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Hej dziewczyno, hej chłopaku!
Witam wszystkich Was na szlaku!
Gdy zaśmieją się Wam buzie,
Zostaniecie tu na dłużej...

Czeka na Was przygód wiele,
Moi młodzi przyjaciele,
A poznawać moje sprawy
Zaczynajcie od zabawy.

Wita Was też mój kot Piernik,
Co przez lata był mi wierny,
Lecz też nie raz czynił psoty,
Co w zwyczaju mają koty.

Wspólnie więc na Warmię ruszmy
I z zamiarem nader słusznym,
By dowiedzieć się niemało,
Jak ciekawie tu bywało.

Wielka Niedźwiedzica
Ursa Major

Ilustracje możesz
 pokolorować farbami 

akwarelowymi 
lub kredkami.
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W czasach, 
gdy mieszkałem na 

Warmii, była ona rządzo-
na przez biskupa. Należało do 

niego dwie trzecie ziem tej krainy. 
Reszta, czyli jedna trzecia, nale-

żała do kanoników warmińskich, 
zebranych w zespole nazwanym 
kapitułą. Byłem jednym z tych 
kanoników. Na mapce Warmii są 
zaznaczone granice posiadłości 
biskupa i kapituły. Pokoloruj ziemie 

biskupa jednym kolorem, a ziemie 
kapituły – drugim. Dla ułatwienia 

nazwy miast w posiadłościach 
kapituły zostały podkreślone.

Ły
na

Pasłęka

Pasłęka

Bauda

Wałsza

Pieniężno

Orneta

Dobre Miasto

Olsztyn

Braniewo

Frombork

Jeziorany

Reszel

Barczewo
Biskupiec

Bisztynek

Lidzbark Warmiński

Bartąg
Gietrzwałd

Waga
Libra

czy wiesz, gdzie leży Warmia, na której mieszkał i pracował 
Mikołaj kopernik przez prawie 40 lat? Obecnie jest jedną z krain 
historycznych położonych w granicach województwa warmińsko-

-mazurskiego w północno-wschodniej Polsce.

1
Zalew Wiślany
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H B Z F A J U D R A G O Ł W Y W N O M A

J Z P R Z A F O S Ł O T Ę G R K C A C O

Za moich czasów rzeki odgrywały bardzo ważną 
rolę. Budowano nad nimi miasta i transportowa-
no nimi towary. Poznaj trzy warmińskie rzeki. Ich 

nazwy uzyskasz, wykreślając z diagramu zbędne 
litery: C, F, G, H, J, M, O, R ,T, W, Z. Wpisz te nazwy pod 
diagramem, gdzie umieściłem kilka słów o każdej z rzek.

Przepływa przez Olsztyn, Dobre Miasto i Lidzbark Warmiński: 

Na stałe mieszkałem w trzech warmińskich miastach. Najwięcej cza-
su spędziłem w jednym z nich, które leży nad Zalewem Wiślanym. 
Rozwiąż rebus, a dowiesz się, jak się to miasto nazywa.

Wpisz nazwę miasta: 

Stanowi zachodnią granicę Warmii: 

Leży nad nią frombork:

F
T OT

2

3
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Jak już wiesz, Warmią władali biskupi. Kie-
dy mieszkałem tutaj, rządy sprawowało 
kolejno czterech z nich. Pierwszym był 

mój wuj Łukasz Watzenrode. Korzy-
stając z dołączonych naklejek, uzupełnij 
portrety biskupów.

4

Łukasz Watzenrode

 Maurycy ferber 

jan Dantyszek 

 fabian Luzjański

Cattus Piernikus
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Jako człowiek ciekawy świata i mający szerokie zainte-
resowania zajmowałem się wieloma sprawami. Zasły-

nąłem z badań nieba, ale nie brakowało mi też innych 
zajęć. Poznaj te zajęcia, rozwiązując krzyżówkę. Litery 
z zaznaczonych pól utworzą nazwę mojego najważ-
niejszego zajęcia. Podpowiedzi możesz szukać także w 

innych zadaniach.

Pytania:
1. przekłada książki z jednego języka na inny
2. zarządza finansami
3. składa urządzenia z różnych części
4. idziecie do niego, gdy dopadnie was choroba
5. osoba należąca do kapituły warmińskiej
6. jest nim sędzia lub adwokat
7. rysuje mapy
8. negocjuje z przedstawicielami innych państw

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5

Baran
Aries
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Zam
ek kapituły w

arm
ińskiej

Jeśli udało Ci się roz-
wiązać rebus na 

stronie 3, to już 
wiesz, że najdłu-

żej przebywałem we 
Fromborku. Po kilka 
lat spędziłem też w 
Lidzbarku Warmiń-
skim i Olsztynie. 
We wszystkich tych 
miastach zachowały 
się piękne budowle,  
w których mieszkałem. 
W plątaninie linii od-
najdź połączenia pomiędzy 
nazwami miast a budowlami, 
aby dowiedzieć się, w którym 
mieście którą z tych budowli 
możesz odwiedzić. Aby ułatwić 
sobie zadanie, możesz kredkami 
lub pisakami zaznaczać każdą 
linię innym kolorem.

Lidzbark Warmiński
frombork

Olsztyn

6
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 Wzgórze Katedralne

Zam
ek biskupów

 w
arm

ińskich



10

 
Mieszkając na 

Warmii, obserwowałem 
gwiazdy, które są ciałami niebieski-

mi podobnymi do naszego Słońca, tylko 
dużo bardziej odległymi od Ziemi. Aby 

ułatwić sobie orientację na usianym gwiazda-
mi niebie, ludzie od wieków łączyli sąsiadujące 
ze sobą gwiazdy, tworząc gwiazdozbiory. Tym 
gwiazdozbiorom nadawali nazwy, które koja-
rzyły im się z kształtami uzyskanymi po połą-

czeniu gwiazd liniami. Oceń, na ile uzyskane 
kształty przypominają Ci zwierzęta, które 

dały nazwy gwiazdozbiorom. Przy 
każdym z nich wpisz numer 

jego nazwy.

