ODKRYJ OLSZTYN
Olsztyn to największe miasto i stolica województwa warmińsko-mazurskiego. Leży w
północno-wschodniej Polsce. Miasto zamieszkuje około 175 tys. osób. Historia Olsztyna
sięga ponad 650 lat wstecz (data założenia – 1353 r.).
Największym atutem miasta jest jego unikatowe położenie wśród lasów i jezior. W granicach
Olsztyna znajduje się kilkanaście jezior oraz jeden z największych parków w Europie – Las Miejski.
Aby akcentować te atuty, strategia promocji Olsztyna nawiązuje do koncepcji miasta-ogrodu.
Efektem są takie działania, jak np. zaoferowanie mieszkańcom i turystom możliwości aktywnego
wypoczynku (projekt „Olsztyn. Aktywnie!”) oraz przejrzyste oznakowanie Lasu Miejskiego.
Najbardziej znane zabytki Olsztyna to zamek kapituły warmińskiej (XIV w. – najstarsza budowla w
mieście), Bazylika Konkatedralna Św. Jakuba, Wysoka Brama. Architektura obronna Warmii XIV w.,
niepowtarzalna secesja XIX i XX w., interesujące spektakle, koncerty, wystawy – to wszystko
sprawia, że spragnieni kameralności i spokoju turyści odnajdują w Olsztynie możliwość ucieczki od
zgiełku codzienności. Spacerując uliczkami starówki mogą podziwiać pozostałości murów
obronnych, masywną sylwetkę zamku czy górującą nad zabudową kopułę katedry. Stojąc przed
oryginalną tablicą astronomiczną spod ręki Mikołaja Kopernika (w 2017 r. miasto obchodzi 500.
rocznicę jej powstania) mogą poczuć powiew historii, której współczesne oblicze mogą poznać w
olsztyńskim planetarium. Druga co do wielkości taka placówka w Polsce zaprasza m.in. na seanse
full-dome (projekcje filmów na kopule planetarium).
W mieście działają cztery uczelnie wyższe, na których kształci około 45 tysięcy studentów. Na
terenie Kortowa, jednej z dzielnic Olsztyna, znajduje się unikalne na skalę kraju miasteczko
studenckie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Najbardziej znane imprezy odbywające się w
mieście to: Olsztyńskie Lato Artystyczne, Olsztyn Green Festival, Olsztyńskie Noce Bluesowe,
Kortowiada, Olsztyńskie Spotkania Teatralne i Warmiński Jarmark Świąteczny. Najwybitniejsze
postacie związane z miastem to twórca heliocentrycznej teorii wszechświata – Mikołaj Kopernik
oraz światowej sławy architekt Erich Mendelsohn.
Nowe inwestycje, które błyskawicznie zyskały uznanie mieszkańców i turystów, to Centrum
Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” oraz zrewitalizowane w ostatnich latach parki. CRS „Ukiel” to
nowoczesny kompleks turystyczno-sportowy zlokalizowany w trzech punktach nad największym
olsztyńskim akwenem – jeziorem Ukiel. Część główna obiektu znajduje się przy ul. Kapitańskiej. W
kompleksie zlokalizowano m. in. trasy rowerowe i spacerowe, wypożyczalnie sprzętu sportowego
oferujące ponad 200 różnych jednostek pływających (i nie tylko) oraz trzy kąpieliska. Przy ul.
Olimpijskiej znajduje się druga ważna część CRS – Olsztyńskie Centrum Kajakarstwa. Trzecia część
kompleksu CRS to Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego przy ul. Sielskiej.
Olsztyn, chlubiący się mianem miasta-ogrodu, ma wiele parków, które są miejscami spotkań,
rekreacji i pikników. Jednym z najbardziej znanych i lubianych jest Park Podzamcze. W 2015 r.
zakończyła się trwająca od kilku lat rewitalizacja tego miejsca. Położony w pobliżu starówki, jest
największym parkiem miasta. To typowy park widokowy. Jego specyficzny klimat tworzą dwa
malownicze wiadukty kolejowe, sąsiedztwo zamku kapituły warmińskiej oraz rzeka Łyna. Park
Podzamcze w połączeniu z obszarem oddanego do użytku latem 2014 r. Parku Centralnego tworzy
nowy szlak spacerowo-rekreacyjny w śródmieściu Olsztyna.

www.visit.olsztyn.eu

