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Wakacje coraz bliżej... Mrągowo proponuje mieszkańcom i turystom masę kulturalnych wydarzeń
od końca czerwca do końca sierpnia. Na początek zapraszamy na Dni Mrągowa, które odbędą się w
pierwszyweekend lipca. Prezentujemy także inne wakacyjne imprezy, koncerty i festiwale, a ofertę
wzbogacamy o szereg imprez sportowych. Szczegółowe informacje wMagazynie Mrągowskim!
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Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!
Szanowni mieszkańcy, Drodzy turyści

Mrągowo to miasto ludzi aktywnych i otwartych na nowe
wyzwania, stolica rozrywki i spotkań wśród pięknych, mazur-
skich plenerów.

Słynie z dobrej zabawy i niezapomnianych imprez w amfite-
atrze nad jeziorem Czos. Tegoroczne lato zapowiada się na-
prawdę gorąco.

Na początku wakacji tradycyjnie zapraszamy na Dni Mrą-
gowa, podczas których wspólnie z Mlekpolem świętować bę-
dziemy 20 urodziny Maślanki Mrągowskiej. Lipiec to Mazurska
Noc Kabaretowa, Gypsy Carnaval, Festiwal Muzyki Operowej
Belcanto. Koniec miesiąca to tradycyjnie Piknik Country, pod-
czas którego oprócz porządnej dawki dobrej muzyki, swój 20
jubileusz będzie obchodzić piosenka „Wszystkie drogi prowa-
dzą do Mrągowa” Czarka Makiewicza.

W sierpniu czeka nas Festiwal Kultury Kresowej oraz trzy

nowe propozycje: organizowany wspólnie z telewizją Polsat -
Festiwal Weselnych Przebojów, I Top Festiwal Mrągowo – Le-
gendy Polskiego Rock’n’Rolla oraz Polska Noc Kabaretowa.
Oprócz tego liczne wydarzenia sportowe takie jak turniej teni-
sowy Warmia Mazury Open, Energy Triathlon, Żeglarskie
Grand Prix Mrągowa oraz cykl wyścigów Mazury MTB. Miło-
śnicy adrenaliny na pewno znajdą coś dla siebie.

Dodatkowo urzekająca przyroda, otwarte przestrzenie, bo-
gata infrastruktura do rekreacji, pięć jezior w granicach mia-
sta, 250 km szlaków rowerowych w okolicy, szlak kajakowy
rzeką Dajną i najdłuższa promenada w regionie, zachęcają do
aktywnego wypoczynku i dobrej zabawy.

Przygotowaliśmy ten numer specjalnie dla Państwa. Znaj-
dziecie tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji związa-
nych z sezonem letnim w naszym Mieście!

Otolia Siemieniec - Burmistrz Mrągowa

2 TO WYDARZY SIĘ W MIEŚCIE!

Letnie koncerty na molo przy Skwerze Jana Pawła II
Cykl letnich koncertów jest propozycją ciekawych spotkań z różnorodną muzyką na łonie na-
tury. Koncerty, którym przyświeca idea spędzania wolnego czasu z dala od alkoholu i środ-
ków odurzających, dofinansowane są ze środków budżetu miasta w ramach Gminnego
Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Koncertom towa-
rzyszy zaaranżowana pracownia plastyczna, gdzie dzieci poprzez świat kolorów tworzą prace
mówiące o własnych zainteresowaniach i propozycjach spędzania czasu wolnego. Zaprasza-
my również do klockologii - zabawy klockami, z których powstają niesamowite budowle.

23 czerwca (piątek) godz. 1 9.00
CHŁOPCY KONTRA BASIA

Wmuzyczną opowieść na bazie ludowych
motywów ubranych we współczesne
brzmienie, którego serce stanowi kontra-
bas zabiorą nas. . . CHŁOPCY KONTRA
BASIA. Utwory zespołu nawiązują do
dawnych bajań, legend czy przyśpiewek,
muzyka zaś do oberkowego frazowania
czy melodyjności dawnych pieśni tradycyj-
nych. Mają na swoim koncie dwie płyty:
“Oj tak!” i „O”, które zostały entuzjastycz-
nie przyjęte przez słuchaczy i krytykę oraz
nominowane do nagrody muzycznej „Fry-
deryk”.
W widowisku pod hasłem „Palinocka” wy-
stąpią Teatr ŚWIATŁA oraz Mrągowska
Scena Tańca Współczesnego, które za
pomocą tańca, w otoczeniu wody i ognia
wprowadzą nas w klimat Nocy Świętojań-
skiej.

1 6 lipca (niedziela) godz. 1 7.00
GORCZYCA & MOORE & KŁUSOWSKI

Łukasz Gorczyca to gitarzysta basowy
współpracujący z masą artystów z całego
niemal świata. Od wielu lat ściąga do Pol-
ski wielu znakomitych muzyków i wraz z
perkusistą Tomkiem Dominikiem, bębnia-
rzem znanym z Pudelsów, Homo Twist czy
zespołu Renaty Przemyk, stanowi sekcję
współpracującą z zaproszonymi gośćmi.
Tym razem zagrają z Jackiem Moore’em -
niezwykle utalentowanym gitarzystą i
kompozytorem, synem legendarnego gita-
rzysty - Gary Moore’a oraz Arkiem Kłu-
sowskim - zdolnym wokalistą, finalistą The
Voice ofPoland.
Jak sami zapowiadają będzie to koncert
pełen smaku, emocji, radości i wirtuozerii,
której nie sposób nie docenić. Dla melo-
manów i miłośników muzyki z duszą - kon-
cert obowiązkowy!

