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Niech nas nie zmyli intrygujący ty
tuł wstępnego artykułu. Rozważania,
których lekturę proponujemy w tym
miesiącu, nie zawierają spisanej przez
fizyka teoretyka jakiejś proroczej wizji
końca świata na wzór biblijnej A p o 
kalipsy, lecz są próbą poglądowego
przedstawienia i uprzystępnienia kilku
podstawowych pojęć, którymi dzisiej
sza nauka usiłuje posługiwać się M o 
rząc całościowy model Wszechświata
oraz badając jego powstanie i ewoluc
ję. Takim terminom ja k pole, próżnia
czy też przejście fazow e nowoczesna
fizyka, a ściślej kosmologia, nadają
znaczenia daleko wykraczające poza
potoczne ich rozumienie. Wniknięcie w
treści im przepisywane, a także pozna
nie kontekstów w jakich się je używa,
pozwoli podążać myślą za jakże szyb
kim postępem współczesnej wiedzy do
starczając satysfakcji i radości ze zgłę
biania jej tajników. Przekroczenie pew
nej bariery pojęciowej wymaga wysił
ku. Wierzymy jednak, że zostanie on
nagrodzony otwarciem przed miłośni
kam i astronomii nowych horyzontów.
Na początku obchodzonego w ca
łym świecie Międzynarodowego Roku
Kosmosu, którego idee sygnalizowaliś
my na tym miejscu w poprzednim nu
merze, pragniemy przedstawić jedyną
w Polsce instytucję zajmującą się kom 
pleksowo badaniami kosmicznymi.
Poznanie jej osiągnięć wydaje się tym
bardziej uzasadnione, że właśnie w
tym roku mija 15 lat od rozpoczęcia
przez nią działalności. Okres ten przy
niósł nie tylko wiele liczących się wyni
ków naukowych i technicznych w za
kresie fizyki kosmicznej, geodynamiki
i geodezji satelitarnej oraz teledetekcji,
lecz także doprowadził do znaczącego
włączenia się naszego kraju w świa
towy nurt eksploracji przestrzeni kos
micznej.
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Jerzy Kuczyński — Chorzów

APOKALIPSA WEDŁUG TEORETYKA
Wyobraźmy sobie prosty eksperym ent p o 
legający na zderzaniu ze sobą kam ieni.
Jak ie m ożna wyciągnąć w nioski po serii
takich eksperym entów ? W przypadku m a
łych energii kam ienic ulegają rozbiciu na
m niejsze i m ożna uzyskać inform acje o
ich budow ie w ew nętrznej o raz w łasnoś
ciach m echanicznych. B adania prow a
dzone przy d o statecznie wysokich e n e r
giach nie w niosą w iele nowej wiedzy o
w łasnościach kam ieni. Teoria głosząca,
że kam ienie składają się z ognia i hałasu,
uw alnianych w wyniku zderzeń, nie znaj
dzie zapew ne w ielu zw olenników . N a to 
m iast b adanie wysokoenergetycznych (o
dużych p ręd k o ściach ) zderzeń kam ieni
m oże być cennym źródłem inform acji dla
dziedzin takich, ja k akustyka czy e le k tro 
dynam ika. Z d erzając się k am ienie wy
tw arzają falc dźwiękowe, których b ad a
nie m oże być interesujące. Snopy iskier
w m om encie zderzenia niosą inform acje
o pow staw aniu i rozchodzeniu się św iat
ła, a także pośred n io o ładunkach zaw ar
tych w zderzających się ciałach. Zgódźm y
się na w stępie, że przy takich badaniach
najmniej istotny będzie rodzaj użytych ka
m ieni, a główny problem tkwi w ro d za
jach pom iaru.
Ta długa dygresja dotycząca n ieistn ie
jącej nauki o zderzeniach kam ieni m iała
na celu podkreślen ie sensu badań akceleratowych. 1 tu m niej isto tn ą kwestią jest
co i z czym się zderza — najw ażniejsza
je st energia zderzenia. W wyniku kolizji
pro to n ó w pow stają np. bozony W o m a
sach rzędu 80 m as p ro to n u . Oczywiście
bozony nie są zaw arte w zderzających się
pro to n ach , lecz w ytw arzane są dzięki ich
energii p o d o b n ie ja k dzięki energii k a
m ieni pow staw ały dźw ięk i św iatło (w
grubym przybliżeniu dźwięk pojaw ia się
w skutek w zbudzenia pow ietrza, bozony w

wyniku w zbudzenia tego, co fizycy nazy
wają próżnią).
Ścisła definicja próżni nie będzie nam
tu potrzebna — wystarczy kilka jej w łas
ności. Jedną z nich jest m ożliw ość w zbu
dzenia. Stany w zbudzone próżni to właś
nie cząstki — przy czym n ieisto tn e jest,
czy są nim i fonony („cząstki dźw ięku”
w zbudzone zderzeniem kam ieni) czy b o 
zony Jt, generow ane w zderzeniu p ro to 
nów. O pis pozostaje jednakow y. Próżnią
dla fotonów jest pow ietrze, a dla bozo
nów jr — próżnia silnych oddziaływań ją 
drowych. Próżnia, w swojej istocie, nie
zawiera cząstek, a poniew aż cząstki niosą
energię, stan próżni to stan o m inim alnej
energii. To o sta tn ie stw ierdzenie stanow i
całkiem niezłą definicję próżni.
Aby przyjrzeć się bliżej tego rodzaju
problem om rozpatrzm y najpierw przyk
ład pola. Czym jest pole fizyczne? O tó ż
jest to przestrzeń, gd/.ic z każdym jej
p unktem związana jest pew na w ielkość
fizyczna. Pole to nazywamy polom tej
w ielkości fizycznej. M amy więc pole h a 
łasu (obszar, w którym słychać dźwięk),
pole k o loru (o bszar pom alow any), czy
bardziej znane z fizyki pole graw itacyjne
lub elektryczne (gdzie działają siły). Po
lem skalarnym nazywamy pole, w którym
w ielkość fizyczna jest skalarcm , czyli licz
bą. (przykładem m oże być pole gęstości
m aterii, a więc obszar w ypełniony m a te 
rią o różnej gęstości). Zaczniem y od m i
nim um energii pola skalarnego o znanym
i prostym oddziaływaniu. Popatrzm y na
rys. 1. Przedstaw ia on wykres energii (p o 
tencjał U) oddziaływ ania pola <p. Jeżeli
takie pole w pewnym obszarze przestrze
ni pozostaw im y przez dłuższy czas w sp o 
ko ju, to w każdym p u n k c ie w arto ść
<P ~ <Po = 0. M ogłoby się wydawać, że te 
go pola nie będzie. Jeśli jednak dokonam y
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Rys. 2.

Rys. 1.

Rys. 4.
w nim eksperym entu typu zderzenia cze
goś o odpowiednio wysokiej energii, to
pojawić się mogą stany wzbudzone pola
<p tak, jak pojawił się dźwięk w wyniku
zderzeń kam ieni. Popatrzm y na rys. 2
ukazujący przypadek pola skalarnego z
nieco innym prawem oddziaływania. Ta
krzywa kształtu potencjału jest często
spotykana (nosi nazwę „mcxican hat”) i
można opisać ją wzorem:

U=

•

( 1)

Jeśli więc w przestrzeni pojawi się pole
tego typu, to po dłuższym (koniecznym
do relaksacji) czasie w każdym punkcie
będzie ono miało wartość:

V

-2 w i2

...

(2)
czyli najmniejszą z możliwych wartości.
Przy okazji zauważmy, iż niezbyt szczę
śliwie wybraliśmy oznaczenia — interpre— J —

>

towany jako masa współczynnik m jest urojony. Nie jest to jednak przypadek. Cząs
tki generowane w próżni można podzielić
z grubsza na dwa rodzaje: takie jak foto
ny i fonony (cząstki dźwięku), które bieg
ną z charakterystyczną dla próżni pręd
kością, i których zatrzymanie jest niemoż
liwe, oraz takie cząstki, których prędkość
jest w pewnych granicach dowolna (w tym
także równa 0). Dla tej drugiej grupy cząs
tek trudno jest znaleźć przykład z co
dziennego życia. Rozważmy jednak fale na
wodzie: „próżnią” jest spokojna powierz
chnia wody, a fale — wzbudzeniem tej
„próżni”. Poprzez nałożenie różnych fal
nawet w miednicy uzyskać można drgają
cy, ale stojący w jednym miejscu wodny pa
górek. M ożna leż sobie wyobrazić, że pod
działaniem siły (np. wiatru) pagórek taki
zacznie się poruszać „z przyspieszeniem
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w prost p roporcjonalnym d o siły i o d w ro t
nie p roporcjonalnym do...” — jeśli przy
pom nim y so b ie II zasadę dynam iki za
uważymy, że pagórkow i m ożna przypisać
m asę — ta k ja k i wszystkim cząstkom
możliwym do zatrzym ania. W tym przy
padku w idać jed n ak , że przyczyną p o ja
w ienia się „m asy” je st dość silne sam ooddzialyw anic. Fale w odne nie spełniają
znanej ze szkoły zasady superpozycji
(stąd w ystępujące w m orskim falow aniu
bryzgi i załam yw anie się fal). D odajm y, że
nasz p agórek je st przykładem tw oru zwa
nego solilo n em i z prawdziwymi cząstka
mi ma dość odległy związek. M ożna je d 
nak uwierzyć, że m asa je st wynikiem
sam ooddziaływ ania, a w spółczynnik m we
w zorach (1) i (2) m a w łaśnie sens masy.
W przypadku krzywej typu „mexican
h a t” m am y trzy różne próżnic:

f = <po = 0 i <p\,z = ± V — j — .
Próżnia <p0 je st n iestabilna — obszar ta
kiej próżni łatw o przejdzie do stan u o
którym ś z niższych m inim ów — stąd owa
uro jo n a w artość masy. Rozważmy jeszcze
bardziej skom plikow any kształt oddziały
w ania (rys. 3):
U =

V 2+ ^ V 3+ | V 4.

(3)

M am y znow u trzy ekstrem a: ekstrem um
niestab iln e <p = <p0 = 0 o raz dwa m inim a
<p = <pl i <p = <p2. Są to je d n a k ekstrem a
nierównoważne. Jeśli dostarczyć odpow ie
dnio dużo energii aby przekroczyć barierę
p o ten cjału w okolicy <p = 0 to układ
przejdzie oczywiście ze stan u <p = <p\ do
<P - <f2 w ydzielając o d p o w ied n ią ilość
energii:
A E=[U(<pi)-U(<p2)]V,
(4)
gdzie V oznacza o bjętość przestrzeni, w
której zajdzie przejście fazowe.
W gruncie rzeczy m amy do czynienia
ze zjaw iskiem tego sam ego typu, co to 
pn ien ie lodu czy w rzenie wody. „Wyższe”
m in im u m o p isu je sta n przegrzany lub
przechłodzony (dla przypom nienia — jeśli
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w odę podgrzew ać w ystarczająco o stro ż 
nie m ożna uzyskać tem p eratu ry znacznie
wyższe niż 100 stopni. Wówczas jed n ak
w oda znajduje się w stan ie niestabilnym i
wystarczy w strząs, by część wody zm ieniła
się w parę, a tem p era tu ra osiągnęła w ar
tość dla przejścia fazowego). O dpow iada
to rys. 2, gdzie m inim a są rów now ażne.
Sekwencja zdarzeń jest następująca: p o 
jaw ia się m inim um lokalne, w pew nej
te m p e ra tu rz e m inim a w yrów nują się, a
następnie dotychczas wyższe energetycz
nie m inim um staje się niższe, aby w pew 
nym m om encie (te m p eratu rze) zaniknąć.
In teresu jące je st to, w jak i sposób
owa „fałszywa p ró ż n ia ” (wyższe m in i
m um ) m oże zanik n ąć? M am y tu dwie
drogi. Jed n a to w spom niane ju ż d o sta r
czenie takiej energii, by d o statecznie d u 
ży obszar mógł przejść przez barierę p o 
tencjału. Wymóg „dostatecznej wielkości”
wiąże się z tzw. energią pow ierzchniow ą.
„Bąbel” nowej fazy jest otoczony „błoną”,
której w ytw orzenie wymaga energii i gdy
„bąbel” jest mały, sprężystość błony p o 
w oduje jego zanik.
D rugi sposób ma c h arak ter kw anto
wy. M echanika kw antow a mówi nam , że
cząstka m oże „przejść tunelem ” przez ba
rierę potencjału; może znaleźć się po d ru 
giej stronie bariery potencjału nawet wów
czas, gdy jej energia je st m niejsza od wy
sokości bariery. P raw dopodobieństw o ta
kiego zdarzenia je st jed n a k tym m niejsze,
im wyższa i szersza je st owa bariera.
Podsum ujm y dotychczasow e rozw aża
nia. Jeśli w jakim ś obszarze istnieje sam ooddziaływ ujące pole, to próżnią naz
walibyśmy taki jego stan, w którym e n e r
gia jest ekstrem alna. G dy po le znajdzie
się w stanie próżni o wyższej energii —
m ożliwe jest przejście do stanu o energii
niższej i zjawisko takie nazwaliśmy przejś
ciem fazowym. C ząstkam i nazw aliśm y
w zbudzenie próżni. C ząstki m ogły być
bezm asow e — takie jak fotony — lub p o 
siadające masę spoczynkową. M asę próbo
w aliśmy pow iązać z sam ooddziaływ aniem
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pola. Tkk sformułowany język dość do
brze pasował do opisu znanych nam zja
wisk (jak np. wrzenie wody). Problemem
była konstrukcja cząstek mających masę
(jeżeli przypomnimy sobie wzór E = m c2
to trudność ta stanie się zrozumiała: c2
jest bardzo dużą liczbą i trudno oczeki
wać na co dzień wytwarzania mas.
M ożna zapytać, co taki język wyjaśnia,
a przede wszystkim czy omawiana próż
nia ma jakiś związek z próżnią w pow
szechnie znanym znaczeniu. O tóż język
ten używany jest w opisie zjawisk uważa
nych za podstawowe — w teorii oddzia
ływań elektromagnetycznych i jądrowych.
Polami są tu pola elektromagnetyczne i
jądrowe, a stan próżni to stan bez wzbu
dzeń tych pól — bez fotonów, pionów,
gluonów itp. Czy więc możliwe są tu przejś
cia fazowe? Oczywiście przejścia fazowe,
a więc zmiany stanu próżni, należą od wie
lu lat do standardu rozważań kosmologi
cznych i teorii cząstek elem entarnych.
Czy grozi nam więc jakieś przejście fazo
we? Słowo „grozi” nic jest tu przesadą.
Jeśli przypomnimy sobie, co dzieje się w
przypadku krystalizacji przechłodzoncj
wody, mogą nas nawiedzić raczej nieprzy
jem ne przeczucia (zwłaszcza patrząc z
punktu widzenia ryby) — zamiast wody
(w której można pływać) pojawia się lód,
a tem peratura rośnie do wartości tem pe
ratury przejścia fazowego. Dodajmy, że
tem peratury przejść fazowych związanych
z cząstkami elementarnymi będą bardzo
wysokie. Przez wiele lat uważano, że „na
sza” próżnia jest stabilna (minimum glo
balne). Rozumowanie prowadzące do te
go wniosku jest proste. Wszechświat ist
nieje w obecnym stanie miliardy lat. Rów
nież rozmiary, nawet tylko tej dostępnej
naszym teleskopom jego części, wynoszą
miliardy lat świetlnych. Gdyby więc próż
nia była niestabilna — gdzieś i kiedyś po
winno nastąpić przetunclowanie i utwo
rzenie bąbla nowej fazy. A dalej sprawa
jest prosta — bąbel rozszerza się z pręd
kością światła ogarniając stopniowo cały
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Wszechświat (dokładniej — wnętrze
stożka światła). Jeżeli dodać, że w znanej
nam części Wszechświata zachodzą różne
gwałtowne procesy wytwarzające prom ie
niowanie o energiach rzędu 10® G eV (np.
radioźródło Cygnus X -3), a więc równych
masie stu milionów protonów, a bardzo
gorących miejsc (wnętrza gwiazd) też nie
brakuje, to wydaje się raczej niemożliwe
przetrwanie fałszywej próżni. Przez wiele
lat uwagi na tem at ewentualnej niestabil
ności próżni miały charakter ozdobników
literackich (pierwszą tego typu uwagę za
mieścił chyba S. C o l e m a n w połowie
lat siedemdziesiątych). A jednak w ostat
nich latach zaczęto poważnie brać pod uwagę ten problem, wprawdzie wszystkie
podstawowe teorie, takie jak elektrody
namika czy teorie oddziaływań jądrowych,
są zbudowane w ten sposób, że wyklucza
ją współczesne przejście fazowe, to jed
nak przy próbie konstrukcji tzw. teorii unifikacyjnych (teorii kilku oddziaływań)
pojawiają się pewne możliwości, w szcze
gólności pr/y odpowiednio dużych masach
fermionów. Teoria oddziaływań elektrosłabych (teoria łącząca elektrodynam ikę i
siły jądrowe słabe) może zawierać poten
cjał o postaci takiej, jak na rys. 4. Prob
lem ten rozważał w 1989 roku P. A r 
n o l d w Physical Review D (tom 40, nr
2). Wiele zależy tam od wchodzących w
grę mas cząstek (od mas zależy kształt po
tencjału). Ponieważ (na szczęście?) mas
tych jeszcze nie udało się zmierzyć —
może oszacować je z założenia o niewiel
kim prawdopodobieństwie przejścia fazo
wego? Tlik postąpił G. A n d e r s o n w
pracy opublikowanej w 1990 roku (Physi
cal Letters B). W grę wchodzi nieznana
masa bozonu Higgsa oraz kwarku o na
zwie top. I na przykład jeżeli bozon Hig
gsa miałby masę 25 GeV, to masa kwarku
musi być mniejsza od 170 G cV Podobne
oszacowania wykonali J. E 11 i s i A .
L i n d e . Masy w ten sposób uzyskane są
zupełnie prawdopodobne (np. oszacowa
nia dla bozonu Higgsa uzyskane z badań

