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„Mikołaj Kopernik – mieszkaniec zamku olsztyoskiego”



Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu, 

w lutym 1473 roku. Jego ojciec, także 

Mikołaj, był kupcem, który pośredniczył 

w handlu miedzią przewożoną drogą wodną 

do Gdańska. Mikołaj Kopernik urodził się 

w kamienicy przy dawnej ulicy św. Anny, 

obecnie w Toruniu jest to ulica Kopernika. 

Dom Mikołaja Kopernika, 

Fot. Muzeum Okręgowe w Toruniu,  
http://muzeumokregowe-
torun.indexfirm.pl/kreator///img/236549/strony/236
549_794_2193.jpg



Collegium Maius, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie 

studiował Mikołaj Kopernik. 
Pomnik Mikołaja Kopernika przed 

Collegium Novum w Krakowie. 

Dzięki protekcji Łukasza Watzenrode, wuja Kopernika i biskupa warmińskiego, 

Mikołaj rozpoczął studia w Krakowie. Naukę rozpoczął w 1491 roku i na listę 

studentów został wpisany jako „Nicolaus Nicolai de Thorunia”, co tłumacząc 

z łaciny znaczyło „Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia”. Miał szczęście, że w owym 

czasie w Akademii Krakowskiej nauczali wybitni naukowcy owych czasów: 

Wojciech z Brudzewa, Maciej z Miechowa, Wawrzyniec Korwin, Marcin Król 

z Przemyśla. W 1495 roku Mikołaj Kopernik zakończył naukę w Krakowie, 

by w roku następnym rozpocząć studnia we Włoszech. 



We Włoszech Kopernik studiował prawo i medycynę na uniwersytetach 

w Bolonii i w Padwie. Największy wpływ na rozwój wiedzy astronomicznej 

Kopernika miał astronom Dominik Maria Novara, z którym wspólnie prowadzili 

obserwacje astronomiczne. W 1503 roku Kopernik obronił doktorat z prawa na 

Uniwersytecie w Ferrarze. 

W salach muzealnych w Olsztynie można zobaczyć szkic do obrazu Wojciecha Gersona pt. „Mikołaj Kopernik 

wykładający matematykę w Rzymie”. Obraz odnosi się do wydarzeń historycznych, ale jest alegorią prezentującą 

Kopernika w gronie najważniejszych postaci owej epoki: papieża Aleksandra VI, Michała Anioła, Leonardo da Vinci, 

Dominika Maria Novarra.



Mikołaj Kopernik kolejne lata spędził u boku 

wuja Łukasza Watzenrode na zamku 

w Lidzbarku Warmińskim, który  był dworem 

biskupim. Miał uczyć się wszystkiego, co 

związane z dyplomacją i administrowaniem 

podległymi ziemiami. Tam stworzył zarys swej 

teorii zebrany na kilku kartkach 
zatytułowanych: Komentarzyk o hipotezach 
ruchów niebieskich. 



Jesienią 1516 roku Kopernik przybył do olsztyńskiego zamku. 

Warownia została wybudowana w XIV wieku, prawdopodobnie w czasach 

Kopernika wyglądała tak, jak na rysunku. Mikołaj miał tu zarządzać dobrami 

kapituły warmińskiej, zbierać podatki, prowadzić akcję osiedleńczą, rozsądzać 

spory mieszkańców i dbać, by zamek był gotowy do obrony. 

Rys. Jarosław Gach



Po przyjeździe do zamku kazał 

otynkować ścianę krużganku i na 

niej powstała tablica 

astronomiczna. Za pomocą 

zwierciadła „łapał” promienie 

słoneczne i „puszczał zajączki”. 

W ten sposób badał pozorny ruch 

Słońca po niebie, bo wraz ze 

słońcem przemieszczał się odbity 

promień, a trasę jaką odbywał po 

ścianie Kopernik zaznaczył 

czerwonymi liniami. 

Dzięki temu udało się wyznaczyć 

moment równonocy wiosennej, 

który opisał jako AEQUINOCTIUM.

Rys. Jarosław Gach



Ta tablica, to jedyny, 
oryginalny ocalały 

do naszych czasów 

przyrząd 

astronomiczny 
Mikołaja Kopernika. 

