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Ten mały kod jest przepustką do odkrywania krainy Warmii i Mazur. Zeskanujesz?
madeinwm.pl

Dzień dobry
Na deskach teatru nie spotyka się ot tak. Urodzinowy edytorial, 
tradycyjnie z zespołem, który tworzy magazyn, przyciągnął 
nas na scenę. Nie, żebyśmy mieli coś ważnego do odegrania, 
zwłaszcza w tych arystokratycznych strojach, ale wybitna 
aktorka Irena Telesz-Burczyk przyznała, że misja naszego 
magazynu przywołuje jej fragmenty słynnego „Wesela” Sta-
nisława Wyspiańskiego. – Ono jest i piękne, i budujące, a ze 
słynnymi słowami „a to Polska właśnie”, rodzi mi skojarzenie 
o odkrywaniu najważniejszej tkanki naszego regionu – ludzi, 
którzy budują tu małą ojczyznę. A ja czytam o Warmii i Mazu-
rach z nieukrywaną dumą” – wyjaśniła dama olsztyńskiej sceny.
Jeśli obserwacja jest najpiękniejszą formą myślenia, to my 
właśnie chcemy podglądać wartościowych ludzi, którzy swo-
imi ideami, pasjami i zarażaniem własną mocą wpływają na 
poszerzanie naszych horyzontów. To oni są siłą napędową 
rozwoju. Im jesteśmy winni uwagę, bo ta inspiracja sprawia, 
że życie nabiera wartości.

Mijający rok jako magazyn postawiliśmy na rozwój naszej 
aktywności cyfrowej. O ile drukowany „MADE IN Warmia 
& Mazury” jest reprezentacyjnym jachtem naszej floty, to 
media elektroniczne rozpłynęły się wręcz po całym świecie. 
Jesienią zadebiutowaliśmy z podcastami o regionie, m.in. na 
Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Youtube. Możecie słuchać 
naszych materiałów, kiedy tylko macie ochotę na chwilę 
relaksu z tematami, które pozwalają lepiej poznać region. 
Budujące jest to, że po nasze elektroniczne kanały – jak poka-
zują statystyki – sięgają fani Warmii i Mazur dosłownie na 
całym świecie. To oczywiście w większości „nasi”, ale widać 
wyjechali tylko fizycznie, a kawał serca i emocji wciąż zosta-
wili na rodzinnym gruncie.
Z okazji 9. urodzin deklarujemy ze sceny teatru im. S. Jaracza, 
że – podobnie jak mówi nam o sobie w wywiadzie Kayah – 
pozostaniemy wierni własnym ideałom. 

Na zdjęciu: na scenie stoją: Magdalena Spiczak-Brzezińska (dziennikarka), Agnieszka Morysińska (dyrektorka operacyjna), Tadeusz Morysiński (wydawca), 
Agnieszka Porowska (dziennikarka), Michał Bartoszewicz (dyrektor kreatywny), Kacper Małachowicz (dziennikarz), Agnieszka Blonka (fotografka, blonka.pl),  
Jarek Poliwko (fotograf, fb/jarek.poliwko), Ewelina Zdancewicz (dziennikarka) | na tronie siedzi: Kuba Chmielewski (fotograf, jakubchmielewski.pl) 
na scenie siedzą: Paweł Borzymowski (dystrybucja), Wioleta Zalewska (sekretarz redakcji), Arek Stankiewicz (fotograf, czarnaoffca.com.pl), Beata Waś 
(dziennikarka), Agnieszka Kacprzyk (dziennikarka, slowodaje.eu), Rafał Radzymiński (redaktor naczelny).

Obraz: Kuba Chmielewski Podziękowania dla Teatru im. S Jaracza i aktorki Ireny Telesz-Burczyk za pomoc w realizacji sesji.
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FILM
Wielkie kino rzadko pochyla się 
nad losem i wrażliwością 
zwierząt. Zmienia to „IO”, 
kręcony m.in. na Mazurach polski 
kandydat do Oscara. Podczas 
premiery filmu w Olsztynie 
reżyser Jerzy Skolimowski 
opowiedział dlaczego bohaterem 
jego filmu stał się osioł.

REPORTAŻ
Cierpią w ciszy, a emocje 
widać głównie w ich oczach. 
Za pomoc poszkodowanym 
dzikim zwierzętom nie jest 
odpowiedzialna żadna 
instytucja w Polsce. Ale 
rośnie grono ludzi, którzy 
poświęcają im swój czas 
i serce. Kim są i co nimi kieruje?
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POSTAĆ
Jaka ja Kayah… 
Tytuł jej słynnego przeboju 
posłużył nam też za motto 
przewodnie do poznania ikony 
polskiej sceny muzycznej. Więc 
„jaka ta Kayah” poza estradą, 
co ją przyciąga co jakiś czas do 
Olsztyna i czy w tutejszym studiu 
powstanie kolejna muzyczna 
perełka na sezon 2023?

46
TURYSTYKA
Jeśli „historia jest nauczycielką 
życia”, jak mawiał Cyceron, 
to może warto się skusić 
na wyprawę szlakiem 
regionalnych muzeów. 
Mamy na Warmii i Mazurach 
około 60 placówek, które 
w atrakcyjny sposób serwują 
region w ujęciu historycznym.

50
PRZYRODA
W niemal niezmienionej 
formie żyje na ziemi od 
czasów dinozaurów. Niestety, 
wystarczyło 100 lat działalności 
ludzkiej, aby stał się krytycznie 
zagrożonym gatunkiem. 
Mowa o jesiotrze ostronosym. 
Naukowcy z Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego w Olsztynie 
z sukcesem podjęli się 
ambitnego planu przywrócenia 
gatunku do naszych wód.

62 
SPOTKANIA 
BIZNESOWE
Z treningu do pracy, z pracy 
na zawody, przy okazji 
zawodów dogrywanie 
biznesów, a w międzyczasie 
prężne działanie w fundacji 
o nazwie, która określa 
jego samego: „Nie ma nie 
mogę”. Czy przedsiębiorcy 
i utytułowanemu sportowcowi 
Wojciechowi Suchowieckiemu 
to właśnie sport pomógł 
rozwinąć biznes, czy raczej 
biznes ukształtował jego 
niezłomny charakter?
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NIEODKRYTE
PIĘKNE, TAJEMNICZE I WCIĄŻ

Do tej sauny nie wchodzi się, a… przypływa. Po Jeziorze Bocz-
nym (pomiędzy Niegocinem a Jagodnym) w okolicach Giżycka 
pływa sauna. Stworzyli ją ludzie, którzy zbierali doświadcze-
nie podróżując przez trzy kontynenty. Można rozkoszować 
się dobroczynnym działaniem sauny w otoczeniu dziewiczej 
natury, a zimą od razu zanurzyć w przeręblu. Sauna zmieści 
ponad 20 osób. Słoneczny taras pełni funkcję pomostu. Jeśli 
nie macie własnej jednostki pływającej, właściciele zapewniają 
transport motorówką.

Przenieść się w czasy Fryderyka 
von Wallenrode, Księżnej Anny 
czy Władysława Jagiełły? Castle 
Ryn Adventures na Zamku w Rynie 
to nowa interaktywna rozgrywka 
edukacyjna stworzona dla dzieci 
i młodzieży. Podczas rozgrywki 
uczestnik porusza się po średnio-
wiecznym zamku oraz korzysta 
z dedykowanego kontrolera w for-
mie artefaktu, który rozpoznaje 
gesty i rozwiązuje zagadki, poszu-
kuje interaktywnych przedmiotów 
fabularnych i odkrywa tajemnice 

legendarnych postaci historycznych. Najnowsza, innowacyjna 
technologia interaktywnych scenografii MAGLY pozwala na 
uzyskanie niespotykanego do tej pory doświadczenia, w któ-
rym uczestnik odczuwa istnienie magii, jest bohaterem i rozpo-
czyna przygodę. 

Skrzypek  
warmiński 

Warmia i Mazury

Jeśli znajdziecie gdzieś postać narysowanego skrzypka, 
to znaczy, że w tym miejscu był już pochodzący z War-
mii artysta malarz Witold Podgórski. Rysowana sponta-
nicznie, ale w wybranych miejscach i wybranym osobom 
postać skrzypka powstała w Stawigudzie 20 lat temu. 
Artysta zostawia ją na ścianie, na drzwiach, na serwetce, 
na kartce papieru… Co ważne, każdy skrzypek jest nu-
merowany, a licznik zbliża się już do tysiąca. – Za każdym 
razem skrzypek jest inny, a wpływ na jego ostateczny 
kształt ma sytuacja, w której się znajdę – podkreśla 
Witold Podgórski. Jako malarz, ale i żeglarz, Podgórski 
przemierza też morza i oceany. Podczas jednego z rej-
sów z Afryki, jacht zawinął na wyspę Św. Heleny, gdzie 
ostatnie lata spędził Napoleon. W księdze pamiątko-
wej domu powstał skrzypek. I tak, każda z szesnastu 
odwiedzonych przez artystę wysp ma już swojego 
skrzypka, który powstawał w różnych okolicznościach. 

SZYBKA LEKCJA 
MAZURSKIEGO
Niebawem w naszych domach pojawi się jeglijka. No 
właśnie, zastanawialiście się jakim językiem posłu-
giwano się jeszcze nie tak dawno na Warmii oraz na 
Mazurach? Z okazji świąt Bożego Narodzenia bierzemy 
na lekcję rzeczownik „choinka”. Jeśli chcemy zarówno 
w gwarze warmińskiej, jak i mazurskiej, zakomunikować 
dzieciom przy wigilijnym stole najistotniejszą dla nich 
tego dnia niespodziankę, to zabrzmi to tak: „Dzieci-spo-
kój! Najpierw spróbujcie wszystkich potraw, a dopiero 
potem szukajcie prezentów pod jeglijką.  Może przy 
okazji szperania w sieci chcielibyście nauczyć się gwa-
ry mazurskiej – w internecie znajdziecie Mały Słownik 
Gwary Mazurskiej pod redakcją Erwina Kruka. To jak, 
zakuwamy słówka?

w gwarze warmińskiej, jak i mazurskiej

GORĄCO
zimą na jeziorze
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W lutym 2018 roku premierę miał film Im Rücken der Geschi-
chte – Die verlorenen Dörfer von Masuren (polski tytuł: Na ty-
łach historii – Zaginione wioski na Mazurach). Jest to produkcja 
dokumentalna o ekspedycji do mazurskich lasów. Poszukując 
śladów dawnych Mazurów, uczestnicy odkrywają fascynują-
cy świat pogranicza, który przez wieki cechowało pokojowe 
współistnienie różnych kultur, zanim w XX wieku stał się on 
celem nacjonalistycznej polaryzacji i polem bitew obu wojen 
światowych. Film otrzymał nagrodę na Polish International 
Film Festival 2019 jako najlepszy zagraniczny film dokumental-
ny. Dzieło jest projektem Fundacji Dom Gerharta Hauptmanna 
w Düsseldorfie we współpracy m.in. z tamtejszym Uniwersyte-
tem Heinricha Heinego, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie, Stowarzyszeniem Sadyba, Fundacją Borussia 
w Olsztynie. Scenariusz stworzył Daniel Raboldt, niemiecki 
pisarz i reżyser.

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

Ważne są tu teraz dwie daty: 15 lipca 1410 roku i 21 
września 2022 roku, czyli nowy rozdział działalno-
ści muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. 
Zwiedzający mogą zapoznać się z wystawą stałą 
„Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 
1409–1411”, która łączy nowoczesne multimedial-
ne technologie z tradycyjnie wyeksponowanymi 
muzealiami. Towarzyszą im filmy, aplikacje i in-
teraktywne mapy, a także eksponaty, którymi są 
średniowieczne artefakty pozyskane w trakcie 
wykopalisk oraz współcześnie wykonane kopie 
strojów, uzbrojenia i wyposażenia średniowiecz-
nego rycerstwa. Zwiedzanie urozmaica 23-mi-
nutowy fragment „Krzyżaków” przedstawiający 
słynną bitwę.

Na Mazurach możemy znaleźć 
wiatraki typu holenderskiego. 

Jeden z nich znajduje się w Starej Różance 
niedaleko Kętrzyna. Jest ostatnim już śladem 
osadnictwa holenderskiego w tym rejonie. 
To obiekt pięciokondygnacyjny, zbudowany 
na bazie kwadratu. Jest jedynym wiatrakiem 
w Polsce, który ma sześć skrzydeł. Kolejny ho-
lenderski wiatrak możemy ujrzeć na niewielkim 
wzgórzu przy wjeździe do Rynu od strony Olsz-
tyna. Wyjątkowym aspektem tego wiatraka 
jest możliwość wynajęcia luksusowych pokoi 
dla 10 turystów. Obiekt posiada też niezbędne 
zaplecze gastronomiczne. Godne uwagi są 
jeszcze pozostałości po wiatraku holenderskim 
w Nowych Gutach nad jeziorem Śniardwy. 
Przy wiatraku znajduje się przystań, a w sa-
mym obiekcie pokoje oraz mała restauracja. 

HOLENDERSKIE 
SKRZYDŁA

Dwa dni na Łynie
190 km – dokładnie tyle wije się rzeki Łyny po województwie 
warmińsko-mazurskim. Końcowy odcinek Łyny biegnie na 
obszarze Obwodu Kaliningradzkiego i łączy się z rzeką Pre-
gołą. Olsztyn jest pierwszym miastem na szlaku Łyny. Dalej 
płynie przez Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce 
i Sępopol. Tam właśnie rzeka ma największy przepływ – każ-
dej sekundy przemieszcza się 25,5 metra sześciennego wody. 
Łyna jest atrakcyjną trasą kajakową, umożliwiającą poznanie 
historii regionu i  jego walorów przyrodniczych. Na rzece 
o średnim nurcie można płynąć kajakiem ze średnią prędkością 
4–6 km/h. Na przepłynięcie całej Łyny (264 km) potrzebowali-
śmy zatem prawie dwóch pełnych dób. 
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Złoto i mat
Regionalni sportowcy kilku pokoleń dali czadu i uzbierali w różnych częściach świata worek medali. Mi-
strzem świata w triathlonie w Abu Zabi został pochodzący z Ostródy Maciej Wiśniewski, na co dzień strażak 
w PSP Olsztyn. Złoty medal zdobył na dystansie olimpijskim kategorii w M20–24, zajmując jednocześnie 7. 
miejsce kategorii open. Marcin Konieczny z Kieźlin pod Olsztynem został na Hawajach wicemistrzem świata 
w morderczym triathlonie Ironman w kategorii wiekowej M50–54. Aleksandra Lisowska z Braniewa, związa-
na z AZS UWM Olsztyn, zdobyła złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Monachium w marato-
nie. Igor Janik, szachista z Elbląga, podczas Akademickich Mistrzostw Świata w Antwerpii wywalczył złoto 
i trzy srebra. Tym samym został akademickim mistrzem świata w szachach. Karolina Piechowicz, 16-latka ze 
Szczytna, która trenuje w Olsztynie pływanie, zdobyła trzy złote medale na mistrzostwach świata juniorów 
w Peru (dwa tytuły mistrzyni świata indywidualnie, bijąc m.in. rekord Polski).

Trio ucieka
Pokonać starych mistrzów nie jest tak łatwo. Sezon w motorsportach czołowi olsztyńscy kierowcy 
zakończyli z tytułami mistrzów Polski. W rallycrossie już trzeci sezon z rzędu nie ma sobie równych 
Zbigniew Staniszewski. Po dwunastu weekendach wyścigowych zgarnął nie tylko mistrza Polski, ale też 
mistrza Europy strefy centralnej oraz tytuł mistrza… Czech. Swoją dziesiątą w karierze szarfę mistrzow-
ską oraz wygraną w klasyfikacji generalnej w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski 
Endurance wywalczył najbardziej utytułowany kierowca wyścigowy z Warmii i Mazur Maciej Marcin-
kiewicz (bolidem Radical SR3 RSX startował z częstochowianinem Adamem Zentnerem). No i słynny 
duet Krzysztof Hołowczyc / Łukasz Kurzeja sięgnął po tytuł w Rajdowych Mistrzostwach Polski Sa-
mochodów Terenowych. Zapowiedzieli też start w sezonie 2023 w pełnym cyklu pucharu świata Baja, 
a w 2024 roku powrót na Dakar! – „Hołek” jest dzisiaj najszybszym „Hołkiem” jakiego znam. A pilotuję 
go już ponad 20 lat – przyznał Łukasz Kurzeja.

Jak smakuje ogród
Podolsztyński Bartąg wzbogaci się o nietuzinkowy ogród sensoryczny. W Pol-
sce to wciąż rzadkość i najczęściej można je znaleźć w największych miastach, 
m.in. w Warszawie, Gdańsku, czy Wrocławiu. Dawniej ogrody sensoryczne 

kojarzyły się głównie z metodami terapeutycznymi dla osób 
z niepełnosprawnościami. Ostatnio stały się też nowym 

trendem dla poszukujących spokoju płynącego z natury, 
gdzie można odkrywać bogactwo i piękno przyrody 
wszystkimi swoimi zmysłami (stąd często nazywane są 
ogrodami zmysłów). Oddziałują nie tylko na wzrok, ale 
również na słuch, węch, dotyk, zapach, a nawet smak. 

Ze swoim dydaktycznym walorem ogród sensoryczny 
jest idealnym miejscem dla dzieci.

Zastrzyk dla pałacu
Bundestag przyznał kolejną dotację 
1,5 mln euro na remont słynnego pała-
cu w Sztynorcie na Mazurach, który do 
II wojny światowej należał do rodziny 
Lehndorffów. To największa z dotych-
czasowych dotacji, która ma być wyko-
rzystana w 2023 roku. W poprzednich 
latach niemiecki par lament wsparł 
Polsko-Niemiecką Fundację Ochrony Za-
bytków Kultury, która opiekuje się zabyt-
kiem kwotą ponad 2 mln euro. – Dotację 
najchętniej wykorzystalibyśmy na wyko-
nanie nowej elewacji i dachu, ale będzie 
to możliwe dopiero wtedy, gdy będziemy 
mieli pewność, że konstrukcja budynku 
jest już ustabilizowana – wyjaśnił pre-
zes fundacji Wojciech Wrzecionkowski.

Fundusz na talent
Historia trudnej relacji ojca i syna pt. „Sto tysięcy 
godzin” wyreżyserowana przez obsypanego na-
grodami twórcę Piotra Domalewskiego, otrzyma 
dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Fundu-
szu Filmowego. To jeden z faworytów 7. edycji konkursu wyłaniającego najcie-
kawsze filmowe projekty realizowane w regionie w 2023 roku. Oprócz dwóch 
fabuł eksperci konkursu wyłonili pięć filmów dokumentalnych, m.in. o budow-
niczym Kanału Elbląskiego Georgu Stenke. Do tej pory WMFF dofinansował 
ze środków samorządu województwa 35 filmów. Z ostatnich sukcesów: na 
42. Festiwalu Filmów Sportowych Złoty Paladyn w Palermo dokument „Nie-
zwyciężona” o Joannie Jędrzejczyk w reżyserii Tomasza Kolińskiego otrzymał 
nagrodę właśnie za reżyserię.

PRZY PORANNEJ KAWIE
Co w trawie piszczy (warmińsko-mazurskiej)
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Uniwersalna historia osiołka, który po likwidacji cyrku wędruje 
przez Polskę i Europę, przekracza granice kulturowe. Wzrusza 
publiczność w Europie, Azji, Ameryce. „IO” ma już na koncie 
m.in. Nagrodę Jury ostatniego festiwalu w Cannes, wyróż-
nienie za reżyserię w hiszpańskim Valladolid, nagrody w Chi-
cago. Jerzy Skolimowski otrzymał nominację za reżyserię do 
tegorocznej Europejskiej Nagrody Filmowej. A w listopadzie 
na festiwalu filmowym w Kairze ogłoszono, że „IO” zdobył 
Nagrodę Krytyków Arabskich dla Filmów Europejskich. Czy 
Oscar będzie ukoronowaniem tego dzieła? Podczas paź-
dziernikowej premiery w olsztyńskim kinie Helios z udziałem 

MISTRZOSTWO 
BEZ HAPPYENDU

twórców, reżyser nie wypowiedział się wprost na temat swo-
ich szans na statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ale 
przyznał, że ekipa twórców, których zaprosił do pracy nad fil-
mem, zasługuje na nagrody – choćby Michał Dymek, autor mi-
strzowskich zdjęć. Mimo to zostali pominięci na FPFF w Gdyni.
– „IO” różni się od pozostałych moich filmów, bo udało mi się 
tu zebrać grupę entuzjastów, po raz pierwszy wykorzystać ta-
lent moich współpracowników – przyznał Jerzy Skolimowski 
w Olsztynie. – Na ogół byłem apodyktyczny na planie, chcia-
łem przeforsować swoje „ja”. Tu zostawiłem pole do działania 
innym – z wyśmienitym skutkiem.
Kiedy podczas pandemii ekipę filmową dopadł Covid, reżyser 
zwrócił się po pomoc do swojego przyjaciela Romana Polań-
skiego. Realizował on w tym czasie w Szwajcarii film „Pałac”, 
do którego scenariusz współtworzył z nim właśnie Jerzy Sko-
limowski. Duet pracował już razem przy debiucie Polańskiego, 
czyli „Nożu w wodzie” z 1962 roku, w całości realizowanego 
na Mazurach.
– Roman „wypożyczył” mi Pawła Edelmana, asa operatorskie-
go. Genialnie wpisał się on w nasze osiągnięcie i nie widać, że 
„IO” został robiony przez trzech różnych operatorów. To też 
mój trzeci film we współpracy z Pawłem Mykietynem, kompo-
zytorem muzyki klasycznej (w listopadzie został laureatem Eu-
ropejskiej Nagrody Filmowej za muzykę do IO – red.). Udało się 
wyciągnąć z jego talentu to, co najlepsze – przyznał reżyser.
Jak podkreśla w wywiadach, płakał w życiu na jednym filmie: 
„Na los szczęścia, Baltazarze” z 1966 r. „IO” to nie tyle jego 
remake, co hołd dla historii o osiołku. Praca z tymi zwierzę-
tami na planie filmowym (w filmie gra na zmianę sześć oślic), 
była nie lada wyzwaniem dla realizatorów – reżysera i Ewy 

Piaskowskiej, jego partnerki.
– Ambitnie pisaliśmy z Ewą ten scena-
riusz, były w nim zapiski typu: „osioł 
parzy na Kasandrę, jego twarz pro-
mienieje radością” – przytaczał reży-
ser. – Tyle, że osiołek nie wie, że jest 
aktorem, więc uczyliśmy się nowego 
rodzaju realizacji. Trzeba było naginać 
okoliczności, aby chciały wykonać to, 

co w scenariuszu. Wiele sztuczek powstało na etapie monta-
żu, za który odpowiadała Agnieszka Glińska.
– Doszliśmy do wniosku, że nie powinniśmy opowiadać historii 
o ośle, ale osłem, patrząc na świat jego oczami – dodała Ewa 
Piaskowska.
Reżyser mieszkający na co dzień w mazurskiej leśniczówce, 
w czasie pandemii bywał na Sycylii.
– Oglądaliśmy tam żywą szopkę, w której był osioł – wspomi-
nał. – Poczuliśmy, że to potwierdzenie, aby stał się bohaterem 
filmu. Zachwycił nas jego spokój, wycofanie i uwaga, którą 
poświęcał temu, co się wokół dzieje. Nakręciliśmy scenę pod-
czas ostatnich dni tej szopki, która miała być w finale filmu. 
Potem doszliśmy do wniosku, że to zbyt bajkowe zakończenie. 
Ostatecznie stworzyliśmy film-apel o to, aby człowiek zmienił 
swój stosunek do zwierząt. Daliśmy pretekst do przemyśleń 
na temat spożywania ich mięsa, noszenia futer. Połowa ekipy 
filmowej stała się wege…
21 grudnia okaże się czy film dofinansowany przez War-
mińsko-Mazurski Fundusz Filmowy trafi na short listę, czyli 
jeden z pięciu filmów z szansą na Oscara w kategorii filmów 
zagranicznych.
 
Tekst: Beata Waś

Wielkie kino rzadko pochyla się 
nad losem i wrażliwością zwierząt. 
„IO”, polski kandydat do Oscara, 
zmienia to. Podczas premiery 
filmu w Olsztynie reżyser Jerzy 
Skolimowski opowiadał m.in. dlaczego 
bohaterem jego filmu stał się osioł.
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KRĘCILI TU: RÓŻA FILMY, KTÓRE POWSTAŁY 
NA WARMII I MAZURACH

Z zasłyszanych historii
Michał Szczerbic, autor scenariusza „Róży”, znany szef 
produkcji kilkudziesięciu filmów, m.in. Krzysztofa Kieślow-
skiego, Andrzeja Wajdy zaczął poznawać głębiej Mazury 
ponad 20 lat temu, kiedy przeprowadził się tu. Składał 
swoją opowieść z zasłyszanych historii, anegdot mazurskich. 
– Słyszałem rozmowy Mazurów w powietrzu. Chodziłem na 
zagubione mazurskie cmentarze. Nawet tam szukałem z nimi 
kontaktu – mówił w jednym z wywiadów. Po obejrzeniu filmu 
powiedział: – Wiedziałem od początku, że ten film może 
zrobić tylko Wojtek Smarzowski. Nasze poglądy długo się 
ucierały. Dzisiaj wiem, że powstał film wybitny.

W ogniu krytyki
„Róża” odniosła w Polsce znaczący sukces ar-
tystyczny, zdobywając siedem Polskich Nagród 
Filmowych, w tym dla najlepszego filmu oraz 
za reżyserię, a także Grand Prix w konkursie 
międzynarodowym 27. Warszawskiego Festi-
walu Filmowego. Na Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w konkursie głównym uhonorowa-
na została jednak tylko pierwszoplanowa rola 
męska Dorocińskiego. Choć zarówno lewicowi, 
jak i prawicowi krytycy docenili sposób przed-
stawienia przez Smarzowskiego i Szczerbica 
traumatycznych doświadczeń wojennych, ze 
strony niektórych feministek padały zarzuty 
dotyczące problematycznego ukazania kobiet 
wyłącznie jako ofiar gwałtów.

Obcy na rodzinnej ziemi
Akcja „Róży” – dramatu wojennego w reżyserii Wojciecha 
Smarzowskiego z 2011 roku, toczy się tuż po zakończeniu 
II wojny światowej na Mazurach. Film opowiada o miłości 
Mazurki i Polaka. Los obojgu nie poskąpił dramatu – Róża 
padła ofiarą sowieckich gwałtów, Tadeusz, były oficer Armii 
Krajowej, zmaga się z narzuconą sowiecką rzeczywistością, 
w której dla takich jak on, walczących o niepodległą Polskę, 
nie ma miejsca. W tle miłości tych dwojga ludzi ukazana 
jest tragedia Mazurów, którzy stają się obcymi na swojej 
rodzinnej ziemi.
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Fabryka i plenery
Sceny retrospekcyjne z Powstania Warszawskiego 
zrealizowano w zrujnowanym budynku dawnej fabryki 
wyrobów metalowych (ślusarskich) Zagórnego i Ogór-
kiewicza, wzniesionej w 1903 roku przy ul. Krowiej na 
warszawskiej Pradze. Za pozostałe plenery posłużyły: 
Dźwierzuty (kościół ewangelicki z XIV w.), Szczytno, 
okolice Olsztynka, Orneta, Pęglity, Pasym, Gietrzwałd. 
Gotowy materiał zmontował Paweł Laskowski, który 
zdaniem Smarzowskiego wpłynął na jego styl: „Być 
może, gdybym pracował z innym montażystą, te moje 
filmy byłyby grzeczniejsze” – przyznał reżyser.

Prostota obrazu
Zdjęcia do filmu, przy których operatorem był Piotr 
Sobociński junior, rozpoczęły się 20 lipca 2010 i trwały 
do 20 stycznia 2011 roku. Jak twierdził Sobociński, 
w swojej pracy nad filmem stawiał przede wszystkim na 
prostotę obrazu: „W „Róży” nie ma zbytniego chwalenia 
się kamerą, pięknych obrazków. To wycofana, skromnie, 
a nawet niemodnie opowiedziana historia”. Sobociński 
kręcąc sceny do Róży operował ostrym światłem oraz 
– zgodnie ze stylem Smarzowskiego – ujęciami z ręki, 
nagranymi kamerą na taśmie 35 mm.

Pokazy w świecie
Mimo to „Róża” okazała się jednym z najważniejszych 
osiągnięć w karierze Smarzowskiego, zdobywając 
– poza polskim obiegiem festiwalowym – również szereg 
nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych 
(m.in. w Goa oraz w Kairze).
– Mimo że od realizacji filmu minęło 11 lat, reżyser wciąż 
jest zapraszany na jego pokazy w różnych częściach 
świata – przyznaje Bogumił Osiński, szef WMFF. – Szkoły 
filmowe zachwycają się nie tylko warsztatem, ale i mi-
strzowskim sposobem opowiadania kawałka trudnej 
historii naszego regionu.

Film zakazany
Przy filmie zaproponowano udział członkom grup 
historycznych AA7, Rhein, GRH MO oraz ZOMO, któ-
rzy wcielili się w role żołnierzy rosyjskich, polskich 
i niemieckich. W 2015 roku „Róża” znalazła się na 
liście filmów zakazanych w Rosji (tzn. niedopusz-
czonych do tamtejszej oficjalnej dystrybucji w po-
staci płyt DVD ani online), czego przyczyną było 
ukazanie gwałtów dokonywanych przez żołnierzy 
Armii Czerwonej w czasie „wyzwalania” ziem polskich.

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.

ŻYCIOWE I TWÓRCZE MEANDRY
W świadomości społecznej Alfons Kułakowski to artysta malarz, repatriant z Kazachstanu, który 
w latach 90. osiadł na Mazurach. Gdy w 2009 roku otwierał wystawę w Brukseli, w pożarze stracił 
dom i tysiące obrazów. Gdy się przyjrzeć życiu tego pejzażysty, kluczową rolę gra kontekst histo-
ryczny, z którego wynikają meandry życiowe i filozofia, a przede wszystkim zdecydowana postawa 
pacyfisty. Najnowsza książka olsztyńskiej pisarki i biografistki bierze na warsztat życie i osobowość 
nietuzinkowego twórcy, który odszedł w 2020 roku. Mistrz pozostawił nie tylko setki postimpre-
sjonistycznych dzieł, ale też wspomnień. Bo każde spotkanie z nim było ogromną dawką inspiracji 
na temat świadomego życia, pełnego akceptacji wszystkiego, co przynosi los.

Helena Piotrowska, „Czerwona łódź. Alfons Kułakowski i jego sztuka na tle zawirowań dziejowych”, wyd. własne

MAZURSKO, ALE NISZOWO
Z czym kojarzą się Mazury? Przede wszystkim z żeglarstwem, jeziorami, szantami. Ale autorka 
– dziennikarka i pisarka, która zamieszkała w regionie, zachwyciła się też Obwoźnym Muzeum 
Bąków, Folwarkiem Łękuk, Klasztorem Wojnowo, Skarbcem Mazurskim i wieloma innymi niszo-
wymi miejscami i inicjatywami. To druga książka z cyklu Mazursko, w której pisze także m.in. 
o Węgorzewie, Jeziorze Mamry, Kruklankach i Jeziorze Gołdopiwo, Sapinie, Sztynorcie, Kiersz-
tanowie. Można tu znaleźć historie osób, które prowadzą agroturystyki, organizują wydarzenia 
kulturalne, tworzą meble i nietuzinkowe rękodzieło. To książka dla tych, którzy szukają ciszy 
i inspiracji z dala od turystycznych szlaków.

Agnieszka Żelazko, „Mazursko – miasteczka, porty, jeziora, ludzie”, wyd. Grupa BMR

PŁYTA Z DOBRĄ INTENCJĄ
Drugi studyjny album muzyka pochodzącego z Warmii. Po debiucie płytowym w 2018 roku Antek 
Soyka powraca jako dojrzalszy artysta, producent i kompozytor. Płyta jest eklektyczna, czarująca, 
bardzo osobista, a przy tym poruszająca wiele tematów na tyle uniwersalnych, by trafić do serc 
słuchaczy. Teksty najczęściej mówią o miłości i równie często o konieczności patrzenia na świat 
z dobrą intencją, choć bez przesadnie naiwnego idealizmu. Na płycie znajduje się 10 piosenek w kli-
macie popu alternatywnego, ale można tu usłyszeć też wpływy rocka, jazzu, reggae i elektroniki. 
Gościnnie wystąpiła Kasia Sienkiewicz w piosence „Tafla”.

Antek Soyka, „Moimi oczami”, Popcorn Records

ZBRODNIA BEZ ROZWIĄZANIA
W centrum Warszawy, na 30. piętrze ekskluzywnego apartamentowca, policja znajduje zwłoki 
kobiety i mężczyzny. Początkowo śledczy przyjmują, że mają do czynienia z typową zbrodnią mał-
żeńską, jednak kolejne makabryczne, trudne do wytłumaczenia odkrycia, wywracają ich wszystkie 
hipotezy do góry nogami. Sprawą zajmuje się prokurator Gabriela Seredyńska, znana ze swojej 
nieustępliwości i bystrego umysłu. Kiedy niespodziewanie pojawia się świadek, który może rzucić 
nowe światło na szokującą zbrodnię, jest niemal pewna, że śledztwo zmierza ku końcowi. Niestety, 
zarówno jego zeznania, jak i sekcja zwłok ofiar, zamiast odpowiedzi przynoszą tylko nowe, coraz 
bardziej niepokojące pytania. Gdy jedni bohaterowie biorą swój osąd za pewnik, inni kwestionują 
wszystko, co widzą. W tym kameralnym thrillerze autora pochodzącego z Warmii, nic nie jest takie, 
jakim się wydaje.

Przemysław Borkowski, „Wieża strachu”, wyd. Czwarta Strona
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POLECAMY
WARMIĘ I MAZURY

NIE SZTUKA BYĆ WSZĘDZIE

POWRÓT DO LAT 70.
Stali się symbolem muzycznym całej dekady. Bez czwórki 
skandynawskich wykonawców grupy ABBA nie wyobra-
żamy sobie lat 70. Wśród hitów m.in. „Waterloo”, „Honey, 
Honey”, „Money, Money, Money”. Podczas koncertu bę-
dącego powrotem do przeszłości znajdą się także utwory 
Boney-M, Modern Talking, duetu Al Bano i Romina Power.

Koncert 5 lutego, godz. 17, Filharmonia Warmińsko-Mazurska

ZA TEATRALNYMI KULISAMI
Nosi miano najlepszej farsy świata. Sztuka „Czego nie widać” Mi-
chaela Frayna, od czasu światowej prapremiery w 1982 roku grana 
jest nieprzerwanie i traktowana jako wzorzec tego najtrudniejszego 
scenicznie gatunku. Spektakl pro-
wadzi za teatralne kulisy, bezlitośnie 
portretując ludzi sceny z dużą daw-
ką absurdalnego humoru. Spek-
takl reżyseruje Tomasz Dutkiewicz.

Premiera 30 grudnia, godz. 19,  
Scena Duża Teatru im. S. Jaracza.

PRZEGLĄD TALENTÓW
XII Olsztyńskie Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta 
to przegląd najciekawszych prac artystów z Warmii 
i Mazur. Różnorodność mediów sprawia, że wystawa 
pokonkursowa jest atrakcyjną 
prezentacją stosowanych współ-
cześnie technik . Zobaczymy 
m.in. malarstwo, grafikę, rzeźbę, 
multimedia.

Wernisaż 16 grudnia, godz. 18,  
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie

RAZ DWA TRZY: MIŁOŚĆ
„Człowiek czasami serce otworzy” to 
koncert piosenek Agnieszki Osieckiej 
i Wojciecha Młynarskiego. Posiadali 
unikatową umiejętność obserwacji 
ludzkiej potrzeby bycia kochanym. 
Ich utwory mówiące o różnych bar-
wach uczuć weźmie na warsztat kul-
towy zespół Raz Dwa Trzy.

Koncert 4 lutego, godz. 18,  
Filharmonia Warmińsko-Mazurska

Z WIZYTĄ U KRÓLA WALCA
Noworoczny Koncert Wiedeński z pierwszą 
na świecie Orkiestrą Księżniczek. A do tego 
gwiazdorska obsada, soliści, międzynarodowy 
balet, projekcje multimedialne, bajkowe ko-
stiumy. Atmosfera przeniesie widzów do ma-
gicznego, wiedeńskiego świata Króla Walca 
– Johanna Straussa. Nie zabraknie muzycz-
nych żartów, niespodzianek i skeczów.

Koncert 7 stycznia, godz. 17,  
Filharmonia Warmińsko-Mazurska

KOLĘDY NA JAZZOWO
Najpiękniejsze kolędy w  jazzowej 
aranżacji. Grzech Piotrowski Quar-
tet wspólnie z charyzmatyczną wo-
kalistką Dorotą Miśkiewicz stworzą 
przedświąteczny nastrój. Lider grupy 
– pochodzący z Olsztyna saksofoni-
sta, cyklicznie zaprasza na olsztyńską 
starówkę nietuzinkowych gości. Zagra 
także Piotr Matusik (klawisze), Jan 
Wierzbicki (bas), Krzysztof Gradziuk 
(perkusja).

Koncert 17 grudnia, godz. 19, Kościół  
Ewangelicko-Augsburski w Olsztynie

WĘDROWNA POEZJA
Grzegorz Turnau obchodzi w 2022 
roku swoje 55. urodziny. Jeden 
z największych polskich wykonaw-
ców poezji śpiewanej postanowił 
celebrować ten czas podczas spo-
tkań z publicznością. „Znów wę-
drujemy Live” to podróż szlakiem 
wszystkich albumów Grzegorza, 
któremu towarzyszą od lat znako-
mici, wędrowni muzykanci. Zaśpiewa piosenki zarówno z ostatniej 
płyty pt. „Bedford School”, jak również ze starszego repertuaru.

Koncert 19 lutego, godz. 19,  
Filharmonia Warmińsko-Mazurska
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LEXUS WARSZAWA-WOLA
ul. Połczyńska 32
Tel. 22 210 36 00

Promocja „Leasing 106%” + GAP dotyczy umów Standard Leasingu zawierających sumę rat leasingowych w wysokości do 106,1 %, opłatą wstępną w wysokości 30% ceny pojazdu, okre-
sem leasingu 24 miesiące, wykupem w wysokości 16 % ceny pojazdu i obowiązkowym ubezpieczeniem GAP. Promocja obejmuje wyłącznie modele Lexusa: RX 300, ES 300h, UX 200 
(rok produkcji 2022) i obowiązuje do dnia 30 listopada 2022 r. Szczegóły promocji w tym warunki skorzystania z promocji dostępne są u autoryzowanych dilerów Lexusa. Przyznanie 
fi nansowania uzależnione są od oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Niniejszy materiał 
ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. 

Lexus ES 300h – zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym odpowiednio 5,2-5,8l/100km oraz od 119-132 g/km. Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone 
zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie 
jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawie-
rające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa. Informacje o 
działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl
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POZA GALERIĄ
MIĘDZY PRACOWNIĄ A WERNISAŻEM

PRECYZJA WYOBRAŹNI
Choć sztukę ma w genach, zgłębiała ją na dwóch uczelniach artystycznych. 

