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Przenieś się w świat magii
z Maciejem Polem
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Przenieś się w świat
magii i iluzji. Już 9
grudnia w Olsztynie
wystąpi
najpopularniejszy polski
iluzjonista – Maciej Pol
ze specjalnym
świątecznym
programem.

BISKUPIEC.
KARUZELA
Z MIKOŁAJEM
Nabierz wprawy przed
ubieraniem domowej
choinki. Już w czwartek
możesz mieć wpływ na
to, jak będzie wyglądała
choinka w Centrum
Handlowym Karuzela. Ale
ubieranie drzewka to dopiero początek atrakcji.
W piątek, 7 grudnia,
w centrum handlowym
na najmłodszych i nie
tylko będzie czekać mikołaj. Nie możesz tego
przegapić.
Bombki, łańcuchy, bałwany, pawie oczka... Na
biskupieckiej choince
jest miejsce także na
twoją ozdobę. Przyjdź do
Karuzeli i zostaw swój
ślad na olbrzymim
drzewku. Dekorowanie
choinki będzie trwało
przez cały czwartek, dlatego też każdy może być
uczestnikiem tego wydarzenia. Do akcji przyłączyły się już Szkoły Podstawowe nr 2 i 3 oraz
Przedszkole Samorządowe nr 5, Przedszkole
Niepubliczne Jacek
i Agatka oraz punkt
przedszkolny Bajka z Biskupca. Teraz czas na ciebie. A już 7 grudnia
prawdziwa zabawa mikołajkowa, w której głównym bohaterem będzie
oczywiście mikołaj. Przy-

niedziela 2 grudnia 2012
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wiezie ze sobą egzotycznych gości. Obok Karuzeli stanie zagroda z najprawdziwszymi żywymi
reniferami. Jeśli wasze
dzieci widziały je dotąd
wyłącznie w kreskówkach, teraz będą mogły
zobaczyć je na żywo. Atrakcje i konkursy będą
odbywać się od godz. 13
do 19. Będzie też można
zrobić sobie zdjęcie z reniferami, choinką i mikołajem, który na miejscu
pomoże wam też napisać
list. Sprawdź, czy list napisany w mikołajki ma
większą szansę na spełnienie podczas Wigilii.
Przyjdź i weź udział
w dobrej zabawie! Kajot

Monika Nowakowska
m.nowakowska
@naszolsztyniak.pl

Z

apierający
dech
w piersiach pokaz
iluzji, oprawa muzyczna, kostiumy, wspólna
zabawa na scenie z iluzjonistą… to wszystko sprawi,

że magia świąt będzie tego
dnia żywa. Musisz to zobaczyć. Maciej Pol zaprasza na
90 minut iluzji. Nie zabraknie Mikołaja fajtłapy, który
spróbuje przy pomocy Macieja Pola nauczyć się magii.
Czy jest to możliwe? Czy mu
się uda? Nie będzie śniegu?
Maciej Pol wyczaruje nie
tylko śnieg, a nawet zamieć
śnieżną. Finałowa opowieść
o świętach w domu rodzinnym iluzjonisty zachwyci
wszystkich i sprawi, że nawet dorośli przeniosą się
w świat dziecka. To tylko
część atrakcji, które będzie
można zobaczyć 9 grudnia.
Nie możesz tego przegapić.
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Na sali pojawią się również
mikołaje, którzy będą częstować dzieci i dorosłych słodyczami, zapraszać do
wspólnej zabawy. Po pokazie
będzie można zrobić zdjęcie
z Maciejem Polem. Jeśli rodzice bądź ich zakład pracy
dostarczą wcześniej paczki,
będzie możliwość, aby mikołaj wręczył je najmłodszym.

Spektakl odbędzie się 9
grudnia w auli Auditorium

Maximum w Olsztynie, al.
Wojska Polskiego 13,
o godz. 11, 14, 17. Bilety
w cenie 50 zł. Można je
kupić: w Auditorium
Maximum, tel. 508 753 401.
Informacje, rezerwacje
i zamówienia zbiorowe: tel.
600 629 036.
Część dochodu ze sprzedaży
biletów zostanie przekazana
Fundacji „Przyszłość dla
Dzieci” w Olsztynie.

Przedsmak świąt na olsztyńskiej starówce

Podczas mikołajek
w biskupieckiej Karuzeli
rozstrzygniemy też nasze
plebiscyty — na zdjęcie
z mikołajem i prezent
marzeń. Aktualny ranking na
str. 6 i na naszolsztyniak.pl
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Dajmy się porwać
atmosferze świąt Bożego
Narodzenia. Najlepiej
podczas czwartego
Warmińskiego Jarmarku
Świątecznego w Olsztynie.
Moc atrakcji dla dużych
i małych już od 13 do 16
grudnia.

W

magiczną atmosferę
świąt wejdziemy, idąc
między szpalerami choinek.
Po drodze możemy spotkać
kolędników, mikołajów,
a nawet szczudlarzy czy połykaczy ognia. To jednak
dopiero początek atrakcji.
Wchodząc na Targ Rybny
będziemy mieć wrażenie, że

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawca Olsztyn sp. z o.o.

mamy świat w zasięgu ręki,
a to za sprawą wykutych
w lodzie ikon światowej architektury. Wśród
nich m.in. zjeżdżalnia
w kształcie muru chińskiego. Ale co ciekawe, podczas jarmarku odkryjemy,
że na lodzie można grać.
Udowodni to jeden z najbardziej utalentowanych
i innowacyjnych perkusistów na świecie, pochodzący
z Norwegii Terje Isungset.
Dźwięków rozpalających
chłód będzie zdecydowanie
więcej. O soulowo-jazzowy
nastrój zadba aktor Jacek
Borkowski. Z pewnością magii doda też Mietek Szcześ-

niak. Podczas jarmarku nie
zabraknie też olsztyńskich
artystów oraz kolęd i pieśni
świątecznych w oryginalnych, niespotykanych wersjach. Wystąpią m.in. Marta
Andrzejczyk, Ania Broda,
Kaczki z Nowej Paczki, Berkut, Chór Collegium Musicum, M.A.B.S., oraz młodzi
artyści z Muzycznej Sceny
Jedynki.
Jarmark kochają całe rodziny. Organizatorzy nie
zapominają więc i o najmłodszych uczestnikach
imprezy. Tych z pewnością
przyciągnie żywa szopka,
Mikołaj prosto z partnerskiego miasta Olsztyna —

Rovaniemi w Finlandii.
Nie zabraknie również reniferów i psich zaprzęgów
Biegnącego Wilka. Do tego
znów będzie można zająć
miejsce na karuzeli lub
w kolejce św. Mikołaja.
A mali i duzi będą mogli pokonać chłód i utratę sił korzystając z oferty kulinarnej
restauratorów Stowarzyszenia Starówka Razem czy kupując małe co nieco w jednym z kramów. Z pewnością
nie zabraknie tam również
atrakcyjnych, niezwykle
oryginalnych prezentów.
— Szykuje się zatem piękny,
przedświąteczny weekend,
pełen atrakcji i magicznej
atmosfery zbliżającego się
Bożego Narodzenia — zapewniają organizatorzy.

Program IV Warmińskiego
Jarmarku Świątecznego na
naszolsztyniak.pl

