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1. Astronomia Fal Grawitacyjnych

WYKŁADY ZAPROSZONE

• prof. Marek Biesiada,
Astrophysical sources of low-frequency gravitational waves.
The first successful detection of gravitational waves (GW) by LIGO in 2016, has
opened up a new window on the Universe allowing to register catastrophic events
involving big masses and strong space-time curvatures. This detection gave also
a new boost to the ideas of building new generations of detectors: ground-based
(operating at 1Hz - 100 kHz) with increased sensitivity, like the Einstein Telescope
(ET) or space-borne like LISA - sensitive to much lower frequencies (1mHz - 1Hz)
than ground-based detectors could ever be. Another approach is to use pulsar timing
arrays (PTA) for searches of GWs at even lower frequencies (1 nHz - 0.01 mHz). In
my talk I will review astrophysical sources of GWs which we expect to register with
ET, LISA and PTA. I will also discuss briefly why are these sources important from
scientific point of view.

• prof. dr hab. Tomasz Bulik,
Formation of black hole - black hole binaries.
I will describe the scenarios of formation binary black holes, such as those observed
recently in gravitational waves. I will discus the possibilities to distinguish these
scenarios as well as constraints on the models from stellar observations.

• prof. Samaya Nissanke,
The discovery of gravitational waves.

WYKŁADY ZGŁOSZONE

• dr Michał Bejger,
Gwiazdy neutronowe jako źródła fal grawitacyjnych.
Sieć naziemnych detektorów fal grawitacyjnych (Advanced LIGO i Advanced Virgo)
operuje w przedziale częstości odpowiadającym procesom związanym ze zwartymi
relatywistycznymi obiektami o masach gwiazdowych. Jednym z najbardziej obie-
cujących typów źródeł fal grawitacyjnych w tym zakresie są gwiazdy neutronowe.
Wykład ma na celu opis tych źródeł oraz przedstawienie przewidywań tego, w ja-
ki sposób obserwacje gwiazd neutronowych dostarczą nowych informacji z różnych
dziedzin astrofizyki.

• mgr Magdalena Szkudlarek,
Binary black holes originating from Globular Cluster.
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2. Radioastronomia i LOFAR/POLFAR

WYKŁADY ZAPROSZONE

• dr Alexander Drabent,
A new look to the low frequency sky with the LOFAR telescope.
LOFAR is a novel radio telescope with an unprecedented sensitivity at low observing
frequencies. The core of the intereferometer is located in the Netherlands. German
universities and research institutes operate six international LOFAR stations and
provide a long term archive. We briefly summarize the German contribution to
LOFAR and our participation in key science projects. Mapping the sky brightness
distribution with LOFAR has posed significant challenges due to the low observing
frequencies, the large field of view, and the huge amount of data to be processed.
Therefore, new calibration and imaging strategies have been developed. We briefly
summarise the current status of calibration and imaging and present recent results
on imaging diffuse radio emission in galaxy clusters. We show that international
stations allow us to map the sky with very high resolution and present the current
progress on calibration of the long baselines. Moreover, we show first imaging results
using the low band antennas (LBA).

• prof. Jason Hessels,
The International LOFAR Telescope: Opening a New Window on the
Universe.
The Low-Frequency Array (LOFAR) is the world’s largest and most sensitive telesco-
pe for observing the lowest frequencies of radio light visible from Earth (10-240MHz).
It is a network of tens of thousands of radio antennas spread across Europe, and
connected via high-speed fiber. This allows LOFAR to reach sub-arcsecond resolu-
tion. LOFAR is a flexible and powerful observatory, open to the entire international
community. It is probing a broad range of astrophysical topics, ranging from studies
of the Sun and solar system planets, to pulsars and supernova remnants in our our
galaxy, to high-redshift galaxies and galaxy clusters, and even out to the Epoch of
Reionization and the formation of the first generation of stars. In this talk I will
introduce LOFAR and present some of the scientific highlights to date.

WYKŁADY ZGŁOSZONE

• dr hab. Wojciech Lewandowski ,
Badania ośrodka międzygwiazdowego za pomocą obserwacji pulsarów.
Jednym z ważniejszych efektów propagacji promieniowania radiowego pulsarów w
ośrodku międzygwiazdowym jest poszerzenie obserwowanego kształtu profilu pul-
sara wywołane przez zjawisko roszpraszania sygnału. Nasze ostatnie badania prze-
prowadzone dla największej próbki pulsarów (z wykorzystaniem takich teleskopów
jak GMRT czy Effelsberg) pokazały, że efekt poszerzenia pulsu jest bardzo silnie
zależny od częstotliwości obserwacyjnej. Zależność ta jednak nie jest zgodna z prze-
widywaniami opartymi na prostych modelach opisujących turbulentny charakter
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materii międzygwiazdowej. Obserwacje na niskich częstotliwościach są kluczowe w
badaniach zjawiska rozpraszania, gdyż to właśnie w tym zakresie częstotliwości ob-
serwowane efekty są najsilniejsze. Idealnym instrumentem do wykonania takich ob-
serwacji są ostatnio uruchomione teleskopy pracujące na niskich częstotliwościach,
takie jak MWA, LWA czy LOFAR, w tym również pojedyncze stacje należące do
polskiego konsorcjum POLFAR. W moim wystąpieniu zaprezentuję pierwsze wyni-
ki badań rozpraszania sygnału pulsarów przy użyciu pojedynczych stacji systemu
LOFAR w Polsce.

• dr Andrzej Szary,
Charakterystyka dryfujących składowych pulsu radiowego a warunki nad
czapą polarną pulsarów.
Promieniowanie radiowe pulsarów jest generowane na wysokości ∼ 500 km, gdzie
pole magnetyczne ma strukturę dipolową. Z drugie strony, plazma odpowiedzialna
za emisję radiową, jest produkowana tuż nad powierzchnią czapy polarnej w tzw.
wewnętrzenj przerwie akceleracyjnej. Tym samym badanie charakterystyki dryfu-
jących składowych pulsów radiowych pozwala na pośrednie badanie zachowania
plazmy nad czapą polarną. Zaprezentujemy model, który łączy właściowści pro-
mieniowania radiowego z warunkami fizycznymi jakie panują tuż nad czapą polarną
pulsarów. Model ten pozwala oszacować powierzchniowe pole magnetyczne oraz jego
charakterystykę co jest kluczowe dla procesów generowania plazmy w wewnętrznej
przerwie akceleracyjnej.

• mgr Łukasz Tychoniec,
Chemical and kinematic complexity of the very young star-forming re-
gion Serpens Main observed with ALMA.
Deeply embedded Class 0 objects, the youngest low-mass protostars, are known to
be chemically rich. This richness is related to the physical processes associated with
star formation within dense clouds of cold dust and gas. Deep inside, the gas is
swept up and shocked by jets and outflows, while in parallel the material accretes
onto the protostar through the disk. Class 0 sources accrete matter most vigoro-
usly, also producing the most powerful outflows. Molecules are unique tracers of
these physical phenomena. We use Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
(ALMA) to study three Class 0 objects in the Serpens Main region (d=415 pc),
namely Ser-SMM1, Ser-emb 8 (S68N), and Ser-emb 8N. This small sample is at-
tractive since it contains the intermediate mass protostar Ser-SMM1 ( 100 Lsun)
as well as extremely high-velocity (EHV) molecular jets observed towards two of
the protostars. The high-resolution (0.5) Band 6 (1.3 mm) ALMA observation yield
spectra and maps showing various molecules. We present a comparison of abun-
dances of complex organic molecules such as methyl formate, ethyl cyanide, and
methanol for three protostars, providing important insights into the characteristics
of the hot core regions. The most luminous source, Ser-SMM1, shows the richest
chemical composition, but some complex molecules are also present in S68N. No
emission from complex organics is detected towards Ser-emb 8N, which is the least
luminous in the sample. We discuss whether these differences reflect an evolutionary
effect or whether they are due to different physical structures. We also analyse the
outflow structure from these young protostars by comparing emission of CO, SO,
H2CO and 13CS. EHV molecular jets originating from Ser-SMM1 and Ser-emb 8N
contrast with no such activity from S68N, which on the other hand presents a com-
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plex outflow structure with several spot shocks as far as 2000 AU from the central
protostar.

• dr Elżbieta Kuligowska,
Extremely high-redshifted giant radio galaxies?
Giant radio galaxies (GRGs) are defined as a double radio sources with linear size
of 1 Mpc or more. That sets them as the biggest single objectsever observed in
the Universe. FR-II type GRGs are extremely valuable for determining the features
of IGM(intergalactic medium). In particular, the proper determination of physical
conditions in the radio bridges of extremely large radio galaxies may be used to probe
the physical parameters of the IGM. Moreover, extremely high-redshifted GRGs
constitute the tool for studying the IGM at earlier cosmological epochs. However,
GRGs are very difficoult to find because of their relatively low radio brightness,
and distant (z > ∼ 1) FR-II type galaxies with large linear sizes are not easy to
detect because of their low radio flux, dramatically decreasing with the increase of
the spatial distance to the high-redshifted galaxy. Some GRGs at high redshift have
been discovered by accident. For this reason we developed simple automatic method
of finding possible candidates for the GRGs. Our main goal was determining the
highest possible sizes of FRII-type radio sources at redshift from range 1 < z < 3.
In this work, we conclude our efforts and presents the most interesting results.

• dr Jarosław Dyks,
Geneza polaryzacji radiowej pulsarów.
Pulsary wykazują szereg osobliwości polaryzacyjnych: występowanie podobnej ilości
ortogonalnych modów polaryzacji, przeskoki ortogonalne kąta polaryzacji na mak-
simach polaryzacji kołowej, silne dystorsje krzywych kąta polaryzacji. Wykażę, że
efekty te można zinterpretować jako skutek koherentnego dodawania ortogonalnie
spolaryzowanych fal w dwóch naturalnych modach propagacji. Model taki implikuje
charakterystyki polaryzacji przeciwne do tych, które oczekuje się dla niekoherent-
nego dodawania modów. Ich uwzględnienie pozwala zrozumieć szereg dziwacznych
zjawisk polaryzacyjnych, w szczególności takich jak pętle kąta polaryzacji pod cen-
tralnym składnikiem profilu.

• dr hab Krzysztof Chyży,
Low-frequency spectra of nearby galaxies with LOFAR.
We explore low-frequency spectra of galaxies in a large sample of objects of the Local
Universe. From estimated 150 MHz fluxes from the LOFAR MSSS survey and fluxes
at various frequencies obtained from the literature search we construct the integrated
radio spectra of the sample galaxies, look for their flattenings and turnovers. We
model how thermal (free-free) absorption and departure from a simple power-low
energy distribution of nonthermal electrons influence the shape of the spectra, and
look for evidences of cool ionized gas in galaxies. We also discuss how incoming
much deeper LOFAR surveys will enable investigation of more distant Universe and
expected changes in radio spectra of high-redshift galaxies.

• prof. nadzw Hanna Rothkaehl ,
Monitorowanie przestrzeni okołoziemskiej przy pomocy stacji LOFAR
PL610 w Borówcu.
LOFAR, czyli Low-Frequency Array to sieć radioteleskopów obserwujących w zakre-
sie bardzo niskich częśtotliwości od 10 do 250 MHz. Ze względu na swoje możliwości,
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instrument jest bardzo potężnym narzędziem nie tylko w dziedzinie radioastronomii,
ale również w obszarze nauk zajmujących się pogodą kosmiczną. Pojedyńcza stacja
składa się z dwóch pól antenowych: LBA (Low Band Antenna) dla zakresu często-
tliwości 10-90 MHz i HBA (High Band Antenna) pracujących w zakresie od 110 do
250 MHz. W ramach swojej działalności stacja PL610 w Borówcu będzie zajmowa-
ła się między innymi diagnostyką lokalnych własności jonosfery i analizą struktur
w niej występujących. Dodatkowo stacja wyposażona została w scyntylacyjny 100
Hz odbiornik GNSS monitorujący drobnoskalowe nieregularności jonosfery, riometr
oraz odbiornik radiowy do monitorowania szumów radiowych i radia cyfrowego w
otoczeniu stacji. Całość tworzy bardzo użyteczne narzędzie do analizy wlasności
plazmy jonosferycznej, której monitorowanie jest ważnym elementem nie tylko dla
dobrego zrozumienia globalnej pogody kosmicznej, ale również niezbędne przy bar-
dzo czułych na zmiany w jonosferze obserwacjach radioastronomicznych. Szczegóło-
wy zakres badawczy, oprócz globalnego planu obserwacji obiektów astronomicznych
w ramach Międzynarodowego Teleskopu LOFAR (ILT) dla stacji w Borówcu, to
diagnostyka przestrzeni okołoziemskiej, a także monitorowanie i diagnozowanie pro-
mieniowania radiowego pochodzącego ze Słońca i planet układu Słonecznego.

• dr hab. Arkadiusz Berlicki,
Obserwacje Słońca za pomocą radiointerferometru ALMA.
ALMA (Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array) jest jednym z najwięk-
szych naziemnych instrumentów służących obserwacji obiektów astrofizycznych. AL-
MA została zbudowana i jest wykorzystywana w ramach współpracy między takimi
organizacjami jak ESO, NRAO i NAOJ. Ze względu na bezprecedensowe możliwości
obserwacyjne, ALMA jest uważana za najnowocześniejsze urządzenie badawcze w
astrofizyce, które prawdopodobnie dostarczy nam wielu odkryć w ciągu następnej
dekady i później. Choć ALMA została zaprojektowana głównie w celu obserwacji
obiektów astrofizycznych takich jak gwiazdy, obiekty galaktyczne i pozagalaktyczne,
obserwacje naukowe Słońca są teraz także możliwe i rozpoczęły się już w bieżącym
cyklu 4 (2016-2017). Po krótkim wprowadzeniu do instrumentu ALMA zaprezen-
tuję możliwości wykorzystania tego radiointerferometru do obserwacji słonecznych,
które to obserwacje wymagały opracowania specyficznych trybów obserwacyjnych.
Ponadto zostaną zaprezentowane pierwsze wyniki naukowej kampanii obserwacyj-
nej (słoneczne mapy wykonane przez ALMA). Wreszcie przedstawię wstępne analizy
słonecznych danych z ALMA oraz teoretyczne symulacje obrazujące możliwości dia-
gnozowania plazmy słonecznej w milimetrowym zakresie widma Słońca.

• dr Bartosz Dąbrowski,
Pierwsze obserwacje Słońca za pomocą teleskopu LOFAR w Bałdach.
Program naukowy dla teleskopu LOFAR (ang. LOw-Frequency ARray) jest bar-
dzo bogaty. Pogrupowany został w tzw. Kluczowe Projekty Naukowe. Jeden z nich
dedykowany jest obserwacjom Słońca i pogodzie kosmicznej. Od października 2016
roku prowadzone są spektroskopowe obserwacje Słońca przy użyciu stacji LOFAR
w Bałdach koło Olsztyna. To jeden z głównych projektów dla tego teleskopu, jaki
prowadzony jest w tzw. modzie lokalnym. Pierwsze testowe obserwacje pokazują, że
stacja dostarcza wysokiej jakości widm dynamicznych, dzięki którym można bardzo
dokładnie badać zjawiska zachodzące na Słońcu.
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• mgr Aleksandra Wołowska,
What have we learned so far about compact AGNs.
The evolution of extragalactic radio sources has been a fundamental question in the
study of active galactic nuclei for several decades. However a clear picture of the
evolution of AGN as radio sources has only just begun to emerge. In the general
scenario of the evolution of powerful radio loud AGN, the younger and smaller
sources (Gigahertz-Peaked Spectrum and Compact Steep Spectrum) become a large-
scale FRI and FRII objects. However the growing number of observations of low
power radio sources and results of their analysis suggest that not just one, but at
least two evolutionary paths exist. During their evolution, the radio jests traverse
the ISM and try to leave the host galaxy. The jet-ISM interaction can be very strong
and it appears to be a crucial scenario in the evolution of radio sources. On the other
hand, the studies of the optical properties of radio-loud AGN suggest the existence
of two radio source populations where the main discriminant is the accretion rate
onto the central black hole. According to these studies, high excitation galaxies are
distinctive in strong evolution while the low excitation galaxies are either slowly-
evolving or not-evolving group of sources. There is also a suggestion that young
radio-loud AGN can be short-live objects. The analysis of the radio, optical and
X-ray properties of a sample of low-luminosity compact objects carried out by our
group over the last few years suggests that much larger population of short-lived
low-power radio sources exist, and needs to be explored. Moreover, these sources
present an unique opportunity to study fast-evolving and intermittent AGN jets.
The Caltech-NRAO Stripe 82 Survey (CNSS), a multi-epoch radio transient survey
carried out recently with the Jansky VLA, has facilitated an unbiased study of these
sources for the first time. In my presentation I would like to discuss the results of
CNSS survey, our earlier studies of observations carried out with VLBI network,
Keck telescopes and Chandra X-ray observatory as well as the future possibilities
of low-frequency observations with LOFAR.

