
W roku 2014 archidiecezja warmińska (wcześniej diecezja) miała niejeden 
tytuł do świętowania. Pierwszy − to jubileusz 770-lecia istnienia, kolejne dotyczą 
jej znakomitych mieszkańców − Mikołaja Kopernika1 oraz błogosławionej Regi-
ny Protmann założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny2. 
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* W przygotowaniu niniejszego przedłożenia opierałam się głównie na materiałach pozostawionych 
przez ks. prof. Alojzego Szorca, zgromadzonych w pracowni jego imienia zorganizowanej w Archiwum Archi-
diecezji Warmińskiej w Olsztynie przy ul. Kopernika 47 (dalej: AAW). Biogram ks. Szorca z podaniem biblio-
grafii prac zob. I. Makarczyk, Ksiądz profesor Alojzy Szorc (6 X 1935 − 27 XII 2010), Kościół w Polsce. Dzieje
i kultura, 2012, t. 11, ss. 365−376.

1 Obchody ku czci Kopernika zostały zainaugurowane w Lidzbarku 18 V 2013 r. seminarium nauko-
wym „Lidzbark Warmiński w życiu Mikołaja Kopernika”. Prelekcje wygłosili: Stanisław Achremczyk „Warmiń-
ski świat Mikołaja Kopernika”; Jerzy Sikorski „Lidzbark Warmiński w życiu Mikołaja Kopernika – dylematy 
i rozterki”; Andrzej Kopiczko „Rękopisy Mikołaja Kopernika w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej”; Irena 
Makarczyk „Mikołaj Kopernik w badaniach ks. profesora Alojzego Szorca”. Po konferencji miała miejsce pro-
mocja książki † ks. Alojzego Szorca Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, wyd. 2, Olsztyn 2013 oraz wystawa 
rękopisów Kopernika z archiwum archidiecezjalnego.

2 Konferencja naukowa poświęcona Reginie Protmann odbyła się na Wydziale Humanistycznym 
UWM w Olsztynie 17 V 2013 r. Prelekcje wygłosili: Marek Inglot „Powstanie Zgromadzenia Sióstr św. Kata-
rzyny. Działalność społeczna Reginy Protmann na Warmii”; Hans-Jürgen Karp „Die Katharinenschwestern im 
ermländischen Kollektivgedächtnis. Zur Frage der Bedeutung Ermlands für die Identität der Kongregation”; 
Stanisław Achremczyk „Tło kulturowo-historyczne Warmii przełomu XVI/XVII wieku; Andrzej Kopiczko, 
„Braniewo w okresie powstania zgromadzenia sióstr katarzynek”; Relinde Meiwes „Aufbruch zu neuen Ufern: 
Die Geschichte der Schwestern von der hl. Katharina vom des Kulturkampfes bis zum Ersten Weltkrieg”; Mag-
dalena Krebs, „Najnowsza historia Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny”.
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Rocznice związane z ważnymi wydarzeniami i wielkimi osobowościami 
zwykle mobilizują środowiska naukowe, kulturalne i społeczne do ich upamięt-
nienia na różnych płaszczyznach. Postacią, która cyklicznie pobudza kolejne po-
kolenia do pracy badawczej, bez wątpienia był i nadal pozostaje Mikołaj Koper-
nik. W swoim czasie do badań nad tą wielką postacią włączył się też ks. prof. Alojzy 
Szorc, wieloletni i zasłużony badacz dziejów Warmii, autor wielu cennych opra-
cowań, wydawca źródeł historycznych, za osiągnięcia naukowe oraz „szczegól-
ną umiejętność budzenia zainteresowania historią tej ziemi” uhonorowany licz-
nymi nagrodami. Ostatnim wyróżnieniem (dwa miesiące przed śmiercią) była 
przyznana mu w październiku 2010 r. nagroda humanistyczna im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego.

W polu zainteresowań ks. Szorca Mikołaj Kopernik nie był wprawdzie po-
stacią najważniejszą, wiemy jednak, że wielkie postacie związane z Warmią zawsze 
miał na uwadze i sukcesywnie gromadził materiały na ich temat. Dzisiaj dorobek ks. 
Szorca związany z Mikołajem Kopernikiem możemy rozpatrywać na dwu płaszczy-
znach. Pierwsza jest jasna i czytelna – to publikacje i wygłoszone referaty. Druga − to 
gromadzone przez wiele lat, pozostawione materiały oraz prace nieukończone. 

Pierwsze owoce pracy naukowej ks. Szorca poświęcone Kopernikowi od-
notowujemy w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. W 1973 r. święto-
waliśmy pięćsetlecie urodzin Mikołaja Kopernika. Do obchodów włączył się też 
Kościół katolicki w Polsce3. Uroczystości wewnętrzne diecezji warmińskiej od-
były się w wigilię rocznicy urodzin Kopernika − 18 lutego 1973 r. w prokatedrze 
olsztyńskiej, którym przewodniczył ordynariusz diecezji biskup Józef Drzazga4. 
Natomiast ogólnopolskie obchody kościelne pod przewodnictwem ks. prymasa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, z udziałem księży kardynałów Gabriela Garro-
ne prefekta Kongregacji Nauki Katolickiej, Karola Wojtyły metropolity krakow-
skiego, Bolesława Kominka metropolity wrocławskiego, biskupa warmińskiego 
Józefa Drzazgi oraz Episkopatu Polski miały miejsce 17 czerwca 1973 r. w kate-
drze we Fromborku5. Zostały połączone z krótką sesją naukową, podczas któ-

3 Opisał je J. Obłąk, Kościół katolicki w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi z okazji 500-nej rocznicy jego 
urodzin, Studia Warmińskie, 1974, t. 11, ss. 537−548.