Minimalistyczny realizm jej prac wyraża osobowość – wyobraźnia z dużą dawką 
pragmatyzmu. To dzięki nim Marta Wyczółkowska tworzy sztukę i lepsze życie 

mieszkańcom Wenecji pod Morągiem.

na ramy, dobierać farby. Potem były kursy w warszawskim 
Pałacu Kultury. Ale kult malarstwa w jej rodzinie trwa od kilku 
pokoleń. Kuratorzy wystaw podkreślają przy każdej wystawie, 
że Leon Wyczółkowski, młodopolski malarz, to jej stryjeczny 
prawujek.
– Nie miał dzieci, więc to nie jest ta sama linia Wyczółkowskich, 
ale wniósł do naszej rodziny artystyczne zamiłowanie – tłuma-
czy. – Los nas tak połączył, że moje prace doceniono na kon-
kursie im. Leona Wyczółkowskiego w bydgoskiej BWA.
Osobowość Marty i społeczne zaangażowanie docenili również 
mieszkańcy Wenecji. Od ponad roku pełni funkcję sołtyski wsi, 
którą próbuje rozkręcić nie tylko artystycznie. – Uruchomiłam 
Koło Gospodyń Wiejskich, wyławiałam utalentowane dzieci, 
robiłam dla nich warsztaty w wiejskiej świetlicy. A teraz mam 
plan, aby wiosną ściągnąć twórców do mojego gospodarstwa 
i podzielić się z nimi tutejszym niesamowitym pejzażem pod-
czas pleneru artystycznego – zapowiada.

Tekst: Beata Waś, obraz: archiwum artysty

Zanim osiadła na rodzinnych Mazurach, przez lata szu-
kała swego miejsca. Urodziła się w Ostródzie, wychowała 
w Warszawie, studiowała w Olsztynie i Poznaniu, była konser-
watorką zabytków w Sztokholmie. Trzy lata temu zakochała 
się w Wenecji pod Morągiem i tu stworzyła swój azyl. Obrazy, 
które maluje w swoim przedwojennym gospodarstwie, to 
fragmenty jej rzeczywistości – domu, sprzętów, złapane świa-
tło we wnętrzach pomieszczeń, architektura odwiedzanych 
miejsc. Nanosi je na płótno z taką precyzją, że trudno czasem 
odróżnić je od fotografii. Przyznaje, że inspiruje ją realizm 
amerykański i brytyjski, m.in twórczość Hoppera i Hockneya.
– Bywało, że kiedy moi profesorowie dostawali obrazy 
na maila, pytali czy to malarstwo czy fotografia – przy-
znaje Marta. – Czasem przechodzę wielokrotnie obok mebli 
czy schodów i nagle zachwyca mnie ich forma, światło. 
Uwieczniam chwilę aparatem, przetwarzam w komputerze 
i przenoszę na płótno.
Pierwsze obrazy malowała już w dzieciństwie. Mama – 
artystka amatorka – uczyła ją gruntować i naciągać płótno 

MARTA WYCZÓŁKOWSKA 
(rocznik 1983) Była studentką Wydziału Sztuki UWM 
w Olsztynie, Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu m.in. w pracowni prof. 
Marcina Berdyszaka, gdzie zajmowała się rzeźbą. Tworzy 
malarstwo, instalacje, wideo. Prowadziła w Poznaniu 
galerię i pracownię „Wytworne”. W 2016 roku jej obraz 
otrzymał honorowe wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Malarskim w BWA w Bydgoszczy. Jej insta-
lacje i wideoinstalacje były pokazywane m.in. na 
Festiwalu Nowej Sztuki LABIRYNT, w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu. Brała udział w wystawach zbio-
rowych, plenerach międzynarodowych, w 2022 roku. 
o t wo r z y ł a  w y s t awę i n d y wi d u a l n ą  w  o l s z t y ń -
skim MOK. Współpracuje z galerią Ewy Czułowskiej 
w Olsztynie i Galerią Kawkowo w Nowym Kawkowie.
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www.cdef.pl

Centrum Doradztwa 
Europejskiego 
i Finansowego 
w Olsztynie

CDEF specjalizuje się we wspie-
raniu przedsiębiorstw i insty-
tucji w procesie ubiegania się 
o zewnętrzne źródła finansowa-
nia inwestycji, a także świadczy 
pełny zakres usług finansowo-
-księgowych dla firm.

Artystów prezentuje:
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Jaka ja Kayah… tytuł jej słynnego przeboju posłuży 
nam też za motto przewodnie do poznania ikony 
polskiej sceny muzycznej. Więc „jaka ta Kayah” 
poza estradą, co ją przyciąga co jakiś czas do 
Olsztyna i czy w tutejszym studiu powstanie 
kolejna muzyczna perełka na sezon 2023?

Na początku mojej drogi nie było to dla mnie komfortowe, dziś 
się już przyzwyczaiłam.

Dzięki poseudonimowi Twoje imię i nazwisko w zasadzie 
w ogólnie nie jest kojarzone. Rodzi to zabawne sytuacje np. 
przy meldunku hotelowym czy kurierze, kiedy wszyscy roz-
poznają Kayah?
Na ulicy jestem zwykłą Kasią. Zazwyczaj nie mam makijażu, 
włosy spięte w nieładzie, najchętniej w dresach i sportowych 
butach. Trochę przypominam Kayah, ale nie jest to identyczny 
wizerunek, który obecny jest w mediach czy na scenie. Zatem 
wiele razy słyszę, że jestem podobna do Kayah, wtedy często 
mówię „wiem” i dodaję jednak, że jestem szczuplejsza i młod-
sza. (śmiech)

No właśnie, jakoś szczególnie troskliwe dbasz o ciało? 
W metryczce pojawiły się dwie pięknie wyglądające obok 
siebie piątki, a twoja figura wpędza w kompleksy niejedną 
studentkę. Odziedziczyłaś ją w genie?
Dziękuję, ale moja figura z czasów modelingu jest już tylko 
wspomnieniem. Trochę zaniedbałam sport, który kiedyś 
był moją codziennością. Oklapłam podczas lockdown’u i na 
bieżnię już nie wróciłam. Dużo chodzę z psem, liczę kroki, ale 
to niewiele. Mam chorą tarczycę, a przy Hashimoto bardzo 
ciężko jest utrzymać prawidłową wagę. W pakiecie ma się 
insulinooporność, która nieleczona przyczynia się do nadpro-
gramowych kilogramów i złego samopoczucia. Teraz zwy-
czajnie umiem ubrać się tak, by ukryć lub odwrócić uwagę od 
mankamentów, a wyeksponować mocniejsze strony.

Wyczytałem gdzieś, że wspomniany modeling pojawił 
się w twoim życiu też i po to, by pozbyć cię kompleksów 
i pomóc samodzielnie stanąć na gruncie własnego bytu. 
Bycie modelką nie wkręciło cię? W tamtym czasie było to 
marzenie każdej dziewczyny.
Chyba nie odpowiadało mi to przedmiotowe podejście. Oce-
nianie książki po okładce. Nie lubiłam też wiecznego kon-
kurowania z innymi i walki o pracę na castingach. Nie byłam 
zdesperowana. Od zawsze chciałam śpiewać. Dziś, gdy mi się 
to udało, moje ówczesne koleżanki po fachu przyznają, że nie 
lubiły, kiedy mówiłam, że jestem w modelingu przypadkiem, 
ale skończę tam gdzie chcę.

A czy choć raz w myślach wrócił do ciebie temat matury, do 
której nie podeszłaś, bo pochłonął cię świat muzyki?
Tak, poszłam nawet do liceum wieczorowego, ale przy mojej 
pracy miałam zbyt wiele nieobecności i nie było szans na nor-
malne kształcenie. Nauka w szkole to jednak tylko jedna forma 
rozwoju. Ja kocham czytać, poznawać kultury, podróżować 
– nie jako turystka, lecz jako ktoś bardzo ciekawy drugiego 

MADE IN: Ponoć masz w Olsztynie ulubiony szmateks?
Kayah: W Olsztynie mam wiele ulubionych miejsc, począwszy 
od Przystani, kończąc na wspomnianym sklepiku. Nie nazwa-
łabym go jednak „szmateksem”. To bardziej miejsce skarbów, 
prowadzone przez cudowną Elę, niedaleko starówki. Ela, 
kiedy przyjeżdżam, nawet w wolny dzień specjalnie dla mnie 
otwiera wrota i wtedy mogę dowolnie buszować. Jest tam 
mnóstwo artystycznych inspiracji i już nie mogę się doczekać, 
kiedy znów to powtórzę.

Umiesz uszyć coś z niczego, np. z chusty stworzyć kieckę? Te 
barwne stroje, w których występujesz, są spod twojej ręki?
Oczywiście. W większości przypadków właśnie tak powstają 
moje kreacje. Dzięki temu mam pewność, że są one unika-
towe. Moje drugie imię to kreatywność. Wożę też zawsze ze 
sobą pokaźną liczbę agrafek i często w ostatniej chwili za ich 
pomocą jeszcze coś zmieniam.
Nie jestem z tych osób, które w kreacji pokazują się tylko 
raz. Noszę wciąż te same sukienki i tylko ewentualna zmiana 
wagi lub całkowite zniszczenie stroju sprawia, że sięgam po 
kolejne. Wykorzystuję te same stroje wielokrotnie, albo stare 
przerabiam na nowe. Coś dodaję, ujmuję i powstaje zupełnie 
nowa kreacja.

Żyjesz w duchu zero waste?
Niestety, nie jestem aż tak święta, ale staram się w życiu 
codziennym wykorzystywać wszelkie znane sposoby na 
oszczędzanie planety. Moja obsesja to segregacja śmieci. Mam 
w domu wiele koszy i skrupulatnie oddzielam tworzywa.
Przez wiele lat byłam ścisłą wegetarianką. Ostatnio znów 
zdarza mi się sięgnąć po mięso, ale cały czas nad sobą pracuję 
i staram się, by jednak sięgać jak najrzadziej.
Wiele bardzo przydatnych wskazówek można nauczyć się od 
Arety Szpury, która jakiś czas temu zupełnie poświęciła się 
propagowaniu życia w duchu eko. Polecam jej książki i profile 
społecznościowe.

A co w twoim kodeksie życiowym trzyma pierwsze żelazne 
miejsce? Jakich wartości nie porzucisz?
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe – w tym zawiera się 
wszystko co najważniejsze. W parze z tym idzie szanowanie 
siebie, bo jeśli nie masz sam dla siebie miłości, jak możesz dać 
ją innym?

Skąd wzięła się Kayah?
W dzieciństwie mówili do mnie Kaja. Nie pamiętam już kto 
pierwszy nazwał mnie tym pseudonimem scenicznym. Nie 
podobała mi się pisownia, ale była wymyślona przy pierw-
szym kontrakcie na potrzeby rynku światowego, który był 
ambicją mojej ówczesnej wytwórni.
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SZTUKA CZĘSTO POWSTAJE 
Z NADWRAŻLIWOŚCI, BRAKU BALANSU 
I ZADAWANIA MNÓSTWA PYTAŃ O SENS 
ŻYCIA. I CZĘSTO TEŻ Z PROBLEMÓW 
EGZYSTENCJONALNYCH.
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człowieka, innych tradycji i obyczajów. Ciągle kogoś zagaduję, 
nawet panie, które zanim skasują wszystkie produkty na kasie, 
wypytuję o ich życie. Jestem bardzo otwarta na kontakty 
z drugim człowiekiem, to często najbardziej wartościowe lek-
cje, a nierzadko też inspiracja do moich tekstów.
Przepuszczasz je jeszcze przez własny filtr wrażliwości?
Raczej mojej nadwrażliwości.

Przyznałaś, że najbardziej kreatywnym gruntem przy two-
rzeniu są wewnętrzny chaos, niepoukładanie i lęki.
Wydaje mi się, że sztuka często powstaje właśnie z nadwrażli-
wości, braku balansu i zadawania mnóstwa pytań o sens życia. 
Często też z problemów egzystencjonalnych.

W podróżach najbardziej kręci cię który kierunek?
Zdecydowanie orient. Jest niebanalny i nieprzewidywalny. 
Kocham muzykę, stroje, architekturę, kuchnię pełną przypraw, 
mocne zapachy… wszystko.

Nie kusiła cię wyprowadzka do któregoś z takich miejsc?
Jestem Polką i kocham mój kraj. Również za ludzi. Brakuje mi 
w innych destynacjach wielu naszych tradycji i mentalności. 
Wakacyjnie wszystko się zgadza, ale na życie? Nie jestem już 
tego taka pewna…
Ale to fakt, że wielką atrakcją jest możliwość przeniesienia się 
w tak inny świat w tak krótki czas podróży.

Nagrana w Olsztynie płyta Transoriental Orchestra to ukłon 
w stronę jednoczenia świata i przybliżenie spuścizny Żydów. 
Za sprawą korzeni ojca jest ci ten temat tak bliski i ważny, 
czy zaważyła wartość muzyczna?
Wartość muzyczna jest niezaprzeczalna. Materiał powstał po 
zaproszeniu przez panią Gołdę Tencer na finałowy koncert 
festiwalu Warszawa Singera. Koncert udał się fenomenalnie, 
więc postanowiliśmy kontynuować projekt, a kiedy po serii 
koncertów zorientowaliśmy się, jak ważny jest to temat i jakim 
cieszy się odbiorem, postanowiliśmy nagrać płytę. Właśnie tę 
w Olsztynie. Miała ona międzynarodowe życie. Zjeździliśmy 
z nią wiele krajów, nawet tak egzotycznych jak Izrael czy Bali.
Niedługo siadam do pracy nad nową płytą, której premiera 
przewidziana jest na 2023 rok. Kto wie, może niektóre utwory 
także nagram w olsztyńskim studiu.

To będzie zaskoczenie czy podróż po twoich fascynacjach 
muzycznych?
Przez lata uzbierało mi się mnóstwo pomysłów, ale są one 
bardzo różne gatunkowo, ponieważ ulegałam różnym inspi-
racjom, bywałam w odmiennych stanach emocjonalnych. 
Będzie to płyta – podróż przez lata i wydarzenia życiowe. 
Również dla mnie jest wciąż niespodzianką. Bywam bardzo 
emocjonalna. Utwór „Na balkonie w Weronie” z płyty „Skała” 
został zarejestrowany na ostatnim spotkaniu ze Smolikiem, 
kiedy mieliśmy już zrealizować ostateczny mastering płyty. 
Wszystko było zamknięte, poligrafia zaprojektowana, ale 
Smolik powiedział, że mnie nie wypuści ze studia, jeśli nie 
nagram tej nowej piosenki, którą mu zagrałam. Zakładam, że 
i tym razem pojawią się w trakcie pracy nowe spontaniczne 
kompozycje.

Kiedy nagrałaś płytę w Olsztynie to zaszyłaś się tylko w stu-
dio, czy znalazł się też czas na życie pozamuzyczne?

To była bardzo intensywna praca, ale podszyta wielkim pod-
nieceniem, że powstaje coś nowego i pięknego. Mój zespół 
to też wspaniałe kontakty towarzyskie. Lubimy ze sobą prze-
bywać. Jest wtedy dużo śmiechu. Żeby życie studyjne było 
harmonijne, musi być równoważone życiem towarzyskim, 
spacerami i kontaktem z innymi.
Ogólnie dużo podróżuję, ale kiedy jestem w pracy, zwykle nie 
wystarcza już czasu na zwiedzanie, choć nie ukrywam, że jeśli 
tylko mogę, wyrywam z napiętego grafiku choć kilka chwil, by 
np. popływać po olsztyńskim jeziorze rowerem wodnym.

Masz na Warmii swoją miejscówkę?
Kilka dobrych lat temu kupiłam ziemię 18 km od Olsztyna. 
Moim marzeniem jest postawić tam dom i delektować się 
strefą ciszy. Cieszyć oczy taflą jeziora i kontemplować naturę. 
Bardzo też lubię Stawigudę.

Marzy ci się dom w starym warmińskim stylu? Okiennice, 
drewno, czerwona dachówka…
Raz marzy mi się właśnie coś takiego, a raz nowoczesny prze-
stronny dom z wielkimi oknami. Składam się z ciągłych przeci-
wieństw. Wszystko to jest jednak w sferze marzeń.

Kiedy pierwszy raz świadomie odkryłaś uroki Warmii?
W moim młodym wieku miałam paczkę, z którą planowaliśmy 
założyć coś na kształt komuny właśnie tam. Części z nas się to 
udało, choć z różnym skutkiem.

Zaangażowana jesteś w ochronę środowiska – masz swój 
kodeks codziennego postępowania, by pomagać naturze?
Odpowiedzialne obcowanie z naturą jest najwyższym prze-
jawem patriotyzmu. Śmiecenie to zwyczajne chamstwo, 
niedojrzałość i głupota. To stan chorego umysłu. Wandalizm 
i brak szacunku do natury i przestrzeni wspólnej powinien być 
karany wysoką grzywną.

Może za mało obcujemy z kulturą – jednak ona daje inną 
wyobraźnię właśnie o naturze.
Nieraz myślę, że w szkołach zamiast rachunków różniczko-
wych i „tangensów” powinniśmy się uczyć życia, także tego 
w zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą.

Masz w domu fortepian. Czy jako wykształcona pianistka 
grasz na nim zwyczajnie sama dla siebie?
Ostatnio odchodzę od niego poirytowana, bo nic satysfak-
cjonującego spod palców mi nie wychodzi. Niestety, jestem 
wobec siebie bardzo krytyczna i szybko się zniechęcam.

Prześladuje cię taka myśl, że chciałabyś zaśpiewać w duecie 
z kimś wyjątkowym dla ciebie, niedostępnym, albo już nie-
obecnym wśród nas?
Zawsze marzyłam o spotkaniu z Shirley Horn. W tym życiu to 
już się nie wydarzy…, ale to artystka, którą bardzo kocham.

Jako marka polskiej sceny muzycznej Kayah trzyma i war-
tość, i poziom. Ale może kiedyś przyjść dzień, w którym 
odstawisz śpiewanie dla innych pasji. I z jakich powodów 
mogłoby to się stać? Dlatego, że wiecznie się jest w tra-
sie bez względu na inne okoliczności życia? Że widownia 
domaga się show, a przecież wszyscy możemy być chorzy, 
zmęczeni, mieć kłopoty domowe? Dopadają cię te myśli?
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Jestem bardzo profesjonalna. Mogę zdychać w busie, nie mieć 
ochoty wyjść nawet na zewnątrz, ale wiem, że pod sceną 
czekają spragnieni dobrej zabawy ludzie. Wchodzę na scenę 
i jestem dla widowni w stu procentach. Zapominam o bolącz-
kach i skupiam się na tym, by wszyscy bawili się jak najlepiej. 
Na palcach jednej ręki mogłabym policzyć odwołane koncerty 
przez prawie już 30 lat mojej kariery muzycznej. Nawet w cza-
sie choroby robię wszystko, by na te kilkadziesiąt minut posta-
wić się na nogi i dać z siebie maksa.
Co do przyszłości, mam mnóstwo różnych marzeń, nieko-
niecznie związanych z muzyką. Życie w ciągłej trasie bywa 
męczące, jest pozbawione jakiejkolwiek regularności, co 
sprawia w domu kłopot. Biorę pod uwagę, że kiedyś zejdę ze 
sceny na zawsze.
Pociąga mnie dekoracja wnętrz, florystyka, moda. Lubię 
wszystko co kreatywne i ładne. Mam milion pomysłów na 
sekundę. To moja pasja, na razie realizowana we własnym 
domu, ale kto wie czy kiedyś nie będę chciała realizować tego 
dla innych?

…studio projektowe Kayah?
Czemu nie!

Świat i wszystko dookoła wraz z nim dynamicznie się zmie-
nia – sztuka i muzyka również. Starsi narzekają, że dzisiaj 
nie robi się utworów, które potrafią przetrwać kilka dekad 
i zawładnąć emocjami kilku pokoleń. Jaka jest twoja reflek-
sja w tym temacie?
Niestety podobna. Brak mi melodyjności, a współczesne 
piosenki są na siłę szyte na miarę przebojów. Przemiał jest 
ogromny. Także techniczne możliwości powodują wysyp tzw. 
artystów, których warsztat niejednokrotnie jest bardzo prze-
ciętny. To powoduje, że w rozgłośniach radiowych słychać 
komercyjną papkę. O prawdziwą sztukę jest coraz trudniej. 
Ale tylko w ogólnym, bardzo dostępnym obiegu. Powszech-
ność Internetu, możliwość realizowania nagrań w domu, 
sprawia, że jest też bardzo dużo dobrej muzyki, której jednak 
trzeba poszukać, bo nie jest nam podawana „na tacy”.

Po to właśnie przy twojej wytwórni Kayax stworzyliście 
projekt „My Name Is New” pomagający wybić się młodym 
talentom?
Tak, ale nie tylko. Staramy się racjonalnie ważyć zasoby ludz-
kie oraz czasowe i wchodzić we współpracę z ciekawymi arty-
stami, z którymi będziemy mieć też czas pracować najlepiej 
jak się da.

Wytwórnia powstała po to, by dawać szansę artystom 
z niszowymi projektami. Żałujesz, że nie poświęciłaś kiedyś 
więcej uwagi SiStars, które potem odniosły sukces?
O tak. Ale nie dlatego, że nie poczułam potencjału, tylko dla-
tego, że nie chciałam go zmarnować. Nasza firma nie liczyła 
wtedy zbyt wielu pracowników i nie było nikogo, kto sumien-
nie mógłby zająć się projektem SiStars. Stało się to bardziej 
z troski o ten brylant.

Załóżmy, że do wytwórni płytowej Kayax przyszłaby 27 lat 
temu Kayah z materiałem na płytę „Kamień”, bo tyle czasu 
upłynęło od twojego autorskiego debiutu. I co usłyszałaby?
Nie mam zielonego pojęcia… Może, że mam jeszcze czas. 
(śmiech)

Twoja miara sukcesu leży w sferach ducha i stanu umysłu?
Za swój sukces poczytuję sobie pozostawanie wierną moim 
ideałom, muzyce, nie oglądaniu się na trendy. To prawda czyni 
z nas artystów. I w sumie lubię to, że ciągle się rozwijam, nie 
jestem spełniona, wciąż mam ochotę na więcej.

Sukces zmusza też do nauki bronienia się przed jego 
konsekwencjami?
Oczywiście, wszystko ma swoją cenę. Jest ona dość wysoka, 
jest nią utrata prywatności i narażenie się na publiczne debaty 
na temat mojego życia i wyborów. To nie jest komfortowe. 
Kiedy decydowałam się na drogę śpiewania dla ludzi, nie było 
tabloidów, plotkarskich portali, miejsc które mają na celu tylko 
zwiększenie klikalności i nie kierują się żadnymi moralnymi 
przesłankami. Kłamstwa, chwytliwe nagłówki nie mające nic 
wspólnego z realiami. Teraz musimy się z tym mierzyć. Ale 
mam jedną metodę, dzięki której jestem spokojna: nie czytam, 
nie komentuję i nie poświęcam na to mojego cennego czasu.

W którymś z wywiadów podkreśliłaś, że szkoda ci czasu na 
kino. Sztuka wyrazu, jaką jest film, nie trafia do ciebie czy po 
prostu kino nie robi nic wartego poświęcenia uwagi?
W kinie bywam może raz na rok. Rzeczywiście nie jest to moje 
miejsce. Także dlatego, że lubię się czuć wolna, wstać i pójść 
coś zjeść w trakcie filmu, rzucić na coś innego okiem, a przede 
wszystkim lubię komentować na głos, a tego już w kinie nie mogę.
Kocham stare polskie filmy i seriale. Mogę je oglądać wielo-
krotnie. Niektóre teksty znam na pamięć. Czasem wkręcę się 
też w jakiś nowy serial, jak np. ostatnio „Downton Abbey”, czy 
„The Crown”, ale wolę to robić w zaciszu domowego ogniska.

A propos starych polskich filmów – ponoć byłaś w posiadaniu 
słynnego białego Mercedesa, który kiedyś należał do Vio-
letty Villas i zagrał z nią w komedii „Dzięcioł” Jerzego Gruzy.
Kiedy stał się moim autem, był już niebieski. Między panią 
Violettą, a mną był tylko jeden właściciel. To było auto 
z klasą, limuzyna z historią. Czułam się w nim jak gwiazda. 
Niestety, poszła uszczelka pod głowicą i do takiego oldtimera 
nie mogłam zdobyć na rynku części, więc musiałam zlecić 
dorobienie uszczelki w fabryce we Frankfurcie. Szybko zro-
zumiałam, że tak wiekowy samochód powinien być w rękach 
kogoś, kto się zna na mechanice, a ja muszę mieć coś, co mnie 
nie zawiedzie na drodze. Ale auta kocham, a te, które mam, 
rzadko zmieniam. Zwyczajnie się do nich przywiązuję.

A „jaka ta Kayah” za kierownicą?
Nie mam o sobie najlepszego zdania w tym temacie. Choć 
czasem, jak widzę innych, to wydaje mi się, że w sumie nie 
jest ze mną aż tak źle. Jeżdżę odpowiedzialnie, nie ścigam się 
i mam szacunek dla innych.

Na kameralnych warmińskich drogach wchodzisz w tryb slow?
Zawsze wtedy mam kierowcę i pozwalam sobie na kontempla-
cję przyrody wokół.

I jaka wtedy leci muzyka?
Kocham muzykę filmową, klasyczną, etniczną. Musi być szeroko 
i mistycznie.

rozmawiał  Rafał Radzymiński
obraz  Piotr Porebsky
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PRODUKTY
MADE IN WARMIA & MAZURY
STWORZONE NA WARMII I MAZURACH I FIRMOWANE PRZEZ LUDZI WARMII I MAZUR

OLEJ PO WARMIŃSKU
Czy wiesz, że kupując olej 
z Warmińskiej Manufaktury 
zawsze otrzymasz produkt 
wytłoczony na zimno mak-
symalnie trzy dni wcześniej? 
D latego zawsze je s t  tak 
smaczny i pełen zdrowych 
kwasów omega. Nie jest pod-
dawany rafinacji ani innym 
obróbkom chemicznym, za 
to naturalny i z roślin upra-
wianych we własnym gospo-
darstwie rodzinnym lub przez 
rolników posiadających certy-
fikaty ekologiczne. Bez obaw 
możesz go podawać nawet 
najmłodszym dzieciom.

warminska-manufaktura.pl |   warminskamanufakturapl

DESSIMO ZIMĄ
A może tak napijesz się herbatki? Rozgrzejesz dłonie 
o kubek z chropowatej ceramiki, ręcznie robiony. Ku-
bek od Sylwii z Dessimo ma ciekawą historię. Wcale by 
go nie było, gdyby nie pandemia, nagła utrata pracy, 
a potem radość z odkrywania nowej pasji. Ceramika 
Sylwii Smoleń jest autentyczna, organiczna, a przy 
tym nieco staroświecka i refleksyjna. Na jej prace silny 
wpływ ma natura. Rośliny o każdej porze roku zostają 
odciśnięte lub zatopione w glinie, kształty traw, liści 
utrwalone temperaturą i podkreślone szkliwem. Nawet 
nie wiemy co nam się bardziej podoba: fantazyjne misy 
jak morskie muszle czy kubki z jelenimi rogami. 

dessimo.pl

DUMA I PŁOMIEŃ
Sojowe świece z Galerii wARTe Świeczki mają w sobie tak 
wiele dobra. Można je kupić, bo pięknie pachną, bo ich 
światło tworzy subtelny nastrój, a roztopiony wosk wtarty 
w spierzchnięte dłonie przywraca gładkość skórze. Warto 
wiedzieć, że ich wykonywanie to też terapia dla podopiecz-
nych Spółdzielni Socjalnej HuManus. Kupując te świece 
otrzymujesz więc nie tylko ręcznie robiony produkt. Gratis 
dostajesz satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, dumę i ra-
dość osób, które znów stają się aktywne zawodowo.

Galeria wARTe Świeczki
 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3 
 @galeriawarteswieczki

KOLOROWE AQUARELKI
Aquarelki to lekkie, wdzięczne kolczyki z boga-
tym wnętrzem. Pasują do barwnych dziewczyn, 
które mają niespożyty apetyt na kolory i lubią 
biżuterię niepowtarzalną. Dosłownie niepowta-
rzalną, bo Aquarelki nie są robione z wydru-
ków, ale z oryginalnych, ręcznie malowanych 
akwareli. Więc nie szukaj dwóch identycznych 
kolczyków. Każda Aquarelka jest inna, chociaż 
pasują do siebie. Jak siostry, ale nie bliźniaczki.

aquarelki.pl |  /  @aquarelki.art
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WOŁOWINA DLA SMAKOSZA
Jakość wołowiny marki HerefordWarmia doceniają 
smakosze i szefowie kuchni z najlepszych restauracji. 
Ale jej walory na tym się nie kończą. Mięso pozyski-
wane z bydła marki Hereford, żywionego GrassFed na 
ekologicznych łąkach, jest bogate w składniki odżyw-
cze, a przy tym dietetyczne, dlatego wybierają je też 
sportowcy, dbający o zdrowie i zwolennicy diety keto. 
Chodzą słuchy, że kto raz spróbuje wołowiny kulinarnej 
z HerefordWarmia wraca z kolejnymi zamówieniami, bo 
już wie, że za jakość warto zapłacić więcej. A ponieważ 
gospodarstwo posiada sklep internetowy, pyszna woło-
wina dojedzie z pola na każdy stół w Polsce.

beefshop.pl |   herefordwarmia.pl

MIODU WAŚĆ POLEJ
Żeby napić się Kasztelu Nidzickiego trzeba czekać 15 lat. Tyle 
czasu mieszanka miodu pszczelego doprawionego ziołami 
musi leżakować w dębowych kufach. Dopiero wtedy dwójniak 
nabiera odpowiedniej mocy, smaku i zacności. Ale czekać 
warto, bo Kasztel Nidzicki to trunek wyjątkowy, prawdziwy 
szlachcic wśród miodów pitnych.
PS. A i wódeczkę z płatkami róż wybitną w Nidzicy robią.

miodynidzica.pl |   MiodyNidzica

SUM Z GADÓW
Można nabyć rybę w markecie, ale co ona ma wspólnego z prawdziwym smakiem 
ryby… Takiej prosto z rybakówki, wędzonej w tradycyjnej wędzarni, albo z zalewy oc-
towej. Smakosze wiedzą, że taka właśnie jest od Dariusza Tubis z Gospodarstwa Ry-
backiego Gady. Od czterech lat zajmuje się hodowlą sumów afrykańskich i jesiotrów. 
W ofercie ma też świeże ryby jeziorne, w occie i wędzone w tradycyjnej wędzarni 
opalanej drewnem. W zależności od sezonu w Gadach kupicie suma, pstrąga, węgo-
rza, karpia, leszcza, sieję, sielawę i jesiotra.

ryby.olsztyn.pl

BOMBKOWA KRAINA
Olśniewające – to słowo przychodzi nam do głowy gdy 
wspominamy pierwszą wizytę w wytwórni bombek Doroszko 
w Kętrzynie. Niepozorne drzwi okazały się wejściem do bajko-
wego świata ze szkła i brokatu. W środku mieści się Konsulat 
Świętego Mikołaja z wieloma atrakcjami dla dzieci. Nas jednak 
zachwyciła kolekcja bombek: baletnice, krajobrazy, psy, koty, 
stroje ludowe, skrzaty, jajka, warzywa, frytki… Jest też sklepik 
firmowy z ogromnym wyborem ręcznie malowanych bombek.

doroszko.pl |   konsulatmikolaja
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Zapach roznosi się po małej warmińskiej manufakturze. 
On akurat jest jakby u siebie, bo to tu powstają wysokiej 
jakości autorskie świece sojowe marki Chiaroscuro. 

Gościom, którzy mają okazję odwiedzić to miejsce, miła woń 
towarzyszy jeszcze długo po wizycie – jabłko z cynamonem, 
pomarańcza, czarny pieprz, drzewo sandałowe, lawenda. 
A może mleko? Miód? Można przebierać w zapachach na 
każdą okazję, nastrój, porę roku. Tak jak i w naturalnych roślin-
nych, i kwiatowych kompozycjach.
Chiaroscuro – włoskie słowo oznaczająca światłocień, przy-
wodzi na myśl pracę najwspanialszych mistrzów pędzla takich 
jak Caravaggio czy Leonardo da Vinci.
– Nasze świece również potrafią malować na ścianach wspa-
niałe obrazy. Nazwa nie jest prosta, tak jak nie jest prosty pro-
ces ich tworzenia. Ale przecież tu chodzi o jakość, o idealne 
dopasowanie produktu do ludzkich wyobrażeń i nastrojów, 
o spójność przekazu. Tu nie ma drogi na skróty – zaznacza 
Przemek Gruszczyński z działu marketingu Chiaroscuro. 
Proces tworzenia konkretnego produktu to nawet kilka mie-
sięcy, nad którym pochyla się kilkanaście uważnych osób. 
– Świeca to pomysł konkretnej atmosfery, która uruchamia 
szereg pozytywnych skojarzeń. Ale jak tą całą magię zamknąć 
w przedmiocie? Myślenie kreatywne, obrazowe, uczucia 
i wspomnienia przekładamy na specjalistyczne procesy tech-
nologiczne. Ile aromatu dodać, by zapach był wyraźny, ale nie 
atakujący? W jaki sposób można kogoś rozweselić, pobudzić, 

Ivory Ceramics
 Bartąg, ul. Miętowa 51
  chiaroscuro.com.pl (15 proc. rabatu na święta) 

candlesphere.pl (świece reklamowe)
 Kontakt dla dystrybutorów: 501 598 601

Chiaroscuro
ŚWIATŁOCIEŃ MISTRZÓW

a jak ukoić? Jakiego szkła użyć, by rozświetlał nie tylko wnę-
trza, ale i umysły? Jaki rodzaj knota zastosować? Jaki papier 
do tworzenia etykiet będzie najbardziej odpowiedni? – wyli-
cza istotne wątki Przemek. – Świeca to wypadkowa niuansów, 
wszystko ma znaczenie. 

Tak, są wyjątkowe, tworzone ręcznie, z namasz-
czeniem i dbałością o detale. Można rzec – małe 
dzieła sztuki klasy premium. 
W manufakturze Ivory Ceramics ekologia idzie 
w parze z ciekawym dizajnem. Świece z Bartąga 
produkowane są z zachowaniem najwyższych 
standardów – to czuć i widać już w momencie 
odpalania.
Przemek: – Na początku metodą prób i błędów 
współpracowaliśmy z wieloma dostawcami soi. 
Badaliśmy gęstość i zawartość tłuszczu w pro-
dukcie. Kamerami potrafimy filmować proces 
spalania, by móc go analizować i mierzyć czas. 
Teraz współpracujemy w małym ścisłym gronie. 
Praca nad jakością, której towarzyszy powtarzal-
ność, to nasz nadrzędny cel.
Wosk stosowany do produkcji Chiaroscuro jest 
w pełni naturalny i bezpieczny. Jako produkt 
biodegradowalny nie zanieczyszcza środowiska, 
sprzyja alergikom – nie dymi w trakcie spala-
nia i nie wydziela sadzy oraz innych szkodli-
wych substancji – wspaniały relaks i zatrzymany 
w przepięknej atmosferze czas.

Zostańmy na moment przy słowie „zatrzymany”, bo nastrojo-
wy klimat i relaks możemy zafundować sobie, w zależności od 
pojemności produktu, na 30, a nawet 50 godzin. 
– Jesteśmy zespołem ludzi, którzy kochają swoją pracę. Two-
rzymy z pasją, wymieniając się pomysłami. I tę pasję chcieliby-
śmy przekazywać ludziom wraz z lśnieniem i ciepłem naszych 
świec – podkreślają pracownicy.
Oryginalne, naturalne świece z Warmii wciąż są jednym z naj-
bardziej trafionych prezentów, który ociepli nie tylko wnętrza, 
ale i relacje. Świeca od zawsze jest symbolem nadziei, towa-
rzyszem miłych więzi, daje optymizm, działa na zmysły. Ileż to 
razy zapala się świecę i wraz z pierwszym płomieniem tworzy 
się atmosfera. 
Bartąska manufaktura posiada też drugą autorską linię świec 
– Candle Sphere. To świece reklamowe z zaskakującym wzor-
nictwem, personalizowanym dla konkretnych firm. Ten niewielki 
element wystroju biura czy gabinetu z pewnością nie pozostanie 
niezauważony, a wręcz przeciwnie – doda mu szyku i elegancji. 
 
Tekst: Agnieszka Porowska

Zima. Czas światła, ciepła i bliskości. 
Słowem – złoto, srebro i blask, 
najlepiej od zmysłowych świec prosto 
z warmińskiej manufaktury. 
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Przebojem weszła w świat mody, 
pokazując wyjątkowe suknie ręcznie 
szydełkowane nie tylko z włóczki, ale 
i tak zaskakujących rzeczy jak zawleczki 
od puszek czy łupiny od orzechów. 
Z kreacjami objeździła już największe 
wybiegi modowe świata promując przy 
okazji region, bo każda jej kolekcja 
ma w nazwie Warmię i Mazury. Oto 
projektantka z Olsztyna Barbara Cały 
i cały jej twórczy świat, który świadomie 
pozostaje manufakturą, której inspiracji 
dostarcza natura regionu.

Po kim odziedziczyłaś zdolności manualne?
Mama robiła na drutach, ale pamiętam, że kiedy prosiłam ją, 
by mnie nauczyła, to stawała okoniem. Więc szydełkować 
nauczyłam się sama.

Ponoć zarabiałaś na tym już w szkole podstawowej.
Pierwsze szaliki, rękawiczki i czapki sprzedawałam już 
w czwartej klasie podstawówki. Ale i sama raz w tygodniu mia-
łam nową czapkę. Nie było opcji – musiałam tym zaskakiwać.

Skąd czerpałaś wiedzę o tym, jakie są techniki szydełkowania?
Wszystko przyszło drogą prób i błędów. Robiłam, prułam 
i… płakałam powtarzając, że nigdy więcej! Ale próbowałam 
od nowa. Na strychu znajdowałam też gazety, gdzie były 
modowe tematy i inspirowałam się. Ale przede wszystkim 
była we mnie chęć tworzenia.

Za co pokochałaś szydełkowanie? Tę misterną i żmudną pracę.
Za to, że z tak prostej rzeczy jak nitka, przy pomocy srebr-
nego drucika, jak nazywam szydełko, można stworzyć piękne 
rzeczy i dać upust swoim emocjom. Tak to określam. Bardzo 
często moje kreacje nie są projektowane, a powstają w trak-
cie pracy, spontanicznie. Do końca nie wiem jaka wyjdzie 
z tego suknia.

BALLADA 
O SREBRNYM 
DRUCIKU

MADE IN: Porozmawiamy około 40 minut. Ile w tym czasie 
można stworzyć na szydełku sukni?
Barbara Cały: Suknia sukni nierówna, więc mogę odpo-
wiedzieć, że zużyję w tym czasie 200 m włóczki. Na małą 
sukienkę wychodzi najmniej dwa kilometry, zaś na okazały 
projekt nawet półtora kilograma, czyli osiem kilometrów. 
W każdym razie na niewielką sukienkę potrzebuję od 200 
godzin pracy wzwyż.

Może rozmowa mężczyzny z kobietą o jej sukniach nie 
zabrzmi jakoś kusząco, ale jeśli skupimy się na sile pasji, 
która prowadzi do sukcesu, to będzie to pewnie inspirujące 
dla ludzi zajmujących się wszystkim tym, co im w duszy gra. 
Od kiedy szydełkujesz?
Tę pasją zaraziłam się już jako pięcioletnia dziewczynka. Mia-
łam taką chęć tworzenia, że nie można było mnie ogarnąć. 
Starsze siostry zawsze miały ze mną problem, bo wiecznie 
w pokoju były poplątane włóczki. A że na te włóczki nie było 
pieniędzy, to chodziłam na strych i prułam mamy berety, albo 
rękawy z jakiś swetrów sióstr.

