
Tu można zbliżyć się  do natury 
i... do gwiazd. Warto też poznać historię 
i skorzystać z rozrywek kulturalnych. 

Olsztyn

Tak zwana Baba Pruska na dziedzińcu 
zamkowym to pogański posąg kultowy.

Czternastowieczny Zamek 
Kapituły Warmińskiej jest 
obecnie siedzibą Muzeum 
Warmii i Mazur.

Siedzący nieopodal 
zamku Mikołaj 
Kopernik wciąż  
patrzy w niebo. 

 polska jest piękna

Miasto na 16 jeziorach
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Olsztyn

Artysta  
prezentuje 
swój obraz 
Zamku Kapituły 
Warmińskiej.

Miasto na 16 jeziorach
Szlak  

papieSki 
1 grudnia 2004 roku władze miasta przyznały Janowi Pawłowi II  tytuł honorowego obywatela Olsztyna. 5 lat po śmierci Ojca św. i w 20. rocznicę jego pielgrzymki otworzono Szlak Papieski, 

prowadzący przez miejsca, 
które papież odwiedził 

w 1991 roku.
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O lsztyn często koja-
rzymy z Mikołajem 
Kopernikiem. Wiel-
ki astronom pełnił 
tu funkcję kano-

nika kapituły katedralnej. 
W hołdzie dla niego wybudo-
wano planetarium. Obejrzy-
my w nim seanse przybliża-
jące „obroty sfer niebieskich”. 
A na parterze możemy sta-
nąć na wadze planetarnej, by 
sprawdzić, ile byśmy ważyli 
np. na Księżycu, Wenus czy 
Marsie. Nieodległe, usytuowa-
ne w dawnej wieży ciśnień  
obserwatorium astronomicz-
ne, pozwala popatrzeć w nocy 
przez teleskopy na planety, 
mgławice i galaktyki.   

Warto zobaczyć na własne 
oczy charakterystyczne bu-
dowle stolicy Warmii. Jedna 
z nich to wzniesiony przez 
krzyżaków gotycki zamek nad 
rzeką Łyną. W sercu Starego 
Miasta stoi trzynawowa bazy-
lika konkatedralna św. Jakuba 
– najstarszy, z przełomu XIV 
i XV wieku, obiekt sakralny 
w mieście. Neorenesansowy 
Nowy Ratusz pochodzi z po-
czątku XX wieku. Składa się 
z trzech trzypiętrowych skrzy-
deł, wieży ratuszowej i halo-
wej przybudówki. Przyjemnie 
jest pospacerować po starów-
ce, usiąść w jednym z licznych 
klimatycznych lokali, by spo-
kojnie wypić kawę i nacieszyć 
oczy ładnym otoczeniem. 

Olsztyn to jedno z najpięk-
niej położonych miast w pol-
sce. Rozciągające się nad je-
ziorami (zajmują aż 8,25 proc. 
jego powierzchni), otoczone 
lasami. Głównym centrum 
wypoczynku i rekreacji jest 
jezioro Ukiel z licznymi zato-
kami i półwyspami. Okalają 
je ścieżki rowerowe i space-
rowe. Znajdują się tu ośrodki 
wypoczynkowe, przystanie 
żeglarskie i kajakowe, wypo-
życzalnie sprzętu pływające-
go, plaża miejska. A do tego 
punkty gastronomiczne i kon-
certy pod gołym niebem. Jeśli 
ktoś lubi łączyć zwiedzanie 
z wypoczynkiem na łonie na-
tury, Olsztyn będzie idealnym 
miejscem na urlop.               D. B.

Z Nowego Ratusza 
w południe 
słychać hejnał 
z melodią Feliksa 
Nowowiejskiego 
„O Warmio  
moja miła”.

Rzeką Łyną można 
spłynąć aż pod 
zamkowe mury.

Nowoczesne Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe 
nad jeziorem Ukiel przez 
cały sezon tętni życiem.

Wschodnia część Rynku Starego 
Miasta. Po zniszczeniach wojennych 
kamienice zostały odbudowane 
w latach 50. XX wieku. 

Pamiątki wykonane  
przez twórców ludowych.
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Maryja 
z Jezusem 
z kościoła 
św. Jakuba.



Warto też zobaczyć 
Oryginalną tablicę astrono-
miczną wyrysowaną na ścia-
nie krużganku zamku przez 
Mikołaja Kopernika. 
Dom Oczyszczeń, ul. Zyndra-
ma z Maszkowic 2 – jedyną  
w Olsztynie pamiątkę 
architektoniczną po miesz-
kających tu Żydach. Jego po-
mieszczenia pokazują etapy 

pośmiertnej drogi człowieka.  
Zrewitalizowany Tartak Ra-
phaelsohnów, ul. Knosały 3B. 
Mieści się w nim Centrum 
Techniki i Rozwoju Regionu 
Muzeum Nowoczesności.
Imprezy kulturalne 
16-19 maja – Kortowiada, 
największe juwenalia w Pol- 
sce, w kampusie studenc-
kim Kortowo. 5 dni zabawy, 

koncertów i innych atrakcji. 
Wystąpi 50 artystów. 
27-29 maja 46 – Ogólno-
polskie spotkania zamkowe 
„Śpiewajmy poezję”. 
15-17 sierpnia – Olsztyn Green 
Festival. Koncerty wyko-
nawców muzyki z gatunku 
pop, spotkania i inne atrakcje 
propagujące ekologię  
oraz zdrowy styl życia.

Bieg na sześć łap (z psami ze schroniska), 
który jest już znany w całej Polsce,  
swój początek miał w Olsztynie. 

Ołtarz główny 
bazyliki 
konkatedralnej 
św. Jakuba.

Festyny na 
Starym Mieście 
nieodmiennie 
cieszą się dużą 
popularnością.
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Zegar słoneczny 
na Starym Ratuszu 
zawsze pokazuje 
dokładny czas. 
Pod warunkiem,  
że nie ma chmur.


