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Przed pięciu laty Uniwersytet Opolski otrzymał w darze od Fundacji von Humboldta teleskop 

Meade LX-200 wraz ze skromnym wyposażeniem. (Pisaliśmy o tym w „Uranii – Postępy 
Astronomii” w numerze 4/2001, str. 172-173.) Przez większość czasu, jaki odtąd upłynął, teleskop 
był używany jako narzędzie przenośne, bez stałego, profesjonalnego osadowienia. Miejsce jego 
docelowego usytuowania – Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Opolskiego – ciągle nie 
było gotowe wskutek braku uczelnianych środków finansowych. Pod koniec tej pięcioletniej drogi 
można było wreszcie zakończyć prace dzięki drugiemu wspaniałomyślnemu darczyńcy Uniwersytetu 
Opolskiego – Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która sfinansowała zarówno budowę całej 
infrastruktury technicznej Obserwatorium, jak i zakup umeblowania (w większości wykonanego „na 
miarę”) do przyległej sali seminaryjno-dydaktycznej i pomieszczenia operatora. 

Obserwatorium Astronomiczne UO powstało na szczycie (na XII i XIII piętrze) DS-u 
„Niechcic”, niemal w centrum campusu uniwersyteckiego, w otoczeniu dość uciążliwych świateł 
miejskich. Architektura tego budynku jest wysmakowana, a sama budowla jest jedną z piękniejszych 
w Opolu. Ten niewątpliwy atut budynku był jednak także poważnym problemem dla projektantów 
obserwatorium astronomicznego, które docelowo miało ten budynek zwieńczyć. W szczególności 
nie wchodziło tu w rachubę standardowe rozwiązanie – ustawienie na szczycie budynku rutynowej, 
rozsuwanej i obrotowej kopuły. Funkcjonalnie takie właśnie rozwiązanie byłoby najbardziej 
uzasadnione, ale nie miało aprobaty głównego architekta miasta. Przyjęto więc rozwiązanie 
rozsuwanego dachu, uformowanego przy tym na podobieństwo wycinka parabolicznego walca. Jest 
to rozwiązanie chyba oryginalne, bardzo estetyczne, choć stwarzające pewne problemy w działaniu. 

Wielkie chwile w lokalnym środowisku akademickim i przysłowiowe „pięć minut” w skali 
kraju nadeszły dla Obserwatorium pod koniec października 2006 roku. W dniu 27 października tego 
roku odbyło się uroczyste otwarcie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz 
nadanie mu imienia znakomitości światowej nauki, opolanina z urodzenia – Teodora Kałuży. 
Uniwersytet Opolski miał zaszczyt gościć czołówkę przedstawicielstwa polskiej astronomii i 
astrofizyki – profesorów: Andrzeja Woszczyka – Prezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
Kazimierza Stępnia, w dwóch rolach – jako Przewodniczącego Komitetu Astronomii PAN i 
Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (sponsora, jak wspomnieliśmy, 
Obserwatorium w końcowej fazie jego budowy), Józefa Smaka, członka rzeczywistego PAN i 
Wiceprzewodniczącego Prezydium Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego, Jerzego 
Kreinera – budowniczego i dyrektora obserwatorium astronomicznego na Suhorze pod Krakowem 
oraz Michała Tomczaka i Andrzeja Pigulskiego – dyrektorów Instytutu (i Obserwatorium) 
Astronomicznego UWr. Kierownictwo Uniwersytetu Opolskiego reprezentowała Pani Profesor 
Krystyna Czaja, Prorektor ds. Nauki i Polityki Finansowej; obecny był także Profesor Marek 
Masnyk, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.  
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Fot. 1. Znakomitości polskiej astronomii przed uniwersytecką Villa Academica w Opolu. 

Fot. 2. Okolicznościowe przemówienie na sesji wygłasza Prof. Andrzej Woszczyk, Prezes PTA. 

