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Sesja referatowa I 

 

Agnieszka Mirocha 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
mirochagnieszka@gmail.com 
 
Wypływy molekularne i promieniowanie UV w otoczeniu mało masywnych protogwiazd.  
 
Słowa kluczowe: protogwiazdy, wypływy molekularne, obserwacje submilimetrowe, 
ewolucja gwiazd 
Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut 
 
Nowo narodzona protogwiazda jest otoczona obłokiem molekularnym nieprzenikliwym dla 
światła widzialnego. Tego typu obiekty mogą być badane tylko pośrednimi metodami,  
a więc w dłuższych zakresach fal, które nie są w takim stopniu wrażliwe na ekstynkcję. 
Dzięki obserwacjom submilimetrowym możemy badać wypływy molekularne niosące 
informacje o otoczeniu protogwiazd. Wykorzystując dane z teleskopu IRAM, 
przeanalizowałam regiony gwiazdotwórcze w Wężu i Perseuszu pod kątem obecności 
promieniowania UV. 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Pieńkowski 
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego 
d.pienkowski@student.uw.edu.pl 
 
AZ Cas – wstępne wyniki kampanii obserwacyjnej 2012/13 
 
Słowa kluczowe: AZ Cas, VV Cep, gwiazdy symbiotyczne, układy podwójne 
Przewidywany czas wystąpienia:  25 minut 
 
W latach 2012-2013 odbyła się międzynarodowa kampania obserwacyjna AZ Cas. Jest to 
unikatowy układ podwójny superolbrzyma typu M i olbrzyma typu B z okresem orbitalnym 
aż P=9,3 lat. Kampania miała na celu zebranie jak największej ilości obserwacji 
fotometrycznych i spektroskopowych w celu dokładnego zbadania  obiektu. Wyznaczono  
w niej amplitudę prędkości radialnych jednego składnika K1=22 km/s i ekscentryczność 
e=0.55, co zaskakująco dobrze zgadza się z modelem z 1977 roku. Fotometria pokazuje dużą 
zależność głębokości zaćmienia od filtru obserwacyjnego, od ~1.7 mag w U do ~0.1 mag  
w IC. Oprócz tego sugeruje wiele ciekawych zjawisk w fazie bliskiej zaćmieniu, jak  
np. przepływ materii i odkształcenie chłodniejszego składnika. Duża ilość danych pokazała 
nie obserwowane wcześniej zmiany jasności podczas zaćmienia. Zebrane obserwacje 
pozwoliły wyznaczyć parametry modelu z dużo lepszą dokładnością niż dotychczas. 
    
 



Aleksandra Kotek  
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii  
amk_klb@wp.pl  
 
JINR i Międzynarodowa Letnia Szkoła "Teorii jądrowych i astrofizycznych zastosowań" 
w Dubnej  
 
Słowa kluczowe: nuklotron, oscylacja neutrin, hadrony, kwarki, dubn, NICA  
Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut  
 
W moim referacie opowiem o Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej,  
w którym byłam podczas Międzynarodowej Letniej Szkoły "Teorii jądrowych  
i astrofizycznych zastosowań". Przedstawię krótko jego historię, laboratoria wraz  
z urządzeniami badawczymi oraz opowiem o najważniejszych odkryciach naukowych  
i sformułowanych hipotezach fizycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sesja referatowa II 

 
 
Marcin Wrona  
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego 
marcin.wrona@student.uw.edu.pl  
 
Blue Large-Amplitude Pulsators (BLAP) – nowa klasa gwiazd zmiennych pulsujących.  
 
Słowa kluczowe: projekt OGLE, astrofizyka obserwacyjna, gwiazdy zmienne, gwiazdy 
pulsujące  
Przewidywane czas wystąpienia: 30 minut 
 
W ramach projektu OGLE (The Optical Gravitational Lensing Experiment), prowadzonego 
przez astronomów z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, 
powstał katalog ponad miliona gwiazd zmiennych z naszej Galaktyki, a także Wielkiego  
i Małego Obłoku Magellana. W bazie danych projektu udało się wyodrębnić nieznaną 
dotychczas klasę gwiazd zmiennych pulsujących. Krzywe blasku tych gwiazd 
charakteryzują się dużą amplitudą zmian, wynoszącą od 0,2 do 0,4 mag w paśmie 
widzialnym, w bardzo krótkim okresie od 20 do 40 min. Dotychczasowe obserwacje 
spektroskopowe wskazują na wysoką temperaturę powierzchniową tych obiektów 
wynoszącą około 30000 K. Pulsacyjny charakter tych gwiazd potwierdzają obserwowane 
zmiany temperatury i koloru. Przedstawione cechy zmienności oraz niebieska barwa nie 
pasują do żadnej z dotychczas znanych klas gwiazd zmiennych. Model pulsacji jest 
analogiczny jak przy olbrzymach, praktycznie cała masa jest zawarta w jądrze, którego 
promień wynosi ok. 20% promienia całej gwiazdy, a pulsacji dokonuje rozległa otoczka. 
Przewidywania teoretyczne dobrze tłumaczą budowę i mechanizm pulsacji tych obiektów, 
jednak nie ma pewności co do pochodzenia tych gwiazd. Nazwa nowej klasy gwiazd  
tj. BLAP (Blue Large-Amplitude Pulsators) została zaproponowana na podstawie 
obserwowanych własności tych obiektów. 
 
