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lekcja
z listu 
św. Pawła Ap. 

do Koryntian 

( I ,  9 ,  2 4  -  2 7 )

N IE D Z IE L A  
S T A R O Z A F U S T N A  
(S iedem dziesią ta  i ca) 

B rac ia ! Czyż n ie w iec ie , i e  ci, 
k tó rzy  b iegną w  zaw ody , choć 
w szyscy biegną, jed en  ty lk o  
o trzym u je  nagrodę? Tak  b ieg
n ijc ie , abyście o trzym ali. A  
każdy, k tó ry  idzie w  zaw ody, 
od w szystk iego  się p ow s trzy 
m u je : on i, a by  otrzym ać w ie 
n iec zn ikom y, a m y —  trw a 
ły . Ja ted y  tak b iegnę n ie ja 
koby  na oś lep ; tak w alczę, n ie 
ja k ob y  w ia tr  uderzał, a le k a r
cę ciało m o je  i do posłuchu 
przym uszam , obym  snacLż in
nych nauczając sam n ie by ł 
odrzuconym . Bo nie chcę, bra
cia, abyście w ied z ieć  n ie  m ie li, 
że o jc ow ie  nasi w szyscy  b y li 
pod ob łok iem  i  że w szyscy 
przez m orze przeszli. I  w szyscy 
w  M ojżeszu , obłoku i  m orzu 
ochrzczeni byli. I  w szyscy p o 
ż yw a li tenże pokarm  duchow y, 
w szyscy p ili tenże napój du
chowy (a pili z opoki ducho
wej, która im  tow arzyszyła , a 
Opoką był Chrystus). A le  nie 
w w ie lu  z nich upodobał sobie 
Bóg. ,

według 

św. Mateusza 

( 2 0 ,  1 -  1 6 )

Onego czasu rzek i Jezus ucz
niom  sw oim  tę p rzypow ieść: 
Podobne jest bow iem  K ró le 
stwa N ieb iesk ie  gospodarzow i, 
k tó ry  w yszedł bardzo rano 
najm ow ać robotn ików  do w in 
n icy  sw o je j. A  uczyn iw szy z 
robotn ikam i um owę po dena
rze za dzień  posiał ich do w in 
n icy  sw o je j. I  w yszed łszy  około 
godziny trzec ie j u jrza ł Innych 
sto jących  na rynku  bezczyn 
nie. I  rzek ł im : id źc ie  i w y  
do w in n icy  m o je j, a co będzie 
sp raw ied liw ie , dam wam. A 
oni poszli. I  znowu w yszedł 
około szóstej i d z iew ią te j ga 
dziny i uczyn ił podobnie. W y 
szedł jeszcze akolo jedenastej 
i znalazł innych stojących , i 
pow iedzia ł im : Czemu to sto i
cie, próżnu jąc dzień ca ły? M ó 
w ią  m u: Bo nas n ikt n ie na
ją ł. R zek ł im : Id źc ie  i w y  do 
w inn icy  m o je j. A  g d y  nad
szedł w ieczór, rzek ł pan w in 
n icy  rządcy swem u: Z w o ła j
robotn ików  i daj im  zapłatę, 
począw szy od ostatnich aż do 
p ierw szych . G dy tedy przyszli, 
k tórzy  około jedenastej gadzi
ny p rzyby li, o trzym ali po de
narze. A  gdy p rzyszli tak ie  
p ierw si, m niem ali, że w ięce j 
otrzym ają , a le i oni o trzym ali 
po denarze. A  w ziąw szy, szem 
rali p rzec iw  gospodarzow i, m ó 
w iąc : CI ostatn i ty lk o  jedną  
godzinę pracow ali, a uczyn iłeś 
ich rów n ym i nam, k tórzyśm y 
znosili c iężar dnia i upału. A  
on odpow iadając jednem u z 
nich rzek ł: P rzy ja c ie lu , n ie
w yrządzam  ci k rzyw dy. C zy- 
i ta  się ze mną nie u m ów ił za 
denara? W eźm ij, co tw o je , a 
idź; chcę w szakże i tem u ostat
niemu dać jako  i tob ie. C zy llż  
mi nie w olno uczynić, co chcę? 
I czyż z łym  patrzysz ok iem  na 
to, żem  ja  dobry? Tak cl ostat
ni będą p ierw szym i, a p ierw si 
ostatnim i. Bo w ielu  jes t w e 
zwanych, ale mało w ybranych .

Kraj Moabitów

Niebo zapłatę
Każdy czyn, podejmowany przez rozumnego 

człowieka, zmierza do określonego celu. Ten sta
nowi dlań równocześnie wynagrodzenie za wkła
dany wysiłek. I tak przykładowo: zapobiegliwa 
troskliwość rodziców pozwala ich dzieciom w 
efekcie zdobyć wykształcenie i pozycję społeczną, 
a te znów dla ojca i matki stanowią także re
kompensatą za trud wychowania.

Dla chrześcijanina najwspanialszą nagrodą, 
najlepszą zapłatą, płaconą hojną dłonią za żmu
dny i upalny dzień pracy (por. ewangelijną pe
rykopę) całego życia jest niebo. Niedwuznacznie 
mówi o tym Apostoł: „Toczyłem dobry bój, za
wodu dokonałem, wiarym dochował. Na ostatek 
odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, 'który 
mi wręczy Pan, sędzia sprawiedliwy w on dzień, 
a nie tylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyj
ście Jego” (2 Tym. 4, 7—8). Stąd kilka refleksji
o najwyższym i ostatecznym celu naszych wszyst
kich prac i wysiłków.

O niebie u c z y  sam Z b a w i c i e l .  Zwykle 
posługuje się przy tym obrazami i alegoriami. 
Niebo nazywa „żywotem wiecznym” , „domem 
Ojca” : „I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawie
dliwi do żywota wiecznego” (Mt. 25,46), „To jest 
bowiem wolą Ojca mego, aby każdy, kto spoglą
da na Syna i wierzy weń miał żywot wieczny” 
(J. 6,40). Ów „żywot wieczny” porównuje też do 
tego co najprzyjemniejsze w ludzkim pożyciu, 
do tego co stanowi chwilę błogiego wytchnie
nia po znoju pracy — do biesiady, do weselnej 
uczty (Mt. 22,2— 14; Łk. 14,15—24).

Z kolei pojęcie nieba w y j a ś n i a j ą  a p o 
s t o ł o w i e .  Oto św. Jam pisze: „Kto zwycięży, 
dozwolę mu z sobą zasiąść na tronie moim, ja
kom i ja zwyciężył i zasiadł z Ojcem na tronie 
Jego” (Obj. 3,21). Sw. Paweł przytacza znów zna
mienną wypowiedź proroka Izajasza o niebie: 
„Oko nie widziało i  ucho nie słyszało, i w  serce 
ludzkie nie wstąpiło co przygotował Bóg tym, 
którzy Go miłują” (1 Kor. 2,9).

'W  nieibo — zapłatę, w  niebo — koronę wszela
kich wysiłków w i e r z ą  bez reszty bohater
scy m ę c z e n n i c y  pierwszych wieków chrze
ścijaństwa. A  prześlicznym symbolem tych z  „Ży
wych pochodni Nerona” i tych z amfiteatru 
Sienkiewiczowskiego „Quo vadis” jest diakon 
Szczepan, z okrzykiem bezgranicznej satysfakcji: 
„Widzę niebiosa otwarte” (Dz. Ap. 7,56).

Zresztą cała, rozległa w czasie i przestrzeni 
h i s t o r i a  l u d z k o ś c i ,  od starożytnej Ba
bilonii, przez Egipt, Grecję i Rzym, współcze
snych wierzeń europejskiego, czy amerykańskie
go kontynentu, poprzez gąszcza tajg i  spiekotę 
pustyń, jest itfielkim d o w o d e m  żywej wiary 
w istnienie wiekuistej nagrody za dobre czyny 
doczesnego życia.

I nic w  tym dziwnego. Przecież sama l u d z 
ka n a t u r a  d o m a g a  s i ę  istnienia nieba. 
Z płaczem bowiem rodzi się człowiek. Ze łzą w 
oku idzie on zazwyczaij przez życie. Słońce szczę
ścia rzadko świeci nam w tej ziemskiej wędrów
ce. Ale nawet gdyby ktoś opływał we wszystko 
co ludzie popularnie nazywają szczęściem, to czy 
naprawdę jest szczęśliwy? Czyż nie są znane 
słowa Salomona: „Marność nad marnościami i 
wszystko marność” (Eccl. 1,2). A  o tym niezwy
kłym królu Izraela mawiano, iż potęga, mądrość 
i sława ścieliły się w wieńcu u jego stóp! W iel
ki zaś Goethe, na dwa lata przed śmiercią miał 
zwierzać się przyjacielowi: „Ludzie nazywają 
mnie zawsze dzieckiem szczęścia, a ja nawet 
przez jeden dzień nie byłem prawdziwie szczę
śliwym” . Dlaczego? Bo „Niespokojne jest ludz
kie serce, dopóki w Bogu nie spocznie”, pod
powiada św. Augustyn. A  sprawiedliwość, czy i 
ona nie domaga się istnienia nieba? Ta bowiem 
w doczesnym symbolu, w ludzkim wydaniu, ma 
przewiązane oczy. Nie potrafi dostrzec głębi czło
wieczych intencji i motywów. Stąd tyle, tyle 
rozczarowań, załamań, nawet tragedii...

Zostaje więc niebo, o którym św. Bernard po
wiada: „Ziemski pielgrzymie, czegokolwiek spo
dziewasz się, do czegokolwiek tęsknisz to wszy
stko otrzymasz kiedyś z rąk Ojca” . Bo tam 
„Otrze Bóg wszelką łzę z oczu, a śmierci już nie 
będzie, ani smutku, ani wołania, ani bólu” (Otoj. 
21,4).

Jednak ten „żywot wieczny”, ten „wieniec 
sprawiedliwości” mamy posiąść w nagrodę za 
zwycięsko ukończony bieg na stadionie życia 
(por. mszalną Lekcję). Zatem: „TA K  BIEGNIJ
CIE, ABYŚCIE OTRZYM ALI” (1 Kor. '‘ .24).

Ks. ANTONI PIETRZYK

N A  O K Ł A D C E :  P O R T R E T  M IK O Ł A J A  K O P E R N IK A  W  B A Z Y L IC E  
Ś W .  J A N A  W  T O R U N IU
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W dniu 19 lutego bieżącego ro
ku przypada 500-tna rocznica u- 
rodzin Mikołaja Kopernika, a w 
maju br. 430-ta rocznica jego zgo
nu. Rok 1973 będzie zatem — 
w pełnym tego słowa znaczeniu — 
rokiem Kopernika. Rocznica ta 
będzie obchodzona uroczyście za
równo w kraju, jak również na 
całym świecie. Ośrodkiem głów
nych uroczystości kopernikow
skich będzie Toruń, miasto ro
dzinne Kopernika. W  murach to
ruńskiego grodu Kopernik spędził 
dzieciństwo oraz wczesną mło
dość. W Toruniu żyła również 
bliższa i dalsza rodzina astrono
ma. W środowisku kulturalnym 
mieszczaństwa toruńskiego zyski
wał wiedzę życiową oraz zachętę 
do dalszych studiów i drogi na
ukowej.