Uroczystościom towarzyszyła sesja naukowa pt. „Theodor Kaluza (Teodor Kałuża) – 
opolanin z urodzenia, prekursor Wielkiej Teorii Wszystkiego”. Przewodniczył jej Prof. Józef 
Musielok, Dyrektor macierzystego Instytutu Fizyki, któremu Obserwatorium podlega. W imieniu 
Rektora UO sesję otworzyła Pani Prorektor, Prof. Czaja, potem zaproszeni goście byli uprzejmi 
powiedzieć od siebie po kilka okolicznościowych zdań. Odczytano też ciepłe listy, które nadeszły od 
Profesora Antoniego Opolskiego, niegdyś pracownika tej Uczelni, i od Profesora Bohdana 
Paczyńskiego z Uniwersytetu Princeton w USA. Wszystkie wypowiedzi były ponadzasłużenie 
życzliwe. Wręcz godzi się nazwać je laudacją na cześć Obserwatorium Astronomicznego UO, jego 
pomysłodawców i budowniczych. Są one najbardziej zasłużone przez tych, których w czasie 
uroczystości nie udało się wystarczająco wyeksponować: przez projektanta całej budowli 
„Niechcic”, a głównie zwieńczającego go obserwatorium – Mgra inż. arch. Jarosława Gawrysia i 
wspaniałomyślnych konsultantów naukowych projektu, przede wszystkim nieżyjącego już, niestety, 
Profesora Tadeusza Jarzębowskiego. Tą drogą składamy Im niskie ukłony podziękowania. 

Kolejne wystąpienia miały następujących prelegentów i tytuły: 
• Prof. Jerzy Kreiner (AP Kraków): „O roli ‘małych’ teleskopów w astronomii”; 
• Prof. Bolesław Grabowski (UO Opole): „Świat  trój-,  cztero-, ...,  czy dziesięciowymiarowy? 

Od czterowymiarowej przestrzeni Kałuży-Kleina (K-K Theory) ku GUTE (Grand Unified 
Theory of Everything); 

• Mgr Marcin Szpanko: „Pierwsze testy Obserwatorium Astronomicznego UO”. 
 

      
 



 3 

Fot. 3.  Dyskusja uczonych. Mówi Prof. Jan Kubik (Politechnika Opolska), odkrywca opolskich korzeni Teodora Kałuży. 
Od lewej: Prof. Stępień i Prof. Woszczyk. 
 
Fot. 4. W chwilę po oficjalnym otwarciu i nadaniu imienia Obserwatorium Astronomicznemu UO przez Panią Rektor, 
Prof. Krystynę Czaję. Pani Rektor w towarzystwie projektanta Obserwatorium, Mgra. inż. arch. Jarosława Gawrysia (po 
prawej od nas) i współautora niniejszego tekstu (BG) – głównych sprawców uroczystości – pod otwartą „kopułą” 
Obserwatorium.  

 
 
Zarówno w wystąpieniu Pani Rektor, jak i w referacie piszącego te słowa (BG), przybliżona 

została słuchaczom postać uczonego, którego imię już wkrótce potem nadano Obserwatorium 
Astronomicznemu UO. Referat naszkicował też znaczenie osiągnięć badawczych Teodora Kałuży na 
szerszym tle współczesnej mu i dzisiejszej nauki. 

 
Powtórzmy w encyklopedycznym skrócie: 
Theodor Franz Eduard Kaluza (Teodor Kałuża), urodził się 9 listopada 1885 w Opolu, zmarł 19 

stycznia 1954 w Getyndze) – matematyk i fizyk, wybitny naukowiec, wprowadził do fizyki piąty 
wymiar. Sam Einstein był pod dużym wrażeniem jego osiągnięć. 

Ojciec Theodora urodził się w Raciborzu, jednak sam Theodor, zgodnie z zapisami w księgach 
metrykalnych w opolskim kościele katedralnym (Podwyższenia Krzyża Św.), w którym został 
ochrzczony, urodził się w Opolu, wówczas niemieckim Oppeln. Mieszkał w domu przy ulicy 
Strzelców Bytomskich, na wyspie Pasiece, niedaleko dzisiejszego wicekonsulatu niemieckiego. W 
wieku trzech lat wyjechał z rodzicami do Królewca (Königsberga), gdzie ukończył studia i obronił 
doktorat oraz habilitację z pogranicza matematyki i fizyki. Po habilitacji przez 20 lat pracował tu na 
stanowisku Privatdozenta. W 1929 roku został profesorem na Uniwersytecie w Kilonii, a w 1935 
osiągnął tytuł profesora zwyczajnego na Uniwersytecie w Getyndze. Prowadził badania nad 
grawitacją i falami elektromagnetycznymi w pięciowymiarowej przestrzeni. Był poliglotą, znał 16 
języków, z których najchętniej korzystał z arabskiego. Z częścią swojej rodziny komunikował się po 
polsku. Zmarł na dwa miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego.  

