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CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW – FOTORELACJA

Kolejny piknik edukacyjno-naukowy CWINT OPEN DAYS
ASTROSHOW za nami. W minioną sobotę uczestniczyliśmy w wydarzeniu, które dla wielu z pewnością na długo zapadnie w pamięci.
Mieliśmy bowiem możliwość osobistego spotkania się z wybitnymi
naukowcami i wykładowcami z najbardziej prestiżowych uniwersytetów i instytucji naukowych krajowych i zagranicznych. Z pewnością
wielu poszerzyło swoją wiedzę o najnowsze odkrycia i osiągnięcia
nauki światowej. Myślę, że dla młodzieży kontakt z takimi autorytetami jest ogromnie ważny, a możliwość uczenia się od tak wspaniałych profesorów to również najlepsza droga na najwyższe szczyty
naukowej kariery. Podczas pikniku każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Można więc było wysłuchać wykładów, prezentacji i pokazów laboratoryjnych, wziąć udział w warsztatach z mikroskopii stereoskopowej,
astrofotografii, rakietowych, robotycznych, obejrzeć pokazy w planetarium cyfrowym czy też posterować łazikiem marsjańskim.Z pewnością
bardzo interesujące było przesłanie i wykład ks. profesora Michała
Hellera i możliwość porozmawiania z prof. Bolesławem Pietrzykiem
i prof. Agnieszką Zalewską podczas wideokonferencji z CERN
- Europejską Organizacją Badań Jądrowych w Genewie. Wieczorne
i nocne obserwacje astronomiczne z użyciem dużego, 16-to calowego
teleskopu Dobsona pozwoliły na zachwycenie się wspaniałościami
obiektów „głębokiego” nieba. Obserwowaliśmy asteryzmy, mgławice,
gromady otwarte i kuliste gwiazd oraz odległe galaktyki.
Zorganizowanie takiego spotkania nie byłoby możliwe bez pomocy i wsparcia wielu osób. Składam im za to wielkie podziękowania.
W kolejnym numerze Patrząc w NIEBO przybliżymy Państwu naszych przyjaciół Centrum Wiedzy w Parzynowie, którzy współtworzą
CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW.
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