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Pomnik Mikołaja Kopernika to symbol najwyższy nauk i umiejętności zrodzonych na ziemi polskiej, 
który był świadkiem wielkich tragedii na rodowych i walk o wolność myśli i ducha polskiego.

Piotr Biegański, 1951

W 1810 roku Stanisław Staszic zwró-
cił się do rodaków z prośbą o finanso-
we wsparcie budowy pomnika Mikoła-
ja Kopernika. Spośród projektów posą-
gu zachowały się m.in. rysunki z pomy-
słem Piotra Aignera z  roku 1810 (ko-
lumna ze znakami Zodiaku) czy Hilare-
go Szpilowskiego z roku 1815 (obelisk 
zbliżony do stojącego na placu św. Pio-
tra w Rzymie). Powstało jedenaście pro-
jektów cokołu pomnika, zdecydowano 
się na pomysł Adama Idźkowskiego. Za-
stanawiano się też nad wyborem ma-
teriału (marmur, granit czy brąz) i miej-
sca usytuowania monumentu (plac Ka-
zimierzowski czy Akademiczny). Stani-
sław Staszic ofiarował na budowę po-
sągu 100000 złotych polskich, a 70000 
dodatkowo zapisał w testamencie. Na 
wykonawcę projektu wybrał duńskie-
go rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. 
Umowę z mistrzem podpi sano w 1820 
roku, a gipsowy model (postać Mikoła-
ja Kopernika siedząca na krześle w to-
dze akademickiej z  oczami wzniesio-
nymi ku niebu i sferą armilarną w dło-
niach) miał być przysłany do War-
szawy w  ciągu osiemnastu miesięcy.  
Thorvaldsen zmienił nieco projekt (po-
stać Kopernika umieścił na skale) i przy-
słał model dużo później, tak że sprawa 
wystawienia pomnika ciągnęła się aż 
dwadzieścia lat. Odlew wykonał fran-
cuski brązownik, wspólnik Jana Nor-
blina Jan Baptysta Grégoire, a po jego 
śmierci w 1829 roku — ojciec Klau-
diusz Franciszek i brat Emil. W  cza-
sie uroczystości odsłonięcia pomnika  
11 maja 1830 roku mowę wygłosił  

Julian Ursyn Niemcewicz. Rozprawę 
o wielkim polskim astronomie miał od-
czytać Jan Śniadecki, lecz z  przyczyn 
zdrowotnych nie mógł przyjechać na ce-
remonię; orkiestra pod dyrekcją Józefa  
Elsnera zagrała hymn skomponowa-
ny specjalnie na tę okazję przez Karo-
la Kurpińs kiego. Legenda głosi, że tego 
dnia było pochmurno, ale w  najważ-
niejszym momencie uroczystości za-
jaśniało słońce i  oświetliło wspania-
łe dzieło duńskiego mistrza. W  1894 
roku pomnik odnowiono — wymienio-
no cokół i stopnie na wykonane z gra-
nitu finlandzkiego. Wokół monumen-
tu założono kwietnik z  ogrodzeniem, 
które rozebrano w czasach międzywo-
jennych, kiedy Krakowskie Przedmieście 
poszerzono, a pomnik przesunięto bli-
żej Pałacu Staszica. W czasie 2. wojny 
światowej polski napis zasłonięto brą-
zową tablicą ze słowami w języku nie-
mieckim. Podczas brawurowej akcji 
11 lutego 1942 roku Alek Dawidowski  
zdjął ciężką, przymocowaną czterema 
śrubami niemiecką płytę. Uszkodzo-
ny w  czasie powstania warszawskie-
go pomnik Niemcy wywieźli z Warsza
wy w celu przetopie nia. Po wojnie zo-
stał on odnaleziony na Śląsku. Podda-
no go restauracji pod kierunkiem pro-
fesora Stanisława Jagmina w  odlewni 
„Bracia Łopieńscy” i odsłonięto 22 lipca  
1949 roku. W czasie remontu Krakow-
skiego Przedmieścia w 2007 roku wokół 
pomnika Mikołaja Kopernika umiesz-
czono mapę nieba z zaznaczonymi na 
niej planetami (projekt Antoniego Gra-
bowskiego). 

Stajesz więc, Wielki Mężu, Kapłanie niegdyś Najwyższego, Chwało Na szej Ziemi, przed tym przybytkiem  
nauki i umiejętności! Strzeż go od wszelkich złych przygód!

Julian Ursyn Niemcewicz, 1830
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