Kopernik zawsze podkreślał 
swe toruńskie pochodzenie, dzięki 
czemu znany jest dzisiaj przede 
wszystkim jako „toruńczyk”, jako 
syn Pomorza, zawsze wiernego 
polskiej Ojczyźnie. Toruń posia
da przy tym właściwą dla plano
wanych tu uroczystości i poczy
nań — oprawę gotycką, pochodzą
cą w dużej mierze z epoki Ko
pernika, m. in. dom rodzinny Ko
pernika oraz wiele wspaniałych 
obiektów architektury. Pozwoli to 
uczestnikom obchodów koperni
kowskich na bezpośrednie zbliże
nie do epoki, w której żył i dzia
łał wielki uczony.

Toruń posiada także od 1945 r. 
Uniwersytet imienia Mikołaja 
Kopernika, na którym od począt
ku rozwijany jest silnie kierunek 
astronomii oraz inne nauki mate
matyczno-przyrodnicze. Szczegól
nie astronomia charakteryzuje 
się wybitnymi osiągnięciami, w 
wyniku działalności ośrodka ob
serwacyjnego w Piwnicach pod 
Toruniem, zaopatrzonego w  naj
nowszy sprzęt badawczy. W To
runiu istnieje także właściwa at
mosfera lokalnego kultu Koper
nika.

Biorąc pod uwagę te przesłan
ki władze polityczne naszego kra
ju oraz Komitet Przygotowawczy 
Obchodów Kopernikowskich po
stanowiły przyznać Toruniowi 
priorytet w  organizacji central
nych i wojewódzkich uroczystości 
i obchodów kopernikowskich.

Jednym z głównych zadań w 
obchodach kopernikowskich jest 
rozbudowa Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika w Toruniu w takim 
zakresie, aby można było coraz 
lepiej zaspokajać rosnące potrze
by socjalno-bytowe i naukowo- 
dydaktyczne toruńskiej społecz
ności akademickiej. Rozbudowa 
uczelni toruńskiej będzie stano
wić główny i najtrwalszy pom
nik jubileuszu 500-lecia urodzin 
Mikołaja Kopernika. Rozbudowa 
Uniwersytetu uznana została jako 
inwestycja długofalowa, rozłożo
na na lata 1966—1980, według 
koncepcji opracowanej przez 
władze uczelniane i zaakceptowa
ne przez ministra Szkolnictwa 
Wyższego, Nauki i Techniki. Ge
neralne założenia inwestycji so
cjalno-bytowych i obiektów dy
daktyczno-naukowych w ramach 
zaplanowanej rozbudowy Uni
wersytetu obejmują trzy kolejne 
pięcioletnie etapy. Obecnie do
biegł końca pierwszy etap budo
wy miasteczka uniwersyteckiego 
na Bielanach — przedmieściu To
runia. Kosztem ponad pół miliar-

ratu ze Studium Języków Ob
cych. W  pierwszym kwartale br. 
nastąpi przekazanie zespołu bu
dynków Wydziału Biologii i Na
uki o Ziemi. Najwięcej uwagi po
święca się jednak auli uniwersy
teckiej. Tutaj właśnie 18 lutego 
br. nastąpi uroczysta inauguracja 
obchodów 500-tnej rocznicy uro
dzin Kopernika. Aula może po
mieścić tysiąc osób na widowni i 
ponad dwieście na okazałej sce
nie.

Miasteczko na Bielanach moż
na zaliczyć do najładniejszych o- 
środków akademickich w  kraju. 
Toruńska Starówka objęta została 
także pracami remontowymi i 
modernizacyjnymi. Przeprowa
dzono również wiele robót kon
serwacyjnych. Dzielnica Staro
miejska stanowi zabytkowy ze
spół urbanistyczno-architekto
niczny o znaczeniu ogólnoświa
towym. Ta część miasta jest je
dynym w swoim rodzaju pomni
kiem historycznym, ukazującym 
poziom materialny i kulturalny 
Torunia na przełomie średnio
wiecza i renesansu. W  ramach o- 
gólnopolskiej weryfikacji zabyt
ków architektury dzielnica Staro
miejska Torunia uznana została 
jako zabytek grupy „O” (tj. o 
znaczeniu ogólnoświatowym). Ze
spół budynków stanowi świetną 
ilustrację atmosfery czasów Ko
pernika.

W dniu 18 lutego br. Toruń bę
dzie miejscem centralnej inaugu
racji obchodów kopernikowskich. 
Uroczystości rozpoczną się o godz.
11 na Rynku Staromiejskim z u- 
działem mieszkańców Torunia i 
zaproszonych gości z całego kra
ju i z zagranicy. Pod Pomnikiem 
M. Kopernika zostaną złożone 
wieńce, w Ratuszu nastąpi o- 
twarcie wystaw kopernikowskich, 
udostępnione zostaną zwiedzają
cym wystawy w Domu Koperni
ka i przyległej kamienicy.

O godz. 14.30 rozpocznie się 
uroczysta akademia w auli Uni
wersytetu z udziałem przedsta
wicieli najwyższych władz poli
tycznych i państwowych.

Odbędzie się także szereg im
prez kulturalnych, jak np. pre
miera filmu Czesława i Ewy Pe- 
telskich pt. ..Mikołaj Kopernik” 
oraz spektakl teatralny „Zycie 
Galileusza” B. Brechta w  Teatrze 
im. Horzycy.

W  dniu 18 lutego rozpoczną się 
także uroczystości inauguracyjne 
obchodów kopernikowskich w 
dwóch innych miastach silnie 
związanych z działalnością Miko
łaja Kopernika: w Olsztynie i 
Krakowie.

W okresie do 24 lutego br. o- 
twarta zostanie wystawa „Zycie 
i twórczość M. Kopernika”, odbę
dzie się galowy koncert zespołów 
studenckich Krakowa, dedyko
wany Kopernikowi, oraz wiele 
imprez towarzyszących.

W Warszawie przewiduje się 
m. in. złożenie wieńców 19 lutego 
br. pod pomnikiem Mikołaja Ko
pernika na Krakowskim Przed
mieściu oraz otwarcie wystawy 
„Mikołaj Kopernik — człowiek, 
myśl, dzieło” w Muzeum Techni
ki NOT.

LECH WILEŃSKI

W H O Ł D Z I E  
KOPERNIKOWI

da złotych — bo tyle mniej wię
cej zainwestowano od roku 1968 
w 80-hektarowy teren miastecz
ka ’— powstała cała część socjal
na. Czynne są trzy domy studen
ckie, dwa hotele asystenckie, ol
brzymia stołówka, ośrodek zdro- 
\\ la / półsanatorium. Z obiektów 
dy !ak‘ vczno-naukowych oddany 
zos'al 'o użytku budynek rekto
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PRÓBY REHABILITACJI KOŚCIELNEGO URZĘDU CENZORSKIEGO 
W SPRAWIE DZIELĄ KOPERNIKA

20.XII.1972 r. na Wydziale Pra
wa Kanonicznego Akademii Teo
logii Katolickiej w Warszawie od
była się ogólnopolska sesja kano- 
nistów. Obok pracowników na
ukowych Wydziału Prawa Kano
nicznego ATK  i KUL-u, uczest
niczyli w niej kanoniści z semi
nariów diecezjalnych i zakonnych 
oraz z poszczególnych kurii die
cezjalnych. Wziął w  niej udział 
prorektor ATK, ks. prof. dr Igna
cy Subera. Sesję otworzył ks. doc. 
dr Marian Żurowski, dziekan Wy
działu Prawa Kanonicznego ATK.

Ks. doc. dr Tadeusz Pawluk, 
prodziekan Wydziału Prawa Ka
nonicznego ATK  wygłosił refe
rat, w  którym omówił sprawę u- 
stosunkowania się kościelnego u- 
rzędu cenzorskiego do dzieła Mi
kołaja Kopernika: „De revolutio- 
nibus orbium coelestium” . Prele
gent nie ograniczył się do ukaza
nia wydarzeń mających bezpo
średnio wpływ na zamieszczenie 
w indeksie ksiąg zakazanych 
dzieła Mikołaja Kopernika, ale 
starał się także przedstawić głęb
sze przyczyny, które ukierunko
wały ich bieg. Podkreślił on, że 
tkwiły one w  zjawiskach ówcze
snego życia społecznego oraz mia
ły powiązanie z mentalnością lu
dzi tamtej epoki.

Ks. Pawluk podkreślił, że Kon
gregacja Indeksu, jako centralny 
urząd cenzorski w  Kościele, wcią
gając w  1616 r. dzieło Mikołaja 
Kopernika do indeksu, dodała 
klauzulę: donec corrigatur. Ozna
czało to, że dzieło zawiesza się do 
czasu .wniesienia do niego popra
wek. Dekret wskazujący na frag
menty, które w dziele należało 
poprawić, ukazał się w  roku 1620. 
Zalecenia dekretu sprowadzały 
się do tego, aby teorię o układzie 
słonecznym Mikołaja Kopernika, 
tam gdzie ona została podana 
jako prawdziwa, przedstawić je
dynie jako hipotezę.

Kościelny urząd cenzorski —
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stwierdził dalej mówca — nigdy 
nie stał na stanowisku, że nauka 
Mikołaja Kopernika nie da się 
pogodzić z wiarą w sposób abso
lutny. Naukę tę, mimo wciągnię
cia dzieła do indeksu, można było 
zawsze głosić jako hipotezę; zda
niem kościelnego urzędu cenzor
skiego ówczesny stan wiedzy nie 
zezwalał na głoszenie jej jako 
teorii pewnej.

W  zakończeniu ks. Pawluk po
wiedział, że negatywne stanowi
sko kościelnego urzędu cenzor
skiego do teorii Mikołaja Koper
nika nie było odosobnione. Teoria 
ta miała licznych przeciwników 
zdrożnych środowisk społecznych 
i to na przestrzeni prawie dwóch 
wieków. Byli wśród nich żarów-

Ratusz w  Toruniu.
C ollegium  Maius w  K ra k ow ie .

no rzymskokatolicy, jak i przed
stawiciele innych wyznań, teolo
gowie oraz reprezentanci innych 
dziedzin nauki. Argumentem 
przeciwników kopernikowskiego 
układu słonecznego nie zawsze 
było Pismo św. tłumaczone lite
ralnie. Wysuwano także argu
menty, tzw. naukowe.

Dzieje recepcji heliocentryzmu 
to dzieje powolnego obumierania 
silnie zakorzenionych w  umysło- 
wości ludzkiej nauk przekazanych 
przez starożytność i przyswajania 
nowożytnych nauk przyrodni
czych. Gdy chodzi o Kościół, do
szła tu jeszcze dodatkowa trud
ność spowodowana niepełnym 
rozwojem hermeneutyki biblijnej 
(tj. zasad właściwego tłumaczenia 
Pisma św'.).

