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1. Rynek starego miasta - Miejsce próby zamachu na Napoleona w 1807 roku (Budynek z płaskim dachem 
naprzeciwko fontanny na olsztyńskiej starówce)  
31.01.1807 r. Napoleon przybył do Prus od południa. Dwa pierwsze noclegi spędził w Wielbarku, podobno czekając, 
aż miejscowy krawiec uszyje mu ciepłe nauszniki. Na trzecią noc udał się do Pasymia. Istnieje przekaz, 
że mieszczanin Rydzewski, rozgniewany samowolą francuskich żołnierzy, planował dokonać zamach na Napoleona. 
Przyczajonego na dachu kamienicy mieli powstrzymać przed tym zamiarem sąsiedzi. Za przemawia to, że tylko 
jedna kamienica, znajdująca się naprzeciwko staromiejskiej fontanny ma płaski dach. Przeciw jest to, że historię 
napisano pięćdziesiąt lat później i podobna opowieść dotyczy również Zalewa. 

2. Most św. Jana Nepomucna – Głaz upamiętniający  
3 lutego 1807 roku Napoleon przejeżdżał przez Olsztyn, upamiętniono to w 2007 r. ustawiając pomnik obok mostu 
św. Jana Nepomucena. 

3. Casablanka i historia z nią związana 
Obok zamku na skraju parku stoi Casablanca. Pierwszą nazwą był „dom burgrabiego”, ale było to przed wiekami 
i budynek miał wtedy zupełnie inny wygląd. Nazwa Casablanca przyjęła się gdy mieścił się tu w czasach 
powojennych klub wojskowy. Dawniej Casablanca  nazywana była„willa mord” na pamiątkę morderstwa 
popełnionego na majorze Auguści von Schoenebecku, przez kochanka jego żona. Gdy prawda wyszła na jaw, 
kapitan powiesił się, a majorowa udawała przez pewien czas chorą psychicznie, aż sprawa przycichła.  

4. Dawne Koszary Dragonów 
Przy ul. Dragonów zachowało się pomieszczenie przepompowni ścieków i jedyny w mieście wywietrznik. 
Przepompownia systemu Schone’a została uruchomione w Olsztynie w 1899 r. i przez kolejne lata rozbudowywano 
kolejne. Ich działanie polegało na tym, że ścieki spływały grawitacyjnie. Gdy napełnił się zbiornik, pływak otwierał 
zawór ze sprężonym powietrzem i ścieki były przepychane rurą dalej, do następnej stacji eżektorowej lub docelowo 
do oczyszczalni. 

5. Jezioro Długie 
Ścieżka pieszo-rowerowa wokół Jeziora Długiego. Jezioro wciąż zawiera wiele pamiątek wojennych, po tym, 
jak Rosjanie wyrzucili w 1945 r. zapasy niemieckiej amunicji i innych klamotów z pobliskich koszar. Osiedle 
na jez. Długim zostało wybudowane w 1938 r. dla urzędników miejskich. Ciekawostką jest to, że każdy z domów 
miał schron z pełnym zapasem żywności i pompą do wody. Obecnie obiekty te pełnią funkcję piwnic i można tylko 
po drzwiach stalowych zamykanych hermetycznie. 

6. Centrum Rekreacyjno Sportowego Ukiel 
Na pomoście przy budynku Kapitanatu Centrum Rekreacyjno Sportowego nad Jez. Ukiel – konkursy z nagrodami 
dla uczestników wycieczki. 

7. Posiłek w restauracji na Słoneczna Polana. 
Pamiątkowe zdjęcie i przejazd grupy 20 osób w dalszy odcinek wycieczki Śladami Napoleona 

8. Najstarszy olsztyński poligon wojskowy 

Poligon rozciągał się od Słonecznej Polany prawie do wsi Łupstych i od brzegu jeziora do drogi na Ostródę. Powstał 
pod koniec XIX w. Na terenach obecnego lotniska, szarżowała kawaleria – dragoni. Ciekawostką tego poligonu są 
znajdowane tylko tutaj łuski ze śladem solidnego mocowania, jakby radełkowania. Nasuwa to przypuszczenie, 
że były ponownie nabijane. Przewodnik Tomasz Sowiński pokazał kule rosyjskie i niemieckie znalezione na poligonie 
i każdy mógł je obejrzeć. 

9. Miejsce lokalizacji dawnego Fortu Francuskiego 
Nad wsią Łupstych w 1807 r. wznosił się francuski fort, strzegący drogi na Ostródę. Jego żywot był krótki, po kilku 
miesiącach zdobyli go znienacka Kozacy i spalili. Obecnie zachował się sześciokątny szaniec. 

10.  Miejsce lokalizacji namiotu Napoleona w 1807 roku 
W Gutkowie naprzeciwko cmentarza jest niewielki pagórek, podejrzewa się, że na nim rozbito namiot Napoleonowi, 
który spędził w nim noc z 3 na 4 lutego 1807 r. Obok namiotu płonęło wielkie ognisko, aby kurierzy wiedzieli gdzie 
mają się kierować z listami. Jeden z gospodarzy mieszkający pod lasem chcąc upamiętnić pobyt Bonapartego, 
u siebie na wielkim głazie zamocował drewnianą tabliczkę z informacją o tym wydarzeniu. Obecnie nie ma śladu 
ani po tabliczce, ani po kamieniu. 

11.  Wieża kościoła, z której w 1807 roku, Napoleon mógł obserwować zamiary wojsk rosyjsko-pruskich 
Napoleon 3 lutego po przejechaniu przez Olsztyn zatrzymał się w Gutkowie, aby z wieży tutejszego kościoła 
obserwować zamiary wojsk rosyjsko-pruskich gen. Bennigsena, rozłożonych pomiędzy wsiami Węgajty, Jonkowo, 
Mątki. Jednak Rosjanie wycofali się i niedoszło do walnej bitwy, jedynie do małych potyczek oddziałów osłonowych. 


