość tych, którzy dbają o swój 
dobrostan psychofizyczny i lubią doświadczać radości po-
przez wspólny śpiew, taniec, medytację, jogę czy Movement 
Medicine. W tym roku stałe strefy tematyczne poszerzono 
o kilka nowych: Ziół, Umysłu, Konopi i Grzyba.

POKOLENIE MUZYKI I POKOJU
Ostróda, 7–10 lipca 2022

Festiwal scenicznych osobowości z różnych stron świata. 
A wśród nich choćby Julian Marley, syn legendy muzyki 
reggae Boba Marleya, weteran roots reggae Max Romeo, 
charyzmatyczna Lila Ike z Karaibów czy symbioza wibracji 
Kuby i Jamajki – zespół Havana Meets Kingston. Organi-
zatorzy rozszerzyli muzyczne horyzonty zapraszając m.in. 
rodzimą punkrockową grupę Piżama Porno. XXI edycja 
Ostróda Reggae Festival, choć przeniosła się z koszar na 
stadion w okolicy jeziora, nie straciła swojej rodzinnej at-
mosfery. Bywa tu kilka pokoleń ceniących nie tylko muzykę 
z pierwszej półki, ale także możliwość spotkania w duchu 
tolerancji, radości i pokoju.
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JAZZ NAD JEZIOREM I ZA KRATAMI
Iława, 12–14 sierpnia 2022

Parada Nowoorleańska z zespołem Brass Federacja otworzyła 
51. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz 
Meeting „Złota Tarka”. Podczas koncertu galowego „100 lat 
jazzu w Polsce” zabrzmiały szlagiery polskiej muzyki filmo-
wej. Ewa Bem przywitała gości kołysanką „Przyjechałam do 
domu”, nawiązując do przyznanego jej w 2021 roku tytułu Ho-
norowego Obywatela Miasta Iławy. W Amfiteatrze im. Louisa 
Armstronga wystąpiła także m.in. Hanna Banaszak, szwedzka 
wokalistka Gunhild Carling, a konkurs o Nagrodę Złotej Tarki 
wygrał Ignacy Wendt z zespołem. Jazzowe dźwięki zabrzmia-
ły też na balu z udziałem publiczności, jam session w parku, 
a nawet w zakładzie karnym.

DŹWIĘKI DLA PLANETY
Olsztyn, 12–14 sierpnia 2022

Dali czadu. Muzycznie, organizacyjnie i pod względem aran-
żacji wizualnej. Tegoroczny Olsztyn Green Festival po pande-
micznym spowolnieniu nadrobił wszelkie zaległości. Mrozu, 
Ralph Kamiński, Artur Rojek, Maria Peszek, Bokka, Zdechły 
Osa czy legendarny Kult – festiwalowe sceny pozwoliły przez 
trzy dni wybrzmieć różnym gatunkom muzycznym i zadowolić 
kilka pokoleń słuchaczy. W spektakularnie zaaranżowanym 
plenerze nad jez. Ukiel każdy zaułek serwował niespodzianki 
– rodzinne eko gry, pyszny street food czy fotogeniczne strefy 
chilloutu. A do tego ciekawe rozmowy z artystami nie tylko 
o muzyce, ale i przyszłości planety. Bo festiwal jest zielony nie 
tylko z nazwy.
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MIELENIE KULTURY
Budry, 7 sierpnia 2022

Po dwóch latach pracy zrewitalizowany młyn w Budrach koło 
Węgorzewa stał się nową atrakcją na mapie regionu (m.in. 
w pełni zachowano oryginalne wyposażenie młyna z XIX 
wieku). Młyn Kulturalny łączy funkcje muzealne oraz twórcze. 
Mieszczą się tu izba pieczenia chleba i pracownia garncarska, 
a także przestrzeń na czasowe ekspozycje, koncerty, przed-
stawienia teatralne czy konferencje. Wyjątkowa była sama 
oprawa otwarcia. Na elewacji zabytku za pomocą mappingu 
3D wyświetlono animację przedstawiając historię regionu i sa-
mego młyna. Mazurska noc, sugestywny dźwięk plus złudze-
nie poruszających się elementów architektury i szczypta iluzji 
stworzyły magiczne widowisko.