Fakt pozostaje faktem — dzieło 
Kopernika trafiło na indeks dzieł 
zakazanych i Kościół Rzymskoka
tolicki tego nie odwołał. Żadne 
szukanie głębszych przyczyn tego 
posunięcia Kongregacji Indeksu 
nie zrehabilituje tego wysokiego 
Urzędu Watykańskiego.
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Przypomnijmy Jego personalia:
Imię —  M IKOŁAJ
Nazwisko —  KOPERNIK
Data i miejsce urodzenia —  19 lutego
1473 m. Toruń
Pochodzenie ;—  syn znanego kupca kra
kowskiego, od 1462 t .  zamieszkałego w 
Toruniu.
Studia ;—  po szkole w  Toruniu —  uni
wersytet krakowski 1491— 4, gdzie po
za innymi dyscyplinami studiował a
stronomię pod kierunkiem słynnego 
astronoma polskiego Wojciecha Bru- 
dzewskiego (1445— 1497), a także uni
wersytety zagraniczne: w  Bolonii (pra
wo kanoniczne, astronomię u znanego 
wówczas uczonego włoskiego Domenico 
Maria di Novara (1454— 1504), w  Pa
dw ie (medycynę, język  grecki, prawo) 
i w  Ferrarze. Studia te zakończył w  
roku 1504, będąc jednocześnie człon
kiem kapituły biskupiej.
Działalność i praca —  lata 1507— 1512 
—  w  Lidzbarku na stanowisku sekreta
rza i lekarza osobistego biskupa W ar
mińskiego Łukasza —  bliskiego krewne
go Kopernika, lata 1512— 1543 we 
Fromborku, gdzie urządził własne ob
serwatorium (w  jednej z w ież muru 
otaczającego katedrę) i pracował nauko
wo do końca życia (24.V.1543 r.).
Poza badaniami naukowymi brał czyn
ny udział w  życiu kraju, walcząc w  cza
sie wojen o jego niezależność, z zako
nem krzyżackim był administratorem o
gólnego majątku kapituły i prowadził 
całą je j gospodarkę, uczestniczył w  o
bradach sejmu w  Grudziądzu, występu
jąc z referatami na temat zniszczeń do
konanych przez rycerzy zakonnych w 
kraju oraz uporządkowania systemu 
monetarnego.
Działalność naukowa —  epokowe dzieło 
„D e revolutionibus orbium caelestium 
libri V I ” , wydane w  Norymberdze w  
1643 r. już po śmierci autora, które do
konało istotnej rewolucji w nauce, 
wprowadzając system heliocentryczny 
świata. Poza tym znane są prace tłuma
czenia Kopernika —  zbioru korespon
dencji pisarza bizantyńskiego Teofilak- 
ta Simokatty (1509), traktat o monecie 
(1526), referat na temat reform y kalen
darza przygotowany na zlecenie Kom i
sji Soboru Lateraneńskiego (1512— 17) 
i in.
Humanitaryzm i wiara Kopernika —
będąc doświadczonym lekarzem —  le 
czył i udzielał pomocy wszystkim będą
cym w  potrzebie, szczególnie biednym. 
Prowadził życie ascetyczne człowieka 
głęboko wierzącego mimo swojego kry
tycyzmu w  stosunku do kosmogonii bi
blijnej.
Oto Jego wypowiedź, świadcząca o Je
go stosunku do Boga: „ A  skoro zada
niem wszystkich nauk szlachetnych jest

odciągnąć człowieka od zła i kierować 
jego umysł ku większej doskonałości, to 
ta nauka (znaczy: astronomia —  dop. 
aut.) oprócz niepojętej rozkoszy umysłu 
sprawić to może w  pełniejszej mierze 
niż inne. Któż bowiem zgłębiając te rze
czy i widząc, jak wszystko w  nich usta
wione jest w  najlepszym ładzie i Boską 
kierowane wolą, nie wzniesie się na w y 
żyny cnoty przez pilne rozważanie i sta

łą jakby zażyłość z nimi i nie będzie po
dziw iał Stwórcy wszechrzeczy, w  któ
rym  się mieści całe szczęście i wszelkie 
dobro? Bo też ów  Boski, psalmista nie 
głosiłby bez przyczyny, że raduje się w 
stworzeniu Boskim i będzie się weselił 
w  dziełach rąk Jego, gdyby nie to, że 
za pośrednictwem tych rzeczy jakby na 
jakimś rydwanie przenosimy się do roz
ważania najwyższego dobra” .

Zam ek w O lsztyn ie
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Klaudiusz Ptolemeusz, urodzo
ny około 100 roku po Chr. w 
Górnym Egipcie, wybitny — jak 
na swoje czasy — astronom, ma
tematyk, geograf, uzasadnił w  
swym 13-to tomowym dziele pt. 
„Almagest” geocentryczną teorię 
świata Według tej teorii nieru
chome centrum wszechświata sta
nowi Ziemia, a wokół niej krążą 
kolejno: Księżyc, Merkury, We
nus, Słońce, Mars, Jowisz, Sa
turn. Ponad nimi istnieje sfera 
gwiazd stałych. Teoria Ptoleme
usza została zaakceptowana przez 
Kościół, a średniowieczna astro
nomia nie zmierzała do jej pod
ważenia. Dołączono do niej w 
średniowieczu niektóre uzupeł
nienia, a mianowicie: ziemia, ja 
ko ośrodek wszechświata, stoją
ca nieruchomo, zawiera w swym 
wnętrzu piekło; na powierzchni 
ziemi mieszka ród.ludzki skażony 
grzechem pierworodnym, a bar
dzo wysoko, ponad kryształową 
sferą gwiazd stałych znajduje się 
niebo — mieszkanie Pana Boga
i świętych.

Geocentryczną teoria Klaudiu
sza Ptolemeusza odpowiadała w 
pełni poglądom chrześcijańskim, 
gdyż była zgodna z Piamem św. 
Na początku Księgi Rodzaju, przy 
opisie stworzenia świata, autor 
opisuje najpierw o stworzeniu 
ziemi, o rozdzieleniu na niej lą
du od morza, a dopiero w następ
nej kolejności stwierdza: „A  po
tem rzekł Bóg: Niechaj powsta
ną ciała niebieskie, świecące na 
sklepieniu nieba... Bóg uczynił 
dwa duże ciała jaśniejące: więk
sze, aby rządziło dniem i mniej
sze, aby rządziło nocą, oraz gwia
zdy” (Rdz 1, 1—16).
Już z tego opisu stworzenia, zie
mia wydaje się być najważniej

‘J> -■ *T- T - V  ->  V ~  / ■ _  f i .

i C 7 . v r  

• :-Tc£v?
____

f c / T -  v  f_____
i **■ - —>  Z '"- . 7**k i . f  J.K U  m

Średn iow ieczny obraz Świata.

szą, jest centrum wszechświata. 
Jej nieruchomość potwierdza w 
sposób wyraźny Księga Jozuego. 
Oto po druzgocącym zwycięstwie 
Izraelitów nad Amorytami, zawo
łał Jozue: „Stań słońce nad Gibe 
onem i  ty księżycu nad doliną 
Ajjalonu: I  zatrzymało się słoń
ce i stanął księżyc, aż pomścił 
się lud nad wrogami swymi. Czyż 
nie jest to napisane w Księdze 
Sprawiedliwego: Zatrzymało się 
słońce na środku nieba i prawie 
cały dzień opóźniło swój zachód. 
Nie było podobnego dnia ani 
przedtem, ani potem gdy Jahwe 
usłuchał głosu człowieka” . (Joz. 
10, 12— 14). Skoro więc rozumo
wano — sam Bóg zatrzymał słoń
ce w  jego biegu wokół ziemi, to 
znaczy ziemia stoi w miejscu, a 
wokół ziemi krążą słońce i księ
życ.

Dzieło Mikołaja Kopernika, ge
nialnego astronoma polskiego, za
dało kłam teorii Ptolemeusza, a 
tym samym podważyło słowa Pis
ma świętego. Dzieło to pod tytu
łem „De Revolutionibus Orbium 
Coelestium*’ — „O Obrotach Cial 
Niebieskich” ukazało się w dru
ku w Norymberdze dopiero w 
r. 1543, lecz M. Kopernik wcze
śniej, bo już w  r. 1510 podał 
główny zarys heliocentrycznej 
budowy świata w  niedużej roz
prawie znanej pt. Commentario- 
lus. Rozprawa ta nie była druko
wana, lecz krążyła w odpisach, 
a dwa z nich znaleziono dopiero 
w X IX  wieku. Poglądy Koperni
ka stanowiły przewrót w  dotych
czasowych poglądach na budowę 
świata i stały się zaczątkiem no
wej astronomii. Największy a
stronom drugiej połowy XVI wie
ku — Tycho de Brahe — sprze
ciwiał się teorii Kopernika i udo
wadniał nadal, że nieruchoma 
Ziemia jest ciałem centralnym 
świata, a Słońce z obiegającymi 
je planetami, krąży dookoła Zie
mi.

Najbardziej zdecydowany sprze
ciw napotkała heliocentrycz- 
na teoria w kołach kościelnych. 
Pierwszy Marcin Luter, choć sam 
był rewolucjonistą religijnym, o
skarżył Kopernika o wykrocze-
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niezgodna

NAUKA
nie przeciw Pismu św. W dziełku 
pt. Colloquia oder Tischreden, 
Frankfurt 1567 pisał: „Wspom
niano o nowym astrologu, który 
chciał dowieść, że ziemia porusza 
się i chodzi wokoło a nie firma
ment, czyli niebo, słońce i księ
życ... Ten głupiec chce wywrócić 
całą sztukę astronomii. Ale jak 
wskazuje Pismo św. Jozue naka
zał stać słońcu, a nie Ziemi” (s. 
539).

Również słynny humanista i 
słynny zarazem teolog protestan-

M ikoła j K opern ik  z os ta J ochrzczony w 
tej w łaśnie X ll]-w ie e zn e  j g o tyck ie j 
chrzcieln icy w bazylice św. Jana w 
Toruniu. Barokow a pokryw a ch rzcie l

n icy  pochodzi 2: około !72fl roku

cki — Filip Melanchton zaatako
wał poglądy Kopernika: „Niektó
rzy sądzą — pisał — że to zna
komite wypracować rzecz tak ab
surdalną, jak ów sarmacki astro
nom, który porusza ziemię i  za
trzymuje słońce. Zaiste mądrzy 
władcy powinni by powściągnąć 
utalentowaną lekkomyślność... u
pierać się przy twierdzeniu jaw
nie absurdalnym jest nieuczci
we i daje przykład szkodliwy... 
Jakkolwiek niektórzy śmieją się 
z fizyki, powołującego się na 
świadectwo boskie, my jednak 
sądzimy, że godzi się odnieść fi
lozofię do orzeczeń niebieskich i 
powołujemy się na psalm, który 
zapewnia, że słońce się porusza" 
(Corpus reforma torum, t. V, s. 
679 —  oba cytaty zaczerpnięte z 
dzieła Henryka Dunajewskiego — 
Mikołaj Kopernik — Warszawa 
1957, s. 12a—124).

