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SŁOWO WSTĘPU

Cudze chwalicie, swego nie znacie! Przewodnik Turystyczny Bogaty Region
W tym roku wiele osób korzysta z dłuższych lub weekendowych wycieczek, atrakcji i ciekawych wydarzeń dostępnych w Polsce. Obecne czasy to doskonała okazja by
poznawać to co najbliżej nas, na wyciągnięcie ręki. Region Warmii i Mazur, Zalewu Wiślanego, Kociewia i Pomorza to bogactwo niezwykłych miejsc, przyjaznych
mieszkańców i niesamowitej regionalnej kuchni. Zwiedzając pobliskie tereny możemy także wesprzeć branże turystyczną i gastronomiczną w nowej dla nas rzeczywistości na
co gorąco liczymy. Przewodnik Turystyczny Bogaty Region ma pomóc Wam w odkrywaniu miejsc, ciekawych atrakcji i wydarzeń, które znacznie umilą wycieczki na naszych
terenach. Walory krajobrazowe sprzyjają rekreacji i turystyce, dlatego nasz Bogaty Region jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc wśród turystów z Polski i zagranicy.
Znajdziecie tu nowoczesne hotele i spa zachęcające do odpoczynku na wyjazdach czy feriach zimowych, a także oferujące ciekawe oferty na imprezy okolicznościowe np.
Andrzejki, Święta Bożego Narodzenia, Sylwestry, imprezy karnawałowe, a także ciekawe restauracje z regionalnym jedzeniem, atrakcje, wydarzenia i lokalne eventy.
Wierzymy, że z Przewodnikiem Turystycznym Bogaty Region odnajdziecie wiele ciekawych miejsc i atrakcji, które warto odkrywać razem z nami!
Redakcja Gazety i Serwisu BogatyRegion.pl

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY BOGATY REGION JESIEŃ/ZIMA 2021
SPIS TREŚCI:
Warmia, Mazury i Powiśle - Opis regionu
Olsztyn – stolica województwa 15 jezior w jednym mieście!
Warmińsko-Mazurskie miasta- Atrakcje turystyczne
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Ciekawe miejsca Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany
Legenda o braciach olbrzymach Czy uda Ci się odnaleźć Święty Kamień Prusów?
Sauna i Morsowanie nad Zalewem Wiślanym na przełomie roku 2021/2022! - wspaniała atrakcja na wyciągnięcie ręki....
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Warmia, Mazury i Powiśle - Opis regionu
Warmia i Mazury to niezwykły region na północno- wschodniej części Polski. Do
województwa wamińsko-mazurskiego należy także region Powiśle. Jest tu wiele pięknych
miejsc i terenów do zwiedzenia, w których każdy znajdzie chwile ciszy, spokoju i
wytchnienia wśród niezwykłej przyrody. O Warmii i Mazurach mówi się także, że jest to
Kraina Tysiąca Jezior- a dokładniej 2600. Dzięki połączeniu jezior licznymi kanałami są to
idealne warunki do żeglowania, wijące się wśród licznych lasów rzeki to malownicze
miejsca doceniane przez miłośników kajakarstwa. Zimą znajdziemy tu liczne trasy
narciarskie dla fanów narciarstwa biegowego i zjazdowego. Dziewicza przyroda kryje
siedliska kormoranów i innych gatunków zwierząt i wyjątkowych roślin. Co więcej Warmia,
Mazury i Powiśle to miejsca pełne historii, gotyckich zamków, barokowych kościołów,
średniowiecznych klasztorów, fortyfikacje i oczywiście unikatowy na światową skalę Kanał
Elbląski.

Warmia
W granicach Warmii leżą powiaty: olsztyński (bez gminy Olsztynek), lidzbarski, większość
powiatu braniewskiego i gminy Reszel (powiat kętrzyński) i Bisztynek (powiat bartoszycki).

Mazury
Otaczają Warmię od wschodu i południa. W granicach Mazur leżą powiaty: giżycki, olecki,
ełcki, piski, mrągowski, szczycieński, większość nidzickiego, działdowski (bez
gminy Lidzbark) i ostródzki (bez północnych gmin Małdyty, Morąg i Miłakowo), gmina
Olsztynek (powiat olsztyński), węgorzewski i gołdapski.

Powiśle

Na Warmii i Mazurach możemy zażywać atrakcji
wodnych przez cały rok m.in. w aquaparkach w
Olsztynie, Pluskach, czy Termach Warmińskich
w Lidzbarku Warmińskim. Miłośnicy dobrej
muzyki uczestniczą w ciekawych festiwalach
muzycznych prezentujących różne gatunki:
reggae (Ostróda), hip-hop (Giżycko), country
(Mrągowo), szanty (Gizycko, Mikołajki), jazz
(Iława), rock (Węgorzewo), poezje śpiewaną
(Olsztyn), lato to również czas, kiedy odbywają
się liczne koncerty organowych (Olsztyn,
Frombork, Pasłęk). W naszym regionie przez
cały rok odbywają się różnego rodzaju ciekawe
imprezy, eventy, koncerty i imprezy
kabaretowe (Mrągowo, Lidzbark Warmiński,
Ełk).

AT R A K C J E Z I M O W E N A WA R M I I I
MAZURACH:
Warmia i Mazury należą do jednych z
najzimniejszych regionów w Polsce, co
zapewnia długą, mroźną i śnieżną zimę co
zapewnia ciekawe atrakcje dla miłośników
białego szaleństwa. Znajdziemy tu wiele miejsc
dla zwolenników nart zjazdowych, śladowych
czy biegowych. Drugą młodość odzyskuje także
żeglarstwo lodowe czyli bojlery które można
wypożyczyć np. w Giżycku czy Mikołajkach.
Wiele firm organizuje także zimowe kursy dla
osób chętnych spróbować lodowych ślizgów.
Wiele osób organizuje także grupowe kuligi lub
wspólne morsowanie w jeziorze.
STOKI I WYCIĄGI NARCIARSKIE:
Kurzętnik - Kurza Góra - jeden z największych
ośrodków narciarskich znajdujących się w
północnej części kraju.
Dysponuje trzema

trasami zjazdowymi- ok 2,5 km z wyciągami
orczykowymi i taśmowymi. Trasy wyspoażone
są w system naśnieżania a także sztucznego
oświetlenia. Znajduje się tu także wieża
widokowa o wysokości 35m., lodowisko, park
rozrywki, tory do tubingu i restauracja.
Organizowany był tam również tegoroczny
Sylwester z muzyką na stoku, ogniskiem i
dobrym jedzeniem, a także Sylwestrowe Disco –
Lodowisko. Impreza z muzyką na stoku cieszy
się dużą popularnością dlatego organizowana
jest już regularnie co sobotę w Ośrodku
Narciarskim Kurza Góra pod postacią „Nocna
Jazda i After Narty”.

Ruś Koło Olsztyna - W ośrodku znajdziemy
trzy wyciągi orczykowe i trzy trasy zjazdowe.
Stok jest naśnieżany i oświetlany. Znajdziemy tu
także wypożyczalnie sprzętu narciarskiego i bar.

Występująca niekiedy także pod nazwą Mazury Zachodnie dotyczy położonych najdalej
na zachód części Mazur oraz regionu historycznego jakim są Prusy Górne tj. Powiat
ostródzki, iławski (bez gminy Lubawa) część powiatu elbląskiego (gmina Pasłęk, Młynary,
Godkowo) i gmina Wilczęta (powiat braniewski).

MIEJSCE
NA
TWOJĄ
REKLAMĘ
już od
100 złotych
reklama@bogatyregion.pl

Stok w Kurzej Górze
foto: www.facebook.com/osrodekkurzagora
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Olsztyn – stolica województwa 15 jezior w jednym mieście!
Olsztyn - miasto położone na Warmiii
jest stolicą województwa warmińskomazurskiego. Jest to jedno z nielicznych
miast w Polsce, gdzie znajdziecie niebywałą
ilość miejsc do letniego odpoczynku
zapominając o tym, że spędzacie urlop w
mieście. Olsztyn turystów przyciąga swoim
atrakcyjnym położeniem (aż 15 jezior
znajduje się w jego granicach), licznymi
plażami i kąpieliskami. Najbardziej znane
zabytki Olsztyna znajdujące się na Starym
Mieście to zamek kapituły warmińskiej,
Wysoka Brama, Bazylika Konkatedralna
Św. Jakuba, w której latem w ramach
Olsztyńskiego Lata Artystycznego
odbywają się koncerty organowe. Olsztyn,
zielone miasto-ogród, ma wiele parków,
które są miejscami spotkań, rekreacji i
pikników. Najbardziej znanym i lubianym
jest Park Podzamcze położony w pobliżu
starówki. Jego malowniczy klimat tworzy
sąsiedztwo olsztyńskiego zamku, rzeka
Łyną i dwa malownicze wiadukty kolejowe.
W połączeniu z Parkiem Centralnym
oddanym do użytku latem 2014 r. tworzy
nowy szlak spacerowo-rekreacyjny
w śródmieściu Olsztyna.
Zamek Kapituły Warmińskiej
Imponujący gotycki zamek stanowi
wizytówkę Olsztyna. Warto go odwiedzić
i zobaczyć panoramę miasta z zamkowej
wieży, a także spędzić trochę czasu w tych
samych komnatach, co Mikołaj Kopernik.
Znany astronom choć spędził w Olsztynie
tylko kilka lat, wpłynął znacząco na losy
tego miasta. Prowadził tu obserwacje
astronomiczne, pełnił funkcję kanonika
kapituły warmińskiej i bronił zamku
przed Krzyżakami. Dziś chętnie pozuje
z turystami do zdjęć na ławeczce
olsztyńskiej starówki.

Wysoka Brama - popularne miejsce spotkań, od
którego zaczynamy zwiedzać olsztyńską starówkę

Wysoka Brama
Jeden z najważniejszych punktów Olsztyna,
od którego zaczyna się spacer na Starym
Mieście. Brama Górna zwana Wysoką
Bramą. Pozostałość murów obronnych
otaczających miasto i zamek w XIV wieku.
W 2003r. brama została odrestaurowana, a
w jej bledzie pojawił się wizerunek Matki
Bożej Królowej Pokoju podarowany
Olsztynowi przez Jana Pawła II. Na
olsztyńskiej starówce czeka na Was wiele
restauracji oraz pubów i klubów, które
pozwolą Wam miło spędzić wieczorne
wakacyjne dni.

11.12.2021 - godz: 19:0011.12.2021 - godz:
OLSZTYN
19:00
14.11.2021 - godz: 18:00
Koncert Małgorzaty Lipińskiej z
zespołem
Miejsce: Galeria Sowa ul. Zamkowa 2
Mikołaj Kopernik chętnie pozuje z turystami do
zdjęć na ławeczce olsztyńskiej starówki

Planetarium i obserwatorium
astronomiczne
Z Olsztyna możemy się przenieść prosto do
gwiazd! Planetarium w Olsztynie zostało
otwarte w 1973r w pięćsetną rocznicę
urodzin Kopernika. Pod względem wielkości
to drugie w Polsce planetarium. Kopuła ma
średnicę 15m na której można obejrzeć kilka
seansów na temat różnych zjawisk
astronomicznych. Obserwacje Słońca
i nocnego nieba „na żywo” możemy
doświadczyć także z pobliskiego
obserwatorium astronomicznego.
Więcej na stronie:
www.planetarium.olsztyn.pl

16.11.2021 - godz: 19:00
Koncert 10 Tenorów!
Miejsce: Filharmonia WarmińskoMazurska - ul. B. Głowackiego 1

20.11.2021 - godz: 16:00
Spektakl komediowy "Lista męskich
życzeń"
Miejsce: Auditorium Maximum, al. Wojska
Polskiego 13.

26.11.2021
Koncert Andrzejkowy Pawła Jaszczuka
Miejsce: Planeta 11 ul. Piłsudskiego 11

?
?

5.12.2021 - godz: 11:00 i 13:30
Nutkosfera - Cezik Dzieciom
Akustycznie
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury (ul.
Dąbrowszczaków 3, Kamienica Naujacka)
10.12.2021 - godz: 20:30
Kabaret Nowaki - Za granicą żartu
Miejsce: Auditorium Maximum, al. Wojska
Polskiego 13
11.12.2021 - godz: 19:00
Koncert muzyki zespołu QUEEN
SYMFONICZNIE
Miejsce: Filharmonia WarmińskoMazurska - ul. B. Głowackiego 1

Amifteatr im. Czesława Niemena u
podnóża olsztyńskiego zamku

Ciekawostka. Symbolem
miasta są baby pruskiepochodzące
najprawdopodobniej ze
średniowiecza.
Są to kamienne posągi,
wbrew nazwie
przedstawiające postacie
mężczyzn trzymające w
prawej ręce róg (naczynie
do picia), w lewej miecz lub
tasak

4.12.2021 - godz: 19:00 i 5.12.2021 godz: 19:00
Koncert Warmińska opowieść wigilijna
"Pora jeziora"
Miejsce: Filharmonia WarmińskoMazurska - ul. B. Głowackiego 1

18.11.2021 - godz: 19:00
Trzydniówka jazzowa koncert
Raczkowski/Słowiński DUO
Miejsce: Galeria Usługa Jazz Bar - ul.
Stare Miasto 2

21.11.2021 - godz: 18:00
Co wy wiecie o kobiecie - recital
Patrycji Zywert-Szypki
Miejsce: Galeria Sowa ul. Zamkowa 2

Nowoczesny kompleks turystycznosportowy nad jeziorem Ukiel
Ten nowoczesny kompleks powstał kilka lat
temu przy dużym udziale środków
europejskich. Znajdziemy tutaj m.in. korty
do squasha, boiska do koszykówki
i siatkówki plażowej, ścieżki pieszorowerowe, kąpieliska oraz wypożyczalnie
sprzętu wodnego i sportowego. Po drugiej
stronie jeziora dodatkowo znajduje się
Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego
„Słoneczna Polana”.

3.12.2021 - godz: 20:00
Variete w Olsztynie
Miejsce: Sala pod Amfiteatrem, ul.
Okopowa

17.12.2021 - godz: 19:00
Weekend z R. - A Surfeit of Lovers
Miejsce: Auditorium Maximum, al. Wojska
Polskiego 13
2.12.2021 - godz: 19:00
"The Best of Stanisław Soyka"
Miejsce: Auditorium Maximum, al. Wojska
Polskiego 13
3.12.2021 - godz: 18:00 oraz 20:30
Występ Kabaretu Paranienormalni „Bez
znieczulenia”
Miejsce: Auditorium Maximum, al. Wojska
Polskiego 13.

21.12.2021 - godz: 19:30
Koncert kolęd i pastorałek "Gwiazdo
świeć, kolędo leć"
Miejsce: Auditorium Maximum, al. Wojska
Polskiego 13

28.12.2021 - godz: 16:00
Kolędy Polskie – Koncert Kolęd
Miejsce: Kościół Ewangelicko –
Augsburski Stare Miasto 1
31.12.2021 - godz: 17:00 i 20:30
Gala sylwestrowa 2021 w Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego Olsztyn
ul. B.Głowackiego 1.
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seniorami dobrą myślą i ciepłym słowem –
mówi dyrektor MOK Olsztyn, Mariusz
Sieniewicz. – Dzięki temu łatwiej im mierzyć
się z samotnością i, niejednokrotnie,
ciężkimi chorobami.
Nie zabraknie także propozycji dla
wielbicieli aktywności fizycznej. W
niedzielne przedpołudnie odbędzie się II
Bieg Mikołajów. Pięciokilometrowa trasa
tych oryginalnych zawodów zostanie
poprowadzona uliczkami Starego Miasta
oraz Łynostyradą.
W tym roku nie zabraknie Olsztyńskiego
Jarmarku Świątecznego. Jego
organizatorem jest Kuźnia Społeczna, a
honorowy patronat nad wydarzenie objął
Prezydent Olsztyna. Wydarzenie odbędzie
się przy ul. Kotańskiego 1.

W weekend poprzedzający święta w stolicy
regionu nie zabraknie wydarzeń
nawiązujących do tego czasu.Koncerty,
konkursy, sportowe zawody – to tylko
fragment aktywności, z jakich będą mogli
skorzystać olsztynianie i goście naszego
miasta podczas zbliżającego się weekendu
(18-19 grudnia). Atrakcje na Starym Mieście
oraz w pobliżu Kuźni Społecznej.
„Święta. Dobrze Was widzieć” to
wydarzenie, jakie w staromiejskiej
przestrzeni organizuje Miejski Ośrodek
Kultury. To będzie doskonała okazja, by
posłuchać występów m.in. Czerwonego
Tulipana i Ani Dąbrowskiej. Będzie można

wspólnie pokolędować, wziąć udział w
terenowej grze „Staromiejska Intryga” albo
obejrzeć wyjątkową wystawę
przypominającą zakładowe choinki
organizowane w PRL-u.
Drugi raz olsztyński MOK zachęca do
pisania kart ze świątecznymi życzeniami do
seniorów, podopiecznych domów pomocy
społecznej. Na Targu Rybnym stanie
specjalna skrzynka życzeń, do której będzie
można wrzucać napisane korespondencję,
która zostanie przekazana
zainteresowanym.

Zapraszamy do naszego miasteczka
wystawców, gdzie znajdziecie m.in wyroby
rzemieślnicze, rękodzieło, wędliny, sery,
wyroby z czekolady i wiele, wiele, więcej –
zachęca Marek Borowski z Kuźni
Społecznej w Olsztynie. – Przygotowaliśmy
też dla Waszych Pociech świąteczne
warsztaty pieczenia ciastek, a wszystko to
przy akompaniamencie kolęd.
Olsztynianie oraz goście będą mogli
wybierać z oferty kilkudziesięciu
wystawców. Poza tym nie zabraknie
spotkań ze Świętym Mikołajem, koncertów,
kolędowania i konkursów.

– To doskonała okazja, by podzielić się z

Sobota, 18 grudnia (17:00-21:30)
Koncert bez zadęcia Orkiestry Akademickiej
UWM
17:00 / Targ Rybny
Koncert zimowy na głos i skrzypce Agi Symołon i
Roberta Bielaka
18:00 / Targ Rybny
Swingujące święta z Krystyną Durys z zespołem
18:50 / Targ Rybny
Koncert gwiazdy przedświątecznej, Ani
Dąbrowskiej
20:15 / Targ Rybny
Niedziela, 19 grudnia (11:00-17:15)
II Bieg Mikołajów / dystans: 5km, zapisy:
superczas.pl
11:00 / Start: Scena Staromiejska
Pojedynek taneczny „Wirujący Keks, czyli
mikołaje tańczą!”
12:00 / Targ Rybny
Kolędowanie ze 101
13:00 / Targ Rybny
Parada ulicami Starego Miasta "WędrownicyKolędnicy", w wykonaniu A3Teatru
14:00 / Start: Targ Rybny
Śpiewnik kolędowy retro Warszawskiej
Orkiestry Sentymentalnej
15:00 / Targ Rybny
Zimowa kraina łagodności z Czerwonym
Tulipanem

W Olsztynie już w najbliższy piątek (28 stycznia) wieczór
muzyczny w stylu lat 80 i 90!
Wielu z nas tęskni za muzyką z czasów swojej młodości, która królowała na zabawach z młodych
lat. W obecnych dyskotekach, gdzie klimat muzyki jest już nieco inny, trudno o takie chwile... Nic
bardziej mylnego, naprzecim tym marzeniom wychodzi słynna Restauracja Staromiejska 2.0, która
znajduje się w centrum starówki. Już w najbliższy piątek odbędzie się tutaj muzyczny wieczór w
stylu lat 80 i 90! Będziecie?
Nie będzie to tylko wieczór kulinarnych doznań, czekają nas także taneczne chwile. Wszysto za
sprawą DJ Brzozy Brzozowskiego, który zagra hity z tamtych lat.
Dla gości kuchnia stanie jak zwykle na najwyższym poziomie swoich umiejętności serwując
pyszne dania, selekcjonując najlepsze wina i drinki na wieczór.

Wieczórrozpocznie
w stylu się
lato 80
i 90-tych
Wieczór
godzinie
20-tej i potrwa aż do 1Stare
w nocy.Miasto 4/6, Olsztyn
Restauracja Staromiejska 2.0
28 stycznia 2022 rok
Wstęp: 25 zł

Rezerwacje: kom. 510 - 188 – 986
Szczegóły wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/711922

Sauny nad jeziorem Ukiel w Olsztynie!
Olsztyn to stolica Warmii i Mazur. To w
tym mieście każdy z nas znajdzie aż 15
jezior, o czym mogą tylko pozazdrościć
mieszkańcy z innych części Polski. Nie
ma co ukrywać, najbardziej
reprezentatywnym miejscem, od kilku lat
jest jezioro Ukiel. Wszystko przez wielkie
inwestycje unijne, które zmieniły te
miejsce na jedną z najnowocześniejszych liń brzegowych jeziora w
Polsce. Od niedawna w tym miejscu
także w zimę czeka nas nie lada atrakcja –
sauny nad jeziorem Ukiel!
Sauny nad jeziorem Ukiel!
Jezioro Ukiel to nie tylko lato, orzeźwiające
kąpiele i opalanie czy sporty wodne. Od
niedawna nie lada gratką dla olsztynian i
turystów są rozstawione sauny tuż przy
jeziorze Ukiel.
Dla wszystkich tych co uwielbiają się
wygrzewać w saunie – zimą jest to na wagę
złota, stoją dwie sauny zewnętrzne oraz

jedna wewnętrzna.
W każdej z saun może przebywać
maksymalnie 6 osób. Dla klientów jest też
strefa wypoczynkowa, szatnie i prysznice.
Jakie są plusy zdrowotne korzystania z
saun?
Poza względami towarzyskimi, relaksem i
wspólnymi rozmowami, sauny niewątpliwie
dostarczają szereg plusów przede
wszystkim zdrowotnych.
Przebywanie w saunie suchej oczyszcza
organizm z toksyn. Dodatkowo
przebywanie w saunach powoduje
rozluźnienie i znacznie redukuje stres,
którego w obecnych czasach nam nie
brakuje. Dla wielu z nas argumentem, który
niewątpliwie skusi do skorzystania z sauny
są względy odchudzające, jeden seans
pozwala spalić aż 300 kalorii!
W saunach fińskich (suchych) temperatura
powietrza osiąga od 60 do nawet 110 stopni

Celsjusza przy zachowaniu wilgotności na
poziomie 5-15%.
Regularne korzystanie z sauny fińskiej
korzystnie działa na:
•
układ krążenia,
•
pracę serca
•
regulowanie skoków ciśnienia.
Wzmacnia także naturalną odporność
organizmu. Chodzenie do suchej sauny
poleca się osobom mającym problemy z
m.in. napięciem mięśni grzbietu,
przewlekłym reumatoidalnym zapaleniem
stawów czy kontrolowaną astmą
oskrzelową.

