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ilustracja 1 Portret Mikołaja Kopernika z Sali Mieszczaoskiej w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 
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Biografia 

Dzieciństwo i młodość 

 Mikołaj Kopernik urodził się dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy Świętej Anny 

w Toruniu (obecnej to ulica Kopernika). Jego ojcem był Mikołaj kupiec ze śląskiej 

wsi Koperniki. W 1458 roku ojciec Mikołaja przeniósł się do Torunia i poznał tam 

przyszłą żonę - Barbarę z domu Watzenrode, z którą miał czwórkę dzieci: Barbarę, 

Mikołaja, Andrzeja i Katarzynę. Krótko przed śmiercią ojca w 1483 roku rodzina 

Koperników przeniosła się do kamienicy przy Rynku Staromiejskim. Kiedy ojciec umarł Mikołaj miał zaledwie 

dziesięd lat i potrzebował oficjalnego opiekuna. Został nim wuj Łukasz Watzenrode - biskup warmioski. 

Nauka 

W osiemnastym roku życia za sprawą wuja 

Watzenrode Kopernik udał się do Krakowa 

na studia uniwersyteckie, które kooczył 

w latach 1491- 1495. Pobierał wówczas na-

uki akademickie w dziedzinie geometrii, 

trygonometrii, matematyki oraz astronomii. 

Następnie w latach 1496-1500 rozpoczął 

kolejne studia we Włoszech w Bolonii na 

wydziale prawa kanonicznego. Następnie 

ilustracja 2 Dom Kopernika 

ilustracja 3 Kraków w średniowieczu 
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studiował medycynę w Padwie w latach 1501-1503. W roku 1503 Kopernik obronił przewód doktorski z prawa 

kanonicznego. Dodatkowo ukooczył studia medyczne, które dawały mu uprawnienia do wykonywania praktyki 

lekarskiej.  

Astronomia 

Podczas pobytu we Włoszech Mikołaj Kopernik zaprzyjaźnił się z astronomem włoskim Domenico Maria Nova-

ra, któremu pomagał w prowadzonych obserwacjach astronomicznych, dzięki temu umocnił zapewne i swoje 

zainteresowanie gwiazdami i tajemnicami wszechświata. Po okresie nauki Kopernik wrócił na Warmię, aby 

służyd kapitule, która umożliwiła mu ukooczenie studiów. 

Warmia 

 Na Warmii Mikołaj prowadził szeroko 

zakrojoną działalnośd publiczną. Brał 

udział w zjazdach stanów pruskich 

u boku swego wuja Łukasza Watzen-

rode. Opracował traktat monetarny tj. 

rozprawę o sposobie bicia monet, 

w której jako pierwszy wśród ekono-

mistów udowodnił, że dobra moneta 

wypierana jest z obiegu przez gorszą. 

Kopernik był również współautorem pierwszych map Warmii, Prus Królewskich, Zalewu Wiślanego i Królestwa 

Polskiego. Tłumaczył także dzieła greckie na łacinę, otrzymał zaproszenie wyższych władz kościelnych 

ilustracja 4 Traktat o biciu monety i poglądy ekonomiczne Kopernika 
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w Rzymie do współpracy przy projekcie reformy kalendarza. Najwięcej jednak czasu poświęcał obserwacji 

gwiazd. 

Obrona Olsztyna 

 W 1510 roku Kopernik przeprowadził się do Fromborka, gdzie kilka lat później zakupił na własnośd basztę 

północnozachodnią w obrębie zamku 

obronnego. W ty czasie złożył przysięgę 

wierności królowi polskiemu, Zygmuntowi I 

Staremu. Następnie w 1516 roku został mia-

nowany administratorem dóbr wspólnych 

kapituły. Gdy w styczniu 1521 roku do mu-

rów Olsztyna zbliżały się wojska krzyżackie 

Kopernik, jako administrator przygotowywał miasto i zamek do obrony. Atak krzyżacki został odparty i miasto 

nie zostało zdobyte i była w tym wielka zasługa Kopernika. Tego samego roku Kopernik złożył urząd admini-

stratora w związku z powołaniem go na wyższe stanowisko - komisarza Warmii. W roku 1523 został wybrany 

generalnym administratorem diecezji warmioskiej. W tym czasie wrócił do Fromborka i tam pozostał już do 

śmierci. We Fromborku zajmował się sprawami administracyjnymi, leczeniem chorych oraz dalszymi pracami 

nad nowym układem słonecznym.  