4 Do przygotowania uroczystości bp J. Drzazga powołał 18 II 1972 r. Diecezjalny Komitet Organiza-
cyjny, zob. Warmińskie Wiadomości Diecezjalne, 1972, nr 2−3, ss. 49−50. Na temat inauguracji oraz obchodów 
kopernikowskich w diecezji warmińskiej zob. Warmińskie Wiadomości Diecezjalne, 1973, nr 6, ss. 276−278; 
M. Borzyszkowski, Kościelne obchody 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w diecezji warmińskiej, Studia War-
mińskie, 1974, t. 11, ss. 491−510.

5 Kościelny Komitet Organizacyjny stanowili: kard. Karol Wojtyła – przewodniczący, bp Józef Drzazga 
– wiceprzewodniczący; członkowie: bp Lech Kaczmarek (Gdańsk), bp Zygfryd Kowalski (Pelplin), bp Jan Obłąk 
(Olsztyn), bp Jan Pietraszko (Kraków), bp Kazimierz Majdański (Włocławek), bp Zbigniew Kraszewski (War-
szawa), ks. prof. Marian Rechowicz (Lublin), prof. Adam Vetulani (Kraków), prof. Stefan Swieżawski (Warszawa), 
doc. Mieczysław Markowski (Kraków), ks. doc. Michał Heller (Kraków), ks. doc. Tadeusz Pawluk (Olsztyn).
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rej prelekcje wygłosili biskup Jan Obłąk „Mikołaj Kopernik, życie i działalność” 
oraz prof. Stefan Swieżawski „Myśl chrześcijańska w czasach Mikołaja Koperni-
ka”6. W uroczystościach tych ks. Szorc uczestniczył jako baczny obserwator, po 
czym sporządził dokładne sprawozdanie7. Dzięki temu możemy poznać treści 
obu wystąpień. O pierwszym prelegencie ks. Szorc napisał: „Z okazji jubileuszu 
Kopernikowskiego zajął się bliżej postacią astronoma. W odkrywczym, opar-
tym na bogatych źródłach i literaturze wykładzie ukazał postać wielkiego astro-
noma jako człowieka nauki i gorliwego męża Kościoła”. Z kolei prof. Swieżawski
„w sposób niezwykle interesujący i sugestywny dokonał wnikliwej analizy sytu-
acji Kościoła w drugiej połowie XV i pierwszej XVI wieku. Wewnątrz Kościo-
ła istniało ogromne zapotrzebowanie na reformę przestarzałych form. Do lu-
dzi, którzy pragnęli z miłością odnowy Kościoła katolickiego, należał Kopernik. 
Prelegent zaszeregował go do grona chrześcijańskich humanistów”. Z relacji ks. 
Szorca dowiadujemy się ponadto, że na uroczystości przybyli  dostojni goście 
z zagranicy, m.in. arcybiskup Wiednia kardynał Franciszek Koenig, arcybiskup 
włoski Emanuele Clarizio, arcybiskup z Jugosławii Marian Oblak, biskup sufra-
gan z Bolonii – miasta, gdzie studiował Kopernik – Ludwik Dardami. Udział 
wzięli też przedstawiciele kilku polskich uczelni wyższych, przedstawiciele śro-
dowisk katolickich z kraju i z zagranicy, goście z diecezji sąsiednich, duchowień-
stwo oraz wierni diecezji warmińskiej. Do uroczystości włączył się też papież
Paweł VI, przysyłając na ręce Prymasa okazjonalny list, w którym wielkiego 
astronoma nazwał „złocistym promieniem wśród uczonych, gdyż jako duchow-
ny i mąż nauki przedziwnym węzłem zespolił wiarę i wiedzę”.

Na ten wielki jubileusz ks. Szorc napisał swoją pierwszą książkę, zatytuło-
waną Mikołaj Kopernik kanonik warmiński. Złożona do składu w 1973 r., dru-
kiem ukazała się w maju 1974 r. nakładem Warmińskiego Wydawnictwa Die-
cezjalnego8. Pracę tę adresował do szerokiego kręgu odbiorców, mając na celu 
przede wszystkim popularyzację wiedzy o Koperniku. Ta nieduża książecz-
ka swoje zadanie spełniła bardzo dobrze. W sposób prosty i zrozumiały autor 
przedstawił osobę Kopernika i najważniejsze fakty z jego życia. W recenzji tej 
pracy możemy przeczytać m.in.: „Ks. Alojzy Szorc napisał o Koperniku rzecz 
wprawdzie niezbyt dużą, zawierającą w zasadzie wiadomości znane, ale równo-
cześnie informujące czytelnika w sposób ciekawy i wyczerpujący oraz dającą mu 
z lektury dużo zadowolenia. Autor pisał o Koperniku z pozycji popularno-na-
ukowej. Nie poddaje się modnej wśród niektórych popularyzatorów tendencji 

6 Zob. AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka „Obchody Kopernikowskie 1973”.
7 Ibidem.
8 Za pracę tę autor otrzymał wówczas 5640 zł.
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opierania wiedzy o Koperniku na przypuszczeniach. Pisze otwarcie, o czym wia-
domo, a co jest tylko domysłem. Tego rodzaju metoda sprawia, iż czytelnik na-
biera zaufania do argumentacji Autora. Ten właśnie moment podnosi wartość 
publikacji Ks. dra Alojzego Szorca”9. 

