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Aleksandra Kondrat 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim 

 

Kujawska partycypacja w kopernikańskich ideałach 

 

„Zależnie od podskórnej antropologii humanizm przejawia się w różny sposób: 

gdy niektórzy są uznawani za dzieci, humanizm w stosunku do nich wymaga 

ochrony, wyrozumiałości, gdy natomiast wszystkich uważa się za dorosłych, 

humanizm wymaga poszanowania wolności innego człowieka”. Chantal Delsol 

 

 Wszyscy doskonale znamy Mikołaja Kopernika; wszyscy o nim słyszeliśmy; wszyscy, 

siedząc w porysowanych szkolnych ławach, byliśmy niegdyś frapowani (a może przede 

wszystkim hipnotyzowani?), a obecnie uczniowie nadal są, meadrycznymi, przenikliwymi 

narracjami o kopernikańskim wpływie na mentalność, rozwój horyzontalny, czy duchowość 

współczesnych [sic!]. Egzystując w dobie ponowoczesności, „płynnej nowoczesności”1 warto 

zawsze, niezmiennie pamiętać o osobowościach, które odcisnęły ‘konstruktywne piętno’, 

stając się niepodważalną inspiracją nie tylko dla reprezentantów świata nauki, kultury, czy 

nauk społecznych, ale również dla niezwykle zwykłych obywateli świata codzienności.  

Z innej perspektywy, scjentystyczny paradygmat Mikołaja Kopernika ‘zawrócił nam 

nie tylko w głowach’, lecz doprowadził – w ostateczności – do przeobrażeń nie tylko podstaw 

naukowych, majestatycznej rabacji umysłu, lecz zwłaszcza do przekształcenia ludzkiej 

wyobraźni, do rozruchu intelektualnych potencji, gorączkowo tlących się, a będących 

wcześniej in statu nascendi. Zgodnie z przesłaniem Arystotelesa, potrzebujemy ruchu, aby 

potencja (możliwość) stała się aktem. W moim przekonaniu, ruch ten wywodzi się z ekspresji, 

transcendowania, przekraczania pozornych niemożliwości, aby to względnie niemożliwe stało 

się krańcowo możliwe, urzeczywistnione. Doniosłe, pierwszoplanowe wręcz znaczenie 

warmińskiej postaci zakotwiczone jest w jego „męstwie bycia”2, w autentycznej kompetencji 

badawczej, kontemplacji naukowej, eksploracji doczesności oraz dążenia do logicznej 

spójności myślenia. Myślą przewodnią każdej placówki dydaktycznej powinno być zatem 

codzienne, stopniowe samodoskonalenie społeczności szkolnej, zwracanie szczególnej uwagi 

                                                           
1 Zob. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.  

2 Por. P. Tillich, Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Rebis, Poznań 1994.  
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na rozwój władz poznawczych zarówno kadry nauczycielskiej, jak również naszych 

podopiecznych, uczniów.  

 Nasz Kopernik, jako przedstawiciel ‘renesansowego humanizmu’, którego sedno 

oscyluje wokół jednostkowej, kreatywnej twórczości, stanowił niebywałą figurę 

wielowymiarowości. Czym wyróżniała się ta wielopłaszczyznowość Kopernika? Wszak, jego 

nastawienie wobec otaczającej rzeczywistości cechowało się żarliwą, poznawczą, 

niepohamowaną płodnością. Płodność ta stanowiła oczywiście unikalne odzwierciedlenie 

greckich słów: gnothi seauton [poznaj samego siebie]3, będących siłą sprawczą nowożytnych 

intelektualistów, badaczy, symbolizujących ‘mikrokosmos myśli’, ukierunkowanych nie tylko 

na własną, osobliwą transgresję, ale również na twórcze przemienienie, przekształcenie 

świata. Innymi słowy, Mikołaj Kopernik uosabia człowieka przełomu, kulturowo-

cywilizacyjnej graniczności z powodu jawnego zainteresowania transcendencją, a zwłaszcza 

kunsztowną pracą na gruncie epistemicznym, prowadząc badania naukoznawcze.  