1 3 sierpnia, godz. 1 8.00
L’ÉPICERIE DU JAZZ

L’ÉPICERIE DU JAZZ to grupa muzyków
rodem z Francji, poruszająca się w szero-
kim nurcie muzycznym od standardów
jazzowych począwszy, a skończywszy na
takich inspiracjach jak – latain, soul,funk,
groove, varietes i inne. To swoiści pasjo-
naci - grają, tworzą, aranżują to wszystko
co im w duszy gra! Często ich koncerty
porywają do tańca i nie pozwalają usie-
dzieć w miejscu.
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DNI MRĄGOWA. Dobra zabawa gwarantowana!
Koncerty gwiazd, wystawy, spotkania, prezentacje grup artystycznych, imprezy sportowe i rekre-
acyjne, składają się na program obchodów dni miasta. Już dziś zachęcamy by weekend 30 czerwca
- 2 lipca 201 7 spędzić w naszym mieście. Wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia jest bezpłatny!

W tym roku wystąpią: Wystąpią: CLEO
– królowa internetu i l icznych przebojów,
Patryk KUMÓR – niekwestionowany idol
nastolatek, ŁĄKI ŁAN - zespół z niesamo-
witą energią i „łąki fun” na koncertach,
STRACHY NA LACHY - absolutna gwiaz-
da polskiej sceny alternatywnej, twórcy
wielu hitów, które zna chyba każdy m. in.
"Dzień Dobry Kocham Cię", "Piła Tango",

"Moralne salto" i "Jedna taka szansa na
1 00”, KASIA MOŚ – piękny głos, który
usłyszeliśmy na Eurowizj i 201 7, zespół
VOX - gwarancja wspaniałej zabawy przy
znanych i lubianych przebojach.

Podczas Dni Mrągowa obchodzić bę-
dziemy 20-lecie Maślanki Mrągowskiej ,
w ramach którego przewidzianych jest
mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pro-

gram koncertów wzbogacą także: 2. Mrą-
gowski Przegląd Filmów Niezależnych,
projekt Street Event, Konkurs piosenki „To
mi w duszy gra”, Średniowieczny Jarmark
Gothicum, Mobilne Planetarium, a także
szereg imprez sportowych i rekreacyjnych.

Wstęp na wszystkie koncerty i wyda-
rzenia jest bezpłatny!

P R O G R A M

29 czerwca (czwartek)
Centrum Kultury i Turystyki

1 8.00 - 2. Mrągowski Przegląd Filmów
Niezależnych

30 czerwca (piątek)
Centrum Kultury i Turystyki

1 8.00 - otwarcie WYSTAWY prac
absolwentów liceów plastycznych

autorzy: Maria Brzostek, Zdzisław Grunwald,
Józef Jabłoński, Martyna Kaczorowska,
Mirel la Kazuś, Dorota Kruszewska,

Stanisław Kuś, Grażyna Witek, Jan Żdaniec

ul. Sobczyńskiego
1 3.00 - SRTEET EVENT - warsztaty/pokazy:
HARDSTYLE KETTLEBELL/ BJJ PRAK-
TYCZNIE/ ZUMBA/ STREET GRAFFITI/

JUMPING FROG/ CROSSFIT/ TURNIEJ FO-
OTBALL3/ FUTBOL ZMIENIA

Plac Unii Europejskiej
20.00 - Patryk KUMÓR

C L E O

1 lipca (sobota)
Ekomarina

1 2.00 - Święto Maślanki Mrągowskiej *
gotowanie na żywo wraz z degustacją,

koktaj lowe show, warsztaty i porady kulinar-
ne, gry, zabawy, turnieje oraz wspaniała

muzyka

Plac Unii Europejskiej
1 4.00 - Konkurs wokalny
„To mi w duszy gra”

Amfiteatr nad Jeziorem Czos
1 8.00 - Laureaci konkursu
„To mi w duszy gra”
K A S I A M O Ś
Ł Ą K I Ł A N

S T R A C H Y NA L A C H Y

2 lipca (niedziela)
Centrum Kultury i Turystyki, sala Orbita
1 4:00 - Jubileusz 1 0-lecia mrągowskiej

hortiterapii
"Horti , cuda i wianki - Zielony Promień -

rodzinne spotkanie dla miłośników kwiatów"

Plac Unii Europejskiej
1 2.00 - 8. Festyn Średniowieczny

GOTHICUM
1 4.00 - Gwiezdne Miasteczko Radia

ZET Gold
1 6.00 - The Phaks, Art Music Center, Orkie-
stra Dęta MRONGOVIA, wręczenie wyróż-
nień zasłużonym mieszkańcom Mrągowa

1 8.00 - GUZIK, V O X

ŚWIĘTO MAŚLANKI MRĄGOWSKIEJ *

Z okazji jubi leuszu 20-lecia marki Maślanka Mrągowska, Spółdzielnia Mleczarska MLEK-
POL zaprasza do miasteczka Maślanki Mrągowskiej. Od godz. 1 2 .00 w mrągowskiej
Ekomarinie na wszystkich odwiedzających czeka moc atrakcji . Zapraszamy całe rodziny!
W miasteczku Maślanki Mrągowskiej czekają na Was m. in. :
- warsztaty i pokazy kulinarne wraz z degustacją – szef kuchni zaprezentuje
wszechstronne zastosowanie maślanki w naszych jadłospisach. Poczęstunek gwaranto-
wany!
- strefa SPA - profesjonalne kosmetyczki doradzą jak wykorzystać maślankę dla urody
- koktajlowe show, podczas którego sam stworzysz swój idealny maślankowy koktaj l
- porady dietetyka - dowiesz się jak zdrowo i racjonalne planować swoją dietę
W Strefie Dziecka dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy plenerowe, warsztaty
kul inarne i recyklingowe.
Wydarzenie poprowadzi znany i lubiany dziennikarz radiowy i telewizyjny – Krzysztof
Jankowski Jankes

