
     

     

 
 
 
 
 W dniach 23–25 września obradował w Krakowie, 
w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Kongres Kultury Polskiej, dopiero szósty od roku 1910; 
w dwadzieścia osiem lat po pamiętnym, przerwanym 
przez stan wojenny Kongresie warszawskim z grudnia 
1981.  
 O skali Kongresu niech świadczą liczby: 32 sesje, 
140 referentów, 1238 zarejestrowanych uczestników 
i prawie tysiąc dalszych na liście rezerwowej (bo naj-
większa w Krakowie sala nie mogła pomieścić wszyst-
kich), półtora miliona wejść na stronę internetową Kon-
gresu, oraz prawie dwadzieścia tysięcy widzów bezpo-
średniej transmisji wszystkich sesji kongresowych 
w Internecie (ewenement technologiczny, który zawdzię-
czamy TP SA i Orange). 
 Kongres przygotowała w toku rocznych prac 17-
-osobowa Rada Programowa, której z nominacji Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego miałem zaszczyt 
przewodniczyć, a w jej składzie znaleźli się między in-
nymi: Andrzej Wajda, Krzysztof Penderecki, Agnieszka 
Holland, Antoni Wit, Andrzej Rottermund, Anda Rotten-
berg, Maria Poprzęcka, Edmund Wnuk-Lipiński, Jacek 
Purchla i Kardynał Stanisław Dziwisz (reprezentowany 
przez swojego przedstawiciela).  
 
 Moją ambicją od początku prac programowych było, 
aby Kongres nie ograniczył się do tradycyjnej problema-
tyki finansowania instytucji kulturalnych i ich zarządza-
nia, lecz by skupił główną uwagę na roli kultury w demo-
kratycznym społeczeństwie obywatelskim, czyli na od-
biorcach i uczestnikach życia kulturalnego. A także, aby 
nie ograniczył się do sztuki, czy kultury artystycznej, lecz 
zajął na serio upadkiem kultury obyczaju, języka, debaty 
publicznej, kultury politycznej, kultury pracy, czy – 
wreszcie – życia codziennego. Udało się i jedna trzecia 
obrad Kongresu była poświęcona – po raz pierwszy 
w historii – takim właśnie trudnym i bolesnym tematom. 
Bo o ile sztuka polska w okresie dwudziestolecia wol-
ności ma się bardzo dobrze i jest widoczna w szerokim 
świecie (mimo, że utraciła znamię egzotyki i niezwykłości, 
jakie dodatkowo pomagało jej w okresie realnego socja-
lizmu), to w obszarze „kultury na co dzień” lata po prze-
łomie ustrojowym roku 1989 cechowały się zastojem 
a nawet degradacją. Chamstwo, agresja, brutalizacja 
języka, tabloidyzacja mediów, dumping kulturowy pro-
duktów najgorszej jakości z kręgu kultury rozrywkowej – 
to niestety bardzo smutna twarz naszego modernizują-
cego i demokratyzującego się społeczeństwa. Stąd Kon-
gres – bardzo trafnie – jako jeden z wiodących tematów 
podjął problem edukacji kulturalnej obywateli, nie tylko 
wyspecjalizowanej edukacji artystycznej, ale właśnie 
ogólnej edukacji estetycznej, etycznej, obyczajowej, 
w której musi uczestniczyć szkoła. Edukacja do odbioru 
sztuki i odróżniania piękna od kiczu, edukacja do twór-
czości (nawet jeśli tylko amatorskiej) i edukacja do kultu-
ralnego współżycia z innymi – to imperatywy polityki 
kulturalnej, jeśli chcemy zbliżać się do poziomu czoło-
wych społeczeństw zachodnich.  
 