38

URANIA

akceleratorowych LEP wynoszą m > 41,6
GeV, a dla kwarka top m > 89 GeV). Z
punktu widzenia wieku Wszechświata mo
żemy żyć w niestabilnej próżni. Pozostaje
zastanowić się nad wzbudzeniem przejś
cia fazowego przez czynniki kosmiczne.
Przede wszystkim temperatury występu
jące w gwiazdach są nieistotne — z pun
ktu widzenia tej skali energii jaka wystę
puje w tym problemie są zupełnie nie
znacznie wyższe od zera. A promienio
wanie kosmiczne? Energia, jaką reprezen
tuje kwant pochodzący z Cygnusa X-3
zupełnie wystarczy do zapoczątkowania
reakcji. Jeżeli tak, to wydawałoby się, że
gdyby było możliwe jakieś przejście fazo
we, to promieniowanie kosmiczne po
winno je zainicjować. Wniosek jest jed
nak przedwczesny. We wspomnianej wy
żej pracy P. Arnold zauważył że aby za
inicjować przejście fazowe trzeba mieć
odpowiednią gęstość energii w obszarze
odpowiadającym minimalnym rozmiarom
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bąbla nowej fazy. Ponieważ energia kwan
tu jest odwrotnie proporcjonalna do jego
długości fali R — możemy oszacować
n/R = E czyli n = R x E (n oznacza licz
bę kwantów, E — energię bąbla). Widać,
że jeżeli rozmiary bąbla są stosunkowo
duże (a są), to należy użyć dość dużej
liczby kwantów (wg Arnolda około 100).
Takie spotkanie tylu wysokoenergetycz
nych kwantów w jednym miejscu nic wy
daje się prawdopodobne, a więc promie
niowanie kosmiczne nic powinno inicjo
wać końca świata. Na koniec jeszcze jed
na uwaga. Ścianki ekspandującego bąbla
biegną z prędkością światła, a jeżeli na
wet widzimy galaktyki odległe od nas o
miliardy lat świetlnych, to widzimy je w
stanie sprzed tych miliardów lat. Inaczej
mówiąc ścianka biegnącego końca nasze
go świata może być tuż... Pozostaje mieć
nadzieję, że jednak nasza próżnia jest
stabilna.

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

PIĘTNAŚCIE LAT DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH
Za fenomen cywilizacyjny drugiej połowy
XX wieku można uznać wyjście człowieka
poza Ziemię.* Przyrządy badawcze skon
struowane ręką ludzką dotarły już do
krańców Układu Słonecznego, spoza at
mosfery ziemskiej obserwuje się Wszech
świat oraz penetruje powierzchnię naszej
planety, sztuczne satelity Ziemi ułatwiają
łączność, służą nawigacji, prognozują po
godę, dostarczają nieosiągalnych na Zie
mi warunków do prac rozwojowych w
dziedzinie inżynierii materiałowej, eks
perymentów w zakresie biologii i medy
cyny itd. Eksploracja przestrzeni kosmi
cznej wykreowała trzy główne obszary
działań: badania naukowe, zastosowania
i postęp techniczny. Polska nic mogła

pozostać obojętna wobec wyzwań, które
one niosą. Pierwsze odpowiedziało na nie
środowisko naukowe. Już w końcu lat
pięćdziesiątych pojawili się w naszym
kraju obserwatorzy sztucznych obiektów
kosmicznych i teoretycy analizujący ich
ruch przede wszystkim dla celów geode
zyjnych i gcodynamicznych oraz badań
górnych warstw atmosfery Ziemi. Wkrótce
potem powstały też grupy, które podjęły
próby wykorzystania możliwości przepro
wadzania własnych eksperymentów kos
micznych, jakie stwarzał międzynarodo
wy program 1NTERKOSMOS utworzo
ny w 1967 roku w ramach porozumienia
zawartego między akademiami nauk ów
czesnych krajów socjalistycznych. Dawał