Kim był – Polakiem? Niemcem? Czechem? Ślązakiem? Morawianinem? (Jego przodkowie od 
300 lat zamieszkiwali pod Raciborzem, u wylotu tzw. Bramy Morawskiej, nieopodal dawnego 
szlaku bursztynowego.) Nie znajdziemy na to pytanie odpowiedzi. Chyba wszystkim po trosze. Czuł 
się jednak Niemcem i w czasie pierwszej wojny światowej służył, jako żołnierz frontowy, w 
niemieckiej armii. Jako uczony – był obywatelem świata, a Opole ma szczególny honor szczycić się 
tym, że jest miejscem jego urodzenia. Wrocławska fizyka ma swego patrona w osobie wrocławianina 
z urodzenia – noblisty Maxa Borna; fizyka opolska najpewniej podobnie zwiąże się z nazwiskiem 
Teodora Kałuży. 

 Z książki – swoistej wizji światów – pt. „HIPERPRZESTRZEŃ – Naukowa podróż przez 
wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar”, autorstwa Michio Kaku, profesora w 
City University of New York, światowej sławy w dziedzinie fizyki teoretycznej: „W krótkim 
artykule, liczącym tylko kilka stron, mało znany matematyk z Królewca, Theodor Kaluza, 
zaproponował [w 1919 roku] rozwiązanie jednego z największych problemów stulecia. W kilku 
linijkach Kaluza jednoczył teorię grawitacji Einsteina z teorią światła Maxwella, osadzając teorię 
pola nie w czterech (jak to było dotąd), lecz w pięciu wymiarach. Potem wykazał, że 
pięciowymiarowe równania zawierają w sobie wcześniejszą czterowymiarową Ogólną Teorię 
Względności Einsteina i pewien dodatek. (…) Einsteinem wstrząsnął fakt, że tym dodatkiem była 
dokładnie teoria światła Maxwella. Nieznany uczony jednym pociągnięciem pióra zaproponował 
połączenie dwóch największych teorii pola znanych nauce, scalając je w piątym wymiarze. (…) 
Światło pojawiało się jako zakrzywienie w geometrii wyższych wymiarów.”  
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W1926 roku szwedzki matematyk, Oskar Klein, połączył teorię Kałuży z jeszcze jednym 
światem – z mechaniką kwantową. W tamtym czasie oddziaływania jądrowe nie były jeszcze znane, 
a więc teoria Kałuży-Kleina (K-K Theory) tłumaczyła w zasadzie wszystko, co w tamtym czasie było 
do wytłumaczenia, włącznie z odmiennością mas i ładunków protonu i elektronu. W międzyczasie 
jednak odkryto oddziaływania jądrowe oraz nowe cząstki elementarne, których teoria Kałuży-Kleina 
nie przewidywała – i teoria ta została zapomniana na półwiecze. Nie udało się rozwikłać tego 
problemu także Einsteinowi. 

Renesans K-K Theory nastąpił w latach siedemdziesiątych ub.w., gdy inne drogi osiągnięcia 
tzw. unifikacji fizyki zawiodły. Dziś szeroka klasa teorii, obejmujących grawitację, dodatkowe 
wymiary i tzw. supersymetrię, noszą zamiennie nazwy Teorii Strun, Teorii Supergrawitacji, lub 
Teorii Wszystkiego. Są one współczesną (dziesięcio- lub jedenastowymiarową) wersją teorii Kałuży-
Kleina. Na tej drodze dąży się w granicy do superteorii fizycznej (ciągle pozostającej w sferze 
marzeń fizyków) – do  GUTE  (Grand Unified Theory of Everything), która być może w jednym 
obrazie zdoła  przedstawić naturę wszystkich sił, mas i ładunków, jakie występują w przyrodzie. 
Wspomnijmy przy okazji, że dzisiejszy stan wiedzy w fizyce, astrofizyce i kosmologii nie przeczy 
istnieniu dodatkowych wymiarów przestrzeni, a sama K-K Theory wydaje się podsuwać znakomite 
tłumaczenie odkrytego w ostatnich dekadach, niezrozumiałego „dziwu natury” – ciemnej materii, 
dominującej we Wszechświecie, a niewidocznej w żadnym zakresie promieniowania. 