• mgr Karolina Rożko,
Widma pulsarów radiowych z maksimum około 1 GHz.
Większość widm pulsarów radiowych jest dobrze opisana przez pojedynczą funkcję
wykładniczą. Istnieje jednak grupa pulsarów, których widma odbiegają od tej regu-
ły. Należą do nich tzw. widma typu GPS (z ang. gigahertz-peaked spectra), które
charakteryzują się pozytywnym indeksem widmowym poniżej częstotliwości piku
(w okolicy 1 GHz). W pracach Lewandowski (2015), Basu (2016) i Kijak (2017)
wykorzystano model swobodno-swobodnej absorpcji termicznej, aby wyjaśnić ob-
serwowaną zmianę indeksu widmowego z ujemnej na dodatnią. Rozważany proces
absorpcji może zachodzić w otoczeniu pulsara np. w mgławicy pulsarowej, w pozo-
stałości po supernowej lub w chłodnym obłoku H II. Do dnia dzisiejszego zaklasy-
fikowano 25 widm pulsarów radiowych typu GPS. W moim wystąpieniu podsumuję
stan wiedzy na temat znanych widm typu GPS. W szczególności omawiając wid-
ma trzech pulsarów: J1745-2900 - radiomagnetara znajdującego się blisko centrum
Galaktyki; B1800-21 - pulsara podobnego do Veli, który ma zmienne widmo oraz
J1740+1000 - pulsara, dla którego najnowsze obserwacje pozwalają rozstrzygnąć,
że posiada widmo typu GPS.
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• dr Leszek Błaszkiewicz,
Wyniki obserwacji pulsarów radioteleskopem PL612 w Bałdach należą-
cym do systemu LOFAR.
Radioteleskop PL612 położony w Bałdach i należący do Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego prowadzi obserwacje zarówno w ramach europejskiej sieci LOFAR oraz
indywidualnie. W drugim z wymienionych modów najważniejszym programem ba-
dawczym jest obserwacja i analiza sygnałów pochodzących od pulsarów. Program
badawczy obejmuje monitorowanie kilkudziesięciu pulsarów w paśmie dostępnym
dla systemu LOFAR i analizie pod kątem krótko- i długookresowych zmian mor-
fologii. Daje to możliwość wyciągania wniosków odnośnie najbliższego otoczenia
gwiazdy neutronowej, a także zmian zachodzących w sygnale podczas jego propa-
gacji. Podczas wykładu przedstawione zostaną aspekty obserwacyjne oraz uzyskane
dzięki PL612 wyniki naukowe.
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3. Egzoplanety i Układ Słoneczny

WYKŁADY ZGŁOSZONE

• dr Bartosz Gauza,
Benchmark brown dwarf companions as exoplanets analogues.
Substellar companions directly imaged around stars are key objects to better un-
derstand the formation and evolution of brown dwarfs and massive planets, as we
can infer physical properties like the age, distance or metallicity from their host
stars. Moreover, we can characterize such companions spectroscopically, seeking for
features that may provide information on the properties of gas giant exoplanets fo-
und by transit and RV surveys, in particular, on the characteristics and composition
of their complex atmospheres. I will outline the main objectives and present early
results of our program aiming to identify and characterize substellar companions to
stars using the ongoing VISTA Hemisphere Survey (VHS) and previous surveys like
the 2MASS and WISE. Focusing on the young L and T dwarfs and objects from the
frontier of the Y-type dwarfs we enter the domain of planetary masses and tempe-
ratures below 600 K, looking for similarities and differences in spectral features and
other properties of these objects and directly imaged giant planets.

• dr Krzysztof Hełminiak,
Bezpośrednie obrazowanie planet wykrytych innymi metodami.

• Przemek Mróz,
Exploring the free-floating planet population with the OGLE data.
Theories of planet formation predict the existence of a population of unbound (free-
floating) planets. Gravitational microlensing provides a unique tool for studying the-
se objects. The breakthrough results of Sumi et al. (2011) claimed that free-floating
planets are as common as main-sequence stars. However, these results appear to di-
sagree with censuses of substellar objects in young clusters and star-forming regions
and with predictions of planet formation theories. I will present the first results of
an analysis of a ten times larger sample of microlensing events discovered by the
OGLE-IV survey during the years 2010-2016. They shed new light on the population
of free-floating planets.

• dr Dagmara Oszkiewicz,
Inner Main Belt V-type asteroids as tracers of early planetesimals.
Planetesimals were the first large, solid bodies that formed in the Solar System four
billion years ago. Solar System formation and evolution theories imply the presence
of multiple (from about 50 to 100) different, differentiated (into distinct geological
layers: core, mantle and crust) planetesimals in the early stages of the Solar System
formation. It is thought that planetesimals that were larger then around 200 km in
diameter went though thermal differentiation. They were heated and melted, cre-
ating distinct geological layers (iron core, silicate mantle and crust). They were then
collisionaly disrupted during later stages of Solar System evolution. The disrupted
fragments of those bodies can be found in the current Main Asteroid Belt and in the
meteorite collections today. In particular V-type asteroids and HED meteorites are
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identified as parts of crusts and mantles of thermally evolved planetesimals. Several
of the HED meteorites (for example Bunburra Rockhole, Ibitra, Pasamonte, PCA
91007, NWA 011, A-881394, and others) show oxygen isotope ratios suggesting that
they must have originated in at least five distinct bodies. Iron meteorites (parts of
cores of differentiated planetesimals) show even grater diversity indicating even up
to 100 distinct bodies. Despite the overwhelming meteoritic evidence, the amount of
differentiated asteroids (fragments of differentiated planetesimals) observed today
does not match the meteoritic evidence and the multiple differentiated planetesimals
theories. This is known as the ”missing mantle” problem. In this talk I will inve-
stigate one of the possible evolutionary scenarios of the differentiated planetesimals
evolution and its implications to the current Main Asteroid Belt. I will show the
first results and identification of the diverse mantle material in the inner Main Belt
and its implications to the formation location of the differentiated planetesimals.

• dr Paweł Zieliński,
Poszukiwanie młodych tranzytujących egzoplanet w ramach projecktu
YETI.
Projekt YETI (Young Exoplanet Transit Initiative) polega na fotometrycznym mo-
nitoringu wybranych gromad otwartych w celu poszukiwania młodych tranzytu-
jących egzoplanet, małomasywnych układów zaćmieniowych a także badania ob-
serwowanych gwiazd pod kątem ich zmienności. Projekt opiera się na współpracy
sieci teleskopów klasy 1 m, rozmieszczonych w kilkunastu obserwatoriach na Ziemi
w taki sposób, aby przez 10-14 dni nieprzerwanie prowadzić obserwacje wybranej
gromady. Obecnie znanych jest ponad 3500 egzoplanet, ale ciągle brakuje odkryć
tranzytów egzoplanetarnych wokół gwiazd młodszych niż 100 mln lat. Zdecydowa-
na większość monitorowanych w tym celu gromad gwiazdowych charakteryzuje się
wiekiem rzędu miliardów lat i to wydaje się być głównym powodem braku odpo-
wiedzi na pytanie czy planety-olbrzymy powstają wskutek kontrakcji grawitacyj-
nej czy też akrecji materii na skaliste jądro. Dlatego poszukiwanie planet wokół
gwiazd w młodych gromadach ma kluczowe znaczenie aby testować różne aspekty
współczesnych modeli formowania się i ewolucji planet. W trakcie prezentacji omó-
wiony zostanie obecny status projektu YETI oraz najnowsze wyniki prowadzonych
kampanii obserwacyjnych dla trzech gromad otwartych: NGC 869, NGC 884 i IC
4665. Najbardziej obiecujące wyniki jak do tej pory otrzymano dla gwiazdy typu
T Tauri obserwowanej w gromadzie 25 Ori, CVSO 30, liczącej sobie ok. 3 mln lat.
Obserwacje fotometryczne i dodatkowo spektroskopowe doprowadziły do odkrycia
kandydatki na najmłodszy układ egzoplanetarny. Bazując na dotychczasowym do-
świadczeniu sieci teleskopów YETI, ciągłym rozwijaniu algorytmów numerycznych
w celu detekcji sygnałów tranzytów planet oraz otrzymanych wynikach z pierwszych
kampanii obserwacyjnych, oczekujemy odkrycia kilkunastu młodych tranzytujących
obiektów, zarówno egzoplanet, jak i brązowych karłów i małomasywnych gwiazd. To
pozwoli na nawet trzykrotne zwiększenie liczby znanych tranzytujących egzoplanet
młodszych niż 100 mln lat. Precyzja pomiarów fotometrycznych uzyskiwana dla
1-metrowego teleskopu używanego w ramach sieci YETI pozwala na wykrywanie
tranzytów planet wielkości Jowisza znajdujących się na ciasnych orbitach o okre-
sach dochodzących do 30 dni. Oprócz tego, rejestrowane są setki nowych gwiazd
zmiennych (zaćmieniowych, pulsujących, nieregularnych itp.), co czyni ten projekt
niezwykle interesującym z astrofizycznego punktu widzenia.
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• dr Cezary Migaszewski,
Powstawanie rezonansów ruchów średnich na skutek migracji planet w
dyskach protoplanetarnych.
Obecnie znanych jest wiele planet obiegających swoje macierzyste gwiazdy w odle-
głościach kilku-kilkunastu dni. Powszechnie uważa się, że planety takie nie powstały
w obserwowanych odległościach od gwiazdy, lecz dalej, a następnie migrowały w kie-
runku gwiazdy na skutek oddziaływania pływowego z dyskiem protoplanetarnym.
Jeśli w dysku są dwie planety, z których zewnętrzna migruje szybciej niż wewnętrzna
(migracja zbieżna), to może dojść do powstania rezonansu ruchów średnich. Natu-
ralną konsekwencją migracji zbieżnej w układach z kilkoma planetami jest powstanie
łańcucha rezonansów. Przy braku innych efektów (turbulencji w dysku lub obecności
planetezymali) układy podlegające migracji zmierzają do konfiguracji okresowych.
W trakcie referatu omówię własności układów wieloplanetarnych odkrytych w ra-
mach misji KEPLER, które mogą pomóc określić parametry migracji.

• dr Michał Drahus,
Powstawanie rodzin małych planetoid w świetle najnowszych badań ak-
tywnej planetoidy P/2012 F5.
Rodziny planetoid to grupy obiektów o podobnych orbitach, które powstały z roz-
padów większych ciał w zamierzchłej przeszłości. Zostały po raz pierwszy wykryte
blisko sto lat temu (Hirayama 1918, AJ 31, 185) i od tamtej pory tradycyjnie uzna-
wane są za produkty zderzeń planetoid. Jedyny wyjątek stanowiły do niedawna
pewne szczególne pary małych planetoid, zidentyfikowane niespełna dekadę temu,
których ciała macierzyste podzieliły się na dwie części wskutek szybkiego tempa wi-
rowania (Pravec et al. 2010, Nature 466, 1085). Tradycyjne rozumienie pochodzenia
rodzin planetoid okazuje się jednak dalece niekompletne w świetle najnowszych ba-
dań przeprowadzonych przez nasz zespół. Wykorzystując teleskop Keck II na Mauna
Kea (Hawaje, USA) wykryliśmy młode fragmenty i wyznaczyli tempo rotacji aktyw-
nej planetoidy P/2012 F5 (Drahus et al. 2015, ApJL 802, L8), która stała się w ten
sposób pierwszym obiektem w Układzie Słonecznym ze zmierzonymi obiema wła-
snościami. Badania pokazały, że rotacja P/2012 F5 jest najszybszą znaną wśród
aktywnych planetoid (a także komet) oraz że jej tempo jest wystarczająco duże,
by wyjaśnić fragmentację obiektu poprzez niestabilność rotacyjną. Dalsze badania,
przeprowadzone Kosmicznym Teleskopem Hubble’a, pokazały, że P/2012 F5 utwo-
rzyła pierwszą znaną nauce rodzinę planetoid we współczesnych czasach i że jest
to prawdopodobnie pierwsza zidentyfikowana rodzina planetoid pochodząca z roz-
padu rotacyjnego a nie kolizji z innym ciałem (Drahus & Waniak 2016, 48th DPS
meeting, 522.03). Uzyskane przez nas wyniki pozwalają wprowadzić podział rodzin
planetoid na dwie odrębne kategorie: znane od dawna rodziny kolizyjne i nową klasę
rodzin rotacyjnych. Ta druga kategoria w naturalny sposób uogólnia wspomnianą
wcześniej klasę par planetoid, które w świetle badań P/2012 F5 rozpoznajemy ja-
ko rodziny rotacyjne o dwóch składnikach. Planetoidy o znikomej wytrzymałości a
jednocześnie dostatecznie małe, by zmieniać tempo rotacji wskutek działania efek-
tu YORP, mogą rozpadać się rotacyjnie na masową skalę, stanowiąc istotne źródło
rodzin planetoid o niewielkich rozmiarach. Ich liczba będzie przypuszczalnie rosnąć
wraz ze wzrostem czułości wielkoskalowych przeglądów nieba.
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• dr hab. Agnieszka Kryszczyńska,
Sześciopak serwisów ESA wspomagających obserwacje planetoid i analizę
danych.
Od kilku lat Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM we współpracy z firmą
ITTI realizuje projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej związane ze wspoma-
ganiem misji Gaia oraz systemem SSA (Space Situational Awareness) w Polsce.
Dwa projekty zostały zakończone: NEO-Tools (NEO User Support Tools) i Gaia-
GOSA (Gaia-Groundbased Observational Service for Asteroids), a ich rezultatem są
m.in. serwisy internetowe. Dwa kolejne projekty są w trakcie realizacji - NEO-DECS
(NEO Data Exchange and Collaboration Service), NOAS (NEO&SST Observation
Assistant Service). Realizacja dwóch najnowszych projektów: SANORDA (Service
for Archival NEO Orbital and Rotational Data Analysis) i GAVIP-GC (GAVIP-
GridComputing) rozpocznie się wkrótce. W czasie wykładu zaprezentowane zostaną
w skrócie wyniki zakończonych projektów oraz założenia i cele projektów realizowa-
nych obecnie.

• dr Gracjan Maciejewski,
WASP-12 b - egzoplaneta spadająca na gwiazdę?
Egzoplaneta WASP-12 b należy do grupy tranzytujących gorących jowiszy o naj-
krótszych okresach orbitalnych. Jej okres orbitalny wynosi zaledwie 26 godzin i 12
minut. Chronometraż zjawisk tranzytów planety wskazuje, że jej okres orbitalny sys-
tematycznie skraca się w tempie 26 milisekund na rok. Przewidywania teoretyczne
sugerują, że za to zjawisko mogą być odpowiedzialne pływy, jakie planeta wzbudza
na gwieździe. W efekcie rozpraszania zmagazynowanej w nich energii oraz specy-
ficznej konfiguracji, w której okres orbitalny planety jest krótszy od okresu rotacji
gwiazdy, planeta traci moment pędu związany z ruchem orbitalnym i zacieśnia swo-
ją orbitę - w przypadku WASP-12 b o 600 m rocznie. Rachunki wskazują, że planeta
ostatecznie spadnie na gwiazdę za około milion lat.
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4. Astrofizyka gwiazdowa

WYKŁADY ZAPROSZONE

• prof. Andrzej Pigulski,
Konstelacja BRITE: astrofizyka z wykorzystaniem nanosatelitów.
Od czterech lat konstelacja pięciu nanosatelitów BRITE, w tym dwóch polskich, pro-
wadzi dokładne pomiary fotometryczne kilkuset najjaśniejszych gwiazd na niebie w
wybranych polach gwiazdowych wzdłuż płaszczyzny Galaktyki. Typowe obserwacje
danego pola obejmują około 5-6 miesięcy, a prowadzone są w dwóch pasmach foto-
metrycznych, niebieskim i czerwonym. Dzięki obserwacjom BRITE uzyskano wiele
ciekawych, a nawet przełomowych wyników odnoszących się w ogromnej większo-
ści do gorących gwiazd masywnych. Dotyczą one m.in.: pulsacji w gwiazdach ma-
sywnych, znaczenia pulsacji dla tworzenia dysków okołogwiazdowych w gwiazdach
Be, istnienia wzbudzanych pływowo modów w masywnych układach podwójnych,
zmienności gwiazd typu O i pulsacji w składnikach ciasnych układów podwójnych.
W swoim wystąpieniu przedstawię najciekawsze wyniki uzyskane do tej pory dzięki
danym z satelitów BRITE.

WYKŁADY ZGŁOSZONE

• dr Ewa Niemczura,
53 Per w obserwacjach satelity BRITE.
Przedstawiam analizę nowych obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych dla
53 Per, jednej z najwcześciej odkrytych gwiazd pulsujących typu B. 53 Per by-
ła obserwowana przez satelity konstelacji BRITE (Uni-BRITE, BRITE-Toronto,
BRITE-Lem) i Coriolis/SMEI. Analiza tych danych pozwoliła na wyznaczenie dzie-
sięciu niezależnych częstości typu SPB dla 53 Per. Wysokiej rozdzielczości obser-
wacje spektroskopowe pochodzą z obserwatoriów w Tautenburgu (TLS), Arizonie
(PST2), Borowcu (PST1) i innych. Z danych spektroskopowych uzyskano cztery
niezależne częstości. Na podstawie zebranych danych spektroskopowych wyznaczo-
ne zostały również parametry atmosferyczne i skład chemiczny 53 Per.

