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Wirtualna Akademia Astronomii
– wirtualnie czy realnie

Jak zainteresowaæ nauk¹ m³odych ludzi, którzy otoczeni s¹ niesamowicie
szybko rozwijaj¹cymi siê mediami? Jak zatrzymaæ na chwilê ich uwagê, alby
spojrzeli w niebo i poznali piêkno otaczaj¹cego nas Œwiata? Czy jest mo¿liwe,
aby dostrzec to, co na co dzieñ jest niezauwa¿alne?

Te pytania i wiele innych zadaje œrodowisko nauczycielskie i akademickie,
aby dotrzeæ do milionów uczniów wchodz¹cych na drogê edukacyjn¹. Od kiedy
zacz¹æ? Czy ju¿ w szkole podstawowej, gimnazjum czy mo¿e dopiero w szkole
ponadgimnazjalnej? Ka¿de dziecko rodzi siê z naturalnym zainteresowaniem
otaczaj¹cym Œwiatem, zachwyca siê ka¿dym nowo poznanym detalem rzeczy-
wistoœci. Potrafi zadawaæ pytania i poznawaæ otoczenie. W którym momencie
¿ycia zanika ta naturalna ciekawoœæ? Czy to rozwój cywilizacji jest „ojcem”
zaniku doœwiadczalnego poznawania Œwiata, czy mo¿e poœpiech i zabieganie
rodziców? Trudno znaleŸæ jednoznaczn¹ odpowiedŸ; ka¿dy m³ody cz³owiek jest
inny, inna jest jego droga dorastania. Bywa, ¿e ta potrzeba wiecznego
poznawania nie mija i wtedy mamy naukowca od urodzenia. Dzieci ju¿ od
najm³odszych lat zasiadaj¹ przed komputerem i surfuj¹ w sieci, szukaj¹c
rozrywki. Jedni szukaj¹ tylko gier internetowych, inni wiedzy. Powsta³o wiele
programów edukacyjnych, wirtualnych eksperymentów fizycznych i mo¿liwo-
œci poznawania zjawisk przyrody bez wychodzenia z domu. Filmy zastêpuj¹
rzeczywistoœæ, bo tak ³atwiej i wygodniej. Czy jest alternatywa?

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Opolskiego organizuje obser-
wacje nieba nad Opolem. Wykorzystuje darmowe laboratorium fizyczne, jakim
jest Wszechœwiat. Jeœli na niebie pojawia siê obiekt, który mo¿na zobaczyæ
przez teleskop, ostatnie piêtro Domu Studenta „Niechcic” skupia pasjonatów
podgl¹dania niebosk³onu i obiektów astronomicznych. Jeœli akurat nie mamy



mo¿liwoœci obserwacji wyj¹tkowych zjawisk takich jak komety, to zawsze
mo¿emy zerkn¹æ na naszego najbli¿szego satelitê – Ksiê¿yc oraz na mg³awice
widoczne za pomoc¹ teleskopów obserwacyjnych. Niestety, nie zawsze natura
jest ³askawa i zamiast piêkna Ksiê¿yca widzimy chmury, równie piêkne, ale
niekoniecznie wymagaj¹ce teleskopu. W taki dzieñ pracownicy Instytutu Fizyki
proponuj¹ wyk³ad popularnonaukowy, aby zaplanowan¹ ucztê astronomiczn¹
skonsumowaæ i zaspokoiæ potrzebê poznania Wszechœwiata. Podczas jednego
z takich pokazów studenci Ko³a Naukowego Fizyków zamarzyli, by przenieœæ
siê w obszar, w którym chmury nie przeszkadzaj¹ w obserwacjach. W Polsce
niestety jest zaledwie 30% takich dni w roku, co utrudnia bardzo obserwacje
astronomiczne. Powsta³a idea obserwacji w innym miejscu geograficznym, tam
gdzie czêœciej nie ma chmur.

Poszukiwania doprowadzi³y do spotkania z dr. hab. Lechem Mankiewiczem
(prof. CFT)1 z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, który zapropo-
nowa³ kilka rozwi¹zañ. Wybrano propozycjê Uniwersytetu w Bradford, który
jest w³aœcicielem teleskopu robotycznego znajduj¹cego siê na zboczu wulkanu
Teide na Teneryfie. W ten sposób to, co wirtualne, zaczê³o byæ realne. Powsta³a
Wirtualna Akademia Astronomii jako nowa propozycja zajêæ internetowych dla
uczniów na trzech poziomach edukacyjnych: podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym. Podpisano umowê konsorcjum z Uniwersytetem Opol-
skim: Opolski Odkrywca Œwiatów, i przyst¹piono do konkursu realizowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w ramach przedsiêwziêcia
„Œcie¿ki Kopernika”. Po otrzymaniu dofinansowania rozpoczêto realizacjê pro-
jektu „Internetowy Odkrywca Œwiatów – i Ty mo¿esz zostaæ Kopernikiem” rea-
lizowanego w ramach przedsiêwziêcia „Œcie¿ki Kopernika” nale¿¹ce do proje-
ktu systemowego „Wsparcie systemu zarz¹dzania badaniami naukowymi oraz
ich wynikami. Priorytet I, Dzia³anie 1.1., Poddzia³anie 1.1.3. Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013”.

