Szlak pieszy Kopernikowski (czerwony)

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie wydało go plemię” – pisał o nim Jan Nepomucen
Kamiński. Nie wgłębiając się w kwestie przynależności narodowej Mikołaja Kopernika (1473-1543),
bez wątpliwości można stwierdzić, że na swoją ojczyznę wybrał on Warmię. Spędził tu większość, bo
ponad 40 lat swojego życia. Przez kilka z owych lat rezydował w Olsztynie. Warmińskie miejscowości
związane z życiem i pracą wielkiego astronoma łączy pieszy szlak turystyczny rozpoczynający się w
Olsztynie. Po opuszczeniu Warmii wiedzie do Elbląga, potem przez położoną w województwie
pomorskim część Powiśla (m. in. Malbork i Kwidzyn) i województwo kujawsko-pomorskie (m. in.
Grudziądz i Chełmno) do Torunia, miejsca urodzin Kopernika.
To szlak dla wytrwałych, bo tylko w granicach Warmii i Mazur liczy sobie ok. 236 km. Po dodaniu
odcinków w innych regionach (118 i 98 km) osiąga łącznie prawie 452 km! Nic nie stoi jednak na
przeszkodzie, aby pokonywać tylko wybrane części szlaku (np. łączące większe miejscowości) albo
też dłuższe rowerem. Na szlaku w Olsztynie i okolicach Z Olsztyna w ciągu jednego dnia – w
zależności od możliwości fizycznych – można dotrzeć do Brąswałdu (11,5 km), Bukwałdu (16 km) czy
Cerkiewnika (23 km), a nawet Głotowa (32 km) lub Dobrego Miasta (37 km).

Oznaczony kolorem czerwonym szlak zaczyna się przy Wysokiej Bramie na olsztyńskim Starym
Mieście. Wiedzie koło zamku kapituły warmińskiej, w którym Kopernik rezydował w latach 1516-19 i
1520-21 i gdzie pamiątką po nim jest oryginalna tablica astronomiczna.
Po przejściu przez Park Podzamcze szlak zagłębia się w Las Miejski, którym wzdłuż rzeki dociera do
elektrowni wodnej „Łyna”. Kolejny etap wiedzie do elektrowni wodnej w Brąswałdzie. Ta wieś jest
jedną z wielu, które Kopernik zasiedlał pełniąc w Olsztynie obowiązki administratora dóbr
kapitulnych. Kolejne wsie na trasie to Barkweda, Bukwałd i Cerkiewnik. Imponujące zabytki Warmii
Dalej szlak biegnie przez obfitujące w zabytki warmińskie miejscowości. Pierwsza z nich to wieś
Głotowo z barokowym kościołem i wzorowanej na jerozolimskiej Kalwarią Warmińską.
Nad Dobrym Miastem dominuje gotycki kościół kolegiacki, zaś pozostałością fortyfikacji miejskich
jest Baszta Bociania. W Smolajnach zachował się barokowy pałac biskupi.
Lidzbark Warmiński to miasto, w którym Kopernik spędził siedem lat pełniąc funkcję sekretarza i
lekarza biskupa i mieszkając w tutejszym zamku. Inne gotyckie zabytki miasta to kościół śś. Piotra i
Pawła oraz Wysoka Brama.
W Pieniężnie są pozostałości zamku, w którym Kopernik bywał w 1517 i 1519 r. Odwiedzał także
Braniewo, gdzie z zamku zachowała się tylko wieża, nieopodal gotyckiego kościoła.
Frombork stał się domem astronoma w latach 1510-43. Urzędował tu na Wzgórzu Katedralnym,
gdzie oprócz gotyckiej katedry zachowały się Wieża Kopernika, Wieża Radziejowskiego i były pałac
biskupi, w których urządzono muzeum poświęcone Kopernikowi.
Przez Tolkmicko i Kadyny szlak wiedzie do Elbląga, a województwo opuszcza we wsi Kępki.
Z głównymi punktami trasy pokrywają się etapy drogowego Szlaku Kopernikowskiego wiodącego z
Olsztynka do Elbląga i oznakowanego symbolem astrolabium.
www.visit.olsztyn.eu