Prułaś siostrom swetry?!
Tak, i dopiero teraz się do tego przyznaję. Niestety, kieszonko-
wego nie dostawałam, a pasja szydełkowania była silna.
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Srebrny drucik niczym czarodziejska różdżka…
Tak, magiczna różdżka. To jest jak pędzel, bo te suknie to moje 
obrazy malowane nićmi. A srebrny drucik zawsze ze sobą 
noszę i zawsze jest w zasięgu ręki, bo ja szydełkuję non stop.

Na jakim etapie uznałaś, że to będzie już poważny rozdział 
zawodowego życia?
Już w szkole średniej ubierałam się w to, co sama stworzy-
łam. Nie musiałam chodzić do sklepu po ubrania, bo to co 
robiłam, zawsze było oryginalne i wszystkim się podobało, 
choć w domu czasem słyszałam komentarze typu: znów jakieś 
szmaty nakładasz. 
Natomiast w szkole byłam komplementowana i przez nauczy-
cieli, i koleżanki.
Wrosłam w to, ale nie wiedziałam, że to kiedyś będzie biznes. 
Kiedy założyłam rodzinę i pojawiły się dzieci, zaczęłam robić 
im ubrania, np. swetry z motywami z bajek. Kiedy od innych 
mam spływały zamówienia, nie nadążałam już z produkcją, 
więc siedziałam po nocach.

Przyznałaś, że nie kręci cię robienie sukni dla pieniędzy, 
tylko by dać upust pasji. A mimo wszystko to twój zawód, 
więc gdzie jest ten balans między hobby, a biznesem?

Biznes zaczyna się w momencie, kiedy robię coś na duże 
pokazy, na prezentacje. To jest sytuacja jak z zespołem 
muzycznym, który jedzie na koncert i dostaje za granie 
pieniądze. 
Trzeba zarabiać na finansowanie pasji.

Ale zdradziłaś mi też, że wcale nie chcesz się rozstawać 
z tymi sukniami i w domu masz ich kilkaset.
Tak, bo to są jak moje córki. Kocham te kreacje, na pewno 
mam ich w domu 500–600. Czekają na swój moment.
Natomiast cieszy mnie, kiedy mogę wesprzeć swoją inicja-
tywą szczytny cel. Sprawia mi to więcej radości, niż pieniądze 
ze sprzedaży sukien. Kiedy licytacje przynoszą korzyści dla 
potrzebujących, jest to miód na moje serce. I to najbardziej 
motywuje mnie do pracy.

Znalazłem cytat, który obrazuje to podejście do pasji: 
„mogę nie mieć chleba, ale muszę mieć włóczkę”.
O tak! Kiedyś z przyjaciółką rozmawiamy przez telefon – 
ale na głośnomówiący, bo wtedy też szydełkuję – właśnie 
o życiu i gonitwie za pieniędzmi. I przyznałam jej, że dla 
mnie pieniądze potrzebne są tylko po to, bym miała za co 
szydełkować. W skrajnych przypadkach wyliczyłabym sobie 
ile chleba potrzeba mi do przeżycia, a resztę wydałabym na 
włóczkę. Co mi z tego, że będę miała wszystko, a nie będę 

mogła realizować pasji. Ludzie bez pasji są nieszczęśliwi, 
stąd depresje w społeczeństwie i  inne problemy. A pasja 
jest antydepresantem. Dlatego trzeba ją pielęgnować  
od małego.

Jest znane powiedzenie: pasjonaci to ludzie szczęśliwi.
Tak, zaganiani, ale szczęśliwi, którzy nie mają czasu na złe rze-
czy. A jeśli moja praca wywołuje uśmiech na ustach innych, to 
nic piękniejszego nie ma.

Swoim sukcesem promujesz też zawody, które zaczęły 
wymierać, a jednak są dzisiaj prestiżowe, jak choćby krawiec.
Niestety, coraz mniej chętnych widzę do takich zajęć. Kiedyś 
w szkole uczono nas na zajęciach manualnych sprawności, 
dzisiaj trzeba zaszczepiać tę pasję tworzenia od dziecka.

Świadomie chcesz pozostać na etapie kameralnej manufak-
tury? Prezentujesz kolekcje na światowych wybiegach, 
a pewnie nikt nie domyśla się pewnie, że one są robione 
w zwykłym mieszkaniu w bloku olsztyńskiego osiedla.
To mój wybór – ręczna robota w domowym zaciszu. Przy 
pomocy dobrego marketingu można byłoby to przekuć 
w duży biznes, ale skalowanie nie interesuje mnie.

Bo skala zabije unikalny charakter twoich dzieł?
Chcę je sama tworzyć. Matejce nikt pędzla nie trzymał, kiedy 
malował obrazy. Więc niech te kreacje będą mojego autor-
stwa od początku do końca.

Bardziej czujesz się artystką czy rzemieślnikiem?
Po pół. Głowa jest artystką, a ręce rzemieślnikiem.

To pójdźmy dalej: co się wydarzyło, że twoje dzieła wypły-
nęła na międzynarodowe wody? Tylko jednego roku miałaś 
pokazy w Berlinie, Paryżu, Mediolanie, Monte Carlo, Uzbe-
kistanie, Kazachstanie. Miał być jeszcze Rzym, ale pokrył się 
z innym terminem.
Nie wiem czy to przypadek, ale któregoś razu dziewczyna, 
Polka, poprosiła mnie o zrobienie sukni ślubnej. Jej mama scep-
tycznie zapatrywała się na ten pomysł. I ta suknia wręcz olśniła 
mnie i zainspirowała do tworzenia białych kreacji, bo dotychczas 
skupiałam się na innych kolorach. Tworzyłam jedną po drugiej, 
spałam po trzy godziny na dobę. Szydełkowałam nawet kiedy 
pływaliśmy z mężem na łódce po jeziorze. I tak powstały całe 
kolekcje, które stały się pożądane na wybiegach modowych.

Co cię inspiruje w tworzeniu kolejnej z setek sukien?
Otaczające mnie piękno natury, jej kształty i kolory. Jesteśmy 
szczęśliwcami, że mieszkamy w tak wyjątkowym miejscu. Jak 
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się jest niebieskim ptakiem i ma głowę w chmurach, to można 
wymyślić coś z niczego, choćby z igieł sosny czy kory brzozy. 
Nawet z grzybów wracam z reklamówką szyszek. Zbieram 
wszystko co mnie inspiruje.

Dlatego eksperymentujesz z kreacjami tworzonymi z niety-
powych materiałów?
Moja słynna suknia z łupinek po orzeszkach pistacjowych 
powstała po tym, jak któregoś razu na plaży zobaczyłam 
zaśmiecony piasek właśnie łupinkami. Od razu mnie olśniło, że 
to materiał na suknię.
Kreacja zrobiła furorę, kiedy pokazałam ją pierwszy raz na 
manekinie na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Turyści 
z Japonii, Stanów, Australii i różnych zakątków Europy foto-
grafowali się na jej tle, a że nazwa sukni miała w sobie dopisek 
„Warmia & Mazury”, turyści w sympatyczny sposób zakodo-
wali sobie tę naszą krainę.

Czyli w świecie mody stałaś się ambasadorką regionu.
Jestem patriotką lokalną i zależy mi na tym, by mówić o nas. 
Dlatego moje kolekcje zawsze nazywam „Warmia & Mazury” 
z jakimś dopiskiem, by były jakoś od siebie odróżniane. Na 
pokazie w Dubaju np. podczas prezentacji kolekcji w tle leciał 
film z naszego regionu. Chcę, by wszyscy mieli możliwość 
poznania krainy, z której przywiozłam suknie.

Skąd wzięły się pomysły na suknie wpisujące się w trend 
recyklingu?
Na pierwszą eko-suknię surowca nieświadomie dostarczyli 
studenci. Po którejś paradzie przez miasto, która rozpoczy-
nała Kortowiadę, zostało mnóstwo zawleczek od puszek po 
napojach. I to było jak grom z jasnego nieba – ale będzie 
kiecka! Uzbierałam je w reklamówkę, ale okazało się, że 
potrzebuję tego dużo więcej. Z mężem wybraliśmy się więc na 
słynną kortowską górkę.
Po zawleczki jeździłam nawet do skupu metali. Pamiętam, że 
kiedy na miejscu odrywałam je z puszek, jeden z panów, który 
akurat oddawał uzbierany surowiec, zapytał mnie ze zdziwie-
niem: „a to z zawleczkami już nie przyjmują?”.
Suknia została zaliczona do dziesięciu najpiękniejszych pod-
czas wyborów Miss Eco International w Kairze i wcale nie jest 
eksponatem, bo można ją włożyć na wiele okazji.
Z kolei będąc kiedyś u znajomych zobaczyłam w reklamówce 
spakowane do wyrzucenia stare kasety magnetofonowe. 
Pomyślałam sobie: nie ma mowy! Przyniosłam je do domu 

i z wyciągniętych taśm powstała piękna suk-
nia, która też wywołała sensacje na pokazach.
Chcę dawać drugie życie różnym materiałom, 
które byśmy wyrzucili.

Kilkaset kreacji na koncie, czasem po kil-
kanaście godzin z szydełkiem w dłoni – nie 
czujesz zmęczenia i wypalenia w tym co 
robisz?
Popadłam w pracoholizm, niejednokrotnie 
marzy mi się, żeby pracować do momentu, 
aż ręce nie dadzą rady. Wiem, że to już jest 
odchylenie od normy, ale to szlachetny i przy-
jemy ból. Mogę wręcz powiedzieć, że to ból, 
który uszczęśliwia.

Czy dzisiaj Barbara Cały to wciąż jednoosobowa marka, czy 
stoi za tobą jakaś grupa, organizacja, zespół?
Pokazów mody na świcie nie da się zorganizować samemu. 
Wspiera mnie nasze województwo, firmy, fundacja „Inwesty-
cje w rozwój kapitału ludzkiego”. Ale i same modelki mnie 
wspierają przez nieodpłatne pokazy. Jedna z dziewczyn, która 
kiedyś prezentowała moje suknie na pokazach już jako kilku-
latka, niedawno poleciała ze mną do Rzymu, gdzie została 
zauważona i zaangażowana. Wiem, że szykują się jej pokazy 
w Mediolanie. Zawsze zależało mi na tym, by praca dawała 
jeszcze dodatkowe wartości: pomagała komuś, promowała 
młodych.

Jakie masz wyzwanie zawodowe?
Chciałabym promować Warmię i Mazury poprzez pokazy 
moich kolekcji w innych częściach świata: w Stanach, Indiach 
czy Australii.

Z jakim zapałem wracasz z wyjazdów?
Z takim, że już w drodze mam nowe pomysły.

Organizator:

BIZNES WIR

Partner 
wydarzenia:

WIEDZA-INSPIRACJE-RELACJE

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: Auris Media Group, Fundacja Inwestycje  
w Rozwój Kapitału Ludzkiego – autor, Paweł Szwajkowski
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DOBRE MIEJSCA MADE IN
ODWIEDZAMY, POZNAJEMY, POLECAMY

A gdyby tak wrócić w kwestii wypoczynku do jego podstaw? 
Poczuć zapach iglastych drzew, podelektować się samotno-
ścią, robić wielkie nic i gapić się w niezmącone łuną cywilizacji 
niebo? To odcięcie od gwaru codzienności zadomowiło się 
w Folwarku Łękuk na Dzikich Mazurach. Wskazówki zegarów 
lekko tu wyhamowują, przybywa czasu na rozmowy, wspólne 
jedzenie, odnowę ciała i ducha. A położenie przy Puszczy Bo-
reckiej oznacza niemal najczystsze powietrze w Polsce. Do tego 
stopnia, że niektórym gościom potrafi zakręcić się w głowie. 
Zrekonstruowany i dostosowany do współczesnych wymogów 
Folwark Łękuk swój czas odmierza od 1707 roku (doceniono 
go w ogólnopolskim konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów 
Funduszy Europejskich”). Gospodarze świadomie wprowadzili 
atmosferę sielskiego luzu z zaakcentowaniem holistycznego 
spojrzenia na życie. W SPA inspirowanym ajurwedą zabiegi 
wykonuje się tłoczonym na zimno olejem rzepakowym z wła-
snych pól, a kuchnię, pod okiem szefa, prowadzą miejscowe 
kucharki, korzystając z receptur swoich babć i darów perma-
kulturowego przyfolwarcznego ogrodu. Goście mają kilka-
naście kroków, by obcować z jego zapachem i niewiele dalej 
do owianego mistyczną mgłą jeziora Łękuk. Do takich miejsc 
przyjeżdża się po uzdrawiający odgłos natury – pomrukiwanie 
żubrów czy wycie wilków wcale nie jest tu czymś wyjątkowym.  

Sztukę najczęściej podziwia się w galeriach, są jednak twór-
cy, których dzieła stworzone są by oglądać je w przestrzeni 
publicznej. Działają najmocniej, gdy natkniesz się na nie mi-
mochodem, podczas codziennych czynności czy w drodze 
do pracy. Takie są graffiti autorstwa Banksy’ego. Pojawiają 
się znienacka, na murze, w zagrodzie dla pingwinów albo 
w olsztyńskim centrum handlowym – od listopada zaku-
py w Galerii Aura można połączyć z oglądaniem wystawy 
„Banksy. Sztuka wyjęta spod prawa”. Są na niej te najbardziej 
popularne prace: dziewczynka z balonikiem, „Pulp Fiction” 
czy „Królowa małp”. Jest też rekonstrukcja najnowszego mu-

Folwark Łękuk nastawił się na niwelowanie u gości negatywne-
go wpływu bodźców zewnętrznych. Znajdują tu odpowiedzi na 
pytania: co mi szkodzi, co mnie stresuje? Często nie doceniamy 
leczącego działania samotności, bez smartfona w ręku, który 
musi dostarczać wrażeń. – Tu goście uwalniają się od stresu, 
zdrowo jedzą, uczą się wypoczywać aktywnie, oddzielać pra-
cę od czasu prywatnego – wylicza Krzysztof Przyłucki, który 
z żoną Izą prowadzą folwark. – Mamy nadzieję, że nowe nawyki 
ułatwią dobre zmiany i będą procentować także po powrocie 
do codziennych zajęć.

DZIKIE MAZURY, BŁOGI WYPOCZYNEK

KULTOWY BANKSY W OLSZTYNIE

Wystawa „Banksy. Sztuka wyjęta spod prawa”
 Galeria Aura, Olsztyn, al. Piłsudskiego 16
 wystawa czynna do końca lutego 2023 w godz. 10–20 od poniedziałku do soboty i niedziele handlowe

 Bilety: 18 zł dorośli, 14 zł dzieci, 50 zł rodzinny 2+2, 12 PLN grupy zorganizowane 
 Rezerwacja dla grup: kamila.gierko@or-ex.eu +4915787566099 (również whattsapp)

Folwark Łękuk
 Łękuk Mały 8, 11-510 Łękuk Mały
 600 931 848
 folwarklekuk.pl
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fot. Tadeusz M
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ralu Banksy’ego, który powstał na początku listopada w Bo-
rodziance w Ukrainie. Ekspozycja, która w Olsztynie ma swoją 
światową premierę, została wzbogacona o instalacje prze-
strzenne oraz multimedia. Banksy jest najbardziej znanym 
twórcą działającym w nurcie street artu. Jego prace osiągają 
gigantyczne ceny na aukcjach sztuki i znajdują się w kolek-
cjach muzeów. Mimo sławy nie wiadomo jak Banksy napraw-
dę wygląda i jak się nazywa. Obdarzony ogromnym talentem, 
poczuciem humoru i wrażliwością w swoich pracach celnie 
zwraca uwagę na najbardziej bolesne kwestie społeczne 
i polityczne. Banksy wyraził zgodę na organizację wystawy.
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Najważniejszy jest cel: wymodelowanie sylwetki, zrzu-
cenie paru kilogramów, lepsze samopoczucie. Na jego 
podstawie trenerki ze Studia Fit Team opracowują plan 
działania. Do wyboru treningi w strefie fitness na nowo-
czesnych urządzeniach z lampami kolagenowymi, albo 
równie skuteczne zabiegi „na leżąco”, m.in. limfodrenaż, 
elektrostymulacja, endermologia, albo sauna karbonowa. 
Efekty bywają spektakularne. To zasługa nie tylko samych 
zabiegów i ćwiczeń, ale też atmosfery tego miejsca prze-
znaczonego dla kobiet – swobodnej, wspierającej i motywu-
jącej do zmian. W szerokiej ofercie studia są także masaże 
i zabiegi twarzy. To nowe klimatyczne miejsce na mapie 
olsztyńskiego Zatorza, gdzie można zawalczyć nie tylko 
o swój wygląd, ale też otrzymać potężną dawkę endorfin.

Powstało z wiary, że można zmienić otoczenie, konkurencyj-
ność firm, regionów poprzez mądre projektowanie. Od tamtej 
pory minęło 10 lat.
Przez ten czas Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe 
Warmii i Mazur działające pod marką „Design to dobre” zreali-
zowało dziesiątki innowacyjnych projektów – opartych na do-
brze zaprojektowanych produktach, usługach dopasowanych 
do realnych potrzeb użytkowników, klientów. I to nie tylko pod 
kątem samej estetyki, ale też materiału, technologii, komuni-
kacji. Słowem: ich ideą jest promowanie dobrego wzornictwa, 
po to, by było bliżej każdego z nas. Projektują je w oparciu 
o dizajn thinking, design menagement, TRIZ, mapę trendów, 
badania użytkowników oraz inne narzędzia, które pozwalają 
zaprojektować innowacje, sprawdzą się rynkowo i będą lepsze 
pod kątem środowiskowym.
– Dobieramy zespoły interdyscyplinarne szyte na miarę 
przedsiębiorstwa – tłumaczy Małgorzata Adamus, design ma-
nager oraz prezes Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe 
Warmii i Mazur. – Aby wspierać rozwój pomysłów w oparciu 
o etykę, estetykę i kulturę biznesu, zapraszamy do współpra-
cy przedstawicieli różnych środowisk, którym bliska jest nasza 
idea. Interesują nas tylko projekty innowacyjne, a szczególnie 
ekoinnowacyjne. Od samego początku analizujemy odpady 

STUDIO PEŁNE ENDORFIN

Stowarzyszenie Wzornictwo  
Przemysłowe Warmii i Mazur

 Olsztyn, pl. Bema 2, pok. 216
 tel. 735 389 215 
 www.designtodobre.pl |   fb.com/designtodobre/

Drink Market Alkohole Winoteka
 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 38
 Zestawy prezentowe robimy szybko!

Fit Team Studio Modelowania Sylwetki
 Olsztyn, ul. Poprzeczna 11
 fb/fitteamstudiomodelowaniasylwetki

PREZENT Z DOBRYM PROCENTEM
Kto wie czy to nie najstarsza forma prezentu jaką dzisiaj 
znamy. Mowa oczywiście o dobrym trunku, do którego 
skosztowania zawsze znajdzie się okazja. Drink Market Al-
kohole Winoteka to znany i ceniony adres przez wszystkich 
tych, którzy cenią kulturę degustacyjną alkoholi i komfort 
wyboru. Również kiedy trzeba kupić prezent bliskim, kon-
trahentom czy na tzw. okoliczność. Można tu dowolnie 
komponować zestawy upominkowe lub zdać się na go-
towe, w gustownych drewnianych skrzyneczkach, nawet 
przygotowane z logotypem własnej firmy. Ponieważ są tu 
też mini delikatesy z lokalnymi wędlinami, hiszpańskimi 
pasztetami, dżemem o smaku wina, włoskimi makaronami 
czy szwajcarskim serem (a w piątek i sobotę świeże ba-
gietki z cenionych rzemieślniczych piekarni), można stąd 

wyjść z pełnym zestawem na miły 
wieczór. Drink Market ma w ofercie 
wina i alkohole mocne z całego 
świata, kładąc nacisk na jak najszer-
szą dostępność pozycji w przyja-
znym przedziale cenowym. A dla 
koneserów sprowadzą ze świata na-
wet najbardziej wyszukaną pozycję.

10 LAT DIZAJNU DLA REALNEGO ŚWIATA

w przedsiębiorstwach. Podpowiadamy jak poprawiać ergo-
nomię, funkcjonalność produktów, jakość usług, aby sprzyjały 
jednocześnie naturze. To potencjał, który wyróżnia rodzime 
firmy na tle konkurencji i zadowala użytkownika.
„Design to dobre” zyskało uznanie na rynku, przedsiębiorcy 
polecają usługi stowarzyszenia innym. Na koncie marka ma 
nagrody za projektowanie, m.in. Red Dot, Dobry Wzór, Must 
Have. A wśród ich klientów są prestiżowe marki, m.in. Fabryka 
Mebli Taranko, Octim, Vartco dla firmy Agaplast, Krozmet, 
Devo bath design, Danpol sleep weel, RMMotors, Pagok Me-
ble, Sikorski Supreme.

fot. Arch. Stowarzyszenie Wzornictwo  
Przemysłowe Warmii i Mazur

Projekt dla DoluxM Projekt dla Krozmet
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Wigilijne spotkania z pracownikami lub 
podsumowanie mijającego roku wymagają 
szczególnej oprawy i docenienia podwład-
nych lub partnerów biznesowych. Wspól-
na kolacja czy obiad w tak prestiżowym 
miejscu jak Restauracja Romantyczna 
w pięciogwiazdkowym Hotelu SPA Dr Irena 
Eris Wzgórza Dylewskie będzie cennym 
wyróżnieniem i doda splendoru spotkaniu.
Romantyczna to najdłużej działająca w Pol-
sce restauracja slowfoodowa, w której 
serwowane jest menu degustacyjne z lo-
kalnych i sezonowych produktów. Szef 
kuchni osobiście odwiedza najlepszych 
wytwórców z regionu i z produktów dosko-
nałej jakości przygotowuje autorskie dania. 
Menu degustacyjne jest nie tylko kulinarną 
podróżą po smakach Warmii i Mazur, ale 
zwieńczeniem mistrzowskich umiejętno-
ści samego szefa kuchni. W połączeniu 
z idealnym wine pairingiem i wyśmienitą 
obsługą kolacja dostarczy wrażeń, które na 
długo zapadną w pamięci.

W wirze świątecznych przygotowań ko-
biety czasem zapominają, że święta są 
również dla nich. Warto więc zadbać 
także o swój wygląd i dobre samopoczu-
cie. Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris 
w Hotelu SPA na Wzgórzach Dylewskich 
to miejsce, w którym można nie tylko się 
zrelaksować, ale również zadbać o ciało, 
rozluźnić masażem zbolałe miejsca czy 
dodać blasku twarzy.
Doświadczeni kosmetolodzy zajmą się 
dopasowywaniem pielęgnacji do indywi-
dualnych potrzeb skóry oraz wykonaniem 
specjalistycznych zabiegów, po których 
efekty będą widoczne natychmiast . 
Najnowszy zabieg f irmowy PERFECT 
CREATION – aktywna terapia wygładzają-
co-naprawcza zawiera dwa opatentowa-
ne składniki anti-age: selektywny peptyd 
matrycowy 11(SH) i innowacyjny NgnOxy 
Activator. Zaawansowana technologia 
sprawia, że już po pierwszym zabiegu 
widoczne są efekty wygładzenia skóry, 
poprawy jędrności i naturalnego liftin-
gu. Olśniewający wygląd twarzy z pew-
nością zostanie od razu dostrzeżony.

ROMANTYCZNA – MIEJSCE PRESTIŻOWYCH SPOTKAŃ

BĄDŹ PIĘKNA NA ŚWIĘTA

Restauracja Romantyczna 
Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie

 Wysoka Wieś 22
  Rezerwacje: tel. 89 642 52 56

Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris
 Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś 22
  Rezerwacji zabiegów i zakup prezentu „Podarunek Piękności”  

– Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris, tel. 89 642 52 00
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Zapach drewna
 Barczewo, Tumiany 3
 795 435 771
 zapach-drewna.pl

UCZTA  
Z KORMORANEM
Spektakularny widok na jezioro Tumiańskie, nietuzinkowa 
architektura i wyjątkowe kulinarne doznania. To wszystko 
zaledwie pół godziny samochodem od Olsztyna. 

„Zapach drewna” zaprowadzi was na ucztę dla zmysłów.
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stworzyliśmy kulinarne perełki. Klienci 
pokonują często wiele kilometrów, aby 
skosztować naszych pierogów z szarpa-
ną kaczką, mięs czy stynek.
Te ostatnie, podawane w formie chru-
piącej przystawki z domowymi dipami, 
to zapomniany w regionie rybacki przy-
smak królujący niegdyś w karczmach. 
Swoich fanów ma też m.in. sandacz 
z puree pietruszkowym, confitowane 
udo z kaczki na zasmażanej kapuście, 
a sezonowym hitem jest gulasz z deli-
katnego mięsa jelenia.

– Mamy gości, którzy czekają aż dziczy-
zna pojawi się w naszym menu, obserwu-
ją nasze social media gdzie informujemy 
o świeżej dostawie – przyznaje Bogusia. 
– Część naszych dań bazuje na lokalnych 
tradycyjnych recepturach jak warmińska 
zupa cebulowa, ale sięgamy też po inspi-
racje z podróży. Kiedy przy stole siada 
kilka pokoleń gości, każdy może wybrać 
danie z ulubionej kuchni – regionalnej, 
włoskiej albo azjatyckiej.
Ta ostatnia reprezentowana choćby 
przez mistrzowskie bułeczki bao z wo-
łowiną albo krewetkami, rozgrzewa-
jący bulion a’la ramen czy orientalny 

Przez wiele dekad stał tu budy-
nek wiejskiej szkoły. I choć jego 
stan nie pozwalał na ratunek, ma-

lownicza działka w otoczeniu starych 
drzew i bliskości jeziora aż prosiła się 
o zagospodarowanie. Bogusia i Krzysz-
tof pochodzący z Warmii, stworzyli tu 
raj do wypoczynku, który w pandemii 
przetestowali pierwsi goście. Wieść 
o klimatycznym kameralnym ośrodku 
i prywatnej plaży z sauną rozeszła się 
drogą pantoflową. Dzisiaj goście przyjeż-
dżają ze wszystkich stron Polski nie tylko 

po to, aby naładować akumulatory, ale 
też spróbować przysmaków bazujących 
m.in. na lokalnych sezonowych produk-
tach w zatopionej w zieleni restauracji.
– Do jej otwarcia zainspirowali nas sami 
goście, którzy korzystali z wypoczynku 
w domkach – przyznaje Bogusia Sto-
roniańska, współwłaścicielka Ośrod-
ka Wypoczynkowego Resort & Lake 
„Zapach drewna” w Tumianach. – Od 
początku mieliśmy szczęście do ku-
charzy. Wspólnie wypracowaliśmy 
menu bazujące na tradycjach z różnych 
części świata. W połączeniu z  lokal-
nymi produktami najwyższej jakości 

makaron udon z kaczką. Dzieci i dorośli 
uwielbiają tutejszą pizzę na cienkim cie-
ście, która nie ustępuje tej z Półwyspu 
Apenińskiego. Podobnie pasta carbona-
ra z boczkiem guanciale.
– Wizyta u nas to okazja nie tylko do 
uczty kulinarnej, ale też spacerów i ro-
werowych wypraw po okolicy, wieczo-
rach przy kominku, relaksie na tratwie 
czy seansów w saunie nad brzegiem 
jeziora – wymienia Krzysztof Storoniań-
ski, współwłaściciel ośrodka. – Sami 
mamy trójkę dzieci i tak projektowali-
śmy ośrodek, aby komfortowo czuli się 
tu i dorośli, i maluchy.
Tumiany pod Barczewem, położone 
nad brzegiem malowniczego jeziora, 
przyciągają na rodzinny wypoczynek 
przez cały rok. Goście mają do wyboru 
noclegi w pięciu nowoczesnych czte-
roosobowych domkach, komfortowych 
apartamentach lub warmińskim domu 
ze spektakularnym widokiem na taflę 
wody i siedliska kormoranów. Dizaj-
nerska drewniana architektura i wypo-
sażenie to pasja Krzysztofa, który od 
lat zawodowo związany jest z branżą 
budowlaną i drzewną.
– Tworząc ośrodek zależało nam na 
zachowaniu stylu niewielkich warmiń-
skich miejscowości, gdzie można czuć 
się swobodnie a zarazem komfortowo 
– przyznaje. – Drewno stało się naszym 
lajtmotivem. Jest nie tylko surowcem, 
który nadał przytulny klimat ośrodkowi, 
ale też wpływa na samopoczucie nasze 
i gości. Jego wszechobecny zapach po-
zwala złapać głęboki oddech, wyhamo-
wać w codziennym pędzie i celebrować 
chwile w otoczeniu natury.
 
Tekst: Beata Waś
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Hotel Azzun
Orient SPA & Wellness

 Barczewo, Kromerowo 29
 89 537 56 28 
 hotel@azzun.pl
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Na termometrze prawie sto stopni Celsjusza, 
w powietrzu zapach olejków eterycznych, 
a w tle muzyka. Na ławach z osikowego 

drewna widzowie odziani w bawełniane togi, w skupie-
niu oglądają nietuzinkowy spektakl. Saunamistrz snuje 
opowieść, polewa gorące kamienie i podkręca atmosferę 
zmysłową zabawą z ręcznikami. Emocje sięgają zenitu, 
rozlegają się brawa i okrzyki. Po seansie, można wskoczyć 
pod prysznic, do jacuzzi, albo przerębla. Radość i eks-
cytację słychać w każdym zakątku Wyspy Boho, gdzie 
w listopadzie została otwarta stuosobowa Sauna Kromera 
– największa na Warmii i Mazurach. Co weekend przyjeż-
dżają tu miłośnicy saunowania i morsowania ze wszystkich 
stron Polski, aby wziąć udział w seansach prowadzonych 
przez mistrzów tzw. Aufguss – ceremonii naparzania.
– Ta społeczność prężnie się rozwija, choć Warmia i Mazu-
ry póki co są białą plamą na mapie Polski pod względem 
kultury saunowania – przyznaje Marek Adamczyk, współ-
właściciel Hotelu Azzun Orient SPA&Wellness. – Nasze 
piątkowe i sobotnie Noce Saunowe to okazja, aby docenić 
prozdrowotne i relaksacyjne zalety w niecodziennej odsło-
nie. W połączeniu z morsowaniem, które również propagu-
jemy, dają efekt odmładzający duszę i ciało. A endorfiny, 
które wyzwalają, to power do działania na kilka dni. 

Inspirujące show
Ceremonia Aufguss (z niem. napar) narodziła się w Niem-
czech. Dostrzeżono tam korzyści płynące ze strumieni 
gorącego powietrza skierowanych przez saunamistrza na 
uczestników zabiegu. Powodują, że spięte mięśnie rozluź-
niają się, a uczestnicy odczuwają błogi relaks wzmocniony 
doznaniami wizualnymi, słuchowymi i aromaterapeutycz-
nymi. Aufguss stał się dyscypliną, której mistrzostwa od-
bywają się od kilku lat również w Polsce. 
– To połączenie teatru, tańca i rytuału wellness – tłumaczy 
Katarzyna Rutkowska, manager sprzedaży i marketingu 
w Hotelu Azzun. – 15-minutowe historie przedstawiane 
przez saunamistrzów inspirowane są m.in. historią, litera-
turą, popkulturą. W naszej Saunie Kromera gościmy tytu-
łowanych mistrzów tej dyscypliny. Ale też sami złapaliśmy 
bakcyla tej niełatwej ale fascynującej sztuki, która działa 
na wszystkie zmysły. Przy hotelu powstał team, który uczy 
się od najlepszych saunamistrzów, jak zainspirować gości 
swoim show.

Hotel Azzun
Orient SPA & Wellness

 Barczewo, Kromerowo 29
 89 537 56 28 
 hotel@azzun.pl

NAPAR
Z ENDORFIN

Ukłon w stronę natury
Wyspa Boho, na której powstała Sauna Kromera w kli-
matycznym przeszklonym pawilonie, to swoista enklawa 
relaksu w Kromerowie, oddalonym zaledwie pół godziny 
samochodem od Olsztyna. Dwie sauny z widokiem na 
staw, jacuzzi i basen pod chmurką, przyciągają na odpo-
czynek nie tylko w lecie. Razem z hotelowymi termami, 
w których znajduje się m.in. basen solankowy i SPA, są 
jednym z najlepiej ocenianych przez internautów miejsc 
w regionie na rodzinną regenerację. Azzun słynie nie tylko 
z autorskich zabiegów, holistycznej opartej na naturalnych 
składnikach pielęgnacji, ale też świetnej kuchni i swobod-
nej atmosfery. Dla dzieci organizowane są m.in. niedzielne 
pokazy saunowe, zaszczepiające w nich zdrowe nawyki. 
– Wyspa Boho otoczona stawem, to nasz kolejny ukłon 
w stronę natury. Chcieliśmy wykorzystać potencjał spek-
takularnego warmińskiego pleneru przez cały rok. Na-
turalne materiały, z których powstały tutejsze pawilony 
jak drewno, kamień, szkło podkreślają nasz szacunek dla 
otoczenia i historii tych ziem – tłumaczy Katarzyna.

Szlafroki na parkiecie
Lokalną historią inspirowana jest także nazwa nowej sau-
ny. Bartłomiej Kromer, jej patron, to wygnany w te strony 
brat biskupa warmińskiego. Mimo że skreślony przez 
rodzinę, odnalazł się w nowym miejscu i rozsławił je m.in 
produkcją piwa. 
– Tworzymy miejsce bez sztywnych dress-codów i na-
dętej atmosfery, za to z pełną akceptacją i życzliwością 
dla innych. Dlatego nasi goście nie wstydzą się swojej 
cielesności, wielu z nich przełamuje się w tej kwestii. Na-
wet uroczyste wieczory można tu spędzić w ulubionym 
szlafroku i klapkach – zapewnia Marek Adamczyk.
Całkowity luz i dowolny strój – taki będzie również Syl-
wester w Azzunie, tradycyjnie już odmienny od innych 
propozycji w regionie. Gwóźdź programu – saunowanie 
i morsowanie, ale także zabawa przy zespole Guzik Co-
verband. Toast o północy można będzie wznieść w sali 
restauracyjnej, termach albo w przeręblu. Każdy zakątek 
Azzuna służy budowaniu dobrostanu, a zatem optymizmu 
na nowy rok. 
 
Tekst: Beata Waś

Najpierw szok termiczny, a potem wyrzut endorfin. W każdy weekend 
podczas Nocy Saunowych w Hotelu Azzun Orient SPA&Wellness 
w Kromerowie, odbywa się uczta dla zmysłów. To największe 
wydarzenie w regionie dla miłośników tej formy terapii dla ciała i duszy. 
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OGIEŃ!
Jesteśmy zdania, że w długie, chłodne wieczory nie ma nic bardziej pokrzepiającego niż trzaskający 

w kominku ogień. Dodajmy do tego gorące kakao, dobre towarzystwo oraz przytulne wnętrza i mamy 
idealne remedium na zimowe spadki mocy. Oto pięć miejsc z kapitalnymi kominkami.

Partner cyklu:

BĘDZIE

Utasiówka
Dom inspirowany tradycyjną mazurską architekturą. Położony w lesie, 
w spacerowej odległości od objętego strefą ciszy Jeziora Kośno. Przy-
tulne wnętrza, taras, leśne podwórko, a przede wszystkim salon z ko-
minkiem zachęcają do wspólnego spędzania czasu. Nasze serca podbiły 
ozdobne kafle w geometryczne wzory. 
Utasiówka / Slowhop.com

Jerzwałd 14
Duży dom dla 11 osób położony nieopodal słynącego z czystej wody 
Jeziora Jasnego. Gosia i Paweł wyposażyli go w skarby znalezione na 
targach staroci, bazarach i wystawach młodych twórców. Doskonale kom-
ponuje się z nimi romantyczny kominek ozdobiony białymi kaflami. Dom 
otacza przestronny ogród z sadem.
Jerzwałd 14 / Slowhop.com

Siedlisko Nawiady
Na to ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne składają się: Bociani 
Dom, Dom za Świerkami i Apartament nad Stajnią. Łącznie jest 37 miejsc 
do spania, a także kuchnia oparta na plonach z własnego ogrodu, stad-
nina koni i trzy pomosty nad pobliskim Jeziorem Nawiady. Kominków 
jest tu kilka, a nasz ulubiony to ten znajdujący się w Bocianim Domu. Im-
ponująca jest nie tylko jego bryła, ale także – a może przede wszystkim 
– zdobiące go malunki. 
Siedlisko Nawiady / Slowhop.com

Blue Lakehouse
Zaprojektowany przez gospodarzy-architektów dom położony 50 m od 
Jeziora Janowskiego. Przeznaczony dla maksymalnie 12 osób. Kominek 
jest królem salonu – wykładana kamieniem ściana pięknie go eksponu-
je, a bujany fotel i kanapa zachęcają do wspólnego ogrzewania się jego 
ciepłem. Jest na to dużo czasu, bo nie trzeba gotować – można zamówić 
u gospodarzy „obiadokolację na kółkach”. Kompletny relaks!
Blue Lakehouse / Slowhop.com

Koronczarnia. Drewniany dom na Warmii
Dom z gliny i drewna przeniesiony do Nowego Kawkowa z Podlasia. Wy-
kończony i dopieszczony przez gospodarzy – aktorów, miłośników folklo-
ru, twórców koronkowej biżuterii. Kominek dopełnia tutejsze ciepłe, pełne 
drewna i ludowych ozdób wnętrze. Dom ma dwie sypialnie, w których 
zmieści się łącznie siedem osób. 
Koronczarnia. Drewniany dom na Warmii / Slowhop.com
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Zdrowe ¿ycie, czysty zysk

brukowiec, fefernuszki czy chleb na 
zakwasie. Elementy gwary warmińskiej 
same wchodziłyby im do głowy pod-
czas warsztatów, gier i tradycji warmiń-
skich. A święta i zmieniające się pory 
roku byłyby okazją do przypomnienia 
lokalnych zwyczajów. – We wrześniu 
opowiemy o „łosierach do Gytrzwoł-
du” (pielgrzymkach do Gietrzwałdu), 
a w grudniu zorganizujemy warsztaty 
„na mónce” i opowiemy o „warnijskich 
godach”, czyli o warmińskich tradycjach 
na Boże Narodzenie – wymienia Mirek. 
Tak narodził się pomysł projektu Zitojta 
na Warniji, czyli: Witajcie na Warmii.
Mirek z rodziną przystąpili z zapałem do 
wprowadzania pomysłu w życie. Naj-
pierw konieczny był remont budynku, 
który przez lata stał pusty i zaniedba-
ny. Otuchy dodawała im nazwa wioski 
– wszak zielony to kolor nadziei. Remon-
tując, starali się zachować jak najwięcej 
historycznych detali – drewniane scho-
dy, oryginalne cegły czy też konstruk-
cję więźby dachowej. A wszystko to 
udało się przy udziale środków unijnych.
Mury to jednak nie wszystko. Wy-
remontowane wnętrza wyposażone 
zostały w meble z duszą , niektóre 
własnoręcznie odnowione. W obiekcie 
o bardzo adekwatnej nazwie Zielo-
no Mi, pełno jest zacisznych kącików 
idealnych, by zaszyć się z książką lub 
porozmawiać w spokoju. Jest salon, 
w którym można spotkać się w więk-
szym gronie i pograć w planszówki, 
dalej: dwa apartamenty, cztery prze-
stronne pokoje z wygodnymi łóżkami 
i ogólnodostępna kuchnia.