Dominika Itrich 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
dom_itr@wp.pl 
 
Gorąca woda w małomasywnych protogwiazdach 
 
Słowa kluczowe: Herschel/PACS, protogwiazdy, gorąca woda, podczerwień 
Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut 
 
Wczesne stadia rozwoju małomasywnej gwiazdy charakteryzują wypływy molekularne, 
sięgające swoimi rozmiarami nawet kilku parseków. Obiekty takie są obserwowane głównie 
w podczerwieni, stąd w przedstawionej pracy wykorzystane zostały dane pochodzące  
z instrumentu PACS na Herschelu. Wybrane obiekty badane były pod kątem obecności 
wysoko energetycznych przejść rotacyjnych wody (Eup/kB ~ 1000K), a następnie dokonano 
próby znalezienia zależności występowania emisji gorącej wody od innych parametrów 
charakteryzujących młode obiekty gwiazdowe. Zbadane źródła mogą okazać się idealnymi 
kandydatami do dalszych obserwacji Kosmicznym Teleskopem Jamesa Webba, który ma 
zostać wystrzelony w 2018 roku i prowadzić obserwacje w bliskiej podczerwieni z lepszą 
rozdzielczością niż robił to Herschel. 



Jakub Tokarek 
Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM 
jakub.tokarek96@gmail.com 
 
Badanie pulsacji CO Aurigae: 
 
Słowa kluczowe: CO Aur, gwiazda typu delta cephei, gwiazda pulsująca, spektroskopia, 
analiza fourierowska, GATS 
Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut 
 
CO Aurigae jest cefeidą o dwóch modach pulsacji. Jej niezwykła zmienność została odkryta 
w 1983 roku poprzez analizę zebranych danych fotometrycznych z lat 60. i 70. XX wieku. 
Te oraz późniejsze badania pozwoliły zidentyfikować dwie podstawowe częstotliwości 
pulsacji: f1 = 0.56 oraz f2 = 0.70 [d-1]. W całej Galaktyce znaleziono do tej pory tylko 
kilkadziesiąt cefeid pulsujących w taki sposób, co czyni gwiazdę CO Aur interesującym 
obiektem badań. W latach 2011-2014 była ona obserwowana spektroskopowo za pomocą 
teleskopów działających w projekcie Globalny Teleskop Astrofizyczny. Rezultaty otrzymane 
podczas analizy danych uzyskanych z kampanii obserwacyjnej porównano z wynikami  
z publikacji naukowych dotyczących tej gwiazdy (Antonello, Mantegazza & Poretti 1986, 
Babel & Burki 1987). Zasugerowano także istnienie towarzysza CO Aurigae, brązowego 
karła o masie w przedziale 0.046-0.061 MS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sesja referatowa III 
 
 
Pavlo Oliynyk 
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 

astron2109@gmail.com 

Modele kosmologiczne a ciemna energia 

Słowa kluczowe: kosmologia, model kosmologiczny, ciemna energia, teoria względności 

Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut 

Podstawowym modelem opisującym nasz Wszechświat jest model Friedmanna-Lemaitre’a-

Robertsona-Walkera (FLRW). Przez niego są dobrze opisywane podstawowe obserwacje 

kosmologiczne: ekspansja Wszechświata, jego izotropowość oraz jednorodność. Dzięki 

swoim obserwacyjnym potwierdzeniom model FLRW jest fundamentalną podstawą  

w modelowaniu Wszechświata i nie posiada żadnych innych alternatyw pozwalających na 

tak dokładne wielkoskalowe modelowanie Wszechświata. Wiemy jednak, że we 

Wszechświecie występują odstępstwa od jednorodności, gdyż istnieją różnego rodzaju 

struktury, takie jak galaktyki, gromady galaktyk, pustki. Dlatego potrzebne są ogólniejsze 

modele kosmologiczne, uwzględniające te odstępstwa i zawierać w szczególnym przypadku 

model FLRW. To jest szczególnie interesujące ze względu na niedawno odkryte 

przyśpieszanie rozszerzania się Wszechświata,   co się tłumaczy tzw. „ciemną energią”, gdyż 

formacja struktury we Wszechświecie może mieć wpływ na globalną ewolucję 

Wszechświata. W prezentacji przedstawię niedawne próby kosmologów teoretycznych 

opisać zjawisko przyśpieszania ekspansji Wszechświata w oparciu o uogólnione modele 

kosmologiczne.  