Dane kontaktowe:Kapitańska 23, 11041 Olsztyn
+48 600 348 636:
rezerwacje@saunyukiel.pl
Strona www: www.saunyukiel.pl
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5.01.2022 - godz: 19:00
Koncert fabularyzowany poświęcony
pamięci Anny Jantar i Anny German
Miejsce: Auditorium Maximum, al. Wojska
Polskiego 13.

9.02.2022 - godz: 20:00
Paweł Chałupka / Premiera programu
"To nie są ćwiczenia"
Miejsce: Galeria Sowa - ul. Zamkowa 2
12.02.2022 - godz 16:00
Spektakl :"Lekko nie będzie"
Miejsce: Centrum KonferencyjnoSzkoleniowe UWM, ul. B. Dybowskiego 11

23.02.2022 - godz: 19:00
Grand Orkiestra z Odessy "Pod
Dachami Paryża"
Miejce: Warmińsko-Mazurska Filharmonia
im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,

6.03.2022 - godz: 16:00
Spektakl "Klimakterium i już"
Miejsce: Centrum Konferencyjne
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
ul. Benedykta Dybowskiego 11
6.03.2022 - godz: 16:00
Queen Symfonicznie
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,

12.02.2022 - godz 20:00
Koncert Zespołu KORZUH
Miejsce: Browar Warmia, F.
Nowowiejskiego 15
14.02.2022 - godz: 19:00
Winda do nieba, czyli czworo po
czterdziestce
Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie - ul. Parkowa 1
17.02.2022 - godz: 19:00
Antoni Syrek-Dąbrowski
Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie - ul. Parkowa 1

24.02.2022 - godz: 19:30
Stand-up: Daniel Midas
Miejsce: Browar Warmia, F.
Nowowiejskiego 15
5.01.2022 - godz: 18:00
Narodowy Balet Ukrainy - VIRSKI
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,

25.02.2022 - godz: 17:30 i 20:00
Nerwica natręctw
Miejsce: Aula Auditorium Maximum
Wojska Polskiego 13

9.01.2022 - godz: 17:00
Noworoczny Wieczór z Gwiazdami
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,

26.02.2022 - godz: 17:00
Grand Orkiestra z Odessy "Pod
Dachami Paryża"
Miejce: Warmińsko-Mazurska Filharmonia
im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,

18.01.2022 - godz: 20:00
Polski Balet Królewski - Dziadek do
orzechów
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,

17.02.2022 - godz: 20:00
Stand-up: Błażej Krajewski
Miejsce: Browar Warmia, F.
Nowowiejskiego 15
18.02.2022 - godz: 20:00
Stand-up: Karol Modzelewski
Miejsce: Kuźnia Społęczna, u. Marka
Kotańskiego 1

27.02.2022 - godz: 16:00
Igor Kwiatkowski - Tylko śmiech nas
ocali
Miejsce: Aula Auditorium Maximum
Wojska Polskiego 13

7.03.2022 - godz: 19:00
Narodowy Balet Kijowski - Jezioro
Łabędzie
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,
12.03.2022 - godz: 16:00
Spektakl Lista męskich życzeń
Miejsce: Aula Auditorium Maximum
Wojska Polskiego 13
12 i 13.03.2022 - godz: 18:00
Stand-up: Piotrek Szumowski
Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie - ul. Parkowa 1

19.02.2022 - godz: 16:00
Pomoc Domowa- spektakl komediowy
Miejsce: Aula Auditorium Maximum
Wojska Polskiego 13

12.03.2022 - godz: 20:00
Dr Misio + The Analogs
Miejsce: Kuźnia Społęczna, u. Marka
Kotańskiego 1
13.03.2022 - godz: 18:00
Koncert zespołu "U Studni"
Miejsce: Galeria Sowa - ul. Zamkowa 2
27.02.2022 - godz: 18:00
Joao de Sousa
Miejsce: Galeria Sowa - ul. Zamkowa 2
22.01.2022 - godz: 15:30
Spektakl Między łóżkami
Miejsce: Centrum Konferencyjne
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyn, ul. Benedykta Dybowskiego 11
22.01.2022 - godz: 17:00
Koncert Wiedeński 2
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,
31.01-2.02.2022 - godz: 19:00
Abelard Giza - Stand Up
Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie - ul. Parkowa 1

20.02.2022 - godz: 18:00
Koncert Łukasza Majewskiego
Miejsce: Galeria Sowa - ul. Zamkowa 2
23.02.2022 - godz: 19:00
Koncert Patrycji Kosiarkiewicz
Miejsce: Galeria Sowa - ul. Zamkowa 2

27.02.2022 - godz: 19:00
Jubileuszowa Trasa Akustyczna Urszula
40 lat
Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie ul. Parkowa 1
1.03.2022 - godz: 19:00
Tomek Kołecki Stand-up
Miejsce: Galeria Sowa - ul. Zamkowa 2
3.03.2022 - godz: 19:00
Paris! Najpiękniejsze piosenki
francuskie
Miejsce: Galeria Sowa - ul. Zamkowa 2

13.03.2022 - godz: 20:00
Matt Dusk Sings Sinatra
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,
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15.03.2022 - godz: 18:00
Chór i Balet Piatnitsky - Moskwa
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,

19.03.2022 - godz: 16:00-19:30
Pink Floyd Muzyka Live!
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,

23.03.2022 - godz: 19:00
IRA
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,
26.03.2022 -godz: 16:00 i 19:00
Spektakl Pikantni
Miejsce
Miejsce: Aula Auditorium Maximum
Wojska Polskiego 13

20.03.2022 - godz: 15:00
70-lecie Zespołu Śląsk - Koncert
Jubileuszowy
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,

16 i 17.03.2022 - godz: 19:00
Koncert 10 TENORÓW
Miejsce: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
ul. B.Głowackiego 1,

20.03.2022 - godz: 16:00
Spektakl "Najsłodszy Owoc"
Miejsce: Aula Auditorium Maximum
Wojska Polskiego 13

17.03.2022 - godz: 19:30
Kraków Street Band
Miejsce: Galeria Sowa - ul. Zamkowa 2
18.03.2022 - godz: 18:30
Teatr Cieni Baśni Andersena
Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie - ul. Parkowa 1

501. rocznica obrony Olsztyna przed Krzyżakami! Zapraszamy na starówkę!
Co napisał Kopernik do króla Polski prosząc o pomoc
dla Olsztyna i co się stało z wysłanym listem? Jak
walczyli rycerze, a jak walczą dzisiejsi żołnierze? Czy
najsłynniejsze olsztyńskie lody wpadną w niepowołane
ręce? Jak smakuje prawdziwa wojskowa grochówka?
Na te pytania znajdziecie odpowiedź na sobotniej (29
stycznia 2022 r.) imprezie. Obrona Olsztyna dowodzona
przez Mikołaja Kopernika, czyli wydarzenia sprzed pięciu
wieków będą okazją do przypomnienia zasług Mikołaja
Kopernika jako obrońcy miasta. Wspólnie z 9. Batalionem
Dowodzenia zapraszamy Was na olsztyńską starówkę! Od
12.00 do 15.00 nie zabraknie pokazów, mini inscenizacji
historycznych, jak również współczesnych dynamicznych
pokazów w wykonaniu Wojska Polskiego. Będą konkursy z
nagrodami i prawdziwa wojskowa grochówka (godz. 13.00).
Dodatkowo Kawiarnia Moja zaprasza dzieciaki na kulinarne
warsztaty z wypiekania Marcepana Królewieckiego (wiek 6+,
ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia:
ala@kawiarniamoja.pl).
Po dawnych czasach prowadził będzie Was Błazen Jajosz.
A czasy były burzliwe dla całej Warmii. Podczas ostatniej

wojny Polski z Krzyżakami wojska zakonne zajmowały
kolejne miasta i miasteczka. Olsztynowi udało się jednak
tego uniknąć. W dużej mierze za sprawą Mikołaja Kopernika,
który postanowił przeciwstawić się najeźdźcy.
Był rok 1521. Braniewo, następnie Frombork, a potem prawie
cała Warmia dostawały się w ręce Zakonu Krzyżackiego. Nic
dziwnego, że Olsztyn nie mógł czuć się bezpiecznie. Nawet
mimo przybywania kolejnych sił, które miały bronić miasta.
Kiedy Krzyżacy zajęli Dobre Miasto, jasnym stało się, że
kolejny będzie Olsztyn. Należało wzmocnić załogę na
zamku, zdobyć broń, jak również szukać wsparcia u
polskiego króla Zygmunta.
26 stycznia 1521 roku po wcześniejszej dyplomatycznej,
bezskutecznej próbie zajęcia miasta Krzyżacy pod
Olsztynem rozbili oddział polskich konnych, a później
próbowali sforsować bramy. Mimo wyłamania pierwszej furty,
z powodu braku drabin nie zdołali wspiąć się na mury i
wedrzeć do zamku.
Mikołaj Kopernik na Warmii spędził większość swego życia –
40 lat. W latach 1516-19 oraz 1520-21 przebywał w
Olsztynie, był administratorem dóbr kapituły warmińskiej. W

naszym mieście prowadził m.in. badania astronomiczne,
czego pozostałością jest jedyny na świecie zachowany
przyrząd badawczy wykonany ręką uczonego – tablica
astronomiczna, napisał też rozprawę o reformie pieniądza.
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Browar Warmia
W "Browarze Warmia" z szacunkiem
kultywujemy warmiński obyczaj. Polecamy
regionalną kuchnię uświetnioną warzonym
na miejscu piwem o wyjątkowym smaku.

czeskaolsztyn.pl
Plac Targ Rybny 14, Olsztyn
rezerwacje@czeskaolsztyn.pl
519 805 762
czeskaolsztyn.pl

Galeria Sowa
Kameralny Pub koncertowo-kulturalny,
mieszczący się na olsztyńskim Podzamczu.
Położenie tego miejsca podczas wieczornej
zabawy tuż obok murów Zamku robi
wrażenie na wszystkich.
Galeria Sowa istnieje w tym miejscu już od
20 lat, choć wcześniej nazywała się
Okopem. Gościła w swych murach wielu
znakomitych artystów. Znajdziecie tu
bluesowe i jazzowe koncerty na żywo oraz
olbrzymią dawkę kultury. Spotkacie u nas

Higlander Whisky Bar
www.browarwarmia.pl
www.facebook.com/browarwarmia/
ul. Nowowiejskiego 15, 10-162 Olsztyn
kom. 782 565 608

Ceska Hospoda
Ceska Hospoda to idealne miejsce dla tych
co w tym roku nie mogli wybrać się na
wakacje do naszych południowych
sąsiadów. To miejsce idealnie odwzorowuje
klimat czeskich pubów i restauracji. Pyszna
kuchnia z tamtych regionów, muzyka, a do
tego wiele gatunków piwa czeskiego
uwielbianego przez wielu z nas. Ahoj, tu
musisz zajrzeć jeśli jesteś w Olsztynie.

Klub Mięta
Serce olsztyńskiej Starówki znowu zaczyna
bić. Ziarno zakiełkowało i niesie świeży
zapach.
Przyjdź, sprawdź, poczuj Miętę. Klub Mięta
to jedno z bardziej orzeźwiających klubowo
miejsc w Olsztynie.
www.klubmieta.pl
Rezerwacje stolika: 513 878 881
kontakt@klubmieta.pl

ul. Stare Miasto 29/32 , 10-027 Olsztyn
http://www.highlander.pl/
89 521 53 00
To legendarne miejsce dla smakoszy whisky
lub whiskey. To właśnie tutaj odnajdziesz
wiele gatunków tego trunku, które sprawią,
że wieczór z całą pewnością na długo
zostanie w pamięci. Lokal działa w mieście
od 2003 roku. Uroku dodaje nietypowy
ogródek na zewnątrz, gdzie każdy z nas
może usiąść przy stoliku w ławeczce
stylizowanej na kształt beczki whisky.

wystawy fotografii, imprezy taneczne,
kabaretowe oraz mieszankę wydarzeń
kulturalnych.
Nocą, jak to Sowa, staje się miejscem
najbardziej aktywnych imprez. Nasi DJ-e
zadbają o solidną dawkę tanecznej muzyki,
polskiej oraz światowych klasyków. Nie
byłeś jeszcze w Sowie ?! Poznaj legendę
tego miasta ...
https://www.facebook.com/sowa.olsztyn
tel. 895353194/ 502656902

9

Przewodnik Turystyczny Jesień/Zima 2021

Warmińsko-Mazurskie miasta- Atrakcje turystyczne
Ostróda
Kanał Elbląski - Jeden z cudów świata
Kanał Elbląski jest unikatowym zabytkiem
techniki na skalę światową To zespół
5 pochylni, po których przetacza się statki na
platformach ustawionych na szynach.
Pozwala pokonać statkom 100-metrową
różnicę poziomów na odcinku o długości
10 km.

Kąpielisko Miejske nad Jeziorem
Drwęckim co roku przyciąga turystów i
miłośników sportów wodnych. Znajdują się tu
pomosty z ławeczkami do wypoczynku nad
wodą, a także wypożyczalnie sprzętu
wodnego (kajaki, deski windsurfingowe,
rowery wodne).
Gietrzwałd - warmińska Częstochowa
Jedyne miejsce w Polsce, gdzie miały miejsce
uznane przez Kościół objawienia Maryjne.
Było to w 1877r gdzie Matka Boża ukazała się
dwóm dziewczynkom przy kościelnym klonie.
Maryja miała przemawiać do nich w języku
polskim w gwarze warmińskiej, co wywołało
poruszenie, jako że język ten był wówczas
zakazany w Prusach. Fakt ten wzmocnił ruch
narodowy na Warmii. Od czasu objawienia do
sanktuarium w Gietrzwałdzie co roku
przybywają liczne rzesze pielgrzymów.
Miejsce od samego wjazdu urzeka prostotą,
kościołem z czerwonej cegły na zielonym
wzniesieniu, alejka Drogi Krzyżowej pod
górę. Na pięknym terenie gdzie natura łączy
się z niebem można znaleźć spokój, jest
malowniczo i sielsko.

Czy wiesz, że...? Wody termalne mają właściwości
solanki, czyli wody służącej kąpielom leczniczym
korzystnie wpływającym na serce, skórę zwiększając
jej ukrwienie, rozszerzają drogi oddechowe,
pobudzają przemianę materii oraz wpływają na ogólną
odporność organizmu

Lidzbark Warmiński - rezydencja biskupia.
Miejscowość z licznymi atrakcjami
turystycznymi
To jeden z najlepiej zachowanych zamków
w Polsce, zwany Wawelem Północy. Kiedy
w XVI w. warownia straciła swoje funkcje
obronne, przekształcono ją w bogato
wyposażony dwór książęcy. Rezydowali tutaj
biskupi oraz wybitni przedstawiciele polskiej
nauki i kultury m.in. „książe poetów“ czyli
Ignacy Krasicki. Obecnie w budynku znajduje
się muzeum, a przedzamcze zaadoptowano
na klimatyczny i stylowy Hotel Krasicki.
Od pewnego czasu w Lidzbarku Warmińskim
lokalizowane są bardzo duże inwestycje.
Termy Warmińskie przyciągają wielką rzeszę
miłośników wód termalnych. W tym roku
niedawno zostały z kolei otwarte tężnie
solankowe, dzięki którym Lidzbark Warmiński
zyska status uzdrowiska.
Dobre Miasto - Charakterystycznymi
zabytkami tego miasta jest m.in Kościół pw.
Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich
Świętych (bazylika mniejsza) i młyn
wodny. Baszta obronna zwana także
„Basztą Bocianią“ gdyż na szczycie murów
obronnych gnieżdżą się bociany. Obecnie
mieści się w niej Muzeum historii Dobrego
Miasta.

Bartoszyce - W Bartoszycach znajdziemy
niezwykle urokliwą starówkę z kolorowymi
kamieniczkami. Charakterystycznym
zabytkiem Starego Miasta jest tzw. Brama
Lidzbarska jako pozostałość murów
obronnych. Co więcej Baby Pruskie są nie
tylko domeną Olsztyna- znajdziemy je także
na terenie Bartoszyc.

Ciekawie prezentuje się Park rekreacyjnoedukacyjny w Pasłęku również z lotu ptaka:
http://youtu.be/0MhshF9wIbw Nasza
agencja reklamowa LukaVision realizuje
również promocyjne nagrania wideo dla firm i
instytucji samorządowych. Napisz do nas i
skorzystaj z naszej oferty!
Pasłęk - Jedną z ciekawych atrakcji i to nie
tylko dla najmłodszych jest park
rekreacyjno-edukacyjny w Pasłęku. W
centralnym punkcie znajduje się fontanna.
Wydzielono w nim strefy zabaw, gier, miejsce
do ćwiczeń oraz ścieżki spacerowe. Na jego
terenie jest również miasteczko rowerowe. W
poszczególnych strefach zamontowano
urządzenia sportowe i rekreacyjne.

17-19.12.2022
Ostródzki Jarmark Bożonarodzeniowy
Miejsce: Park Centrum

BANER LUKA VISION

6.03.2022 - godz: 18:00
Antoni Syrek-Dąbrowski
Miejsce: Zamek w Ostródzie, ul.
Mickiewicza 22

05.01.2022 - godz: 19:00
Kolędowanie z Enejem
Miejsce: Ostródzkie Centrum Sportu i
Rekreacji,
ul. Kościuszki 22A.

Więcej na stronie:
www.sanktuariummaryjne.pl

OSTRÓDA
26.11.2021 - godz: 20:00
Stand-up Warmia
Miejsce: Tawerna Ostróda
ul. Mickiewicza 21
27.11.2021 - godz: 18:00
Koncert Zespołu "Listopad"
Miejsce: Biblioteka Powiatu Ostródzkiego
ul. Jana III Sobieskiego 9/114

W miejscu objawień postawiono kapliczkę
z wizerunkiem Matki Boskiej. Z klonu zachował się
tylko kawałek drewna, z którego wykonano krzyż

?
?

29.11.2021 - godz: 19:00
WIĘZI RODZINNE spektakl Teatru
Jaracza
Miejsce: Ostródzkie Centrum Kultury

07.01.2022 - godz: 22:00
Stand-up / TOMEK KOŁECKI & PATRYK
GOSIŃSKI / MC Jaksa /
Miejsce: Tawerna Ostróda,
ul. Mickiewicza 21
28.01.2022 - godz: 19:00
PABLOPAVO i LUDZIKI
Miejsce: Sala Kameralna w Amfiteatrze
16.02.2022 - godz: 20:00
Stand-up: Karol Modzelewski
Miejsce: Tawerna Ostróda,
ul. Mickiewicza 21

22.03.2022 - godz: 20:00
Wiolka Walaszczyk w autorskim
programie "PUCZ"
Miejsce: Zamek w Ostródzie, ul.
Mickiewicza 22
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LIDZBARK WARMIŃSKI
18.12.2021 - godz: 19:00
Hrabina Pączek - Muzyczny Stand-up Joanny
Kołaczkowskiej
Miejsce: Lidzbarski Dom Kultury

GIŻYCKO
5.12.2021 - godz. 10:00
Kiermasz lokalnie poukładanych smaków
Miejsce: Hotel St. Bruno. ul. Św, Brunona 1

24.11.2021 - godz: 20:00
Stand-up Warmia
Miejsce: Pub Wiraż, Plac Dwrorcowy 5
25.11.2021 - godz: 19:00
Michał Wiśniewski Akustycznie Część 2 - ZAWSZE
NAPRZÓD - NIGDY WSTECZ
Miejsce: Bartoszycki Dom Kultury

26.11.2021 - godz. 18:00
Potańcówka Andrzejkowa
Miejsce: Bartoszycki Dom Kultury
17.12.2021 - godz. 18:00
Koncert Charytatywny
Miejsce: Bartoszycki Dom Kultury
31.12.2021 - godz. 23:30
Powitanie Nowego 2022 koncert grup FOCUS i LIDER
Miejsce: Plac Bohaterów Westerplatte

19.12.2021 - godz: 19:00
Jarmark Bożonarodzeniowy
Miejsce: Deptak przy Wysokiej Bramie
9.03.2022 - godz: 18:00
Kabaret a jak! Czyli Dzień Kobiet na wesoło
Miejsce: Lidzbarski Dom Kultury

15.12.2021 - godz. 10:00
Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych Giżycka
Fabryka Dźwięków
Miejsce: Sala widowiskowa Giżyckiego Centrum Kultury,
ul. Konarskiego 8.
16.12.2021 - godz. 19:00
Stand-up JULIUSZ SIPIKA & ARKADIUSZ JAKSA
JAKSZEWICZ
Miejsce: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8.
19.12.2021 - godz. 10:00
Jarmark Bożonarodzeniowy
Miejsce: Ekomarina w Giżycku. Pasaż Portowy.
26.12.2021 - godz. 19:30
Koncert kolęd Viola Brzezińska
Miejsce: Parafia wojskowo-cywilna Ducha Świętego
Pocieszyciela w Giżycku,
ul. Stanisława Moniuszki 2a.
20.01.2022 - godz. 10:00
Stand-up Warmia
Miejsce: PodKładka RestoBar - Pasaż Handlowy
24.03.2022 - godz. 20:00
Stand-up Wiolka Walaszczyk programie "PUCZ"
Miejsce: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8.