Zapewne podobnego zdania byli też inni czytelnicy. Książka wydana w bar-
dzo dużym nakładzie, bo aż 30 tys. egzemplarzy, po latach stała się niedostępna. 
Ksiądz Szorc niejednokrotnie otrzymywał zapytania o możliwość jej nabycia. 
Mobilizowany tą sytuacją, w 2010 r. podjął się przygotowania drugiego wydania. 
Okolicznością sprzyjającą tej inicjatywie była obchodzona wówczas 750. roczni-
ca powołania Warmińskiej Kapituły Katedralnej, której członkiem Mikołaj Ko-
pernik był ponad czterdzieści lat10. Poszerzony nieco i uzupełniony tekst wyda-
nia drugiego ks. Szorc przygotował w kwietniu 2010 r.11 Niestety, okoliczności 
obiektywne spowodowały, że książka nie ukazała się wówczas, ale otrzymaliśmy 
ją później, w 2013 r., wydaną na kolejny jubileusz Mikołaja Kopernika. Jak wie-
le prac ks. Szorca, tak również i tę dostaliśmy dzięki staraniom prof. Stanisława 
Achremczyka dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyń-
skiego w Olsztynie. Wydanie drugie, już po odejściu ks. profesora, niech będzie 
wyrazem uznania dla Jego osoby.

W badaniach ks. Szorca postacią centralną był biskup warmiński kardy-
nał Stanisław Hozjusz (1504−1579). Jemu poświęcił najwięcej miejsca i czasu. 
Do ostatnich godzin swego życia pracował nad monografią kardynała. Zbierając 
materiały do procesu beatyfikacyjnego Hozjusza, ks. Szorc w latach 1970−1973 
prowadził intensywne i bardzo drobiazgowe kwerendy w archiwach i bibliote-
kach polskich oraz zagranicznych. Przy tej okazji rejestrował też napotykane 
tam inne źródła do dziejów Warmii, wśród których w Archiwum Watykańskim
i archiwach szwedzkich znalazły się materiały związane z osobą Mikołaja Ko-
pernika. Dokładne adnotacje o tych źródłach znajdujemy w rejestracjach kwe-
rend ks. Szorca, jakie prowadził na bieżąco i bardzo skrupulatnie.

Mimo że czołową postacią w badaniach ks. profesora był kardynał Ho-
zjusz, to jednak do osoby Mikołaja Kopernika powracał przy różnych okazjach. 
Ważną datą był rok 1980, kiedy ks. Szorc nawiązał współpracę z Zakładem Ba-
dań Kopernikańskich zorganizowanym w Instytucie Historii Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie, kierowanym wówczas przez prof. Pawła Czartoryskie-

9 M. Borzyszkowski, Recenzja książki o Mikołaju Koperniku, Warmińskie Wiadomości Diecezjalne, 
1975, nr 6, ss. 253−254. 

10 Rocznicy tej została poświęcona obszerna publikacja: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wy-
bitni przedstawiciele, pod red. A. Kopiczki, J. Jezierskiego, Z. Żywicy, Olsztyn 2010. Kopernikowi jako wybitne-
mu kanonikowi poświęcono część pierwszą publikacji, zatytułowaną: Kopernikana.

11 Tę datę wskazuje odręczna adnotacja ks. Szorca na egzemplarzu roboczym książki.
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go (1924−1999). Panowie spotkali się latem 1980 r.12 Jeszcze tego roku ks. Szorc 
otrzymał zaproszenie na grudniowe seminarium naukowe w Zakładzie, ponad-
to prof. Czartoryski zwrócił się z prośbą do ks. Szorca o zgodę na włączenie jego 
osoby do pięcioletniego (1981−1985) planu badań i publikacji Zakładu Badań Ko-
pernikańskich. W ramach tego planu ks. Szorc miał podjąć prace przygotowaw-
cze do edycji protokołów posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów Kopernika. 
Prof. Czartoryski pisał wówczas: „Myślę, że umieszczenie tej pozycji w planie by-
łoby korzystne dla nas obu, gdyż nadawałoby naszej współpracy charakter oficjal-
ny, otwierałoby w sposób naturalny drogę do publikacji w »Studia Copernica-
na«, a w razie potrzeby umożliwiłoby również dofinansowanie ewentualnych 
prac pomocniczych czy technicznych z budżetu PAN. Dla Księdza Profesora
z kolei nie stwarza to żadnych zobowiązań, a daje wygodną płaszczyznę współ-
pracy”13. Rzeczywiście ta współpraca, z różnym natężeniem, była kontynuowana 
przez kolejne lata. Ks. Szorc był zapraszany na sesje naukowe Zakładu; na jednej 
z nich, 23 czerwca 1993 r., wygłosił referat: „Aleksander Sculteti – jego związki
z Kopernikiem i tragedia życiowa”14. Składał systematycznie sprawozdania z dzia-
łalności naukowej, analizował zebrane wcześniej materiały w Archiwum Waty-
kańskim oraz archiwach w Szwecji: Riksarkivet, zespół Extranea IX Polen oraz 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, kodeksy H 155−156.

W ramach prac przygotowawczych do edycji protokołów posiedzeń kapi-
tuły warmińskiej, za sugestią prof. Czartoryskiego i współpracowników Zakła-
du Badań Kopernikańskich, ks. Szorc w 1983 r. zabezpieczył, jak sam to wyraził, 
„kruche i struchlałe protokoły”, sporządzając z nich mikrofilmy15. W następnym 
etapie teksty części protokołów przepisał ręcznie. W zamyśle ks. Szorca proto-
koły oraz inne ważne dokumenty z tego czasu miały stanowić dodatek źródło-
wy do większego opracowania, noszącego w wersji roboczej tytuł Biskupstwo 
warmińskie w czasach Mikołaja Kopernika. Niestety, w takim kształcie praca nie 
powstała, aczkolwiek ks. Szorc zebrał do niej wiele materiałów. Pracę tę musiał 
odłożyć, gdyż wówczas intensywnie pracował nad problematyką prawa cheł-

12 Obaj nawiązują do tego faktu w swoich listach – ks. Szorc 10 XII 1980 r., prof. Czartoryski 11 XII 1980 r. 
– AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja z prof. Pawłem Czartoryskim. 