IMPREZY SPORTOWE I REKREACYJNE

Warmia Mazury Open | 26.06-2.07, godz. 9:00 | korty Hotelu Mercure Mrągowo Resort
& Spa
Żeglarskie Grand Prix Mrągowa - Puchar Polski ISSA | 1 .07, godz. 11 :00 | Ekomarina,
jez. Czos
Mazury MTB: Śladami Billego Kidda | 1 .07, godz. 1 1 :00 | ul . Jaszczurcza Góra, Mia-
steczko Westernowe Mrongovil le
Ultramaraton Kolarski Pierścień Tysiąca Jezior | 1 .07, godz. 1 1 :00-1 5:00 | ul . Jasz-
czurcza Góra | www.pierscien.1 008.pl
Otwarcie dolnej płyty Stadionu | 1 .07, godz. 1 2:00 | Stadion Miejski
Otwarty Turniej Street Soccera | 1 .07, godz. 1 4:00 | Orl ik os. Mazurskie
Otwarty Turniej "21 " | 1 .07, godz. 1 5:00 | Orl ik, ul . Żołnierska
Spławikowe Zawody Wędkarskie dla Najmłodszych | 2.07, godz. 9:00 | jez. Magi-
strackie
Otwarty Turniej Piłki Nożnej 1 2-1 5 | 2.07, godz. 1 4:00 | Orl ik os. Mazurskie

Więcej informacji o turniejach na stronie sportzmieniamragowo.pl
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Mazurska Noc Kabaretowa znów rozśmieszy do łez!
Mrągowo już od kilkunastu lat gości najlepsze polskie grupy kabaretowe oraz wykonawców muzyki rozrywkowej. Mazur-
ska Noc Kabaretowa odbywa się w pięknie położonym nad jeziorem Czos amfiteatrze. W tym roku impreza odbędzie się
8 lipca, a jej hasło brzmi: „na fali”: na fali młodości (bo jej trzonem zawsze były i są młode kabarety, laureaci PAKI), na fali
sukcesu (bo ten kabareton wylansował i lansuje wiele karier), na fali przemian (tu powstały i powstają nowe trendy i ga-
tunki: prowadzenie autorskie, skecze wspólne, covery w nowych zaskakujących interpretacjach itd. ). I wreszcie na fali
pięknego mazurskiego jeziora Czos, które powoduje, że MNK jest jedyna i niepowtarzalna – artyści kochają tu występo-
wać, a widzowie kochają ich oglądać w amfiteatrze i przed telewizorami.

Muzyka europejska w zabytkach
i przyrodzie Warmii i Mazur

Miłośników muzyki kameralnej zapraszamy na
koncert zespołu „Pro Musica Antiqua”, który od-
będzie się 9 lipca w Kościele Ewangelickim w
Mrągowie. W repertuarze koncertu znajdą się
utwory prezentujące muzykę różnych epok.

Olsztyński Zespół Kameralny Pro Musica Antiqua pod
dyrekcją Leszka Szarzyńskiego w składnie: Leszek Sza-
rzyński – flet, Jerzy Szafrański – obój, Roman Kuźniak –
fagot, Lucyna Żołnierek-Frenszkowska – fortepian,
Agnieszka Dziewulska-Pawłowska - mezzosopran.

Koncert odbędzie się w Kościele Ewangelickim 9 lipca
201 7 r. o godz. 1 7.00. Ideą przewodnią organizowanych od
1 993 r. koncertów Letnich zespołu Pro Musica Antiqua jest
przedstawianie najbardziej wartościowych utworów kame-
ralnych w obiektach zabytkowych: pałacach, zamkach i ko-
ściołach regionu. Podczas koncertów słuchacze mają
okazję zainteresować się wyjątkowym pięknem tych obiek-
tów, często o wysokich walorach historycznych.

Koncert Zespołu „Pro Musica Antiqua” organizowany
jest przy wsparciu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich
jako zadanie pn. : „Muzyka europejska w zabytkach i przy-
rodzie Warmii i Mazur” real izowane przy pomocy finanso-
wej Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Gypsy Carnaval Muzyki
i Tańca Romów

Zapraszamy na czwartą odsłonę widowiska
"Gypsy Carnaval Muzyki i Tańca Romów". Wyjąt-
kowe wydarzenie odbędzie się 1 5 lipca o godz.
20.00 w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Gościem
specjalnym będzie IVAN KOMARENKO!

Koncert wypełniony będzie cudownymi brzmieniami oryginal-
nej muzyki romskiej, niezl iczonymi romansami i czardaszami, ale
także wieloma szybkimi i skocznymi, porywającymi do tańca
utworami. Znajdzie się również coś dla oka, bowiem na scenie
pojawi się wiele pięknych tancerek i wokalistek romskich w nie-
zwykle bogato zdobionych, kolorowych strojach. Gypsy Carnaval
Muzyki i Tańca Romów to trzy godziny wyśmienitej zabawy!

Wystąpią: HITANO, gwiazda muzyki romskiej - LIZA KOTLY-
ARENKO, oraz gość specjalny - IVAN KOMARENKO. Występy
muzyczne przeplecione będą pokazami tańca Studia Tańca
RYTM . Wieczor poprowadzi - Andrzej Brzozowski .