18.01.2022 - godz. 20:00
Stand-up Warmia JAKUB POCZĘTY & JULIUSZ SIPIKA
Miejsce: Wiraż PUB, Plac Dworcowy 5
22.01.2022 - 19:00
"Podróż w czasie" koncert z okazji Dnia Babci i
Dziadka
Miejsce: Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11

GIETRZWAŁD

17-20.02.2022 Obchody 690 Urodzin Miasta Bartoszyce

21.11.2021 - godz. 16:00
Koncert IV Memoriał LEONARDA COHENA
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Gastronomiczna perła regionu Rozkoszuj się wyjątkowym

smakiem ślimaka
Odpoczywając nad Zalewem Wiślanym, Mierzeją Wiślaną lub na Warmii grzechem byłoby nie skorzystać z wypadu na podbój
podniebienia. Niewątpliwie taką unikalną perłą regionu w zakresie turystyki kulinarnej jest Bistro Ślimaka zlokalizowane w Hoteliku 51
w Pasłęku. To zaledwie kilkanaście kilometrów od Elbląga. Tu dowiesz się wszystkiego o ślimakach, posmakujesz ich na wiele rodzajów,
a to wszystko dzięki Grzegorzowi Skalmowskiemu, dobrze znanego w naszym regionie i Polsce jako Pan Ślimak!
Ślimak był na stołach polskich już setki
lat temu… polska arystokracja uwielbiała
te danie!
Większość z nas jest święcie przekonana, że
ślimaki są potrawą wywodzącą się z Francji.
Nic bardziej mylnego. Otóż w Polsce już setki
lat temu na stołach polskiej arystokracji

zajadano się tym przysmakiem. Pierwsza
Polska Książka Kucharska z 1682 r.
zawierała więcej przepisów ze ślimaków niż
potraw z wieprzowiny.

Czy wiesz, że ślimaki to
jeden z najlepszych
afrodyzjaków na świecie!

?
?

Przez długi czas daniem postnym
u klasztornych mnichów były właśnie ślimaki,
dopiero później ryby stały się bardziej
powszechnie stosowanym daniem postnym.
Misję przywrócenia świetności tego dania
rozpoczął z wielką pasją Grzegorz
Skalmowski z Pasłęka, który przygodę z tymi
mięczakami rozpoczął w 2003 roku. To koło
Pasłęka stworzył znaną przez lata farmę
ślimaka odwiedzaną nawet przez światowe
telewizje. Grzegorz Skalmowski ideę
ślimaków na polskich stołach promuje
poprzez wiele różnych eventów, występował
w wielu programach telewizyjnych uznanych
polskich stacji.
Kilka lat temu Grzegorz Skalmowski
wspólnie z wieloma wybitnymi kucharzami
z Polski wydał książkę “Ślimaka kulinarna
podróż – czyli o tym co zapomniane,
a przypomnienia warte”, gdzie znajdziemy
mnóstwo przepisów z zastosowaniem mięsa
ze ślimaka.
Ze śluzu ze ślimaka wytwarzane są również
kosmetyki, które dzięki unikalnym
właściwościom mają niesamowity wpływ
regenerujący na skórę. Efekt działania
zaskoczył już nie jedną z kobiet.

Ślimaki na słodko i na słono… a także
regionalne piwo Pan Ślimak!
Dania ze ślimaka skomponowane przez
samego Grzegorza Skalmowskiego są
dostępne w Pasłęku w Hoteliku 51, tutaj
mieści się właśnie całoroczne słynne już na
całą Polskę “Bistro Ślimaka”. Warto tu
przyjechać i spróbować tego wyjątkowego
smaku. Jeśli jednak macie więcej czasu
warto spędzić tu wieczór rodem z Francji. Nie
trzeba lecieć do Paryża! Podczas wieczoru
skosztujesz ślimaków po burgundzku
z muszli lub ślimaki nadziewane, które były
podstawą diety mieszkańców Prus
Wschodnich. Możesz delektować się też
absolutnym hitem, który urzekł tysiące
turystów czyli ślimaki na słodko. Do tego
obowiązkowo białe wino, dobra muzyka. Od
tego sezonu dla wszystkich odwiedzających
czeka również regionalne piwo idealne do
tych dań o nazwie „Pan Ślimak”.
A skoro mówimy już o wieczorowej porze,
warto dodać, że mięso ze ślimaka uznawane
jest za jeden z najlepszych afrodyzjaków…
Udanych wspomnień wakacyjnych
z Pasłęka!

Grzegorz Skalmowski od 2003 roku z sukcesami
promuje ideę przywrócenia ślimaków na polskie stoły

Bistro Ślimaka – Hotelik 51 w Pasłęku
Ul. Bohaterów Westerplatte 51a,
14-400 Pasłęk
kom. 690 495 220
www.facebook.com/BistroSlimaka

Od tego sezonu każdy z nas może tylko tutaj
skosztować piwa Pan Ślimak

Regionalna Kuchnia:
Wielkim atutem Bogatego
Regionu są smaki regionalnej
kuchni i festiwale kulinarne
organizowane latem takie jak
święto chleba w Elblągu, festiwal
ryb w Mikołajkach czy kartaczy
w Gołdapi. Województwo
Warmińsko- Mazurskie dołączyło
jako pierwsze w Polsce do
Europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego
„Warmia Mazury Powiśle“. Celem
tego jest promocja regionalnych
produktów spożywczych oraz
lokalnych potraw. Dołączają do
niej producenci żywności
i miejscowe lokale, oferujące
potrawy i wyroby przygotowywane zgodnie z tradycyjnymi
recepturami. Uzyskują wówczas
specjalny certyfikat i logo.

\

Będąc w Olsztynie warto
wypróbować piwa z Browaru
„Kormoran”. Piwa te otrzymały
właśnie certyfikat Dziedzictwa
Kulinarnego Warmia Mazury
Powiśle. Stosowanie wyłącznie
naturalnych surowców i niewielka
skala produkcji pozwalają na
uzyskanie trunków o wyjątkowych walorach smakowych, które
ciężko odnaleźć na dzisiejszym
rynku masowej produkcji.
Z piwami innymi niż na sklepowej
półce można spotkać się również
w Elbląskim Pubie Absztyfikant.

Można tam znaleźć zarówno
własne piwa z Browaru Absztyfikant, w tym jednoznacznie
kojarzące się z miastem piwo
Elbląg Zdrój jak i wiele ciekawych
piw z całej Polski. Będąc
w Elblągu warto odwiedzić
również urokliwy Pub z bogatą
ofertą gastronomiczną, czyli
mieszczący się na Wybrzeżu
Gdańskim tuż przy moście
wysokim Specjal Pub.

Kuchnia Warmii i Mazur to
połączenie smaków kuchni
staropolskiej, kresowej i
niemieckiej. Dzyndzałki
z hreczką, szmurkul, plińce
z pomoćką, czy na deser
brukowiec mazurski to typowe
regionalne dania, które warto
wypróbować.
Dzyndziałki z hreczką i
skrzeczkami
Nie są to zwykłe pierogi, ich cały
sekret tkwi w ich wnętrzu. Farsz z
kaszy gryczanej z dodatkiem
pokrojonego jajka na twardo,
cebulki i wędzonego boczku.
Hreczka to gryka, a skrzeczki to
popularne skwarki ze słoniny
i boczku. Skrzeczki zawierają
dodatkowo majeranek i czosnek.
Wa r m i a c y l u b o w a l i t a k ż e
dzyndzałki w wersji mięsnej,
z farszem z wołowiny czy gęsiny
lub wędzonej ryby.
Plińce z pomoćką
To chrupiące i miękkie placki
ziemniaczane z puszystą masą
z twarogu i śmietany. Warmia
i Mazury to region od dawna
zasobny w ziemniaki. Ten przepis
w domach bywał zarówno
wyszukanym obiadem jak
i słodkim deserem.

Brukowiec i Sękacz
Nie tylko Toruń ma swoje pierniki.
Na Mazurach szczególnie
w okresie Bożego Narodzenia na
stołach rządzi brukowiec. Różni
się on od tradycyjnych pierników.
Jego nazwa wzięła się z jego
wyglądu gdzie na wierzchnią
warstwę składają się ściśle
przylegające do siebie, małe kulki
przypominające bruk.
Z kolei sękacz to ciasto o
niepowtarzanym smaku
i krztałcie. Składniki to: masło,
prawdziwe wiejskie jaja i dobrej
jakości mąka. Piecze się go na
ogniu, obracając i polewają
ciasto, by ostatecznie otrzymać
ważące ponad 3 kg ciasto.
W przekroju widoczne są grubsze
warstwy jasnego ciasta przedzie-

lone ciemnymi warstwami
spieczonego ciasta, co przypomina słoje roczne w pniu drzewa.
Nadmiar ciasta spływającego
tworzy zastygające sople, które
w ostatecznym efekcie naśladują
sęki.

Sękacz z Puszczy Rominckiej” znalazł się na liście produktów tradycyjnych.
Składnikiem, który go wyróżnia jest dodatek aromatu arakowego
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Święta po królewsku czyli Boże Narodzenie na legendarnych zamkach!
Region Warmii i Mazur oraz Pomorza to niezwykłe obiekty bogate w legendarne Zamki, pamiętające czasy słynnych Krzyżaków. Wiele z nich zostało odrestaurowanych na unikalne w
skali Polski hotele. Kiedy jak nie teraz spędzić tu Boże Narodzenie, Sylwester czy Ferie. Będziemy Was informować na bieżąco o ich ofertach, zacznijmy od Bożego Narodzenia.

Zamek Ryn **** - unikalne miejsce
i wiele do zwiedzania
Jedną z atrakcji z całą pewnością jest w naszym regionie Hotel Zamek Ryn z Grupy Anders. Co
powiesz na Boże Narodzenie pieczołowicie odrestaurowanym XIV -wiecznym Zamku
Krzyżackim, pełnym nowatorskich rozwiązań designerskich, jakie trudno odnaleźć w innych
miejscach w Polsce?
Obiekt dysponuje aż 350 miejscami noclegowymi wkomponowanymi w 4 odmienne
zaaranżowane skrzydła Zamku (Rycerskie, Komturskie, Więzienne i Myśliwskie). Ponadto jest
tutaj urocza i kameralna Willa Pod Zamkiem czy znajdujący się nad samym jeziorem Gościniec
Ryński Młyn. Sama miejscowość Ryn mieści się w północno- wschodniej Polsce w powiecie
giżyckim w woj. Warmińsko- mazurskim. Miejscowość liczy ok. 2,8 tys. mieszkańców. Znajduje
się na obszarze historycznej Galindii i jest położona nad dwoma malowniczymi jeziorami
Ryńskim i Ołów. Zamek został wzniesiony około 1377 roku. W Rynie znajdziemy też wiatrak typu
holenderskiego z połowy XIX wieku.
Nad jeziorem Ryńskim znajduje się promenada wraz z przystanią Ekomarina, natomiast nad
jeziorem Ołów znajduje się plaża i ścieżka spacerowo-rekreacyjna o długości 4250 m okalająca
jezioro.
Bliskość jezior to z pewnością niewątpliwy plus by trochę zrzucić kalorie od świątecznych
przysmaków i dań z królewskiego stołu.
38 km od Rynu oddalona jest Św. Lipka ze słynnym Sanktuarium Maryjnym. W Rynie znajduje się
też Kościół katolicki pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Podstawowy pakiet z atrakcjami obowiązuje w terminie 23-26
grudnia 2021 (z możliwością wydłużenia pobytu)
-Noclegi w zamkowej komnacie, klimatycznej Willi lub cudownie
położonym Młynie
-Przepyszne śniadania
-Obiadokolacja z nastrojową muzyką na żywo (23.12)
-Tradycyjny Wieczór Wigilijny - najpiękniejsze kolędy grane na żywo,
spotkanie ze Świętym Mikołajem(24.12). Istnieje możliwość
celebrowania kolacji w kameralnej atmosferze Restauracji Refektarz
-Obiadokolacja Biesiada Rycerska - program artystyczny, pokazy
walk, zabawy, stroje średniowieczne(25.12)
-Obiadokolacje dla Gości wydłużających pakiet
-Pokaz kulinarny
-Smocze ogony, grzaniec i inne przyjemności nad ogniem
-Rodzinne konkursy i zabawy
-Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
-Zapraszamy na spektakl teatralny "Lekarz na telefon" wykonany na
najwyższym poziomie przez aktorów Teatru im. Stefana Jaracza z
Olsztyna - w dn.23.12. sala Wielki Kapitularz liczba miejsc limitowana
-Zajęcia decoupage
-Rodzinny turniej bowlingowy
-Ekscytujący wieczór w Castle Casino
-Bajkogród (Klub Malucha) - zabawa pod okiem profesjonalnych
animatorów
-Wieczory z muzyką w Castle Night Club "Winiarnia"
-Wstęp do Centrum Rekreacji w zamkowych podziemiach: korzystanie
z basenu oraz saun, a także sali fitness
- Wstęp do Centrum Rekreacji w części SPA Księżnej Anny basen
100m2, 2 jacuzzi,
- Seanse saunowe w saunarium
** Program artystyczny będzie prowadzony zgodnie z aktualnymi
wytycznymi krajowych instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia
(GIS, MZ).
** Hotel zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie (dot.
dni lub godzin) oraz zmiany sal przy poszczególnych punktach
programu.
Więcej na stronie: BOŻE NARODZENIE (zamekryn.pl)
www.zamek-ryn.pl/boze-narodzenie-Mazury
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Hotel Krasicki Lidzbark Warmiński
Wielu zachwyca w naszym regionie również czterogwiazdkowy Hotel Krasicki, który
mieści się w Lidzbarku Warmińskim w odrestaurowanym, historycznym przedzamczu.
Dawniej była to siedziba biskupów warmińkich. XIV-wieczny zamek to jeden z
najcenniejszych zabytkowych obiektów Warmii i Mazur. Renowacja zabytkowego
przedzamcza trwała prawie 16 miesięcy Pracowały przy niej lokalne firmy, a pracę zyskało
ponad 300 osób. Koszt inwestycji wyniósł ok. 58 milionów złotych Dofinansowanie unijne
oraz ze Skarbu Pañstwa wyniosło 15 milionów złotych. W Hotelu Krasicki do dyspozycji
gości jest 250 miejsc noclegowych w 122 pokojach, a także strefa SPA i centrum wellness.
Zamek w Lidzbarku Warmińskim nazywany jest Wawelem Północy.
Kiedy
w XVI w. warownia straciła swoje funkcje obronne, przekształcono ją w bogato
wyposażony dwór książęcy. Rezydowali tutaj biskupi oraz wybitni przedstawiciele polskiej
nauki i kultury m.in. „książe poetów“ czyli Ignacy Krasicki. Obecnie w budynku znajduje się
muzeum, a przedzamcze zaadoptowano na klimatyczny i stylowy Hotel Krasicki.
Od pewnego czasu w Lidzbarku Warmińskim zlokalizowane są bardzo duże inwestycje.
Termy Warmińskie przyciągają wielką rzeszę miłośników wód termalnych. W tym roku w
tym mieście zostały otwarte też tężnie solankowe, dzięki którym Lidzbark Warmiński zyska
status uzdrowiska.
Stąd jest też niedaleko do Gietrzwałdu, gdzie miały miejsca objawienia Maryjne w 1877
roku.

Boże Narodzenie u Krasickiego 23-26 grudnia 2021
Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań pełnych radości,
czułych gestów, wspomnień. Tegoroczne Święta będą z pewnością inne niż
wszystkie – będą wyjątkowe. Szczególnie mocno docenimy obecność
najbliższych. Warto sprawdzić unikalną ofertę jednego z najpiękniejszych
hoteli na Warmii jakim jest Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim. Czeka na
Was mnóstwo atrakcji, wspólnymi zajęciami i Mikołajem!
Cena zawiera:
-3 noclegi w wybranych pokojach
-3 bogate śniadania w formie bufetu z regionalnymi produktami, w tym
śniadanie świąteczne 25.12;
-3 obiadokolacje w formie wyjątkowych bufetów, w tym jedna obiadokolacja ze
stacją live cooking (23.12.) i tradycyjna Wieczerza Wigilijna 24.12.; (pobyt
zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu); Kolacje w dn. 23.12 i 25.12., z muzyką na żywo;
-Podwieczorek u Katarzyny (bufet słodki serwowany w Foyer Św. Katarzyny w
dn. 24.12;
-Mini Klub dla Dzieci dostępny w dn. 23-26.12, w godz. 9:00-20:00;
-Zajęcia animacyjne w Mini Klubie z świątecznym programem w określonych
godzinach;
-Rodzinne przygotowanie ozdób choinkowych i pierniczków świątecznych
według warmińskiej tradycji;
-Powitanie Pani Choinki i wspólne jej ubieranie;
-Spotkanie z Astronomem (23.12)
-Grzaniec na Dziedzińcu z pokazem Teatru Ognia (25.12);
-Wizyta Świętego Mikołaja podczas Wieczerzy Wigilijnej
-Zwiedzanie Przedzamcza z Przewodnikiem
-Wieczór taneczny z DJ; podczas wieczoru zimne przekąski i drink powitalny
(25.12);
-Zabawa choinkowa dla dzieci (25.12)
-Zimowy spacer po Lidzbarku Warmińskim z Przewodnikiem
-Nieograniczony dostęp do Centrum Wellness (basen, sauny, jacuzzi)
-Dorośli czytają Dzieciom – Spotkanie z Książką w Bibliotece Cafe
-Późniejsze wymeldowanie do godziny 14:00
Przedłużenie pobytu
* W ramach przedłużenia pobytu świątecznego (wcześniejszy przyjazd lub
późniejszy wyjazd - proponujemy specjalną cenę pobytu za dobę z
wyżywieniem /śniadania i obiadokolacje/ w cenie 499 zł/pokój 2 os./doba
* Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany w programie, dotyczących sal,
godzin i dni poszczególnych atrakcji oraz odwołania pakietu w związku z
sytuacją pandemiczną i decyzjami GIS, MZ i PRM.
Więcej na stronie: www.hotelkrasicki.pl/boze-narodzenie-u-krasickiego
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Zamek Gniew
Zamek Gniew to potężna gotycka twierdza rycerzy - mnichów, siedziba królów, hetmanów i
starostów, słynący z turniejów rycerskich, zaciętych bitew i wspaniałych spektakli. Goście
odwiedzający hotel w Zamku doceniają fascynującą mieszankę historii i komfortu. Zamek oferuje
zakwaterowanie w 4 niezwykłych lokacjach w obrębie terenu zamkowego.
Hotel Rycerski **** na Zamku Gniew
To nowy, elegancki i luksusowy obiekt hotelowy, doskonale wkomponowany w architekturę Zamku.
Hotel Rycerski mieści 48 pokoi, w których oferuje się 130 miejsc na noclegi. Wewnątrz znajduje się
również wykwintna restauracja polecana przez Marka Kaczmarka.
PAŁAC MARYSIEŃKI *** przy Zamku Gniew- historia związana z Janem III Sobieskim
Przyszły hotel w zamkowej zabudowie pojawił się w drugiej połowie XVII w. Ufundowany dla Marie
Casimire Louise de La Grange d'Arquien, znanej jako Marysieńka, przez Jana III Sobieskiego,
który pełnił wówczas obowiązki starosty gniewskiego. Dziś hotel w Pałacu Marysieńki oferuje
możliwości noclegowe na 120 miejsc w pięknych komnatach oraz nastrojowych apartamentach.
Miejscowość Gniew leży w widłach utworzonych przez Wisłę oraz uchodzącą do niej rzekę
Wierzycę. Na tym odcinku Wisła płynie w Dolinie Kwidzyńskiej, która stanowi końcowy fragment
tzw. Doliny Dolnej Wisły. Terytorialnie Gniew leży na skraju Pojezierza Starogardzkiego oraz
Kociewia. Prawa miejskie Gniew otrzymał w 1297 roku. Starostą gniewskim był tu w XVII w. Słynny
Jan Sobieski, późniejszy król Polski. Historia Zamku krzyżackiego w Gniewie sięga aż XIII w.
Znajduje się tu Gotycki kościół parafialny pw. św. Mikołaja, położony w południowo-zachodnim
narożniku rynku, zbudowany w XIV w., zrekonstruowany w XIX w. Budowla trójnawowa z
wyodrębnionym prezbiterium oraz wieżą wtopioną w nawę środkową.