13 Ibidem.
14 Aleksander Sculteti († 1564) kanonik warmiński od 1519 r. Ks. Szorc napisał o nim, że był „postacią 

barwną, ciekawą, ale zarazem i tragiczną. Należał do ludzi zdolnych. Wraz z Kopernikiem był autorem zagu-
bionej dziś mapy Inflant. Pozostawał w bliskich kontaktach z astronomem. Poróżnił się z Dantyszkiem, Hozju-
szem i kolegami z kapituły. Oskarżony o herezję i niemoralne życie, w 1540 r. przez króla poskrybowany, wiele 
lat spędził w więzieniu inkwizycji na zamku Anioła oraz Via Della Ripeta. Miał wielkich protektorów, np. pry-
masa Jakuba Uchańskiego, kardynała Aleksandra Farnese, ale też i licznych wrogów. Zmarł w Rzymie około 
1564 r.” – Dominium warmińskie 1243−1772, Olsztyn 1990, s. 48. 

15 AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja z prof. Pawłem Czartory-
skim, sprawozdanie za 1983 rok – Olsztyn, 23 XI 1983.
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mińskiego. Powstała rozprawa Dominium warmińskie należy do najważniejszych 
prac w dorobku naukowym ks. profesora oraz stanowi bardzo cenne opracowa-
nie do dziejów ustrojowych Warmii16. Na kanwie tych badań ks. Szorc opubli-
kował obszerny i cenny artykuł o wilkierzach warmińskich17. Omówił tam rów-
nież wilkierz centralny, czyli tzw. ustawę krajową biskupa Maurycego Ferbera
z 22 września 1526 r., w powstaniu której, zdaniem profesora, mógł brać udział 
Mikołaj Kopernik. Na pewno Kopernik jako kanonik warmiński wspólnie z ów-
czesnym kustoszem kapituły Tiedemannem Giese reprezentował kapitułę na 
sejmiku w Lidzbarku 1 września 1526 r., podczas którego został przedłożony 
projekt ustawy, oraz 21 września, kiedy ustawę ogłoszono. 

Do sprawy publikacji protokołów posiedzeń kapituły katedralnej ks. Szorc 
powracał jeszcze kilkakrotnie, o czym więcej na końcu niniejszego artykułu.

Z Zakładem Badań Kopernikańskich ks. Szorc współpracował też na polu 
edytorskim. Posiadał już wówczas spore umiejętności i dorobek w postaci wy-
danych dwóch tomów korespondencji kardynała Stanisława Hozjusza18. Za-
kład Badań Kopernikańskich pracował wówczas nad jubileuszową edycją Dzieł 
wszystkich Mikołaja Kopernika. Ks. Szorc proszony był o różną pomoc. W 1984 r.
prof. Czartoryski zwrócił się z prośbą o napisanie recenzji wydawniczej do 
tomu trzeciego tego wydawnictwa19. Ponadto ks. Szorc pomagał w odczytaniu 
listu Kopernika do kapituły warmińskiej pisanego z Pieniężna 22 październi-
ka 1518 r.20, zamieszczonego w tym tomie. O podobną pomoc prosił prof. Czar-
toryski w 1993 r. Innym razem ks. profesor był proszony o uwagi do listu ka-
pituły warmińskiej do Pawła Płotowskiego w sprawie przestrzegania zapisów
statutów kapitulnych21. Więcej czasu i pracy ks. Szorc poświęcił analizie przygo-
towywanej do druku partii dokumentów administracyjnych Mikołaja Koperni-
ka. Prof. Czartoryski dziękował za tak życzliwe zajęcie się nimi, co, jak pisał „za-
pewni uniknięcie wielu błędów i nieporozumień”22.

Przez kolejne lata ks. Szorc prowadził kwerendy i uzupełniał materia-
ły kopernikańskie. Najlepiej znał zasoby warmińskiego archiwum archidiece-

16 A. Szorc, Dominium warmińskie 1243−1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsz-
tyn 1990.

17 A. Szorc, Wilkierze warmińskie, Studia Warmińskie, 1984, t. 21, ss. 5−76.
18 Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warmińskiego, oprac. A. Szorc, t. 5: 1564, Stu-

dia Warmińskie, 1976, t. 13; t. 6: 1565, Studia Warmińskie, 1978, t. 15.
19 AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja z prof. Pawłem Czartory-

skim, Warszawa 23 II 1984 oraz 16 IV 1984. 
20 Ibidem. Z prośbą zwróciła się Małgorzata Golińska-Gierych – Warszawa, 20 IV 1982. Ks. Szorc od-

czytał ów list ze zdjęć, jakie znajdowały się w archiwum diecezjalnym w Olsztynie. Załączył też informację, po-
daną mu przez s. archiwistkę, że oryginalny list Kopernika zaginął w 1930 r. podczas przenoszenia archiwum
z Królewca do Fromborka. Dzisiaj wiemy, że autograf tego listu znajduje się we wspomnianym archiwum.