ART W NIEWIELKIM MIEŚCIE
Reszel, 6 sierpnia 2022

Małe miasteczko z wielką sztuką – urokliwy i kulturalnie koja-
rzący się Reszel ściągnął artystów na 13. Plener Grunwald-Art. 
Na wernisaż poplenerowy zaprosił oczywiście gościnny za-
mek. Sztukę z przeróżnymi środkami jej wyrazu zaprezento-
wali twórcy nie tylko krajowi (m.in. Ewa Pohlke, Andrzej Fogtt, 
Dariusz Mlącki, Renata Zimnicka-Prabudka, Adam Romaniuk, 
Jacek Rykała, Jan Wołek), ale też Litwin Gintautas Vaicis czy 
norweski fotograf Trond Andersen. Komisarzem wystawy 
i współuczestniczką plenetu była prowadząca w Reszlu ga-
lerię Ita Haręza. A gdyby doznań było mało, wieczór uatrak-
cyjnił zespół Radek Nowicki Trio ze świetnie wpisującą się 
w nastrój wystawy dawką jazzu.
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MUZYKA ŚWIATA I KARTACZE
Barczewo, 28 sierpnia 2022

Muzyka meksykańska, indyjskie instrumenty, energetyczne 
bałkańskie i klezmerskie rytmy plus porcja jazzu. Trzecia 
edycja Festiwalu Wielu Kultur w Barczewie połączyła dźwię-
ki kilku kontynentów. Na scenie amfiteatru wystąpiła m.in. 
Mary Rumi, olsztyńska wokalistka, multiinstrumentalistka, 
kompozytorka, której płyta „Depressed lady” jest w czołówce 
radiowych list przebojów. Oprócz niej zagrała Orkiestra Polo-
nia-Band, Orient-Jazz i Propabanda. Sołectwa i Koła Gospo-
dyń Wiejskich walczyły w konkursie na najpiękniejsze stoisko. 
Dlatego w części handlowej nie zabrakło strachów na wróble, 
spektakularnych ogrodowych plonów, rękodzieła, no i popiso-
wych dań: babka ziemniaczana czy kartacze.

TWARZE-LUSTRA
Olsztyn, 8 września 2022

To obrazy, w których można się przejrzeć niczym w zwier-
ciadle. Portrety o niejasnych konturach i rysach wciągają 
odbiorcę do świata kipiącego od emocji. Robert Listwan, 
olsztyński malarz uznany nie tylko w Polsce, ale i za granicą, 
zebrał na wystawie „Do jutra” kilkanaście prac powstałych 
w ostatnich kilku latach. W większości wielkoformatowe dzieła 
należą do prywatnych kolekcjonerów. Bo każde z nich, zanim 
porządnie wyschnie w pracowni artysty, znajduje kupca. 
Doskonały warsztat i ich siła przekazu mają wielu fanów, co 
pokazała frekwencja na wernisażu. Kuratorką wystawy, którą 
do 9 października można oglądać w Galerii Amfilada MOK jest 
Ewa Czułowska.

JAK MYŚLAŁ MISTRZ LEONARDO?
Olsztyn, 1 czerwca – 30 września 2022

Jak pojmował nieznaną jeszcze nikomu mechanikę największy 
wynalazca naszych czasów? Interaktywna wystawa „Machiny 
Leonarda da Vinci” w Aura Centrum Olsztyna przybliżyła 
geniusz człowieka, który wynalazł setki znanych nam dzisiaj 
urządzeń (jak choćby dźwig), a swoimi pomysłami i szkicami 
zapełnił tysiące stron notatek. Czynna przez całe lato wy-
stawa zaciekawiła tak samo dzieci, jak i dorosłych. Odwiedził 
ją nawet kultowy zespół Jary Oddział Zamknięty, którego 
członkowie uznali, że da Vinci musiał być też pacyfistą i rock 
and’rollowcem. No, ale był też przede wszystkim malarzem, 
więc wystawa nie mogła obejść się bez jego słynnych dzieł 
okraszonych stosownymi ciekawostkami. 