 

 
 
 
 
 Kongres podjął także zagadnienie przeciwstawienia 
kultury wysokiej i niskiej, elitarnej i masowej. Zwrócono 
uwagę, że jeśli kultura to proces artykułowania i kulty-
wowania wartości, to odróżnienie takie ma nadal sens, 
bo wartości te są różne. Z jednej strony – rozrywka, 
spędzanie czasu wolnego, ekscytacja spektakularnością 
i sensacyjnością, a z drugiej – samorealizacja, głębokie 
przeżycia estetyczne czy intelektualne, wzbogacanie 
duchowe. Oczywiście, kultura wyższego lotu musi mieć 
charakter elitarny. Wymaga też wyraźnego mecenatu 
państwowego, bowiem o ile kultura popularna daje sobie 
radę dzięki mechanizmom rynkowym, komercyjnym, 
o tyle kultura wyższa zdana tylko na rynek – podupada.  
 I tu zarysowało się na Kongresie wyraźne pole 
kontrowersji dotyczącej kwestii finansowania i zarządza-
nia w obszarze kultury. Z jednej strony wystąpienia 
Leszka Balcerowicza i Jerzego Hausnera w duchu libe-
ralizmu podkreślały rolę rynku i minimalizacji roli pań-
stwa, natomiast głosy Waldemara Dąbrowskiego i Andrzeja 
Mencwela wskazywały, że edukacja kulturalna, lanso-
wanie i wspieranie wysokich wartości kulturalnych to 
niezbywalny obowiązek państwa demokratycznego. 
Wydaje się, że na Kongresie zwyciężyło to drugie sta-
nowisko, co wyraziło się w podjętej uchwale skierowanej 
do rządu i wzywającej do większej troski o kulturę i pod-
niesienia wydatków budżetowych do poziomu 1% PKB, 
oraz w poparciu dla pięciopunktowej rezolucji, zgłoszonej 
przez Andrzeja Wajdę, idącej w tym samym kierunku. 
Inna ważna inicjatywa, która powstała na Kongresie pod 
wodzą Jacka Żakowskiego i Agnieszki Holland to powo-
łanie społecznego komitetu złożonego z artystów, dzien-
nikarzy, socjologów, medioznawców, który ma w kilka 
miesięcy przygotować nowy projekt ustawy o mediach 
publicznych. Twórcy postanowili tę kompromitującą 
władze kwestię wziąć w swoje ręce, a pierwsze reakcje 
strony rządowej wskazują na poparcie. 
 Ale, najważniejsze – moim zdaniem – osiągnięcie 
Kongresu to wytworzenie poczucia wspólnoty ludzi kul-
tury. Środowisko, bardzo przecież podzielone, mówiło 
z wyraźną troską o dobro wspólne, w otwartym, racjo-
nalnym dialogu, z poszanowaniem poglądów adwersa-
rza. Można mówić o narodzeniu się szerszego ruchu 
społecznego na rzecz kultury. Już zapowiadane są dalsze 
spotkania, bardziej specjalistyczne: kulturoznawców, 
socjologów kultury, ludzi teatru, konserwatorów sztuki, 
muzyków itp. A Minister zapowiada opracowanie mate-
riałów kongresowych, debaty w komisjach sejmowych, 
a nawet na forum całego Sejmu, zmierzające do wypra-
cowania nowych ustaw dotyczących prawa autorskiego, 
statusu twórcy, mechanizmów zarządzania i finansowa-
nia kultury. W tym sensie Kongres nie zakończył się. 
Trwa dalej, już poza gościnnymi salami gospodarza 
Kongresu – Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szerszej 
przestrzeni społecznej. I tylko taki zasięg może zapewnić 
mu ostateczny sukces.  
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 Badania oddziaływań elementarnych i struktury ma-
terii to bardzo stara gałąź fizyki. Leżą one u podstaw 
milowych kroków w rozwoju naszej cywilizacji, kształto-
waniu naszych poglądów i naszej kultury. Przykładów jest 
bardzo wiele: heliocentryczna struktura naszego układu 
planetarnego, struktura atomowa materii, wykorzystanie 
elektryczności i fal elektromagnetycznych, energia ją-
drowa, … – lista jest bardzo długa. Badania te zawsze 
były i nadal pozostają na granicach naszego poznania. 
Fascynująca jest ich ciągłość na przestrzeni wieków, 
z jednoczesną ewolucją ich treści wraz z osiąganym po-
stępem. Ich cel był zawsze niezmienny: poznanie naj-
mniejszych składników materii i ich oddziaływań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Za pioniera współczesnych badań nad oddziaływa-
niami elementarnymi można uznać Izaaka Newtona, który 
w XVII wieku skodyfikował oddziaływania grawitacyjne 
poprzez sformułowanie prawa powszechnego ciążenia. 