Projekt „Internetowy Odkrywca Œwiatów
– i Ty mo¿esz zostaæ Kopernikiem”

Projekt realizowany przez konsorcjum Opolski Odkrywca Œwiatów. W ra-
mach dzia³añ projektu na serwerach Uniwersytetu Opolskiego tworzona
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1 Dr hab. Lech Mankiewicz (prof. CFT PAN) – fizyk, popularyzator astronomii i nauk przy-
rodniczych. W 2011 r. zosta³ wyró¿niony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem
im. W³odzimierza Zonna za wyj¹tkowy wk³ad w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz
umo¿liwienie uczniom i nauczycielom polskich szkó³ prowadzenie w³asnych regularnych obser-
wacji astronomicznych w ramach programu Hands-On Universe. Polski koordynator programu
EU-HOU (Hands-On Universe, Europe), aktywny w Khan Academy.



jest Wirtualna Akademia Astronomii – WAA (zdj. 1) zamieszczona na serwerze
www.fizyka.uni.opole.pl/odkrywca (e-mail: odkrywca@uni.ople.pl). Struktura
WAA jest nastêpuj¹ca:

1) pion administracji: dr Katarzyna Ksi¹¿ek – menad¿er WAA, dr Ireneusz
Ksi¹¿ek – osoba odpowiedzialna za kontrolê i prace on-line oraz za kontakty
z Bradford, mgr Agnieszka Wendykier – sekretarz WAA, dr Ryszard Olchawa
– oprogramowanie i administrator serwera WAA,

2) pion obs³ugi technicznej obserwatorium astronomicznego: mgr Marcin
Szpanko, mgr Andrzej Czaiñski,

3) pion ekspercki wspomagaj¹cy: dr hab. W³odzimierz God³owski – opiekun
naukowy, dr Ewa Pawelec, dr Dariusz Man, dr Roman Szatanik,

4) wolontariusze (studenci Uniwersytetu Opolskiego): Marlena Garczewska
(studentka fizyki), Kinga Grzesiak (studentka fizyki), Karolina Kurpias (student-
ka fizyki), Piotr Oczoœ (student fizyki), Wiktoria Lipiñska (studentka fizyki),
Jakub Wojak (student fizyki), Sylwester Polus (student politologii), Pawe³
Janiec (student prawa).

Zajêcia realizowane s¹ w szko³ach, które zdeklarowa³y chêæ dzia³ania i przy-
st¹pi³y do projektu. Prowadz¹cymi lekcje z zakresu astronomii s¹ nauczyciele,
którzy zg³osili siê do projektu i poruszaj¹ tematykê astronomiczn¹ w ramach
zajêæ pozalekcyjnych prowadzonych w szkole. Mo¿na równie¿ zaprosiæ cz³onka
zespo³u Wirtualnej Akademii Astronomii z ciekawym wyk³adem:

– dr hab. W³odzimierz God³owski: Czy mo¿emy odkryæ „Drug¹ Ziemiê”?;
Badania Uk³adu S³onecznego; Ludwik Silberstein – najwiêkszy antagonista
Einsteina; Badania supernowych, czyli jak zdobyæ Nagrodê Nobla?; Dlaczego
Ziemia nie jest kul¹ lodow¹?;

– dr Ireneusz Ksi¹¿ek: Œwiat³o gwiazd i nie tylko,
– dr Katarzyna Ksi¹¿ek: Wirtualna Akademia Astronomii – mo¿liwoœci

i perspektywy,
– dr Ewa Pawelec: Co wiemy o Ksiê¿ycu?; Gwiazdozbiory; Znaki Zodiaku

i ich wykorzystanie; Planety Uk³adu S³onecznego; Czym s¹ gwiazdy?; Gwiazda
najbli¿sza Ziemi, czyli S³oñce; Problemy galaktyk; Rozszerzaj¹cy siê Wszech-
œwiat.

