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Rozmaitości ASTRONOMICZNE

PATRZĄC W NIEBO
Wiadomości ze świata nauki i techniki

Doniesienia z CERN ESA NASA

www.facebook.com/cwintpoland

Szanowni Państwo, uczestnicy CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW
w imieniu Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II chciałbym serdecznie
podziękować za tak liczny udział w sobotnim pikniku edukacyjno-naukowym CWINT OPEN
DAYS ASTROSHOW. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało nam się wzbudzić w Was zainteresowanie wiedzą i nauką oraz, że warto mieć dobrych mistrzów i nauczycieli którzy w najlepszy
sposób pomogą szukać odpowiedzi na trudne pytania dotyczące świata i Kosmosu! Izaak
Newton w 1675 roku oświadczył: „Widziałem dalej dzięki temu, że stałem na barkach gigantów”,
my takich gigantów nauki gościliśmy u siebie w Kobylej Górze – przyjechali do na z różnych
ośrodków naukowcy z Polski i z zagranicy aby w sposób zrozumiały mówić o skomplikowanych zjawiskach przyrody oraz pokazać nam wszystkim, że nauka potrafi wciągnąć i zachwycić. A przybyli
do nas z wykładami i prezentacjami profesor Agnieszka Zalewska, profesor Kacper Zalewski
z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z Krakowa, profesor Zbigniew Trybuła, profesor Wojciech
Kempiński, dr Szymon Łoś z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN z Poznania, profesor Michał
Tomczak z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Z pewnością zaciekawił
nas wykład Kazimierz Błaszczaka i łazik marsjański koła naukowego Continuum z Uniwersytetu
Wrocławskiego. Super interesujące były warsztaty rakietowe, które prowadził Piotr Sornowski
oraz z astrofotografii Marcin Jeziorny. Wideokonferencja z CERN w Genewie z udziałem
dr Piotra Traczyka sporo wyjaśniała nam na temat budowy detektora CMS i Wielkiego Zderzacza
Hadronów. Można by pisać dużo o tym co się działo!
My jako organizatorzy jesteśmy naprawdę zbudowani postawą młodzieży, rodziców i opiekunów. To, że było nas tak dużo to zasługa właśnie rodziców i wspaniałych nauczycieli, którzy potrafią zainteresować młodego człowieka i zachęcić go do przyjścia i aktywnego udziału
w tego typu imprezie. Jesteśmy szczególnie pełni podziwu dla młodzieży i szkół spoza naszego
powiatu dla których przyjazd wymagał sporych zachodów organizacyjnych i finansowych.
Jest coś znamiennego że właśnie dużo osób przybywa zawsze z odległych miejscowości. Tak
więc dziękuję młodzieży i ich opiekunom z Rozdrażewa, Pleszewa, Kowalewa, Taczanowa, Krotoszyna, Sośnie, Granowca, Raszkowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Mikstatu, Grabowa, Doruchowa,
Katowic i Świętochłowic. Bardzo dziękuję Pani dyrektor Marii Kapelańczyk z Gimnazjum nr 2
w Ostrzeszowie, jej pedagogom i młodzieży za wszelką pomoc i przygotowanie stoiska z zabawkami edukacyjnymi – rzeczywiści cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko dzieci.
Szczególne podziękowania kieruje do Pani dyrektor Ewy Kubiak i jej zespołowi z Gimnazjum
w Kobylej Górze za szczególne zaangażowanie w organizację i przebieg spotkania, a młodzieży
za oprawę artystyczną. To właśnie na terenie Gimnazjum w Kobylej Górze odbywał się nasz
tegoroczny piknik edukacyjno-naukowy, podobnie jak i dwa poprzednie. Dziękuję Panu Wójtowi
Berskiemu za to że nikt nie był głodny – bo impreza trwała od rana do późnych godzin nocnych. I na
koniec dziękuję mojemu zespołowi z CWINT z kraju i z zagranicy, a szczególnie Panu Grzegorzowi
Szałkowskiemu z którym tworzyliśmy szczegółowy scenariusz tego przedsięwzięcia i Nathanowi
Jensonowi z Australii za koordynację wideokonferencji z CERN w Szwajcarii.
Piotr Duczmal Prezes Zarządu CWINT
Zdjęcia Kamil Cichoń, Aleksandra Maria Duczmal

Piknik edukacyjno-naukowy CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW jest finansowany w ramach umowy 975/P-DUN/2016
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
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