Ideą jest by rano gości budził zapach 
kawy i świeżo upieczonego chleba na 
zakwasie. Na stole pojawią się przysma-
ki z domowych spiżarni – wiejskie jajka, 
miód od lokalnego pszczelarza, szam-
pan z czarnego bzu, kiszony mniszek, 
pasta z podagrycznika.
Gdy obiekt otworzył swe podwoje dla 
pierwszych gości w czerwcu 2022 roku, 
okazało się, że większość odwiedzają-
cych Zielono Mi przyjeżdża z daleka. Ale 
gospodarze zapraszają też mieszkań-
ców Olsztyna i okolic. Miejsce idealne na 
niewielkie imprezy – rocznice, urodziny, 
zjazdy rodzinne. Budynek starej szkoły 
zapewnia swobodną atmosferę i wygo-
dę wspólnej przestrzeni.
Nocne rozmowy, opowieści o starych 
czasach, anegdoty, albo wspólny spacer 
nad jeziorem Pluszne – w Zielono Mi 
rodzina może się wreszcie zintegrować 
i stworzyć wspólnotę. Piękna okolica, 
ciepłe wnętrza obiektu, pełne bibelo-
tów i mebli z duszą oraz przyjazna at-
mosfera wiejskiego letniska sprawiają, 
że takie spotkania przeżywa się z nale-
żytą atencją.
 
Tekst: Magdalena Spiczak-Brzezińska

ZIELONO MI
NA WARMII

Stara warmińska szkoła 
w Zielonowie została 
odtworzona z myślą 
o warsztatach, wypoczynku 
i kameralnych spotkaniach 
rodzinnych, którym nastroju 
mają dodać regionalne 
wartości i tradycyjne 
podejście do wspólnego 
spędzania czasu.

O
br

az
: A

rc
h.

 Z
ie

lo
no

 M
i

Zielono Mi
  Zielonowo 5, gmina Stawiguda  

nad jeziorem Pluszne 
 www.zielonomi-zielonowo.pl

Projekt „ Zitojta na Warniji. Odtwarzanie gospo-
darczego dziedzictwa regionu” współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2014-2020

Kiedy Mirek Capłap z rodziną zobaczyli 
w 2015 roku budynek dawnej szkoły 
w Zielonowie, od razu poczuli, że tu 
spełnią swoje marzenia. Te o przytulnym 
miejscu urządzonym ze smakiem i pach-
nącym, świeżo upieczonym chlebem.
W głowie klarował się pomysł na miej-
sce, w którym goście z różnych stron 
Polski mogliby poznawać dziedzictwo 
kulturowe Warmii i Mazur. I to w bardzo 
przyjemny sposób. Nie poprzez wykła-
dy i oglądanie muzealnych eksponatów, 
ale np. warsztaty kulinarne, podczas 
których upieką tradycyjny warmiński 
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P olodowcowe zbocze na którym 
powstaje inwestycja Pratum, wio-
sną zamieni się w zielony raj. Jej 

nazwa pochodząca od łacińskiego sło-
wa łąka zobowiązuje. Między cztere-
ma dizajnerskimi apartamentowcami 
zakwitną dzikie kwiaty, zioła i ozdobne 
trawy. Wszystko po to, aby mieszkań-
cy mogli poczuć, że są w sercu Mazur, 
gdzie przyroda gra pierwsze skrzyp-
ce. W bezpiecznej odległości od tury-
stycznych szlaków można odpocząć 
od miejskiego zgiełku i nasycić zmysły. 
To przede wszystkim miejsce dla tych, 
którzy chcą mieć własny luksusowy 
kawałek przestrzeni przy Szlaku Wiel-

Inwestor:

 Mrągowo, Marcinkowo 156
 603 185 999, 726 185 999
 www.budextan.pl

 kontakt@pratumapartamenty.pl
 www.pratumapartamenty.pl    

ŁĄKA 
KLASY  
PREMIUM

kich Jezior Mazurskich. Choć położo-
ne w kameralnym zakątku Mikołajek, 
pozwala w krótkim czasie dotrzeć do 
całorocznych atrakcji dedykowanych 
aktywnemu wypoczynkowi dla całych 
rodzin. W promieniu kilkuset metrów 
znajdują się m.in. stadniny, wodny park, 
tor saneczkowy, wypożyczalnia wod-
nego sprzętu i słynna tętniąca życiem 
przystań żeglarska.
– Pratum to wizytówka skupiająca to, co 
mamy w regionie najlepszego: nieska-
żoną naturę, komfortowy wypoczynek, 
nietuzinkową architekturę czy dobrą 
kuchnię – wymienia Jerzy Tanajew-
ski, właściciel firmy Budextan, przed-

A może rzucić 
to wszystko i osiąść 
na Mazurach? 
Delektować się kawą 
z widokiem na jezioro 
i wszechobecną 
zieleń? Apartamenty 
Pratum w Mikołajkach 
to spełnienie marzeń 
o całorocznym 
wypoczynku. 
I doskonała inwestycja 
na niepewne czasy.
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siębiorstwa budowlanego z siedzibą 
w Marcinkowie. – Nie modyfikujemy 
terenu inwestycji, pozostawiamy natu-
ralne zbocze, które zapewni mieszkań-
com malowniczy widok na jezioro Tałty, 
a z niektórych lokali także na Mikołajskie. 
Zależy nam, aby jak najmniej ingerować 
w otoczenie, które jest największym atu-
tem tej prestiżowej inwestycji.
Jej projekt powierzono sprawdzonej 
pracowni Dżus GK Architekci z Olsz-
tyna. W pierwszym trzykondygnacyj-
nym budynku w wysokim standardzie, 
oprócz 49 mieszkań i apartamentów 
(27–117 mkw) znajdzie się strefa well-
ness z  jacuzzi, sauną, mini-siłownia, 

bawialnia dla dzieci, sala chilloutowa dla 
dorosłych z piłkarzykami czy bilardem.
– Pandemia obudziła w nas potrzebę 
posiadania własnego miejsca z dala od 
tłumów, w bliskości z naturą – tłumaczy 
właściciel. – Pratum to komfortowa en-
klawa stworzona z myślą o tych marze-
niach, pozwalająca na kameralny relaks, 
spotkania z przyjaciółmi, bezpieczne 
miejsce dla pociech. W kolejnych bu-
dynkach powstanie także m.in. recepcja 
i restauracja. Słowem – wszystko, co 
niezbędne, aby miło spędzić weekend 
czy urlop, albo przenieść tu swoje życie 
na stałe. Na życzenie klientów przygo-
towujemy lokum pod klucz, bo część 
z nich inwestuje w tę nieruchomość 
premium z myślą o wynajmie.
Do wyboru klienci mają pakiety wy-
kończeniowe: Lago – zaprojektowany 
z szacunkiem do natury, Terra – opiera-
jący się na ciepłej palecie kolorystycznej 
i szlachetnych materiałach oraz indywi-
dualny pakiet premium.
Klucze do lokali w pierwszym z czterech 
zaplanowanych budynków zostaną 
oddane po drugim kwartale 2023 roku. 
Chętni na swój kawałek ekskluzywnej 
przestrzeni w stolicy Mazur pojawiają 
się ze wszystkich stron Polski. Kusi ich 
nie tylko unikatowe położenie Pratum, 
ale i nowoczesna technologia, precyzja 
wykończenia w detalach i proekologicz-
ne rozwiązania. Wśród nich m.in. stacje 
ładowania samochodów elektrycznych 
czy zbiornik retencyjny gromadzący 
deszczówkę w przestrzeni kameralnego 
osiedla. Tarasy widokowe na dachach 
porośniętych roślinnością wtopią się 
w zielone otoczenie Pratum, pozwalając 
mieszkańcom na chillout pod chmurką.
– Mikołajki , oddalone nieco ponad 
dwie godziny drogi od stolicy, stały 
się kultowym miejscem nie tylko do 
odpoczynku, ale i zdalnej pracy z lap-

topem – zapewnia właściciel firmy Bu-
dextan. – Kilkadziesiąt metrów dzieli 
domową przestrzeń od brzegu jeziora, 
pozwalając zachować work-life balance. 
Tu można żyć w zgodzie z naturą, nie 
wyrzekając się wygód.
Budextan – cenione na rynku rodzinne 
przedsiębiorstwo z 30-letnim doświad-
czeniem, to swoisty ambasador regionu. 
Fama o ich jakościowych i wiarygodnych 
inwestycjach, realizowanych głównie na 
Mazurach, rozchodzi się wśród klientów 
drogą pantoflową. – Mamy klientów, 
którzy posiadają po kilka nieruchomości 
na naszych osiedlach, bywa że obsługu-
jemy już trzecie pokolenie jednej rodziny 
– zapewnia Jerzy Tanajewski. – Naszy-
mi podwykonawcami są lokalne firmy, 
zatrudniamy miejscowych na każdym 
etapie inwestycji. Naszą misją jest do-
kładanie cegiełki do rozwoju regionu, 
z którego pochodzimy i którego nie 
zamienilibyśmy na żadne inne miejsce 
na świecie. Pratum to jej ukoronowanie, 
projekt premium, który pozwoli poko-
chać Mazury nawet tym, którzy do tej 
pory wybierali inne kierunki do wypo-
czynku, życia i pracy.
 
Tekst: Beata Waś 
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łowę 2023 roku. Z kolei w 2024r. zostanie przekazany do użyt-
kowania drugi budynek nr M2.
Natomiast gotowe, dostępne jeszcze w tym roku mieszkania 
od IPB znajdują się w centrum Olsztyna, na Osiedlu Rezy-
dencja Vintage (zbieg ulic Kasprzaka i Pstrowskiego). To już 
ostatnie mieszkania i lokale usługowe w ostatnim, szóstym 
budynku na tym nietuzinkowym osiedlu. Rezydencja Vinta-
ge wyróżnia się oryginalnym dizajnem i dobrą lokalizacją. 
Wrażenie robią już same wejścia – prestiżowe hole, które 
przypominają raczej te z pięciogwiazdkowego hotelu. To wra-
żenie iławski deweloper osiągnął dzięki dobrze zaplanowanej 
powierzchni zagospodarowanej przeszkleniami, żyrandolami, 
czy ścianami z białej cegły.
Działające na rynku od ponad 55 lat IPB, niezależnie od 
inwestycji oferuje prestiżowe mieszkania w przystępnych 
cenach. Gwarantuje też stałe ceny mieszkań w całym okre-
sie realizowania inwestycji, bez ukrytych dopłat. Ceny lokali 

nie podlegają waloryzacji i zawierają 
już w sobie wszystkie składniki, np. 
piwnicę, balkon. Dodatkowym atutem 
jest fakt, że IPB realizuje inwesty-
cje na gruntach stanowiących wła-
sność. Dzięki temu przyszli właściciele 
mieszkań nie będą ponosić dodatko-
wych opłat związanych z wieczystym 
użytkowaniem gruntu czy przekształ-
ceniem go we własność. 
 

Potrzeby mieszkaniowe Polaków rosną, ale nikt już nie chce 
„po prostu gdzieś zamieszkać”. Szukamy gwarancji jakości. 
Czy dostojnie i wręcz relaksacyjnie brzmiące nazwy osiedli 
właśnie kryją pożądany klimat do zamieszkania?
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane realizuje projekt Osie-
dla Harmonia oraz ostatni etap osiedla Rezydencja Vintage 
w Olsztynie. Pierwsza inwestycja to piękne i kameralne osie-
dle zlokalizowane w zielonej części Olsztyna, na północnym 
Zatorzu. Wyróżnia się tym, że pozwala korzystać z przywile-
jów miasta i jednocześnie daje wytchnienie od zgiełku i po-

śpiechu. W zasięgu krótkiego spaceru są sklepy, przedszkola, 
szkoły, apteki oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. 
A w siedem minut można dojechać do dworca. Ale i tak jedną 
z największych zalet inwestycji jest bezpośrednie sąsiedztwo 
Lasu Miejskiego.
Idea harmonii i równowagi przejawia się nie tylko w atrakcyj-
nej lokalizacji. Widać ją też w minimalistycznej skandynawskiej 
stylistyce, stonowanych kolorach i prostej, ponadczasowej ar-
chitekturze. Dzięki elementom drewna i kolorom ziemi budyn-
ki (trzy pięciokondygnacyjne) komponują się z otaczającym 
je pejzażem. Znajduje się w nich 180 funkcjonalnych mieszkań 
z balkonami i 46 indywidualnych garaży. Wszystkie budynki 
będą wyposażone w windy, komórki lokatorskie i pomiesz-
czenia gospodarcze. Do mety zbliża się budowa pierwszego 
budynku nr M1. Odbiór kluczy planowany jest na pierwszą po-

Sprzedaż mieszkań
Biuro Dewelopera „IPB” Sp. z o.o.

 Olsztyn, al. Obrońców Tobruku 15 lok. 5
 Tel. 695 250 787
 ipbilawa.com.pl

ŻYĆ W HARMONII
Wygodnie, stylowo i blisko natury  
– właśnie tak chcemy mieszkać. 
To niezwykle rzadkie połączenie można 
znaleźć w stolicy Warmii.
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Wizualizacje drugiego z trzech budynków na osiedlu – nr M2 (przekazanie mieszkań w 2024 roku)

Kameralne „Osiedle Harmonia” przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie skąpane w zieleni Lasu Miejskiego
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WĘDRÓWKI 
SZLAKAMI 
REGIONALNYCH 
MUZEÓW

„Historia jest nauczycielką życia”, 
jak już ponad dwa tysiące lat temu 
głosił rzymski polityk i literat Cyceron. 
Jednak żeby jej nauki trafiły do 
współczesnego odbiorcy, muszą być 
podane w sposób ciekawy i atrakcyjny. 
Muzea na Warmii i Mazurach właśnie 
takich sposobów poszukują.

W regionie działa ponad 60 placówek muzealnych, 
dzięki czemu każdy znajdzie takie, które go szcze-
gólnie zainteresują. Jedni zagustują w oglądaniu 

w ciszy i skupieniu eksponatów w gablotach, drudzy zwrócą 
się ku multimedialnym i interaktywnym metodom prezenta-
cji, jeszcze inni będą woleli doświadczać historii na własnej 
skórze, uczestnicząc w działaniach rekonstrukcyjnych czy 
warsztatach. Część spośród muzeów działa w zabytkowych 
budowlach: zamkach, pałacach, ratuszach, kamienicach. Dzię-
ki licznym wystawom tematycznym sekrety historii regionu 
możemy odkrywać przez cały rok.

Tablica astronomiczna na ścianie krużganka  
zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie 

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
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Ruszajmy śladami  
wielkiego Kopernika
W 2023 roku będziemy obchodzili 550. rocznicę urodzin 
i 480. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika (1473–1543). Wy-
bitny astronom blisko 40 lat swojego życia spędził na Warmii. 
Tutaj narodziły się jego najważniejsze osiągnięcia naukowe 
i dzieła. Dziś przez miejscowości związane z życiem i działal-
nością uczonego wiedzie turystyczny Szlak Kopernikowski, 
którego wersje drogowa (271 km) i piesza (236 km) częściowo 
się pokrywają. Jubileusz to dobra okazja, żeby powędrować 
szlakiem i odwiedzać zlokalizowane na nim muzea.
Przez kilka lat Kopernik urzędował w zamku kapituły warmiń-
skiej w Olsztynie, pełniąc obowiązki administratora jej dóbr 
i prowadząc obserwacje astronomiczne. Obecnie w zamku 
działa Muzeum Warmii i Mazur, prezentujące zbiory dotyczące 
archeologii i historii regionu, sztuki dawnej i współczesnej. 
Kopernikowi, który był najsłynniejszym mieszkańcem zamku, 
poświęcono oddzielną ekspozycję. Największym skarbem 
muzealnej biblioteki jest inkunabuł medyczny z odręcznymi 
notatkami uczonego – jedyna zachowana w kraju książka 
z jego zbiorów.
Na ścianie zamkowego krużganka możemy zaś obejrzeć wy-
konaną przez niego w 1517 roku tablicę astronomiczną, która 
służyła do przedstawienia pozornego ruchu Słońca w dniach 
bliskich równonocy wiosennej. Jest to jedyny na świecie zacho-

wany instrument astronomiczny używany 
przez Kopernika. Obserwacje z wykorzy-
staniem tablicy przyczyniły się do wprowa-
dzenia obowiązującego do dziś kalendarza.
Elbląg co prawda nie leży na Warmii, ale 
jest z nią historycznie związany. Również 
tutaj bywał Mikołaj Kopernik i tutaj też sięga 
szlak poświęcony jego pamięci. W mieście 
znajdziemy wiele zabytków, w tym budowle 
należące do kompleksu zamku krzyżac-
kiego. W tych ostatnich działa Muzeum 
Archeologiczno-Historyczne. Prezentowane 
zbiory pochodzą m.in. z osady handlowej 
wikingów w Truso, cmentarzyska Gotów 
w Weklicach i wykopalisk na elbląskim 
Starym Mieście. Wikingowie na 300 lat zdo-
minowali historię średniowiecznej Europy, 
a Goci z tych terenów ruszyli na podbój 
starożytnego Rzymu, przyczyniając się 
do jego upadku.

W dawnych stolicach  
warmińskiej krainy
Z postacią Kopernika związany jest również zamek biskupów 
warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Tutaj przez siedem lat 
uczony mieszkał, pełniąc obowiązki osobistego sekretarza i le-
karza swojego wuja, biskupa Łukasza Watzenrodego. Obecnie 
w zamku działa Muzeum Warmińskie. Na jego stałej ekspozycji 
obejrzymy eksponaty związane z wybitnymi mieszkańcami 
zamku, głównie z Ignacym Krasickim i innymi biskupami, ale 
również z Kopernikiem. Pozostałe wystawy prezentują m.in. 

Wielki Refektarz zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Wzgórze Katedralne we Fromborku (Muzeum Mikołaja Kopernika)

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim (Muzeum Warmińskie)
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sztukę gotycką i malarstwo, dzieje budow-
lane zamku, uzbrojenie, numizmaty. Dziedzi-
niec budowli otaczają efektowne krużganki, 
co przyniosło jej miano Wawelu Północy. 
Spośród imponujących wnętrz największe 
wrażenie robi Wielki Refektarz i kaplica z ro-
kokowym wyposażeniem.
We Fromborku słynny astronom spędził 
bez mała 30 lat. Urzędował wówczas na 
Wzgórzu Katedralnym. Obecnie w budow-
lach kompleksu działa Muzeum Mikołaja 
Kopernika, a także Muzeum Pomnika Histo-
rii Frombork Zespół Katedralny, które m.in. 
udostępnia turystom do zwiedzania gotyc-
ką Archikatedrę Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła. 
Pod jej posadzką spoczywają doczesne 
szczątki mistrza Mikołaja.
W Muzeum Mikołaja Kopernika zobaczymy 
wystawy stałe poświęcone życiu i dziełu 
astronoma oraz witrażom fromborskim 
i braniewskim. Wystawy czasowe dotyczą różnych aspektów 
kultury oraz ukazują sztukę dawną i współczesną. W ramach 
placówki działa planetarium w Wieży Radziejowskiego oraz 
Park Astronomiczny z obserwatorium na Górze Żurawiej koło 
Fromborka. Z kolei w szpitalu Św. Ducha urządzono dział hi-
storii medycyny tego muzeum. Dzięki pracom renowacyjnym 
turystom są udostępniane kolejne miejsca kompleksu.

Wokół Grunwaldu  
i państwa krzyżackiego
Bitwa pod Grunwaldem z 1410 roku, w której wojska polsko-li-
tewsko-ruskie odniosły zwycięstwo nad Krzyżakami, to jedno 
z największych starć okresu średniowiecza. Miejsce tej bitwy, 
czyli Pola Grunwaldu, łączy z okolicznymi miastami drogowy 
szlak turystyczny Pętla Grunwaldzka (263 km). Znajdziemy 
na nim kilka muzeów, które w interesujący sposób przybliżają 
czasy wojen polsko-krzyżackich.
W miejscu słynnej batalii we wrześniu 2022 roku została 
otwarta nowa siedziba Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. No-
woczesny budynek pomieścił multimedialną salę wystawową, 
a także sale konferencyjną i rycerską. Ta ostatnia to arena walk 
dla członków bractw rycerskich. Przestrzeń ekspozycyjną 
podzielono na 10 bloków tematycznych dotyczących dziejów 
stosunków pomiędzy Polską, Litwą i Zakonem, przyczyn, 
przebiegu i skutków bitwy pod Grunwaldem, znalezisk ar-

cheologicznych z pola bitwy. W części wystawy odtworzono 
wygląd kaplicy wybudowanej po bitwie przez Krzyżaków. 
W muzeum możemy obejrzeć filmy wykonane w technice 360 
stopni i interaktywne mapy, a także wysłuchać opowieści snu-
tych przez słynnych uczestników bitwy.
W Muzeum Pogranicza w Działdowie obejrzymy dwie ekspo-
zycje stałe. W ratuszu czeka na nas interaktywna wystawa 
państwa Zakonu Krzyżackiego. Wykorzystuje ona projek-
cje 3D, multimedialne ekrany dotykowe, animacje, makiety 
oraz tradycyjne eksponaty. Poszczególne części ekspozycji 
poświęcone są powstaniu zakonu, życiu codziennemu w śre-
dniowieczu, taktyce i uzbrojeniu w tej epoce, bitwie pod 
Grunwaldem. W zrewitalizowanej części zamku krzyżackiego 
prezentowana jest natomiast wystawa „Działdowo – miasto 
i ludzie dawnego pogranicza”. Ukazuje ona dzieje miasta i re-
gionu od średniowiecza po II wojnę światową, a także historię 
niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau.

Skarby średniowiecza  
odkrywane na nowo
Zamek krzyżacki w Nidzicy to największa warownia na Ma-
zurach. Obecnie w jego murach mają siedzibę m.in. Muzeum 
Ziemi Nidzickiej i bractwo rycerskie. Na muzealnych wysta-
wach obejrzymy eksponaty ukazujące historię Prusów, zamku 
i miasta, zdjęcia dawnej Nidzicy, kafle mazurskie, publikacje 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem na Polach Grunwaldu

Zamek krzyżacki w Kętrzynie (Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego)
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Historyczne pamiątki obejrzymy też w Lubawie. Po tutejszym 
zamku biskupów chełmińskich do naszych czasów przetrwały 
fragmenty murów obwodowych i baszta narożna. Po kolej-
nych etapach rewitalizacji budowla znowu służy mieszkańcom 
miasta i turystom. Przywrócono funkcje użytkowe piwnic oraz 
odtworzono dwa skrzydła zabudowy zamku w nowoczesnej 
formie. W nowych pomieszczeniach działa Centrum Aktyw-
ności Społecznej, są m.in. ekspozycje muzealne i siedziba 
bractwa rycerskiego. Co ciekawe, w czasach swej świetności 
lubawski zamek gościł Mikołaja Kopernika.

Fikcyjny Jurand  
i prawdziwy zamek
Henryk Sienkiewicz uwiecznił zamek krzyżacki w Szczytnie 
w powieści „Krzyżacy”. To tutaj został uwięziony i okaleczony 
Jurand ze Spychowa, poszukujący porwanej córki. Po zamku 
do naszych czasów zachowały się tylko ruiny. Ale i one po 
rewitalizacji stały się ciekawą atrakcją. Odkopano zasypane 
pozostałości murów, odkrywając piwnice, krużganki i karcer. 
Część ruin nakryto szklanym zadaszeniem. Na całorocznej 
ekspozycji można tam obejrzeć relikty odnalezione podczas 
rewitalizacji. Tuż obok ruin, w miejscu dawnego przedzamcza, 
wznosi się gmach ratusza. Część budowli zajmuje Muzeum 
Mazurskie z ciekawymi ekspozycjami poświęconymi historii 
i kulturze materialnej Mazurów.
Gruntowny remont, który objął m.in. odnowienie wnętrz, prze-
szedł zamek krzyżacki w Kętrzynie. Odtworzono też w formie 
tzw. trwałej ruiny baszty oraz mury obronne. W zamku działa 
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Jego stałe wystawy 
prezentują sztukę dawną z pałaców, dworów i kościołów Prus 
Wschodnich oraz zbiory dotyczące dziejów zamku i miasta. 
Wśród eksponatów szczególną uwagę zwracają unikatowe 
chorągwie pogrzebowe: Fryderyka Groebena, uczestnika bi-
twy pod Wiedniem, oraz zmarłego w wieku trzech lat Botho 
Eulenburga. Nowością jest multimedialna makieta Kętrzyna.
Opisane propozycje to tylko wycinek bogatej oferty mu-
zealnej Warmii i Mazur. Nowszą historię regionu możemy 
poznawać, odwiedzając fortyfikacje, takie jak XIX-wieczna 
Twierdza Boyen w Giżycku czy polowe kwatery dowodzenia 
z okresu II wojny światowej w Gierłoży („Wilczy Szaniec”) 
i Mamerkach. W nich również urządzono atrakcyjne ekspozy-
cje historyczne.
 
Tekst: Rafał Śliwiak, obraz: arch. UMWWM

Więcej o atrakcjach turystycznych Warmii i Mazur na:

religijne, kopie uzbrojenia z okresu bitwy pod Grunwaldem. 
Możemy też odwiedzić galerię prac Hieronima Skurpskiego 
oraz obejrzeć średniowieczne polichromie w Sali Rycerskiej. 
W ostatnich latach malowidła poddano konserwacji, odnowio-
no także reprezentacyjne pomieszczenia zamku.
Muzeum w Ostródzie mieści się w salach zamku krzyżackiego. 
Na stałą ekspozycję placówki składają się zbiory związane 
z przeszłością ziemi ostródzkiej, w tym kolekcje ceramiki 
i broni z okresu średniowiecza oraz przedmioty codzienne-
go użytku z XIX i XX wieku. Szczególną uwagę zwraca kilka 
skarbów odnalezionych w okolicy przez pasjonatów historii: 
ozdoby z końca epoki brązu, denary rzymskie, srebrne mone-
ty z wczesnego średniowiecza.
Olsztynek słynie z Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku 
Etnograficznego, prezentującego architekturę wiejską. W ra-
tuszu działa zaś Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego 
Stalag IB oraz Historii Olsztynka, w nowoczesny sposób pre-
zentujące przekrój dziejów miasta i okolic. W Lidzbarku warto 
odwiedzić Warmińsko-Mazurskie Muzeum Pożarnictwa, aby 
zobaczyć kolekcje sikawek, pomp i hełmów strażackich.

 mazury.travel

Ratusz w Działdowie z interaktywną wystawą państwa Zakonu Krzyżackiego

Muzeum w Ostródzie

Zamek krzyżacki w Nidzicy (Muzeum Ziemi Nidzickiej)
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Jeśli ktoś myślał do tej pory, że rybactwo wciąż jest symbolem 
mężczyzny z siecią, to rozwiewa ją szybka wycieczka po głębiach 
wód, ale przede wszystkim za kulisy pracy badawczo-naukowej 
Instytutu, dzięki której jeziora i rzeki zachowają swój pierwotny 
charakter na kolejne wieki.
O ile tradycyjne rybactwo na jeziorach lub rzekach jest już rza-
dziej spotykane i ma wartość kulturową, to współczesna jego 
funkcja jest znacznie szersza. Skończyły się bowiem czasy, kiedy 
rybacy mieli dostarczyć ryby, a ich wysiłki intelektualne co najwy-
żej skupiały się na skuteczniejszej eksploatacji wód czy wynikach 
hodowlanych w stawach.
Rybactwo to dziedzina obejmująca szereg działań, których celem 
jest też ochrona i zachowanie zasobów naturalnych. Podwaliny 
pod rozwój tej dziedziny położyli nie tylko wybitni naukowcy, ale 
też popularni ludzie kultury zaangażowani w temat, np. Ignacy 
Paderewski, Adam Asnyk czy malarz Ludwik Stasiak.

W niemal niezmienionej 
formie żyje na ziemi od czasów 
dinozaurów. Niestety, wystarczyło 
100 lat działalności ludzkiej, aby 
stał się krytycznie zagrożonym 
gatunkiem. Mowa o jesiotrze 
ostronosym. Na szczęście tym 
gatunkiem zainteresowali się 
naukowcy z Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego w Olsztynie. Grupa 
ichtiologów podjęła się ambitnego 
planu przywrócenia jesiotrów do 
naszych wód. I osiągnęli uznany 
na świecie sukces.
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W misję tę wpisuje się ponad 70-letnia działalność Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego, który swoje jednostki ma w kilku 
miejscach: w Rutkach pod Gdańskiem, w Zatorze koło Kra-
kowa, w Żabiencu pod Warszawą, w Giżycku i w Pieczarkach 
koło Giżycka. A jego serce bije w stolicy Warmii i Mazur 
– Olsztynie.

Jesiotr widziany 55 lat temu
Jednym z bardziej spektakularnych projektów Instytutu jest 
restytucja jesiotra ostronosego. Ryby te żyły na Ziemi w nie-
mal niezmienionej formie od czasów dinozaurów. Niestety, 
wystarczyło 100 lat działalności ludzkiej, aby stał się krytycz-
nie zagrożonym gatunkiem. Warto dodać, że ostatni jesiotr 
złowiony został w Polsce w wodach Wisły w 1967 roku.
Grupa ichtiologów z Instytutu podjęła się ambitnego planu 
przywrócenia jesiotrów do naszych wód. Wiele lat poszukiwa-
no miejsc, gdzie gatunek ten żyje na wolności i skąd będzie 
można pozyskać materiał do jego restytucji. Po badaniach 
genetycznych okazało się, że w kilku rzekach wschodniego wy-
brzeża Kanady i USA żyją dzikie populacje jesiotra ostronosego. 
Udało się pozyskać stamtąd niewielką ilość zapłodnionej ikry, 
która trafiła do wylęgarni w Pieczarkach. Po niemal 20 latach 
w warunkach sztucznych doczekano się stada dojrzałych ryb. 
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To jednak nie był jeszcze największy sukces, bo ryby te przystą-
piły do tarła i doczekały się własnego potomstwa, dając począt-
ki kolejnym pokoleniom. Nikomu wcześniej w Europie nie udała 
się ta sztuka. Wyhodowane w ten sposób małe jesiotry wy-
puszczane są m.in. do Wisły, Odry, Drwęcy i Warty, dalej płyną 
do Bałtyku, gdzie będą spędzać większą cześć swojego życia.
Proces odtwarzania populacji jesiotrów może potrwać 
kilkadziesiąt lat – są to ryby długowieczne, dojrzewające 
płciowo w wieku 15–20 lat, więc pierwszych powrotów na tar-
liska do rzek należy spodziewać się dopiero za kilkanaście lat.

Badania nie tylko nad rakiem
To nie jedyne zadanie związane z przywracaniem lub odbudo-
wą populacji zagrożonych gatunków ryb. Instytut już od kilku-
dziesięciu lat próbuje wspomagać populacje troci wędrownej 
i łososia w naszych rzekach i dlatego każdego roku w ramach 
zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich” do wy-
branych rzek trafia kilka milionów narybku tych gatunków. 
Podobny program dotyczy gospodarowania zasobami wę-
gorza jako kolejnego gatunku krytycznie zagrożonego. Prace 
badawcze obejmują też takie ryby jak lipień, sieja, szczupak, 
sandacz, strzebla błotna, a także raki.
Warunkiem powodzenia programów restytucyjnych jest do-
bre poznanie biologii gatunków oraz metod rozrodu i dalszej 
hodowli. Ta wiedza przydaje się w przypadku ryb hodowa-
nych w akwakulturze (np. karpia czy pstrąga), ale i niezbędna 
jest przy przywracaniu ryb do warunków naturalnych. Dzięki 
czemu jednocześnie prowadzone są prace nad rozwijaniem 
hodowli ryb w sztucznych warunkach, z wykorzystaniem 

zamkniętych obiegów wody, odnawialnych źródeł energii czy 
innowacyjnych pasz i technologii.

Ryba z nadajnikiem
Na tym rola ichtiologów nie kończy się, bo równolegle prowa-
dzone są prace w środowisku naturalnym. W tym celu, poza 
zbieraniem danych o stanie tego środowiska, znakuje się ryby 
specjalnymi znaczkami lub umieszcza się nadajniki. Dzięki nim 
naukowcy Instytutu śledzą wędrówki ryb i są w stanie ocenić 
bariery uniemożliwiające swobodną migrację. Takie badania 
telemetryczne prowadzone są na rzekach Ina, Rega, Parsęta 
i Pasłęka.
Duże doświadczenie naukowców zaowocowało również przy 
diagnozie przyczyn dużej śmiertelności ryb w Odrze i rozpo-
znaniu rzadko występującego gatunku tzw. złotej algi, która 
w niektórych okolicznościach produkuje toksyny szczególnie 
trujące ryby.
Działalność Instytutu ma charakter nie tylko aplikacyjny, kiedy 
efekty pracy naukowców można wdrożyć do praktyki, ale rów-
nież naukowy. Przyczyniło się to do przyznania wysokiej kate-
gorii naukowej w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek 
naukowych w Polsce.
 
Tekst: Tomasz Czerwiński

Instytut Rybactwa Śródlądowego
im. Stanisława Sakowicza

 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
 +48 89 524 01 71
 irs@infish.com.pl

ŒRÓDL¥DOWEGO
INSTYTUT RYBACTWA
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MADE IN: Boi się pan o lasy w sytuacji kryzysu energetycz-
nego? Stan wyjątkowy na rynku materiałów opałowych do-
sięgnął i drewna.
Adam Roczniak: Nie boję się, póki co nie ma zagrożenia, że 
zabraknie surowca drzewnego. Ale potrzeby rynku są coraz 
większe, a nas ogranicza 10-letni Plan Urządzenia Lasu za-
twierdzony przez ministra środowiska, który narzuca ograni-
czenia w pozyskaniu drewna. Nie przeskoczymy tego mimo 
różnych nacisków, np. ze strony przedsiębiorców.

Ceny drewna biją rekordy, a przemysł drzewny to przecież 
jedna ze specjalizacji naszego regionu. Zachwieje to naszą 
branżą meblarską?
Ceny sprzedaży detalicznej trochę wzrastają co roku, a nasza 
sprzedaż dla przedsiębiorstw, które mają historię zakupu 
z poprzednich lat, utrzymuje się na podobnym poziomie. Ale 
to drewno kupione na aukcjach od Lasów Państwowych jest 
sprzedawane dalej i nie mamy już wpływu na ceny, które są 
windowane przez pośredników. Branża drzewna się rozwija, 

drewno wyjeżdża poza granice kraju. Tyle że bezpośrednio 
z Lasów Państwowych jedynie ułamek pozyskiwanego su-
rowca trafia za granicę. To co wypływa z portów, jest przed-
miotem transakcji przedsiębiorstw, które kupują surowiec od 
Lasów Państwowych lub z zagranicy. Szukamy rozwiązań, jak 
zatrzymać drewno w kraju, ale przy okazji obrywa nam się od 
aktywistów, dziennikarzy. Takie procedery kojarzą się wyłącz-
nie z naszą instytucją.

Ludzi razi nie tylko wypływające z kraju drewno, ale i jego 
stosy w lesie czy np. przy fabryce płyt pod Biskupcem, co 
sugerowałoby, że na potęgę je wycinamy.
Ja mam jednak świadomość, że w jego miejsce zostanie zasa-
dzony młody las. Najważniejszą rolą narzuconą nam ustawowo 
jest zachowanie trwałości i ich ciągłości, oprócz pozyskiwania 
surowca. Nie jest jednak tak, że leśnik sadzi nowe pokolenie 
lasu i za 100 lat jego następca zbiera plon w postaci ściętych 
drzew. Proces hodowli lasu jest złożony, a sam zawód leśnika 
stał się zawodem interdyscyplinarnym – trzeba znać się nie 
tylko na jego hodowli, ale też m.in. na ochronie przyrody, geo-
dezji czy budowie dróg.

Statystyki mówią, że powierzchnia lasów w Polsce 
zwiększa się.
Do II wojny światowej lesistość Polski wynosiła 20 proc. 
Obecnie jest to ponad 30. Najwięcej nasadzeń miało miejsce 
w latach 90., na terenach po byłych PGR. Większość osób nie 
zdaje sobie sprawy, że w miejscu, w którym wytniemy doj-
rzały drzewostan, w ciągu pięciu lat musimy posadzić nowe 
pokolenie lasu. Tak wynika z ustawy. Mało tego, w tym roku 
w Lasach Państwowych ruszył program skupu gruntów, które 
nadają się do zalesienia. Jako RDLP w Olsztynie jesteśmy kra-
jowym liderem tego programu.

Jesteście potężną instytucją zarządzającą czwartą częścią 
terytorium Polski. Macie gigantyczny majątek.
Jesteśmy instytucją samofinansującą się, polski podatnik nie 
dopłaca do naszej działalności ani złotówki. Sami płacimy za 

Najcenniejsze przyrodniczo obszary 
zajmują ponad 30 proc. powierzchni 
Warmii i Mazur. O roli jaką pełnią 
lasy i z jakimi wyzwaniami muszą się 
dzisiaj mierzyć rozmawiamy z Adamem 
Roczniakiem, dyrektorem Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
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i ponad 100 rezerwatów. W naszych lasach rozwinęła się 
populacja wilków, można je spotkać na leśnej drodze nawet 
w ciągu dnia. I choć zdarza się, że zagryzają zwierzęta w go-
spodarstwach, naszą rolą jest ich ochrona. Podobnie jak walka 
z kłusownictwem, które przybiera coraz bardziej wyszukane, 
nowoczesne formy.
Na temat pracy leśnika krąży wiele mitów. Tymczasem nadzo-
rujemy cenione przyrodniczo w Europie i świecie dziedzictwo 
i skupiamy się na tym, aby mogły z niego korzystać przyszłe 
pokolenia, na przekór zmianom klimatycznym, gospodarczym 
czy politycznym.
 
Rozmawiała: Beata Waś

zabiegi hodowlane, budujemy infrastrukturę leśną, opłacamy 
pracowników itp. Działalność Lasów Państwowych to obec-
nie poszukiwanie równowagi między trzema funkcjami lasu: 
gospodarczą, ekologiczną i społeczną. Ta ostatnia to udo-
stępnianie lasu społeczeństwu – w Polsce mamy swobodny 
dostęp, choć na świecie nie jest to wcale normą. To u nas jest 
normalne, że można pójść do lasu i nazbierać grzybów. A są 
kraje w których ich zbiór jest zabroniony, limitowany, albo 
trzeba za niego zapłacić.
Rośnie też rola społecznej funkcji lasu. Stał się miejscem, 
w którym uprawa się sport, szuka odskoczni od miejskiej 
codzienności. Las nie jest własnością leśników, ale wszyst-
kich, którzy mieszkają w Polsce. Dużo osób to docenia.  
Stąd wysoka frekwencja podczas organizowanych przez nas 
akcji wspólnego ich sadzenie czy sprzątania.

Pewnie miała na to wpływ pandemia.
Po pandemii zapadła decyzja dyrektora generalnego, aby 
zmienić zasady gospodarowania, zadbać bardziej o bez-
pieczeństwo w lesie. Oprócz budowy dodatkowej infra-
struktury, prowadzimy akcje informacyjne, aby uprzedzać 
lokalną społeczność o niezbędnych cięciach. Wiemy, że rodzi 
to pewien bunt, dlatego staramy się rozwiązywać problemy 
poprzez dialog.

