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Mikołaj Kopernik ozdobi sztabkę złota
Pamiątkową sztabkę z wizerunkiem Mikołaja Kopernika wyemitowała Skarbnica Narodowa
w związku z potrójnym jubileuszem słynnego astronoma. Emisja jest ściśle limitowana –
pojawi się tylko 15 tys. egzemplarzy sztabki – informuje Skarbnica Narodowa.
24 maja mija 470 lat od śmierci Mikołaja Kopernika. W tym roku przypada również 470. jubileusz

wydania drukiem dzieła „O obrotach sfer niebieskich”, jak i 540. rocznica urodzin naukowca.

„W tym roku obchodzimy potrójny jubileusz jednego
z największych naukowców w dziejach świata. +O obrotach sfer niebieskich+ to z pewnością dzieło
życia Kopernika i jedna z największych rewolucji naukowych. Jednak nie możemy zapomnieć również
o innych dokonania Kopernika, choćby z dziedziny ekonomii. Wyemitowana przez nas sztabka to
nasza numizmatyczna forma uhonorowania Mikołaja Kopernika i upamiętnienie jego dokonań” –
mówi dyrektor zarządzający Skarbnicy Narodowej Adam Zieliński.
Sztabka została wybita w cenionej przez kolekcjonerów najwyższej jakości menniczej – stemplem
lustrzanym i dodatkowo platerowa jest czystym 24-karatowym złotem. Emisja jest ściśle limitowana –
pojawi się tylko 15 tys. egzemplarzy.
Na awersie sztabki umieszczono postać Mikołaja Kopernika w otoczeniu stylizowanego fragmentu
układu słonecznego. Z kolei rewers zdobi wizerunek Katedry i dzwonnicy z Fromborka - miasta,
w którym astronom umarł. „W tło wkomponowane jest również astrolabium, przyrząd astronomiczny
służący do wyznaczania położenia ciał niebieskich nad horyzontem. Używał go m.in. właśnie
Kopernik” – tłumaczy Adam Zieliński
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/17870.html
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Odkryto procesy w łożysku prowadzące do
zatrucia ciążowego
Publikację na ten temat nagrodzili rektorzy dwóch łódzkich uczelni.
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Szczepienie przeciw ospie nie chroni przed
ospą małpią
Twierdzi prof. K. Pyrć, wirusolog Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Terapie genetyczne w ratowaniu wzroku
Pierwsze są już dostępne, ale na razie pomagają w nielicznych schorzeniach.

25-05-2022

Spada odporność populacyjna przeciwko
COVID-19
Potrzebna kolejna kampania szczepień.
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Dawka przypominająca w trzecim trymestrze
ciąży
Zwiększa ona odporność matki i dziecka przeciwko Covid-19.
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Pejzaż dźwiękowy Łodzi
Zbadają go Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego.
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Kluczowa rola epigenetyki w ciężkości
przebiegu COVID-19
Pokazują je badania na największej dotychczas grupie.
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Komary zarażają malarią także w dzień
Niemal 1/3 tych ukąszeń ma miejsce za dnia.
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