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Nadanie sztandaru to wydarzenie 

zapisujące się w historii szkoły w 
wyjątkowy sposób. Tradycja oznaczenia 
takim symbolem jednostki wojskowej, 
harcerskiej lub szkolnej ma już kilkaset 
lat.  
  

Sztandar – weksylium, czyli znak 
rozpoznawczy, będące znakiem oddziału 
wojskowego, stowarzyszenia, miasta, 
szkoły, instytucji itp. Składa się z płata 
i drzewca zakończonego głowicą. Płat ma 
różne wzory na obu stronach, przeważnie 
obszyty jest frędzlą i przymocowany do 
drzewca skórzanym rękawem i ozdobnymi 
gwoździami. Pod głowicą wiązane są 
wstęgi i szarfy w barwach narodowych lub 
orderów i odznaczeń, którymi posiadacz 
sztandaru został odznaczony. Pod 
wstęgami mogą być mocowane odznaki 

odznaczeń. Sztandar, podobnie jak 
chorągiew, występuje w jednym 
egzemplarzu. 

Pierwsze weksylia, jakie pojawiły 
się w Europie Zachodniej w VIII wieku, 
to proporce, charakteryzujące się 
prostokątnymi płatami, z wyciętymi 
ostrymi językami, mocowane do drzewca. 
Następnie zaczęły upowszechniać się 
herby. W XIII wieku pojawia się kolejny 
rodzaj weksyliów – chorągwie.  

Chorągwie były znakami 
rozróżniającymi walczące strony oraz 
stanowiące punkt odniesienia dla wojsk. 
Za ich pośrednictwem wydawano rozkazy, 
np. rozwinięcie płatu było sygnałem 
rozpoczęcia natarcia. Z tego też powodu, 
utrata chorągwi – kradzież czy zniszczenie 
– w trakcie bitwy miały katastrofalne 
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następstwa. Gestem triumfu było rzucenie 
chorągwi przeciwnika pod nogi wodza. 
Współcześnie, funkcję chorągwi przejęły 
sztandary. Nie mają one już znaczenia 
militarnego, ale nadal są obdarzane szczególną 
opieką przez posiadające je jednostki. Utrata 
sztandaru wiąże się ze skreśleniem jednostki 
z rejestru. Oprócz sztandarów wojskowych, 
występują także sztandary szkolne, 
organizacyjne, oraz należące do różnych 
instytucji rządowych i pozarządowych. Innymi 
współczesnymi weksyliami są proporce 
należące do jednostek harcerskich.  

 

Sztandar Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Olecku składa 
się z dwustronnie haftowanego 
kwadratowego płata i drzewca z głowicą.   

Strona główna płata - rewers jest w 
kolorze niebieskim, na którym centralnie 
na tkaninie czerwonej w kształcie tarczy 
herbowej, obhaftowanej czerwoną 
jedwabną nitką wyhaftowany jest orzeł 
biały. Głowę orła białego zwróconą w 
prawo zdobi złota korona. Dziób i szpony 
również mają złotą barwę.  Rozpostarte 
skrzydła symbolizują dążenie do 
najwyższego lotu, gotowość do 
pokonywania przeszkód i trudności. Nad 

tarczą herbową orła białego został 
wyhaftowany złotą nitką napis: BÓG, 
NAUKA, OJCZYZNA nawołujący do 
krzewienia naszych podstawowych 
tradycji, celów i wartości. 

Pod tarczą herbową widnieje napis 
wykonany złotym szychem „W stulecie 
Niepodległości”, na pamiątkę setnej 
rocznicy odzyskania Niepodległości przez 
Polskę – dwunastego grudnia 2018 roku 
podjęto uchwałę Rady Rodziców 
o ufundowaniu sztandaru. 
Awers sztandaru jest również w kolorze 
niebieskim. W części centralnej płata 
umieszczono wizerunek Mikołaja 
Kopernika na tle siatki kartograficznej kuli 
ziemskiej, wyhaftowanej srebrnym 
szychem. Postać Mikołaja Kopernika: 
twarz koloru cielistego włosy ciemny brąz, 
szata koloru burgund, czerwony, srebrny, 
biały i czarny. Symbolizuje to dążenie 
śladami naszego patrona do wiedzy, która 
jest niezaprzeczalną wartością kształtującą 
odwagę, wytrwałość i mądrość wśród 
uczniów. 
Nad wizerunkiem Mikołaja Kopernika złotą 
nicią wyhaftowano cześć nazwy szkoły: 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, a pod 
wizerunkiem patrona dalsza nazwa szkoły 
złotym szychem: im. Mikołaja Kopernika 
w Olecku. 
 