21 Ibidem, Korespondencja z prof. Pawłem Czartoryskim, Warszawa, 1 III 1993.
22 Ibidem, Warszawa, 25 II 1993.
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zjalnego. Wydobytymi ze źródeł informacjami dzielił się w swoich publikacjach
i wystąpieniach. Kolejną okazją przypomnienia osoby Mikołaja Kopernika była 
przypadająca w 1993 r. 450. rocznica jego śmierci. Wówczas sesje i konferen-
cje były organizowane w wielu ośrodkach naukowych. Trzydniową konferen-
cję pt. „Mikołaj Kopernik kanonik, astronom, lekarz. W 450. rocznicę śmierci 
1543−1993” przygotowało środowisko warmińskie23. Sesje odbywały się w dniach 
20−22 maja 1993 r. w Olsztynie i we Fromborku. Do obchodów włączył się rów-
nież ks. Szorc. Wygłosił referat „Mikołaj Kopernik w kapitule warmińskiej”24. Po 
konferencji udzielił wywiadu dla telewizji na temat śmierci i pochówku Miko-
łaja Kopernika. W zachowanych notatkach ks. profesora czytamy, że redaktora 
najbardziej interesował problem ustalenia poprawnej dziennej daty śmierci Ko-
pernika, co też ks. Szorc starał się uzasadnić na podstawie zapisów archiwalnych. 
Odnośnie zaś do pochówku Kopernika wyjaśniał zwyczaj grzebania kanoników
w katedrze fromborskiej, ale jak wówczas zaznaczył − miejsca pochówku astro-
noma dokładnie nie znamy. Wywiad zakończył słowami: „Szanse odnalezienia 
doczesnych szczątków astronoma są, ale wymagają dużego nakładu”. Po kilku la-
tach słowa ks. profesora okazały się prorocze. 

We wspomnianym już jubileuszowym roku 1993 sesję naukową zorga-
nizowano też w Bydgoszczy. Jej organizatorami byli: Instytut Historii Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Regionalny Ośrodek Studiów i Ochro-
ny Środowiska Kulturowego w Toruniu. Konferencja była planowana na paź-
dziernik, ale już w lutym ks. Szorc otrzymał zaproszenie od przyjaciela prof. Ma-
riana Pawlaka z Bydgoszczy, jednego z organizatorów sympozjum. Prof. Pawlak 
ustalał wówczas skład referentów, a do prof. Szorca pisał: „Prześlij mi adres Je-
rzego Sikorskiego, może on coś nowego o Koperniku lub jego konfratrach wy-
czytał i mógłby wygłosić”25. Tak też się stało. W Bydgoszczy 19 października 

23 Organizatorami konferencji byli: Olsztyńskie Forum Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Muzeum Warmii i Mazur 
oraz Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku. 

24 Pozostałe referaty wygłosili: W. Iwanowska „Mikołaj Kopernik – osobowość i dzieło”; J. Sikorski „Miko-
łaj Kopernik w Olsztynie”; Jerzy Dobrzycki „Astronomia kopernikańska w świetle osiągnięć współczesnej astro-
nomii”; Marian Biskup „Kopernik na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu w marcu 1522 roku”; Ze-
nobiusz Bednarski „Kopernik jako lekarz”; Kazimierz Schilling „Jak udowodniono słuszność kopernikanizmu”; 
Jadwiga Biała „Współczesne granice Wszechświata”; Jerzy Sikorski „Z zagadnień organizacji pracy badawczej
i warsztatu naukowego Mikołaja Kopernika”; Zbigniew Hull „Paradygmat ekologiczny a przewrót kopernikań-
ski”; Andrzej Kempfl „Między Fromborkiem a Królewcem. Mikołaj Kopernik a książę Albrecht Pruski”; Mi-
chał Odlanicki-Poczobut „Geodezja i kartografia kopernikańska”; Władysław Szczepański „Epidemie na Warmii
w czasach Kopernika”; Bogdan Radzicki „Sytuowanie człowieka w kosmosie w filozofii XV wieku”; Henryk 
Szkop „Koncepcje muzeum dawnej medycyny Mikołaja Kopernika we Fromborku”; Andrzej Kopiczko „Szpital-
nictwo warmińskie w czasach Kopernika”; Paweł Sobotko „Zaćmienie Słońca i Księżyca w badaniach Mikołaja 
Kopernika”; Andrzej Rzempołuch „Krajobraz artystyczny Warmii u schyłku średniowiecza”.

25 AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja, M. Pawlak do A. Szorca 
– Bydgoszcz, 3 II 1993.
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1993 r. ks. Szorc wygłosił referat „Mikołaj Kopernik jako kanonik warmiński”26, 
natomiast dr Jerzy Sikorski „Kopernik w Olsztynie”27. W ramach obchodów ko-
pernikańskich ks. Szorc wziął udział w odczycie prof. Pawła Czartoryskiego, któ-
ry dokonał „Prezentacji czwartego tomu Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika”28, 
ponadto otrzymał zaproszenie Zakładu Badań Kopernikańskich na seminarium, 
podczas którego prof. Jerzy Dobrzycki wygłosił referat pt. „Kopernik w Paryżu 
− wczesna recepcja dzieła”. Do prac kopernikańskich ks. Szorca w 1993 r. mo-
żemy też zaliczyć recenzję biogramu Mikołaja Kopernika, jaki został przygoto-
wany do Słownika biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego. Wydawca słownika
− Gdańskie Towarzystwo Naukowe – zwróciło się wówczas do ks. Szorca o re-
cenzję 32 biogramów29. Najwięcej uwag, bo aż półtorej strony, ks. profesor zgło-
sił do biogramu Kopernika.

Wydarzeniem, które po raz kolejny przywołało osobę Mikołaja Koperni-
ka, było podjęcie badań w katedrze fromborskiej w celu odnalezienia i identyfi-
kacji grobu astronoma30. Propozycję rozpoczęcia takich badań złożył w 2004 r. 
prof. Jerzemu Gąssowskiemu z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku bi-
skup Jacek Jezierski prepozyt kapituły warmińskiej. Inicjatywę tę ks. Szorc go-
rąco popierał, a wyniki prowadzonych w katedrze fromborskiej okresowych 
prac w sierpniu 2004 r. i sierpniu 2005 r. śledził z ogromnym zainteresowaniem. 
Uczestniczył w organizowanych wówczas wspólnych spotkaniach z przedstawi-
cielami WSH w Pułtusku. Postępy w pracach były impulsem do zorganizowania 
przez rektora i Senat Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieyszto-
ra 3 listopada 2005 r. uroczystości w katedrze fromborskiej poświęconych pa-
mięci Mikołaja Kopernika. Mszę św. w intencji Mikołaja Kopernika i wszystkich, 
którzy znaleźli spoczynek w podziemiach katedry odprawił arcybiskup Edmund 
Piszcz ówczesny metropolita warmiński. Uroczystości kościelne były połączone 
z sesją naukową, podczas której po raz pierwszy zostały przedstawione najnow-

26 Referat został opublikowany, zob. A. Szorc, Kanonia warmińska Mikołaja Kopernika, Przegląd Regio-
nalny, 1984, z. 10, ss. 13−18.

