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Otwarcie i „chrzest” Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Opolskiego

Przed piêciu laty Uniwersytet
Opolski otrzyma³ w darze od
Fundacji von Humboldta tele-

skop Meade LX-200 wraz ze skrom-
nym wyposa¿eniem. (Pisaliœmy o tym
w „Uranii — Postêpy Astronomii”
w numerze 4/2001, s. 172-173.) Przez
wiêkszoœæ czasu, jaki odt¹d up³yn¹³, te-
leskop by³ u¿ywany jako narzêdzie prze-
noœne, bez sta³ego, profesjonalnego osa-
dowienia. Miejsce jego docelowego
usytuowania — Obserwatorium Astro-
nomiczne Uniwersytetu Opolskiego —
ci¹gle nie by³o gotowe wskutek braku
uczelnianych œrodków finansowych.
Pod koniec tej piêcioletniej drogi mo¿-
na by³o wreszcie zakoñczyæ prace dziê-
ki drugiemu wspania³omyœlnemu dar-
czyñcy Uniwersytetu Opolskiego —
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która
sfinansowa³a zarówno budowê ca³ej in-
frastruktury technicznej Obserwatorium,
jak i zakup umeblowania (w wiêkszoœci
wykonanego „na miarê”) do przyleg³ej
sali seminaryjno-dydaktycznej i po-
mieszczenia operatora.

Obserwatorium Astronomiczne UO
powsta³o na szczycie (na XII i XIII piê-
trze) DS-u „Niechcic”, niemal w cen-
trum campusu uniwersyteckiego,
w otoczeniu doœæ uci¹¿liwych œwiate³
miejskich. Architektura tego budynku
jest wysmakowana, a sama budowla
jest jedn¹ z piêkniejszych w Opolu. Ten
niew¹tpliwy atut budynku by³ jednak
tak¿e powa¿nym problemem dla pro-
jektantów obserwatorium astronomicz-
nego, które docelowo mia³o ten budy-
nek zwieñczyæ. W szczególnoœci nie
wchodzi³o tu w rachubê standardowe
rozwi¹zanie — ustawienie na szczycie
budynku rutynowej, rozsuwanej i ob-
rotowej kopu³y. Funkcjonalnie takie
w³aœnie rozwi¹zanie by³oby najbardziej
uzasadnione, ale nie mia³o aprobaty
g³ównego architekta miasta. Przyjêto
wiêc rozwi¹zanie rozsuwanego dachu,
uformowanego przy tym na podobieñ-
stwo wycinka paraboloidalnego walca.
Jest to rozwi¹zanie chyba oryginalne,
bardzo estetyczne, choæ stwarzaj¹ce
pewne problemy w dzia³aniu.

Wielkie chwile w lokalnym œrodo-
wisku akademickim i przys³owiowe
„piêæ minut” w skali kraju nadesz³y dla
Obserwatorium pod koniec paŸdzierni-
ka 2006 roku. W dniu 27 paŸdziernika
tego roku odby³o siê uroczyste otwar-
cie Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Opolskiego oraz nadanie
mu imienia znakomitoœci œwiatowej
nauki, opolanina z urodzenia — Teo-
dora Ka³u¿y. Uniwersytet Opolski mia³
zaszczyt goœciæ czo³ówkê przedstawi-
cielstwa polskiej astronomii i astrofi-
zyki — profesorów: Andrzeja Wosz-
czyka — Prezesa Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego, Kazi-
mierza Stêpnia, w dwóch rolach — jako
Przewodnicz¹cego Komitetu Astrono-
mii PAN i Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
(sponsora, jak wspomnieliœmy, Obser-
watorium w koñcowej fazie jego bu-
dowy), Józefa Smaka, cz³onka rzeczy-
wistego PAN i Wiceprzewodnicz¹cego
Prezydium Komisji ds. Stopni Nauko-
wych i Tytu³u Naukowego, Jerzego
Kreinera — budowniczego i dyrektora
obserwatorium astronomicznego na Su-
horze pod Krakowem oraz Micha³a
Tomczaka i Andrzeja Pigulskiego —
dyrektorów Instytutu (i Obserwato-

rium) Astronomicznego UWr. Kierow-
nictwo Uniwersytetu Opolskiego repre-
zentowa³a Pani Profesor Krystyna Cza-
ja, Prorektor ds. Nauki i Polityki
Finansowej; obecny by³ tak¿e Profesor
Marek Masnyk, Prorektor ds. Kszta³-
cenia i Studentów.

