I ZJAZD SOS PTMA
9-11 wrzesień 2016 rok

Biuletyn pozjazdowy
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I Zjazd Sekcji Obserwacji Słońca PTMA – po jej reaktywacji w 2013 roku
– odbył się w dniach 9–11 września 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo –
Wypoczynkowym UMK w Bachotku k. Brodnicy. Wybór miejsca był wyjątkowo
trafiony: cisza, spokój, las, jezioro. To punkt idealny na spotkanie miłośników
astronomii i obserwacji Słońca.
Zjazd mógł się odbyć dzięki sponsorowi – Grupie ENERGA.
W organizacji Zjazdu bardzo pomógł prof. Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny czasopisma „Urania – Postępy Astronomii”. Panu Mieczysławowi Januszowi
Jagle i prof. Maciejowi Mikołajewskiemu naprawdę należą się wielkie słowa
uznania i podziękowania.

Organizatorzy

Sponsor główny
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Dzień 1
Na Zjazd do ośrodka w Bachotku przyjechało 25 uczestników z całego
kraju - miłośników, którzy swoją pasję poświęcają całkowicie Słońcu. W sposób
systematyczny obserwują Słońce i skrupulatnie zapisują w swoich dziennikach
obserwacyjnych liczbę grup plam słonecznych, wyznaczając aktywność
słoneczną na dany dzień. Swoje miesięczne raporty obserwacyjne wysyłają do
Sekcji Obserwacji Słońca. Efektem ich prac jest sporządzany wykres aktywności
naszego Słońca zamieszczany na żółtej stronie każdego numeru czasopisma
„Urania – Postępy Astronomii”.
Uczestnicy zjazdu w większości znali się do tej pory wyłącznie w sposób
„wirtualny”, przede wszystkim jako członkowie grupy SOS PTMA założonej
przez koordynatora sekcji na Facebooku. W Bachotku gorąco nas przywitał
Maciej Mikołajewski, po czym rozdano klucze do domków. Około godz. 20.00
wszyscy spotkaliśmy się w sali multimedialnej, aby ją przygotować na prelekcje
następnego dnia. Po powitaniu przez prezesa PTMA rozpoczęliśmy przygotowanie
sali. Mieliśmy też czas, aby się wzajemnie poznać podczas luźnych rozmów.
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Dzień 2
W sobotę, 10 września o godz. 10.00 rozpoczęła się I sesja Zjazdu,
którą
otworzyła
Agnieszka
Nowak, zapowiadając
wystąpienie Prezesa ZG PTMA Mieczysława Janusza Jagły. Prezes serdecznie
jeszcze raz nas przywitał, otwierając oficjalnie Zjazd. Podziękował
głównemu Sponsorowi – Grupie ENERGA za wsparcie finansowe,
dzięki któremu mógł odbyć się ten Zjazd. Podkreślił fakt, że Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii przyznał Sponsorowi
tytuł Sponsora Zjazdu Sekcji Obserwacji Słońca. Pierwsze wystąpienie
miał Marcin Jeziorny, który mówił nam w interesujący sposób
o pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozpowszechnianie astronomii.

Bardzo ciekawego wykładu na temat aktywności
słonecznej mogliśmy wysłuchać w wykonaniu
prof. Mikołajewskiego. Prelegent w sposób ciekawy
i przystępny jednocześnie przekazywał nam swoją
wiedzę o Słońcu. Uzmysłowił nam, jak zróżnicowany
jest jego obraz. Na sferze niebieskiej Słońce to
tylko pozorna ognista jasna kula, a w rzeczywistości
bliższa obserwacja prowadzi do zrozumienia,
jakie procesy tam zachodzą.
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Po wykładzie prof. Mikołajewskiego o godz. 12.30 wszyscy uczestnicy Zjazdu
udali się do Brodnicy w celu zwiedzenia astrobazy działającej przy tamtejszym
I Liceum Ogólnokształcącym. W niej regularnie odbywają się pokazy nieba
i zachodzących zjawisk astronomicznych.
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Po powrocie z Brodnicy uczestnicy Zjazdu przystąpili do II sesji. Trwała ona od
godz. 17.00 do 20.00 i była prowadzona przez prof. Mikołajewskiego. II sesja
wykładów rozpoczęła się prezentacją przez Janusza Bańkowskiego programu
Astro-Excel i programów do wyznaczania zaćmień Słońca CANON i FAZA.

