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Duży krater na Księżycu, http://xaal66.blogspot.com/2012/03/sesja-20120302-i-20120303-testy-kamerki.html, 
13 lipca 2012

Amerykański satelita „OAO-3 Copernicus” do obserwacji w promie-
niach nadfioletowych i rentgenowskich; działał w latach 1972–1981, 
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1972-065A, 
13 lipca 2012

Róża „Mikołaj Kopernik” wyhodowana w 1969 
roku przez Bolesława Wituszyńskiego, 
jasnoróżowa, o średnicy kwiatów 8–10 cm,
pachnąca, 2012, PAN Ogród Botaniczny CZRB
w Powsinie, fot. Marta Joanna Monder

Sztandar Państwowego Gimnazjum Męskiego 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (obecnie
I Liceum Ogólnokształcące); w 1568 roku ze Szkoły
Miejskiej działającej przy bazylice Świętych Janów 
Chrzciciela i Ewangelisty w Toruniu, w której pierwsze 
nauki prawdopodobnie pobierał Mikołaj Kopernik, 
powstała Schola Thoruniensis; w 1926 roku nadano
jej imię Mikołaja Kopernika, NAC, 1-N-2151-2

Powojnik „Mikołaj Kopernik”, kwiaty lila, w lecie
z odcieniem różowym, średnica około 15 cm; czepia 
się podpór ogonkami liściowymi; lubi stanowiska 
słoneczne, 2012, Szkółka Pojemnikowa Clematis, fot. 
Szczepan Marczyński

Statek pasażerski MF „Kopernik” zbudowany 
w 1977 roku w Bergen; w 1993 roku przeszedł gruntowną 
przebudowę i modernizację; od 2007 roku w służbie 
polskiego armatora, obsługuje linię Świnoujście–
Ystad, 2010, fot. Michał Fabisiak, MarineTraffic.com, 
http://www.marinetraffic.com/ais/pl/showallthumbs.
aspx?copyright=Micha%C5%82%20Fabisiak&var_
page=8, 13 lipca 2012 Banknot 1000 zł z wizerunkiem Mikołaja Kopernika według 

oryginału toruńskiego; czas obiegu 1975–1996; emitowany trzy 
razy w latach 1975, 1979, 1982; w 1965 roku wyemitowano również 
banknot o tym samym nominale z tym samym wizerunkiem; czas 
jego obiegu 1966–1978, 2012, fot. Tomasz Rudzki

Pierniczki „Kopernik” wytwarzane w Fabryce Cukierniczej
„Kopernik” SA w Toruniu, która jest jedną
z najstarszych firm w regionie (założona 
w 1763 roku przez Johanna Weesego) i najstarszą 
spośród istniejących do dziś; jest największym 
producentem pierników i wafli w kraju; współczesna 
technologia wyrobu pierników opiera się na starych 
recepturach z XVI wieku, 2012, fot. Joanna Arvaniti

Pierwiastek chemiczny 112: Copernicium 
(Cn) z grupy metali przejściowych w układzie
okresowym; pierwiastek uzyskano po raz 
pierwszy w laboratorium w Darmstadt w 1996 
roku; nazwa została oficjalnie zatwierdzona 
przez IUPAC 19 lutego 2010 roku, http://
chemistry.about.com/od/elementfacts/ig/
Atom-Diagrams/Copernicium-Atom.htm, 
13 lipca 2012 Moneta 10 zł z wizerunkiem 

Mikołaja Kopernika według 
oryginału toruńskiego; czas 
obiegu 1959–1977; emitowana
w latach 1959, 1961, 1962, 
1965, 2012, fot. Tomasz 
Rudzki

mię Mikołaja Kopernika noszą instytucje naukowe, szkoły, sondy 
kosmiczne, obiekty na ciałach niebieskich, środki transportu, rośliny, 
produkty spożywcze, m.in.: 
◆ duży krater na Księżycu (107 km średnicy);
◆ duży krater na Marsie (292 km średnicy);
◆ planetoida nr 1322 odkryta w 1934 roku w Heidelbergu (orbita 
1,86–2,99 j.a., okres obiegu wokół Słońca 3 lata i 282 dni);
◆ amerykański satelita „OAO-3 Copernicus”;
◆ radziecko-polski satelita „Kopernik 500” („Interkosmos 9”; 
1973-022A) do badania promieniowania Słońca i jonosfery, działał 
w roku 1973;
◆ pierwiastek chemiczny Copernicium (Cn);
◆ okręt hydrograficzny OBR „Kopernik”;
◆ statki pasażerskie MF „Mikołaj Kopernik” i MF „Kopernik”;
◆ samolot PLL LOT Ił-62 „Mikołaj Kopernik”;
◆ Port Lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika, 
piąty w Polsce pod względem liczby odprawianych pasażerów; 
◆ pociągi dalekobieżne „Kopernik” (np. pociąg pospieszny relacji 
Szczecin Główny–Warszawa Wschodnia);
◆ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
◆ Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie;
◆ Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej 
Akademii Nauk;
◆ Dom Kopernika w Toruniu;
◆ szkoły imienia Mikołaja Kopernika;
◆ róża „Mikołaj Kopernik”;
◆ powojnik „Mikołaj Kopernik”;
◆ banknoty, monety z wizerunkiem Mikołaja Kopernika; 
◆ pierniczki „Kopernik”:
◆ piwo „Kopernik” uwarzone przez Browar Amber w Bielkówku 
na Pomorzu;
◆ wódka „Copernicus” produkowana przez Toruńską Fabrykę Wódek
„Kopernik”, której tradycje sięgają końca XIX wieku.