 
 
 
Małgorzata Pietras 
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego 
gosia-pietras1@wp.pl 
 
Powstanie Księżyce 
 
Słowa kluczowe: Księżyc, rozszczepienie, przechwycenie, koformacja, Wielkie Zderzenie, 
Theia 

Przewidywany czas wystąpienia: 25 minut 
 
Pomimo tego, że Księżyc jest jednym z najlepiej poznanych przez człowieka obiektów 
niebieskich, jego pochodzenie nadal pozostaje dla nas tajemnicą. W moim wystąpieniu 
chciałabym przedstawić cztery najbardziej popularne teorie: rozszczepieniową, 
przechwycenie, koformację i Wielkie Zderzenie. W każdym przypadku podam fakty 
obserwacyjne, które mogą potwierdzać lub zaprzeczyć danemu poglądowi. Na zakończenie 
zapoznam słuchaczy z najnowszymi badaniami w tym temacie oraz wyjaśnię w jaki sposób 
łączą się one z wcześniej przedstawionymi możliwościami powstania Księżyca. 
 



Marzena Śniegowska 
CFT/UW 
marzena.sniegowska@student.uw.edu.pl 
 
Aktywne galaktyki z silną emisją żelaza w zakresie optycznym 
 
Słowa kluczowe: AGN, kwazary  
Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut 
 
Liczba znanych kwazarów pochodzących z przeglądu SDSS sięga 200000. Dla tych obiektów 
dysponujemy dobrą spektroskopią optyczną. Silne korelacje pomiędzy różnymi 
własnościami aktywnych galaktyk dostrzeżono już dawno, a efektywne podejście do tego 
problemu wykorzystali już w 1992 roku Boroson & Green. Parametr R_Fe jest stosunkiem 
szerokości równoważnych linii Fe II do H beta. Celem projektu był automatyczny przegląd 
katalogu kwazarów SDSS oraz  wyłonienie obiektów o ekstremalnych wartościach do 
szczegółowego modelowania (między innymi uwzględniając wkład świecenia gwiazd oraz 
różne wzorce  Fe II pseudo-continuum)Spośród 27 źródeł z katalogu Shen et al., które 
wybrano, o R_Fe większym od 1.3 dla większości z nich wartość po modelowaniu wyniosła 
ok. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESJA REFERATOWA IV 
 

 
Sebastian Strzelecki 
Uniwersytet Wrocławski 
Sebastian.lukasz.strzelecki@gmail.com 

 
Obiekty bliskie Ziemi (NEO) 
 
Słowa kluczowe: asteroidy, meteoroidy 
Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut 
 
W Układzie Słonecznym znajduje się wiele małych obiektów skalnych/lodowych. Część z 
nich przelatuje blisko Ziemi. Czy mamy się czego obawiać? Czy pojawi się zagrożenie 
niczym z filmu Armageddon  czy Deep Impact? W swoim wystąpieniu odpowiem na te 
pytania, a także przybliżę specyfikę tych obiektów oraz opowiem o skutkach jakie może 
mieć zderzenie z nimi. Opowiem także o ich wykrywaniu i kilku ciekawych obiektach tego 
typu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beata Zjawin 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
279076@fizyka.umk.pl 
 
Global Observatory: poszukiwania wariacji stałej struktury subtelnej 

 

Słowa kluczowe: fundamentalne stałe, ciemna materia, optyczne zegary atomowe, 

kosmologia 

Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut 

 

Model Standardowy opiera się na 25 fundamentalnych stałych. Obserwacje widm kwazarów 

sugerują, że nie muszą one jednak być stałe w czasie i przestrzeni. Napotkane są teorie 

kosmologiczne uwzględniające wolne dryfy w tych stałych, lub wręcz ich szybkie wariacje. 

Jedną z przyczyn takich odchyleń może być sprzęganie się Modelu Standardowego z 

oscylującymi klasycznymi polami ciemnej materii. Właśnie takie pola próbuję się wykryć 

przy pomocy optycznych zegarów atomowych. Optyczny zegar atomowy podzielić można 

na dwa bloki o różnej czułości na stałą struktury subtelnej, a następnie szukać oscylacji w 

odczytach. Właśnie na tym założeniu opiera się Global Observatory, czyli sieć zegarów 

poszukująca ciemnej materii. 