Czym pod względem przyrodniczym wyróżnia się teren, któ-
ry panu podlega?
Mamy wiele powodów do dumy, choćby 700 ptasich stref – 
najwięcej w Polsce. Jako jedyni w Europie prowadzimy na tak 
dużą skalę projekt ochrony populacji rzadkiego cietrzewia. 
W Nadleśnictwie Spychowo uruchomiliśmy specjalny ośrodek 
tego leśnego kuraka. W tym roku przyszło w nim na świat 
ponad 120 ptaków, które zostaną wypuszczone do ich natu-
ralnego środowiska, m.in. w Nadleśnictwach Jedwabno czy 
Szczytno. Współpracujemy z organizacjami ekologicznymi 
aby zwiększyć populację rysia w naszych lasach, wsiedlamy 
nowe osobniki. Prowadzimy dwa ośrodki rehabilitacji zwie-
rząt. Mamy na naszym terenie osiem parków krajobrazowych 
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Właśnie rozmyślam nad koncepcją reportażu i jak na zawoła-
nie widzę przez okno swojego wiejskiego domu emocjonującą 
scenę: kot potrząsa złapanym ptakiem, wokół sypią się pió-
ra. Wybiegam na podwórko, podnoszę porzuconego przez 
oprawcę, sparaliżowanego strachem kosa i patrzę w jego 
przerażone oczy. Oddycha szybko, maleńkie serduszko wali 
jak oszalałe, więc jest nadzieja. Wkładam śnięte ciałko do 
pudełka po butach, w samochód i pędem do Ośródka Rehabi-
litacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie. Mam 16 km.
W jego Ptasim Szpitalu od razu trafia do pracowni rentge-
nowskiej. Na zdjęciu widać, że czaszka kosa jest uszkodzona 
kocimi kłami, zrobił się krwiak. Dostaje antybiotyk, lek prze-
ciwbólowy i trafia do klatki na matę grzewczą. – Ma małe 

POD SKRZYDŁAMI

szanse na przeżycie, ale zdarzały się tu u nas różne cuda – 
pociesza dr Ewa Rumińska, która od 18 lat prowadzi Fundację 
Albatros i ośrodek w Bukwałdzie. – Jeśli się nie uda, przynaj-
mniej umrze bez bólu i w spokoju.
I tak się niestety stało…

Zawalczyć o uwagę
Choć ośrodek w Bukwałdzie zajmujący powierzchnię około 
hektara ma obecnie na stanie 150 zwierząt i pęka w szwach, 
nikomu nie odmawiają tu pomocy. Ludzie przyjeżdżają ze zna-
lezionymi ptakami i małymi ssakami siedem dni w tygodniu, 
niemal o każdej porze dnia i nocy. Z ponad ośmiu tys. zwierząt 
jakie przez 18 lat trafiły do tutejszej, największej w regionie 

EMPATII
Cierpią w ciszy, a emocje widać głównie w ich oczach. Za pomoc 

poszkodowanym dzikim zwierzętom nie jest odpowiedzialna żadna 
instytucja w Polsce. Ale rośnie grono ludzi, którzy poświęcają im 

swój czas i serce. Kim są i co nimi kieruje?

 REPORTAŻ

056

REPORTAŻ



specjalistycznej lecznicy dla dzikich ptaków, ponad połowa 
wróciła na wolność. Tylko w 2021 roku 624 osobniki.
– Pacjentów jest coraz więcej, a ośrodki rehabilitacji dzikich 
zwierząt nie są z gumy – przyznaje Ewa. – Na szczęście nie 
brakuje wokół nas ludzi z sercem dla zwierząt.
Brakuje za to kasy. To nieustający dylemat ośrodków dzikich 
zwierząt, które jeśli nie działają np. przy Lasach Państwowych 
czy parkach krajobrazowych, same walczą o utrzymanie. 
Tylko w Bukwałdzie schodzi ponad półtorej tony pokarmu 
miesięcznie, do tego koszty leczenia, transportu, opłaty stałe. 
Aby móc wykorzystać wywalczone w konkursach dotacje, 
trzeba zapewnić wkład własny, więc pozostają internetowe 
zbiórki i darowizny. Jak ta z okazji urodzin Albatrosa (wspie-
ramalbatrosa.pl). Cegiełki na utrzymanie ośrodka darczyńcy 
kupują w formie symbolicznych piór.
– Większość osób nie ma świadomości, jak trudno utrzymać 
ośrodek, jak kosztowna to działalność i ile pracy potrzeba, aby 
zdobyć środki na jego utrzymanie – przyznaje Ewa. – Wiele 
osób nie wie również, że może nam w tym pomóc – gdyby 
każdy, kto nas zna, dał miesięcznie choćby po pięć złotych, 
moglibyśmy pomagać więcej i skuteczniej. Nawet w dobie 
wojny i kryzysu nie potrafię dzielić: bardziej lub mniej war-
tościowe życie. Na wojnie giną też zwierzęta. Są tu na Ziemi 
osobnikami drugiej kategorii, chociaż cierpią tak samo jak 
my. Problem leży też w edukacji dotyczącej zapobiegania 
i pomocy w cierpieniu zwierząt. Zdecydowanie za mało jest jej 
w szkołach i w mediach.
Dlatego nawet widząc to cierpienie, nie wiemy jak reagować, 
gdzie szukać pomocy. Omijamy potrącone przy drodze zwie-
rzęta, albo wręcz przeciwnie – niepotrzebnie zabieramy młode 

osobniki z lasu, odrywając często od polującej w tym czasie 
matki. Bywa, że ludzie przetrzymują w domach dzikie zwierzęta 
i ptaki, dopóki nie zaczynają dorastać i dostarczać problemów.
– Był taki przypadek w Warszawie: kobieta znalazła liska, 
wzięła go do domu i wychowywała razem z psem – wspomina 
Anna Kamińska, prowadząca Ośrodek Okresowej Rehabilitacji 
Zwierząt Jelonki w Nowym Monasterzysku pod Elblągiem. 
– Do czasu aż podrósł, stał się agresywny i przy zakładaniu 
szelek na spacer odgryzł jej dziecku nos. Dziecko ucierpiało na 
całe życie, a lis decyzją weterynarza został poddany eutanazji. 
Brak wiedzy i nieodpowiedzialność człowieka naraża innych, 
a zwierzę skazuje się na dożywocie w ośrodku lub śmierć.

Od policji do gminy
Kto jest odpowiedzialny za finansowanie i opiekę nad rannymi 
dzikimi zwierzętami? Ustawa niestety tego nie określa. Choć 
ośrodki rehabilitacji zwierząt są wymienione w jej zapisie 
o Ochronie Zwierząt, nie ma wzmianki o ich finansowaniu. Na-
wet jeśli to chronione zwierzę, przewieźć je do ośrodka może 
każdy. W przypadku małych ptaków to nie problem, gorzej 
gdy wypadek przydarza się np. wilkowi czy łosiowi. I nawet 
jeśli ludzie chcą pomóc poszkodowanym zwierzętom, często 
odbijają się od przysłowiowej ściany. W emocjach nie wiedzą 
gdzie szukać pomocy, więc najwięcej telefonów wykonywa-
nych jest do Straży Miejskiej albo na numer 112.
– My akurat współpracujemy ze Strażą Miejską w Elblągu i oni 
kierują do nas osoby, które chcą pomóc poszkodowanym 
ptakom czy innym zwierzętom – mówi Anna Kamińska. – Ale 
w wielu innych regionach odsyłani są od policji albo gminy, 
a urzędnicy umywają ręce od wzięcia odpowiedzialności. 

Ostatnia sytuacja: sobota wieczór, samochód potrąca pod 
Trójmiastem sarnę. Policja chce wysłać łowczego na miejsce, 
aby ją odstrzelił, ludzie upierają się na ratowanie zwierzęcia. 
W pobliżu nie ma żadnego ośrodka. W końcu znaleźli nas 
w internecie i dotarli o godzinie pierwszej w nocy z wycień-
czoną sarną. Wiele zwierząt da się uratować, ale z powodu 
braku wyspecjalizowanej instytucji odpowiedzialnej za to, 
często kończy się tym, iż zwierzę umiera w cierpieniach albo 
zostaje poddane eutanazji.

Bez względu na koszty
Warmia i Mazury na tle innych regionów są uprzywilejowane 
pod względem liczby miejsc dla dzikich zwierząt. Dziesięć 
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ośrodków prowadzonych przez nadleśnictwa, fundacje 
i osoby prywatne współpracuje ze sobą, wymienia się wie-
dzą i wspiera w opiece. Tylko w Jelonkach, które dysponują 
10-hektarowym gospodarstwem, przebywa obecnie 260 
zwierząt i ptaków. Oprócz dzikich, również hodowlane, ode-
brane z interwencji, transportu do rzeźni, jak konie, świnie, 
kozy i cielaki. Wolierę dla uratowanych z ferm futrzarskich li-
sów, zbudowała tu zaprzyjaźniona organizacja Otwarte Klatki.
– Jestem przeciwniczką płacenia handlarzom za wykup 
zwierząt, ale czasem coś we mnie pęka, kiedy widzę skrajnie 
zaniedbane przypadki – przyznaje Anna. – Dzięki zbiórce 

internautów udało nam się wykupić ostatnio klacz i źrebię. 
Chorego cielaka rolnik zostawił nam pod bramą, bo kosz-
ty leczenia jego wypadniętej kiszki przekraczały wartość 
rynkową zwierzęcia. My ratujemy je bez względu na koszty 
i wysiłek. Z tego jesteśmy znani w Polsce. Borsuka znale-
zionego w rowie po wypadku, przywieziono do nas aż spod 
Krakowa. Przez tydzień był nieprzytomny pod kroplówką, 
po czterech miesiącach wrócił na wolność. Daleki transport 
nie jest dobry dla poszkodowanych zwierząt i kierujemy 
ludzi do bliższych ośrodków, ale często upierają się aby 
przyjechać właśnie tu.
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Lista ośrodków:
falbatros.pl/lista-osrodkow-rehabilitacji/

Rozlicz swój podatek i pomóż zwierzętom:
Fundacja Albatros: KRS 0000263522
Ośrodek Jelonki: KRS 0000573711

Pasja i zapał
Przy ośrodku w Bukwałdzie działa także Ptasia Straż – jedy-
na tego typu grupa w Polsce. Jej wolontariusze od kilku lat 
odbierają z miejsc wypadków ptaki i małe ssaki. I do nich też 
dzwonią z prośbą o pomoc ludzie z całej Polski.
– Moja przygoda ze strażą zaczęła się od znalezionego 
w rodzinnym Płocku rannego gawrona – wspomina Michał 
Szadkowski, absolwent zootechniki na UMW, wolontariusz 
Ptasiej Straży. – Dzwoniłem do ogrodów zoologicznych, do 
weterynarzy i nikt nie chciał się nim zająć. Przyjechał ze mną 
na stancję do Olsztyna, ktoś na uczelni powiedział mi o ośrod-
ku w Bukwałdzie. Gawron doszedł tu do siebie i wrócił na 
wolność. A ja zostałem jednym z wolontariuszy. Poświęcając 
bezinteresownie swój czas, ale chłonąc coraz bardziej fascy-
nujący mnie świat dzikich zwierząt.
Razem z innymi wolontariuszami Michał przeszedł u Ewy Ru-
mińskiej szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i transportu 
ptaków. Współpraca Straży Miejskiej w Olsztynie z Ptasią 
Strażą owocuje tysiącami interwencji rocznie.
– Zdarzają nam się też poszkodowane jeże, wiewiórki czy 
młode zające – tłumaczy Michał. – Te ostatnie mają taki me-
chanizm obronny, że zastygają w bezruchu w razie niebezpie-
czeństwa. A ludzie myśląc, że potrzebują pomocy, z łatwością 
wyciągają je z naturalnego środowiska. Podobnie jak małe 
ptaki – podloty. Czasem udaje się odstawić je do miejsca, 
z którego niepotrzebnie zostały zabrane, ale nie w przypadku 
każdego gatunku jest to możliwe.
Współpraca z „Albatrosem”, zainspirowała Michała do zało-
żenia własnego ośrodka dla dzikich zwierząt w zakupionym 
siedlisku w Jonkowie.
– Jestem na etapie załatwiania zezwoleń. Mam nadzieję, że za 
parę miesięcy będę mógł przyjąć pierwsze zwierzaki – przy-
znaje Michał. – Potrzeby są ogromne, dotychczasowe ośrodki 
są przepełnione. Nie ma rozwiązań systemowych opieki nad 
dzikimi zwierzętami, więc póki co, mogą liczyć tylko na nas, 
ludzi z pasją.
Fundacja Albatros zainicjowała współpracę ośrodków w re-
gionie i w ramach projektu SYMBIOSIS wspiera sześć z nich, 
m.in. ośrodek Jelonki i ośrodek w Jerzwałdzie.
– To dofinansowanie opieki lekarsko-weterynaryjnej i zakup 
potrzebnego sprzętu. Czekamy też niecierpliwie, żeby włą-
czyć do sieci ośrodek w Jonkowie – tłumaczy Ewa Rumińska.

Edukacja nowej ery
W ośrodkach działają ludzie o ponadprzeciętnej wrażliwości 
i empatii, a ich codzienność pełna jest rozterek: czy ratować 
beznadziejne przypadki poturbowanych zwierząt, czy pozwo-
lić odejść w sposób humanitarny? Najstarszy ośrodek w regio-
nie działa od 1996 roku w Jerzwałdzie przy Zespole Parków 
Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. 
Jego pomysłodawca Tadeusz Markos przyjmuje tu m.in. ptaki 
błotno-wodne jak perkozy, gągoły, tracze.
– Wszystko zaczęło się od rybołowa, który potrzebował 
pomocy. Z potrzeby chwili zaczął powstawać ośrodek, sami 
robiliśmy z bratem woliery z siatek – wspomina. – Przy każdej 
wizycie osób, które trafiają tu z rannymi zwierzętami, dzielimy 
się przyrodniczą wiedzą na temat poszczególnych gatunków, 
doraźnej pomocy potrzebującym zwierzętom. Edukujemy 
i uwrażliwiamy ludzi na los innych stworzeń.

Ośrodki szukają na co dzień wsparcia nie tylko poprzez zbiórki 
pieniędzy, ale też wirtualne adopcje, licytacje, eventy kultural-
ne, jak choćby letnie koncerty w Bukwałdzie. W zamian dają 
wiele możliwości edukacyjnych. Poprzez historie konkretnych 
zwierząt pokazują zwłaszcza młodemu pokoleniu problema-
tykę środowiska, uczą, że zwierzę jest czującym stworzeniem, 
które ma swój świat. Jak chociażby ulubienica odwiedzają-
cych ośrodek w Bukwałdzie – kruk Baśka, która potrafi powta-
rzać swoje imię.
– Nie trzeba szukać kosmitów na Marsie, próba porozumienia 
z innymi gatunkami na tej planecie jest równie dużym wyzwa-
niem – twierdzi Ewa Rumińska. – Nasze światy się zazębiają, 
ale to my stawiamy mnóstwo przeszkód, które stanowią o ży-
ciu zwierząt. Rozwój wolontariatu to dla nas sprawa kluczowa, 
edukacja nowej ery powinna odbywać się w plenerze. Tylko 
taka pozwoli nowym pokoleniom nauczyć się żyć w symbiozie 
z ich otoczeniem.
 
Tekst: Beata Waś

Obraz: Anna Kamińska, arch. Fundacji Albatros
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Styl życia jest fundamentem naszego zdrowia – podkreśla 
Ewelina Woźniak. Jako lekarz dermatolog, w kontekście 
kondycji organizmu zaczyna opowiadać w bardzo szerokim 
ujęciu. Wymienia zdrowie psychiczne, aktywność fizyczną, re-
generację, sen czy dietę jako istotne elementy składające się 
na profilaktykę starzenia się organizmu, które oprócz zmarsz-
czek na skórze, objawiać się może wieloma chorobami.
Centrum Medyczne Woźniak w Olsztynie zbudowało swoją 
markę jako miejsce, w którym dominowała ortopedia, rehabi-
litacja, medycyna sportowa i trening personalny. Sportowcy 
rehabilitują się tu po kontuzjach i trenują pod okiem specja-
listów, choćby Krzysztof Hołowczyc, Konrad Bukowiecki, 
piłkarz Artur Siemaszko, triathloniści bracia Najmowicze i Mo-
nika Chodyna oraz zawodnicy wielu innych dyscyplin.
– Jeśli z Formuły 1 przenosi się rozwiązania do zwykłych sa-
mochodów, tak my przez lata doświadczeń z wyczynowymi 
sportowcami, najlepsze praktyki i metody przenieśliśmy na 
wszystkich tych, którzy przychodzą do nas, by zwyczajnie 
zadbać o zdrowie, schudnąć albo rehabilitować po urazach 

W CENTRUM UWAGI

czy operacjach – porównuje Marcin Woźniak, fizjoterapeuta 
i trener medyczny, który wraz z żoną Eweliną są właścicielami 
Centrum Medycznego Woźniak.
Centrum od ponad ośmiu lat skupia się na poszukiwaniu 
na całym świecie skutecznych rozwiązań, metod i praktyk, 
które w inteligentny, ale też i potwierdzony naukowo sposób 
pomagają leczyć, przywracać do zdrowia, rehabilitować, bu-
dować formę organizmu oraz poprawiać nastrój i zadowolenie 
z siebie.
– Pod koniec lata wybraliśmy się do Barcelony na 5-Continet-
-Congress, coroczne spotkanie specjalistów z branży derma-
tologii i medycyny estetycznej – opowiada Marcin. – Dlatego 
idąc z nurtem hi-tech, który obraliśmy, postanowiliśmy zaku-
pić kolejne urządzenie do naszego centrum. Cutera TruSculpt 
Flex służy do przeprowadzania spersonalizowanych zabiegów 
budowania mięśni. Dzięki tej technologii kilkoma zabiegami 
zastąpimy wielogodzinne zmagania na sali ćwiczeń, co po-
zwoli m.in. na szybsze wzmocnienie mięśni brzucha po ciąży 
czy zbudowanie wymarzonej sylwetki.

Holistyczne podejście do zdrowia – czy ktoś jeszcze dzisiaj inaczej myśli? 
Centrum Medyczne Woźniak łączy wiele specjalności i nowoczesnej 

technologii właśnie po to, by z uważnością podejść do naszego organizmu 
i spojrzeć na problem zdrowotny szerzej.
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SIŁA DERMATOLOGII, MOC URZĄDZEŃ

Gabinety dermatologiczne w Centrum Medycznym 
Woźniak wyposażone są m.in. w technologie laserowe: 
Cutera Excel HR (do redukcji owłosienia wszystkich 
fototypów skóry), Cutera Excel V (do leczenia rumienia, 
naczynek na twarzy i ciele, przebarwień), Lutronic eCO2 
(do zabiegów odmładzających, m.in. wiotkiej skóry, 
zmarszczek, blizn, usuwania zmian skórnych).
Urządzenia do liftingu i poprawy jędrności skóry na 
całym ciele: Ultraformer III wykorzystujący wyso-
koenergetyczną falę ultradźwiękową (HIFU), Vivace 
(radiofrekwencja mikroigłowa), które poprzez mikro-
uszkodzenia zwiększają aktywność komórek skóry, 
pobudzając je do regeneracji i wytworzenia nowego 
kolagenu; Venus Legacy – wielozadaniowy system sto-
sujący multipolarną falę radiową i  impulsowe pole 
magnetyczne (przyjemny, relaksujący zabieg, który 
pomaga ujędrnić skórę, konturować sylwetkę, czy po-
prawić owal twarzy).
System Dermalux Tri-Wave MD wykorzystuje trzy dłu-
gości fal światła: czerwone, niebieskie oraz bliską pod-
czerwień, które wnikają na różne poziomy w głąb skóry 
pobudzając procesy odnowy komórkowej (wspomaga 
leczenie trądziku, rumienia, przebarwień, oparzeń i ran 
pooperacyjnych), wykazuje działanie odmładzające, 
przeciwbólowe, skraca okres rekonwalescencji po nie-
których zabiegach.

W CENTRUM UWAGI

Centrum Medyczne Woźniak
 Olsztyn, Poprzeczna 18a
 501 255 535, 509 510 644
 rejestracja@cmwozniak.pl
 fb/centrumwozniak/
 Ig/centrummedycznewozniak

Za sprawą specjalizacji Eweliny, w Centrum Medycznym Woź-
niak powstał mocny filar oparty na dermatologii i estetyce. 
Skóra bywa odzwierciedleniem kondycji wielu narządów 
i funkcjonowania organizmu. – My, rozwiązując problemy der-
matologiczne, zabieramy z twarzy złe emocje, niezadowolenie, 
zmęczenie. Poprawiając estetykę, poprawiamy nastrój pacjen-
tów. Dla wielu z nich to, co pojawia się na skórze i jest widoczne 
dla otoczenia, niejednokrotnie staje się kompleksem. Podczas 
konsultacji pacjenci często są zaskoczeni, bo nie zdają sobie 
sprawy z tego, że tak wiele można „wyczytać” z ich skóry. Np. 
pacjent zgłasza się, aby usunąć ze skóry włókniaki miękkie oko-
licy szyi i pach, a dowiaduje się, że problem tkwi głębiej i powi-
nien zbadać się pod kątem insulinooporoności – opisuje Ewelina.
Centrum Medyczne Woźniak wyposażone jest w jednooso-
bową kriokomorę Cryospace Hybrid Pro oraz twardą komorę 
hiperbaryczną OXYHELP 1.5 ATA. Dobrodziejstwo tych maszyn 
szczególnie znane jest wyczynowym sportowcom, którzy 
potrzebują regeneracji organizmu na najwyższym dostępnym 
poziomie. Terapia hiperbaryczna służy podaniu pacjentowi 
tlenu w środowisku o podwyższonym ciśnieniu, dzięki czemu 
przyspieszona jest migracja tlenu do komórek (ilość rozpusz-
czonego tlenu w osoczu wzrasta nawet 16-krotnie), sprzyjając 
ich regeneracji i rozwojowi. Lista wskazań do pobytu w takiej 
komorze jest długa, od zwykłego przemęczenia, po miażdżycę, 
rekonwalescencję po kontuzjach, regenerację, lepszy sen, po-
prawę kondycji skóry.
Podobnie jest z kriokomorą, czyli krótkotrwałym przeby-
waniu w suchym powietrzu schłodzonym przez ciekły azot 
nawet do minus 195 stopni Celsjusza. Można z niej korzystać 
profilaktycznie wzmacniając system odpornościowy, jako 
regeneracja w sporcie, jak też jako terapia wspomagająca 
w wielu schorzeniach, m.in. reumatycznych, ortopedycznych 
czy neurologicznych.
Marcin: – W naszym Centrum nie zajmujemy się opakowaniem 
dla opakowania, tak powierzchownie. Staramy się zrozumieć 
powody tego, co nas niepokoi na zewnątrz organizmu, by nie 
okazało się, że pominęliśmy coś ważnego dla naszego zdro-
wia. A przy dzisiejszym stylu życia, któremu nie sprzyja pęd, 
stres, odkładanie własnego zdrowia na później, łatwo zatracić 
tę czujność i skupić się wyłącznie na efekcie wizualnym.
 
Tekst: Rafał Radzymiński, obraz: Kuba Chmielewski
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SZE
 FA
Dogonić 

Triathlon jest najlepszym 
określeniem jego rytmu 
życia: z treningu do 
pracy, z pracy na zawody, 
przy okazji zawodów 
dogrywanie biznesów, 
a w międzyczasie prężne 
działanie w klubie 
sportowym o nazwie, 
która nie wymaga 
komentarza: „Nie ma 
nie mogę”. Jak wygląda 
doba człowieka, dla 
którego „nie ma nie 
mogę”? Zatrzymujemy 
na chwilę zawrotne 
tempo, narzucone przez 
współtwórcę firmy 
Artneo, przedsiębiorca 
i utytułowany triathlonista 
Wojciech Suchowiecki. 
Czy to sport pomógł mu 
rozwinąć biznes, czy raczej 
biznes ukształtował jego 
niezłomny charakter?

MADE IN: (rozmawiamy na parkingu leśnym, obok stoi wyczy-
nowy rower Wojtka) Często masz spotkania biznesowe pod-
czas porannego treningu?
Wojciech Suchowiecki: Wbrew pozorom często umawiam 
się z kimś na rower, mówiąc właśnie: pogadamy przy okazji 
o tematach zawodowych. A jeśli ten trening ma być mocny, to 
sprawy biznesowe dogrywamy w dziesięć minut na początku, 
bo potem jest już ostra jazda, pilnowanie tętna i nie ma miej-
sca na dyskusje.

Z jaką energią wchodzisz do firmy o godz. 8 rano, kiedy inni 
rozbudzają się kawą, a ty już zaliczyłeś np. 100 km na rowerze?
Wpadam nieźle nakręcony i myślę, że to udziela się też innym. 
Zresztą w naszym zespole też wiele osób trenuje, więc myślę, 
że odczuwają to podobnie.

Takiemu szefowi nikt pewnie nie wciska tanich wymówek, że 
się spóźnił przez tramwaj, albo zaspał.
Pamiętam, że którejś niedzieli o późnej godzinie wróciłem 
ze startu w Iron Manie (3,8 km pływania, 180 km na rowerze 
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i 42,2 km biegu – red). Rozpakowałem sprzęt, umyłem rower, 
poszedłem spać i w poniedziałek przed ósmą byłem w firmie. 
A ktoś się spóźnia i mówi, że był w weekend na studiach 
w Warszawie i dopiero wieczorem przyjechał. I słyszę głos 
z sali: „Wojtas zrobił wczoraj Iron Mana i jest z rana w robocie, 
więc to słaba wymówka”.
Ale żeby nie zabrzmiało w ten sposób, że trzeba nadążać za 
szefem. Próbować jednak można.

Na stronie Artneo wyczytałem o tobie: człowiek od zawra-
cania chmur o stalowych kopytach. Jak cię postrzega własny 
zespół w kontekście tej dynamiki działania?
Może niektórych nawet to deprymuje, dziwiąc się jak można 
cały czas na takich obrotach działać, wstawać o czwartej rano 
na trening, kiedy człowiek jest naturalnie zmęczony. I ja też 
jestem zmęczony, ale mam cele, które planuję i chcę reali-
zować. Wiele osób powiedziało mi, że dzięki takiej postawie 
udziela im się ta moja ambicja. W zespole też zaszczepiłem 
zacięcie do aktywności. A każda jej forma jest cenna, nie-
ważne czy startuje się w zawodach, czy nie. Bo bycie aktyw-
nym dodaje energii i pozytywnej mocy.

Od małego ciągnęło cię do sportu?
Zaskoczę cię, bo on przyszedł dopiero w wieku 30 lat, mimo 
iż nawet podczas studiów w Bydgoszczy miałem super 
możliwości do trenowania na terenie uczelni. Więc z jakiego 
powodu pojawiło się to trenowanie? Chyba z takiego, który 
najczęściej jest wymieniany u kumpli: mam parę kilo za dużo, 
może zacznę truchtać. Nie miałem pojęcia o sprzęcie i tej 
otoczce, która jest wokół biegania, o profesjonalnych zegar-
kach, czy pomiarach. Myślałem wręcz, że w jednych butach 
przebiegam resztę życia. Ten mój postęp zaczął ewoluować 
w naturalny sposób.
Ja w ogóle lubię w sobie to, że do wielu rzeczy, zarówno 
w sporcie, jak i w życiu zawodowym, dochodzę właśnie 
w sposób naturalny. Najpierw więc zbudowałem wytrzy-
małość, potem zacząłem szukać amatorskich zawodów. 
Kiedyś usłyszałem o Biegu Rzeźnika, czyli 80 km po górach 
i zastanowiłem się czy dałbym radę. I tak zaczęły się pojawiać 
wyzwania. Żeby zobaczyć jak to jest na tak długim dystansie, 
pobiegłem 100 km do Chorzel na cmentarz do dziadków. 
A skoro to zrobiłem, to babcia, która mieszka w Elblągu, 
poczuła się chyba zazdrosna, więc w któryś piątek pobiegłem 
i do niej. Potem wszedłem w tryby amatorskiego biegania, 
ale już o wydźwięku zawodowym, bo zaczęły pojawiać się 
spore nakłady finansowe, sprzętowe i czasowe. I tak przyszedł 
czas na triathlon. 

Zawsze byłeś typem lidera czy samotnika?
W szkole i na studiach nad wszystkim musiałem pracować, 
dużo się uczyć, więc na pewno nie byłem typem prymusa. 
Wybrałem studia techniczne na wydziale elektroniki i tele-
komunikacji, które kosztowały mnie dużo wysiłku i ta natu-
ralna chęć pracy pozostała mi do dziś. Na studiach zacząłem 
interesować się grafiką i animacją, której – nota bene – też 
uczyłem się sam. Małymi krokami do przodu. I to się chyba 
przekłada na to, jak dzisiaj sobie radzę z tą moją sportową 
pasją i z zawodowymi sprawami – z roku na rok do celu.
A jeśli dzięki tej postawie nakręcam zespół, dodaję mu energii 
i jestem odbierany jako jego lider, to ciągle podkreślam, że 
właśnie bez zespołu nie byłbym żadnym liderem. Z zespołem 
mogę wszystko, sam mógłbym niewiele.

Kiedy wiedziałeś już, czym się zajmiesz w życiu zawodowym?
Interesowałem się programowaniem i grafiką komputerową 
na tyle, że na czwartym roku postanowiłem założyć działal-
ność, a potem z Arkiem, kolegą z podstawówki, zaczęliśmy 
działać razem jako Artneo. I wiedzieliśmy już czego chcemy.
I tak minęło 20 lat odkąd wspólnie prowadzimy firmę jako 
spółkę z 20-osobowym zespołem.

Artneo znane jest dzisiaj w kraju, choć początki wyglądały 
mizernie: obskurny pokoik wynajęty w niezbyt atrakcyjnej 
części miasta.
Najpierw pracowaliśmy w domu, a potem faktycznie był mało 
atrakcyjny pokój w kiepskiej lokalizacji. Później mieliśmy firmę 
na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 
który dobrze wspominamy. I wreszcie udało się kupić własny 
lokal na siedzibę.

Macie w portfolio słynne marki, choćby National Geographic, 
Vespa, Huawei czy Itaka. Posługując się sportowym porów-
naniem: niezły skład.
W dużej mierze połączył nas właśnie sport, a konkretnie 
triathlon, na którym poznawałem ciekawych ludzi, prezesów 
czy właścicieli firm.

Bo wszyscy macie świadomość, że na triathlonie spotykają 
się ci, którzy umieją zapracować na sukces?
Tak, ale przede wszystkim – tak jak właśnie w sporcie – potra-
fimy analizować tematy, zdarzenia, procesy. Dlatego ja rów-
nież i innym polecam biznesowo ludzi, których poznałem na 
zawodach.

Co żywcem udaje wam się zaimplementować ze sportu do 
firmy?
Konsekwencję działania i nastawienie z ambicjonalnym podej-
ściem. Jeśli na zawodach mierzysz się z dużymi wyzwaniami, 
to właśnie dodałeś sobie pewności i nie masz blokad przed 
spotkaniem np. z szefem międzynarodowej marki. Dodat-
kowo, wiedząc jak mamy sprawny zespół w firmie i jaki tkwi 
w nim potencjał, prowadzę rozmowy bez obaw o przyszłość 
współpracy.

W sporcie i biznesie napędzają cię podobne pobudki do 
działania?
Często tak. Pewne rzeczy nie dzieją się z przypadku, więc tak 
jak do startu przygotowujesz się długo, tak i nad klientem 
trzeba czasem długo popracować. Pokazać mu możliwości, 
terminowość, zacząć od niewielkiego obszaru, by skończyć na 
dużym projekcie. Bo kiedy wykażesz się na małym zadaniu, to 
zbudujesz zaufanie, a wtedy klienci sami chcą kontynuować 
współpracę.

W triathlonie ścigasz się z konkurencją czy rywalizujesz sam 
ze sobą?
Kiedyś z konkurencją, ale teraz samo trenowanie daje mi 
satysfakcję. Zawody to już ta przysłowiowa wisienka na torcie. 
A jeśli współzawodnictwo, to już raczej z kolegami, z którymi 
robimy zakłady.

O co?
O kasę, którą wpłacamy na Nidzicki Fundusz Lokalny. Np. o to, 
kto jaki czas „złamie”. Oczywiście zakłady są dżentelmeńskie 
– umawiamy się, że przegrany wpłaca 500 zł i nikt nikomu nie 
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pokazuje przelewów. Najbardziej zależy mi na tym, by wszy-
scy kończyli start w zdrowiu – to jest to, co najlepszego przy-
wozi się z zawodów. A to, czy można było szybciej ukończyć, 
jest sprawą drugorzędną. Choć wyniki często przychodzą 
w mniej oczekiwanych momentach.
Pamiętam, że pojechałem kiedyś na połówkę Iron Mana prosto 
po czterech bardzo intensywnych dniach wyjazdu z dziećmi. Byli-
śmy non stop na obrotach, wróciliśmy późno, o godz. 22 przepa-
kowałem się na wyjazd i o trzeciej w nocy wstałem, by pojechać 
do Chełmży na start. Czułem zmęczenie, ale nie było opcji, 
by zrezygnować ze startu. Finalnie ukończyłem go na trzecim 
miejscu w swojej kategorii wiekowej, a dziewiąty w klasie open.

Ile czasu wydzielasz z doby na trenowanie?
Latem wychodzi sporo – 18–22 godziny tygodniowo. W sobotę 
np. o godz. 4 rano jestem na rowerze, robię 200–250 km, 
czyli siedem godzin w trasie, w niedzielę biegam. Jak wracam 
z biegania, to z synem wybieram się na godzinę na rower, bo 
trenuje kolarstwo. A kiedy córka jedzie na swoje ćwiczenia, to 
ja przy okazji robię trening na siłowni. Więc czasami po dwóch 
treningach z dziećmi idę dopiero na swój. Jak to pogodzić 
z życiem zawodowym? To kwestia logistyki i konsekwencji. 
Treningów staram się nie odpuszczać. W skrajnych przypad-
kach przesuwam jedynie ich godziny.
Może kiedy z boku się tego słucha, to wydaje się, że to trudne, 
ale jeśli jesteś w tym schemacie, to wcale trudne to nie jest.
Poza tym podczas treningów rozkminiam też różne tematy 
życiowe, firmowe, sprawy w których się udzielam. To też 
dobry czas na rozmyślanie z samym sobą, przychodzą mi 
do głowy różne pomysły, np., w których obszarach upatruję 
szansę na rozwój firmy, nowe wyzwania sportowe, w jak cie-
kawym miejscu „zrobić” rower, czyli mówiąc innymi słowy: 
porządnie się ujechać dla pięknego widoku. Czasu na treningu 
jest sporo, więc jest nad czym myśleć.

Co cię do tego rytmu dopinguje?
Życie mamy jedno i trzeba je dobrze przeżyć. Oczywiście 
mam też słabsze dni, ale jestem mocno zmotywowany. Poza 
tym lubię to co robię, dostarcza mi to przyjemności. A tereny, 
na których mieszkamy aż proszą się o uprawianie takich dys-
cyplin jak bieganie w terenie czy jazda na rowerze.

Jak wygląda w twoim wydaniu modne ostatnio hasło 
work-life-balance?
Ci, którzy mnie znają, potwierdzą, że nie do końca ten balans 
udaje mi się zachować. Są osoby, które nie lubią wychodzić ze 

strefy komfortu, choćby pójść pobiegać i się spocić. A u mnie 
jest to już forma uzależnienia. Nawet wczasy mam zaplano-
wane razem ze startem.

I jakby tego wszystkiego było mało, wspomagasz klub spor-
towy „Nie ma nie mogę”. Przyciągnęła cię nazwa, z którą też 
się utożsamiasz?
Do klubu przyciągnął mnie jego twórca Marcin Konieczny. 
Wspólnie działamy na rzecz wspomnianego Nidzickiego 
Funduszu Lokalnego, zapewniając zdolnym dzieciom warunki 
do edukacji. Kreujemy pomysły, imprezy sportowe, jestem 
współorganizatorem półmaratonu Ukiel i Warmia Run Chal-
lenge, z których wpisowe trafia na NFL.
Jeśli jest jakiś obszar, by wspomóc dzieci, to jesteśmy aktywni, 
zarówno sprzętowo, jak i finansowo. Ale i poświęcając zwykły 
czas, by coś komuś pomóc zorganizować. Bo niekiedy łatwiej 
jest dać pieniądze, niż czas.

Myślałeś o życiu zawodowym zlokalizowanym w dużej 
aglomeracji?
Chyba jestem mocno przywiązany do Olsztyna, a od kilku 
lat do jego okolic. Jeśli się postarasz, można tutaj naprawdę 
dobrze funkcjonować. Zdaję sobie sprawę, że pewnie 
w dużym mieście jest większy potencjał, ale z drugiej strony 
może nie o to chodzi, żeby było łatwiej. Może właśnie to bar-
dziej motywuje do pracy i podejmowania wyzwań. To tak jak 
z tym trenowaniem: łatwiej jest wstać o godz. 9 w słonecznej 
i ciepłej Marbelli i iść na rower, niż o czwartej rano w Stawi-
gudzie, kiedy jest ciemno i zimno. Ale dobrze się czuję na 
warmińskim gruncie. Na chwilę można wyrwać się gdziekol-
wiek w Europie, ale tutaj dalej robić satysfakcjonujące rzeczy 
biznesowe, motywować do rozwoju dzieci, znajomych i zwy-
czajnie dobrze czuć się u siebie.

Lubisz jak czego ci się życzy?
Zdrowia. Kiedy rano wstajesz, mówisz sobie: jeśli masz zdro-
wie, możesz wszystko.

Organizator:

BIZNES WIR

Partner 
wydarzenia:

WIEDZA-INSPIRACJE-RELACJE

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: Radek Walaugo, Mateusz Naumowicz
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DZIECKO, TY I ALIMENTY
Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie sprawy alimentacyjnej, 
musisz wiedzieć, że proces cywilny rządzi się swoimi zasa-
dami. Sądy rodzinne co prawda starają się wspierać osoby 
poszukujące ochrony, zwłaszcza te działające samodzielnie, 
ale bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika i one są zwią-
zane regułami postępowania.
Aby uniknąć rozczarowania decyzją sądu, należy się do pro-
wadzenia takiej sprawy odpowiednio przygotować, i to już 
na etapie przedsądowym. Na co powinniśmy zwrócić uwagę 
przed sprawą o ustalenie lub podwyższenie alimentów?
Po pierwsze, należy wskazać koszty utrzymania dziecka oraz 
dołączyć dowody uzasadniające ich poniesienie. W wielu 
prowadzonych przeze mnie sprawach sądy były zasypywane 
setkami paragonów. Niestety, dowód ten, jeżeli nie zostanie 
powiązany z wyciągiem bankowym lub nie będzie zawierał 
numeru NIP rodzica, nie będzie przydatny. Paragony, i to 
w liczbie hurtowej, można przecież pobrać z okolic kas sa-
moobsługowych, gdzie często są zostawiane przez innych 
kupujących.
Po drugie, w kwocie alimentów należy ryczałtowo określić 
koszty zużycia wody, gazu, prądu i ogrzania wody przezna-
czonej dla użytku dzieci oraz proporcjonalnie wysokości 
czynszu, choć w tym ostatnim przypadku niektóre sądy mają 
odmienne zdanie.
Po trzecie, należy wykazać możliwości zarobkowe drugiego 
rodzica i nie zawsze chodzi tutaj o to, ile on faktycznie zarabia, 
choć to w wielu przypadkach może się okazać wystarczające, 
ale o to, jakie ma możliwości zarobkowe. 
Po czwarte pamiętać należy, że obowiązek alimentacyjny to 
nie tylko usprawiedliwione koszty utrzymania, ale również 
i wychowania dziecka.
Gdy masz problemy z przygotowaniem pozwu lub potrze-
bujesz wsparcia na sali rozpraw, pamiętaj o tym, że zawsze 
możesz zwrócić się do radcy prawnego lub adwokata specjali-
zującego się w prawie rodzinnym.
 
