14 Patrząc w Niebo

Czwartek, 13 czerwca 2019, wydanie 23/315
tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

PATRZĄC W NIEBO
Rozmaitości ASTRONOMICZNE		

Wiadomości ze świata nauki i techniki 		

Doniesienia z CERN ESA NASA

www.facebook.com/cwintpoland

Nr (184) 23 /2019

Sukces naszych uczniów w badaniach aktywności Słońca
W poniedziałek 10 czerwca w Obserwatorium Astronomicznym
CWINT w Parzynowie odbyło się seminarium astronomiczne podsumowujące projekt realizowany przez Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi pod tytułem „Tajemnice Słonecznych Promieni”.
W ramach kilkudziesięciu warsztatów przeprowadzonych przez Planetarium EC1 w Łodzi,
jedynie nasza grupa warsztatowa CWINT składająca się z uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2
i Gimnazjum w Ostrzeszowie, SP w Rojowie i SP nr 6 z Ostrowa Wielkopolskiego jako
jedyna w Polsce wywiązała się z zadania konkursowego dotyczącego oceny aktywności
Słońca. Bardzo nas cieszy, że wśród ok trzydziestu naszych uczniów biorących udział
w warsztatach w Łodzi znalazła się grupa 8 uczniów, którzy starannie wyznaczyli liczbę
Wolfa z dodatkowym komentarzem mówiącą o aktywności Słońca biorąc pod uwagę
stosunkowo długi, dwumiesięczny okres obserwacji plam na Słońcu, bazując na danych
fotograficznych zebranych przez teleskopy słoneczne SDO NASA i własnych obserwacjach
prowadzonych w CWINT. Planetarium EC1 - organizatorzy warsztatów i konkursu
doceniając ten fakt postanowili finalne seminarium połączone z wręczeniem nagród
przeprowadzić u nas w CWINT w Parzynowie. Główny wykład dotyczący Słońca i badań
prowadzonych na największym koronografie w Polsce w Białkowie wygłosił dr Krzysztof
Radziszewski z Zakładu Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Doświadczyliśmy rzeczywiście potężnej dawki solidnej wiedzy ale również mogliśmy
podyskutować i zaznajomić się szczegółowo z pracą naukowca w profesjonalnym
obserwatorium astronomicznym. Tomasz Kisiel podsumował projekt, który był pod
patronatem MNiSW, pogratulował w imieniu EC1 zwycięzcom konkursu i wręczył nagrody.
Jestem pewny, że dla wszystkich było to niezmiernie interesujące spotkanie z nauką.
Wszystkim uczniom ich opiekunom gratulujemy i życzymy wspaniałych wakacji!
Piotr Duczmal - CWINT
Więcej zdjęć na: facebook.com/cwintpoland
Zdjęcia Kamil Cichoń - CWINT

ũũObserwujemy teleskopem słonecznym Lunt z filtrem Hα potężne protuberancje

ũũObserwujemy heliosferę Słońca teleskopem z filtrem słonecznym Orion - doskonały obraz
ũũDr Radziszewski wyjaśnia ruchy konwekcyjne materii w supergranulach słonecznych

ũũZ pewnością w tej grupie seminaryjnej są przyszli odkrywcy i naukowcy

ũũSzef Planetarium EC1 Tomasz Kisiel wręcza nagrody zwycięzcom konkursu

CWINT - OTWIERAMY DLA CIEBIE SZEROKO DRZWI DO ŚWIATA WIEDZY I NAUKI