• prof. Roberto Mignani,
Evidence of QED effects from the polarisation of the optical radiation
from an Isolated Neutron Star.
RX J1856.5-3754 is a radio-quiet Isolated Neutron Stars (INSs) discovered in the
soft X-rays through its purely thermal surface emission. Owing to its large inferred
magnetic field of ∼ 1013 G, radiation from its surface is expected to be substantially
polarised, independently on the mechanism actually responsible for the thermal
emission. A large observed polarisation degree is, however, expected only if quantum-
electrodynamics (QED) polarisation effects are present in the magnetised vacuum
around the star. In this talk, I will report on the measurement of optical linear
polarisation for RX J1856.5-3754 (V ∼ 25.5) with the Very Large Telescope. We
measured a polarisation degree P.D. = 16.43% +/- 5.26%, large enough to support
the presence of vacuum birefringence, as predicted by QED.
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• dr Michał Siwak,
Jak wytłumaczyć quasi-okresową zmienność gwiazdy FU Ori.
Obserwacje gwiazd typu T Tauri, wykonywane nieprzerwanie z orbity okołoziem-
skiej przez kilkadziesiąt dni przyczyniły się do pozytywnej weryfikacji modelu akrecji
magnetosferycznej plazmy z dysku na gwiazdę . Magnetosfera gwiazdy oddziałuje
także z plazmą dysku i powoduje zaburzenia jego struktury, co przewidują modele
numeryczne. Obiektami idealnie nadającymi się do badania tego typu zaburzeń w
dyskach klasycznych gwiazd typu T Tauri są gwiazdy typu FU Ori. Zwiększone o
3-4 rzędy wielkości tempo akrecji sprawia, że w dziedzinie wizualnej jasność dys-
ków gwiazd typu FU Ori ponad stukrotnie przewyższa jasność gwiazdy. Precyzyjne
obserwacje fotometryczne FU Ori wykonane przez satelitę MOST, uzupełnione o
naziemne obserwacje wielokolorowe, pozwalają na pierwszy zgrubny opis sytuacji
panującej w dysku tej młodej gwiazdy.

• dr Agnieszka Słowikowska,
Linear polarimetric survey of white dwarfs.
We performed observations of 28 white dwarfs (WDs) as the second part of our white
dwarf optical linear polarimetric survey. Our study shows that highly linear polari-
zed white dwarfs are very rare. However, three systems, WD1336+123 (DB+dM4),
WD1415+234 (DBA) and WD1619+123 (DA+dG0), show linear polarization de-
gree higher than 1%. In particular WD1415+234 with polarization degree 2.6% is
the strongest polarized WD in our total sample of 101 objects. We propose that this
white dwarf could share common polarimetric properties with the recently discove-
red white dwarf pulsar in the AR Sco binary. We found that the median polarization
degree of isolated DA WDs and DB WDs is similar but lower than the median po-
larization of isolated DC WDs. The DB WDs in binaries seem to be more polarized
than binaries containing DA+dM or double degenerated systems (DDSs) with DA
component. Additionally, we present for the first time, the measurements of opti-
cal linear polarization of both components in two common proper motion binary
systems (CPMBs): WD1336+123 and the Sirius-like system WD2129+000. Becau-
se the vast majority of white dwarfs have very low polarization degree (< 0.5%),
they can be used as faint linear polarization standards. Our sample covers SDSS r
magnitude range from 13 to 17 and right ascension range from 13 h to 24 h, with
the extension from 01 h to 03 h.

• prof. Ryszard Szczerba,
Proces powstawania i ewolucji gwiazd w zewnętrznych częściach Galak-
tyki.
Obserwacje podczerwone Spitzer’a, dzięki czułości, dynamice oraz wysokiej efektyw-
ności, pozwoliły na obserwacje wybranych dużych obszarów Galaktyki w pasmach
3.6, 4.5, 5.8, 8.0 oraz 24 µm. W proponowanym wykładzie przedstawię wstępne
wyniki analizy danych ze Spitzera, uzupełnionych przez inne dostępne przeglądy
fotometryczne, dla obszarów o rozmiarach 20-30 stopni kwadratowych leżących w
płaszczyźnie Galaktyki i skupionych wokół długości galaktycznych l=105◦ i l=220◦.
Te zewnętrzne obszary Galaktyki, pozwalające na obserwacje trzech ramion spiral-
nych: Lokalnego (Orion), Perseusza i Zewnętrznego, które znajdują się w odległości
odpowiednio ∼ 9 kpc, ∼ 10 kpc, oraz ∼ 14 kpc od centrum Galaktyki, nie były
dotychczas analizowane z punktu widzenia procesu powstawania gwiazd ani też z
punktu widzenia ich ewolucji. Zewnętrzne obszary Galaktyki znacznie różnią się od
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tych wewnątrz orbity słonecznej: zawartość metali jest niższa niż w wewnętrznych
obszarach Drogi Mlecznej; dysk gazowy Galaktyki charakteryzuje się wygięciem i
zwiększającą się grubością wraz z odległością od centrum Galaktyki; strumień pro-
mieniowania kosmicznego jest niższy, niższa jest też średnia gęstość obłoków mo-
lekularnych. Nasze badania pozwalają na zbadanie wpływu tych zjawisk na proces
tworzenia się i ewolucji gwiazd.

• dr Agata Karska,
The role of ultraviolet radiation in the earliest stages of star formation.
Stars form in dense molecular clouds, where gas and dust are typically well-shielded
from the interstellar UV radiation. Nonetheless, UV photons can be produced in situ
in the surroundings of young protostars, either by the accretion of material onto the
protostar or powerful shocks driven by the protostellar jets. Recent observations
with Herschel reveal that even relatively small UV fields dramatically alter the
chemical composition of the gaseous envelopes, as best seen in the observations of
light (ionised) hydrides (e.g. OH, CH, OH+, CH+), thus providing new insights
into a UV-driven chemistry. I will show how the observations of hydrides allow us
to interpret the origin of far-IR spectra from low-mass protostars. In particular, I
will demonstrate that hydrides in velocity-resolved Herschel/HIFI profiles pin-point
the location of UV dissociated gas in the immediate surroundings of protostars
(Kristensen et al. 2013, A&A, 557, 23). The same physical component is isolated
in the H2O and high-J CO lines and quantitatively explains the shape of the CO
ladders towards those sources. Furthermore, the observed H2O / OH ratio is only
explained by employing new models of UV-irradiated shocks (Karska et al. subm.).
In conclusion, observations of hydrides and related species provide new insights into
how protostars feed back on their parental material, potentially altering the initial
conditions for how planets form.

• dr Arkadiusz Hypki,
Układy hierarchiczne w gromadach gwiazdowych.
Gromady gwiazdowe to skupiska gwiazd grawitacyjnie związanych ze sobą. Dzie-
li się je zwyczajowo na gromady otwarte i kuliste. Te drugie są znacznie więk-
sze, a niektóre posiadają nawet ponad milion gwiazd. Są w przybliżeniu sferycz-
nie symetryczne, a wiek niektórych jest prawie taki jak Wszechświata. Gromady
gwiazdowe są niezwykle ważnymi obiektami astronomicznymi zarówno dla obser-
wacji jak i dla symulacji numerycznych, gdyż tworzą one doskonałe warunki do
powstawania egzotycznych obiektów. W gromadach zaobserwować można praktycz-
nie każdy typ gwiazd w dowolnej konfiguracji, np: ciasne układy podwójne, gwiazdy
kataklizmiczne, gwiazdy typu błękitni maruderzy. Gromady kuliste są doskonały-
mi obiektami astrofizycznymi nadającymi się do badania całego zestawu różnych
skomplikowanych procesów fizycznych zachodzących pomiędzy gwiazdami. Wśród
ciekawych obiektów, które spotkać można w gromadach kulistych są również układy
hierarchiczne. Gwiazdy potrójne zostały odkryte stosunkowo niedawno w groma-
dach otwartych (np. w NGC6231 Raboud (1998)) oraz gromadach kulistych (np. w
M4 Arzoumanian (1996), Fonseca (2015)). Gromady kuliste, które w przeciwieństwie
do gromad otwartych są znacznie większe, sprzyjają powstawaniu takich układów
hierarchicznych dlatego, że może w nich dochodzić częściej do silnych zderzeń dyna-
micznych. Wynikiem takiego zderzenia pomiędzy np. dwoma układami podwójnymi
może być powstanie właśnie układu hierarchicznego. Wówczas taki układ ewoluuje

20



dalej prawie jak system izolowany, aż do następnego zderzenie dynamicznego, al-
bo innego procesu fizycznego, który mógłby zmienić parametry tego układu (np.
przepływ masy pomiędzy składnikami, czy kolizja z inną gwiazdą). W czasie wy-
kładu przedstawię pierwsze wyniki statystycznej analizy układów hierarchicznych w
gromadach kulistych na podstawie symulacji kodem numerycznym MOCCA (Hypki
2013). Analiza układów hierarchicznych będzie przeprowadzona zwłaszcza w kon-
tekście tego jaki wpływ na ich stabilność mają parametry gromady. Celem wykładu
będzie przedstawienie m.in. jak różne warunki początkowe gromad kulistych wpły-
wają na liczbę tworzonych i rozrywanych układów hierarchicznych oraz jaka jest
liczba układów hierarchicznych i jaka część z nich jest stabilna, gdy są wyrzucane z
gromady w wyniku oddziaływań.

• dr Marcin Hajduk,
Widma radiowe mgławic planetarnych.
Widma radiowe mgławic planetarnych są źródłem informacji o ich strukturze i para-
metrach fizycznych. Przedstawię wyniki analizy obserwacji radiowych 49 mgławic w
szerokim zakresie częstości. Szczególną uwagę zwrócę na występowanie promieniowa-
nia nietermicznego oraz obecność gradientów gęstości. Strumienie radiowe posłużą
również do wyznaczenia ekstynkcji międzygwiazdowej w kierunku obserwowanych
mgławic.

21



5. Kosmologia i skale Wszechświata

WYKŁADY ZAPROSZONE

• prof. Carlos Frenk,
TBA

• dr Noam Libeskind,
TBA

WYKŁADY ZGŁOSZONE

• dr Aleksandra Solarz,
Automatised novelty detection in the WISE survey.
Wide-angle photometric surveys of previously uncharted sky areas or wavelength
regimes will always bring in unexpected sources whose existence and properties
cannot be easily predicted from earlier observations: novelties or even anomalies.
Such objects can be efficiently sought for with novelty detection algorithms. Here
we present an application of such a method, called one-class support vector machi-
nes (OCSVM), to search for anomalous patterns among sources preselected from
the mid-infrared AllWISE catalogue covering the whole sky. To create a model of
expected data we train the algorithm on a set of objects with spectro- scopic identi-
fications from the SDSS DR13 database, present also in AllWISE. OCSVM detects
as anomalous those sources whose patterns WISE photometric measurements in this
case are inconsistent with the model. It successfully finds artefacts, such as objects
with spurious photometry due to blending, but most importantly also real sources
of genuine astrophysical interest. Among the latter, OCSVM has identified a sample
of heavily reddened AGN/quasar candidates distributed uniformly over the sky and
in a large part absent from other WISE-based AGN catalogues. It also allowed us to
find a specific group of sources of mixed types, mostly stars and compact galaxies.
By combining the semi-supervised OCSVM algorithm with standard classifica- tion
methods it will be possible to improve the latter by accounting for sources which are
not present in the training sample but are otherwise well-represented in the target
set. Anomaly detection adds flexibility to automated source separation procedures
and helps verify the reliability and representativeness of the training samples. It
should be thus considered as an essential step in supervised classification schemes
to ensure completeness and purity of produced catalogues.

• dr hab. Agnieszka Pollo,
How luminous galaxies trace the dark Universe.
I present the most recent results of the VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey
(VIPERS). VIPERS - with its ∼ 90, 000 spectroscopically measured galaxies in
an unprecedentedly large volume (5× 107h−3Mpc3), and an effective spectroscopic
sampling > 40% - can be considered the state-of-the-art counterpart of ”local”

22



(z < 0.2) cosmological surveys but targeting the epoch at z ∼ 1. How different
were galaxies 8 bln years ago in comparison to their descendants we find in our
local Universe? What are the properties of the 3D cosmic structure emerging from
VIPERS measurements? What can they tell us about the properties and history of
the cosmic stricture woven from dark matter and even more elusive dark energy? I
try to answer some of these questions (and possibly some other).

• dr Maciej Bilicki,
Kilo-Degree Survey: a new era in observing the large-scale structure.
The Kilo-Degree Survey (KiDS) is one of the major photometric surveys of the
present decade. It is observing 1500 deg2 of the southern sky down to r∼ 25 mag
with imaging quality unprecedented at such angular scales and depths. KiDS focuses
mostly on the weak lensing effect on the large-scale structure, but it is also used
for many other applications. I will present some of them, as well as discuss my
particular involvement in the survey. The latter includes obtaining accurate and
precise photometric redshifts for KiDS galaxies, which is a crucial requirement for
most of the cosmological analyses done with the survey.

• mgr Tomasz Krakowski,
Machine learning in astrophysics.
Astronomical surveys provide an ever-increasing amount of data that requires time-
consuming analysis. There are many parameters that can be used to distinguish
different type of astronomical objects. Therefore statistical tools are increasingly
used for this purpose. For this reason, it is very important to automate this process.
One possibility is to use supervised learning algorithms. I will present an example of
the use of SVM supervised learning algorithms based on the publication ”Machine-
learning identification of galaxies in the WISE × SuperCOSMOS all-sky catalog”
Machine learning algorithms can also have other uses, for example, clustering of
data. For example the basis for analyzing the evolution of galaxies is to divide
objects into groups with similar properties. These divisions are realized by means of
eg 3 dimensions. The disadvantage of such a solution is the possibility of overlooking
subtle differences between groups of galaxies. For this reason, we have attempted to
use usupervised learning algorithms to divide data in multidimensional space. I will
present this subject on the example of VIPERS data.

• dr Dariusz Graczyk,
Skalowanie wszechświata: wyznaczenie odległości do Wielkiego Obłoku
Magellana z dokładnością 1%.
Kluczowym zadaniem projektu Araucaria jest wyznaczenie bardzo precyzyjnej odle-
głości do Wielkiego Obłoku Magellana (LMC) co pozwoliłoby na znaczącą redukcję
niepewności wyznaczenia lokalnej wartości parametru Hubble’a H0. W tym celu
wybraliśmy dwadzieścia układów zaćmieniowych zawierających olbrzymy późnego
typu i znajdujących się w LMC. Wyznaczyliśmy do nich precyzyjne indywidualne
odległości, korzystając z nowo wyznaczonej przez nas kalibracji jasności powierzch-
niowej dla gwiazd późnego typu. Całkowity błąd wyznaczenia odległości do LMC nie
przekracza 1.3% co przekłada się na dokładność wyznaczenia parametru H0 lepszą
niż 2.0%.
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• dr Janusz Krywult,
Struktura i ewolucja galaktyk o z ∼ 1.
Zaprezentujemy badania przeprowadzone z wykorzystaniem galaktyk ze spektrosko-
powego przeglądu VIPERS, położonych w zakresie średniego redshiftu 0.5 < z < 1.
Precyzyjna selekcja obiektów, z zastosowaniem koloru UBV i indeksu Sersica, umoż-
liwiła podział galaktyk na dwie główne populacje morfologiczne, typu wczesnego i
późnego. Bezprecedensowo duża próbka galaktyk pozwoliła stwierdzić, że już we
Wszechświecie o z ∼ 1 istniał podział na dyskowe galaktyki aktywne gwiazdotwór-
czo i „wygasłe” galaktyki sferoidalne. Szczegółowe badania zależności fizycznych
łączących kolor, kształt, jasność oraz rozmiar galaktyk w obu typach morfologicz-
nych pozwalają na prześledzenie relacji pomiędzy budową morfologiczną a procesami
fizycznymi zachodzącymi w różnych typach galaktyk.

• dr. hab Włodzimierz Godłowski,
The Investigation of the Luminosity Function for Sample 6168 Galaxy
Clusters.
The analysis of the luminosity function is an important problem of astrophysics
(Lin & Kirshner 1996). It is important for analysis of large scale structure statistics
and the interpretation of galaxy counts. The problem of the analysis of luminosity
function for galaxy cluster, (contrary to the analysis of luminosity function for in-
dividual optical galaxies and radio galaxies) is rather negligent till now. We have
decided to construct and investigate the luminosity function of galaxy cluster. This
was performed by counting brightness of 6168 galaxies belonging to clusters from
PF Catalogue in the magnitude range m3+3. Our results showed that the obtained
luminosity function is significantly different than obtained both for optical and radio
galaxies. The probable explanation of this differences, as well as the implications of
this result for theories of galaxy formation are discussed as well.

• lic. Aleksander Herzig,
[U]LIRG properties with different dust emission models.
Aim - [Ultra] Luminous InfraRed Galaxies (abbreviated as [U]LIRGs) posses a si-
gnificantly higher star formation rate than other star forming galaxies. We create
comparison between the two dust emission models, Dale (Dale et al., 2014) and
CMCIRSED model (Casey, 2012) in terms od differentation between certain types
of galaxies and ascertaining their properties. We attempt to model whole sample of
galaxies and check the validity of [H/U]LIRG classification. Methods - For this work
we use CIGALE (Noll et al., 2009; Serra et al., 2011), a program consisting of set
of various models for creating Spectral Energy Distributions of the given objects.
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6. Astrofizyka wysokich energii

WYKŁADY ZAPROSZONE

• dr hab. Łukasz Stawarz,
Astrofizyka Wysokich Energii: najnowsze wyniki obserwacyjne i perspek-
tywy na przyszłość.