27 Pozostałe referaty wygłosili: Marian Biskup „Toruń i ziemia chełmińska w życiu Mikołaja Koper-
nika”; Janusz Małłek „W sprawie posługiwania się Mikołaja Kopernika językiem polskim”; Teresa Borawska 
„Wśród przyjaciół Mikołaja Kopernika”; Wiktor Szymaniak „Mikołaj Kopernik jako lekarz Jerzego Kunheima”; 
Marian Pawlak, Zbigniew Jabłoński „Staropolski partykularyzm a współczesny regionalizm”.

28 Odczyt odbył się 11 III 1993 r. w Olsztynie. Jego organizatorami byli: Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

29 AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja, Pismo Gdańskiego Towarzy-
stwa Naukowego – Gdańsk, 30 XI 1992.

30 Na temat prowadzonych prac zob. J. Gąssowski, B. Jurkiewicz, Poszukiwanie grobu Mikołaja Koper-
nika, w: Castri Dominae Nostrae Litterae Annales, vol. II: Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, pod red. J. 
Gąssowskiego, Pułtusk 2005, ss. 11−26; J. Gąssowski, Badania w archikatedrze fromborskiej w celu odnalezie-
nia i identyfikacji grobu Mikołaja Kopernika, w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawi-
ciele, ss. 19−26.
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sze osiągnięcia w badaniu epoki kopernikańskiej31. Sesja zakończyła się uroczy-
stym przyjęciem „Deklaracji Fromborskiej”, o poparcie której zwrócił się z ape-
lem rektor i Senat Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora 
w Pułtusku. Deklaracja była wyrazem uznania postępu w badaniach nad oso-
bą astronoma oraz wskazaniem znaczenia myśli Mikołaja Kopernika. Przyjęły ją 
zaproszone uczelnie, instytucje i osobistości ze świata nauki. Przyjął ją również 
ks. prof. Alojzy Szorc. Deklaracja zobowiązywała m.in. do kompetentnej popu-
laryzacji wyników tych badań.  

Kolejną wspólną sesję kopernikańską zorganizowano w 2006 r. Był to 
czas, kiedy prace uczonych skupiły się nad identyfikacją czaszki odnalezionej 
24 sierpnia 2005 r. w podziemiach katedry fromborskiej w grobie nr 13 oraz re-
konstrukcją jej twarzy. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyjęto wów-
czas, iż może to być czaszka Mikołaja Kopernika. Ostatecznej identyfikacji moż-
na było dokonać za pomocą kodu genetycznego DNA. Najbliższym krewnym 
Kopernika był biskup Łukasz Watzenrode, wuj astronoma. Podczas spotkania
8 czerwca 2006 r. na zamku w Olsztynie ks. Szorc wygłosił referat „Biskup Łu-
kasz Watzenrode”32.

Uzupełniane przez wiele lat źródła historyczne pozwoliły ks. Szorcowi na 
sformułowanie propozycji wielu tematów badawczych. W 1999 r. na inaugura-
cję działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ks. Szorc, 
wówczas dziekan Wydziału Teologii, wydał pracę Dzieje Warmii 1454−1660. 
Stan badań i postulaty badawcze. Właśnie tam znajdziemy szereg tematów god-
nych opracowania, a wśród nich kilka dotyczących problematyki kopernikań-
skiej. Profesor uważał, że „aktualny jest nadal do opracowania temat »Mikołaj 
Kopernik w kapitule warmińskiej«, i mimo że temat ten podejmowało już kilku 
historyków, to jednak źródła pozwalają na pełniejszą jego penetrację”33. Spośród 
kolegów Kopernika w kapitule na uwagę zasługuje kanonik Feliks Reich. Spisał 
część protokołów posiedzeń kapituły z czasów Kopernika, następnie awansował 
na prałaturę kustosza, a za rządów biskupa Jana Dantyszka został wikariuszem 

31 Referaty wygłosili: prof. Owen Gingerich z Uniwersytetu Harvard „Mikołaj Kopernik. Gdy Ziemia 
stała się planetą”. Pracę tę, przełożoną na język polski, wydała Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Prof. 
Gingerich jest autorem światowego bestselleru Książka, której nikt nie przeczytał, przeł. J. Włodarczyk, Warsza-
wa 2004. Kolejny referat wygłosili prof. Jerzy Gąssowski oraz prof. Karol Piasecki „Poszukiwania grobu Mikołaja 
Kopernika”, w którym przedstawili rezultaty dwuletnich badań wykopaliskowych w katedrze fromborskiej.

32 Organizatorem sesji była Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, przy współ-
udziale Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku i Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Pozostałe 
referaty wygłosili: Jerzy Sikorski „Dzieje badań grobu Mikołaja Kopernika; Andrzej Rzempołuch „Wizerunki 
Mikołaja Kopernika i Łukasza Watzenrode”; Nawrocki „Architektura kościoła katedralnego we Fromborku”; 
Michał Heller „Kościół wobec myśli Mikołaja Kopernika”; Władysław Duczko „Szwedzi we Fromborku”; Jerzy 
Gąssowski „Poszukiwania grobu Kopernika w latach 2004/2005”.

