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Nauczyciel pokazuje (drukuje, wyświetla) planszę ze znaczkami pocztowymi z podobizną Mikołaja 
Kopernika, pochodzącymi z różnych krajów świata. Zachęca uczniów do zadawania pytań lub formułowania 
spostrzeżeń, które nasuwają się w trakcie obserwacji.  

Na przykład: Jakie to kraje? Można je znajdować i zaznaczać na mapie świata (współczesnego). Dlaczego 
Kopernik występuje na znaczkach pocztowych z tak wielu krajów świata? Dlaczego większość z nich została 
wydana w roku 1973? Dlaczego najczęściej występuje jako Nicolaus Copernicus? Jakie atrybuty mu 
towarzyszą? Z jaką dziedziną nauki są związane? O czym świadczy to, że podobizny Kopernika różnią się 
między sobą, a jednak zachowują pewne podobieństwo? (Nie są fotografiami, ale wzorowane są zapewne na 
jednym źródle). Nie na wszystkie trzeba od razu odpowiedzieć, ale warto do nich nawiązywać w toku lekcji. 

Napis na polskim znaczku głosi, że Kopernik „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” – to znaczy, podał w 
wątpliwość powszechne dotąd przekonanie, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata, a Słońce, inne 
gwiazdy, Księżyc i wszystkie planety krążą dookoła Ziemi. Kopernik na podstawie długoletnich obserwacji i 
obliczeń doszedł do wniosku, że to Ziemia i inne planety krążą dookoła Słońca. Przedstawił swoją teorię w 
dziele „De revolutionibus orbium celestium” czyli po polsku „O obrotach sfer niebieskich”. Książkę tę napisał 
po łacinie, bo był to wtedy język, którym posługiwali się uczeni, lekarze, księża, ale także uczniowie, studenci 
i wierni w kościele. Poglądy Kopernika zostały ogólnie zaakceptowane dopiero po kilkuset latach.  

Oprócz astronomii Kopernik zajmował się wieloma innymi dziedzinami wiedzy. Podobnie jak inne wybitne 
osobistości z jego epoki (zwanej odrodzeniem lub renesansem) był wszechstronnie wykształcony. Wiedzę i 
doświadczenie zdobywał podczas studiów w Polsce i za granicą. Było to dość typowe doświadczenie 
ówczesnych studentów (żaków) i uczonych. 

Teoria geo- i heliocentryczna wyjaśniana jest na lekcjach przyrody i na historii wystarczy o niej tylko wspomnieć. Mikołaja 
Kopernika można natomiast pokazać jako człowieka renesansu, a lekcję wykorzystać do wprowadzenia mapy jako narzędzia, 
ułatwiającego uporządkowanie i ustrukturyzowanie wiadomości. Najpierw uczniowie będą nanosić na nią dane, a potem wyciągną 
wnioski.  

Na podstawie skrótu kalendarium życia Mikołaja Kopernika ze strony internetowej Muzeum Mikołaja 
Kopernika we Fromborku (http://frombork.art.pl/pl/kalendarium-kopernika/) uczniowie powinni zaznaczyć 
na mapie miejsca przebywania Kopernika, łącząc je liniami, określającymi w przybliżeniu szlaki jego 
podróży.  

Mapa pochodzi z Atlasu historycznego do gimnazjum pod red. M. Kurzbauer-Zaniewskiej i in., Warszawa: PPWK, 1999, s. 13 z 
odręcznie naniesionymi nazwami miast na terenie Warmii. Wciąż jednak nie wszystkie dane z kalendarium są na mapie. Warto 
pokazać uczniom, że mapa jest tylko pewnym przybliżeniem rzeczywistości minionej, a jej autor wybiera te treści, które uważa za 
ważne lub możliwe do przedstawienia, co nie zawsze odpowiada potrzebom odbiorców. W razie potrzeby można użyć bardziej 
szczegółowej mapy do pokazania Warmii lub Włoch.  

Kalendarium można najpierw pociąć i polecić, by uczniowie je uporządkowali – co będzie bardziej czasochłonne. Alternatywnie: 
uczniowie mogą nanosić na mapę ścienną/z rzutnika w klasie na podstawie karteczek z kalendarium, rozdanych osobom lub parom.  