WYKŁADY ZGŁOSZONE

• PhD Francisco Salesa Greus,
Gamma-Ray Astronomy with the HAWC Observatory.
The High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC) is a TeV gamma-ray
detector located at 4100 m a.s.l. on the slope of the Sierra Negra volcano in Puebla,
Mexico. The detector, completed in early 2015, consists of 300 water Cherenkov
detectors (WCDs) spread on a 22000 square meter area. Each WCD is instrumen-
ted with four photo-multiplier tubes used to detect energetic secondary particles
produced after the interaction of a cosmic ray or gamma-ray in the atmosphere.
HAWC observes two thirds of the TeV sky every day and is sensitive to primary
particles with energies from several hundred GeV to a hundred TeV. Some of the
HAWC scientific goals are the study the Galactic sources at high energies, diffuse
gamma-ray emission, and transient emission from Active Galactic Nucleus (AGNs)
and Gamma-Ray Bursts (GRBs). In this talk I will present the recent results from
the experiment and discuss the future plans of the collaboration.

• mr. Swayamtrupta Panda,
Quasar Main Sequence: What drives the Eigenvector 1?
Eigenvector 1 (EV1), is a singular dominant trend controlling the AGN spectra whe-
rein many properties (Eddington ratio, black hole mass, accretion rate and others)
are found to be correlated. Analogous to the problem of identification of the enti-
ties that govern the stellar main sequence on the HR diagram, EV1, is defined to
be the horizontal trend with the FeII strength FeII=EWFeII/EWH?). We propose
that the physical driver of EV1 is the maximum of the accretion disk temperature,
reflected in the shape of the SED. It depends BOTH on the Eddington ratio AND
a black hole mass. We show the results of tests of sensitivity of H and optical FeII
emissions upon SED using by testing the dependence on the position of the peak of
SED using CLOUDY photoionisation code. We use a single density cloud as a first
approximation.

• dr Krzysztof Nalewajko,
Relatywistyczna rekoneksja pól magnetycznych w zastosowaniu do astro-
fizyki gamma.
Kosmiczne źródła promieniowania gamma w zakresie GeV często charakteryzują się
gwałtowną zmiennością, dotyczy to w szczególności blazarów, błysków gamma czy
mgławicy pulsarowej Krab. Wyjaśnienie takiej emisji wymaga bardzo efektywnego
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procesu przyspieszania cząstek. Jeżeli środowisko, w którym produkowana jest taka
emisja, jest relatywistycznie zmagnetyzowane (tzn. gęstość energii pól magnetycz-
nych dominuje relatywistyczną gęstość energii materii), wówczas najbardziej natu-
ralnym mechanizmem dyssypacji energii oraz przyspieszania cząstek jest relatywi-
styczna rekoneksja pól magnetycznych. Prowadzę podstawowe badania tego zjawi-
ska poprzez kinetyczne symulacje numeryczne różnych konfiguracji relatywistycznej
plazmy bezkolizyjnej za pomocą algorytmu particle-in-cell. Technika ta pozwala na
badanie mechanizmów przyspieszania cząstek z uwzględnieniem strat promienistych,
a także na obliczenie czasowego, przestrzennego, widmowego oraz kątowego rozkła-
du promieniowania synchrotronowego oraz odwrotnego procesu komptona. Wyniki
symulacji pokazują, że efektywna skala czasowa zmienności obserwowanego promie-
niowania może być znacznie krótsza od skali czasowej przelotu światła przez obszar
symulacji.

• dr hab. Piotr Lubiński,
Rozbłysk V404 Cygni w roku 2015.
Układy podwójne z czarną dziurą obserwowane w naszej Galaktyce dzielą się na
źródła permanentne i przejściowe. Druga z tych grup zawiera obiekty, które po kil-
kunastu lub kilkudziesięciu latach braku aktywności nagle rozbłyskują, stając się na
kilka tygodni jednymi z najjaśniejszych źródeł rentgenowskich na niebie. Przedsta-
wicielem tej grupy jest układ V404 Cygni zawierający czarną dziurę o masie ok. 12
mas Słońca i gwiazdę typu K. 15 czerwca 2015 roku zaobserwowano bardzo jasny
rozbłysk V404 Cygni, po ponad 31 latach stanu nieaktywnego. Tym razem zdarzenie
to było obserwowane przez liczne obserwatoria satelitarne i naziemne, co przyniosło
znaczący postęp w naszym zrozumieniu tego rodzaju zjawisk. Najwięcej czasu na
obserwacje w roku 2015 poświęcił satelita INTEGRAL, działający w zakresie pro-
mieniowania X i gamma. Przedstawiony zostanie przegląd wyników uzyskanych na
podstawie tych obserwacji, w szczególności tych dotyczących obecności antymaterii
w plazmie otaczającej czarną dziurę.

• dr hab. Agata Różańska,
The appearance of non-spherical systems.
We study the appearance of the neutron star - accretion disk system as seen by
a distant observer in the UV/X-ray domain. The observed intensity spectra are
computed assuming non-spherical geometry of the whole system, in which outgoing
spectrum is not represented by the flux spectrum, the latter being valid for sphe-
rically symmetric objects. Intensity spectra of our model display double bumps in
UV/X-ray energy domains. Such structure is caused by the fact that the the source
is not spherically symmetric, and the proper integration of intensity over emitted
area is needed to reproduce observed spectral shape. Relative normalization of do-
uble bump is self consistently computed by our model. X-ray spectra of such a type
were often observed in LMXB with accretion disk, ultra luminous X-ray sources, and
accreting black hole systems with hot inner compact corona. Our model naturally
explains high energy broadening of the disk spectrum observed in some binaries. We
attempted to fit our model to X-ray data of XTE J1709-267 from XMM-Newton.
Unfortunately, the double intensity bump predicted by our model for LMXB is
located in soft X-ray domain, uncovered by existing data for this source.
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7. Udział polskich instytucji w projektach instrumen-
talnych

WYKŁADY ZGŁOSZONE

• dr hab. Dorota Gondek-Rosińska,
Einstein Telescope -detektor fal grawitacyjnych 3ciej generacji.
W prezentacji przedstwię aktualny stan projektu Einstein Telescope i udział polskich
inżynierów i naukowców w badaniach i rozwoju na rzecz detektora fal grawitacyjnych
3ciej generacji.

• dr hab. Łukasz Wyrzykowski,
Gaia Mission and its transients.
Gaia has already been revolutionising the astronomy with its first data release and
this is just the beginning. We will present the status of Gaia and will focus on the
part we are involved in, the Gaia Science Alerts. We will show the results in search
for transients, in particular, interesting supernovae and microlensing events. We will
also present the OPTICON-supported network of small telescopes for Gaia alerts
follow-up.

• prof. Edwin Wnuk,
PL SST - polski system wykrywania i śledzenia obiektów satelitarnych w
przestrzeni wokółziemskiej.
SST jest jednym z trzech segmentów systemu świadomości sytuacyjnej w przestrze-
ni kosmicznej (SSA - Space Situational Awareness) obejmującym: - wykrywanie,
- śledzenie, - katalogowanie - i przewidywanie przyszłych trajektorii obiektów po-
ruszających się po orbitach wokółziemskich. Zostanie przedstawiony obecny stan
przygotowań do uruchomienia polskiego systemu PL SST, przyszła jego struktura
oraz działania związane z włączeniem PL SST do europejskiego konsorcjum SST i
systemu SST Europejskiej Agencji Kosmicznej.

• dr hab. Agata Różańska,
Polish activities in ATHENA mission.
I will present recent actions of polish engineers and scientists in the design of ATHE-
NA X-ray telescope accepted by ESA as a large mission with a launch foreseen in
2028.

• prof. dr hab. Michał Ostrowski,
Realizacja projektu Cherenkov Telescope Array (CTA) w Polsce.
Światowy projekt budowy obserwatorium Cherenkov Telescope Array (CTA) jest
jedynym projektem wprowadzonym przez nasz kraj na europejska mapę drogową
ESFRI. Ogólnopolskie konsorcjum CTA (obecnie 13 instytucji naukowych, 70 osób)
od ponad 10 lat realizuje szeroki zakres prac projektu. W referacie przedstawię
aktualny stan projektu CTA i zaawansowanie prac realizowanych w Polsce. Budo-
wany przez nas (ze Szwajcarami i Czechami) mały teleskop Czerenkowa SST-1M,
czy skonstruowane w IFJ PAN zwierciadła szklano kompozytowe dla średniego tele-
skopu pozytywnie konkurują jakością w ramach międzynarodowej współpracy CTA.
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Mamy też znaczący udział w pracach obliczeniowych i przygotowaniu oprogramowa-
nia dla całej infrastruktury CTA. Na koniec wspomnę o naszych aktualnych próbach
wykorzystania teleskopów SST-1M do optycznej interferometrii intensywnościowej
(ang. ”intensity interferometry”).

• dr inż. Piotr Orleański,
UVSat i inne projekty satelitarne.
Prezentacja dotyczy aktualnie realizowanych w Polsce projektów satelitarnych. Prze-
gląd dotyczy dwóch kategorii projektów: - tych, które znajdują się w końcowej fazie
realizacji, przed startem, (BeppiColombo, ASIM, SolarOrbiter), - i tych, rozpoczy-
nanych, które mogą/powinny być realizowane w znacznej części ze środków narodo-
wych (projekty satelitów AIS-SAT , HiperSat oraz UV-Sat).

• dr Michał Bejger,
Virgo - laserowy interferometryczny detektor fal grawitacyjnych.
Laserowy interferometr Advanced Virgo jest europejskim detektorem fal grawita-
cyjnych (przedsięwzięcie rozwijane przez Włochy, Francję, Holandię, Węgry, Polskę
i Hiszpanię) i stanowi jeden z trzech detektorów współpracy LIGO-Virgo. W wykła-
dzie przedstawię polski wkład do rozwoju detektora, jego obecny status oraz plany
na przyszłość.
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8. Historia astronomii

WYKŁADY ZGŁOSZONE

• dr Jacek Szubiakowski,
Gnomoniczna tablica obserwacyjna Mikołaja Kopernika.

• mgr Maciej Jasiński,
Projekt wydania korespondencji Jana Heweliusza (1611-1687).
Korespondencja gdańskiego astronoma Jana Heweliusza (1611-1687), zachowana w
rękopisach w Bibliotece Obserwatorium Paryskiego, mimo że stanowi ważne źródło
dla poznania nauki XVII wieku, w większości nie została do dziś ogłoszona dru-
kiem. Dopiero od kilku lat pod auspicjami Międzynarodowej Unii Akademickiej i
Międzynarodowej Akademii Historii Nauki prowadzone są prace nad jej wydaniem.
Zespół badaczy z Francji, Niemiec i Polski opracowuje listy, które wymienił Hewe-
liusz z poszczególnymi osobami i środowiskami. W swoim wystąpieniu omówię sieć
epistolarnych kontaktów gdańskiego astronoma oraz przedstawię, które jej części są
przewidziane do wydania w najbliższych latach.

• mgr Magda Siuda-Bochenek,
Próba odtworzenia wyposażenia obserwatoriów europejskich w 2. poło-
wie XIX wieku.
W 1907 roku Królewskie Obserwatorium Belgijskie opublikowało ”Les observato-
ires astronomiques et les astronomes”, czyli listę obserwatoriów z całego świata
wraz ze spisem podstawowych informacji na temat danej placówki. Obok nazwy
obserwatorium przedstawiono takie dane jak: lista pracowników, krótki opis dziejów
obserwatorium, jego współrzędne geograficzne, lista najważniejszych instrumentów
oraz tematyka prowadzonych badań. Co ważne, w dokumencie tym uwzględniono nie
tylko obserwatoria państwowe, lecz także obserwatoria prywatne oraz astronomów
amatorów i astronomów niezależnych. W rezultacie powstał spis niemal wszystkich
placówek i osób zajmujących się działalnością astronomiczną wraz z ich szczegóło-
wym opisem. Tak duża liczba dostępnych danych pozwala na przedstawienie ich w
postaci danych statystycznych. Na podstawie powstałych wykresów można wycią-
gnąć wnioski na temat wyposażenia obserwatoriów europejskich w 2. połowie XIX
wieku oraz zaprezentować na tym tle placówki prywatne i działalność tzw. obserwa-
torów samodzielnych.

• dr Radosław Rek,
Rozwój koncepcji astrofizycznych Sir Arthura Eddingtona
W proponowanym wykładzie chciałbym zaprezentować przeobrażenia poglądów Ed-
dingtona na temat najciekawszych kwestii ówczesnej astrofizyki gwiazdowej, teorii
budowy Cefeid oraz opisu materii zdegenerowanej i białych karłów, ściśle związanych
z ewolucję gwiazd oraz realność relacji masa-jasność. Poglądy te kształtowały się w
latach jego aktywności jako uczonego, między rokiem 1917 a 1942. Stanowią jedynie
część dorobku naukowego Brytyjczyka, gdyż zainteresowania badacza wiodły także
w stronę kosmologii i filozofii, czy chociażby teorii współczynnika nieprzezroczysto-
ści. Przemyśleniom Eddingtona towarzyszył olbrzymi postęp badań w zakresie fizyki
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jądra atomowego oraz powstanie mechaniki kwantowej. Nowe odkrycia i teorie wy-
warły olbrzymi wpływ na sposób myślenia uczonego, który poruszał się w zupełnie
innym obszarze przestrzeni poznawczej niż współczesna. Astrofizyk musiał pokony-
wać archaiczne dziś pomysły dotyczące budowy materii i źródeł energii gwiazdowej,
zastępować nieistniejące jeszcze teorie zaskakującymi dziś pomysłami. Koncepcjom
Eddingtona wtórował ze swą polemiką inny Brytyjczyk - James Jeans. Interpretując
w niezwykle logiczny sposób te same zjawiska tworzył bardzo zaskakujące, choć i
nietrafne teorie. Niepoprawnie, choć bardzo ciekawie, interpretował zjawisko pulsacji
Cefeid, ale proponował także poprawkę temperaturową do zależności masa-jasność,
czynnik który został pominięty przez Eddingtona.

• prof. Jarosław Włodarczyk,
Zakrycia gwiazd przez planety a Kopernik w Anglii Shakespeare’a.
W dawnej astronomii zakrycia gwiazd przez planety obserwowano przypadkowo i
zjawisk tych nie wykorzystywano do weryfikacji teorii naukowych. Badania pozosta-
wionego w rękopisie traktatu Edwarda Greshama (1565 - 1613), angielskiego astro-
noma i astrologa, ujawniły pierwszą w dziejach astronomii próbę przeprowadzenia
serii zaplanowanych obserwacji tego rodzaju zakryć. Do obliczeń została wykorzysta-
na teoria Mikołaja Kopernika, a celem obserwacji miało być dowiedzenie, że planety
są ciałami nieprzezroczystymi, przypominającymi swą budową Ziemię.
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9. Popularyzacja i promocja nauki

WYKŁADY ZGŁOSZONE

• dr Sylwester Kołomański,
ALPS - projekt monitorowania zanieczyszczenia światłem.
Badania poziomu zanieczyszczenia światłem wykazują, że około 50% mieszkańców
Polski żyje na obszarach, z których Droga Mleczna praktycznie nie jest widoczna.
Ponadto, zanieczyszczenie to wciąż wrasta. W ciągu około 10 lat przypadających
na przełom XX i XXI wieku, obszar wyraźnej degradacji nocnego nieba wzrósł na
20% całkowitej powierzchni Polski. Zatrzymanie tego niepokojącego trendu wyma-
ga odpowiednich badań i upowszechniania ich wyników w społeczeństwie. W ra-
mach istniejącego od 2009 roku Izerskiego Parku Ciemnego Nieba postanowiliśmy
stworzyć małą sieć stacji monitorujących nocne niebo pod kątem zanieczyszczenia
światłem. Projekt ten łączy cele naukowe i popularnonaukowe. Stacje umożliwiają
pomiar jasności i obrazowanie nocnego nieba. Zebrane dane pozwalają na śledzenie
źródeł i zmian poziomu zanieczyszczenia światłem. Otwarty dostęp do tych danych
daje możliwość wykorzystania ich w popularyzowaniu w społeczeństwie problemu
degradacji nocnego nieba i środowiska sztucznym światłem. Projekt jest wspólnym
przedsięwzięciem Instytutu Astronomicznego UWr i wrocławskiego oddziału PTMA.

• dr Krzysztof Czart,
AstroGPS.pl - Twój kosmiczny GPS
AstroGPS.pl to ogólnopolski system informacyjny o wszelkich wydarzeniach związa-
nych z astronomią i kosmosem. Obejmuje wydarzenia takie jak prelekcje, wykłady,
pikniki naukowe, pokazy nieba, warsztaty, konferencje, targi, konkursy, programy
planetariów i inne. Start systemu zaplanowany jest na lato 2017 r. Jego idea była
dyskutowana podczas Spotkania Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych
w Poznaniu w 2015 r. System AstroGPS ma być pomocy organizatorom wydarzeń
na dwa sposoby. Po pierwsze pomóc w docieraniu z informacją do odbiorców wyda-
rzeń, a po drugie: ułatwić planowanie terminu, który nie będzie kolidował z innymi
podobnymi imprezami. Z kolei odbiorcom wydarzeń system ułatwi sprawdzenie czy
w ich miejscu zamieszkania lub w wybranym rejonie Polski odbywają się w danym
okresie wydarzenia, w których warto wziąć udział. System AstroGPS będzie służyć
też pomocą dziennikarzom, szczególnie z mediów popularnonaukowych i edukacyj-
nych.

