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4 luty (czwartek), godz.18:00 

 

Tytuł prelekcji: "Czarne dziury". 

 

Prelegent: prof. Ilona Bednarek (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych w Chorzowie - Uniwersytet Śląski). 

 

Opis: 

Czarne dziury to jedne z najbardziej intrygujących obiektów we Wszechświecie. Nie można ich zobaczyć bez-

pośrednio natomiast można badać ich (nawet najbliższe) otoczenia. Podczas prelekcji będzie można dowiedzieć 

się w przystępny sposób jak powstają czarne dziury, czym się różnią, w jaki sposób je opisać oraz jak można je 

badać. Dodatkowo podane zostaną ciekawe informacje na temat badań supermasywnej czarnej dziury wewnątrz 

naszej Drogi Mlecznej oraz mapowania odległej czarnej dziury wewnątrz galaktyki M87 w gwiazdozbiorze 

Panny.  

 

------------------------------------- 

11 luty  (czwartek), godz.18:00 

 

Tytuł prelekcji: "Ekstremalnie Wielki Teleskop - przyszłość astronomii". 

 

Prelegent: dr Krzysztof Czart (Europejskie Obserwatorium Południowe). 

 

Opis: 

Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) będzie największym w historii teleskopem optycznym. Jest aktualnie w 

trakcie budowy przez Europejskie 

Obserwatorium Południowe. Obserwacje rozpocznie za kilka lat. W ramach prelekcji poznamy jego budowę, 

aktualny stan prac, polski udział w tym 

wielkim przedsięwzięciu oraz jakie odkrycia może nam przynieść. 

 

------------------------------------- 

18 luty  (czwartek), godz.18:00 

 

Tytuł prelekcji: "Zjawiska astronomiczne w 2021 roku" 

 

Prelegent: Sebastian Soberski (Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Gru-

dziądzu) 

 

Opis: Kosmos często serwuje ludziom niespodzianki jednak pewne zjawiska są dobrze przwidywalne. Podczas 

prelekcji będzie można usłyszeć o "kosmicznych planach natury" w 2021 roku. Będzie można dowiedzieć sie o 

takich zjawiskach okresowych jak zaćmienia Słońca, Księżyca, zjawiska zakryciowe, roje meteorów i innych 

wydarzeniach, które można przewidzieć. 

 



------------------------------------- 

25 luty  (czwartek), godz.18:00  

 

Uwaga: zajęcia online, wymagane zapisy 

 

Tytuł zajęć online: "Efekt cieplarniany i jego konsekwencje". 

 

Powadzący: Grzegorz Rycyk (Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Gru-

dziądzu) 

 

Opis: 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia online na platformie MS Teams. Podczas zajęć nauczymy się wykorzystywać 

i interpretować zdjęcia satelitarne dla lepszego zrozumienia skutków globalnego ocieplenia. Zajęcia przezna-

czone dla uczniów: 12 - 17 lat. Uczestnictwo zajęciach możliwe jest po zapisie mailowym:  

planetarium.grudziadz@gmail.com . Każdy uczestnik otrzyma drogą e-mailową link do zajęć. 

 

Ponadto na spotkaniu online stworzony zostanie model pokazujący efekt cieplarniany i jego związek z pozio-

mem dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze.  

Eksperyment zostanie uzupełniony o interpretację zdjęć satelitarnych pokazujących poziomy CO2 na Ziemi w 

różnych okresach czasu.  

Następnie uczestnicy dowiedzą się o niektórych konsekwencjach zwiększonego efektu cieplarnianego - topnie-

niu lodu i zmianie wartości albedo. 

 

Transmisje wykładów można oglądać na stronie: WWW.PLANETARIUM.GRUDZIADZ.PL 
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