Boki sztandaru są obszyte złotymi 
frędzlami. Umocowano go do drzewca 
dębowego dwudzielnego złączonego 
srebrnymi tulejami, w górnej części 
drzewca srebrny orzeł ze złotą koroną, 
dziobem i szponami. Do drzewca koloru 
naturalnego na szpilkach umocowana jest 
chorągiew. W górnej części płata 
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sztandaru do drzewca przywiązano biało-
czerwone barwy narodowe z kokardą. 
Nowy sztandar to dzieło Pani Krystyny 
Brzezińskiej z Suwałk. 
Sztandar  dla  społeczności  szkolnej  jest  
symbolem  Polski, Narodu  i Ziemi na 
której mieszkamy, symbolem  Małej  
Ojczyzny,  jaką  jest  szkoła. Pamiętając o 
jego wymowie, należy okazywać mu cześć. 
 

 
 
Postać Mikołaja Kopernika, jego 
patriotyzm, odwaga i prawość życia, 
rozległa wiedza i zainteresowania, 
wytrwałość i naukowa pokora – to 
walory, które my również chcemy czynić 
treścią naszych edukacyjno-
wychowawczych starań. 
Przywołując pamięć Patrona naszej szkoły, 
możemy zauważyć wartości i postawy 
niezwykle potrzebne w życiu 
współczesnej młodzieży. Jesteśmy 
świadomi, że szkoła ma czynić człowieka 
lepszym nie tylko w wymiarze naukowym, 
ale też społecznym, moralnym, 
duchowym. 

Zdajemy sobie sprawę z faktu, 
iż wychowanie jest złożonym procesem 
kształtowania osobowości człowieka, w 
którym bierze udział zarówno szkoła, jak 
i rodzice oraz środowisko lokalne. Istotne 

staje się zatem kształtowanie u uczniów 
postaw warunkujących sprawne 
i odpowiedzialne funkcjonowanie we 
współczesnym świecie, a także 
przygotowanie młodzieży do życia 
w społeczeństwie informacyjnym opartym 
na wiedzy. 

Dlatego zamierzamy kształtować 
postawy sprzyjające ich dalszemu 
rozwojowi indywidualnemu 
i społecznemu, są nimi: uczciwość, 
wiarygodność, odpowiedzialność, 
wytrwałość, poczucie własnej wartości, 
szacunek dla innych ludzi, ciekawość 
poznawcza, kreatywność, 
przedsiębiorczość, kultura osobista, 
gotowość do uczestnictwa w kulturze, 
podejmowania inicjatyw oraz do pracy 
zespołowej. 

W rozwoju społecznym bardzo 
ważne staje się kształtowanie postaw 
obywatelskich, poszanowania tradycji 
i kultury własnego narodu oraz innych 
kultur i tradycji. 

 
W myśl przysłowia łacińskiego per 

aspera ad astra, tj. przez trudy do gwiazd 
stwierdzić można, że aby osiągnąć 
upragniony wymarzony cel trzeba się 
natrudzić. 

Akcentujemy działania związane 
ze wzmocnieniem procesu 
wychowawczego ukierunkowane 
na kształtowanie postaw zgodnych 
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z wartościami i normami społeczeństwa 
demokratycznego. 
Dokładamy wszelkich starań, aby budować 
wspólnotę szkolną opartą na diagnozie 
wychowawczej, rozpoznawaniu potrzeb 
rozwojowych każdego z uczniów, mając na 
względzie ich indywidualną sytuację oraz 
zróżnicowane możliwości i potrzeb. 
Istotne zatem jest budowanie 
pozytywnego klimatu sprzyjającego 
uczeniu się i wychowaniu, ciągła 
modyfikacja działań wychowawczych 
zgodnie ze specyfiką szkoły, zintegrowanie 
działań oraz partycypacja uczniów 
i rodziców. 