MISTRZOWSKIE URODZINY
Olsztyn-Ostróda, 20 sierpnia 2022

Kończyłby 72 lata i pewnie z satysfakcją patrzyłby, jak świę-
tują Jego urodziny fani młodszego pokolenia. Olsztyński Klub 
Motorowy im. Mariana Bublewicza z okazji urodzin patrona po 
raz piąty zorganizował Rajd Replica & Classic. To amatorskie 
ściganie w towarzyskiej atmosferze przyciągnęło niemal 30 
załóg w skrajnie różnych autach – od Malucha po rajdowego 
Forda Sierrę jakim ścigał się „Bubel”, ówczesny wicemistrz 
Europy. Po zmaganiach sportowych w Ostródzie na uroczyste 
zakończenie załogi zjechały pod muzeum w Zajezdni Trolej-
busowej w Olsztynie. W klasie classic wygrał Sebastian Buj-
nowski na Seacie 127, zaś w klasie aut współczesnych Maciej 
Drążczyk za kierownicą Mini Coopera. 
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OLSZTYN
RESTAURACJE, KAWIARNIE:
Drewno i Ogień, ul. Prosta 7/9 • Parowar, ul. Skło-
dowskiej 24 • Pizzeria Diavolino, ul. Okopowa 18 
• Mezze, ul.Kołłątaja 19 • U Artystów, ul. Koł-
łątaja 20 • Słodycz Tej Krainy, ul. Kołłątaja 23 
• Handmade Cafe&Pub, ul. Kołłątaja 3 • Naleśni-
karnia Słodko i Wytrawnie, ul. Stare Miasto 17/21 
• Sirocco, ul. Prosta 3/4 • Caffee Station, ul. Pro-
sta 18/22 • Restauracja Prosta, ul. Prosta 38 • Sta-
ry Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8 • Restauracja 
Staromiejska 2.0, ul. Stare Miasto 4/6 • House 
Cafe, ul. Stare Miasto 11 • Pierogarnia, ul. Stare 
Miasto 26/27 • SiSi Coffee, ul. Stare Miasto 28/2 
• Highlander, ul. Stare Miasto 29/32 • Via Na-
poli, ul. Okopowa 21 • Restauracja Casablanka, 
ul. Zamkowa 5 • Browar Warmia, ul. Nowowiej-
skiego 15 • Kawiarnia Kofeina, ul. Staromiejska 13 
• Ceska Hospoda, Targ Rybny 14 • Vamos Salva-
dor, ul. Górna 1 • Restauracja Rolki, ul. Moch-
nackiego 5/1 • Konopna Farmacja, ul. Prosta 23 
• Steakownia, ul. Prosta 38 • Na Rogu Czasu, 
ul. Wilczyńskiego 6c • Plankton, ul. Jeziorna 8 
• Restauracja Przystań, ul. Żeglarska 3 • Tawerna 
Przystań, ul. Żeglarska 6 • Słoneczna Polana, 
ul. Sielska 38A • Zatoka Smaku, ul. Wodna 1c 
• Cudne Manowce, ul. Bolesława Chrobrego 4 
• Pizzeria Wiśniowy Piec, ul. Kołobrzeska 3 • Ka-
wiarnia Kofikada, ul. Prosta 18a/22 • Ristorante 
Da Andrea Casa del Prosecco, ul. Kołłątaja 15 
• Nowowiejski Cafe, ul. Głowackiego 1 • Krova grill 
& pub, ul. Księdza Jana Hanowskiego 9/61 • Mała 
Italia, ul. Księdza Jana Hanowskiego 9 • Entliczek 
Pentliczek, ul. Prosta 12/14 • Restauracja KINGYO, 
ul. Bolesława Chrobrego 5 • Provincja, ul. Lele-
wela 3 • Kardamon (Villa Pallas), ul. Żołnierska 4

