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Oba artykuły rozpoczynające ten 
numer są odpowiedzią na wyraźne 
zapotrzebowanie społeczne. Pierwszy 
jest próbą przedstawienia historii 
Wszechświata, syntezą tego, co dziś 
nauka potrafi powiedzieć o jego e- 
wolucji od tzw. Wielkiego Wybuchu, 
poprzez powstanie Słońca i Ziemi, 
aż do przewidywań ich końca. Omó
wienie tego w jednym krótkim szkicu 
może się wydawać zadaniem prawie 
niewykonalnym. Ale trzeba było je 
podjąć. Czy spełnił oczekiwania — 
niech ocenią Czytelnicy, przede wszy
stkim najmłodsi, do których głównie 
jest adresowany. Drugi artykuł sta
nowi natomiast próbę całościowego 
spojrzenia na to, co współczesnej wie
dzy o Wszechświecie przyniósł minio
ny rok, który — jak pamiętamy — 
był proklamowany Międzynarodo
wym Rokiem Kosmosu. Bezprece- 
densowość wydarzeń opisywanych w 
obu tekstach domaga się uporząd
kowania różnych informacji, które na 
naszych łamach ostatnio często się 
pojawiały, a tym samym usprawie
dliwia nieuniknione przy tym powtó
rzenia.

Rehabilitacja Galileusza, której 
dokonał Papież 31 października 1992 
roku, jest dobrym pretekstem do 
przypomnienia — w kolejnym arty
kule — dramatu sprzed prawie czte
rech stuleci, który ciągle dostarcza 
„nowych pytań dotyczących konfliktu 
między prawdą nauki a literą prawa, 
między sumieniem badacza i konser
watyzmem intelektualnym środowis
ka”, jak czytamy we wstępie do pole
canej w nim książki Sprawa -Galile
usza.

W tym numerze znajdziemy rów
nież omówienie plonu jaki przyniósł 
ubiegłoroczny konkurs na wakacyjne 
zdjęcie nieba.
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Początek roku zwykle skłania do porząd
kowania pewnych spraw, do zastanawia
nia się nad przeszłością i przyszłością. A 
że przy różnych okazjach (i w różnych 
gronach ludzi) zdarzyło mi się ostatnio 
usłyszeć pytanie o to, jak astronom wyob
raża sobie przeszłość i przyszłość Ziemi — 
myślę, że Nowy Rok to dobra okazja, by 
taką „astronomiczną historię” przedsta
wić. Zabawne, że wszyscy pytający prosili, 
by odpowiedzieć „krótko, ale po kolei; i 
od początku do końca” (to cytuję za szes
nastolatkiem). Noworocznie pełna dob
rych chęci postaram się przynajmniej spró
bować.

Chcąc badać historię Wszechświata 
trzeba poszukać możliwie starych obiek
tów astronomicznych bowiem będą to naj
lepsi świadkowie przeszłości. Takich zaś 
starych obiektów musimy szukać daleko; 
im dalej od nas jest źródło światła tym 
dłużej sygnał od niego leci, a więc tym 
starszej informacji dostarcza. Jak wiado
mo światło biegnie z prędkością 300 000 
km/s i np. od Wielkiego Obłoku Magella
na leci do naszej Ziemi około 160 000 lat. 
Oznacza to, że leżąca w tym obłoku gwiaz
da supernowa, której wybuch zaobserwo
wano w lutym 1987 roku (SN 1987A) w 
rzeczywistości pokazała nam swoje obli
cze sprzed właśnie owych tysięcy lat!

Najdalszymi znanymi dziś obiektami są 
kwazary. Wysyłają one tyle energii, że na
wet z odległości miliardów lat świetlnych 
są przez Ziemian dobrze obserwowane. 
Galaktyki, nawet tzw. galaktyki aktywne, 
świecą słabiej i są przez to widoczne z nie
co mniejszych, ale też bardzo dużych od
ległości. Czego zatem od kwazarów i gala
ktyk można się dowiedzieć? Przede wszy
stkim tego, że nasz Wszechświat jest w 
fazie rozszerzania się, ekspansji. Galakty
ki odsuwają się od siebie jak bakalie w

rosnącym cieście (dowodem na to jest dop- 
plerowskie przesunięcie linii widmowych 
tych obiektów w kierunku czerwonym). 
Gdybyśmy więc mogli wskazówki kosmicz
nego zegara cofnąć to Wszechświat byłby 
znacznie mniejszy, bardziej zwarty, gęstszy i 
gorętszy. Wszystko wskazuje na to, że do
statecznie dawno temu gęstość Wszech
świata była tak duża, że dzisiejsza fizyka 
nie bardzo potrafi opisać taką supergęstą 
materię. Panuje jednak wśród teoretyków 
zgodność co do tego, że około 15-18 mi
liardów lat temu nastąpił tzw. Wielki Wy
buch, w wyniku którego supergęsty i nie
słychanie gorący początkowo Wszechświat 
zaczął się rozprężać i... rozpręża się do 
dziś. A  przy rozszerzaniu musi się chło
dzić. Początkowo dzisiejsze fotony (pro
mieniowanie) i cząstki (materia) byty ze 
sobą „bardzo mocno związane”; wybucha
jący twór stanowił „jednolitą papkę”. D o
piero ekspansja i chłodzenie pozwoliło swo
bodnym elektronom i protonom  łączyć się 
w atomy wodoru; troszkę później powsta
wały atomy helu. „Płyn” kosmiczny zaczął 
się stawać elektrycznie obojętny i prom ie
niowanie stopniowo „odłączało się” od ma
terii. A to oznacza, że Wszechświat stawał 
się coraz bardziej przezroczysty, fotonom 
coraz łatwiej było wędrować. Z  tym, że 
była to wędrówka w rozszerzającym się 
Wszechświecie — gorące promieniowanie, 
które powstało po Wielkim Wybuchu, styg
ło. Tb, co obserwujemy dziś, to tylko „re
sztki świetności”; ze wszystkich stron, kie
runków dociera do nas promieniowanie, 
którego rozkład widmowy odpowiada ciału 
doskonale czarnemu o tem peraturze oko
ło 3 stopni Kelvina. Promieniowanie owo, 
tzw. promieniowanie tła (inaczej szcząt
kowe lub reliktowe), to właśnie pozostałość 
wczesnych etapów ewolucji Wszechświata 
(patrz Urania nr 6/1992). Tyle fotony.
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A co z materią? Znów trudno jest od
tworzyć dokładnie szczegóły poszczegól
nych procesów, ale ogólnie przyjmuje się, 
że doić szybko nastąpiła fragmentacja, por
cjowanie rozpływającej się materii, jakby 
w wylewającej się konfiturze mogły się „ro
dzić” owoce. Ogromne porcje materii —

cie zaczęły pojawiać się — początkowo tyl
ko w gwiazdowych wnętrzach, jako pro
dukt uboczny wytwarzania energii — pier
wiastki ciężkie, głównie tlen, azot, węgiel 
aż do żelaza. Część tak zmienionej materii 
wracała w rozmaitych procesach do ob
łoków (np. przy wybuchach gwiazd super-

Przykład galaktyki z w yraźnie w idocznymi ram ionam i spiralnym i.

na skutek niestabilności — zaczęły się za
padać pod wpływem własnego ciążenia i 
ekspandował już nie jednolity twór, ale 
samozapadające się olbrzymie obłoki (tu 
warto dodać, że początkowy, wczesny 
Wszechświat nie zapadał się, bo była w 
nim przewaga promieniowania, które „roz
pycha” materię. Z  tych zapadających się 
obłoków powstawały ogromne pra-gro- 
mady galaktyk, a potem protogalaktyki, i 
w nich protogwiazdy (w podobnych pro
cesach tylko na mniejszą skalę). W wodo- 
rowo-helowym początkowo Wszechświe-

nowych, czy wydmuchana z wiatrem gwiaz
dowym), z tych ostatnich tworzyły się no
we gwiazdy. Jednak nowe pokolenie gwiaz
dowe było już troszkę inne niż pierwotne; 
pokolenia kolejne różniły się jeszcze bar
dziej. I tak np. nasze Słońce, które jest 
gwiazdą stosunkowo młodą (4.5 miliarda 
lat) powstało z materii bardzo „przetwo
rzonej”, znacząco wzbogaconej w pierwia
stki cięższe. Pozwala to zrozumieć, przy
najmniej jakościowo, skład chemiczny na
szego Układu Planetarnego. A  jak ten U- 
kład mógł powstać?
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W naszej Galaktyce kilka miliardów 
lat temu musiało być wiele obłoków, w 
których rodziły się gwiazdy. Z  jednej stro
ny spływały one ku Centrum Galaktyki (tam 
ściąga je  grawitacja), z drugiej — uczes
tniczyły w obrocie Galaktyki jako całości. 
T&kie dwa ruchy wyróżniają płaszczyznę 
prostopadłą do osi obrotu i przechodzącą 
przez „środek” galaktyki; tam głównie, w 
tzw. płaszczyźnie dysku, skupia się m ate
ria; blisko tej płaszczyzny leży także Słoń
ce. Okazuje się, że dysk galaktyczny też 
nie jest na ogół jednorodny — widać to w 
wielu galaktykach. M ateria układa się jak
by wzdłuż skrzydeł wiatraczka tworząc tzw. 
ramiona spiralne. Podobnie zbudowana jest 
i nasza Galaktyka, co chyba „pomogło” 
uformować nasz Układ Planetarny.

Około 5 miliardów lat temu, w swojej 
wędrówce wokół Centrum Galaktyki, ob
łok materii, z której miało Słońce powstać 
(taki właśnie już „zanieczyszczony” cięż
szymi pierwiastkami), dogonił jedno z ra
mion spiralnych. T^m samym wpłynął do 
gęstszego ośrodka i albo dopiero wtedy 
zaczął się zapadać, albo już trwające zapa
danie się przyspieszył. Wkrótce gdzieś obok 
wybuchła prawdopodobnie gwiazda super
nowa (dorzucając znów ciężkich elemen
tów) i znów przyspieszyła zapadanie się 
obłoku. Ten ostatni — o ile wykazywał 
początkowo choćby ślad obrotu — będzie 
miał tendencję do coraz szybszego wiro
wania; podobnie jak rozkręcony tancerz 
ściągając ku sobie ręce kręci się coraz szyb
ciej. Tak, jak przy tworzeniu się dysku ga
laktycznego, rodził się dysk protoplane- 
tarny, był on coraz bardziej rozkręcany i 
spłaszczany. Rozkręcanie zbyt intensywne 
prowadzi nieuchronnie do rozerwania ob
łoku przez siłę odśrodkową — tak pow
stały prawdopodobnie układy podwójne 
lub wielokrotne gwiazd.

Ale możliwy jest także inny scenariusz, 
w którym stopniowo powstaje coraz bar
dziej płaski, bardzo zagęszczony w środku
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dysk. Jeśli w zagęszczeniu centralnym zgro
madzi się dostatecznie dużo masy, mogą 
rozpocząć się reakcje jądrowe, powstanie 
w środku gwiazda. T&k pewnie, około 4.5 
miliarda lat temu, rodzi się nasze Słońce, 
a z resztek materii — dysk protoplane- 
tarny, a w nim „zarodki” planet. Planety 
jednak bardzo się różnią tak pod wzglę
dem fizycznym jak i chemicznym i model 
powstawania Układu Słonecznego musi to 
oczywiście tłumaczyć. Współczesne teorie 
przewidują, że planety jowiszowe powsta
wały wcześniej. Po prostu daleko od Słoń
ca, gdzie dysk był chłodniejszy, siły mole
kularne pozwalały zawieszonym w gazie 
drobinom stałym (powstałym z opisanych 
„zanieczyszczeń” pyłom) „zlepiać się”. Gdy
by w obłoku nie było pierwiastków cięż
szych niż wodór i hel — proces taki w 
ogóle nie miałby miejsca. Takie zlepianie 
— raz zapoczątkowane — staje się coraz 
efektywniejsze; powstają tzw. planetozy- 
male — zarodki przyszłych planet. One z 
kolei -  tak jak kula śniegowa nabierająca 
coraz więcej masy — wyłapują z coraz to 
rozleglejszych okolic m aterię i szybko ros
ną. A  gdy są już duże to mogą grawitacyj
nie „wymieść” całą okolicę; na względnie 
ciężkie jądro łapią także cząstki silnie wie
jącego wiatru słonecznego* tzn. wodór i 
hel. Tik właśnie powstawały najprawdo
podobniej planety jowiszowe — Jowisz, 
Saturn, Uran i Neptun. Rodziły się daleko 
od Słońca, w dużych od siebie odstępach, 
bo zbierały całą materię z dużych obsza
rów; są to planety duże i „lekkie” (o ma
łym ciężarze właściwym). Jednocześnie dysk 
protoplanetamy stawał się chłodniejszy tak
że bliżej Słońca — tam też już mogły po
wstawać planetozymale, sklejać się w pro- 
toplanety, ale materii... zostało już nie
wiele (gaz został wydmuchany z wiatrem, 
wiele „pyłów” pochłonęły planety jowiszo
we). Grawitacyjnie „ściągane” planetozy
male zderzały się, sklejały, rosły do roz
miarów protoplanety. Z  kolei intensywne

URANIA

* O  silnych wiatrach z gwiazd w początkowej fazie ewolucji pisał prof. Jan  M ergentaler w Uranii n r 3 /1992.
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bombardowanie protoplanet rozgrzewało 
je do bardzo wysokich temperatur, a duże 
ilości ciepła „wytapiały” żelazo z materii 
protoplanet. Jako ciężkie spływało ono w 
głąb (stąd żelazne jądra, w których mogą 
generować się pola magnetyczne), na po
wierzchnię wypływały względnie lekkie ma
teriały skalne (jak wulkaniczna lawa). Po
czątkowo gorące, płynne powierzchnie pla
netarne — z czasem zastygały w skorupę. I 
taka jest w skrócie historia planet ziemio- 
podobnych — Merkurego, Wenus, Ziemi 
i Marsa. Dosyć szybko w wyniku opisanej 
ewolucji obłoku protosłonecznego utwo
rzyło się Słońce i 9 znanych nam planet; 
resztki materii dysku dziś znamy pod naz
wą pasa planetoid. A  wracając do Ziemi- 
ojczyzny ludzi: dogodny moment na to, by 
na jednej z planet powstało życie nastąpił 
dopiero wtedy, gdy Słońce wypłynęło z ra
mienia spiralnego w obszary rzadsze i spo
kojniejsze. Można powiedzieć, że nastą
piły warunki ekoprzyjazne — i tu już jest 
miejsce dla biologów. Reasumując: z pier
wotnego wodoru i helu gwiazdy, w różnych 
procesach fizycznych, musiały „wypro
dukować” pierwiastki cięższe; dopiero wte
dy mogła zachodzić chemiczna ewolucja 
Wszechświata, a jeszcze później możemy 
szukać drogi od związków chemicznych do 
biologii.