– dr Roman Szatanik: Ziemia na orbicie; Zjawiska astronomiczne w atmo-
sferze ziemskiej; Jak zmierzono i zwa¿ono Ziemiê?; Jak mierzymy odleg³oœci
do cia³ niebieskich?,

– mgr Marcin Szpanko: Wspó³czesne obserwacje astronomiczne – przegl¹d
teleskopów i sposobów obserwacji; Wszechœwiat widziany okiem wspó³czes-
nych teleskopów; S³oñce i Uk³ad S³oneczny; Eksploracja Uk³adu S³onecznego –
historia i przysz³oœæ; Szkolenia z zakresu obs³ugi teleskopu robotycznego BRT;
Budowa gwiazd.
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Jak wspomniano, nauczyciele pracuj¹ na 3 poziomach edukacyjnych: podsta-
wowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Poza typowymi lekcjami dodat-
kowo prowadz¹ zajêcia na serwerze teleskopu robotycznego BRT, monitoruj¹
pracê uczniów i inspiruj¹ do dzia³ania. Uczniowie przystêpuj¹cy do Wirtualnej
Akademii Astronomii mog¹ logowaæ siê bezp³atnie na robotyczny teleskop
BRT znajduj¹cy na Teneryfie (www.telescope.org) bêd¹cy w³asnoœci¹ Uniwer-
sytetu w Bradford. Obecnie strona dzia³a jedynie w jêzykach angielskim
i chiñskim. W przysz³oœci bêdzie sukcesywnie t³umaczona na jêzyk polski.

W pierwszym roku akademickim do WAA przyst¹pi³y szko³y wraz z nauczy-
cielami, którzy s¹ równie¿ kadr¹ Akademii:

Nazwa szko³y Opiekun – nauczyciel WAA

Poziom podstawowy

Publiczna Szko³a Podstawowa nr 15 w Opolu Aleksandra Grobel-Cieciñska
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 21 w Opolu Hanna Podolak
Niepubliczna Szko³a Podstawowa
„NASZA SZKO£A” w Opolu

Ignacy Waga

Publiczna Szko³a Podstawowa w £anach Walburga Wêgrzyk
Publiczna Szko³a Podstawowa w £ubnianach Bo¿ena Morawska-Jednoróg
Szko³a Podstawowa nr 2 w Niemodlinie Agnieszka Wasilewska
Pañstwowa Szko³a Podstawowa Stowarzysze-
nia Rozwoju Wsi Prze³êk

Agnieszka Kubica

Publiczna Szko³a Podstawowa w Starych
Budkowicach

Zenona Czwojdziñska

Poziom gimnazjalny

Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu Aleksandra Trawiñska
Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujêzyczne
w Opolu

Katarzyna Zgadzaj

Publiczne Katolickie Gimnazjum SPSK
w Opolu

Mieczys³awa Szejna

Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim Jolanta Kasprzyk
Publiczne Gimnazjum nr 2 w G³ucho³azach Jolanta B³aszczyk
Gimnazjum nr 1 w Nysie El¿bieta Bu³ka
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem Ma³gorzata Kozio³
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w Pokoju Marzena Draszczuk
Publiczne Gimnazjum w ZagwiŸdziu Barbara Bednarz

Poziom ponadgimnazjalny

Publiczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr III
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Opolu

Krzysztof £apczyñski
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I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Brzegu Olga Chimczak
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 w Brzegu Antoni Haraburda

Beata Dylak
Zespó³ Szkó³ w Dobrzeniu Wielkim Jolanta Kasprzyk
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kêdzierzynie-
-KoŸlu

El¿bieta Domerecka

Zespó³ Szkó³ w Zdzieszowicach Anna Szuster
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zawadz-
kiem

Zdzis³aw ¯uchowski

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Opolu Ilona Olchawa

W ramach Akademii prowadzone s¹ Œrodowiskowe Kó³ka Astronomiczne,
do których mo¿e siê zapisaæ ka¿dy uczeñ Opolszczyzny. Spotkania realizowane
s¹ w szko³ach:

1) Œrodowiskowe Kó³ko Astronomii na poziomie podstawowym realizowane
jest w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Opolu (ul. Sienkiewicza 4,
45-037 Opole) przez Hannê Podolak,

2) Œrodowiskowe Kó³ko Astronomii na poziomie gimnazjalnym realizowane
jest w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Opolu (ul. J. Lelewela 9, 45-856 Opole)
przez Roberta Kowola,

3) Œrodowiskowe Kó³ko Astronomii na poziomie ponadgimnazjalnym reali-
zowane jest w Publicznym Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr II z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi w Opolu (ul. Kazimierza Pu³askiego 3, 45-048 Opole) przez
Beatê Ko³odziej.

Do kó³ek mog¹ zapisaæ siê równie¿ uczniowie z innych szkó³ Opolszczyzny,
przychodziæ na spotkania lub pracowaæ przez Internet.