Skrócona wersja artykułu, który ukaże się w dwumiesięczniku Nauka Polska.
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on szansę bezpłatnego użytkowania w ce
lach naukowych radzieckich rakiet i sate
litów. Dzięki temu po raz pierwszy pol
ska aparatura znalazła się w przestrzeni
kosmicznej już w 1970 roku, w trzynaście
lat po wystrzeleniu pierwszego sztuczne
go satelity Ziemi.
Eksperyment dotyczył badań konden
sacji w koronie słonecznej, które są źród
łami promieniowania rentgenowskiego i
został przeprowadzony za pomocą rakie
ty Vertikal-1 przez zespół wrocławskich
heliofizyków. Pierwszą polską instalacją
satelitarną byl natom iast blok emulsji ją
drowej, umieszczony na pokładzie sateli
ty Interkosmos-6, którą w 1972 roku pod
dano naświetleniu promieniami kosmicz
nymi dla zbadania zjawiska zderzeń jąder
atomowych w zakresie wysokich energii.
Tfcn eksperyment został zrealizowany przez
grupę fizyków krakowskich. Ale między
narodowe uznanie Polski, jako kraju
zdolnego uczestniczyć w światowym nur
cie badań kosmicznych, przyniósł dopiero
eksperym ent K opernik-500 przeprowa
dzony w 1973 roku za pomocą satelity Interkosm os-9 (uczczono nim przypadają
cą w tym właśnie roku 500-ą rocznicę
urodzin M. Kopernika). Poświęcony byl
on pom iarom promieniowania radiowe
go Słońca na falach dłuższych od 50 m.
Po raz pierwszy ze sztucznego satelity do
konano pom iaru polaryzacji tego pro
mieniowania dzięki zastosowaniu orygi
nalnej metody polegającej na wykorzysta
niu jonosfery jako polaroidu. Analiza
widm dynamicznych wybuchów radiopromieniowania słonecznego zaobserwowa
nych na częstotliwościach od 2 do 6 MHz
rozszerzyła wiedzę o naturze cząstek wzbu
dzających te wybuchy, strukturze plazmy
korony słonecznej oraz mechanizmach ge
nerowania fal plazmowych i przekształca
nia tych fal w energię promieniowania elcktromagnctyczncgo. Autoram i sukcesu
byli astronom owie toruńscy, a odpowied
nie przyrządy zostały skonstruow ane w
Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
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Entuzjaści tych wszystkich poczynań,
włączających niejako nasz kraj w szybko
rozwijające się na świecic działania zwią
zane z badaniem i wykorzystaniem prze
strzeni kosmicznej, byli świadomi, że dal
sze zaangażowanie w tego typu prace wy
klucza dotychczasowe rozproszenie i wy
maga stworzenia jakichś struktur organi
zacyjnych zapewniających efektywne wy
korzystanie sił i środków, których istnie
nie i potencjalne możliwości zostały w
poniekąd spektakularny sposób ujawnio
ne. Odpowiednie starania, które w 1976
roku ułatwiło i przyspieszyło podniesie
nie programu 1NTERKOSMOS do rangi
porozumienia międzyrządowego, dopro
wadziły do powołania przez Prezydium Pol
skiej Akademii Nauk w dniu 29 września
1976 roku placówki naukowej o nazwie
Centrum Badań Kosmicznych. Nic była to
— jak się czasem sądzi — decyzja odgór
nie narzucona środowisku naukowemu o
charakterze przede wszystkim politycz
nym, ale odpowiedź na oddolną presję
zespołów badawczych i grup technicz
nych, których członkowie zdawali sobie
sprawę z potrzeby i korzyści, jakie daje
konsolidacja — w oparciu o specyficzną
metodykę badań — różnych elem entów
poznawczych i aplikacyjnych wielu dzie
dzin współczesnego przyrodoznawstwa.
Zgodnie z oczekiwaniami władz PAN no
wa instytucja miała służyć: zintensyfiko
waniu prac badawczych opartych na eks
perymentowaniu w przestrzeni kosmicz
nej oraz związanych z wykorzystaniem
danych pomiarowych i obserwacyjnych w
zakresie fizyki kosmicznej, geodezji i geodynamiki, a także częściowo teledetekcji;
koncentracji, podniesieniu poziomu i dal
szemu rozwojowi kadry naukowej i tech nicznej rozrzuconej dotychczas po róż
nych ośrodkach; zwiększeniu udziału Pol
ski w program ie INTERKOSM OS; peł
nieniu roli krajowego koordynatora ba
dań naukowych wykorzystujących przes
trzeń kosmiczną. Zasadniczy trzon nowej
placówki utworzyły grupy z Instytutu
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Fot. 1 Sztuczny satelita Ziemi Interkosmos-24 w hali montażowej; na jego pokładzie znalazło się 5 instrumen
tów skonstruowanych w Centrum Badań Kosmicznych, które posłużyły do przeprowadzenia eksperymentu
plazmowego A K T Y W N Y w 1989 roku.
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Geofizyki PAN, Uniwersytetu Warszaw
skiego i Instytutu Maszyn Matematycz
nych. Włączono też do niej Astronom icz
ne Obserwatorium Szerokościowe w Bo
rowcu koło Poznania oraz wrocławską
Pracownię Hełiofizyki Zakładu A strono
mii PAN.
C entrum Badań Kosmicznych PAN
(CBK) rozpoczęło działalność w kwietniu
1977 roku. Obecnie zatrudnia około 200
osób w tym 62 pracowników naukowych i
94 pracowników inżynieryjno-technicz
nych. Bardzo trudną dotychczas sytuację
lokalową CBK rozwiązało wzniesienie
własnego budynku przy ul. Bartyckiej w
Warszawie, którego budowę — mimo nie
sprzyjających nowym inwestycjom okolicz
ności — udało się sfinalizować do końca
1991 roku. CBK będąc placówką przede
wszystkim eksperym entalną, zaczynało
działalność bez żadnego zaplecza apara
turowego i prawie całą infrastrukturę tech
niczną musiało tworzyć od początku, Nic
było to łatwe zważywszy na trudności go
spodarcze i finansowe trapiące nasz kraj
w tym czasie. Piętnastoletni wysiłek do
prowadził jednak do rozwinięcia bazy tech
nologicznej pozwalającej wykonywać in
strum enty spełniające wymogi światowej
techniki rakietowej i satelitarnej.
Centrum Badań Kosmicznych jest pla
cówką interdyscyplinarną. Jej działalność
koncentruje się na trzech głównych kie
runkach badań kosmicznych, a mianowi
cie fizyce kosmicznej, geodynamiec i ge
odezji satelitarnej oraz teledetekcji.
Najszerzej uprawianą w Centrum Ba
dań Kosmicznych dziedziną jest fizyka
kosmiczna. Daje ona rozeznanie w pod
stawowych zjawiskach fizycznych zacho
dzących w bezpośrednio otaczającej Z ie
mię przestrzeni, a także w dalszych rejo
nach Wszechświata. Ponieważ przestrzeń
kosm iczna jest wypełniona bardzo roz
rzedzonym gazem, którego cząstki są na
ogół obdarzone ładunkiem elektrycznym
(jest to tzw. plazma), fizyka kosmiczna
jest w znacznym stopniu fizyką plazmy
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poddanej działaniu zmiennych w czasie i
przestrzeni pól elektrycznych i magnety
cznych przenikających przestrzeń kos
miczną. Specyfiką plazmy kosmicznej, w
odróżnieniu od typowej sytuacji labora
toryjnej, jest brak ścianek „naczynia” ni
szczących sam oistne procesy plazmowe,
oraz olbrzymie rozmiary, a zatem stosun
kowo długie skale czasowe charakterysty
cznych procesów. Dzięki temu w labora
torium kosmicznym można względnie ła
two zbadać takie zjawiska, których w wa
runkach ziemskich nie da się urzeczywis
tnić ze względu na krótkotrwałość ekspe
rymentu i ograniczoność przestrzeni. Pro
wadzone w CBK prace w zakresie fizyki
kosmicznej są ukierunkow ane przede
wszystkim na badaniach górnych warstw
atmosfery Ziem i (jonosfery), Słońca, heliosfery i magnetosfer wybranych ciał U k
ładu Słonecznego oraz na analizę wpły
wów jakie procesy rozgrywające się na
Słońcu i w przestrzeni międzyplanetarnej
wywierają na plazmę okołoziemską.
W 1979 roku eksperymentem JO N O SOND na satelicie Inlcrkosm os-19 roz
poczęto serię doświadczalnych badań emis
ji radiowej jonosfery Ziem i wzbudzanej
czynnikami zewnętrznymi. Skoncentrowa
no się przy tym głównie na eksperymen
tach aktywnych tzn. śledzeniu nie tyle na
turalnych zjawisk przyrodniczych, co efek
tów wywołanych w sposób zamierzony za
pomocą odpowiedniej aparatury umiesz
czonej na rakiecie łub satelicie. Zaprojek
towane i skonstruowane w CBK spektro
metry radiowe o dużej czułości, analizu
jące promieniowanie elektromagnetyczne
w szerokim zakresie częstotliwości, oprócz
wymienionego już obiektu znalazły się na
pokładzie radzieckiego satelity K osm os1809 (1986 r.) oraz zostały wyniesione w
przestrzeń kosmiczną za pomocą rakiety
G ruzja-60-S P TTRT (1983 r.) i dwóch ra
kiet geofizycznych w ramach eksperymentu
PLA ZM A (1985 r.). Znacznie rozszerzo
ny program owo i technicznie udział w
tych badaniach miało CBK w ramach
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projektu AKTYW NY zrealizowanego w
1989 r. za pomocą satelity Interkosmos-24
(fot. 1). Na pokładzie tego obiektu zna
lazły się cztery przyrządy zbudowane w
CBK: radiospektrom etr PRS-2, miernik
impedancji anten, analizator widma oraz
blok generatorów (skonstruowany we
współpracy z Instytutem Lotnictwa), a na
wyrzuconym z niego subsatelicie — radio
spektrometr PRS-2S. W grudniu 1991 r.
nastąpił start kolejnego satelity ze zbudo
wanymi w CBK 6 instrum entam i, a wśród
nich zintegrowanym analizatorem fal pla
zmowych P R S -4 dla realizacji ekspery
m entu APEKS, którego celem jest zba
danie dynamiki wiązki elektronów wstrzy
kiwanych w plazmę jonosferyczną z po
kładu satelity.
Przeprowadzone dotychczas ekspery
menty przyniosły wiele ciekawych wyni
ków. W szczególności znaleziono bar
dziej wiarygodne wyjaśnienie obserwowa
nego już wcześniej promieniowania w za
kresie 0,6 - 6 MHz, traktowanego dotąd
jako efekt związany z wysypywaniem się
elektronów do jonosfery oraz jako pro
mieniowanie hektam etrowe Ziemi. Nowa
interpretacja zawiera przekonywujące do
wody, iż jest ono spowodowane po prostu
ruchem sztucznego obiektu w plazmie jonosferycznej. Odkryto ponadto, że silną
emisję radiową w całym tym przedziale
częstości występującą nad Europą i Azją
powoduje efekt wzbudzania jonosfery
promieniowaniem emitowanym przez na
ziemne nadajniki radiowe w szczególnoś
ci zagłuszarici. Ujawnienie antropogennych zaburzeń środowiska elektrom agne
tycznego naszej planety wydaje się jednym
z najciekawszych rezultatów eksperymen
tów plazmowych CBK. Wymownym po
twierdzeniem międzynarodowego uzna
nia dla tych prac było zaproszenie CBK
do udziału w aktywnym eksperymencie
plazmowym NASA, realizowanym za po
mocą amerykańskiej rakiety AA-3B, któ
rego celem jest zbadanie wczesnej fazy
procesu ekspansji mieszaniny jonów oraz
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rozwarstwienia plazmy jonosferycznej.
Polski analizator P R S -5 przeszedł już
wszystkie testy i oczekuje w USA na start
rakiety przewidziany na wiosnę 1992 r.
Prowadzone w CBK prace dotyczące
jonosfery obejm ują ponadto badania
podstawowych procesów fizycznych w
niej zachodzących oraz niejednorodności
jej struktury. Za pomocą cyfrowego ana
lizatora widma fluktuacji plazmy umiesz
czonego na rakiecie Vertikal-10 (1981 r.)
stwierdzono występowanie intensywnych
nieregularności jonosferycznych na wyso
kościach 600-1100 km w obszarze o ob
niżonej koncentracji plazmy oraz zapro
ponowano mechanizm ich generacji. W
1984 r. na Polskiej Stacji Polarnej na Spi
tsbergenie uruchom iono pomiary scyntylacji satelitarnych sygnałów radiowych w
celu śledzenia nieregularności koncentra
cji elektronowej. Położenie stacji umożli
wia badanie jonosfery w szczególnie inte
resującym obszarze dużych szerokości
geomagnetycznych. Uzyskiwane dane, łą
cznie z odpowiednimi informacjami nad
chodzącymi do CBK z innych stacji po
miarowych na całym świecie, służą do
opracowywania dynamicznych modeli
jonosfery opisujących w szczególności
wpływ zaburzeń pochodzenia słoneczne
go na warunki rozchodzenia się fal radio
wych. Prace te mają znaczenie praktyczne
gdyż pozwalają na systematyczne progno
zowanie tzw. warunków hcliogcofizycznych na obszarze całego globu i w konse
kwencji na podaw anie konkretnych re
cept na jakich długościach fal i na jakich
trasach należy nadawać, aby nawiązać
możliwie jak najlepszą łączność radiową
pomiędzy odległymi punktam i. Z przygo
towanych w CBK tego typu prognoz ko
rzystają na bieżąco krajowe służby łącz
ności i nawigacji.
Drugim ważnym nurtem działań eks
perymentalnych CBK są badania emisji
rentgenowskiej plazmy w koronie sło
necznej. Kontynuując tematykę podjętą
we Wrocławiu już na początku lat sie-
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demdziesiątych, skonstruowano spektro
metr krystaliczny umożliwiający rejestrację
widm rentgenowskich Słońca, który pier
wszych pomiarów dokonał z pokładu ra
kiety Vertikal-9 w 1981 r. Wyniki analizy
danych uzyskanych z tego i następnych
eksperymentów rakietowych, w połącze
niu z rezultatam i wykonanych w CBK op
racowań m ateriałów z amerykańskiego
satelity SMM (Solar Maximum Mission),
pozwoliły na określenie rozkładu plazmy
względem tem peratury w rozbłyskach sło
necznych, czyli tych zjawiskach na Słoń
cu, które wywierają najsilniejszy wpływ na
stan przestrzeni wokół Słońca oraz ziem
skiej magnetosfery i jonosfery. Ważnym
odkryciem było przy tym stwierdzenie ist
nienia różnic w zawartościach pierwias
tków ciężkich (głównie wapnia) w plaz
mie rozbłysków słonecznych. Ponadto za
projektowano i zbudowano przyrząd zu
pełnie nowego typu tzw. dopplerom etr
rentgenowski, umożliwiający prowadze
nie precyzyjnych pomiarów prędkości ru 
chów plazmy w początkowej fazie roz
błysków. Jego prototyp pomyślnie prze
szedł próby w trakcie eksperymentu na
rakiecie V c rtik a l-ll w 1983 r. Razem z
fotom etrem rentgenowskim konstruowa
nym dla planowanego na 1992 r. ekspery
m entu 1NTERBALL wchodzi on w skład
spektrofotom etru rentgenowskiego DIOGENESS przygotowanego obecnie w CBK
do pracy na pokładzie dwóch satelitów sło
necznych KORONAS, których starty są
przewidziane w latach 1993-1995.
Ttzeci kierunek eksperymentów kos
micznych CBK związany jest z badaniem
fal plazmowych w magnetosferach Ziemi,
M arsa i innych ciał Układu Słonecznego.
Efektem współpracy z Instytutem Lotnic
twa w Warszawie i Instytutem Badań Kos
micznych w Moskwie był eksperyment fa
lowy SAWA przeprowadzony z pokładu
radzieckiego satelity magnetosferycznego
Prognoz-8 w latach 1980-1981, Przyniósł
on wartościowe wyniki dotyczące turbu
lencji plazmowej w pobliżu fali uderze
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niowej, magnetopauzy i warstwy plazm o
wej w ogonie magnetosfery Ziemi. Powo
dzenie tego eksperymentu otworzyło moż
liwości włączenia się CBK do atrakcyjne
go naukowo i prestiżowego przedsięwzię
cia międzynarodowego jakim w połowie
lat osiemdziesiątych była misja do kom e
ty Halleya. Polski analizator fal plazm o
wych niskich częstotliwości wszedł w skład
aparatury przeznaczonej do realizacji
eksperym entu plazmowego A P V -N na
pokładzie dwóch sond kosmicznych V E 
GA, które w 1986 r. przeleciały w pobliżu
jądra słynnej komety. Najważniejszym re
zultatem tego eksperymentu było rozpo
znanie morfologii fal plazmowych wokół
komety. Fale te są związane z plazmowy
mi nicciągłościami, powstającymi w wyni
ku oddziaływania wiatru słonecznego z
kometą, z których jedna — przewidywana
teoretycznie fala uderzeniowa — okazała
się mieć strukturę silnie modyfikowaną
przez ciężkie jony kom etarne, a dwie po
zostałe — o których istnieniu dotychczas
nie wiedziano — reprezentują wewnętrzny
brzeg tzw. fali rozrzedzenia spowodowa
nej chłodzeniem jonów kometarnych po
przez wymianę ładunku oraz słabą falę uderzeniową będącą konsekwencją fali roz
rzedzenia. Ciekawym wynikiem pośred
nim eksperymentu A PV -N było uzyska
nie informacji o tworzeniu się zgęstków
drobin pyłu w kom ie komety. Sukces
CBK w badaniu komety Halleya miał
szansę być powtórzonym podczas między
narodowej misji marsjańskiej FOBOS w
1989 r. Udział Polski w tym eksperym en
cie związany był także z badaniem fal pla
zmowych niskich częstotliwości w otocze
niu M arsa i jego satelity Phobosa. N ieste
ty, utracenie przez radzieckie służby łą
czności kontaktu z obu sondami FOBOS
uniemożliwiło pełną realizację przygoto
wanego programu. Jedynie z danych uzys
kanych w czasie lotu sond do Marsa udało
się stwierdzić silny wzrost aktywności fa
lowej związany z przecinaniem międzypla
netarnych frontów uderzeniowych oraz
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granic sektorów międzyplanetarnego po
la magnetycznego. Doświadczenia zdoby
te w trakcie realizacji tego eksperymentu
są natom iast wykorzystywane podczas obccnych przygotowań do eksperymentu
plazmowego E L 1SM A (w ramach m ię
dzynarodowego projektu M ars-94) któ
rego zadaniem będzie zbadanie procesów
elektrom agnetycznych zachodzących w
jo n o sferzc i m agnetoslerzc M arsa oraz
na granicach powstałych w wyniku od
działywania wiatru słonecznego z planetą.
W planow anej na połowę lat dziewięć
dziesiątych misji M ars-94 C B K uczestni
czy ponadto w eksperym encie A S P E R A C poświęconym detekcji strum ieni jonów
i atom ów w pobliżu M arsa oraz w budo
wie przyrządów pokładowych i kontrol
nej aparatury naziemnej dla badań składu
atm osfery M arsa za pom ocą podczerwo
nego spektrom etru fourierowskiego.
Wśród przygotowywanych na najbliż
sze lata eksperym entów kosmicznych
trzeba jeszcze wspomnieć o udziale C B K
w projektach R E L I K T - 2 (IN T E R K O S M O S) i CASSINI (N A SA ESA ). W prze
widzianej na lala 1 9 9 2 -1 9 9 3 misji R E L 1 K T -2 C B K uczestniczy w eksperymen
cie G A S, którego zadaniem będzie uzy
skanie inform acji o podstawowych para
m etrach fizycznych (składzie, gęstości,
tem peraturze i energii) strum ieni, cząs
tek neutralnych w przestrzeni międzypla
netarnej pochodzenia słonecznego (wiatr
słoneczny) i międzygwiazdowego. Bezpoś
rednia d etekcja składowej neutralnej ma
terii m iędzyplanetarnej została poprze
dzona wnikliwym teoretycznym rekone
sansem możliwych źródeł cząstek neu
tralnych w heliosferze oraz ich wydajnoś
ci. W misji C A SSIN I, której celem jest
Saturn i jeg o satelita Tytan, C B K zostało
zaproszone do udziału w budowie czujni
ka do pomiaru temperatury powierzchni
Tytana w ram ach eksperymentu SSP
(Surface Science Package) koordynowa
nego przez W ielką Brytanię. Start sondy
C A SSIN I je st przewidziany w 1996 r., a
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lądowanie próbnika H U Y G E N S na Tyta
nie w 2002 r.
Wykonywane w C B K prace teoretycz
ne w dziedzinie fizyki kosm icznej kon
centrują się głównie na dwóch zagadnie
niach: fizyce przestrzeni m iędzyplanetar
nej i dynamice małych ciał Układu S ło 
necznego. Pierwsze z nich o b ejm u je ba
dania struktur i właściwości długich ogo
nów magnetycznych planet Układu S ło 
necznego oraz badania oddziaływania plaz
my wiatru słonecznego z m aterią lokaln e
go ośrodka międzygwiazdowego prowa
dzone przede wszystkim pod kątem anali
zy kształtu heliosfery i procesów zacho
dzących w okolicach heliopauzy. Wśród
najciekawszych wyników w arto dla przy
kładu odnotować przewidywania m odelo
we kształtów i rozmiarów ogonów mag
netycznych Ziem i i Jowisza potwierdzone
eksperym entalnie przez satelitę I S E E - 3 i
sondę kosmiczną Voyager 2 oraz wyjaś
nienie m iędzyplanetarnej em isji radiowej
w zakresie 2 - 3 KH z zaobserwowanej przez
sondy Voyager 1 i 2 oparte na hipotezie,
że sygnał radiowy uwięziony je st we wnę
ce plazmowej między heliopauzą a wew
nętrznym wiatrem słonecznym. Podstawo
wym kierunkiem działalności w zakresie
dynamiki małych ciał Układu Słoneczne
go są natom iast wszechstronne badania
ruchów kom et i planetoid. W C B K pow
stał — uważany za jed en z najlepszych na
świecie — system programów kom pute
rowych do wyznaczania orbit z uwzględ
nieniem autom atycznej analizy m ateriału
obserwacyjnego (selekcji i ważenia obser
wacji oraz odniesienia dawnych obserw a
cji mikrometrycznych do współczesnych
danych o położeniach i ruchach własnych
gwiazd), a także wpływu różnych su btel
nych oddziaływań na ruch badanego obiek
tu (efektów relatywistycznych i tzw. efe
któw niegrawitacyjnych). Je s t on podsta
wą zakrojonych na szeroką skalę prac
związanych z tworzeniem nowego katalo
gu orbit kom et jednopojaw ienionych. D o
najważniejszych rezultatów uzyskanych
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dzięki tem u systemowi można zaliczyć
wykazanie zmienności efektów niegrawitacyjnych w ruchu komety Hallcya, czy też
zbudowanie teorii ruchu komety G riggaSkjellerupa opartej na wszystkich obser
wacjach pozycyjnych wykonanych w la
tach 1808-1988 i podanie jej przestrzen
nej efemerydy dla planowanego w lipcu
1992 r. zbliżenia do jądra tej komety son
dy kosmicznej G iotto (która w 1986 r.
przeleciała przez głowę komety Halleya).
Opracow anie metody wyznaczania geo
metrycznych parametrów ratującego jądra
kom ety na podstawie analizy efektów
niegrawitacyjnych i jej zastosowanie do
ruchu wielu kom et okresowych, a także
próby detekcji drobnych efektów niemodelowych w ruchu planetoid, które po
dejrzewa się, że są wygasłymi jądram i ko
met, dało CBK szansę włączenia się do
badań dynamicznych aspektów modnego
dziś problemu kosmogoniczncgo jakim jest
związek genetyczny kom et i planetoid.
Drugim po fizyce kosmicznej głównym
kierunkiem aktywności C entrum Badań
Kosmicznych jest geodynamika i geode
zja satelitarna. Działalność w tym obsza
rze badań kosmicznych polega w zasadzie
na wykorzystywaniu metod i technik sate
litarnych do określania kształtu globu
ziemskiego i związanych z tym zagadnień,
przemieszczeń kontynentów, ruchu obro
towego Ziem i, przypływów i odpływów
itp. Obrazowo mówiąc, sztucznego sate
litę można traktować jak wierzchołek ru
chomej wieży triangulacyjnej. Jego ruch
w polu grawitacyjnym Ziem i zależy od
kształtu i niejednorodności w strukturze
wewnętrznej globu, od oporu górnych
warstw atmosfery, wpływu Słońca, Księ
życa i innych czynników zakłócających.
Wyznaczenie z naziemnych obserwacji
toru, po którym porusza się satelita,
umożliwia udokładnianie param etrów
ziemskiego pola grawitacyjnego, wyzna
czeń ruchu obrotow ego Ziem i, współ
rzędnych punktów na jej powierzchni
oraz ruchów skorupy ziemskiej. Specjal
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nością CBK w tej dziedzinie jest wytwa
rzanie służącej tym celom aparatury i udział w międzynarodowych kam paniach
pomiarowych i obserwacyjnych.
Najpoważniejszym osiągnięciem kon
strukcyjnym w tym zakresie było zbudo
wanie dalmierza laserowego drugiej ge
neracji i wdrożenie go do stałej służby
pomiarowej w Astronom icznym O bser
w atorium Szerokościowym w Borowcu
(fot. 2). Za pomocą tego przyrządu moż
na mierzyć odległość do sztucznego sate
lity z dokładnością około 20 cm, ale trze
ba dodać, że zakupienie ostatnio nadajni
ka laserowego trzeciej generacji zwiększyło
precyzję pom iaru do około 3 cm. Dzięki
temu urządzeniu stacja laserowa w Bo
rowcu została włączona do różnych mię
dzynarodowych programów i sieci obser
wacyjnych, a efektywność jej działania cha
rakteryzują następujące liczby: w 1989
roku (w pierwszym roku rutynowej eksploatacji dalmierza) wykonano prawie 7
tys. odbić podczas 75 przelotów 4 sateli
tów, natom iast w 1990 roku uzyskano już
oJcoło 17 tys. odbić w czasie 133 przelo
tów 3 satelitów. W celu rozszerzenia
pewnych sieci pomiarowych na kontynent
afrykański drugi egzemplarz wykonanego
przez CBK dalm ierza laserowego jest
obecnie instalowany w TUnczji. Równie
udanym przyrządem zaprojektowanym i
zbudowanym przeż CBK we współpracy z
Instytutem Lotnictwa jest odbiornik dopplerowski D O G -3 służący do wyznacza
nia pozycji z dokładnością rzędu 30 cm
na podstawie sygnałów radiowych odbie
ranych z satelitów nawigacyjnych systemu
TRANSIT 10 wyprodukowanych egzem
plarzy tego przyrządu znalazło nabywców
wśród polskich służb geodezyjnych oraz
zostało wyeksportowanych do Czechosło
wacji i ZSRR . Wyposażenie w tę apara
turę stacji obserwacyjnej w Borowcu umożliwiło CBK uczestnictwo w wielu
krajowych i międzynarodowych kam pa
niach obserwacji dopplerowskich, wśród
których wymienimy dla przykładu program
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l ot. 2 Zbudowany przez Centrum Badań Kosmicznych dalmierz laserowy Astronomicznego Obserwatorium
Szerokościowego w Borowcu kolo Poznania służący do precyzyjnego wyznaczania odległości satelity na pod
stawie pomiaru czasu przelotu impulsu światła laserowego wysianego z nadajnika, odbitego od satelity i
odebranego w odbiorniku.