• mgr Radosław Pior,
Edukacja astronomiczna w holistycznym modelu Astro Arena.

• mgr Sebastian Soberski,
Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne im Profesora Ro-
berta Głębockiego.
Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne jest imprezą o zasięgu ogól-
nopolskim wyrosłą z tradycji grudziądzkich, organizowane przez Planetarium i Ob-
serwatorium Astronomiczne im.Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. Nie ma ono od-
powiednika wśród innych konkursów ogólnopolskich. Pomysł organizowania semi-
nariów zrodził się w Grudziądzu. W latach 1969 - 1974 odbywały się, początkowo
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w Domu Kultury GZPGum, później już w Planetarium, miejskie, międzyszkolne
seminaria astronomiczne i astronautyczne. Pierwsze seminaria organizowane były
przez miłośników astronomii, zainicjowane przez Jerzego Szwarca, we współpracy z
Adamem Giedrysem ze Szczecinka, od roku 1973 kontynuowane przez Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu. W roku szkolnym 1974/75 do akcji
seminariów włączyło się Olsztyńskie Planetarium. Konkursy na referat rozpisano
więc w dwóch województwach: toruńskim i olsztyńskim i zorganizowano seminaria
astronomiczne dla laureatów. W kolejnych latach akcję rozszerzano na województwa
Polski Północnej: szczecińskie, koszalińskie, słupskie, gdańskie, bydgoskie, włocław-
skie, elbląskie, suwalskie i białostockie. I tak w latach 1975 - 1984 odbyło się w
Grudziądzu 10 Międzywojewódzkich Młodzieżowych Seminariów Astronomicznych
(MMSA). Z uwagi na duże zainteresowanie miłośników astronomii, młodzieży i na-
uczycieli, postanowiono akcję rozszerzyć na całą Polskę. W latach 1985 - 2009 odbyło
się w Grudziądzu 25 Ogólnopolskich Młodzieżowych Seminariów Astronomicznych
(OMSA). Od roku 2010 obowiązuje nowa numeracja uwzględniająca Seminaria Mię-
dzywojewódzkie, czyli w roku 2011 odbyło się XXXVII OMSA. Od roku 2006 OMSA
(XXII/XXXII) nosi imię Profesora Roberta Głębockiego, wieloletniego jurora i jed-
nego z filarów tych seminariów.
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10. Plakaty

1. Astronomia fal grawitacyjnych

• Binary neutron stars and strange stars as sources of gravitational radia-
tion.
M. Wiśniewicz, D. Gondek-Rosińska, F. Limousin

• Differentially rotating neutron stars as sources of gravitational waves.
M. Kucaba, A. Studzińska, D Rosińska, L. Villain, M. Ansorg

• Ensemble of galactic rotating neutron stars as a source of gravitational
background for Virgo, LIGO and ET detectors.
M. Kucaba, D. Rosińska, T. Bulik, M Cieślar

• Gravitational waves from Globular Clusters as a confirmation of the In-
termediate Black Hole existance.
M. Szkudlarek, D. Rosińska, A. Askar, M. Giersz, T. Bulik

• Followup procedure for time-domain F-statistic searches for continuous
gravitational waves.
M. Sieniawska, A. Królak, M. Bejger
Potentially interesting outliers from the blind all-sky searches should be confirmed
or rejected by studying their origin and precisely estimate their parameters. We pre-
sent the design and first results for the followup procedure of the POLGRAW all-sky
search pipeline: a coherent search for almost-monochromatic signals in several-day
long time segments using the F-statistic method followed by the coincidences betwe-
en the candidate signals (https://github.com/mbejger/polgraw-allsky). Approxima-
te parameters resulting in these two initial steps are improved in the final followup
step, in which the signals from from detectors are studied separately, together with
the network combination of them, and the true parameters and signal-to-noise value
of the signal is established.

• Maximum mass of differentially rotating Strange Quark Stars.
M. Szkudlarek, D. Rosińska, L. Villain, M. Ansorg

• Prace krakowskiego systemu detektorów WERA na rzecz detektorów fal
grawitacyjnych.
J. Kubisz, A. Kułak, J. Młynarczyk, M. Ostrowski; w imieniu współpracy PO-
LGRAW
Realizowany przez zespół z OA UJ i Wydziału Elektroniki AGH projekt geofizyczny
World ELF Radiolocation Array (WERA) prowadzi pomiary globalnych fal elek-
tromagnetycznych ekstremalnie niskich częstości (0.03-300 Hz) , które potencjalnie
mogłyby generować skorelowane sygnały w detektorach fal grawitacyjnych. Plakat
przedstawi krótką informacją o zakresie prac badawczych realizowanych w Krakowie
w zakresie takich fal, w tym ”serwis” dla detektorów LIGO i VIRGO.

• Properties Of differentially rotating Neutron Stars and Strange Quark
Stars.
M. Szkudlarek, D. Rosińska, A. Studzińska, L. Villain, M. Kucaba, M. Ansorg
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• Zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego widziane oczami satelity
Gaia.
K. Kruszyńska, Ł. Wyrzykowski Ciemna materia pozostaje ciągle jedną z najwięk-
szych zagadek fizyki. Astronomowie od lat próbują zweryfikować, czy chociaż jakąś
jej część dałoby się wyjaśnić obiektami zwartymi. Dzięki mikrosoczewkowaniu gra-
witacyjnemu, efektowi chwilowego pojaśnienia wywołanego przez obecność obiektu
zwartego na lini widzenia do odległej gwiazdy, udało się już wykluczyć soczewki z
ciemnej materii do masy około 5 mas Słońca. Powyżej tej masy ciemna materia mo-
że częściowo ciągle występować w postaci czarnych dziur. Aby je znaleźć za pomocą
zjawiska mikrosoczewkowania niezbędne są wieloletnie obserwacje i monitorowanie
jasności oraz pozycji odległych gwiazd. Takie dane dostarcza misja kosmiczna Gaia,
wystrzelona przez Europejską Agencję Kosmiczną w 2013. Głównym celem misji
Gaia, następcy misji Hipparchos, jest pomiar położeń i przemieszczeń ponad mi-
liarda gwiazd należących do Drogi Mlecznej. Satelita widzi jednak znacznie więcej.
Dane spływające z satelity są analizowane przez system ostrzeżeń, który informuje o
nagłych zmianach blasku obserwowanych źródeł. Dzięki niemu wykryto do dnia dzi-
siejszego ponad 3000 zjawisk tymczasowych, głównie supernowych typu Ia. Wśród
nich znalazło się 14 kandydatów na zjawisko mikrosoczewkownia grawitacyjnego.
Niestety, conajmniej jedno z nich, odkryte przez inny przegląd nieba, zostało przez
system ostrzeżeń przeoczone. Celem badań było poszukiwanie zjawisk mikrosoczew-
kowania w dwóch wybranych obszarach o polu 3 stopni kwadratowych, należących
do dysku Drogi Mlecznej. W szczególności, miały pomóc wykryć przeoczone zja-
wiska. W celu ułatwienia poszukiwań wykonano również symulacje krzywych bla-
sku zjawisk mikrosoczewkowania dla parametrów krzywej odpowiadającym mało-
i średnio- masywnym obiektom. Przyjęto, że charakterystyczna skala czasowa zja-
wiska, nazywana czasem Einsteina tE , wynosi między 20 dniami a 200 dniami. W
przeglądanych polach znaleziono jedynie dwóch, znanych wcześniej, kandydatów na
zjawisko mikrosoczewkowania, ale udało się skonstruować nową metodę poszukiwa-
nia zjawisk.

2. Radioastronomia i LOFAR/POLFAR

• Kalibracja pomiarów sygnału spolaryzowanego.
S. Ryś, E. Pazderski
Pomiary promieniowania spolaryzowanego są ograniczone czułością i stabilnością
systemu odbiorników. Zobserwowane niestabilności można kalibrować inną meto-
dą niż dotychczas stosowana uzyskując lepsze wyniki pomiarów (mniejszy RMS).
Metoda pozwala również wyeliminować skoki poziomu rejestrowanego sygnału wy-
wołane zmianami długości fazowych torów dla sygnałów wzmacnianych przez system
odbiorników. Przedstawiamy różnice uzyskanych wyników porównując dane zredu-
kowane powszechnie stosowaną metodą kalibracji i nową proponowaną przez nas.

• Obserwacja scyntylacji jonosferycznych zarejestrowanych nad polską sta-
cja LOFAR PL610.
M. Pożoga, B. Matyjasiak, H. Rothkaehl, M. Grzesiak, D. Przepiórka, R. Wronowski
Z wykorzystaniem polskiej stacji LOFAR PL610 w Borówcu przeprowadzone zosta-
ły obserwację lokalnych scyntylacji jonosferycznych. Zjawisko scyntylacji pojawia
się jako efekt zmian współczynnika refrakcji w ośrodku przez który przemieszczają
się fale elektromagnetyczne. W szczególności jonosfera ziemska jest silnie zmien-
nym środowiskiem, w którym występują fluktuacje gęstości plazmy prowadzące do
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pojawiania się dużych gradientów. Pomiary scyntylacji mogą być z powodzeniem
wykorzystywane do badania lokalnych własności i struktur występujących w jo-
nosferze. Interferometr LOFAR pracuje w zakresie niskich częstotliwości radiowych
od 10 do 240 MHz, tym samym stwarzając dobre warunki do szeroko-pasmowych
pomiarów i analizy struktury jonosfery. W czasie pracy instrumentu w modzie lo-
kalnym, przeprowadzone zostały dobowe obserwacje czterech silnych radio-źródeł
(zaklasyfikowanych jako tzw. źródła A-team) w celu zarejestrowania zmian sygnału
radiowego na niejednorościach jonosfery.

• Obserwacje burzy magnetycznej w dniach 27-28.05.2017 przy pomocy
stacji PL610 w Borówcu.
M. Pożoga, B. Matyjasiak, H. Rothkaehl, M. Grzesiak, D. Przepiórka, R. Wronowski
Stacja PL610 w Borówcu jest częścią międzynarodowej sieci radioteleskopów LO-
FAR zaprojektowanej przez holenderski instytut ASTRON. Dzięki swojej budowie
i obserwacjach w zakresie niskich częstotliowości, instrument ma zastosowanie nie
tylko w dziedzinie radioastronomi, ale również w obszarze zajmującym się zagad-
nieniami pogody kosmicznej. W dniu 23.05.2017 na Słońcu miał miejsce koronalny
wyrzut masy, który wysłał w kierunku Ziemi obłok plazmy. Na skutek docierają-
cej do Ziemi materii z wyrzutu w dniach 27-28.05.2017 miała miejsce silna burza
magnetyczna klasyfikowana jako typ G3 (indeks Kp osiągnął wartość 7). W tym
czasie stacja PL610 pracowała w modzie lokalnym, co pozwoliło na obserwacje za-
burzeń jonosferycznych wynikających z gwałtownych zmian w polu magnetycznym
Ziemi. Obserwacje czterech silnych radioźródeł pozwoliły na monitorowanie zmian
w propagacji sygnału radiowego na skutek zaburzeń występujących w plazmie jo-
nosferycznej. W tym okresie stacja prowadziła również obserwacje Słońca w celu
śledzenia rozbłysków radiowych.

• Radio galaxies with LOFAR: Relic emission from opposites scales.
C. Roskowiński, M. Dziełak, M. Kunert-Bajraszewska
Divers in their age, scale and distance, the radio galaxies (RGs) are one of the
imprints of the AGNs. One of the open questions regarding these objects is the
phase of their activity. Because of their characteristic synchrotron emission, it is
necessary to go to low frequencies in order to detect possible diffuse and extended
emission. Indeed this emission would be the remaining of a previous activity, and,
hence, show a steeper spectrum. New generation of radio telescopes such as LOFAR
are thus extraordinary tools, which enable us to achieve our main goal and analyse
different steps of RGs’ evolution. Here we present our current work, which is focusing
on the study of individual objects belonging to the two extremes of the RGs, with
the principal use of this European radio interferometer. On one end, 4C33.33 is a
member of the family of the oldest and biggest objects, the Giant RGs. Because
of this expected very extended and faint emission, its mapping is still a challenge
not only for the science case but also for the automated processing and imaging
of the data. It is also demonstrating the possibility for users to contribute in the
development of the reduction tools, as simultaneously learning to master them.
On the other end, the most compact and youngest of RGs (CSS/GPS - such as
1159+4645 shown here) require the use of LOFAR European baselines to resolve
them and to observe the older emission. Thus this work is a part of the current
exhilarating difficulty to solve within the frame of an international collaboration;
the extension of the LOFAR pipelines to all its stations.
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• Serwis monitorowania jonosfery dla celów International LOFAR Telesco-
pe
K. Kotulak, A. Froń, A. Krankowski, L. Błaszkiewicz, B. Dąbrowski, M. Hajduk,
T. Sidorowicz
Serwis jonosferyczny dedykowany celom International LOFAR Telescope (ILT) zo-
stał zbudowany jako pokłosie ustaleń LOFAR Ionosphere Workshop zorganizowane-
go w Warszawie w 2016r. ILT aż do tej pory korzysta z globalnych map jonosferycz-
nych (GIM) opracowywanych przez międzynarodową służbę GNSS (IGS). Produkt
globalny nie gwarantuje jednak zadowalającej rozdzielczości czasowo-przestrzennej,
wymaganej przez LOFAR. Prezentowany, nowy produkt dedykowany celom ILT
obejmuje obszarowo zakres operacyjny ILT i cechuje się rozdzielczością przestrzen-
ną rzędu pół stopnia (względem długości i szerokości geograficznej) oraz czasową
pięciu (produkt ILTF) oraz piętnastu (ILTQ) minut. Produktem dodatkowym do
regionalnych map rozkładu gęstości elektronów jest mapa fluktuacji jonosferycznych
(ROTI). Produkt fluktuacyjny może spełniać rolę alarmu ? detektora znacznych z
punktu widzenia radioteleskopu nieregularności w jonosferze.

• Symulacje i obserwacje gromad galaktyk na falach centymetrowych od-
biornikiem OCRA/RT-32.
B. Lew
One Centimeter Receiver Array (OCRA) jest jednym z pięciu radiometrów pra-
cujących obecnie na 32-m radioteleskopie koło Torunia. W ramach jednego z pro-
gramów obserwacyjnych prowadzonych przy użyciu tego odbiornika, mierzony jest
efekt Suniajewa-Zeldowicza (ESZ) w odległych gromadach galaktyk. Równolegle z
programem obserwacyjnym prowadzone są prace teoretyczne mające na celu reali-
styczne odwzorowanie obserwacji w symulacjach komputerowych, uwzględniających
efekty szumów atmosferycznych i instrumentalnych w sygnałach zarejestrowanych
w płaszczyźnie ogniskowej teleskopu. Przedstawiamy (i) wstępne wyniki obserwacji
ESZ przeprowadzonych w latach 2016 i 2017, (ii) rekonstrukcje podstawowych para-
metrów fizycznych w wybranych gromadach galaktyk (iii) możliwości obserwacyjne
radiometru OCRA oraz (iv) plany przedsięwziętych programów badawczych.

• Termiczna absorpcja swobodno-swobodna w widmach radiowych pulsa-
rów na przykładzie modelu układu podwójnego PSR B1259–63/LS 2883.
O. Koralewska, J. Kijak, W. Lewandowski
Liczba pulsarów o widmach typu GPS (Gigahertz-Peaked Spectra) jest coraz więk-
sza. Na chwilę obecną znamy około 20 takich obiektów. Przeważnie znajdują się one
w otoczeniu aktywnych obszarów, takich jak regiony wodoru zjonizowanego HII,
pozostałości po wybuchach supernowych i mgławice wiatru pulsarowego. Uważamy,
że te szczególne środowiska fizyczne są przyczyną powstawania widm GPS, a głów-
nym mechanizmem odpowiedzialnym za spadek wartości gęstości strumienia energii
na częstotliwościach poniżej ∼ 1GHz jest termiczna absorpcja swobodno-swobodna.
Zrozumieniu zjawiska GPS służyć mogą badania nad układem podwójnym pulsara
B1259-63 z LS 2883, masywną gwiazdą typu Be. Widmo radiowe PSR B1259-63
zmienia się wraz z fazą orbitalną pulsara, przy czym dla niektórych położeń pul-
sara względem towarzyszącej gwiazdy obserwowany jest spadek energii w widmie,
przypominający efekt GPS. Chcemy zaprezentować uzyskane przez nas wyniki mo-
delowania termicznej absorpcji promieniowania radiowego w układzie podwójnym
PSR B1259-63/LS 2883. W badanym przez nas systemie maksymalna wartość gęsto-
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ści strumienia energii w widmach pulsara występuje na częstotliwości nieco powyżej
1GHz, jednakże warto zaznaczyć, że istnieją także obiekty typu GPS, dla których
przegięcie w widmie można zaobserwować na częstotliwościach ok. 600 MHz. Takie
pulsary powinny być możliwe do zaobserwowania nawet w zakresie częstotliwości ra-
dioteleskopu LOFAR, a otrzymane dzięki interferometryczej metodzie obrazowania
pomiary gęstości strumienia energii byłyby pomocne w nałożeniu dokładniejszych
ograniczeń na parametry modelu absorpcji termicznej dla tych obiektów.

