
J a k  g r a ć ?

S t a r t : Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycz-

nej w Olsztynie, ul. Staromiejska 1 (przy Wysokiej 

Bramie) w której otrzymasz kartę gry w formie krzy-

żówki oraz plan olsztyńskiej starówki.

gra zaprowadzi cię w miejsca Olsztyna związane 

z Mikołajem kopernikiem. Odpowiadając na poszcze-

gólne pytania gry poznasz historię i zabytki miasta 

związane z życiem i pracą tej wybitnej postaci. Zgod-

nie ze wskazówkami spaceruj po olsztyńskiej starów-

ce i odpowiadaj na poszczególne pytania. 

Odpowiedzi na pytania są w mniejszym lub większym 

stopniu ukryte na tablicach informacyjnych, zabyt-

kach, ścianach budynków użyteczności publicznej. 

Po wypełnieniu krzyżówki wpisz litery przyporządko-

wane cyfrom które utworzą czterowyrazowe hasło. 

Zagraj z przyjaciółmi lub rodziną. Nie zapomnij zabrać 

ze sobą czegoś do pisania. 

Śladami
Mikołaja Kopernika

w raMach cyklu gier histOrycZNych 
„M. kOPerNik – wyBitNy MiesZkaNiec 

warMii i MaZur”

Niniejszy dokument został wydany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska–rosja 2014–2020. 
Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu leży wyłącznie po 
stronie Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być w żadnym 
wypadku traktowana jako odzwierciedlenie oficjalnego stanowiska Unii Euro-
pejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu technicznego PWt 

Polska–rosja 2014–2020.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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Projekt „turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych 
rosji i północno-wschodniej Polski” jest realizowany w ramach Programu Współpracy 

transgra nicznej Polska–rosja 2014–2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
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P a r t N E r Z y :

Stowarzyszenie gmin „Polskie Zamki Gotyckie”
ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, Polska

www.zamkigotyckie.org.pl

Pomorska regionalna Organizacja turystyczna 
ul. Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 Gdańsk, Polska

www.prot.gda.pl

Warmińsko-Mazurska regionalna Organizacja turystyczna 
ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn, Polska

www.wmrot.org

Ministerstwo Kultury i turystyki Obwodu Kaliningradzkiego 
ul. dm. donskogo 1, Kaliningrad 236007, rosja

www.culture-tourism.gov39.ru

Muzeum „Życia Miejskiego”
ul. Krasnaya 11, Каliningrad 236022, rosja

www.alteshaus.ru

Programme 

is co-financed 

by the euroPean union



PytaNia gry:
I. Podejdź do Wysokiej Bramy, po prawej stronie około 10 metrów od Wysokiej Bramy stoi 
tablica informacyjna „Szlakiem zamków i fortyfikacji”. Na tablicy na północ od Olsztyna 
znajduje się miejscowość w której mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik. Napisz nazwę 
tej miejscowości.

II. Jesteś przy tablicy „Szlakiem zamków i fortyfikacji”, na północny zachód od Olsztyna, 
tuż nad Zalewem Wiślanym położona jest miejscowość w katedrze której został odkryty 
grób Mikołaja Kopernika. Napisz nazwę tej miejscowości.

III. Z lewej strony od tablicy „Szlakiem zamków i fortyfikacji” stoi tablica „Olsztyn cen-
trum miasta” przedstawiająca plan oraz zabytki Olsztyna, wśród których jest budynek 
z XIV wieku w którym obowiązki administratora dóbr kapituły warmińskiej pełnił Mikołaj 
Kopernik w latach 1516–1519 oraz 1520–1521. Napisz nazwę tego zabytku.