Oferta Bożonarodzeniowa na Zamek Gniew
Rodzinna atmosfera, profesjonalna obsługa i wyśmienita kuchnia
Hotelu Zamek Gniew **** sprawią, że święta spędzone w tym obiekcie z
całą pewnością wprawią w świąteczny nastrój i pozostawią piękne i
niezapomniane wrażenia.
Pakiet min. 3 doby ( 23-26.12.2021) zawiera:
- Trzy noclegi w komfortowych pokojach w trzech historycznych
obiektach
- Świąteczne śniadania bufetowe w magicznej scenerii sal zamkowych
- Przygotowanie potraw wigilijnych wraz z Szefem Kuchni
- Tradycyjną Wieczerzę Wigilijną z dwunastoma potrawami i wizytą Św.
Mikołaja
- Świąteczne tradycyjne kolędowanie
- Świąteczne obiadokolacje bufetowe
- Bożonarodzeniowe Wizyty w Komnatach Świętego Mikołaja
- Rodzinne animacje: suchy lód, kolorowe kule, zimowy polimer, test
śniegu
- Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
- Nocny spacer z lampionami
- Podczas wszystkich posiłków specjalne dania dla najmłodszych gości!
Ponadto nieodpłatnie w ramach pobytu oferujemy:
- basen wewnętrzny z dwoma stanowiskami do masażu wodnego,
- jacuzzi,
- strefa saun oraz pomieszczenie wypoczynkowe z tężnia solną
- basen ze zjeżdżalnią wodną, grzybkiem i armatką wodną
- sala fitness
- siłownia
- tenis stołowy
- bilard
- Pysiolandia – wewnętrzny plac zabaw z Małpim Gajem
- dostęp do Internetu
- parking
Więcej na stronie: www.zamek-gniew.pl Magiczny czas Bożego
Narodzenia (zamek-gniew.pl)
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Kulturalnie w Nowy Rok... Oferta teatralna w regionie
Koniec roku to dla wielu z nas chwila wytchnienia. Każdy z nas chce się choć na chwilę odprężyć od gonitwy w pracy i obowiązków domowych przez cały rok. Jest to więc idealny
moment by zadbać o naszą duszę i odpłynąć choć na chwilę w przemyśleniach jakie ma każdy z nas po każdej teatralnej sztuce. W tym roku w grudniu nie będzie brakowało ciekawych
wydarzeń na deskach teatralnych w regionie.
Teatry lub kina z naszego regionu przygotowały nie lada atrakcje. Będzie trochę świątecznego akcentu, nie zabraknie też świetnych sztuk na sylwestrowy wieczór. Warto by w tym zwariowanym
świecie jaki otacza nas od wybuchu pandemii, znaleźć trochę powrotu do dobrze znanym nam czasów jakim zawsze jest wizyta w teatrze. Szykujcie kreacje, suknie wieczorowe i wytrawne smokingi.
Poniżej przedstawiamy Wam moc atrakcji dla duszy na najbliższy czas. Co wybieracie? Oderwijcie się od rzeczywistości, choć na jeden wieczór...
Teatr Piasku – Opowieść wigilijna
30 listopada Starogard Gdański, Kino Sokół, godz. 12:00, 17:00, 19:00
1 grudnia Gdańsk, Scena Teatralna w Domu Technika NOT, godz. 12:00, 19:00
2 grudnia Elbląg, Hala Sportowo Widowiskowa MOSIR godz. 19:00
18 grudnia – Teatr w wersji online
Opowieść Wigilijna Świąteczny spektakl Teatru Piasku Tetiany Galitsyny - YouTube
Rodzinny Spektakl widowiskowy. Zobaczysz na żywo niesamowitą sztukę malowania piaskiem,
światłem i śniegiem.Już wkrótce możesz wygodnie usiąść i razem z bliskimi dać się ponieść
Bożonarodzeniowej atmosferze. Dzięki tej sztuce z pewnością przypomnisz sobie, co w naszym
życiu tak naprawdę jest ważne.
Kup bilet na: www.teatrpiasku.pl
Spektakl Królowa Śniegu
Autor: Eugeniusz Szwarc wg. baśni Hansa
Christiana Andersena
Teatr im. Andrzeja Sewruka w Elblągu
Spektakl pt: “Królowa śniegu” opowie
historię, która przytrafiła się pewnemu
młodzieńcowi o imieniu Kaj i jego
przyjaciółce Gerdzie. Będzie to opowieść
wysnuta z mroźnego wichru, bezkresu
śniegu, lodowych szczytów, ale także z
gorących serc, bezwarunkowych uczuć i
poświęcenia bez granic. Autorzy spektaklu
zadadzą Widzom pytanie o istotę zła: skąd
się bierze i jak z nim walczyć. Twórcy
spektaklu zadbali, by tę wyjątkową historię
przedstawić w podkreślającej jej
nadrealność scenografii zaświadczającej o
nieoczywistości, otaczającej nas
rzeczywistości, która wcale nie musi być
oswojona i rozpoznana. Muzyka zaś dopełni
tajemniczość opowieści, podkreśli
różnorodność klimatów, nada rytm
bohaterom, oraz uwypukli sensacyjność
zdarzeń.
Spektakle w dniach: 4.12, 5.12, 6.12., 7.12,
8.12, 9.12, 10.12, 12.12, 13.12, 14.12, 15.12,
16.12
2022 rok: 12.01, 13.01, 14.01, 16.01, 17.01,
18.01, 19.01, 20.01,

Spektakl Sylwestrowy - Spektakl Zezowate Szczęście 31.12 – godz. 19:00
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Przewrotny portret polskiego oportunisty-pechowca, który w ślepym dążeniu do uznania przez
przełożonych traci zdrowy rozsądek. Piszczyk tak desperacko stara się przypodobać, że aż
ląduje w kolejnych tarapatach. Sam o sobie mówi: „Otóż chyba zawsze usiłowałem, całkiem
nieświadomie, przystroić się w szaty uznanego przez opinię bohatera danego historycznego
okresu. W życiu dziecka był nim harcerz, później podchorąży, wreszcie konspirator (na
uniwersytecie zorientowałem się instynktownie, że nie student, lecz podchorąży jest tu klasyczną
postacią epoki). Wszystkie te etapy przebiegłem w bezowocnej pogoni za życiowym
powodzeniem. Czyż mogłem przypuszczać, że wszędzie czeka mnie nieuchronna klęska?”.
Warto być może z przymrużeniem oka wskoczyć w nowy 2022 rok. O dobry humor i wysoką grę
teatralną zawsze dbają aktorzy pojawiający się na deskach uznanego Teatru im. Stefana
Jaracza.
Bilet kup na: www.bilety.teatr.olsztyn.pl/

Spektakl Sylwestrowy- Spektakl Prawda - 30 i 31.12 godz. 20:30
Teatr im. Andrzeja Sewruka w Elblągu
Seanse w 2022: 05.01, 07.01, 08.01, 09.01
Szukaj na: www.teatr.elblag.pl/grudzien-2021/

Spektakl Mój Boski Rozwód
Teatr im. Andrzeja Sewruka w Elblągu
Było huczne , czas na… boski rozwód
Komedia o kobiecie, która znajduje się w trudnej
sytuacji życiowej. Całe życie, które konstruowała
na małżeństwie z - wydawałoby się - wspaniałym,
opiekuńczym mężem, pewnego dnia kończy się w
sposób dosyć brutalny” – opowiada Agnieszka
Płoszajska. „Angela pokazuje swoje słabe i mocne
strony. Jest kobietą radosną i chwilami załamaną.
Myślę, że to w życiu spotyka każdego, z różnych
powodów, to nie musi być rozwód, ale to mogą być
inne sytuacje życiowe. Myślę, że każda kobieta w
którymś momencie na pewno będzie się z Angelą
utożsamiać. Chyba dlatego też wybrałam tę
sztukę i tę postać, bo uważam że ona gdzieś tam
każdej kobiecie jest bliska” – mówi Teresa
Suchodolska.
Nie jest to sztuka wyłącznie dla kobiet. Wiele z nich
odnajdzie siebie i cząstki swoich przeżyć w historii
głównej bohaterki, jednak spektakl będzie
ciekawym doświadczeniem także dla par oraz
mężczyzn. „Wydaje mi się, że jest to też do przemyślenia dla niektórych panów, żeby panowie
też spojrzeli troszeczkę inaczej na swoje żony”- zauważa Teresa Suchodolska. „Być może z
naszego spektaklu dowiedzą się co nieco o wrażliwości kobiecej i o tym, jaka de facto w nas
kobietach drzemie siła. Siła do tego żeby podnieść się nawet w trudnej sytuacji, żeby
odbudować swoje życie.”-podsumowuje Agnieszka Płoszajska.
Szukaj na: https://teatr.elblag.pl/listopad-2021/
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Elbląg Jedno z najstarszych miast w Polsce
Elbląg to najstarsze miasto w województwie
leżący na Powiślu, i najniżej położone miasto
w Polsce. Elbląg powstał w 1237 roku,
a prawa miejskie nabył 10 kwietnia w 1246
roku. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu
Wiślanego.

Wieża widokowa na Katedrze Św. Mikołaja
z przepięknym widokiem na okolicę
Katedra Św. Mikołaja znajdująca się na
elbląskiej starówce to gotycka katedra z
wieżą wysoką na 97m, na końcu której
znajdziemy punkt widokowy na panoramę
miasta i regionu. Rzeka Elbląg łączy to miasto
z Zalewem Wiślanym i jeziorem Druzno, z
którego
możemy dopłynąć Kanałem
Elbląskim do Ostródy i Iławy.

nadjeżdżających wrogów. Podbiegł do
obecnej Bramy Targowej i przeciął linę, która
utrzymywała kratę broniącą wstępu do
miasta. Zrobił to swoją łopatą do wyciągania
pieczywa z pieca. Krata opadła, uniemożliwiając zdobycie miasta przez Krzyżaków, a
dzięki temu zaalarmowani elblążanie odparli
atak wojsk zakonnych. Młody Piekarczyk stał
się wówczas bohaterem miasta. Na pamiątkę
tego wydarzenia stoi figura małego
Piekarczyka, z którą turyści chętnie pozują do
zdjęć.

Bażantarnia
Bażantarnia to piękny park leśny i ulubione
miejsce do wypoczynku elblążan. Położony
jest na skraju Wysoczyzny Elbląskiej. Jednym
z najbardziej rozpoznawalnych miejsc
w elbląskiej Bażantarni jest Muszla
koncertowa, gdzie co roku odbywają się
koncerty i przedstawienia. W otulinie lasu
Bażantarnia znajdziemy malowniczo
położoną Górę Chrobrego, na szczycie której
możemy podziwiać piękną panoramę Elbląga
i okolic. Przy dobrej pogodzie możemy
dostrzec nawet wody Zalewu Wiślanego. To
świetne miejsce do uprawiania turystyki
pieszej, rowerowej, a zimą leśne ścieżki
świetnie nadają się do uprawiania
narciarstwa biegowego.

ELBLĄG
10.11.2021 Godz. 19:30
Andrzej Piaseczny Akustycznie
Miejsce: Teatr im. Aleksandra Sewruka. - ul.
Teatralna 11

Brama Targowa w Elblągu
To jeden z najbardziej rozpoznawalnych
charakterystycznych zabytków Elbląga.
XIV-wieczna budowla stanowiła kiedyś
fragment nieistniejących już murów
obronnych miasta. Obecnie, po remoncie, na
najwyższym piętrze powstał taras widokowy,
z którego można podziwiać panoramę
elbląskiego Starego Miasta.

14.11.2021 Godz. 18:00
Koncert "Nie tylko Beethoven, klasycy
listopadową porą"
Miejsce: Sala Koncertowa Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, ul.
Romualda Traugutta 91.

Legenda o Piekarczyku:
W czasie wojny polsko-krzyżackiej Krzyżacy
postanowili zdobyć Elbląg, który był silnym
gospodarczo i bogatym ośrodkiem. Legenda
głosi, że zakonni rycerze chcieli dostać się
do miasta nocą. Jednym z niewielu
mieszkańców, który wtedy nie spał, był
właśnie Piekarczyk. W czasie wypieku chleba
chcąc zaczerpnąć świeżego powietrza
wspiął się na mury obronne i zauważył

Czy wiesz że? Jeszcze w latach 90. XX wieku można
było się natknąć w parku Bażantarnia na liczne
bażanty. Tak powstała nazwa tego parku, ze względu
na mnogość tego ptactwa w lesie

14.11.2021 Godz. 20:00
Basia Kawa koncert
Miejsce: Mjazzga - ul. Kowalska 1-2C
19 - 21.11.2021
Baltic Cup
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
MOSiR - Aleja Grunwaldzka 13

??

26.11.2021 - Godz.: 19:00
Roman Wróblewski Trio
Miejsce: Centrum Sztuki Galeria El
Elbląg, Kuśnierska 6
26.11.2021 - Godz.: 18:00
Koncert "viva El Tango, Viva Piazzolla!"
Miejsce: Sala Koncertowa Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu,
Ul. Romualda Traugutta 91.

27.11.2021 - Godz.: 19:00
„Pomiędzy ciszą” – występ muzyczny
Katarzyny Badyny
Miejsce: Galeria Nobilis | Centrum Spotkań
Europejskich „Światowid” w Elblągu
02.12.2021 - Godz.: 19:00
Teatr Piasku zwyciężczyni "Mam Talent" Tetiany Galitsyny
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
MOSiR - Aleja Grunwaldzka 13
11.12.2021 - Godz.: 19:00
Christmas Time! Concert
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
MOSiR - Aleja Grunwaldzka 13
11.12.2021 - Godz.: 16:00
Christmas joy
Miejsce: Sala Koncertowa Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu,
Ul. Romualda Traugutta 91.
11-12.12.2021
Świąteczne Spotkania Elblążan
Miejsce: Stare Miasto
17.12.2021 - Godz.: 19:00
Kabaret Hrabi – Wady i Waszki
Miejsce: Teatr im. Aleksandra Sewruka
ul. Teatralna 11
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Świąteczne Spotkania Elblążan co roku przyciągają tysiące mieszkańców i turystów na elbląskie Stare Miasto

Specjal Pub
Jeden z najepiej położnych pubów na elbląskiej
starówce. Widok na rzekę Elbląg i legendarna
historia słynnego browaru w mieście
Ul. Wybrzeże Gdańskie 15,
82-300 Elbląg
Absztyfikant Wielokran
Wielokran Absztyfikant, pierwszy w Elblągu pub
z piwem rzemieślniczym.
www.facebook.com/AbsztyfikantWielokran/

Restauracja Studnia Smaków
Wyjątkowe miejce. Oryginalny wystrój i
wyrafinowana kuchnia mają zadowolić
najbardziej wymagajązych gości.
Wyśmienite potrawy z dbałością o ich smak.
Restauracja posiada jedyny w Elblągu
oryginalny piec opalany węglem drzewnym
JOSPER GRILL jak i dietetyczne dania
sporządzone metodą sous-vide.
ul. Studzienna 31A
82-300 Elbląg

Rzeźnicka 10-11/C,
82-300
Elbląg
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Na początek roku warto pośmiać się z Kabaretem
Moralnego Niepokoju! W lutym już w Elblągu
"Najlepszy kabaret jaki widziałam ostatnio- Rewelacja!" czy "Moralni niezmiennie od lat nr jeden polskiego kabaretu, duży plus, super
:)" - to tylko nieliczne komentarze tych osób co miały już okazje oglądać najnowszy Kabaret Moralnego Niepokoju "Za długo Panowie
byli grzeczni". Już 18 lutego dostąpią tej okazji również mieszkańcy Elbląga i okolic. Warto już dziś zarezerwować miejsce i
przygotowac się na sporą dawkę dobrego humoru.
Początek Roku to dla wielu z nas dobra okazja by z dobrym
samopoczuciem i nastrojem ruszyć w dalszą część roku. Z całą
pewnością idealną okazją do tego jest kabaret na najwyższym
poziomie jaki zawsze gwarantuje Kabaret Moralnego Niepokoju. Już
18 lutego grupa zawita do Elbląga gdzie odegra swój najnowszy
program pn. "Za długo Panowie byli grzeczni".
Program trwa około dwóch godzin i przez właśnie tyle czasu można
zapomnieć, że jest coś takiego jak jakaś pandemia.
Jest za to ciepły, błyskotliwy i inteligentny humor, którym Kabaret
Moralnego Niepokoju zawsze komentuje życie. Są rodzice, od których
nie chce się wyprowadzić dorosłe dziecko. Córka, która sprawia
kłopoty ojcu. Ojciec, który zadręcza córkę. Mąż, który próbuje
wyegzekwować od żony małżeńskie obowiązki. Małżeństwo, które
ciągle nawzajem się poprawia – i syn, który zastanawia się nad swoją
płcią i nad tym, jak właściwie powinno się go nazywać.
Jednym słowem, jest cała galeria postaci, która ma dosyć
przypisanych przez konwenanse życiowych ról i która postanawia z

ELBLĄG

nimi zerwać. Bo jak długo można się dostosowywać do tego, co chcą
w nas widzieć inni? Za długo panowie byli grzeczni.
Zainteresowaliście się? To pora rezerwować bilety!
Kabaret w naszym regonie wystąpi również 17.02.2021 w Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku
Termin:
18.02.2022 r.
Godzina 18:00
Gdzie:
Hala MoSiR ul. Grunwaldzka 135, Elbląg
Bilety: adria-art.pl , tel. 605 555 676
tel. (55) 625 62 00
www.adria-art.pl

03.03.2022 - Godz. 19:00
Antoni Syrek-Dąbrowski
Miejsce: Mjazzga, ul. Kowalska 1-2C

17.03.2022 - Godz. 18:30
Teatr Cieni Baśni Andersena
Miejsce: CSE Światowid - plac Kazimierza
Jagiellończyka 1
17.03.2022 - Godz. 20:00
Grzegorz Dolniak - Sztuka Relaksu
Miejsce: Mjazzga, ul. Kowalska 1-2C

16.01.2022 - Godz. 20:00
Michał Kutek i Filip Puzyr w programach
"Do skutku" i "Pan Judo"
Miejsce: Mjazzga, ul. Kowalska 1-2C
20.01.2022 - Godz. 20:00
Magda Kubicka - Stan-Up
Miejsce: Mjazzga, ul. Kowalska 12C15.02.2022 - Godz. 19:00
8.02.2022 - Godz. 20:00
Paweł Chałupka / Premiera programu "To
nie są ćwiczenia"
Miejsce: Mjazzga, ul. Kowalska 1-2C
13.02.2022 - Godz. 20:00
Cztery Pory Miłowania w pełnym
programie koncertowym
Miejsce: Mjazzga, ul. Kowalska 1-2C

19.03.2022 - Godz. 18:00
VISUAL CONCERT
Miejsce: Hala MoSiR ul. Grunwaldzka 135
25.03.2022 - Godz. 19:00
70-lecie Zespołu Śląsk - Koncert
Jubileuszowy
Miejsce: Hala MoSiR ul. Grunwaldzka 135

Visual Concert 19.03.2022 godz. 18:00
Hala widowiskowa Mosir
Koncert muzyki filmowej i epickiej z filmową
projekcją najpiękniejszych miejsc świata to
niezwykłe multimedialno-muzyczne show,
które odwiedziło już największe polskie
miasta, wypełniając po brzegi wszystkie
miejsca w ich arenach. Po sukcesie tego
niezwykłego przedsięwzięcia Visual Concert
wraca na dużą scenę, aby kolejny raz zabrać
widzów w muzyczną podróż po naszej
planecie.
Podczas Visual Concert wykorzystamy
bardzo znane i lubiane motywy filmowych
soundtrackó w, energetyczne i epickie
brzmienie gatunku „trailer music”.
Przedstawiamy obrazy filmowe oraz
wizualizacje najwspanialszych miejsc na
świecie na dużym, panoramicznym ekranie.
Blisko 80-osobowy zespół orkiestry symfonicznej CoOperate Orchestra z towarzyszeniem Chóru
Akademickiego UAM (przygotowanie Beata Bielska) pod batutą Adama Domurata wypełni
muzyczną przestrzeń́ w rytm filmowego obrazu, ukazującego najbardziej spektakularne miejsca
na naszej Ziemi: od uroczych plaż na hawajskich wyspach, poprzez 7 Cudów świata, niezwykłe
Parki Narodowe, lasy tropikalne, ośnieżone szczyty górskie po miejskie dżungle na całym
świecie.
W symfonicznym brzmieniu usłyszymy utwory muzyki filmowej z takich filmów jak: Gladiator,
Avatar, Piraci z Karaibów, James Bond, Marzyciel, Transformers, Władca Pierścieni oraz utwory
muzyki epickiej, m.in. znanej na całym świecie wytwórni Two Steps From Hell. Koncert uświetnią
utalentowani soliści: Beata Bielska oraz Krzysztof Iwaneczko.
Przyjdź i wybierz się z nami w niezapomnianą podróż dookoła Świata. Poczuj się jak w kinie,
posłuchaj najpiękniejszej muzyki filmowej oraz niesamowitego arcybrzmienia muzyki epickiej na
żywo. Zobacz filmowy obraz z najbardziej niezwykłych miejsc na całym świecie na dużym,
panoramicznym ekranie.
Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili -

15.02.2022 - Godz. 19:00 Miejsce: Hala
MoSiR ul. Grunwaldzka 135
Serdecznie zapraszamy na wieczór z
gruzińskim baletem narodowym Sukhishvili!
Jak zawsze zaskoczy publiczność fantastyczną
choreografią, niesamowitą energią i wszystko
to pod akompaniament pięknej muzyki na żywo
w wykonaniu orkiestry! Narodowy Balet Gruzji
Sukhishvili bilety już w sprzedaży!

15.02.2022 - Godz. 19:00
Narodowy Balet Gruzji - Sukhishvili
Miejsce: Hala MoSiR ul. Grunwaldzka 135

O Narodowym Balecie Gruzji
Ich występy obejrzało ponad 90 mln widzów. Każdego roku czekają na nich w różnych krajach
świata. Nazywają ich huraganem na scenie, duchem widowiska, unikalnym fenomenem, ósmym
cudem świata!

18.02.2022 - Godz. 18:00
Kabaret Moralnego Niepokoju - nowy
program: Za długo Panowie byli grzeczni
Miejsce: Hala MoSiR ul. Grunwaldzka 135

Tak potrafią tylko ONI! Poczuj moc pozytywnych emocji! 100 tancerzy i 2500 kostiumów.
Niesamowita orkiestra i unikatowe instrumenty muzyczne. Mają wpływ na światową modę, kręcą
o nich filmy i piszą książki. Ich taniec rzuca wyzwanie prawom grawitacji. To widowisko
zapamiętasz na zawsze!
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Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana - Opis regionu
Zalew Wiślany - duża zatoka Morza
Bałtyckiego o całkowitej powierzchni ponad
800 km², w tym ponad 325 km² leży
w granicach Polski. Od południa
otoczony jest Wysoczyzną Elbląską, od
północy Mierzeją Wiślaną, od zachodu
znajdują się tereny Żuław Wiślanych.
Z otwartym morzem Zalew Wiślany łączy
jedynie Cieśnina Piławska w granicach
rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego.
Sytuację tę zmieni powstający przekop
Mierzei Wiślanej. Zalew Wiślany – to jedno
z największych miejsc lęgowych kormo-

rana zwyczajnego w Europie. Okolicę
ptasich legowisk można przemierzać miejscowymi trasami rowerowymi.
Ciekawą propozycją jest m.in. trasa – Kąty
Rybackie - Krynica Morska (16 km). Między
Przebrnem a Skowronkami, na zachód od
Krynicy znajdziemy punkt widokowy na
Zatokę Gdańską. Zalew Wiślany to także
idealne miejsce do uprawiania sportów
wodnych np. windsurfing i żeglarstwo, gdzie
znajdziemy wiele przystani i portów. Zimą na
Zalewie Wiślanym królują bojery.