W drugiej zasadzie dynamiki wprowadził także pojęcie 
masy ciała jako wielkości charakteryzującej bezwładność 
ciała przy zmianie jego ruchu.  Prawa fizyki sformułowane 
przez Newtona są tak podstawowe, że po wielu rewolu-
cjach w fizyce, grawitacja i masa (cząstek elementarnych) 
są znowu w centrum uwagi współczesnej fizyki i będą 
jednym z najważniejszych wątków badań eksperymental-
nych przy użyciu nowego akceleratora LHC [Large Hadron 
Collider] zbudowanego w CERN-ie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W XIX wieku odkryto i zrozumiano drugie, po grawi-
tacyjnych, oddziaływania elementarne – oddziaływania 
elektromagnetyczne. Michael Faraday wprowadził do 
fizyki pojęcie pola elektromagnetycznego, przenoszącego 
oddziaływania między ciałami naładowanymi elektrycznie. 
Sformułowanie pełnej teorii oddziaływań elektromagne-
tycznych jako (klasycznej) teorii pola jest zasługą Jamesa 
C. Maxwella. 
 Nowy rozdział w fizyce oddziaływań elementarnych 
otwarty został, jak okazało się później, na przełomie XIX 
i XX wieku dzięki odkryciu promieni alfa i beta przez Hen-
riego Becquerela, Marię Skłodowską-Curie, Pierre’a Curie 
i Ernesta Rutherforda. W ciągu około 30 lat po tym od-
kryciu zrozumiano, że źródłem promieniowania są prze-
miany jądrowe, zachodzące pod wpływem dwóch nowych 
typów oddziaływań elementarnych: oddziaływań silnych 
(promieniowanie alfa) i oddziaływań słabych (promienio-
wanie beta). Ostatnie pięćdziesięciolecie w fizyce oddzia-
ływań elementarnych to przede wszystkim badanie od-
działywań silnych i słabych, ukoronowane sformułowa-
niem ich teorii, zwanej Modelem Standardowym. Mimo 
swojej skromnej nazwy jest to ogromne osiągnięcie fizyki. 
Teoria ta wyjaśnia wszystkie dostępne fakty doświadczalne 
i tłumaczy historię Wszechświata od około jednej dziesią-
tej sekundy po Wielkim Wybuchu do chwili obecnej.  
 Potrzeba było około 100 lat badań, by w pełni zro-
zumieć te zjawiska, gdyż są one nierozerwalnie związane 
ze zrozumieniem struktury materii na odległościach tak 
małych, że daleko wykraczają poza naszą intuicję i wy-
obraźnię. „Po drodze” musiano zrozumieć budowę atomu, 
odkryć jądro atomowe i jego składniki – protony i neutrony. 
Stało się to możliwe dzięki przełomowym ideom teore-
tycznym – sformułowaniu mechaniki kwantowej i szcze-
gólnej teorii względności, które są podstawą współczesnej 
fizyki. Znacznie później, kwantowa fizyka materii okazała 
się równoważna kwantowej fizyce pól dzięki genialnej 
hipotezie Einsteina z 1905 roku. Wprowadził on pojęcie 
fotonu – kwantu pola elektromagnetycznego, dając fun-
dament do późniejszego sformułowania kwantowej teorii 
pola jako fizycznego obrazu świata kwantowego, w któ-
rym cząstki i pola są równoważnym opisem tej samej 
rzeczywistości fizycznej. Kwantowa teoria pola elektro-
magnetycznego powstała w latach 40. ubiegłego stulecia.  
 Pierwsza połowa XX wieku przyniosła więc funda-
mentalny postęp w zrozumieniu struktury materii na po-
ziomie mikroświata i dostarczyła podstawowych koncepcji 
teoretycznych do jego badania. Nastąpił także ważny 
postęp w zrozumieniu promieni alfa i beta.  Zrozumiano, 
że są one przejawem dwóch nowych typów oddziaływań, 
które są „odczuwalne” wyłącznie na poziomie kwanto-
wym. Odkryto, że promienie beta to elektrony pochodzące 
z rozpadu neutronu na proton, elektron i antyneutrino, 
zwanego rozpadem beta. 
 Zaobserwowano te oddziaływania także między 
swobodnymi protonami i elektronami, które zaczęto przy-
spieszać do wysokich energii i zderzać w akceleratorach. 
Odkryto, że w takich zderzeniach produkują się także inne 
cząstki, które rozpadają się bardzo szybko i nie są skład-
nikami otaczającej nas materii, ale ich istnienie w Przyro-
dzie okazało się podstawowe dla zbudowania teorii od-
działywań elementarnych. Opiera się ona bowiem na 
istnieniu w świecie kwantowym różnych symetrii, dla 
których istnienie tych cząstek ma podstawowe znaczenie. 