Uroczystoœciom towarzyszy³a sesja
naukowa pt. „Theodor Kaluza (Teodor
Ka³u¿a) — opolanin z urodzenia, pre-
kursor Wielkiej Teorii Wszystkiego”.
Przewodniczy³ jej Prof. Józef Musie-
lok, Dyrektor macierzystego Instytutu
Fizyki, któremu Obserwatorium pod-
lega. W imieniu Rektora UO sesjê
otworzy³a Pani Prorektor, Prof. Czaja,
potem zaproszeni goœcie byli uprzejmi
powiedzieæ od siebie po kilka okolicz-
noœciowych zdañ. Odczytano te¿ cie-
p³e listy, które nadesz³y od Profesora
Antoniego Opolskiego, niegdyœ pra-
cownika tej Uczelni, i od Profesora
Bohdana Paczyñskiego z Uniwersyte-
tu Princeton w USA. Wszystkie wypo-
wiedzi by³y ponadzas³u¿enie ¿yczliwe.
Wrêcz godzi siê nazwaæ je laudacj¹ na
czeœæ Obserwatorium Astronomiczne-
go UO, jego pomys³odawców i budow-
niczych. S¹ one najbardziej zas³u¿one
przez tych, których w czasie uroczy-
stoœci nie uda³o siê wystarczaj¹co wy-

Fot. 1. Okolicznoœciowe przemówienie na sesji wyg³asza Prof. Andrzej Woszczyk, Prezes PTA
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eksponowaæ: przez projektanta ca³ej
budowli „Niechcic”, a g³ównie zwieñ-
czaj¹cego go obserwatorium — Mgra
in¿. arch. Jaros³awa Gawrysia i wspa-
nia³omyœlnych konsultantów nauko-
wych projektu, przede wszystkim nie-
¿yj¹cego ju¿, niestety, Profesora
Tadeusza Jarzêbowskiego. T¹ drog¹
sk³adamy Im niskie uk³ony podziêko-
wania.

Kolejne wyst¹pienia mia³y nastêpu-
j¹cych prelegentów i tytu³y:
— Prof. Jerzy Kreiner (AP Kraków):
„O roli ‘ma³ych’ teleskopów w astro-
nomii”;
— Prof. Boles³aw Grabowski (UO
Opole): „Œwiat trój-, cztero-, …, czy
dziesiêciowymiarowy? Od czterowy-
miarowej przestrzeni Ka³u¿y-Kleina
(K-K Theory) ku GUTE (Grand Uni-
fied Theory of Everything);
— Mgr Marcin Szpanko: „Pierwsze testy
Obserwatorium Astronomicznego UO”.

Zarówno w wyst¹pieniu Pani Rek-
tor, jak i w referacie pisz¹cego te s³o-
wa (BG), przybli¿ona zosta³a s³ucha-
czom postaæ uczonego, którego imiê
ju¿ wkrótce potem nadano Obserwato-
rium Astronomicznemu UO. Referat
naszkicowa³ te¿ znaczenie osi¹gniêæ
badawczych Teodora Ka³u¿y na szer-
szym tle wspó³czesnej mu i dzisiejszej
nauki.

Powtórzmy w encyklopedycznym
skrócie:

Theodor Franz Eduard Kaluza (Teo-
dor Ka³u¿a), urodzi³ siê 9 listopada
1885 w Opolu, zmar³ 19 stycznia 1954
w Getyndze) — matematyk i fizyk, wy-
bitny naukowiec, wprowadzi³ do fizy-
ki pi¹ty wymiar. Sam Einstein by³ pod
du¿ym wra¿eniem jego osi¹gniêæ.