Tekst: Piotr Bazyluk, radca prawny w BAZYLUK | Radcowie Prawni

Mała refleksja z dalekiej przeszłości 
– 75 tys. lat temu wybuchł wulkan 
Toba na obszarze dzisiejszej Indonezji, 
którego erupcja uznawana jest za jedną 
z największych w historii naszej planety. 
Chmura dymu i pyłu unosiła się na wiele 
kilometrów, a nasz gatunek prawie 
przestał istnieć. Na Ziemi pozostało 
mniej niż trzy tys. osób zdolnych do 
rozmnażania się. Czas pokazał, że jako 
gatunek okazaliśmy się więc niepokonani, 
a zapewnienie bezpieczeństwa 
naszemu potomstwu, przez tysiąclecia 
było celem samym w sobie.

BAZYLUK | Radcowie Prawni
 piotr.bazyluk@leas.pl
 prawo.rodzinne.eu 

Spotkajmy się na FB: 
 /bazyluk.radca.prawnyO
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Dzisiaj samo zapewnienie bezpieczeństwa nie jest 
już wystarczające, a rozwój, edukacja i zdolność do 
kreatywnego myślenia to obszary, które odgrywają 

coraz większą rolę w wychowywaniu dziecka. Ale zarówno 
obowiązek wychowania, jak i utrzymania go spoczywa na 
obydwojgu rodzicach, w równym stopniu. Sytuacja kompli-
kuje się w przypadku ich rozstania, co jest zjawiskiem dosyć 
powszechnym. Z danych statystycznych wynika, że w roku 
2020 zawarto 145 tys. małżeństw, natomiast przez rozwód 
rozwiązano ich ponad 51 tys. Dane te nie uwzględniają związ-
ków partnerskich.
Niestety, wzrasta również liczba dłużników alimentacyjnych. 
W 2022 roku odnotowano ich w rejestrze KRD prawie 300 tys. 
Drastycznie też, bo aż o 40 proc., wzrosła liczba dłużników 
alimentacyjnych do 25. roku życia. Pogarszające się dane 
dotyczące polskiej gospodarki pozwalają przewidywać, że 
sytuacja ta może ulec dalszemu pogorszeniu.
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NIE BĄDŹ 
ZWYCZAJNY
Stworzone przez trójkę ambitnych osobowości 
Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego 
w Olsztynie okupuje czołowe miejsca w branżowych 
rankingach firm w Polsce. Oto historia jak można 
skutecznie pozyskiwać dla przedsiębiorców olbrzymi 
kapitał, czerpać przyjemność z bycia mecenasem 
sztuki i angażować się w działalność społeczną.

Szukamy klientów, którzy mają stra-
tegię, chcieliby się rozwijać i doszli 
do takiego etapu, kiedy potrzebują 

pieniędzy z zewnątrz, bo mają konkret-
ny cel i pomysł na ich spożytkowanie 
– wprowadza nas w spotkanie Piotr 
Lendo, współwłaściciel CDEF, jeden z li-
derów pozyskiwania i rozliczania dotacji 
w północno-wschodniej Polsce.
A celów, dla których dotacja jest po-
trzebna, może być wiele: kupno nowej 
maszyny, rozwój technologii produkcji, 
inwestycje w OZE, badania etc. Decydu-
jąc się na współpracę z CDEF warto być 
otwartym i gotowym na rozwój.
Centrum Doradztwa Europejskiego i Fi-
nansowego w Olsztynie wspiera przed-
siębiorstwa i instytucje w ubieganiu się 
o zewnętrzne źródła finansowania inwe-
stycji. Świadczy też pełen zakres usług 
finansowo-księgowych oraz kadrowych 
dla biznesu.
Dorota Łosko, wspólniczka CDEF, która 
specjalizuje się w zakresie przygotowy-
wania i zarządzania projektami finan-
sowanymi ze środków zewnętrznych: 
– Jesteśmy z klientem przez cały proces 
inwestycyjny: od pomysłu na projekt, aż 
po jego finalne rozliczenie. Współpracę 
rozpoczynamy od przeprowadzenia 
analizy potencjału wnioskodawcy i jego 
zamierzenia inwestycyjnego. Szukamy 
odpowiedniego źródła współfinanso-
wania projektowanego przedsięwzięcia, 
tłumaczymy klientowi zasady dofinan-
sowania z języka „programowego” na 
język polski – czyli wyjaśniamy, co tak 
naprawdę oznacza i z czym się wiąże 
każdy punkt uwzględniony w kryteriach 
programu wsparcia.
– W każdej umowie gwarantujemy, że 
jesteśmy w stanie rozliczyć projekt, któ-
rego podjęliśmy się napisać oraz bronić 
na etapie oceny i kontroli a tym samym 
dowieźć go do końca, czyli momentu 
wypłaty całej dotacji. Dlatego zależy 
nam na wyedukowanym, świadomym, 
podchodzącym racjonalnie do swoich 
pomysłów kliencie – podkreśla Piotr.

Miliard w rozumie
Wyróżnikiem CDEF jest to, że rozlicza 
dotacje. A sami przedsiębiorcy często 
podkreślają, że to akurat jest najgorsza 
rzecz. – Wszyscy lubią sukces, bo napi-
sanie wniosku nie jest trudne. Mówiąc 
ironicznie – wystarczy napisać w nim 
wszystko to, o co prosi donator. Ale prze-
cież nie o to chodzi! – wtrąca Piotr Lendo.
– Otrzymanie dotacji to dopiero począ-
tek drogi do powodzenia w biznesie. 
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Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego
 Olsztyn, ul. Zientary Malewskiej 20B
 cdef.pl |   fb/cdefolsztyn

Sztuką jest stworzyć projekt „szyty” 
pod beneficjenta i jego potrzeby, tak 
aby przedsięwzięcie opisane we wnio-
sku było wartością dodaną dla inwe-
stora, a nie utrapieniem. – W stale 
zmieniającym się otoczeniu gospodar-
czym część przedsiębiorców nie jest 
w stanie bezproblemowo przetrwać 
realizacji procesów inwestycyjnych. 
Dlatego bardzo ważnym aspektem jest 
umiejętne zarządzanie zmianą w proce-
sie inwestycyjnym tak, aby możliwym 
było pogodzenie interesów donatora 
i inwestora – wyjaśnia. Często przycho-
dzą do nas beneficjenci, którzy dostali 
już dotację, podpisali umowę o dofinan-
sowanie i proszą o pomoc w jej rozlicze-
niu. Im również służymy pomocą.
Prawie 20-letnia działalność CDEF to 
nie tylko pasmo sukcesów. Sukces obar-
czony jest doświadczeniami i wnioskami 
wyciągniętymi z zagmatwanych spraw, 
z kontaktów z wymagającymi klienta-
mi, z pracy przy ciężkich projektach 
o dofinansowanie unijne. – To właśnie 
te trudne sytuacje dały nam najwięcej 
doświadczenia i ukształtowały obecny 
sukces marki – dodaje Dorota Łosko. – 
Jak widać, warto było przejść przez te 

Elżbieta Lendo
„Wyzwania mnie lubią”. Od 30 lat 
związana z finansami i księgowością. 
Z sukcesem zarządza kilkoma 
spółkami, świetnie odnajduje się 
w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 
Współtwórca CDEF, od ponad 10 lat 
pracuje także w Biurze Regionalnym 
województwa warmińsko-
mazurskiego w Brukseli. Angażuje 
się w działalność kulturalną – jest 
mecenasem sztuki, organizatorem 
koncertów i wernisaży, wspierając 
artystów nie tylko z Warmii i Mazur.

Motto trójki liderów: 

„Sukces nas lubi, z nami polubi i Ciebie”

Piotr Lendo 
„Kompetencje mnie lubią”. Od 2004 
roku związany z CDEF. Specjalizuje się 
w doradztwie gospodarczym i inwesty-
cyjnym dla podmiotów z sektora MŚP 
oraz start-upów (na koncie ponad 3,5 tys. 
godz szkoleń, wykładów i warsztatów 
z zakresu przedsiębiorczości). Absolwent 
UWM w Olsztynie oraz Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. Od wielu 
lat związany z zespołem mentorów dla 
uczestników Międzywydziałowej Szkoły 
Przedsiębiorczości prowadzonej przez 
Akademię Biznesu UWM.

Dorota Łosko
„Skuteczność mnie lubi”. Od 2004 
roku wspólnik CDEF, specjalizuje 
się w obsłudze inwestycyjnej 
współfinansowanej ze środków 
UE, od planowania, przez 
realizację, po rozliczenie inwestycji. 
Uczestniczyła w przygotowaniu 
ponad 700 projektów inwestycyjnych 
(o wartości 1,5 mld zł) i rozliczaniu 
ponad 500 dotacji o wartości 
500 mln zł. Absolwentka UWM 
w Olsztynie oraz Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu.

gorsze chwile i obecnie prezentować 
świetne statystyki.
A te wyglądają imponująco: CDEF przy-
gotowało 800 projektów o łącznej war-
tości 1,9 mld zł i pozyskało niemal 600 
dotacji o wartości ponad 676 mln zł.

Biznes  
wrażliwych dusz
CDEF od lat angażuje się we wspiera-
nie sztuki i prowadzi biznes społecznie 
odpowiedzialny. Na pierwszy rzut oka 
ich świat to twarde cyfry, ale markę 
tworzą wrażliwe dusze, które lubią ota-
czać się pięknem. A ono pobudza, in-
spiruje, dostarcza energii do działania 
i dodaje życiu pasji po godzinach spę-
dzonych w tabelkach. – Nie ma nic gor-
szego, niż być zwyczajnym. Na rynku 
trzeba się czymś wyróżnić. Sztuka jest 
najbardziej stabilna w finansach, sku-
pia ludzi, sprzyja integracji – zauważa 
Elżbieta Lendo.
CDEF dało się już poznać miłośnikom 
sztuki po wernisażach, które organizuje. 
– Wspieramy nie tylko znanych arty-
stów, ale też tych młodych, bo mamy 
świadomość tego, jak trudno jest za-

cząć i wybić się przez brak środków na 
rozwój – dodaje.
CDEF ma w swojej siedzibie własną 
galerię sztuki. W ich biurze można kon-
templować sztukę w luźnej atmosferze, 
a biznesowo rozmawiać i negocjować 
w otoczeniu prawdziwych dzieł.
1 kwietnia organizuje kolejny wernisaż, 
na którym pojawią się znani artyści. 
Piotr podkreśla, że sztuka daje szerszy 
efekt współpracy pod kątem wrażliwo-
ści, ale… – Jest przy okazji świetnym 
rezerwuarem inwestycji – dodaje.
CDEF angażuje się społecznie, bo – jak 
podkreśla Dorota – sukcesem trzeba 
się dzielić. – Ważną tradycją jest dla nas 
coroczne wsparcie dla WOŚP. Mamy już 
na koncie 15 złotych kart telefonicznych 
wylicytowanych na Licytacji Najbardziej 
Hojnych Darczyńców. Bierzemy udział 
w projekcie Szlachetna Paczka i wielu 
innych inicjatywach dobroczynnych. 
Pomoc to coś prostego i oczywistego.
 
Tekst: Kacper Małachowicz 
Obraz: Piotr Ratuszyński
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SKARBIEC  
NOWYCH SZANS

Lata mijają, historia transformuje i przemienia rzeczywistość, a punktem centralnym 
działalności tego stowarzyszenia był i zawsze pozostaje człowiek, jego edukacja i ambicje. 
Wspieranie go w rozwoju przy pomocy nowych technologii. Warmińsko-Mazurski Zakład 

Doskonalenia Zawodowego kończy 30 lat – jest więc okazja zajrzeć za kulisy instytucji, 
która jest cichym motorem napędowym rozwijającego się regionu.

D rzwi od licznych pracowni są w nieustannym ruchu, 
przez korytarz niesie się podekscytowany szept. Męż-
czyzna w średnim wieku próbuje trafić do sali, gdzie 

od dziś będzie zdobywał kwalifikacje na kierowcę samocho-
dów ciężarowych, dwie młode dziewczyny przyszły na kurs 
autoprezentacji, a ktoś chce zasięgnąć informacji o szkoleniu 
z obsługi dronów.
Siedziba Warmińsko-Mazurskiego ZDZ tętni życiem. Podobnie 
jest w dwunastu placówkach w całym regionie. W ofercie do-
radztwo zawodowe, realizacja międzynarodowych projektów, 
przekazywanie funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, multum wielopoziomowych szkoleń i wszech-
stronnych sposobów kształcenia.

Winda dla młodzieży

– Jesteśmy stowarzyszeniem, więc bardzo ważny jest spo-
łeczny wymiar naszej działalności. Bycie blisko człowieka, 
wynajdywanie jego talentów, predyspozycji i pasji niezależnie 
od wieku oraz dotychczasowych doświadczeń – wymienia 
Radosław Szutowicz, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskie-
go ZDZ. – Ale czasem talent bywa tak ukryty i zapomniany, 
a człowiek w swoją niedolę tak zaplątany, że nie w głowie mu 
szukać pomocy i zawodowego wsparcia czasem dziesiątki 
kilometrów od domu. Dlatego cenimy sobie to, że potrafiliśmy 
stworzyć lokalne, powiatowe placówki, gdzie ludzie rozwijają 
się i podnoszą swoje kwalifikacje prawie „na miejscu”.

Rozwój

Szkoły

Projekty

Szkolimy 
zawodowo!
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„Ja do szkoły już nie pójdę, do szkoły 
to chodzą dzieci!” – słyszeli kiedyś. Dziś 
takich głosów praktycznie nie ma. ZDZ 
pomógł przeszkolić i znaleźć miejsce na 
rynku pracy tysiącom dorosłych i skoń-
czyć szkoły setkom młodym ludziom, 
często z problemami. Zmienić ich men-
talność, nadać nowy sens.
– Nie zbywamy ciężkich tematów. Nie 
stronimy też od tych ambitnych. I tych 
ważnych społecznie. Gdybyśmy chcieli 
odcinać kupony, pewnie poprzestaliby-
śmy na komercyjnych szkoleniach z BHP. 
Tymczasem na jednym „piętrze” szkolimy 
dyrektorów, prezesów i menadżerów. Na 
drugim stawiamy na fotowoltaikę, drony 
czy nowatorskie pompy ciepła. Trzecie 
„piętro” naszej działalności to szkolenia 
specjalistów rzemiosł wszelakich.

„Windę” puszczamy również w kierunku trudnej młodzieży 
– poprzez gimnazja dla dorosłych i matek na wychowaw-
czym – starając się w uzyskaniu dotacji na żłobki i nianie. 
W Bartoszycach otworzyliśmy też integracyjne przedszkole. 
Działalność tak wielotorowa, jak przychodząca po wszystkim 
satysfakcja – obrazuje Radosław Szutowicz. 
Czasy się zmieniają i potrzeby na rynku pracy się zmieniają. 
Symbolem nowego wizerunku ZDZ ma być też idące z duchem 
czasu logo instytucji.

Za skarbcem do Berlina
Jednak trzy dekady temu tak pięknie to nie wyglądało. W latach 
80. głównym polem działalności dawnych ZDZ był przemysł 

ciężki, a odbiorcami stocznie, kopalnie i wojsko. Po przemia-
nach ustrojowych okazało się, że blaszane skrzynki na amunicję 
do czołgów czy specjalistyczne rusztowania nieodzowne przy 
budowie statków przestały być produktem pierwszej potrzeby. 
Warsztaty pracowały jak dawniej, a odbiorców ubywało. Poja-
wiły się problemy z płynnością finansową, własne lokale zaczę-
to podnajmować, a do drzwi zapukał komornik.
– Pewnego dnia, na początku lat 90., wyglądając przez okno 
zauważyłem panów z miarkami. Przechadzali się po podwórku 
szukając dogodnego miejsca na skarbiec bankowy, bo tere-
nem po upadającym dawnym ZDZ zainteresowany był bank.  
Był to dla mnie wielki afront, który szczęśliwie szybko 
przerodził się w ambitny pomysł: a może zamiast skarbca 
bankowego moglibyśmy tu nadal budować skarbiec kom-
petencji ludzkich, kapitału społecznego, kształcić ludzi na 
nowe sposoby, przekwalifikowywać? I tak zaczęliśmy się 
szkolić w Berlinie Zachodnim o działaniu wolnorynkowej go-
spodarki – wspomina Henryk Narwojsz, emerytowany prezes 

Warmińsko – Mazurskiego ZDZ, który w ub. roku po 29 latach 
kierowania placówką przekazał pałeczkę młodszemu Szutowi-
czowi. – Szkolimy tu monterów i spawaczy, więc mnie również 
od tego stowarzyszenia, które przez 30 lat budowałem, ciężko 
się teraz odmontować i odspawać – żartuje.
23 listopada 1992 roku w sądzie w Olsztynie zarejestrowano 
nowy Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowe-
go. Nazwę zmieniono jednak tylko kosmetycznie, nie chcąc 
zupełnie zrywać z historią sięgającą dziesiątek lat wstecz. 
– Tradycje starego ZDZ sięgają Ziem Odzyskanych i budowa-
nia na nich powojennego świata i nowej polskiej tożsamości. 
Czasem któryś z naszych kursantów wspomni, że w latach 50. 
szkolił się tu jego dziadek. To miłe, dlatego nie chcieliśmy do 
końca odcinać się od tego – wyjaśnia Henryk Narwojsz.

Nie za stary na naukę?
Lata 90. – zamknięto fabryki, zlikwidowano PGR-y. Nowy ZDZ 
otworzył się na nowe czasy, nowych ludzi i nowe wyzwania. 
A jednym z pierwszych było zaopiekowanie się tysiącami, 
często niskowykwalifikowanych bezrobotnych, którzy zalali 
w momencie zmian ustrojowych rynek pracy. Postawiono 
również na ich mentalną przemianę i nowy sposób myślenia 
o sobie, ale i wykonywanym zawodzie.
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ZDZ – Warmińsko-Mazurski 
Zakład Doskonalenia Zawodowego

 Olsztyn, ul. Mickiewicza 5
 89 527 67 62
 sekretariat@wmzdz.pl
 www.wmzdz.pl

– Trzeba było dać również wsparcie psychologiczne, czasem 
wizerunkowe. Myślenie „jestem za stary na naukę i na nowy 
zawód” zamienić na „wolny rynek daje mi nowe szanse i moż-
liwości, dlatego chcę się kształcić i zainwestować w siebie”. 
Nauka i podnoszenie kwalifikacji przestały być wstydem. Upro-
ściliśmy też procedury, by potwierdzić kwalifikacje do zawodu. 
To niewiarygodne, ilu ludzi ma fach w ręku, a brakuje im na to 
potwierdzającego dokumentu – zauważa Radosław Szutowicz.
Henryk Narwojsz: – Pamiętam widok zaniedbanych, zlęk-
nionych kobiet z terenów po byłych PGR-ach. W Mrągowie 
zorganizowaliśmy im wtedy spotkania z kosmetologiem 
i fryzjerką. Sam potem tych eleganckich i pewnych siebie pań 
nie poznałem. Dziś są znakomitymi i wykwalifikowanymi pra-
cownicami. Takie przemiany ludzkie, w których mieliśmy swój 
udział, dają nam radość i satysfakcję.

Politechnika na trzeci wiek
Wyzwaniem i szansą dla ZDZ był również postęp technolo-
giczny. Pierwszy kredyt zaciągnęli 30 lat temu na profesjo-
nalną pracownię komputerową i zaczęli szkolić kursantów 
z poruszania się w sieci.
– Dzisiaj naszą wielką dumą jest Centrum Szkoleń Branżo-
wych – podkreśla Szutowicz. – To nasz specjalny poligon 
doświadczalno-budowlany, który udało nam się stworzyć na 
terenach po byłej chłodni w Olsztynie. Tam, w bezpiecznych 
warunkach, ludzie uczą się fachu w pracowniach i halach, któ-
re odwzorowują prawdziwe place budowy czy specjalistyczne 
zakłady przemysłowe.
Warmińsko-Mazurski ZDZ to historia trzech dekad wsparcia, 
edukacji, postępu i nowych celów.
– Nauczanie, świadome prowadzenie kogoś przez swój spo-
sób myślenia, celowa próba przekazania komuś tego, co się 
samemu wie i metodyka nauczania są kwintesencją człowie-
czeństwa. Zauważmy, że w świecie zwierząt nie ma typowych 
„nauczycieli”, jest raczej nauka przez naśladownictwo i do-

świadczenie. W świecie zwierząt nie ma też długofalowych 
planów i ambicji. Dlatego tak cenimy sobie tę delikatną ma-
terię umysłu ludzkiego, z którą na co dzień mamy zaszczyt 
pracować – opowiada prezes Szutowicz.
Warmińsko-Mazurski ZDZ ma ludzką twarz: niewinnego dziec-
ka, zbuntowanego nastolatka, oddanej matki czy silnego męż-
czyzny w kwiecie wieku. Wkrótce może mieć również twarz 
aktywnego seniora. Jednym z pomysłów najbliższej przyszłości 
jest stworzenie projektu na kształt Politechniki Trzeciego Wie-
ku. – Bo bycie blisko każdego człowieka, wspieranie go, eduko-
wanie i motywowanie, to nasz nadrzędny cel na kolejne 30 lat. 
A może 50, a nawet 100 – słyszymy twarde postanowienia.
 
Tekst: Agnieszka Porowska, obraz: Arch. WM ZDZ
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33 startupy z Warmii i Mazur wzięły udział w projekcie Speed 
Up Your Business, który od 2020 roku realizuje Bank Żywności 
w Olsztynie. W ostatniej trzeciej edycji, która wciąż trwa, jest 11 
firm. Każda z nich zgłosiła się do projektu z własnym pomysłem 
na biznes. W przygotowanych produktach i usługach zawarły 
całą swoją wiedzę i doświadczenie. Niezależnie od branży 
postawiły na innowacje – nowoczesne rozwiązania pojawiły się 
m.in. w zakresie oszczędzania i zarządzania finansami, budowa-
nia domów, projektowania maszyn, a nawet branży kreatywnej. 
Jednak aby to osiągnąć młodzi przedsiębiorcy potrzebowali 
wsparcia ekspertów. Właśnie dlatego zgłosili się do projektu.
– Wzięłam w nim udział za namową znajomych, innych 
przedsiębiorców, którzy znali program i dzięki niemu zyskali 
zupełnie nowe spojrzenie na swoją działalność. Wspaniale się 
rozwinęli podczas współpracy m.in. z dedykowanym, doświad-
czonym managerem inkubacji – podkreśla Marta Milewska, 
twórczyni marki Pani Jesień Naturalnie, która specjalizuje się 
w przygotowywaniu mieszanek z regionalnych ziół i owoców. 
W ramach projektu jej mieszanki zostaną poddane badaniom 

BIZNES, 
START I UP

mikrobiologicznym. – Tym akurat nie wszyscy mogą się po-
chwalić. Bezpieczne, przebadane i potwierdzone odpowied-
nimi dokumentami zioła będą unikatowe w regionie – dodaje.
Wyjątkowe będą też kafle ceramiczne przygotowane przez 
Annę Wojszel – tradycyjnie wypalane w ceramicznym piecu, 
zawierające w sobie ducha regionu, ozdobione motywami 
warmińsko-mazurskich roślin i pejzaży. Artystka z Wipsowa 
znana jest w regionie z finezyjnego malowania przystanków 
autobusowych. Dzięki niej zyskują klimatyczną, warmińską 
estetykę. – Do projektu przyszłam z nowym pomysłem, tym 
razem ceramicznym. Kafle warmińskie jako dekory do pro-
jektów wnętrzarskich i nie tylko. Mocno inspirowane warmiń-
sko-mazurską przyrodą. Poznałam tu wielu wspaniałych ludzi 
z głowami pełnymi pomysłów. Otrzymałam wsparcie marke-
tingowe, promocyjne, prawne, księgowe – wylicza. – Dzięki 
projektowi szerzej zaczęłam patrzeć na swój biznes i teraz 
wiem, w którym kierunku mam się rozwijać.
Specjaliści świadczący usługi w ramach Programu Rozwoju 
Przedsiębiorstw „spinają” wszystkie działania startupów, 
dzięki czemu finalnie na rynek trafiają profesjonalne usługi 
i produkty. W trzeciej edycji programu można znaleźć wiele 
artystycznych firm, ale nie brakuje w nim też technologicznych 
nowinek, jak np. bloczków z konopi siewnych do budowania 
domów. – To ekologiczna alternatywa dla bloczków betono-
wych i ceramicznych oraz styropianu. W połączeniu z wapnem 
są siedem razy mocniejsze od betonu, w pełni biodegradowal-
ne, wodoodporne, odporne na pleśń – wymienia zalety Rafał 
Jurkowski, inżynier budownictwa, który wraz z Łukaszem Mi-
roszem tworzą startup Success Way. Działają w duchu ekologii 
i powrotu do korzeni, pokazując, że to, co polskie, jest zdrowe, 
najwyższej jakości, ekologiczne i ekonomiczne.
W kwestii ekonomii zaś wiele do zakomunikowania ma startup 
MoMoney. Tworzy aplikację do planowania i zarządzania bu-
dżetem. – Markę MoMoney stworzyliśmy z myślą o osobach, 
które chcą świadomie zarządzać swoimi finansami – nie tylko 
patrzeć wstecz, ale przede wszystkim planować i oszczędzać – 
wyjaśnia Maciej Helbrecht, jeden ze współtwórców MoMoney.
 
Tekst: Ewelina Zdancewicz

 

Pomysł na biznes może zrodzić się 
w każdym momencie – podczas rozmowy 
ze znajomymi, picia herbaty czy szkolenia. 
Jednak sam pomysł to za mało, potrzebne 
jest działanie. Startupy z projektu Speed 
Up Your Business po raz kolejny pokazały, 
że wystarczy chcieć.
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Biuro Projektu: Kuźnia Społeczna
ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn
mail: kontakt@akceleratorspeedup.pl

SPEED UP YOUR BUSINESS
Projekt Speed Up Your Business realizowany przez Bank Żywności 
w Olsztynie współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Finał trzeciej i  ostatniej edycji – 14 marca 2023  roku / Demo Day / 
Kuźnia Społeczna w Olsztynie
Firmy trzeciej edycji projektu: Success Way Sp. z o.o. • Pracownia Arty-
styczna Ekologia Anna Wojszel • Manez Sp. z o.o • Momoney Sp. z o.o 
• Piotr Wasyluk Projektowanie Kreatywne • Pani Jesień Sp. z o.o • Ale Ba-
lony Team Sp. z o.o • Lifebalance Sp. z o.o • Kreatywna Przestrzeń Arty-
styczna L&XV Fifty&Fifteen Beata Salata • „I ambroziak” Piotr Ambroziak 
• 3D Projekt Łukasz Zielonka
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I ZESPOŁU
SIŁA PASJI 

Działają na rynku od 30 lat. Ich wartością jest solidarność. 
To dzięki niej przetrwali pandemię, rozwinęli firmę 

i radzą sobie z ciągłymi zmianami. A przy tym zachowują 
pasję i radość. Dokąd biegnie zespół BRBK?
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– Sukces Artura to dla mnie najlepszy prezent na 30-lecie 
działalności i potwierdzenie, że to, co robię, ma sens – podkre-
śla pani Barbara.
Zainteresowania zespołu BRBK wychodzą daleko poza obszar 
zawodowy. Pracownicy i wspólnicy firmy zaangażowanie wy-
kazują też w sporcie, akcjach charytatywnych i prywatnych 
spotkaniach poza pracą. Artur ma za sobą m.in. maraton 
i osiem półmaratonów. Ewa Chełchowska, najaktywniejsza 
biegaczka BRBK, startowała w biegu ultra w Starych Jabłon-
kach na ponad 70 km czy w półmaratonie po wydmach i gó-
rach na hiszpańskiej wyspie Fuerteventura. Do tego pięć 
maratonów i 15 półmaratonów. Z kolei Marta Muzyk z sukce-
sami startuje w biegach z przeszkodami Runmageddon. Wie-
lokrotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji open 
kobiet. W 2021 roku zajęła pierwsze miejsce w kategorii OPEN 
Kobiet w Gdyni. – Jest niezniszczalna! – zaznacza Artur Żuk. 
Co ważne, zespół BRBK ma na swoim koncie także kilkukrotną 
organizację różnych biegów charytatywnych. Ostatni, z oka-
zji 30-lecia firmy, dedykowany był siedmioletniej Martynce 
Wlizło. Podczas biegu zebrano kilkanaście tysięcy złotych, 
które przekazano na zakup nowoczesnej pompy insulinowej 

dla chorej dziewczynki. – Nasze imprezy biegowe nie są tylko 
okazją do świętowania. Chcemy, aby zawsze miały aspekt 
charytatywny – wyjaśnia Artur.
Większość pracowników BRBK to zaangażowani biegacze, 
ale nie tylko bieganiem firma stoi. Każdy może opowiadać 
o swojej pasji i w wybrany sposób wcielać ją w życie BRBK. 
– Jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły. Mamy w firmie 
nawet grupę czytelniczą. Czasem jestem zdumiona tym, ile 
pasji mają ci ludzie – chwali Barbara Kułakow. – Oglądają 
razem mecze, organizują akcje pomocowe, lubią ze sobą 
przebywać.
Wkrótce będą mieli jeszcze jedną możliwość wspólnego 
spędzania czasu. Dwa razy w tygodniu będą się spotykać po 
pracy na warsztatach jogi. Chcą zgłębiać tajniki oddechowe, 
aby zminimalizować wpływ otaczającego ich stresu i pędu. Bo 
przy całym entuzjazmie do zawodu nie ukrywają, że jest on 
trudny. – Zwłaszcza przy ciągle zmieniającym się prawie po-
datkowym – podkreśla pani Barbara. – Jednak robimy wszyst-
ko, żeby zachować pasję… i żeby nie było nudno!

 
Tekst: Ewelina Zdancewicz

BRBK Barbara Kułakow i Wspólnicy
Podatkowo-Księgowa Spółka Komandytowa

 Olsztyn, ul. M. Zientary Malewskiej 25
 www.brbk.pl

„Jeśli chcesz iść szybko, wyrusz sam. Jeśli chcesz zajść 
daleko, poszukaj towarzystwa”. To cytat, który znajduje się 
w BRBK – Kancelarii Podatkowej Barbary Kułakow w Olsz-
tynie. Widnieje na pamiątkowym zdjęciu, które pani Barbara 
otrzymała od pracowników z okazji 30-lecia firmy. Zespół 
świętował je w czerwcu.
– Naszą wartością jest solidarność – podkreśla Barbara Ku-
łakow. BRBK przez 26 lat funkcjonowała jako jednoosobowa 
działalność gospodarcza, jednak przez cały czas opierała się 
na sile zespołu. 
– Cztery lata temu postanowiłam to wykorzystać, zaprosiłam 
do współpracy moich pracowników i wspólnie utworzyliśmy 
podatkowo-księgową spółkę komandytową. W chwili obecnej 
na rzecz klientów pracuje około 50 osób, w tym 9 współwła-
ścicieli. Wkrótce dołączy do nas, jako wspólnik, menedżer 
w dziale personalnym Wojtek Żak, gigantyczny gość, który 
jeszcze niecałe 5 lat temu był stażystą. Wyławianie młodych 
osób, które są zainteresowane odniesieniem sukcesu w zawo-
dzie to nasza idée fixe.
Dumę słychać w głosie pani Barbary, gdy mówi o swoim ze-
spole: – To ludzie wyszkoleni, odpowiedzialni, zaangażowani 
i empatyczni – wylicza. Świetnie pracują, 
nieustannie się uczą, ale też biorą udział 
w biegach i wydarzeniach okolicznościo-
wych oraz – co najważniejsze – zawsze 
się wspierają. U nas nie ma rywalizacji. 
Starsi stażem cieszą się sukcesami mło-
dych adeptów i chętnie dzielą się z nimi 
wiedzą – opisuje. Jedną z osób z naj-
większym doświad czeniem w BRBK 
jest Artur Żuk. W 2005 roku zaczynał 
jako stażysta, obecnie jest jednym ze 
wspólników, dyrektorem zarządzają-
cym. Niedawno zdał niełatwy egzamin 
na doradcę podatkowego. – Zakres 
materiału do przyswojenia na egzamin 
jest bardzo obszerny, ale dzięki wiedzy 
oraz doświadczeniu zdobytym w BRBK 
miałem ułatwione zadanie – zaznacza.
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Wielu melomanom trudno będzie sobie 
wyobrazić Filharmonię Warmińsko-Mazurską  
bez maestro Piotra Sułkowskiego. 
Z jakimi emocjami kończy tę wyjątkową  
dekadę równie wyjątkowa postać kultury?

MADE IN: Na pewno doskonale pamiętasz pierwsze wraże-
nie, kiedy zobaczyłeś nowy budynek filharmonii, której za 
chwilę zostałeś dyrektorem?
Piotr Sułkowski: Tak, zaczynał się okres letni i słońce na tym 
szkielecie elewacji tak pięknie grało. Sam obiekt promieniował 
swoim blaskiem i świeżością.

Debiut mocno cię stresował?
Na pewno dopadła mnie energia nowości i dreszcz niepokoju 
– czy ludzie mi zaufają, bo oczekiwania do rozwoju były duże.

Dzisiaj publika nie chce cię wypuścić z Olsztyna. Z jakimi 
emocjami kończysz tę piękną, 11-letnią przygodę?
Właśnie to jest najtrudniejsze, bo chciałoby się tego nie 
kończyć w takich momentach, kiedy mnóstwo informacji 
dociera wręcz z takim niedowierzaniem, że odchodzę. Proszą 
o zmianę decyzji, bo nie wyobrażają sobie, by mnie tu nie 
było. Więc to oczywiste, że w tak dobrych emocjach człowiek 
jeszcze bardziej zastanawia się czy na pewno dobrze robi, czy 
ta zmiana jest potrzebna. Ale ja zawsze stawiam sobie nowe 
cele, wyzwania i to nie znaczy, że tu się wszystko kończy, bo 
z wielkim sercem będę tu wracał i wspierał jeśli tylko będzie 
taka pomoc potrzebna.

Na pewno Olsztyn może na to liczyć.
Ale ta zmiana jest mi potrzebna, by robić coś nowego w Kra-
kowie. Ja się tam wychowałem, wykształciłem i rozwijałem. 
Więc to, co udało mi się zrobić w Olsztynie, na pewno nie 
byłoby bez tego, czego nauczyłem się w Krakowie. Czuję, że 
teraz muszę oddać coś i krakowskiej operze.

Wyprowadziłeś filharmonię z jej pięknego gmachu do kon-
certowania w mniej oczywistych miejscach: na wodach Term 
Warmińskich, w plenerach, w kościele czy w ostródzkiej are-
nie. Jak powinna ewoluować kultura wysoka?
Najważniejsze, by była otwarta na każdego odbiorcę. Trze-
ba próbować odważnymi decyzjami, bo kultura wysoka ma 
bardzo dobrą ofertę, ale czasem zamyka się w myśleniu, że 
człowiek musi do niej przyjść, a ona do człowieka nie wy-
chodzi. A to jest bardzo istotne, byśmy byli otwarci również 
na nowych odbiorców, którzy sami z siebie nie zapukają do 
filharmonii czy teatru. Oni muszą być zaproszeni i to w bardzo 
sprytny sposób, żeby zobaczyć jak to ciekawe, że to też ich 
dotyczy, i że to nie jest dla nich obca materia. Dlatego niektóre 
pomysły okazały się nieźle wstrzelone.

 A jak daleko można serwować w filharmonii rozrywkę, by tej 
wysokiej kultury jednak nie umniejszyć?
Trzeba przede wszystkim wyważyć jakość, a nie proporcje. 
Jeśli rozrywka jest na odpowiednim poziomie, który pokazuje 
kunszt artystów, znajdzie miejsce w filharmonii czy w operze.

Twoje słynne błyszczące marynarki są właśnie zwiastunem 
tej rozrywki w dobrym tonie?

O NIEZNANYCH HISTORIACH
CZYLI ZNANE POSTACIE 

ROZMOWY NA

PIOTR SUŁKOWSKI
przez prawie 11 lat pełniący funkcję dyrektora generalnego 
i artystycznego Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 
w Olsztynie. Pochodzi z Krakowa, gdzie objął prowadzenie 
Opery Krakowskiej, w której pracował już wcześniej też 
11 lat. Prof. Sułkowski to dosłownie i w przenośni człowiek 
orkiestra. Dokonań w świecie muzyki poważnej, ale i na 
całym świecie ma imponującą listę. Do tego zajmuje się 
pracą dydaktyczną – w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
jest szefem Katedry Dyrygentury, ale zajęcia z dyrygentury 
prowadzi nawet w… Hiszpanii. Człowiek zasłużony dla 
rozwoju kultury muzycznej na Warmii i Mazurach.

ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ, MAESTRO
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Dlaczego Bond jest droższy od Beethovena  
i ile razy wypada klaskać na bis? 
– przeczytaj cały wywiad na madeinwm.pl

rozmawiał  Rafał Radzymiński
data  24 listopada 2022 / godz. 13.00
miejsce   na schodach w Filharmonii  

Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
obraz  Michał Bartoszewicz

One pojawiły się trochę przypadkowo. Mam całkiem spore do-
świadczenie w koncertowaniu w Stanach czy krajach Ameryki 
Południowej i tam strój w stylu broadwayowskim jest wpisany 
w tzw. pop koncerty, te lżejszego formatu, na które mnóstwo 
ludzi czeka, bo przynoszą im radość, uśmiech i dają pozytyw-
ną energię. I któregoś razu w Stanach trafiliśmy z żoną na bro-
katowe marynarki. Stwierdziliśmy, że kupimy je na któregoś 
Sylwestra, a potem okazało się, że zostało to bardzo ciepło 
przyjęte przez publiczność po pierwszym koncercie.

Ile masz kolorów?
Zainwestowałem w sześć różnych.

Czego nie odważyłbyś się wpuścić do repertuaru filharmonii?
Muzyki, która nie do końca nadaje się do jej sali koncertowej, 
a bardziej widzę ją w plenerach, stadionach czy boiskach, 
gdzie przy okazji ludzie mogą też sobie potańczyć. Przecież 
zapalanie zapalniczek przy muzyce w filharmonii raczej nie 
przystoi. Jest nieeleganckie. Filharmonia to jedna ze świątyń 
sztuki. A nie wszystko nadaje się do wpuszczenia do miejsca 
sakralnego, muzealnego, teatralnego. Czy powinniśmy to 
świadomie promować? Chyba nie.

Festiwal muzyki filmowej w Ostródzie to twoje dzieło, na 
które zjeżdżają melomani z kraju. Co dalej z nim będzie?
Kolejna edycja zaplanowana 30 czerwca – 1 lipca. Jeśli nic się 
nie wydarzy, co mogłoby zablokować festiwal, to wspólnie 
z marszałkiem mamy nadzieję, że będzie mi dane dalej spra-
wować pieczę artystyczną nad festiwalem. Chcemy wspierać 
tę inicjatywę, bo wierzymy, że warto.

A gdybym zapytał o twoje olsztyńskie dzieło życia?
Myślę, że może to być wypromowanie naszego patrona Fe-
liksa Nowowiejskiego poprzez nagranie dwóch jego wyjątko-
wych oratoriów: „Quo Vadis” i „Powrót syna marnotrawnego”. 
Za zrealizowane płyty zebraliśmy wiele nagród. Nie udało 
nam się nagrać ostatniego dzieła „Znalezienie Krzyża Święte-
go”, ale może projekt wróci do realizacji. Byłby komplet wspa-
niałych dzieł naszego patrona.