 

(dokończenie – str. 3)
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POLA, CZĄSTKI I KOSMOS 
czyli o oddziaływaniach elementarnych, strukturze materii i historii Wszechświata 
 
STEFAN POKORSKI 

Stefan Pokorski:  
– Badania oddziaływań elementarnych i struktury materii leżą 
u podstaw milowych kroków w rozwoju naszej cywilizacji. 
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Przełomowe odkrycia i koncepcje po II wojnie światowej 



 

 

 

POLA, CZĄSTKI I KOSMOS 
(dokończenie ze str. 2) 

 Mimo tego postępu, wciąż brakowało spójnej teorii 
oddziaływań silnych i słabych. Sformułowano ją dopiero 
na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, a sprawdzono 
doświadczalnie w ciągu następnych 20 lat. Do wcześniej-
szego sformułowania takiej teorii, brakowało – jak się 
okazało – dwóch zasadniczych elementów. Jednym 
z nich było odkrycie jeszcze głębszej struktury materii: 
protony i neutrony są zbudowane z mniejszych składników 
– kwarków. Wprowadzone przez Murraya Gell-Manna 
jako obiekty matematyczne, okazały się być realnymi 
cząstkami, choć zawsze uwięzionymi w hadronach 
(cząstkach oddziałujących silnie). Kwarki i leptony (elek-
trony, miuony i tauony) to, według naszej obecnej wiedzy, 
najbardziej elementarne składniki materii. Drugi element 
ma charakter teoretyczny: kwantowa teoria pola okazała 
się koncepcją fizyczną znacznie bardziej uniwersalną niż 
początkowo myślano. Potrzebne były jednak dwa wielkie 
odkrycia teoretyczne. Jedno z nich, dokonane przez C. N. 
Yanga i Roberta L. Millsa, polega na uogólnieniu teorii 
pola do opisu oddziaływań cząstek elementarnych cha-
rakteryzujących się dodatkowymi, poza ładunkiem elek-
trycznym, liczbami kwantowymi. Drugie, równie funda-
mentalne, dotyczy pojęcia „próżni”, czyli stanu, w którym 
nie ma żadnych fizycznych cząstek. Okazuje się, że próż-
nia może nie być „próżna”. Pozorne „nic” może oddziały-
wać z cząstkami elementarnymi i być źródłem ich masy. 
Te dwa odkrycia doprowadziły do powstania Modelu 
Standardowego, który jest kwantową teorią pola, składa-
jącą się z teorii oddziaływań silnych, zwanej chromody-
namiką kwantową, i zunifikowanej teorii oddziaływań 
elektromagnetycznych i słabych. Teoria ta opisuje oddzia-
ływania między kwarkami i leptonami poprzez wymianę 
innych cząstek między nimi, zwanych bozonami pośred-
niczącymi. Jednym z nich jest bezmasowy foton, część 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za przełomowe koncepcje, które od zakończenia 
II wojny światowej miały miejsce w dziedzinie nauk tech-
nicznych uważam: 