 
Cała społeczność szkoły: uczniowie, 
rodzice, nauczyciele, 
wychowawcy, wychowawcy 
wspomagający, pracownicy 
niepedagogiczni szkoły,  
podejmują planowe i przemyślane 
działania wychowawcze, służą rozwojowi 
dzieci i młodzieży oraz propagowaniu 
wartości zgodnie z przyjętymi 
normami w naszym środowisku szkolnym. 

 

Misja szkoły zakłada długofalowe 
działania wytyczające kierunki 

oddziaływań wychowawczych. Mamy za 
zadanie stworzyć wszystkim uczniom takie 
same warunki rozwoju, przygotować ich 
do życia w społeczeństwie otwartym na 
wiedzę, do wyboru dalszej drogi 
kształcenia, człowieka przedsiębiorczego, 
przygotowanego do aktywnego życia we 
współczesnym świecie. 

Tworzymy szkołę na miarę naszych 
wyzwań, szkołę przyjazną, odnoszącą 
sukcesy edukacyjne. W działaniach 
dydaktycznych i wychowawczych 
nauczyciele kierują się przede wszystkim 
dobrem uczniów, troszczą się o ich 
zdrowie, bezpieczeństwo oraz 
poszanowanie godności osobistej. 

W procesie wychowania szkoła za 
podstawę przyjmuje uniwersalne zasady 
etyki, tolerancji, respektując 
humanistyczny system wartości i godność 
osoby ludzkiej

 
Nadrzędną wartością dla określenia wizji 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku jest DOBRO.  
 
DOBRA SZKOŁA to szkoła: 
PROFESJONALNA – czyli świadomie 
budująca i wspierająca rozwój osobisty 
ucznia 
i nauczyciela. 
PRZYJAZNA – dostosowująca wymagania 
programowe do możliwości konkretnego 
pojedynczego ucznia. 
BEZPIECZNA – zapewniająca poczucie 
bezpieczeństwa, pomagająca 
w indywidualnych problemach. 
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RADOSNA – budująca optymizm, 
wyzwalająca radość i pogodę ducha. 
 

 
 
TWÓRCZA – inspirująca do twórczego 
rozwoju nauczycieli, uczniów, rodziców i 
środowisko 
w różnych aspektach życia. 
INTEGRUJĄCA – zachęcająca i wciągająca 
całe środowisko szkolne do 
współdecydowania 
i współdziałania. 
OTWARTA – reagująca na potrzeby 
otoczenia, współpracująca z rodzicami 
i środowiskiem. 

 

 

 

 

CZYSTA – jasna, przestronna, estetycznie, 
higienicznie i bezpiecznie urządzona. 
NOWOCZESNA – skomputeryzowana, bez 
barier architektonicznych, ekologiczna 
w utrzymaniu. 
POLSKA i EUROPEJSKA – odwołująca się do 
tradycji, budująca poczucie dumy 
patriotycznej, wzmacniająca poczucie 
bycia Europejczykiem. 

 

 

Barwy narodowe 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska  

Biało-krwawy,  

Krwawo-biały, lniany  

Opatrunku, który zwiesz się: sztandar,  

Coś się z wielkim krwotokiem uporał!  

Wiatr rozwija ten dokument rany,  

Wznosi w górę bohaterski bandaż,  

Tę pamiątkę,  

Ten dług  

I ten morał.  
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Celem i zadaniem każdej szkoły jest 
dbałość o wszechstronny rozwój młodego 
człowieka, między innymi poprzez 
kształtowanie poczucia tożsamości 
kulturowej, lokalnej i narodowej, postaw 
patriotycznych, rozbudzanie 
zainteresowania kulturą regionu i życiem 
lokalnym. Pracując z dziećmi i młodzieżą, 
nauczyciele zobowiązani są do 
kształtowania pozytywnej postawy wobec 
życia ludzkiego, Ojczyzny i przyrody. 
Rodzice, mają nadzieję, że szkoła zapewni 
mu edukację i wychowanie uwzględniające 
wartości ogólnoludzkie. 