Na stronie WAA s¹ równie¿ podane proponowane projekty badawcze do rea-
lizacji przez uczniów Akademii:

– obserwacje plam na S³oñcu, wyznaczanie liczby Wolfa,
– zmiany po³o¿enia planet i Ksiê¿yca na tle gwiazd,
– zmiany rozmiarów, kszta³tu i faz Wenus,
– pomiary zmiany œrednic k¹towych Ksiê¿yca,
– pomiary d³ugoœci ³uku sierpa Ksiê¿yca,
– obserwacje zmiany po³o¿enia terminatora na Ksiê¿ycu,
– zmiany jasnoœci Marsa,
– obserwacje zjawisk w systemie Jowisza i porównanie wyników obserwacji

z przewidywaniami teoretycznymi,
– obserwacje zmian jasnoœci gwiazd zmiennych,
– obserwacje obiektów Messiera.
Baza projektów bêdzie siê powiêksza³a w miarê przesy³ania propozycji przez

nauczycieli.
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Dziêki zalogowaniu siê do WAA, a nastêpnie na serwer scholls.telescope.org
mo¿na robiæ zdjêcia nieba nad Teneryf¹. Opracowane projekty bêdzie mo¿na
zaprezentowaæ w badawczym konkursie astronomicznym „Odkrywca Œwiatów”
organizowanym przez konsorcjum Opolski Odkrywca Œwiatów. Konkurs reali-
zowany bêdzie na trzech poziomach edukacyjnych, a jego laureaci zostan¹
zaproszeni na obóz naukowy do obserwatorium astronomicznego. Trwaj¹ ju¿
prace nad regulaminami konkursowymi, których wspó³twórcami s¹ równie¿
doktoranci Uniwersytetu Opolskiego. Konkurs ma na celu popularyzacjê wœród
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych astronomii
oraz metodologii badañ prowadzonych w systemie projektowym. Skierowany
jest do uczniów uczêszczaj¹cych do szkó³ Opolszczyzny lub mieszkaj¹cych na
terenie województwa opolskiego zarejestrowanych w Wirtualnej Akademii
Astronomii.

Bior¹c pod uwagê, ¿e nie wszyscy uczniowie bêd¹ mieli mo¿liwoœæ realizacji
pracy badawczej, a interesuj¹ siê astronomi¹ lub piêknem niebosk³onu, plano-
wane s¹ konkursy „Odkrywca Œwiatów” o charakterze artystycznym: literac-
kim, fotograficznym i plastycznym.

W celu przygotowania nauczycieli do pracy na teleskopie robotycznym Opol-
skie Towarzystwo Przyjació³ Nauk i Uniwersytet Opolski zorganizowali
w dniach 25.09.2013–30.09.2013 r. w ramach projektu szkolenie prowadzone
przez Edwarda Handa z Uniwersytetu w Bradford. Przeszkoleni zostali nauczy-
ciele i zespó³ Wirtualnej Akademii Astronomii w zakresie obs³ugi teleskopu
robotycznego i sposobów pracy z uczniami na teleskopie z wykorzystaniem ma-
teria³ów zamieszczonych na jego serwerze (zdj. 2). Zespó³ Akademii pilnie
uczestniczy³ w zajêciach, poniewa¿ bêdzie szkoli³ nauczycieli, którzy nie mieli
szczêœcia byæ na warsztatach przeuroczego i bardzo kompetentnego Edwarda
Handa. Zajêcia prowadzone by³y w jêzyku angielskim wspomagane symulta-
nicznym t³umaczeniem Ewy Pawelec. Sk³ada³y siê z czterech czêœci: lokalizacja
i parametry teleskopu, materia³y dydaktyczne i metody pracy z uczniami, æwi-
czenia praktyczne i czêœæ dla administratorów serwera.

Zakres szkolenia prowadzonego przez Edwarda Handa

Lokalizacja i parametry teleskopu (teleskopów)

Teleskop robotyczny Bradford (BRT) umieszczony jest na Wyspach Kanaryj-
skich, jest czêœci¹ Obserwatorium Teide, znajduj¹cego siê opodal Obserwato-
rium La Palma. Oba s¹ po³o¿one w jednym z najlepszych miejsc obserwacyjnych
w Europie. Obserwatorium Teide po³o¿one jest na wysokoœci 2400 m n.p.m.
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w pó³nocnej czêœci wulkanu. Teleskop, a w³aœciwie teleskopy s¹ w pe³ni stero-
wane on-line (zdj. 3).

Monta¿ zapewnia mechaniczny sposób na skierowanie teleskopu w dowolnie
wybrany region nieba. Jest on zamontowany na 2-metrowym postumencie,
który jest osadzony bezpoœrednio na pod³o¿u skalnym góry i fizycznie
odizolowany od budynku Obserwatorium. Postument ten zbudowany jest ze
stali i wype³niony piaskiem w celu uzyskania wiêkszego t³umienia drgañ.