A najbardziej szalone wyzwanie?
Na pewno zrealizowanie w czasie największej pandemii mu-
sicalu „Pora Jeziora”. A musieliśmy to zrobić, by nie zwracać 
dofinansowania. Musical powstał za zamkniętymi drzwiami 
i dopiero po roku mogliśmy pokazać go publiczności.
Mieliśmy szczyt zachorowań, a przez kilka tygodni w przy-
gotowaniach uczestniczyło każdego dnia ponad 100 osób, 
które przecież wracały do domów, więc możliwości zakażeń 
były gigantyczne. Realizacja musicalu była wręcz wyzwaniem 
niemożliwym. Każdego dnia sprawę stawialiśmy jasno: no do-
brze, dzisiaj się udało, ale zobaczymy czy jutro nie będziemy 
zablokowani przez wirusa i wszyscy nie zostaniemy pozamy-
kani w domach.
Chyba Duch Święty czuwał nad nami, że to się udało.

Filharmonię doskonale znamy od strony widowni – a jak ta 
twórcza praca wygląda za kulisami? Nie sądzę, by na pró-
bach też było tak wzniośle, przyjemnie i dostojnie. Muszą 
być pewnie tarcia, jak w drużynie sportowej, która potrzebu-
je skrajnych emocji do sięgnięcia po medal.
Oczywiste jest, że wśród artystów często pojawiają się rzeczy, 
które zaskakują i trzeba szybko reagować.

Na przykład?
Na próbie generalnej okazuje się, że nie zagra np. trębacz, bo 
wybił zęba lub ma rozciętą wargę i nie jest w stanie wydoby-
wać z trąbki dźwięku. Jest awaria. I albo odwołujemy koncert, 
albo ściągamy kogoś, kto zagra bez próby a vista. Jeżeli dalej 
kontynuować porównanie do drużyny sportowej, to na mecz 
ma wejść bramkarz, który nigdy nie bronił. Ta sytuacja musi 
więc zmobilizować innych graczy, by jeszcze bardziej bronili 
bramki. I w orkiestrze jest tak samo.

Jeśli zabranie jednego muzyka w 60-osobowej orkiestrze to 
naprawdę jest to tak poważny problem?
Jeśli mam czternastu skrzypków i jednego zabraknie, możemy 
zagrać w trzynastu. Ale jeżeli mamy pierwszego trębacza, 
który gra indywidualną partię? W pewnych sekcjach nie mamy 
dublera i ktoś po prostu nie zagra pewnej partii utworu. Albo 
ściąga się muzyka z kraju, albo odwołuje koncert. Reagować 
trzeba bardzo szybko, bo drużyna nie może wyjść w dziesię-
ciu zawodników, gdyż jednego brakuje. W piłce jest to wbrew 
przepisom i u nas zagrać w niekompletnym składzie jest wy-
soce nieprofesjonalnie. Tak w zawodowym świecie się nie robi.
A co poza tym? Za kulisami w codzienności mnóstwo jest te-
matów, tak jak w każdej innej pracy – ktoś przychodzi ze złym 
humorem, a ktoś z pozytywnym nastawieniem. Nietrudno 
więc o tarcia i wymianę emocji.

Tarcia o co?
Np. o brak przygotowania. Tracimy czas, bo jest próba, a ktoś 
przychodzi bez przygotowanej własnej partii. I trzeba robić 
dodatkową próbę.

Więc z nerwów było trochę połamanych batut?
Rzadko na próbach dyryguję z batutą właśnie dlatego, żeby 
ich nie łamać…(śmiech)
Ale to jest praca twórcza. Jeśli są emocje, to one doprowadza-
ją nas do efektów i o to też chodzi.

A jakie emocje zbudowały w tobie Olsztyn i Warmia?  
Zżyłeś się z regionem, poznałeś go, zawiązałeś tu mnóstwo 
przyjaźni.
Powiedziałem już kiedyś publicznie, że nazwałem się War-
miakiem, bo tak właśnie się czuję. Warmię traktuję jako 
najważniejsze moje zawodowe miejsce. Bez tych przyjaźni 
i fantastycznych ludzi jakich tu poznałem, nie dałoby się tego 
wszystkiego zrobić nigdzie indziej, jak właśnie w tym miejscu. 
Ich ambicja i dzielenie się swoimi szalonymi pomysłami rodziły 
takie koncerty jak muzyka na wodzie w Termach Warmińskich, 
wyjazdy w plenery z Lasami Państwowymi czy festiwal w Ar-
chikatedrze we Fromborku. Spotkane tam osoby mają w sobie 
mnóstwo pasji i same zachęcają, byśmy podejmowali się 
wyzwań niesztampowych. Czasem może wyglądało to na 
wariactwo, ale jakże ciepło było przyjmowane przez widzów.
I to też buduje markę filharmonii.

 LUDZIE
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MĘŻCZYZNA I MASZYNA

RODZINNA BECZKA

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:

Pierwszy Mercedes pojawił się na trzy lata przed tym jak Kazik 
przyszedł na świat. Marka na zawsze pozostała już w rodzinie, 
więc nic dziwnego, że życia bez Mercedesów Kazik też sobie 
nie wyobraża.
Wacław, tata Kazimierza Świerczyńskiego, w 1975 roku zało-
żył w Olsztynie warsztat samochodowy. Jako wykształcony 
mechanik porzucił dotychczasową pracę na taksówce (zjeź-
dził Warszawę i trzy Fiaty 125). W 1981 roku sprowadził z Nie-
miec swojego pierwszego Mercedesa, model W115. – Musiał 
wtedy kosztować niemałe pieniądze, bo tata opowiadał, że 
na samo cło zabrakło mu ze sprzedaży trzyletniego Fiata 125p 
– wspomina Kazik.
Ale niemiecki diesel (wówczas tanie paliwo dostępne bez kar-
tek) okazał się świetną inwestycją, bo przez kolejnych 10 lat 
ani razu nie zaszwankował. – Nie pamiętam nawet, by tata 
kiedykolwiek go naprawiał – dodaje.
W 1991 roku sprowadził z Niemiec następcę, czyli popularną 
„beczkę” W123 – samochód legendę jeśli chodzi o nieznisz-
czalność (Kazik wyczytał w instrukcji, że producent nie podaje 
procedury naprawy tylnego mostu napędowego, ponieważ… 
nie przewiduje jego awarii). I to on naznaczył „mercedesow-
ską” fascynacją Kazika: uczył się na nim jeździć i mechaniko-
wać pod okiem doświadczonego ojca. – Chyba już od zerówki 
stale przesiadywałem z tatą w warsztacie, ku niezadowoleniu 
mamy, bo wiecznie wracałem usmarowany – wspomina.
Po latach zżył się z autem do tego stopnia, że kiedy ojciec 
sprzedał go znajomemu, za pierwsze zarobione pieniądze 
Kazik odkupił go. Było jednak już mocno zniszczone i w zasa-
dzie czekało je złomowanie. – Pamiętam, że odkupiłem go 
jesienią, ale już po półrocznym remoncie, na majówkę wyje-
chałem na przejażdżkę – wspomina.
Tata w tym czasie przesiadł się na kolejną ewolucję niemiec-
kiej limuzyny – W124. – „Rozgryzł” te Mercedesy do ostatniej 
śrubki, wyspecjalizował się w ich naprawach i sam jeździł nimi 
bez przerwy, doceniając ich solidność – dodaje Kazik.
Jemu z kolei trafiła się kolejna okazja. Otóż wdowa po zna-
jomym zwróciła się do zaprzyjaźnionego warsztatu pana 
Wacława, by pomógł sprzedać jej model W123 300D. – Kiedy 

zobaczyliśmy stan auta, szybko uznałem, że to ja go muszę 
kupić. Pojawiły mi się więc na stanie dwie „beczki”, wobec 
czego moją dotychczasową czerwoną, czyli naszą dawną 
rodzinną, sprzedałem, żałując do dzisiaj – opowiada.
Tych sentymentalnych historii jest zresztą w rodzinie więcej. 
Kiedyś do pana Wacława zawitał znajomy z pytaniem czy nie 
zabierze od niego uszkodzonego, „nadającego się chyba na 
złom” – jak ocenił – Mercedesa W124 w zamian za… akumu-
lator. Zamienił się, wyremontował głowicę i do dzisiaj auto 
jeździ w rodzinie. 
Po tacie, który odszedł niespełna dwa lata temu, wciąż 
w garażu pozostał jego osobisty W124 200D. Z kolei swojej 
„beczki”, którą pojechali z żoną do ślubu, nie planuje sprze-
dać nigdy. Kiedy dwójkę dzieci zabiera na weekendową 
wycieczkę, negocjują między sobą, kto będzie siedział „na 
przednim fotelu”. Z kolei na co dzień jeździ rodzinnym W124 
w wersji kombi.
Pasją i wiedzą o Mercedesach Kazik dzieli się też z internau-
tami. Prowadzi forum (beczkolandia.com.pl), które założył 
też pasjonat „beczek”, ale niestety zginął w wypadku. Forum 
mogło zniknąć, bo nikt nie podjął się jego kontynuowania, 
więc Kazik reaktywował je. Dzisiaj to kompendium wiedzy 
o modelu W123. Jak ktoś ma problem, znajdzie tam odpowie-
dzi bez zadawania pytań.
 
Tekst: Rafał Radzymiński, obraz: Michał Bartoszewicz
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WYBRANE OFERTY SALONU, WIĘCEJ NA MAZUREK.COM.PL

MERCEDES E 300DE
Hybryda plug-in z dieslem? Komu elektryczne Mercedesy 
jeszcze nie w głowie, a jednak liczy koszta codziennej eksplo-
atacji, marka nie pozostawi go bez możliwości wyboru. E klasa 
na olej napędowy, ale z możliwością ładowania z gniazdka 
elektrycznego, dzięki czemu na samym prądzie pojedziemy 
około 40 km. A w trasie – słynny niemiecki transatlantyk, 
z nie mniej słynnym dieslem. W koncernie mówią o tym aucie 
„król relaksu”. W mieście nie ma problemu, by – korzystając 
z jazdy w dwóch trybach: elektrycznym i konwencjonalnym 
– zmieścić się w średnim spalaniu rzędu 3,5–4 l/100 km. Są 
jeszcze inne kuszące parametry: sprint do setki w ledwie 5,9 s.

Mercedes E 300de (hybrid) AMG Line, 2,0 
211 KM, 2022 rok, przebieg 10 km, 339 tys. zł

PORSCHE CAYENNE
Jeśli jesteście fanami Porsche, to modelowi Cayenne złóżcie 
ukłony. To ten model sprawił, że dzisiaj marka Porsche jest 
jedną z najcenniejszych w historii motoryzacji. Pierwszy SUV 
Porsche dźwignął ją z marazmu, a nawet widma bankructwa. 
Potrzeba był świeżego spojrzenia, które początkowo powie-
rzono Boxterowi, ale tak naprawdę rekordy sprzedaży i zy-
sków przyniósł wprowadzony dokładnie 20 lat temu Cayenne. 
Mocny SUV jest i dzisiaj synonimem osiągów, od bazowej wer-
sji zaczynając, bo te najmocniejsze odmiany są już wyczynow-
cami z osiągami rasowych 911-ek. Prestiż marki i osiągi to nie 
są jedyne argumenty, które budują opinię tych aut. Nadrzędną 
wartością jest jakość. A ona zawsze pozostanie w cenie.

Porsche Cayenne Platinum Edition, 3,0 
340 KM, 2022 rok, przebieg 1090 km, 505 tys. zł

AUDI A5 SPORTBACK
Eleganckie, sportowe i ponadczasowe – takie auta nigdy nie 
opuszczają kanonów mody. I styliści Audi doskonale o tym 
wiedzą – spójrzcie tylko na subtelne podkreślenie linii błot-
ników, które leżą na nadwoziu niczym szyty u renomowa-
nego krawca garnitur na atletycznej sylwetce sportowca. 
Modele Sportback łączą walory auta rodzinnego i wizerunko-
wego. Funkcjonalne i emocjonujące. A5 Sportback udowadnia, 
że kompromisy nie są potrzebne. Dla miłośników marki bez-
cennym atutem jest napęd na cztery koła firmowany przez 
Audi słynnym Quattro od 42 lat. Daje nie tylko genialną trakcję, 
ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa podróży.

Audi A5 Sportback Advanced 40 TFSI Quattro, 2,0 
204 KM, 2022 rok, przebieg 6400 km, 260 tys. zł

BMW X5
Choć pierwsze BMW z serii X pojawiło się w 1999 roku, to po-
mysł, by kojarzona ze sportowymi limuzynami marka weszła 
w rodzący się rynek SUV-ów, narodził się dokładnie pięć lat 
wcześniej. Monachijski koncern kupił wtedy brytyjską markę 
Land Rover, więc mógł korzystać z wielkiej wiedzy o budowie 
takich modeli, choć samo BMW nazywa swoje „iksy” nie jako 
SUV (Sports Utility Vehicle), a SAV (Sports Activity Vehic-
le). Prezentowane X5 to najnowsza, czwarta generacja. Dla 
wielbicieli marki właśnie „piątka” jest ucieleśnieniem bojowo 
wyglądającej „beemki”. W stosunku do pierwszej generacji to 
już pokaźnie rozrośnięte auto (dłuższe o 25 cm), więc wielu 
klientów decyduje się na wersje z trzema rzędami siedzeń. 

BMW X5 40d M Sport Pakiet, 3,0  
340 KM, 2022 rok, przebieg 15 km, 499 tys. zł

SALON SAMOCHODOWY 

MAZUREK PREMIUM CARS
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MOTOFELIETON

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 fabrycznie nowy Audi A5 Sportback 45 
TFSI quattro S-Line (cena 319,6 tys. zł).
Więcej na: mazurek.com.pl

Mecenas projektu:

Przeżywamy dzisiaj festiwal zmiany logotypów przez firmy 
samochodowe, więc nie ominęło to i niemieckiego produ-
centa. Ale na szczęście marka posunęła się jedynie do od-
świeżenia słynnych czterech pierścieni, by nadać im nieco… 
prostszego charakteru. Jest teraz jakby dwu-, a nie trójwymia-
rowe. No i już nie chromowane, a dostosowane kolorystycznie 
do nowoczesnego dizajnu Audi – szarość i czerń.
Chyba nie wszyscy wiedzą też, że owe pierścienie z logotypu 
są symbolem połączenia w 1932 roku czterech niemieckich 
firm motoryzacyjnych, z których powstała jedna marka: Audi, 
DKW, Wanderer i Horch. W ogóle to gdyby nie pewien zgrzyt 
związany z postacią genialnego inżyniera Augusta Horcha, 
o Audi nigdy byśmy nie słyszeli. Otóż po dziesięciu latach 
prowadzenia założonego przez siebie przedsiębiorstwa, 
w 1909 roku w wyniku poróżnienia zdań z podmiotami współ-
finansującymi jego biznes, Horch honorowo odszedł i założył 
drugą spółkę z wykorzystaniem swojego nazwiska. No i po-
wstał spór, ale już sądowy, który Horch przegrał. Zagrał więc 
inaczej – wykorzystał własne nazwisko, ale już w innym języ-
ku. Tłumacząc niemieckie nasłuchiwać, wyszło z łaciny audi.
Nasłuchuję się temu co Audi ma do zakomunikowania już 
od wczesnych lat 80., kiedy to zafascynowałem się sylwetką 
„setki”. Był rok 1983 i kiedy pozycję Audi 100 przypieczętował 
prestiżowy tytuł Car of the Year, wiedziałem, że moje motory-
zacyjne zapatrzenie jest skierowane we właściwą stronę.
Linie Audi od tamtego czasu fascynują mnie swoją powściągliwą 
elegancją. Kiedy marka wypuszcza nowy model, wcale nie po-
starza on dotychczasowego. To swoisty szacunek dla tożsamości 
marki, budowania jej pozycji i sprawiania, że nawet kiedy jeździsz 

kilkunastoletnim Audi, to wciąż cieszysz się modelem, po którym 
nie widać choćby zmarszczki zwiastującej starość. Nie pisałem 
wcześniej felietonu o żadnym Audi, bo wiedziałem, że kiedyś trafi 
mi się wersja, którą uważam za wzorzec dizajnu – A5 Sportback.
I oto ono, w intrygującym zielonym kolorze District metalik 
i z pakietem S-line dla smaku. Linię dla pierwszej gamy A5 
naszkicował legendarny włoski (a jakże!) dizajner Walter da 
Silva. I choć ma na koncie wiele wspaniale zaprojektowanych 
modeli, to o A5 powiedział wprost: „to najpiękniejszy samo-
chód, jaki kiedykolwiek zaprojektowałem”.
I znów byłem z siebie dumny, że mój skromny gust pokrył się 
ze słowami takiego guru.
Ale jest jeszcze w Audi rzecz, która ma wielki wkład w zbudo-
waną pozycję marki w świecie aut premium. To dbałość o ja-
kość wykonania. Kiedyś na konferencji prezentującej kolejną 
ewolucję któregoś modelu usłyszałem o specjalistach, którzy 
opracowują pstryczki, guziczki i pokrętełka tak, by przy ich 
wciskaniu czy obracaniu wydawały się z siebie dźwięk pre-
cyzji. I dostałem tym samym odpowiedź na moje odwieczne 
zachwyty: jak oni to robią, że to tak świetnie pracuje!
 
Tekst: Rafał Radzymiński, obraz: Michał Bartoszewicz

W krzyżówce spotkałem się kiedyś 
z hasłem: „auto z czterema kółkami”, 
na cztery litery. Jasne, że Audi!  
Pomyślałem sobie przy okazji, że to  
jest najprostszy komunikat marki.

MARZENIA O CZTERECH
KÓŁKACH

JAZDA NA WYŻSZYM POZIOMIE
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NOWA  
WIZYTÓWKA AUTA
Postęp w motoryzacji jest szalony. 
Również w dziedzinie zabezpieczania 
lakierów samochodów. Kto nie słyszał 
jeszcze o folii natryskowej? Najlepsza 
technologia w świecie car detailingu ma 
już w regionie rzeszę fanów. I miejsce, 
które ją serwuje. Zajedziesz?

P rezentowane na premierach samochodowych nowości, 
spoty reklamowe z kuszącymi autami, albo zdjęcia, 
które pobudzają fascynację do motoryzacji mają jedną 

wspólną cechę: lśniący lakier.
Jest wizytówką samochodu. Perfekcyjnie prezentujące się 
auto nie tylko wzbudza zachwyt, ale też wiele mówi o jego 
właścicielu. Dzisiaj producenci jak nigdy wcześniej grają 
odcieniami na naszych zmysłach. Niektóre kolory projektuje 
się pod konkretny model auta nawet dwa lata. Właśnie po to, 
by maksymalnie wyeksponować nim piękno nadwozia, przej-
ścia poszczególnych partii. Słowem: oddać linię i charakter.
A potem przychodzi proza życia: deszcz, bród z ulic, parkowa-
nie pod chmurką, płowienie na słońcu, odpryski „zwiezione” 
z trasy…
Czar prysł. Gdzie się podział ten nasz cudny samochód, który 
sobie wyśniliśmy jeszcze w pięknie wydanym katalogu?
Należytą uwagę na estetykę samochodu tak naprawdę jest 
w stanie poświęcić tylko garstka pasjonatów, która traktuje je 
jako obiekt fascynacji czy kolekcji. No i użytkuje okazjonalnie. 
A co z resztą, która nie chce być skazana na posiadanie wiecz-
nie nieestetycznie prezentującego się auta?
Z pomocą przyszła technologia. Brytyjska firma NGENCO 
od 35 lat tworzy zabezpieczenia lakierów samochodowych. 
Patentem, który podbił już motoryzację na Zachodzie, jest 

opracowana przez nich folia natryskowa. Krystalicznie czy-
sta powłoka o wysokim połysku, satynowa lub matowa jest 
swoistym pancerzem ochronnym, zabezpieczając lakier przed 
konsekwencjami codziennego użytkowania: obicia parkin-
gowe, drobne obcierki, zarysowania, odpryski spod kół. O jej 
skuteczności można przekonać się prostym testem, np. szo-
rując szczotką drucianą. Na chwilę zostaną jedynie mikrosko-
pijne ślady, które nikną pod wpływem słońca, kiedy powłoka 
sama się zregeneruje.
Jedynym licencjonowanym serwisem w regionie, który 
serwuje tę technologię, jest Mazurek Premium Service 
& Detailing.
A jak od podszewki wygląda wspomniana technologia PPS 
(Paint Protection Spray)? W odróżnieniu od popularnych 
naklejanych folii ochronnych PPF (Paint Protection Film), 
nie ma tu takich mankamentów jak niedokładne doklejenie 
na rantach, a potem odklejanie się, widoczne łączenia czy 
uskoki, bo folia nakładana jest w formie lakieru. Na całkowitej 
powierzchni elementu, np. zderzaka czy innych, zbyt zawiłych 
dla zwykłej folii (np. w sportowych samochodach).
Sam proces jest czteroczęściowy. W Mazurek Premium 
Service & Detailing jest stworzona do tego zabiegu specjalna 
komora lakiernicza (firma musiała spełnić wysokie wymogi 
certyfikacyjne brytyjskiego partnera). Technologia pozwala 
też zmienić kolor nadwozia – między wspomniane cztery pro-
cesy włącza się wybrany przez klienta kolor pigmentu, co daje 
nieograniczone wręcz możliwości personalizacji auta. Łącznie 
powstaje ochrona lakieru o grubości powyżej 250 mikronów. 
– Prócz zabezpieczenia lakierów samochodów, zwłaszcza na 
zimę, klienci chcą właśnie nadać swoim autom trochę indy-
widualnych cech, np. zrobić inny odcień grilla, listew czy nie-
których elementów nadwozia. Albo też zrobić dwukolorowe 
nadwozie – mówi Paweł Stefański, dyrektor Mazurek Premium 
Service & Detailing.
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Przy okazji zabezpieczenia auta klienci mogą zdecydować się 
też na satynowy lakier – półśrodek pomiędzy klasycznym, 
a modnym matowym. 
Po kilkunastu godzinach od zakończenia pracy folia osiąga 
pełnię właściwości. Co najważniejsze, w razie konieczności 
można ją zerwać niczym plaster ze skóry, bez żadnych śladów 

ingerencji. Folie natryskowe są bowiem najmniej inwazyjnym 
zabezpieczeniem nadwozia auta.
– A zabezpieczamy tą technologią zarówno auta nowe, 
dopiero zakupione, jak też pojazdy, które prezentują wysokie 
wartości kolekcjonerskie czy zabytkowe, pięknie odrestau-
rowane, by ich właściciele mogli je bezstresowo użytkować 
– wymienia Paweł Stefański. – Niektórzy przy okazji zabez-
pieczenia chcą właśnie zmienić kolor auta, a dostępna gama 
odcieni jest w zasadzie nieograniczona. Ale też realizujemy 
sporo projektów dla motocyklistów, zarówno na ich maszy-
nach, jak też np. kaski. Klienci chwalą tę technologię przede 
wszystkim za to, że folia jest całkowicie niewidoczna na lakie-
rze i nadaje mu niesamowitej głębi i połysku.
 
Tekst: Rafał Radzymiński

Obraz: arch. Mazurek Premium Service & Detailing

NOWA  
WIZYTÓWKA AUTA

Mazurek Premium Service & Detailing
 Olsztyn, ul. Lubelska 29
 serwis.mazurek.com.pl
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– Maksymalnie podgrzej fotel kierowcy 
– wydaję polecenie.
I podgrzewa. 
– Włącz podcast.
Włącza.
– Jaka jest pogoda w Giżycku?
Opowiada.
– Jaką najbliższą pizzerię polecasz?
W półtorej sekundy wyszukała gotowe 
adresy do zatwierdzenia w nawigacji.
– A opowiesz mi jakiś dowcip?
– „Nareszcie się mogę z kimś tym po-
dzielić: co robi dziewięć złotych w kie-
szeni? Ledwie dycha”.
Dotknięciem jednego pstryczka w kie-
rownicy możesz rozmawiać jak z drugim 
człowiekiem.
Najnowsze, w pełni elektryczne, bo 
z klasycznym napędem już nie ma, Re-
nault Megane E-Tech – czy to wciąż 
tylko samochód, czy może już niezły 
kompan do podróżowania? Pamiętacie 
czasy, kiedy telefon komórkowy służył 
WYŁĄCZNIE do dzwonienia i nawet 
nie pokazywał numeru przychodzące-
go? Jeżdżąc po mieście tym zgrabnym 
Francuzem (a jakże – pustym buspa-
sem, bo elektryk ma taki przywilej) 
szybko uświadomiłem sobie, że to wy-
pasiony smartfon bez którego dzisiaj 
nie wyobrażamy sobie codzienności. 
W tej chwili właśnie niektórzy z was 

Alcar Renault
 Olsztyn, ul. Lubelska 38A
 alcar.renault.pl
 fb/AlcarOlsztyn
 ig/renaultalcar

Opowiada nawet niezłe 
dowcipy. Ale to nie jest 
jedyny powód dla którego 
warto z nią spędzać 
czas. Megane – każda 
z debiutujących generacji 
była intrygująca, ale tym 
razem Renault wyraźnie 
poszło ze swoją nowością 
w stronę flirtu.
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225 koni pamiętam jeszcze sprzed 
trzech generacji w Megane RS, która 
robiła wtedy piorunujące wrażenie. 
Teraz mam podobną moc (220 KM) 
czysto elektryczną. I jak z wrażeniami 
w stosunku do dziadka? Z młodym 
pokoleniem nie wygrasz. Tu jednym 
guzikiem na kierownicy sam rządzisz, 
czy jedziesz grzecznym autem w trybie 
eco, zwyczajnym w trybie comfort, czy 
odpalasz na jaskrawo wyświetlacze 
w trybie sport i masz moc na zawołanie. 
7,4 s do setki robią lepsze wrażenie niż 
6,5 s w dawnym RS-ie, bo w fotel wci-
ska bez czekania na ten podniecający 
przyrost ciągu. On jest właśnie wtedy, 
kiedy mózg wysłał prawej stopie impuls 
z komendą: „wciskamy”.
Megane E-Tech pozostawia wybór przy 
zakupie: akumulatory 40 lub 60 kWh. 
Przekłada się to na osiągi, zasięgi (mak-
symalnie do 450 km) i oczywiście cenę 
(różnica 22 tys. zł).
Renault promuje 26 ciekawych sys-
temów bezpieczeństwa, które wspo-
magają jazdę kierowcy Megane. Przy 
nowych tary f ikatorach mandatów 
szczególnej uwadze polecam ten, który 
nie pozwala jechać szybciej niż na-
kazują znaki drogowe zeskanowane 
przez kamery auta. Z kolei inteligentny 
aktywny regulator prędkości (i-ACC) 
odczytuje sytuacje drogowe (korek, 
rondo) i z wyprzedzeniem dostosowuje 
do nich prędkość, na wypadek gdyby 
kierowcy zabrakło czujności. 
Megane E-Tech ma jeden z najciekawiej 
zaprojektowanych cyfrowych interfej-
sów pokładowych. Wreszcie porządnie 
prezentuje się antyodblaskowy wyświe-
tlacz, zaś system multimedialny z apli-
kacją My Renault ma wbudowane usługi 
Google (dostęp do ponad 40 przydat-
nych aplikacji stworzonych do użytku 
w samochodzie: podcasty, audiobooki, 
Spotify). I wszystko to może być stero-
wane głosowo, jak we wstępie.
Chciałem zobaczyć w lusterku wstecz-
nym swoją rozpromienioną minę po tej 
intrygującej przejażdżce, ale okazuje się, 
że jest tu cyfrowe lusterko, które stale 
pokazuje obraz za autem. Co prawda 
można je przestawić w konwencjonal-
ny tryb, ale… może już lepiej pogadać 
sobie z samochodem: – co tam słychać 
w polityce? – zagaiłem z zaskoczenia.
– Nie rozumiem pytania.
I to też mi się spodobało.

 
Tekst: Rafał Radzymiński 
Obraz: Michał Bartoszewicz

RENAULT MEGANE E-TECH 
cena od 169,9 tys. zł (EV40 130 KM)

Na zdjęciach: 
RENAUT MEGANE E-TECH EV60  
220 KM techno, cena 204,9 tys. zł

przekąsem przytoczą argument prze-
ciwko elektrykom. I to pewnie ten żela-
zny: „a jak prądu zabraknie?”. 
Powiedziałem do nawigacji, że chcę po-
jechać do Krakowa. Celowo wskazałem 
miasto daleko poza 300-kilometro-
wym zasięgiem, który właśnie pozostał 
mi bez ładowania baterii. Mnie więcej 
w trzy sekundy wyszukała mi trasę 
z miejscami po drodze, gdzie powinie-
nem się podładować, by bezstresowo 
podróżować do stolicy Małopolski. Sam 
wybrałem opcję czy szybkimi ładowar-
kami (więc z czasem na 20-minutową 
kawę), czy wolnymi (zasugerowała 
obiad i mały relaks). 
Elektryk jest w pełni funkcjonalnym sa-
mochodem pod warunkiem, że przewi-

dujemy czas na doładowanie wcześniej, 
niż migający na czerwono zwiastun 
pustej już baterii.
Wszystko leży w mentalnym przeko-
dowaniu nas samych. Reszta to sama 
przyjemność. 
Megane E-Tech emanuje czystą formą, 
a stojąc na 20-calowych kołach (!) pre-
zentuje się wręcz atletycznie. I jeszcze 
w tym inauguracyjnym kolorze szary 
rafale (akurat do mnie głos z kabiny nie 
mówił „szary, Rafale”, sugerując jakim 
odcieniem auta jadę, choć przy moim 
lekkim daltonizmie wcale gafy by nie 
popełnił). „Rafale” to z francuskiego 
poryw i jako fan motoryzacji czuję, że 
jestem porwany przez Megane w prze-
lotny flirt. 
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MISTRZOWIE 
Z VOLVO

trafnej diagnozy. Tak wygląda teoria. 
A mistrzowska praktyka? – Zawody to 
nie tylko wiedza i talent w naprawianiu 
aut, znajomość historii stosowanych 
rozwiązań w konkretnych modelach, 
ale też logiczne myślenie pod presją 
czasu i inteligencja, dlatego na konkursie 
mieliśmy tak dziwne zadania jak zbudo-
wanie najwyższej wieży z paczki maka-
ronu spaghetti – obrazuje Piotr Pisanko. 
– Albo po wysłuchaniu bajki o zepsutym 
aucie, w której opowiada się nawet takie 
niuanse jak kolor przejeżdżającego auto-
busu, wychwytywano umiejętność wni-
kliwego słuchania i analizowania treści, 
co z pewnością przekłada się na uważne 
gromadzenie uwag klientów, kiedy pró-
bują opisać zaistniały problem.
Trio olsztyńskich mistrzów dociera 
się jako ekipa od dłuższego czasu – 
już cztery lata temu zajęli 4. miejsce 
w Polsce. Żeby w tym roku dotrzeć do 
światowego finału, wygrali wszystkie 
etapy krajowe. Do stolicy Volvo zje-
chało 37 najlepszych teamów świata. 
Część praktyczna skupiona była już na 
usterkach, takich samych dla wszystkich 
i w identycznych autach – elektrycznych 
Volvo C40 z zepsutymi klapami bagaż-
nika, problemami z systemami infotain-
ment, mało wydajnymi klimatyzacjami, 
pękniętymi szybami czy trzeszczącymi 
drzwiami. – Niektóre usterki były tak 
spreparowane, by – nawet wspierając 
się diagnostyką komputerową – wy-
puścić nas w pole – przyznaje Robert 
Głusiecki, elektromechanik.
Trofea stoją w olsztyńskim salonie 
Volvo. – Widząc puchary klienci pytają 
czasem kto i za co je zdobył. Kiedy 
opowiadam, poza gratulacjami słyszę 
najczęściej: „cieszymy się, że nasze 
auta zostawiamy w najlepszych rękach” 
– przytacza Mariusz Bieniasz. – Fakt, 
chyba udowodniliśmy, że jesteśmy so-
lidnie przygotowani do pracy.
Erika Kuszlewicz-Masiak, dyrektorka 
zarządzająca salonem: – Tytuły robią 
wrażenie i na pewno dodają naszej mar-
ce splendoru, choć my i bez konkursu 
wiemy, że załoga naszego serwisu to 
mistrzowie świata. Na pewno jest to 
miły prezent na 20-lecie naszej marki 
Nord Auto.
 
Tekst: Rafał Radzymiński

Mamy wicemistrzów 
świata zespołów 
serwisowych – po wielki 
sukces w najsłynniejszych 
i najstarszych branżowych 
zawodach sięgnęła 
ekipa z olsztyńskiego 
serwisu Volvo. 
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Nord Auto
 Olsztyn, al. Warszawska 117d
 nordauto-olsztyn.volvocars-partner.pl
 fb/VolvoNordAuto

pierwszym razem” oraz rozwiązywanie 
problemów w szybkim czasie i zgodnie 
z wysokimi standardami.
Od 1977 roku konkurs zmienił formułę 
na międzynarodową i znany jest pod 
nazwą VISTA (od Volvo International 
Service Training Awards), przyciąga-
jąc każdego roku 15–20 tys. uczest-
ników. Dzięki tak szeroko zakrojonej 
inicjatywie Volvo przykłada się do po-
strzegania przez klientów jakości ob-
sługi ich serwisów. Sami szefowie 
konkursu podkreślają zaś, że to coś 
więcej niż współzawodnictwo – to hołd 
dla pracy zespołowej i talentu.
Ktoś zapyta: a na czym właściwie po-
legają takie zawody? To tylko naprawa 
auta na czas?
Kiedy do serwisu przyjeżdża samochód 
z usterką, trzeba często zrobić wywiad 
niczym lekarz podczas wizyty chore-
go. Rokowania naprawy też zależą od 

Pokonali w tegorocznej edycji pięć 
tys. ekip z całego świata, by w finale 
o przysłowiowy włos ustąpić jedynie 
zespołowi z USA. Trio z serwisu Volvo 
w olsztyńskim Nord Auto sięgnęło po 
historyczny triumf, jakiego polskie ekipy 
serwisowe nigdy przedtem nie zdobyły: 
Robert Głusiecki (technik diagnosta, od 
8 lat w Nord Auto), Piotr Pisanko (kie-
rownik działu części, od 12 lat w Nord 
Auto), Mariusz Bieniasz (doradca tech-
niczny, od 10 lat w Nord Auto).
Z trofeami wrócili z Göteborga, stolicy 
marki Volvo, która w 1957 roku stworzy-
ła konkurs dla mechaników. Owszem, by 
między sobą rywalizowali, ale tak na-
prawdę idea jest głębsza i wpisująca się 
w misję marki – zachęcanie do rozwoju 
oraz budowanie ducha zespołu i dumy. 
Wysoko wykwalifikowani i zmotywowa-
ni fachowcy umożliwiają bowiem serwi-
som Volvo diagnozowanie usterek „za 
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Pure Panel® cyfrowy 10” wyświetlacz kierowcy
Ergonomiczne fotele z certyfikatem AGR dla kierowcy i pasażera 

 



Z tą ikoną nie ma przesady nawet w jednej literce – Corolla 
jako model jest samochodem numer jeden na świecie jeśli 
chodzi o liczbę wyprodukowanych egzemplarzy. Od 1966 roku 
Toyota wypuściła przeszło 50 mln samochodów. Rekord, 
którego raczej już nikt nie zdoła pobić. A rozdział z szalenie 
popularnymi dzisiaj SUV-ami marka rozpoczęła od RAV4 
w 1994 roku, stając się prekursorem gatunku.
Dzisiaj ten segment aut rozwija się wręcz lawinowo. Toyota 
nawet swojego najmniejszego brzdąca Aygo zrobiła w wer-
sji X, która ma nieco bojowego charakteru. Ale Yaris Cross 
wygląda już jak pełnokrwisty crossover i okazał się takim 
strzałem w dziesiątkę, że kolejka ustawiła się po niego zanim 
fizycznie pojawił się w salonach.
I tak oto doszliśmy do Corolli Cross. Modna sylwetka, znana 
nazwa… i cóż z tego wynikło?
Gęsto zrobiło się w sektorze crossoverów u Toyoty, ale jeśli 
ktoś nie chce awangardowej CH-R, albo zbyt dużego na jego 
potrzeby RAV4, w zasadzie skazany jest na najnowszą Corollę 
Cross.
I skazany jest też wyłącznie na wersję hybrydową. W tym 
akurat Toyota jest niekwestionowanym królem – na rynek 
wypuściła najwięcej hybryd spośród wszystkich producentów 
motoryzacyjnych świata. Wiele z nich służbę pełni jako tak-
sówki, a jak wiadomo, tam sprawdzają się tanie w eksploatacji 
i ponadprzeciętnie trwałe modele. Tabor taksówkarzy jest 
wręcz odzwierciedleniem opinii o autach.
Najnowszej, piątej generacji układ hybrydowy to jednostka 
z dwulitrowym silnikiem. Całość jest lżejsza, wydajniejsza 

Toyota na wyższym poziomie – nie dość, 
że weszła na wyżyny dizajnu i przyjemności 
prowadzenia, to mocno zadomowiła 
się też w sektorze aut podwyższonych. 
Oto ikona światowej motoryzacji 
– Jej Wysokość Corolla w wersji Cross.
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Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid Dynamic Force – cena od 146,7 tys. zł

Toyota Mir-Wit
 Olsztyn, al. Obrońców Tobruku 11
 fb/ToyotaOlsztyn
 in/toyota.polska

i mocniejsza – sumaryczna moc układu wynosi 197 KM. Dość 
powiedzieć, że stonowany z wyglądu miejski crossover pierw-
szą setkę ma na liczniku już po 7,5 s, a jeśli kręcicie się nim 
po mieście, spali 4,5–5 litrów. Ćwierć wieku temu takie cuda 
w motoryzacji nie istniały.
Do wyboru klientów został jedynie napęd na przednią oś lub 
z dodatkowym silnikiem elektrycznym o mocy 41 KM przy 
tylnej osi. Co ciekawe, obie wersje mają wciąż po 197 koni, 
ale wymagający dopłaty 9,9 tys. zł napęd naprawdę nieźle 
radzi sobie w piachu w śniegu czy na grząskich wzniesieniach. 
Nawet przy dynamicznym przyspieszaniu na wyświetlaczu, 
który obrazuje przepływ mocy, widać doskonale, kiedy silnik 
na tylnej osi włącza się do działania, by poprawić efektywność 
trakcji. Sprytne.
Teraz pytanie: wolicie na co dzień jeździć samochodami ze 
sztywno skonfigurowanym zawieszeniem czy takim, które 
płynnie pokonuje wszelkie niedoskonałości drogi? W ciemno 
obstawiam, że to drugie. I inżynierowie z Toyoty ukłonili się 
właśnie w stronę oczekiwań europejskich użytkowników, któ-
rzy chcą wygody. Corolla Cross przepływa przez nierówności 
jakby ignorując je. I do tego ta lekkość prowadzenia – a to 
duży wkład w ogólne postrzeganie przyjemności jazdy. 
Największym zaskoczeniem, nawet dla użytkowników nowych 
Toyot, są cyfrowe zegary na 12,3-calowym wyświetlaczu. 
Po raz pierwszy wprowadzono tak szeroką możliwość ich 
konfigurowania, że można się nimi bawić każdego dnia i na 
każdą okazję. Pobawić się warto też aplikacją My Toyota – to 
darmowy zestaw usług sterowanych z pozycji smartfona. Albo 

głosowym sterowaniem niektórymi funkcjami, np. ustawia-
niem klimatyzacji.
A parkowanie? Fraszka. Wjedź na jakikolwiek parking, stań 
w dowolnym miejscu, a zaawansowany system sam wyszuka 
ci miejsce, w które wprowadzi auto. Wszystko będziecie oglą-
dać na wyświetlaczu, mając wrażenie, jakbyście obserwowali 
przemieszczające się własne auto stojąc z boku.
Toyota skupiła wszelkie systemy wspomagające bezpieczeń-
stwo w jeden centralny mózg Toyota Teammate (T-Mate). 
Raczej nie powinny się już zdarzyć sytuacje drogowe, których 
owe systemy zawczasu nie wykryją i nie zainterweniują. Nawet 
gdyby wam nagle pieszy wtargnął pod koła – auto wyhamuje.
I coś, co mnie rzuciło na kolana – otóż kiedy wysiadasz, na 
wyświetlaczu pojawia się informacja, że coś zostawiłeś na 
tylnej kanapie (niektórym rodzicom przypomni tym samym 
o dziecku). Jeśli byście jednak w pośpiechu wyszli z auta i nie 
zabrali torby, dziecka, bądź psa, dla przypomnienia włączą się 
jeszcze światła awaryjne i sygnał dźwiękowy.
Ktoś dzisiaj musi myśleć za nas. Padło na samochody.
 