 

Patriotyzm, wychowanie patriotyczne i 
podobne zwroty utraciły siłę wyrazu w 
naszych czasach. Używane często, dla 
osiągnięcia określonych, bieżących celów 
politycznych, nieco spowszedniały. Wobec 
tego przypada tu ważna rola nauczyciela, 
który powinien włożyć wysiłek aby 
nauczyć miłości do Ojczyzny. 

 

Patriotyzm to wielkie słowo. Zgodnie z 
definicja podaną w słowniku Władysława 
Kopalińskiego oznacza: „miłość ojczyzny, 
własnego narodu, połączoną z 
gotowością do ofiar dla niej, z uznaniem 
praw innych narodów i szacunkiem dla 
nich”. 

Wychowanie patriotyczne zawsze było 
obowiązkiem jaki stoi przed każdym z 
nauczycieli i wychowawców. Na drodze 
edukacji mamy wiele okazji do wpajania 
młodzieży wartości patriotycznych. 
Przykładem może być Święto 
Niepodległości , kiedy to uczniowie 
śpiewają hymn państwowy i dowiadują się 
o burzliwych losach odzyskiwania przez 
Polskę niepodległości. Nie potrzeba 
wprowadzać specjalnych lekcji, aby 
dzieciom i młodzieży przekazać, że dobro 
Ojczyzny jest dla nas Polaków najwyższą 
wartością. 

Istotne w wychowaniu jest kształtowanie 
przez nauczycieli patriotycznych postaw 
uczniów, czyli pozytywnego nastawienia 
wobec Ojczyzny i jej problemów. 

Patriotyzm powinien się kojarzyć również z 
szacunkiem dla narodowej przeszłości, 
tradycji i nieobojętności wobec czasów 
teraźniejszych. Patriotyzm dnia 
dzisiejszego to także troska o polityczne 
losy ojczyzny, ale jeszcze bardziej troska o 
rodzinę, poszanowanie własności 
prywatnej i społecznej, sumienne 
wykonywanie obowiązków w miejscu 
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pracy, przedkładanie dobra wspólnego 
nad własne. 

 

Każdy Polak zna najważniejsze wydarzenia 
z historii Polski, a do tych zapisanych 
złotymi zgłoskami należy zwycięstwo pod 
Grunwaldem. W czasie uroczystej 
inauguracji roku szkolnego 2019 / 2020 
wybrzmiały słowa z dzieła 
Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”: 

„A  wtem  stało  się  coś  jeszcze  
okropniejszego. (...) Rumak  i  jeździec zwalili 
się nagle, a wraz z nimi zachwiała się i padła 
chorągiew. 
W  jednej  chwili  setki żelaznych  ramion  
wyciągnęło  się  po  nią,  a  ze wszystkich piersi 
niemieckich wyrwał się ryk radości. Zdało im 
się, że to koniec,  że  strach  i  popłoch  ogarną  
teraz  Polaków,  że  przychodzi  czas klęski,  
mordu  i  rzezi,  że  już  uciekających  tylko  
przyjdzie  im  ścigać i wycinać. 
Ale  oto  właśnie  czekał  ich  straszny  i  
krwawy  zawód.  Krzyknęły wprawdzie z 
rozpaczą jak jeden mąż wojska polskie na 
widok upadającej chorągwi,  lecz  w  tym  
krzyku  i  w  tej  rozpaczy  był  nie  strach,  ale 
wściekłość. Rzekłbyś, żywy ogień spadł na 
pancerze.  
Rzucili się jak lwy ku miejscu najstraszniejsi 
mężowie z obu armii i rzekłbyś, burza 
rozpętała się koło chorągwi. [...] Ni jeden 
Niemiec nie wyszedł żywy z tej burzy i po 
chwili powiała znów nad polskimi zastępami 
odbita chorągiew.  

