
WOKÓŁ KOPERNIKA

Niestety i w tym roku Dni Kopernikaoskie przebiegają w atmosferze pandemii. W ramach 

uczczenia pobytu Mikołaja Kopernika w Grudziądzu chciałabym zaakcentowad ten fakt 

małym quizem wiedzy oraz wspomnieniami w formie zdjęd z organizowanych przedsięwzięd 

naszej bursy w dziedzinie krzewienia wiedzy o życiu i działalności tego wielkiego człowieka.



Dlaczego w Grudziądzu tak celebruje się
pamięć o wielkim astronomie?

Otóż na przełomie XV i XVI wieku Grudziądz był ważnym ośrodkiem handlowym nad Wisłą i stałym 
miejscem zjazdów i sejmików stanów Prus Królewskich. W obradach brali udział  przedstawiciele króla 
polskiego, czasami wysłannicy władz krzyżackich oraz posłowie kapituły warmioskiej, do której należał 
m.in. Kopernik i jego najbliższy przyjaciel Tidemann Giese.

21 marca 1522r. na zjeździe stanów trwającym od 16 do 21 marca 1522r. w obecności wybitnych 
posłów króla polskiego Kopernik wraz z Giesem złożyli skargę kapituły warmioskiej na okupacyjne 
władze krzyżackie za bezprawne pobieranie opłat celnych, 21 marca w czasie dyskusji nad reformą 
monetarną Prus Królewskich Mikołaj Kopernik wygłosił swój traktat „De aestimatione monetae”  
precyzując w nim prawo ekonomiczne, tzw. prawo złego pieniądza.



Pierwszą pamiątką przypominającą o historycznym fakcie pobytu 
astronoma w Grudziądzu była tablica umieszczona na Rynku na ścianie 
domu 3-5 w 1959 roku. 

Pytanie nr 1.
Co mieściło się w tym miejscu w czasach, kiedy był tu Mikołaj 

Kopernik?
A) zamek krzyżacki
B) ratusz miejski
C) kolegium jezuickie
D) mennica



Pytanie nr 2.

Który traktat ekonomiczny wygłosił Mikołaj Kopernik w Grudziądzu?

A) „Rozmyślania”

B) „Sposób bicia monety”

C) „O szacunku monety”

D) „Rozprawa o biciu Monety”



Pytanie nr 3.

Co było główną ideą traktatu ekonomicznego wygłoszonego przez Mikołaja Kopernika 

w Grudziądzu?

A) wypieranie lepszego pieniądza przez gorszy

B) program obrony zamku w Olsztynie

C) wyliczenie nakładów finansowych na wypiek chleba



Pytanie nr 4.

Ławeczka Kopernika w Grudziądzu. Co trzyma wielki astronom w ręce?

A) sakiewkę

B) traktat ekonomiczny

C) astrolabium

D) atlas geograficzny



Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, którego oficjalna nazwa  w momencie 
otwarcia brzmiała Ludowe Obserwatorium i Planetarium (LOA iP). Zostało powołane w 1964 roku, uchwałą Walnego Zjazdu 
Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krakowie. W Polsce istniało wówczas tylko jedno duże 
Planetarium Śląskie w Chorzowie. W 1971 roku zapadła decyzja budowy planetarium. Prace trwały siedem miesięcy.
Oddanie LOAiP do użytku nastąpiło w marcu 1972 roku.

Pytanie nr 5.

Na dachu której instytucji wybudowano planetarium w Grudziądzu?

A) Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu

B) Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu

C) Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu



Pomnik Mikołaja Kopernika w Grudziądzu.

Pytanie nr 6.

Jak nazywa się miejsce, w którym możemy go zobaczyd?

A) Rynek Główny

B) Plac Miłośników Astronomii

C) ulica Mikołaja Kopernika

D) Rondo Mikołaja Kopernika



W 2006 roku z okazji 484 rocznicy pobytu Mikołaja Kopernika w Grudziądzu aulę 
grudziądzkiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK przy ulicy Sienkiewicza
ozdobił portret Kopernika, którego autorem jest bydgoski artysta Michał Cander.

Pytanie nr 7.

Co aktualnie mieści się w tym budynku?

A) LO nr 1 , B) LO nr 4, C) Szkoła Podstawowa nr 5



Autorem tej grafiki jest znany grudziądzanin Pan Henryk Stopikowski.

Pytanie nr 8.

Jak się fachowo nazywa ta technika graficzna?

A) rycina

B) ekslibris

C) szkic



W Grudziądzkim Planetarium znajdują się rekonstrukcje instrumentów badawczych, 
którymi posługiwał się m.in. Mikołaj Kopernik.

Pytanie nr 9.

Jak nazywa się instrument naukowy przedstawiony 

na pierwszym planie zdjęcia?

A) trójkąt paralaktyczny

B) astrolabium

C) kwadrant



Pięćsetna rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1973) stała się okazją do wytyczenia Ogólnopolskiego 
Szlaku Kopernikowskiego. Ówczesna Rada Ministrów uchwałą z dnia 23.03.1967 ustaliła tzw. „Pętlę 
Kopernikowską”, która swój początek bierze i kończy w jednym mieście. Obejmuje łącznie 618 kilometrów.
W 1973r. na tę trasę wyruszyli piechurzy, zmotoryzowani, cykliści oraz specjalny dyliżans pocztowy.
Odbył się także VIII Ogólnopolski Rajd Motorowy z Krakowa do Fromborka.
Obecnie jest to szlak kulturowy, związany tematycznie z życiem i działalnością genialnego Astronoma.

Pytanie nr 10.

W jakim mieście bierze i kooczy się turystyczna „Pętla Kopernikowska”?

A) Toruo, B) Frombork, C) Kraków



A teraz rozwiązanie quizu :

1 - B,  2 - C, 3 - A, 4 - A, 5 - C, 6 - B, 7 - B, 8 - B, 9 - B, 10 - A                                                                                                  

Mam nadzieję, że w już niedługo uczcimy Dni Kopernikowskie w naszej bursie.

Pozdrowienia. Iwona Kozłowska