Kościół Rzymskokatolicki nie 
zajmował. początkowo oficjalnie 
żadnego stanowiska wobec teorii 
Kopernika. Przyczyną tego była 
dedykacja dzieła papieżowi Pa
włowi III. Do dzieła tego napisał 
przedmowę norymberski teolog 
protestancki Andrzej Osiander. 
Wycofał on przedmowę Koper
nika, a w  jej miejsce wstawił 
własną, w  której stwierdził, że 
teorię Kopernika należy rozpa
trywać jako hipotezę pomocną do 
obliczeń astronomicznych, a nie 
jako teorię prawdziwą. Dopiero 
w roku 1615 potępiła teorię Ko
pernika Kongregacja Inkwizycji, 
a w ślad za tym Kongregacja In
deksu wydała dnia 5 marca r. 
1616 bezwarunkowy zakaz druko
wania dzieła „De revolutionibus”
— Dekret Kongregacji podpisał 
papież Paweł V. Dekret ten gło
sił: „Ponieważ do wiadomości
Kongregacji doszło, że owa fał
szywa nauka... Pismu świętemu 
zupełnie przeciwna, o ruchu zie
mi i spoczynku słońca, którą gło
sił Mikołaj Kopernik, już się ro
zeszła i przez wielu została przy
jęta... więc aby tego rodzaju 
nauka nie rozkrzewiła się ze 
szkodą katolickiej prawdy, uzna
no za stosowne zawiesić wymie
nione dzieło, dopóki nie zostanie 
poprawione” . Od tego czasu we 
wszystkich, odnawianych co pe
wien okres, indeksach ksiąg za
kazanych figurowało również 
dzieło M. Kopernika. Wszystkie 
też indeksy aż do czasu papieża 
Benedykta XIV, do r. 1757, zawie
rały następujący, ogólny zakaz:

Dom, w którym urodził się M ikołaj Kopernik 
W XV-wiecznej gotyckie] kamieniczce mieści s if dziś muzeum kopernikomkie.

„Zakazane są wszystkie książki 
uznające, że ziemia się porusza, 
a słońce jest nieruchome” . Od 
roku 1757 już tego zakazu nie 
powtarzano, a nawet w  samym 
Rzymie wydawano książki, w 
których doktryna Kopernika by
ła przyjmowana. Jednakże dopie
ro dnia 11 listopada 1822 Kon
gregacja Inkwizycji wyjaśniła, że 
dozwala się drukować książki, w 
których zawarta jest teoria he- 
liocentryczna, zgodnie z pow
szechnym poglądem nowoczesnej 
astronomii. Dlatego w następnym 
wydaniu Indeksu, które ukazało 
się w r. 1835 pominięto już jako

zakazane książki: Kopernika, Ke
plera, Galileusza. (Kor.: J. Keller, 
Walka o Kopernikowską wizję 
świata, Argumenty nr 28/1972).

W ten sposób po trzystu latach, 
Kościół przyznał rację naukow
com a wśród nich także genialne
mu naszemu astronomowi. Mo
gło się tak stać dlatego, że Księ
gi Pisma św. przestano uważać 
za księgi' miarodajne także w 
dziedzinie wiedzy przyrodniczej. 
Mikołaja Kopernika niezgodna z 
Pismem św. nauka stała się nau
ką z Pismem św. niesprzeczną.

KS. E. BALAKIER
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19 lutego 1973 roku na całym świecie rozpocznie się inauguracja Roku 
Kopernikowskiego, aby uczcić 500-ną rocznicę urodzin Mikołaja KOPERNI
KA —  genialnego myśliciela, astronoma i wielkiego Polaka.

Przygoda intelektualna jaką dane było przeżyć Kopernikowi była olśnie
niem, a dzieło jego stało się drogowskazem dla wielu pokoleń myślicieli i 
dlatego budzić musi podziw także i dziś, kiedy za życia jednego pokolenia 
dokonano tak wielu zadziwiających wynalazków, zwłaszcza w dziedzinie 
podboju Kosmosu.

Dziś postać jednego z najbardziej wszechstronnych geniuszy epoki Od
rodzenia stanowi symbol możliwości, jakie niesie postęp nauki i techniki.

Schem at budow y św iata w ed ług A rystotelesa. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w To
runiu w rodzinie mieszczańskiej, jako syn kupca i ławni
ka staromiejskiego Mikołaja i Barbary z Watzenrodów. 
Z okresu dzieciństwa i lat szkolnych Kopernika nie za
chowały się bezpośrednie przekazy źródłowe. Dopiero 
bliższe dane o życiu wielkiego astronoma zaczynają się 
od 1491 roku, kiedy to „Mikołaj syn Mikołaja z Torunia” 
został wpisany w poczet studentów Akademii Krakow
skiej. A  były to czasy największego rozkwitu tej uczelni. 
W gronie studentów Kopernik przebywał wśród znako
mitych uczonych i humanistów, z którymi wymieniał swe 
uwagi na temat ruchu ciał niebieskich. Na ksztatłowanie 
się umysłowości Kopernika wielki wpływ miało zetknięcie 
się z tętnem życia i kulturą renesansową głównych ośrod
ków Italii, gdzie w ciągu siedmioletnich studiów i pod
róży m. in. w' Padwie, Bolonii i Rzymie otrzymał wszech
stronne wykształcenie. Zdobył przede wszystkim dwie 
ważne umiejętności: niezależność myślenia i zdolność ja
snego formułowania myśli.

Czasy, w których Mikołaj Kopernik dokonał przewrotu 
w nauce były epoką głębokich i wszechstronnych prze
mian rewolucyjnych we wszystkich dziedzinach życia. 
Szczególnie trudne warunki rozwoju miały nauki przy
rodnicze, ponieważ badać czy poznawać przyrodę taką 
jaka ona jest rzeczywiście, można było odpowiadając na 
podstawowe pytania: czym jest wszechświat, jakie prawa 
nim rządzą, jak powstał, czy nauka w ogóle może poznać 
prawdę, czy istnieje tylko prawda objawiona raz na zaw
sze dana itp. Słowem zajmować się naukami przyrodni-

rola człowieka, jako że mieszkaniec jednej tylko z wielu 
planet nie może już rościć pretensji do odgrywania 
we wszechświecie roli wyjątkowej, bowiem nie jest wy
kluczone, że na innych planetach istnieją być może istoty 
rozumne.

Takie były rewolucyjne idee odkrycia kopernikowskie
go, zawarte w obiegowym haśle o genialnym uczonym^
o którym wie każde dziecko, że był to człowiek, który 
..wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię’’. A  w istocie rzeczy 
dał nowy obraz Ziemi i jej miejsca we wszechświecie.

Kontynuatorzy teorii kopernikańskiej tacy jak Gordano 
Bruno, Galileusz, Kepler, Tycho Brahe. Pascal, Leibniz. 
Newton, czy wreszcie Einstein każdy na swój sposób przy
czynili się do określenia rzeczywistego obrazu Ziemi i jej 
miejsca we wszechświecie.

— Jeśli dziś mówimy, że Słońce to „gwiazda na przed
mieściu galaktyki” , a Ziemia to ,.statek kosmiczny” szybu
jący w nieskończonej przestrzeni, to u źródeł tych prze
świadczeń tkwi genialny pomysł Kopernika.

— Koncepcja Kopernika o jednorodności wszechświata 
została przyjęta i nazwana „zasadą Kopernika”. Głosi 
ona, że pozycja Ziemi we wszechświecie nie odznacza się 
niczym szczególnym w porównaniu z pozycją olbrzymiej 
liczby innych ciaJ niebieskich.

— Kopernikański system heliocentryczny budowy 
wszechświata, zakładając Słońce jako punkt odniesienia 
innych ciał niebieskich, nie tylko nie został wyparty przez 
EINSTEINOWSKĄ TEORIĘ względności, lecz daje się 
z nią uzgodnić jako koncepcja wyboru odniesienia właści
wego układu.

— Kopernik stworzył po raz pierwszy w dziejach myśli 
ludzkiej teorię zgodną ̂ z rzeczywistością, która była cał
kiem sprzeczna z obrazemv rzeczy wistym, jaki przekazują 
nam zmysły. Wielki poeta niemiecki Goethe pisał: „System 
kopernikański opiera się na idei trudnej do pojęcia i ciągle 
przeczącej naszym zmysłom”.

Oto, dlaczego cały świat i Polska — ojczyzna Kopernika 
od 5-ciu lat przygotowuje się do wielkiej, ogólnoświato
wej rocznicy Jego urodzin.

n.v*V
— W Toruniu — mieście urodzin wielkiego uczonego, 

powstaje miasteczko uniwersyteckie: 3 domy akademickie.
2 hotele asystenckie, olbrzymia stołówka, ośrodek zdro
wia, nowe gmachy chemii, biologii, nauki o Ziemi oraz 
rozpoczęto nowe inwestycje w Instytucie Astronomii 
w Piwnicach pod Toruniem. To tu właśnie w auli o ty
siącu miejsc na widowni i ponad dwieście na okazałej

czymi oznaczało stanąć do walki ze średniowiecznym świa
topoglądem i dogmatyką, które wiązały się w  nierozer
walną całość i podtrzymywały cały system feudalnych 
porządków społecznych. W tym systemie nauka odgrywała 
podrzędną rolę, jej funkc;' r było uzasadnienie wiecznych 
prawd objawionych prze>. Pismo Święte. Kościół starał 
się włączyć naukę do swojego systemu przez św. Tomasza 
z Akwinu, który dokonał zaadoptowania dla dogmatyki 
katolickiej filozofii Arystotelesa. Dzieło Tomasza z Akwi
nu dostosowując filozofię Arystotelesa do potrzeb Kościo
ła stało się jego najwyższym autorytetem. A  wraz z tym 
faktem, jego geocentryczna kosmologia, łącznie z astro
nomią Ptolemeusza stała się powszechnie obowiązująca, 
nienaruszalna i święta.

Według tej filozofii i modelu ruchu ciał niebieskich 
w astronomii Ptolemeusza Ziemia spoczywała nieruchomo 
w środku świata, a obserwowane ruchy ciał niebieskich 
są ich ruchami rzeczywistymi i odbywają się po kołach 
ruchem jednostajnym. Sfera gwiazd stałych wykonując 
jeden obrót w ciągu doby, udziela tego ruchu pozostałym 
sferom.

Przewrót Kopernikowski mógł być dokonany tylko 
w walce z tym systemem.

W rewolucyjnym dziele Kopernika „O obrotach ciał 
niebieskich”, w  jego nowym systemie budowa wszech
świata „porządek sfer niebieskich” pozornie jest ten sam 
co w systemie geocentrycznym Ptolemeusza, a jednak za
sadnicza mu przeciwstawny. Główny sens tej nowej teorii 
budowy układu planetarnego polegał na kształtowaniu 
nowoczesnego poglądu na świat. Bowiem oto jedna z tych 
planet Ziemia w  systemie heliocentrycznym niczym nie 
wyróżnia się od innych i krąży tym samym ruchem na
turalnym co inne wokół Słońca. Znika odwieczny bez
ruch Ziemi. W  związku z tym znikła hierarchia ciał we 
wszechświecie, a także podział na świat „wyższy” i „niż
szy", „boski” i „ziemski” . Zmienia się także gruntownieInstrum entarium  K opern ika . Lu nety  Galileusza.

„ W s t r z y m a ł  s ł o ń c e  - r u s z y ł
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scenie odbędzie się 19 lutego br. inauguracja obchodów 
500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

— W Olsztynie odbędzie się dalszy ciąg uroczystości 
inauguracyjnych. To bardzo przemyślany wybór, bowiem 
w tym mieście Kopernik mieszkał i bronił jego murów 
w 1521 r. przed najazdem krzyżackim, prowadził obser
wacje Słońca, a także administrował dobrami kapituły 
fromborskiej i odbywał liczne podróże do wsi warmiń
skich chłopów, przychodząc im z pomocą materialną i le
karską.

