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Od czego zacząć?
Najlepiej od siebie.

Najtrudniejsze jest
zdecydowanie się na działanie.
Reszta to już tylko kwestia
wytrwałości. (Emilia Eckhart)
Być może urodziłaś się bez
skrzydeł. Ale najważniejsze,
żebyś nie przeszkadzała im
wyrosnąć.
[Coco Chanel]

W życiu nie zawsze wygrywają
najmądrzejsi, najpiękniejsi i
najbardziej przebojowi.
Wygrywają ci, którzy

Zalecił smarowanie chleba masłem
i … uchronił ludność przed zarazą
Kopernik badając przyczyny zarazy w
Olsztynie odkrył, że jej głównym
powodem był spożywany zanieczyszczony
chleb, który często lądował na ziemi, po

W życiu nie chodzi o czekanie aż burza
minie. Chodzi o to, by nauczyć się
tańczyć w deszczu.
[Vivian Green]
Nauczyłam się, że droga
postępu nie jest ani szybka,
ani łatwa.
[Maria Skłodowska-Curie]

NASZ PATRON
Mikołaj Kopernik urodził się 19
lutego 1473 roku, zmarł 24 maja
1543 r. Jego dzieło „O obrotach
sfer niebieskich”
zrewolucjonizowało naukę. Był
astronomem, lekarzem,
tłumaczem. Zajmował się też
matematyką, prawem, ekonomią,
astrologią, malarstwem oraz
strategią wojskową. 474 lata po
śmierci wielkiego człowieka
renesansu przypominamy o kilku
ciekawostkach z jego życia.

czym był zjadany razem z brudem i
zarazkami. Uczony wpadł na pomysł, aby
smarować pieczywo masłem.
Przywierający do niego bród zniechęcał do
jedzenia. W efekcie, ludność zaczęła
dostrzegać problem i przestała jeść
zanieczyszczone pieczywo. Zaraza
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Zmienić świat możemy wszyscy. Nie
potrzeba do tego wielkich czynów, bo
czasem drobny gest może zmienić
czyjś los, czyjś świat.

postanawiają wygrać.
[Kamila Rowińska]
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Tak jak Kopernik chcemy
zmieniać świat!
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ustąpiła, a smarowanie chleba masłem
stało się popularne w całej Europie.
Kopernik zakazany

Czego nie jadł Kopernik?
Schabowy z ziemniakami? Zupa
pomidorowa? A może kompot z
truskawek? Zapomnij. Tych typowo
polskich potraw średniowiecze zupełnie
nie znało. I nie tylko ich!

Zapomnij o ziemniakach

W naszej części kontynentu kartofle
najwcześniej upowszechniły się w
dawnych Prusach, gdy w XVIII wieku
Fryderyk Wielki nakazał ich uprawę,
grożąc, że nieposłusznym poddanym
będzie obcinał nosy. Nie na darmo Polacy
nazywali Niemców kartoflarzami. A dziś
trudno wyobrazić sobie polską kuchnię bez
dań z ziemniaków – w Biesiekierzu pod
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Kartofle sprowadzono do Europy z
podbitego przez konkwistadorów państwa
Inków w XVI wieku. Próżno więc szukać
ziemniaków na średniowiecznych stołach.
Zamiast nich królowała kasza!
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Pierwszy wydruk „O obrotach sfer
niebieskich” pojawił się w 1543
roku, tuż przed śmiercią Kopernika,
która nastąpiła 24 maja, na skutek
wylewu krwi do mózgu. 12 lat
później, w 1555 roku papież Paweł
IV podjął decyzję, aby sporządzić
wykaz „zatrutych ksiąg”, których
katolicy nie powinni czytać,
posiadać ani rozpowszechniać.
Cztery lata później pojawił się
pierwszy indeks. „O obrotach sfer
niebieskich” wpisano na nią w 1616
roku, a wycofano dopiero w 1822
roku. Obecnie rękopis
przechowywany jest w Bibliotece
Jagielońskiej. Inne księgi Kopernika
zapisane zostały w testamencie
diecezji warmińskiej. W 1692 roku
Szwedzi w trakcie najazdu na
Pomorze i Prusy ukradli księgozbiór,
który obecnie znajduje się w
Szwecji.

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W OLECKU, NR 21/2019
Koszalinem wzniesiono nawet Pomnik
Ziemniaka.

Schabowy z eksportu
Nasz kotlet schabowy to tańsza,
wieprzowa odmiana sznycla wiedeńskiego,
robionego z cielęciny. Upowszechnił się w
XIX wieku. Na średniowiecznych dworach
raczej nie uznano by go za przysmak. „Na
ucztach podawano głowy dzików, sarninę,
pawie, łabędzie, prosiaki, żurawie, siewki
czy skowronki”.