Mierzeja Wiślana znajduje się na
wschodnich krańcach wybrzeża Morza
Bałtyckiego. To jedna z dwóch (druga to
Mierzeja Helska) dużych mierzei naszego
wybrzeża. Mierzeja Wiślana to łańcuch
piaszczystych wydm, które zostały
obsadzone lasami mieszanymi i sosnowymi.
Na jej obszarze znajduje się kilka
rezerwatów przyrody.

Ciekawe miejsca Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany
Braniewo - Miasto oddalone o niecałe 10 km
od popularnego i często odwiedzanego przez
turystów Fromborka i 7km od Zalewu
Wiślanego. Skrywa w sobie bogatą historie i
dzierży tytuł pierwszego miasta Warmii.
Bazylika Św. Katarzyny w Braniewie jeden z najpiękniejszych kościołów na
Warmii, którego początki sięgają XIV w. W
podziemiach kościoła znajdują się relikwie bł.
Reginy Protmann czyli patronki tego miasta.
Amfiteatr Miejski na wodzie w Braniewie W miejscu dawnej fosy powstał przyjemny
obszar dla mieszkańców Braniewa wraz z
Amfiteatrem. Tło dla tej scenerii tworzy także
odcinek zewnętrznego muru obronnego
miasta.

Tolkmicko - niewielkie miasteczko położone
nad Zalewem Wiślanym, w którym
znajdziemy port rybacki, którego oferta
obejmuje rejsy tramwajem wodnym do
Krynicy Morskiej. Tutejsza plaża ma wiele
swoich zalet: sympatyczna atrmosfera wraz z
placówkami gastronomicznymi, brak tłumu
plażowiczów i nie ma tu fal co umożliwa
dzieciom bezpieczną zabawę w wodzie w
gorące dni lata.

Frombork
Do Fromborka przyciąga turystów unikalna
architektura zespołu katedralnego, a także
bogata historia i zagadki kosmosu.
„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…” – każdy
chyba wie, o kim mowa. Rzecz jasna, to słowa
o wybitnym Polaku, Mikołaju Koperniku,
którego historia związana z tym miasteczkiem
przyciąga tłumy turystów. Fromborska
katedra, jest jedną z najpiękniejszych
i największych budowli sakralnych, które do
dziś zachowały swój średniowieczny,
monumentalny charakter. W katedrze
o znakomitej akustyce odbywa się tu co
roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej. Na wzgórzu Katedralnym
znajdujemy również dawny pałac biskupi,
w którym obecnie mieści się Muzeum
Mikołaja Kopernika, Wieżę Radziejowskiego
z dzwonnicą i tarasem widokowym, gdzie
w przyziemiach urządzono planetarium oraz
Wieżę Kopernika.
Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku - ul. Katedralna 8
Śladów działalności renesansowego
astronoma jest w kraju sporo, najwięcej
w Toruniu (gdzie się urodził i studiował),
ale również właśnie we Fromborku (gdzie
pracował i zmarł). Muzeum proponuje wejście
w świat nauki dzięki stałym wystawom
w których zobaczyć można liczne zabytki
takie jak przedmioty rzemiosła artystycznego,
zbiory lunet i lunetek, meble i instrumenty
astronomiczne wielkiego uczonego. To we
Fromborku właśnie powstało słynne dzieło
Mikołaja Kopernika, które zrewolucjonizowało ówczesny światopogląd i naukę O obrotach sfer niebieskich. Do muzeum
przynależy także szpital Św. Ducha
w którym zgromadzono wiekowe narzędzia
aptekarskie i medyczne.

Gazeta Bogaty Region kolportowana jest we Fromborku przez cały rok.
Frombork warty jest odwiedzenia także w inne pory roku.

BRANIEWO
05.12.2021 - godz. 10:00
Braniewski Jarmark Mikołajkowy
Miejsce: Plac Ks. Prał. Tadeusza
Brandysa

14.02.2022 - godz: 18:00
Koncert Walentynkowy
Miejsce: Braniewski Dom Kultury.
ul. Katedralna 9
05.03.2022 - godz. 18:00
Antoni Syrek-Dąbrowski
Miejsce: Braniewskie Centrum Kultury ul.
Katedralna 9

Więcej na stronie: www.frombork.art.pl/pl/

Planetarium we Fromborku
Planetarium znajduje się w dawnej
dzwonnicy katedralnej zwanej Wieżą
Radziejowskiego. Przedstawia na swojej
kopule o średnicy 8m, na sztucznym niebie
drogę Słońca, planet, satelitów i komet oraz
obrazy ponad 6000 gwiazd.

19.03.2022 - 17:00
Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej
Pieśni
Miejsce: Braniewskie Centrum Kultury
ul. Katedralna 9
FROMBORK

Więcej na stronie: www.frombork.art.pl/pl/

Kadyny - Rezerwat przyrody Kadyński Las
- to rezerwat leśny położony w gminie
Tolkmicko. Znajdują się tu liczne wiekowe
dęby, buki, jesiony. Wiele z nich to pomniki
przyrody w szczególności Dąb Bażyńskiego
czyli jedno z najstarszych drzew w Polsce.
Rezerwat wchodzi w skład Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
To teren z licznymi szlakami turystycznymi i
ciekawa atrakcja dla miłośników pieszych
wędrówek.

31.12.2021
Sylwester Miejski

17.12.2021
Fromborski Wieczór Świąteczny
17.12.2021
Fromborski Wieczór Wigilijny
Miejsce: Rynek Miejski
17.12.2021
Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
Miejsce: Braniewskie Centrum Kultury ul.
Katedralna 9

31.12.2021
Sylwester na Rynku Miejskim
Miejsce: Rynek Miejski
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Legenda o braciach olbrzymach Czy uda Ci się odnaleźć Święty Kamień Prusów?
Przebywając w okolicach Zalewu Wiślanego (Frombork lub Tolkmicko)– warto któryś
z dni poświęcić na poszukiwanie Świętego Kamienia Prusów, z którym poza oficjalnymi
danymi związana jest niezwykła legenda, która roznoszona jest przez mieszkańców po
dziś dzień...
Olbrzymi bracia pełni gniewu i furii ....
tylko minimalnie ustępował siłą i warunkami
Według oficjalnej tablicy informacyjnej, którą
fizycznymi swojemu bratu. Mawiano na niego
znajdziemy po drodze prowadzącej do
brat Gigant. Choć obydwoje byli furiatami,
Świętego Kamienia Prusów wiemy, że
a ich głos rozchodził się po całej okolicy
kamień został przyniesiony przez lodowiec
budząc lęk u mieszkańców czy zwierząt,
skandynawski. Ma on aż 13,8 metrów
starali się żyć ze sobą w zgodzie.
obwodu i 2,2 metrów wysokości. Górna część
kamienia posiada wgłębienie, gdzie
Niestety, pewnego dnia Brat Olbrzym
w czasach pogańskich składano Bogom
potrzebował topora by wyciąć kilka drzew.
ofiary przeważnie w postaci ryb. W zależności
Topór był wspólną własnością braci, jednak
od poziomu wody głaz oddalony jest od
w tym momencie był po drugiej stronie wody,
kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od
u Brata Giganta. Olbrzym krzyczał do Giganta
brzegu. Jednak nie ta opowieść daje magii
by ten rzucił mu potrzebny topór, jednak
temu miejscu.
Gigant po stronie Mierzei nie słyszał prośby
silniejszego brata. Olbrzym wpadł w furię
Z tym kamieniem związana jest legenda,
i postanowił wziąć głaz zasłaniający jego
która w naszym regionie przenoszona jest
pieczarę by rzucić nim w brata Giganta.
wśród mieszkańców z pokolenia na
Kamień wyślizgnął mu się jednak z ręki
pokolenie. Została ona spisana w latach
i wpadł do wody, gdzie leży do dziś. Na
sześćdziesiątych XIX wieku przez Friedricha
kamieniu znajduje się wyraźny odcisk dłoni
Bentlera.
Olbrzyma. Gdy brat Gigant dowiedział się o
tym co chciał mu zrobić silniejszy brat, też
Mowa o dwóch braciach olbrzymach, którzy
wpadł w furię i rzucił na drugi brzeg toporem
niegdyś zamieszkiwali te tereny. Jeden z nich,
tak pechowo, że trafił Olbrzyma w skroń
brat Olbrzym, zamieszkiwał lasy Tolkmicka na
zabijając go. Krew Olbrzyma rozlała się po
pograniczu Warmii z Pogezanią. Ponoć był
lesie z której później obficie wyrosły borówki.
tak wielki, że głową sięgał najwyższych
Lasy w tym rejonie obfitują właśnie w borówki.
punktów drzew, a wody Zalewu Wiślanego
sięgały mu do pasa. Mieszkał on w pieczarze
Jak dotrzeć do Świętego Kamienia?
na stromym klifie, którą zasłaniał wielkim
Droga nie jest najlepiej oznakowana
głazem. Po drugiej stronie wód Zalewu na
jednakże w internecie znajdziecie sporo
Mierzei Wiślanej mieszkał drugi z braci, który
podpowiedzi jak tam dotrzeć. Znajduje się on

Każdy kto odkryje Św. Kamień próbuje się na niego wspiąć. Nie jest to łatwe zadanie
gdyż kamień jest duży i mokry. fot. Jolanta Olszewska ELPoster

ok. 4 km od Tolkmicka w kierunku Fromborka.
Jak do niego dotrzecie ujrzycie piękny widok
na wody Zalewu Wiślanego i właśnie na
wzgórza Fromborka.

Czy w te wakacje odkryjesz legendarny
kamień, który nie jest łatwy do odnalezienia
nawet dla lokalnych mieszkańców? To może
być wspaniały dzień poszukiwań dla całej
rodziny. Powodzenia!

Zmotoryzowanym polecamy drogę
z Tolkmicka do leśniczówki Nowy Wiek
(przedłużenie ul. Morskiej). Około 700
metrów za nią znajduje się niewielki parking z
namalowanym na drzewie drogowskazem
Św. Kamień. Dalej schodzimy piechotą przez
piękny wąwóz. Dochodzimy do torów
kolejowych i skręcamy w lewo. Po 100
metrach możemy wypatrywać tablicy
z opisem Świętego Kamienia.

Sauna i Morsowanie nad Zalewem Wiślanym na przełomie roku
2021/2022! - wspaniała atrakcja na wyciągnięcie ręki....
Przed nami koniec roku i początek Nowego 2022 roku. Wielu z
nas wybierze popularne domówki, wyjścia do lokali czy inne
sposoby na spędzenie Sylwestra. Co jednak z tymi co chcą
przełom roku spędzić zdrowo, aktywnie i z przepięknymi
widokami? W Suchaczu nad Zalewem Wiślanym na przełomie
roku będzie wystawiona mobilna sauna, która pozwoli cieszyć
się pięknym widokiem Zalewu Wiślanego zażywając relaksu w
saunie.... Do sauny chętni mogą dorzucić morsowanie! Kto
wybierze ten pakiet na powitanie lub koniec roku?
Sauna i morsowanie w Suchaczu! - zobacz ofertę Resort Marina
Suchacz
Większość nas kojarzy Zalew Wiślany jedynie z wakacjami i
żaglowaniem. Nic bardziej mylnego. Nie lada gratka, w tym regionie
północnej Polski czeka na Was dzięki ofercie Resort Marina
Suchacz.
W dniach od 30 grudnia do 2 stycznia można skorzystać z mobilnej
sauny, z której podziwiać będzie można widok Zalewu Wiślanego.
Bardzie odważni będą mogli dorzucić do tej atrakcji jeszcze element
morsowania.
Wszystko brzmi niezwykle atrakcyjnie, a poza dobrą zabawą nasze
ciało z pewnością odpocznie po ciężkim roku oraz nabierze sił do
nowego 2022 Roku!
Sprawdźcie szczegóły na stronie www oraz facebook organizatora
tej całej atrakcji. Tylko szybko, terminy rezerwacji uciekają bardzo
szybko
....
Strona www: https://marinasuchacz.pl/morsowanie-i-sauna
Facebook: https://www.facebook.com/Marina-Suchacz 110468004091266/

Sauna będzie dostępna w dniach:
• 30.12.2021 (czwartek) – od godziny 15:00
• 31.12.2021 (piątek) – od godziny 8:00
• 01.01.2022 (sobota) – od godziny 8:00
• 02.01.2021 (niedziela) – od godziny 8:00
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Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany - Atrakcje turystyczne
Latarnia morska w Krynicy Morskiej
Latarnia morska w Krynicy Morskiej ma
wysokość 27 metrów. Aby wejść na jej szczyt
należy pokonać aż 100 krętych schodów.
Zdecydowanie warto je pokonać, bo widok na
Morze Bałtyckie i Zalew Wiślany, wszystko
rekompensuje. Przy dobrej widoczności
można dojrzeć Frombork i Tolkmicko, a nawet
światła Gdańska i Helu.

Góra Pirata
Góra Pirata oddalona jest od Krynicy Morskiej
o kilka kilometrów. Jest jednym z najwyższych
wzniesień na całej Mierzei Wiślanej. Ma
wysokość 40 m n.p.m., a na jego szczycie
znajduje się prosta, drewniana wieża
widokowa. Z jej szczytu rozciąga się
malowniczy widok na wody Morza
Bałtyckiego oraz Zalewu Wiślanego
Legenda o Starym Piracie
Wędrując na Górę Pirata warto poznać
lokalną legendę o Starym Piracie, która
związana jest z tym miejscem. Setki lat temu
te miejsce upodobali sobie piraci. Niegdyś
istniały tu liczne wyspy. Z wysp łatwo było
wypływać w morze, a liczne mielizny
utrudniały innym statkom dotarcie do ich
kryjówki. Na jednaj z wysp znajdowało się
wysokie wzniesienie, na którym wybudowano
wieżę. Kapitan grupy zwany Starym Piratem
często się na nią wdrapywał i całymi
godzinami obserwował co dzieje się na
wodach Bałtyku. Podobno właśnie na tej
górze u stóp wieży zakopał piracki skarb.
Skarbu nikt nigdy w historii nie odkrył, a może
nikt się tym nie pochwalił? Faktem jest
jednak, że w poprzednich stuleciach po
wodach Bałtyku kursowali piraci. Nie było ich
mało!

Były obóz koncentracyjny w Sztutowie (ul.
Muzealna 6)
W samym Sztutowie, warto odwiedzić były
obóz koncentracyjny Stutthof. Odbywają się
tu projekcje filmów przedstawiających historię
obozu. Możemy również zobaczyć
kilkadziesiąt pomników upamiętniających
Marsz Śmierci w 1945 roku. Przede
wszystkim są to pamiątkowe płyty, krzyże
oraz kamienie. Będąc w okolicy zdecydowanie warto odwiedzić to miejsce,
ponieważ jest to część historii, która powinna
być znana dla nas wszystkich.

związana jest ekspozycja w Muzeum. Czas
zwiedzania Muzeum to około 45 minut.

Więcej na stronie: www.stutthof.org

www.nmm.pl/muzeum-zalewu-wislanego

Muzeum Bursztynu (Stegna, przy
ul. Gdańskiej 64)
Bursztynowa Komnata prezentuje ciekawe
eksponaty brył bursztynu oraz uwięzionych w
nich różnego rodzaju roślin i owadów
pochodzących z prywatnych zbiorów
Wojciecha Głodzika - właściciela Muzeum.
Możemy tam również zapoznać się
z początkami bursztynnictwa, nauczyć się
odróżniać bursztyn od falsyfikatów, odkryć
historię zaginionej Bursztynowej Komnaty.

Trasą rowerową aż do granicy z Rosją!
Trasa
rowerowa
EuroVelo 10 to
międzynarodowy szlak. Jest jedną z
najciekawszych tras w tej części Europy.
Prowadzi przez kraje basenu Morza
Bałtyckiego przez co jest często nazywany
Nadmorskim Szlakiem Hanzeatyckim.
Etap VII Jantar – Krynica - Piaski
Będąc na Mierzei Wiślanej warto skorzystać
z etapu VII Jantar – Krynica Morska – Piaski.
Pod względem atrakcyjności również jest to
turystyczna „górna półka”. Przez Jantar,
Stegnę, Sztutowo i Piaski trasa wiedzie

Więcej na stronie:
www.bursztynowakomnata.com

Ciekawostka. Bursztyn - od dawna wykorzystywany
jest przy produkcji biżuterii i ozdób. Pięknie
wygląda, ale posiada również wiele właściwości
leczniczych- nalewki z bursztynu sprzyjają
wzmocnieniu organizmu przy przeziębieniu, bólach
gardła.

Więcej na stronie:

leśną drogą rowerową wzdłuż morza. W
samej Krynicy Morskiej znajduje się
asfaltowa promenada rowerowa, a jeden z
odcinków można pokonać jadąc
nowoczesną nawierzchnią mineralną z
domieszką żywicy. Wykonana niedawno
trasa rowerowa prowadząca przez całą
Mierzeję Wiślaną cieszy się niezwykłą
popularnością.
Za Piaskami drogę
zagradza szlaban graniczny, dalej jest już
Rosja. Pod czujnym okiem straży granicznej,
która pilnuje bądź co bądź granicy Unii
Europejskiej, można zrobić sobie co
najwyżej pamiątkowe zdjęcie i trzeba wracać
z powrotem do Jantaru.

Kościół ryglowy w Stegnie
Kościół pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Stegnie został
wybudowany w latach 1681-1683. Wnętrze
kościoła urządzone jest w stylu barokowym.
Największą atrakcją kościoła jest 400- letni
dzwon na wieży kościoła, ocalały po
pożarze, który można usłyszeć codziennie,
w południe. Latem odbywa się tu
Międzynarodowy Festiwal Organowy
organizowany przez tutejszą parafię
i Filharmonię Bałtycką z Gdańska.
Jantar
Jantar położony jest między miejscowościami Mikoszewo i Junoszyno. Odbywa się
tutaj dużo imprez, koncertów i turniejów
plażowej piłki siatkowej. Miejscowa plaża to
chyba najszersza plaża na naszym
wybrzeżu, spotkamy tu także liczne,
kolorowe łodzie rybaków. Swoją nazwę
Jantar zawdzięcza bursztynowi, gdzie
w jego okolicach występuję najczęściej.
Nawet w okresie jesienno-zimowym

MIEJSCE
NA
TWOJĄ REKLAMĘ
Nawet w okresie jesienno-zimowym miejscowości nadmorskie przyciągają tłumy
spacerowiczów i turystów chcących odpocząć wśród pięknych plaż i szumu fal z
dala od miasta.
Wielbłądzi Garb
Niecałe 4 km od góry Pirat znajduje się
Wielbłądzi Garb. Od centrum Krynicy
Morskiej to zaledwie 2 km. To miejsce swoją
popularność zawdzięcza faktowi, że jest
najwyższym szczytem na Mierzei Wiślanej ().
Jest to jednocześnie najwyższa stała wydma
w Europie. Czasem można znaleźć to miejsce
również pod nazwą. Zdążyliście już znaleźć
te miejsce?

miejscowości nadmorskie przyciągają tłumy
spacerowiczów i turystów chcących
odpocząć wśród pięknych plaż i szumu fal z
dala od miasta
Muzeum Zalewu Wiślanego Kąty
Rybackie (Ul. Rybacka 64)
Jest to idealne miejsce dla wszystkich
miłośników historii rybołówstwa
i
szkutnictwa. To głównie z tymi tematami

?
?

już od 100 złotych
reklama@bogatyregion.pl
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Pomorze - O regionie, co warto zwiedzić
POMORZE - to wielka kraina historyczna leżąca nad Bałtykiem w Polsce, a dokładnie w
dolnych biegach Wisły i Odry. Łączy w sobie uroki jezior, lasów i oczywiście złotych plaż. Do
najbardziej urozmaiconych terenów tego regionu pod względem walorów naturalnych a
także tradycji kulturowych należą Kociewie i Kaszuby. Znajdziemy tu dwa parki narodowe:
Borów Tucholskich i Słowiński Park Narodowy, który należy do sieci Swiatowych
Rezerwatów Biosfery UNESCO dla zachowania systemu bagien, torfowisk, łąk,
nadmorskich borów i lasów, jezior przymorskich a w szczególności wydmowego pasa
mierzei i unikatowym na europejską skale wydmami ruchomymi.
Stare Miasto Gdańsk - uważana za jeden z
najpiękniejszych kompleksów tego typu w
Polsce. W częsci Starego Miasta można
zobaczyć wyjątkowo cenne zabytki
pochodzące z różnych okresów i stylów
architektonicznych tworzone przez artystów z
całego świata przez stulecia. Na Długim
Targu znajdziemy znaną wszystkim fontannę
Neptuna, przy której każdy turysta chce
zrobić pamiątkowe zdjęcie. Cenne zabytki
Gdańskiej Starówki to również: Wielki Młyn,
Kościół św. Katarzyny, Bazylika Mariacka,
czy słynna brama wodna - Żuraw pełniąca
funkcję dźwigu portowego.