Tak mniejwięcej wyglądała nasza prze
szłość — a przyszłość? Czy Wszechświat 
zawsze będzie się rozszerzać, czy też jest 
na tyle masywny, że w pewnym momencie 
zwyciężą sity grawitacji i zaczniemy się za
padać? Przy stałym rozszerzaniu po około 
1030 latach cala materia ulegnie erozji i

pozostanie tylko rozchodzące się bardzo 
zimne promieniowanie. Jeśli jednak zacz
nie się kiedyś zapadać to — kto wie — może 
znów się skurczy do takich rozmiarów, że 
nastąpi nowy Wielki Wybuch? I wszystko 
zacznie się od nowa? Póki nie mamy od
powiedzi na pytania ile masy kryje się we 
Wszechświecie, póty nie można rozstrzyg
nąć która wersja jego ewolucji jest praw
dziwa. Pewniejsze są prognozy przyszłości 
Ziemi. Nie ma wątpliwości, że na tę aku
rat przyszłość może mieć ogromny wpływ 
człowiek; może przecież nawet Ziemię uni
cestwić. Miejmy nadzieję, że z tej możli
wości nie skorzysta! Ale, nawet wyklucza
jąc ewentualne katastrofy, wiadomo z teo
rii ewolucji gwiazd, że za parę miliardów 
lat nasze Słońce stanie się czerwonym ol
brzymem. Jego jądro zapadnie się, ale 
atmosfera rozedmie się tak, że jej górne 
warstwy sięgną przynajmniej do orbity 
Merkurego. Jasność Słońca wzrośnie stu- 
krotnie, atmosfery planet wyparują, „za
gotują się” i ulotnią. Temperatura na re
sztkach powierzchni Ziemi sięgać będzie 
500 K, z naszej planety, tak jak i z innych, 
zostanie najwyżej skaliste wypalone jądro. 
Samo Słońce zniszczy wszystkie planety, 
które towarzyszyły mu od urodzenia. Myś
lę jednak, że ta perspektywa piekła na Zie
mi jest tak odległa (5 miliardów lat) iż nie 
musimy się nią martwić. Przecież staramy 
się żyć pięknie i godnie, chociaż i tak wia
domo, że wszyscy musimy umrzeć. Ale tym 
też nie trzeba się martwić — pomijając 
wszystko inne mamy przecież karnawał. 
Tak więc — wszystkiego najlepszego as
tronomicznego.

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

MIĘDZYNARODOWY ROK KOSMOSU -  
PRÓBA PODSUMOWANIA

Miniony rok 1992 był proklamowany przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych ja
ko Międzynarodowy Rok Kosmosu. Jego 
celem było upowszechnienie świadomości

potrzeby eksploracji otaczającej nas prze
strzeni dla lepszego zrozumienia Wszech
świata i ogarnięcia większą troską plane
ty, którą zamieszkujemy. Człowiek musi
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zrozumieć swój Wszechświat, aby zrozumieć 
swoje przeznaczenie, powiedział Ncil A r m 
s t r o n g ,  pierwszy człowiek, który stanął 
na Księżycu. Wydaje się, że słowa te w 
dostateczny sposób uzasadniają wykorzy
stanie przestrzeni kosmicznej do badań 
astronomicznych z jednej strony i do no
wego spojrzenia na naszą Ziemię z dru
giej. Pierwsze rozszerzają horyzonty, dru
gie zmienia perspektywę. W obu przypad
kach zapominamy o naszych małych, przy
ziemnych sprawach, a zaczynamy widzieć 
zjawiska i problemy globalne. Ten Rok 
miał nam to ułatwić. Zanim dowiemy się, 
czy i w jakim stopniu spełnił te oczekiwa
nia, warto zrekapitulować najważniejsze je
go wydarzenia.

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że 
rok 1992 przyniósł dwa wielkie odkrycia 
astronomiczne, które niewątpliwie przej
dą do historii nauki. Nas szczególnie cieszy 
to, że autorem  jednego z nich jest Polak.

Przypomnijmy więc, że w najpoważniej
szym międzynarodowym tygodniku nau
kowym Nature datowanym 9 stycznia 1992 
roku ukazało się doniesienie Aleksandra 
W o l s z c z a n a ,  toruńskiego astronoma 
od ponad 10 lat pracującego za granicą, o 
odkryciu układu planetarnego wokół pul- 
sara oznaczanego PSR 1257+12 (współ
autorem artykułu jest D. A  F r a i l ) .  Pul- 
sarami nazywa się gwiazdy neutronowe sta
nowiące końcowy etap ewolucji bardzo 
masywnych gwiazd. Zbudowane są one z 
materii o niezwykle dużej gęstości (jaką 
ma np. masa Słońca zawarta w kuli o pro
mieniu 10 km) i posiadają bardzo silne 
pole magnetyczne. Emitują impulsy pro
mieniowania radiowego z zadziwiającą re
gularnością, co zinterpretowano jako wy
nik ich rotacji (o okresie rzędu sekund, a 
w niektórych przypadkach nawet milise
kund). Prawie dwuletnie precyzyjne po
miary dostrzeżonych jednak nierówno- 
mierności okresu jednego z milisekundo
wych pulsarów i wyrafinowana ich analiza 
numeryczna, doprowadziły Wolszczana do 
wniosku, że obiekt ten jest okrążany przez

co najmniej dwie planety o masach 3.4 i 
2.8 mas Ziemi w odległościach 0.36 i 0.47 
odległości Ziemi od Słońca oraz okresach 
równych odpowiednio 66.6 i 98.2 dnia.

Dodajmy, że swe odkrycie Wolszczan 
prezentował na posiedzeniu Amerykań
skiego Tbwarzystwa Astronomicznego w 
Atlancie w dniu 15 stycznia tego roku, bez
pośrednio po referacie, którego autor od
woływał podobne odkrycie (ale jednej pla
nety wokół innego pulsara), ogłoszone pół 
roku wcześniej. Okazało się ono niepra
wdziwe z powodu błędu w obliczeniach. 
W takiej atmosferze wystąpienie Wolsz
czana przyjęto oczywiście z wielką ostroż
nością. Ale do tej pory nikt nie zdołał w 
sposób wiarygodny zakwestionować zasa
dności przedstawionej w nim interpretacji 
zaobserwowanych osobliwości. Przeciwnie, 
ukazało się już wiele prac usiłujących wy
tłumaczyć zdumiewające zjawisko tworze
nia się planet wokół pulsara. Dyskusja te
go frapującego problemu zatacza coraz 
szersze kręgi.

Wszystko więc wskazuje na to, że od
krycie naszego rodaka ma coraz większe 
szanse być uznanym za pierwsze stwier
dzenie istnienia pozasłonecznego układu 
planetarnego, czyli stać się błyskotliwym 
potwierdzeniem długich oczekiwań nie tyl
ko przecież astronomów. Od dawna bo
wiem zdawaliśmy sobie sprawę, że nie u- 
daje się znaleźć racjonalnych argumentów 
przemawiających za tym, iż tylko Słońce jest 
tak bardzo wyróżnioną w całym Wszech- 
świecie gwiazdą przez posiadanie własne
go układu planetarnego. Ale wszystkie do
tychczasowe próby udowodnienia tego koń
czyły się fiaskiem. Mamy nadzieję, że od
krycie polskiego astronoma nie podzieli 
ich losu.

Drugim ubiegłorocznym odkryciem as
tronomicznym o fundamentalnym znacze
niu, przede wszystkim dla współczesnych 
badań ewolucji Wszechświata, jest — ogło
szone 22 kwietnia podczas dorocznego ze
brania Amerykańskiego Tbwarzystwa Fi
zycznego — stwierdzenie występowania
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długo poszukiwanych fluktuacji tempera
tury tzw. promieniowania tła. Nazwą tą 
przyjęto określać bardzo chłodne promie
niowanie (o temperaturze około 3 stopni 
Kelvina) wypełniające równomiernie całą 
przestrzeń i będące najprawdopodobniej 
pozostałością Wielkiego Wybuchu, który 
— jak przewiduje tzw. standardowy mo
del kosmologiczny — był początkiem ob
serwowanego dziś Wszechświata. Z  roz
ważań teoretycznych wynika, że w promie
niowaniu tła winny znaleźć jakieś odbicie 
niejednorodności struktury Wszechświa
ta. Wszystkie dotychczasowe obserwacje 
wskazywały jednak na całkowitą jednorod
ność tego promieniowania. I dopiero dwu
letnie obserwacje całego nieba wykonane 
za pomocą specjalnie do tego przeznaczo
nego amerykańskiego satelity COBE (Cos
mic Background Explorer), wystrzelone
go na orbitę okołoziemską 18 listopada 
1989 roku, przyniosły oczekiwany efekt — 
znalezienie wahań temperatury promie
niowania tła wynoszących zaledwie trzy
dzieści milionowych części stopnia. Podziw 
dla precyzji takich pomiarów musi jednak 
ustąpić miejsca uznaniu doniosłości ich 
wyników. Oto bowiem model powstania 
Wszechświata w Wielkim Wybuchu uzys
kał nowe, spektakularne poparcie obser
wacyjne.

Warto przypomnieć, że model ten zro
dził się w latach dwudziestych naszego stu
lecia jako teoretyczne rozwiązanie rów
nań ogólnej teorii względności Einsteina. 
Pierwszym obserwacyjnym sprawdzianem 
przyjmowanej początkowo z dużym scep
tycyzmem koncepcji było ogłoszone w 1929 
roku przez Edwina H u b b 1 e ’ a odkrycie 
tzw. ucieczki galaktyk czyli rozszerzania 
się Wszechświata. Drugim testem obser
wacyjnym poważnie ugruntowującym teo
rię Wielkiego Wybuchu było odkrycie w 
1965 roku promieniowania tła, za co Ar
no P e n z i a s  i Robert W i l s o n  otrzy
mali nagrodę Nobla w 1978 roku. Tegoro
czne odkrycie satelity COBE dostarcza te
orii Wielkiego Wybuchu kolejnego po

twierdzenia, porównywalnego rangą z dwo
ma poprzednimi, co jeszcze bardziej u- 
twierdza jej standardową pozycję wśród 
istniejących modeli kosmologicznych. Czy 
kierujący projektem uczony amerykański 
George S m o o t  i jego współpracownicy 
doczekają się także Nagrody Nobla?

Największym i najbardziej spektaku
larnym wydarzeniem Międzynarodowego 
Roku Kosmosu był Światowy Kongres Kos
miczny, który odbył się w dniach od 28 
sierpnia do 5 września 1992 roku w Wa
szyngtonie (USA). Po raz pierwszy połą
czono dwie wielkie międzynarodowe im
prezy: odbywający się co dwa lata kongres 
COSPAR (ang. Committee on Space Re
search — Komitet Badań Kosmicznych) 
oraz doroczny kongres IAF (ang. Interna
tional Astronautical Federation — Mię
dzynarodowa Federacja Astronautyczna). 
Organizatorem Kongresu był Amerykań
ski Instytut Aeronautyki i Astronautyki 
(AIAA) wspomagany przez wielu sponso
rów. W jedenastoosobowym Komitecie 
Programowym Kongresu zasiadał prof. Sta
nisław G r z ę d z i e l s k i  z Centrum Ba
dań Kosmicznych PAN. W Kongresie u- 
czestniczyło około 5000 osób z 65 krajów, 
w tym 17 z Polski. Wygłoszono na nim 
około 3000 referatów; autorami lub współ
autorami 29 z nich byli uczeni z Polski. 
Kongresowi towarzyszyła wystawa, na któ
rej — na powierzchni ponad jednego hek
tara — prezentowało swe osiągnięcia 135 
firm, korporacji przemysłowych i narodo
wych agencji kosmicznych. Podczas Kon
gresu odbyło się 440 konferencji praso
wych, a jego przebieg relacjonowało 45 
stacji radiowo-telewizyjnych. Tych kilka 
liczb charakteryzuje rozmach pierwszego 
Światowego Kongresu Kosmicznego, któ
ry zwołano, aby wszyscy zainteresowani 
działalnością kosmiczną mogli wspólnie za
stanowić się nad dotychczasowymi osiąg
nięciami i perspektywami na przyszłość w 
zakresie badań i wykorzystania przestrze
ni otaczającej naszą planetę.

Tfematy naukowych doniesień Kongresu
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Sztucznie barwiony obraz powierzchni Wenus uzyskany za pomocą sondy Magellan przedstawiający wulkan 
Sapas Mons (188° długości wschodniej, 8° szerokości północnej). Jego średnica u podstawy jest oceniana na 
około 400 km, a wysokość 1.5 km.

były tak różnorodne, jak zróżnicowaną 
jest interdyscyplinarna dziedzina współczes
nego przyrodoznawstwa określana mianem 
badań kosmicznych. Do najciekawszych na
leżały niewątpliwie prezentacje najnowszych 
wyników ostatnich misji międzyplanetar
nych. Wspomnijmy o niektórych z nich.

Ciągle fascynują — nie tylko specjali
stów — doskonałej jakości obrazy powie
rzchni Wenus, przekazane przez sondę kos
miczną Magellan, która od 10 sierpnia 1990 
roku okrąża tę planetę jako jej sztuczny 
satelita. Spowita gęstą warstwą chmur po
wierzchnia planety Wenus jest niedostęp
na oku obserwatora uzbrojonemu w naj
lepsze nawet teleskopy. I dopiero pene
tracja radarowa z pokładu Magellana uka
zała bogactwo jej struktur odkrywając na
wet — najprawdopodobniej czynne — wul

kany. Niestety, względy finansowe zmusiły 
NASA do przerwania dalszych badań po
wierzchni; będą natomiast kontynuowane 
za pomocą tej sondy badania pola gra
witacyjnego Wenus.