Wieczorem Pani Rektor, Profesor Krystyna Czaja, dokonała oficjalnego otwarcia 
Obserwatorium Astronomicznego i nadania mu imienia Profesora Teodora Kałuży. Obserwatorium 
zostało tym samym oficjalnie oddane w służbę Uniwersytetowi, miastu i regionowi. Ma ono szansę 
stać się magnesem, przyciągającym ambitną, uzdolnioną młodzież do studiowania na kierunkach 
ścisłych – jednak przy pewnym (etatowym) wsparciu ze strony Władz Uczelni. 

 

    

Fot. 5. Pamiątkowe zdjęcie z teleskopem na pierwszy planie. 

 Fot. 6. Prof. Smak i Prof. Woszczyk z autorami tego tekstu (obaj autorzy – po lewej) w Obserwatorium. W głębi – 
modele przyrządów kopernikańskich, pamiątki po obchodach rocznicowych sprzed ponad trzydziestu lat. 

Podstawowym przyrządem obserwacyjnym placówki jest (podobnie jak było 5 lat temu) 
teleskop Schmidt-Cassegrain LX-200 firmy Meade o średnicy zwierciadła 30 centymetrów i 
ogniskowej 3 metry. Odbiornikami światła są dwie chłodzone termoelektrycznie kamery CCD – 
stosunkowo wielkoformatowa matryca FLI IMG-6303E oraz mała SBIG ST-7E, wraz z zestawem 
fotometrycznych filtrów UBVRI. Przy współpracy z teleskopem Meade LX-200 kamera FLI 
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pozwala na uzyskanie pola widzenia 33'x21' (w przypadku kamery SBIG – tylko 8'x5'). Z kamerą 
SBIG ST-7E może współpracować spektrograf SBIG SGS; taki układ daje możliwość rejestrowania 
widm jasnych obiektów. Wszystkie dane pomiarowe, zebrane przez kamery CCD, są transmitowane 
on-line do pomieszczenia operatora (pokoju-sterowni), lub do Internetu. 
 

Do celów dydaktycznych i popularyzatorskich wykorzystywane są m.in.: teleskop Celestron 
NexStar 8i o średnicy lustra 20 cm oraz teleskop słoneczny firmy Coronado, umożliwiający 
obserwacje Słońca w linii widmowej H-alfa.  

Głównym programem obserwacyjnym jest monitorowanie nieba w celu poszukiwania gwiazd 
zmiennych w stosunkowo szerokich polach widzenia, z wykorzystaniem zarówno teleskopu typu 
Schmidt-Cassegrain, jak i refraktora apochromatycznego o ogniskowej 600 mm. Obserwatorium ma 
połączenie światłowodowe z uniwersyteckim serwerem obliczeniowym Clusterix, który w tych 
dniach przechodzi fazę wstępnego rozruchu. Z chwilą pełnego uruchomienia Clusterixa możliwa 
będzie bieżąca redukcja danych obserwacyjnych i publikowanie ich w Internecie. Dodatkowe 
algorytmy będą służyły monitorowaniu małych ciał układu słonecznego oraz poszukiwaniu komet, 
asteroid (zwłaszcza potencjalnie kolizyjnych z Ziemią) i gwiazd supernowych. Drugi program 
badawczy obserwatorium przewiduje szczegółowe obserwacje fotometryczne jaśniejszych gwiazd 
zmiennych krótkookresowych, na przykład gwiazd typu W Ursa Majoris. Jedynym utrudnieniem, 
jakie może przeszkadzać prowadzeniu tak zaprojektowanych obserwacji, jest brak dobrej pogody 
fotometrycznej.  

Obserwatorium otwarte jest na współpracę z innymi ośrodkami astronomicznymi w Polsce i 
za granicą – w ramach własnych lub wspólnych programów badawczych. Kontakt z nami: 

e-mail: bgrab@uni.opole.pl 
moja strona: http://draco.uni.opole.pl/~bgrab/bgrab/bg01.htm 
strona KAiFT: http://draco.uni.opole.pl/~bgrab/ 