Od czasów starożytnych jadano w Europie
rozmaite placki i podpłomyki. Dodawano
do nich ser, ryby itp. Ale co to za pizza bez
pomidorów i sera bufala! Pomidory odkryli
Europejczycy w Nowym Świecie (patrz
wyżej). Ser mozzarella di bufala campana
wyrabia się zaś z mleka bawolic gatunku
Bubalus bubalis (wół domowy), w
średniowiecznej Europie praktycznie
nieznanego.

Pomidorówki brak!
Pomidory dotarły do Europy, a dokładnie
do Hiszpanii, dopiero na początku XVI
wieku wraz z żeglarzami wracającymi do
Sewilli z Nowego Świata. Nazywano je
wtedy „jabłkami miłości” (bo
zakwalifikowano jako afodyzjak) i
„złotymi jabłkami” (czyli nieco różniły się
kolorem od dzisiejszych).
Lepiej było w średniowieczu z
„zagęszczaczami” do zup. Znano już ryż,
sprowadzony na południe przez Arabów.
Co do makaronu, naukowcy spekulują, że
znano go już w starożytnym Rzymie, tyle
że potem o nim zapomniano. Na pewno
wyrabiano go na XII-wiecznej Sycylii
(gdzie wcześniej przez dwa wieki panowali
Arabowie), ale wtedy był to jedynie
lokalny specjał. Dopiero w kolejnych
stuleciach przekonał do siebie nie tylko
Włochów.

Pizza? Na ubogo

Nie do wiary, ale nasi przodkowie nie
jadali w średniowieczu także znanego nam
dzisiaj barszczu – przyrządzanego z
buraków. Pierwotnie danie o tej nazwie
wyrabiano z rośliny barszcz zwyczajny.
Potrawa zdobyła popularność w Polsce, na
Litwie i na Rusi. Tak w XVI wieku chwalił
tę polewkę Marcin z Urzędowa: „Pić w
febrach, gorączkach, w pragnieniu,
albowiem pragnienie i kolerę uśmierza, i
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Truskawki są efektem eksperymentu
francuskich botaników z XVIII wieku.
Skrzyżowali oni poziomki – wirginijską z
chilijską. Wcześniej w Europie nasi
średniowieczni przodkowie mogli się
zajadać tylko dziko rosnącymi leśnymi
poziomkami.

Trochę inny barszcz
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Kompot z truskawek?
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chciwość jedzenia pobudza swą
przyprawą”.

Pierś z indyka w czekoladzie Przepis
na to danie można dziś znaleźć na wielu
stronach internetowych. W średniowiecznej
Polsce nie było rzecz jasna internetu, a na
dodatek brakowało też podstawowych
produktów do tej potrawy. Indyki
przywieziono bowiem do Europy dopiero z
Nowego Świata. Zaczęło się od Hiszpanii, a w
Polsce drób ten rozpowszechnił się
kilkadziesiąt lat później – ok. 1560 roku jako
„indyjski kur” (gallus indicus).

Kawa czy herbata
W średniowiecznej Europie takiego
wyboru nie było. Po prostu nie pito ani
jednej, ani drugiej! Kawa pochodzi z
Etiopii, kojarzonej z legendarnym
Królestwem Kapłana Jana mającym
wspomóc chrześcijan w krucjatach przeciw
muzułmanom. Jednak do Europy trafiła
poprzez wyznawców Allaha i to nie w
średniowieczu, lecz później.

zawitała po triumfie Jana III Sobieskiego
pod Wiedniem (1683). Swój udział w
rozpowszechnieniu kawy mieli też
holenderscy kupcy handlujący z dalekimi
krainami.
I to także dzięki Holendrom, a także
Anglikom i Portugalczykom, w XVI wieku
trafiła do Europy Zachodniej z Azji
herbata. Do jej popularności przysłużyli się
też nasi wschodni sąsiedzi. W XVI stuleciu
herbatę przywieziono do państwa
moskiewskiego – z Chin.
Lody tylko po arabsku Lody na deser? Nie

w średniowiecznej chrześcijańskiej
Europie! Owszem, na ówczesnej Sycylii
Arabowie wprowadzili sztukę
przygotowywania sorbetów: z soków
zmieszanych ze śniegiem z gór (notabene,
podobne receptury znali starożytni Grecy i
Rzymianie, tylko o tym zapomniano).
Jednak na kontynencie przysmak ten
rozpowszechnił się dużo później, w
renesansie.
Poza tym, sorbety to nie lody! Prawdziwe
lody, przygotowywane z użyciem śmietany
i masła, pojawiły się na dworach dopiero w
XVII–XVIII stuleciu.

