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nr 5/2022/23 

 

 

W tym roku, 19 lutego,  

mija 550. rocznica urodzin 

Mikołaja Kopernika. 
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Niech te słowa Mikołaja Kopernika staną się mottem tego numeru 

i hasłem przewodnim wszystkich uczniów naszej szkoły… 
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OD REDAKCJI    
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na łamach gazetki szkolnej – w związku ze zbliżającą się rocznicą urodzin 

Patrona naszej szkoły (19 lutego) – postanowiliśmy pierwszy numer po feriach 

poświęcić właśnie Mikołajowi Kopernikowi. Mamy jeszcze jeden powód do 

świętowania. O tym na następnej stronie… 

 

Senat ustanowił 2023 

Rokiem  
 

Mikołaja Kopernika 
 

 

Datę powiązano                         

z 550. rocznicą urodzin                 

i 480. rocznicą śmierci 

Mikołaja Kopernika... 
 

1473 - 1543 
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W 1973 roku wybór PATRONA SZKOŁY był prosty – wówczas obchodzono w Polsce 

500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Fakt ten został „udokumentowany”                                

na Sztandarze Szkolnym. 

 

 

W tym roku obchodzimy 

50. rocznicę nadania 

naszej szkole imienia 

Mikołaja Kopernika 
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Sztandar dla społeczności szkolnej to symbol Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej 

najbliższe otoczenie.  Od wielu lat uczestniczy w różnych uroczystościach szkolnych           

i środowiskowych, podczas których wymagana jest powaga zachowania. 
 

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z bieżącego roku szkolnego… 
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PRZYSZEDŁEM NA ŚWIAT 19 LUTEGO 1473 ROKU... 
WYWIAD Z MIKOŁAJEM KOPERNIKIEM 

 
Iza „w towarzystwie” wybitnego astronoma.

- Dzień dobry. Jestem uczennicą Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Tucholi i zajmuję 

się z koleżankami i kolegami z klasy 

szkolną gazetką. Ostatnio pomyśleliśmy 

o tym, żeby przeprowadzić z Panem 

wywiad. Czy mógłby Pan poświęcić mi 

chwilę swojego cennego czasu? 
 

- Dzień dobry. Z wielką przyjemnością 

zgadzam się na tę rozmowę. 
 

- Dziękuję bardzo. Na początku 

chciałabym dowiedzieć się czegoś o Pana 

młodości. Co najlepiej wspomina Pan z 

tamtego okresu? 
 

- Przyszedłem na świat w Toruniu 19 

lutego 1473 roku w domu przy ulicy św. 

Anny. Jestem synem Mikołaja - kupca 

krakowskiego, który w ramach 

prowadzonego handlu przeniósł się z 

Krakowa do Torunia. Moja matka Barbara 

pochodzi z rodziny Watzenrode - 

związanej z Toruniem od dłuższego czasu. 

Mam trójkę rodzeństwa: brata Andrzeja i  

dwie siostry – Katarzynę i Barbarę. Po 

śmierci ojca, dzięki staraniom wuja (brata 

mojej matki) –  biskupa Łukasza 

Watzenrode – w wieku 18 lat ukończyłem 

naukę w szkole parafialnej przy kościele 

św. Jana w Toruniu. Potem rozpocząłem 

studia w Akademii Krakowskiej na 

wydziale matematyczno-astronomicznym, 

którego lata świetności przypadały podczas 

mojej nauki. W 1495 roku ukończyłem te 

studia. To był ważny etap w moim życiu. 

Następnie kontynuowałem naukę na 

najlepszych europejskich uczelniach: w 

Bolonii studiowałem prawo, w Padwie 

odbyłem studia lekarskie, natomiast w 

Ferrarze zdobyłem doktorat z prawa 

kanonicznego. Przebywałem także w 

Rzymie. Długo się uczyłem, był to dla 

mnie ciekawy czas, pełen doświadczeń. 
 

- Co Pan robił po powrocie do kraju? 
 

- Po powrocie z Włoch w 1507 roku 

osiadłem w Lidzbarku Warmińskim. 

Mieszkałem na zamku, byłem osobistym 



nr 5/2022/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

__________________________________________________________________________________ 

7 
 

sekretarzem i lekarzem mojego wuja – 

biskupa warmińskiego Łukasza 

Watzenrode. W tym samym roku 

opracowałem tzw. komentarzyk o teoriach 

ruchu ciał niebieskich, pierwszy zarys 

teorii heliocentrycznej i rozpowszechniłem 

go w licznych odpisach. W roku 1510 

przeniosłem się do Fromborka, gdzie 

mieszkałem na wzgórzu katedralnym. 

