
19 lutego – Dzień Nauki Polskiej 

Najmłodsze święto państwowe 

Jak podano w uzasadnieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. ustanowienie nowego święta państwowego  

„stanie się wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii 

naszego narodu i państwa”. 

Data tego święta nie jest przypadkowa – w tym dniu urodził się Mikołaj Kopernik. 

Dzień ten nie jest uczczeniem tylko wielkiego astronoma. To hołd w stronę wszystkich  

„wielkich głów” z minionych epok.  

Każdy, kto choć trochę interesuje się nauką, zna takie nazwiska jak Łukasiewicz, Curie- Skłodowska, 

Chochralski czy Heweliusz.  

Dziś  chcemy przedstawić, jakie skutki ma rozwój nauki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesne 

technologie 

Większa 

świadomość  - 

świadome działanie 

Spokojna teraźniejszość - 

Bezpieczna przyszłość 

- pracuję lżej, a wydajniej - 
wydajne i precyzyjne 

maszyny 

- łączę się na odległość 
(handel bez granic, 

marketing bez 
wychodzenia z domu, 

rodzina blisko – pomimo 
migracji) 

- ratujemy życie 
(respiratory, technologie 

medyczne) 

- żyję w zgodzie z ekologią 
„Stop smog! Go hybryd!” 

- mam jasność w ciemne 
dni - oświetlenie 

 

- znam swoją budowę, wiem 

co mnie boli – zdjęcia 

rentgenowskie, tomografy, 

rezonanse. 

- wiem co jem – poznanie 

„pierwiastków” w potrawie 

- powszechny dostęp do 

wiedzy naukowej – znajomość 

zagadnień siłą mądrego 

- badania genetyczne – 

świadome przekazywanie 

genów i podtrzymywanie 

gatunku 

- szczepienia i antybiotyki – my 

się zimy nie boimy! Ani żadnej 

choroby… 

- sejsmografy, czujniki, alarmy – 

spokojny sen, to podstawa dnia 

następnego 

- filtry, oczyszczacze, energia 

odnawialna – zachowamy naturę 

dla potomnych 



Nauka przyczyniła się do poprawienia jakości naszego życia. Ułatwiła nam pracę, pomogła uratować 

wiele istnień, poprawiła kontakty na całej kuli ziemskiej. Najważniejsze jednak dzieje się każdego dnia, 

w głowie każdego dziecka – poszerzamy jego horyzonty i zapalamy światło ciekawości. Nauka to dar, 

który rozwija i wzbogaca. Uczyć można się w każdym wieku i zawsze można dokonać spektakularnych 

dokonań.  

Chodzi tylko o chęć i podejście – „Ucząc człowieka, nie chodzi o to, by napełnić dzban, ale rozpalić 

iskrę” – a iskra da przełomowe znaczenie nauce. 

Z okazji tak wspaniałego święta, klasa 7a życzy wszystkim otwartych umysłów i odwagi  w działaniu! 

W szkole ogłoszono dwa konkursy dla klas IV - VIII: 

1. „Mikołaj Kopernik to stary piernik” – konkurs geograficzno – kulinarny  

2. Konkurs interdyscyplinarny – test wiedzy 

Chętnych jest wielu, zdjęcia kulinarne nadsyłane są codziennie.  

Test wiedzy odbędzie się 22.02 dla klas VII – VIII i 23.02 dla klas IV – VI 

Wyniki ogłosimy niebawem! ☺ 