wyznaczania ruchu bieguna ziemskiego
M ED O C (M otion of the Earth by D op
pler Observing Campaing), a także uwz
ględniający różne rodzaje obserwacji pro
jekt M E R IT (M onitoring of the Earth
R otation and Intercom parison of Techni
ques). Aby rozszerzyć wykorzystywanie no
woczesnego systemu GPS (Global Posi
tioning System) w pracach geodezyjnych i
geodynamicznych CBK został ostatnio
skonstruowany odbiornik sygnałów GPS
służący do porównywania skal czasu z do
kładnością 0,2 mikrosekundy. W ramach
stałych prac nad utrzymaniem i doskona
leniem lokalnej skali czasu w A stronom i
cznym Obserwatorium Szerokościowym w
Borowcu rozwinięto metody transferu cza
su na duże odległości za pomocą telewizji

satelitarnej uzyskując dokładność 0,05
mikrosekundy. Głównym narzędziem do
przetwarzania satelitarnych danych pomia
rowych jest opracowany w CBK pakiet
programów komputerowych „Orbita” słu
żący do wyznaczania pozycji stacji i traje
ktorii satelitów z obserwacji astrometrycznych, laserowych i dopplerowskich. Po
zwala on na określenie położenia satelity
w przestrzeni z dokładnością kilku cen
tymetrów.
Udział w międzynarodowych kam pa
niach obserwacyjnych daje również m oż
liwość wykorzystywania pełnego m ateria
łu obserwacyjnego uzyskiwanego w trak
cie tych kampanii przez sieć stacji roz
mieszczonych na całej Ziemi. CBK zaj
muje się w szczególności analizą zmian
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ruchu obrotowego Ziemi oraz prowadzi
badania teoretyczne nad problemem nutacji swobodnej i wymuszonej osi obrotu
Ziemi. Analizy zmian ruchu bieguna wy
znaczonych różnymi technikami (obser
wacje astrometryczne, laserowe, dopplerowskie oraz interferom etryczne) dopro
wadziły do wykrycia krótkookresowych
oscylacji w ruchu biegunów o okresach
od 10 do 150 dni i am plitudach rzędu 1-2
m ilisekund. M etodam i numerycznymi i
statystycznymi znaleziono korelację tych
zmian ze zmianami atmosferycznego m o
m entu pędu, co umożliwiło ich fizyczną
interpretację. Analizując dane opisujące
atmosferyczne perturbacje ruchu obroto
wego Ziem i wykryto ponadto silnie zabu
rzoną oscylację o okresie około 10 dni,
dla której skonstruowano model matema
tyczny uwzględniający aktualny model Zie
mi sprężystej z ciekłym jądrem. Wśród prac
interpretacyjnych i teoretycznych na uwa
gę zasługują ponadto badania pola gra
witacyjnego Ziem i wykorzystujące tech
niki pom iarów m iędzysatelitarnych. W
CBK przygotowano projekt eksperymen
tu satelitarnego DID EX, którego celem
jest śledzenie anomalii pola grawitacyjnego
Ziem i poprzez pomiary różnic prędkości
obiektów na orbicie. Nie znalazł on jed
nak możliwości realizacyjnych w progra
mie INTERKOSM OS. Analogiczny eks
peryment zaproponowano dla badań po
la grawitacyjnego M arsa w ramach misji
marsjańskich planowanych w latach dzie
więćdziesiątych.
Stw orzenie odpowiedniego zaplecza
aparaturow ego i wykazanie umiejętności
właściwego spożytkowania jego możliwoś
ci, otworzyło przed CBK szansę rozwinię
cia znacznie większej aktywności na fo
rum międzynarodowym. Przykładem mo
że być zaproponowanie współpracy wszy
stkich krajów leżących nad Bałtykiem w
zakresie badań zmian poziomu Morza Bał
tyckiego. Pomyślne rezultaty pierwszej
kam panii obserwacyjnej przeprowadzo
nej w 1990 roku, w której wzięło udział
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25 odbiorników GPS, w tym 2 należące
do CBK, ułatwiły nawiązanie w tej dzie
dzinie współpracy z Europejską Agencją
Kosmiczną (ESA), co da m. in. dostęp do
altimetrycznych i laserowych danych po
miarowych z najnowszego satelity telede
tekcyjnego ERŚ-1 (umieszczonego na or
bicie wokółziemskiej w lipcu 1991 roku).
Celem podjętych prac jest dokładne po
znanie przebiegu geoidy, a następnie roz
kładu anomalii grawimetrycznych na ob
szarze Bałtyku. Spodziewane wyniki będą
miały dużą wartość nie tylko poznawczą,
ale także utylitarną ze względu na możli
wość ich wykorzystania przy prowadzeniu
poszukiwań geofizycznych, przede wszy
stkim złóż ropy naftowej.
CBK jest jedyną placówką naukową w
Polsce, która zajmuje się badaniem pły
wów ziemskich. Obserwacje pływowe pro
wadzone są w sposób ciągły na dwóch sta
cjach: pływy klinometryczne w Książu ko
ło Wałbrzycha (od 1973 roku) i pływy gra
wimetryczne w Warszawie (od 1980 ro 
ku). Analiza numeryczna wieloletnich se
rii obserwacyjnych umożliwiła odkrycie
subtelnych modulacji fal pływowych, któ
re zostały zinterpretow ane jako skutek
sezonowych zmian pływowego efektu oceanicznego. Prowadzona przez CBK sta
ła służba obserwacji pływowych jest wyko
rzystywana do korekcji pomiarów geode
zyjnych i grawimetrycznych oraz stanowi
uzupełnienie obserwacji sejsmicznych w
paśmie długookresowym.
Trzecim kierunkiem działalności Cen
trum Badań Kosmicznych jest teledetek
cja (czyli zdalne sondowanie) atmosfery.
Prowadzone dopiero od kilku lat badania
w tej dziedzinie obejmują prace konstruk
cyjne i teoretyczne dotyczące transferu pro
mieniowania w atmosferze Ziemi i Marsa.
Prace doświadczalne koncentrują się
na wykrywaniu domieszek gazowych i py
łowych w atmosferze m etodam i spektrofotometrycznymi w zakresie widzialnym
bliskiego nadfioletu i podczerwieni. Spe
ktrofotom etria Słońca wykonywana w

48

URANIA

F ol. 3 /.budow any w Centrum Badań Kosmicznych
spektrom etr SI’Z -0 3 służący do pomiarów chara
kterystyk spektralnych gleby i upraw.

przedziale widmowym 400-1100 nm za
pomocą spektrofotom etru SPZ-5 (włas
nej konstrukcji) polega przede wszystkim
na opanowaniu absolutnej kalibracji urzą
dzeń tego typu w warunkach wysokogór
skich (czyli mało zmieniającej się w cza
sie przezroczystości atmosfery). Są to
pierwsze, systematycznie prowadzone w
Polsce prace tego rodzaju i mają kluczowe
znaczenie dla precyzyjnych pomiarów za
wartości domieszek pyłowych i gazowych w
atmosferze. Z myślą o takich pomiarach
jest obecnie na ukończeniu budowa pre
cyzyjnego spektrofotom etru słonecznego,
którego założenia konstrukcyjne reprezen
tują najlepszy poziom światowy w tej dzie
dzinie. Wykrywanie domieszek gazowych
w atm osferze Ziem i i Marsa metodami
spcktrofotomctrycznymi w podczerwieni
jest udziałem CBK w eksperym entach:
ISTO K -1 (stanowiącym część planowa
nego na 1993 r. projektu PR ZY R O D A w
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program ie INTERKOSM OS) i PFS (bę
dącego fragm entem misji m iędzyplane
tarnej M ars-94). W zakresie fizycznej
strony obu eksperymentów prowadzone
jest obecnie m odelowanie transm isji i
emisji atm osfery obu planet w różnych
warunkach eksperymentalnych. W za
kresie prac konstrukcyjnych przeszedł już
wszystkie próby wykonany w CBK eg
zemplarz technologiczny urządzenia „Wi
zjer” tj. kamery telewizyjnej z cyfrowym
przetwarzaniem obrazu stanowiącej część
podczerwonego spektrom etru ISTOK-1,
który ma się znaleźć na pokładzie stacji
orbitalnej M IR. Zaawansowana jest też
budowa wybranych bloków elektronicz
nych fourierowskiego spektrom etru pod
czerwonego dla eksperym entu PFS.
W dziedzinie teledetekcyjnych kons
trukcji użytkowych odnotow ać trzeba
zbudowanie w CBK spektrofotom etru
SPZr-03 służącego do pom iaru luminacji
energetycznej padającego i odbitego p ro 
m ieniowania słonecznego w przedziale
widmowym 400-1100 nm (fol. 3). Jest on
używany w Instytucie Ochrony Roślin w
Poznaniu do naziemnych pomiarów cha
rakterystyk spektralnych gleby i upraw.
Prace teoretyczne w zakresie teledete
kcji koncentrują się na badaniu rozprasza
nia promieniowania słonecznego na cząs
tkach niesferycznych i przyniosły pierwsze
rezultaty dotyczące rozpraszania światła na
heksagonalnych kryształkach lodu.
Przegląd dorobku C entrum Badań
Kosmicznych można podsumować stwier
dzeniem, że zasadniczym osiągnięciem pię
tnastoletniej działalności tej placówki w
nowym, interdyscyplinarnym obszarze na
uki i techniki jest doprowadzenie do uk
ształtowania się zespołów posiadających
um iejętności eksperymentowania w prze
strzeni kosmicznej i zdolności wykorzys
tywania szans stwarzanych przez badania
kosmiczne dla rozwoju wiedzy w zakresie
fizyki układu planetarnego, Słońca i naj
bliższego otoczenia Ziem i, geodynamiki i
geodezji planetarnej oraz fizycznych pod-
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staw teledetekcji. Potwierdzony wielonia
liczącymi się wynikami poziom kadr i
sprawdzona w praktyce struktura organi-
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zacyjno-techniczna CBK są odpowiedzią
na wyzwania końca stulecia, w którym rozpoczął się podbój kosmosu.