Tajemnice grobu Kopernika
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Pierwszą kawiarnię otwarto w Stambule
(1554). Potem z Imperium Osmańskiego
kawa trafiła na północ i zachód. Do Polski

W dziele „O obrotach...” udowadniał błędy
geocentrycznej teorii Ptolemeusza
proponując w jej miejsce uznanie
heliocentrycznej teorii układu
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Poszukiwania grobu Kopernika
prowadzone przed kilku laty we
Fromborku były bardzo spektakularne i
zwieńczone sukcesem. Można jednak
zadać pytanie czemu dopiero niedawno
udało się rozwikłać zagadkę grobu
Kopernika.
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Przy czwartym filarze
Z tego miejsca doskonale widać
prezbiterium i epitafium Kopernika
ufundowane w 1760 roku przez kapitułę
warmińską i zawieszone na honorowym
miejscu przy ołtarzu głównym. Obraz

Starzec spod kaplicy
W 1580 roku biskup Marcin Kromer
uznając, że skoro świat interesuje sie
heliocentryczną koncepcją Kopernika
należy ufundować kanonikowi epitafium,
które umieszczono na południowej ścianie
katedry na wysokości drugiego lub
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Wieża od Matejki
Idąc schodkami na wzgórze katedralne we
Fromborku, wzdłuż murów otaczających
katedrę fromborską mijamy wieżę, którą
Kopernik, jako kanonik, miał się opiekować
sposobiąc ją odpowiednio do obrony. To
na niej, zapatrzonego w niebo, Jan
Matejko umiejscowił Kopernika zajętego
astronomią i tak znany malarz stał się
elementem zaciekłej dyskusji naukowej.
Wchodząc od południa do katedry
znajdziemy się od razu przy czwartym
filarze, gdzie jest ołtarz św. Krzyża, a
dawniej był św. Wacława. Ten, którego
patronem był czeski męczennik, był tym,
którym opiekował się Kopernik. I właśnie
przy czwartym filarze zaczynamy
wędrówkę w poszukiwaniu grobu
sławnego astronoma.

portretowy namalował
najprawdopodobniej Ernest Knopke z
Królewca. Ta lokalizacja przyczyniła się do
jeszcze większego zamieszania związanego
z miejscem grobu Kopernika. W kapitule
warmińskiej każdy z szesnastu kanoników
opiekował się jednym z ołtarzy bocznych w
katedrze. Hans Schmauch w 1942 roku
stwierdził, że pierwsze cztery (po dwa z
nawy południowej i północnej) przypisano
prałatom: prepozytowi, dziekanowi,
kustoszowi i kantorowi. Resztę rozdawano
kanonikom, którzy de facto dziedziczyli je
po swoich poprzednikach. Poprzednikami
Kopernika przy ołtarzu św. Wacława byli
Jan Rex i Jan Zanau. Obowiązkiem
kanonika przy takim ołtarzu było
odprawianie mszy intencyjnych, opłacenie
świec i utrzymania ołtarza. Jeżeli kanonik,
tak jak Kopernik, nie miał pełnych święceń
kapłańskich musiał też utrzymywać
wikarego, który za niego wypełniał
obowiązki eucharystyczne. Obyczajem
kanoników było chowanie ich po śmierci
przy ołtarzu, którym się opiekowali i
oznaczenia tego miejsca epitafiami często przygotowanymi za życia (czasem
kanonik zostawiał w kasie kapituły
fundusze na ten cel), na których tylko
dokuwano datę śmierci kanonika.
Kopernik nie zostawił epitafium, ani
funduszy na ten cel.
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słonecznego. Był także kanclerzem,
wizytatorem dóbr kapituły warmińskiej,
zarządcą kasy aprowizacyjnej, opiekunem
stołu kapitulnego, lekarzem i kartografem.
Napisał także traktaty „O ocenie
pieniądza”, a dwa lata później „Sposób
bicia monety” opisujące zjawisko
wypierania z obiegu lepszego pieniądza
przez gorszy. W Olsztynie napisał pierwszy
rozdział swego dzieła „O obrotach...” i
wyrysował swoją wizję układu
słonecznego. To wiedzą uczniowie z
encyklopedii.
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Wędrujące pavimentum
Do tych samych wniosków doszli
naukowcy, mimo że w dniach 11-18
listopada 1953 roku trzech polskich
astronomów sprawdziło czy Kopernik mógł
dokonywać zapisanych przez siebie
obserwacji z takiego miejsca. Mógł, oprócz
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Czaszka południowca
To, że kanoników chowano przy ich
ołtarzach potwierdzają płyty nagrobne
zainstalowane przy ołtarzu św. Krzyża. Nie
ma tablicy Kopernika i jego następców, bo
Jan Loitsch wybrał żywot człeka