Drugą misją kosmiczną budzącą wiele 
emocji — nie tylko zresztą w czasie trwa
nia Światowego Kongresu Kosmicznego 
— jest lot sondy Galileo w kierunku Jowi
sza. Ogromny rozmach projektowanych za 
jej pomocą badań największej planety U- 
kładu Słonecznego i jej księżyców może 
zostać przyhamowany. Do tej pory nie u- 
dało się bowiem otworzyć jej głównej an
teny, która ma służyć do przekazywania na 
Ziemię wszystkich zebranych przez nią in
formacji. Sonda ta opuściła Ziemię na po
kładzie promu kosmicznego Atlantis 18 
października 1989 roku. W lutym 1990 ro-
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ku przeleciała w odległości 14700 km od 
powierzchni Wenus dokonując badań tej 
planety. W grudniu 1990 roku zbliżyła się 
do Ziemi na odległość 960 km od jej po
wierzchni, co zwiększyło jej prędkość na 
tyle, że sięgnęła już pasa planetoid. Tb u- 
możliwiło jej przelot w odległości zale
dwie 1500 km od planetoidy (951) Gaspra 
w dniu 29 października 1991 roku i wyko
nanie pierwszych zdjęć z niewielkiej od
ległości typowej przedstawicielki tego ty
pu obiektów. Drugie zbliżenie do Ziemi 
na odległość zaledwie 304 km nastąpiło 8 
grudnia 1992 roku powiększając prędkość 
sondy do około 140 tys. km/godz, która 
umożliwi już osiągnięcie Jowisza w grud
niu 1995 roku. Po drodze, w sierpniu 1993 
roku, Galileo przeleci w pobliżu planetoi
dy (243) Ida. Wielokrotnie ponawiane pró
by rozpostarcia głównej anteny sondy koń
czyły się dotychczas niepowodzeniem. Kie
rownictwo misji zapowiedziało, że jeśli do 
1 marca 1993 roku nie uda się tego zrobić, 
dalsze usiłowania zostaną przerwane, a ca
ły wysiłek zostanie skoncentrowany na ta
kim przeprogramowaniu funkcjonowania 
sondy, aby wszystkie informacje mogły być 
przekazane na Ziemię za pomocą mniej
szej ale normalnie funkcjonującej anteny 
pomocniczej, za pomocą której utrzymy
wany jest dotychczas z nią kontakt. Ocenio
no, że w ten sposób uzyska się od 60% do 
80% planowanych danych pomiarowych.

Zanim Galileo rozpocznie służbę jako 
sztuczny satelita Jowisza, badań tej planety 
i jej otoczenia dokonała, wystrzelona 6 paź
dziernika 1990 roku, sonda Ulysses prze
latując koło niej 8 lutego bieżącego roku. 
Wprawdzie jej zbliżenie do Jowisza miało 
przede wszystkim na celu zmianę traje
ktorii sondy aby mogła się w przyszłości 
znaleźć nad biegunami Słońca, które jest 
głównym celem tej misji, ale nie omiesz
kano oczywiście odpowiednio wykorzys
tać piątego w historii przelotu sondy kos
micznej w pobliżu największej planety. Je
go pierwsze wyniki przedstawiono na Świa
towym Kongresie Kosmicznym. Wspom

nijmy tu krótko o jednym z najciekaw
szych odkryć zawdzięczanych dotychczas 
sondzie Ulysses, o którym doniesiono w 
Waszyngtonie, tym bardziej, że jego współ
autorem jest polski uczony dr M arek B a - 
n a s z k i e w i c z  z Centrum  Badań Kos
micznych PAN. Z  pokładu sondy dokona
no mianowicie pierwszej udanej detekcji 
neutralnego helu galaktycznego wyznacza
jąc jego temperaturę, gęstość oraz pręd
kość i kierunek, z którego napływa. Szcze
gólnie ten ostatni param etr wydaje się 
ważny, gdyż rozstrzyga — chyba już osta
tecznie — od dawna dyskutowany prob
lem kierunku pozornego napływu na Słoń
ce gazu międzygwiazdowego czyli ruchu 
Słońca i jego układu planetarnego w G a
laktyce.

Innym aktualnym tematem żywo dys
kutowanym podczas Światowego Kongre
su Kosmicznego było tegoroczne, drugie 
już zbliżenie do komety sondy kosmicznej 
Giotto. Przypomnijmy, że zachodnioeu
ropejska misja G iotto rozpoczęła się 2 li- 
pca 1985 roku, a jej celem była słynna ko
meta Halleya, która w 1986 roku powró
ciła w pobliże Słońca i była z Ziemi obser
wowana. Po sensacyjnym przelocie w mar
cu 1986 roku — w odległości zaledwie 600 
km — koło jądra komety Halleya i dostar
czeniu na Ziemię wyników wszechstron
nych jej badań (łącznie ze spektakular
nymi zdjęciami), Giotto krążył wokół Słoń
ca przez kilka lat w stanie „uśpienia”. Je
go zbliżenie do Ziemi w lipcu 1990 roku 
umożliwiło taką zmianę trajektorii sondy, 
że 10 lipca 1992 roku doszło do jej przelo
tu w pobliżu innej komety okresowej zwa
nej kometą Grigga-Skjellerupa. Tym ra
zem minęła ona jądro komety w odległoś
ci jeszcze mniejszej niż poprzednio, około 
200 km, ale nie przekazała niestety jego 
obrazów z powodu uszkodzenia pokłado
wej kamery podczas przelotu przez kome
tę Halleya. Dostarczyła jednak wielu in
nych informacji o komecie Grigga-Skjel
lerupa, które są cennym uzupełnieniem 
zbioru wiadomości o kometach, należą-
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cych przecież jeszcze ciągle do najbardziej 
tajemniczych, a jednocześnie szczególnie 
intrygujących obiektów naszego Układu 
Słonecznego.

Mówiąc o tegorocznych sukcesach sond 
międzyplanetarnych nie można też zapom
nieć o rozpoczęciu w tym roku — startem 
statku kosmicznego Mars Observer w dniu 
25 września — kolejnej misji marsjańskiej. 
Po pierwszym okresie intensywnej eksplo
racji Marsa, zakończonym w końcu lat sie
demdziesiątych wspaniałym sukcesem sond 
kosmicznych Viking, które przez długi czas 
pracowały na powierzchni Czerwonej Pla
nety, zaczyna się oto kolejny etap jej pod
boju, prowadzący — miejmy nadzieję — 
do wyprawy człowieka na Marsa. Plany ta
kiego przedsięwzięcia coraz bardziej się 
konkretyzują. Warto w tym miejscu zacy
tować zakończenie wystąpienia na Świa
towym Kongresie Kosmicznym Daniela S. 
G o l d i n a ,  dyrektora amerykańskiej a- 
gencji kosmicznej NASA: Czy na Marsie 
jest życie? Teraz może nie. Ale będzie.

Uważa się, że przyszli zdobywcy Marsa 
chodzą już do szkoły. Być może zdanie 
sobie z tego sprawy zachęciło Amerykań
skie Tbwarzystwo Planetarne do ogłosze
nia w roku poprzedzającym Międzynaro
dowy Rok Kosmosu światowego konkur
su dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Ra
zem na Marsa”. Oczekiwano, że młodzi 
entuzjaści podróży międzyplanetarnych 
zainspirują swymi pomysłami i świeżością 
spojrzenia nowe zagadnienia naukowe i 
techniczne warte podjęcia w ramach przy
gotowań do wysłania człowieka na Marsa. 
Spośród około 1000 prac konkursowych 
pochodzących z ponad 30 krajów, między
narodowe jury wybrało 20 najlepszych na

radzając ich autorów zaproszeniem na 
wiatowy Kongres Kosmiczny do Wa

szyngtonu oraz specjalną gratyfikacją. Cie
szy nas, że wśród laureatów znalazło się 
dwoje Polaków: Magdalena G r a b a l s k a  
z Głogowa za pracę „Projekt wykorzysta
nia atmosfery Marsa do produkcji tlenu z 
udziałem glonów” oraz Grzegorz B o r o -

w i a k z Chorzowa za pracę „Budowa 
statku międzyplanetarnego”.

Omawiając najważniejsze wydarzenia 
Międzynarodowego Roku Kosmosu sta
raliśmy się jednocześnie ukazać polskie w 
nich ślady. Nie są one, jak widać, bagatel
ne. Kluczową jednak sprawą wydaje się 
coraz wyraźniejsze wchodzenie naszego 
kraju w światowy nurt eksploracji Kosmo
su. Najlepszym tego przykładem jest tego
roczny udział Centrum Badań Kosmicz
nych PAN w amerykańskim eksperymen
cie rakietowym NASA. W dniu 6 czerwca 
1992 roku z poligonu NASA w Vega Baja 
(Puerto Rico) wystrzelona została rakieta 
AA-3 B na wysokość około 370 km, na 
której pokładzie znalazł się zbudowany w 
CBK analizator fal plazmowych PRS-5 słu
żący do badania wczesnej fazy procesu eks
pansji mieszaniny jonów w plazmę jono- 
sferyczną. Eksperyment ten jest jednym z 
serii doświadczalnych badań emisji radio
wej jonosfery Ziemi wzbudzanej czynni
kami zewnętrznymi, w których od wielu 
lat specjalizuje się CBK. Po raz pierwszy 
jednak nośnikiem polskiej aparatury była 
rakieta amerykańska.

Mimo ograniczeń funduszy przeznaczo
nych w tym roku na naukę, Centrum Ba
dań Kosmicznych PAN, jedyna w naszym 
kraju instytucja w całości zajmująca się 
badaniami kosmicznymi, zdołało w tym ro
ku zdynamizować swą działalność. Warto 
więc dla przykładu wspomnieć, że obecnie 
placówka ta uczestniczy w takich prestiżo
wych przedsięwzięciach międzynarodowych 
jak: misja do Saturna Cassini, dla której w 
Polsce powstaje czujnik do pomiaru tem
peratury powierzchni satelity Saturna Ty
tana; misja marsjańska Mars-94, w której 
CBK bierze udział w badaniu procesów 
elektromagnetycznych zachodzących w jo- 
nosferze i magnetosferze Marsa oraz na 
granicach powstałych w wyniku oddziały
wania wiatru słonecznego z planetą, a tak
że w budowie spektrometru dla podczer
wieni do badań atmosfery Marsa; projekt 
Relikt-2, którego zadaniem będzie m. in.
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uzyskanie podstawowych parametrów fi
zycznych strumieni cząstek neutralnych w 
przestrzeni międzyplanetarnej pochodze
nia słonecznego i między gwiazdowego; eks
perymenty na satelitach Koronas poświę
cone spektroskopii promieniowania rent
genowskiego Słońca i innych. Kolejnym 
przykładem aktywności Polski w zakresie 
eksploracji przestrzeni kosmicznej jest za
angażowanie się w zaproponowany na po
czątku tego roku przez Włoską Agencję 
Kosmiczną projekt małych misji satelitar
nych, które byiyby wspólnie realizowane 
przez kraje Inicjatywy Środkowoeuropej
skiej (dawne Hexagonale). Planuje się re
alizację trzech misji poświęconych bada
niu plazmy okołoziemskiej, mikrograwi- 
tacji i teledetekcji. We wszystkich przewi
duje się znaczący udział naukowców i te
chników z CBK i być może innych insty
tucji zainteresowanych badaniami kosmi
cznymi.

Ostatnie z wymienionych wyżej kierun
ków naszych działań wpisują się w wielki 
światowy program znany pod nazwą „Mi
sja do Planety Ziem ia”. Wiele uwagi poś
więcono mu w Międzynarodowym Roku
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Kosmosu. Po spektakularnych badaniach 
technikami kosmicznymi już prawie wszy
stkich planet Układu Słonecznego (z wy
jątkiem najdalszego Plutona), nadszedł czas 
szczególnie intensywnego zajęcia się na
szą Ziemią. Domaga się tego coraz bar
dziej widoczna postępująca jej degrada
cja. Tfcmu przede wszystkim służyć będzie 
projektowany system EOS (ang. Earth O b
serving System — System Obserwacji Z ie
mi) składający się z kilku satelitów okrąż
ających Ziemię po orbitach biegunowych 
dla stałego monitorowania różnych zja
wisk zachodzących na powierzchni naszej 
planety, a także amerykańska stacja kos
miczna Freedom, której projekt wyszedł w 
końcu zwycięsko z licznych bojów w Kon
gresie Stanów Zjednoczonych o odpowied
nie fundusze. Wydaje się, że do podatnika 
amerykańskiego i do wielu ludzi na całym 
świecie dociera powoli świadomość tego, 
że rolę, jaką w rozwoju techniki i techno
logii odgrywały dotychczas wojny, obecnie 
przejmuje eksploracja Kosmosu. Niewąt
pliwie jest ona dziś głównym stymulato
rem rozwoju i postępu prawie we wszy
stkich dziedzinach życia.

URANIA

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

KOPERNIK I GALILEUSZ

Zestawienie obok siebie tych dwóch sław
nych nazwisk nie powinno nikogo dziwić. 
Wprawdzie wymienieni w tytule uczeni 
żyli w różnych czasach, to jednak ich dzia
łalności patronowała ta sama idea i spot
kali się na kartach historii nauki o niebie. 
Pierwszy z nich wszystkie swe siły poświę
cił na opracowanie nowej teorii budowy 
Układu Słonecznego, drugiemu przypadła 
rola obserwacyjnego udokumentowania tej 
teorii i jej rozpowszechnienia. Co więcej 
— ślepy los sprawił, iż zakończyli oni swe 
ziemskie wędrówki prawie dokładnie w 
odstępie stu lat i okrągłe rocznice tych 
ważnych wydarzeń w dziejach nauki ob

chodzimy w dwóch kolejnych latach. W 
roku 1992 upłynęło 350 lat od śmierci 
Galileusza, a w roku 1993 upłynie 450 lat 
od śmierci Kopernika i tyleż samo od uka
zania się drukiem jego nieśmiertelnego 
dzieła. A  temu właśnie dziełu obydwaj byli 
wierni do końca swych dni.