*Opcja: Równocześnie [albo przy drugim czytaniu] na marginesach kalendarium uczniowie mogą określić, 
jakimi dziedzinami wiedzy lub praktyki zajmował się Kopernik w poszczególnych okresach swojego życia. 
Mogą wpisywać słowa, litery, stawiać kropki w ustalonych kolorach lub w inny sposób zaznaczać te 
informacje.  

Dziedziny działalności Kopernika to:   
 
PRAWO 
MATEMATYKA 
MEDYCYNA 

ASTRONOMIA 
DYPLOMACJA 
WOJSKOWOŚĆ 

EKONOMIA 
ZARZĄDZANIE 
KARTOGRAFIA 
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Kalendarium życia Mikołaja Kopernika 

19 lutego 1473 r. w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik 

1491 Mikołaj Kopernik kończy naukę w szkole przy kościele Św. Jana w Toruniu. 

1491-1495 studiuje na Uniwersytecie Krakowskim 

1496 rozpoczyna studia prawnicze w Bolonii 

1500 odbywa praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. Wygłasza publiczny 
wykład z zakresu matematyki 

1501 kończy czwarty rok studiów. Musi stawić się we Fromborku, aby uzyskać zgodę 
przełożonych kościelnych na przedłużenie nauki o dalsze dwa lata. Po jej uzyskaniu 
rozpoczyna studia medyczne w Padwie i kontynuuje prawnicze 

1503 uzyskuje dyplom doktora prawa kanonicznego w Ferrarze. Kończy drugi i zarazem 
ostatni rok studiów medycznych w Padwie, uzyskując prawo wykonywania praktyk lekarskich 

1504-1507 mieszka na dworze wuja, biskupa warmińskiego, w Lidzbarku. Uczestniczy wraz z 
wujem w zjazdach stanów (sejmach) Prus Królewskich w Malborku, Elblągu i Toruniu 

1507 zostaje osobistym lekarzem biskupa warmińskiego 

1509-1510 opuszcza dwór biskupa warmińskiego w Lidzbarku i przenosi się do Fromborka 

1514-1516 nabywa dom w miejscu dogodnym do obserwacji astronomicznych; na jego 
zapleczu buduje płytę obserwacyjną, sporządza instrumenty astronomiczne 

1516-1519 pełni urząd administratora dóbr z siedzibą w Olsztynie 

1517 dokonuje 29 wyjazdów, podczas których zakłada nowe wsie na pustych terenach 

1519 sporządza mapę zachodniej części Zalewu Wiślanego 

1520 bierze udział w poselstwie do wielkiego mistrza krzyżackiego w sprawie zwrotu 
zagarniętego przez Krzyżaków Braniewa. Organizuje obronę Olsztyna przed Krzyżakami 

1521 Przenosi się do Fromborka i otrzymuje urząd wizytatora 

1522 Na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu wygłasza traktat o monetach 

1541 oddaje do druku rękopis „O obrotach sfer niebieskich” 

1542 w Wittenberdze wychodzi drukiem książka Mikołaja Kopernika o bokach i kątach 
trójkątów: „De lateribus et angelis triangulorum…” 

1543 w Norymberdze wychodzi drukiem „De Revolutionibus…” („O obrotach…”) 

21 maja 1543 r. Mikołaj Kopernik umiera we Fromborku 
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Pytania do podsumowania: 

1) W jakiej części Europy Mikołaj Kopernik spędził młodość, a w jakiej – dojrzały okres 
swojego życia? 
2) W jakim okresie życia odbywał najdłuższe podróże?  
3) Po co tak daleko podróżował?  
4*) Wymień osiągnięcia Mikołaja Kopernika w dziedzinie A. astronomii. B: ekonomii.  
C: kartografii. D: wojskowości. E: zarządzania.  
5*) Gdzie należałoby szukać odpowiedzi na pytania, wywołane przez znaczki pocztowe, na 
które dotąd nie udało się odpowiedzieć (jeśli takie pytania wciąż są)? 
 

 