Mikołaj Kopernik na olsztyńskim 

zamku zaczął pisać swoje słynne 

dzieło, które zatytułował: 

De Revolutionibus… co znaczyło 

„O obrotach…”. 

Ukazało się ono w 1543 roku pod 

tytułem: 

De revolutionibus orbium 
coelestium. 



Mikołaj Kopernik w De revolutionibus 
orbium coelestium ogłosił, że to nie 

Ziemia, jak uważał Ptolemeusz, jest 

centrum wszechświata. 

Kopernik w teorii heliocentrycznej
udowadniał na podstawie obliczeń 

matematycznych, twierdzeń 

geometrycznych i obserwacji, że to 

Słońce jest w centrum, a planety krążą 

wokół niego. 

Stąd o Koperniku mówi się, że 

„wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. 



Natomiast w trakcie obserwacji, które Mikołaj Kopernik prowadził we 

Fromborku, korzystał z takich przyrządów astronomicznych jak: 

sfera armilarna, triquetrum oraz kwadranta ustawionego na murowanej 
podstawie. 

sfera armilarna triquetrum kwadrant



W olsztyńskim zamku 

znajdował się skarbiec 

z dokumentami kapituły 

warmińskiej. Kopernik jako 

administrator sporządził spis 

tych pism. 

Administrator nadzorował akcję osiedleńczą. 

W „Lokacjach łanów opuszczonych”, jakie 

zapisał Kopernik zawarte były obowiązki 

i przywileje nowych osadników. Łan był 

ówczesną miarą powierzchni. 



W olsztyńskiej taksie chlebowej 

Kopernik określił, jaka powinna 

być „prawdziwa i słuszna waga 

i cena chleba” w zależności od 

rynkowej ceny zboża, tak aby 

piekarze nie zawyżali cen. 

W Olsztynie Kopernik zebrał też 

obserwacje, które posłużyły mu do 

napisania „Traktatu o monecie” 

zawierającego stwierdzenie, że gorszy 

pieniądz wypiera z rynku lepszy i że 

zadaniem każdego władcy  jest dbanie 

o to, by pieniądz był „dobry”, czyli miał 

odpowiednią zawartość złota lub srebra. 



W trakcie wojny polsko –
krzyżackiej w latach 1519-1521 
Olsztyn został zaatakowany 

przez niewielki oddział 

krzyżacki. Atak odparto na 

murach miejskich. Kopernik 
w listach do króla polskiego 

i do biskupa warmińskiego 

prosił o pomoc i nadesłanie 

hakownic. Broń nadeszła już 

po szturmie. 

Hakownice (fot. z prawej) były 

prymitywną bronią palną, z której 

strzelano po nasypaniu do lufy prochu 
i wepchnięciu do środka pocisku. 

Strzelano opierając broń o mury lub 

duże tarcze zwane pawężami. 

Julian Dadlez, Obrona miasta Olsztyna, 
fot: 
http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,90712,5511998,Jak_Kopernik_obroni
l_Olsztyn_przed_Krzyzakami.html



We Fromborku, siedzibie kapituły, 

Kopernik mieszkał do śmierci w 1543 

roku. Tu dokończył prace nad swoim 

dziełem. Mieszkał w kanonii (fot. z 

prawej), z której ogródka prowadził 

obserwacje nieba. 



Obraz Jana Matejki pt.: „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” zaprezentowany w 

1873 roku z okazji 400. rocznicy urodzin astronoma. Kopernik został przedstawiony na tzw. 

wieży Kopernika, chociaż nigdy z niej nie prowadził obserwacji. W prawym dolnym rogu, 

malarz umieścił lunetę, w czasach Kopernika przyrząd jeszcze nieznany. 



Grafika Aleksandra Lessera pt.: „Śmierć Mikołaja Kopernika”, Fot. https://pl.wikipedia.org/



Wędrówkę szlakiem Mikołaja Kopernika 

należy zacząć od olsztyńskiego zamku 

wybudowanego w XIV wieku. 
Obecnie mieści się w nim Muzeum Warmii 

i Mazur w Olsztynie.  