Galileusz najprawdopodobniej już w 
pierwszych latach swej działalności nau
kowej zapoznał się z treścią dzieła Koper
nika. Nie wiemy jednak, czy od razu zgo
dził się z jego głównymi teoriami, czy też 
raczej początkowo odnosił się do nich z 
pewną rezerwą, gdyż — jak niektórzy przy
puszczają — sprzyjał zdaje się wtedy teorii
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Tychona B r a h e * .  Jeżeli jednak faktycz
nie tak było, to fascynacja koncepcją duń
skiego astronoma nie trwała dłużej niż do 
roku 1609, kiedy to do Galileusza dotarła 
wiadomość o wynalezieniu w Holandii lu
nety. W krótce sam zbudował sobie taki 
przyrząd i skierował go na niebo, a wów
czas odkrycia posypały się z oszałamiającą 
wprost szybkością. W pierwszej kolejnoś
ci obiektem jego zainteresowań stał się 
oczywiście Księżyc, na powierzchni które
go ujrzał cale bogactwo szczegółów w po
staci licznych gór i ogromnych równin. 
„Mamy tu widoki — pisał Galileusz — 
zupełnie podobne do tych, które ogląda
my na Ziemi podczas wschodu Słońca, 
kiedy doliny są jeszcze pogrążone w cie
niu, lecz otaczające je góry od strony prze
ciwnej Słońcu błyszczą już od świetności 
jego promieni; i podobnie, jak cienie w 
zagłębieniach powierzchni ziemskiej kur
czą się, gdy Słońce wznosi się wyżej na 
niebie, tak owe plamy na Księżycu tracą 
na swej czerni w miarę tego, jak część 
oświetlona wzrasta”. A  zatem Księżyc oka
zał się światem podobnym do naszego i — 
wbrew twierdzeniom Arystotelesa oraz je
go zwolenników — nie był wcale dosko
nałą kulą. Bez wątpienia byli oni w błę
dzie, o czym Galileusz jeszcze bardziej się 
przekonał, gdy swoją lunetę skierował na 
dobrze znane obszary nieba i ujrzał mnó
stwo nieznanych dotąd gwiazd. I tak na 
przykład pas i miecz Oriona zawierał nie 
dziewięć, ale przeszło 80 gwiazd, a w Ple
jadach zamiast sześciu dostrzegł ich blisko 
czterdzieści. Natomiast srebrzysty pas D ro
gi Mlecznej rozpadł się w lunecie Galileu
sza na rój drobnych gwiazd i wtedy upew
nił się on, że słuszność miał Giordano 
B r u n o  (1548-1600), a w każdym razie 
nie był daleki od prawdy. Liczba gwiazd 
jest olbrzymia, może nawet nieskończo
na... Niewielki świat Ptolemeusza, który 
rzekomo obracał się dokoła nieruchomej
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Ziemi, przeistoczył się w bezgraniczny 
Wszechświat. Gwiazdy stałe, znajdujące 
się w nie dających się wymierzyć ówczes
nymi środkami odległościach, pozostawa
ły w lunecie małymi, zaledwie świecącymi 
punktami. A  przecież miały być przymo
cowane do znajdującej się poza orbitę Sa
turna kryształowej sfery i wraz z nią obra
cać się dokoła globu ziemskiego.

Z  kolei Galileusz zwrócił swoją lunetę 
na Jowisza i dostrzegł przy nim cztery naj
jaśniejsze księżyce. Obserwując je przez 
pewien czas zauważył, że krążą one do
koła globu jowiszowego podobnie jak — 
według teorii Kopernika — planety miały 
krążyć dokoła dużo potężniejszego od nich 
Słońca. Polski astronom miał rację, bo oto 
Galileusz miał przed oczyma jakby minia
turę Układu Słonecznego. Księżyce szyb
ko i nieustannie zmieniały swe położenia, 
co łatwo można było zauważyć obserwując 
Jowisza w ciągu choćby tylko jednej nocy. 
Dalsze obserwacje Galileusza wykazały, iż 
Wenus przechodzi przez cykl faz podob
nych do faz Księżyca, a więc najpierw wi
dzimy jej wąski sierp, potem półkole (kwa
drę) i wreszcie pełnię, po czym znowu po
kazuje ona półkole (kwadrę), coraz cień
szy sierp, znika na jakiś czas (w tym czasie 
zwraca ku nam swą nieoświetloną półkulę 
i następnie wszystko rozpoczyna się od no
wa. Stąd można było wyciągnąć wniosek, 
że Wenus nie świeci własnym światłem, 
lecz odbija światło słoneczne. Ale w tym 
przypadku o wiele większe znaczenie ma 
inna konkluzja: otóż zgodnie z teorią P to
lemeusza planeta ta nie powinna nigdy 
zwracać ku Ziemi więcej niż połowę swej 
oświetlonej powierzchni, gdy tymczasem 
teoria Kopernika wskazuje właśnie na ta
ką kolejność faz, jakie zaobserwował Ga
lileusz. Było to chyba jedno z ważniejszych 
odkryć włoskiego uczonego przemawiają
ce na rzecz teorii heliocentrycznej.

Już w marcu 1610 roku Galileusz wy-
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* Zgodnie z koncepcją Tychona Brahe w środku świata miała spoczywać — tak jak u Ptolemeusza — nieruchoma 
Ziemia, dokoła niej krążył Księżyc, a pięć znanych wówczas planet (M erkuiy, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn) obiegało 
Słońce i dopiero razem z nim okrążało glob ziemski.
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dal sławny Zwiastun gwiazdowy (Sidereus 
M untius) i ogłosił w nim swoje pierwsze 
odkrycia dokonane za pomocą lunety. Je
go przedruki szybko rozprzestrzeniły się 
po całej niemal Europie, przynosząc sła
wę włoskiemu uczonemu, a jednocześnie

sprawy, oparł się bowiem na 10 rozdziale 
księgi Jozuego opowiadającej o tym, jak 
to Jozue nad równiną Gabonu zatrzymał 
Słońce, które na tamtejszym niebie zawis
ło nieruchomo i pozwoliło odnieść pełne 
zwycięstwo oddziałom Izraelitów nad woj-

Fot. 1. Grobowiec Galileusza w bazylice Santa Croce we Florencji (fot. Honorata Korpikiewicz).

propagując teorię Kopernika. Staje się ona 
coraz bardziej popularna wśród uczonych 
naszego kontynentu, zyskuje coraz więcej 
zwolenników, lecz pojawiają się także no
wi przeciwnicy. W listopadzie 1613 roku z 
ambony klasztoru św. Marka dominika
nin Niccolao L o r i n i  ostro zaatakował 
teorię Kopernika i w ogóle „diabelską sek
tę matematyków”, a w grudniu 1614 roku 
dominikanin Tbmasco G a c c i n i podczas 
kazania adwentowego w kościele klasztor
nym Santa Maria Novella atak ten pona
wia.* Nie wnosił on jednak nic nowego do

skami królów amorejskich. Na ten zarzut 
Kopernik zdaje się był przygotowany i dla
tego w liście dedykacyjnym do papieża Pa
wła III zamieścił takie oto słowa: „Być mo
że znajdą się tacy, co lubią bredzić i mimo 
zupełnej nieznajomości nauk matematy
cznych roszcząc sobie przecież prawo do 
wypowiadania o nich sądu, na podstawie 
jakiegoś miejsca w Piśmie św., tłumaczo
nego źle i wykrętnie odpowiednio do ich 
zamierzeń, ośmielą się potępiać i prześla
dować tę moją teorię. O tych jednak zu
pełnie nie dbam, do tego stopnia, że sąd

* Czytelnikom pragnącym pogłębić swe wiadomości na ten temat należy polecić książkę wydaną pod redakcją Biskupa 
Józefa Życińskiego p t  Sprawa Galileusza (Wydawnictwo Znak, Kraków 1991).
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ich mam nawet w pogardzie jako lekko
myślny. Nie jest przecież tajemnicą, że Lak- 
tancjusz, sławny zresztą pisarz, ale słaby 
matematyk, mówi o kształcie Ziemi zu
pełnie jak dziecko, szydząc z tych, którzy 
podali, że Ziemia ma kształt kuli. Nie po
winno więc dziwić ludzi nauki, jeżeli tacy 
jacyś i mnie będą wyśmiewać. Dzieła ma
tematyczne pisane są dla matematyków, 
którzy — o ile się nie mylę — dostrzegą, 
że te moje trudy...”

Wymienieni dominikanie nie byli oczy
wiście jedynymi i pierwszymi teologami 
występującymi przeciwko teorii Koperni
ka. Już przecież w roku 1539 twórca refor
macji Marcin L u t e r ,  posługując się po
dobnymi argumentami, wyraża się bardzo 
niepochlebnie o teorii heliocentrycznej, a 
wkrótce potem jego współpracownik Filip 
M e l a n c h t o n  apeluje nawet do „mą
drych władców”, by zechcieli pohamować 
„sarmackiego astronom a”, który poruszył 
Ziemię i wstrzymał Słońce. Teraz jednak 
sprawa była dużo poważniejsza, toteż za
niepokojony powyższymi atakami Galile
usz postanawia bronić swoich odkryć, a 
tym samym i teorii Kopernika. W tym właś
nie celu pisze listy do znanych osobistości, 
między innymi także do Wielkiej Księżnej 
Lotaryńskiej Krystyny, oczekując od niej 
poparcia. W tym znanym dziś liście dowo
dzi, że nie ma sprzeczności między religią 
a teorią Kopernika, gdyż pełną wiedzę o 
rzeczywistości daje nam dopiero lektura 
dwóch ksiąg — księgi Objawienia i księgi 
Przyrody. Pierwsza z tych ksiąg — zda
niem wielkiego uczonego włoskiego — 
wskazuje nam jedynie sposób zbawienia 
duszy, lecz nic nie mówi o ruchu ciał nie
bieskich, bo — jak wyjaśnia św. Augustyn 
— „duch Boży nie chciał nauczać ludzi 
rzeczy, które nie miały żadnej użytecznoś
ci dla ich zbawienia”.

Niestety, wypowiedzi Galileusza były 
źle interpretowane i tylko wzmogły ataki 
na teorię Kopernika. W lutym 1615 roku 
sprawa zawędrowała przed Święte Officjum 
z oskarżenia wspomnianego już domini

kanina Loriniego, a teologowie — doradcy 
przekazali swe ekspertyzy podczas sesji 23 
lutego 1616 roku. Mieli oni wydać opinię 
na temat dwóch tez przypisywanych Ko
pernikowi:

1. Słońce stanowi centrum Wszechświa
ta i w konsekwencji jest nieruchome;

2. Ziemia nie stanowi centrum Wszech
świata i nie jest nieruchoma, a obraca się 
wokół siebie i porusza się dziennym obro
tem.

Pierwszą tezę uznano za „bezsensow
ną i absurdalną oraz formalnie heretyc
ką”, drugą za „zasługującą na taką samą 
cenzurę w sensie filozoficznym, z punktu 
zaś widzenia teologii za co najmniej tak 
samo błędną”. Powyższe orzeczenie Świę
tego Officjum zostało przekazane Kon-

Fot. 2. Ałikcsląj Kopernik według ..kwjtoryty z końca 
XVI wieku nieznanego artysty, k tóra znajduje się w 
zbiorach Czartoryskich w Krakowie.

gregacji Indeksu, która 3 marca 1616 roku 
wydała dekret głoszący, iż dzieło Koperni
ka zostaje wprowadzone na indeks ksiąg 
zakazanych „do czasu aż będzie poprawio
ne”. W połowie maja 1620 roku sekretarz 
tejże Kongregacji istotnie ogłosił wykaz
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zmian i poprawek, jakie należy wpro
wadzić do Obrotów, a niezależnie od tego 
na czele dzieła polecono zamieścić „prze
strogę dla czytelnika” następującej treści: 
„Aczkolwiek Ojcowie św. Kongregacji In
deksu sądzili, że pisma znanego astrologa 
Mikołaja Kopernika o obrotach świata zu
pełnie powinny być potępione dla tego, że 
zasady o położeniu i ruchu globu ziem
skiego sprzeczne Pismu św. i jego praw
dzie katolickim tłumaczeniem niejako hi
potezę wykłada, ale jako najistotniejszą 
przedstawia prawdę, czego w mężu chrześ
cijańskim tolerowane być nie może; zwa
żywszy jednakże, że te wykłady zawierają 
wiele rzeczy pożytecznych dla powszech
ności, zadecydowali teraz jednogłośnie, że 
dzieła Kopernika do dnia obecnego wy
drukowane mogą być dozwolone, jeżeli w 
nich poprawione będą według załączone
go wzoru te miejsca, które nie przypusz
czalnie, lecz twierdząco o położeniu i ru
chu Ziemi dowodzą. Jeżeli zaś kiedy dzieło 
ono drukowane będzie, nie inaczej to się 
dozwala, jak po sprostowaniu miejsc poni
żej wskazanych i po zamieszczeniu przed 
samą przedmową niniejszej przestrogi”.

Wydany w roku 1620 dekret Kongre
gacji Indeksu pozostał jednak „martwą li
terą prawa”. Nie znalazł się bowiem nikt, 
kto podjąłby się zamieszczenia na czele 
dzieła Kopernika zacytowanej powyżej 
„przestrogi” i wprowadzenia do niego żą
danych poprawek, chociaż — prawdę po
wiedziawszy — i wtedy nic przestałoby oho 
wymagać zmian, które — według dekretu 
Kongregacji Indeksu — trzeba wprowa
dzić do Obrotów. Takich zmian wyliczono 
jedenaście i dotyczą one głównie Księgi 
pierwszej. Najwięcej zastrzeżeń wysunię
to w stosunku do rozdziału VIII, z które
go — zdaniem autorów dekretów — nale
żałoby wszystko wykreślić, gdyż w nim Ko
pernik zdecydowanie zbija argumenty sta
rożytnych dowodzące spoczynku Ziemi i
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najwyraźniej mówi o prawdziwości jej ru
chu, ale po wprowadzeniu odpowiednich 
poprawek pozostawia się go dla „wygody 
— jak wyraźnie zaznaczono — studiują
cych”. A  oto wymienione w dekrecie frag
menty Obrotów i sposób ich poprawienia:

I. Należy usunąć zacytowany w niniej
szym artykule fragment przedmowy napi
sanej przez Kopernika w formie listu de
dykacyjnego i zatytułowanej Do Jego Świą
tobliwości Papieża Pawła III.

II. Księga pierwsza, rozdział V (Czy Zie
m i przysługuje ruch kolisty i gdzie jest jej 
miejsce?). Wykreślić zdanie: kiedy za
stanowimy się nad tym uważnie, okaże się, 
że to zagadnienie nie jest jeszcze prze
sądzone i dlatego bynajmniej nic należy go 
lekceważyć” * i zastąpić je słowami: „...kie
dy się zastanowimy nad tym uważniej, o- 
każe się nie być takie ważne, czy Ziemia 
jest w środku świata, czy też poza jego 
obwodem, co dla objaśnienia ruchów nie
bieskich przyjęliśmy”.