• Zastosowanie pakietu CASA do analizy danych z ALMA na przykładzie
struktur związanych z dżetami od protogwiazd.
J. Stephan, A. Karska, Ł. Tychoniec
Plakat przedstawia wybrane możliwości pakietu CASA (Common Astronomy So-
ftware Applications ) na przykładzie analizy struktur w otoczeniu wybranych mło-
dych obiektów gwiazdowych. Obserwacje za pomocą sieci ALMA pozwalają na uni-
kalne spojrzenie na procesy zachodzące w obszarach powstawania gwiazd, przy nie-
dostępnym wcześniej poziomie rozdzielczości przestrzennej i czułości. Ceną jest duży
rozmiar plików z danymi (nawet kilkaset GB), oraz duża moc obliczeniowa niezbęd-
na do redukcji. Rezultaty obserwacyjne z ALMA umożliwiają identyfikację struktur
astrofizycznych związanych m.in. z dżetami, które pozwalają na weryfikację dotych-
czasowych modeli teoretycznych. Stanowią też bogate źródło informacji dla astro-
chemików, dzięki wysokiej jakości detekcjom linii pochodzących od molekuł.

• Zmienność trybu promieniowania radiowego pulsara PSR B0329+54 na
podstawie obserwacji ze stacji LOFAR PL-612.
S.Białkowski, W.Lewandowski, J.Kijak, L.Błaszkiewicz, A.Krankowski
Przedstawiamy wyniki obserwacji pulsara PSR B0329+54 przeprowadzone za po-
mocą stacji LOFAR PL-612 położonej w Bałdach niedaleko Olsztyna i zarządza-
nej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Obserwacje przeprowadzone zostały w
sierpniu i wrześniu 2016 oraz w maju 2017 roku; w sumie zarejestrowano ponad 30
godzin danych w paśmie HBA-low (częstotliwość centralna około 140 MHz). Pulsar
znany jest ze zmiany trybów emisji - kształt jego profilu średniego przełącza się po-
między normalnym i nieco różnym od niego anormalnym. Zjawisko to rozpoznane
zostało u kilkudziesięciu pulsarów, ale jak do tej pory pozostaje bez szczegółowego
wyjaśnienia. Analiza zebranych danych wykazała, że na niskich częstotliwościach ra-
diowych pulsar emituje promieniowanie w trybie anormalnym przez zaledwie kilka
(3-8%) procent czasu, co jest wielkością dwu- lub nawet trzykrotnie mniejszą niż
pokazały podobne analizy na wysokich częstościach (porównaj Chen et al., 2011,
obserwacje na częstotliwości 1.4 GHz). Sugeruje to zależność występowania anor-
malnej emisji od częstotliwości obserwacyjnej, co może przyczynić się do lepszego
zrozumienia zjawiska zmiany trybu emisji pulsarów.

3. Egzoplanety i Układ Słoneczny

• Analiza formalnych niepewności w wyznaczaniu okresu rotacji planetoid
metodą szeregu Fouriera.
K. Dziadura, D. Oszkiewicz
Wyznaczenie zależności niepewności okresu rotacji planetoidy od amplitudy zmian
blasku, ilości nocy obserwacyjnych, niepewności pojedynczego pomiaru, częstotliwo-
ści nocy obserwacyjnych oraz częstotliwości ekspozycji. Wyliczenie tych relacji jest

37



kluczowe przy planowaniu obserwacji planetoid. W pracy do obliczeń użyto symu-
lowanych krzywych zmian blasku. Do wygenerowania danych posłużył program, w
którym zakładano amplitudę zmian blasku, okres rotacji planetoidy, ilość krzywych
zmian blasku- nocy obserwacyjnych, niepewności pojedynczego pomiaru, często-
tliwość ekspozycji oraz co którą noc odbyły się teoretyczne obserwacje. Następnie
wyliczono okres zmian blasku planetoidy wraz z jego niepewnością, przy użyciu pro-
gramu korzystającego z szeregu Fouriera. Otrzymane wyniki przedstawiono na pięciu
wykresach ukazujących badane zależności. Wykazano, że: (1) niepewność okresu ro-
tacji zmniejsza się wraz z rosnącą amplitudą krzywej zmian blasku, (2) niepewność
okresu rotacji zmniejsza się wraz ze zwiększającą się ilością nocy obserwacyjnych,
(3) niepewność okresu rotacji zwiększa się wraz z rosnącą niepewnością pojedyn-
czego pomiaru, (4) niepewność okresu rotacji zmniejsza się wraz ze zwiększającą się
odległością pomiędzy obserwacjami, (5) niepewność okresu rotacji zwiększa się wraz
ze zwiększającą się odległością pomiędzy ekspozycjami.

• Debiasing asteroid spins and shapes - observations, modelling, and vali-
dation
A. Marciniak, J. J. Sanabria, P. Bartczak, G. Dudziński, T. G. Müller, R. Duffard,
I. Konstanciak, and a group of observers
The available set of spin and shape modelled asteroids is strongly biased against
slowly rotating targets, and those with low lightcurve amplitudes. It is due to the
observing selection effects. As a consequence, current picture of e.g. asteroid spin
axis distribution, rotation rates, thermal inertia, and internal strength can be biased
too. Detailed asteroid shape models created using dense lightcurves have a variety of
applications. They are in high demand for e.g. precise density determinations, Yar-
kovski/YORP effect modeling, or reliable predictions of infrared flux of calibration
asteroids. In this work we conduct photometric observations of asteroids omitted
in most of previous studies, perform their spin and shape modeling, and compa-
re model solutions obtained with both convex and nonconvex lightcurve inversion
methods. In a next step we verify those models against data from complementary
techniques like stellar occultations and thermophysical modeling.

• Efekty niegrawitacyjne w ruchu wstecznym komety typu NEO: 333P/
LINEAR.
P. Kankiewicz, I. Włodarczyk
Od lat kilku znany jest interesujący obiekt zbliżający się no Ziemi, sklasyfikowany
początkowo jako planetoida 2007 VA85. Należy on do klasy tzw. obiektów wstecz-
nych (retrograde) z nachyleniem orbity ponad 130 stopni. Przez kilka lat znane
były tylko dwie planetoidy o ruchu wstecznym, które można uznać za obiekty bli-
skie Ziemi (NEO). Istnienie takich ciał wydawało się sprzeczne z charakterem ruchu
większości planetoid w Układzie Słonecznym, zgromadzonych mniej więcej w jed-
nej płaszczyźnie, o prostym ruchu orbitalnym. Bardziej tego typu orbity pasują
do komet. Od 2016 roku, po zidentyfikowaniu aktywności kometarnej (warkocza)
2007 VA85 stał się kometą o oficjalnym oznaczeniu P/333 LINEAR. Od tego cza-
su większość wniosków dotyczących pochodzenia i ewolucji tego obiektu wymaga
rewizji. Jest to ściśle związane z modelem dynamicznym, który należy przyjąć w
badaniach. Dotychczas ruch 2007 VA85/P333 był badany wyłącznie w oparciu o
model grawitacyjny, ale badano też możliwy wpływ efektu Jarkowskiego. Dla ma-
łych planetoid o charakterystycznych właściwościach rotacji było do przewidzenia,
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że efekt Jarkowskiego (termiczny) może być istotny. Jednak na scenę wkroczyły do-
datkowo kometarne efekty niegrawitacyjne. Dodatkowo wpływ tych efektów został
oszacowany właśnie w niniejszym opracowaniu. Pomimo ograniczonej wciąż wiedzy
na temat parametrów badanego małego ciała, można wstępnie oszacować na drodze
symulacji, które efekty odgrywają w jego dynamice najważniejszą rolę. Pozwoli to w
przyszłości oszacować, skąd pochodzą tak nietypowe obiekty Układu Słonecznego.

• Is there a circumbinary planet around NSVS 14256825?
I. Nasiroglu, K. Goździewski 2 , A. Słowikowska, K. Krzeszowski, M. Żejmo, S. Zoła,
H. Er, W. Ogłoza , M. Dróżdż, D. Kozieł-Wierzbowska, B. Dębski, N. Kara
The cyclic behaviour of (O-C) residuals of eclipse timings in the sdB+M eclipsing
binary NSVS 14256825 was previously attributed to one or two Jovian-type circum-
binary planets. We report 83 new eclipse timings that not only fill in the gaps in
those already published but also extend the time span of the (O-C) diagram by
three years. Based on the archival and our new data spanning over more than 17
years we re-examined the up to date system (O-C). The data revealed systematic,
quasi-sinusoidal variation deviating from an older linear ephemeris by about 100 s.
It also exhibits a maximum in the (O-C) near JD 2,456,400 that was previously
unknown. We consider two most credible explanations of the (O-C) variability: the
light propagation time due to the presence of an invisible companion on a distant
circumbinary orbit, and magnetic cycles reshaping one of the binary components,
known as the Applegate or Lanza-Rodono effect. We found that the latter mecha-
nism is unlikely due to the insufficient energy budget of the M-dwarf secondary. In
the framework of the third-body hypothesis, we obtained meaningful constraints on
the Keplerian parameters of a putative companion and its mass. Our best-fitting
model indicates that the observed quasi-periodic (O-C) variability can be explained
by the presence of a brown dwarf with the minimal mass of 15 Jupiter masses rather
than a planet, orbiting the binary in a moderately elliptical orbit (∼ 0.175) with
the period of ∼ 10 years. Our analysis rules out two planets model proposed earlier.

• Konig asteroid family.
I. Włodarczyk
I selected Konig asteroid family members (KFMs) using the Hierarchical Clustering
Method (HCM) and 464749 synthetic proper elements of numbered asteroids as of
July 21, 2017. I integrated equations of motion of chosen KFMs 100 My backwards
with- and without- non-gravitational parameters and searched for the age of this
young family.

• Looking for the cause of the quasi-periodic pulsations in solar flares.
Ż. Szaforz, M. Tomczak
One of the significant manifestation of the solar corona variability are so-called
quasi-periodic pulsations (QPPs). Those are nearly periodic changes of intensity of
electromagnetic radiation observed on the solar flares light curves. Although QPPs
have been observed for nearly half a century, we are still not able to determine
which mechanism is responsible for the formation of these features. Selected flares
observed by the RHESSI, GOES and AIA/SDO instruments simultaneously, with
long periods of QPPs will be presented. We suggest that QPPs of those flares can
be caused by the external modulation of the reconnection process with the new
emerging flux.
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• Method of searching of parent body for the Geminid meteor shower.
I. Włodarczyk
I proposed graphical method of searching of the parent body for the Geminid meteor
shower. Firstly, I selected 36 Apollos which orbits are close to orbit of Phaethon -
one of the proposed so far parent body of Geminid stream. Among them I found
several asteroids which orbit are almost similar to that of Phaethon.

• Non-gravitational parameters in motion of asteroids.
I. Włodarczyk
For 36 selected asteroids I compared published values of the Yarkovsky parameter
da/dt with my computed values of non-gravitational parameter A2. I computed
parameter A2 direct from observations using the new version of the OrbFit software
namely 5.0.

• Photometry of asteroids in crowded star fields in SBNAF project.
M. Butkiewicz-Bąk, A. Marciniak, S. Geier, R. Artola, C. Colazo, R. Duffard, C.
Girardini, R. Melia, C. Quiñones, M. Tornatore
Small Bodies: Near and Far is a project which was created to construct the most
complete picture of asteroids, these close ones, like near-Earth, main-belt astero-
ids, Trojans, and these farthest, like trans-Neptunian objects. To obtain valuable
data we are using various methods such as photometric, thermal, and radar ob-
servations, stellar occultations, adaptive optics, and in-situ observations, and then
combine them using innovative numerical tools. Our work is focused on improve-
ment of lightcurve data, verification critical parts, and recovery the data. We present
preliminary results of photometric observations of SBNAF target, 911 Agamemnon,
a Jupiter Trojan asteroid.

• The Hu Aqr O-C diagram trend change. Are there still any circumbinary
planets?
A. Słowikowska, K. Goździewski, M. Żejmo, I. Nasiroglu, D. Dimitrov, P. Irawati
Once more we investigate HU Aqr system in the context of a planetary system
hypothesis. Our aim is to verify if the planetary solutions proposed by us in 2012
and/or 2015 are still valid. As the detection method we use common method of
observations minus calculations (O-C) based on the very accurate measurements
of the mid-egress times interpreted as the light travel time effect (aka the Romer
effect) due to the presence of one or more massive companions orbiting binary on
a circumbinary orbits. New observations gathered between 2014 and 2017 allow us
to extend O-C diagram by three years. Together with archive data it sums up to
more than 21 years of monitoring. In our new data set we found a sudden change in
the O-C trend. In our opinion it might be a strong observational indication that the
O-C variations have rather unlikely a planetary origin. Our interpretation of the HU
Aqr data dismisses the planetary hypothesis thanks to detecting inverse trend. Such
a sudden change in the O-C diagram is the best and most convincing argument for
a frequent, regular and continuous observations of systems of HU Aqr type.

• The Potentially Dangerous Asteroid (443104) 2013 XK22.
I. Włodarczyk
I computed impact solutions of the potentially dangerous asteroid (443104) 2013
XK22 based on 99 optical observations from Dec. 14.43128 UTC, 2013 to July
30.048786 UTC, 2016. I followed orbit of the asteroid (443104) 2013 XK22 forward in
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the future searching for close approaches with the Earth, which can lead to possible
impacts up to 2109. I computed non-gravitational parameter A2 = −2.04 × 10−15

au/day2 with 1-sigma uncertainty 1.78×10−15 au/day2 in the motion of the asteroid
(443104) 2013 XK22 and computed possible impact in 2101. The possible impact
corridor for 2101 is presented. Asteroid (443104) 2013 XK22 belongs to so called
possible recovery Near Earth Asteroids and can be recovered in 2028. Ephemerides
for observational window in 2028 are presented.

4. Astrofizyka gwiazdowa

• Alternatywne teorie pulsacji Cefeid.
R. Rek
Publikacja teorii pulsacji Cefeid Shapleya nie była ani pierwszą taką teorią ani je-
dyną. Wkrótce potem pojawiły się alternatywne koncepcje, które interpretowały
zjawisko zarówno w kontekście zmian współczynnika nieprzezroczystości, jak i dy-
namicznych zmian ewolucyjnych.

• Badania spektroskopowe gwiazd typu beta Cephei: delta Ceti i omega
Scorpioni.
E. Kosturkiewicz, K. Kamiński, W. Dimitrow, M. Kamińska, M. Zgórz, M. Polińska
Gwiazdy zmienne typu beta Cephei charakteryzują się pulsacjami o niewielkich am-
plitudach zmian jasności i krótkich okresach zmienności, wywołanymi mechanizmem
kappa w warstwie o temperaturze ok. 200 000 K, w której występuje garb nieprze-
zroczystości metali. Większość informacji jakie posiadamy na temat tych gwiazd
pochodzi z obserwacji fotometrycznych. Dzięki wykorzystaniu danych spektrosko-
powych można uzyskać pełniejszą charakterystykę oraz zweryfikować dotychczasową
identyfikację modów pulsacji. Prezentujemy trwającą aktualnie na teleskopach pro-
jektu GTA (Globalny Teleskop Astrofizyczny) kampanię spektroskopową dla dwóch
wybranych obiektów tego typu.

• Badanie pulsacji CO Aurigae.
J. Tokarek, K. Kamiński CO Aurigae jest cefeidą o dwóch modach pulsacji. Jej nie-
zwykła 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 działają-
cych w projekcie Globalny Teleskop Astrofizyczny. Rezultaty otrzymane podczas
analizy danych uzyskanych z kampanii obserwacyjnej porównano z wynikami z pu-
blikacji naukowych dotyczących tej gwiazdy (Antonello, Mantegazza & Poretti 1986,
Babel & Burki 1987). Zasugerowano także istnienie towarzysza CO Aurigae, brązo-
wego karła o masie w przedziale 0.046-0.061 M�.

• BRITE view of Sigma Scorpii, Beta Cephei-type star studied for over a
century.
A. Pigulski, H. Cugier, G. Handler, R. Kgoadi
The variability of Sigma Scorpii was discovered over a century ago. It is a classical
Beta Cephei-type star which showed several pulsation modes in ground-based spec-
troscopy and photometry. We show the preliminary results of the analysis of BRITE

41



and SMEI photometry of this star. BRITE photometry reveals the presence of at
least 11 periodic terms, including new p modes and two g modes. This makes Sigma
Scorpii the next hybrid Beta Cephei/SPB star. In addition, we find a significant
decrease of the amplitude of the dominant radial mode. The first result of modelling
are also shown.