Jerzy M. K reiner — Kraków

DZIEJE OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNOASTRONOMICZNEGO NA POPIE IWANIE - post scriptum
serwatorium była „konieczność i użytecz
Gdy w kwietniu 1988 roku na łamach
ność dla lotnictwa Wysokogórskiego O b
Uranii ukazał się artykuł podsumowujący
serwatorium M eteorologiczno-A stronodziałalność Obserwatorium na Popie Iwa
micznego”.
nie (2022 m npm.) w Czarnohorze, wy
W zamyśle Zarządu Głównego Ligi
dawało się, że niewiele już można dodać
do krótkich dziejów tej placówki. W os
O brony Powietrznej i Przeciwgazowej
tatnich jednak latach odnaleziono dalsze
(LO PP) O bserwatorium m iało pełnić
funkcje kontrolne przy lotach samolotów
materiały, które rzucają nowe światło na
historię Obserwatorium, a także pozwa
w kierunku Rum unii oraz podawać stan
pogody w tym najbardziej wysuniętym na
lają na uściślenie niektórych faktów.
południowy wschód skrawku II Rzeczypos
Niemal wszystkie materiały zostały od
nalezione dzięki zapałowi i wytrwałości
politej.*
2. W artykułach omawiających projekt,
mgr. Leszka R y m a r o w i c z a (pracow
nika naukowego Akademii G órniczo-H ut
a także w akcie erekcyjnym podkreślano,
niczej im. S. Staszica w Krakowie), które
że Obserwatorium zbudowano ku czci Mar
go do poszukiwań archiwalnych zachęcił
szalka Józefa P i ł s u d s k i e g o , Pierw
kilkakrotny pobyt w Czarnohorze w os
szego Członka Honorowego Ligi Obrony
tatnich dwóch latach.
Powietrznej i Przeciwgazowej. Nie od
Szczególnie interesujące okazały się
zwierciedla tego papier firmowy oraz pie
odnalezione projekty budynku Obserwa
częć Obserwatorium, gdzie w nazwie po
torium , sprawozdania z przebiegu u ro 
m inięto imię Marszałka.
czystości wmurowania kamienia węgiel
3. Obserwatorium zostało zbudowane
nego oraz uroczystości otwarcia, a także
według nieznacznie tylko zmodyfikowane
zachowane w Archiwum IMGW wyniki
go projektu inż. arch. Kazimierza M a r 
spostrzeżeń meteorologicznych, dokony
c z e w s k i e g o i inż. arch. Jana P o h o wanych na Popie Iwanie od 1 paździer
s ki e g o z Biura Planu Regionalnego
nika 1938 do 31 lipca 1939 roku. Na pod
Podhala i Huculszczyzny. Wymienieni ar
stawie tych dokumentów, a także dalszych
chitekci zdobyli I miejsce w konkursie na
informacji uzyskanych od byłych pracow
projekt Obserwatorium, rozstrzygniętym
ników Obserwatorium: mgr. Władysława
15 grudnia 1935 roku. W dwa dni później
Midowicza oraz mgr. Stefana Szczyrbaka,
decyzja sądu konkursowego została za
dzieje placówki na Popie Iwanie udało się
twierdzona przez Zarząd Główny LOPP.
uzupełnić o następujące informacje:
Warto zaznaczyć, że był to już drugi kon
1.
Oficjalnym i najistotniejszym argu kurs, tym razem o charakterze zam knię
m entem przemawiającym za budową O b
tym. Pierwszy otwarty konkurs, zakończo* Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) powstała w 1927 roku z połączenia Ligi Obrony
.Powietrznej Państwa oraz Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej.
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Fot. 1 Aslrograf dla Obserwatorium na Popie Iwanie w trakcie montowania go w Zakładach Grubb and
Parsons, Newcastle-on-’iyne. Na fotografii widoczna jest główna oś astrografu, skierowana na biegun świata
(tzw. montura angielska). Na podłodze leży tubus 33 cm astrografu połączony w jedną część z tubusem 25 cm
lunety. Przed tubusem w pozycji pionowej można dojrzeć małą lunetkę (tzw. szukacz), część astrografu za
wierającą kasetę na klisze fotograficzne oraz części mechanizmu zegarowego. (Wg artykułu L. Zajdlera,
zamieszczonego w czasopiśmie Przyroda i technika.)

ny 29 października 1935 roku, nie dał re
wowski — Alojzy K a c z m a r c z y k , dy
zultatów, gdyż żaden z dwóch projektów
rektor Państwowego Instytutu M eteoro
nie był dostatecznie zharmonizowany z
logicznego — Doc. dr Jan B 1a t o n, ka
przyrodą Czarnohory.
pelan LOPP — Ks. Edm und P a s z k o 
Jest rzeczą interesującą, że jesienią
w s k i , proboszcz parafii Żabie — Ks. L e
1935 roku, tj. przed rozstrzygnięciem kon
on B o l e s ł a w s k i , projektanci budyn
kursu na projekt Obserwatorium, na szczy
ku, wykonawcy. Uniwersytet Warszawski
cie Popa Iwana przygotowano 1500 m3
im. Józefa Piłsudskiego reprezentow ał
kam ienia budowlanego, zbudowano doProf. Michał K a m i e ń s k i , który - we
mek kierownictwa budowy oraz ustawio
dle słów sprawozdawcy — „okazywał szcze
no szopę na materiały budowlane.
gólnie widoczną radość, zda się widząc
4.
Uroczystość poświęcenia i wm uro nieznane dotychczas planety i odkryte tu
wania kamienia węgielnego odbyła się w
właśnie przez polskich uczonych nowe
sobotę 5 września 1936 roku. W uroczys
prawa Kosmosu”.
tości uczestniczyli m. in. Prezes Zarządu
5.
Uroczystość otwarcia O bserw ator
Głównego LOPP — gen. dywizji inż. Le
ium na Popie Iwanie (w dniu 29 lipca 1938
on B e r b e c k i , Wicewojewoda Stanisła
roku) miała bardzo podniosły charakter.
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Fot. 2 W spółczesny wygląd budynku O bserw ato
rium M ctcorologiczno-Astronom icznego na Popie
Iwanie, widok od strony wschodniej, (por. fotografie
na drugiej stronie okładki Uranii nr 4/1989 oraz na
trzeciej stronic okładki nr 1/1992) (Fot. L. Rymarowicz)

Fot. 3 Obserw atorium na Popie Iwanie od strony
północnej — stan współczesny (Fot. L. Rymarowicz)

Fot. 4 Tubus 33 cm astrogralu i 25 cm lunety prowa
dzącej, znajdujący się w Brzuchowicach k/Lwowa
(Fot. J. K reiner)

Liczne grono
samochodami
no im nocleg
do Pohorylca,

oficjalnych gości dojechało
z Żabiego (gdzie zapewnio
w przeddzień uroczystości)
a stąd konikami huculskimi

Fot. 5 Dolna podstawa głównej osi 33 cm astrografu
z Popa Iwana znajdująca się w Brzuchowicach k/Lwo
wa. Widoczny dobrze zachowany napis: G R U B B PARSONS N E W C A ST L E -O N -T Y N E 1937 (Fot.
J. Kreiner)

na szczyt Popa Iwana. Przed Obserwato
rium wita! przybyłych prezes Zarządu
Głównego LOPP — gen. Berbecki, a
następnie ks. Paszkowski w asyście ks.
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Bolesławskiego dokonali poświęcenia bu
dynku. Inauguracyjne przemówienie wy
głosił gen. Berbecki, omawiając cele jakie
przyświecały Lidze Obrony Powietrznej i
Przeciwgazowej przy podejmowaniu bu
dowy Obserwatorium. Tradycyjną wstęgę
u głównego wejścia przeciął Marszałek
Senatu Aleksander P r y s t o r, dziękując
w imieniu Parlamentu Polskiego inicjato
rom budowy i wykonawcom wszystkich
prac przy wznoszeniu Obserwatorium za
trud włożony w to dzieło. Formalnego
przekazania Obserwatorium w gestię Pań
stwowego Instytutu Meteorologicznego
dokonał inż. J. P i a s e c k i , wiceminister
komunikacji, któremu podlegał PIM. Przed
zwiedzeniem Obserwatorium i wpisem do
księgi pamiątkowej przemawiali ponad
to: Dyrektor PlM -u — Doc. Jan BJaton,
Prof. Michał Kamieński, jako przedstawi
ciel Uniwersytetu Warszawskiego oraz kie
rownik placówki na Popie Iwanie — mgr
Władysław Midowicz.
6. We wrześniu 1938 roku czasopismo
Lot i obrona przeciwlotniczo-gazowa Pol
ski opublikowało wiersz Zygmunta K o s 
mowskiego:
Obserwatorium na Pop Iwanie
Przybytku wiedzy odwiecznej Wielkiego Imienia
Wśród pasma szczytów górskich, wykuty z kamienia
Stoisz królewsko — dumny, potężny, marsowy
Słuchając szmeru potoków i wiatrów rozmowy.
Stworzył cię czyn L. O. P. P-u i wola niezłomna
Życie dał ci architekt i myśl wiekopomna
Stoisz w promieniach słońca, lub kryjesz się
w chmurach
I bije tętno życia w twych mocarnych murach.
Nocą w gwiazdy spozierasz dumnym swoim okiem
I czytasz tajemnicę — obyś był prorokiem,
Który ze zwoi nerwów zaklętych w maszyny
Słać będzie ostrzeżenia, aby nasze syny
Co orłom w Ikarowych lotach wydarły laury
Mogli lecieć dziś w chmurach, jutro ponad chmury
I chwałę swej Ojczyzny roznosić po świecie,
Bezpieczni w słońcu, w burzy i w śnieżne zamiecie...

Ocenę artystyczną tego wiersza pozosta
wiamy Czytelnikowi.
7. Podstawowym zadaniem Obserwa
torium były obserwacje meteorologiczne.
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Jak wynika ze wspomnianych już „wyni
ków spostrzeżeń meteorologicznych” na
Popie Iwanie dokonywano pomiarów
temperatury, ciśnienia atmosferycznego,
prędkości i kierunku wiatru, oceniano
zachmurzenie i widzialność, zapisywano
rodzaj opadu i jego ilość, mierzono gru
bość pokrywy śnieżnej, a także notowano
uwagi o zmianach pogody zachodzących
pomiędzy trzema stałymi terminami ob
serwacji 6h22m, 12h22m oraz 20h22ra czasu
środkowoeuropejskiego. Ponadto dla ce
lów synoptycznych wykonywano obserwa
cje meteorologiczne co trzy godziny i
przesyłano je w formie zakodowanej dro
gą radiową przez Stanisławów do Warsza
wy. Wyniki tych obserwacji były wykorzy
stywane w meteorologii lotniczej.
8. Z analizy zachmurzenia odnotowa
nego w zestawieniach miesięcznych od
października 1938 do lipca 1939 wynika,
że okres ten był wyjątkowo niekorzystny
dla obserwacji astronomicznych. W ciągu
wspomnianych 10 miesięcy było zaledwie
ok. 27 całkowicie bezchmurnych nocy, na
tomiast podczas ok. 61 nocy niebo było
dostępne dla obserwacji jedynie przez
kilka godzin. Z punktu widzenia astrono
ma najlepsza pogoda na Popie Iwanie pa
nowała w lipcu 1939 (7 nocy bezchmur
nych i 8 nocy częściowo bezchmurnych),
natomiast największe kłopoty z pogodą
mieli astronomowie w maju, kiedy nie by
ło ani jednej nocy całkowicie bezchmur
nej. Bardzo zła pogoda utrzymywała się
również w grudniu i styczniu, kiedy Ob
serwatorium najczęściej było we mgle, a
ponadto wiały silne wiatry. W ciągu oma
wianych dziesięciu miesięcy ani razu nie za
notowano bezchmurnej pogody trwającej
dłużej niż pięć dni, co stanowi sporą nies
podziankę, gdy weźmie się pod uwagę ogólne cechy klimatu Karpat Wschodnich.
9. Z informacji uzyskanych w Uniwer
sytecie Lwowskim im. Tarasa Szewczenki
wynika, że Obserwatorium na Popie Iwa
nie w latach 1939-1941 oraz po roku 1944
należało formalnie do Akademii Nauk
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Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Ra
m ateriałów mogących pom óc w rekon
dzieckiej, jednakże od roku 1946 nikt się
strukcji budynku. Samo Obserwatorium
już placówką nie interesował. W grudniu
na Popie Iwanie w przyszłości miałoby
1960 roku w Czarnohorze przebywała eks
być po części pewnego rodzaju centrum
pedycja Obserwatorium Astronom iczne
kulturalnym i miejscem spotkań intelek
go ze Lwowa, stwierdzając, iż stan budyn
tualistów, po części schroniskiem turystycz
ku jest na tyle dobry, że nadaje się do
nym. Bardzo wysokie koszty przedsięwzię
odbudowy. Dyrektor Lwowskiego O bser
cia byłyby pokryte z funduszy prywatnych.
w atorium A stronom icznego Prof. J. T.
11.
Do dnia dzisiejszego zachowała się
K a p k o zwrócił się do Władz Uniwersy
większość elementów montury 33 cm astetu z wnioskiem odbudowy gmachu ar
trografu z Popa Iwana. Leżą one porzu
gum entując, że może on pomieścić nie
cone w ogrodzie stacji zamiejskiej Lwow
tylko O bserwatorium m eteorologicznoskiego Obserwatorium w Brzuchowicach
astronom iczne, ale także laboratorium
(ukr. Briuchowiczi), około 9 km na pół
rejestrujące prom ienie kosmiczne oraz
nocny zachód od Lwowa. Zwraca uwagę
placówkę badań flory i fauny wysokogór
wysoka jakość użytych materiałów, gdyż
skiej. Projekt ten do dziś nic doczekał się
mimo upływu 50 lat zachowane części
realizacji.
konstrukcji astrografu niemal nie uległy
10.
Kolejna inicjatywa odbudowy O b korozji.
serwatorium na Popie Iwanie wyszła w
L iteratura (uzupełnienie)
roku ubiegłym od grupy ukraińskich ar
Paszkowski Edmund: Niezwykła uroczys
chitektów ze Stanisławowa (Ivanofrantość, Lot Polski No 19-20, 1936.
kivsk). Z e swoim projektem zapoznali
Zajdlcr Ludwik: Obserwatorium Astrono
oni dr. K. B u d z y ń a i mgr. J. Z u l e 
miczne w Czarnohorze, Przyroda i te
w s k i e g o z Gdańska, którzy na łamach
chnika "Ibm XVII, zeszyt 2, str. 74,
Przekroju (Nr 2416 z dn. 13 X 1991) zwró
1938.
cili się do czytelników tego poczytnego
(Obserwator) Kuźnia nauki i wiedzy, L ot
pisma z apelem o nadsyłanie wszelkich
Polski No 4,1939.