Molo w Orłowie - Jedną z atrakcji
turystycznych jest piękne, drewniane molo.
Jego historia sięga aż I wojny światowej. W
przeciwieństwie do słynnego mola w
Sopocie, tutaj nie trzeba kupować biletu
wstępu. Moża się tu zatrzymać na dłuższą
chwilę a widok na plaże, morze, promenadę,
Gdańsk, Półwysp Helski i przede wszystkim
Klif Orłowski zachwyci każdego.

latarnią morską, muszlą koncertową i
arkadami.Część drewniana składa się z
pomostu o długości 515m
i pokładów
dolnych i bocznych, umożliwiających
przybijanie statków pasażerskich. Przy
Gdański Ogród Zoologiczny - został
założony w 1954r i jest położony w sercu
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W
ZOO Gdańsk znajdziemy 1112 zwierząt z
blisko 200 gatunków takich jak lwy, tygrysy,
pantery, żyrafy, słonie, zebry, małpy,
krokodyle, hipopotamy, najliczniejsza w kraju
rodzina pingwinów, a także jedyne w Polsce
orangutany.
Klif Orłowski i Kępa Redłowska - to
miejsce, które każdy turysta powinien
odwiedzić będąc w Gdyni. Widok z klifu jest
przepiękny zarówno z poziomu morza jak i
jego szczytu. To bardzo romantyczne i
urokliwe miejsce.

Molo w Sopocie – jeden z najbardziej
rozpoznawalnych symboli tego miasta i
obowiązkowy punkt wizyty w Sopocie. To
najdłuższe drewniane molo spacerowe w
Europie i składa się z dwóch części:
drewnianej i ląsowej. Do części lądowej
wchodzi Skwer Kuracyjny. Z zabytkową

głowicy mola od 2011r funkcjonuje
nowoczesna przystań jachtowa.
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28.12.2021 - godz: 20:00
Koncert Kolęd Polskich
Miejsce: Kościół św. Katarzyny ul: Profesorska 3
29.12.2021 - godz: 19:30
„Nasze Boże Narodzenie” - koncert
Bożonarodzeniowy
Miejsce: Archikatedra Oliwska,
ul. Cystersów 17
05.01.2022 - godz. 19:00
„Koncert Sylwestrowy”
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

19.01.2022 - godz. 17:30
Golec uOrkiestra
Miejsce: Kościół Ojca Pio.
ul. Przemyska 21
21.01.2022 - godz. 19:00
Koncert symfoniczny - Eliso Wirsaladze
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

29.01.2022 - godz. 21:00
Daria Kolosova
Miejsce: B90 ul. Elektryków
29.01.2022 - godz. 19:00
Muete
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23

05.02.2022 - godz. 19:00
Koncert Karnawałowy - Najpiękniejsza
muzyka filmowa
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

23.01.2022 - godz. 12:00
Koncert Familijny - W pełnym blasku
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

30.01.2022 - godz. 19:00
Gregorian
Miejsce: Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1
30.01.2022 - godz. 19:00
Kazik
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23
13.01.2022 - godz. 18:00
Golec uOrkiestra Kolędowanie z Janem
Pawłem II
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

05.02.2022 - godz. 20:00
Laboratorium pieśni
Miejsce: Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
06.02.2022 - godz. 12:00
Koncert Familijny - Muzyczne ZOO
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1
06.02.2022 - godz. 17:00
KARUZELA GNA
Miejsce: Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1

13.01.2022 - godz. 20:00
B3-33 - Solar System
Miejsce: Plama GAK. ul. Pilotów 11

27.01.2022 - godz. 19:00
Osiecka, Młynarski, Przybora...
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1
28.01.2022 - godz. 19:00
Koncert Symfoniczny - Agata
Szymczewska
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1
29.01.2022 - godz. 19:00
Koncert Karnawałowy - Pod
karnawałowym niebem
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

13.01.2022 - godz. 20:00
Koncert na żywo - DuoAcoustic
Miejsce: Hard Rock Cafe. Długi Targ
35/38

02.02.2022 - godz. 19:00
Lucas Debargue - koncert symfoniczny
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1
03.02.2022 - godz. 20:00
Sylwia Grzeszczak
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

06 i 07.02.2022 - godz. 20:00
Kabaret Nowaki - Za granicą żartu
Miejsce: Scena Teatralna NOT
ul. Rajska 6 (I piętro)

04.02.2022 - godz. 20:00
Mateusz Socha – „Ile Można?”
Miejsce: Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1

09.02.2022 - godz. 19:00
Grand Orkiestra z Odessy "Pod
Dachami Paryża"
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

14.01.2022 - godz. 19:00
Koncert symfoniczny - Tytus Wojnowicz
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

11.02.2022 - godz. 19:00
Koncert symfoniczny - Soyoung Yoon
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

15.01.2022 - godz. 19:00
Koncert Karnawałowy - Hola Astor
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1
16.01.2022 - 11:00-17:00
XXIII Targi ślubne - weselnik
Miejsce: Olivia Start Top
ul. Grunwaldzka 472C
16.01.2022 - godz. 17:00
Noworoczna Gala - Koncert Wiedeński
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

04.02.2022 - godz. 20:00
WILKI 30-LECIE
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23

12.02.2022 - godz. 19:00
Koncert Karnawałowy Love,Love,Love....
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1
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13.02.2022 - godz. 21:00
Barbara Pravi
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23

17.02.2022 - godz. 17:00 i 20:00
Kabaret Moralnego Niepokoju - nowy
program: Za długo Panowie byli
grzeczni
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

06.03.2022 - godz. 20:30
Sarsa RUNOSTANY
Miejsce: B90 ul. Elektryków

12.02.2022 - godz: 18:00
Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni
Miejsce: Sala Koncertowa Portu Gdynia
Gdynia, ul. Rotterdamska 9

22-24.03.2022
Międzynarodowe Targi Bursztynu i
Biżuterii AMBERIF SPRING
Miejsce: Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1

12.02.2022 - godz: 19:00
Janek Traczyk - koncert walentynkowy
Miejsce: Szkoła Muzyczna Gdynia,
ul. bp. Konstantyna Dominika 13A

23.03.2022 - godz. 19:00
70-lecie Zespołu Śląsk - Koncert
Jubileuszowy
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

15.03.2022 - godz: 18:30
Teatr Cieni Baśni Andersena
Miejsce: Sala Koncertowa Portu Gdynia
Gdynia, ul. Rotterdamska 9

12.03.2022 - godz. 19:00
Musical METRO - 30 Lat Najlepszego
Polskiego Musicalu
Miejsce: Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1
12.03.2022 - godz. 17:00
IRA
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

18.02.2022 - godz. 19:00
Ania Dąbrowska - The best of
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23
18.02.2022 - godz. 19:00
VISUAL CONCERT
Miejsce: Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1
20.02.2022 - godz. 17:00 i 20:00
Koncert Wiedeński
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

19.03.2022 - godz. 18:00
Koncert 10 Tenorów!
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

Sopot
15.03.2022 - godz. 21:00
NNEKA
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23

13.01.2022 - godz: 21:00
BOTO JAM: Kacper Skolik & goście
Miejsce: Teatr BOTO, Bohaterów Monte
Cassino 54B

16.03.2022 - godz. 20:30
Matt Dusk Sings Sinatra
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1
29.03.2022 - godz. 20:00
Polski Balet Królewski: Jezioro łabędzie
Miejsce: Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1

27.02.2022 - godz. 20:00
Kombii
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23
04.03.2022 - godz. 20:00
VOO VOO - za niebawem
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23

31.03.2022 - godz. 20:00
Jaromír Nohavica
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23
16.03.2022 - godz. 18:30
Teatr Cieni Baśni Andersena
Miejsce: Scena Teatralna NOT
ul. Rajska 6
18.03.2022 - godz. 18:30
MYSLOVITZ
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23

04.03.2022 - godz. 20:00
Polska Noc Kabaretowa 2022
Miejsce: Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1
05 i 06.03.2022 - godz. 21:00
Zalewski MTV Unplugged
Miejsce: Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
06.03.2022 - godz. 19:00
Skunk Anansie
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23

18.03.2022 - godz. 20:00
Trasa Lady Pank LP 40
Miejsce: Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1
19 i 20.03.2022 - godz. 20:00
Kwiat Jabłoni: Trasa promująca album
“Mogło Być Nic” – Część Ii
Miejsce: Stary Maneż.
ul. J. Słowackiego 23

Gdynia
31.12.2021 - godz: 17:00 i 21:00
Koncert Sylwestrowy
Miejsce: Teatr Muzyczny, Plac
Grunwaldzki 1
04.02.2022 - godz: 20:30
Kabaret Nowaki - Za granicą żartu
Miejsce: Sala Koncertowa Portu Gdynia
Gdynia, ul. Rotterdamska 9

15.01.2022 - godz: 19:00
Koncert "Francja Elegancja"
Miejsce: Teatr Atelier im. Agnieszki
Osieckiej, al. Franciszka Mamuszki 2
20-23.01.2022
CAVALIADA
Miejsce: Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1
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Wielki Festiwal Pizzy w Hotelu Amber

3-miasto i 3-Festiwale! – takie świętowanie
w ostatni styczniowy weekend w Gdańsku
W najbliższy weekend (29 i 30 stycznia) odbędą się aż 3 festiwale. Wszystko to będzie
miało miejsce w Polsat Plus Arena w Gdańsku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie –
smakosze kuchni azjatyckiej, piwa wina i cydru oraz co ciekawe Ci co lubią produkty z
konopi…. Zaciekawiło? No to czytaj dalej!

Już w najbliższy piątek i sobotę (28 i 29 stycznia) nie lada atrakcja czekać będzie
w gdańskim Hotelu Amber. Przez dwa dni będziemy świadkami wielkiego Festiwalu Pizzy.
Co przygotowali organizatorzy?
Już w najbliższy piątek i sobotę (28 i 29
stycznia) nie lada atrakcja czekać będzie w
gdańskim Hotelu Amber. Przez dwa dni
będziemy świadkami wielkiego Festiwalu
Pizzy. Co przygotowali organizatorzy?
Degustacja i warsztaty. Co jeszcze?
W programie oczywistym jest, że nie
zabraknie pizzy, a konkretniej degustacji
wszystkich rodzajów pizzy dostępnych w
Hotelu wraz z nowościami. To jednak nie
wszystko. Oprócz degustacji będzie można
wziąć udział w warsztatach z robienia pizzy
dla dzieci i dorosłych oraz własnoręcznie
skomponować swoją pizzę.
Do dyspozycji uczestników w pierwszy dzień
festiwalu będzie możliwość zapoznania się z
ofertą profesjonalnej strzelnicy laserowej, z
jakiej korzystają służby mundurowe i
zawodnicy uprawiający sporty strzeleckie.
Będzie również możliwość wzięcia udziału w
turnieju strzeleckim. Dobra zabawa
gwarantowana!
Dodatkowo uczestnicy festiwalu będą mogli
również skorzystać z takich atrakcji jak bilard,
piłkarzyki i dart. Będzie również można wziąć
udział w loterii z cennymi nagrodami. Jednym
słowem czeka nas dwudniowe szaleństwo
smaków i innych atrakcji!
Warto się spieszyć. Miejsc ubywa, a ich ilość
jest ograniczona.

Program Festiwalu Pizzy w Hotelu Amber

Festiwal Azjatycki Gdańsk

Piątek 28 stycznia
15:00 Start imprezy
15:00-22:00 Wydawanie pizzy
15:00-22:00 Warsztaty robienia pizzy
16:00-21:00 Strzelnica laserowa,
eliminacje
21:00 Finał turnieju strzeleckiego
22:15 Zamknięcie pierwszego dnia
imprezy

W Gdańsku w najbliższy weekend zapachnie trawą cytrynową, imbirem i ostrym chilli. Będzie
marynowana rzepa i czarny sezam, domowe curry z chrupiącymi warzywami i świeżą kolendrą,
zupa pho i wietnamskie kanapki bahn mi. Nie zabraknie również świeżego japońskiego sushi
czy indyjskiej aromatycznej pakory, gruzińskiej chaczapuri czy libańskich tabbouleh. Po prostu
nikt komu bliska jest kuchnia z Azji nie powinien ominąć Festiwalu Azjatyckiego Gdańsk.
Więcej o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/924435888450063

Sobota 29 stycznia
13:00-20:00 Wydawanie pizzy
13:00-20:00 Warsztaty robienia pizzy
20:00 Losowanie nagród w loterii
20:30 Zamknięcie festiwalu
Cennik:
Wstęp – darmowy
Rezerwacja stolika – bezpłatna
Parking – bezpłatny
1 żeton – 4 zł
1/6 dowolnej pizzy – 1 żeton
Pizza wykonana własnoręcznie –
7 żetonów
Piwo Nastro Azzurro 0,33 l – 2 żetony
40 strzałów z symulatorów broni – 1 żeton
Rezerwacja stolików odbywa się pod
numerem telefonu: 534 808 604
Więcej w wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/60009791
4426522?

Świąteczny Festiwal Piwa, Wina i Cydru!
Dla tych, co zamiast kuchni rodem z Azji wolą napić się po prostu dobrego polskiego piwa, bądź
cydru czekać będzie również ku temu okazja za sprawą Festiwalu Piwa, Wina i Cydru!
Więcej o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/922200288424035/
Festiwal Konopny
Poza atrakcjami gastronomicznymi w tym samym miejscu odbędzie się Festiwal Konopny.
Temat jest ostatnio niezwykle popularny na świecie. W miejscu tym skupią się najciekawsze
marki, posiadające w swojej ofercie produkty konopne, takie jak: kosmetyki, olejki cbd, herbaty i
produkty spożywcze z dodatkiem konopi, suszu konopnego. Poza zakupami będzie można
oczywiście porozmawiać z przedstawicielami konopnych marek i zwiększyć swoją świadomość
dotyczącą konopi, czyli branży, która ma być jedną z najbardziej rozwojowych w najbliższym
czasie.
Więcej o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1574305842923859/
Wszystkie powyższe atrakcje odbędą się w Polsat Plus Arenie w Gdańsku
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Święta w Trójmieście

Bajkowe iluminacje, smakołyki, oryginalne prezenty i świąteczna atmosfera. W piątek 19
listopada rusza Jarmark Bożonarodzeniowy. Tegoroczny, pod znakiem nowości, bogatszy
będzie m.in. o premierowe lokalizacje i zakątki. Od soboty, 4 grudnia parki i skwery
rozświetlą świąteczne iluminacje. W niedzielę, 5 grudnia przypłynie do Gdańska Święty
Mikołaj. Nie zabraknie także atrakcji w dzielnicach. Przedstawiamy kalendarz
świątecznych wydarzeń.
Wybrane wydarzenia:
20 LISTOPADA
/ Targ Węglowy, ul. Tkacka, ul. Bogusławskiego
godz. 17.00-18.00 PARADA ZIMOWA - „Zima, zima, pada, pada śnieg …”
Z OKAZJI OTWARCIA JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO
Biała, mroźna, roziskrzona, pełna dźwięków dzwonków. Przepiękne biało-srebrne postaci w
srebrnych makijażach, poruszające ledowymi skrzydłami w rytm werbli, zamaszystymi ruchami
przywołują śnieżną zimę na Święta Bożego Narodzenia.
3 - 5 GRUDNIA
/ Targ Węglowy / scena
godz. 15:00-19:00 POMORSCY LEŚNICY ZAPRASZAJĄ!
Pokazy tworzenia magicznych, pachnących lasem ozdób świątecznych,
zdrowa żywność z polskich lasów, food truck z pysznymi przekąskami z dziczyzny, a także
ciekawostki z życia lasu, pokazy sokolnicze, muzyka lasem malowana w wykonaniu Zespołu
Sygnalistów Myśliwskich oraz Leśne koło fortuny i inne konkursy z ciekawymi nagrodami.
Organizator: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
5 GRUDNIA
/ Długie Pobrzeże, Zielony Most, Długi Targ
godz. 17.00 GDAŃSKA CHOINKA, POWITANIE ŚW. MIKOŁAJA
Święty Mikołaj przybywa do Gdańska i rozświetla lampki na Gdańskiej Choince. Wypatrujcie jego
łodzi na wodach Motławy! Święty Mikołaj zawita też na Jarmark.
/ Targ Węglowy / scena
godz. 17.45 ŚWIĄTECZNE BAJANIE - "Spotkanie ze Świętym Mikołajem" po zaświeceniu
choinki na Długim Targu Święty Mikołaj zaprasza wszystkich pod jarmarkową scenę
8 GRUDNIA / ŚRODA
/ Targ Węglowy / ul. Tkacka, ul. Bogusławskiego
godz. 17.00 – 18.30 PARADA MIKOŁAJOWA
Święta co raz bliżej, więc Jarmark odwiedzą: Święty Mikołaj Biskup, Anioły, Śnieżynki,
Rudolf Czerwononosy, Prezenciaki, Bałwanek i Elfy Mikołajowe.
12 GRUDNIA / NIEDZIELA
/ Targ Węglowy / scena
godz. 15.30-16.30 ŚWIĄTECZNE BAJANIE – „Opowieść Wigilijna”
Teatralna opowieść o nieczułym na ludzką krzywdę sknerze Scrooge'u, który na
skutek odwiedzin duchów w noc Wigilijną staje się dobrym człowiekiem. Spektakl ku
przestrodze, ale i ku pokrzepieniu. Świąteczna muzyka i optymistyczne zakończenie
tworzą klimat najradośniejszych świąt Bożego Narodzenia, bliski zarówno dzieciom,
jak i dorosłym.
PEłNY PROGRAM NA STRONIE WWW. BOZONAODZENIOWY.PL

Przedświąteczny czas to oczekiwanie na wyjątkowe – dla wielu z nas najważniejsze – dni
w roku. Spędzamy go w magicznym klimacie i miejscach, w których odnajdujemy
autentyczną, bliską naszej tradycji, ciepłą atmosferę zbliżających się świąt. To
oczekiwanie umilą nam kolorowe, mieniące się światłami, przepięknie udekorowane i
pachnące piernikiem stoiska Gdyńskiego Jarmarku Świątecznego.
Plac Grunwaldzki u podnóża Kamiennej Góry – tuż przy Teatrze Muzycznym i Gdyńskim
Centrum Filmowym – to miejsce, które także w tym roku zmieni się w rozświetlone, tętniące
pozytywną energią, świąteczne miasteczko.
Tegoroczny Gdyński Jarmark Świąteczny potrwa od 4 do 30 grudnia. Będzie działać: od
poniedziałku do czwartku w godz. 13:00-21:00, w piątki między godz. 13:00 a 21:00 oraz w
weekendy od godz. 11:00 do godz. 21:00. Odwiedzając go, będzie można kupić oryginalne
dekoracje i prezenty, zainspirować się oraz rozsmakować się w świątecznych przysmakach.
Plac Grunwaldzki zmieni swoje oblicze, aby wprowadzić gdynian w bożonarodzeniową
atmosferę. Będzie można ją poczuć dzięki efektownym iluminacjom oraz świątecznym
dekoracjom. Pojawią się też specjalnie przygotowane bramy, które będą idealnym tłem do
pamiątkowych zdjęć w świątecznym klimacie. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych.
Jedną z nich będzie karuzela wiedeńska.
Jarmark świąteczny to przede wszystkim niezapomniana atmosfera, o którą zadbają
wystawcy, artyści i najważniejszy gość – święty Mikołaj. Na odwiedzających będzie czekać 29
stoisk z bogatą ofertą świątecznych dekoracji i pomysłów na prezenty dla bliskich. W szerokiej
ofercie rękodzielniczej znajdą się m.in.: makramy, ręcznie robiona biżuteria, stroiki, ceramika
czy gotowe zestawy upominkowe.
Nie zabraknie także specjałów kulinarnych z różnych regionów Polski i świata. Będzie można
skosztować lub zakupić m.in.: pierogi, regionalne wędliny, góralskie sery, chleb, bigos, litewskie
specjały, węgierskie ciasto drożdżowe, greckie chałwy, miody, słodycze czy torty i domowej
roboty wypieki. Na miejscu będą też dostępne rozgrzewające napoje: gorącą czekolada,
herbata świąteczna oraz grzaniec. Wsród wystawców gastronomicznych pojawią się również
lokale znane ze Szlaku Kulinarnego Gdyni, np. Kofeina czy Muszla.
Bieżące informacje można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku.
Jeśli mowa o świętach, to nie można też zapomnieć o ulubionym gościu wszystkich dzieci.
Święty Mikołaj odwiedzi Gdynię już 6 grudnia, jednak tym razem zadomowi się w naszym
mieście na dłużej. Codziennie między godz. 16:00 a 19:00 najmłodsi będą mogli z nim
porozmawiać oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w specjalnie zaaranżowanym pokoju w
muszli koncertowej.
Przedświąteczny czas uatrakcyjnią także lokalni artyści. O doznania muzyczne zadbają m.in.
podopieczni Młodzieżowego Dom Kultury w Gdyni. Występy taneczne i wokalne będzie można
oglądać od czwartku do niedzieli.
Zapraszamy do wspólnego spędzenia tego szczególnego i pięknego czasu na Gdyńskim
Jarmarku Świątecznym!
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KOCIEWIE - piękna i urocza kraina, która ma wiele do odkrycia
Jest jednym z najchętniej odwiedzanych reginów w województwie pomorskim. Rozciąga się
od powiatu gdańskiego po powiat chojnicki na linii Tczew- Starogard Gdański- Świecie. To
tereny warte odwiedzenia w każdej porze roku- przyciąga tu fanów kąpieli w jeziorach,
miłośników kajaków (możliwość zorganizowania spływu po dwóch kociewskich rzekach,,
windsurfingu czy żeglowania gdyż zajdują się tu wymarzone warunki do wodnej rekreacji.
Jesienią z kolei- Kociewie to raj dla grzybiarzy. Zimą na zamarźniętych tafli licznych jezior
m.in. Jezioro Kałębie zwanym Kociewskim Morzem można podziwiać popisy bojlerów, a
okoliczne lasy to idealne miejsce na przejażdżki kuligiem. Wiosna to piękna pora roku na
lęśne wycieczki wśród budzącej się do życia przyrody na świeżym powietrzu. Kociewski
trasy rowerowe wiodą spokojnymi, lokalnymi drogami przez urocze zakątki Kociewia.
Znajdziemy tu kilkanaśnie szlaków rowerowych o łącznej długości ponad 1000 km
pozwalające zwiedzać w aktywnej formie najciekawsze miejsca w regionie. Kociewiacy do
dziń kultywują swoje rodzime tradycje, gwardę, haft, lokalna kuchnię a odwiedzającym
turystom chętnie opowiadają miejsowe historie i legendy. Odwiedzając Bogaty Region
Kociewia koniecznie musisz odwiedzić:
Starogard Gdański - jedno z najstarszych
miast Pomorza, położone malowniczo nad
wijącą się rzeką Wierzycą. W centrum miasta
znajduje się piękny, klimtyczny rynek z
fragmentami murów obronnych i
umiejscowionym po środku ratuszem
staromiejskim, gotycki kościół farny św.
Mateusza, poewangelicki Kościół pw. Św.
Katarzyny, baszty obronne z XIV w.: Narożna,
Gdańska i Tczewska, a także Muzeum Ziemi
Kociewskiej.