świeckiego i ożenił się, a Piotr Kostka
awansował do biskupstwa chełmińskiego i
został pochowany w Chełmży. Płyta
Marcina Kołackiego z leży po północnej
stronie ołtarza, a Andrzeja Zagórnego
przed ołtarzem.
W sierpniu 2004 roku profesor Jerzy
Gąssowski z Instytutu Antropologii i
Archeologii Wyższej Szkoły
Humanistycznej w Pułtusku przebadał
georadaremfragment posadzki przy
ołtarzu św. Krzyża. Georadar służy do
wykrycia różnic w układzie warstw ziemi,
czyli wykrywa gdzie kopano. W wykopach
znaleziono pochówek dziewięcioletniego
dziecka oraz kanonika Andrzeja
Gąsiorowskiego, który żył w latach 16941767 i nie powinien był być pochowany
przy tym ołtarzu. Głębiej odkryto szkielet i
badaczom żywiej zabiły serca.
Sprowadzono na miejsce specjalistę od
odtwarzania twarzy ludzkich na podstawie
znalezionych kości czaszki. Niestety
znaleziona czaszka miała zmiażdżoną część
twarzową, a antropolog orzekł, że należała
ona do 50-letniej osoby,
najprawdopodobniej pochodzącej z
południowej Europy. Rok następny
przyniósł przełomowe odkrycie a świat
obiegły wizualizacje wyglądu twarzy
Kopernika w chwili jego śmierci.
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trzeciego ołtarza licząc od wejścia
głównego. Dlaczego tak daleko od ołtarza
głównego? Bo brakowało miejsca, na
kolejną tablicę. To zmyliło późniejszych
naukowców, którzy kierując się zasadą:
„gdzie epitafium i ołtarz kanonika, tam i
grób jego” uznali, że ołtarz św. Bartłomieja
był pod opieką Kopernika. W 1626 roku do
katedry wkroczyli szwedzcy żołdacy łupiąc
wszystko, nawet tablice nagrobne. W 1735
roku rozpoczęto dobudowę do
południowej ściany kaplicy ufundowanej
przez biskupa Szembeka, dlatego zwanej
kaplicą Szembeka. Najprawdopodobniej
przy okazji tych prac uległo zniszczeniu
epitafium Kopernika, by w 1760 roku
pojawiło się nowe bliżej ołtarza głównego,
na honorowym miejscu. Właśnie tam w
1802 roku Tadeusz Czacki i Marcin Molski
z Warszawskiego Towarzystwa
Naukowego zakończyli ekspedycję do
katedry w celu odkrycia grobu Kopernika.
Pod posadzką przy najnowszym epitafium
znaleźli pochówek biskupa Fleminga z
początku XIV wieku. W maju 1939 roku
ekspedycja naukowców z Królewca przy
kaplicy Szembeka, na wysokości epitafium
ufundowanego przez Kromera, pod
ziemią, w warstwie z epoki renesansu,
odkryła szczątki starca (Kopernik w chwili
śmierci miał 70 lat) i wywiozła je do
Królewca, żeby je przebadać. Wyniki tych
badań są nieznane.
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triquetrum oraz kuliste astrolabium. I do
obserwacji potrzebny był też umyślny,
który sprawdzałby dokładny czas
pokazywany na zegarze katedralnym. Do
dziś nie znaleziono nawet resztek
pavimentum. Jedynym ocalałym
instrumentem astronomicznym Kopernika
jest tablica na ganku olsztyńskiego zamku.
Pavimentum i kwadrant zniszczyli
Krzyżacy, którzy oblegali Frombork w
styczniu 1520 roku. Astronom już nie
odbudował przyrządów, bo nie musiał zaczął pisać swoje dzieło.
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dwóch, ale gdzie zmieściłby triquetrum?
Badacze „przenieśli” obserwatorium na
oktogon, którego konstrukcja zasłaniała
część południowego, interesującego
Kopernika, nieba nad horyzontem. Tam, w
operowaniu instrumentami
przeszkadzałyby dźwigary drewnianej
dzwonnicy. Wreszcie zaczęto szukać
kanonii Kopernika znajdującej się za
murami fortecy na wzgórzu. Ustalono, że
tą kuria była św. Stanisława, położona przy
północnym zboczu bliźniaczego wzgórza
dla tego zajmowanego przez zespół
katedralny. Tam, w ogrodzie można było
wybudować pavimentum, postawić