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

URODA, ZDROWIE, MODA:
Stu d io M a k i ja ż u P e r m a n e ntn e g o Ewel in a 
Kulawczyk, ul. Kuronia 9/1, • Pracownia Wi-
zerunku, ul. Partyzantów 76 • AfroLook, ul. Par-
tyzantów 16/3 • Yasumi, ul. Sikorskiego 19 lok. 16 
• EPI Centrum, ul. Samulowskiego 3B • Klinika 
Look Med, ul. Lelewela 6a/3 • Koemi, ul. 11 Li-
stopada 7 • Matraccy Fryzjerstwo, ul. 1 Maja 22 
• Salon fryzjerski SALSA, ul. Mrongowiusza 4 
•AVOCADO Hair&Beauty, ul . Wyzwolenia 19 
• Arianne Salon Ślubny, ul. Pieniężnego 5 • Salon 
Jean Luis David, ul. Piłsudskiego 16 • Inspiracje. 
Studio Fryzur, pl. Bema 4A/12 • Salon VIDO, 
ul. Orkana 11 • Guru Bio. Fryzjerstwo, Stare Mia-
sto 28 • La.Lila, ul. Kościuszki 84D • Olsztyńskie 
Centrum Medycyny i Sportu, ul. Poprzeczna 18 
• BELOVED BeautyPlace, ul. Wojska Polskie-
go 5B/4 • Salon urody E-xclusi-W, ul. Polna 1b 
• Stomatolog Kraina Uśmiechu, ul. Barczewskie-
go 1 • Jean Luis David, ul. Tuwima 26 • Monelly 
Studio Urody, ul. Marii Curie Skłodowskiej 18/20 
• Fitness Club Sylwetka, ul. Wilczyńskiego 8 
• Fitness Dynamic, ul. Wilczyńskiego 29 • Klinika 
Okólna, ul. Okólna 3 • Orto-Dent, ul. Kleeber-
ga 6/2 • Kinetic Fitness Club, ul. Piłsudskiego 44A 
• Body Perfect, ul. Kętrzyńskiego 5 • Atelier 
Fryzjerskie, ul. Armii Krajowej 3 • Stomatolo-
gia Estetyczna Elżbieta & Karol Sujka, ul. Targ 
Rybny 14 • Akademia Urody Brigitte, ul. Żoł-
nierska 4|Willa Pallas • SHOW-ROOM Sylwia 
Kopczyńska, ul. Andrzeja Samulowskiego 2C • I.V. 
Clinik Medycyna Regeneracyjna, ul. Leśna 14/6H 
• Avi Dental, ul. Barcza 48/6L • Nails&Lashes by 
ViktoriaOlimpia, ul. Jagiellońska 55B/4B • Kinetic 
Fitness Club, ul. Tuwima 26 (Galeria Warmiń-
ska) • Gabinet Stomatologiczny Alfa Dental, 

ul. Iwaszkiewicza 22A/1 • Fryzjer Krzysztof Hrec-
ki, ul. Grunwaldzka 23 • Bold Barber Barbershop, 
ul. Kołłątaja 16

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

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

ELBLĄG
Salon Urody Marzena Gross, Elbląg, ul. Nitschma-
na 20/22 • Hotel Srebrny Dzwon, Kadyny • Hotel 
Elbląg, Elbląg, Stary Rynek 54-59 • Klinika Dental 
Clinic, Elbląg, ul. Grobla św. Jerzego 15 • Restau-
racja Studnia Smaków, Elbląg, ul. Studzienna 31a 
• Hotel Młyn, Elbląg, ul. Kościuszki 132 • Salon 
Fryzjerski Point, Elbląg, pl. Dworcowy 3a • Młyn 
Klekotki Resort & SPA, Klekotki 1

POWIAT OLSZTYŃSKI
Zalesie Mazury Active SPA, Barczewo, Zale-
sie 12 • Hotel Azzun, Kromerowo 28 • Pensjonat 
Słoneczny Brzeg, Rukławki 100 • Steakownia, 
Biskupiec, ul. Warmińska 2 • Restauracja na Ryn-
ku, Biskupiec, pl. Wolności 5c • Hotelik Atelier, 
Biskupiec, ul. Mickiewicza 31 • Krystian Szeląg 
– Kancelaria Adwokacka, Biskupiec, ul. Mickie-
wicza 6b/lok.4 • Galery69, Dorotowo 38 • Baj-
kowy Zakątek, Guzowy Piec 17 • Młodzi Duchem, 
Biesal 80B • Karczma Warmińska, Gietrzwałd, 
ul. Kościelna 1 • Restauracja Sielanka, Gietrzwałd, 
ul. Olsztyńska 38 • Restauracja Rukola, Dywity, 
ul. Spółdzielcza 1 • Mazury Golf&Country Club, 
Naterki, ul. Golfowa 20a • Hotel Marina Club, 
Siła 100 • Przystanek Zatoka, Siła 85 • Karcz-
ma w Stodole, Tomaszkowo, ul. Wulpińska 63 
• Między Deskami, Tomaszkowo, ul. Wodnika 3 
• Cukiernia i Kawiarnia Konfitura, Olsztynek, 

ul. Świerczewskiego 3/3 • Restauracja z Zielonym 
Piecem, Olsztynek, ul. Floriana 1 • Restauracja 
Alibi, Stawiguda, ul. Klonowa 1 • Salon fryzjerski, 
Stawiguda, ul. Mazurska 2/1 • Restauracja Złoty 
Strug, Pluski, ul. Jeziorna 83 • Restauracja Wik-
toria, Dobre Miasto, ul. Orła Białego 18 • Kwaśne 
Jabłko, Włodowo 27 • Fajne Miejsce, Tłokowo 72 
• Pałac Warlity, Warlity Małe 8 • Gospoda War-
mińska, Burtyny 26A

