
31 marca na terenie Ślą-
skiego Międzyuczelnia-
nego Centrum Edukacji 
i Badań Interdyscypli-

narnych w Chorzowie odbyła się inau-
guracja Uniwersyteckich Laboratoriów 
Kontroli Atmosfery (ULKA) połączona  
z prezentacją balonu badawczego. 
Niestety, balon nie zdołał wystartować, 
bo była słoneczna pogoda. A jak twier-
dzi kpt. Witold Filus, który jest pilotem 
balonu, w taką pogodę nie można latać 
z powodu kominów termicznych, czy-
li wznoszących i opadających prądów, 
ale wczesnym rankiem i wieczorem 
mieszkańcy województwa mogą zoba-
czyć nad swoimi głowami to unoszące 
się w atmosferze laboratorium. 

- Nasza współpraca z Uniwersyte-
tem trwa od 22 lat. ULKA jest kolejnym 
projektem naukowy, który mógł liczyć 
na wsparcie Funduszu. Tym razem do-
finansowanie wyniosło 300 tys. złotych. 
Od początku istnienia Funduszu Uni-
wersytet Śląski otrzymał na rozwinię-
cie bazy dydaktyczno-naukowej, za-
kup sprzętu, między innymi specjali-
stycznego mikroskopu blisko 7 milio-
nów złotych - powiedział na uroczysto-
ści Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. - Tak-

że Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska wzbogaci się o wiedzę 
na temat zanieczyszczenia powietrza  
w naszym regionie.

ULKA TO PiERWSzE TEGO 
TyPU LABORATORiUM 
BADAWCzE W POLSCE. 

Dzięki wsparciu Funduszu naukowcy 
i studenci Uniwersytetu Śląskiego będą 
mogli badać powietrze nad Śląskiem. 
W koszu balonu umieszczane jest napo-
wietrzne mobilne laboratorium (NML), 
czyli aparatura pomiarowa oraz akumu-
latory. Okazuje się, że balon zdecydo-

wanie lepiej nadaje się do badania at-
mosfery, niż przykładowy dron. Utrzy-
mując stałą wysokość położenia balo-
nu, podczas lotu poziomego, możliwe 
będzie prowadzenie pomiarów i pobie-
ranie próbek na stałych wysokościach 
względem Ziemi, od źródła zanieczysz-
czeń, np. od komina emitującego zanie-
czyszczenia do miejsca, kiedy zawar-
tość tych zanieczyszczeń spadnie po-
niżej progu oznaczalności. Za pomocą 
ULKA będzie można także badać wa-
runki atmosferyczne, czyli rozkład tem-
peratur na różnych wysokościach, ci-
śnienie i wilgotność. Będą także pobie-
rane do badań cząstki atmosfery. 

Aparatura pozwoli zatrzymać te 
cząstki na specjalnych filtrach. To da 
czas na badania, m.in. skąd pochodzą 
cząstki, czy ze źródeł naturalnych czy 
nie oraz do jakiej wysokości ludzie za-
nieczyszczają atmosferę.

- Balon to doskonałe narzędzie do 
badania, bowiem może w swoim ko-
szu pomieścić aparaturę i akumulato-
ry ją zasilające oraz załogę, a to tro-
chę waży. Przemieszcza się zdecydo-
wanie wolniej i daje więcej możliwo-
ści badawczych. Może wnosić się na 
różne wysokości - nawet do 4 kilome-
trów i latać wiele godzin. Balon nie ma 
napędu, porusza się w poziomie, któ-

ry jest zgod-
ny z natural-

nym ruchem po-
wietrza, co stwarza 

unikalną sytuację poboru 
próbek w strefach atmosfe-

ry, które nie zostały zaburzone 
żadnymi urządzeniami mecha-
nicznymi - mówiła dr hab. Ma-
riola Jabłońska, kierownik Uni-

wersyteckiego Laboratorium Kontro-
li Atmosfery z Uniwersytetu Śląskiego. 

Natomiast rektor Uniwersytetu Ślą-
skiego dostrzegł w powietrznym labo-
ratorium także szanse badawcze dla in-
nych wydziałów.