Biskup-astronom 

Gdy w roku 1537 zmarł biskup Maurycy Ferber, spośród czterech kandydatów kapituła na stanowisko biskupa 

warmioskiego wysunęła między innymi kandydaturę Kopernika. Jednakże król, do którego należała decyzja 

w tej sprawie wybrał na to stanowisko Jana Dantyszka. Była to jednak mimo wszystko propozycja najwyższej 

rangi jaką Kopernik w swoim życiu otrzymał. 

ilustracja 5 Kopernik w Olsztynie 
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 „Nowy wszechświat” 

Przebywający we Fromborku Kopernik zajmował się astronomią i pracował 

nad swym wiekopomnym dziełem o wszechświecie. Przy obserwacji planet 

posługiwał się głównie trzema instru-

mentami, które wykonał samodzielnie tj. 

kwadrantem słonecznym służącym do 

obliczenia szerokości geograficznej 

miejsca obserwacji, sferą armilarną (tzw. 

astrolabium) wyznaczającą kąty współrzędnych planety oraz triquetrum 

(narzędzie  paralaktyczne) niezbędnym do ob-

serwacji księżyca. Swą nową teorię podał w zarysie w tzw. "Komentarzyku", który 

w odręcznych odpisach krążył po całej Euro-

pie. 

Wielkie dzieło 

Pracę nad De revolutionibus orbium coele-

stium Kopernik rozpoczął w około 1515 roku 

i właściwie do kooca  życia ciągle wnosił do 

niego poprawki. W maju 1539 roku przybył do Fromborka młody uczony 

niemiecki Jerzy Joachim von Lauchen zwany Retykiem, który znacznie 

przyczynił się do wydania drukiem wielkiego dzieła  Mikołaja Koperni-

ka. W roku 1540 Retyk wydał rozprawę Narratio prima, czyli Opowiada-

nie pierwsze, w której obwieścił światu odkrycia Kopernika. Po długich namowach przekonał on astronoma do 

ilustracja 7 Kwadrant 

ilustracja 6 Triquetrum 

ilustracja 8 Astrolabium 

ilustracja 9 Strona z dzieła "O obrotach sfer..." 
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wydania drukiem dzieła O obrotach sfer niebieskich. W roku 1541 Retyk opuścił Frombork wioząc do Norym-

bergii wielkie dzieło Kopernika. Ukazało się ono drukiem w 1543 roku w Norymberdze, w drukarni Jana Petre-

iusa pod tytułem De revolutionibus orbium coelestium libri VI, a dedykowane zostało papieżowi Pawłowi III. 

Dzieło to składało się z sześciu ksiąg i 203 kart, a pierwszy nakład wynosił około tysiąca egzemplarzy.  

 

 

 

Śmierć Kopernika 

Tymczasem Kopernik ciężko zachorował, by wreszcie dnia 24 maja 1543 roku zamknąd oczy już na zawsze. Zo-

stał pochowany w podziemiach katedry fromborskiej, w pobliżu ołtarza należącego do jego kanonii. Jak głosi 

legenda, pierwszy egzemplarz swojej książki dostał na łożu śmierci. Miał wylew, nie mógł więc wprowadzid 

żadnych poprawek, ale zdołał jeszcze przed śmiercią zobaczyd swoje dzieło wydane drukiem. Pozostawił zale-

dwie kilka listów, a biografia, którą napisał jego przyjaciel, zaginęła. Do historii przeszedł jako geniusz kosmo-

logii, który przyspieszył rewolucję naukową. Ponieważ zerwał z astronomią Ptolemeusza, mówimy o nim 

"wstrzymał Słooce, ruszył Ziemię. " 

ilustracja 10 „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”obraz Jana Matejki 