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

POWIAT NIDZICKI
Restauracja Pod Zamkiem, Nidzica, ul. Słowac-
kiego 7 • Hotel u Komtura, Nidzica, ul. Zamkowa 2 
• Best Drive Kunicki, Nidzica, ul. Warszawska 22 
• Ostoja Sport Resort, Januszkowo 27 • Garncar-
ska Wioska, Kamionka 5 • Kawiarnia Ewik Cafe, 
Nidzica, ul. Traugutta 20 • Karczma Pod Gołę-
biem, Nidzica, ul. Sienkiewicza 10 • Kamieniczka, 
Nidzica Pl. Wolności 4 • 12 jabłek, Jabłonka 46

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

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

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

POWIAT KĘTRZYŃSKI
Zamek Reszel, Reszel, Podzamcze 3 • City Club 
Restauracja & Kręgielnia, Kętrzyn, ul. Lanca 3 
• Restauracja KARDAMON, Kętrzyn, pl. Piłsud-

skiego 1 • Restauracja Stara Kamienica, Kę-
trzyn, pl. Piłsudskiego 12 • Hotel KOCH, Kętrzyn, 
ul. Sportowa 1 • Hotel Martiany 21, Martiany 21

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

WARSZAWA
Steakownia, ul. Krucza 23/31 • Cafe Krucza 23, 
ul. Krucza 23 • Green Cafe Nero, ul. Marszałkow-
ska 84/92 • Costa Coffee, pl. Trzech Krzyży 18 
• Starbucks Coffee, pl. Trzech Krzyży 18/16 • Dy-
letanci, ul. Rozbrat 44a • Na Lato, ul. Rozbrat 44a 
• Crazy Butcher, Hala Koszyki, ul. Koszykowa 63 
• Camera Work Studio, ul. Schillera 6 lok. 54 • The 
Farm, ul. Mokotowska 8 • Dental Fraternity – Cen-
trum Implantologii i Stomatologii Estetycznej, 
Oddział Powsin, Warszawa, Zapłocie 21 • Ka-
wiarnia Nowomiejska, ul. Nowomiejska 10 • Wa-
keCup Cafe, ul. Franciszkańska 14 • Kawiarnia 
Karowa 20, ul. Karowa 20 • Kawiarnia Kawałek 
Specialty Coffee, ul. Łucka 18/lok. 5 • Kluboka-
wiarnia Bez Krępacji, ul. Płocka 46 • Zostajemy, 
ul. Ratuszowa 7/9 • Klubokawiarnia Pożyteczna, 
al. Niepodległości 135 • Coffeedesk Kawiarnia 
- Wilcza 42, ul. Wilcza 42 • Fabryczna, ul. Fa-
bryczna 28/30 • Klubokawiarnia Międzypokole-
niowa, ul. M. Anielewicza 3/5 • Klubokawiarnia 
Jaś & Małgosia, al. Jana Pawła II 57 • Starbucks, 
ul. Emilii Plater 53 • Herbaciarnia „Będę Później”, 
ul. Słupecka 4 • Herbata i Kawa, ul. Krucza 47 • Pij 
herbatę - Bubble tea to go, ul. Chmielna 10 • Pi-
jalnia Ziół Dary Natury, ul. Mokotowska 19 • No-
womiejska s.c. Herbaciarnia. Kowalewski M.W., 
ul. Nowomiejska 10 • Fajka Bar Żurawia, ul. Żura-
wia 22 • Lukullus, ul. Walecznych 29 • Mała Czar-
na Francuska Galeria Wypieków, ul. Francuska 15 
• Loklas Sushi, ul. Sokratesa 13D • Prosta Historia, 
ul. Francuska 24 • Dobry Materiał, ul. Marszał-
kowska 83 • Volkswagen Home, ul. Karolkowa 30 
• Lexus Warszawa-Wola, ul. Połczyńska 32 • Auto 
GT Hyundai i Mitsubishi, ul. Połczyńska 95 • Salon 
i serwis Audi - Porsche Połczyńska, ul. Połczyń-
ska 109 • Skoda Porsche Warszawa dealer i 
serwis - Porsche Inter Auto Polska, ul. Połczyń-
ska 125 • Salon i serwis Volkswagen - Porsche 
Połczyńska, ul. Połczyńska 118 • BMW Inchcape 
Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 64 • Berendo-
wicz & Kublin, ul. Złota 48/54 • Kunc & Dziedzic, 
ul. W. Górskiego 6 • HAIR SALON, ul. Łucka 18/6 
• Kuchnia Fryzjera, ul. Bracka 18/77 • Salon 
Image & Style, ul. Królewska 2 • 1909 Fryzjerzy, 
ul. Hoża 42 • Salon Beauty Concept, ul. Lwow-
ska 4 • Barber Warszawa 24, ul . Żelazna 89 
• Gabinet kosmetyczny Afrodyta, pl. Defilad 1 
• Healthy Beauty, ul. Kolejowa 43/U4 • Gabinet 
Urok Natury, ul. Koszykowa 30 • Atelier Jarosław 
Cielniak, ul. Złota 63A • Studio Piękna, ul. Gen. W. 
Andersa 27 • U Fryzjerów, ul. Gen. W. Andersa 13 
• Atelier Fijołek, ul. Chmielna 26/19 • Zakrzewska 
Atelier, ul. A. Mickiewicza 32A/2 • Magiczna Klini-
ka, ul. Marszałkowska 87/lok. 113 • Milek Design, 
ul. Tamka 29 • Milek design, ul. Hoża 40 • Milek 
design, pl. J.H. Dąbrowskiego 7 • DentystaMura-
now.pl, al. „Solidarności” 72/20 • Dentysta4you, 
ul. Floriańska 8/26 • Barber, ul. Chmielna 15 • Stu-
dio Fryzur „Koko”, ul. Sokratesa 9 • Salonik Urody 
Agnieszka Cereniewicz, ul. Cienka 9/Lok. U2