Ivan Komarenko, l ider zespołu Ivan i Delfin, z którym
reprezentował Polskę w 50. Konkursie Piosenki Eurowizj i w 2005
r. oraz wydał 2 płyty. Od 2008 r. prowadzi karierę solową, bierze
udział w programach telewizyjnych oraz wydał solową płytę Tango
Saute.

Bilety w cenach: 30 zł, 20 zł. Karta Rodziny Trzy Plus /
Mrągowska Karta Seniora - 20 % upustu. Informacje o sprzedaży
biletów - w recepcji Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul.
Warszawska 26, tel. 89 743 34 66 lub bilety@ckit.mragowo.pl.
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Opera pod gołym niebem. Festiwal Belcanto w Mrągowie
Zapraszamy na druga edycję Mazurskiego Festiwalu Operowego BALCANTO. Gala finałowa
odbędzie się w amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie 22 lipca o godzinie 20:00.

Pomysł Festiwalu powstał w 201 6 r. z
myślą o umożliwieniu zarówno mieszkań-
com jak i l icznie przebywającym w naszym
mieście turystom obcowania ze światem
opery na najwyższym poziomie, a jego ini-
cjatorem jest Fundacja na Rzecz Kultury i
Sztuki AVANGART we współpracy z Mia-
stem Mrągowo oraz Centrum Kultury i Tu-
rystyki.

W drugiej edycji Festiwalu wystąpią:
znana już z pierwszej edycji sopranistka
Katarzyna Zając – Caban, Luciana Pansa
– brazyli jska mezzosopranistka, Max Jota
– tenor, również pochodzący z Brazyli i ,
zdobywca wielu nagród w prestiżowych
konkursach wokalnych na świecie oraz
Piotr Wołosz – znany już mrągowskiej pu-
bl iczności bas, pomysłodawca festiwalu.
Solistom towarzyszyć będzie orkiestra

symfoniczna Fundacji AVANGART pod dy-
rekcją Marty Kosielskiej. Podczas gali fina-
łowej wystąpią także młodzi artyści Studia
Wokalnego SUKCES z Mrągowa. Koncert
poprowadzą Magdalena Fedor i Jan Poło-
wianiuk.

W programie usłyszymy nie tylko prze-
piękne utwory operowe, operetkowe, musi-
calowe i fi lmowe, ale także hity muzyki pop
w aranżacjach na solistów, chór i orkiestrę
symfoniczną. Przygotowaliśmy również
wiele innych niespodzianek muzycznych,
wśród których pojawi się gość specjalny.

W ramach drugiej edycji Mazurskiego
Festiwalu Operowego BELCANTO odbędą
się także wyjątkowe wydarzenia poprze-
dzające Galę finałową a będą to m. in. : wy-
stawa fotografi i autorstwa Mirosława
Kleczkowskiego z pierwszej edycji Festi-

walu, mistrzowskie kursy wokalne oraz
kończący je finałowy koncert na mrągow-
skim Molo, 21 l ipca.

Bilety w cenach: 30, 50, 80 zł do naby-
cia w recepcji CKiT w Mrągowie, ul. War-
szawska 26, w godz. 14.00 - 22. 00 (tel:
89 743 34 66, 89 743 34 73) lub on-line w
systemie e-bilet i ekobilet.

Kłobuki Fest oraz 1 3. Wojewódzki
Przegląd Rękodzieła Artystycznego

23 lipca serdecznie zapraszamy na Plac Unii
Europejskiej na plenerową imprezę regional-
ną Kłobuki FEST oraz 1 3. WOJEWÓDZKI
PRZEGLĄD RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO.

Impreza skierowana jest zarówno do twórców reprezentują-
cych różne dziedziny tradycji regionalnych jak i osób odwiedza-
jących imprezę: mieszkańców naszego miasta oraz l icznie
przebywających na Warmii i Mazurach w sezonie letnim tury-
stów. Odbędą się warsztaty: garncarstwa, świecownika – wyra-
biania świec z prawdziwego wosku pszczelego, witrażownika,
wikl iniarza, bartnika, prząśniczki - przędzenie na tradycyjnym
kołowrotku oraz na różnego rodzaju krosnach tkackich, konkurs
na „MAZURSKIE KUCHY” i Wojewódzki Przegląd Rękodzieła
Artystycznego a w nim konkurs na Pamiątkę z Warmii i Mazur.
Dzień wypełni nam muzyka regionalna i biesiadna.

Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji będzie Potańcówka
ludowa oraz warsztaty tańca tradycyjnego poprowadzone przez
Kwartet Prusinowskiego, który w ten niekonwencjonalny sposób
zaprosi wszystkich do Amfiteatru nad jezioro Czos gdzie o godz.
1 9.00 odbędzie się IV edycja koncertu muzyki hybrydowej Pro-
jektu Arboretum inspirowana historią, spuścizną kulturową oraz
dziedzictwem Warmii, Mazur i zachodniej Suwalszczyzny.

Zapraszamy do udziału w konkursie na „MAZURSKIE KU-
CHY”, adresowanego do osób indywidualnych, kół gospodyń
wiejskich, promujący tradycyjne, nieco zapomniane wypieki takie
jak: kuch - drożdżówka warmińska , fefernuszki – talarki pierni-
kowe, brukowiec mazurskiego – piernik z syropem buraczanym
czy sękacz mazurski. Na autora najsmaczniejszego wypieku
czekać będzie atrakcyjna nagroda (sprzęt AGD)!