Park Miejski w Starogardzie Gdańsim - to
rozległa wyspa zieleni z płynącym łagodnie
nurtem rzeki Wierzycy. Starogardzki park ma
blisko 100 lat, a w latach 2018-2019
przeszedł gruntowną modernizację. W
centrum parku znajdziemy postać związana z
historią tego miasta. To Wierzyczankatajemnicza nimfa wodna, pradawna
opiekunka Wierzyczan czyli pierwszych
mieszkańców tej krainy.

Pelplin - czyli duchowa stolica regionu, w
której znajdziemy gotycką Bazylikę
Katedralną wybudowaną przez Cystersów z
obrazem „Koronacji Najświętszej Maryi
Panny“ Hermana Hana. Będąc w Pelplinie
warto odwiedzić także Muzeum Diecezjalne,
w którym znajduje się jedyny w Polsce
egzemplarz Biblii Gutenberga- jedna z
najcenniejszych ksiąg na świecie.

Grodzisko Owidz - Przyjeżdzając do
Owidza, będziecie mieli okazje zobaczyć
odrestaurowane grodzisko z IXw. w miejsu
którym kiedyś zamieszkiwali Słowianie.
Znajduje się tu także Muzeum Mitologii
Słowiańskiej opisujące dzieje i wierzenia
tutejszych przodków. Organizowane są tu
różnego rodzaju jarmarki i wystawy
rękodzieła.

Arboretum Wirty - To niesamowity ogród
założony w połowie XIXw. Jako teren dla
pierwszych doświadczalnych drzew
pólnocnoamerykańskich i japońskich.
Znajdziemy tu różnorodną roślinność drzew i
krzewów (ponad 830 gatunków
pochodzących z całego świata) umilające
odpoczynek na łonie natury. Ogród zajmuje
powierzchnię ok. 70 hektarów. Podzielony
jest na dwie części: parkową i leśną. W części
leśnej podziwiać można liczne drzewa i
krzewy spaceryjąc w wysokim lesie i
odpocząć na wiacie widokowej nad brzegiem
Jeziora Borzechowskiego Wielkiego. Z kolei
w części parkowej można zrelaksować się na
licznych ławeczkach, rozkładając koc na
trawniku czy nad stawem.
Borzechowo - wieś kociewska położona w
województwie pomorskim, w powiecie
starogardzkim w gminie Zblewo. Otoczona
jest lasami Borów Tucholskich, położona
malowniczo nad Jeziorem Borzechowskim
Wielkim (253 ha) i Jeziorem Borzechowskim
Małym (20 ha) które zaliczane są do
najczystszych i największych jezior na
Pojezierzu Starogardzkim. Idąc wzdłuż
jeziora dojdziemy do arboretum i ogrodu
dendrologicznego w Wirtach. W Borzechowie
znajdują się ośrodki wypoczynkowe dla
turystów z bogatą całoroczną ofertą
ciekawych imprez okolicznościowych np.
Ośrodek Wypoczynkowy„Neptun“ .Położony
jest nad strzeżonym kąpieliskiem i
piaszczystą plaża, brodzikiem dla
najmłodszych, zjeżdżalnia i wypożyczalnią
sprzętu wodnego- kajaki, łodki czy rowery
wodne. Na Jeziorze Borzechowskim Wielkim
znajdziemy kilka wysp, a ciekawostką wartą
zobaczenia są fragmenty ruin zamku, który
był siedzibą Starostów Kociewskich w latach
1581-1772.

Kościerzyna - w branży turystycznej mówi
się o jej malowniczych jeziorach idealnych do
kąpieli, żeglowania i wędkowania i
grzybowych lasach czyli wspaniałych
rekreacyjnych okolicach. W Kościerzynie
ciekawą atrakcja jest Muzeum Kolejnictwazwiedzając zyskamy ogromną dawkę wiedzy
o kolejnictwie jak zmieniły świat. Możliwa
przejażdżka drezyną.
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny
we Wdzydzach Kiszewskich - obowiązkowa
pozycja i najważniejsza atrakcja turystyczna
Kaszub. Na rozległym terenie znajdują się
oszałamiające ilości dawnych zabudowań
mieszkalnych, kościołów, szkół, tartaku czy
kuźni. Raz do roku- w lipcu odbywa się tu
Jarmark Wdzydzki czyli impreza
folklorystyczna przyciągająca tłumy
przyjezdnych z całej Polski.

największy 33m. Badania archeologiczne
wykazały, że jest to cmentarzysko rodzinnych
grobowców. Najprawdopodobniej Gotów z I i
II w.n.e. Na terenie tego rezerwatu odbywają
się także imprezy kulturalne związane z ich
kulturą. Miesiącem szczególnym jest
wrzesień kiedy kwitnące wrzosy nadają temu
miejscu mistycznego charakteru. Przy
dźwiękach celtyckiej muzyki można nauczyć
się m.in. lepienia garnków z gliny, skosztować
wspaniałych potraw czy obejrzeć pokaz mody
gotyckiej.

Kamienne Kręgi w Odrach - największe
kamienne kręgi w Polsce i zarazem drugie
pod względem wielkości w Europie. Na
terenie rezerwatu występuje 12 różnej
wielkości kręgów oraz 30 kurhanów.
Najmniejszy z nich ma średnicę 15m, a

MIEJSCE
NA
TWOJĄ
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STAROGARD GDAŃSKI

TCZEW

30.11.2021 - godz.: 19:00
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny - Opowieść
Wigilijna
Miejsce: Kino Sokół, aleja Jana Pawła II 2

11-12.12.2021
Jarmark Bożonarodzeniowy 2021
27.01.2022, godz. 19:30

24.03.2022, godz. 19:00
Stand-up: Maciej Brudzewski
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki, Stefana
Wyszyńskiego 10
SKARSZEWY

KOŚCIERZYNA
20.11.2021 - godz.: 19:00
KONCERT MUZYKI ORGANOWEJ
Miejsce: Kościół p.w. Zmartwychwstania
Pańskiego
4.12.2021 - godz.: 18:00
Operetka - Wielka sława to żart
Miejsce: Kino Remus

4.12.2021 - godz. 17.00
Kabaret Smile - program: Tu i teraz
Miejsce: Kino Sokół, aleja Jana Pawła II 2
5.12.2021 - godz. 11.00-16.00
Jarmark Świąteczny
Miejsce: Starogardzki Rynek
18.01.2022 - godz.: 20:00
Magda Kubicka Stand-up W programie
"Każdy ma swoje Wejherowo"
Miejsce: Kino Sokół, aleja Jana Pawła II 2
19.02.2022 - godz.: 17:00 i 20:00
Spektakl Rubinowe Gody
Miejsce: Kino Sokół, aleja Jana Pawła II 2

Andrzej Piaseczny Akustycznie
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki
ul. Stefana Kardynał Wyszyńskiego 10
27.01.2022, godz. 20:30

23.02.2022, godz. 19:00
Stand-up: Maciej Brudzewski
Miejsce: Kino Sokół, aleja Jana Pawła II 2

17.12.2021, godz. 20:00
Najnowszy program Kabaretu Nowaki "Za
granicą żartu"
Miejsce: Skarszewskie Centrum Sportu
ul Kościerska 11d

5.12.2021 - godz.: 11:00
Moto Mikołajki
10.12.2022, godz: 17:00
Teatrzyk "Bałwanek Tiko i Królowa
Fruncja"
Miejsce: Sala im. J. Szopińskiego
15.02.2022. godz: 19:00
Winda do nieba, czyli czworo po
czterdziestce
Miejsce: Kino Remus, ul. 3 maja 9

Filip Puzyr w programie "Pan Judo"
Miejsce: Warsztatowa Cafe, Warsztatowa 2
5.02.2022, godz. 16:00

4.03.2022. godz: 17:30
Spektakl Cudowna Terapia
Miejsce: Kino Remus, ul. 3 maja 9

6.03.2022 - godz.: 17:00
Koncert Wiedeński czar operetki gala
operetkowa
Miejsce: Kino Sokół, aleja Jana Pawła II 2
19.03.2022 - godz.: 16:00
NEo-Nówka 20-lecie na bis
Miejsce: Hala OSiR ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1
GRODZISKO OWIDZ
5.12.2021 - godz. 11:00 -16:00
IX Owidzki Jarmark Bożonarodzeniowy
Miejsce: Grodzisko Owidz - Rycerska 1

Najnowszy program Kabaretu Nowaki "Za
granicą żartu" !!!
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki
ul. Stefana Kardynał Wyszyńskiego 10
21.02.2022, godz. 20:00
Bartosz Zalewski - Stand-Up
Miejsce: Warsztatowa Cafe, Warsztatowa 2
2.03.2022, godz. 19:00
Stand-up: Piotrek Szumowski
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki
ul. Stefana Kardynał Wyszyńskiego 10

18.12.2021 - godz. 17:00
Szczodry Wieczór
Miejsce: Grodzisko Owidz - Rycerska 1
PELPLIN
7.01.2022 - godz.: 18:00
Koncert Muzyki Filmowej
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 2A

27.02.2022 -godz: 17:00
Koncert na DWA FORTEPIANY
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 2A

4.03.2022, godz. 18:00
Kabaret Skeczów Męczących - Polska Misja
Komiczna
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki
ul. Stefana Kardynał Wyszyńskiego 10

16.01.2022, godz: 19:00
Mariusz Kalaga Koncert Karnawałowy
Miejsce: Skarszewskie Centrum Sportu
ul Kościerska 11d
25.03.2022, godz: 20:00
Lady Pank 40 lecie
Miejsce: Skarszewskie Centrum Sportu
ul Kościerska 11d

25.03.2022, godz: 18:00
Cztery Pory Miłowania
Miejsce: Sala Widowiskowa im. Lubomira
Szopińskiego ul. 3 Maja 9
KARTUZY
26.03.2022, godz: 18:00
Starość nie jest dla mięczaków
Miejsce: Kartuskie Centrum Kultury
ul. Klasztorna 1
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Już 30 stycznia finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Zobacz co będzie działo się w regionie
Jednym z cyklicznych wydarzeń w styczniu już od 30 lat jest Wielka Orkiestra Świątecznej. Dotychczas, podczas 29
finałów zebrano już ponad 1,5 miliarda złotych dzięki czemu kupiono ponad 67300 urządzeń wspierających polską
służbę zdrowia. W tym roku zbiórka odbywa się pod hasłem „Przejrzyj na oczy” i jej celem jest zebranie środków dla
okulistyki dziecięcej. W tegorocznej orkiestrze pomaga w kraju około 120 tysięcy wolontariuszy w około 1700 sztabach i
sztabikach. WOŚP to jednak nie tylko zbiórka ale też liczne towarzyszące jej wydarzenia kulturalne oraz licytacje,
których nie zabraknie w naszym regionie. Poniżej część z nich.
Olsztyn
Na ulicach miasta pojawi się 400 wolontariuszy, a główne
wydarzenia odbędą się na Starym mieście. Nie zabraknie
oczywiście tam tego co przyciąga najwięcej ludzi, czyli
koncertów. Na scenie zaprezentują się m.in. Romantycy
Lekkich Obyczajów, Czyści Jak Łza czy Enej. Odbędą się
również liczne licytacje, gdzie będzie można wylicytować
między innymi piłkę do siatkówki z podpisami siatkarzy
reprezentujących Polskę w ostatnim roku pracy Vitala
Heynena (o 15:50). Olsztyńskiemu finałowi towarzyszyć będą
również imprezy towarzyszące. Wśród nich Jazda z Mistrzem
(parking przy Carrefour, od 10:45), przejażdżki maluchem,
pokaz nurkowania pod lodem i licytacje to propozycja Morsów
CRS Ukiel (plaża miejska, od 11:00), bieg „Policz się z
cukrzycą” (Park Podzamcze, od 11:00), Psy Golden Retriever
Dzieciom (Stare Miasto, od 12:00). Atrakcji nie zabraknie także
w Galerii Warmińskiej i w Galerii Aura.

Elbląg
W drugim pod względem wielkości mieście Warmii i Mazur w
tegorocznej orkiestrze bierze udział 450 wolontariuszu. Tutaj
również główne wydarzenia toczyć się będą na Starym
Mieście gdzie nie zabraknie muzyki oraz oczywiście licytacji.
Na scenie przy Ratuszu Staromiejskim zaprezentują się
elbląscy artyści: Lazurki, Paweł Marchel, Szalone i Szalone
Małolaty, Blind Box, Groovno oraz The Nierobers. W Elblągu i
okolicach również nie zabraknie imprez towarzyszących
takich jak rajd Off Road na Modrzewinie czy wspólna kąpiel i
licytacje elbląskich morsów w Stegnie. Całość zakończy
Światełko do nieba z pokazem sztucznych ogni. Więcej pod
linkiem

Iława
Tutaj centralnym wydarzeniem będzie aukcja w kinoteatrze,
którą od 16 do 20 poprowadzi duet Dariusz
Paczkowski/Tomasz Woźniak. Zagra zespół Konstelacje.
Wśród wydarzeń towarzyszących warto wymienić wojskową
kuchnię w galerii jazzowej przygotowana przez
funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Iławie, kąpiel Wesołych
Morsów z Jezioraka na plaży „prawdziwce” oraz tradycyjny
„Darz Bór Festyn” przed iławskim kinoteatrem. W niedzielę w
iławskiej hali zagra też Indykpol AZS, a wokół Małego
Jezioraka, z inicjatywy SP3, odbędzie się przemarsz.

Braniewo
Tutaj finał odbędzie się tradycyjnie na deskach Braniewskiego
Centrum Kultury. W holu BCK czekać będą stoiska między
innymi: Kawiarenka z kawą i herbatą, oraz słodkościami,
stoisko Stowarzyszenia Historyczno Poszukiwawcze
BATORY, MotoBraniewa, Grupy Poszukiwawczo-ratownicza
Scubamaniak z Łomży także kiermasz z gadżetami WOŚP. Na
scenie z kolei wystąpią Sekcje Artystyczne Braniewskie
Centrum Kultury, Dj VanDii – Tomasz Baniukiewicz, Zenon
Rivers oraz Zespół Leszy. Więcej TUTAJ

Ostróda
Tu finał odbędzie się w Centrum Użyteczności Publicznej, hali
OCSiR oraz plaży w Kajkowie. Tutaj w amfiteatrze odbędzie
się Koncert muzyki filmowej – Przebudzenie Mocy w
wykonaniu orkiestry dętej I i II stopnia w Olsztynie. Z kolei na
placu przed CUP wystąpią BFD& Muody Gieka, White Hag,
Szwindel, Fajrant oraz Jeden Osiem L. Wśród imprez
towarzyszących warto wymienić Spacer z przewodnikiem
„Tajemnice Starej Ostródy”, Rodzinny Dzień Sportowy z
WOŚP, Turniej Szachowy i Tenisa Stołowego w hali OCSiR czy
Moto Show AMK Drwęca.
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Gdańsk
Tutaj jak zawsze WOŚP będzie grał bardzo głośno. Na ul.
Elektryków, gdzie w ostatniej chwili zostały przeniesione z racji
na niekorzystną pogodę odbędą się główne wydarzenia finału.
W B90 odbędą się wszystkie zaplanowane koncerty. Koncert
poprowadzą Dorota Wellman i Andrzej Stawicki, a wystąpią
Majka Jeżowska, Artur Kłusowski, Jary Oddział Zamknięty i
Anita Lipnicka. W W4 powstanie z kolei miasteczko
wolontariuszy, gdzie od godz. 16.00 do 20.00 każdy będzie
mógł wziąć udział w loterii, zakupić orkiestrowe pamiątki w
sklepiku, wziąć udział w pokazach ratowniczych czy
zaszczepić się przeciwko Covid-19. Całość wydarzenia
zakończy Światełko do nieba. Więcej o gdańskich wydarzenia
na stronie www.gdanskdlaorkiestry.pl .
Sopot
Tu muzyczną oprawę zagwarantują scenę w Muszli
Koncertowej (Molo) reprezentować będą trójmiejscy artyści
wykonujący różne gatunki gitarowego brzmienia: Feeria,
Killuminati METAL BAND Arshenic Marionetki Sad’n Suspect,
O muzyczną oprawę tego wyjątkowego dnia zadbają także
utalentowani reprezentanci Młodzieżowego Domu Kultury w
Sopocie, dzieci z Zespół Muszelki z Młodzieżowego Domu
Kultury w Sopocie, młodzież z Pracownia Wokalna Mdk Sopot
oraz Pracownia śpiewu w MDK w Sopocie i Młodzieżowa
Orkiestra Dęta przy MDK w Sopocie. Tanecznym krokiem do
zabawy zaproszą nas zaś uczestnicy Pracownia Tańca
Współczesnego Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie i
Pracownia Gimnastyki Mdk Sopoto. W Sali Koncertowej PFK
Sopot Opera na profilu
Starogard Gdański
Tu główne wydarzenia będą odbywać się na Rynku oraz w
Galerii Neptun. Na rynku czekać będzie punkt DriveThru ,
gdzie można dokonać wpłat bez wysiadania z auta. Będą tu
również odbywały się liczne konkursy, pokaz tańca oraz
przejażdżka podnośnikiem strażackim oraz zimowe ognisko z
kiełbaskami. Z kolei w Galerii Neptun odbywać się będą
licytacje oraz zaprezentują się muzyczni finaliści konkursu
„Utalentowani”, grupa baletowa z SCL, Taneczna grupa 'Dejka
Fit Studio’, Kapela Kociewska 'Fefernóski” oraz Uczniowie
Starogardzkiego Centrum Edukacji Muzycznej. Więcej TUTAJ
https://bogatyregion.pl/pomorskie/starogardgdanski/2022/01/26/30-stycznia-po-raz-30-starogard-zagraz-wosp/
Grodzisko Owidz
Tutaj również nie zabraknie atrakcji, licytacji i koncertów.
Wystąpią Studio Muzyczne Starogard, Arunka, Prototyp,
Flywheel i STONE HEADS. A o 20:00 zobaczyć będzie można
bardzo oryginalne Światełko do Nieba Więcej o tym co będzie
się działo na profilu https://www.facebook.com/sztabowidz/

Gdynia
Tutaj z WOŚP gra aż 1451 wolontariuszy. Więcej o gdyńskich
wydarzeniach można przeczytać. Tutaj oraz na stronie
www.gdyniadlaorkiestry.pl
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Skąd się wzięły Walentynki?
Już w poniedziałek dzień, który dla wielu zakochanych jest jednym z ważniejszych w roku, Walentynki. Skąd się
wzięło to święto? Już w starożytnym Rzymie 15 lutego obchodzono Luperkalia, czyli święto rzymskiego boga
płodności, opiekuna trzód i zbiorów. W wigilię tego święta organizowano miłosną loterię, podczas której chłopcy
losowali dziewczęce imiona, a następnie takie „pary” wspólnie spędzały czas festynu. Luperkalia skończyły się w V
wieku, gdy zaczęło dominować chrześcijaństwo. Wtedy to Papież Gelazy I zniósł Luperkalia i na ich miejsce, 14 lutego
ustanowił święto męczennika Walentego.
Święty Walenty żył w czasach panowania Cesarza Klaudiusza Gockiego, który z racji licznych wojen kazał odwołać wszystkie
zaręczyny i zaplanowane śluby, by żołnierze skupili się na walce. Święty Walenty sprzeciwił się tym zakazom i potajemnie
udzielał zakochanym parom. Niestety został przyłapany i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 14 lutego 270 r. Wcześniej
jednak w oczekiwaniu na śmierć Walenty zaprzyjaźnił się z córką strażnika, która odwiedzała go w celi i podnosiła na duchu. W
zamian przed śmiercią Walenty obdarował ją liściem w kształcie serca podpisanym „Od Twojego Walentego”.
Co ciekawe wyżej opisany św. Walenty nie był jedynym. Znany jest również św. Walenty z miasta Terni w Umbrii we Włoszech,
który żył na przełomie II i III wieku. On również znany jest ze wsparcia zakochanej pary będąc pierwszym, który dał ślubu
poganinowi i chrześcijance i również on został niestety później skazany za śmierć.
Pewne jest, że św. Walentego jako patrona zakochanych ogłosił papież Aleksander VI w 1496 roku.
Do popularyzacji walentynek przyczynił się poemat pt. "Sejm ptasi" angielskiego poety Geoffrey-a Chaucera żyjącego w XIV
wieku, w którym opisał ptaki zbierające się w dniu św. Walentego, aby połączyć się w pary. Z innych ciekawostek przyjmuje się,
że pierwszą walentynkę wysłał hrabia Orleanu, Karol I z londyńskiego więzienia z okazji dnia Św. Walentego w 1415 r. wiersz
miłosny do swej żony znajdującej się we Francji. Walentynkę tą można obejrzeć w British Museum.
Największą popularność walentynki zyskały w XVIII wieku, kiedy wręczanie upominków i kartek stało się popularne w Anglii, a w
kolejnych latach w amerykańskich koloniach. W Polsce to święto zakochanych dotarło stosunkowo późno, bo w latach 90 XX wieku.