• Comparison of the distribution of Symbiotic Stars in Milky Way and in
M31.
K. Drozd
We present the spatial distribution of Symbiotic Stars (SySt) and SySt candidates in
the Milky Way (MW) and in M31. Since both galaxies are fairly similar in terms of
size, structure, metallicity, and metallicity gradient, it is worth comparing their SySt
populations. Roughly 250 SySt are known in the MW although not all distances are
determined. Additionally, most objects observed in the MW occupy a small fraction
of the Galaxy. On the other hand, the sample in M31 is smaller (35 objects from
Mikołajewska et al. 2014, more than 100 yet to be published) yet the distance to the
Andromeda Galaxy is well known. On top of that, we can see the entire host galaxy
which gives us an unbiased brightness limited distribution. Therefore, both samples
are statistically significant and one can compare: the total expected numbers of
objects, the C/M giant ratio as a tracer of metallicity, the possible membership to
the disk/halo/bulge populations, and other characteristics.

• Computational Astrochemistry: H20 - H2 collisions.
M. Żółtowski, P. Żuchowski, A. Karska
Quantum mechanical calculations play an important role in astrochemistry. Exci-
tation 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.

• Flares from centres of galaxies and OGLE-Gaia hunt for tidal disruption
events.
L. Wyrzykowski, A. Hamanowicz, M. Gromadzki
When a star gets too close to a super-massive black hole in the centre of a galaxy,
it can get disrupted and partially consumed by the black hole. Such events (TDE)
exhibit as a bright, blue and hot flares detectable in the cores of galaxies and trace
population and masses of SMBHs. We will present our long-term project to study
the demographics of SMBHs via TDEs. We rely on transients detected primarily
by OGLE and Gaia surveys, which are then followed-up by ESO, SALT and NOT
telescopes. We will show our first candidates for TDEs, in most case not typical,
indicating there is still little known about processes in the centres of galaxies.

• Hot water in low-mass protostars.
D. Itrich, A. Karska, M. Matuszak
Formation of low-mass stars is accompanied by ejections of jets and outflows exten-
ding even up to pc scales. Recent far-infrared spectroscopy with Herschel / PACS
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revealed hot molecular gas (>100K) extending along the outflows from several ne-
arby protostars. Emission from highly-excited rotational lines of water (Eup/kB ∼
1000K) is detected and interpreted as the result of shocks and/or UV radiation.
Here, we identify sources with hot water lines, characterize their properties and try
to link them to the processes related with star formation. These sources are ideal
candidates for following-up studies with James Webb Space Telescope, which will
be launched in 2018 and will observe hot water at 10x higher spatial resolution than
Herschel.

• IRAM 30m observations of Serpens Main and B1-b: gas temperatures
and UV radiation around low-mass protostars.
A. Mirocha, M. Gładkowski, M. Żółtowski, A. Karska, L. Kristensen
A new-born protostar forms in dense cores deep inside molecular cloud. Thus, in
order to characterise the properties of protostars, we need to use observations at
long-wavelengths which does not suffer from dust extinction. In particular, sub-
millimeter range includes rotational lines of key molecules which can be used to
determine gas temperatures and densities around protostars. Here, we analyse mo-
lecular emission from Serpens Main and B1-b star forming regions using IRAM 30
m single dish telescope. Maps in HCN, CN, CS and their isotopologues are used
to determine the gas physical conditions. The presence of UV radiation in these
regions is identified and compared to models of dense envelopes irradiated by UV
photons. This way, we gain new insights into chemical and physical processes around
low-mass protostars.

• Mathematical model of white dwarfs: internal structure and behavior
analysis.
N. Zabari
We study complete degenerate and completely relativistic model of the electron gas,
which is the model equation for the internal structure of white dwarfs. Two regimes
are analyzed as limits for complete degeneracy, i.e.: non-relativistic gas, where the
mass of the star is small - order of 0.1 Solar mass M� and ultra-relativistic gas, for
stars which masses are similar to M�. Those regimes can be presented in the form
of polytropic equations of state and thus lead to Lane-Emden equation from which
we get mass - radius relation of the star. The complete degenerate and completely
relativistic model that represents actual white dwarfs, cannot be described by the
polytropic equation. This case was calculated numerically by interpolation of two
fully analyzed regimes. The results of following relations are shown: pressure vs.
Fermi momentum, mass vs. radius and equation of state (EOS). Additionally, we
present an analysis of density vs. radius relation for the currently known the most
and the least massive white dwarfs.

• Non-radial pulsation in the first overtone Cepheids of the Magellanic
Cloud.
M. Śniegowska, R. Smolec
We have analysed photometric data for 3530 first overtone Magellanic Clouds’ Ce-
pheids 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
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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 sequ-
ence 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.

• Now you see me, now you don’t - spectroscopy of cataclysmic variable
ES Ceti.
K. Bąkowska, T.R. Marsh
ES Ceti is an ultracompact binary, AM CVn-type of cataclysmic variable. These
kind of systems contain a primary white dwarf with a companion star that is also
at least partially degenerate. ES Ceti with a 620 s orbital period is among systems
with the shortest orbital periods (Copperwheat et al. 2011). There are only two
systems with the shortest known periods are HM Cnc (324 s, Roelofs et al. 2010)
and V407 Vul (569 s, Haberl & Motch 1995). The exact nature of these systems is
unclear. Therefore, we present preliminary results of spectroscopy of ES Ceti.

• Obserwacje podczerwone gwiazd symbiotycznych spektrografem SofI/
NTT.
C. Gałan, J. Mikołajewska, M. Gromadzki, D. Pieńkowski, K. Iłkiewicz
W okresach obserwacyjnych ESO P97 i P99 (czerwiec 2016 i lipiec 2017), w trakcie
sześciu nocy, wykonane zostały obserwacje 120 gwiazd symbiotycznych spektrogra-
fem SofI na teleskopie NTT. Widma niskiej rozdzielczości (R ∼600 - 1000) pokry-
wają szeroki zakres bliskiej podczerwieni: 0.94 - 1.6 µm i 1.5 - 2.53 µm. Opisujemy
sposób przygotowania i przeprowadzenia obserwacji, zastosowane metody redukcji,
oraz prezentujemy przykłady uzyskanych widm. W rezultacie znacząco zwiększamy
? niemal podwajając ? liczebność próbki obiektów wykorzystywanych w naszych
badaniach własności symbiotycznych olbrzymów. Widma użyte zostaną do anali-
zy składu chemicznego (metaliczność, C/O, 12C/13C), oszacowań podstawowych
parametrów, a także do weryfikacji symbiotycznej natury odkrytych niedawno kan-
dydatów na gwiazdy symbiotyczne w zgrubieniu galaktycznym.

• Spectroscopic analysis of A- and F-type stars observed in the Kepler
field.
M. Polińska, E. Niemczura, P. De Cat, J.S. Murphy, K. Uytterhoeven
We present results obtained from a spectroscopic analysis of high-resolution spectra
observed with the ESPaDOnS spectrograph at the Canada-France-Hawaii Telescope
and the Sophie spectrograph installed on the 1.93 m telescope at the Haute-Provence
Observatory. The introduced data were collected for A- and F-type stars observed
in the Kepler field. We determined atmospheric parameters (effective temperature,
surface gravity, metallicity [M/H], microturbulence velocity) for chosen stars. Our
sample of stars consists of objects with the projected rotational velocities lower than
60 km/s. To calculate atmospheric parameters and rotational velocities we used the
iSpec code with spectrum synthesis technique. The observed spectra were compared
with series of synthetic spectra calculated with the Kurucz codes ATLAS9 and
SYNTHE and the atomic data were taken from VALD database.
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• Spectroscopic investigation of selected lambda Boo - type stars.
J. Molenda-Żakowicz, R. O. Gray, C. J. Corbally, S. J. Murphy, D. Chojnowski, S.
Hasselquist, E. Niemczura, E. Paunzen, C. Koen
The lambda Boo - type stars form a small sub-group of chemically peculiar stars
on the upper main-sequence. Even though they have been known for more than
70 years, their structure, origin, and the evolutionary status still remains a puzzle.
In this poster, we present first results of the high-resolution, high signal-to-noise
spectroscopic observations which have been acquired for selected lambda Boo - type
stars with the High Resolution Spectrograph at the Southern African Large Telesco-
pe (SALT) and the ARC Echelle Spectrograph (ARCES) at the 3.5-m telescope at
the Apache Point Observatory (APO). The detailed pattern of surface abundances
which will be derived for our targets and a subsequent asteroseismic analysis of their
Kepler and TESS light curves will allow us to address the question of the origin of
peculiar abundance pattern of these stars, for which there is contradictory evidence.
The results of this work will not only allow us to understand better the properties of
the lambda Boo class of chemical peculiarity but also to address larger problems of
star formation and evolution, including gaining insights into planet formation and
planet-debris disk interaction.

• Stars toward the Galactic Bulge: photometric study from UV to IR.
P. Bruś, Z. Kołaczkowski
The aim of our project is study of hot objects located toward the Galactic Bulge. We
mainly present a search for candidates to early main-sequence stars, white dwarfs
and hot subdwarfs. The results base on our own observations carried out with the
CTIO 1-m telescope equipped with UBVI filters. The next part of the data comes
from the OGLE III, VPHAS+ and VVV online databases. Parameters of the stars
were determined using multicolor photometry and proper motions.

• SY Mus - search for the physical parameters.
A. Leśniewska, M. Otulakowska-Hypka
Since Annie J. Cannon separated the new type of objects based on their spectra,
symbiotic stars have become widely analyzed as binary stars. In our work we focus
on describing one of them, i.e. SY Mus. It is a symbiotic system composed of a white
dwarf and a red giant, located in the southern sky. With the use of observational
data in UV, Vis. and IR we want to determine the physical parameters of the
examined object. SY Mus is characterized by an inclination of about 88◦ which allows
us to detect eclipses in the light curves. We use PHOEBE tools to model all the
observations. Using photometric and spectroscopic data from different instruments
and different surveys, we try to determine basic system?s parameters such as masses,
radii and Roche Lobe filling factor.

• Tau Ori and Tau Lib: two new massive heartbeat systems.
A.Pigulski et al.
We present the discovery of the new heartbeat binaries with BRITE nano satellites
data, Tau Ori and Tau Lib. Analysis of the combined BRITE photometry and
ground-based spectroscopy allows to derive system parameters. Tau Ori is a high-
eccentric binary with orbital period of about 90 days, while Tau Lib is less eccentric
but shows a grazing eclipse. The combined radial-velocity, SMEI and BRITE data
show the evidence of apsidal motion in the system.
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• The 30 micron sources in galaxies with different metallicities.
M. Gładkowski, R. Szczerba, G. C. Sloan, E. Lagadec, and K. Volk
A broad emission dust feature peaking around 30 micron is seen in the spectra of
some carbon-rich AGB stars, post-AGBs, and PNe. This feature was observed for
the first time by Forrest et al. (1981), who discovered it in the CW Leo, IC 418
and NGC 6572. Since the discovery this dust feature has been detected in plenty of
carbon-rich objects. We will present an analysis and comparison of the 30 micron
dust feature in the Spitzer Space Telescope spectra of 207 carbon-rich Asymptotic
Giant Branch (AGB) stars, post-AGB objects, and planetary nebulae located in
the Milky Way, Magellanic Clouds and the Sagittarius Dwarf Spheroidal galaxy,
which are characterised by the different average metallicities. We investigated if
some physical and chemical processes related to the formation of the 30 micron
feature carrier may be a function of the metallicity. By means of this study we
expect to better understand the late stages of stellar evolution of carbon-rich stars
in these galaxies.

• UV radiation around protostars in NGC 1333 using the IRAM 30 m te-
lescope.
M. Gładkowski, A. Karska, L. Kristensen
Stars form deeply inside molecular clouds. In the earliest stages of low-mass star
formation, the so- called embedded phases, protostars are surrounded by massive
molecular envelopes. At the same time, prominent bipolar outflows are launched
from the central region with the velocities of several hundred km/s. Such outflows
can produce UV radiation as they impact onto the surrounding cloud, but the direct
measurements of its strength is impossible due to absorptions in the dense envelo-
pes. Therefore, indirect methods using line emission at much longer wavelengths
coupled with models are needed to characterise this radiation. We use the IRAM 30
m millimeter telescope to map molecular emission from HCN, CN and their isoto-
pologues in the surroundings of low-mass protostars in NGC 1333. HCN molecules
dissociate in contact with the UV-radiation and form CN, and so, the HCN / CN
ratios are good tracers of the strength of the UV-field. Here, we present the spatial
distribution of the molecular emission and the line profiles of various species at se-
lected positions along the outflows. Our preliminary results show that UV radiation
is widespread in low-mass protostars and plays an important role for the chemistry
of these objects.

• Variability survey in NGC 6910, northern open cluster rich in Beta
Cephei-type stars.
D. Moździerski
NGC 6910 is a northern hemisphere open cluster known to be rich in Beta Cephei-
type stars. Using three-season photometry obtained in Białków (Poland) and Xin-
glong (China) observatories we did variability survey of NGC 6910. As a result,
we found over 100 variable stars in the field of the cluster, including many with
variability due to pulsations and binarity.

5. Kosmologia i skale Wszechświata

• Active galactic nuclei with strong Fe line optical emission.
M. Śniegowska, B. Czerny
The SDSS catalogs contain 200 000 well studied quasars. Good optical spectroscopy
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is available for these objects. Eigenvector one is a formal parameter that puts in
order the properties of the unobscured type 1 active galaxies, and the leading term
in eigenvector one is the parameter RFe: the ratio of the the equivalent widths of
Fe II to Hbeta. We aim at the understanding of the nature of this parameter. We
selected 27 appropriate sources with the RFe larger than 1.3 in Shen et al. quasar
catalog. We performed detailed modelling including various templates for the Fe
II pseudo-continuum and the starlight contribution to the spectrum. Newly fitted
values of RFe for most sources are now around 1 which stresses the advantage of
high quality spectral analysis. We discuss in detail the physical properties of the
objects which in our analysis are still extreme with respect to eigenvector 1.

• Budowa i ewolucja galaktyk dyskowych i eliptycznych.
E. Biskupska, J. Krywult
W pracy analizowano budowę i ewolucję galaktyk i zakresu przesunięć ku czerwieni
z < 0.5. Bazując na diagramie koloru u-r względem indeksu Sersica, dokonano po-
działu obiektów na populację galaktyk dyskowych i eliptycznych. Badania pozwoliły
na ilościowe określenie dla każdej z badanych populacji galaktyk, zależności łączą-
cych jasność absolutną, kolor u-r, rozmiar oraz kształt obiektów określony przez
indeks Sersica. Przeprowadzona analiza pokazała silną korelację ewolucji kolor u-r
oraz kształtu galaktyk, która przebiega odmiennie dla galaktyk dyskowych i elip-
tycznych. Stwierdzono, że transformacja galaktyk dyskowych w eliptyczne nie może
zajść bez bezpośredniego oddziaływania galaktyk, z połączeniem się ich włącznie. W
badaniach oparto się na danych obserwacyjnych pochodzących z przeglądu GAMA.

• First delay measured for Mg II line in a quasar at redshift 1 and cosmo-
logical applications.
B. Czerny, J. Średzińska, J. Kotlarz
Since 4 years we perform reverberation monitoring of three quasars with the So-
uthern African Large Telescope (SALT). Finally, we are able to give the time delay
for one of the quasars, CTS C30.10. The time delay is 700 days, close to the expec-
ted value, but not shorter unlike some recent claim for trands in relatively high
Eddington ratio sources. This measurement has consequencies for the black hole
mass measurements in high redshift sources, as it extends the scaling relation be-
tween the mass, line width and the monochromatic luminosity obtained for nearby
AGN. This also opens way to apply quasars for distance determination and to con-
train the expansion rate of the Universe and the character of the dark enegy.

• FRADO model of the Broad Line Region in Active Galactic Nuclei.
B. Czerny
Broad Emission Lines are the most characteristic features of active galaxies but
the mechanism of line formation is still under debate. In 2011 we proposed that
the Hbeta lines form in a Failed Radiatively Accelerated Dusty Outflow (FRADO;
Czerny & Hryniewicz 2011). Now we investigate this mechanism in more detail. We
calculate the motion of dusty clouds under radiation pressure, taking into account
the dust evaporation and subsequent loss of the radiation pressure support when
clouds are high enough above an accretion disk so they can be illuminated by the
central source in addition to the local disk emission. We show the line shapes re-
sulting from the semi-analytical model. Our model does not contain any arbitrary
parameters apart from the global parameters of an AGN: black hole mass, accretion
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rate, spin and the viewing angle. The explicit dependence on the black hole mass in
our model conected with the conditions of dust formation may explain the surpring
dependence on the virial factor in BLR on the type of the host galaxy bulge (regular
bulge or pseudo-bulge).

• Measuring the acceleration of the Local Group: clustering dipole of the
infrared galaxies.
M. Krupa, M. Bilicki, A. Pollo
Do galaxies really appear to be uniformly distributed in the sky? Observations of
the clustering dipole in the galaxy distribution can inform us about the acceleration
of our Galaxy with respect to the ”rest-frame” density field of galaxies and dark
matter, and this measurement is independent of the estimations based on the CMB
dipole. As such, it may be a valuable source of information how our position in the
large scale structure affects all cosmological measurements based on the assumption
that our position in the large scale structure is by no means special. I present
methods whose aim is to examine the convergence of the clustering dipole of the
infrared galaxies. I consider two methods for estimating the selection function of the
catalogue (number?weighted and flux?weighted), as well as the method of cloning
the galaxies in order to artificially populate the so-called Zone of Avoidance.