Sporządziłem wtedy mapę Warmii. Moim 

pierwszym utworem poetyckim był 

zamieszczony w Epitalamium Jana 

Dantyszka grecki epigramat z 1512 roku, 

napisany z okazji ślubu Zygmunta Starego 

z Barbarą Zapolyą. W 1513 roku 

opracowałem i wysłałem do Rzymu 

własny projekt reformy kalendarza. 

Wówczas w 1514 roku otrzymałem od 

kapituły warmińskiej dom we Fromborku. 

Kupiłem basztę północno-zachodnią w 

obrębie wewnętrznych murów warowni 

fromborskiej, gdzie też powstało moje 

obserwatorium astronomiczne. W 1516 

roku zostałem wybrany przez kapitułę 

warmińską administratorem dóbr 

wspólnych kapituły, z siedzibą w 

Olsztynie. W 1517 roku napisałem 

pierwszą wersję traktatu monetarnego 

"Meditata" (Rozmyślania), a dwa lata 

później drugą wersję tegoż traktatu 

"Tractatus de monetis" (Traktat o 

monetach). 21 marca 1522 roku 

wygłosiłem w Grudziądzu wykład „Traktat 

o monecie”,  w którym postawiłem tezę o 

wypieraniu lepszego pieniądza przez 

pieniądz gorszy, co moim zdaniem 

prowadzi do zubożenia społeczeństwa. 

Przedstawiłem wówczas projekt reformy 

monetarnej w Prusach Królewskich. 
 

- Około 1530 roku powstał krótki 

memoriał pt. "Panis coquendi ratio" 

(Obrachunek wypieku chleba),  o którym 

Pan nie wspomniał. Jak powstał? 
 

- Podczas licznych podróży po Warmii 

zaobserwowałem ciężką sytuację 

mieszkańców wsi, którzy żyli w wielkiej 

nędzy. Przyczyną były niskie ceny zbóż w 

stosunku do cen innych towarów oraz 

niewielkie wynagrodzenia, które chłopi 

dostawali za swoją pracę. Zaistniała 

sytuacja skłoniła mnie do studiów nad 

cenami chleba. 
 

- Porozmawiajmy o najsłynniejszym 

Pana dziele – „O obrotach sfer 

niebieskich”, które zostało 

opublikowane w 1543 roku. Na czym 

opiera się Pańska nowa teoria? 
 

- W wielkim skrócie to przedstawiłem 

wizję heliocentrycznej budowy Układu 

Słonecznego, która burzy dotychczasowe 

poglądy. Według mnie to Ziemia i inne 

planety krążą wokół Słońca, a nie Słońce i 

planety wokół Ziemi, jak głosił 

obowiązujący w czasach średniowiecza 

model wyjaśniający budowę świata. Mimo 

że moja teoria nie została początkowo 

przyjęta przychylnie, to wpłynęła na 

sposób patrzenia na miejsce naszej planety 

i człowieka we Wszechświecie. 

Zapoczątkowała tak zwaną „rewolucję 

kopernikańską”, szczególnie w naukach 

ścisłych.  
 

- Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. 

Było mi niezmiernie miło poznać tak 

wybitną i wspaniałą osobę. Jest Pan 

ideałem renesansowego astronoma i 

człowiekiem wszechstronnie 

wykształconym. 
 

- Bardzo dziękuję za te słowa. Ten wywiad 

sprawił mi wielką przyjemność. Cieszę się, 

że mogłem pomóc. 

 

„Rozmowę” przeprowadziła: 

                                                                                                      Izabela Mews 
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Z CZYM KOJARZY CI SIĘ MIKOŁAJ KOPERNIK? 
WYNIKI SONDY  

Przed feriami przeprowadziliśmy sondę boiskową. Tym razem pytaliśmy naszych 

rozmówców o skojarzenia związane z Mikołajem Kopernikiem. Niektóre z odpowiedzi 

były zaskakujące. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Sondę  przeprowadziły:  

Emilia Kłosowska 

Anna Smoczyńska 

                                                                                                                   i Milena Szarkowska                                                                                                            

z    

naszą 

szkołą 

z 

Toru-

niem 

z 

mądro-

ścią 

z 

Ziemią 

z 

plane-

tami 

z 

gwiaz-

dami 

z 

pierni-

kami 

ze sztandarem 

naszej szkoły 

 

z 

Księży-

cem 

z dziwną 

fryzurą 

 

z grzywką 

z niebem 

z czerwoną szatą 

 

To pytanie mnie przerasta… 

z Układem 

Słonecznym 

 