Ojciec Theodora urodzi³ siê w Ra-
ciborzu, jednak sam Theodor, zgodnie
z zapisami w ksiêgach metrykalnych
w opolskim koœciele katedralnym (Pod-
wy¿szenia Krzy¿a Œw.), w którym zo-
sta³ ochrzczony, urodzi³ siê w Opolu,
wówczas niemieckim Oppeln. Miesz-
ka³ w domu przy ulicy Strzelców By-
tomskich, na wyspie Pasiece, niedale-
ko dzisiejszego wicekonsulatu
niemieckiego. W wieku trzech lat wy-
jecha³ z rodzicami do Królewca
(Königsberga), gdzie ukoñczy³ studia
i obroni³ doktorat oraz habilitacjê z po-
granicza matematyki i fizyki. Po habi-
litacji przez 20 lat pracowa³ tu na sta-
nowisku Privatdozenta. W 1929 roku
zosta³ profesorem na Uniwersytecie
w Kilonii, a w 1935 osi¹gn¹³ tytu³ pro-
fesora zwyczajnego na Uniwersytecie
w Getyndze. Prowadzi³ badania nad
grawitacj¹ i falami elektromagnetycz-
nymi w piêciowymiarowej przestrze-
ni. By³ poliglot¹, zna³ 16 jêzyków,

z których najchêtniej korzysta³ z arab-
skiego. Z czêœci¹ swojej rodziny komu-
nikowa³ siê po polsku. Zmar³ na dwa
miesi¹ce przed osi¹gniêciem wieku
emerytalnego.

Kim by³ — Polakiem? Niemcem?
Czechem? Œl¹zakiem? Morawiani-
nem? (Jego przodkowie od 300 lat za-
mieszkiwali pod Raciborzem, u wylo-
tu tzw. Bramy Morawskiej, nieopodal
dawnego szlaku bursztynowego.) Nie
znajdziemy na to pytanie odpowiedzi.
Chyba wszystkim po trosze. Czu³ siê
jednak Niemcem i w czasie pierwszej
wojny œwiatowej s³u¿y³, jako ¿o³nierz
frontowy, w niemieckiej armii. Jako
uczony — by³ obywatelem œwiata,
a Opole ma szczególny honor szczyciæ
siê tym, ¿e jest miejscem jego urodze-
nia. Wroc³awska fizyka ma swego pa-
trona w osobie wroc³awianina z urodze-
nia — noblisty Maxa Borna; fizyka
opolska najpewniej podobnie zwi¹¿e
siê z nazwiskiem Teodora Ka³u¿y.

Z ksi¹¿ki — swoistej wizji œwiatów
— pt. „HIPERPRZESTRZEÑ — Na-
ukowa podró¿ przez wszechœwiaty rów-
noleg³e, pêtle czasowe i dziesi¹ty wy-
miar”, autorstwa Michio Kaku,
profesora w City University of New
York, œwiatowej s³awy w dziedzinie fi-
zyki teoretycznej: „W krótkim artyku-
le, licz¹cym tylko kilka stron, ma³o
znany matematyk z Królewca, Theodor
Kaluza, zaproponowa³ [w 1919 roku]
rozwi¹zanie jednego z najwiêkszych
problemów stulecia. W kilku linijkach
Kaluza jednoczy³ teoriê grawitacji Ein-
steina z teori¹ œwiat³a Maxwella, osa-
dzaj¹c teoriê pola nie w czterech (jak
to by³o dot¹d), lecz w piêciu wymia-
rach. Potem wykaza³, ¿e piêciowymia-
rowe równania zawieraj¹ w sobie wcze-
œniejsz¹ czterowymiarow¹ Ogóln¹
Teoriê Wzglêdnoœci Einsteina i pewien
dodatek. (…) Einsteinem wstrz¹sn¹³
fakt, ¿e tym dodatkiem by³a dok³adnie
teoria œwiat³a Maxwella. Nieznany
uczony jednym poci¹gniêciem pióra
zaproponowa³ po³¹czenie dwóch naj-
wiêkszych teorii pola znanych nauce,
scalaj¹c je w pi¹tym wymiarze. (…)
Œwiat³o pojawia³o siê jako zakrzywie-
nie w geometrii wy¿szych wymiarów.”

