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Wczoraj na placu przed Katedrą odbył się IX Turniej Miast Kopernikańskich. Elbląg zapewnił
sobie organizację tego Turnieju zwyciężając w ubiegłym roku w Toruniu. A jak było teraz?
TURNIEJ MIAST KOPERNIKAŃSKICH - galeria
Turniej organizowany jest co roku w miejscach, których historia związana jest z życiem i
działalnością Mikołaja Kopernika, a jednym z głównych celów zawodów jest integracja miast
mających związek ze słynnym uczonym. Do tegorocznej rywalizacji stanęło łącznie sześć
drużyn: Elbląg (miasto-gospodarz), Toruń, Olsztyn, Braniewo, Frombork i Pieniężno
Zawody otworzyli wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz oraz Jacek
Boruszka wiceprezydent Elbląga.
– To dla mnie zaszczyt otwierać kopernikański turniej, który przy okazji inauguruje Dni Elbląga.
Większość miast jest z naszego województwa, ale mamy także gości z zaprzyjaźnionego
Torunia, to pokazuje, że łączy nas Kopernik – mówił Miron Sycz
- Gorąco dziękuję Wam, że chcieliście tak licznie przyjechać na Turniej. Będziemy się świetnie
bawić, niech wygra najlepszy! - rozpoczął rywalizację Jacek Boruszka wiceprezydent Elbląga
Uczestnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: cięcie jabłka za pomocą rycerskiego
miecza, prawda-fałsz – pytania o życiu i działalności Mikołaja Kopernika, wiązanie sznurowadeł
w rękawicach rycerskich, slalom w alkogoglach, wyścig Kopernika (bieg w workach na czas),
rzut piłką do kosza, bieg z płonącą babą (bieg ze świeczką na czas), strzał w kosmos (trafianie
piłką do otworów w bramce symbolizujących planety), napełnianie butelek wodą na czas oraz
rzut kartoflami do wiadra. W przerwie pomiędzy rywalizacją czas uczestnikom umilał i pozwolił
poczuć ducha epoki elbląski Zespół Muzyki Dawnej. W pokazie sztuki rycerskiej wystąpili
rycerze z Torunia, a nagrodę główną wykonali własnoręcznie podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy LAZARUS.
W ostatecznej kwalifikacji zwyciężyła reprezentacja Braniewa, drugie miejsce zajęły ex aequo
Toruń i Elbląg. Do zobaczenia w przyszłym roku w Braniewie, gdzie odbędzie się jubileuszowy,
dziesiąty, Turniej Miast Kopernikańskich.
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