KRONIKA
GRO (Gamma Ray Observatory)
Z wahadłowca Atlantis został wystrzelony w
kwietniu 1991 roku satelita G R O przeznaczo
ny do obserwacji nieba w promieniach gam 
ma. Na jego pokładzie zainstalowane zostały
cztery rodzaje instrumentów:

Przykładowy obraz wybuchu prom ieniowania gam 
ma zarejestrow anego przez satelitę G R O 3 maja
1991 roku.

— DATS Ii (Burst and Transient Source Expe
riment) — przeznaczony do ciągłego m o
nitorowania dużego fragmentu nieba, by wy
krywać (możliwie jak najwięcej) chwilowe,
przemijające rozbłyski gamma. Składa się
z ośmiu szerokokątnych detektorów roz
mieszczonych na „górnych” i „dolnych” ro
gach sondy. Śledzić będzie rozbłyski gam 
ma, pulsary emitujące wysokoenergetycz
ne promieniowanie X , rozbłyski słoneczne.
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— E G R E T (Energctic G am m a-Ray Experi
ment) — przeznaczony do badania najbar
dziej energetycznych kwantów (od 20 MeV
do około 30 GeV!) ze zdolnością rozdziel
czą lepszą niż SAS 2 czy COS D (5 do 10
minut luku). Badać będzie między innymi
pozostałości po supernowych, aktywne ją 
dra galaktyk, obłoki molekularne.
— C O M PTEL (Imaging Compton 'Ielescope)
— teleskop gamma (1-30 MeV), którego
zdolność rozdzielcza (dzięki specjalnej te
chnice podwójnego rozpraszania comptonowskiego — raz na materiale o małym Z,
a raz o Z dużym) sięgać będzie kilku sto
pni. Pierwszy detektor, który spełnia rolę
soczewek, kieruje światło na detektor nas
tępny, który może być porównany do filmu
rejestrującego kwanty. 'lak więc można bę
dzie otrzymywać obrazy nieba w promie
niach gamma.
— OSSE (Oriented Scintilation Spectrometer)
— pozwalający oszacować wkład od tła nie
ba i określić stosunek sygnału do szumu.
Przez pierwsze dwa tygodnie OSSE śledził
pulsara w Krabie, potem źródło Cyg X -1. Do
lutego 1992 obejrzał (z bardziej znanych obiek
tów) SN 1987 A, H er X -1, Sco X -1, Eta Car,
Centrum Galaktyki.
Gdy nasi Czytelnicy dostaną num er lutowy
do ręki — OSSE patrzyć będzie na SS 433. 'let
notka tylko sygnalizuje nowe możliwości jakie
się otworzyły przed astrofizyką wysokich ener
gii — gdy zaczną napływać wyniki z G R O bę
dziemy się starali możliwie szybko je relacjo
nować.
MSK

da I Ieinmana przypadła Richardowi M c C r a y
z Uniwersytetu w Boulder. Jest to astrofizyk
zajmujący się procesami grzania i chłodzenia
materii międzygwiazdowej, galaktycznymi źród
łami rentgenowskimi, ekspandującymi otoczka
mi supernowych. Wreszcie w 1991 roku wyróż
niony został Wallace S a r g e n t z Caltech’u
(California Institute of Ttchnology) za badania
obłoków świecących w linii Lyman alfa. Uzyskał
on ważne informacje o gazowej składowej w
innych galaktykach i o naturze ośrodka... międzygalaktycznego. Tyle dane „historyczne”.
Natomiast laureatem nagrody lleinm ana za
rok 1992 został prof. Bohdan P a c z y ń s k i
— wychowanek tzw. warszawskiej szkoły as
trofizycznej prof. Stefana P i o t r o w s k i e g o .
Prof. Paczyński był przez wiele lat pracowni
kiem (jakiś czas nawet dyrektorem ) Zakładu
Astronomii PAN w Warszawie (przemianowa
nego potem na Centrum Astronomiczne im.
Mikołaja Kopernika, CAMK) i chociaż od lat
pracuje w Princeton — jego związki z Polską i
polską astronom ią są ciągle bardzo żywe (za
prasza do siebie polskich współpracowników,
sam co jakiś czas przyjeżdża, sponsoruje za
kup książek i czasopism astronomicznych,...).
Jego zainteresowania są bardzo szerokie: dyski
akrecyjnc wokół gwiazd, także wokół masyw
nych, zwartych obiektów (np. kwazarów), soczewkowanie grawitacyjne, rozbłyski gamma.
„Macierzyste” środowisko astronomiczne prof.
Paczyńskiego — warszawski CAMK — z og
romną radością przyjęło wiadomość o tym za
szczytnym wyróżnieniu. Mamy nadzieję, że i
Czytelnikom Uranii będzie przyjemnie o tym
przeczytać. A Laureatowi składamy serdeczne
gratulacje!
Redakcja

Nagrody lleinmana
Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne
wspólnie z Amerykańskim Instytutem Fizyki
przyznaje corocznie bardzo prestiżową nagro
dę Dannie l l e i n m a n a w dziedzinie astrofi
zyki. O jej randze może świadczyć na przykład
lista trzech ostatnich laureatów: w 1989 roku
nagrodę tę otrzymał Carl II e i Ie s z Uniwer
sytetu w Berkley za ogromny wkład w zrozu
mienie struktury, dynamiki i rozkładu materii
międzygwiazdowej; w szczególności pomiary roz
szczepienia zeemanowskiego w obłokach międzygwiazdowych pozwoliły Ileiicsowi na cieka
we badania wpływu pola magnetycznego na bar
dzo rozrzedzony ośrodek. W roku 1990 nagro
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Nowe nazwy planetoid
W numerze 12/1991 Uranii informowaliśmy o
nadaniu nazwy IAU (skrót od ang. Internatio
nal Astronomical Union — Międzynarodowa
Unia Astronomiczna) planetoidzie o numerze
katalogowym 5000. W Cyrkularzu Małych Pla
net — wydawnictwie Międzynarodowej Unii As
tronomicznej, które publikuje systematycznie
obserwacje pozycyjne, elementy orbity oraz efe
merydy komet i planetoid, ukazała się ostatnio
wiadomość o nazwaniu m. in. także następują
cych asteroid:
3999 — Aristarchus: dla uczczenia pamięci
jednego z najstarszych astronomów — żyjącego
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w III w. przed Chr. — który wsławił się m. in.
poglądem, że Ziemia okrąża Słońce,
4000 — Ilipparchus: dla uczczenia pamię
ci największego astronoma Starożytności,
4001 — Ptolemaeus: dla uczczenia pamię
ci autora Almagestu, którego idee zdominowa
ły poglądy astronomów w Europie i na Środ
kowym Wschodzie od II do XVI w.,
4500 — Pascal: dla uczczenia pamięci fran
cuskiego matematyka i filozofa Blaise Pascala
(1623-1662),

4999 — MPC: dla upamiętnienia tytułu Mi
nor Planet Circulars — Cyrkularze Małych
Planet,
5001 — EMP: dla upamiętnienia tytułu
rocznika Efemerydy Małych Planet, wydawnic
twa Instytutu Astronomii Teoretycznej w St.
Petersburgu, które ukazuje się od 1948 roku i
publikuje efemerydy i elementy orbity na bie
żącą epokę numerowanych planetoid.
K. Z.

PO RA D NIK OBSERWATORA
Apel do miłośników astronomii
Kanadyjski astronom Douglas P i t c a r i n
zwrócił się z gorącym apelem do wszyst
kich osób prowadzących miłośnicze ob
serwacje, by przekazali mu swoje wyniki
dotyczące tzw. ciemnych mgławic. Kiedy
w 1880 roku Edward E. B a r n a r d z
Uniwersytetu w Chicago zaczął systema
tyczne fotografowanie wybranych rejo
nów Drogi Mlecznej, odkrył wiele miejsc
bardzo ciemnych, prawic bezgwiezdnych.
Część z nich znamy z licznych koloro
wych zdjęć „ciemnych mgławic” — oka
zuje się jednak, że także wielu amatorów-obserw atorów mogłoby je zobaczyć,
gdyby tylko wiedzieli dokładnie gdzie ich
szukać. Na następnej stronie publikuje
my więc listę sporządzoną przez Dougla
sa Pitcarina — są to rejony, które po
winny być dobrze widziane nawet przez
średnie am atorskie instrum enty (także
lornetki). Jeśli więc ktoś ma możliwość
— bardzo prosimy o dołączenie do pro
gram u obserwacyjnego tych obiektów.
Pan Pitcarin prosi o podanie warunków
obserwacji, minimalnej widocznej jasności
gwiazd, rozmiaru instrum entu i stopnia
zaawansowania obserwatora; jego adres to:
Douglas Pitcarin
13 Ferguson Road
Nova Scotia B3A 4J8 Kanada

Przygotowana lista zawiera oryginalny
num er mgławicy według Barnarda, gwiaz
dozbiór, w którym mgławica się znajduje,
rektascensję i deklinację (epoka 2000)
środka mgławicy i „nicprzezroczystość” w
skali 1-6 (6 oznacza mgławice najciem
niejsze, najłatwiejsze do zaobserwowania).
Rozmiary podane są w minutach luku i
były pomierzone na kliszach — oczywiś
cie obserwacje wizualne mogą znacznie się
różnić od tego, co zarejestrowała fotogra
fia. Wszystkie takie różnice, zarówno w
oszacowaniu „nieprzezroczystości” jak roz
miarów, będą bardzo przydatne do ukie
runkowania dalszych badań. Rozpoczyna
jąc obserwacje najlepiej wybrać okular o
takim powiększeniu, by badany obiekt był
dwa razy mniejszy od pola widzenia. I je 
szcze jedno — w ostatniej kolum nie po
dane są uwagi, które powinny pomóc przy
identyfikacji mgławic. O ile nie uda Wam
się odróżnić tych mgławic Waszym instru
m entem — także wyślijcie tę informację.
Negatywny wynik też jest wynikiem. M a
my nadzieję, że szczęśliwi obserwatorzy po
dzielą się swoimi spostrzeżeniam i także z

Uranią.
A więc powodzenia!
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Konirast

Roz
miar

4h25 + 27.0

3

12x110

16h40 -27.0

6

35x300

16h46
16h56
17h10
17h13
17h15

-21.5
-22.7
-28.4
-28.3
-21.7

2
6
5
5
3

25x50
7x12
30x20
15
20x100

Numer Gwiaz
dozbiór

a

211,213 T&u
216
Oph/
44
Sco
Oph
45
Oph
46
Oph
244
Oph
250
Oph
63

<5

64
50
68
72
70
74
75
78
79
83
84
51,47

Oph
Sco
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph

17h17
17h02
17h20
17h23
17h23
17h25
17h27
17h30
17h38
17h38
17h46
17h05

-18.5
-34.0
-23.8
-23.5
-23.6
-24.2
-22.0
-26.0
-19.5
-20.1
-20.3
-22.4

5
6
6
6
4
5
5
6
6
6
6
6

20
16
3
4
4
15x10
25x6
60x140
3x15
4
18x2
20x80

289
84a

Sgr
Sgr

17h56 -29.0
17h57 -17.6

5
5

7x35
16

57
59
92
93
95
85
86
88
89
87
104
138
337
142/143
340
145
356
363
365
170

Oph
Oph
Sgr
Sgr
Set
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
Set
Aql
Aql
Aql
Aql

?