 Jestem przysłowiowym „belfrem”, nauczycielem, edukacyjnym facylitatorem4, 

kształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim 

(nauczam filozofii, etyki, historii oraz historii i teraźniejszości). Ta niepowtarzalna, lokalna 

szkoła w roku 1999 [wówczas jako Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych] 

nosiła imię Mikołaja Kopernika. Od 1 września 2004 roku nasza jednostka edukacyjna 

funkcjonuje już jako Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim5. 

Zastanówmy się jednak, jakie niepowtarzalne, niebanalne wręcz oddziaływanie może skrywać 

się za tym imiennym namaszczeniem? Nie chcielibyśmy, nie jest to bowiem naszą intencją, 

aby nadanie to pozostało bez elitarno-koncepcyjnego wpływu na praktyczne działanie ‘szkoły 

średniej’ umiejscowionej w kujawskim miasteczku pomiędzy takimi wyróżnionymi miastami, 

jak Bydgoszcz i Toruń. Nasza solecka szkoła subtelnie, ale rzeczowo manifestuje przecież 

ideały kopernikańskie poprzez swoją codzienną, wnikliwą, edukacyjno-wychowawczą pracę.  

Poglądy Kopernika wyzwoliły człowieczeństwo, ludzkość z geocentrycznych, 

geostatycznych, potocznych mniemań. Wiemy, że światopoglądy myśliciela z Torunia 

krystalizowały się na bazie nie tylko nauki doby Renesansu, ale także mają swe zasadnicze 

                                                           
3 Zob. Platon, Protagoras, [w:] Dialogi, t. 1, przeł. W. Witwicki, Kęty 1999. 

4 Zob. C. R. Rogers, O stawaniu się osobą, przeł. M. Karpiński, Rebis, Poznań 2002.  

5 Rys historyczny obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim: 

http://zsoizsolec.edu.pl/o-szkole/. Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię Mikołaja Kopernika w roku 1973.  
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źródło ze zderzenia z wiedzą późnośredniowieczną6. Dwutorowość ta, percepcja 

dwuwymiarowa wynika istotnie jednoznacznie z wykształcenia Kopernika: w Polsce nauki 

pobierał on na Akademii Krakowskiej (wpływ jeszcze średniowieczny), natomiast z kulturą 

renesansową zapoznał się zwłaszcza, kształcąc się na uniwersytetach zachodnioeuropejskich: 

w Padwie, Bolonii i Rzymie7. Kopernik wyrażał swoje metody badawcze rzetelnie, albowiem 

jego naukowe podejście wyróżniało się krytycyzmem i systematyczną analizą historycznych 

rezultatów badawczych. Autor De revolutionibus orbium coelestium skrupulatnie, a przede 

wszystkim szczegółowo przestudiował dzieła filozofów starożytnych, które odzwierciedlały 

różnorodne punkty widzenia na temat budowy kosmosu oraz ruchu ciał niebieskich8.  

 Jaką jednak wielopoziomową, transparentną emanację dostrzeżemy w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. W szkole tej uczniom-adeptom 

oferuje się wieloaspektową możliwość kształcenia, pogłębiania horyzontów poznawczych, 

wielokierunkowo, zgodnie z naczelnymi zainteresowaniami. Nasi potencjalni uczniowie mają 

w związku z tym możliwość zapisania się do Liceum Ogólnokształcącego [dostępne profile: 

wojskowy, biologiczno-chemiczny (z elementami ratownictwa medycznego), humanistyczny 

(z elementami dziennikarstwa)]. W różnorodnej literaturze przedmiotu odnajdziemy 

informację, iż Mikołaj Kopernik studiował w Krakowie na wydziale sztuk wyzwolonych, 

dzięki czemu opanował wiedzę z zakresu matematyki, fizyki oraz astronomii, ale 

równocześnie rewelacyjnie opanował sztukę retoryki i erystyki, stanowiącą niewątpliwy 

fundament w renesansowym świecie filozoficzno-teologicznych dysput. Warto nadmienić, iż 

nasza solecka szkoła proponuje również uczniowi poszerzanie wiedzy z zakresu nauk 

technicznych, gałęzi inżynierii, mianowicie z zakresu mechatroniki, dzięki czemu absolwent 

szkoły – już jako technik mechatronik – stanie się wykwalifikowanym, zręcznym specjalistą 

w skomplikowanej rzeczywistości przyszłości, odpowiadając rzeczowo za rozmaite 

konstrukcje mechatroniczne, programowanie oraz za naprawę urządzeń czy instrumentów 

produkcyjnych. Dodatkowo, uczniowie, którzy pragną edukować się w naszej placówce, 

mogą także wybrać edukacyjną ścieżkę Branżowej Szkoły I Stopnia, ponieważ oferujemy 

klasę wielozawodową9. Czy uda nam się wychwycić tutaj kopernikańskie idee, zakotwiczone 

                                                           
6 Zob. M. Karas, Nowy obraz świata. Poglądy filozoficzne Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Krakowskiego, Kraków 2018, s. 30.  

