
PIĘĆDZIESIĄTE 

Grudziądzkie Dni Kopernikowskie 2022 

Prezydent Miasta Grudziądza oraz Planetarium 

i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu 

serdecznie zapraszają na obchody 

50. Grudziądzkich Dni Kopernikowskich - 2022 A.D. 

PROGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

 

UWAGA: W związku z COVID-19 większość imprez odbędzie się w ONLINE. W 

programie: koncerty, konkursy, wystawy, pokazy multimedialne, turnieje, plenery, 

obserwacje nieba, seminaria. 

 

marzec 

8 marca, godz. 10:00 

"MY i KOSMOS" - otwarcie wystawy prac dziecięcych, pląsy, zabawy o tematyce 

kosmicznej, a także quiz o patronie – astronomie Mikołaju Koperniku. Miejsce: ul. 

Kalinkowa 46 

Organizator: Przedszkole Miejskie „KOPERNIK” Grudziądz 

 

 

9 marca, godz. 10:00 

"MY i KOSMOS" - otwarcie wystawy prac dziecięcych, pląsy, zabawy o tematyce 

kosmicznej, a także quiz o patronie – astronomie Mikołaju Koperniku. Miejsce: ul. 

Dworcowa 35 

Organizator: Przedszkole Miejskie „KOPERNIK” Grudziądz 

 

 

10 marca, godz. 10:00 

"MY i KOSMOS" - otwarcie wystawy prac dziecięcych, pląsy, zabawy o tematyce 

kosmicznej, a także quiz o patronie – astronomie Mikołaju Koperniku. Miejsce: ul. 

Konarskiego 10 

Organizator: Przedszkole Miejskie „KOPERNIK” Grudziądz 

 

 

11 marca 

Konkurs literacki 

Do dnia 4 kwietnia 2022 r. jury wybierze najlepsze prace i ustali kolejność lokat oraz 

poinformuje o tym telefonicznie szkoły laureatów. 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 



REGULAMIN ==> pobierz 

Karta zgłoszenia ==> pobierz 

11 marca 

Konkurs plastyczny. 

Prace konkursowe w formie określonej w punkcie III niniejszego regulaminu należy 

dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub nadesłać do 11 marca 2022 r. 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

REGULAMIN ==> pobierz 

Karta zgłoszenia ==> pobierz 

 

11 marca 

Międzyszkolny konkurs plastyczno-literacki pt. „ Mikołaj Kopernik - astronom i ekonomista 

” dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych miasta i gminy Grudziądz. 

Organizator : Szkoła Podstawowa Nr 16 w Grudziądzu we współpracy z Planetarium i 

Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu 

Miejsce : Szkoła Podstawowa nr 16 w Grudziądzu 

Termin składania prac – do 11 marca 2022 r. 

Termin ogłoszenia wyników – 4 kwietnia 2022 r. 

Wiek odbiorców : uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych miasta i gminy Grudziądz 

Forma: Szkoły dostarczają prace do sekretariatu SP 16. Rozstrzygnięcie konkursu oraz 

prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac – na stronie internetowej www.sp16.pl 

Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do szkół laureatów konkursu po 4 kwietnia 2022r. 

Opis imprezy: Uczniowie wykonują pracę plastyczną lub literacką na podany w regulaminie 

temat. Szkoły dostarczają prace do organizatora. Rozstrzygnięcie i prezentacja prac on line na 

stronie internetowej www.sp16.pl . Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone laureatom do ich 

szkół. 

REGULAMIN ==> pobierz 

Zgoda i karta zgłoszenia ==> pobierz 

 

21 marca 

11:00 - „Rety, rety, liczydło, Kopernik i monety! Czyli o Mikołaju Koperniku i jego rewolucji 

na sejmiku” – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 

Miejsce/organizator: Dział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej, ul. Legionów 28 

Inauguracja zajęć: 21 marca 2022 r., godz. 11:00 

Odbiorcy: grupy zorganizowane ze szkół podstawowych kl. I-VIII 

Opis wydarzenia: Uczestnicy zajęć, poprzez zabawę, tym razem poznają postać Mikołaja 

Kopernika jako wspaniałego ekonomisty. Dowiedzą się jakie związki łączą tego wielkiego 

człowieka renesansu z Grudziądzem. 