Nasz spacer ilustrujemy starymi 
pocztówkami z książek: 

C. Grabowska, „Olsztyn na starych 

pocztówkach”, Wyd. Muzeum Warmii 

i Mazur, Olsztyn 2003; 
R. Bętkowski, „Olsztyn jakiego nie 

znacie. Obraz miasta na starej 
pocztówce”, Wyd. Imago Mundi, 

Olsztyn 2010; 
oraz współczesnymi fotografiami.



Na początku XX wieku, przed zamkiem stanął pomnik z popiersiem Mikołaja 

Kopernika podpisany: Lekarz, Astronom, Kanonik, a niżej: „Mikołaj Kopernik, 

administrator na zamku olsztyńskim 1516-1519 i 1520-1521”. 



Obecnie popiersie znajduje się 

z drugiej strony zamku. 

Patrząc na zamek od 

strony Łyny można 

zobaczyć wykusz 

ustępowy,  do którego 

wchodziło się z sali 

administratora. 
W czasach Kopernika 
toalety nazywano m.in. 
potrzebnicą. 



Współcześnie przed 

wejściem do zamku stoi 

pomnik Kopernika 
autorstwa Urszuli Szmyt. 
Świeci mu się nos, 

bo podobno pocieranie 
go przynosi szczęście. 



Charakterystycznym elementem olsztyńskiego 

zamku pamiętającym czasy Kopernika 

są hurdycje – drewniany ganek obronny. 



Krużganek olsztyńskiego zamku, w którym 

Mikołaj Kopernik umieścił swoją tablicę 

astronomiczną. 



Wnętrze krużganka przed II wojną 

światową i obecnie. 



W Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 
można zwiedzić wystawę pt.: „Mikołaj 

Kopernik, mieszkaniec olsztyńskiego 

zamku”, na której umieszczone są pamiątki 

związane z astronomem, przyrządy 

astronomiczne sprzed wieków, 

a z prezentacji multimedialnych można 

dowiedzieć się więcej o życiu i działalności 

słynnego Warmiaka. 



Zegar słoneczny poziomy i księżycowy z herbami rodu 

Mążyńskich i Buczyńskich z Wilna. 

Wilno, 1787 r.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie do wystawy o Mikołaju 

Koperniku zakupiło kilka przyrządów astronomicznych. 

Klepsydra półgodzinna

XVII/XVIII w.

Zegar słoneczny wielościenny

Norymberga, David Beringer, 1756 – 1812



Cyrkle kroczniki z XVII/XVIII w.



W bibliotece muzealnej znajduje się 

drugie wydanie dzieła „De 

Revolutionibus” Mikołaja Kopernika 

wydrukowane w Bazylei przez Adama 
Petri w oficynie „Officina Henricpetrina” 

w 1566 roku. 



Mamy też Breviarium pra[c]tice exelentissimi, Canonica de 

febribus (Brewiarz praktyki medycznej, Kanony o stanach 
gorączkowych) – podręcznik medyczny z biblioteki 

Kopernika, w który jako właściciel jest wpisany na 

wewnętrznej stronie okładki.  Na marginesach dopisywał 

swoje notatki dotyczące receptur medycznych. 



Do olsztyńskich zabytków pamiętających 

czasy Kopernika należą m.in. Stary 

Ratusz. 



Bazylika Współkatedralna Świętego Jakuba 

Apostoła w Olsztynie 



Wysoka Brama  



W prezentacji wykorzystano ilustracje z książek: 

C. Grabowska, „Olsztyn na starych pocztówkach”, Wyd. 

Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2003; 
R. Bętkowski, „Olsztyn jakiego nie znacie. Obraz miasta 

na starej pocztówce”, Wyd. Imago Mundi, Olsztyn 2010; 

Oraz: 
Fotografie Grzegorza Kumorowicza z Archiwum Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie, 
Obraz Juliana Dadleza, internetowa strona Gazety 
Wyborczej: 
http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,90712,5511998,Jak_Kop
ernik_obronil_Olsztyn_przed_Krzyzakami.html
Wikipedia: Grafika Aleksandra Lessera pt.: „Śmierć 

Mikołaja Kopernika”, 

Muzeum Okręgowe w Toruniu: Dom Kopernika. 

Fotografie współczesne Sebastiana Mierzyńskiego. 
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