III. Księga pierwsza, rozdział VIII (Od
parcie przytoczonych dowodów i ich niewys- 
tarczalność). Usunąć słowa: „Dlaczegóż wo
bec tego jeszcze się wahamy raczej jej 
przyznać ruch, odpowiadający z natury jej 
kształtowi, aniżeli przyjmować ruch całe
go świata, którego granic nie znamy i znać 
nie możemy? Dlaczego nie mamy powie
dzieć jasno, że to zjawisko codziennego 
obrotu jest na niebie czymś pozornym, a 
na Ziemi rzeczywistością i że rzecz ma się 
tutaj tak właśnie, jakby to wyraził Eneasz, 
gdy mówi u Wergiliusza: „My odbijamy od 
portu, a ląd się cofa i miasta” i zastąpić je 
zdaniem: „Dlatego na tę formę ruchu Z ie
mi zgodzić się nie mogę, ani też na obrót 
całego świata, gdyż granice są nieznane, 
ani też nie można wiedzieć, co tam się 
dzieje”.

IV. Księga pierwsza, rozdział VIII. Wy
kreślić słowa: „Dodam także, że wydawa
łoby się czymś dosyć niedorzecznym przy-
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* Wszystkie zacytowane w artykule fragmenty dzieła Kopernika pochodzą z najnowszego, jubileuszowego wydania Ob
rotów (Dzieła wszystkie, tom drugi, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa — Kraków 1976).
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pisywać ruch raczej temu, co ogarnia i u- 
dziela miejsca, niż temu, co jest ogarnięte 
i umiejscowione, czym właśnie jest Zie
mia” i w to miejsce dać zdanie: „Dodajmy 
i to jeszcze, że daleko trudniej ciału ogar- 
nionemu i umiejscowionemu, którym jest 
Ziemia, przyznać ruch jakiś, aniżeli ciału 
ogarniającemu”.

V. Skreślić zdanie: „Widzimy zatem, że 
na podstawie tego wszystkiego prawdopo
dobniejszy dla Ziemi jest ruch niż stan 
spoczynku, zwłaszcza w obrocie dziennym, 
jako że ten najbardziej Ziemi odpowiada”.

VI. Księga pierwsza, rozdział IX (Czy 
można Ziemi przypisać większą ilość ru
chów i o środku wszechświata). Wykreślić 
słowa: „Skoro zatem nic nie stoi na prze
szkodzie, by przyjąć ruchomość Ziemi, są
dzę, że teraz trzeba się zastanowić, czy przy
stoi jej również wielość ruchów, tak, by ją 
można było uważać za jedną z planet” i 
zastąpić je zdaniem: „Gdy więc założyłem, 
że Ziemia się porusza, rozpatrzeć teraz 
należy, czy dla niej stosownym będzie ruch 
wieloraki”.

VII. Księga pierwsza, rozdział X (Po
rządek sfer niebieskich). Usunąć słowa: 
„Dlatego też nic wahamy się twierdzić...” i 
rozpocząć zdanie słowami: „Dlatego 
wnioskujemy...”

VIII. Księga pierwsza, rozdział X. Wy
kreślić słowa:....znajdują wytłumaczenie
raczej w rzeczywistym ruchu Ziemi” i w to
miejsce dać takie oto sformułowanie:....
znajduje wytłumaczenie we wnioskowanym 
ruchu Ziemi”.

IX. Księga pierwsza, rozdział X. Usu
nąć znajdujące się na końcu rozdziału zda
nie: „Tak za prawdę ogromne jest to bo
skie arcydzieło Istoty Najlepszej i Najwięk
szej”.

X. Księga pierwsza, rozdział XI (Uza
sadnienie trojakiego ruchu Ziemi). Usunąć 
dotychczasowy tytuł rozdziału i zastąpić 
go słowami: „O hipotezach trojakiego ru
chu Ziemi i o jego dowodzeniu”.

XI. Księga czwarta, rozdział XX (Wiel
kość powyższych trzech ciał niebieskich: Słoń

ca, Księżyca i Ziemi, oraz porównanie ich 
ze sobą). Wykreślić z tytułu słowa: „... po
wyższych trzech ciał niebieskich:...” 

Czyżby tylko zacytowane powyżej frag
menty dzieła Kopernika zadecydowały o 
umieszczeniu go na indeksie ksiąg zakaza
nych? Chyba nie, chociaż zakwestionowa
ne przez Kongregację Indeksu fragmenty 
stanowiły jądro teorii heliocentrycznej, na 
przyjęcie której ówczesna nauka nie była 
przygotowana. Działo się to przecież na 
początku XVII wieku, w tym czasie Jan 
K e p l e r  ogłosił swoje prawa, lecz nie od 
razu zdobyły one uznanie, a o mechanice 
nieba nikomu się wtedy jeszcze nawet nie 
śniło. Odkrycia zaś dokonane przez Gali
leusza tylko nielicznym trafiały do prze
konania i jedynie oni widzieli w nich do
wody prawdziwości teorii Kopernika. Teo
ria ta była po prostu zbyt śmiała jak na 
owe czasy, obalała zakorzenione od stule
ci poglądy starożytnych, większość ów
czesnych uczonych odnosiła się do niej nie
chętnie. Nie był to zresztą jedyny taki 
przypadek w dziejach nauki, tego rodzaju 
nowości naukowe często z trudem toro
wały sobie drogę, co niekiedy miało wprost 
anegdotyczny charakter. Wystarczy wspom
nieć znakomitego biochemika francuskie
go Ludwika P a s t e u r a ,  który na pod
stawie wnikliwych badań stwierdził ponad 
wszelką wątpliwość, że gnicie jest w rze
czywistości przejawem życia. Miał rację, 
bo proces ten istotnie wywołują bakterie,
0 czym dziś uczymy się na lekcjach biolo
gii. A tymczasem znany chemik niemiecki 
Justus L i e b i g  nazwał Pasteura głupcem
1 do końca życia nie zmienił swego zdania. 
Z  równie nieprzychylnym stanowiskiem 
świata naukowego spotkał się węgierski 
lekarz Ignat Philip S a m m e l w e i s ,  gdy 
w oparciu o wieloletnią praktykę szpital
ną stwierdził z przerażeniem, iż to sami 
lekarze przyczyniają się do występowania 
gorączki połogowej i zakażeń chirurgicz
nych, ponieważ antyseptyka jest dla nich 
zupełnie czymś obcym. Niestety, prawie 
cały ówczesny świat lekarski obrócił się
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przeciwko niemu i z jego poglądów długo 
drwiono.

Opisane wyżej historyjki pozwalają le
piej zrozumieć i w pewnym stopniu uspra
wiedliwić ludzi odnoszących się niegdyś 
tak nieufnie do teorii Kopernika. Nie po
winno to nikogo dziwić, nasz wielki astro
nom był przecież prekursorem nauk ścis
łych, wyprzedzając o dziesiątki lat „wiek 
Keplera i Galileusza”. Tym właśnie moż
na tłumaczyć słabe zainteresowanie się je
go dziełem w XVI wieku, objawiające się 
przy tym bardzo nieśmiało i to w kilku 
zaledwie ośrodkach naukowych Europy. 
Stopniowo jednak sytuacja się poprawia, 
pod koniec stulecia wielki astronom pol
ski staje się patronem, wręcz hasłem re
formującej się nauki. Zasadniczy zaś zwrot 
następuje w połowie XVII stulecia, kiedy 
już świadomie przeciwstawiano teorię he- 
lioccntryczną Kopernika teorii geocentry- 
cznej Ptolemeusza. Ale nie odbywało się 
to wcale tak gładko, dzieło naszego astro
noma umieszczono przecież na indeksie 
ksiąg zakazanych, na jakiś czas zamilkł ta
kże Galileusz. Przestał po prostu głosić 
swe prokopernikowskie poglądy i gdyby 
— jak niektórzy sądzą — nie „wywoływał 
wilka z lasu”, to z czasem — być może — 
sprawa „rozpłynęłaby się po kościach”.

Owym symbolicznym „wilkiem” ma być 
wydane w roku 1632 dzieło Dialog o dwu 
najważniejsz)’ch układach świata — ptole- 
mejskim i kopernikowskim (Dialogo sopra 
i due massimi sistemi del mondo, Tble- 
maico e Copernicano), w którym — jak 
wiemy — trzy osoby dyskutują nad zaleta
mi i brakami obu teorii budowy świata. 
Jeden z rozmówców (Salviati) broni teorii 
Kopernika, drugi (Simplicio) opowiada się 
za teorią Ptolemeusza, trzeci zaś (Sagre- 
do) zajmuje stanowisko neutralne i przy
znaje rację temu, kto w danej chwili lepiej 
uzasadnia swoje stanowisko, choć bardziej 
przemawiają mu argumenty pierwszego
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rozmówcy. Było to więc bardzo sprytnie 
pomyślane i dzieło od razu zyskało powo
dzenie, ale chociaż Galileusz oficjalnie nie 
zajmuje w nim żadnego stanowiska (pa
miętał o wydanym w roku 1616 dekrecie) i 
otrzymał zezwolenie na jego druk, to jed
nak nie cieszył się długo tym sukcesem. 
Już bowiem 23 czerwca 1632 roku został 
wezwany do Rzymu, aby wytłumaczył swo
je postępowanie i wyjaśnił, dlaczego napi
sał takie dzieło i złamał zakaz Kongregacji 
Indeksu. Po długim śledztwie 22 czerwca 
1633 roku w przylegającej do klasztoru 
Dominikanów Santa Maria sopra Miner- 
wa siedzibie Inkwizytorów ogłoszono wy
rok, mocą którego wielki uczony włoski 
został skazany na dożywotni areszt domo
wy, na obowiązek odbywania praktyk po
kutnych, na zniszczenie pozostałych eg
zemplarzy swego dzieła, a także na od
wołanie teorii kopernikowskich. Legenda 
przekazała nam, jakoby Galileusz wstając 
z klęczek miał odwołać złożone przyrze
czenie, mówiąc półgłosem: „A jednak się 
porusza” (E pur si muove). Nie trzeba 
oczywiście nikogo przekonywać, że nie mo
gło to mieć miejsca, przynajmniej w tam
tej chwili. Wtedy wielki uczony włoski myś
lał raczej o sobie, o tym okresie swego 
życia, kiedy wierny powołaniu wkroczył na 
drogę prawdy, którą otwierała przed nim 
lektura dzieła Kopernika i której pragnął 
pozostać wierny do końca swych dni.* 

Legendarne słowa Galileusza symboli
zują dziś zwycięstwo prawdy naukowej nad 
niewiedzą. Dużo jednak wody musiało u- 
płynąć w Wiśle, nim teoria heliocentry- 
czna znalazła potwierdzenie w faktach ob
serwacyjnych, a tylko one mogły wytrącić 
ostatnie argumenty zwolenników dawne
go poglądu na budowę świata. Jednakże 
od końca XVI wieku każde pokolenie as
tronomów dorzucało do skarbnicy wiedzy 
odkrycia, które zgodne były z ideą Koper
nika i tym samym coraz bardziej ją po-
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*  W  dn iach  od  24 d o  26 m aja 1984 roku  s taran iem  P ap iesk iej A kadem ii T eologicznej odbyła s ię  w  K rakow ie m iędzy
narodow a kon ferenc ja  pośw ięcona procesow i G a lileu sza . U znano , że  tem u w ielk iem u uczonem u w łoskiem u m ożna 
postaw ić w ie le  zarzutów , a le  w yrok w ydany p iz ez  Inkw izycję był n iespraw iedliw y i n ieuzasadn iony .
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twierdzafy. Jego myśli wspaniale rozwinął 
Kepler, pierwszych zaś dowodów obser
wacyjnych na rzecz teorii heliocentrycznej 
dostarczył właśnie Galileusz. Pomimo to 
jeszcze w roku 1669, czyli dokładnie w tym 
czasie, kiedy Izaak N e w t o n  został pro
fesorem w Cambridge, uniwersytet ten zor
ganizował dysputę przeciwko dziełu Ko
pernika i zawartej w nim teorii. Co więcej 
— jeszcze na początku XVIII wieku do jej 
przeciwników zaliczał się Giovanni D o
menico C a s s i n i ,  ówczesny dyrektor ob
serwatorium w Paryżu i jeden z najwięk-

KRONIKA

Planetoida z warkoczem

Niezwykłego odkrycia dokonał Edward B o 
w e l I z Obserwatorium Lowella we Flagstaff 
(Arizona, USA) w sierpniu ubiegłego roku. Po
szukując na archiwalnych kliszach przedodkry- 
ciowych obserwacji planetoidy o numerze ka
talogowym 4015 (nic posiadającej jeszcze włas
nej nazwy) zauważył, że jej obraz na kliszy eks
ponowanej 19 listopada 1949 roku, za pomocą 
48 calowej kamery Schmidta Obserwatorium 
Palomarskiego, wygląda jak obraz komety: obok 
liniowego śladu planetoidy wyraźnie widać war
kocz. Powiadomiony o tym znany amerykański 
ekspert od ruchów komet i planetoid Brian 
M a r s d e n szybko ustalił, że jest to obraz ko
mety Wilsona-IIarringtona (1949 g =  1949 III) 
figurującej w katalogach komet bądź jako ko
meta krótkookresowa o okresie obiegu wokół 
Słońca równym zaledwie 2.3 roku (katalog J.
G. Portera z 1961 roku), bądź jako kometa 
jednopojawicniowa o orbicie parabolicznej (ka
talog B. G. Marsdena z 1972 roku i następne 
wydania). 'Iii niejednoznaczność pochodzi stąd, 
że kometa była obserwowana zaledwie przez 
kilka dni od 19 do 25 listopada 1949 roku i 
elementy jej orbity wyznaczone z tak krótkiego 
luku obserwacyjnego są bardzo niepewne. Kli
sze z obserwacjami komety Wilsona-IIarring- 
tona zostały poddane precyzyjnej obróbce kom
puterowej przez specjalistów z Europejskiego 
Obserwatorium Południowego (R. W e s t ,  H.
H. H e y e r ,  J. Q u e b a t t e ) ,  którzy zdecy
dowanie wykluczyli podejrzenie, że obserwo
wany warkocz może być np. jakąś mgławicą

szych astronomów tej epoki. W tym czasie 
z katedry uniwersytetu paryskiego głoszo
no, iż teoria Kopernika jest wprawdzie do
godną do obliczeń, lecz zupełnie fałszywą 
hipotezą. N ie można się przeto dziwić, że 
decyzję o skreśleniu z indeksu książek na
uczających o nieruchomości Słońca i ru
chomości Ziemi podjął papież Benedykt 
XIV dopiero 16 kwietnia 1757 roku. Tltk 
trudno było ludziom rozstać się z miłym 
poczuciem uprzywilejowanej pozycji na
szej planety.

lub po prostu uszkodzeniem emulsji. Przyna
leżność obserwacji pozycyjnych tej komety do 
planetoidy 4015 też nic budzi żadnych zastrze
żeń.