 

 

z 

niezwykłym 

odkryciem 

 

z 

geografią 

z 

kosmosem 

z medycyną 

z 

nowoczesnoś-

cią – jak na 

tamte czasy 

ze 

Słońcem 

z astronomią 

z nauką 

 

z teleskopem 

z książkami 
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QUIZ O MIKOŁAJU KOPERNIKU 
NASZA PROPOZYCJA UCZCZENIA URODZIN PATRONA  
 

Wiadomości dotyczące życia i dokonań Mikołaja Kopernika to prawdziwa „studnia bez 

dna”. Wierzymy jednak, że dla uczniów szkoły, która nosi imię tego wybitnego 

astronoma, nasz quiz nie będzie trudny. 
 

 

 
 

 

 

 

1. Z którego miasta pochodzi Mikołaj Kopernik? 

A. z Krakowa 

B. z Torunia 

C. z Wrocławia 

2. Którą dziedziną nie zajmował się Kopernik? 

A. architekturą 

B. fizyką  

C. matematyką 

3. Jak brzmi łacińska nazwa jego dzieła pt. „O obrotach sfer niebieskich”? 

A. Revolutionibus orbium coelestium 

B. De revolutionibus orbium coelestium 

C. Orbium coelestium de revolutionibus 

4. Kim był ojciec astronoma? 

A. nauczycielem 

B. lekarzem  

C. kupcem 

ILE WIESZ O MIKOŁAJU KOPERNIKU? 

Wszystkich Czytelników zachęcamy do rozwiązania poniższych 

zadań. Czekamy na Wasze odpowiedzi. Wyniki przedstawcie – 

tradycyjnie – w sekretariacie szkoły. Dla pierwszych 5 osób, 

które rozwiążą poprawnie nasz quiz, mamy nagrody!  
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5. Gdzie Mikołaj Kopernik studiował prawo? 

A. w Londynie 

B. w Paryżu 

C. w Bolonii 

6. Mikołaj Kopernik odkrył, że... 

A. Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca 

B. Słońce i inne planety krążą wokół Ziemi 

C. Księżyc krąży wokół Ziemi 

 
7. Dokończ słynny wiersz o Koperniku autorstwa Jana Nepomucena Kamińskiego: Wstrzymał 

Słońce, ruszył Ziemię... 

A. Niemieckie go wydało plemię 

B. Nasze go wydało plemię 

C. Polskie go wydało plemię 

8. Wybitny naukowiec zmarł w 21 maja 1543 r. Pół roku wcześniej... 

A. miał zawał serca 

B. doznał udaru mózgu 

C. złamał kręgosłup 

9. Legenda głosi, że w ostatnim dniu życia Kopernik otrzymał... 

A. kwiaty od przyjaciół 

B. wydanie swojej książki 

C. prezent od biskupa 

10. Jakiego wieku dożył Kopernik? 

A. dożył 65 lat 

B. zmarł w 58. roku życia 

C. przeżył 70 lat 

Quiz zebrały: 

Pola Dąbrowska 

i Jagna Jaworska 
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CIEKAWOSTKI O MIKOŁAJU KOPERNIKU  
DO POCZYTANIA I OBEJRZENIA… 

 

Mamy nadzieję, że nasze informacje niejedną osobę zaskoczą… 
 

 
 

 

 
 

 

DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA                                

W TORUNIU 
 

Kopernik był najmłodszym synem kupca 

Mikołaja i Barbary Watzenrode. Miał on 

dwie siostry Barbarę i Katarzynę oraz 

starszego brata Andrzeja. Ojciec 

Kopernika zmarł, kiedy ten miał 

zaledwie 10 lat. Jego prawnym 

opiekunem został wówczas wuj od strony 

matki – Łukasz Watzenrode. 

Wuj Łukasz Watzenrode był biskupem warmińskim. Dzięki jego wsparciu 

finansowemu i protekcji Kopernik mógł rozpocząć studia w Akademii 

Karkowskiej, a później je kontynuować na najlepszych uczelniach w Europie. 

