Przebieg
Szlaku Kopernikowskiego
w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Lubił swego siostrzeńca Łukasz Watzenrode,
I to nie ze względu na jego urodę,
Lecz umysł wybitny i wszelkie zdolności,
Przyprawiające innych o dużo zazdrości.
Za granicę go posłał, by umysł poszerzał,
Wiedział bowiem wuj-biskup, jak ważna jest
wiedza.
Skoro mój wuj tak chce, będę i lekarzem,
Co jeszcze będę robił, niech przyszłość pokaże.
Bolonia, Rzym, Padwa, prawo, astronomia,
Jak jeden człowiek to wszystko pokonał,
Powrócił do Lidzbarka, by u wuja boku,
postawić jako medyk kilka pierwszych kroków.
Nadal duch Kopernika nad miastem dziś krąży,
Dba o zdrowie lidzbarczan i do tego dąży,
By w końcu uzdrowisko prawdziwe powstało,
Jakby tego co zrobił, jeszcze było mało.
Najchętniej przesiaduje w oranżerii wnętrzu,
Gdzie i ty odnajdziesz trochę więcej sensu.
Przeczytaj wskazówki, gdy ostatnią złamiesz
I odczytasz hasło, nagrodę dostaniesz.
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- 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?
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

A. Na pewno bez trudu trafisz w okolice zabytkowego pałacyku Oranżerii, gdyż to ulubione miejsce mieszkańców
Lidzbarka Warmińskiego. Ten przepiękny obiekt wybudował biskup Teodor Andrzej
1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ 7._ , a do obecnego stanu rozbudował i ogrody założył biskup Ignacy Krasicki.
B. Po niedawnym remoncie i modernizacji, ze względu na jego przeznaczenie, nadano mu nazwę Oranżeria
.
1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ 7._
C. Podziwiaj piękne założenia ogrodowe, po czym skieruj się ścieżką na północ, przejdź ulicą Mławską i odpocznij
chwilę w Parku 1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ 7._ 8._ 9._ .
D. Skieruj się na północ do mostu przez Łynę. Przejdź na drugą stronę rzeki, po prawej stronie wejdziesz na Plac
_
_ 9._ .
1. 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ 7._ 8.
E. Zachwyci Cię zabytkowa kolegiata z klasztorem pod wezwaniem Św. Piotra i 1._ 2._ 3._ 4._ 5._ .
F. Wróć do mostka, lecz nie przechodź z powrotem, tylko idź na północ ul. Dębową. Na pewno zauważysz
fragmenty starych murów, aż dojdziesz w końcu do Wysokiej Bramy. Te obwarowania miejskie zbudowano
w XIV i XV wieku, więc było to jeszcze 1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ 7._ 8._ 9._ 10._ 11._ 12._ 13.
_ (czyli tzw. wieki średnie).
G. Przyjrzyj się dobrze Wysokiej Bramie – to jeden z najbardziej monumentalnych zabytków tego typu
w Europie. Zauważ, że ma aż 1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ piętra.
H. Przespaceruj się po Starym Mieście, wyjdź za Bramę, podziwiaj stare kamienice przy ul. Konstytucji 3 Maja,
z ronda ul. Wiślaną wróć do Hożej, odszukaj Plac Wolności i ulicę niekrętą, bo to ulica 1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ .
I.

Kieruj się na wschód, aż spostrzeżesz mostek na Łynie. Gdy go przejdziesz, znajdziesz się na terenie
zamkowym. Mimo, że ten piękny zamek leżał na terenie państwa zakonnego, nigdy nie rezydował w nim mistrz
krzyżacki. To zamek, w którym zawsze rezydował warmiński 1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ .

J. Wejdź do zamku. Obecnie mieści się w nim 1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ .

DEKODER HASŁA
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