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Stolica 
Warmii 
do odkrycia
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Wokół jeziora, lasy, a w samym 
mieście zabytki i inne atrakcje. 
Nic dziwnego, że latem 
Olsztyn jest pełen turystów. 
A co z zimą?

ZbigNiEw AdAmów-biElkowiCZ

Sezonowość jest największym 
wyzwaniem w naszym kraju. 
o ile latem można znaleźć 
wiele sposobów na przycią-
gnięcie turystów, to zwykle 

od października do maja lub nawet czerw-
ca w wielu miejscach trudno spotkać tury-
stów. Poza miejscowościami położonymi 
w górach, a jeszcze lepiej dysponującymi 
stokami narciarskimi, zachęcenie turystów 
do odwiedzin zimą jest bardzo trudne.

olsztyn jest w specyficznej sytuacji. 
Z jednej strony jest stolicą jednego z naja-
trakcyjniejszych turystycznie województw 
i doskonale znanym miastem, z drugiej 
– rzadko jest wymieniany wśród najwięk-
szych atrakcji Warmii i mazur.

tymczasem taki stan rzeczy jest do 
pewnego stopnia krzywdzący dla tego 
miasta. Zwłaszcza że poza typowo miej-
skimi atrakcjami i bogatą ofertą turystyki 
kulturowej oferuje wypoczynek i rozrywki 
blisko natury. i co ważne, jest atrakcyjny 
również zimą.

Na sportowo
choć położony w tak malowniczym 

zakątku Polski, olsztyn jest przecież spo-
rym miastem, które oferuje pełna gamę 
miejskich rozrywek. Jednak dzięki owemu 
położeniu są one często wzbogacane przez 
nietypowe możliwości. latem oczywiście 
największą atrakcją jest woda – czyli jezio-
ra, których brzegi znajdują się na terenie 
miasta. W sumie jest tu 15 jezior, co jest 
najprawdopodobniej rekordem Polski w tej 
dziedzinie.

Główny ośrodek – centrum rekre-
acyjno-Sportowe Ukiel, znajduje się nad 
jeziorem o tej właśnie nazwie. latem na 
gości i mieszkańców miasta czeka Plaża 
miejska. Wprawdzie w olsztynie działa 
klub morsów, jednak nie jest to raczej ofer-
ta dla każdego. Dlatego ośrodek oferuje 
też inne atrakcje.

Nieoczywistą propozycją dla młod-
szych miłośników sportów zimowych jest 
skatepark, zamieniany gdy spadnie śnieg FO
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w snowpark dostępny dla miłośników 
snowboardu. Jest on wyposażony w run-
up, small kicker i medium kicker, kinked 
box, box, curb box i wallride. Dzięki temu, 
choć nie ma tu „dużych” gór, to jak widać 
można uprawiać również sporty górskie. 
Zresztą pod miastem w miejscowości ruś 
znajduje się stok narciarski. Są tam do 
dyspozycji trzy trasy zjazdowe i wyciąg 
orczykowy. Do tego oświetlenie, zaśnie-
żanie i wypożyczalnia.

miłośnicy mniej górskich sportów zi-
mowych mogą skorzystać z usług centrum 
Żeglarstwa Wodnego i lodowego. Boje-
ry, choć wciąż jeszcze niezbyt popularne 
w stosunku do żeglarstwa tradycyjnego, 
są doskonałą propozycją dla miłośników 
żagli, którzy nie mogą lub nie chcą wybrać 
się w cieplejszą część świata, gdzie woda 
cały rok pozostaje w stanie płynnym. inną 
odmianą zimowego żeglarstwa lodowego 

jest windsurfing lodowy, który, jak twier-
dzą uprawiający go, jest łatwiejszy do 
opanowania niż tradycyjny, na wodzie. Jest 
tak choćby dlatego, że nie trzeba walczyć 
z wyciąganiem pędnika z wody. Za to po 
lekcji można być nieco poobijanym.

Zwolennicy mniej ekstremalnego śli-
zgania się mają do wyboru zwykłe lo-
dowiska, które co roku są uruchamiane 
w mieście.

miasto ma również na swoim terenie 
trasy biegowe. Znajdują się one między in-
nymi w lesie miejskim. W bezpośrednim 
sąsiedztwie miasta znajduje się Puszcza 
Napiwodzko-ramucka, gdzie znajdują się 
dukty zimą również doskonale nadające 
się do uprawiania narciarstwa biegowego. 
Kolejne trasy biegowe (które latem są 
ścieżkami rowerowymi) powstały w ra-
mach kompleksowego zagospodarowania 
brzegów jeziora Ukiel. mniej typową, ale 

na pewno atrakcyjną propozycją są natural-
ne tory saneczkowe. trzy takie tory zostały 
wytyczone w lesie miejskim.