JESTEŚMY TAM, GDZIE SĄ NASI CZYTELNICY
ZNAJDŹ NAS
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ANNA, 
PATRONKA KULTURY

Aula widowiskowo-konferencyj-
na im. Anny Wasilewskiej – od 
26 lipca 2022 roku piękny obiekt 

służący kulturze ma swoją patronkę. 
– Kiedy oddawaliśmy go do użytku, 
stwierdziliśmy, że potrzebuje on wyjąt-
kowego patrona. Kogoś, kto inspiruje 
niczym artysta i uczył jak najlepszy 
belfer, na wspomnienie którego pojawia 
się uśmiech i pozytywna nostalgia. Po-
staci silnie związanej z regionem Warmii 
i Mazur. I nasze myśli od razu ukierun-
kowały się w stronę Anny Wasilewskiej 
– przytoczył marszałek województwa 
Gustaw Marek Brzezin.
Uroczystość ściągnęła najważniejsze 
postacie regionu, ale również parla-
mentarzystów z kraju, którzy współpra-
cowali z Anną Wasilewską, wśród nich 
m.in. wicemarszałek Sejmu RP Małgo-
rzatę Kidawę-Błońską. Honorowymi 
gośćmi była rodzina patronki.
Zmarła w kwietniu 2021 roku posłanka 
była wiceprezydentem, samorządow-
cem, nauczycielką, zaangażowaną w ży-
cie sportowe, społeczne i kulturalne 
regionu. Stała się postacią powszechnie 
znaną i cenioną, co w anegdocie przy-
bliżył podczas odsłonięcia tablicy jej syn 
Artur: – Kiedyś byliśmy razem na meczu 
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siatkówki i widząc ile osób podchodzi do 
mamy przywitać się, zapytałem, skąd ci 
wszyscy ludzie ją znają. Odparła z uśmie-
chem: pracuj tak ciężko, aż nie będziesz 
musiał się nikomu przedstawiać.
Uroczystość zaplanowano w imieniny 
patronki. Po części oficjalnej rozpoczął 
się nostalgiczny koncert z piosenkami 
o Annie w roli tytułowej. – Imieniny to 
taki dzień, w którym każda solenizantka 
spotyka się z najbliższymi. Atmosfera 
jest serdeczna, jest dużo uśmiechu, 
wspomnień. Chcieliśmy, by taka wła-
śnie była uroczystość nadania imienia 
naszej nowej auli – przyznaje Wioletta 
Jaskólska, dyrektorka Centrum Edukacji 
i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, do 
którego należy aula.
Piosenki przeplatane były wspomnienia-
mi osób bliskich patronce, opowiadają-
cych o stylu działania, klasie i zasadach 
fair play, które pielęgnowała niezależnie 
od zajmowanych funkcji. 
Aula widowiskowo-konferencyjna im. 
Anny Wasilewskiej mieści się przy ul. Ko-
ścińskiego 11 w Olsztynie. Kiedy samo-
rząd województwa przejmował obiekt 
od uniwersytetu, Anna Wasilewska była 
orędowniczką, by służył on kulturze i spo-
łecznym inicjatywom dla wielu pokoleń.
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Renault ALCAR
ul. Lubelska 39A, 10-408 Olsztyn, tel. 89 533 53 93
Renault ALCAR
ul. Lubelska 39A, 10-408 Olsztyn, tel. 89 533 53 93
www.alcar-renault.pl



