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Poznaję Mikołaja Kopernika 
i historię Kapituły Warmińskiej

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● wyjaśnienie, czym jest Kapituła Warmińska;
 ● zarys historii Kapituły Warmińskiej;
 ● przedstawienie osoby Mikołaja Kopernika.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● wyjaśnia pojęcia: „kapituła”, „Kapituła Warmińska”, „kanonik”;
 ● wymienia trzy miasta wchodzące w skład Kapituły Warmińskiej oraz 

osoby należące do Kapituły Warmińskiej;
 ● podaje najważniejsze fakty z życia Mikołaja Kopernika na Warmii.

Pojęcia i postaci

Mikołaj Kopernik, Kapituła Warmińska, kanonik, dominium warmińskie, 
kapituła katedralna, kolegium.

Wartości 

patriotyzm lokalny, wiara i nauka.

Metody i środki

puzzle logiczne, burza mózgów, praca w grupach, praca z podręcznikiem, 
lapbook, miniwykład.

Lekcja  
dodatkowa
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Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Modlitwa do Ducha Świętego przed nauką (Duchu Święty, który oświe-
casz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka 
była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen).

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę wiedział, czym 
była Kapituła Warmińska; będę znał podstawowe informacje o Kapitule 
Warmińskiej (gdzie się mieściła, kto do niej należał).

Metoda – puzzle logiczne. Nauczyciel dzieli klasę na sześć grup. Każda 
z grup otrzymuje pocięty na kawałki (jak puzzle) wybrany obraz. Zada-
niem uczniów jest ułożyć poprawnie obrazy przedstawiające:

grupa 1 – budynki Kapituły Warmińskiej w Olsztynie (zamek)
grupa 2 – katedra we Fromborku (katedra)
grupa 3 – Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim
grupa 4 – portret Mikołaja Kopernika
grupa 5 – portret kardynała Stanisława Hozjusza
grupa 6 – portret biskupa Ignacego Krasickiego. 

Po skończonej pracy każda z grup przykleja do kartki papieru swój ob-
raz, po czym prezentuje, wyjaśniając, co przedstawia. Na zakończenie tej 
części lekcji nauczyciel wiesza gotowe ilustracje na tablicy, tak by obrazy 
i fotografie były widoczne dla wszystkich uczniów. 

Metoda – burza mózgów. Nauczyciel, wskazując na zaprezentowane na 
tablicy obrazy i fotografie, pyta uczniów o to, czym się zajmowały, z cze-
go zasłynęły osoby przedstawione na portretach lub co przedstawiają 
zaprezentowane budowle. Skojarzenia uczniów są zapisywane na tablicy 
wokół danego obrazu lub portretu. Jeżeli uczniowie mają trudności z wy-
konaniem tego zadania, nauczyciel udziela wskazówek, by naprowadzić 
uczniów na właściwe odpowiedzi.

Metoda – praca w grupach. W ramach opracowywania lapbooka (to 
rodzaj teczki tematycznej; własnoręcznie przygotowanej interaktywnej 
„książki” czy też edukacyjnego portfolio w postaci teczki, wewnątrz któ-
rej przykleja się notatki, ilustracje, tworzy się różne kieszonki, harmo-
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nijki, małe książeczki – wszystko, co pozwala uporządkować informacje 
według inwencji i pomysłu posiadacza lapbooka) każda z grup otrzymu-
je zestaw ilustracji oraz definicji (załącznik nr 1), z których wybiera te, 
które przedstawiają oraz definiują miejsca lub osoby ważne dla tematu 
opracowywanego w danej grupie. (Wiedzę, co wybrać, uczniowie mogą 
pozyskać z podręcznika lub z internetu, jeśli dysponują telefonem ko-
mórkowym z dostępem do internetu).

 grupa 1 – Kapituła Warmińska, ilustracja przedstawiająca zamek 
w Olsztynie

 grupa 2 – zadania Kapituły Warmińskiej, ilustracja przedstawiająca 
katedrę we Fromborku

 grupa 3 – dominium warmińskie, ilustracja przedstawiająca Lidzbark 
Warmiński

 grupa 4 – kanonik, ilustracja przedstawiająca Mikołaja Kopernika
 grupa 5 – kapituła katedralna, ilustracja przedstawiająca biskupa 

Ignacego Krasickiego
 grupa 6 – kolegium jezuickie, ilustracja przedstawiająca kardynała 

Stanisława Hozjusza.