1. Rozpoczęcie wykorzystywania w konstrukcji 
obiektów technicznych, w coraz większym stopniu bez-
pośrednio, odpowiednio dobranych ze względu na ich 
strukturę atomów i molekuł. Stało się to możliwe dzięki 
znaczącemu pogłębieniu wiedzy o strukturze atomów 
i molekuł między innymi dzięki ich zdjęciom rentgenow-
skim. Znajduje to swój wyraz w tym, że mówiąc np. 
o molekule metanu nie ograniczamy się jedynie do podania 
przy pomocy wzoru CH4 informacji, że molekułę tworzy 
jeden atom węgla i cztery atomy wodoru, ale podajemy 
jeszcze szkieletowy model tego trójwymiarowego połą-
czenia w postaci dwuwymiarowego obrazu, który zawiera 
informacje o tym, że w przestrzeni trójwymiarowej jeden 
atom wodoru znajduje się nad płaszczyzną HCH a drugi 
poniżej tej płaszczyzny (rys. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. 1      
 

z nich ma masę dzięki oddziaływaniu z „próżnią”. Istnienie 
wszystkich tych cząstek zostało już potwierdzone do-
świadczalnie. 
 Sformułowanie Modelu Standardowego ugruntowało 
naszą znajomość historii Wszechświata od jednej dziesią-
tej sekundy po Wielkim Wybuchu do chwili obecnej. Za-
skakujący związek między prawami fizyki obowiązującymi 
w mikroświecie, z charakterystyczną skalą długości około 
tysiąc razy mniejszą od rozmiarów jądra atomu wodoru, 
i Wszechświatem o średnicy bilion bilionów (1024) kilome-
trów wynika stąd, że Wszechświat rozszerza się. Począt-
kowo był bardzo mały i bardzo gorący i zachodzące w nim 
procesy rządziły się prawami wynikającymi z Modelu 
Standardowego. Jedną z najważniejszych konsekwencji 
tych procesów jest powstanie określonych ilości różnych 
pierwiastków chemicznych we Wszechświecie, zgodnej 
z tymi, jakie obserwujemy w pomiarach astrofizycznych. 
 
 Fantastyczny postęp w badaniu praw elementar-
nych, osiągnięty dzięki sformułowaniu Modelu Standar-
dowego, zamyka pewien rozdział badań. Jak w górskiej 
wspinaczce, weszliśmy na „półkę”, na której możemy 
chwilę odpocząć. Patrząc w górę widać już jednak nowe 
wyzwania, które otwierają nowy rozdział badań. Po pierw-
sze, chcielibyśmy lepiej zrozumieć, czym jest „próżnia”, 
z którą oddziałują cząstki elementarne i uzyskują masę. 
Po drugie, pomiary astrofizyczne i kosmologia doświad-
czalna mówią nam, że we Wszechświecie istnieją cząstki, 
których nie ma w Modelu Standardowym – zwane ciemną 
materią. Czym jest ten nowy rodzaj materii i jak oddzia-
łuje? Cząstki te musiały pojawić się we Wszechświecie 
w czasie pomiędzy Wielkim Wybuchem a jedną dziesiątą 
(10-1) sekundy. Mamy nadzieję, że na oba te fundamen-
talne pytania otrzymamy niebawem odpowiedź dzięki 
doświadczeniom, które wkrótce rozpoczną się przy użyciu 
akceleratora LHC. 

STEFAN POKORSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobnie w przypadku molekuły etanu C2H6 podajemy 
szkieletowy model tej molekuły w postaci struktury kozłowej 
(rys. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. 2      
 

2. Języki były dotąd przede wszystkim rozwijane jako 
środek komunikowania się między ludźmi. Obecnie reali-
zowane są też prace nad takimi językami, które umożli-
wiałyby wprowadzenie przez ludzi do zbioru molekuł 
informacji o ich oczekiwanym przez nas uporządkowaniu. 
Elementy języków jako środków komunikowania się między 
ludźmi to: litery, wyrazy, zdania, książki. Elementy nato-
miast komunikowania się ludzi z molekułami to: molekuły, 
kody, geny, sztuczny DNA. Wydaje się, że można też już 
mówić o początkach informatyki molekularnej jako dzie-
dzinie nauki. 

