
Mikołaj Kopernik –   
mieszkaniec 

 olsztyńskiego
zamku           



Mikołaj Kopernik urodził się
w Toruniu, w lutym 1473
roku, 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/236549_794_2193.jpg



Collegium Maius, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
gdzie studiował Mikołaj Kopernik.             

Dzięki protekcji Łukasza Watzenrode, wuja
Kopernika i biskupa warmińskiego, Mikołaj
w latach 1491- 1495 studiował w Krakowie.



We Włoszech Kopernik studiował prawo i medycynę na
uniwersytetach w Bolonii i w Padwie. W 1503 roku Kopernik obronił

doktorat z prawa na Uniwersytecie w Ferrarze. 

Wojciech Gerson pt. „Mikołaj Kopernik wykładający
matematykę w Rzymie”.



Mikołaj Kopernik lata  1504-1509 spędził u boku wuja 
Łukasza Watzenrode na zamku biskupim 

w Lidzbarku Warmińskim.



Jesienią 1516 r. Mikołaj Kopernik przybył do
olsztyńskiego zamku. Pełnił tu obowiązki administratora

dóbr wspólnych kapituły katedralnej do 1521 r. 

rys. Jarosław Gach



 Do dziś w salach gotyckich możemy zobaczyć
pomieszczenia mieszkalne - gabinet i sypialnię.



W zbiorach muzeum znajduje się inkunabuł
medyczny, czyli podręcznik do medycyny z
prywatnej biblioteki Mikołaja Kopernika.



 Na jego marginesach znajdują się 
odręczne notatki, wykonane ręką 

Mikołaja Kopernika. 



Do obowiązków Mikołaja
Kopernika należało

lokowanie osadników,
czyli chłopów

dzierżawiących ziemię,
zbieranie czynszów i

podatków. 



Mikołaj Kopernik
stworzył taksę
chlebową, czyli

dokument regulujący
cenę chleba w

Olsztynie i innych
miejscowościach na

Warmii. 



Jest również autorem traktatów o monecie, propozycji
reformy monetarnej w Królestwie Polskim.



Na krużganku olsztyńskiego zamku do dziś
zobaczyć możemy jedyny, oryginalny,

zachowany przyrząd astronomiczny wykonany
ręką wielkiego astronoma.   



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.



 26 stycznia 1521 roku Krzyżacy zaatakowali
Olsztyn, którego nie zdobyli. Kopernik

zajmował się przygotowaniem zamku do
obrony, ściągając dodatkowe wojska i broń. 



 We Fromborku, siedzibie kapituły,
Kopernik mieszkał do śmierci w 1543 roku. 



Tablica astronomiczna 
na krużganku olsztyńskiego zamku



Inkunabuł medyczny 
w zbiorach biblioteki 

Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie



Pamiątki i miejsca 
związane z postacią 
Mikołaja Kopernika

Pomnik Mikołaja Kopernika 
w Parku Podzamcze autorstwa

berlińskiego rzeźbiarza 
Johannesa Götza z Berlina.



Pomnik Mikołaja Kopernika znajdujący
się w Olsztynie na Starym Mieście, u

zbiegu ulic Okopowej i Zamkowej.
Autorką pomnika jest olsztyńska

rzeźbiarka Urszula Szmyt.

Pamiątki i miejsca związane
z postacią Mikołaja Kopernika



Ulica imienia Mikołaja
Kopernika w Olsztynie

Pamiątki i miejsca 
związane z postacią 
Mikołaja Kopernika



Dom Towarzyski "Kopernik" 
w Olsztynie, ul. Pieniężnego



Pamiątki i miejsca związane 
z postacią Mikołaja Kopernika

Zatoka imienia
Mikołaja Kopernika
nad jeziorem Ukiel

Fot. M. Rucińska



Do olsztyńskich
zabytków

pamiętających
czasy Kopernika

należą m.in.
Stary Ratusz. 



Pamiątki i miejsca związane z postacią
Mikołaja Kopernika

Bazylika
Współkatedralna
Świętego Jakuba

Apostoła w
Olsztynie 



Pamiątki i miejsca
 związane z postacią 
Mikołaja Kopernika

Wysoka Brama



 
Zapraszamy do Muzeum

Warmii i Mazur 
w Olsztynie na zajęcia

edukacyjne
 

Dział Edukacji, Promocji i
Wydawnictw MWiM

 
nr tel: 89 527 95 96 wew. 31 

Fot. Łukasz Kulicki