Po wykonaniu zadania każda z grup prezentuje wyniki pracy oraz do-
datkowo grupa 1 przedstawia definicję Kapituły Warmińskiej, następnie 
grupa 2 wylicza zadania Kapituły Warmińskiej. 

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie nadal pracują w grupach. 
Każda z grup otrzymuje na piśmie wybrane zadanie (paski z zadaniami – 
załącznik nr 2). Uczniowie czytają treść lekcji w podręczniku, a następnie 
odpowiadają na zadane pytania lub realizują polecenia.

grupa 1 – Wymień miasta wchodzące w skład Kapituły Warmińskiej.
grupa 2 – Jakie warunki należało spełnić, aby należeć do Kapituły 
Warmińskiej?
grupa 3 – Wymień stolice Kapituły Warmińskiej i wskaż je na mapie. 
grupa 4 – Podaj najważniejsze fakty z życia Mikołaja Kopernika.
grupa 5  – Czym zajmował się Mikołaj Kopernik w Kapitule Warmińskiej?
grupa 6 – Wymień dziedziny nauki, którymi zajmował się Mikołaj 
Kopernik. 

Metoda – lapbook. Uczniowie umieszczają wszystkie przygotowane in-
formacje na brystolu lub w lapbookach. Poszczególne grupy prezentują 
swoje prace.
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Metoda – miniwykład. Parafia, do której należymy, znajduje się na te-
renie archidiecezji warmińskiej. Diecezja ta ma bardzo bogatą historię. 
Jako mieszkańcy archidiecezji warmińskiej jesteśmy zobowiązani do 
znajomości historii regionu, w jakim przyszło nam mieszkać, ale nade 
wszystko jesteśmy zobowiązani do przekazywania tej historii następnym 
pokoleniom. Wiedza ma posłużyć w lepszym wypełnianiu tego zadania.

Na Warmii od 1260 r. istniała Kapituła Warmińska, do której należały 
osoby duchowne i świeckie. Kanonicy wraz z biskupem sprawowali na-
bożeństwa oraz służyli pomocą i radą. Początkowo Kapituła Warmińska 
składała się z 16 kanonii, obecnie są to 4 kanonie. Warunkiem pozwa-
lającym na zostanie kanonikiem było ukończenie trzyletniego wyższego 
studium teologicznego lub kanonicznego na jednym z uniwersytetów 
katolickich. Kapituła mieściła się najpierw w Braniewie, które to miasto 
było początkowo stolicą biskupią. Z biegiem czasu stolice Kapituły War-
mińskiej były przenoszone kolejno do Ornety i Lidzbarka Warmińskiego. 

Do Kapituły Warmińskie należeli wybitni Polacy, m. in. Mikołaj Kopernik, 
który został członkiem kapituły w 1497 r., obejmując kanonię katedral-
ną we Fromborku. Kopernik zbudował wodociągi, urządził obserwato-
rium astronomiczne. Zasłynął szczególnie jako autor dzieła O obrotach 
sfer niebieskich. Interesował się wieloma dziedzinami nauki, zajmowały 
go zagadnienia z hydrauliki, geografii, ekonomii, zagadnienia monetarne 
oraz medycyna i filologia klasyczna. Mikołaj Kopernik to wybitna postać 
ziemi warmińskiej znana w całym świecie. To jemu zawdzięczamy odkry-
cia w dziedzinie astronomii, dające początek systemowi heliocentryczne-
mu. Z uwagi na jego ogromne zasługi możemy mówić, że Kopernik jest 
chlubą ziemi warmińskiej.

