
URODZINY MIKOŁAJA KOPERNIKA  

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W STASZOWIE 

 

      19 lutego minęła 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Na mocy uchwały Senatu 

Rzeczpospolitej Polskiej ten wybitny uczony został „Patronem 2023 Roku”. Zespół Szkół 

Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie podjął szereg działań upamiętniających twórcę 

teorii heliocentrycznej. Inicjatywa miała formę edukacyjnego projektu.  

    Świętowanie młodzież rozpoczęła od wycieczki do Planetarium i Obserwatorium Instytutu 

Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W tym znanym w regionie ośrodku 

naukowo-dydaktycznym znajduje się teleskop, który pozwala obserwować obiekty  

o jasnościach kilkaset tysięcy razy mniejszych od najsłabszych oglądanych gołym okiem. 

Niestety Mikołajowi Kopernikowi nie dane było korzystanie z takiego instrumentu 

badawczego, urządzenie wynaleziono w czasach późniejszych. Mimo ograniczonych 

możliwości technicznych ten najbardziej znany torunianin dokonywał odkryć wykraczających 

poza schematy swojej epoki. Korzystał przy tym z dokonań poprzedników, a dzisiaj to on budzi 

podziw współczesnego pokolenia naukowców zajmujących się dziedzinami ścisłymi i nie tylko. 

Autor przełomowego dzieła „O obrotach ciał niebieskich” był także natchnieniem malarzy. Nic 

więc dziwnego, że również uczniowie „Ekonomika” uhonorowali Wielkiego Polaka wystawą 

plastyczną pod nazwą „Dlaczego uczymy się o Mikołaju Koperniku?”. Twórcy najlepszych prac 

konkursowych zaprezentowali je podczas wernisażu. Decyzją jury nagrodzeni zostali: Emilia 

Niezgoda, Aleksandra Miechowicz, Wiktoria Spała, Jakub Oszczypała, Klaudia Opala, 

Aleksandra Justyniarska, Martyna Wawrzkiewicz.  

      Kolejnym bardzo ciekawym przedsięwzięciem szkoły była interdyscyplinarna lekcja w klasie 

1 a, na której Mikołaj Kopernik przedstawiony został jako polihistor, człowiek o rozległej 

wiedzy i zainteresowaniach. Podczas zajęć, z wykorzystaniem korelacji międzyprzedmiotowej, 

uczniowie posługiwali się narzędziami multimedialnymi. Na interaktywnej mapie poszukiwali 

miejsc związanych z życiem bohatera spotkania i odtwarzali znany obraz Jana Matejki 

„Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”. Ponadto wzięli udział w quizie, konstruowali 



„mapę skojarzeń”, a posługując się kodami QR, wykonywali ćwiczenia - między innymi  

z zakresu historii, fizyki, chemii, ekonomii, języka polskiego.  

       W staszowskim „Ekonomiku” urodzinową imprezę Mikołaja Kopernika zakończyła 

dyskusja panelowa „O kosmosie przy herbacie” oraz degustacja toruńskich pierników. Nad 

koordynacją programu czuwały dwie nauczycielki - Anna Łabęcka i Joanna Łukaszek. 
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