5x10
25
8x15
3x10
15x28

Cep
Cep

17h07
17h08
18h14
18h15
18h25
18h03
18h03
18h04
18h04
18h04
18h47
19h14
19h37
19h41
19h49
20h03
21h02
21h27
21h32
21 59

-23.0
-27.5
-18.3
-18.2
-11.8
-23.0
-28.0
-24.4
-24.4
-33.0
-4.5
0.0
+12.5
+ 10.9
+ 1.4
+37.5
+6.5
+8.6
+57.0
+58.7

6
4
5
6
5
5
6
4
5
3
4
6
5
4
4
5
4
5

5
3x0.5
2x0.5
10
15x1
8x180
3
30x48
7
6x35
24
40x7
4x20
26x4

171

Cep

21h59 +58.7

5

19

34

Aur

5h45 +32.5

4

15

cyg

cyg
Cyg

7
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Uwagi
Szczelina biegnąca z północnego zachodu na
południowy wschód
Duży ciemny pasek między 22 Sco
a 22 Oph
Na ekliptyce: 20’ na północ od 24 Oph
Kleks w kształcie litery C „otwartej” na
południe
30’na zachód od M9
Wyraźny brzeg wschodni
„Dziurka” w przestrzeni
Znana mgławica „S”
30’na zachód od 44 Oph
Linia z „pączkującymi” gałęziami
„Kulka” od mgławicy „fajka”
Szczelina z niewyraźnymi brzegami
„Dziurka” w przestrzeni
Grupa nakładających się łuków
Owal z ciemnymi brzegami i jaśniejszym
środkiem
Z północy na południe
Odwrócona łezka: gwiazda 9 magnitudo
w środku
Nieregularna: „ustnik” mgławicy „fajka”
1 stopień na zachód od M 24
W tym samym polu co B 92
Z północnego wschodu na południowy zachód
Przegroda w mgławicy Troistej
Kwadratowa
Wewnątrz M8
Wewnątrz M8
Kolista
10’na północ od beta Scuti
Długi łuk otwarty na wschód
Mgławica w kształcie litery E
Trójkątna
W połowie drogi między 59 i 60 Cyg
1 stopień na północny-zachód od M39
Słaba mgławica w kształcie litery S
Ciemny ogon B 171; ma gwiazdę na każdym
brzegu
Ciemny pierścień koło gwiazd układających się
w literę C
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OBSERW ACJE

Komunikut nr 10/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w październi
ku 1991 r. przysłało 13 obserwatorów:
M arcin B e t l e j , G rzegorz C z e p i 
c z e k, Bartosz D ą b r o w s k i , Longin
G a r k u 1, Grzegorz K i e 11 y k a, Janusz
W. K o s i ń s k i , W iktor M a j e w s k i ,
Andrzej P i l s k i , Piotr S a d o w s k i ,
Krzysztof S o c h a , Mieczysław S z u l c ,
Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i , Jerzy Z a 
g r o d n i k . Łącznie wykonano 145 ob
serwacji w 31 dniach, Średnie dzienne
względne liczby Wolfa w październiku
1991 r. wynoszą:

1
7
3
4
5
6,
7
8

...156
...175
.. 173
...187
...182
...135
...134
...119

9 . . . ...162
10. . . ...157
11. . ...127
12. . ...135
13. . ...115
14 . . ...131
15. . ...150
16. . ...130

17 . .. 178
18. .. 137
19 . ....84
20 . . . . . 56
21 . . . . . 67
77 , .. . . . 80
73 . . .. 116
74 . . ..115

75 . . .. 151
76 . . ..166
77 . . ..169
78 . . ..744
79 . . .. 163
30 . . ..717
31 . . .. 188

Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa w październiku 1991 r. wynosi 143,4
(142,1). Średnia względna liczba Wolfa z
jednego obrotu Słońca wynosi 131,2
(127,5). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynników obserwatorów.
Andrzej Pilski
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TO I OWO
Kto jest autorem słynnego dwuwiersza o Koperniku?
Bardzo często mówimy o Koperniku:
Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię,
Polskie wydało go plemię.
Wypowiadając tc słowa nic zastanawia
my się wcalc nad tym, kto jest autorem
tego dwuwiersza i kiedy on powstał.
W iktor H a h n w pracy „Kopernik w
poezji polskiej” (Mikołaj Kopernik. Księga
zbiorowa, Lwów 1924, str. 189-190) pisał:
„Z polskich wierszy napisowych znany
jest przede wszystkicm dwuwiersz, um ie
szczony na pomniku Kopernika, wystawio
nym w r. 1823 staraniem rektora akademji, ks. Scbastjana hr. Sierakowskiego w koś
ciele krakowskim akademickim św. Anny:
Polskie wydało go plemię,
Wstrzymał słońce, wzruszył ziemię.
Autor dwuwiersza tego jest nieznany; dzię
ki zwięzłości i trafnemu uchwyceniu głów
nych rysów nauki Kopernika i zaznacze
nia narodu, jest też częstokroć przytaczany”.
Pszczółka Polska nr 17 z 1823 r. (prze
druk: I. Polkowski, Kopernikijana..., t. III,
Gniezno 1875, str. 68-70) w artykule „Od
krycie pom nika Kopernika w Krakowie”,
przytacza szczegółowy opis dzieła i wszy
stkich znajdujących się na nim napisów.
Nie występuje wśród nich słynny dwu
wiersz.
Pierwsza wiadomość o istnieniu inte
resującego nas napisu na pomniku w koś
ciele św. Anny w Krakowie, pojawia się w
Gazecie Warszawskiej z 23 maja 1830 r.
(przedruk: I. Polkowski, tamże, str. 76), w
tekście nieznanego autora, napisanym z
okazji odsłonięcia pomnika Kopernika w
Warszawie. W Kalendarzu Jana Jaworskiego
na rok zwyczajny 1857 (Warszawa 1856, str.
131-139), znajduje się artykuł Hipolita
S k i m b o r o w i c z a pt. „Pomniki, wznie
sione dla uczczenia Kopernika...” (prze
druk: I. Polkowski, tamże, str. 8 2 -% ), za

wierający dokładny opis pom nika z kra
kowskiego kościoła:
„Na podstawie z czarnego m arm uru,
M uza astronom ii (U rania), jedną ręką
wieńczy popiersie bronzowc (roboty A r
ciszewskiego), wiekopomnego męża, któ
ry stał się zaszczytem i chlubą nie tylko
Polski, ale i całego rodzaju ludzkiego; dru
gą trzyma tarczę, na której widać dwie konstelacye: Tarczę Sobieskiego i Ciołka Po
niatowskiego [gwiazdozbiór wyodrębnio
ny pod koniec XVIII w. przez Marcina
O dlanickiego-Poczobutta z części gwiaz
dozbiorów Orła i Wężownika, nazwany na
cześć króla Stanisława Augusta, dziś nie
istniejący — dop. P. S. ]. Muza ma wstęgę
przepasaną przez ramię ze znakami Zodyaku. Po prawej stronic jest glob ziem
ski, po lewej obok Muzy, glob niebieski;
na podstawie tuż pod Muzą i kolumną
jest napis: „Sapcre Auso” (TŁmu, co się
mądrym być ośmielił).
Niżej między herbami Krakowa (trzy
wieże z koroną i orłem ) a akademii (dwa
berła na krzyż) jest napis: „Nicolaus C o
pernicus; Patriae, Urbis, Univcrsitatis. Dccus, H onor, G loria” (Mikołaj Kopernik,
Ojczyzny, Miasta, Akademii, Ozdoba,
Zaszczyt, Chwała). Powyżej pomnika, na
przyozdobionej stosownie ścianie, jest ob
raz słońca z promieniami, na około niego
te słowa z Pisma Świętego: „Sta sol, ne
moveare: [„Stój, Słońce, powstrzymaj swój
bieg” — tłum. wg W. Kopalińskiego, Słow
nik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1991,
str. 1077) — dop. P. S. ] (Jozuc X, w. 12)
obejmują tę wielką prawdę, którą on pier
wszy światu objawił.
Wyżej jeszcze w półkolu dwuwiersz:
Polskie wydało go plemię,
Wstrzymał słońce, wzruszył ziemię
Ponadto Skimborowicz przyłącza łaciński
napis, znajdujący się rzekomo pod pom 
nikiem, z błędną dalą odsłonięcia monu-
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mcntu — 1809 r. Informację tę sprosto
wał już ks. Ignacy P o l k o w s k i w Kopernikijanach (t. III, przypis na str. 88):
„Autor tego artykułu wziął napis położo
ny pod litografią pom nika za napis pod
pom nikiem ”. Skimborowicz oraz publi
cysta z Gazety Warszawskiej, opisywali
krakowski pom nik nic z autopsji, lecz z
litografii, wykonanych w zakładzie lito
graficznym P. Wyszkowskiego w K rako
wie, na których dopisano nie tylko błęd
ną datę ufundowania pomnika, lecz tak
że interesujący nas dwuwiersz. Opisy tych
litografii znaleźć można w cytowanych już
kilkakrotnie Kopemikijanach I. Polkow
skiego (t. III, str. 285), a reprodukcję fo
tografii pomnika, zawiera Album wydane
staraniem Poznańskiego Towarzystwa Przy
jaciół Nauk... (Poznań 1873, tab. XI). Spra
wę wyjaśnił definitywnie Zygmunt M o c a r s k i w notatce zamieszczonej w Z a 
piskach Towarzystwa Naukowego w Toru
niu (Tbruń 1925, t. VI, nr 9, str. 112-114).
Wiemy już, że słynny dwuwiersz o Ko
perniku powstał przed 1830 r. i nic znaj
dował się nigdy na pomniku astronom a w
kościele, w. Anny w Krakowie. W spom
niany Z. M ocarski ustalił, że dwuwiersz,
0 którym mowa, znajduje się w wydanym
w 1828 r. we Lwowie, tomiku Przekłady i
ulotne wiersze Jana N epom ucena K a m i ń s k i e g o , w części „Wiersze orygi
nalne” (str. 121) i brzmi następująco:
KOPERNIK
Polskie wydało go plemię,
Wstrzymał słońce, ruszył ziemię.
Takie też wyjaśnienie autorstw a dwu
wiersza podają Henryk M a r k i e w i c z
1 Andrzej R o m a n o w s k i w zbiorze cy
tatów pt. Skrzydlate słowa (Warszawa
1990, str. 311), a także Władysław K o 
p a l i ń s k i w Słowniku mitów i tradycji
kultury (Warszawa 1991, str. 519) oraz Pa
weł H e r t z i W. Kopaliński w Księdze
cytatów z polskiej literatury pięknej od X IV
do X X wieku (Warszawa 1991, str. 121).
Jan Nepomucen K a m i ń s k i (17771855), to nieco zapomniany dziś aktor,
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reżyser, poeta, dram atopisarz, dzienni
karz i tłumacz. Kierował teatrem polskim
we Lwowie, gdzie lansował komedie A le
ksandra F r e d r y . Napisał m. in. sztukę
teatralną Zabobon czyli Krakowiacy i Gó
rale. W spółredagował Gazetę Lwowską.
Pozostawił tłumaczenia utworów F. Schil
lera i W. Szekspira oraz prace z historii
języka i filozofii. Dwuwiersz Kamińskiego stał się bardzo popularny, szczególnie
po obchodach 400 rocznicy urodzin Ko
pernika. Uwieczniony został na medalach,
tablicach i rysunkach oraz ilustracjach
książkowych.
Nie odbierając autorstwa dwuwiersza
Kamińskicmu, trzeba zauważyć, że podo
bne słowa o K operniku padły znacznie
wcześniej, bo jeszcze za życia warm iń
skiego kanonika. 16 października 1541 r.
Filip M e l a n c h t o n , niemiecki teolog i
reform ator, tak pisał do Burcarda M i t h o b i u s a : „(...) quidam putant esse
egregium catorthom a, rem tam absurdam
ornare, sicut ille Sarmaticus Astronomus,
qui moved terram et figit solem. Profecto
sapientes gubernatores deberent igeniorum pctulantiam cohercere” (Philipi Melanchtonis Opera, Corpus Reformatorum,
1837, t. IV, str. 679; reprodukcja: S. Mizwa, zob. niżej). W tłumaczeniu Józefa
Ł ę g o w s k i e g o (Młodość Kopernika w
świetle ostatnich badań, Tbruń 1923, str.
53-54), cytat ten brzmi następująco: „Nie
którzy mniemają, że jest to wybitnem dzie
łem, rzecz tak niedorzeczną upiększać, jak
ów sarmacki astronom, który porusza zie
mię a ustala słońce. Zaiste, mądrzy wład
cy powinni by wybryki genjuszów po
wstrzymać”. Zbliżone tłumaczenie znaj
duje się u Polkowskiego (Żywot Mikołaja
Kopernika, Gniezno 1873, str. 343): „Ale
to niektórzy uważają za coś wielkiego,
rzecz tak blachą wynosić jako czyn świet
nie dokonany, jak to czyni ten Sarm ata
astronom , któiy ziemi obracać się, a słoń
cu stać każe”.
F. M elanchton (1497-1560) był zdecy
dowanym przeciwnikiem teorii Kopernika,
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a cytat z jego listu, w którym nazywa as
tronoma Sarmatą, bywa przytaczany w po
lemikach na temat narodowości wielkie
go toruńczyka (np. Jan Łoś, Polskość Mi
kołaja Kopernika, Kraków 1923, str. 13).
Wypowiedź Mełanchtona i dwuwiersz
Kamińskiego zestawił w okolicznościowej
pracy pt, Nicholas Copernicus 1543-1943
(Nowy Jork 1943, str. 33) Stephen P.
M i z w a (właśc. Stefan Mierzwa). Mierz
wa nie wymienia nazwiska Kamińskiego.
Oprócz oryginalnego dwuwiersza J. N.
Kamińskiego, w literaturze popularne są
jego odmiany. Jedna polega na przesta
wieniu wierszy, druga — na zmianie wy
razu „ruszył” na „wzruszył”.
Ponadto istnieją podobne treściowo
wypowiedzi o Koperniku, nic zawsze wier
szowane, w różnych językach.
Na toruńskim pomniku astronoma,
znajduje się łacińska inskrypcja:
Terrae motor,
Solis caelique stator,
co znaczy dosłownie:
Ruszył Ziemię,
Zatrzymał Słońce i niebo.
Niemieckie tłumaczenie pomnikowego na
pisu, podał Hans S c h m a u c h Nikola-

us Kopemikus, (Kitzingen am Main 1953,
str. 3):
Die Erde setzte er in Bewegung,
Sonne und Himmel brachte erzum
Stehen.
Inną wersję tej myśli, także w języku nie
mieckim, bardzo zbliżoną do polskiej, za
wiera podtytuł książki Georga L. S t e i n w e n d e r a Die kopernikanische Welt
anschauung unwereinbar mit der Bibellehre (Gorlitz 1883):
Die Erde steht
Die Sonne geht.
We wspomnianej książce S. Mierzwy, od
najdujemy angielskojęzyczną wersję myś
li (str. 33) — w formie trójwiersza:
The sun he bade to stop, and at his,
bidding the earth began to spin —
Poland has nartured him.
Zapewne istnieją podobne wierszyki o
Koperniku także w innych językach. Melanchton i Kamiński nic spodziewali się,
że sformułowana przez nich myśl, stanie
się tak popularna i odegra ogromną rolę
w popularyzacji hclioccntryczncj teorii
budowy świata.
Pawct Sobotko

Z KORESPONDENCJI
Tydzień na szlakach astronomii w Wysokich Tatrach
Nie wszyscy wiedzą, że stosunkowo blis
ko Polski znajdują się wysokogórskie ob
serwatoria astronomiczne. Przemiany w
naszej części Europy spowodowały, że przy
stosunkowo niskich nakładach finanso
wych można dotrzeć do obserwatoriów
astronomicznych położonych w wysokich
partiach Tatr na terenie Słowacji.
Mowa tutaj o obserwatorium Skalnate Pleco i o stacji obserwacyjnej działają
cej na drugim po Gerlachu szczycie Tiłtr,
Łomnicy. Warto pamiętać, że wysokość
Łomnicy (2632 m npm) sprawia iż tam
tejsza placówka astronomiczna jest dru
gim pod względem wysokości (po słynnym

