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Podróże dalekie i bliskie

O lsztyn z całą pewnością nale-
ży do jednych z najpiękniej poło-
żonych miast w Polsce. Na jego 

urok wielki wpływ ma otaczająca przyro-
da – w samych granicach miasta znajdu-
je się aż 11 jezior, przepływa tędy także 
rzeka Łyna, która wraz ze swoim dopły-
wem Wadągiem tworzy malowniczy  
krajobraz. 
Spacer do centrum Olsztyna to prawdzi-
wa gratka dla miłośników historii. Znaj-
dujące się tu zabytki architektoniczne są 
świadectwem bogatej historii tego mia-
sta, założonego około 1353 roku. 
Najbardziej znaną zabytkową budowlą 
stolicy Warmii i Mazur jest Zamek Ka-
pituły Warmińskiej (w latach 1516-1521 
administratorem dóbr kapitulnych był 
tutaj sam Mikołaj Kopernik!), leżący na 
Szlaku Zamków Gotyckich. Znajduje 
się tam niezwykła pamiątka po wielkim 
astronomie: wykonana przez samego  
Kopernika doświadczalna tablica astro-
nomiczna z roku 1517.
Na starym mieście koniecznie trzeba  
zobaczyć również Wysoką Bramę, po-
zostałość po murach obronnych mia-
sta. Warte podziwiania są także Ratusz 
na Starówce oraz katedra świętego Jaku-
ba, piękna gotycka budowla z 70-metro-
wą wieżą.
Wielu turystów chętnie przyjeżdża do 
Olsztyna także po to, by zobaczyć słynne 
w całej Polsce Planetarium. Jego główną 
atrakcją są specjalne gwiezdne seanse, 
które odbywają się przy udziale efektów 

dźwiękowych.
Olsztyn to także doskonałe miejsce do 
uprawiania różnego rodzaju turystyki. 
Najlepiej zagospodarowane kąpielisko 
posiada jezioro Ukiel (zwane też Krzy-
wym), które latem przyciąga najwięcej 
plażowiczów. Żadne inne miasto w Pol-
sce nie może pochwalić się tak dużym, 
naturalnym akwenem w swoich grani-

Tutaj przyroda  
w niezwykły  
sposób  
wkomponowała 
się w miejski  
krajobraz

cach. Znajdująca się tu Plaża Miejska 
z licznymi obiektami sportowymi i re-
kreacyjnymi stanowi wspaniałe miejsce 
do wypoczynku. W pobliżu plaży prze-
biegają promenady spacerowe i ścieżki 
rowerowe. Każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie o każdej porze roku: zarówno wielbi-
ciele joggingu, nordic walking, jak i pa-
sjonaci jazdy na rolkach. Zimą tereny te 
służą nawet narciarzom biegowym. 
Również znajdujące się w pobliżu mia-
steczka akademickiego Jezioro Kortow-
skie oraz jezioro Skanda mają dobre wa-
runki do plażowania oraz uprawiania 
sportów wodnych. Z kolei rzeka Łyna, 
przepływająca przez centrum Olsztyna, 
chętnie wykorzystywana jest przez miło-
śników kajakarstwa do organizacji róż-
nego rodzaju spływów. 
Jednak Olsztyn to nie tylko raj dla wiel-
bicieli wody. Liczne szlaki piesze i trasy 
rowerowe biegnące przez parki i lasy, za-
chęcają do bliższych i dalszych spacerów 
i podziwiania okolicznej przyrody. 

Olsztyn – stolica
Warmii i Mazur

Znajdujący się po drodze do Zamku Ka-
pituły Warmińskiej pomnik Mikołaja 

Kopernika to hołd oddany temu wielkie-
mu astronomowi przez mieszkańców Olsz-
tyna. Urodzony w Toruniu Kopernik gościł 
tu i prowadził ważne badania astronomicz-
ne przez kilka lat swojego życia. To właśnie 
w Olsztynie około 1520 r. zaczął spisywać 
swoje najsłynniejsze dzieło „O obrotach 
sfer niebieskich”. Kopernikowskie pamiąt-
ki oglądać możemy w tutejszym zamku, 
gdzie mieści się obecnie Muzeum Warmii 
i Mazur. 

Mikołaj Kopernik

Budynek Urzędu 
Miasta   

zaprojektowany 
został w neorene-

sansowym stylu

Jezioro Ukiel 
przyciąga 

nie tylko 
miłośników 
żeglowania 

Oryginalna 
forma rzeźby 
pozwala usiąść 
obok słynnego
astronoma

Olsztyn zwany jest często 
„zielonym miastem”


