
Czy znasz tę osobę? 

 

"Polska to kraj Szopena!" – to zdanie, które bardzo często słyszę w Japonii. Bez wątpienia 

Szopen jest tutaj najbardziej znanym ze wszystkich Polaków. Często też pada obok pytanie: 

"A jacy to, oprócz Szopena, są jeszcze inni znani Polacy?" Cóż... Jest ich nawet całkiem 

sporo i jestem pewna, że przynajmniej jedno lub dwa nazwiska są bardzo dobrze wszystkim 

znane.  

 

Witajcie w świecie Polskich VIP, czyli tym razem chciałabym przedstawić znanych Polaków. 

Część 1: Znani naukowcy. Poniższa lista z 5 nazwiskami nie jest rankingiem!  

 

1. Mikołaj Kopernik (1473-1543). 

Genialny astronom, który sformułował heliocentryczny model Wszechświata obalając 

ogólnie przyjęty wtedy pogląd geocentryczny, mówiący o nieruchomości Ziemi. Miało to 

miejsce w 1543 roku, kiedy opublikowano słynne dzieło Kopernika "O obrotach sfer 

niebieskich" W Polsce często mówi się o Koperniku, że jest tym, który "Wstrzymał Słońce i 

ruszył Ziemię." 

 

2. Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). 

Łukasiewicz jest najbardziej znany jako wynalazca lampy naftowej i twórca pierwszego 

naftowego oświetlenia ulicy. Miało to miejsce w 1854 roku i było wyjątkowo nowatorskie. Był 

nie tylko wynalazcą, ale także inżynierem i przedsiębiorcą, założycielem w 1856 roku 

pierwszej nowoczesnej rafinerii w Europie. Był pionierem przemysłu wydobywczego ropy 

naftowej na starym kontynencie. To dlatego bywa nazywany "polskim szejkiem".  

 

3. Maria Skłodowska Curie (1867-1934). 

Wybitna fizyczka i chemiczka, pionierka w dziedzinie promieniotwórczości. Była nie tylko 

pierwszą kobietą, która otrzymała Nagordę Nobla, ale pierwszą osobą w ogóle, która była 

laueratką tej nagrody dwukrotnie (w 1903 roku z fizyki, w 1911 roku z chemii). Także jako 

pierwsza kobieta została kierownikiem katedry na Uniwersytecie w Paryżu. Biorąc pod 

uwagę wszytskie te osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie, nie będzie raczej przesadą, by 

nazwać ją jedną z najważniejszych - jeżeli nie najważniejszą - kobietą w historii XX wieku.  

 

4. Ludwik Hirszfeld (1884-1954). 

Był lekarzem, bakeriologiem i immunologiem, współtwórcą, w 1928 roku, prawa 

dziedziczenia grupy krwi i oznacznictwa grupy krwi jako 0, A, B i AB. Biorąc pod uwagę, że 



po raz pierwszy to w Japonii zaprezentowano Teorie Grupy Krwi, według której grupa krwi 

determinuje cechy i charakter człowieka, zawsze wydawało mi się, iż Hirszfeld powinien być 

nieco bardziej niż do tej pory znany w Japonii. 

 

5. Aleksander Wolszczan (1946- ) 

Wybitny współczesny astronom, nazywany czasem "drugim Kopernikiem". Jest 

współodkrywcą pierwszch planet pozasłonecznych (w 1992 roku). Studiował na 

Uniwersytecie Toruńskim, w 1982 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie 

najpierw prowadził badania na Uniwersytetach Cornell i Princeton; obecnie jest profesorem 

na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwanii. Amerykański magazyn "Astronomy" uznał 

Wolszczana za jednego z 25 najważniejszych astronomów – odkrywców w historii, obok m.in. 

Galileusza i Kopernika 

 

 