Zapraszamy również do udziału w konkursie „PAMIĄTKA
WARMII I MAZUR”, organizowanym wspólnie ze Związkiem
Gmin Warmińsko Mazurskim, którego celem jest pozyskanie
oryginalnych prac na potrzeby promocji naszego województwa.
Więcej informacji : www.ckit.mragowo.pl
Dział organizacji imprez /89/ 743 34 65, 743 34 70

Projekt Arboretum, czyli wyjątkowa
muzyka hybrydowa w Mrągowie

IV edycja koncertu muzyki hybrydowej Pro-
jektu Arboretum inspirowana będzie historią,
spuścizną kulturową oraz dziedzictwem War-
mii, Mazur i zachodniej Suwalszczyzny. Inspi-
racje repertuarowe czerpane są zarówno z
zaginionych cywilizacji Prusów i Jaćwingów,
jak i zachowanych reliktów XIX wiecznej kul-
tury Warmii i Mazur.

Projekt Arboretum jest wydarzeniem wyjątkowym na kultu-
ralnej mapie Polski. Wydarzenie twórczo interpretuje muzyczną
spuściznę obszarów dawnej Rzeczypospolitej , ukazując ją w
otoczeniu współczesnych, hybrydowych aranżacji muzycznych.
Liczący ponad 40 hybrydowych aranżacji i kompozycji dorobek
Projektu Arboretum bazuje na XIX w. zapisach nutowych oraz
nagraniach z lat 30.-50. XX wieku. Jego część znajdzie się na
wydawanej w tym roku płycie Projekt Arboretum. Zarówno w
pieśniach, jak i narracji odtwarzana jest gwara Warmii, Mazur i
Ostródzkiego, zachowana m. in. dzięki prowadzonym od połowy
XX wieku pracom badawczym. Rekonstruowana jest także mo-
wa Prusów i Jaćwingów. Misją wydarzenia jest edukowanie i
propagowanie kultury tradycyjnej dawnej Rzeczypospolitej .
Projekt Arboretum pełni szczególną rolę w odbudowywaniu toż-
samości kulturowej Warmii i Mazur, kreowaniu patriotyzmu lo-
kalnego i przywracaniu utraconego dziedzictwa regionu.
Wykorzystując niedoceniany potencjał dziedzictwa Warmii i
Mazur, włącza uczestników w jego kultywowanie i upowszech-
nianie.

IV Projekt Arboretum odbę-
dzie się w amfiteatrze nad jezio-
rem Czos w Mrągowie w dniu
23 lipca o godz. 1 9.00. Projekt
real izuje polsko-kanadyjska wo-
kalistka i kompozytorka Ola Tur-
kiewicz (śpiew), której
towarzyszyć będzie Justyna
Czerwińska (śpiew) oraz zespół
jazzowych instrumental istów se-
syjnych. Narrację poprowadzi
aktor Wojciech Malajkat.
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Jak co roku wMrągowie brzmi muzyka country. Na to muzyczne święto country przyjeżdża corocznie
do Mrągowa kilkadziesiąt tysięcy fanów i turystów, którzy na kilka dni zmieniają oblicze miasta. Kow-
bojskie stroje, motocykle, samochody terenowe i muzyka stwarzają niezapomnianą atmosferę. Fani

muzyki country oprócz udziału w koncertach w amfiteatrze nad jeziorem Czos, bawią się podczas bez-
płatnych imprez towarzyszących wmieście. Scena miejska na Placu Unii Europejskiej gości znanych i
lubianych wykonawcówmuzyki country oraz laureatów „Przepustki do Mrągowa”. Program Pikniku
Country wMieście uatrakcyjniają: Parada Country, bicie rekordu Polski w tańcu liniowym, pokazy i

warsztaty tańca country, maraton pływacki.

36. Międzynarodowy Festiwal Piknik Country & Folk

Piknik w Mieście
P R O G R A M *

amfiteatr - Plac Unii Europejskiej

28.07 (piątek)
1 6.00 - Otwarcie Pikniku Country w Mie-
ście, Przepustka do Mrągowa – prezenta-
cje, Kawałek Mrągowa
1 7.00 - otwarcie wystawy i recital Czarka
Makiewicza z okazji 20-lecia zespołu i pio-
senki „Wszystkie drogi prowadzą do Mrą-
gowa” / CKiT
1 8.30 - ST. JAMES HOTEL
20.00 - FAYERWERK
21 .30 - Roy Einar DRENG & FRIENDS

29.07 (sobota)
1 5.30 - Orkiestra Dęta Mrongovia, Strefa
country
1 6.1 5 - ALABAMA BAND, Strefa country
1 8.00 - BLUBERRY HILL, Strefa country
1 9.45 - BOX CANYON
21 .30 - DROGA NA OSTROŁĘKĘ

30.07 (niedziela)
1 3.00 - ELECTRIC ROOSTERS
1 4.30 - 8. Memoriał Taneczny im. Andrzeja
Fabisiaka - Rekord Polski w Tańcu Liniowym
1 5.00 - CASH FLOW
1 6.30 - CEZARY MAKIEWICZ & KOLTERSI

Imprezy towarzyszące
28.07, 1 2.00 - Maraton Pływacki o Puchar
Burmistrza Miasta Mrągowa, Plaża Hotelu
Mercure Mrongovia
29.07, 1 5.00-1 9.00 / 30.07, 1 1 .00-1 4.00,
plac PCK - Warsztaty taneczne zakończo-
ne biciem Rekordu Polski w Tańcu Linio-
wym. W niedzielę 30.07 ok. godz. 1 4.30 na
ulicy Sobczyńskiego na wysokości miejskie-
go amfiteatru!
28-30.07, Nikutowo
Country na wojskowo – pokazy sprzętu
wojskowego

30.07, 1 2.00 PARADA COUNTRY

* program może ulec zmianom

36. odsłona legendarnego Międzyna-

rodowego Festiwalu „Piknik Coun-

try&Folk” Mragowo 2017 zbliża się

wielkimi krokami. Z tej okazji zaprosili-

śmy gwiazdy światowego formatu. Wraz z

nimi i z rodzimymi artystami wyruszymy

w sentymentalną podróż do krainy con-

try, folku i americany.