Prowadzę elektroniczny dziennik, 
w którym zapisuję z książek ważne 
dla mnie cytaty, albo fragmenty, które 
mnie inspirują. Ulubiony cytat zawsze 
mam ze sobą nie tylko mentalnie, ale 
podczas startów również fizycznie. 
„The world is mine” jest na moim stroju 
triathlonowym i rowerze, aby w ciężkich 
chwilach przypominać o moim kompasie.

Z jednej strony do startów i walki z samym sobą na zawodach motywuje mnie 
przesuwanie wewnętrznych granic i barier, a z drugiej – rodzina. Żona, a nade wszystko dwie 
małe córki. Zdaję sobie sprawę, ile czasu poświęciłem na treningi, więc wiem ile tym samym 
zabrałem im czasu beze mnie, którego już nie zwrócę. Dlatego na zawodach nie mogę zawieść 
przede wszystkim najbliższej rodziny. Zawsze sobie powtarzam, żeby nigdy, ale to przenigdy 
się nie poddać i zejść z trasy, nawet jakbym miał się czołgać. Do tej pory zawsze po potężnych 
kryzysach podczas startów, które są czymś permanentnym i tzw. myślach prostujących, 
czyli o poświęceniu mojej rodziny, działy się niewyobrażalne rzeczy – nagle organizm, zarówno 
pod względem fizycznym, jak i psychicznym, potrafił wrócić z czeluści.

Jestem fanem 
marek rodzinnych 
oraz jakości, którą 
dostarczają. Wyznaje 
zasadę, że lepiej mieć 
jedną rzecz będącą 
dziełem, niż kilka 
przeciętnych. Szalenie ważna jest dla mnie moda – jestem 
fanem angielskiej klasyki, od garderoby po samochody. 
Uwielbiam nienagannie skrojone garnitury, dobrej jakości 
krawaty, a także wszystkie dodatki, które wpływają na 
całość. Moda dojrzewała we mnie i stałem się bardzo 
świadomym jej odbiorcą. Od lat korzystam z usług 
jednego krawca. Niestety, żyjemy w czasach pauperyzacji 
mody kosztem trendów, wygody i komfortu. Więc pod 
tym względem idealnie pasowałbym do okresu XX-lecia 
międzywojennego, gdzie każdy mężczyzna, wykonując 
nawet pracę fizyczną, nakładał garnitur.

Czytam masę książek. Od lat mam 
zasadę, że co miesiąc kupuję co najmniej 
pięć o różnej tematyce: rozwój osobisty, np. 
Kahnemana czy Duhigga, a także Vetulaniego, 
dotyczące funkcjonowania organizmu 
człowieka, w szczególności mózgu. Lubię też 
biografie, od wyczynowych sportowców jak 
Kukuczka, Mesner, po osoby, które wywarły 
wpływ na dzieje ludzkości, np. Michał Anioł, 
Nikola Tesla, Winston Churchill. Alpiniści 
inspirują mnie z punktu widzenia poznania 
swojego organizmu w trakcie skrajnego 
wysiłku, a postacie typu Albert Einstein tym, 
by tworzyć i zawsze zadawać pytania, albo 
Sokrates – by kwestionować, zwłaszcza w tak 
skostniałej profesji jak prawo.