Kulminacyjnym punktem olsztyńskich uroczystości 
inaugurujących Rok Kopernikowski będzie przekazanie 
jednego z najnowocześniejszych w  świecie i pierwszych 
tego typu w  Europie planetariów — Planetarium Lotów 
Kosmicznych im  Mikołaja Kopernika. Tegoż dnia w zam
ku olsztyńskim otwarta zostanie wystawa „Warmia — 
Ziemia Kopernika”, zaś 22 lipca br. na ulicach miasta 
Olsztyna odbędą się juwenalia młodzieży m. in. przejdzie 
barwny korowód przedstawiający postacie z epoki Ko
pernika.

— We fromborskiej warowni, wielki nasz astronom 
spędził 40 lat życia i poczynił za pomocą prostych urzą
dzeń olbrzymią ilość obserwacji nieba oraz napisał epo
kowe dzieło „O obrotach ciał niebieskich”, w gotyckiej 
katedrze spoczywają Jego prochy. Tu też czynne są już 
od stycznia br. stałe eskpozycje wystawowe: wystawa 
biograficzna „Mikołaj Kopernik a Warmia”, a w Muzeum 
w dawnym Pałacu Biskupów warmińskich wystawa „Dzie
je Fromborka w  świetle wykopalisk”. W tymże pałacu 
umieszczone zostaną rekwizyty z barwnego filmu o Miko
łaju Koperniku reż. Cz. i E. Petelskich. Całe miasteczko 
zniszczone podczas wojny odzyskało swe dawne piękno. 
Odrestaurowano tu pieczołowicie wszystkie jego zabytki 
m. in. dzięki 6-letniej akcji harcerzy przy jego odbudo
wie. W tym mieście podczas odsłonięcia pomnika genial
nego myśliciela i astronoma na stokach wzgórza katedral
nego odbędzie się zlot młodzieży harcerskiej. Impreza ta

z i e m i ę ”...
otworzy uroczystości „Tygodnia Kopernika” na Warmii 
i Mazurach na całym szlaku kopernikowskim.

— W „Tygodniu Kopernika” odbędzie się wiele cie
kawych imprez w różnych miastach gdzie żył, tworzył 
i działał Kopernik m. in. w  Lidzbarku. W tym mieście 
Kopernika u boku swego wuja biskupa Łukasza Watzen- 
rode poznawał społeczne i polityczne problemy Warmii 
i państwa polskiego. W murach tego zamku odbywały się 
zjazdy stanów pruskich m. in. kolejny zjazd w 1519 r. 
zwrócił się do Kopernika o orzeczenie w sprawie reformy 
pieniądza. Kopernik napisał traktat „O szacunku monety”, 
który był uzupełniany na zjazdach stanów i przybrał 
ostateczny kształt „Rozprawy o biciu monety” . W trakta
cie tym Kopernik wyłożył postępowe poglądy teorii eko
nomii z czasów Odrodzenia m. in. sformułował ważne 
prawo ekonomiczne, tzw. prawo złego pieniądza. Istotny 
sens tego prawa sprowadzał się do stwierdzenia faktu, 
że dobra moneta jest w obrocie wypierana przez złą 
i ulega wywozowi na przekucie lub dla celów handlo
wych. Kopernik zaproponował także ujednolicenie mo
nety pruskiej z monetą koronną, co podkreślałoby pod
ległość całych Prus władcy polskiemu i odgrywało rolę 
jego stabilizacji.

W komnatach lidzbarskiego zamku od kwietnia br. zo
stanie otwarta wystawa „Wielcy mieszkańcy zamku lidz
barskiego” .

W Alma Mater Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako
wie 22 lutego br. w uczelni pierwszych studiów' Kopernika 
odbędzie się sesja naukowa poświęcona wykazaniu związ- 
kówr wielkiego uczonego z Akademią i rozkwitem nauki 
i kultury w dawnej stolicy Polski.

— W Warszawie w dniach 26—29 czerwca br. będzie 
obradować II Kongres Nauki Polskiej,, na którym w  pierw
szych dniach obrad uczestnicy złożą hołd wielkim trady
cjom nauki i kultury polskiej i jej najwybitniejszemu 
przedstawicielowi Mikołajowi Kopernikowi.

— W Warszawie w dniu 4 września br. nastąpi otwar
cie obrad Nadzwyczajnego Kongresu Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej: z udziałem około 2000 astronomów 
z całego świata, którzy przyjadą do Polski złożyć hołd 
wielkiemu uczonemu i synowi narodu polskiego. Kongres 
będzie obradował m. in. w formie specjalnych sympo
zjów w Warszawie, Krakowie i Toruniu.

— We wrześniu w Toruniu odbędzie się pod patrona
tem UNESCO inna wielka impreza Międzynarodowej Unii 
Historii i Filozofii Nauk wr postaci serii sympozjów pod

D om niem any portre t M ik o ła ja  K opern ik a  seniora.

ogólną nazwą „ Ć o l l o ą u i a e  C o p e r n i c a n a e  — 
Człowiek i Kosmos”, na które to spodziewany jest przy
jazd wielu uczonych i kilku laureatów nagrody Nobla. 
Odbędą się m. in. sympozja: „Recepcja teorii heliocen- 
trycznej.” i „Kopernik i rozwój nauki o przyrodzie”.

Końcowym akordem Roku Kopernikowskiego będzie 
ogólnopolska inauguracja roku akademickiego na uniwer
sytecie toruńskim. Wśród licznych imprez przewiduje się 
nadanie doktoratów „honoris causa” uczonym zagranicz
nym zasłużonym dla badań kopernikańskich.

Oto w największym skrócie kilka najważniejszych in
formacji o tym w jaki sposób społeczeństwo polskie i cały 
świat zamierza uczcić 500 rocznicę urodzin wielkiego Po
laka i jednego z największych geniuszy jakich kiedykol
wiek wydała ludzkość.

JANUSZ KROPECZKO

Schem at układu heliocen trycznego  Kopern ika.
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Dzieła Kopernika -
Zasięg obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika objął nie 
tylko nasz kraj. Uroczystości ogarnęły dosłownie cały świat. Komi
tety Narodowe propagują idee słynnego uczonego. Wszystkie naro
dy zamieszkałe naszą pianetę zawdzięczają jego teorii powstanie no
woczesnej nauki o wszechświecie i przyrodzie. Dzieła Kopernika sta
ły się dziś własnością całej ludzkości. I dlatego tak uroczyście 
jest obchodzona data Jego Urodzin.

ZWIĄZEK RADZIECKI

Dla uczczenia 500-lecia urodzin wielkiego 
polskiego uczonego Mikołaja Kopernika, Aka
demia Umiejętności ZSRR powołała Komitet 
Organizacyjny, który rozpoczął szerokie przy- 
gotowania w  propagowaniu zasług Kopernika 
w jego działalności naukowej.

Akademia Umiejętności ZSRR i Akademii 
republik związkowych TPRP, uniwersytety 
i obserwatoria, Radio i Telewizja, tysiące 
bibliotek w całym Kraju Rad przygotowały 
ogromny wachlarz odczytów, imprez, poka
zów filmowych. Ukazały się wspaniałe wy
dawnictwa poświęcone życiu i działalności 
Wielkiego Uczonego.

Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało pa
miątkowy medal dla filatelistów, wydrukowa
ny zostanie znaczek okolicznościowy.

48 uniwersytetów Związku Radzieckiego 
przeprowadza naukowo-metodyczne konfe
rencje, specjalne posiedzenia Rad Naukowych, 
cykle odczytów, seminaria, wystawy.

Towarzystwo Przyjaźni Radziecko-Polskiej 
organizuje uroczyste sesje a w Moskwie i w
21 Oddziałach TPRP czynne będą wystawy 
poświęcone polskiemu Uczonemu.

BUŁGARIA

CZECHOSŁOWACJA

Liczne konkursy, wystawa książek, wyda
nie pocztowego znaczka i szereg innych im
prez urządzono na cześć Mikołaja Kopernika 
w Ludowej Republice Bułgarii.

Przy Bułgarskiej Akademii Nauk powołany 
został Narodowy Komitet Obchodu 500-lecia 
urodzin Kopernika, który wraz z przedsta
wicielami resortu Oświaty oraz przy współ
pracy Radia i Telewizji, licznych instytucji 
wydawniczych, naukowych i społeczno-szero- 
ko rozpropagował wśród społeczeństwa idee 
genialnego polskiego ucz»nego. W przeddzień 
daty urodzin w Sofii odbędzie się uroczyste 
posiedzenie poświęcone życiu i pracy dostoj
nego Jubilata.

Widok Bolonii według Kroniki świata Schedla

Punkt kulminacyjny uroczystości obchodów 
500-lecia urodzin Kopernika został poprze
dzony specjalnymi seminariami przygotowa
nymi przez Czechosłowackie Towarzystwo 
Astronomiczne. W praskim planetarium czyn
na jest przez cały rok wystawa o wielkim 
polskim Astronomie. Wybito medal pamiąt
kowy, a wydawnictwa przygotowały szereg 
publikacji o działalności naukowej Koperni
ka.

NIEMIECKA 
REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA

22 lutego w Berlinie odbędzie się uroczy
sta akademia poświęcona genialnemu, pol
skiemu astronomowi, ekonomiście, matematy
kowi, fizykowi, lekarzowi i filozofowi —r Mi
kołajowi Kopernikowi.

Akademia Nauk NRD, która patronuje nad 
przebiegiem uroczystości obchodu 500 rocznicy 
urodzin Wielkiego Uczonego, zorganizowała 
szereg wystaw poświęconych życiu i znacze
niu Kopernika z czasów Odrodzenia. Odczy
ty,, prelekcje, pogadanki, ekspozycje wydaw
nicze — odbywają się na terenie całego kra
ju. Kinematografia NRD w  dużym stopniu 
przyczyniła się do zrealizowania, polskiego 
filmu fabularnego „Mikołaj Kopernik".

W Rumunii, na Węgrzech, w Jugosławii 
również uroczyście uczczono pamięć świato
wej sławy Człowieka, który swą genialną 
teorią przeobraził przyrodniczy obraz świa
ta.

Odczyty i wystawy w planetariach, liczne 
dzieła Kopernika wydane w starannej opra
wie i bogatej szacie graficznej szybko znika
ją z półek księgarskich. „Wielki syn polskie
go narodu” — podstawowe w tych krajach ha
sło obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Ko
pernika.

FRANCJA

Dni Kopernikowskie we Francji obchodzone 
z ramienia UNESCO — międzynarodowej or
ganizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Oświaty, Nauki i Kultury, która na swej 
88 sesji Rady Wykonawczej zapowiedziała 
uroczyste obchody Roku Kopernikowskiego.

19 lutego dyrektor generalny tej organiza
cji rozpocznie akademię poświęconą genial
nemu astronomowi polskiemu i tym samym 
zainauguruje obchody kopernikowskie w  ska
li ogólnoświatowej.

Ze swej strony francuski Komitet Obcho
dów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 
prowadzi aktywną .działalność w propagowa
niu wybitnej roli polskiego uczonego i jego

M A '

Powołany Komitet Kopernikowski przy 
Akademii Nauk Czechosłowackiej Republiki 
Socjalistycznej, ogłosił w  swoim kjraju Rok 
Kopernikowski już od 7 listopada 1972 loku.

