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Drodzy Czytelnicy!

W

itam Szanownych Państwa
w nowym 2021 roku! Oczywiście, jak zwykle przy okazji numeru pierwszego składam Państwu serdeczne życzenia noworoczne.
Przede wszystkim, aby nowy rok był
lepszy od starego. Dla większości z nas
rok ubiegły to przede wszystkim rok
pandemii. Dla naukowców jednak najważniejszym wydarzeniem było rozdanie Nagród Nobla. Ten odpowiednik
filmowych Oskarów wyznacza trendy
w świecie nauki. Również w ubiegłym
roku nagrody Nobla zostały przyznane,
w tym Nagrody Nobla z fizyki. Laureatami była trójka naukowców, z których
najbardziej znanym jest Roger Penrose.
Ostatni Nobel miał charakter kosmiczny,
co jest zgodne z tendencją ostatnich lat.
Dotyczył on zasadniczo fenomenu czarnych dziur. Tej to właśnie tematyce poświęcony jest otwierający ten numer artykuł Edwarda Malca. Nie jest to artykuł
łatwy, ale mimo to wart przeczytania.
Przedstawiono w nim zarówno sylwetki
noblistów, ich dokonania jak i elementy
fizyki czarnych dziur.
Drugi artykuł, na który chciałbym
zwrócić Państwa uwagę to artykuł
Andrzeja Wasiaka poświęcony lotom
z prędkościami ponaddźwiękowymi.
Autor unikając równań matematycznych
opisał najważniejsze zjawiska towarzyszące lotom odrzutowców, które każdy
inżynier konstruktor musi wziąć pod
uwagę.
Trzeci artykuł, który chce polecić to
artykuł pani Wioletty Dynkowskiej poświęcony naturalnym źródłom promieniowania jonizującego i wpływowi tego
promieniowania na żywe organizmy.
Ten temat zawsze budził i będzie budzić
kontrowersje, dlatego warto mieć konkretną wiedzę na ten temat, a ten artykuł
jest dobrym jej źródłem.
Oczywiście inne artykuły też są warte
przeczytania. Życzę miłej lektury całego
tegorocznego numeru pierwszego.
W imieniu redakcji
Zbigniew Wiśniewski

NUMER 1 STYCZEŃ/LUTY 2021 

372 (LXIII) indeks 35810X ISSN 0426-3383

4

Nagroda Nobla z fizyki w 2020
 Edward Malec

Już w połowie lat 60. specjaliści wiedzieli całkiem sporo o czarnych dziurach.
Z drugiej jednak strony, w dalszym ciągu nie było jasne czy czarne dziury istnieją
w realnym świecie.

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
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Zagadnienia lotów z prędkościami ponaddźwiękowymi  Andrzej Wasiak

Gdy 14 października 1947 roku pilot Charles Yeager lecąc na samolocie doświadczalnym XS-1 osiągnął prędkość odpowiadającą 1,06 liczby Macha, stało się oczywiste, że przed lotnictwem otwarty został nowy, mało wówczas znany obszar prędkości naddźwiękowych.
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Promieniowanie a żywe organizmy  Wioletta Monika Dynkowska

Z naszych lekcji
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Wykorzystanie robotów LEGO do eksperymentów i pomiarów w fizyce
 Adam Ogaza
Van Gogh i inni, czyli fizyka spotyka sztukę  Marta Wacławczyk,
Zofia Wacławczyk
Zjawiska zderzeń w makro i mikroświecie  Julian Płoszajski
Nietypowe zadania z kondensatorami i sposoby ich
rozwiązywania  Czesław Surowiec
O definiowaniu wielkości fizycznych i nie tylko…
(Miniatura dydaktyczna)  Waldemar Reńda
Joseph Priestley (1733 – 1804). Hobbysta nauk  Tadeusz Wibig

Astronomia dla każdego
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Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia
i zagadnienia – cz. 1.  Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Kompendium astronomiczne zostało napisane z myślą o szerokim
gronie czytelników. Może być ono przydatne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a także dla kandydatów na studia, którzy planują
zdawać egzamin maturalny z przedmiotu fizyka z astronomią.

Geofizyka
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Ziemia planeta wyjątkowa – cz. 14.
Dryf kontynentów i tektonika płyt
 Zbigniew Wiśniewski

Jednym z ważniejszych wyróżników naszej planety jest dryf kontynentów. Właściwie żaden inny
obiekt kosmiczny – o ile wiemy – nie wykazuje
takiej własności.
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