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Dr Jakub Mielczarek - Jest adiunktem w Instytucie Fizyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Zakładzie Teorii Układów Złożonych. Aktualnie realizuje staż
naukowy w Centre de Physique Theorique w Marsylii. Zajmuje się badaniami
z zakresu grawitacji i kosmologii kwantowej, czego owocem są liczne publikacje
naukowe m.in. w Physical Review D, Physics Letters B czy Classical and Quantum
Gravity. Za swoje osiągnięcia został wyróżniony m.in. Stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Nagrodą Finałową
w ramach programu Naukowe Nagrody Polityki 2013, czy też dwukrotnie stypendium
START (FNP). Jest kierownikem projektów naukowych w ramach takich grantów jak
Sonata (NCN), Iuventus Plus (MNiSW) oraz Sonata Bis (NCN). Jego wkład
w społeczność akademicką obejmuje także aktywne wspieranie młodego pokolenia
na płaszczyźnie nauk interdyscyplinarnych.

Prof. Michał Ostrowski jest pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego UJ.
Swoje badania naukowe rozpoczął w dziedzinie kosmologii relatywistycznej.
Później zmienił zainteresowania na fizykę promieniowania kosmicznego dziedzinę, w której napisał kilka znaczących prac, m.in. na temat przyspieszania
cząstek w relatywistycznych falach uderzeniowych. Już po uzyskaniu tytułu
profesora zajął się astronomią obserwacyjną w zakresie najwyższych energii
promieniowania gamma, wprowadzając zespoły z polskich instytucji
badawczych do projektów H.E.S.S. i CTA.

Jest
współzałożycielem
Garażu
Złożoności
(http://complexitygarage.com),
akademickiego makerspace’u, umożliwiającego studentom oraz pracownikom
realizację autorskich pomysłów - począwszy od bio-drukarek 3D i bio-plotterów,
poprzez osobiste monitory złożoności, stelaże do hodowli komórkowych 3D
(https://pe3dish.com/) do widowiskowych eksperymentów stratosferycznych.
Dr Jakub Mielczarek, jako przedsiębiorca z astronautycznym zacięciem, realizuje
przedsięwzięcia m.in. w ramach Spółki Space Garden (http://space.garden/), której
jest współtwórcą i Prezesem Zarządu. Za sprawą Space Garden powstał jedyny
w Polsce i jeden z niewielu na świecie eksperymentalny habitat
księżycowo-marsjański LUNARES (http://lunares.space). Aktualnie trwają prace nad
projektem satelity do testowania leków oraz obserwacji komórek nowotworowych
w przestrzeni kosmicznej. Jest to odpowiedź na coraz to większe potrzeby związane
z coraz to dalszą, dłuższą i głębszą eksploracją kosmosu.

Prof. Ostrowski był dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego UJ
i kierownikiem Zakładu Astrofizyki Wysokich Energii w tym Obserwatorium.
Jest tam teraz, od szeregu już lat, kierownikiem studiów doktoranckich
astronomii.

ABSTRAKT
„To jest Kosmos!”
Ostatnie lata przyniosły zarówno wiele niezwykłych odkryć astronomicznych, jak
i ogromny postęp technologiczny. Jeden z przełomów rozgrywa się obecnie
w astronomii egzoplanet, których składy atmosfer będziemy niebawem w stanie
badać i wnioskować o panujących na tych planetach warunkach. Pozwoli to,
w szczególności, stwierdzić czy na planetach pozasłonecznych również rozwinęło się
życie. Jakie znaczenie będzie to miało dla zrozumienia naszego pochodzenia oraz
dla przewidzenia ścieżek naszej przyszłości? Jak rozwój nowoczesnych technologii
zmieni znaczenie życia w najbliższych dekadach? Czy zasiedlimy Kosmos czy też
pozostaniemy na zawsze związani z Układem Słonecznym? Podczas wykładu
postaram się nakreślić możliwe scenariusze, które wyłaniają się z wyników
prowadzonych obecnie badań oraz trendów technologicznych.

Obecnie kieruje pracami polskiego konsorcjum projektu CTA, opiekuje się
doktorantami i prowadzi badania związane z astrofizyką promieniowania
kosmicznego i aktywnych jąder galaktyk. Ma szerokie kontakty zagraniczne.

ABSTRAKT
„Astronomia gamma z powierzchni Ziemi”
Kosmicznego promieniowania gamma o energiach rzędu TeV nie można
obserwować z obserwatoriów satelitarnych, ale za to z powodzeniem bada się
je z pomocą sieci teleskopów Czerenkowa zainstalowanych na ziemi.
W referacie przedstawię serię przykładów naszych ciekawych pomiarów
astronomicznych w tym zakresie energii dokonanych przez obserwatorium
H.E.S.S. w Namibii. Następnie omówię postępy realizacji projektu budowy
nowego obserwatorium CTA, które ma znacznie przewyższyć obecnie
działające instrumenty. W projekcie tym Polska odgrywa znaczącą rolę
i buduje wyjątkową aparaturę badawczą.