Podsumowanie lekcji

Podsumowując, nauczyciel mówi, iż Kapituła Warmińska została powoła-
na w celu lepszego zarządzania majątkiem kościelnym, na jej czele stali 
biskupi, a ich pomocnikami byli kanonicy (wśród nich bywały osoby świec-
kie, np. Mikołaj Kopernik). Biskupi wraz z kanonikami mieli dbać przede 
wszystkim o rozwój życia duchowego, a także społecznego. Zasługi Miko-
łaja Kopernika są szczególnie ważne dla nas, mieszkańców Warmii, ponie-
waż to tutaj żył, pracował i tworzył wybitne dzieła.
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Modlitwa na zakończenie

Chwała Ojcu.

Praca domowa

Z podręcznika (ćwiczenie 2: Wyznacz szlak wycieczki po zabytkach Kapi-
tuły Warmińskiej).

Korelacja z edukacją szkolną

 ● geografia – położenie geograficzne, praca z mapą;
 ● język polski – utwory Ignacego Krasicki, dzieło Kopernika O obrotach 

sfer niebieskich;
 ● historia – lokalne zabytki;
 ● plastyka – style architektoniczne.
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Załącznik nr 1

Teksty do puzzli logicznych

Kapituła (łac. capitulum) – kolegium duchownych, prałatów i kanoników, 
ustanowione w celu sprawowania i uświadamiania kultu Bożego w koście-
le katedralnym lub kolegiackim. Przed 1983 r. kapituła katedralna służyła 
również biskupowi pomocą w zarządzaniu diecezją, a w czasie wakansu 
stolicy biskupiej miała prawo wyboru wikariusza kapitularnego1.

Zadania – po 1983 r. do zadań kapituły należy sprawowanie funkcji litur-
gicznych w świątyni katedralnej.  Do innych zadań mogą należeć te, które 
zostały zatwierdzone przez biskupa, powinny one określić strukturę ka-
pituły, liczbę jej członków, wykonywane czynności, częstotliwość zebrań, 
dochody, strój kanonicki. Ustanowienie i znoszenie kapituły katedralnej 
pozostaje zastrzeżone Stolicy Apostolskiej2.

Dominium warmińskie – historyczny obszar stanowiący około 1/3 die-
cezji warmińskiej, pozostający nie tylko pod duchowną, ale i świecką 
władzą biskupa. Władza była sprawowana w części dominium przez bi-
skupa, a w części przez Kapitułę Warmińską3.

Kanonik – członek kapituły katedralnej lub kolegiackiej. Od czasów sta-
rożytnych kanonicy służyli radą i pomocą biskupom. Przed objęciem 
urzędu składali wyznanie wiary wobec biskupa i kapituły oraz przysię-
gali pomoc i oddanie biskupowi. Wyręczali go w sprawowaniu czynności 
liturgicznych. Kanonicy dzielą się na tytularnych, ponadliczbowych i ho-
norowych4.

Kapituła katedralna – ma swój początek w starożytnym prezbiterium, 
czyli zespole kapłanów i diakonów miasta biskupiego tworzącym senat 
biskupi, wspomagający biskupa w pełnieniu funkcji liturgicznych oraz 
w zarządzaniu diecezją5.

Kolegium – typ szkoły średniej ogólnokształcącej, zawodowej lub innej, 
o charakterze pośrednim między szkołą średnią a szkołą wyższą. Stano-
wiąca autonomiczny ośrodek dydaktyczny lub wchodzący w skład struk-
tur uniwersytetu. To także grupa osób wykonujących wspólne zadania 
na bazie specjalnych praw6.
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Załącznik nr 2

grupa 1 
Wymień miasta wchodzące w skład Kapituły Warmińskiej.

...................................................................................

grupa 2 
Jakie warunki należało spełnić, aby należeć do Kapituły Warmińskiej?

...................................................................................

grupa 3
Wymień stolice Kapituły Warmińskiej i wskaż je na mapie. 

...................................................................................

grupa 4
Podaj najważniejsze fakty z życia Mikołaja Kopernika.

...................................................................................

grupa 5

Czym zajmował się Mikołaj Kopernik w Kapitule Warmińskiej?

...................................................................................

grupa 6

Wymień dziedziny nauki, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik. 

...................................................................................
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