Tekst: Rafał Radzymiński
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LISTA OBECNOŚCI MADE IN
MOŻNA NIGDZIE NIE BYWAĆ, ALE JEŚLI BYWAĆ, TO TAM…
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KULTURA NA TALERZU
Dylewskie Wzgórza, 7 października 2022

Motywem przewodnim piątego wydarzenia kulinarnego Dr 
Irena Eris Tasty Stories była kultura i sztuka regionu. Zatem 
cymbalista, tkaczka, małżeństwo ceramików i ich historie 
stały się punktem wyjścia do opowieści o kuchni. W piątkowy 
wieczór miłośnicy smaków zjechali do Rybakówki na biesiadę 
z kiermaszem lokalnych produktów. Specjały z rodzinnych za-
kładów i przyrządzone ryby (fororę robiły burgery z łososiem) 
przeniosły w świat autentycznego jedzenia tworzonego trady-
cyjnymi wartościami. A w sobotę w Gospodzie Sielanka popis 
możliwości, inspirując się tegorocznymi opowieściami, dali 
szefowie kuchni. Relacje można znaleźć na Spotify i YouTube 
projektu (DrIrenaErisTastyStories.com).

SZTUKA Z WIDOKIEM
Dadaj, 1 października 2022

Od lat spektakularny widok na Jezioro Dadaj inspiruje arty-
stów do tworzenia nie tylko pejzaży, ale też nastrojowych por-
tretów czy abstrakcji. Gospodarze Hotelu Star-Dadaj Resort 
& SPA słyną z zamiłowania do sztuki i udostępniają swoje pro-
gi twórcom z różnych stron Europy. Malarze z Polski, Białorusi, 
Paryża i Berlina pojawili się w tu, aby czerpać inspiracje z je-
siennego warmińskiego krajobrazu. Wernisaż podsumowujący 
XLI Międzynarodowy Plener Malarski zaprezentował w hote-
lowej przestrzeni kilkanaście różnorodnych technik i stylów. 
Długim rozmowom przy sztuce towarzyszył koncert Evgena 
Malinowskiego i Grzegorza Molendy. Komisarzem pleneru 
były Sylwia Langer i Anna Czyżykiewicz Zouki.
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PIĘĆ KILO ŻAGLI
Olsztyn, 28 września 2022

Tym firmom z pewnością wiatr dmucha w żagle. „Żagle Warmii 
i Mazur” to najważniejsza gospodarcza nagroda, jaką przy-
znaje marszałek województwa regionalnym firmom i instytu-
cjom docenionym za całokształt działalności, przestrzeganie 
zasad odpowiedzialnego biznesu i promowanie pozytywnego 
wizerunku regionu. W tym roku otrzymały je: ERKO, Warmia 
Resort, ALBO, Szkłoland, Jutrzenka, Gospodarstwo Rybackie 
Olsztyn II oraz LIBRO. Ale okazałe, ważące aż pięć kg szkla-
ne statuetki „Żagli”, odebrało też siedem firm za „Produkt 
z Warmii i Mazur”, który ma ugruntowaną pozycję na rynku, 
jest innowacyjny i przełomowy w obszarze biznesowym i spo-
łecznym. Galę zakończył energetyczny występ Ani Karwan.

NIE TYLKO VINTAGE I VINYLE
Olsztyn, 25 września 2022

Vinyle, oldskulowe ciuchy, komiksy czy rzeczy towarzyszące 
nam w życiu – w stolicy Warmii zorganizowano pierwsze 
targi „Olsztyn w stylu Vintage”. Ogromne zainteresowanie 
mieszkańców sprawiło, że inicjatorka Adriana Surowik już za-
planowała wiosenną edycję z jeszcze większym rozmachem. 
W Kuźni Społecznej towar sprzedawało ponad 30 wystaw-
ców, którzy zjechali niemal z całego kraju. Można było się 
ubrać w ciuchy, jakich daremnie szukać w sieciówkach, ozdo-
bić od stóp do głów biżuterią i akcesoriami. Wśród stoisk ze 
starymi rzeczami nie zabrakło też nowych, ale ręcznie wytwa-
rzanych. Na zewnątrz stały retro auta, zaś w dzień panował 
tłok jak na kultowych bazarach z dawnych lat.
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w drodze głosowania o werdykcie głównego konkursu. I udo-
wodniła, że zna się na rzeczy – to pierwszy w historii Bhuta-
nu film nominowany do Oscara. Podczas uroczystej gali 
kończącej festiwal nagrodzono także m.in. twórców filmu 
„Martwe małżeństwo” w reżyserii Michała Toczka – słodko-
-gorzkiej opowieści o spotkaniu dwójki ludzi w nietypowych 
okolicznościach. A Jury Warmii i Mazur przyznało Nagrodę 
im. Anny Wasilewskiej dla filmu „Kiedy obróci się dom”  
w reżyserii Marii Ornaf.
Gościem podczas gali była Anna Maria Jopek, która dla od-
miany oderwała publiczność od rzeczywistości swoim nie-
zwykłym głosem.

Selfie robione przed lufą czołgu – ta wymowna grafika stała 
się symbolem 9. edycji WAMA Film Festival, który upłynął 
pod hasłem „Rzeczywistość”. To słowo-klucz do filmowej 
kontemplacji nie tylko problemów i wyzwań współczesności, 
ale też jej jasnych stron. Jak choćby afirmacja prostego życia 
w zgodzie z prawami natury na tle pięknych krajobrazów 
Bhutanu w filmie „Lunana. Szkoła na końcu świata” w reży-
serii Pawo Choyning Dorji. Połączył w sobie pogodę ducha 
z przenikliwością spojrzenia na mało znane nam rejony świa-
ta. Film otrzymał Grand Prix Międzynarodowego Konkursu 
Koprodukcji Filmowych podczas WAMA. Od tegorocznej 
edycji to festiwalowa publiczność, a nie jury, decydowała 
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KLASYCZNIE PO RAZ JEDENASTY
Olsztyn, 15 października 2022

Rekordowa frekwencja klasycznych samochodów była pod-
czas zakończenia 11. sezonu „Pięknych Klasyków na Warmii” 
zorganizowanego przez Olsztyński Klub Motorowy im Mariana 
Bublewicza. Niemal 70 samochodów, począwszy od lat 20. ub 
stulecia, szczelnie wypełniło olsztyńskie podzamcze. Kącik 
z klasycznymi rajdówkami był ukłonem w stronę nieodżało-
wanego patrona klubu, który 30 lat temu sięgnął po wicemi-
strza Europy. W Magazynie Solnym przy zamku można było 
z kolei podziwić retro warsztat samochodowy oraz klasykę 
motoryzacji, ale już na obrazach autorstwa olsztyńskich arty-
stów malarzy Krzysztofa Tanajewskiego i Antoniego Letkiego. 
Kto nie może pocieszyć oka w garażu, to chociaż na ścianie.

JAK WE WŁOSKIM WIĘZIENIU
Olsztyn, 13 października 2022

Jedyny w świecie festiwal filmowy o tematyce więziennej 
to olsztyński International Prison Movie. I to już 10. edycja. 
– Kapelan Włodzimierz Kobus zaciekawił mnie pomysłem, 
ja dałem nazwę i tak to się zaczęło – przypomniał Konrad 
Lenkiewicz, filmoznawca i przewodniczący jury od pierwszej 
edycji. Filmy nadsyłane są z całego świata (w tym roku za-
kwalifikowano 40). Przypominają, że „więzienie to taki po-
mniejszony świat”. A wolność? Jest wtedy, kiedy samodzielnie 
możesz podjąć decyzję. Statuetki Złotego Łotra przyznano 
w siedmiu kategoriach. Grand Prix dla profesjonalnego filmu 
zdobyła włoska „Fortezza” – nagrody twórcom wręczono 
wcześniej w murach więzienia, gdzie kręcono film.

BLASKI I CIENIE RZECZYWISTOŚCI
Olsztyn, 8 października 2022
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4.0 DLA INNOWACJI
Ełk, 20–21 października 2022

Podczas 12. edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii 
i Mazur samorządowcy, przedsiębiorcy i naukowcy dyskuto-
wali o e-gospodarce regionu. Jego atuty przyciągają kolejnych 
inwestorów, stąd m.in. panele dyskusyjne „Cyfryzacja przed-
siębiorstwa sposobem na work-life balance” czy „Innowacje 
marketingowe – jak wypromować wydarzenie w Internecie”. 
Na gali wyróżniono projekty promocyjne samorządów i insty-
tucji. Nagrodę główną w kategorii promocja ogólna przyzna-
no giżyckiemu magistratowi za kampanię „Czysta Giżycka” 
zachęcającą do picia kranówki. Za promocję gospodarczą 
nagrodzono „Projekt Ełk 4.0 / Startup Heroes” zrzeszający 
środowisko innowacyjnych biznesów i startupów z regionu.

HISTORIA BABCI, KSIĄŻKA WNUCZKI
Olsztyn, 26 października 2022

Czy młode pokolenie ma siłę, by odczarować historię i uwol-
nić nasze rody? Z takim przesłaniem zasiadła do pisania 
nietypowej książki Ewelina Zdancewicz, poetka i dziennikarka 
współpracująca z naszym magazynem. „Krukom na rozdzio-
banie” to próba zmierzenia się z traumą wojenną pochodzącej 
z Pasymia babci, spisana w formie poezji prozatorskiej. – Po-
ezja, bo nie wszystkie fakty, o których opowiadała mi babcia, 
udało się zweryfikować. Proza nie wszystkiemu podoła – uza-
sadniła Ewelina podczas wieczoru autorskiego przy pełnej sali 
biblioteki w Starym Ratuszu. Książka powstała już po odejściu 
babci, której autorska przeczytała ją nad grobem i… spaliła, 
domykając żałobę i trudny rozdział.

SIEDEM CUDÓW ŚWIATA
Olsztyn, 24 października 2022

Można nawet o niej powiedzieć, że to siódmy cud świata, a na 
pewno, że to siódma generacja serii 7, flagowej limuzyny BMW. 
I przełom w historii, bo debiutuje jako elektryk z zasięgiem do 
625 km (i jako hybryda plug-in). Gości podczas premiery 
w salonie BMW Zdunek Premium oczarowały też rozwiązania 
technologiczne i stylistyczne nowości. W nastrojowej atmos-
ferze wrażenie zrobiły kryształowe reflektory i podświetlany 
słynny grill dwukolorowego BMW 7, a także wysuwany z sufitu 
dla pasażerów tylnej kanapy ekran na całą… szerokość auta. 
W klimat wydarzenia wpisała się muzyka na żywo duetu Bo-
lewski & Tubis i ich projektem „Obywatel Jazz” poświęcony 
twórczości Ciechowskiego.

SZTUKA POD ŻAGLEM
Mikołajki, 15 października 2022

Od pejzaży, portretów, po surrealistyczne wizje w rzeźbach 
i obrazach. 100 różnorodnych dzieł powstało podczas VIII 
Pleneru Malarskiego, który odbył się w Starych Sadach Port & 
Chillout. Malownicze miejsce tworzy inspirującą atmosferę do 
pracy artystów, co pokazała poplenerowa wystawa z wido-
kiem na przystań w Tawernie Żagiel w Mikołajkach. Nie zabra-
kło strawy i dla ducha, i ciała. Podczas wernisażu z udziałem 
14 artystów z całej Polski i zaproszonych miłośników sztuki, 
zaśpiewała Nula Stankiewicz przy akompaniamencie Janusza 
Strobla. Zaprezentowano także obraz stworzony wspólnie 
przez artystów i młodzież ze szkoły STO Mikołajki. Będzie 
można go kupić podczas licytacji dla WOŚP.
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10 LAT INNOWACJI
Ełk, 2 grudnia 2022

Od 10 lat pokazują, że z dala od wielkomiejskich ośrodków 
rozwijających nowoczesne technologie można budować miej-
sce, gdzie powstają startupy podbijające świat innowacyjnymi 
pomysłami, Mowa o świętującym 10-lecie Parku Naukowo-
-Technologicznym w Ełku. Podczas gali można było posłuchać 
osób, które przez tą dekadę przyczyniły się do rozwoju PNT, 
obejrzeć zabawne filmy zza kulis Parku i za pomocą smart-
fonów wziąć udział w interaktywnych quizach. Podczas gali 
wręczono statuetki „Innowacyjna Firma”. Otrzymały je ełckie 
przedsiębiorstwa rozwijane w PNT, które osiągnęły krajowy 
lub międzynarodowy sukces: Comeco, Artflex, Skyflar, Vermi-
culite, Smart Integration, Saxdor Shipyard.

MISS, KORONKI I ZŁOTO DUBAJU
Dębówko, 19 listopada 2022

Koronki, tiule, błyszczące dodatki i niebanalne połączenia 
– kreacje olsztyńskiej projektantki Barbary Cały, które pod-
biją światowe wybiegi, można było podziwiać na pokazie 
w Dworku Dębówko pod Bartoszycami. Każda z nich misternie 
wydziergana przez autorkę (sama wystąpiła w stroju z kolekcji 
Złoto Dubaju). Na czerwonym dywanie modelki – a wśród 
nich byłe finalistki Miss Polonia Warmii i Mazur – zaprezento-
wały kolekcje pokazywane w Berlinie, Paryżu, Monte Carlo, 
Mediolanie i Rzymie. Projektantka dba o ekologię, dlatego 
oprócz nici i piór, suknie ozdobiła w zawleczki od puszek, sko-
rupki pistacji czy taśmę magnetofonową. Pokaz współorga-
nizowała Fundacja Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego.

Wywiad z Barbarą Cały na str. 30
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PRZY URODZINOWYM STOLE
Olsztyn, 8 listopada 2022

To jedyny facet w moim życiu, z którym spędziłam tyle mie-
sięcy w jednym miejscu – przyznała malarka Agnieszka Mar-
kowicz podczas wernisażu wystawy dedykowanej Mikołajowi 
Kopernikowi. W nietuzinkowy sposób uwieczniła jego postać 
na meblach, grafikach, porcelanie, obrazach, które można 
oglądać w salach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Portret 
astronoma otoczony złotym meandrem znalazł się w centrum 
malowanego ręcznie stołu, a krzesła, które go otaczają, zdo-
bią popiersia znanych postaci z epoki. Projekt pod auspicjami 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisuje się 
w obchody 550. urodzin uczonego związanego z Warmią. Wy-
stawa „Markowicz Kopernikowi” potrwa do 9 stycznia 2023 roku.

TORT Z MISTRZAMI
Gryźliny, 30 października 2022

Żeby mieć taką niespodziankę, trzeba najpierw zostać mi-
strzem Europy. W 25 lat po sięgnięciu po największy tytuł 
w karierze, kibice i fani sprawili nie lada prezent Krzysztofowi 
Hołowczycowi. Ale nieobecnym bohaterem był jeszcze ten, 
który „Hołka” inspirował – Marian Bublewicz. 30 lat temu 
sięgnął z kolei po wicemistrza Europy. Torty były więc dwa. 
Impreza z wielkim rozmachem była przygotowana w tajem-
nicy przed gościem, a „Hołka” podstępem ściągnął na stary 
tor w Gryźlinach pilot Łukasz Kurzeja. Zjechała brać rajdowa, 
kultowy „Wiślak” (pilot z mistrzowskiego 1997 roku) i mnó-
stwo rajdówek z epoki olsztyńskich mistrzów. Więc impreza 
zakończyła się ostrym rajdowaniem po szutrach.
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Jak sam przyznaje – miał w życiu farta. Zekranizował wiele 
dzieł, dożył 90 lat w świetnej kondycji, a błyskotliwością 
i poczuciem humoru mógłby dzielić się z innymi. Wrześniowe 
6. Forum Kultury Warmii i Mazur zadedykowano mistrzowi 
Jerzemu Hoffmanowi, na którego filmach wychowało się 
kilka pokoleń. Nie tylko widzów, ale i aktorów, dla których 
udział w jego produkcjach często był trampoliną do kariery. 
Podczas wydarzenia dzielili się wspomnieniami z filmowego 
planu, zachwalając atmosferę pracy z mistrzem. W olsztyń-
skim Park Hotel pojawiła się plejada gwiazd polskiego kina, 
m.in. Wojciech Malajkat, Jerzy Bończak, Ewa Wiśniewska, 
Irena Karel, Artur Żmijewski, Joanna Trzepiecińska, Zbigniew 
Zamachowski. – W dzieciństwie naparzaliśmy się na podwór-
ku kijami, bawiąc się w Wołodyjowskiego. Ale tylko mnie 
udało się zostać nim naprawdę, to prezent od losu – pod-
kreślił Zamachowski. A Ewa Wiśniewska, czyli Kurcewiczowa 
z „Ogniem i mieczem”, dodała: – Uwielbiałam z Jurkiem pra-
cować, zagrałabym u niego nawet patyk od kaszanki. 
Wydarzenie otworzył koncert filmowych piosenek i premiera 
dokumentu o reżyserze. Na pytanie czy jest dumny ze swo-
jego dorobku, odparł: „Udało mi się spełnić marzenie mego 
życia – przeniosłem na ekran „Trylogię”. Ale aby być wiel-
kim artystą, trzeba mniej kochać życie, niż ja je kochałem. 
Za dużo czasu i energii poświęciłem biesiadzie. Ale mogę 
powiedzieć jedno – życie moje na pewno nie było nudne”.
Urodzinowy tort mistrz pokroił… szablą. A życzenia i owacje 
na stojąco skwitował w swoim barwnym stylu: „A ja nie życzę 
wam zdrowia, bo na Titanicu wszyscy byli zdrowi, nie życzę 
wam pieniędzy, bo na Titanicu wszyscy byli bogaci. Życzę wam 
farta, bo jak ktoś ma w życiu pecha, to i w kościele się zesra”.

Fotorelacja: Szym
on Tarasew

icz

FORUM KULTURY
I BENEFIS
JERZEGO HOFFMANA

Z szablą na tort
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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 • Tawer-
na Przystań, ul. Żeglarska 6 • Zatoka Smaku, 
ul. Wodna 1c • Cudne Manowce, ul. 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. Ks. Hanowskiego 9/61 • Mała Italia, 
ul. Ks. Hanowskiego 9 • Entliczek Pentliczek, 
ul. Prosta 12/14 • Restauracja KINGYO, ul. Chro-
brego 5 • Provincja, ul. Lelewela 3 • Kardamon 
(Villa Pallas), ul. Żołnierska 4, Restauracja TAFLA, 
ul. Heweliusza 28

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. Dąbrowszczaków 14 
• Salon Jean Luis David, ul. Piłsudskiego 16 • In-
spiracje. Studio Fryzur, pl. Bema 4A/12 • Salon 
VIDO, ul. Orkana 11 • Guru Bio. Fryzjerstwo, 
Stare Miasto 28 • La.Lila, ul. Kościuszki 84D 
• Olsztyńskie Centrum Medycyny i Sportu, ul. Po-
przeczna 18 • BELOVED BeautyPlace, ul. Woj-
ska Polskiego 5B/4 • Salon urody E-xclusi-W, 
ul. Polna 1b • Stomatolog Kraina Uśmiechu, 
ul. Barczewskiego 1 • Jean Luis David, ul. Tuwi-
ma 26 • Monelly Studio Urody, ul. Marii Curie 
Skłodowskiej 18/20 • Fitness Club Sylwetka, 
ul. Wilczyńskiego 8 • Fitness Dynamic, ul. Wil-
czyńskiego 29 • Klinika Okólna, ul. Okólna 3 
• Orto-Dent, ul. Kleeberga 6/2 • Kinetic Fitness 
Club, ul. Piłsudskiego 44A • Body Perfect, ul. Kę-
trzyńskiego 5 • Atelier Fryzjerskie, ul. Armii 
Krajowej 3 • Stomatologia Estetyczna Elżbieta 
& Karol Sujka, ul. Targ Rybny 14 • Akademia 
Urody Brigitte, ul . Żołnierska 4|Willa Pallas 
• SHOW-ROOM Sylwia Kopczyńska, ul. Samulow-
skiego 2C • I.V. Clinik Medycyna Regeneracyjna, 
ul. Leśna 14/6H • Avi Dental, ul. Barcza 48/6L 
• Nails&Lashes by ViktoriaOlimpia, ul. Jagielloń-
ska 55B/4B • Kinetic Fitness Club, ul. Tuwima 26 
(Galeria Warmińska) • Gabinet Stomatologiczny 

Alfa Dental, ul. Iwaszkiewicza 22A/1 • Fryzjer 
Krzysztof Hrecki, ul. Grunwaldzka 23 • Bold Bar-
ber Barbershop, ul. Kołłątaja 16 • Studio Tatuażu 
Silent Ink, ul. Mochnackiego 1 • Showroom You by 
Tokarska, ul. Partyzantów 66/10

MOTO:
Skoda Polbis Auto, ul. Partyzantów 26 • Audi Pol-
bis, ul. Rataja 15 • VW Polbis, ul. Rataja 15 • Fiat 
Jeep Citroen RESMA, ul. Obrońców Tobruku 5 
• Toyota Mir-Wit, ul. Obrońców Tobruku 11 • BMW 
Service Wyza, ul. Sikorskiego 4 • Honda Daszuta, 
ul. Sikorskiego 33 • Hyundai Daszuta, ul. Tuwi-
ma 23 • BMW Zdunek, ul. Warszawska 117 • Volvo 
NordAuto, ul. Warszawska 117c • Opel Mibo, 
ul. Jagiellończyka 41c • Peugeot PZM, ul. Sielska 5 
• Nissan Suzuki Subaru Max Usługa, ul. Leonhar-
da 3 • Kia JD Kulej, ul. Lubelska 40 • Mercedes 
Mazda Auto Idea, ul. Towarowa 11 • Renault Alcar, 
ul. Lubelska 39A • Salon KTM Yamaha, ul. Lubel-
ska 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 
Ceramoteka, ul. Sikorskiego 19 • New House, 
ul. Warmińska 7/4 • Kino Studyjne Awangar-
da 2, Plac Jana Pawła II 2/3 • Bel-Pol Olsztyn, 
ul. Tuwima 25 • Akademia.Efektywna-nauka.pl, 
ul. Ratuszowa 3/1 • Kuźnia Społeczna, ul. Marka 
Kotańskiego 1 • Marina Maison, ul. Armii Krajo-
wej 3 • 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 • Karczma 
w Stodole, Tomaszkowo, ul. Wulpińska 63 • Ho-
use of Beauty, Tomaszkowo, ul. Wulpińska 22 
• 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, Butryny 26A

POWIAT OSTRÓDZKI
Hotel Anders, Stare Jabłonki, ul. Spacerowa 2 
• Restauracja Park, Morąg, ul. 11 Listopada 12 
• Hotel Willa Port, Ostróda, ul. Mickiewicza 23 
• Restauracja Lalo, Ostróda, ul. Mickiewicza 17c 
• Fit&Go, Ostróda, ul. Grunwaldzka 55 • Stara 
Szkoła, Wysoka Wieś 27 • Hotel SPA Dr Irena Eris, 
Wysoka Wieś 22 • Zajazd Austeria, Rychnowo 6b 
• Agroturystyka Glendoria, Ględy 45 • Kawa na 
Ławę, Ostróda, ul Czarnieckiego 19 • Lecznica 
przy Młynie, Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 21C 
• Gospoda Sajmino, Ostróda, ul. Olsztyńska 57 
• Zabart.com, Ostróda, ul. Czarnieckiego 32 • Na-
rie Resort&Spa, Wilnowo 34 • Kawiarnia u Smo-
lejów, 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 • Restauracja 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
Hotel Port 110, Iława, ul. Konstytucji 3 Maja 7 
• Hotel Grand Tiffi, Iława, Jarosława Dąbrow-
skiego 9 • Restauracja u Czapy, Iława, ul. Jana III 
Sobieskiego 2A • Yotto Sushi Bar, Iława, ul. Nie-
podległości 14 • Hotel Stary Tartak, Iława, ul. Bi-
skupska 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 • Hotel Bartis, Bartoszyce, pl. Kon-
stytucji 3 Maja 5 • Kraftowy Browar & Tapas, 
Bartoszyce, pl. Konstytucji 3 Maja 35 • Restau-
racja Mazuriana, Szczytno, ul. Sienkiewicza 2 
• Natura Mazur Hotel & SPA, Warchały, ul. Braj-
nicka 1 • Pałac Mortęgi Hotel & SPA, Mortęgi 3 
• Miejsce Marzeń, Szczycionek 28 • Hotel Varia, 
Działdowo, ul. Hallera 30 • Działdowska Agencja 
Rozwoju, Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 15 
• Hotel Przedzamcze, Działdowo, ul. Zamko-
wa 9 • Restauracja i Hotel WKRA, Działdowo, 
ul. Zamkowa 2 • Restauracja Baba Pruska, Szty-
nort 11 • Restauracja Słowiczówka, Ruciane 
Nida, ul. Ukta 32 • Jabłoń Lake Resort, Jabłoń 1 
• 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 • Kawiar-
nia Nowomiejska, ul. Nowomiejska 10 • WakeCup 
Cafe, ul. Franciszkańska 14 • Kawiarnia Karowa 20, 
ul. Karowa 20 • Kawiarnia Kawałek Specialty 
Coffee, ul. Łucka 18/lok. 5 • Klubokawiarnia Bez 
Krępacji, ul. Płocka 46 • Zostajemy, ul. Ratuszo-
wa 7/9 • Klubokawiarnia Pożyteczna, al. Niepod-
ległości 135 • Coffeedesk Kawiarnia – Wilcza 42, 
ul. Wilcza 42 • Fabryczna, ul. Fabryczna 28/30 
• Klubokawiarnia Międzypokoleniowa, ul. M. Anie-
lewicza 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 – Bub-
ble tea to go, ul. Chmielna 10 • Pijalnia Ziół Dary 
Natury, ul. Mokotowska 19 • Nowomiejska s.c. Her-
baciarnia. Kowalewski M.W., ul. Nowomiejska 10 
• Fajka Bar Żurawia, ul. Żurawia 22 • Lukullus, 
ul. Walecznych 29 • Mała Czarna Francuska Galeria 
Wypieków, ul. Francuska 15 • Loklas Sushi, ul. So-
kratesa 13D • Prosta Historia, ul. Francuska 24 • Do-
bry Materiał, ul. Marszałkowska 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. Połczyńska 109 • Skoda Porsche 
Warszawa dealer i serwis – Porsche Inter Auto Pol-
ska, ul. Połczyńska 125 • Salon i serwis Volkswagen 
– Porsche Połczyńska, ul. Połczyńska 118 • BMW 
Inchcape Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 64 
• Berendowicz & Kublin, ul. Złota 48/54 • Kunc & 
Dziedzic, ul. W. Górskiego 6 • HAIR SALON, ul. Łuc-
ka 18/6 • Kuchnia Fryzjera, ul. Bracka 18/77 • Salon 
Image & Style, ul. Królewska 2 • 1909 Fryzjerzy, 
ul. Hoża 42 • Salon Beauty Concept, ul. Lwowska 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. An-
dersa 27 • U Fryzjerów, ul. Gen. W. Andersa 13 
• Atelier Fijołek, ul. Chmielna 26/19 • Zakrzewska 
Atelier, ul. A. Mickiewicza 32A/2 • Magiczna Kli-
nika, 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 
• Studio 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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NA JĘZYKACH
WAGYU

Ambasador Japonii w Polsce Akio Miyajima Naoki Ikeda

Jakub Karpoluk
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Na takich gościnnych występach jeszcze nie byliśmy – w War-
szawie, na iście japońskim evencie kulinarno-kulturowym, 
a wszystko sygnowane biznesem kulinarnym z Warmii i Mazur.
Ale po kolei.
Wyjątkowy wieczór zorganizowano przy wsparciu Ambasady 
Japonii w Polsce – gościem specjalnym był Ambasador Japo-
nii w Polsce Akio Miyajima. Zaproszenie przyjęło wielu szefów 
japońskich koncernów w Polsce, znanych postaci biznesu, 
ekranu czy mody.
A w tę szybką podróż po Kraju Kwitnącej Wiśni zabrała nas 
warszawska restauracja The Farm, którą można określić 
mianem ambasady smaków Warmii i Mazur. Serwuje bowiem 
i wołowinę hodowaną na swoich mazurskich farmach, i kuch-
nię, która bazuje na rzetelnym wyrobach lub produktach pro-
sto z naszych manufaktur. Chlubi się tym dając do zapoznania 
się gościom przy każdym stoliku „Dziennikiem sezonowej 
podróży”, który odkrywa pochodzenie tego, co dostarczyły 
warmińsko-mazurskie pola i łąki, lasy i polany, spiżarnie, pa-
stwiska i gospodarstwa. Te akurat z imienia i nazwiska, pod 
którym podpisuje się stojący za nimi człowiek.
Wieczór poświęcony był degustacji japońskiej wołowiny Wa-
gyu, którą doskonale znają olsztyńscy miłośnicy kuchni japoń-
skiej w restauracji Kingyo. Wagyu to synonim najwyższej klasy 
mięsa, które hodowane jest w rajskich wręcz warunkach. Ma 
wyjątkowe walory zdrowotne oraz słynną marmurkowatość 
(plaster surowej wołowiny do złudzenia przypomina marmur), 
która po odpowiedniej obróbce nabiera niespotykanej soczy-
stości. Jeśli jest szampan z Szampanii, to z Japonii jest Wagyu.

Reżyserem smaków tego wieczoru był wirtuoz japońskiej 
kuchni i jej szef właśnie w olsztyńskim Kingyo, Naoki Ikeda. 
Jego kunszt, wykształcenie i doświadczenie zaowocowało 
przyznaniem mu państwowego certyfikatu licencjonowanego 
szefa kuchni pierwszej klasy w Japonii. Do Olsztyna przy-
jechał, by rozpowszechniać tradycję japońskiej kultury 
kulinarnej. Kingyo zaś pełni rolę popularyzatora japońskiej 
wołowiny. Podczas eventu Ikeda przygotował dla gości trzy 
dania z użyciem wagyu z kuchni japońskiej: Wagyu Carpaccio, 
Wagyu Nigiri (sushi) oraz Wagyu Steaks. – Z jednej strony da-
nia są wyjątkowe, ale z drugiej – by goście mogli skosztować 
prawdziwego smaku Wagyu – są przede wszystkim proste 
– podkreślił szef kuchni Kingyo. Natomiast z polskiej strony 
szef kuchni The Farm Adam Anikiel, z użyciem wołowiny przy-
gotował: Tartaletki z tatarem Wagyu, Krokiety Wagyu oraz 
Kiełbasę z mostka Wagyu.
Ale nie tylko doznaniami kulinarnymi raczono się tego wieczo-
ru. Japoński tradycyjny teatr nō, uznany za jedną z najstar-
szych sztuk scenicznych świata, przestawił dr Jakub Karpoluk, 
japonista, który sztuki aktorskie studiował na japońskich uczel-
niach. – Ten teatr, składający się z elementów dramatu, tańca 
i muzyki jest w Japonii najwyższą formą sztuki scenicznej, po-
równywaną w naszej kulturze z operą – wyjaśnił artysta.
Słowem – światowo, ale przede wszystkim warmińsko-mazursko.
 

Organizatorzy: Masurian Farm i Ringo
Wsparcie: Ambasada Japonii w Polsce

Adam Anikiel
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Jeśli sztuka ma drażnić, pobudzać do reflek-
sji i działać na wyobraźnię, to wszystko to 
mieliśmy z nawiązką. Wspólnie z olsztyńską 
Galerią „W Ramach Sztuki” przygotowali-
śmy pierwszy w Polsce wernisaż obrazów 
stworzonych z pomocą algorytmu sztucznej 
inteligencji.
Więc kto tak naprawdę tworzył dzieła? 
Do projektu zaprosiliśmy znane olsztyńskie 
postacie: Iwonę Pavlović, Beatę Bublewicz, 
Marcina Możdżonka, Andrzeja Matrackiego, 
Piotra Raczyńskiego, Piotra Sułkowskiego, 
Magdalenę Golińską-Konecko. Skład uzu-
pełnił nasz dyrektor artystyczny Michał 
Bartoszewicz, który wprowadził gości w za-
gadnienie sztucznej inteligencji.
Sugerując słowami-kluczami wizję swojego 
obrazu, każdy z gości tworzył go z pomo-
cą SI, nadając mu tym samym ostateczny 
wygląd. Gotowe dzieła wystawiliśmy na 
licytację podczas wernisażu 28 październi-
ka. Za uzbierane w ten sposób pieniądze (11 
tys. zł) kupiony został zestaw okularów VR 
wraz z oprogramowaniem, który posłuży 
dzieciom z Wojewódzkiego Specjalistycz-
nego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. 
– Na pewno zmieni to nastrój dzieciaków 
leczonych w szpitalu – przyznała ze sceny 
Wanda Badowska, ordynatorka Klinicznego 
Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
tegoż szpitala. – Jestem tak pozytywnie za-
skoczona tym pomysłem, że na pierwszym 
dyżurze chyba sama wypróbuję okulary, 
które przenoszą w wirtualną rzeczywistość.
Podczas wernisażu zawisło też kilkadzie-
siąt prac, które właściciele galerii stworzyli 
wspólnie z algorytmem sztucznej inteligen-
cji. Wiele z nich sprzedano, bo wykraczały 
poza standardową wyobraźnię konwencjo-
nalnie tworzonej sztuki. 
– A prace, które dzisiaj licytowaliśmy, po-
wstawały w różnym tempie – jedne w kwa-
drans, inne w dwie godziny, co świadczy 
o ludzkim zaangażowaniu w tworzenie cy-
frowego dzieła – podkreślał współwłaściciel 
galerii Karol Klink. Pomysł zainicjował po 
tym, kiedy sam odkrył aplikację i stworzył 
pierwszy obraz, zadając algorytmowi hasło 
„Nie ma szczęścia bez wdzięczności”. Tak 
powstały klimatyczny pejzaż z kwiatkiem 
w pierwszym planie, w dodatku pięknie 
oprawiony w działającej na miejscu pracow-
ni ramiarskiej Oprawto.pl, wylosowała jedna 
z uczestniczek wernisażu.

Fotorelacja: A
rek Stankiew

icz

POD MŁOTEK

organizator: 

Galeria „W Ramach Sztuki”
 Olsztyn, ul. Gietkowska 10E
 WramachSztuki
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Mój znak rozpoznawczy to koń, 
który jest dla mnie symbolem siły 

i elegancji. Dwa różowe konie ze 
sztucznego tworzywa naturalnej 
wielkości stanęły niegdyś przed 

domem kultury w Bisztynku, 
któremu szefowałam. Koń w kolorze 
błękitnym zdobi przedpokój w moim 

domu, pozując do zdjęć gościom. A niedawno dwa 
zielone konie pojawiły się w holu olsztyńskiego 

CEiIK. Przyciągają uwagę, zadają szyku wnętrzom 
i służą za tło do selfie bywalcom Centrum.

Moja pasja związana 
z dizajnem i architekturą 
znalazła finał w programie 
telewizyjnym. Ekipa TVN 
wybrała moje wnętrza do 
programu „Odpicowane 
mieszkanie”. Przyjechali robić 
nagrania do mojego domu, 
który sama zaprojektowałam 
i wyposażyłam. Zadziwiła ich 
jego minimalistyczna forma 
i eklektyzm wnętrz, gdzie tapety i lampy z wzorem w pan-
terkę łączę np. z popkulturowymi gadżetami, antykami, 
dodatkami w stylu barokowym. Wyszukuję je na aukcjach 
lub w outletach. Inspiruję otoczenie, znajomi kopiują moje 
pomysły na meble typu stolik, będący połączeniem nóg 
starej maszyny do szycia i blatu z wiekowych drzwi szafy.

Jestem „królową nieruchomości”. 
Uwielbiam rudery, które inni omijają 
wielkim łukiem. Zamieniam je w perełki, 
a kiedy nacieszę się nimi, sprzedaję 
i wyszukuję kolejne. Mam już na koncie 
metamorfozę strychu i kilku innych 
wnętrz z historią. Moim ostatnim 
nabytkiem jest mały budynek nad rzeką 
w rodzinnym Lidzbarku Warmińskim – 
przedwojenna pralnia, którą zamieniam 
w galerię sztuki. Wszelkie prace 
budowlane nadzoruję sama.

Uwielbiam 
prezentować swoją 
twórczość i dokonania 
wnętrzarskie 
na instagramie. 
Namalowane obrazy 
łączę z muzyką, 

tworząc nastrojowe filmiki. Zaprzyjaźniona 
aktorka Irena Telesz-Burczyk uważa, że „robią 
jej dzień”, kiedy odpala instagrama w telefonie 
z samego rana. Łączenie sztuk towarzyszy 
mi od dzieciństwa. Przez parę lat uczyłam się 
grać na pianinie, do dzisiaj potrafię grać z nut. 
Ostatecznie zwyciężyły sztuki wizualne, ale 
bez muzyki też nie wyobrażam sobie życia.

Od lat uwielbiam buldogi 
francuskie. Mój obecny pies Ludwig, jest 
„maskotką” i wiernym przyjacielem, ma 
w domu wszelkie przywileje typu spanie 
w łóżku z domownikami. Ta rasa jest na 
tyle fotogeniczna, że inspiruje współczesne 
wzornictwo. W moim biurze stoi lampa 
w kształcie buldoga, a w domu mam liczne 
dekoracje z wiadomym motywem.

Mam słabość do 
ciuchów i oryginalnych 
kobiecych akcesoriów, 

głównie torebek. 
Przywożę je niemal 

z każdej podróży, 
kupuję na poprawę humoru. Często są to zakupy 

impulsywne jak choćby torebka z różowych 
cekinów z wielką kokardą. Wynagrodziłam 

sobie w ten sposób na lotnisku nieudaną podróż 
do Grecji. Mój ulubiony motyw w szafie to 

kultowa Myszka Miki, którą mam na koszulkach 
i biżuterii. Łączę je kontrastowo z eleganckimi 

marynarkami, przełamując modowe schematy.

Pandemia obudziła we mnie 
potrzebę podróży. Po otwarciu 
granic kupowałam bilety za grosze 
i nadrabiałam podróże po Włoszech, 
latałam do ukochanego Paryża. 
Wystawa w Nowym Yorku to moje 
wielkie marzenie. Póki co współpracuję 
z galeriami w Rzymie, Madrycie, 
Londynie. Na moich – najczęściej 
monochromatycznych obrazach – 
dominuje architektura, człowiek pojawia 
się w nich rzadko. Przenoszę na płótno 
fragmenty miast, które mnie zachwyciły 
– choćby dachy Sieny.

WIOLETTA JASKÓLSKA
Malarka, prof. UWM, dyrektorka Centrum Edukacji  
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