IV. Jesteś przy tablicach informacyjnych „Szlakiem zamków i fortyfikacji” oraz „Olsztyn 
centrum miasta”, naprzeciwko zobaczysz budynek „domu Gazety Olsztyńskiej”, z jego le-
wej strony stoi figura przedstawiająca postać patrona Olsztyna. Jest to ………

V. Podejdź pod Wysoką Bramę, znajdź na jej murach tablicę z datami 1353 oraz 2003, 
ufundowaną z okazji 650-lecia założenia miasta. Napisz nazwę tego miasta.

VI. Przejdź pod Wysoką Bramą, idź w górę ulicą Staromiejską, rozglądaj się uważnie 
a znajdziesz tablicę na jednej ze ścian domu (obecnie rOSSMaN) w którym urodził się 
Eryk Mendelssohn, skręć w lewo, zobaczysz Katedrę św. Jakuba. Stań przed głównym 
wejściem do Katedry, na pięknych drzwiach wejściowych do obiektu przedstawione są 
informacje na temat historii Katedry, która zawsze była związana z wyznaniem …………

VII. Opuść Katedrę i ulicą Staszica przejdź do budynku na środku Starego Miasta. Jest to 
Stary ratusz, najstarsza siedziba władz miejskich i sądowniczych, a obecnie siedziba 
biblioteki. Stary ratusz zbudowany jest z czerwonej …………

VIII. Idź w stronę zamku. Jesteś na rogu ulic Stare Miasto oraz Zamkowa, spójrz na ścianę 
budynku z lewej strony, na ulicy Zamkowej, na którym pomiędzy pierwszym a drugim 
piętrem zobaczysz wizerunki trzech postaci. Kto spośród nich był astronomem? Napisz 
tylko nazwisko tej osoby. 

IX. Przed głównym wejściem do zamku znajduje się Ławeczka Kopernika. Podejdź do 
Mikołaja Kopernika, na ścianie muru umieszczona jest tablica, przeczytaj jej tekst i od-
powiedz w którym wieku zmarł Mikołaj Kopernik. Napisz tę cyfrę słownie. 

X. Stoisz naprzeciwko zamku którego obecny zarządca – Muzeum Warmii i Mazur jest 
posiadaczem zabytku wykonanego ręką Mikołaja Kopernika, dzięki któremu mógł wyzna-
czyć równonoc wiosenną, celem reformy kalendarza, ponieważ rok kalendarzowy był 
dłuższy od astronomicznego. Zabytek ten do dnia dzisiejszego zachował się na ścianie 
krużganku i jest to ………… 

XI. Idź prosto i wejdź na dziedziniec zamkowy, po prawej stronie zobaczysz kamienną 
babę pruską, na środku dziedzińca stoi zakryta przed zwiedzającymi kamienna …………

XII. Wyjdź z dziedzińca zamkowego, skręć w prawo, przejdź przez most na rzece Łynie. Po 
prawej stronie znajduje się popiersie Mikołaja Kopernika, upamiętniające przygotowania 
Kopernika do obrony zamku i miasta przed wojskami …………

XIII. Następnie przejdź się wokół zamku, Parkiem Podzamcze, a zobaczysz, że zamek ota-
czają ………… obronne których fragmenty zachowały się do czasów obecnych. 

MikOłaJ kOPerNik

urodził się w 1473 roku w toruniu a zmarł w 1543 

roku we Fromborku. Miał ogromny pęd do wiedzy. 

we włoszech studiował prawo kanoniczne, eko-

nomię i medycynę, które wykorzystał do swojej 

pracy. uczył się również matematyki i astrono-

mii. w Olsztynie kopernik pracował jako urzędnik 

zarządzający miastem w imieniu biskupa. tworzył 

i zasiedlał nowe wsie oraz miasteczka. w wolnych 

chwilach obserwował niebo i wyznaczał odległość 

oraz położenie gwiazd i planet względem Ziemi, 

obserwował ich ruch, robił notatki. swoje wnioski 

spisał w dziele pt. „O obrotach sfer niebieskich”. 

Dowiódł w nim, że to Ziemia kręci się wokół słońca, 

a nie słońce wokół Ziemi. 
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