Jest to monta¿ „Paramount ME” produkowany przez „Software Bisque” typu
paralaktycznego (równikowego). Oznacza to, ¿e oœ RA jest skierowana w stro-
nê bieguna niebieskiego, pozwalaj¹c systemom optycznym na œledzenie obiektu
bez obrotu pola widzenia teleskopu. Zdjêcie 4 pokazuje monta¿ teleskopu „Pa-
ramount ME” z kamerami: galaktyczn¹ (Galaxy) i konstelacyjn¹ (Constella-

tion)2. Jeszcze w tym samym systemie zamontowano trzeci teleskop do gromad
(Cluster):

Konstelacja (Constellation)

Uk³ad optyczny zapewnia najwiêksze pole widzenia. Jest tak zaprojektowany,
by fotografowaæ obszar nieba dostatecznie du¿y, aby pokazaæ poszczególne kon-
stelacje. Mo¿e byæ tak¿e u¿ywany do fotografowania Drogi Mlecznej, która jest
rzadko widoczna w Wielkiej Brytanii lub w Polsce. Parametry techniczne:

– pole widzenia: ok. 40 stopni kwadratowych;
– aparat: FLI MaxCam CM2-1 wyposa¿ony w E2V CCD47-10 1k x 1k pik-

seli, ka¿dy o 13 m kwadratowych Class 1;
– karuzela filtrów: FLI CFW-2 oœmiopozycyjne ko³o filtrowe;
– filtry: 5 filtrów – czerwony, zielony, niebieski, zakr. widzialny, os³abiaj¹cy;
– ogniskowanie: niedostêpne (sta³a odleg³oœæ do ogniska);
– uk³ad optyczny: obiektyw Nikon 16 mm fi = 2,8.

Gromada (Cluster)

Jego uk³ad optyczny jest dostatecznie du¿y, aby polem widzenia pokrywaæ
wiele wa¿nych gromad gwiazdowych, i dostatecznie czu³y, aby pokazaæ gwiaz-
dy w tle na zdjêciach Ksiê¿yca. Typowym celem tego systemu mog¹ byæ pleja-
dy (znane tak¿e jako M45) lub du¿e gromady kuliste (jak np. M15). Parametry
techniczne:

– pole widzenia: ok. 4,3 stopni kwadratowych;
– aparat: FLI MicroLine wyposa¿ony w E2V CCD47-10 1k x 1k pikseli, ka¿-

dy o 13 m kwadratowych. Class 1;
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2 Materia³ pochodzi z serwera www.telescope.org autorstwa Johna Borucha w t³umaczeniu Ire-
neusza Ksi¹¿ka.
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Zdj. 1. Wirtualna Akademia Astronomii: www.fizyka.uni.opole.pl/odkrywca
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Zdj. 2. Szkolenie nauczycieli, zespo³u i wolontariuszy Wirtualnej Akademii Astronomii przez
Eda Handa z Uniwersytetu w Bradford. Szkolenie w jêzyku angielskim t³umaczy³a symultanicz-
nie dr Ewa Pawelec. Foto: K. Ksi¹¿ek.
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Zdj. 3. Teleskopy, na których pracuj¹ studenci Wirtualnej Akademii Astronomii, znajduj¹ce siê
na Teneryfie i nale¿¹ce do Uniwersytetu w Bradford: a) kopu³a teleskopu, b) monta¿ teleskopów.
Foto: pracownicy Uniwersytetu w Bradford.
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Zdj. 5. Sposób wybierania obiektu astronomicznego na schools.teleskope.org

Zdj. 4. Strona, na któr¹ loguj¹ siê studenci Wirtualnej Akademii Astronomii bezpoœrednio z ser-
wera akademii



– karuzela filtrów: FLI CFW-2 oœmiopozycyjne ko³o filtrowe;
– filtry: 5 – czerwony, zielony, niebieski, zakr. widzialny, os³abiaj¹cy;
– ogniskowanie: niedostêpne (sta³a odleg³oœæ do ogniska);
– uk³ad optyczny: obiektyw Nikon 180 mm fi = 2,8.

Galaktyka (Galaxy)

Uk³ad optyczny jest prawdziwym teleskopem o 14-calowej aperturze. Mo¿e
byæ u¿ywany do fotografowania wszystkich widocznych obiektów z katalogu
Messnera, wielu obiektów NGC, ma³ych pól gwiazdowych i planet. Dostarcza
tak¿e dok³adnych w zbli¿eniu obrazów Ksiê¿yca. Parametry techniczne:

– pole widzenia: ok. 24-k¹towych minut kwadratowych;
– aparat: FLI MicroLine wyposa¿ony w E2V CCD47-10 1k x 1k pikseli, ka¿-

dy o 13m kwadratowych. Class 1;
– karuzela filtrów: FLI CFW-2 oœmiopozycyjne ko³o filtrowe;
– filtry: 5 – czerwony, zielony, niebieski, zakr. widzialny, os³abiaj¹cy;
– ogniskowanie: Opiec TCF-s, uk³ad ogniskowania typu Crayforda z automa-

tyczn¹ kompensacj¹ temperaturow¹;
– uk³ad optyczny: teleskop typu Schmidt-Cassegrain Celestron, tubus C14

ogniskowa 3910 mm, apertura 355 mm œwiat³osi³a f/11; zastosowany reduktor
ogniskowej Celestron daje efektywn¹ d³ugoœæ ogniskow¹ 1877 mm przy
œwiat³osile f/5,3.