W1926 roku szwedzki matematyk,
Oskar Klein, po³¹czy³ teoriê Ka³u¿y
z jeszcze jednym œwiatem — z mecha-

Fot. 4. W chwilê po oficjalnym otwarciu i nadaniu imienia Obserwatorium Astronomicznemu
UO przez Pani¹ Rektor, Prof. Krystynê Czajê. Pani Rektor w towarzystwie projektanta Ob-
serwatorium, mgr. in¿. arch. Jaros³awa Gawrysia (po prawej) i wspó³autora niniejszego tek-
stu (BG) — g³ównych sprawców uroczystoœci — pod otwart¹ „kopu³¹” Obserwatorium
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nik¹ kwantow¹. W tamtym czasie od-
dzia³ywania j¹drowe nie by³y jeszcze
znane, a wiêc teoria Ka³u¿y-Kleina (K-K
Theory) t³umaczy³a w zasadzie wszyst-
ko, co w tamtym czasie by³o do wyt³u-
maczenia, w³¹cznie z odmiennoœci¹
mas i ³adunków protonu i elektronu.
W miêdzyczasie jednak odkryto od-
dzia³ywania j¹drowe oraz nowe cz¹st-
ki elementarne, których teoria Ka³u¿y-
Kleina nie przewidywa³a — i teoria ta
zosta³a zapomniana na pó³wiecze. Nie
uda³o siê rozwik³aæ tego problemu tak-
¿e Einsteinowi.

Renesans K-K Theory nast¹pi³ w la-
tach siedemdziesi¹tych ub.w., gdy inne
drogi osi¹gniêcia tzw. unifikacji fizyki
zawiod³y. Dziœ szeroka klasa teorii,
obejmuj¹cych grawitacjê, dodatkowe
wymiary i tzw. supersymetriê, nosz¹ za-
miennie nazwy Teorii Strun, Teorii Su-
pergrawitacji, lub Teorii Wszystkiego.
S¹ one wspó³czesn¹ (dziesiêcio- lub je-
denastowymiarow¹) wersj¹ teorii Ka-
³u¿y-Kleina. Na tej drodze d¹¿y siê
w granicy do superteorii fizycznej (ci¹-
gle pozostaj¹cej w sferze marzeñ fizy-
ków) — do GUTE (Grand Unified The-
ory of Everything), która byæ mo¿e
w jednym obrazie zdo³a przedstawiæ
naturê wszystkich si³, mas i ³adunków,
jakie wystêpuj¹ w przyrodzie. Wspo-
mnijmy przy okazji, ¿e dzisiejszy stan
wiedzy w fizyce, astrofizyce i kosmo-
logii nie przeczy istnieniu dodatkowych
wymiarów przestrzeni, a sama K-K
Theory wydaje siê podsuwaæ znakomite
t³umaczenie odkrytego w ostatnich de-
kadach, niezrozumia³ego „dziwu natu-
ry” — ciemnej materii, dominuj¹cej we
Wszechœwiecie, a niewidocznej w ¿ad-
nym zakresie promieniowania.

Wieczorem Pani Rektor, Profesor
Krystyna Czaja, dokona³a oficjalnego
otwarcia Obserwatorium Astronomicz-
nego i nadania mu imienia Profesora
Teodora Ka³u¿y. Obserwatorium zosta-
³o tym samym oficjalnie oddane w s³u¿-
bê Uniwersytetowi, miastu i regiono-
wi. Ma ono szansê staæ siê magnesem,
przyci¹gaj¹cym ambitn¹, uzdolnion¹
m³odzie¿ do studiowania na kierunkach
œcis³ych — jednak przy pewnym (eta-
towym) wsparciu ze strony W³adz
Uczelni.