Planetoida 4015 została odkryta przez Eleo
norę II  e 1 i n w Obserwatorium Palomarskim 
15 listopada 1979 roku jako szybko poruszają
cy się po niebie obiekt o jasności 11 mag., któ
ry otrzymał prowizoryczne oznaczenie 1979 VA. 
Obiekt ten okazał się planetoidą typu Apollo, 
której peryhelium jest odlegle od Słońca o 0.98 
j.a. W październiku 1979 roku planetoida ta 
zbliżyła się do Ziemi na odległość 0.1 j.a. czyli 
15 min km. Mimośród jej orbity wynosi 0.63, a 
nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny 
ekliptyki jest równe prawie 3°. Obiega ona 
Słońce w okresie nieco przewyższającym 4 la
ta. Oprócz opozycji z przełomu 1979 i 1980 
roku planetoida 4015 była jeszcze obserwowa
na na przełomie lat 1988 i 1989, a także w 
drugiej połowie 1992 roku. Znaleziono ponad
to kilka jej obserwacji przedodkryciowych z po
łowy 1979 roku. Przy żadnej z tych obserwacji 
nie stwierdzono jakichkolwiek oznak aktywnoś
ci kometarnej zarejestrowanego na kliszy obie
ktu. Tfcn stosunkowo bogaty materiał obserwa
cyjny umożliwił dobre wyznaczenie orbity pla- 
netoidy 4015 i wykazanie ponad wszelką wąt
pliwość jej tożsamości z kometą W ilsona-Har- 
ringtona.

Powstaje pytanie, jak wytłumaczyć ten fe
nomen obserwacyjny: odkryta w 1949 roku ko
meta po 30 latach okazała się niewątpliwą pla
netoidą. Wydaje się, że jest to pierwsze obser
wacyjne potwierdzenie formułowanego już od
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du, że obiekt zachowujący się pierwotnie jak 
kometa, po pewnym czasie może być trakto
wany jak zwykła planetoida.

Krzysztof Ziotkowski

Powiększenie zdjęcia komety W ilsona-IIarringlona 
z wyraźnym warkoczem wykonanego 19 listopada 
1949 roku za pomocą 48 calowej kamery Schmidta 
Obserwatorium Palomarskiego. Pionowa linia z pra
wej strony u dołu to wada kliszy. U  dołu — współ
czesne zdjęcie tego sam ego obszary nieba.

pewnego czasu przypuszczenia, żc niektóre pla- 
netoidy są wygasłymi jądrami komet. Dotych
czas wskazywano jedynie argumenty pośrednie 
świadczące o tym, że planetoidy mogą być koń
cowym etapem ewolucji komety. Najczęściej wy
mienia się: kształt orbity (większość planetoid 
grupy Apollo ma orbity typowo kometarne), 
związek planetoidy z rojem meteorów (najlep
szym przykładem jest planetoida (3200) Phae
ton odkryta w 1983 roku przez satelitę IRAS, 
która porusza się po orbicie niemal takiej sa
mej jak orbita roju Geminidów), ślady pyłowe 
na orbicie planetoidy (ich istnienie stwierdzo
no w przypadku planetoidy (2201) Oljato). Mó
wiąc o związku genetycznym komet i planeto
id trzeba też wspomnieć o planetoidzie (2060) 
Chiron, która — jak się niedawno okazało — 
wydaje się być kometą, o czym informowaliś
my szerzej w Uranii nr 3/1992. Obecne odkry
cie dostarcza natomiast obserwacyjnego dowo-

Projekt misji do Plutona

Jedynie najdalsza planeta Układu Słoneczne
go, Pluton, pozostała dotychczas nie zbadana 
przez sondę kosmiczną. W amerykańskiej agen
cji kosmicznej NASA rozważany jest już jed
nak projekt szybkiego i taniego dotarcia do Plu
tona. W Jet Propulsion Laboratory w Pasade
nie (Kalifornia) opracowano niedawno, na zle
cenie NASA, koncepcję wysłania w kierunku 
tej planety małej, 150 kg sondy wyposażonej w 
kamerę, podczerwone i nadfioletowe spektro
metry oraz instrumenty dla eksperymentów 
plazmowych. Dla porównania przypomnijmy, 
że sondy Voyager ważyły 800 kg, a Galileo aż 
1500 kg. Gdyby prace nad takim statkiem kos
micznym rozpoczęły się w 1994 roku to start 
sondy do Plutona mógłby nastąpić już w lutym 
1998 roku. Jej lot do celu trwałby 7-8 lat. Koszt 
misji oceniono na około 400 min dolarów, co 
przy kosztach np. przygotowywanej obecnie mi
sji do Saturna wynoszących 1.7 miliarda dola
rów, rzeczywiście nie wydaje się dużą sumą.

Wg Nature 1992, 358, 701
K.Z.

Czyżby odnaleziono świadka wydarzeń 
sprzed 65 milionów lat?

Przed kilkunastu laty w pobliżu włoskiego mia
sta Gubbio dokonano ciekawego odkrycia geo
logicznego. Mowa o sedymentowej warstwie od
powiadającej okresowi sprzed 65 milionów lat, 
zawierającej wyjątkowo duże ilości irydu; jest 
go tam o wiele więcej niż w innych warstwach 
ziemskiej skorupy. Wkrótce potem stwierdzo
no, iż mamy tu do czynienia ze zjawiskiem glo
balnym, występującym w około stu zbadanych 
miejscach na Ziemi. A ponieważ podobne ilości 
irydu zawierają niektóre typy meteorytów, zna
ny fizyk amerykański Luis Walter A l v a r e z  
wystąpił z hipotezą, że przed 65 milionami lat 
nasza planeta zderzyła się z planctoidą lub ją 
drem komety i że ta katastrofa była bezpoś
rednią przyczyną wymarcia dinozaurów (Ura
nia nr 6/1988, str, 167). Niestety, ta nęcąca 
hipoteza zawiera pewne słabe punkty, przede 
wszystkim brakowało odpowiedniego krateru
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meteorytowego, a taki musiałby przecież pow
stać po upadku dużego obiektu kosmicznego. 
Wprawdzie na Ziemi zidentyfikowano okoto 130 
tego rodzaju struktur, lecz żadna z nich nie 
pasowała do przedstawionego przez Alvareza 
scenariusza zarówno jeżeli idzie o rozmiary, jak 
i o wiek. Dziś sytuacja ta nie wydaje się już tak 
beznadziejna, odkryty niedawno krater Chic- 
xulub spełnia oba te warunki. Znajduje się on 
w północno-zachodniej części Półwyspu Yuca
tan, a ściśle mówiąc — tam leży tylko połud
niowa część krateru, gdyż jego północna część 
pogrążona jest w wodach Zatoki Meksykań
skiej. Miejsce to bardzo łatwo odszukać na ma
pie, gdyż meksykański port Progreso znajduje 
się niedaleko środka krateru Chicxulub. Ma 
on około 200 km średnicy (wielkością dorów
nuje niemal księżycowemu kraterowi Clavius) 
i głębokość dochodzącą do 9 km. Jego kosmi
czne pochodzenie zdaje się nie podlegać wąt
pliwości, przemawiają za tym zdjęcia otrzyma
ne za pomocą satelity Landsat, tektyty znale
zione na Ilaiti i wyniki badań geologicznych.

KRONIKA HISTORYCZNA

Lewis Morris Rutherfurd (1816-1892)

Urodził się 25 listopada 1816 r. w Morrisanii 
(Nowy Jork) w rodzinie pochodzenia szkockie
go, jako syn Roberta Waltera i Sabry (Morris) 
oraz wnuk Lewisa M o r r i s a ,  sygnatariusza 
„Deklaracji niepodległości”. Od dzieciństwa zdra
dzał zainteresowanie nauką. W wieku lat 15 zos
tał studentem drugiego roku Williams College 
(Massachusetts). Podczas studiów został asys
tentem profesora fizyki i chemii. Następnie stu
diował prawo i w 1837 r. uzyska! uprawnienia 
adwokackie. Małżeństwo z Margaret Stuyvesant 
C h a n 1 e r, zawarte w 1841 r., pozwoliło mu na 
porzucenie praktyki prawniczej w 1849 r. i wy
jazd na 7 lat za granicę (Francja, Niemcy, Wło
chy). Po powrocie do Stanów Zjednoczonych w 
1856 r. wybudował własne obserwatorium as
tronomiczne i spędził resztę życia wykonując as- 
trofotografie i badania spektroskopowe. Zmarł 
30 maja 1892 r. w Tranquility (New Jersey).

Od 1858 r. wykonał mnóstwo fotografii 
ciał niebieskich, w szczególności Księżyca, Jo
wisza, Saturna, Słońca, gwiazd do 5 magnitu- 
do, przy użyciu achromatycznego refraktora o 
średnicy obiektywu 29 cm, zbudowanego przez 
Henry’ego F  i t z a. Fotografował także gro-

Tfc ostatnie wykazują, że krater Chicxulub pow
stał około 65-80 milionów lat temu. Do jego 
wytworzenia — jak obliczono — potrzebna była 
energia kinetyczna porównywalna z energią wyz
woloną podczas wybuchu około 1 miliarda ton 
trotylu (taką energię niesie spadająca na Zie
mię planetoida o średnicy 5-10 km).

Czyżby krater Chicxulub rzeczywiście był 
tym brakującym ogniwem hipotezy mówiącej 
o kosmicznej przyczynie katastrofy ekologicz
nej sprzed 65 milionów lat? Wiele faktów na 
to wskazuje, choć wciąż brak stuprocentowej 
pewności i trudno dziś powiedzieć, czy kiedy
kolwiek ją uzyskamy. Dlatego z tym większym 
zainteresowaniem śledzić będziemy badania kra
teru Chicxulub dokonywane aktualnie przez 
uczonych amerykańskich (The Lunar and Pla
netary Institute) i uczonych meksykańskich 
(Universidad Nacional Autonoma de Mexico).

Wg Lunar and Planetary Information Bul
letin, No 60 (August 1991), No 62 (February 
1992) i No 64 (August 1992)

Stanisław R. Brzostkiewicz

mady gwiazd. Korzystając z samodzielnie zbu
dowanego mikrometru, dokonywał pomiarów 
odległości pomiędzy gwiazdami — składnika
mi gromad. W 1860 r. wykonał zdjęcia zać
mienia Słońca na półwyspie Labrador. W 1861 
r. zainteresowały go spektroskopowe prace Ro
berta W. B u n s e n a  i Gustava R. K i r c h - 
h o f f a. W 1862 r. zaczął wykonywać spektros
kopowe obserwacje Słońca, Księżyca, Jowisza, 
Marsa i 16 gwiazd zmiennych. Samodzielnie 
opracował schemat klasyfikacji gwiazd ze wzglę
du na ich widma (podobny do klasyfikacji P. 
Angelo Secchi’ego). Na posiedzeniu National 
Academy of Sciences, zaprezentował niepub
likowane zdjęcia widma Słońca, zawierające trzy
krotnie więcej linii, niż uzyskali Kirchhoff i Bun
sen. Używał samodzielnie wykonanych siatek dy
frakcyjnych wysokiej jakości (6700 linii na cm).

Ostatnią obserwację wykonał Rutherfurd 
w 1878 r. Pięć lat później podarował Obserwa
torium Astronomicznemu Uniwersytetu Colum
bia posiadane instrumentarium i ogromną ko
lekcję klisz fotograficznych.

Na Księżycu, którego tak doskonałe foto
grafie wykonywał Rutherfurd, znajduje się 40- 
kilometrowy krater, noszący jego imię.

Paweł Sobotko
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Wakacyjne zdjęcie nieba — wyniki 
konkursu

Ogłaszając w ubiegłym roku konkurs na 
wakacyjne zdjęcie nieba liczyliśmy na to, 
że lipcowo-sierpniowa Urania ukaże się 
na początku lipca. Tymczasem, jak zapew
ne wszyscy zauważyli, doczekaliśmy się jej 
dopiero pod koniec sierpnia czyli, prakty
cznie rzecz biorąc, po wakacjach. Nawet 
nie było jak przeprosić (czynimy to ze 
skruchą w tej chwili), a dla naszych Czy
telników nie jest przecież ważne czyją to 
było winą; ważny był sam fakt ogromnego 
opóźnienia. Od razu zdecydowaliśmy, że 
termin nadsyłania prac przesuwamy (os
tatnie zdjęcia dołączyliśmy 28 listopada), 
ale o tym też przecież nie mieliśmy jak 
zawiadomić (takie są realia, gdy mamy do 
czynienia z miesięcznikiem). W tej sytu
acji z dużym niepokojem zastanawialiśmy 
się jaki będzie odzew — czy tylko listy z 
przykrymi uwagami na temat naszej nie- 
punktualności, czy może jednak jakieś fot
ki przyjdą; dosyć spięci czekaliśmy na ura- 
nijną pocztę. Na szczęście nasz niepokój 
nie trwał długo; w połowie września do
staliśmy pierwsze zdjęcia i to aż z dalekiej 
Italii. Chyba zresztą od najmłodszego u- 
czestnika naszego konkursu (15 lat). Po
tem zaczęły napływać następne „konkur
sowe koperty”, a w nich swoje prace na
desłali:

fotografie
cz.-b. kol.

1. Andrzej Fudali Rzeszów 2
2. Radosław Kwiecień Ttiryn (Włochy) 3
3. Jerzy Łągiewka Katowice 8
4. Dariusz Modzelewski Warszawa 10 6
5. Janusz Płeszka Kraków 28
6. Mieczysław Sikora Lublin 1
7. Michał Siwak TUchów 1
8. Igor Soszyński Kazuń 9
9. Krzysztof Ścigalski Kraków 7 2

10. Przemysław Woźniak Poznań 44
11. Artur Wrembel Świebodzin 2 1

A  teraz pora na podsumowanie i przed
stawienie wyników. Laureatami trzech pier
wszych miejsc zostali:

Fot. 1. Zdjęcie części gwiazdozbioru Łabędzia wraz 
z fragmentami gwiazdozbiorów Jaszczurki i Cefeu- 
sza wykonane 3 września 1988 r. przez zdobywcę II 
miejsca w konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba Da
riusza Modzelewskiego z Warszawy aparatem Pra- 
ktica z obiektywem Pancolar 1.8/50 mm na filmie 
ORWO NP 7 (24 DIN), czas naświetlania 3 min. 9 
sek.