Materia³y dydaktyczne i sposób pracy

Szkolenie obejmowa³o zapoznanie siê z zasobami serwera przeznaczonego
dla uczniów na ró¿nych poziomach edukacyjnych. Bardzo intuicyjny i przejrzys-
ty interfejs pozwala³ na ³atw¹ obs³ugê (zdj. 4). Mo¿na uzyskaæ informacjê
bezpoœrednio ze strony o zaawansowaniu realizacji zadañ, a tak¿e z ³atwoœci¹
mo¿na zrobiæ zdjêcie na teleskopie robotycznym. Nale¿y wejœæ na stronê Use
the Telescope, wybraæ obiekt i teleskop, którym chcemy zrobiæ zdjêcie (zdj. 5).
System pracy na teleskopie BRT polega na tym, ¿e zamawiamy przez serwer
zdjêcie o okreœlonych parametrach i teleskop wykonuje je w najbli¿szym
mo¿liwym czasie. Dla osób mniej zaawansowanych system proponuje ustawie-
nia domyœlne, dla których zazwyczaj bez problemów zdjêcie jest realizowane
w dobrej jakoœci i w krótkim czasie. Podczas wykonywania zdjêæ obowi¹zuje
system kolejkowy. W kolejce ma pierwszeñstwo realizacja zdjêæ o najwiêk-
szym zainteresowaniu. Tak wiêc zdjêcia z ustawieniami domyœlnymi realizowa-
ne s¹ doœæ szybko, a na te nietypowe trzeba troszkê poczekaæ.

Na serwerze zamieszczone s¹ bardzo ciekawie zrobione testy i fantastyczne
lekcje do nauki przez zabawê. Mo¿na wybraæ zagadnienia, poczytaæ o nich
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i sprawdziæ wiedzê nabyt¹ podczas pracy na serwerze (zdj. 6). Poprawne odpo-
wiedzi s¹ nagradzane punktami i w ramach grupy automatycznie okreœla siê po-
zycjê w rankingu.

Æwiczenia praktyczne

Nauczyciele podczas szkolenia z pasj¹ wykonywali zdjêcia ró¿nych obiektów
astronomicznych. Uczyli siê je analizowaæ i opracowywaæ, tak aby wy³oniæ to,
co jest najpiêkniejsze w obrazach niebosk³onu, i dowiedzieæ siê tyle, ile siê da.
Nie sposób zaprezentowaæ wszystkich prac i obiektów badanych przez nauczy-
cieli. Do najciekawszych nale¿¹:

1) Gwiazdozbiór £abêdzia (zdj. 7) – letni gwiazdozbiór nieba pó³nocnego
pokazuje najjaœniejsz¹ czêœæ Drogi Mlecznej. Czêsto ten gwiazdozbiór nazywa-
ny jest Krzy¿em Pó³nocy ze wzglêdu na kszta³t krzy¿a. Niewiele bledsze gwiaz-
dy wype³niaj¹ obraz, uk³adaj¹c siê w skrzyd³a ³abêdzia. Najjaœniejsz¹ gwiazd¹
£abêdzia jest Deneb, znajduj¹ca siê w odleg³oœci 1,5 tys. lat œwietlnych od Zie-
mi. Jej jasnoœæ jest 60 tys. razy wiêksza od jasnoœci S³oñca3.

2) Jowisz (zdj. 8) – jest po S³oñcu najbardziej dominuj¹cym cia³em Uk³adu
S³onecznego i wielkoœci¹ najwiêkszy. Jego œrednica na równiku wynosi
142 984 km (11 razy wiêkszy od Ziemi). Jowisz jest gazowym olbrzymem
sk³adaj¹cym siê g³ównie z wodoru (ok. 75%) i helu (ok. 25%). Wokó³ niego
rozpoœcieraj¹ siê liczne warstwy chmur z³o¿onych z kryszta³ów amoniaku.
Wokó³ niego kr¹¿¹ liczne ksiê¿yce powsta³e prawdopodobnie w momencie po-
wstania samej planety. Cztery z nich wyró¿niaj¹ siê wielkoœci¹ i s¹ czêstymi
obiektami podziwianymi z Ziemi. Najbli¿ej Jowisza kr¹¿y Io, nastêpnie Euro-

pa, Ganymade i wreszcie Castillo4.
3) NGC 253 (zdj. 9) – Galaktyka RzeŸbiarza znajduj¹ca siê 8 mln lat œwietl-

nych od nas w Gwiazdozbiorze RzeŸbiarza ma œrednicê 70 mln lat œwietlnych.
Jest to galaktyka doœæ jasna, bardzo zapylona. Obrazy w podczerwieni poka-
zuj¹, ¿e za zas³on¹ py³u tworz¹ siê wielkie liczby gwiazd, które ogrzewaj¹ ten
py³. Teleskopy rentgenowskie pokazuj¹ bardzo gor¹cy gaz po obu stronach dys-
ku NGC 253. Galaktyka spiralna zosta³a odkryta 23 wrzeœnia 1783 roku
przez Caroline Herschel, siostrê Wiliama Herschela5.