Pic Du Midi we Francji) obserwatorium
w Europie.
We wrześniu 1991 roku, wraz z żoną
podjąłem próbę dotarcia do tych placó
wek astronomicznych naszych południo
wych sąsiadów. Sprawa dojazdu okazała
się prostsza niż sądziliśmy. Autobusem
kursowym z Rzeszowa dotarliśmy do Preszowa a stamtąd, tego samego dnia do
Popradu, położonego u samego podnóża
Wysokich Titr.
Pierwszym celem naszej eskapady by
ło obserwatorium astronomiczne w miej
scowości Stara Leśna, leżącej w odległoś
ci kilku kilometrów od znanego kurortu
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Tatrzańska Łomnica. W Starej Leśnej
znajduje się obserwatorium astronom icz
ne wyposażone min. w 60 cm reflektor i
wielki spektrograf horyzontalny.
D otarcie do kolejnych obserwatoriów
położonych w sercu Tatr wymagało już
dobrych butów, plecaka i ciepłej odzieży.
Pomimo tego włożony trud warty był tego
co zobaczyliśmy. Nie bez satysfakcji mogę
stwierdzić, że bardzo nam pomogły w do
tarciu do tych bądź co bądź specjalistycz
nych (i nie dla wszystkich dostępnych)
placówek nasze legitymacje PTMA, od
różniające nas od „zwykłych” ciekawskich
turystów.
Obserwatorium Skalnate Pleso (1763
m npm), założone w 1943 roku, wyposa
żone jest w 60 cm reflektor służący do
obserwacji fotometrycznych i w 30 cm astrograf. Położone jest ono kilkaset me
trów od stacji kolejki linowej łączącej
Skalnate Pleso z Tatrzańską Łomnicą.
Stacja Obserwacji Słońca na Łomnicy
(2632 m npm), uruchom iona w 1960 ro 
ku zajmuje się monitoringiem korony sło
necznej, wykorzystując do tego celu dwa
20 cm koronografy wyposażone w filtry
„H-a lfa ” i zestaw komputerów. Jedynym
połączeniem ze światem dla Łomnicy jest
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kolej linowa łącząca ją ze Skalnatym Plesem. Obserwatorium obsługuje 1 astro
nom pełniący tam tygodniowe dyżury. Pa
norama roztaczająca się z Łomnicy jest
imponująca, a błękit nieba może przypra
wić miłośnika o zawrót głowy. O ślepia
jące Słońce na cicmnobłękitnym niebie,
obłoki przesuwające się poniżej szczytu i
ogrom gór dookoła sprawiają, że pobyt
na Łomnicy to niezapom niane wrażenie
na całe życie. Wysokogórskie obserw ato
ria astronom iczne mają swoją niezwykłą
atmosferę. O toczone górami i dziką nie
skażoną przyrodą powodują, że każdy czuje
tam prawdziwe zjednoczenie z W szech
światem, a przecież i oto chodzi w astro
nomii zwłaszcza tej amatorskiej. Wiedza
0 Wszechświecie to nie tylko suche dane
1 fakty obserwacyjne ale i dostrzeganie
piękna i ogromu otaczającej nas przyro
dy. Myślę, że w arto podjąć wysiłek aby
przynajmniej raz w życiu dotrzeć do
„świątyni muzy U ranii” jakim jest wyso
kogórskie obserwatorium astronom iczne.
Pragnę gorąco podziękować p. dr J.
Sykora z obserwatorium w Starej Leśnej
za pomoc w dotarciu do obserwatoriów
na Skalnatym Piesie i Łomnicy.
Grzegorz Kie/tyka, Krosno

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
S łońce: W punkcie równonocy wiosennej
znajduje się w tym roku 20 marca o 9h48m.
Punkt ten nosi nazwę „punktu Barana”
Dane dla obserwatorów Słońca
Data
1991
III

1
3
5
7
9
11
13
15

P
-21?74
-22.22
-22.68
-23.10
-23.51
-23.89
-24.24
-24.56

B0

Lo

-7°22
-7.23
-7.24
-7.23
-7.22
-7.20
-7.17
-7.14

338°24
311.89
285.54
259.19
232.84
206.48
180.12
153.76

Marzec 1992 r.

(zaczyna się od niego znak Barana, pierwszy ze znaków Zodiaku) i spełnia dość
ważną rolę w astronomii: od niego mierzy
(na 13h czasu środk.-curop:)
Data
1991
; III 17
19
21
23
25
27
29
31

P
-24°86
-25.13
-25.37
-25.59
-25.78
-25.93
-26.06
-26.16

B0

-7°09
-7.04
-6.98
-6.90
|
-6.82
-6.74
|
-6.64
-6.54
P — k^t odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
B0, L„ — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
27d2h49m — heliograficzna długość środka wynosi 0.

L0
127°40
101.04
74.66
48.30
21.92
355.54
329.16
302.78
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się na niebie współrzędne kątowe, rektaseensję i długość ekliptyczną. Chwilę, w
której Słońce znajduje się w punkcie Ba
rana, uważamy za początek wiosny astro
nomicznej.
W ciągu marca dnia przybywa równo
o dwie godziny: w Warszawie 1 marca Stań
ce wschodzi o 6h22m, zachodzi o 17h16m, a
31 marca wschodzi o 5h13m, zachodzi o
18h9m.
Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy
mieli w pierwszej połowie miesiąca, bo
wiem kolejność faz Księżyca jest w mar
cu następująca: nów 4d14h, pierwsza kwa
dra 12d4h, pełnia 18d19h i ostatnia kwadra
26d4h. W perygeum Księżyc znajdzie się
16, a w apogeum 28 marca. W marcu tar
cza Księżyca zakryje Neptuna, ale zjawi
sko to będzie u nas niewidoczne.
Planety i planetoidy: W tym miesiącu
mamy dobre warunki widoczności M e r 
k u r e g o , którego odnajdujemy wieczo
rem nad zachodnim horyzontem jako
gwiazdę około -1 wielkości; Merkurego
możemy poszukiwać w pierwszej połowic
marca. Natomiast rankiem nad wschod
nim horyzontem możemy obserwować trzy
planety: W e n u s , M a r s a i S a t u r 
na: najjaśniejsza z nich Wenus (-3.9
wielk.) świeci najniżej, nad nią odnaj
dziemy Marsa (+1.2 wielk.) i Saturna
(+0.8 wielk.). J o w i s z widoczny przez
całą noc jako jasna gwiazda -2.4 wiel
kości w gwiazdozbiorze Lwa: przez lune
ty możemy obserwować ciekawe zjawiska
w układzie czterech najjaśniejszych księży
ców Jowisza. U r a n i N e p t u n prze
bywają w gwiazdozbiorze Strzelca, wscho
dzą nad ranem, ale są jeszcze praktycznie
niewidoczne. P l u t o n widoczny jest w
drugiej połowie nocy, ale dostępny jest
tylko przez teleskopy (ok. 14 wielk.
gwiazd.). Przez lunety możemy poszuki
wać także planetoidę W e s t ę , jedną z
czterech największych planetoid. Westa
widoczna jest przez całą noc w gwiazdoz
biorze L w a (ok. 6 wielk. gwiaz.), a dla
ułatwienia odnalezienia planctki wśród

gwiazd podajemy jej współrzędne równi
kowe dla kilku dat: ld: rekt. l l h44ra7,
deki. +13°34’; l l d: rekt. l l h35m9, deki.
+ 14°56’; 21d: rekt. l l d26m6, deki. + 16°4’;
31d: rekt. l l h18m2, deki. +16°50’.
*

*

*

l d O 19h Mars w złączeniu z Księży
cem w odl. 4°. Wieczorem księżyc 1 Jowi
sza ukryty jest za tarczą, a potem w cieniu
planety. O 20h17m obserwujemy koniec
zaćmienia: księżyc ten pojawi się nagle
blisko brzegu tarczy planety (z prawej
strony, patrząc przez lunetę odwracającą).
2d Księżyc znajdzie się w złączeniu w
odl. 4° kolejno z dwiema planetami: o 2h z
Saturnem, a o 7h z Wenus. Rankiem nad
wschodnim horyzontem możemy obserwo
wać piękną konfigurację wąskiego sierpa
Księżyca z trzema planetami: Wenus, Mar
sem i Saturnem.
3/4d Księżyc 3 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Księżyc 3 rozpocz
nie przejście o 0h59m, a jego cień o l h20m.
Koniec przejścia księżyca nastąpi o 4h23m,
a cienia o 4h50m.
4/5d Obserwujemy początek przejścia
księżyca 4 na tle tarczy Jowisza; księżyc
rozpocznie przejście o 0h55m, a jego cień
pojawi się na tarczy planety dopiero o
l h51m.
5/6d Księżyc 2 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy po
czątek przejścia: księżyca o l h12m, cienia
l h29ra.
6d O 7h Merkury w złączeniu z Księ
życem w odl. 4°. O 14h złączenie Marsa z
Saturnem w odl. 0°.4.
6/7 Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jo
wisza: o l h16mobserwujemy początek za
krycia., a o 3h43ra koniec zaćmienia.
7/8d Księżyc 2 przechodzi za tarczą, a
księżyc 1 i jego cień na tle tarczy Jowisza.
O 19h59mobserwujemy początek zakrycia
księżyca 2, o 22h32mksiężyc 1 rozpoczyna
przejście na tle tarczy planety, a o 22h43m
pojawi się na niej cień tego księżyca. O
23h6m księżyc 2 pojawi się nagle z cienia
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planety blisko prawego brzegu tarczy (w
lunecie odwracającej); o 0h47m księżyc 1
kończy przejście na tle tarczy, a o 0h59ra
cień tego księżyca schodzi z tarczy planety.
8d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą, a
potem w cieniu Jowisza; o 22h12m obser
wujemy koniec zaćmienia tego księżyca.
9d O 5h planetoida Westa w opozycji,
a 22h M erkury w największym wschodnim
odchyleniu od Słońca (w odl. 18°).
14/15d Obserwujemy serię ciekawych
zjawisk w układzie czterech najjaśniejszych
księżyców Jowisza. Wieczorem księżyc 3
ukryty jest za tarczą planety, a o 22h12m
obserwujemy także początek zakrycia księ
życa 2. O 22h56m nastąpi koniec zaćmie
nia księżyca 3, który ukaże się nagle w
niewielkiej odległości od prawego brzegu
tarczy planety. Tymczasem od brzegu tar
czy zbliża się księżyc 1, który o 0h16mroz
pocznie przejście na jej tle, a o 0h37m po
jawi się leż na niej cień tego księżyca. O
l h39ra nastąpi koniec zaćmienia księżyca
2, o 2h31m księżyc 1 kończy przejście na
tle tarc/y, a o 2h53mcień księżyca 1 opusz
cza tarczę planety.
15/16d Księżyc 1 przechodzi za tarczą
Jowisza: o 21h26m obserwujemy początek
zakrycia, a o 0h6ra koniec zaćmienia.
16d O 16h Merkury nieruchomy w rektascensji. Wieczorem księżyc 1 i jego
cień przechodzą na tle tarczy Jowisza; ob
serwujemy koniec przejścia: księżyca o
20h57ra, cienia o 21h21m.
17d13h Księżyc w złączeniu z Jowiszem
w odl. 6°.
20d9h48ra Słońce wstępuje w znak Ba
rana, jego długość ekliptyczna wynosi 0°.
Mamy początek wiosny astronomicznej.
21/22d Tej nocy warto obserwować Jo 
wisza, mamy bowiem serię ciekawych zja
wisk w układzie jego księżyców. O 19h51m
na tarczy planety pojawi się plamka księ
życa 4 i będzie widoczna do 23h39m. O
21h19m obserwujemy początek zakrycia
księżyca 3, a o 0h27m księżyc 2. O 2h0m
księżyc 1 rozpocznie przejście na tle tar
czy, a o 2h31mpojawi się na niej jego cień.
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0 2h54m nastąpi koniec zaćmienia księ
życa 3, a o 4h13m koniec zaćmienia księ
życa 2. Księżyc 1 kończy przejście o 4h16m,
a jego cień o 4h47m.
22/23d Obserwujemy początek zakry
cia (o 23hl l m) i koniec zaćmienia (o 2hl m)
1 księżyca Jowisza.
23d Dwa księżyce Jowisza i ich cienie
przechodzą na tle tarczy planety. Wieczo
rem na tarczy planety widoczny jest cień
księżyca 2, a od 21h0m także księżyca 1
(same księżyce są niewidoczne na tle tar
czy planety). Dalej obserwujemy koniec
przejścia: księżyca 2 o 21h41ra, księżyca 1
o 22h42m, cienia księżyca 2 o 22h49m i cie
nia księżyca 1 o 23h15m.
26d16d D olne złączenie M erkurego ze
Słońcem.
27d O 4h U ran w złączeniu z Księży
cem w odl. 1°.5. O 6h bliskie złączenie Księ
życa z Neptunem; zakrycie planety przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w Afryce
Środkowej i południowo-zachodniej Azji.
28/29d Trzy księżyce Jowisza będą nam
kolejno znikać z pola widzenia: o 0h41m
nastąpi początek zakrycia księżyca 3, o
2h43m początek zakrycia księżyca 2, a o
3h46m początek przejścia księżyca 1 na tle
tarczy planety.
29d15h Saturn w złączeniu z Księżycem
w odl. 4°.
29/30* Dwa księżyce Jowisza przecho
dzą za tarczę planety. Obserwujemy p o 
czątek zakrycia księżyca 4 o 22h5ra, a księ
życa 1 o 0h57m. O l h50m nastąpi koniec
zakrycia księżyca 4, a o 3h56ra obserwuje
my koniec zaćmienia księżyca 1.
30/3 l d Księżyce 2 i 1 oraz ich cienie
przechodzą na tle tarczy Jowisza. O bser
wujemy początek przejścia: księżyca 2 o
21h14m, księżyca 1 o 22h12m, cienia księ
życa 2 o 22h40m i cienia księżyca 1 o
22h54m. Koniec przejścia będzie następu
jący: księżyca 1 o 0h28m, cienia księżyca 1
o l ^ , a cienia księżyca 2 o l h26m.
31d O 2h złączenie Marsa z Księżycem
w odl. 6°. Wieczorem 1 księżyc Jowisza
przechodzi za tarczą i przez strefę cienia
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planety; o 22h25m obserwujemy koniec
zaćmienia tego księżyca.
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Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Satelita GRO (Gamma-Ray Observatory) podczas umieszczania
go na orbicie okołoziemskiej za pomocą promu kosmicznego Atlantis w dniu 5 kwietnia 1991
roku (patrz Kronika).
Druga strona okładki: Stanowisko komory próżniowej w Centrum Badań Kosmicznych do
przeprowadzania testów aparatury rakietowej i satelitarnej.
'lYzecia strona okładki: Geodezyjny odbiornik dopplerowski DOG-3 zbudowany w Cen
trum Badań Kosmicznych (we współpracy z Instytutem Lotnictwa) służący do określania pozycji
na powierzchni Ziemi za pomocą satelitów systemu TRANSIT.
Czwarta strona okładki: Obserwatorium Astronomiczne Słowackiej Akademii Nauk na
Skalnatym Piesie w Tatrach Słowackich (patrz Z korespondencji).
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