1.  WielKA NieDźWieDZiCA

2. DelfiN

3. łABęDź

4. WielKi PieS

5. KOT PierNiK

7



11

Zyskałem sławę jako pierwszy astronom, który udowodnił, 
że Ziemia i inne – widziane z niej – planety krążą wokół 

Słońca. To tak zwana teoria heliocentryczna (od greckie-
go słowa „helios” oznaczającego Słońce). Na schemacie 
Układu Słonecznego, który sporządziłem, wpisz nazwy 
planet. Dla ułatwienia podałem pierwszą literę każdej 

nazwy.

M

Z

W

M

J

S

S

8
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Często prowadziłem obserwa-
cje astronomiczne, korzystając 

z przyrządów, które samodzielnie 
skonstruowałem. Były to: astrola-
bium, triquetrum i kwadrant. Dopasuj 
nazwy przyrządów do obrazków, 
które je przedstawiają. Zwróć uwagę, 
na ile liter przygotowałem miejsce 
pod każdym obrazkiem.

9
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Jak na prawdziwego kota przystało, Piernik wciąż domaga się uwagi. 
Nie raz i nie dwa narobił mi bałaganu, kiedy prowadziłem obserwa-
cje planet i gwiazd. Przyjrzyj się obrazkom i znajdź 8 różnic pomię-

dzy nimi.

Astrolabium.

10

Jak się nazywa 
przyrząd, 

który Kopernik
 trzyma w lewym 

ręku?
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Swoje spostrzeże-
nia z obserwacji 

planet i gwiazd oraz 
obliczenia i wnioski 
dotyczące ruchu planet, 
potwierdzające teorię he-
liocentryczną, zapisałem 
w księdze. Odczytaj jej 
tytuł, zaczynając od litery 
„O” w środku diagramu, 
poruszając się zgodnie 
z ruchem wskazówek 
zegara i przeskakując co 
trzy litery.

z D c y ! h

i r D e n j n i

a Ż w i a e l o

i a t t p b c c

k e k o o i e e

w k i o k e p y

g o o n r r h p

s f b j s e i b

w y e r r i t a

Wpisz tytuł księgi: 11
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W 1521 roku, gdy mieszkałem w Olsztynie, Warmię 
najechali Krzyżacy. Przygotowałem zamek i miasto do 

obrony, dzięki czemu bez problemu udało się ode-
przeć próbę ataku. Rozszyfruj, o czym rozmawiam 
z dowódcą straży miasta po tym zdarzeniu.  
Wystarczy, że w naszych wypowiedziach zamienisz  

„a” na „e” i na odwrót, „o” na „u” i na odwrót  
oraz „i” na „y” i na odwrót.

Kopernik: 

dowódca straży: 
kot Piernik: 

Dzyalnya się 
sprewylyścya penya 
duwódcu. Krziżeci 
omikely jek zejąca.

Ela to 
wisuku! 
Myeo!

Prewdę 
puwyedecya 

penya Mykułejo. Ela 
wyala pumugłi taż 
spruwedzuna przaz 

wes hekuwnyca.

12

zapisz,  
co mówią:
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Mieszkając w Olsztynie, zarządzałem dobrami ziemski-
mi kapituły warmińskiej. Jednym z moich 

zadań było przekazywanie nowym 
osadnikom gospodarstw, które 

z różnych powodów były nieza-
mieszkane (wówczas nazywano 

to „lokowaniem osadników”). 
W tym celu odwiedzałem licz-
ne wsie w okolicach Olsztyna 
i Pieniężna. Właśnie zawita-
łem do Bartąga. Pomóż mi 
przeprowadzić przez labirynt 
osadnika i jego rodzinę do 

gospodarstwa, w którym mają 
zamieszkać.

13

Rak
Cancer
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Moje życie pełne ciekawych wydarzeń oraz osiągnięć na-
ukowych stało się inspiracją dla wielu wybitnych osób, 

w tym artystów. Żeby zobaczyć , jak wyobrażał sobie 
mnie przy pracy Jan Matejko, malując dzieło „Astro-
nom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”, uzupełnij 
obraz, korzystając z dołączonych naklejek.

Wcześniej w polach wyciętych na obrazie 
możesz wpisać numery elementów, które do 

nich pasują.

Autorstwa Jan Matejko - www.pinakoteka.zascianek.plmuzea.malopolska.pl, Domena publiczna, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18622

14

1.

2.
3. 4.
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Także Ty możesz poczuć się jak prawdziwy malarz. Za pomocą kredek 
lub mazaków pokoloruj mój portret. W doborze odpowiednich kolo-
rów możesz się wzorować na obrazie z poprzedniego zadania.15

Łabędź
Olor
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Hej chłopaku, hej dziewczyno!
Żegnam Was ze smutną miną,
Lecz nie szlocham i nie płaczę,
Bo wiem, że Was wnet zobaczę...

Gdy ruszycie szlakiem przygód,
Nie lękając się niewygód,
Śladem mistrza Kopernika
No i moim też – Piernika.

A na koniec, moi mili,
Sekret zdradzę Wam w tej chwili:
Choć Mikołaj to uczony,
Co zna świata wszystkie strony,

Lecz by błędów móc unikać
Potrzebuje pomocnika.
Kto to taki? Jak się zowie?
Piernik we własnej osobie!
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