- Dzięki temu laboratorium wznie-
śliśmy się na wyższy poziom nie tylko  
w przenośni, ale także realnie, bo-
wiem będziemy mogli sprawdzić, co 
jest w atmosferze, a są tam pyły wul-
kaniczne, znad Sahary oraz z naszych 
kominów. Wszystko będziemy mo-
gli zbadać i opisać. To mobilne labo-
ratorium, jakie daje nam balon, bę-
dzie współpracowało z laboratoria-
mi stacjonarnymi. ULKA zapewnia nam 
nowy materiał do oryginalnych badań 
- mówi prof. Andrzej Kowalczyk, rektor 
Uniwersytetu Śląskiego.  (BL)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Po zimowej przerwie ruszyły imprezy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Od 2 kwietnia w Śląskim 
Ogrodzie Botanicznym 
można zwiedzać nową 

plenerową wystawę fotograficzną zaty-
tułowaną „Władcy przestworzy - PTA-
KI”. Jak sama nazwa wskazuje, jej głów-
nymi bohaterami tym razem - po owa-
dach, żubrach, grzybach, ogrodach 
świata… - są nasi latający przyjaciele.

Dzień wernisażu okazał się wręcz 
wymarzonym. Iście letnia aura, piesz-
czące słońce i delikatne powiewy wia-
tru przyciągnęły do Ogrodu prawdzi-
we tłumy spragnione wypoczynku na 
świeżym powietrzu. A wszystkim w Mi-
kołowie wiadomo, i nie tylko, bo w ca-
łej okolicy również, że najlepiej spędza 
się wolny czas na Sośniej Górze, szcze-

gólnie z dziećmi, którym nigdy się tam 
nie nudzi.  

Nie inaczej było tym razem. Pierw-
szy w tym roku event przyrodniczo-
-ekologiczny - Międzynarodowy Dzień 
Ptaków - zainaugurował  Śląski Kalen-
darz Ekologiczny, w ramach którego 
co miesiąc, a czasem częściej, odby-
wają się w mikołowskim botaniku ple-
nerowe imprezy dla całych rodzin. Ko-
lejna już 1 maja - Światowy Dzień Śro-
dowiska Naturalnego. Wszystkie te 
wydarzenia organizowane są w ra-
mach kampanii „Różnorodność - potę-

ga życia”, która jest współfinansowa-
na przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach.

Ale wróćmy do samego wernisażu, 
w którym udział wzięło wielu znako-
mitych gości, w tym najważniejsi - fo-
tograficy, którzy bezpłatnie udostęp-
nili na wystawę swoje wybitne prace: 
panie Katarzyna Szymańska i Barbara 
Bacler-Żbikowska oraz panowie: Miro-
sław Wąsiński, Henryk Kościelny, Piotr 
Przybyła, Jacek Żbikowski, Adrian Ślą-
zok oraz Andrzej Suchecki. Dyrektor 

Ogrodu Paweł Kojs, dziękując im, wrę-
czył ceramiczne ptaszki - ręcznie wy-
konane, artystyczne cudeńka, aby sta-
nowiły namacalne wspomnienie tego 
wyjątkowego dnia i dla wielu z nich 
również pierwszej wizyty w mikołow-
skim Ogrodzie. 

Wystawa zyskała pochlebne recen-
zje wśród uczestników wernisażu oraz 
zwiedzających ją mieszkańców powia-
tu mikołowskiego. Bardzo się cieszy-
my, że działania Ogrodu są docenia-
ne zarówno przez lokalną społeczność, 
jak i ludzi nauki i edukacji. 

Śląski Ogród Botaniczny jest przestrze-
nią otwartą nie tylko dla przyrodników, ale 
także dla malarzy czy właśnie fotografów 
pragnących zaprezentować swoje dzie-
ła, poetów chcących podzielić się swoimi 
strofami czy muzyków, dla których zielona 
sceneria Ogrodu, oddalonego od zgiełku 
miasta, jest wymarzoną sceną. No i oczy-
wiście Ogród jest miejscem dla wszyst-
kich pragnących odpoczynku i złapania 
oddechu od szybkiego tempa współcze-
snego życia. U nas naprawdę da się to 
zrobić! Serdecznie zapraszamy! 

Małgorzata Szymańczyk
Więcej informacji o wydarzeniach 

w Ogrodzie na stronie: 
www.obmikolow.robia.pl.

 Foto: Śląski Ogród Botaniczny

Ptaki górują
Barbara Bacler-Żbikowska przy swoim zdjęciu. Podziękowania fotografom sklada dyrektor Ogrodu. Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

Wkrótce dowiemy się, co tak naprawdę znajduje 
się na różnych poziomach atmosfery

ULKA wyruszyła 
na podbój atmosfery

Od lewej: kapitan Witold Filus, dr hab. Mariola Jabłońska, prezes Andrzej Pilot i rektor Andrzej Kowalczyk.
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