Przebieg
Szlaku Kopernikowskiego
w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Siedział sobie na wieży, w niebo zapatrzony,
Mikołaj Kopernik wyraźnie znudzony.
Co mam tutaj robić, myślał od niechcenia,
Gwiazdy obserwować, siadać do jedzenia?
Może coś zbuduję, może coś naprawię,
Przerobię kwadrancik, trochę się pobawię.
Z nowym astrolabium całkiem inna sprawa,
Teraz się zaczyna prawdziwa zabawa.
Cały świat wiruje, słońce nie chce stanąć,
Gwiazdy uciekają za nieba firmament,
Gdy się gwiazdy trzymam, ziemia mi umyka
Może się przytrzymam słoneczka promyka.
Co się w końcu kręci? Może ktoś podpowie.
Idź do Planetarium – tam znajdziesz odpowiedź.
Przeczytaj wskazówki, gdy ostatnią złamiesz
I odczytasz hasło, nagrodę dostaniesz.

- Gra miejska Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Turystyki
10-052 Olsztyn, ul.Mariańska 3
tel.:(89) 521 69 00
e-mail: dt@warmia.mazury.pl
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WSKAZÓWKI:

JAK GRAĆ?

A. Wejdź na teren Wzgórza Katedralnego i udaj się w lewo do Wieży Radziejowskiego.

Zagrać możesz sam,
z przyjaciółmi lub rodziną.
Zabierz ze sobą coś do pisania.
Na karcie znajdziesz rymowankę,
wskazówki oraz dekoder hasła.
Uzupełniaj wskazówki
o brakujące słowa. W każdym polu
dekodera znajdziesz numer wskazówki
a pod polem numer litery z brakującego
słowa. Poprawnie wpisane litery
utworzą hasło.
Ruszaj moimi
śladami, poznaj historię
mojego życia i zgarniaj
nagrody
na
copernicoin.pl

Podejdź do drewnianych drzwi i zobacz napis nad nimi – to wejście do
_
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11 . Zostań w nim, nie pożałujesz. Jeśli zechcesz, wejdź na wieżę.
5
6
10 _
B. Idź do wnętrza Katedry i odszukaj grób Mikołaja Kopernika. Jego łacińskie imię to
1 _ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ .
C.

Z Katedry skieruj się w lewo do Muzeum. Miejsce, w którym powstała pierwsza
ekspozycja to 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ Kopernika.

D.

Wyjdź z terenu katedralnego i skieruj się na lewo. Dojdziesz do dawnego Szpitala
Św. Ducha z Kaplicą Św. Anny. Wejdź najpierw do ogrodu. Na pewno zauważyłeś, że
rosną tam liczne 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ , którymi niegdyś leczono chorych.

E.

Na pewno też spostrzegłeś, że w budynku szpitala mieści się dzisiaj Muzeum
1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ .

F.

Przejdź jeszcze kilka kroków w dół i skręć w lewo w ulicę Kopernika.
U podnóża Katedry przejdź na drugą stronę, skręć w prawo i wejdź na rynek. Na pewno
Twoją uwagę przykuła od razu 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ Kopernika. Możesz posiedzieć
z naszym wielkim rodakiem.
G. Popatrz w kierunku zachodnim – zauważysz samotną wieżę. Gdy podejdziesz, odkryjesz,
że to Wieża 1 _ 2_ 3_ 4_ 5_ .
H.

Wejdź na wieżę, zobaczysz piękny krajobraz – pagórki wysoczyzny na południu, Zalew
Wiślany z Mierzeją na północy i oczywiście 1_ 2_ 3_ 4_ z kutrami rybackimi.

DEKODER HASŁA
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