I Janusz P ł e s z k a  
II Dariusz M o d z e l e w s k i  

III Przemysław W o ź n i a k

Jako nagrodę wszyscy otrzymują pre
numeratę Uranii na 1993 rok. Ponadto wy
różnieni zostali: Jerzy Ł ą g i e w k a ,  Krzy
sztof Ś c i g a l s k i  i Mieczysław S i k o r a .  
Otrzymują oni Kalendarze Astronomicz
ne na 1993 rok (z Biblioteczki Uranii). 
Wszystkim laureatom i wyróżnionym ser
decznie gratulujemy!

A  oto szczegóły.
Od Janusza Płeszki dostaliśmy 28 ko

lorowych zdjęć znakomitej jakości; siedem
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z nich zdobi nasze okładki. Czy można się 
dziwić, że to pierwsza nagroda? Brawo!

Miejsce drugie to piękne i ciekawe zdję
cia Dariusza Modzelewskiego; opisane wy
jątkowo starannie i szczegółowo (podane 
są nawet rozmiary kątowe na niebie); wi
dać pieczołowitość Autora przy każdej od
bitce. Syriusz nad Tatrami to właściwie zdję
cie artystyczne — aż strach pomyśleć, że 
może stracić na urodzie w druku (patrz 
fot. 2). Dla tych miłośników astronomii, 
którzy chcieliby skorzystać z doświadczeń 
kolegi, przytaczamy fragment jego listu:

„Zdjęcia robiłem aparatem prowadzo
nym za ruchem nieba ręcznie (jeden obrót 
śruby na 20 sekund), bez kontroli pro
wadzenia poprzez śledzenie danej gwiaz
dy w lunecie. Urządzenie do fotografowa
nia gwiazd skonstruowałem zainspirowa
ny artykułem pana Jerzego Giergielewi- 
cza pt. „Uwagi w sprawie amatorskiej fo
tografii nieba”, który ukazał się w Uranii 
nr 6/1985. Wykorzystałem do tego celu po
siadany rosyjski statyw fotograficzny. Do 
jego głowicy przymocowałem ramię pro
wadzące z kątownika aluminiowego, któ
re jest zagięte tak, aby biegło równolegle 
do jednej z nóg statywu. Na tej nodze za
mocowałem śrubę M4 w takiej odległości, 
aby uzyskać tempo prowadzenia wynoszą
ce 1 obrót śruby w ciągu 20 sekund. Do 
głowicy statywu przymocowałem również 
lunetkę z krzyżem (10x30), równolegle 
do osi pionowej głowicy, w celu szybkiego 
i w miarę dokładnego ustawiania statywu 
w różnych warunkach terenowych. Całość

Fot. 2. Zdjęcie Syriusza wykonane w lutym 1979 ro
ku w Bukowinie Thtrzańskiej przez zdobywcę II miej
sca w konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba Dariu
sza Modzelewskiego z Warszawy aparatem  Praktica 
z obiektywem miękkorysującym Biotar 2/58 mm na 
filmie Foto-pan H L (27 DIN) podczas 10 sek. eks
pozycji. Na zdjęciu widoczne są znajdujące się po 
stronie słowackiej l i t r y  Bielskie z ich najwyższym 
szczytem Havraniem (2152 m npm). Z  prawej stro
ny zdjęcia widać w oddali l i t r y  Wysokie. Ośnieżone 
stoki gór są oświetlone silnym blaskiem Księżyca znaj
dującego się w pełni.

Fot. 3. Gwiazdozbiór Oriona na zdjęciu wykonanym 
przez zdobywcę III miejsca w konkursie na wakacyj
ne zdjęcie nieba Przemysława Woźniaka z Poznania.

urządzenia, z wyjątkiem lunetki, mieści się 
w oryginalnym pokrowcu od statywu i jest 
wygodna do transportu. Podstawową wa
dą tego urządzenia jest brak wystarczają
cej stabilności i dokładności prowadzenia 
do robienia zdjęć obiektywami długoog
niskowymi jak również do robienia zdjęć 
ponad 5-7 minutowych obiektywem stan
dardowym”.

Miejsce trzecie to zdjęcia Przemysława 
Woźniaka — są najbardziej różnorodne; 
jest ich najwięcej i dzięki temu znaleźć na 
nich można chyba wszystkie rodzaje cie
kawszych miłośniczo obiektów. W tym 
numerze pokazujemy tylko gwiazdozbiór 
Oriona.

Pozostałe nagrodzone w konkursie zdję
cia (w tym zdjęcia wyróżnionych) publi
kować będziemy w następnych numerach 
Uranii. Zobaczymy np. pawilon obserwa
cyjny Krzysztofa Scigalskiego (z telesko-
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pcm systemu Newtona o średnicy 150 mm 
i ogniskowej 1420 mm — instrument wy
konany samodzielnie! Co więcej obecnie 
jest na ukończeniu budowa nowego tele
skopu systemu Newtona ze zwierciadłem 
o średnicy 250 mm i ogniskowej 1500 mm. 
Tbcymamy piąstki!). Jerzy Łągiewka zrobi! 
piękne zdjęcia ciekawie oświetlonych łań
cuchów górskich na Księżycu i tarczy sło
necznej aparatem Praktica FX — część 
ich zaprezentujemy. Wydrukujemy również 
zupełnie nietypowe, ale bardzo sympaty
czne zdjęcie jakie nadesłał Mieczysław Si
kora.

Konkurs rozpisaliśmy po raz pierwszy, 
nic więc dziwnego, że dostaliśmy zarówno 
zdjęcia tegoroczne jak i sprzed wielu lat. 
Do tej pory takie fotografie cieszyły wy
łącznie Autora i grono jego znajomych, 
teraz będziemy mieli okazję pokazać wie
le z nich wszystkim Czytelnikom Uranii. 
Mamy też nadzieję, że prezentowane pra
ce zachęcą nowe osoby do samodzielnego 
fotografowania nieba. Może warto spró
bować? Bo jak łatwo zauważyć rozmaite 
były możliwości obserwacyjne uczestników 
konkursu; oczywiście co innego być posia
daczem samego, choćby dobrego, aparatu 
fotograficznego, a co innego mieć tele
skop i telekonwertery. Ale przyjemność z 
kontaktu z niebem jest chyba zawsze taka 
sama. Poza tym czasem tańsze rozwiąza
nia są lepsze — warto zwrócić uwagę na 
walory fotografii czarno-białej. Samodziel
na obróbka czarno-białych filmów, powięk
szanie i kadrowanie obrazów, różne tech
niki wywoływania tak klisz jak odbitek, 
stwarzają ogromne możliwości!

Tymczasem z kolorową fotografią by
wają liczne kłopoty; przy wywoływaniu (a 
robią to specjalistyczne zakłady) zdjęć as
tronomicznych zdarza się, że „same krop
ki” traktowane są jak wada kliszy lub błąd 
fotografa; automaty w punktach fotogra
ficznych w ogóle nie robią takich odbitek. 
Różne zakłady z tych samych negatywów 
uzyskują różne kolory itd. I jeszcze jedno 
— nie wszystkie zdjęcia zostaną opubliko

wane. Ale wszystkim uczestnikom konkur
su oczywiście bardzo dziękujemy!

Redakcja

Post scriptum: Konkurs powinien także 
uczyć. Przypominamy więc, że opis obser
wacji powinien zawierać: rodzaj obiektu, 
jego położenie na niebie, nazwę instru
mentu, z jakiego korzystamy (aparatu fo
tograficznego, błony, czasu naświetlania, 
przesłony), ale także dokładną datę, czas i 
miejsce dokonywania obserwacji. Tych 
szczegółów niestety w wielu pracach za
brakło!

Komunikat nr 9/92 Sekcji Obserwacji 

Słońca PTMA

Wyniki obserwacji Słońca we wrześniu 1992 
roku przysłało 13 obserwatorów. Byli to: 
Marcin Be t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  
Grzegorz Cza p i czc k, Bartosz D ą b r o 
wski ,  Longin G a r k u 1, Grzegorz Kie ł-  
tyka,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  Jerzy Ł ą 
g iewka ,  Wiktor M a j e w s k i ,  Andrzej 
P i l s  k i, Stanisław Świer  czy ńs ki, Mie
czysław S z u l c  i Jerzy Z a g r o d n i k .  
Obserwatorzy wykonali w sumie 192 ob
serwacje w 29 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:

1. „ , ...51 9 . . . . 59 17 ......64 25 . . . . 84
7 , . ..  46 10. . . . .60 18 ......58 26 ...... ....90

...47 11. . . . ....64 19. . . ......67 27 . . . . .,..90
4 ...45 12....... 68 70. . . , ......72 78 ...... 76

5 . . . . — 13. . . . ,, 73 21. . . . ......72 79....... 88
6 . .. 44 14........ 75 7? ......76 30.......„ 9 5

7 . ..  52 15....... .75 73 ... 103
8 ...54 16.......,.,,72 24 . . . . ... 103

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa we wrześniu 1992 r. wyniosła 69.7 
(72.0)

Średnia względna liczba Wolfa z jed
nego obrotu Słońca wyniosła 54.7 (57.1) 

W nawiasach podano średnie liczone 
bez współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński
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KONFERENCJE I ZJAZDY

Międzynarodowa Konferencja w 
Ilurbanowie z okazji 150 rocznicy 
urodzin M ikulaśa Konkoly-Thege

Konferencja odbywała się w dniach 15-17 
października 1992 roku w Hurbanowie, 
małym miasteczku słowackim blisko gra
nicy węgierskiej. Organizatorem było Sło
wackie Centrum Astronomii Amatorskiej, 
które tam właśnie ma swoją siedzibę.

M i k u l a S K o n k o l y - T h e g e  urodził 
się 20 stycznia 1842 w Peszcie, gdzie po 
ukończeniu gimnazjum studiował na uni
wersytecie nauki przyrodnicze. W roku 1860 
wyjechał na studia prawnicze do Berlina.

Jego wielką pasją stała się astronomia. 
W 1867 rozpoczął budowę prywatnego ob
serwatorium astronomicznego w Hurba-

25

ponujące, że w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku uważano je  za jedno z 
najlepszych prywatnych obserwatoriów w 
Europie. Pod koniec ubiegłego stulecia zbu
dował pawilony z instrumentami do po
miarów geomagnetycznych i stację sejs
mograficzną. W 1899 roku Konkoly-The
ge obserwatoria podarował państwu, za
pewniając sobie dożywotne nimi kierowa
nie. Ponieważ dwaj jego synowie zmarli w 
dzieciństwie, w 1901 roku przekazał pańs
twu cały swój majątek z zastrzeżeniem, aby 
po śmierci jego i żony został on rozdzielo
ny wśród ubogich.

Prace astronomiczne Konkolego-The- 
ge dotyczą głównie astrofizyki, spektrografii 
oraz astrofotografii. Od roku 1872 pro
wadził obserwacje plam słonecznych, po-

Medal wybity z okazji stulecia Obserwatorium Astronomicznego w Hurbanowie w 1971 roku.

nowie, które wówczas nazywało się D ’Gy- 
ala. Jednocześnie zbudował obserwator
ium meteorologiczne. W obserwatorium 
były warsztaty, gdzie budowano instru
menty astronomiczne i przyrządy pomia
rowe (zegary, spektroskopy) według pro
jektów Konkolego-Thege. Większe tele
skopy były sprowadzane ze znanych firm. 
Wyposażenie obserwatorium było tak im-

czątkowo wizualne, a od 1905 roku foto
graficzne. Obserwował planety: Wenus, 
Marsa i Jowisza. W 1874 obserwował przej
ście Wenus przed tarczą słoneczną. W la
tach 1874-1910 obserwował 39 komet. Dla 
wielu otrzymał widmo, a jego obserwacje 
komety Halleya do dziś cytuje się w litera
turze. Wydał dwa katalogi widm gwiazdo
wych. Pierwszy z 1884 zawierał widma 2202
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gwiazd. Drugi katalog zawierał widma i 
wielkości gwiazdowe 1048 gwiazd o dekli
nacjach z przedziału: -14° — H4° i uważa
ny był za największe naukowe osiągnięcie 
obserwatorium Konkołego-Thege. W 1883 
wydał monografię poświęconą instrumen
tom astronomicznym, w której szeroko o- 
mówił przyrządy do analizy widmowej oraz 
przyrządy jego własnej konstrukcji: foto- 
heliograf i fotoheliostat.

Obserwatorium Konkołego-Thege od 
1879 roku wydawało przez 23 lata roczni
ki obserwacyjne, najpierw po niemiecku, 
a od 1901 roku po węgiersku. Założyciel 
obserwatorium był autorem wielu artyku
łów z astronomii i meteorologii, które o- 
publikował w czasopismach niemieckich i 
węgierskich. Był również członkiem: Royal 
Astronomical Society, Assotiation Scien- 
tifique de France i Deutche Astronomi- 
sche Gesellschaft oraz wielu węgierskich 
towarzystw naukowych. Imię Konkołego- 
Thege nosi jedna z planetoid, inna upa
miętnia Hurbanowo — miasto, gdzie za
łożył on swoje obserwatorium.

W pierwszym dniu konferencji uczest
nicy wysłuchali referatów poświęconych 
Konkolemu-Thege jako astronomowi, 
prekursorowi astrofizyki, meteorologowi 
i geofizykowi. Przedstawiono również ży
ciorys i działalność założyciela obserwato
rium. Wieczorem składano wieńce na gro
bie Konkolego-Thege, jego małżonki oraz 
dwóch synów. Groby te znajdujące się kie
dyś na cmentarzu, obok wybudowanej przez 
Konkolego-Thege kaplicy, dzisiaj stoją sa
motnie na wzgórzu, prawie w centrum mia
steczka. Składaniu wieńców towarzyszyły 
pieśni śpiewane przez akademicki chór 
Tfcmpus z Bratysławy. Chór ten miał wy
stęp jeszcze w miejscowym kościele kato
lickim oraz następnego dnia, w czasie uro
czystego otwarcia obserwatorium.

Uroczyście otwierane obserwatorium, 
jest odbudowanym obserwatorium Kon
kolego-Thege. Zewnętrzne ściany oraz ko
puły są takie, jak na starych zdjęciach, na
tomiast wnętrza są przystosowane do no

wych funkcji. Zarówno w obserwatorium 
astronomicznym jak i meteorologicznym i 
geofizycznym jest mnóstwo instrumentów 
z czasów założyciela, wykonanych w jego 
warsztatach. Obie wojny światowe szczę
śliwie nie doprowadziły do zniszczenia tych 
cennych pamiątek i dochowały się one do 
naszych czasów w stanie umożliwiającym 
wykonywanie pomiarów.