 
 
 



Bartłomiej Ziętek  

Politechnika Wrocławska  

„Sky is no limit- badanie warunków stratosferycznych i ich wpływ na materiał 

biologiczny” 

Tematem projektu jest konstrukcja systemu pozwalającego na lot balonu meteorologicznego 

na wysokość około 30 000 m n.p.m. z wykorzystaniem aparatury badawczej pod postacią 

kompozytu utwardzanego promieniami UV oraz wrażliwego na radiację kosmiczną, zmiany 

temperatury, ciśnienia oraz przeciążenia materiału biologicznego. Projekt pozwala na ocenę 

wpływu zmiennych parametrów atmosferycznych w warunkach quasi-kosmicznych na 

wytrzymałość kompozytu oraz właściwości biochemiczno-funkcjonalne badanego materiału 

biologicznego, m.in. drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae oraz bakterii 

Lactobacillus acidophilus. Projekt składał się z 2 części. Pierwsza polegała na serii badań 

przed lotem sprawdzających wpływ zadanych warunków na aparaturę badawczą. Druga 

stanowiła próbę detekcji zmian indukowanych zmiennymi czynnikami atmosferycznymi, na 

które podczas lotu wystawiona została aparatura badawcza. Ponadto podczas lotu 

dokonano pomiaru temperatury, ciśnienia, natężenia promieniowania UV oraz przeciążeń 

związanych ze wznoszeniem i opadaniem balonu. Badania wykazały, że temperatura, 

ciśnienie, radiacja i przeciążenia niezaprzeczalnie są czynnikami zdolnymi modyfikować 

wnętrze komórek oraz wytrzymałość kompozytu utwardzanego promieniowaniem UV.  

Badanie próbek kompozytowych, które będą coraz bardziej rozpowszechnionym materiałem 

w przemyśle i technice, dostarczyło informacji na temat zachowania się tego typu tworzyw 

w warunkach quasi-kosmicznych. Zastosowanie żywicy utwardzanej promieniowaniem 

ultrafioletowym pozwoliło na zbadanie efektywności procesu polepszania właściwości 

mechanicznych materiałów w zmiennych warunkach stratosferycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESJA POSTEROWA 
 

 
Marzena Śniegowska 
CFT/UW 
marzena.sniegowska@student.uw.edu.pl 
 
Non-radial pulsation in the first overtone Cepheids of the Magellanic Clouds 
 
Słowa kluczowe: : Cepheids, Magellanic Clouds 
 
We have analysed photometric data for 3530 first overtone Magellanic Clouds’ Cepheids 

from the OGLE collection. In more than 500 stars we have detected additional variability 

with period shorter than the first overtone period and period ratios in the (0.60, 0.65) range. 

The sample includes double periodic stars detected previously by the OGLE team as well as 

new discoveries. In the Petersen diagram these stars form three well separated sequences. In 

some stars we have found simultaneously two close periodicities corresponding to two 

sequences in the Petersen diagram. In a significant fraction of stars, we have detected the 

power excess at half the frequency of the additional variability. Interestingly, most of these 

stars form the middle sequence in the Petersen diagram. These results favour the theory 

proposed recently by Dziembowski, in which additional periodicities are due to excitation of 

non-radial modes of angular degrees 7, 8 and 9. 

 

 

 

 

Michał Żółtowski 
Uniwesytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
michal.zoltowski098@gmail.com 
 
Computational Astrochemistry:  H2O – H2 collisions 
 
Excitation of molecules in dense regions of interstellar medium occurs mainly through 
collisions with abundant species such as H2 and He. Thus, computation of collisional rate 
coefficients are necessary to infer the physico-chemical parameters of the gas. Here, we 
calculate collisions of H2O and H2 including very high rotational levels. These calculations 
are important to analyse the forthcoming data from the James Webb Space Telescope, which 
will be launched in 2018 and will observe hot H2O lines with unprecedented sensitivity. 
 
 
 
 
 
 
 



Beata Zjawin 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
279076@fizyka.umk.pl 
 
Poszukiwania fal grawitacyjnych 

 

Słowa kluczowe: fale grawitacyjne, pulsary 

 

Pulsary to gwiazdy neutronowe wysyłające niezwykle regularne impulsy promieniowania 

elektromagnetycznego, czasem w kierunku Ziemi. Działają one jak naturalne zegary, które 

zachwycają swoją dokładnością. Podczas ich obserwacji wykryć można każde odchylenie od 

przewidywanego czasu odebrania pulsu, a więc również to spowodowane falami 

grawitacyjnymi. Opóźnienia takie są specjalnie modelowane, a następnie poszukiwane w 

odebranych sygnałach. Pulsar Timing Array, czyli PTA, to projekt, który poprzez obserwację 

milisekundowych pulsarów odkryć chce fale grawitacyjne pochodzące głównie od układów 

podwójnych supermasywnych czarnych dziur.  
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