
JESTEM DUMNY, ŻE JESTEM POLAKIEM, PONIEWAŻ 
POLAKAMI BYLI:



MIKOŁAJ KOPERNIK
Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego w Toruniu, a zmarł 21maja we 
Fromborku.  Umarł na udar mózgu.  Jego rodzicami byli Mikołaj 
Kopernik i Barbara Watzenrode. Był ekonomistom, lekarzem, 
prawnikiem, dyplomatą i astronomem. Edukował się na Akademii 
Krakowskiej, Uniwersytecie Bolońskim i na uniwersytecie 
Paderewskiego. Zasłyną jako autor przełomowego dzieła ,,O 
obrotach sfer niebieskich " . Udowodnił , że Ziemia i inne planety 
krążą wokół Słońca. Zaprzeczył tym wierzeniom ludzi, którzy uważali, 
że Ziemia jest centrum wszechświata. Mówi się o nim "Człowiek, 
który zatrzymał Ziemię, a ruszył Słońce". Został pochowany w  
bazylice archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 
św. Andrzeja we Fromborku.



MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 w warszawie, 
a zmarła 4 lipca 1934 w passy. Umarła na aplazję szpiku (czyli 
obniżenia ilości wszystkich linii komórek krwi , to znaczy erytrocytów ,    
leukocytów i trombocytów). Edukowała się na uniwersytecie 
Paryskim. Była fizyczkom i chemiczkom. Jej  największym 
osiągnięciem  to opracowanie teorii promieniotwórczości i odkrycie 
dwóch nowych pierwiastków: radu i polonu. Za jej pomocą 
przeprowadzono też pierwsze badania leczenia raka.  Pierwszą 
nagrodę Nobla została wyróżniona po raz pierwszy w 1903 – z fizyki, 
wraz z mężem Pierre'em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania 
nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. 
Drugą nagrodę nobla dostała sama w 1711 roku. Została pierwszą 
laureatką nobla w dziedzinie chemii.



FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN 
Fryderyk Franciszek Chopin  urodził się 1 marca 1810 roku (niektórzy 
muzykolodzy podają datę 22 lutego) w Żelazowej Woli. Zmarł 17 
października 1849 roku w Paryżu. Umarł nie wiadomo na co ale 
chorował na gruźlicę. Był pianistą i kompozytorem. Jest uważany za 
jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, a także 
za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii. Był 
jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często 
nazywany poetą fortepianu. Warto udać się do muzeum 
poświęconemu biogramowi Fryderykowi Chopinowi znajdujące się 
w Zamku Ostrogskich w Warszawie. 



ADAM MICKIEWICZ
Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 w Nowogródku, a 
zmarł 26 listopada 1855 w Stambule). Zmarł na cholerę. Pochodził z 
rodziny drobnoszlacheckiej. Edukował się na wydziale Literatury 
Uniwersytetu w Wilnie uczył w szkole powiatowej w Kownie. Był 
poetą, działaczem politycznym, publicysta, tłumacz, filozof, 
działacz religijny, nauczyciel akademicki. Był z 3  najwybitniejszych 
poetów polskich. Jego dzieła zostały przetłumaczone na różne 
języki. Był autorem: "Ballad i romansów" (1822), "Grażyny" (1823), 
"Dziadów" (1823 i 1832), "Sonetów" (1826), "Konrada Wallenroda" 
(1826), "Pana Tadeusza" (1834), "Ksiąg narodu polskiego i 
pielgrzymstwa polskiego" (1832). Warto wybrać się do tureckiej 
placówki muzealnej, mieszcząca się w domu w Stambule, w którym 
26 listopada 1855 zmarł Adam Mickiewicz. 



JÓZEF WYBICKI 
Józef Rufin Wybicki urodził się 29 września 1747 roku w Będominie, 
zmarł 10 marca 1822 roku w Manieczkach. Jego rodzicami byli Piotr 
Wybicki i Konstancja z Lniskach Wybicka. Był pisarzem, polityk, 
szambelan Stanisława Augusta. Z wykształcenia był  prawnikiem , 
działalność polityczną rozpoczął w wieku 20 lat jako poseł na sejm 
w I Rzeczypospolitej. Do historii przeszedł szczególnie jako autor 
hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”. Do historii przeszedł 
jako ten, który próbował pozytywnie zastosować „liberum veto” 
podczas Sejmu Repninowskiego.
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