TOP 10 OLSZTYNA
1. Zamek Kapituły Warmińskiej
Imponujący gotycki zamek stanowi godną wizytówkę Olsztyna już od ponad sześciu wieków. Warto
go odwiedzić, by spędzić choć chwilę w tych samych komnatach, co Mikołaj Kopernik lub zobaczyć
panoramę miasta z zamkowej wieży.
2. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Z Olsztyna łatwo się przenieść prosto do gwiazd! Największe w regionie planetarium zostało
wyposażone w nowoczesny sprzęt projekcyjny. Z kolei na obserwacje Słońca i nocnego nieba „na
żywo” zaprasza pobliskie obserwatorium astronomiczne.
3. Bazylika konkatedralna św. Jakuba Apostoła
Najstarszy i najbardziej okazały kościół w mieście. W 1991 r. w zabytkowych, gotyckich murach
świątyni mszę odprawił papież Jan Paweł II. Latem odbywają się tu Olsztyńskie Koncerty Organowe.
4. „Aquasfera”
Nowoczesne centrum rekreacyjno-sportowe to doskonałe miejsce na spędzenie wolnego czasu.
Sztuczna rzeka i kręcone zjeżdżalnie z pewnością sprawią frajdę dzieciom, a jacuzzi czy wodne
kaskady pozwolą zrelaksować się dorosłym. W części sportowej znajduje się basen o wymiarach
olimpijskich.
5. Kortowo i „Kortowiada”
Jedyne w swoim rodzaju miasteczko uniwersyteckie skupiające większość budynków dydaktycznych
i akademików uczelni. Do tego położone w malowniczych okolicznościach przyrody, nad Jeziorem
Kortowskim. Gdyby tego było mało – odbywają się tu jeszcze słynne na cały kraj juwenalia, czyli
„Kortowiada”.
6. Olsztyńskie Lato Artystyczne
Latem w Olsztynie nigdy nie jest nudno. Obcowanie z kulturą i dobrą zabawę zapewnia
mieszkańcom i turystom OLA, czyli trwający ponad trzy miesiące festiwal. Obejmuje on cykl
wydarzeń muzycznych, teatralnych i rozrywkowych, których głównymi scenami są Amfiteatr im.
Czesława Niemena i Stare Miasto.
7. 11 jezior
W jakim innym miejscu, w granicach miasta znajduje się kilkanaście jezior? Tylko w Olsztynie!
Przyroda, jak nigdzie indziej, wkomponowuje się tu w miejski krajobraz. A czy może być coś
lepszego na Warmii i Mazurach niż odpoczynek nad wodą i na wodzie?
8. Las Miejski
Największy w Europie kompleks leśny znajdujący się w granicach miasta zajmuje blisko 15 proc.
powierzchni Olsztyna. Pozwala to na bliski kontakt z naturą już kilka kroków od centrum miasta.
Las Miejski to miejsce zachęcające do rekreacji, poprzecinane ścieżkami rowerowymi i pieszymi
szlakami turystycznymi.
9.

Mikołaj Kopernik

Choć znany astronom spędził w Olsztynie zaledwie kilka lat, znacząco wpłynął na losy miasta.
Bronił go przed Krzyżakami, prowadził tu obserwacje astronomiczne i napisał rozprawę o reformie
pieniądza. Dziś chętnie pozuje do zdjęć – ze wszystkimi, którzy znajdą chwilę, by posiedzieć z nim
na ławeczce.
10.
Wysoka Brama
Kiedyś broniła wstępu do miasta, dzisiaj jest otwarta na zwiedzających. To ozdoba starówki, jedna z
najstarszych budowli w mieście i najlepiej zachowany element gotyckich fortyfikacji Olsztyna.
Propozycja dodatkowa:
11. Piwa regionalne z Olsztyna
Będąc w Olsztynie koniecznie trzeba spróbować piwa z Browaru „Kormoran”. Warzone tu trunki
sięgają najdawniejszych tradycji piwowarskich i opierają się na starych, regionalnych recepturach.
Piwa te otrzymały certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle.

12. BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
W zbiorach własnych galerii przeważają dzieła malarstwa i grafiki. Kolekcja tej ostatniej jest wciąż
wzbogacana dzięki Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, odbywającemu się od 1975 r. Z
kolei od 1998 r. BWA organizuje Olsztyńskie Biennale Sztuki, umożliwiające środowiskom
artystycznym regionu prezentację swoich dokonań.
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