Zaraz po prezentacji Astro-Excela Tadeusz Figiel opowiedział historię reaktywacji Sekcji i strony www.sosptma.pl.
Zapoznawał kolegów i koleżanki z tym, w jaki sposób mają wypełniać raport obserwacyjny znajdujący się na stronie
SOS PTMA.
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Z kolei Łukasz Wojtyniak przedstawił uczestnikom Zjazdu sposoby popularyzacji
astronomii w placówkach oświatowych.
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Bardzo ciekawy wykład wygłosił Dominik Gronkiewicz, którego tematyką były fotograficzne naukowe obserwacje Słońca
– głównie jego rozbłysków. Rozbłyski słoneczne – jak dowiedzieliśmy się z wykładu – to proces powstający nagle
przy powierzchni Słońca. Cała jego główna transformacja odbywa się w atmosferze słonecznej.
Czas tego zjawiska trwa od kilku minut
do 2 godzin i w tym czasie jego energia
jest najbardziej intensywna. Podczas
rozbłysku, czyli nagłego pojaśnienia
wąskiego i małego fragmentu tarczy
słonecznej, emitowane są ogromne ilości
energii w postaci fali elektromagnetycznej.
Dominik Gronkiewicz uświadomił nam, że
amator miłośnik astronomii bez przeszkód może przeprowadzać obserwację
rozbłysku w ramach projektu F-Chroma.
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Ostatnim punktem sesji była prezentacja nowego kalendarza astronomicznego
SOS PTMA na 2017 rok. Kalendarz adresowany jest głównie do obserwatorów
Słońca. Obserwator w nim może dokonywać zapiski prowadzonych obserwacji
Słońca. Na każdy dzień zamieszczona jest tarcza słoneczna, na której możemy
zaznaczać położenia grup plam słonecznych. W kalendarzu również znajdują
się ciekawe opisy zachodzących zjawisk astronomicznych, m.in. zakrycia jasnych
gwiazd przez tarczę Księżyca.

Po zakończonych odczytach koordynator SOS PTMA wręczył Mieczysławowi Januszowi Jagle
i Maciejowi Mikołajewskiemu podziękowania. Prezes PTMA podziękował Sponsorowi – Grupie ENEGRA
za wsparcie finansowe Zjazdu.
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O godz. 21 rozpoczęła się spotkanie towarzyskie przy ognisku i grillu.
Przy nim dyskutowaliśmy na wszelkie możliwe tematy – nie tylko o Słońcu, ale
i o astronomii w ogóle. Dyskusja na różne zagadnienia astronomiczne trwała
do późnych godzin nocnych.
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Dzień 3
Ostatni dzień Zjazdu chyba zapamiętamy wszyscy, ponieważ dużą atrakcją
było odwiedzenie Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia.
Dr Paweł Wolak pokazywał nam pracę radioteleskopu, natomiast
prof. Maciej Mikołajewski oprowadził nas po wszystkich pawilonach obserwatorium.
Duże wrażenie zrobił na nas teleskop, który może wykonywać swoją prace
w dwóch niezależnych systemach. Jako teleskop Cassegraina o średnicy
zwierciadła głównego 90 cm i ogniskowej 1350 cm i kamera Schmidta o średnicy
płyty korekcyjnej 60 cm, ogniskowej 180 cm.
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Tadeusz Figiel , koordynator Sekcji zaprezentował swój teleskop, przez który
można obserwować Słońce, nie używając ciemnego filtra. Teleskop wzbudził
ogólne zainteresowanie, a jego tajemnica tkwi w wytrawieniu zwierciadła
i lustra wtórnego. Przez okular teleskopu bez przeszkód można było zaobserwować
grupę plam słonecznych, a w nich liczne plamy i plamki.
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O godz. 15 większość uczestników pożegnała się ze sobą, zgodnie twierdząc, że nie był to ostatni Zjazd SOS PTMA.
Jesteśmy przekonani, że Zjazd był dla nas wszystkich wyjątkowym przeżyciem. Można z pewnością stwierdzić, że dzięki
bezpośredniej wymianie doświadczeń poziom naukowy naszej Sekcji znacząco się podniósł. Była duża okazja, aby
w sposób bezpośredni nawiązać znajomości z koleżankami i kolegami z całego kraju miłującymi obserwować Słońce.

Do zobaczenia za rok
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Biuletyn
powstał dzięki
współpracy:
Opracowanie: Janusz Bańkowski, Tadeusz Figiel,
Korekta językowa: Sebastian Żurowski,
Opracowanie graficzne: Alicja Szafran
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