Od lat toczy się spór - czy Kopernik był 

Niemcem, czy Polakiem. Obecnie mówi 

się: Mikołaj Kopernik – torunianin, 

Prusak, niemieckojęzyczny Polak. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:CopernicusHouse.jpg&filetimestamp=20060520013320
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:CopernicusHouse.jpg&filetimestamp=20060520013320
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:CopernicusHouse.jpg&filetimestamp=20060520013320
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:CopernicusHouse.jpg&filetimestamp=20060520013320
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:CopernicusHouse.jpg&filetimestamp=20060520013320
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:CopernicusHouse.jpg&filetimestamp=20060520013320
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        Kwadrant (rekonstrukcja)        Triquetrum (rekonstrukcja)     Astrolabium (rekonstrukcja) 

 

 

 

 

 

MATEMATYK, 

LEKARZ, 

PRAWNIK,  

EKONOMISTA, 

ASTRONOM, 

 TŁUMACZ 

POEZJI 

WŁOSKIEJ…  
 

DO OBSERWACJI PLANET 

UŻYWAŁ INSTUMENTÓW, 

KTÓRE SAM WYKONAŁ 

 

służył do obliczania  

szerokości geograficznej 

miejsca obserwacji 
 

służyło  do obserwacji 
Księżyca 

 

przyrząd ten służył do 

wyznaczania kątów 

współrzędnych planety 
 

Poza astronomią Kopernik zajmował się prawem, matematyką, ekonomią, astrologią, 

strategią wojskową. Był również tłumaczem i lekarzem. 

Kopernik stanowił 

przykład 

prawdziwego 

człowieka 

renesansu. Znał 

łacinę i grekę,                   

a podczas studiów 

we Włoszech, 

spotkał się z 

Leonardem da 

Vinci. 

Do obserwacji astronomicznych 

Kopernik używał prostych przyrządów 

– triquetrum, astrolabium i kwadrantu. 

Nie posiadał teleskopu ani lunety. 

Kopernik był kanonikiem kapituły, jednak bez prawa 

do odprawiania mszy świętych, ponieważ nigdy nie 

przyjął święceń kapłańskich i nie został księdzem. 
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TEORIA HELIOCENTRYCZNA 
 

KOPERNIKOWSKA 

WIZJA 

WSZECHŚWIATA 

Helios           

z 

greckiego 

znaczy 

Słońce 

 

TEORIA KOPERNIKA  

ZOSTAŁA 

OPUBLIKOWANA         

W 1543 ROKU                  

W KSIĘDZE DE 

REVOLUTIONIBUS 

ORBIUM COELESTIUM 

(„O OBROTACH SFER 

NIEBIESKICH”) 

Nie wiadomo do końca, ile trwało pisanie „O obrotach 

sfer niebieskich”, jednak sam Kopernik przyznał,              

że rękopis przez wiele lat przeleżał w ukryciu. Przed 

oddaniem go do druku astronom do ostatniej chwili 

wprowadzał poprawki. 

W roku 1543 dzieło ukazało się 

drukiem, jednak Kopernik 

prawdopodobnie nie zobaczył go po 

wydrukowaniu bądź zobaczył na łożu 

śmierci. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Nicolai_Copernici_torinensis_De_revolutionibus_orbium_coelestium.djvu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Nicolai_Copernici_torinensis_De_revolutionibus_orbium_coelestium.djvu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Nicolai_Copernici_torinensis_De_revolutionibus_orbium_coelestium.djvu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Nicolai_Copernici_torinensis_De_revolutionibus_orbium_coelestium.djvu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Nicolai_Copernici_torinensis_De_revolutionibus_orbium_coelestium.djvu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Nicolai_Copernici_torinensis_De_revolutionibus_orbium_coelestium.djvu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Nicolai_Copernici_torinensis_De_revolutionibus_orbium_coelestium.djvu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Nicolai_Copernici_torinensis_De_revolutionibus_orbium_coelestium.djvu
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PODPIS MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 

ŚMIERĆ MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W roku 1542 Mikołaj Kopernik doznał wylewu krwi do 

mózgu, co było przyczyną utraty mowy oraz częściowego 

paraliżu. Zmarł 21 maja 1543 roku, czyli kilka miesięcy 

później. Wydarzenie to pokryło się z datą publikacji jego 

najważniejszego dzieła. 

W roku 2005 w katedrze 

fromborskiej zostały odnalezione 

szczątki Mikołaja Kopernika. 

Specjaliści, na podstawie czaszki, 

zrekonstruowali prawdopodobny 

wygląd astronoma w wieku 70 lat. 

CZY TAK WYGLĄDAŁ MIKOŁAJ KOPERNIK? 
 