Zabytki i gwiaZdy
Samo miasto, pomimo dużych znisz-

czeń, jakich doznało podczas ii wojny 
światowej, wciąż może pochwalić się cał-
kiem sporą liczbą zabytków. i choć nie 
tworzą one wyjątkowego kompleksu, to 
jednak można pośród nich znaleźć klimat 
dawnego kupieckiego miasta, w którym 
przebywał przez czas jakiś między innymi 
kanonik kapituły warmińskiej mikołaj Ko-
pernik. Największym i najważniejszym za-
bytkiem jest zamek kapituły warmińskiej, 
który góruje nad miastem od kilkuset lat. 
to właśnie w nim mieszkał słynny uczony. 

Postać ta była związana z olsztynem, 
co dziś przejawia się nie tylko pomnikiem 
wielkiego uczonego. obiektem nawią-

Studenci i artyści
w mieście działają cztery uczel-
nie wyższe, na których kształci się 
około 45 tysięcy studentów. Na 
terenie Kortowa, jednej z dzielnic 
Olsztyna, znajduje się unikatowe 
na skalę kraju miasteczko stu-
denckie Uniwersytetu warmińsko-
Mazurskiego. Najbardziej znane 
imprezy odbywające się w mie-
ście to Olsztyńskie Lato artystycz-
ne, Olsztyńskie Noce Bluesowe, 
Olsztyńskie spotkania Teatralne 
i warmiński Jarmark Świąteczny. 
Najwybitniejsze postacie związa-
ne z miastem to twórca heliocen-
trycznej teorii wszechświata Miko-
łaj Kopernik oraz światowej sławy 
architekt erich Mendelsohn
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zującym do astronomicznej działalności 
mikołaja Kopernika jest olsztyńskie plane-
tarium i obserwatorium astronomiczne. Nie 
mamy zbyt wielu tego typu obiektów (choć 
zaczyna ich przybywać), więc możliwość 
bliższego spotkania z astronomią w mieście 
mikołaja Kopernika jest niewątpliwie inte-
resująca. Sam obiekt należy do wizytówek 
miasta.

Na pewno olsztyn jest ciekawą propo-
zycją zarówno na zimowe city breaki, jak 
i dłuższe pobyty. oczywiście nie konkuru-
je on z górskimi kurortami, jednak warto 
pamiętać, że turystyka zimowa nie musi 
ograniczać się do szusowania po lepiej lub 
gorzej przygotowanych stokach. Położe-
nie olsztyna w stosunkowo niewielkiej 
odległości od Warszawy i trójmiasta na 
pewno sprzyja rozwojowi takiej „wypado-
wej” turystyki. inną już w tej chwili ważną 
grupą dla warmińskiej turystyki są rosja-

nie zamieszkujący okręg Kaliningradzki. 
miasto daje możliwość zorganizowania 
interesujących imprez dla różnych grup, 

od wycieczek szkolnych po wyjazdy szko-
leniowe czy integracyjne dla kadry mena-
dżerskiej. obecnie chyba jedynym słabym 

punktem jest brak hotelu sieciowego. taki 
obiekt ułatwia przekonanie zagranicznych 
turystów do odwiedzenia i zanocowania 
w danej miejscowości. to może stanowić 
problem przy organizacji imprez dla bardziej 
wymagających klientów, którzy niekiedy nie 
chcą decydować się na nieznane im hotele, 
nawet jeśli ich standard w rzeczywistości nie 
odbiega od ich sieciowych odpowiedników. 

ciekawe, na ile powrót samolotów na 
lotnisko w Szymanach wpłynie na większe 
zainteresowanie miastem turystów i inwe-
storów. Władze miejskie wykonały sporą 
pracę, poprawiając infrastrukturę turystycz-
ną. teraz pozostaje wierzyć, że ten potencjał 
zostanie odpowiednio wykorzystany. Pa-
radoksalnie, o ile latem trudno olsztyno-
wi konkurować z mającymi swoją markę 
mniejszymi miejscowościami kojarzonymi 
z żeglarstwem i lasami, o tyle zimą oferta 
ta jest naprawdę atrakcyjna.

Samo miasto, 
pomimo dużych zniszczeń, 

jakich doznało podczas 
II wojny światowej, wciąż 

może pochwalić się całkiem 
sporą liczbą zabytków. 

Można pośród nich odna-
leźć klimat kupieckiego 

miasta


