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O lsztyn to jedno z najbar-
dziej zielonych miast 
w Europie. W jego grani-

cach znajduje się aż 11 jezior oraz 
wiele hektarów lasów. Jest więc 
gdzie wypocząć w upalne letnie 
dni. Władze miasta postanowiły 
wykorzystać ten atut i w ciągu 
ostatnich lat wiele zrobiły, aby 
przyciągnąć turystów na dłużej, 
a Olsztyn przestał być tylko przy-
stankiem na drodze do Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich.

Nad Krzywym  
Największe zmiany widać nad 
jeziorem Ukiel zwanym potocz-
nie Krzywym, ulubionym miej-
scem wypoczynku olsztynian. Nad 
jego brzegami kosztem 65 mln zł 

Piękna brama
do Wielkich Jezior

Olsztyn szybko się ostatnio zmienia 
i otwiera na turystów. Kto dawno tu nie 
był, może być miło zaskoczony! 

powstał kompleks wypoczyn-
kowy. Zbudowano tam m.in. 
bazę sportów wodnych, wypoży-
czalnię sprzętu sportowego, nowe 
pomosty, promenadę, boiska do 
siatkówki, place gier i zabaw dla 
dzieci, kawiarnie oraz szlaki rowe-
rowe. Powstała nawet hala do gry 
w siatkówkę plażową z podgrzewa-
nym piaskiem i specjalnym syste-
mem zraszania wodą. Wszystko aż 
lśni nowością i w letnie weekendy 
zawsze pełno tu ludzi. 
Kto lubi aktywny wypoczynek, 
może popływać po jeziorze kaja-
kiem lub rowerem wodnym albo 
wypożyczyć rower i zrobić sobie 
przejażdżkę wokół jeziora. Zajmuje 
to około godziny. Niestety tylko 
część trasy biegnie nad samym 

  Olsztyn,  
miasto ogród
Olsztyn reklamuje się 
jako miasto ogród. Jest 
tu kilka parków i dwa re-
zerwaty przyrody. Ulubio-
nym miejscem spotkań 
mieszkańców jest park 
Zamkowy, położony nie-
daleko Starówki. Prze-
pływa przez niego rzeka 
Łyna, na której znajduje 
się wodospad nazywany 
tamtejszą Niagarą. Są tu 
też dwie fontanny – Ryba 
i Żuraw. 

Palcem po mapie lub         naprawdęPODRÓŻE

Nowy Ratusz jest 
siedzibą władz 

miasta od 1915 r.

W słoneczne dni najlepiej się 
wypoczywa na wodą. 
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Palcem po mapie lub         naprawdę
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brzegiem, a przez kilka kilome-
trów trzeba jechać tuż obok tirów, 
wzdłuż ruchliwej „szesnastki”. 
Wyprawa z dziećmi nie wchodzi 
więc w grę i dla bezpieczeństwa 
lepiej ją skrócić o kilka kilometrów. 
Rowerem można się też przejechać 
wokół brzegów jeziora Długiego, 
gdzie trzy lata temu zbudowano 
specjalną trasę o długości 5,5 km. 
Dwa kółka bardzo nam się przyda-
dzą podczas wycieczki po mieście. 
To obecnie najlepszy środek trans-
portu, bo w centrum trwa budowa 
nowej linii tramwajowej i wszędzie 
są objazdy. Tramwaje jeździły po 
Olsztynie w latach 1907-1965 i nie-
bawem, po 4o latach przerwy, znów 
wrócą na jego ulice.  

Spacerkiem po 
Starym Mieście  
Najbardziej znaną i jedną z naj-
starszych budowli w Olsztynie 
jest gotycki zamek (XIV w.), z któ-
rego wieży rozciąga się wspaniały 
widok na miasto. Kiedyś mieszkał 

Możesz tu przysiąść na ławeczce 
obok słynnego astronoma 
i podziwiać urodę miasta, w którym 
Kopernik spędził kilka lat. 

w nim Mikołaj Kopernik, a obecnie 
mieści się Muzeum Warmii i Mazur 
ze stałą wystawą poświęconą sław-
nemu astronomowi. Turyści mogą 
tam obejrzeć mi.n. komnatę, w któ-
rej niegdyś mieszkał.
Po obejrzeniu wystawy warto 
się wybrać na wycieczkę po Sta-
rówce, która kusi urokliwymi 
knajpkami i klubami. Jednym 
z symboli miasta jest Wysoka 
Brama (zwana też Górną), przez 
którą wiedzie główna droga na 
Stare Miasto. Kiedyś stanowiła 
część fortyfikacji, dziś znajduje 
się w niej tani, jednogwiazdkowy 
hotel. 
Koniecznie trzeba też zobaczyć 
katedrę św. Jakuba, pochodzący 
z XIV wieku gotycki kościół 
z wieżą wysokości 70 m, dobu-
dowaną w XIX wieku. Latem 
organizowane są tam koncerty. 
Przy bocznym wejściu do kate-
dry znajduje się głowa z porożem 
jelenia. Wiąże się z nią legenda. 
Podobno jeleń odwraca głowę 

gdy obok przechodzi niewierny 
mąż... Lepiej więc uważać.
Jeśli jesteśmy tu z dziećmi, koniecz-
nie trzeba zajrzeć do miejscowego 
planetarium, które jest drugim co 
do wielkości w Polsce. Ostatnio 
zostało one wyposażone w nowo-
czesny sprzęt pozwalający na odby-
cie wirtualnej podróży w kosmos. 
Obok, w dawnej wieży ciśnień 
z końca XIX wieku, mieści się 
obserwatorium astronomiczne. 
Jednym z cenniejszych ekspona-
tów są okruchy gruntu księży-
cowego przywiezione na Ziemię 
przez załogę statku kosmicz-
nego Apollo 11. To dar prezydenta 
Nixona dla narodu polskiego.

Kajakiem po Łynie
Przez Olsztyn przepływa rzeka 
Łyna, którą wiedzie jeden z naj-
bardziej interesujących szlaków  
wodnych na Warmii. Trasa liczy 
ponad 200 km i można nią dotrzeć 
aż do Regionu Kaliningradzkiego. 
Jej pokonanie zajmuje 6-8 dni. 
Przez większość trasy rzeka jest 
spokojna, największe wyzwanie 
stanowi odcinek między jeziorem 
Ustrych a wsią Ruś, gdzie przy-
biera ona charakter rzeki górskiej, 
oraz na terenie lasu miejskiego 
w Olsztynie. 

 ▪ MIROSŁAW MIKULSKI  

 TO CIEKAWE!

Choć Mikołaj Kopernik koja-
rzy się głównie z Toruniem, to 
w Olsztynie też spędził kilka 
lat. Był tu administratorem 
dóbr Kapituły Warmińskiej,  
a w czasie wojny z Krzyżakami 
(1519-1521) kierował przygoto-
waniami warmińskich zamków 
do obrony. W Olsztynie rozpo-
czął pracę nad swym najważ-
niejszym dziełem „O obrotach 
sfer niebieskich”.  W zamku, 
w którym mieszkał, znajduje 
się wykonana przez niego ta-
blica astronomiczna.  

Kopernik
też tu był! 

Wszystkie cieszą!

Na plaży miejskiej 
nad jeziorem 

Krzywym atrakcji jest 
co niemiara.   

Brama Górna to jeden 
z najbardziej znanych 
zabytków na Starówce. 

Z góry wyraźnie widać, 
że Olsztyn to miasto 

pełne zieleni. 