Stary sztych Rzymu
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własnością ludzkości

Obserwatorium w Greenwich w XVII w. Obserwatorium w Paryżu w XVII w.

odkrycia dla dalszego rozwoju nauki i jego 
rewolucyjnego charakteru.

Po raz pierwszy w języku francuskim ukaże 
się pięknie wydana edycja dzieł Kopernika 
oraz specjalna publikacja UNESCO omawia
jąca działalność Kopernika w  rozwoju nauki.

W licznych miastach Francji odbywają się 
pokazy filmowe, odczyty i wystawy oraz w 
wielu miastach ulicom nadano imię Mikołaja 
Kopernika.

Dosłownie w dzień 500-letniej rocznicy uro
dzin Mikołaja Kopernika, a więc 19 lutego 
1973 roku w Mediolanie rozpocznie się uro
czysta akademia w muzeum Leonarda da 
Vinci, a w  dniach od 3 do 5 maja odbędzie 
się centralna uroczystość powołana przez 
Międzynarodowy Kongres pod patronatem 
Accademia Nazionale dei Lincei, której człon
kiem był kiedyś Galileusz. W czasie trwania 
Kongresu odbędzie się odczyt „Mikołaj Ko
pernik i nowoczesna kosmologia” . Uczestnicy 
Kongresu wezmą udział w  otwarciu Muzeum 
Kopernikańskiego przy Obserwatorium Astro
nomicznym na Monte Mario.

Rzym, Bolonia, Padwa, Ferrara to są mia
sta, gdzie młody Kopernik studiował astro

nomię a w pięknej Ferrarze 31 maja 1503 
roku otrzymał dyplom doktora.

Dlatego z taką starannością władze miej
skie, uniwersyteckie i cale społeczeństwo tych 
miast przygotowują się do uczczenia zna
miennej daty. Na uniwersytecie w Padwie 
stanie popiersie Kopernika, w Bolonii zosta
nie odsłonięta tablica, gdzie stało obserwato
rium Maria Domenica Nowary, w  którym 
Kopernik dokonywał obserwacji w latach 
1497— 1500.

POLONIA SKŁADA HOŁD 
SWEMU RODAKOWI

500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika 
uroczyście obchodzona również na drugiej 
półkuli naszego globu. W wielu krajach Ame
ryki Północnej i Południowej powstają ko
mitety obchodów, zwłaszcza w ośrodkach sku
piających . naukowców polskiego pochodzenia 
oraz wśród działaczy polonijnych. Rocznica 
Kopernikowska stała się dla Polonii okazją 
dla dalszego umacniania autorytetu Polski
i Polaków, prezentowania ich wkładu do 
skarbnicy osiągnięć nauki i kultury świato
wej.

W USA powołał Kongres Polonii ame
rykańskiej Komitet Obchodu, który ogło

sił inaugurację uroczystości kopernikańskich 
dnia 19 lutego 1973 roku. Przygotowano sze
roki program prac. I tak na wielu wyższych 
uczelniach amerykańskich odbywają się przy
gotowania do licznych wystaw, ufundowano 
nagrody za najlepsze prace na temat wkła
du Kopernika do kultury i cywilizacji Polski
i świata.

W Chicago odbędzie się przekazanie repliki 
warszawskiego pomnika Kopernika. W czasie 
uroczystości nastąpi prawykonanie okolicz
nościowej symfonii skomponowanej przez 
Henryka Góreckiego.

W Kanadzie Polonia kanadyjska ufundo
wała w Montrealu pomnik Mikołaja Koper
nika. Kongres Polonii kanadyjskiej powołał 
Narodowy Komitet Obchodów 500-lecia uro
dzin słynnego Polaka.

Komitet zorganizował szereg odczytów na 
uniwersytetach kanadyjskich, które będą wy
głoszone przez polskich naukowców, zapro
szonych z tej okazji do Kanady. Przewiduje 
się liczne wycieczki ludności Polonijnej do 
Polski, gdzie poznają historyczne miejsca ży
cia i pracy swego genialnego Rodaka.

W Afryce i Australii, w  Meksyku, Indiach
i Japonii w  mniejszym czy większym kraju, 
niezależnie od ustroju politycznego i wyzna
nia — 19 lutego 1973 roku ludzkość naszej 
planety złoży hołd Wielkiemu Uczonemu, któ
ry ..zatrzymał Słońce i ruszył Ziemię”.

Galileusz Domniemany portret Kopernika albo dar 
Retyka dla Kopernika Giordano Bruno.
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KOPERNIK—
AUTOR

REFORMY
MONETARNEJ

Dawna mennica, oraz moneta 2 czasów K opern ika  — szóstak Z iem  Pruskich aw ers z w izeru nk iem  króla 
polskiego Zygm unta I, i rew ers te j samej monety.

Zjazd stanów Prus Królewskich, który od
był się 26.05.1516 r. w Elblągu, zobowiązał 
biskupa warmińskiego, aby zwrócił się w 
imieniu stanów do wielkiego mistrza ze skar
gą, że Zakon Krzyżacki psuje monetę. Bi
skup Fabian wysłał w tym celu poselstwo do 
wielkiego mistrza w dniach 12—13.06.1516 r. 
Fakty te spowodowały, źe ze strony polskiej 
Mikołaj Kopernik zajął się sprawami reformy 
pieniądza.

Pierwszą wzmiankę historyczną o opraco
waniu przez M. Kopernika zarysu jego pier
wszej rozprawy „O ocenie pieniądza” (De 
estimationae monetae). spotykamy pod datą 
15.08.1517 r.

Następną wzmiankę o pracach Kopernika 
nad traktatem o reformie pieniądza spotyka
my w r. 1519. Zdaniem H. Schmaucha traktat 
ten jest „niczym więcej jak najczęściej do
słownym i tylko miejscami nieco wolnym 
przekładem niemieckim łacińskiego zarysu 
napisanego w 1517 r.(l)

W dniach 17—21.03.1522 r. M. Kopernik i 
Tideman Giese, kanonicy warmińscy oraz 
szlachcic Trosski, występują w Grudziądzu na 
zjeździe stanów Prus Królewskich, jako 
przedstawiciele Warmii. Oskarżają oni wiel
kiego mistrza Albrechta, siostrzeńca króla 
Polski, o bezprawia, mające swój wyraz w 
zmuszaniu poddanych biskupa warmińskiego 
do płacenia w grzywnach pruskich za prze
wóz towarów na terenach Zakonu. Oprócz 
oskarżenia wygłasza M. Kopernik także trak
tat o monetach, przygotowany w 1519 r.

Zjazd stanów Prus Królewskich, który miał 
miejsce w dniu 21.1J1.1522 r. w Tcżewie, pod
jął uchwałę monetarną, w której uwzględnił 
wnioski M. Kopernika, przedłożone przez nie
go w marcu tegoż roku w Grudziądzu.

Zjazd następny stanów Prus Królewskich, 
który miał miejsce w Grudziądzu w dniu 3.10. 
1523 r„ zgodnie z projektem Kopernika po

dejmuje uchwałę o zrównaniu pruskiej mone
ty z polską, w stosunku 3 szylingi pruskie 
=  1 grosz polski.

W dniu 9.03.1528 r. Maurycy Ferber, biskup 
warmiński, wzywa kapitułę we Fromborku, 
by na obrady elbląskie, mające się odbyć w 
dniu 16 marca tegoż roku, oddelegowała 
M. Kopernika ze względu na zaplanowane na 
tych obradach rozważania dotyczące reformy 
monetarnej. Mimo zaproszenia — z niezna
nych nam przyczyn — Kopernik nie brał 
udziału w tych obradach.

W ostatnich dniach marca 1528 r. M. Ko
pernik opracowuje ostateczną wersję trakta
tu o pieniądzu: „Sposób bicia monety” (Monę*- 
tae cudendae ratio).

29.03.1528 r. biskup warmiński wzywa kapi
tułę warmińską, by „jak najprędzej” przy
słano mu na zamek lidzbarski doktora Mi
kołaja celem odbycia wspólnej narady zwią
zanej z reformą pieniądza. Kopernik jedzie 
na to wezwanie i przebywa na zamku bisku
pim od 1 do 12 kwietnia 1528 r.

Jeszcze podczas pobytu M. Kopernika w 
Lidzbarku biskup Maurycy w piśmie do ka
pituły we Fromborku pisze, by na obrady 
przedstawicieli stanów w Malborku, mające 
się odbyć 8.05.1528 r„ oddelegowano doktora 
Mikołaja ze względu na mającą się tam od
być dyskusję w sprawach monetarnych. Kapi
tuła spełnia życzenie biskupa i M. Kopernik 
bierze udział w obradach zjazdowych rady 
pruskiej w Malborku w dniach 9—20.05.1528 r. 
Na zjeździe tym, w ostatnim dniu jego obrad, 
uchwalono reformę monety, m. in. jednolitą 
stopę menniczą. Zasadnicze postulaty Koper
nika nie zostały w niej zrealizowane. Zda
niem historyków — był on jedyną osobą na 
tym zjeździe, mającą teoretyczne rozeznanie 
w sprawach monetarnych.

W dniach 14—17.02.1529 r. M. Kopernik u
czestniczy w obradach sejmu pruskiego w

Elblągu, zwołanego w sprawach monetar
nych.

27.04.1529 r. bp Maurycy Ferber kieruje list 
do kapituły warmińskiej, w którym donosi, że 
przedmiotem obrad sejmu pruskiego, zwoła
nego na dzień 8.05. tegoż roku w Malborku, 
będą sprawy monety pruskiej i prosi, by 
doktor Mikołaj spotkał się z nim w Malbor
ku w dniach 11—12 maja. Kopernik spełnia 
prośbę biskupa Warmii.

Na zaproszenie biskupa Maurycego, M. Ko
pernik jako znawca, bierze udział w obradach 
zjazdowych rady pruskiej w Elblągu, w 
dniach 28—30.10.1529 r„ związanych z refor
mą monetarną. Podczas tych obrad, w dniu 
30.10., odbyło się posiedzenie w węższym gro
nie rady pruskiej, na którym obszernie zabie
rał głos M. Kopernik. Było to ostatnie jego 
wystąpienie na forum stanów pruskich w 
ogóle, a tym samym ostatnie wystąpienie w 
sprawach monetarnych, jak utrzymuje jeden 
z najwybitniejszych kopemikanistów — 
H. Schmauch.(2)

19.02.1531 r. w maskaradzie ulicznej, urzą
dzonej w zapusty, mieszczanie elbląscy ośmie
szyli duchowieństwo katolickie w ogóle, w 
szczególny zaś sposób doktora Mikołaja i bi
skupa Warmii, Maurycego Ferbera. Przyczy
ną tej negatywnej reakcji względem Astro
noma był przede wszystkim jego projekt u
rządzenia jednej mennicy dla całych Prus, 
co w konsekwencji spowodowało likwidację 
mennicy elbląskiej i tym samym uszczupliło 
dochody mieszkańców Elbląga.

