WARMIŃSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY
Bożonarodzeniowa atmosfera wypełnia olsztyńskie Stare Miasto już od połowy grudnia.
Pojawia się tu Mikołaj rodem z Laponii, renifery zza koła podbiegunowego i prawdziwe psy
zaprzęgowe. A wszystko to – i dużo więcej – za sprawą Warmińskiego Jarmarku
Świątecznego.
Historia jarmarków bożonarodzeniowych sięga XIII w. Do dzisiaj ich tradycja najsilniej
kultywowana jest w Austrii i Niemczech, a jarmarki wiedeńskie czy berlińskie należą do
najznakomitszych na świecie. Nie trzeba jednak wyjeżdżać tak daleko, by poczuć prawdziwą magię
świąt. Wystarczy odwiedzić stolicę Warmii i Mazur.

Pierwszy Warmiński Jarmark Świąteczny, jako jedyny w regionie, zorganizowano tu w 2009 r. i
okazał się on niemałym wydarzeniem. Od tej pory co roku na kilka grudniowych dni olsztyńska
starówka staje się przestrzenią iście bajkową. Wszystko za sprawą kolorowych iluminacji i
imponujących projekcji mappingowych na tutejszych kamienicach. Już przekraczając Wysoką
Bramę, można przenieść się w inną rzeczywistość, pachnącą świerkami i – choć ośnieżoną –
emanującą ciepłem mieniących się światełek, barwnych dekoracji oraz wesołej muzyki.

Coś dla dzieci...
W tak pozytywnym klimacie mnóstwo atrakcji czeka szczególnie na najmłodszych. W programie
jarmarku nie brakuje przedstawień jasełkowych, konkursów i spotkań ze świętym Mikołajem.
Stałym gościem jest tu też Biegnący Wilk, który promuje kulturę eskimoską i organizuje przejażdżki
psimi zaprzęgami. Towarzysząca mu wataha psów husky zawsze wzbudza entuzjazm dzieci. Nie
mniejszy wywołuje także widok szczudlarzy i kolędników oraz przejażdżka na karuzeli wiedeńskiej
lub w wagoniku kolejki świętego Mikołaja.

Ogromny zachwyt, także wśród starszych, wzbudza ogród świetlny na Targu Rybnym. Co roku
pojawiają się w nim obiekty o innej tematyce.

...i coś dla dorosłych
Choć niejeden dorosły będzie miał okazję poczuć się tu jak dziecko, może też liczyć na inne
wrażenia. Zapewnią je np. ekstremalne pokazy tańca z ogniem, koncerty lokalnych zespołów,
gwiazd polskiej sceny rozrywkowej czy muzyków z zagranicy. Rozgrzewająco podziała na pewno
nie tylko tupanie w takt muzyki, ale i gorące napoje serwowane przez liczne na starówce lokale
gastronomiczne. Poza tym odwiedzający jarmark mogą wybierać spośród obfitości tradycyjnych
warmińskich wyrobów spożywczych, a także zaopatrzyć się w regionalne rękodzieło i ozdoby
świąteczne.
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