Ciało Kopernika 

złożono w katedrze 

fromborskiej pod 

posadzką. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Autograph-MikolajKopernik.png&filetimestamp=20071214003623
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Death_of_Nicolaus_Copernicus.PNG
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Autograph-MikolajKopernik.png&filetimestamp=20071214003623
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Death_of_Nicolaus_Copernicus.PNG
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Autograph-MikolajKopernik.png&filetimestamp=20071214003623
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Death_of_Nicolaus_Copernicus.PNG
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Autograph-MikolajKopernik.png&filetimestamp=20071214003623
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Death_of_Nicolaus_Copernicus.PNG
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Autograph-MikolajKopernik.png&filetimestamp=20071214003623
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Death_of_Nicolaus_Copernicus.PNG
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Autograph-MikolajKopernik.png&filetimestamp=20071214003623
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Death_of_Nicolaus_Copernicus.PNG
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Autograph-MikolajKopernik.png&filetimestamp=20071214003623
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Death_of_Nicolaus_Copernicus.PNG
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Autograph-MikolajKopernik.png&filetimestamp=20071214003623
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Death_of_Nicolaus_Copernicus.PNG
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Autograph-MikolajKopernik.png&filetimestamp=20071214003623
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Death_of_Nicolaus_Copernicus.PNG
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Ciekawostki zebrały: 

Emilia Kłosowska, Alicja Kłosowska-Szocińska, Izabela Mews,                                                                

Anna Smoczyńska, Milena Szarkowska i Marika Szramka 

BANKNOTY              

I MONETY Z 

WIZERUNKIEM 

MIKOŁAJA 

KOPERNIKA 

Pierwszy banknot 1000 zł z Kopernikiem, 

który wszedł do obiegu w 1966 roku. 
 

W 1975 roku pojawił się nowy 

banknot z Kopernikiem. 

Tysiączłotówka z wizerunkiem 

Mikołaja Kopernika była 

jednym z najsłynniejszych 

banknotów w czasach PRL-u. 
 

Od 9 lutego 2023 r. są dostępne w sprzedaży monety 

i banknoty kolekcjonerskie „Mikołaj Kopernik”. 

Moneta kolekcjonerska i banknot kolekcjonerski zostały 

wyemitowane z okazji przypadającej w 2023 r. 550. rocznicy 

urodzin Mikołaja Kopernika. 

10 złotych z 1959 

roku 

100 złotych z 1973 

roku 
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RANKING FREKWENCJI W STYCZNIU I W I SEMESTRZE  
 

W tym miejscu przedstawiamy ranking frekwencji w I semestrze. Przy okazji jednak 

chcielibyśmy się pochwalić – w styczniu nasza klasa po raz pierwszy znalazła się na czele 

stawki (cały skład redakcyjny to uczniowie  6b). Jak to się mogło stać? Sami nie wiemy! 
 

STYCZEŃ I SEMESTR 
 

6B SP3    94,75%  

6A SP3    94,30%  

2A SP3    92,36%  

8C SP3    91,42%  

1B SP3    89,63%  

3A SP3    88,90%  

1A SP3    88,84%  

8A SP3    88,40%  

2B SP3    88,02%  

7A SP3    87,29%  

5A SP3    87,20%  

7B SP3    86,97%  

8B SP3    86,68%  

4A SP3    81,51%  
 

 

1A SP3    92,31%  

6A SP3    92,28%  

2A SP3    91,55%  

8C SP3    90,81%  

6B SP3    90,19%  

3A SP3    89,65%  

2B SP3    89,61%  

8A SP3    89,41%  

7A SP3    89,30%  

7B SP3    89,03%  

1B SP3    88,35%  

4A SP3    88,11%  

8B SP3    87,82%  

5A SP3    84,94%  
 

 

 
Dane pochodzą z Librusa. 

SERDECZNIE GRATULUJEMY                                            

NAJLEPSZYM KLASOM: 1A, 6A I 2A.  

OBY TAK DALEJ! 

80,00% 82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00%

5A SP3

8B SP3

4A SP3

1B SP3

7B SP3

7A SP3

8A SP3

2B SP3

3A SP3

6B SP3

8C SP3

2A SP3

6A SP3

1A SP3

I SEMESTR 
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SKŁAD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO: 

Pola Dąbrowska 

Jagna Jaworska 
Nikodem Kawicki 

Emilia Kłosowska 

Alicja Kłosowska-Szocińska 

Izabela Mews 

Michał Pik  

Anna Smoczyńska 

Milena Szarkowska 

Marika Szramka 

 
Nad całością czuwa – Pani Sylwia Kożuch 

 

Mikołaj Kopernik z pewnością 

należy do najbardziej znanych 

Polaków, stąd nie mogło zabraknąć 

go w serii "Nazywam się…"           

(o znanych postaciach nauki                         

i kultury). Książka ta jest dostępna 

w naszej bibliotece. Można ją           

w każdej chwili przeczytać. 

 

SERDECZNIE POLECAMY! 