Dla tych, którzy nie mieli dotychczas

okazji uczestniczyć w Festiwalu jest to

więc wyjątkowa szansa, żeby nadrobić

stracone lata i poczuć ducha, który co

roku unosi się nad Amfiteatrem przy je-

ziorze Czos. Tych, którzy odwiedzają nas

co roku nie będziemy musieli przekony-

wać! Wiemy, że już planują swoje kolejne

urlopy i wakacje w Mrągowie. Fani Pik-

niku, nastawcie się na potężną dawkę

wspomnień , wzruszeń i świeżych arty-

stycznych wrażeń!
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telefon: 89 741 90 41

Festiwal Kultury Kresowej odbywa się wMrągowie. Na imprezy płatne zapraszamy do amfiteatru nad je-
ziorem Czos, a na bezpłatne do centrum miasta - na pl. Unii Europejskiej i do małego amfiteatru.

Festiwal Kultury Kresowej rozpocznie
się MAŁĄ GALĄ KRESOWĄ na Placu Unii
Europejskiej, podczas której zespoły za-
prezentują najnowsze efekty swoich rocz-
nych przygotowań. Usłyszymy po raz
pierwszy Wokalny Zespół młodzieżowo -
estradowy "WSZYSTKO W PORZĄDKU"
oraz Zespół Wokalny PODOLSKIE ŚWI-
DERKI.

MAŁA GALA to również prezentacje ar-
cydzieł rękodzielnictwa i malarstwa. Tutaj
mieszkańcy i turyści mogą przyjść aby na-
cieszyć oko widokami Wilna, Grodna, Lwo-
wa, pejzażami ziemi, która dla wielu jest
ziemią rodzinną. Tworzy się tu urocza i nie-
powtarzalna barwna galeria jedyna w swo-
im rodzaju. W tym roku gościć będziemy:
MIECZYSŁAWA I WŁADYSŁAWA MA-
ŁAWSKICH i FELIKSA TUROWSKIEGO
ze Lwowa, ALEKSANDRA BOŁDAKOW i
WALENTYNĘ SZOBA z Grodna oraz RE-
NATĘ UTOWKA i BOŻENĘ KVETKOVSKĄ
z Wilna.

Niestety w tym roku zabraknie WŁADY-
SŁAWA ŁAWRYNOWICZA Prezesa zało-
żonego w 1 993 roku Twórczego Związku
Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa”, który
zmarł 1 5 grudnia ubiegłego roku.

Nie zabraknie również rękodzielników
OLI KUNICKIEJ z palmami spod wileńskiej
wsi Krawczuny, LEONA SZAŁKOWSKIE-
GO z galanterią, WALENTYNY KMIEĆ z
tradycyjnymi bukowińskim motankami, ILLI

KMIEĆ z ceramiką, EUGENIUSZA BŁU-
DOW z pięknymi wyrobami ze słomy czy
HENRYKI STRZAŁKOWSKIEJ z koronko-
wymi serwetami, obrusami i firankami,
ELEONORY I MICHAŁA JANKOWSKICH z
cudownymi kapliczkami wileńskimi. Niepo-
wtarzalnym zapachem kusić będą stoiska z
kolorowymi sercami oraz czarnym chlebem
wileńskim LOLITY VILIMIENE i LEOKADII
SZAŁKOWSKIEJ.

Tradycyjnie od lat Festiwal gościć bę-
dzie kresowych poetów. Trudno wyobrazić
sobie Festiwal bez spotkań poetyckich w
Centrum Kultury i Turystyki oraz bez autor-
skiego czytania wierszy przy pomniku Jana
Pawła I I . W tym roku zapoznamy się z naj-
nowszą twórczością: Sonii Charenko z
Odessy, Stanisławy Nowosad ze Lwowa,
Janiny Grigorowicz z Brześcia, Grzegorza
Igora Dalkiewicza z Grodna, Apolonii Ska-
kowskiej, Dominiki Olickiej i Krystyny Uže-
naite z Wilna.

W piątkowy wieczór w Centrum Kultury
i Turystyki – gościć będziemy BARBARĘ
WACHOWICZ, znakomitą pisarkę, autorkę
książek poświęconym Wielkim Polakom,
takim jak Mickiewicz, Norwid, Słowacki,
Chopin, Sienkiewicz, Żeromski, Bohatero-
wie Szarych Szeregów i Powstania War-
szawskiego.

Mając na uwadze przypadające w 201 7
roku rocznice: 1 50. urodzin Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego i 200. śmierci Tadeusza

Kościuszki autorka promować będzie swo-
ją najnowszą książkę „Tadeusz Kościuszko
w Ojczyźnie, Ameryce i Szwajcari i”.

Rocznicy 1 50 urodzin Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego poświęcona będzie wysta-
wa przygotowana przez Ryszarda Bitowta i
Sławomira Stefaniaka członków Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego.