 
STEFAN WĘGRZYN 
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Babie lato 
 

Bardzo ciekawe zrobiono spostrzeżenie co do tak zwanego „babiego lata”, w czasie którego trudno przejść przez 
ulicę, ażeby nie zawadzić o pajęczynę porozwieszaną w powietrzu. Otóż pajęczyna ta pochodzi od małego czerwo-
nego pajączka, który snuje ją z siebie, bez przyczepiana jej, i puszcza ją na wiatr, dopóki nie jest dość silna, aby go 
na sobie uniosła. Potem dopiero opuszcza pająk ziemię i na pajęczynie wznosi się w górę, Naturaliści nie mogli 
jednak długo dociec, jaka siła odpycha tę tkankę pajęczą od ziemi, bo z licznych obserwacyj przekonali się, że to 
nie wiatr ją podnosi. Siłą tą jest elektryczność: pajęczyna jest elektryczną odjemnie i dlatego od ziemi odpychaną 
jest, a przyciąganą przez wyższe sfery dodatnio elektryczne. Pająki te widziano na morzu o 60 mil od lądu. 
 

(Kuryer Warszawski 1855, nr 245) 
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Zagadkowe dziełko  
[na jesienne wieczory] 
 

Korespondent Dziennika Warszawskiego (1854, nr 18) donosi z Mohilewa:  
 

W Bychowie Starym (Białoruś) mówiono mi, iż podobno pewien obywatel tamecznego powiatu wydaje w Brukseli 
dziełko w języku francuskim pt. „Czy można żelazo pozbawić jego ciężaru i wagi, pozostawując mu nietykalną 
miąższość, własność i spójność atomów; z dodatkiem kilku pomniejszych rozpraw o zastosowaniu siły powietrza 
ogrzanego.” 

 

(Dzieło zapomniane, chociaż prorocze. W marcu 1999 Bertrand Piccard i Brian Jones w balonie na gorące powietrze oblecieli 
Ziemią w 19 dni. – AMK) 

(Oba teksty z Cicer cum caule Juliana Tuwima) 

Adam Korpak:  Klik! Słońce znów świeci. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jutro na ekrany kin wejdzie polski pełnometrażowy 
film animowany „Gwiazda Kopernika”. Film adresowany 
jest do dzieci, ale zapewne znajdzie widzów wśród osób 
dorosłych. 

– Gdy jesteśmy dziećmi świat jest pełny sekretów, 
które chcemy odkryć, ale gdy dorastamy zapominamy 
o nich. Ale są tacy, którzy nie zapominają. Jednym z nich 
był Mikołaj Kopernik. Gdy Mikołaj ma dziesięć lat w jego 
domu w Toruniu pojawia się niderlandzki astrolog Paul 
van de Volder i przepowiada mu wielką przyszłość. Chłopiec, 
by poznać szczegóły, zaczyna interesować się gwiazdami. 
Po jakimś czasie rozpoczyna studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. I tu ponownie pojawia się Paul 
van de Volder. Rozpoczyna się walka o duszę Mikołaja. 
Z jednej strony jest szarlatan astrolog, z drugiej Wojciech 
z Brudzewa i inni profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego 
– zapowiadają autorzy filmu. Nie będziemy zdradzać treści 
filmu, przypomnijmy tylko, że premiera odbywa się w usta-
nowionym przez ONZ Międzynarodowym Roku Astronomii. 

A skoro o Międzynarodowym Roku Astronomii mowa 
(i o krakowskich profesorach), to koniecznie wspomnieć 
trzeba o Polskim Towarzystwie Astronomicznym. Powstało 
w Warszawie w 1923 roku. Jego prezesami byli uczeni 
światowej sławy, tacy jak Tadeusz Banachiewicz, profe-
sor UJ (w 1925 stworzył rachunek krakowianowy), Włady-
sław Dziewulski, pracownik naukowy UJ, profesor Uni-
wersytetu Wileńskiego, współzałożyciel Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, czy Eugeniusz Rybka, 
uczeń Banachiewicza, profesor Uniwersytetu Lwowskiego 
i Uniwersytetu Wrocławskiego, twórca nowego obserwa-
torium astronomicznego UJ „Fort Skała”. Towarzystwo 
skupia 249 osób, zawodowych astronomów, którzy co 
dwa lata spotykają się, by przedstawić wyniki swych ba-
dań i porozmawiać o następnych. Tegoroczny zjazd odbył 
się we wrześniu w Krakowie, konkretnie w Przegorzałach. 
Przybyło 170 osób, wśród nich gwiazdy polskiej astronomii. 