4) Ksiê¿yc (zdj. 10) – jedyny satelita Ziemi o œrednicy 3474 km. Ksiê¿yc ma
prawdopodobnie ma³e j¹dro ¿elazne (400 km). Tak jak Ziemia ma gruby
p³aszcz i cienk¹ skorupê. W przeciwieñstwie do niej nie posiada jednak p³yt
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tektonicznych. Mo¿na okreœliæ dwie strony Ksiê¿yca: 1) widoczna i 2) niewidoczna
z Ziemi. Zauwa¿alne s¹ liczne kratery i olbrzymie baseny (czêsto zape³nione
zestalon¹ law¹ zwane mare) wy¿³obione wskutek zderzeñ z planetoidami oraz
kometami. Jaœniejsze obszary to przede wszystkim góry i wy¿yny. Po przeciw-
nej stronie Ksiê¿yca nie obserwuje siê mare. Jego atmosfera jest bardzo rzadka,
co pozwala bez przeszkód obserwowaæ jasn¹ stronê satelity6.

Fantastyczne to uczucie, gdy mo¿na zobaczyæ to, czego wzrok nie siêga.
Surowe zdjêcie otrzymane z teleskopu nie wzbudza emocji, ot, czarne niebo
i gwiazdki. Dopiero jak opracujemy cyfrowy obraz, to wy³ania nam siê ca³e
piêkno Wszechœwiata (zdj. 11). Niesamowite jest to, ¿e mo¿emy zobaczyæ
obiekty, których najs³ynniejsi astronomowie nie byli w stanie dostrzec telesko-
pem optycznym. Magia techniki cyfrowej i dobrej kamery CCD. Nabiera siê
szacunku do otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci i rozwija chêæ pod¹¿ania dalej, dalej
i... dalej. Mo¿na równie¿ obserwowaæ niebo nad Opolem dziêki zamontowanej
w Obserwatorium Astronomicznym Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
ca³odobowej kamerki internetowej, która pokazuje przez 24 godziny na dobê
niebo nad Domem Studenta „Niechcic”. Mimo tak du¿ych mo¿liwoœci, opraco-
wuj¹c te niesamowite obrazy, odczuwa siê pewien niedosyt. Chcia³oby siê
poczuæ atmosferê badacza i wyraŸnie czuæ, ¿e dotykamy Wszechœwiata. Gdy
siedzi siê przed komputerem, brakuje romantycznego spogl¹dania w niebo
i œwiadomoœci, ¿e to w³aœnie ta rzeczywistoœæ.

Wirtualna Akademia Astronomii stara siê zaspokoiæ i tê romantyczn¹ stronê
spogl¹dania w niebo. Wiadomo, ¿e nie zobaczymy tak daleko, jak siêga tele-
skop na Teneryfie, ale mo¿emy sami w³asnorêcznie ustawiæ teleskop, poczuæ
wiaterek na policzkach i dziêki teleskopowi optycznemu przenieœæ siê w g³¹b
niebosk³onu. Astronomia obserwacyjna uprawiana w Polsce wymaga wiele
cierpliwoœci i wysi³ku. Nie zawsze pogoda dopisuje, wtedy gdy coœ ciekawego
jest na niebie. Czasami trzeba czekaæ do póŸnych godzin nocnych, aby
zobaczyæ przez „szkie³ko” w³asnym okiem wyczekiwany przez nas obiekt
niebieski: planetê, kometê, mg³awicê. Nie wystarczy mieæ teleskop, trzeba
równie¿ umieæ go obs³u¿yæ. Akademia organizuje szkolenia z obs³ugi tego
urz¹dzenia (zdj. 12) i planuje organizacjê wyjazdów obserwacyjnych w miejsca
mniej „zaœmiecone” œwiat³em ni¿ Opole. Ju¿ podjêto rozmowy z dyrektorem
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, w³adzami gminy Murów i so³ectwem
miejscowoœci Koperniki ko³o Nysy. Planuje siê organizacjê spotkañ w £adzy
w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Zabytkowym Kompleksie
Huty ¯eliwa w ZagwiŸdziu i w œwietlicy w miejscowoœci Koperniki, która
szczyci siê tym, ¿e mieszka³ tam ojciec Kopernika. W obserwacjach o stronê
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Zdj. 6. Przyk³adowe zak³adki z modu³ami zajêæ dostêpne na schools.telescope.org
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Zdj. 8. Jowisz i jego Ksiê¿yce. Foto: Agnieszka Fr¹czek; wykonane 1.10.2013 r. za pomoc¹
teleskopu robotycznego BRT bêd¹cego w³asnoœci¹ Uniwersytetu w Bradford

