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1. NAZWISKO KOPERNIK 

• Nazwisko “Kopernik”, podobnie jak 

przytoczona nazwa wsi były utworzone 
od funkcjonującego wówczas na Śląsku 
określenia zawodu – kopernik to hutnik, 
który zajmował się wydobyciem i 
wytopem miedzi (łac. cuprum, niem. 
Kupfer) lub handlował nią.

• Mikołaj Stary- ojciec Mikołaja Kopernika 
zajmował się handlem miedzią 



2.KALENDARZ 
GREGORIAŃSKI 
W 1582 roku, Mikołaj Kopernik dzięki 
swojej wiedzy przyczynił się do zmiany 
kalendarza, na kalendarza gregoriański 



3.NARODOWOŚĆ 
• „Ojczyzna” w rozprawie Kopernika jest 

jednak pojęta dość specyficznie.

• Kopernikowie pochodzili z dzisiejszego 
niemieckiego Górnego Śląska, ze wsi 
Kopernik

• Już w XIV wieku Kopernikowie 
zawędrowali do Krakowa, a potem do 
Torunia. 



4. MAPY 

Mapa Prus Mapa Warmii



5.LISTY SYMOKATYY

• Nie wiadomo dokładnie, kiedy Kopernik 
przystąpił do 
tłumaczenia Listów Symokatty. Wydaje 
się jednak, że dopiero kilkuletni pobyt u 
boku wuja Watzenrodego w Lidzbarku 
Warmińskim umożliwił mu spokojną 
pracę nad translacją listów greckiego 
literata.

• Mało oryginalna treść 85 fikcyjnych 
listów Symokatty miała charakter 
satyryczno-moralizatorski, ale ze 
względu na styl, prawie klasyczny, 
nadawała się do nauki greckiego i 
epistolografii



6.KRATER KOPERNIK ORAZ PLANETOIDA 

Kareter na Marsie Planetoida Coppernicus 



7.BANKNOT 1000 ZŁ 

• Narodowy Bank Polski wyemitował banknot o 
nominale 1000 zł z wizerunkiem Mikołaja 
Kopernika, różniący się szatą graficzną od 
pozostałych ówcześnie używanych banknotów, 
pozostający w obiegu w latach 1966-1978.



8.O OBROTACH SFER NIEBIESKICH 

• Teoria Mikołaja Kopernika wywoływała spore  
kontrowersje, więc bał się on odrazu chwalić się 
swoim odkryciem. 

• Dopiero pod koniec życia w 1543 roku 
opublikował swoje odkrycie w dziele „O 
obrotach sfer niebieskich”. Kościół, zgodnie 
z obawami astronoma, na długie lata zabronił 
zarówno głoszenia poglądu Kopernika, jak 
i czytania jego dzieła, a czytanka była 
przeznaczona tylko dla bliskich mu osób.



9. POSZUKIWANIE MIEJSCA SPOCZYNKU ASTRONOMA

• Od 22 mają 2010 roku, oficjalnym miejscem 
spoczynku Mikołaja Kopernika stała się katedra 
na wzgórzu katedralnym we Fromborku. 



TOWARZYSTWO WARSZAWSKIE PRZYJACIÓŁ NAUK 

• Pierwszych poszukiwań podjęło się założone 
przez: Stanisława Sołtyka ,,Towarzystwo 
Warszawskie Przyjaciół Nauk”, które zrzeszało 
badaczy różnych specjalności i zbierało się w 
okresie od listopada 1800 do kwietnia 1832, 
w Warszawie. 



TEORIA LEOPOLDA PROWEGO 

• zwrócił on uwagę, że do XVIII wieku 
obowiązywał zwyczaj oddawania kanonikom pod 
dożywotnią opiekę poszczególnych ołtarzy w 
katedrze, pod którymi spoczywali po śmierci.  

• Kopernik był kanonikiem fromborskiej katedry, z 
dokumentów pisanych wynikało, że jego pieczy 
powierzono drugi ołtarz w nawie południowej. 
W kalkulacjach Prowego ołtarz Kopernika miał 
być w nawie południowej przy drugim filarze od 
głównego wejścia.



REKONSTRUKCJA TWARZY 

• Znaleziona pod ołtarzem czaszka została 
poddana dogłębnej analizie oraz 
przeprowadzono z jej udziałem Rekonstrukcje 
twarzy, aby potwierdzić zgodność. 

• Tego zadania podjął się: podinspektor mgr 
Dariusz Zajdel, ekspert z zakresu antroposkopii 
kryminalistycznej z Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Policji w Warszawie. 

• Zespół profesora Gąssowskiego ogłosił wówczas 
odnalezienie grobu Kopernika z „97% 
pewnością”



MASZA ŚWIĘTA W TORUNIU 

• 19 lutego 2010 roku, a więc w rocznicę narodzin 
astronoma odbył się ponowny pochówek 
Mikołaja Kopernika, a sarkofag z szczątkami 
twórcy teorii Heliocentrycznej wystawiono w 
Toruniu podczas uroczystej mszy świętej. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