Program koncertu galowego w
Amfiteatrze nad jeziorem Czos

Wsobotę usłyszymy:
Zespół taneczno - wokalny „Polska Nu-

ta”, Zespół taneczno - wokalny „Podolski
Kwiat”, Zespół „Kwiaty Bukowiny”, Kapelę

„Lwowska Fala” z Ukrainy.
Zespół taneczny „Słoneczko”, Kapelę

"Jednym głosem", Folklorystyczny Zespół
Pieśni i Tańca „Raduńskie Słowiki”, Zespół

muzyki ludowej “Jawor” z Białorusi.
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca

„Wilia”, Kapelę Suderwianie, Kapelę Weso-
łe Wilno oraz Trio „HANKI” z Litwy.
Zespół Pieśni i Tańca „SUSZANIE” z

Czech oraz Mrągowski ZespółWokalny
„Sukces”.

*Bilety w cenach: 70, 55, 45 i 25 zł do
nabycia w Centrum Kultury i Turystyki
w Mrągowie lub w systemie eBilet.pl
Rezerwacja biletów: 89 743 34 66,

bilety@ckit.mragowo.pl
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I Top Festiwal Mrągowo
Legendy Polskiego Rock'nRolla

Polska muzyka rockowa przeżywa obecnie swój re-
nesans. I dotyczy to zarówno ostrych brzmień jak i od-
miany soft rocka, dotyczy klasyki gatunku jak i
popularnego niegdyś na polskiej scenie muzycznej big-
bitu. Wszystkie te nurty prezentowane będą 1 2 sierp-
nia w mrągowskim amfiteatrze o godz. 1 9:30
podczas "I Top Festiwal Mrągowo - Legendy Polskiego
Rock'n Rolla". Słuchać będziemy (a mamy nadzieję, że
i śpiewać najbardziej znane przeboje wspólnie z wy-
stępującymi artystami) zespołów: CZERWONE GITA-
RY, WANDA I BANDA, RÓŻE EUROPY, GOLDEN
LIFE, PUDELSI i BIG DAY. Koncert prowadził będzie
szef Redakcji Rozrywki I Programu Polskiego Radia
Paweł Sztompke. Chcemy by wydarzenie to weszło na
stałe do kalendarza mrągowskich imprez muzycznego
lata!

Bilety do nabycia w e-Bilet i CKiT w Mrągowie.

Festiwal Weselnych Przebojów
Poczuj klimat dobrej zabawy!

1 8 sierpnia Telewizja Polsat zaprasza na jedyny i nie-
powtarzalny „Festiwal Weselnych Przebojów". Transmisja
na żywo bezpośrednio z amfiteatru. Podczas 3-godzinnego
koncertu usłyszymy największe hity śpiewane na wszyst-
kich polskich weselach. W mrągowskim amfiteatrze wystą-
pią m. in. takie gwiazdy jak MARYLA RODOWICZ,
ANDRZEJ DĄBROWSKI, ADA KRAWCZYK, TOP ONE,
WOJCIECH GĄSOWSKI. Obok nich w klimat weselny
wprowadza nas wodzireje i naj lepsze zespoły muzyczne.
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Wakacje na sportowo!
Warmia Mazury Open
26 czerwca – 6 sierpnia
Sześć męskich międzynarodowych tur-
niejów tenisa rangi ITF Men’s Futures,
które odbędą się na nowo przygotowa-
nych kortach Hotelu Mercure Mrągowo
Resort & Spa. Do Mrągowa przyjadą teni-
siści z całego świata walczyć nie tylko o
premie finansowe (pula nagród jednego
turnieju to 1 5000 $), ale także o punkty
do prestiżowego rankingu ATP.
Miejsce: Korty tenisowe Hotelu Mercure
Mrągowo Resort & Spa

Mrągowo Street Event 201 7
30 czerwca
Impreza, której celem jest zaangażowa-
nie młodzieży w realizację wszystkich
działań związanych z organizacją festi-
walu - tak by poprzez praktyczny udział
mogła uczyć się, a zarazem od podstaw
stworzyć młodzieżową imprezę w 201 7
roku. W programie: Street Graffiti , pokazy
Jumping Frog, Zumby, Crossfitu, Hard-
style Kettlebel, praktyczne BJJ oraz tur-
niej Futbal l3.
Miejsce: ul. Sobczyńskiego

Sportowe Wakacje na Orliku
Lipiec - Sierpień
Program zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży. Podczas wakacji Animatorzy
Orl ika poprowadzą animacje z frisbee,
bul l i , koszykówki, siatkówki, piłki nożnej,
crossfitu, unihokeja oraz zorganizują tur-
nieje piłki nożnej, koszykówki, siatkonogi i
unihokeja. Więcej informacji , w tym ka-
lendarz animacji , znajduje się na stronie
sportzmieniamragowo.pl.
Miejsce: Moje Boisko – Orlik 2012 przy
ul. Żołnierskiej i na os. Mazurskim

Pierścień Tysiąca Jezior
1 lipca
To jeden z najdłuższych i najtrudniejszych
maratonów kolarskich w Polsce - Lubomi-
no – Sejny – Lubomino. Zawody rozgry-
wane są na dystansie 61 0 km na trasie
prowadzącej z Lubomina poprzez Lidz-
bark Warmiński, Kętrzyn, Gołdap Wiżaj-
ny, Sejny, Augustów, Olecko, Mrągowo,
Dobre Miasto.
Miejsce: Ul. Wolności, ul. Giżycka

