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Wszystkie wykłady odbędą się w formie transmisji z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium 

Astronomicznego w Grudziądzu. Transmisje dostępne będą między innymi na stronie: 

www.planetarium.grudziadz.pl . Współorganizatorem wykładów jest Polskie Towarzystwo Miłośników 

Astronomii. Serdecznie zapraszamy na wirtualne spotkania za pośrednictwem Internetu! 

 

 

Finał OMSA 2021 

 

Serdecznie zapraszamy na 3-dniową transmisję prelekcji astronomicznych prezentowanych przez uczniów 

finalistów XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno - Astronautycznego im. 

prof. Roberta Głębockiego (OMSA) w Grudziądzu. Podczas trzech dni wygłoszone zostaną 33 prelekcje 

prezentujące najczęściej własne prace badawcze uczniów z zakresu astronomii i astronautyki. 

 

Transmisja odbędzie się na kanale YouTube grudziądzkiego Planetarium: 

- www.youtube.com/Planetarium2000 

- link do transmisji z programem seminarium będzie również tutaj: www.planetarium.grudziadz.pl  

 

DATY i godziny transmisji: 

- 10 czerwca (CZWARTEK), 15:00-20:30: otwarcie, wykład inauguracyjny, SESJA I, 

Bezpośredni LINK:  https://youtu.be/WBCKEIJKgXI 

 

- 11 czerwca (PIĄTEK), 15:00-20:30: SESJA II, 

Bezpośredni LINK:  https://youtu.be/OMH3B9-kLW4 

 

- 12 czerwca (SOBOTA), 15:00-20:30: SESJA III, ogłoszenie wyników, zakończenie. 

Bezpośredni LINK:  https://youtu.be/nEsEpmeWox0 

 

Program dostępny na stronie konkursu: www.planetarium.grudziadz.pl/omsa 

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

 

 

Transmisja zaćmienia Słońca / 10.06.2021 (czwartek) 

 

- Ponadto zapraszamy na transmisję zjawiska częściowego zaćmienia Słońca. Zaćmienie będzie widoczne 

nad Polską. Transmisja odbędzie się dzięki współpracy Centrum HEVELIANUM, Obserwatorium 

Astronomicznego im. prof. Roberta Głębockiego GSA w Gdańsku oraz Planetarium i Obserwatorium 

Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. 

 

- DATA transmisji: 10.06.2021 (CZWARTEK), godz.11:30. 

 

- LINK do transmisji: https://youtu.be/tGwkiz9wWeE 
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- 17 czerwca (czwartek), godz.18:00 

Tytuł prelekcji: "Pulsary, czarne dziury, kwazary – najbardziej egzotyczne w kosmosie".  

Prelegent: dr hab. Leszek Błaszkiewicz (Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie).  

Opis: 

Jednymi z najbardziej intrygujących obiektów kosmicznych są te najbardziej gęste. Stanowią nturalne labo-

ratoria dla astronomów oraz fizyków. W tych „kosmicznych laboratoriach” można zdalnie badać zachowa-

nie bardzo skondensowanej materii. Dzięki współpracy astronomów oraz radioastronomów badanie odbywa 

się w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego. Podczas prelekcji będzie można usłyszeć o tak ku-

riozalnych i tajemniczych obiektach jak gwiazdy neutronowe, pulsary, czarne dziury czy kwazary.  

 

- 24 czerwca (czwartek), godz.18:00 

Tytuł prelekcji: "Słońce, jakie jest, każdy widzi... czyli natura Słońca i jego wpływ na zjawiska geofi-

zyczne".  

Prelegent: prof. Paweł Rudawy - Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej, Instytut Astronomiczny 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Opis:  

Podczas prelekcji będzie można usłyszeć o różnych przejawach aktywności Słońca oraz o cyklicznych 

zmianach tych aktywnośći w różnych skalach czasowych. Niezwykle interesujące będzie omówienie ak-

tywności naszej najbliższej gwiazdy w kontekście konkretnych zjawisk geofizycznych, które już w sposób 

bezpośredni wpływają na życie na naszej planecie. 

 

 

 

======================== 

 

Ponadto zapraszamy uczniów szkół średnich na zajęcia (online) Międzyszkolnego Koła Astronomicznego 

(MKA). Zajęcia ONLINE odbywają się w czwartki o 17:00. Zgłoszenia uczniów chętnych do udziału 

przyjmujemy na e-mail: planetarium.grudziadz@gmail.com . W e-mailu zwrotnym przesyłamy link do 

spotkania MKA. 

 

 
 

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