Przebieg
Szlaku Kopernikowskiego
w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Na zamku biskupim wielka była trwoga,
Już tylko zostało modlić się do Boga.
Powaliła Biskupa choroba przeklęta,
Najlepsze nie pomogły już medykamenta.
Bezradni lekarze z Torunia i Gdańska;
Została Biskupowi tylko Łaska Pańska.
Lub po Kopernika z prośbą listy wysłać,
Jego umysł niezwykły ciągle coś wymyśla.
Wnet przybył na wezwanie swego przyjaciela,
Aby nowe sposoby prosto w życie wcielać.
I rzecz się stała wielce niesłychana
Choroba biskupa była pokonana.
Odtąd Kopernik często wpadał do Lubawy,
Z przyjacielem toczyć uczone rozprawy.
Mikołaja doktora w Farze też widziano,
Gdy dziękował za walkę z chorobą wygraną.
Idź więc tam czym prędzej, stań u drzwi kościoła,
Przyjrzyj się wszystkiemu dobrze dookoła
Przeczytaj wskazówki, gdy ostatnią złamiesz
I odczytasz hasło, nagrodę dostaniesz.
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- Gra miejska Urząd Marszałkowski
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WSKAZÓWKI:

JAK GRAĆ?

A. Zacznij od wejścia do Fary czyli kościoła pod wezwaniem św. Anny. Znajdziesz tam Sanktuarium

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

i figurkę patronki Ziemi Lubawskiej, którą jest Matka Boska

_ 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ .

1.

B. Wyjdź z kościoła na ul. Biskupią i przejdź w lewo do Ul. Pod Murami. Pod numerem 28 i 30

zobaczysz zabytkowe kamienice z XVI 1._ _2. 3._ 4._ 5._ . Między niektórymi kamienicami możesz
dostrzec resztki jeszcze starszych murów obronnych.
C. Zaglądaj między kamienice, przejdź w ul. Browarową, do ul. Jana Kilińskiego,
w lewo do ul. Pomorskiej, która doprowadzi Cię do ul. Grunwaldzkiej. Zespół starych
murów i bram to dawne 1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ 7._ 8._ 9._ 10._ 11._ 12.
_ miejskie.
D. Skręć w lewo do ul. Św. Barbary. Zobaczysz przy niej stary, zabytkowy kościół zbudowany

z _
_2. _3. _
_
_6. .
1.
5.
4.
E. Wróć do ul. Grunwaldzkiej idź nią, aż trafisz na Stary _ _ _ _ _ .
5.
3.
4.
1.
2.
F. Na środku stał kiedyś ratusz, dzisiaj jest nowoczesna _ _ _ _ _ _ _ _ .
1.
3.
7.
6.
4.
5.
2.
8.
G. Dojdź do ul. Krzysztofa Kupnera i kieruj się nią na północ. Po lewej zobaczysz zabytkowy

budynek biblioteki, zaś po prawej stronie wybudowany w 1502 roku kościół, którego patronem
jest św. 1._ 2._ 3._ Chrzciciel.
H. Skręć w lewo, a trafisz na pozostałości wspaniałego niegdyś zamku biskupiego, na którym

Mikołaj Kopernik spotykał się ze swoim przyjacielem biskupem Tiedemanem Giese. W północnowschodnim narożniku wyraźnie rysuje się _ _ _ _ _ _ .
1.

2.

3.

4.

5.

6.

DEKODER HASŁA
A.

5
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C.

B.

1

9

D.

1
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G.

F.

E.

5

3

H.

5
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