
Spotkanie z Mikołajem Kopernikiem 



Mikołaj Kopernik  
urodził się 19 lutego 1473 r.  

Ojciec Mikołaja Kopernika miał na imię Mikołaj. Matka Barbara pochodziła               

z rodziny Watzenrode. Mikołaj Kopernik miał dwie siostry: Barbarę                             

i  Katarzynę oraz brata Andrzeja.    



Dom,  w którym  mieszkał Mikołaj Kopernik znajduje się w Toruniu przy 

ulicy Mikołaja Kopernika 15/17. Kamienica należy do tak zwanych 

spichlerzodomów, które w dawnych czasach spełniały zarówno funkcje 

mieszkalne i były magazynem. Obecnie w obu kamienicach mieści się oddział 

Muzeum Okręgowego w Toruniu. 



Łukasz Watzenrode był bratem matki Mikołaja.  

Kiedy Mikołaj miał 10 lat zmarł jego ojciec. 

 Wówczas wuj Łukasz stał się opiekunem synów siostry Barbary 

finansując ich studia i zabierając ich do swej siedziby w Lidzbarku 

Warmińskim. Łukasz utorował drogę naukową Mikołaja Kopernika. 



Edukacja Mikołaja Kopernika 

  TORUŃ -  W szkole parafialnej uczył się łaciny, podstaw 

matematyki i astronomii; 

 KRAKÓW – Studiował na Akademii Krakowskiej przedmioty 

dające ogólną wiedzę. Chodził na prywatne lekcje do znanego 

astronoma Wojciecha z Brudzewa; 

 BOLONIA – Studiował na wydziale prawa kanoniczego; 

 PADWA – Studiował medycynę (zdobył prawo do 

wykonywania praktyk medycznych);   

 FERRARA – Uzyskał doktorat z prawa kanoniczego; 

 

 



 
Teoria geocentryczna – Ptolemeusza  
Założenia teorii   
Nieruchoma Ziemia to centrum wszechświata. Za centrum wszechświata 

rozpościera się kryształowa  sfera. Wewnątrz sfery znajduje się 7 planet                 

w kolejności : Księżyc , Merkury, Wenus, Słońce, Mars, Jowisz, Saturn.  

 



Obserwacje astronomiczne we Fromborku 

     W dziele pt. „Komentarzyk” 

twierdził, że środkiem 

wszechświata jest Słońce, a nie 

Ziemia. To Ziemia kręci się 

wokół Słońca. (Kopernik nie 

mógł wówczas wiedzieć, że 

Słońce jest centrum Układu 

Słonecznego).  

     Ziemia się kręci wykonując             

w ciągu doby pełny obrót 

wokół siebie. Zjawisko 

astronomiczne dnia  i nocy 

zostało wyjaśnione. 

 

Wieża Kopernika we 

Fromborku 



Kopernikowska wizja wszechświata 

   Kopernik swoją teorię 

dotyczącą wszechświata 

zawarł w dziele  

„O obrotach sfer niebieskich”. 

Nazywamy ją teorią 

heliocentryczną 

   Księga wydrukowana została  

w Norymberdze  w 1543 r.  

Kopernik nie doczekał 

ukazania się dzieła drukiem. 

    

„De revolutionibus orbium 

coelestium” 
Biblioteka Jagiellońska 

 



Wstrzymał Słońce?  

Co to znaczy? 
    Tata mówił, że przed laty ludzie się  nie znali na tym              

i nie wiedział nikt z uczonych jak ten świat jest 

urządzony. „Słońce krąży wokół Ziemi” – powtarzali 

ci uczeni i pojęcia żaden nie miał, że to właśnie krąży 

Ziemia. Krąży, krąży i bez końca kręci się dookoła 

Słońca. To Kopernik odkrył pierwszy i stąd właśnie 

jest ten wierszyk: „Wstrzymał Słońce, ruszył 

Ziemię – polskie wydało go plemię”. 



Największym moim zamiłowaniem była  

astronomia. 

Opracowałem podstawy systemu 

heliocentrycznego.  

    Uważam, że centrum wszechświata jest 

Słońce. Wokół Ziemi obraca się Księżyc. 

Najbliżej Słońca krążą Merkury, dalej 

Wenus, jeszcze dalej Ziemia, Mars                

i Jowisz, a najdalej Saturn.  

 



Śmierć wielkiego astronoma 
Zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku na skutek wylewu. 

Swój bogaty księgozbiór przekazał w testamencie diecezji warmińskiej. 



Grób Kopernika w katedrze fromborskiej.  

Wielokrotnie poszukiwano grobu Mikołaja Kopernika. 

Pozytywna identyfikacja szczątków Kopernika stała się 

możliwa w roku 2008 dzięki badaniu DNA. 



Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu 



Pomnik Mikołaja Kopernika             Pomnik Mikołaja Kopernika 

         w Warszawie                                    w Krakowie 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 

                                    Uczniowie klasy III d 

Źródła: pl.wikipedia.org/wiki/Mikołaj_Kopernik 

                      www.kopernik.pl/index.php?id=1&kod=1 

                      mateo.lo-zywiec.pl/koper/ 
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