Zdj. 7. Gwiazdozbiór £abêdzia. Lewa strona: zdjêcie zrobione przez Andrzeja Czaiñskiego za
pomoc¹ teleskopu robotycznego BRT bêd¹cego w³asnoœci¹ Uniwersytety w Bradford 26 wrzeœnia
2013 r. Prawa strona: wizualizacja nieba otrzymana 26 wrzeœnia 2013 r. za pomoc¹ programu
Stellarium 0.13.1 z zaznaczonymi liniami gwiazdozbioru (góra) i rysunkiem przedstawiaj¹cym
³abêdzia (dó³)
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Zdj. 10. Ksiê¿yc. Foto: Beata Ko³odziej; wykonane 27.09.2013 r. za pomoc¹ teleskopu
robotycznego BRT bêd¹cego w³asnoœci¹ Uniwersytetu w Bradford

Zdj. 9. NGC 253 (Galaktyka RzeŸbiarza). Foto: Hanna Podolak; wykonane 26.09.2013 r. za
pomoc¹ teleskopu robotycznego BRT bêd¹cego w³asnoœci¹ Uniwersytetu w Bradford
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Zdj. 11. Wielka mg³awica w Orionie (Messier 42) – zdjêcie zrobione za pomoc¹ teleskopu
robotycznego na Teneryfie. Zdjêcie górne: obraz M42 bezpoœrednio z teleskopu, zdjêcie dolne:
obraz M42 po opracowaniu z wykorzystaniem oprogramowania schools.telescope.org
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Zdj. 12. Szkolenie dla nauczycieli z obs³ugi teleskopu optycznego prowadzone przez Marcina
Szpanko z Obserwatorium Astronomicznego Instytutu Fizyki UO. Foto: K. Ksi¹¿ek.
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Zdj. 13. Inauguracja pierwszego roku Wirtualnej Akademii Astronomii (28.11.2013 r.). Wyk³ad
prof. dra hab. Lecha Mankiewicza rozpocz¹³ przygodê z astronomi¹ opolskich uczniów, cz³on-
ków Akademii. Foto: K. Ksi¹¿ek. Zdjêcie ISON zrobione za pomoc¹ teleskopu robotycznego
BRT



merytoryczn¹ bêd¹ dbaæ astronomowie WAA, a organizacyjn¹ – menad¿er wraz
w wolontariuszami. Zespó³ Akademii ma nadziejê, ¿e inicjatywa bêdzie siê
podoba³a i przybêd¹ najwa¿niejsi aktorzy – uczniowie z nauczycielami.

Wirtualna Akademia Astronomii zosta³a stworzona. System zainstalowany na
komputerze Instytutu Fizyki UO dzia³a, szko³y i chêtni uczniowie zapisali siê.
Mo¿na zainaugurowaæ pierwszy rok akademicki Wirtualnej Akademii Astrono-
mii. Marzeniem menad¿era by³o, aby ten rok otworzy³ wspó³twórca pomys³u
wspó³pracy z Uniwersytetem w Bradford dr hab. Lech Mankiewicz (prof. CFT),
fizyk, zaanga¿owany popularyzator nauk przyrodniczych i astronomii. Profesor,
dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, przyjecha³ na 5 go-
dzin do Opola, aby wyg³osiæ wyst¹pienie „Uczymy siê marzyæ”. Dzieñ
Inauguracji WAA nie by³ przypadkowy. To w³aœnie tego dnia (28 listopada
2013 roku) najbardziej intryguj¹cy obiekt roku 2013 na niebie – kometa ISON,
bardzo zbli¿y³a siê do S³oñca. I to w³aœnie od tego zdarzenia, emitowanego
bezpoœrednio z kana³u NASA, profesor rozpocz¹³ wyk³ad, a tym samym otwo-
rzy³ pierwszy rok Wirtualnej Akademii Astronomii, a nam pozwoli³ marzyæ
i realizowaæ marzenia (zdj. 13).

W tym miejscu chcia³abym podziêkowaæ osobom, bez których nie po-
wsta³aby Wirtualna Akademia Astronomii. Bardzo dziêkujê Pani Prezes Opol-
skiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, prof. dr hab. El¿biecie D¹browskiej,
Panu Prorektorowi ds. nauki i finansów Uniwersytetu Opolskiego – prof. dr.
hab. Januszowi S³odczykowi oraz Prodziekanowi ds. naukowych Wydzia³u
Matematyki Fizyki i Informatyki dr. hab. Wies³awowi Olchawie za umo¿liwie-
nie powstania Wirtualnej Akademii Astronomii i niezawodne wsparcie w dzia³a-
niach. Pragnê równie¿ podziêkowaæ Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-
go za dofinansowanie w ramach przedsiêwziêcia „Œcie¿ki Kopernika” projektu
popularyzuj¹cego naukê i umo¿liwiaj¹cego uczniom Opolszczyzny siêgaæ tam,
gdzie wzrok nie siêga.
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