(1) H. S chm auch : „N . C oppern icus  und d ie P reus -
sische M u en zreform , G u m binn en  1940: J. D m ochow 
sk i: M ikoła ja  K opern ika  rozpraw y o m onecie  I in
ne pism a ekonom iczne” , Warszawa 1923.

(2 ) H. S ch m a u ch : ..N . C oppernicus u. die M uenz
re fo rm ” . s. 23— 25.

J. P O L A K
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śród wielu wydaw
nictw poświęconych 
Mikołajowi Koperni
kowi, uwagę przycią
gają albumy. Wyda
ne niezwykle staran
nie, doskonale za
równo pod względem 

poligraficznym jak i zawartości 
merytorycznej. Dotyczy to 
zwłaszcza dwu: albumu zatytuło
wanego: „Kopernik. Człowiek i 
myśl”, autorstwa Eugeniusza 
Rybki i Przemysława Rybki, wy
danego nakładem Wiedzy Pow
szechnej oraz albumu „Mikołaj 
Kopernik i jego epoka” pióra Ja
na Adamczewskiego, w nakładzie 
Wydawnictwa Interpress.

Album „Kopernik. Człowiek i 
myśl'’ rozpoczynają autorzy wstę
pem, w którym piszą: „Ogromne 
znaczenie dzieła Kopernika budzi, 
rzecz jasna, wielkie zainteresowa
nie jego postacią. Nas, Polaków, 
astronom fromborski interesuje 
szczególnie, widzimy w nim bo
wiem nie tylko genialnego refor
matora astronomii, lecz i wielkie
go rodaka, chlubę naszego naro
du. Moment ten pragnęliśmy 
szczególnie uwypuklić”.

Po odautorskim wstępie, na 
barwnej, doskonale graficznie za
projektowanej stronie, wydruko
wany jest fragment ze wstępu do 
Księgi Pierwszej „O obrotach cial 
niebieskich”. „A  cóż piękniejsze
go nad niebo, które przecież ogar
nia wszystko, co piękne?... A  za
tem, jeżeli godność nauk mamy 
oceniać według ich przedmiotu, 
to bez porównania najprzedniej
szą z nich ljędzde ta, którą... na
zywają astronomią...”

Książka podzielona jest na trzy 
problemowe części: „Stare”, „Re
wolucja” i „Nowe” . W części 
pierwszej zawarte są informacje
o narodzinach astronomii jako 
nauki na tle zarysu osiągnięć naj
starszych kultur świata. A  więc
o rozwoju nauki i kultury w Me
zopotamii, gdzie między astrono
mią a religią istniał ścisły zwią
zek, o astronomii sumeryjskiej, 
która zapoczątkowała podział ro
ku na dwanaście miesięcy, o Asy- 
ryjczykach, którzy wróżby i prze
powiednie z gwiazd podnieśli do 
rangi religii, o wysokim poziomie 
obserwacji nieba w starożytnym 
Egipcie. Oddzielny rozdział po
święcony jest rozwojowi nauki i 
kultury w Grecji. Przy czym u- 
waga autorów skupia się prze
de wszystkim na różnych poglą
dach i koncepcjach schematów 
budowy świata. I tak zapoznaje
my się ze schematem budowy 
świata według Fiolaosa i według 
Heraklidesa, poglądami Arystote
lesa i z jego koncepcją budowy 
świata. Znajduje się też część po
święcona uczonym aleksandryj
skim, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na teorię Ptolemeusza.

Obszerną część zajmuje 
wszechstronne naświetlenie
zmierzchu średniowiecza i epoki 
Odrodzenia. Na tak bogato zary
sowanym tle autorzy kreślą syl
wetkę Mikołaja Kopernika, jego 
życie we Fromborku, lata stu
diów, wszechstronne zaintereso
wania społeczne i naukowe, by 
wreszcie w części drugiej, w roz
dziale 15 przejść do omówienia 
„Narodzin wielkiej koncepcji” , do 
powstania wielkiego dzieła „De

Z  C Y K L U :  C Z Y T A J Ą C  K S I Ą Ż K I

Bevolutionibus Orbium Coele- 
stium”.

Część trzecia, zatytułowana 
„Nowe” poświęcona jest konty
nuacji myśli Kopernika, znacze
niu jego ogromnego dzieła.

Album jest bogato ilustrowa
ny, drukowany techniką offseto
wą, na papierze offsetowym z fa
bryki papierów wartościowych, 
wydany w nakładzie 30 tysięcy 
egzemplarzy.

Druga z omawianych książek o- 
bejmuje co prawda znacznie 
mniejszy zakres wiadomości, ale 
drukowana techniką rotograwiu
rową, ucieszy nawet najbardziej 
wybrednych bibliofilów. Treść al
bumu „Mikołaj Kopernik i jego 
epoka” obejmuje lata dziecięce 
wielkiego astronoma, czas prze
bywania w Krakowie, we Wło
szech, okres kanonikatu warmiń
skiego i pierwsze lata po śmier
ci Kopernika.

Obydwa albumy mogą być 
ozdobą każdej biblioteki.

MARCIN WIELICH
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Wypracowanie o Koperniku
Ponieważ wszyscy, lub prawie 

wszyscy ipragną uczcić rocznicę i 
złożyć hołd wielkiemu tomniani- 
nowi, a nie są od tego obowiązku 
zwolnieni nauczyciele w szkołach
— mam wrażenie, że w  związku z 
tym już sam tytuł — „Wypraco
wanie o Koperniku” może wzbu
dzić uczucie zupełnie różne od 
tego, co nazywamy zainteresowa
niem.

Wynik tej akcji — jest moim 
zdaniem dyskusyjny. Zdążyłam 
zauważyć, że młodzież szkolna, 
przesycona tym — • najczęściej 
„ciągniętym na siłę” tematem — 
nabiera do niego uczucia lekkie
go wstrętu, co jest chyba najbar
dziej sprzeczne z intencjami 
władz szkolnych. Winno to Ibyć 
poważnym ostrzeżeniem, aby tra
dycyjne rocznicowe tematy lek
cji traktować mniej konwencjo
nalnie, by nie wydawały się ucz
niom zużyte, przetrawione, aby 
ich wypracowanie, nie składały się 
z niewiadomo gdzie przeczyta
nych frazesów, lecz ze zdań przez 
każdego ucznia indywidualnie 
przemyślanych.

Autor notatki zatytułowanej 
„Promieniści na szlaku Koperni
ka” (Gazeta toruńska, 5.01 .br. nr 
4/7571), pisze o pobycie w  Toruniu 
grupy młodzieży z  Technikum 
Chemicznego w Piastowie, która 
cały wolny od nauki czas poświę
ca na wycieczki krajoznawcze o
raz zbieranie wiadomości o ży
ciu, działalności Kopernika a tak
że o epoce, w której żył wielki 
astronom.

Zaciekawiło mnie, cóż to za 
grupa młodzieży, 'która wszystkie 
wolne chwile wykorzystuje w ta
ki sposób, jak robią to grzecznie

dzieci w książeczkach dla przed
szkolaków. Czyżby grupa różo- 
wiutkich i czyściutkich prymu
sów, idealnej młodzieży, cierpięt- 
niczo zaangażowanej w sprawy 
nauki, dla której oprócz obowiąz

ków nic już nie istnieje, tylko 
szkoła i Kopernik?! Wyglądało to 
trochę podejrzanie... Tak się zło
żyło, że zastałam zaproszona na 
jedno ze spotkań „Promienis
tych” . Rozpoczęło się ono śpie

wem przy gitarze, wesołymi pio
senkami, ułożonymi przez uczest
ników dwutygodniowego obozu 
letniego, podczas którego 'mło
dzież zbierała materiały do refe
ratów na różna, indywidualnie 
wybrane, a nie w y z n a c z o n e  
tematy. Przypominam sobie szkol
ne wycieczki, kiedy „cała kla
sa” , a w gorszych wypadkach „ca
ła szkoła” ciągnęła gęsiego przez 
muzealne sale, a choć przewodnik 
zdzierał gardło, to ci najwyżsi, co 
z konieczności zawsze stoją na 
końcu, nic nie mogli dosłyszeć.

W przypadku „Promienistych” 
nic podobnego nie może mieć 
miejsca. Oni po prostu nie cho
dzą stadem, ich opiekun —  prof. 
J. Kaczmarek — od dawna j-uż 
stosuje metodę, pozwalającą mło
dzieży na indywidualne odebra
nie wrażeń. Po prostu — mło
dzież dzieli się na małe grupki, a 
podział ten nie następuje bynaj
mniej mechanicznie, według 
wzrostu. Zasadniczym kryterium 
jest tu sprawa przyjaźni, zainte
resowań, czy też doraźnie powzię
tych zobowiązań. Owe małe grup
ki penetrują teren, szperają, szu
kają różnych ciekawostek — a 
dopiero wieczorem, przy tak zwa
nym ..kominku” wszyscy opowia
dają wszystkim o swych odkry
ciach. Byłam świadkiem i uczest
nikiem takiej wieczornicy — i 
wiem teraz z całą pewnością, że 
w sytuacji, gdy każdy może posz
czycić się przed kolegami w ł a s 
n y m  odkryciem — nie ma tema
tów nieciekawych. Jeśli chodzi o 
takie obiekty, które z koniecznoś
ci trzeba zwiedzać grupowo — 
„Promieniści” radzą sobie z tym 
inaczej. Wcześniej przygotowują 
się starannie do zwiedzania. Cza
sem ktoś z członków koła bierze 
na siebie rolę przewodnika, cza
sem „prawdziwemu” przewodni
kowi tylko zadają, pytania, a jest 
przecież dla nich nie lada satys
fakcją, gdy uda im się zapędzić 
go w „kozi róg” . Dodać należy, 
że sesje naukowe koła „Promie
nistych” organizowane są na ta
kim poziomie, że można im tylko 
pozazdrościć.

Grupa „Promienistych” już od 
przeszło roku przygotowuje ma
teriały do wystawy kopernikow
skiej, którą będzie można zwie
dzać od 15.02 do 15.03. br. w  Mu
zeum Marii Curie-Skłodowskiej w 
Warszawie. 18.02 br. odbędzie się 
w Pałacu Staszica sesja naukowa 
kopernikowska, przeznaczona dla 
uczniów warszawskich szkół śred
nich. Są to efektowne osiągnięcia. 
Lecz znacznie ważniejszy od tych 
efektów i notatek w  prasie wy
daje mi się fakt, it  grupa „Pro
mienistych” stanowi znakomity 
przykład wartościowej młodzieży, 
prawidłowo i z zapałem wycho
wywanej przez nauczyciela z 
prawdziwego zdarzenia, który z 
nudnego obowiązku potrafi zro
bić przyjemność. Wydaje mi się 
że dopiero ten stan można nazwać 
zaangażowaniem.

AGNIESZKA TYMIŃSKA

Mapa Warmii.

Szkoła — drzeworyt z XVI wieku

Globus z astrolabium znajdują
cy się w Sali Kopernika Mu
zeum Uniwersytetu Jagielloń

skiego w Krakowie,
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w zmowy x czytelnikami
Julian Kotowicz — Warszawa

„Czytam wiele artykułów o Mi
kołaju Koperniku, gdyż w związ
ku ze zbliżającym się 500-leciem 
urodzin naszego astronoma, cała 
polska prasa poświęca mu szpal
ty swych pism. Dotąd jednak nie 
natrafiłem na artykuł omawiają
cy patriotyzm Kopernika. Czy ist
nieją jakieś dowody jego przy
wiązania do Polski, jego obywa
telskiej przynależności do nas? 
Bardzo proszę, aby Redakcja roz
wiązała mi ten problem. Podobno 
Niemcy usiłowali wykazywać, że 
Kopernik był synem ich narodu”.