Hotel Anek Cup / Festiwal Żagli
ISSA - 1 lipca
Trzecia z eliminacji Żeglarskiego Grand
Prix Mrągowa odbędzie się w klasach
Open Kabinowe i Open Otwarto Pokłado-
we. Hotel Anek Cup to jednocześnie el i-
minacja Pucharu Polski ISSA. Będą to
trzy wyścigi krótkie i dwa długodystanso-
we.
Miejsce: Port Hotelu Mercure Mrągowo,
Café Estrada, j. Czos

Mazury MTB – Śladami Billego
Kidda XC - 1 lipca
Szósty z dziesięciu wyścigów projektu
Mazury MTB – cyklu zjawiskowych wyści-
gów kolarstwa górskiego MTB na Mazu-
rach. Wyścig odbędzie się w
malowniczym Miasteczku Westernowym
Mrongovil le. Cykl Mazury MTB, spośród
podobnych ogólnopolskich projektów, wy-
różniają trasy, lokalizacje strefy kibica i
przygotowane atrakcje. Stowarzyszenie
Luz Grupa, we współpracy z samorząda-
mi Mrągowa, Giżycka, Mikołajek i Węgo-
rzewa chce uświadomić i zaszczepić
pogląd, że Mazury to najlepsze miejsce
do spędzania wolnego czasu aktywnie,
na łonie przyrody, naj lepiej na rowerze. W
myśl hasła Rowerowe Mazury promowa-
ny jest region jako przyjazny i atrakcyjny
wszystkim rowerzystom, dostępne szlaki
rowerowe, aplikacje dla rowerzystów oraz
atrakcje i wydarzenia rowerowe.
Miejsce: Miasteczko Westernowe Mron-
goville

Spławikowe Zawody Wędkar-
skie dla najmłodszych - 2 lipca
Zawody organizowane podczas Dni Mrą-
gowa na jez. Magistrackim przez Mrą-
gowskie Towarzystwo Wędkarskie,
skierowane do najmłodszych mieszkań-
ców miasta.
Miejsce: jez. Magistrackie

Maraton Pływacki o Puchar
Burmistrza Miasta Mrągowa
28 lipca
Impreza towarzysząca XXXVI Piknikowi
Country & Folk, odbywająca się na jez.
Czos. Uczestnicy mają do pokonania tra-
sę ok. 3350 m.
Miejsce: jez. Czos / Port Hotelu Mercure
Mrągowo Resort & Spa

Korona 3X3: Mrągowo Open
29-30 lipca
Rozgrywki koszykówki ul icznej 3x3 kobiet
i mężczyzn w kategoriach wiekowych
U1 6, U1 8, OPEN, Rodzinnej. Dwudniowa
impreza z licznymi atrakcjami dla kibiców.
Finał ogólnopolskiego touru Korony 3X3.
Miejsce: Parking Hali Widowiskowo-Spor-
towej

Arkodach Cup / Błękitna Wstę-
ga J. Czos - 5 sierpnia
Czwarta z eliminacji Żeglarskiego Grand
Prix Mrągowa w klasach Open Kabinowe
i Open Otwarto Pokładowe oraz wyścig o
Błękitną Wstęgę Jez. Czos w wersji Su-
per Open. Arkodach Cup to jednocześnie
el iminacja Puchar Polski Klasy Sympathy
600.
Miejsce: Port Hotelu Mercure Mrągowo, j.
Czos

V Mrągowski Biegowy Piknik
Wojskowy - 1 5 sierpnia
Zawody biegowe organizowane przez
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondy-
cyjny Mrągowo, przy współudziale Miasta
Mrągowo, Centrum Kultury i Turystyki i
Klubu Biegacza Mrągowo. Impreza skie-
rowana do mieszkańców Mrągowa, w tym
rodzin z dziećmi oraz turystów i wszystkich
lubiących aktywny tryb życia. Celem Pik-
niku jest uczczenie Święta Wojska Pol-
skiego oraz popularyzacja biegów w
społeczeństwie jako naturalnej formy spę-
dzania czasu wolnego.
Miejsce: Plac Unii Europejskiej, Ulice Mia-
sta Mrągowo, Promenada nad jez. Czos

Nordbud Cup / Finał Żeglarskie-
go Grand Prix Mrągowa ’1 7
26 sierpnia
Regaty finałowe ŻGPM ‘1 7 na jednako-
wych jachtach. W regatach wystartuje
osiem załóg, które zostaną wyłonione w
regatach eliminacyjnych. Na wynik za-
wodników składa się suma punktów za
miejsce i za udział w regatach.
Miejsce: Port Hotelu Mercure / Ekomarina
Mrągowo, j. Czos

Triathlon Energy - 26-27 sierpnia
Dwudniowa impreza sportowa realizowa-
na przez firmę Energy Events. Triathlono-
we zawody są przygotowywane dla
najtwardszych sportowców, którzy oprócz
walki z konkurentami, walczą z samym
sobą. Pływanie, jazda na rowerze, mor-
derczy bieg a także gotowanie z gwiazdą
programu Top Chef i aktywności triathlo-
nowe dla mieszkańców i turystów.
Miejsce: Ekomarina, jez. Czos, ulice Mia-
sta Mrągowo

Motocrossowe Mistrzostwa Pol-
ski i Puchar Polski w Cross Co-
untry - 2-3 września
Prestiżowe zawody w motocrossie, w kilku
klasach. IX i X runda Cross Country.
Miejsce: Tor motocrossowy przy ul. Prze-
mysłowej

Światowy Dzień bez Samochodu
22 września
Impreza o charakterze sportowo-rekre-
acyjnym promująca alternatywne formy
komunikacji do pojazdów samochodo-
wych.
Miejsce: Moje Boisko – Orlik 2012 przy ul.
Żołnierskiej
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