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POCHODZENIE 
MIKOŁAJA 
KOPERNIKA 

Mikołaj Kopernik urodził się 

19 lutego 1473 w Toruniu, 

zmarł 21 maja 1543 we 

Fromborku.  

Urodził się w rodzinie 

kupca Mikołaja i Barbary 

z Watzenrodów. 

 Miał troje starszego 

rodzeństwa siostry: 

Barbarę i Katarzynę oraz 

brata Andrzeja. 



EDUKACJA I 
MŁODOŚĆ • Po śmierci ojca, gdy Mikołaj Kopernik miał 10 lat, 

jego wychowaniem i edukacją zajął się wuj. W  

wieku 18 lat rozpoczął studia na  Akademii 

Krakowski ej (dziś Uniwersytet Jagielloński) na 

kierunku matematyczno-przyrodniczym. W 1495 r. 

ukończył studia w Krakowie, nie otrzymał jednak 

dyplomu, gdyż w rezultacie uniemożliwiłoby to 

wyjazd do Bolonii na dalsze studia. Spędził tam 4 

lata, po powrocie 

Po śmierci ojca, gdy Mikołaj Kopernik miał 10 lat, jego wychowaniem i edukacją zajął się wuj. W  

wieku 18 lat rozpoczął studia na  Akademii Krakowski ej (dziś Uniwersytet Jagielloński) na 

kierunku matematyczno-przyrodniczym. W 1495 r. ukończył studia w Krakowie, nie otrzymał jednak 

dyplomu, gdyż w rezultacie uniemożliwiłoby to wyjazd do Bolonii na dalsze studia. Spędził tam 4 lata, 

po powrocie na Warmię został kanonikiem, a w 1501 r. za zgodą kapituły wyjechał kontynuować 

naukę z zakresu prawa i medycyny w Padwie. 



PRACA 
 • Po studiach zakończonych obroną doktoratu z zakresu 

prawa kanonicznego Mikołaj Kopernik powrócił na Warmię i 

przez kilka kolejnych lat pracował razem ze swoim wujem, 

uczestnicząc we wszystkich działaniach dyplomatycznych i 

administracyjnych biskupa. Od 1507 r. został skierowany do 

Lidzbarka, a ilość obowiązków ograniczała jego działalność 

naukową. Prawdopodobny konflikt z wujem dotyczący 

niechęci Mikołaja do święceń kapłańskich i przejęcia po 

Watzenrodzie katedry, spowodowała wyjazd Kopernika z 

Lidzbarka do Fromborka, a następnie do Olsztyna, gdzie 

pełnił funkcję administratora dóbr. Do jego obowiązków 

należało np. sporządzanie map i dokumentacji dotyczącej 

zagospodarowania terenów i ich zasiedlania. 



ZAINTERESO
WANIA 

Astronomia interesowała Kopernika jeszcze w 
trakcie studiów w Krakowie, w późniejszych 
etapach edukacji docierał do dzieł starożytnych, 
m.in. Ptomeleusza i obserwował zaćmienie 
księżyca w 1500 r.  We Fromborku, gdzie opisał 
większość swoich obserwacji nieba, powstała 
teoria heliocentryczna, kładąca podwaliny 
współczesnej astronomii.  

W 1514 r. Kopernik w dziele Mały 
komentarz opisał błędy teorii geocentrycznej i 
zaproponował zmianę na heliocentryzm. Jego 
poglądy początkowo znane wąskiemu gronu 
naukowców europejskich, dotarły również do 
ówczesnego papieża.  



PRZEŁOM W 
ASTRONOMII 

 

 Pierwsze wydanie dzieła O obrotach 

sfer niebieskich zawierającego całą teorię Mikołaja 

Kopernika w 1543 r. spotkało się z burzliwymi 

reakcjami środowiska kościelno-naukowego. 

  Publikację skrytykował m.in. Marcin Luter, a Kościół 

Katolicki po soborze trydenckim uznał w niej 

zagrożenie dla biblijnej wizji świata i Ziemi jako jego 

centrum.  

 W późniejszym czasie wszystkie dzieła, nie tylko 

autorstwa Kopernika ale też np. Keplera zostały 

wpisane do Indeksu Ksiąg Zakazanych, skąd usunięto 

je dopiero w 1758 r. 
 

 



MIKOŁAJ KOPERNIK JEST PATRONEM  
NASZEJ SZKOŁY 





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
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