Wiatr poruszył ją, rozwinął i rozkwitła 
wspaniale jak olbrzymi kwiat, jako znak 
nadziei  i  jako  znak  gniewu  Bożego  dla  
Niemców,  a  zwycięstwa  dla polskich rycerzy. 
Całe  wojsko  powitało  ją  okrzykiem  tryumfu  
i  uderzyło  z  taką zapamiętałością  w  
Niemców,  jakby  każdej  chorągwi  przybyło  
w dwójnasób sił i żołnierzy.” 
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Niepodległa, niepokorna 

Janusz Szczepkowski 

Wielu zbrojnych tędy przeszło,  
Sporo się przelało łez, 
Lecz wracali tu z orkiestrą,  
Bo zwycięstwo jedno jest,  
Więc szumiały dla nich wierzby,  
I zakwitał biały bez, 
Kiedy szli do niepodległej,  
Spoza gór i rzek.  
 
Niepodległa, niepokorna 
zawsze była, będzie, jest.  
Uskrzydlona bielą orła, 
bije rytmem naszych serc.  
Niepodległa, niepokorna już nie zniknie 
nigdy z map, 
Bo jest nasza, bo jest wolna, 
bo na imię Polska, Polska ma.  
 

Jeszcze kurz nie opadł z drogi,  
Jeszcze się czerwieni mak, 
a już wpisał czas w historię  
Tyle nowych dni i dat.  
Wszystkie znane i wciąż bliskie,  
Bo dotyczą przecież nas.  
I tej nuty Chopinowskiej,  
Która w sercach gra.  
 
Niepodległa, niepokorna 
zawsze była, będzie, jest.  
Uskrzydlona bielą orła, 
bije rytmem naszych serc.  
Niepodległa, niepokorna 
już nie zniknie nigdy z map,  
 

Bo jest nasza, bo jest wolna, 
bo na imię Polska, Polska ma.  

Niepodległa, niepokorna 
już nie zniknie nigdy z map,  
Bo jest nasza, bo jest wolna, 
bo na imię Polska, ma.  
Niepodległa, niepokorna 
już nie zniknie nigdy z map,  
Bo jest nasza, bo jest wolna, 
bo na imię Polska ma. Polska ma. 
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HISTORIA NASZEJ SZKOŁY  

Początki istnienia obecnego budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 2 mieszczącego się 
przy ulicy Słowiańskiej 1 związane są z 
latami dwudziestymi ubiegłego stulecia. 
Olecko(w tamtym czasie nazywało się 
Margrabowo), było wówczas miastem 
powiatowym i wchodziło w skład Prus 
Wschodnich, które należały do państwa 
niemieckiego. 

Pod koniec XIX wieku w Olecku istniały 
dwie szkoły publiczne i trzy szkoły 
prywatne. W latach następnych tego 
stulecia nastąpił dalszy rozwój szkolnictwa. 
Powstała Szkoła Rolnicza, Szkoła Publiczna 
na ulicy Szpitalnej(Pocztowej), prywatna 
Wyższa Szkoła Dziewcząt, prywatne 
przedszkole panny Satorius oraz 
jednoklasowa szkoła w winiarni na ulicy 
Sedrańskiej (Gołdapskiej).  

Wraz z wybuchem II wojny światowej w 
1939 roku szkoła nadal funkcjonowała. 
Zmieniła się jedynie obsada okręgowego 
kuratorium w Olecku. Za Bajhora, który 
wstąpił do armii 
niemieckiej(Wermachtu)powołany został 
Waitschies. Sytuacja diametralnie zmieniła 
się, gdy wojska niemieckie wycofały się z 
frontu wschodniego i realnym stało się 
zagrożenie ze strony Armii Czerwonej. W 
tej sytuacji Szkoła Publiczna przed 
wakacjami 1944 roku zawiesiła swoją 
działalność. W pomieszczeniach szkolnych 
utworzony został szpital polowy. W Olecku 
po wakacjach 1944 kontynuowana była 
jedynie nauka w Domu Sierot, lecz i ten 
stał się wkrótce polowym szpitalem. W 
roku 1945 budynek szkolny przy dzisiejszej 
Słowiańskiej zostaje zniszczony. 