Panie Julianie, sprawa narodo
wości Mikołaja Kopernika nie bu
dzi najmniejszych wątpliwości i 
zastrzeżeń. Rodzina Koperników 
pochodziła ze Śląska, ze wsi Ko-:' 
pemiki koło Nysy. W X IV  wieku 
rodzina przeniosła się do Krako
wa. Ojciec Kopernika brał czyn-O  
ny udział w zbieraniu pieniędzy 9 
na wojnę przeciw Krzyżakom. 
Brat matki, Łukasz Waczenrode, 
biskup warmiński, opracowywał 
wraz z włoskim humanistą Kal- 
limachem śmiały plan usunięcia 
Krzyżaków z Pomorza i rozwią
zania na zawsze kwestii krzyżac
kiej. Krzyżacy nazywali ich za to 
„wcielonymi diabłami” i „śmier
telnymi wrogami Zakonu Krzy
żackiego” . Kopernik był wówczas 
sekretarzem biskupa warmińskie
go i pomagał w opracowywaniu 
planów antykrzyżackich.

Po śmierci wuja, biskupa Wa
czenrode, kapituła warmińska 
wybrała na biskupa Fabiana Tet- 
tingera, mimo iż Łukasz zalecał 
w testamencie wybór Polaka. Ko
pernik znal Tettingera jako czło

wieka współpracującego z Krzy
żakami i dlatego zaprotestował 
przeciw wybraniu go na biskupa. 
Otrzymał za to naganę od papie
ża Juliusza II, a kanonicy kapitu
ły warmińskiej nie mieli odtąd 
wątpliwości, kto wśród nich jest 
obrońcą spraw polskich w kapi
tule.

Zgodnie z tą antykrzyżacką po
stawą napisał Mikołaj Kopernik
22 lipca 1516 roku list — w imie
niu kapituły — do króla Zygmun
ta Starego, w  którym skarżył się 
na zbrodnie krzyżackie: „...Nęka
ni jesteśmy ogniem i mieczem, 
napadami i rozbojami od coraz to 
wzrastającej liczby wrogów... do
my nasze, leżące wśród otwarte
go pola, wystawione są na łaskę
i niełaskę zbrodniarzy... Jednak 
ponieważ na walnym sejmie w 
Elblągu zapadła uchwała, że 
wszyscy mają chwycić za oręż 
przeciw tej pladze, żeby ją wy
plenić... nie uchyliliśmy się od o- 
bowiązku, lecz pierwsi staliśmy 
się mścicielami tak wielkich zbro
dni” ...

Lata 1519—1521 były latami 
dalszych niszczycielskich najaz
dów zakonja krzyżackiego. Koper
nik, jako dobrze zorientowany w 
budowie i umacnianiu fortyfika
cji, osobiście pokierował ufortyfi
kowaniem Olsztyna i sam stanął 
na czele załogi broniącej twierdzy. 
Inni kanonicy kapituły warmiń
skiej pouciekali do Torunia, El
bląga lub Gdańska. Wielki Mistrz 
Krzyżacki — Albrecht — nie zdo
był Olsztyna i zgodził się na za
wieszenie broni. Król Zygmunt 
Stary — w uznaniu zasług poło
żonych przy obronie Olsztyna

mianował Mikołaja Kopernika 
królewskim komisarzem Warmii. 
Na stanowisku tym walczył Ko
pernik z Krzyżakami o Branie
wo, Melzak i Tolkmicko; praco
wał także nad rozprawą mone
tarną, w której domagał się ści
ślejszego zespolenia Prus z Pol
ską przez wprowadzenie jednoli
tego pieniądza z orłem polskim w 
tym celu, aby moneta „o zwierz
chnictwie królestwa świadczyła”.

Powyższe fakty świadczą do
bitnie o tym, że Rzeczpospolita 
Polska była ojczyzną Kopernika, 
a dawne próby przywłaszczenia 
go sobie przez nacjonalistyczną 
naukę niemiecką nie mają pod
staw.

Jan M. — Kamionka Mała

Jako sympatyk „Rodziny” za
pytuje: 1) Jak Kościół Polskoka- 
tolicki zapatruje się na problem 
kapłaństwa kobiet? 2) Dlaczego 
księża teraz poza kościołem nie 
chodzą w sutannach? Czy się ich 
wstydzą czy brzydzą? 3) Czy Ko
ściół Wasz zwalcza zaciekle — 
jak inni — noszenie długich wło
sów przez młodzież? Przecież 
sam Chrystus Pan nosił długie 
włosy. 4) Czy Kościół Polskoka- 
tolicki zwalcza modę „unisex” ? 
Moda ta jest naj idealniejsza.

Odpowiadamy: 1) Problem ka
płaństwa kobiet poruszaliśmy kil
kakrotnie w „Rodzinie”. Kościół 
nasz nie wypowiedział się oficjal
nie, na Synodzie, na ten temat, 
jednakże należąc do rodziny Ko
ściołów Starokatolickich, które są 
przeciwne kapłaństwu kobiet, nie 
może sam, bez porozumienia z 
Unią Utrechcką Kościołów Staro

katolickich, wprowadzać jakich
kolwiek zmian w  dotychczasowej 
strukturze organizacyjnej;

2) Nie sądzę, aby księża wsty
dzili się lub brzydzili chodzić w 
sutannach. Wydaje się, iż czynią 
tak dlatego (przeważnie w dużych 
miastach), aby nie drażnić ludzi 
zlaicyzowanych, nie narażać się 
na uśmieszki czy drwiny z ich 
strony. Jak wiadomo laicyzacja 
zatacza coraz szersze kręgi, a su
tanna staje się coraz mniej mile 
widziana. Jeśli po okresie nara
stającego zobojętnienia religijne
go nastąpi okres zainteresowań 
sprawami wiary, wówczas księża 
zmienią sposób chodzenia „po cy
wilnemu” .

3) Noszenia długich włosów nie 
zwalczamy, jeśli tylko nie idzie 
to w  parze ze znanym przysło
wiem „włosy długie> rozi .. krót
ki” . Nie od stylu noszenia wło
sów zależy wartość człowieka. 
Oby tylko tak włosy, jak dłuższa 
broda były czyste i starannie u- 
trzymane. Niechlujstwo zewnę
trzne jest najczęściej wyrazem 
dezorganizacji duchowej — we
wnętrznej.

4) „Unisex” zwalczam, bo męż
czyzna powinien różnić się stro
jem od kobiety. Zacieranie płci — 
choćby tylko w strojach — może 
być wyrazem feminizacji ze stro
ny mężczyzn, lub maskulinizacji 
ze strony kobiet, a to nie jest 
wcale zgodne z naturą. W pu
szczach Ameryki Południowej 
niecywilizowane szczepy Indian 
chodzą nago (strój więc ujednoli
cony), lecz przy takim stroju nie 
ma chyba wątpliwości, kto jest 
mężczyzną, a kto kobietą. Tym
czasem nawet u nas w  Polsce 
można już spotkać młodych ludzi 
tak uczesanych i ubranych, że 
trudno określić ich płeć.

Pozdrawiamy 
KS. E. B.

Lecz co było przedtem?...
Tak, tu zaczynała się owa niebotyczna ścia

na. a za nią kryła się tajemnica nie do odgad
nięcia. Jakieś życie nieznane, zapomniane, 
przekreślone, zmazane z rzeczywistości. Jedno 
wiedział: było ono inne od dzisiejszego. Mu
siało mieć jakiś związek z życiem ludzi bo
gatych i z tym zagadkowym imieniem: Beata.

W pierwszych latach swojej włóczęgi usiło
wał przeniknąć tę zaporę, która zamykała je-
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go pamięci dostęp do przeszłości. Zdawał so
bie sprawę, że musiał mieć swoje lata mło
dzieńcze i dziecięce. W ostrożnych rozmowach 
z przygodnie spotkanymi wywiedział się. że 
wszyscy pamiętają swój wiek dziecinny. Nie 
zdradzał się też później przed nikim ze swej 
dziwnej ułomności, bo nikt mu uwierzyć nie 
chciał. Wyśmiewano go tylko i wyrażano 
przypuszczenia, że musi mieć powody do nie- 
pamiętania własnej przeszłości, lecz sam wciąż 
wysilał mózg, wciąż ponawiał ataki na ową 
ścianę, by po każdym zmęczony, wyczerpany 
do ostateczności, półobląkany wracać do rze
czywistości i przysięgać sobie, że już więcej 
żadnej próby nie zrobi. •

Mijały lata. Przyzwyczaił się, pogodził się 
z tym i już nawet przysięgać nie było trzeba. 
Czasem tylko jakieś zdarzenie zewnętrzne mi
mo jego woli budziło w  nim nagły niepokój
i ten strach, który każdy człowiek odczuwa 
w  obliczu niezrozumiałych dla siebie sił, które 
w nim sani roi działają.

Najlepszym sposobem oderwania myśli od 
tych spraw była zawsze praca i Antoni Kosiba 
dlatego tym chętniej brał się do najcięższej.

Tego dnia od wczesnego ranka wespół z 
kilkoma innymi więźniami zajęty był przy 
odkopywaniu pękniętej rury kanalizacyjnej. 
Wskutek już kilku dni trwającej odwilży po
wierzchnia ziemi zmieniła się w błotnistą pac
kę, za to warstwa głębsza pamiętała niedaw
ne ostre mrozy i trzeba było ciężko pracować 
rydlem i kilofem.

Około dziesiątej od strony kancelarii nad
szedł starszy dozorca, Jurczak.

— Oho, kogoś na „widzenie” wołają — za
opiniował jeden z bardziej doświadczonych 
więźniów.

I nie omylił się. Wzywano Antoniego Ko
sibę.

— Jacyś młodzi państwo do ciebie ■— wy
jaśnił dozorca.

— Do mnie?... To chyba pomyłka!...
— Nie gadaj, tylko chodź do rozmównicy.
W rozmównicy Antoni jeszcze nigdy nie był.

Nikt go przecież nie odwiedzał i teraz łamał 
sobie głowę, kto to może. być. Jeżeli Wasil 
z Zonią, dozorca nie nazwałby ich „pań
stwem” .

W pierwszej chwili zmrok, panujący w sal
ce, przedzielonej kratami, nie pozwolił mu 
poznać Marysi, tym bardziej, że ubrana była 
nie w swoje paletko i w  beret, lecz w  ele
ganckie futro i w kapelusz. Obok niej zoba
czył młodego Czyńskiego.

Nagłym odruchem Kosiba chciał cofnąć się. 
Przeczucie mówiło mu, że czeka go coś przy
krego, jakaś zła nowina, jakiś niespodziewany 
cios. Dlaczego oni są razem i co znaczy te 
przebranie Marysi?...

— Stryjciu Antoni! — zawołała dziewczy
na. — Stryjcio mnie nie poznaje.

— Dzień dobry, panie Kosiba — zawołał
Leszek. (74) cdn
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