33 A. Szorc, Dzieje Warmii 1454−1660. Stan badań i postulaty badawcze, Olsztyn 1999, s. 68.
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generalnym i oficjałem. O nim ks. Szorc pisze, że „na ogół uważano go za przyja-
ciela astronoma, ale denuncjacje wobec biskupa Jana Dantyszka z 1539 r. o zbyt 
poufałych kontaktach Mikołaja Kopernika z Anną Schiling zdają się temu prze-
czyć. Niewątpliwie na tle wielkiego astronoma ciekawy byłby temat: »Feliks Re-
ich a Mikołaj Kopernik«”34. Na uwagę i opracowania zasługują zdaniem ks. Szor-
ca także biskupi, z którymi Kopernik współpracował, i którym w razie potrzeby 
niósł pomoc medyczną. Ci biskupi to kolejno: Łukasz Watzenrode (1489−1512), 
Fabian Luizjański (1512−1523), Maurycy Ferber (1523−1538) i Jan Dantyszek 
(1538−1548). Wszyscy oni u progu swoich rządów na Warmii zaprzysięgali 
przestrzeganie w przyszłości artykułów przedstawionych im przez kapitułę war-
mińską, tzw. articuli iurati. Na dokumentach trzech ostatnich biskupów widnieje 
podpis Mikołaja Kopernika, co sugeruje, że brał on udział w ich redakcji.

W postulatach badawczych ksiądz profesor wyznaczył też zadanie dla sie-
bie, mianowicie prace edytorskie. W prowadzonym rejestrze poszczególnych 
kodeksów z archiwum archidiecezjalnego przy opisie kodeku A 85 znajdujemy 
notatkę tej treści: „Dziś, tj. 4 października 1990 r. zastanawiam się, który Landes-
ordnung wydać; chyba ten pierwszy, krótszy, »bo on nie był wydany«”. Chodziło 
tu o ustawę krajową z 14 listopada 1503 r. biskupa Łukasza Watzenrodego, którą 
ks. Szorc dokładnie omówił w artykule o wilkierzach warmińskich, ale widocz-
nie uważał, że w przyszłości warto ten tekst opublikować w całości35. 

Należy zauważyć, że ks. Szorc zawsze uwzględniał osobę Mikołaja Koper-
nika w swoich zajęciach dydaktycznych, zarówno dla studentów seminarium 
duchownego, jak i studentów świeckich. Pod jego kierunkiem powstały też pra-
ce magisterskie z tego zakresu. 

Materiały archiwalne oraz literatura naukowa, jakie ks. Szorc gromadził 
przez wiele lat, znajdują się dzisiaj w pracowni jego imienia, zorganizowanej
w Archiwum Archidiecezjalnym w Olsztynie. Znajdują się tam również mate-
riały oraz literatura dotycząca osoby Mikołaja Kopernika i jego czasów. Na ma-
teriały składają się liczne wypisy źródłowe, kserokopie, zdjęcia i mikrofilmy źró-
deł historycznych z archiwów i bibliotek polskich oraz zagranicznych. Obfite 
materiały ks. Szorc zebrał również do działalności wspomnianych już czterech 
biskupów z czasów Kopernika oraz wszystkich członków kapituły warmińskiej
z czasów kanonikatu Mikołaja Kopernika, a także do dziejów samej kapituły ka-
tedralnej.

Pośród materiałów znajdujemy też niedokończone prace ks. profesora. 
Największa dotyczy wspomnianych protokołów posiedzeń kapituły warmiń-

34 Ibidem, s. 111.
35 A. Szorc, Wilkierze warmińskie, ss. 16−18.
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skiej. Mimo różnych zajęć – dydaktycznych, naukowych i administracyjnych 
– ks. Szorc co pewien czas wracał do problematyki edycji tekstów protokołów. 
Temat ten zreferował 23 czerwca 1993 r. na seminarium naukowym w Zakła-
dzie Badań Kopernikańskich36. Około 1998 r. część tekstów przygotował w wersji 
wydruku komputerowego. Nadzieją na wydanie całości były okoliczności związane
z podjętymi w 2004 r. badaniami nad poszukiwaniem grobu Mikołaja Kopernika. 
Na zorganizowanej rok później konferencji ks. Szorc wygłosił referat „Protoko-
ły posiedzeń Kapituły Warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika”37, następnie 
opublikowany38. Dowiadujemy się, że zachowała się zaledwie niewielka część 
protokołów, mimo to ksiądz profesor był przekonany o słuszności ich publika-
cji. Z zawartych w nich informacji korzystali historycy polscy i niemieccy w XIX
i XX w., m.in. Franciszek Hipler, Hans Schmauch, Eugeniusz Brachvogel, Ignacy 
Polkowski, Marian Biskup, Jerzy Sikorski. Ks. Szorc pisze „nic nowego zatem bez-
pośrednio o Koperniku w tych protokołach nie znajdujemy, ale jest jeden nowy 
aspekt. Mianowicie te protokoły, często krótkie notatki, należy w całości opubliko-
wać, a tego jeszcze nikt nie dokonał. W takim globalnym ujęciu protokoły te jako 
całość stanowią doskonałą prezentację tła, w którym upływało życie wielkie-
go astronoma. O samej astronomii nie ma w nich ani słowa, ale za to jest wiele
z dziedziny, którą określamy jako »życie codzienne«, o beneficjach i dochodach. 
Tych drobnych spraw nie możemy uważać za błahe. Karol Górski zwrócił uwa-
gę, że kanonia warmińska zapewniła Kopernikowi dostatnie życie i dzięki temu 
mógł swobodnie poświęcić się ulubionym dociekaniom”. W innej publikacji
ks. Szorc pisał o protokołach: „Znam dobrze te zapisy i stwierdzam, że są one 
bardzo fragmentaryczne, jednak ze względu na osobę tego kanonika naukę obo-
wiązuje tu ewangeliczna zasada: zbierzcie okruchy – colligite fragmenta”39. Te 
okruchy ksiądz profesor zebrał, ale ich edycji nie sfinalizował. Na dzisiaj tek-
sty protokołów oraz ważniejszych dokumentów z tego okresu zostały w całości 
przygotowane w wydruku komputerowym i obejmują około 130 stron. Należy 
jeszcze wykonać całą „oprawę” edytorską. Żywię nadzieję, że praca ta w nieodle-
głej przyszłości zostanie ukończona i ukaże się drukiem.