Taneczne Walentynki z Promykiem
Mamy dla Was pomysł na walentynkowy wieczór we dwoje. Najpierw taniec, a potem kino. Przyznajcie, że
to świetne połączenie.
Spędźcie miło czas w atmosferze podszeptów, westchnień i wzajemnych niedomówień…
Bezpłatne warsztataty z tańca towarzyskiego [Scena na piętrze w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w
Elblągu rozpoczynają się o godz. 18:30 – 19:30], potem idziemy na film „Wyjdź za mnie” z Jennifer Lopez,
początek 19:45.
Zapisy: 609 977 220

Wyjdź za mnie – komedia romantyczna, która ma stać się hitem Walentynek 2022. Gdzie
będzie można ją zobaczyć?
Co roku jedna produkcja wybija się o wiele bardziej niż pozostałe. W tym roku serca par ma skraść najnowsza produkcja
"Wyjdź za mnie", gdzie w rolach głównych wystąpią Jennifer Lopez oraz Owen Wilson. Czy zaplanowaliście sobie
najbliższe dni by zobaczyć J Lo w nowej roli?
Najnowsza produkcja "Wyjdź za mnie" to historia miłosna o celebrytach, małżeństwie, mediach społecznościowych.
Jednym słowem tym czym żyje cały dzisiejszy świat. J Lo wciela się w rolę supergwiazdy muzyki Kat Valdez. Jest ona w
związku z Bastianem, również gwiazdą muzyczną.
Ich wspólny, wielki hit „Marry Me” zdobywa kolejne listy przebojów. Ceremona ich ślubu przed publicznością ma być
transmitowana za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jednak Kat Valdez na chwilę przed powiedzeniem „tak”
odkrywa, że Bastian ją zdradził. Chcąc zemścić się na Bastianie postanawia poślubić, nieznajomego człowieka, którego
wybiera losowo z publiczności. Wybór pada na Charliego Gilberta (Owen Wilson), który został zaciągnięty na koncert
przez swoją nastoletnią córkę (Chloe Coleman) i najlepsza przyjaciółkę (Sarah Silverman).
Jak ułożą się losy Kate i Charliego, który przypadkowo znalazł się na koncercie? Czy Owen Wilson grający Charliego

Kina w regionie 14 luty – Film Wyjdź za Mnie
Elbląg
CSE Światowid Elbląg – godzina. 18:00 i 19:45
Multikino Elbląg – godziny 12:15; 14:50; 17:25; 17:50; 20:00

20:30; 21:00
Kino Helios Gdańsk Metropolia – godziny 10:10; 13:20; 16:00;
18:40; 21:20

Olsztyn
Multikino Olsztyn – godziny 11:55; 14:35; 17:20; 19:55; 20:50
Kino Helios Olsztyn – godziny 10:20; 12:40; 14:40; 15:20; 18:00;
19:40; 20:40

Sopot
Multikino Sopot – godziny 15:00; 17:30; 20:00

Ostróda
Kina „Baszta” Ostróda 17:30; 19:30
Ełk
Planet Cinema Ełk – 16:10; 20:15
Gdańsk
Multikino Gdańsk – godziny 12:10; 14:45; 17:20; 18:55; 19:55;
21:30
Kino Helios Gdańsk Alfa – godziny 10:20; 12: 40; 14:40; 15:20;
18:00; 19:40; 20:40
Kino Helios Gdańsk Forum – godziny 10:20; 14:40; 15:40; 18:20;

Gdynia
Helios Gdynia – godziny 13:00; 15:40; 16:15; 18:20; 21:00
Rumia
Multikino Rumia – godziny 12:50 ; 17:35 ; 20:05;
Tczew
Helios Tczew – godziny 13:00; 18:30; 21:10
Starogard Gdański
Cinema City – godziny 12:00; 14:30; 17:0; 19:30; 22:00
Słupsk
Multikino Słupsk – godziny 12:50; 17:25; 20:00;
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Wyznaj uczucie na ekranie Kina Światowid!
Lubisz zaskoczyć swoją drugą połowę?
Nie lada niespodziankę na 14 lutego
przygotowało Kino Światowid, które daje
możliwość wyświetlenie wyznań miłosnych
swojej drugiej połowie na ekranie przed
danym filmem. Kto się zdecyduje by dostać
buziaka tuż przed filmem?
Wyznaj uczucie swojej miłości życia!

Aktywne walentynki w Kurza Góra Ośrodek
Narciarski!
Kurzętnik - Kurza Góra Ośrodek Narciarski jeden z największych ośrodków narciarskich
znajdujących się w północnej części kraju. Dysponuje trzema trasami zjazdowymi - ok 2,5 km z
wyciągami orczykowymi i taśmowymi. Trasy wyposażone są w system naśnieżania a także
sztucznego oświetlenia. Znajduje się tu także wieża widokowa o wysokości 35m., lodowisko,
park rozrywki, tory do tubingu i restauracja.
SPĘDŹ WALENTYNKI w Kurza Góra Ośrodek Narciarski!
Wszystkich zakochanych lubiących spędzać czas razem aktywnie, a ich wspólnym hobby są
narty czy snowboard zachęcamy do zabrania swojej drugiej połówki na WALENTYNKI NA
STOKU. Szczególnie, że Kurza Góra Ośrodek Narciarski przygotowali dla Was kuszącą
promocję czyli karnet za buziaka!
Przyjedźcie w poniedziałek 14.02.2022 do Ośrodku Narciarskiego Kurza Góra i pocałuj swoją
ukochaną osobę przed kasą a w prezencie otrzymasz
Promocja dotyczy karnetów na 4h zimowych atrakcji i obowiązuje tylko w dniu 14.02.2022.

By Twoje wyznanie znalazło się na ekranie przed
danym filmem należy wysłać swoją wiadomość
miłosną do 14 lutego do godziny 12:00 na adres
e-mail: kino@swiatowid.elblag.pl , w treści maila
zamieść treść wyznania i poinformuj kino przed
jakim seansem należy je wyświetlić.
A atrakcji filmowych tego dnia nie będzie
brakować w Kinie Światowid. Czeka na Was
pełna paleta filmów, gdzie pary niezależnie od
swojego podejścia do romantyzmu znajdą coś dla
siebie. Filmowe Walentynki to przede wszystkim
różnorodność. Dla naszych widzów proponujemy
zarówno komedie romantyczne, jak i filmy o
gangsterskim zabarwieniu.14 lutego o 16:15 i
18:15 Kino Światowid wyświetli 8 rzeczy, których
nie wiecie o facetach. Dla fanów Patryka Vegi
mamy bardzo dobrą informację. O 20:00 do boju
ruszają przyjaciółki, które w filmie Miłość, seks i pandemia odkryją, że miłość w czasach lockdownu
ma znacznie więcej niż 50 twarzy.
Tego dnia Kino wyświetli hit tych Walentynek czyli historię supergwiazdy w którą wciela się J Lo w
filmie "Wyjdź za mnie". Projekcja o 18:00 i 19:45.
Ci z państwa, którzy nie przepadają za komediami romantycznymi odnajdą się w najnowszej
polskiej produkcji Krime story. Love story. Jest to iście wybuchowa mieszanka, która łączy w sobie
cechy kina gangsterskiego i miłosnego. Seans o 17:30. Dla tych którzy z kolei nie przepadają za
polskim filmami proponujemy Śmierć na Nilu na podstawie powieści Agathy Christie.Szczegółowe
informacje wraz z opisami poszczególnych filmów znajdują się na stronie internetowej
www.kino.swiatowid.elblag.pl
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Walentynki w Kinie Awangarda w Olsztynie - Kino o stuletniej tradycji
Weekend Walentynkowy w Kinie Awangarda 2
"Matki równoległe" - pokazy przedpremierowe
"Najgorszy człowiek na świecie" - pokazy
przedpremierowe
"Miłość jest blisko"
"Krime Story. Love story"
"Piosenki o miłości"
Niedziela 13.02.
"Śmierć na Nilu" - prod. USA, Wielka Brytania
: godz. 15.00 sala studyjna
"C'mon C'mon" - prod. USA : godz. 16.00 sala
klubowa
"(Nie)długo i szczęśliwie" - prod. Włochy :
godz. 16.00 sala arte
"Matki równoległe" - prod. Hiszpania : godz.
17.30 sala studyjna -pokaz przedpremierowy
"Najgorszy człowiek na świecie" - prod.
Norwegia : godz. 17.45 sala arte -pokaz
przedpremierowy
"Piosenki o miłości" - prod. Polska : godz.
18.00 sala klubowa- pokaz przedpremierowy
"Śmierć na Nilu" - prod. USA, Wielka Brytania
: godz. 19.45 sala studyjna
"Miłość jest blisko" - prod. Polska : godz.
Jeśli jeszcze nie mieliście okazji uczestniczyć w pokazie filmowym w kinie Awangarda,
19.45 sala klubowa
WALENTYNKI to idealna okazja by wybrać się na dobry film gdzie atmosfera kina jest
"Krime Story. Love Story" - prod. Polska :
wyjątkowa, kameralna, klimatyczna, oraz przyjazna dla widza. Seanse filmowe odbywają godz. 20.00 sala arte
się w dwóch salach: klubowej, na której filmy można oglądać odpoczywając na kanapie
z filiżanką kawy przy stoliku lub drugiej Sali kinowej z tradycyjnymi fotelami, ekranem
perełkowym i projektorem cyfrowym. Na drugim piętrze znajduje się również
kawiarenka "Filmowa". W przytulnym i ciepłym wnętrzu, można spędzić miło czas przed Poniedziałek 14.02.
i po seansie filmowym przy grzanym piwie, winie, czy kawie lub herbacie oraz
"C'mon C'mon" - prod. USA : godz. 16.00 sala
domowym cieście.
klubowa
"Miłość jest blisko" - prod. Polska : godz.
HISTORIA KINA AWANGARDA
16.00 sala studyjna
W samym sercu Olsztyna, w pobliżu zabytkowych kamieniczek przy ul. Stare Miasto 23
"(Nie)długo i szczęśliwie" - prod. Włochy :
znajdowało się kiedyś kameralne kino „Awangarda”. Jedno z najstarszych działających kin, nie godz. 16.00 sala arte
tylko w Polsce ,ale również na świecie (zaraz obok kina Muza w Poznaniu czy Pionier w
"Matki równoległe" - prod. Hiszpania : godz.
Szczecinie). Założony w 1910r pod nazwą „Luisen Theater” i prowadzony przez miłośnika
17.30 sala studyjna -pokaz przedpremierowy
sztuki filmowej Konrada Lenkiewicza wspólnie z Danutą Fedorczuk, którzy stworzyli Centrum
"Najgorszy człowiek na świecie" - prod.
Kultury Filmowej Awangarda 2 .Klimatyczny charakter kina oraz kawiarni filmowej i pięknym,
Norwegia : godz. 17.45 sala arte -pokaz
ukwieconym tarasem bardzo szybko stał się kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Jesienią przedpremierowy
2011 r zakończyła się dzierżawa kina przy ul. Stare Miasto 23.
"Piosenki o miłości" - prod. Polska : godz.
18.00 sala klubowa- pokaz przedpremierowy
Przetrwała jednak idea Awangardy, a nowa siedziba kina mieści się w Książnicy
"Miłość jest blisko" - prod. Polska : godz.
Polskiej (naprzeciwko Ratusza). Mimo zmiany adresu, atmosfera kina jest nadal wyjątkowa,
19.45 sala klubowa
Szczegóły na stronie: https://awangarda.olsztyn.pl/
"Śmierć na Nilu" - prod. USA, Wielka Brytania
: godz. 20.00 sala studyjna
Rezerwacja biletów :
"Krime Story. Love Story" - prod. Polska :
KASA kina : 89 523 75 38 /kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem/
godz. 20.00 sala arte
Biuro kina : 89 523 75 38 /9.00-14.00/
Zarezerwowane bilety można odebrać 15 min. przed seansem, w przeciwnym razie zostaną
sprzedane. Miejsca w kinie nie są numerowane.

Wygraj bony do Restauracji Sphinx z okazji Walentynek!
Przed nami Walentynki. Nie wiesz jaką
niespodziankę zrobić swojej drugiej
połówce....
A co powiesz by zaprosić ją do
największej polskiej sieci Restauracji czyli
do Sphinxa. Z całą pewnością w podjęciu
tej decyzji pomoże Ci Konkurs
Walentynkowy, który trwa cały weekend
przed Walentynkami, czyli w dniach 12 i
13 luty, a rozstrzygnięcie konkursu będzie
właśnie 14 lutego.
Randka w Sphinxie? - weź udział w
konkursie
W najnowszym konkursie sieci Sphinx
Restauracje do wygrania są aż 3 bony o
wartości 150 złotych. Nagrody wygrają Ci,
którzy w poście Facebookowym
związanym z konkursem będą najbardziej
kreatywni w tym jak opisać poniższy
obrazek konkursowy. Znajduje się na niej
para znajdująca w Restauracji Sphinx.
Konkursowicze muszą uzupełnić o czym
na randce myśli ONA i ON. Zatem do
dzieła, Powodzenia!

7 powodów dla których warto wybrać
się na randkę do Sphinxa!

Pavlova z owocami do szarlotki z lodami,
dobra randka nie obejdzie się bez deseru.

Nawet jeśli nie wygrasz w konkursie to i
tak na randkę do tej restauracji warto się
wybrać. Sieć podaje aż 7 powodów
dlaczego warto to zrobić i przedstawia
wideo, które od razu do tego zachęca.

Spawdź Menu Sphinx Restauracje:
www.menu.sphinx.pl

1. Klimat - tykwy i kilimy tworzą klimat
restauracji innej niż wszystkie.
2. Komfort - ścianki z zielenią oraz
przytulne kanapy to idealne warunki do
rozmowy.
3. Obsługa – miła i profesjonalna obsługa
na randkach to po prostu konieczność.
4. Napoje - orzeźwiające i rozgrzewające.
Alkohole? Klasyki i autorskie propozycje.
5. Lokalizacja – łatwo do nas trafić i łatwo
pójść gdzieś dalej, np. do kina
6. Elastyczność – wolisz
bezpretensjonalność shoarmy i burgera z
Pepsi czy bardziej wyszukane steki i ryby
z dobrym winem? Jesz jak chcesz.
7. Desery – od panna cotty przez bezę

W naszym regionie sieć Restauracji
Sphinx występuje w wielu miejscach.
Można też po prostu wybrać się na szybki
wypad do pobliskiego miasta, a na
wieczór wyjść na randkę do Sphinx
Restauracje.
Oto wybrane lokalizacje:
Olsztyn, ul. Staromiejska 15
Szczytno, Galeria Jurand
Gdańsk, Centrum Handlowe Matarnia
Gdańsk, Galeria Bałtycka
Gdańsk, Centrum Handlowe Manhatan
Gdańsk, Galeria Alfa
Gdynia, Centrum Handlowe Batory
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Atrakcje dla zakochanych w Gdańsku
Zabawa trwa przez cały weekend, 12 i 13 lutego 2022 w godzinach
otwarcia zoo (wejście do ZOO 9.00 - 14.00, zwiedzanie do godziny
15.00).

bilet wstępu na sale wystawowe, otrzyma serduszko wykonane ze
bursztynu bałtyckiego oraz srebra próby 925.
W poniedziałki przypada dzień wolnego wstępu do Muzeum
Bursztynu. Oddział Muzeum Gdańska będzie czynny w godz.
10.00-16.00. Ostatnie wejście na sale wystawowe jest możliwe na
godzinę przed zamknięciem. Informacje o godzinach otwarcia
znajdują się na stronie internetowej Muzeum Gdańska.
Więcej o walentynkowej akcji Muzeum Bursztynu
Zakochaj się w książce
Wojewódzka i Miejska Biblioteka przygotowała dla czytelników
kilka ciekawych propozycji.
14 lutego Biblioteka Lawendowa przy ul. Lawendowe Wzgórze 5
proponuje, aby zabrać książkę do domu tylko na podstawie
krótkiego opisu umieszczonego na opakowaniu. Książki,
szczelnie owinięte w papier pakowy będą czekały filii do
wyczerpania zapasów.
Biblioteka Babie Lato przy ul. Opolskiej 3 zaprasza do
walentynkowej akcji "Randka w ciemno z literaturą". Polega to na
wylosowaniu książki, zgodnie z wybranym wcześniej numerem.
Akcja trwać w poniedziałek będzie do wyczerpania książkowych
walentynek.
Biblioteka Żabianka przy ul. Gospody 3b zachęca do zakochania
się w tajemniczej powieści. Czytelnicy wypożyczą ją sugerując się
wyłącznie cytatem pochodzącym z danej książki. Kto wie… czy
będzie to przelotny romans, czy miłość na całe życie?

W kinie, na koncercie, w ZOO, na spacerze, w bibliotece czy
muzeum. Zbliżające się Walentynki to okazja do wyjątkowego
spędzenia czasu z ukochaną osobą. Miłosna atmosfera
opanuje cały Gdańsk. Na Zielonym Moście już czeka ogromne
czerwone serce, które po zmroku rozbłyśnie tysiącem
światełek.
Miejskie instytucje przygotowały na ten czas specjalną ofertę
wydarzeń. Coś dla siebie znajdą pary, single, grupy przyjaciół
i rodziny z dziećmi. Wszyscy zakochani w Gdańsku.
(przed)Walentynkowy koncert carillonowy
W sobotę, 12 lutego, mieszkańców Gdańska w romantyczny
nastrój podczas spaceru ulicami Starego Miasta wprowadzą
gdańskie carillony. W programie dawne i nowsze utwory miłosne
takich kompozytorów jak: Barbara Strozzi, Diego Ortiz czy Astor
Piazzolla. Koncertu z Ratusza Głównego Miasta będzie można
wysłuchać także online na facebooku Carillonów gdańskich. Dla
zakochanych (i nie tylko) zagra Monika Kaźmierczak, carillonistka
miejska.
Miłosny weekend w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym
W weekend poprzedzający Walentynki Gdański Ogród
Zoologiczny przygotował dla zwiedzających grę terenową, dzięki
której goście dowiedzą się dlaczego niekiedy samiec tak bardzo
różni się od samicy i czy służy to ich miłości. Gra w formie quizu
online opublikowana zostanie w piątek, 11 lutego po godzinie
15.00 na stronie internetowej ZOO oraz na profilu
Facebook’owym.

Jest miło.ść – Budowanie harmonii i równowagi w relacjach
GAK Wyspa Skarbów w ramach Walentynek przygotowała
skierowaną do dorosłych rozmowę o uczuciach, szacunku do
siebie, tworzeniu i rozwoju osobistym. Transmisję na żywo
zaplanowano na 14 lutego, godz. 10.00 na portalu FB/Wyspa
Skarbów GAK.
Rozmowę ze specjalistami, Joanną Grabską, Rafałem
Górniakiem, poprowadzą Andrzej Żak i Beata Szalkowska.
Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie GAK w zakładce
Wyspa Skarbów | GAK
Randka z podopiecznymi schroniska Promyk
W niedzielę, 13 lutego 2022 r. odbędzie się specjalny, miłosny
spacer z psiakami, szukającymi domu. W godzinach 11.00 - 13.00
podopieczni schroniska Promyk będą spacerować w okolicach
deptaka przy molo w Brzeźnie.
W Schronisku Promyk w Gdańsku przebywa obecnie ok 95 psów i
90 kotów. Profile adopcyjne zwierząt dostępne są na stronie
internetowej Schroniska.
Kinowy seans nie tylko dla dwojga
Z myślą o walentynkowym seansie filmowym warto wybrać się do
KinoPortu. W niedzielę 13.02, na godz. 18.00 zaplanowano pokaz
filmu "(Nie)długo i szczęśliwie" w reż. Paolo Costella.
Opis filmu: Cztery małżeństwa dowiadują się, że ich śluby były
nieważne, bo zostały udzielone przez osobę podszywającą się
pod księdza. Czy zgodzą się po raz kolejny powiedzieć sobie "tak",
a może wykorzystają tę nadarzającą się okazję do rozstania?
Informacje o cenach biletów i aktualny repertuar można znaleźć
na stronie CWS Łaźnia w zakładce KinoPort.
Sposób na udane oświadczyny
Cappella Gedanensis w niedzielę, 13 lutego o godz. 17.00
zaprasza do sali koncertowej przy ul. Menonitów 2a na wyjątkowy
koncert karnawałowy pt. „Sposób na udane oświadczyny”
W programie m.in. G. C. Menotti – „The Telephone - Opera Buffa
w jednym akcie”, arie z opery „Don Giovanni” autorstwa
Wolfganga Amadeusza Mozarta czy arie z oper „Don Pasquale” i
„L'elisir d'amore” Gaetana Donizettiego. Przy akompaniamencie
pianistki Ekateriny Stepanidiny, wystąpią: Paulina Araśniewicz,
sopran, Maciej Naczk, baryton,
Wstęp wolny po potwierdzeniu przybycia na adres
cappella@gedanensis.pl
Więcej szczegółów dotyczących koncertu można znaleźć na
facebookowym profilu Cappelli Gedanensis.

Podpowiedzi do rozwiązania quizu będzie można znaleźć na
specjalnych walentynkowych tabliczkach, które umieszczone
zostaną w pobliżu wybiegów zwierząt w najbliższy piątek. Do
dyspozycji gości będzie również mapka zoo z zaznaczonymi
punktami, które wskażą, gdzie szukać podpowiedzi. Na
uczestników, którzy rozwiążą quiz czeka niespodzianka do
pobrania online.

Bursztynowe serduszka dla par
Czy bursztyn sprzyja miłości? Czy ma właściwości korzystne dla
serca? O tym przekonają się pary odwiedzające 14 lutego 2022
roku gdańskie Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie. W dzień
wolnego wstępu muzealnicy przygotowali dla zakochanych
drobne upominki. 100 pierwszych par, które odbierze darmowy

(Urząd Miejski w Gdańsku)