 

 

Po II wojnie światowej w wyniku 
porozumień zawartych między 
światowymi mocarstwami Prusy 
Wschodnie a wraz z nimi Olecko zostało 
włączone do Polski. Początki powojenne 
były trudne, nie tylko, jeżeli chodzi 
o szkolnictwo, ale również inne dziedziny 
życia. W szkolnictwie brakowało 
wykwalifikowanych nauczycieli, 
podręczników, sprzętu i pomocy 
naukowych. Stan budynków zniszczonych 
podczas II wojny światowej nie pozwalał 
na podjęcie zajęć lekcyjnych. 

W dniu 1 stycznia 1960 roku decyzją 
Ministra Oświaty Liceum Ogólnokształcące 
zostaje przeniesione na ulicę Lenina 
(budynek Szkoły Podstawowej nr 3), 
natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła 
Podstawowa nr 3 tworzą nową placówkę  
o nazwie Szkoła Podstawowa nr 2. 

W maju 1964 roku z inicjatywy Komitetu 
Rodzicielskiego rozpoczęto starania 
o ufundowanie szkole sztandaru i nadaniu 
jej patrona. Po wielu zbiórkach, a także 
wpłatach instytucji publicznych, sztandar 
został ufundowany. Nastąpiło to 23  
stycznia 1965 i wiązało się również z 
obchodami dwudziestej rocznicy 
wkroczenia Armii Czerwonej do 
Olecka. Pamiątkowe zdjęcia pod 
sztandarem wbili przedstawiciele 
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ówczesnych partii, instytucji 
i organizacji. 

 

Od tej pory pełna nazwa szkoły to 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Olecku. 

 

Obchody 500 rocznicy urodzin Kopernika 

Bardzo istotnym momentem dla 
działalności i funkcjonowania Szkoły 
Podstawowej nr 2 było przyjście 
nauczyciela wychowania fizycznego 
Władysława Żurowskiego. 

Po raz pierwszy lodowisko przy Szkole 
Podstawowej nr 2 zostało wylane w roku 
szkolnym 1955/56. Od 1957 roku pieczę 
nad lodowiskiem sprawowała, założona w 
dniu 12 lutego tego roku spółdzielnia 
uczniowska ,,Jutrzenka” pod opieką 
Władysława Żurowskiego. 

Wraz z dniem 1 września 1974 roku 
nastąpiła kolejna reorganizacja szkoły. 
Szkoła Podstawowa nr 2 zmieniona została 
na Zbiorczą Szkołę Gminną. Oprócz 
uczniów z Olecka uczęszczały również 
dzieci z okolicznych miejscowości. 

W roku szkolnym 1984/85 nastąpiła 
kolejna reorganizacja szkół. Zlikwidowano 
funkcję Miejsko-Gminnego dyrektora, a 
Zygmunt Makowski, który pełnił po raz 
ostatni tę funkcję przeszedł do pracy w 
Wydziale Oświaty w Olecku, gdzie pełnił 
funkcję inspektora. Nowym dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 2 został Edward 
Szarnecki, wicedyrektorem Władysław 
Gawroński, a następnie Halina Formus 
oraz Stefania Myszczyńska. Po Edwardzie 
Szarneckim w roku szkolnym 1990/91 
dyrektorem została Halina Gałaszewska. 
Natomiast kolejnym już ostatnim 
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika został Władysław 
Gawroński(rok szkolny 1996/1997). Po 
przekształceniu w szkoły na Gimnazjum 
pan Gawroński został jego dyrektorem, 
następnie pani Anna Siemiatycka. Dziś 
funkcję dyrektora piastuje pani Barbara 
Taraszkiewicz. 
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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.

Kopernik badając przyczyny zarazy w 
Olsztynie odkrył, że jej głównym 
powodem był spożywany 
zanieczyszczony chleb, który często 
lądował na ziemi, po 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 
ustąpiła, a smarowanie chleba masłem 
stało się popularne w całej Europie. 

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 Jagiellońskiej. 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 
 

 