Podstawowym przyrz¹dem obser-
wacyjnym placówki jest (podobnie jak

Fot. 5. Pami¹tkowe zdjêcie z teleskopem na pierwszy planie

by³o 5 lat temu) teleskop Schmidt-Cas-
segrain LX-200 firmy Meade o œredni-
cy zwierciad³a 30 centymetrów i ogni-
skowej 3 metry. Odbiornikami œwiat³a
s¹ dwie ch³odzone termoelektrycznie
kamery CCD — stosunkowo wielko-
formatowa matryca FLI IMG-6303E
oraz ma³a SBIG ST-7E, wraz z zesta-
wem fotometrycznych filtrów UBVRI.
Przy wspó³pracy z teleskopem Meade
LX-200 kamera FLI pozwala na uzy-
skanie pola widzenia 33'×21' (w przy-
padku kamery SBIG — tylko 8'×5').
Z kamer¹ SBIG ST-7E mo¿e wspó³pra-
cowaæ spektrograf SBIG SGS; taki
uk³ad daje mo¿liwoœæ rejestrowania
widm jasnych obiektów. Wszystkie
dane pomiarowe, zebrane przez kame-
ry CCD, s¹ transmitowane on-line do
pomieszczenia operatora (pokoju-ste-
rowni), lub do Internetu.

Do celów dydaktycznych i popula-
ryzatorskich wykorzystywane s¹ m.in.:
teleskop Celestron NexStar 8i o œred-
nicy lustra 20 cm oraz teleskop s³onecz-
ny firmy Coronado, umo¿liwiaj¹cy ob-
serwacje S³oñca w linii widmowej
H-alfa.

G³ównym programem obserwacyj-
nym jest monitorowanie nieba w celu
poszukiwania gwiazd zmiennych w sto-
sunkowo szerokich polach widzenia,
z wykorzystaniem zarówno teleskopu
typu Schmidt-Cassegrain, jak i refrak-
tora apochromatycznego o ogniskowej
600 mm. Obserwatorium ma po³¹cze-

nie œwiat³owodowe z uniwersyteckim
serwerem obliczeniowym Clusterix,
który w tych dniach przechodzi fazê
wstêpnego rozruchu. Z chwil¹ pe³nego
uruchomienia Clusterixa mo¿liwa bê-
dzie bie¿¹ca redukcja danych obserwa-
cyjnych i publikowanie ich w Interne-
cie. Dodatkowe algorytmy bêd¹ s³u¿y³y
monitorowaniu ma³ych cia³ uk³adu s³o-
necznego oraz poszukiwaniu komet,
asteroid (zw³aszcza potencjalnie koli-
zyjnych z Ziemi¹) i gwiazd superno-
wych. Drugi program badawczy obser-
watorium przewiduje szczegó³owe
obserwacje fotometryczne jaœniejszych
gwiazd zmiennych krótkookresowych,
na przyk³ad gwiazd typu W Ursa Ma-
joris. Jedynym utrudnieniem, jakie
mo¿e przeszkadzaæ prowadzeniu tak
zaprojektowanych obserwacji, jest brak
dobrej pogody fotometrycznej.

Obserwatorium otwarte jest na
wspó³pracê z innymi oœrodkami astro-
nomicznymi w Polsce i za granic¹ —
w ramach w³asnych lub wspólnych pro-
gramów badawczych. Kontakt z nami:

e-mail: bgrab@uni.opole.pl
moja strona: http://draco.uni.opo-

le.pl/~bgrab/bgrab/bg01.htm
strona KAiFT: http://draco.uni.opo-

le.pl/~bgrab/
Boles³aw Grabowski,

Marcin Szpanko


