Wycieczka tematyczna „Olsztyn miastem parków”

1)Park Jakubowo,
(-)

2)Park Podzamcze,
(-)

3)Park Janusza Kusocińskiego,
(-)

Chociaż motywem przewodnim wycieczki są przede wszystkim piękne olsztyńskie parki, nie zabranie
tu również innych terenów rekreacyjnych: Lasu Miejskiego oraz ścieżki spacerowej nad Jeziorem
Długim. Długość całkowita: 7700 m Czas trwania: 90 min (plus czas poświęcony na rekreację w
parkach) Uczestnicy: osoby lubiące spacery i przyrodę, w różnym wieku Etapy wycieczki: 1. Park
Jakubowo – Jezioro Długie 3000 m, 40 min (plus spacer po parku) Wycieczkę zaczynamy przy
budynku CEiIK-u (dojazd z centrum liniami nr 107, 110, 117). Zaraz za nim zagłębiamy się w park,
mijając jeziorko Mumel. Idąc na południe, docieramy do Pomnika Bohaterów Walki o Wyzwolenie
Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur oraz stawu z fontanną. Następnie kierujemy się w lewo i
przechodzimy przez al. Wojska Polskiego. Tutaj wznosi się prawosławna cerkiew Opieki Matki Bożej
(dawniej ewangelicka kaplica cmentarna). Obok widzimy głaz poświęcony działaczowi mazurskiemu
Bogumiłowi Lince. Około 150 m za cerkwią leży cmentarz św. Jakuba. Dojdziemy tam przez
zadrzewiony skwer, urządzony w miejscu dawnego cmentarza ewangelickiego. Wracamy na al.
Wojska Polskiego. Podążamy nią w kierunku południowym. Po około 500 m skręcamy w prawo w ul.
Kasprowicza i docieramy nad Łynę. Przechodzimy przez most i kierujemy się w stronę Jeziora
Długiego (około 1,5 km). Bardzo malownicza trasa wiedzie przez Las Miejski. 2. Jezioro Długie –
Park Podzamcze 2000 m, 25 min (plus spacer po parku) Dochodzimy do jeziora. Możemy je okrążyć
ścieżką spacerową (dodatkowe około 40 min) lub kierować się od razu na południe w stronę Parku
Podzamcze. Po około 1 km docieramy do ul. Artyleryjskiej, przechodzimy przez nią i pod wiaduktem
kolejowym. Skręcamy w lewo i zmierzamy ul. Konopnickiej w stronę kościoła, dawniej
garnizonowego, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętych Archaniołów Michała, Rafała i
Gabriela. Potem mijamy Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną. Do Parku Podzamcze
wchodzimy na wysokości fontanny, którą zdobi rzeźba „Symfonia ptaków”. Stąd mamy tylko dwa
kroki do Łyny. Przechodzimy wzdłuż niej pod mostem i podążamy w kierunku Mostu Zamkowego.
Jesteśmy przy zamku kapituły warmińskiej z XIV w. Na jego tle widzimy popiersie Mikołaja
Kopernika z 1914 r. Koło odnowionej willi Casablanca schodzimy w dół, trafiając nad oczko z
fontanną, którą zdobi „Dziecko na rybie”. Dalej, wzdłuż Łyny, kierujemy się w stronę mostu św. Jana.
3. Park Podzamcze – Park Centralny 1700 m, 25 min (plus spacer po parku) Przekraczamy most św.
Jana, na którym stoi figura św. Jana Nepomucena i schodzimy do końcowego odcinka Parku
Podzamcze. Po lewo dostrzegamy wieżę gotyckiej bazyliki konkatedralnej św. Jakuba. Kiedy
dochodzimy do ul. Szrajbera, po jej drugiej stronie naszym oczom ukazuje się Park Centralny.
Schodzimy na prawą stronę Łyny i posuwamy się wzdłuż niej ścieżką w stronę środkowej części
parku. Docieramy do zagospodarowanego nabrzeża rzeki z nowoczesną fontanną, w basenie której
zanurzone są półkule symbolizujące Układ Słoneczny. Drewniane siedziska i ławki wokół fontanny
stwarzają dobre warunki do odpoczynku, podobnie jak tarasy wybudowane przy czterech mostach
spinających brzegi Łyny. Po przeciwnej stronie rzeki widzimy Centrum Techniki i Rozwoju Regionu
„Muzeum Nowoczesności” urządzone w zabytkowym Tartaku Raphaelsohnów. Ruszamy ścieżką na
wschód i wychodzimy na ul. Plater. Skręcamy w prawo i jesteśmy na ul. Kościuszki. Możemy także
obejść park wokół, kierując się w górę ul. Niepodległości i skręcając w ul. Kościuszki.
4. Park Centralny – Park. im. Janusza Kusocińskiego 1000 m, 12 min (plus spacer po parku)
Skręcamy z ul. Kościuszki w Żołnierską, a zaraz potem w Głowackiego. Po prawej stronie mijamy
wieżę ciśnień, w której mieści się obserwatorium astronomiczne, następnie basen OSiR-u ozdobiony
kolorowym muralem. Dalej widać także kopułę planetarium. Przechodzimy przez al. Piłsudskiego
obok Placu Solidarności i podążamy dalej prosto. Zaraz za Olsztyńskim Teatrem Lalek skręcamy w
prawo i docieramy do Parku Kusocińskiego. Znajdują się tutaj dwa stawy oraz sezonowy skatepark.
Pokonujemy przejście pod ul. Dworcową i kontynuujemy spacer parkiem. Wędrówkę kończymy przy
kościele Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej. W jego pobliżu ustawiono obelisk upamiętniający
jedyną wizytę papieża Jana Pawła II w Olsztynie w 1991 r. Opcja rozszerzona Wzdłuż ul.
Wyszyńskiego kierujemy się w stronę ul. Metalowej i parku przy Muzeum Przyrody (2000 m, 25 min).
Stamtąd podążamy ul. Synów Pułku oraz Tuwima do parku dworskiego w Pozortach (2800 m, 35
min). Na koniec, ścieżką biegnącą lewym brzegiem Łyny przemieszczamy się do Parku Centralnego
(3600 m, 48 min).

www.visit.olsztyn.eu