GRUDZIĄDZKI DZIEŃ MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY 

9.00 - Wykład połączony z prezentacją o pobycie Kopernika w Grudziądzu. Wykład dla 

uczniów ZSGH oraz Szkół Podstawowych - 8 klasy 

http://www.planetarium.grudziadz.pl/2022/download/regulamin2.docx
http://www.planetarium.grudziadz.pl/2022/download/karta_zgloszenia2.docx
http://www.planetarium.grudziadz.pl/2022/download/regulamin3.docx
http://www.planetarium.grudziadz.pl/2022/download/karta_zgloszenia3.docx
http://www.planetarium.grudziadz.pl/2022/download/regulamin.odt
http://www.planetarium.grudziadz.pl/2022/download/zgoda_karta_zgloszenia.docx


Miejsce: Grudziądz, aula ZSGH 

Organizator: dyr. Rafał Szweda, ZSGH w Grudziądzu 

 

10:00 - Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku Ekonomiście. Konkurs odbędzie się w formie 

on-line za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Facebook stworzonym 

specjalnie na okazję upamiętnienia 500. rocznicy wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika na 

Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu traktatu „O szacunku monety”. Po ogłoszeniu 

konkursu, systematycznie od 1 lutego br., umieszczane będą materiały na temat życia i 

działalności Mikołaja Kopernika, które wykorzystamy podczas konkursu. Ogłoszenie 

konkursu i regulaminu – styczeń 2022; ogłoszenie wyników – 21.03.2022 r. (relacja na żywo) 

Miejsce: Grudziądz, portal społecznościowy Facebook 

Organizator: Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 

12:00 - Przedstawienie pt. „ Z wizytą u Kopernika”. Przedstawienie w wersji multimedialnej 

z elementami tańca, recytacji, muzyki oraz ujęć plenerowych prezentujących miasto 

Grudziądz. W przedstawieniu pt. „Z wizytą u Kopernika” wezmą udział uczniowie 

grudziądzkiego Ekonomika. Spektakl będzie poświęcony wartości monety, odbiorcy będą 

mogli również ujrzeć stroje z epoki renesansu oraz tańce i śpiewy typowe dla tego okresu. 

Premiera przedstawienia odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem konta na portalu 

społecznościowym Facebook stworzonym specjalnie na okazję upamiętnienia 500. rocznicy 

wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu traktatu 

„O szacunku monety” . Ponadto przedstawienie zostanie umieszczone na stronie szkoły w 

specjalnej stworzonej na tę okazję zakładce. 

Miejsce: Grudziądz, portal społecznościowy Facebook 

Organizator: Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu  

21 marca - wydanie publikacji książkowej pt. "Grudziądz z Kopernikiem w tle" 

 

21 - 25 marca 

Projekcja filmu edukacyjnego związanego z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika. 

Odbiorcy: uczniowie szkoły 

Miejsce: Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu 

Organizator: Ewelina Świtaj, Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu 

 

22 marca, godz. 12.00 

Wtorek muzealny – warsztaty dla przedszkoli i szkół podstawowych z okazji 500. rocznicy 

wygłoszenia przez 

Mikołaja Kopernika na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu traktatu „O szacunku 

monety” 

zapisy – tel. 56 46 590 63 w.18, wstęp – wg cennika 

 



 

30 marca, godz.: 16.30 

"Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku" Miejsce: ZPM "Bursa" w Grudziądzu, ul. Gen. J. 

Hallera, 37 

Organizator: ZPM "Bursa" w Grudziądzu, 

Odbiorcy: uczniowie grudziądzkich szkół ponadpodstawowych, 

Tryb: bezpośredni z zachowaniem procedur pandemicznych. 

 

marzec - kwiecień 

Konkurs pt. „Ja pierniczę, upiekłam/em Kopernika” 

Ogłoszenie konkursu i regulaminu – marzec 2022; ogłoszenie wyników – kwiecień 2022. 

Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej. Chętni uczniowie dostarczają do koordynatora 

konkursu upieczone pierniczki z podobizną Mikołaja Kopernika. Pod uwagę brana będzie 

kreatywność oraz estetyka wykonania wypieku. Z prac zostanie stworzona galeria 

fotograficzna. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

Miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 

Organizator: Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 

 

kwiecień - maj 

Konkurs plastyczny pn. „Medal 500 rocznicy pobytu Mikołaja Kopernika w Grudziądzu” 

Termin składania prac – do 29.04.2022 r. 

Termin ogłoszenia wyników – 10.05.2022 r. 

Odbiorcy – uczniowie klas I 

Forma konkursu stacjonarna: szkoły nadsyłają prace, rozstrzygnięcie, zaproszenie laureatów i 

ewentualnie wszystkich uczestników na uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w 

naszej szkole. 

Forma zdalna: szkoły nadsyłają prace, rozstrzygnięcie, poinformowanie opiekunów 

zwycięzców mailowo, ustalenie dnia i godziny odbioru nagrody/ dyplomu np. w sekretariacie 

szkoły. Uczestnikom wysłanie dyplomów za udział w konkursie. 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 11 w Grudziądzu 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Grudziądzu 

 

 

Konkurs plastyczny - „Układ Słoneczny – makieta” 

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV- VIII; z każdej szkoły można wykonać nie więcej 

niż 3 prace; praca powinna przedstawiać cały Układ Słoneczny; należy zachować kolory 

planet i proporcje wielkości; praca powinna zawierać nazwy planet; model Układu 

Słonecznego może być wykonany dowolną techniką; uczniowie wykonują pracę 

indywidualnie (nie będzie przyjmowana praca wykonana przez grupę uczniów). 

Termin składania prac – do 29.04.2022 r. 

Termin ogłoszenia wyników – 10.05.2022 r. 



Odbiorcy – uczniowie klas IV- VIII 

Forma stacjonarna – podczas ogłoszenia wyników nagrodzony uczestnik z jednym opiekunem 

(z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa) 

Forma zdalna – ogłoszenie wyników on-line. 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 11 w Grudziądzu 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Grudziądzu 

 

maj 

Cykliczny konkurs Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne. 

Punktem wyjścia do rozważań plastycznych będzie wizyta Mikołaja Kopernika w 

Grudziądzu. Tegoroczna edycja konkursu plastycznego będzie zatytułowana „Mikołaj 

Kopernik w Grudziądzu”. 

Organizator: Centrum Kultury Teatr 

Szczegóły pobierz 

 

 

czerwiec 

9-11 czerwca - XLVIII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-

Astronautyczne im. Profesora Roberta Głębockiego 

 

wrzesień 

Konkurs recytatorski „ Kopernik na szczęście” 

Termin: 12-30.09.2022 

Odbiorcy – uczniowie klas II- III 

Forma stacjonarna: Recytacja wybranego wiersza o Mikołaju Koperniku, kosmosie, 

gwiazdach itp. Szkoły organizują wewnętrzne eliminacje, zwycięzcę (1 osoba lub 2- w 

zależności od ilości zgłoszeń) i zgłaszają na konkurs do naszej szkoły. W regulaminie 

propozycje wierszy. Przedstawiciele ze szkół wraz z opiekunem przyjeżdżają na konkurs do 

naszej szkoły. Przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, podsumowanie, 

wręczenie nagród. 

Forma zdalna: Opiekunowie zwycięzców wewnętrznych eliminacji nagrywają recytację i 

przesyłają do naszej szkoły (forma nagrania i przesyłania do ustalenia) . Rozstrzygnięcie 

konkursu. Poinformowanie opiekunów zwycięzców mailowo, ustalenie dnia i godziny 

odbioru nagrody/ dyplomu np. w sekretariacie szkoły. Uczestnikom wysłanie dyplomów za 

udział w konkursie. 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 11 w Grudziądzu 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Grudziądzu 

 

 

http://www.planetarium.grudziadz.pl/2022/download/Kopernik%5b2380%5d.odt