36 AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja, Listy w tej sprawie z 13 V
i 3 VI 1993.

37 Konferencję zorganizował Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycznej im. 
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Konferencja odbyła się 29−30 IV 2005 r. w Bałtyckim Ośrodku Badawczym 
we Fromborku. Referaty wygłosili: Jerzy Gąssowski, Beata Jurkiewicz „Przedstawienie wyników badań arche-
ologicznych z sezonu 2004 r. we Fromborku”; Karol Piasecki „Badania antropologiczne pochówków w archikate-
drze we Fromborku”; Jerzy Sikorski „Kwestia grobu Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej”; Tadeusz Mo-
rysiński „Dokumentacja architektoniczna i archeologiczna przy badaniach w archikatedrze we Fromborku”.

38 A. Szorc, Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika, w: Castri Dominae 
Nostrae Littereae Annales, vol. II, ss. 179−197.

39 A. Szorc, Dzieje Warmii 1454−1660. Stan badań i postulaty badawcze, s. 68.
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Dzieje Warmii były i nadal pozostają wdzięcznym przedmiotem badań na-
ukowych. Przez niemal pięćdziesiąt lat z dobrymi wynikami zgłębiał je również 
ks. prof. Alojzy Szorc. W polu jego zainteresowań i badań swoje miejsce znalazł 
również Mikołaj Kopernik.

Publikacje

Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 1974.
Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, wyd. 2, Olsztyn 2013.
Kanonia warmińska Mikołaja Kopernika, Przegląd Regionalny, 1984, z. 10, ss. 13−18.
Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika, w: Castri Dominae Nostrae 

Litterae Annales, vol. II: Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, pod red. J. Gąssowskiego, 
Pułtusk 2005, ss. 179−197.

Wygłoszone prelekcje

„Mikołaj Kopernik w kapitule warmińskiej”, Olsztyn, 20 maj 1993.
„Aleksander Sculteti – jego związki z Kopernikiem i tragedia życiowa”, Warszawa, 23 czerwca 1993.
„Mikołaj Kopernik jako kanonik warmiński”, 19 października 1993.
„Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika”, Olsztyn, 30 czerwca 2005.
„Biskup Łukasz Watzenrode”, Olsztyn, 8 czerwca 2006.

Irena Makarczyk, Nikolaus Kopernikus in der Forschung von Pfarrer Professor Alojzy Szorc (†2010)

Zusammenfassung 

Pfarrer Professor Alojzy Szorc gehörte zum Kreis der bedeutenden Historiker, die sich mit der 
Geschichte des Ermlandes befassten. 50 Jahre beschäftigte er sich mit ihrer Ergründung. Viele wertvolle 
Abhandlungen befinden sich in seinem Werk. In seinem Interessenfeld waren u.a. große mit dem Ermland 
verbundene Persönlichkeiten. Den größten Raum und die meiste Zeit widmete er dem ermländischen Bischof 
Kardinal Stanisław Hozjusz. Jedoch auch den ermländischen Kanoniker Nikolaus Kopernikus hatte er immer 
im Auge, aber er betrieb keine systematische Forschung über diese Persönlichkeit, obwohl er viel Material 
gesammelt hatte. Er kam eher gelegentlich darauf zurück, wenn Jahrestage oder Jubiläen organisiert wurden. 
Einige Jahre lang arbeitete er mit der im Institut für Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften 
in Warszawa organisierten Kopernikus-Forschungsanstalt (Zakład Badań Kopernikańskich) zusammen, 
hauptsächlich auf editorischer Ebene. In seinem Nikolaus Kopernikus betreffenden Werk hat Pfarrer Szorc 
ein kleinformatiges, populäres Buch (zwei Auflagen), einige Artikel und Referate, darüber hinaus eine 
unvollendete Edition von Sitzungsprotokollen des ermländischen Kapitels aus der Zeit, als Kopernikus zum 
Kreis ebendieses Kapitels gehörte.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Irena Makarczyk, Nicolaus Copernicus in the studies of Professor Father Alojzy Szorc († 2010)

Summary

Professor Father Alojzy Szorc belonged to a group of eminent historians dealing with the history of 
Warmia. Their exploring dealt with for fifty years. His works have a lot of valuable papers. Under his interests 
were, among others, great figures associated with Warmia. Most of the space and time devoted person of 
the Bishop of Warmia Cardinal Stanislaus Hosius. However, he also had in mind always the person Canon 
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of Warmia Nicolaus Copernicus, but systematic research on this character was not involved, although it has 
collected a lot of material. Rather occasionally returned, with organized on the anniversary and anniversaries. 
For several years he worked with the Department of Research Copernican organized at the Institute of History 
of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, mainly at the level of editing. His achievements associated with a 
person Copernicus, Father. Szorc has a small size book of a popular (two editions), several articles and papers 
presented, also not finished editing the minutes of the meetings of the Warmia Chapter from a time when 
Copernicus was one of that Chapter.

Translated by Jerzy Kiełbik