Jeśli czegoś się 
podejmuję, to staram 
się być jak najlepszy. 
Często rywalizuję w tym 
temacie z samym sobą, 
z moją wersją sprzed 
roku. Dotyczy to i życia 

zawodowego, i sportowego. Nie lubię strefy komfortu, więc 
i w biznesie wytyczam co roku nowe cele. Na dystansie pełnego 
Ironman (3,8 km pływania, 180 km roweru i 42 km biegu) 
wystartowałem po ponad roku po rozpoczęciu treningów 
i może nie była to rozważna decyzja, ale już w czwartym roku 
trenowania mam zaliczone starty w prestiżowych, zagranicznych 
imprezach, co zaowocowało osiągnięciem czasów na zawodach 
poniżej tzw. magicznej bariery 10 godzin – dystans Ironman 
(rekord życiowy 9:33 h). W tym roku w federacji Ironamn plasuję 
się w gronie dwóch proc. najlepszych zawodników na świecie 
w kategorii wiekowej M35.

Lubię, gdy otaczająca mnie sztuka 
wycisza i pobudza do refleksji. Zdaję 
sobie sprawę, że do niej się dojrzewa. 
Ostatnio miałem okazję poznać Jana 
Pruskiego, który nie tylko tworzy 
fascynujące dzieła, ale jest przede 
wszystkim inspirującą postacią.

PIOTR ALEKSIEJUK
radca prawny i współtwórca kancelarii prawnej Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy  

specjalizującej się w sukcesji firm rodzinnych, triathlonista, członek kadry narodowej triathlonu
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Poznaj przełamujące schematy SUV-y Hyundai. Otwórz się na nowe źródła energii. IONIQ 5 zaskoczy 
Cię przestrzenią, nowoczesnym, elektrycznym napędem i innowacyjnym dachem solarnym. 
KONA Electric szczyci się zasięgiem aż 484 km na jednym ładowaniu. TUCSON zaskakuje szeroką 
gamą napędów. Oprócz konwencjonalnego, dostępny jest również w wersji Hybrid o mocy 230 KM 
oraz Plug-in Hybrid o mocy 265 KM z możliwością ładowania z zewnątrz i jazdy w trybie całkowicie 
elektrycznym. Wybierz model idealny dla siebie i przetestuj go już dziś. Zapraszamy do salonu.

Hyundai pracuje nad osiągnięciem neutralności węglowej do 2045 roku.

5-letnia Gwarancja Bez Limitu Kilometrów Hyundai i 8-letnia gwarancja na akumulator wysokiego napięcia (ograniczona przebiegiem 160 000 km) dotyczy 
jedynie tych samochodów Hyundai, które były sprzedane Klientowi końcowemu przez Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w książce 
gwarancyjnej. Szczegóły dot. propozycji cenowej i programu gwarancyjnego, w tym wyłączeń gwarancji, dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.

Electric z roku produkcji 2022 i tylko Klienta indywidualnego i obowiązuje od 1.01.2022 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów i nie jest ofertą w rozumieniu 
kodeksu cywilnego oraz nie łączy się z ofertą dla firm oraz grup zawodowych. Prezentowana dopłata w programie „Mój Elektryk” została wskazana 
w wysokości maksymalnej. Jej rzeczywista wysokość uzależniona jest od realizacji kryteriów dotyczących uczestników programu „Mój Elektryk” oraz 
rozstrzygnięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskanie dopłat wymaga złożenia przez klienta wniosku w tym 
przedmiocie. Nabór wniosków trwa do 30.09.2025 r. lub uprzedniego wyczerpania środków alokacji i dostępny jest zarówno dla osób fizycznych, jak również 

dotyczy osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny). Hyundai Motor Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania 
przez klienta z uczestnictwa w programie lub nieuzyskanie przez niego wnioskowanej dopłaty. Więcej szczegółów dostępnych pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach.

suma korzyści do  10 000 zł 

+ do  27 000 zł  w programie „Mój elektryk“

TUCSON, IONIQ 5, KONA.
Poznaj zelektryfikowane SUV-y Hyundai.
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