7 Ibidem.  

8 Ibidem, s. 67.  

9 Więcej na ten temat: http://zsoizsolec.edu.pl/oferta-edukacyjna/.  
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w edukacyjnej wizji naszej placówki dydaktycznej? Otóż, najważniejszą intelektualną ideą 

jest właściwie humanistyczna wielowymiarowość (różnokierunkowość). Istotny jest również 

ogromny nacisk kładziony na edukację wielopoziomową: z jednej strony odnajdziemy 

pasjonatów literatury, dziennikarstwa, z drugiej wielbicieli analiz matematycznych. Poznanie 

matematyczne, abstrakcyjne, analityczne myślenie stanowią warunek konieczny 

początkowego uzyskiwania, a następnie eksperymentalnego przetwarzania wiedzy 

technicznej.    

Zdaniem Mikołaja Kopernika, poznawanie otaczającej rzeczywistości, poznawcza 

penetracja świata to istny pokarm dla umysłu, duszy człowieka. Ale to właśnie wiedza 

matematyczna, dyskursywny, spekulatywny zarazem charakter „poznania matematycznego” 

stanowi doniosły szczyt artes liberales, które są wolne od zgryzot codzienności10. Humanizm 

renesansowy zabarwiony był nie tylko starożytną retoryką, ale również intelektualizmem 

etycznym, dlatego też toruński astronom twierdzi, że „szlachetne nauki”, które poddają 

analizie „przedmioty szlachetne” mają wyróżniający sens moralno-aksjologiczny, ponieważ 

ukierunkowują ludzkie umysły ku drodze doskonałości11. „Rozważanie piękna kosmosu 

kieruje jego zdaniem ludzi do podziwiania boskiego Stwórcy i Jego dzieła, uczy 

poszanowania dla kosmicznego porządku i harmonii”12. Otóż to!  

W ostateczności, astronomia stanowi dla warmińsko-toruńskiego myśliciela 

najważniejszą z nauk, gdyż jej przedmiotem jest niezbadany, enigmatyczny Wszechświat, 

jego całościowe, holistyczne ujęcie, geometryczna budowa, odzwierciedlająca dzieło 

późnośredniowiecznej i wczesnorenesansowej transcendencji13. Zwrot kopernikański 

uwypuklał jednoznacznie fakt, iż wszelkie teorie naukowe winny być szczególną 

synchronizacją języka matematycznego z obserwacją empiryczną, zaś kosmogonię 

geocentryczną obalono, zastępując ją koncepcją heliocentryczną14.  

Konkludując, pragnę wyrazić nie tylko nadzieję na stałe wzbogacanie edukacyjne.  

Idee Kopernika nie widniały wyłącznie metaforycznie na szyldzie ‘szkoły średniej’, w której 

                                                           
10 M. Karas, Nowy obraz świata. Poglądy filozoficzne Mikołaja Kopernika, s. 77.  

11 Ibidem, s. 79.  

12 Ibidem.  

13 Ibidem, s. 148. Por. M. Karas, Czy Mikołaj Kopernik był filozofem średniowiecznym? „Rocznik Tomistyczny”, 

9 (2020), 2, s. 107–112.  

14 M. Kokowski, Mikołaj Kopernik – znany czy nieznany? Zarys podstawowej idei monografii, Prace Komisji 

Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, t. 5, 2003, s. 33–38.  
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przyszło mi „nieść kaganek oświaty”. Wpływ Kopernika nie jest czczą deklaratywnością, lecz 

wyrazistym, intelektualnym tchnieniem, wskazującym kręte, ale uczciwe ścieżki naukowe, 

które warto w „pocie czoła”, eksplorując – poznawać i przeszukiwać, aby zarówno 

edukacyjnie, jak moralnie wzrastać.  