• Optical Variability of AGNs.
S. Kozłowski
Quasar variability studies typically use either power spectral density (PSD) and
structure function (SF) analyses or direct modeling of light curves with the damped
random walk (DRW) and/or CARMA models. A fair fraction of research publica-
tions on the subject are flawed, and simply report incorrect results, because they
lack a deep understanding of where these methods originate from and what their
limitations are. For example, SF analyses typically lack or use a wrong noise sub-
traction procedure, leading to flat SFs. DRW, on the other hand, can only be used
if the experiment length is sufficient, at least ten times the signal decorrelation time
scale, and if the data show the SF power-law slope of 0.5.

• The orientation of rich galaxy clusters.
M. Biernacka, K. Bajan

• Variability of MgII line in Quasars as one step to understand dark energy
properties.
J. Średzińska

6. Astrofizyka wysokich energii

• Absorption measure distribution in active galactic nuclei.
T. P. Adhikari, A. Różańska, K. Hryniewicz, B. Czerny
The most common observed feature of the outflows in several active galactic nuclei
(AGNs) is their broad ionisation distribution spanning sim 4 orders of magnitu-
de in ionization levels. This feature is quantified in terms of absorption measure
distribution (AMD), defined as the distribution of column density with ionisation
parameter. In this work, we present the AMD models derived from the photoioni-
sation modeling of an ionised plasma in the outflow of AGNs using the numerical
code titan and compare them with the currently available AMD shapes constructed
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from X-ray spectra of these objects. We demonstrate that, the observed AMD shape
can be reproduced by assuming that the warm absorber is a single zone of ionised
gas cloud under constant total pressure i.e., Prad+ Pgas = constant. We show that
the observed discontinuities in AMD can be well described by the eventual thermal
instability caused by strong gas irradiation.

• Analysis of spectral Variability of Cyg X-1 using INTEGRAL data.
A. Filothodoros, P. Lubiński, A.A. Zdziarski
The studies of the spectral states are an important diagnostic tool of the black hole
(BH) binary systems and Cyg X-1 is one of the most well analyzed object in this
respect. We present a novel approach to the spectral state identification based on
hard X-ray emission, which results in much less misclassified observations between
the three main spectral states of Cyg X-1. Using all of the 14-years INTEGRAL
data publicly available so far, we performed a comprehensive analysis over a bro-
ad range of the Cyg X-1 spectral states. The INTEGRAL/IBIS data were split in
14 groups, with almost equal total exposure time. These 14 broad-band spectral
datasets were analyzed with the two most advanced Comptonization models imple-
mented in the XSPEC fitting package, COMPPS and EQPAIR with the soft photon
temperature left to vary but also fixed to a specific value. The spectral analysis of
the high quality substate spectra allowed us to find a correspondence between the
parameters of the physical models and the phenomenological classification based on
the INTEGRAL/IBIS count rates. To determine a full range of the spectral para-
meters we analyzed almost 1500 ISGRI + JEMX simultaneous spectra of individual
INTEGRAL pointings (0.5 - 2 hours exposure time). Based on the results of this
exhaustive spectral analysis, we investigated correlations between various spectral
and other physical parameters of Cyg X-1 such as the Compton amplification factor,
plasma temperature, soft photons temperature, reflection strength e.t.c. as well as
their evolution against the spectral hardness. We also use semi simultaneous data
from INTEGRAL/ISGRI, INTEGRAL/JEMX and INTEGRAL/PICsIT X-ray and
AMI radio observations to to search for correlations between them. In summary, we
found that the phenomenological classification of the Cyg X-1 spectral states based
on the hard X-ray count rates allows for a more decisive identification of the states
than the ones based on the soft X-rays. In addition, a thorough spectral modelling
shows that the hard X-ray categorization unambiguously corresponds to distinct
physical parameters values of the Cyg X-1 spectra determined for different states.
Furthermore, we propose to use the SWIFT/BAT monitor for the classification of
Cyg X-1, using the INTEGRAL/IBIS hard X-ray range and criteria.

• Dependence of X-ray loudness of AGNs on Eddington ratio.
M. Gupta, M. Sikora, K. Rusinek
Using SDSS and RASS data we demonstrate strong anti-correlation of X-ray loud-
ness on the Eddington ratio, both for radio-loud (RL) and radio-quiet (RQ) AGNs.
RL AGNs are found to be on average X-ray louder than RQ AGNs, which agrees
with previous studies. However, we find that the difference is smaller, if we compa-
red are the samples matched in the Eddington ratio. Our results are discussed in
the context of theories of the X-ray production in AGNs.
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• Electron pre-acceleration at nonrelativistic perpendicular shocks of young
supernova remnants.
J. Niemiec, A. Bohdan, O. Kobzar, M. Pohl
Particle pre-acceleration constitutes a central unresolved problem for diffusive shock
acceleration processes. Here we report on recent studies of high Mach-number non-
relativistic perpendicular shocks with fully kinetic two-dimensional particle-in-cell
simulations in application to forward shocks of young supernova remnants. We ana-
lyse conditions leading to efficient electron heating and pre-acceleration. We confirm
the electron injection through shock-surfing acceleration in the foot of high Mach-
number shocks. We show that the injection efficiency is not stationary and varies
with the phase of the cyclic shock reformation. It also nonlinearly depends on the
upstream plasma temperature. We also discuss further electron energization proces-
ses in the turbulent shock ramp that contains magnetic filaments. We demonstrate
that electron acceleration can occur there due to spontaneous magnetic reconnec-
tion. The magnetic reconnection formation rate depends on plasma beta and also
on numerical parameters assumed in 2D simulations, such as the ion-to-electron
mass ratio and the configuration of the average magnetic field with respect to the
simulation plane. We discuss resulting injected electron spectra and relevance of our
results to the physics of fully three-dimensional systems.

• Model atmospheres of hot neutron stars.
A. Majczyna, J. Madej, A. Różańska, M. Należyty
We present model atmospheres for a very hot neutron stars (X-ray burst sour-
ce). The model equations assume both hydrostatic and radiative equilibrium, and
the equation of state of an ideal gas in local thermodynamic equilibrium (LTE).
The equation of radiative transfer includes terms describing Compton scattering of
photons on free electrons in fully relativistic thermal motion, for photon energies
approaching m2ec. An exact description of Compton scattering is very important for
the accurate determination of basic neutron star parameters in X-ray bursters. For
this reason many authors have computed models of neutron star atmospheres with
various degrees of sophistication in the treatment of Compton scattering. Model
equations take into account many bound-free and free-free energy-dependent opaci-
ties of hydrogen, helium, and the iron ions, and also a dozen bound-bound opacities
for the highest ions of iron. We calculated large grid of our models, which were used
to fitting observed spectra.

• Nukleosynteza w plazmie akreującej na czarną dziurę u podstawy dżetu
tworzącego rozbłyski gamma.
dr hab. A. Janiuk, K. Wojczuk
Badamy produkcję ciężkich nuklidów w plazmie spływającej (akreującej) na czarną
dziurę u podstawy dżetu tworzącego rozbłysk gamma (GRB), o tempie opadania
rzędu ułamka masy Słońca na sekundę. Parametry fizyczne modelu to masa I tempo
rotacji (spin) czarnej dziury. Typowe wartości to 3 M� i a=0.6, badamy jednak za-
kres parametrów dla których wyniki modelowania nukleosyntezy mogą dać wyraźne
ograniczenia na parametry czarnej dziury. Prędkość zachodzenia reakcji jądrowych
jest silnie uzależniona od temperatury i gęstości ośrodka, a także stosunku gęstości
liczbowych protonów do neutronów (inaczej: frakcja elektronowa). Rezultatem nu-
kleosyntezy jest obfita produkcja lekkich izotopów, a także pierwiastków o liczbach
masowych zbliżonych do 60 i 80 - jest to pierwsze maksimum produkcji nuklidów w
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wyniku szybkiego wychwytu neutronów (tzw. r-process). Izotopy produkowane są
szczególnie na powierzchni zewnętrznej dysku akrecyjnego oraz, ze względu na dzia-
łalność wiatru, uwalniane są z sąsiednich obszarów poza dyskiem. W niniejszej pracy
przedstawiamy wstępne wyniki dotyczące rozkładu przestrzennego wybranych pier-
wiastków na podstawie modelu quasi-statycznego (założenie nuklearnej równowagi
statystycznej).

• On the efficiency of jet production in FR II radio galaxies and quasars.
K. Rusinek, M. Sikora, D. Kozieł-Wierzbowska, L. Godfrey
Jet powers in many radio galaxies with extended radio structures appear to exceed
their associated accretion luminosities. In systems with very low accretion rates,
this is likely due to the very low accretion luminosities resulting from radiatively
inefficient accretion flows. In systems with high accretion rates, the accretion flows
are expected to be radiatively efficient, and the production of such powerful jets may
require an accretion scenario which involves magnetically arrested discs (MADs).
However, numerical simulations of the MAD scenario indicate that jet production
efficiency is large only for geometrically thick accretion flows and scales roughly
with (H/R)2 , where H is the disc height and R is the distance from the BH. Using
samples of FR II radio galaxies and quasars accreting at moderate accretion rates we
show that their jets are much more powerful than predicted by the MAD scenario.
We discuss possible origins of this discrepancy, suggesting that it can be related to
approximations adopted in MHD simulations to treat optically thick accretion flow
within the MAD-zone, or may indicate that accretion disks are geometrically thicker
than the standard theory predicts.

7. Udział polskich instytucji w projektach instrumentalnych

• Gaia Mission and its transients.
L. Wyrzykowski, K. Rybicki, Z. Kostrzewa-Rutkowska, K. Kruszynska, M.Gromadzki
Gaia has already been revolutionising the astronomy with its first data release and
this is just the beginning. We will present the status of Gaia and will focus on the
part we are involved in, the Gaia Science Alerts. We will show the results in search
for transients, in particular, interesting supernovae and microlensing events. We will
also present the OPTICON-supported network of small telescopes for Gaia alerts
follow-up.

• Poznański Teleskop SST.
K. Kamiński, E. Wnuk, M. Krużyński, M. Kamińska, J. Gołębiewska
Stale rosnąca ilość obiektów znajdujących się na orbicie wokółziemskiej stwarza
nie tylko rosnące ryzyko kolizji, ale również zwiększa potrzeby ich monitoringu. Ze
względu na trudne do prognozowania perturbacje ruchu takich obiektów koniecz-
ne są regularne pomiary położenia i ciągła aktualizacja ich parametrów orbitalnych.
Dotyczy to co najmniej kilkunastu tysięcy największych sztucznych satelitów i śmie-
ci kosmicznych. Postęp jaki dokonał się w ostatnich latach w dziedzinie montaży
teleskopowych, kamer astronomicznych i metod rejestracji czasu umożliwił urucho-
mienie projektów budowy optycznych teleskopów SST (ang. space survelliance and
tracking) zdolnych do obserwacji nawet najszybszych satelitów znajdujących się na
orbitach typu LEO (ang. low Earth orbit). Obserwatorium Astronomiczne UAM
opracowało nową koncepcję instrumentu złożonego z zespołu sensorów optycznych,
która pozwoli na monitorowanie zmian orbitalnych oraz fotometrycznych satelitów
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i śmieci kosmicznych z wydajnością sięgającą nawet 60-120 tys. pomiarów pozycji i
jasności na godzinę.

8. Historia astronomii

• Images of comets on archival photographic plates from the Jagiellonan
University Observatory
G. Stachowski, E. Kuligowska, T. Kundera, B. Dębski, K. Bajan
The Astronomical Observatory of the Jagiellonian University produced a large num-
ber of photographic plates of various types and sizes over many decades. With the
demise of emulsion-based photography as an observational technique in the latter
years of the 20th century, the plate collection was neglected, and many plates have
been destroyed or damaged by water or accidents, while written records have been
lost. As part of the AstroGrid-PL project we were able to scan the surviving plates
and (known) records and are in the process of identifying and publishing the images,
some of which record observations of comets. Here we present some examples from
plates made with the Zeiss Tessar Astrograph.

• Zarys dziejów Obserwtorium Warszawskiego 1815 - 1945
A. Majczyna, M. Należyty
”Zarys dziejów Obserwatorium Warszawskiego 1815 - 1945” to tytuł rękopisu książ-
ki napisanej przez prof Michała Kamieńskiego, wieloletniego dyrektora Obserwato-
rium Warszawskiego. To niedawno odnaleziona historia Obserwatorium, począwszy
od 1815 aż czasów II wojny światowej. Przede wszystkim jednak jest to opowieść o
ludziach związanych z Obserwatorium i o badaniach przez nich prowadzonych. Nie
brakuje też szczegółów niełatwej jak się okazuje sztuki zapatrywania Obserwatorium
w sprzęt tudzież opisów bardziej przyziemnych spraw, na przykład jak codzienna
egzystencja pracowników. Nie jest oczywiście możliwe przedstawienie całego spoj-
rzenia profesora Kamieńskiego w czasie krótkiego wykładu, dlatego też pokażemy
tylko część tej historii.

9. Popularyzacja i promocja nauki

• 45 lat Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Ko-
pernika w Grudziądzu.
S. Soberski
Plakat prezentuje działalność Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im.
Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z okazji 45 rocznicy jego powstania.

• AstroGPS.pl - Twój kosmiczny GPS.
K. Czart, T. Brudziński, P. Grochowalski, A. Nowak, D. Pałka, K. Pęcek
Plakat towarzyszący prelekcji o tym samym tytule. AstroGPS.pl to ogólnopolski sys-
tem informacyjny o wszelkich wydarzeniach związanych z astronomią i kosmosem.
Obejmuje wydarzenia takie jak prelekcje, wykłady, pikniki naukowe, pokazy nieba,
warsztaty, konferencje, targi, konkursy, programy planetariów i inne. Start systemu
zaplanowany jest na lato 2017 r. Jego idea była dyskutowana podczas Spotkania
Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych w Poznaniu w 2015 r. System
AstroGPS ma być pomocy organizatorom wydarzeń na dwa sposoby. Po pierwsze
pomóc w docieraniu z informacją do odbiorców wydarzeń, a po drugie: ułatwić pla-
nowanie terminu, który nie będzie kolidował z innymi podobnymi imprezami. Z kolei
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odbiorcom wydarzeń system ułatwi sprawdzenie czy w ich miejscu zamieszkania lub
w wybranym rejonie Polski odbywają się w danym okresie wydarzenia, w których
warto wziąć udział. System AstroGPS będzie służyć też pomocą dziennikarzom,
szczególnie z mediów popularnonaukowych i edukacyjnych.

• Astronarium - 34 odcinki telewizyjnego serialu naukowego o astronomii.
B. Radajewski, M. Mikołajewski, K. Czart, I. Guz, A. Rubaszewski, T. Stelmach
Astronarium to cykl telewizyjnych programów popularnonaukowych o astronomii
i badaniach kosmosu. W latach 2014-2016 powstały 34 odcinki programu. Były
emitowane na trzech ogólnopolskich kanałach Telewizji Polskiej: TVP 1, TVP 3 oraz
TVP Polonia. Dodatkowo wszystkie odcinki dostępne są do oglądania w serwisie
YouTube i na stronie internetowej www.astronarium.pl. Planowana jest realizacja
kolejnych 40 odcinków w latach 2017-2018. Koproducentem programu jest Polskie
Towarzystwo Astronomiczne, a finansowe wsparcie produkcji zapewnia Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

• Działania czasopisma i portalu ”Urania- Postępy Astronomii” skierowa-
ne do szkół.
M. Mikołajewski, K. Czart
Plakat prezentuje działalność ”Uranii” dotyczącą edukacji i szkół. W szczególności
obejmuje to wsparcie bibliotek szkolnych poprzez specjalną szkolną prenumeratę,
konkurs ”Nasza szkolna przygoda z astronomią”, czy działania wspierające Olim-
piadę Astronomiczną.

• ESO Science Outreach Network in 2015-2017.
K. Czart
Prezentacja działalności ESO Science Outreach Network w Polsce w latach 2015-
2017, obejmująca w szczególności regularne tłumaczenie na język polski wieści z
Europejskiego Obserwatorium Południowego, wsparcie dla różnych wydarzeń odby-
wających się na terenie naszego kraju, prowadzenie co roku konkursu ESO Astro-
nomy Camp dla młodzieży w wieku 16-18 lat.

• Geometria Wszechświata.
J. Srajer, L. Błaszkiewicz
Poster przedstawia nowatorski sposób podejścia do problemu wyznaczania odległo-
ści, który bierze pod uwagę zarówno odległość przestrzenną, jak i czasową i wyni-
kające z tego faktu konsekwencje.

• Wieczory z gwiazdami w OA UJ.
T. Kundera
Już od ponad 10 lat odbywają się w Obserwatorium Astronomicznym UJ w Kra-
kowie spotkania z cyklu ”Wieczory z gwiazdami”. Ciesząc się niesłabnącą popular-
nością (nieustannie więcej chętnych niż miejsc) wpisały się już na stałe w ofertę
popularyzacji nauki, a w szczególności astronomii, w królewskim grodzie Kraka.
Ponad 100 spotkań to okazja do podsumowań i prezentacji planów na przyszłość.
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