
Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, rezydencja 
Mikołaja Kopernika w latach 1516–1521, gdy pełnił funkcję
administratora dóbr wspólnych kapituły, Jan Adamczewski,
Polskie miasta..., s. 121

DUCHOWNY
1497 roku Mikołaj Kopernik został 

przyjęty do kapituły warmińskiej i objął 
kanonikat we Fromborku. W 1507 roku 
z nominacji kapituły został sekretarzem 
i lekarzem swojego wuja, biskupa 
warmińskiego Łukasza Watzenrodego. 
Od 1516 roku zajmował w kapitule 
szereg stanowisk: administratora dóbr 
wspólnych, kanclerza, posła, wizytatora,
opiekuna stołu. W 1537 roku król 
Zygmunt Stary zatwierdził go jako jednego 
z czterech kandydatów na biskupa 
warmińskiego. Nie wiadomo, czy Mikołaj
Kopernik przyjął święcenia kapłańskie. 
Przez długi czas nikt tego nie kwestionował,
a dowodem na to był list Galileusza z 1615
roku, w którym włoski uczony nazwał 
Kopernika „księdzem”. Pogląd ten podważył
w 1868 roku niemiecki teolog i historyk
Franz Hipler w oparciu o wnikliwą 
analizę stosunków panujących w XVI 
wieku w kapitule warmińskiej. Spór 
o święcenia kapłańskie Kopernika wciąż trwa. 

Epitafium w bazylice Świętych Janów Chrzciciela 
i Ewangelisty w Toruniu ufundowane przez lekarza 
toruńskiego Melchiora Pyrnesiusza, około 1580, 
Krzysztof Mikulski, Mikołaj Kopernik. Życie 
i działalność, Toruń 2009, s. 60

Mikołaj Kopernik ze złożonymi rękami; uważa się, 
że Mikołaj Kopernik tuż przed śmiercią wybudził 
się z powylewowej śpiączki, spojrzał na jeden 
z pierwszych drukowanych egzemplarzy swojego 
dzieła De revolutionibus i dopiero wtedy odszedł 
spokojnie, Niezwykłe biografie..., s. 18

Katedra Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku, miejsce pochówku 
Mikołaja Kopernika; jako kanonik Mikołaj Kopernik przebywał tu od 1510 roku aż do swojej 
śmierci w 1543 roku, zamieszkując w wieży wewnątrz murów obronnych, Niezwykłe biografie. 
Mikołaj Kopernik 1473–1543. Pasja życia, Warszawa 2009, s. 18

Nawa główna bazyliki Świętych Janów Chrzciciela i Ewangelisty w Toruniu, 
Krzysztof Mikulski, Mikołaj Kopernik..., s. 8

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku 
Warmińskim; powstał w latach 1348–1400; Mikołaj
Kopernik przeby wał tu w latach 1503–1510, pełniąc
funkcję sekretarza i lekarza biskupa warmińskiego 
Łukasza Watzenrodego, Jan Adamczewski, Polskie
miasta Kopernika, Warszawa 1972, s. 107