Spotkanie polskich astronomów otworzył wykład 
„Nowoczesna astronomia wobec tajemnic Wszechświata”, 
który wygłosił prof. Ryszard Wielebinski australijski astro-
fizyk polskiego pochodzenia, wieloletni dyrektor Max-
-Planck-Institut für Radioastronomie w Bonn. Urodził się 
w Pleszewie, skąd jego rodzina krótko po wybuchu II wojny 
światowej została wysiedlona, dostała się do Krakowa, 
a po wojnie wyemigrowała do Australii. Studiował na 
Uniwersytecie Tasmańskim. Na Uniwersytecie Cambridge 
otrzymał tytuł doktora. Przez sześć lat pracował na 
Uniwersytecie w Sydney, by w 1969 roku objąć funkcję 
dyrektora Max-Planck-Institut für Radioastronomie w Bonn. 
Ma trzy doktoraty honoris causa: Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
Tasmańskiego. Jest już na emeryturze, ale wszyscy pa-
miętają jego życzliwy stosunek do Polski, polskich studen-
tów, którym umożliwiał kontakt z nauką światową. W 1995 
roku otrzymał nagrodę im. Mikołaja Kopernika fundowaną 
przez Miasto Kraków. Zgodnie z tradycją, nagrodę przy-
znaje Polska Akademia Umiejętności. Prof. Ryszard Wie-
lebinski otrzymał Nagrodę Naukową im. Mikołaja Kopernika 
w dziedzinie astronomii za opublikowane w latach 1990–
1994 trzy cykle prac z zakresów: 1) pola magnetyczne 
galaktyk, 2) emisja w liniach molekularnych, 3) radiowa 
emisja pulsarów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Ryszard Wielebinski w czasie wykładu. 
 

Prof. Edwin Wnuk (wybrany w czasie zjazdu ponow-
nie prezesem PTA) przyznał, że krakowskie spotkanie 
było pierwszym szerokim przeglądem dorobku polskiej 
astronomii – polskiej, w rozumieniu uprawianej przez 
polskich astronomów, bez względu na to, gdzie pracują, 
w Polsce czy zagranicą.  

W Przegorzałach nie tylko dyskutowano, także na-
gradzano. Nagrodę im. Włodzimierza Zonna „Za popula-
ryzację wiedzy o Wszechświecie” otrzymali: dr Tomasz 
Kwast oraz Julian Murzyn. Tomasz Kwast jest związany 
z obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Julian Murzyn natomiast jest wójtem gminy Wiś-
niowa w powiecie myślenickim. Doprowadził do zbudo-
wania obserwatorium astronomicznego na górze Lubomir, 
w miejscu dawnej stacji obserwacyjnej, zniszczonej 
w czasie wojny przez Niemców. Nagrodę Młodych otrzy-
mał dr Andrzej Baran z Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie za badania z zakresu asterosejsmologii.  

Wśród laureatów były także ... dzieci. A to za sprawą 
konkursu „Odkryj swój Wszechświat”. Był to konkurs 
otwarty z dwoma kategoriami (dla dzieci do lat dwunastu 
oraz dla młodzieży), w którym można było zgłosić pracę 
w dowolnej formie – obserwacji, fotografii, pracy plastycznej, 
opracowania multimedialnego, programu komputerowego. 
Wpłynęło 337 prac, w tym 225 plastycznych. Nagrodą 
główną są obserwacje astronomiczne w Centrum Astro-
nomii w Toruniu. Były też zaproszenia na piknik astrono-
miczny, książki i inne nagrody. By odebrać nagrodę nie-
którzy młodzi laureaci musieli udawać się na scenę wraz 
z rodzicami, którzy pomagali udźwignąć prezenty (naj-
młodsza laureatka miała cztery lata!). Teraz zapewne 
udadzą się razem do kina na „Gwiazdę Kopernika”. 

 
MARIAN NOWY 
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Gwiazdy w Przegorzałach 

 
 

Kraków – warto wiedzieć 
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