Po drugiej wojnie światowej w Hurba- 
nowie powstało Słowackie Centrum As
tronomii Amatorskiej. Wybudowano no
we budynki i dokupiono sprzęt astrono
miczny z firmy Zeiss z Jeny. Rozpoczęło 
pracę małe planetarium wyposażone w a- 
paraturę ZKP-1, taką jak w polskich pla
netariach w Grudziądzu, Warszawie, Gdy
ni i Szczecinie.

W Hurbanowie prowadzone są głów
nie obserwacje Słońca, co umożliwia he- 
liostat o średnicy luster 60 cm. Przed laty, 
gdy w Hurbanowie pracował Milan A n - 
t a l ,  znany obserwator komet, obserwo
wano tam również komety i małe planetki.

Słowackie Centrum Astronomii Ama
torskiej wydaje czasopismo Kozmos, kolo
rowy dwumiesięcznik o formacie naszych 
Postępów astronomii.

Każdego roku organizowane są Zloty 
Młodych Astronomów — tygodniowe o- 
bozy astronomiczne z udziałem młodzieży 
z Polski, Rosji, Niemiec, Węgier, Bułgarii, 
Włoch, dawniej także Jugosławii i Rumu
nii. W czasie obozu młodzież pracuje w 
różnych sekcjach: Słońce, gwiazdy zmien
ne, materia międzygwiezdna i małe ciała 
Układu Słonecznego. Oprócz obserwacji 
młodzież ma zapewniony bogaty program 
sportowo-turystyczny. Jest to z pewnością 
ciekawa oferta wakacyjna, a przy dobrej 
pogodzie możliwość obserwowania nieba, 
na co w roku szkolnym nie ma zwykle cza
su i warunków. Międzynarodowy chara
kter obozu umożliwia nawiązanie przyjaź
ni, ćwiczenie w używaniu języków obcych i 
lepsze poznanie problemów młodzieży w 
różnych krajach.

Trzeciego dnia konferencji odbyło się
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spotkanie gospodarzy z gośćmi zagranicz
nymi i dyskusja na temat możliwości współ
pracy. Wzięli w nim udział goście: z Włoch z 
Unii Miłośników Astronomii z Padwy — 
Roberto B i z z o 11 o i Ankony — Stefa- 
no R o s o n i, z Węgier z Obserwatorium 
Astronomicznego Urania w Budapeszcie 
— E ó d B o t h  i Otto Z o  m b o r  i, z Nie
miec z Centrum Astronomicznego B. H. 
Burgel w Poczdamie — Rudolf K ó n i g i 
Jurgen T es ke, z Rosji z Obserwatorium 
Domu Młodzieży w Moskwie — Tatiana i 
Dmitrij M o n a c h o w i e ,  z Polski z Ol
sztyńskiego Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego — Jadwiga B i a ł a  i Ka
zimierz S c h i l l i n g  oraz gospodarze ze 
Słowackiego Centrum Astronomii Ama
torskiej w Hurbanowie — Ivan D o r o -  
t o v i ć ,  L a d i s l a v  D r u g a ,  Marian 
L o r e n c ,  Bohuslav L u k a ć i Tfcodor 
P i n 16 r.

Słowacy i Węgrzy oferowali sprzedaż 
małych teleskopów. Atrakcyjność tej ofer
ty dla miłośników astronomii z innych kra
jów można ocenić przeliczając ceny na kon
kretną walutę i porównując to z ofertą w 
danym kraju. Zainteresowanym polskim 
miłośnikom astronomii Olsztyńskie Pla
netarium i Obserwatorium Astronomicz
ne może przesłać słowacką i węgierską o- 
fertę z cenami. Proponowano staże ob
serwacyjne w Hurbanowie — obserwacje 
Słońca i w Olsztynie — fotometria gwiazd 
zmiennych. Między poszczególnymi ośrod
kami będą wymieniane czasopisma astro
nomiczne, książki i inne materiały przy
datne w popularyzacji i dydaktyce. Będzie 
się również odbywać wymiana grup mło
dzieżowych w czasie wakacji.

Jadwiga Biała

III Seminarium
Meteorowo-Meteorytowe we Fromborku

Podobnie jak w 1991 roku latem 1992 
roku Frombork gościł uczestników III Se
minarium Meteorowo-Meteorytowego. 
Odbyło się ono w dniach 9-10 sierpnia, a

organizatorem była, tak jak poprzednio, 
Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA.

W Seminarium wzięło udział 28 osób z 
całej Polski, oraz goście z zagranicy. Byli 
to: Marcin B a r e  (Nowy Dwór Gdański), 
dr Jadwiga B i a ł a  (Olsztyn), Ścibor B u d - 
k o w s k i (Siekluki), Leszek C h r ó s t 
(Gliwice), Maciej C y b u l s k i  (Brusy), Li
lia C w i e t  ko  w (Moskwa), dr Walentin 
C w i e t k o w (Moskwa), Bartosz D ą 
b r o w s k i  (Tbruń), Anna G a r n y s (Gło
wno), Piotr G i 1 (Zamość), Dorota H e m -  
r a ń s k a (Częstochowa), Piotr J u s z 
c z y k  (Chełm), Anna K a s p e r s k a (Li
gota Książęca), Krzysztof K a s z e w s k i  
(Radom), Alicja K o c i ę b a  (Wrocław), 
Janusz W. K o s i n s k i (Frombork), Ane
ta J. L i s (Sandomierz), Zdzisław M o r - 
d a s (Grodzisk Mazowiecki), Grzegorz 
N i k i e l  (Bielsko-Biała), Arkadiusz O - 
1 e c h (Pruszcz Gdański) Andrzej S. P i 1 - 
s k i (Frombork), Edith P i l s k a  (From
bork), dr Kazimierz S c h i l l i n g  (Olsz
tyn), Piotr S c h i l l i n g  (Olsztyn), Irene
usz T. S ł a w i ń s k i (Nowa Ruda), Paweł 
S o b o t k o (Olsztyn), Krzysztof S o c h a  
(Zajesienie), Marcin S t o l a r z  (Prudnik), 
Dorota S z y m a ń s k a  (Radom) i Piotr 
Z i e l i ń s k i  (Kraków).

Seminarium rozpoczęto seansem w Pla
netarium pt. „Rok 1492”. Niejako nawią
zaniem do jednego z tematów pokazu, był 
pierwszy referat „Kamień z nieba w Ensis- 
heim — 500 lat temu”. A  Pilski omówił 
okoliczności spadku tego ciała oraz jego 
historię. Nakreślił również stan wiedzy o 
meteorytach w czasach dawnych i obec
nie. E. Pilska podzieliła się swoimi wraże
niami z pobytu w Ensisheim, ilustrując 
opowiadanie slajdami. Następnie o swo
ich badaniach meteorytów mówił dr W. 
Cwietkow z Moskwy. Jego referat „Deszcz 
meteorytów żelaznych Sikhote-Alin”, i- 
lustrowany bogato slajdami i rysunkami, 
wzbudził znaczne zainteresowanie. Mete
oryt Sikhote-Alin spadł 12 lutego 1947 
roku niedaleko od Władywostoku i oprócz 
dużej masy materii, którą zbiera się do tej
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pory, pozostawił po sobie pole kraterów. 
O tym „Gdzie w Polsce mogą być m eteo
ryty” omówiła A  J. Lis. Autorka w opar
ciu o dostępne materiały przedstawiła miej
sca, w których prawdopodobieństwo zna
lezienia meteorytu jest największe. Nad 
tym „Czy planetoidy mają swoje księży
ce?” zastanawiał się w swoim wystąpieniu 
A  Olech. Wyjaśnienie tego problemu za
pewne przyczyniłoby się do poznania ewo
lucji i zachowania tej grupy ciał oraz ich 
związku z różnymi grupami meteorytów. 
Na zakończenie pierwszego dnia swoimi 
przemyśleniami na temat poszukiwań i ko
lekcjonowania meteorytów podzieliła się 
z uczestnikami Seminarium dr J. Biała w 
„Kilku uwagach początkującego miłośni
ka meteorytów”.

Następnego dnia w Obserwatorium As
tronomicznym MMK mowa była o obser
wacjach meteorów. O „Określeniu aktyw
ności i funkcji jasności meteorów z obser
wacji wizualnych” mówił dr W. Cwietkow.

Z KORESPONDENCJI

Jeszcze o równaniu Keplera

W listopadowym numerze Uranii opubli
kowałem artykuł o numerycznym rozwią
zywaniu równania Keplera, w którym przed
stawiłem między innymi metodę profeso
ra Grzegorza S i t a r s k i e g o .  Wkrótce 
po ukazaniu się artykułu przekonałem się, 
że Profesor jest nie tylko jednym z auto
rów często publikujących w Uranii, ale rów
nież jej uważnym czytelnikiem. Jego kry
tyczne oko spoczęło na moim tekście i oto 
Profesor zjawił się u mnie ze swymi uwa
gami. Nie ma co ukrywać — zasłużyłem na 
nie.

Pierwsza nieścisłość, jakiej się dopuś
ciłem, to postać równania Keplera i jed
nostki, w których wyraża się w nim kąty. 
Otóż napisałem, że kąty należy wyrażać w 
radianach (dla przypomnienia — kąt peł
ny ma 360° czyli 2ji radianów; stąd bardzo 
prosta formula przejścia od miary stop-

Z  porównania dokonanego w dyskusji, wy
nikło, że w ogólnych zarysach metody są 
oparte na podobnych założeniach. I na ko
niec wyniki uzyskane przez polskich ob
serwatorów przedstawił B. Dąbrowski w 
referacie „Perseidy’91 — wyniki prac”.

Podsumowania Seminarium dokonał J. 
W. Kosiński. Poinformował też o rezygnacji 
z funkcji głównego koordynatora Sekcji 
Meteorów i Meteorytów PTMA. Nowym 
koordynatorem został Andrzej S. Pilski.

Uczestnicy i organizatorzy zaliczyli Se
minarium do udanych. Spełniło ono swoje 
podstawowe zadanie: pozwoliło wymienić 
doświadczenia i uwagi ludziom z różnych 
stron kraju (i nie tylko).

A  zanim zaprosimy na kolejne Semi
narium, polecamy dostępny w Sekcji (ad
res: SMM PTMA, skr. poczt. 6, 14-530 
Frombork) biuletyn zawierający streszcze
nia referatów z sierpnia 1992.

Janusz W. Kosiński

niowej do łukowej: aby uzyskać wartość a  
w radianach kąta a° wyrażonego w sto
pniach posługujemy się wzorem:

K

a ~ m * a °
— a jak obliczyć wartość kąta w stop
niach znając jego wartość w radianach?). 
W przypadku posługiwania się kom pute
rem rzeczywiście ten sposób jest najwy
godniejszy i podana przeze mnie postać 
równania Keplera

M  = E  -  e sin E  
jest ścisła. Jednak przy posługiwaniu się 
kalkulatorem z funkcjami trygonometrycz
nymi, który wymaga kątów w stopniach (a 
szczególnie jeśli kalkulator nie ma w ogó
le funkcji trygonometrycznych i biedny ra
chmistrz musi posłużyć się tablicami try
gonometrycznymi!) wygodniej jest użyć po
staci następującej:

M° ~ E °  — e° sin E°,
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gdzie kąty muszą być wyrażone w stop
niach! Chcący posługiwać się miarą sto
pniową Czytelnicy powinni w podanych 
przeze mnie wzorach iteracyjnych zastą-

. 180° pić e przez wartość e° =  K e.
Znajomość anomalii prawdziwej v nie 

jest niezbędna dla obliczenia odległości 
heliocentrycznej ciała na orbicie. Zamiast 
podanego przeze mnie wzoru w poprze
dnim artykule, wprowadzonego dla łatwiej
szego skojarzenia z rysunkiem, można po
służyć się wzorem:

<7(1- cos E)r =  a (l  -  cos E) =  ;--------- L,
1 — e

gdzie a jest półosią wielką orbity, a q od
ległością perycentrum.

Kolejna sprawa to kwestia istnienia roz
wiązań równania Keplera i ich dokładnoś
ci. Rozwiązanie równania Keplera istnie
je zawsze, lecz na ogół nie można przed
stawić go w postaci skończonej, tak samo 
jak w postaci skończonej nie można przed
stawić liczby n. Jednak zarówno liczba Jt 
jak i rozwiązania równania Keplera to bar
dzo dobrze określone liczby i teoretycznie 
można obliczyć je z dowolną dokładnoś
cią, to znaczy zbliżyć się do rzeczywistej — 
choć nieznanej! — jej wartości bardziej 
niż pewien przyjęty próg. W praktyce li
mituje nas dokładność reprezentacji liczb 
w pamięci komputera — tak jest w zasto
sowaniach równania Keplera w mechani
ce nieba. Można by teoretycznie napisać 
program, który obliczałby rozwiązanie rów
nania Keplera z dokładnością np. 100 cyfr 
po przecinku, lecz (pomijając kwestię p o 
datności takiego rozwiązania) jego autor 
musiałby samodzielnie napisać procedury 
dodawania, mnożenia, dzielenia i odejmo
wania oraz obliczania funkcji trygonome
trycznych z taką właśnie łub większą do
kładnością. Tl»k więc, ze ściśle matematy
cznego punktu widzenia, nigdy nie uzyska 
się idealnej zgodności kolejnych przybli
żeń rozwiązania w metodach numerycz
nych, choć każda iteracja — czego także 
niestety wyraźnie nie napisałem poprze

dnio — przybliża nas do rozwiązania. Prak
tycznie jednak można uzyskać taką zgod
ność w zakresie dokładności liczb reprezen
towanych w pamięci komputera. T\i właś
nie ujawnia się przewaga metody profeso
ra Sitarskiego nad innymi metodami. Otóż, 
co nie dość jasno wyłożyłem w poprze
dnim artykule, pozwala ona na rozwiąza
nie równania Keplera z maksymalną do
kładnością, na jaką pozwala nasz kompu
ter czy kalkulator; użytkownik nie musi 
kłopotać się o określanie pożądanej do
kładności rozwiązania i może praktycznie 
bez przeróbek przenosić napisany w jed
nym z języków programowania algorytm 
między maszynami o rozmaitej dokładnoś
ci reprezentacji wewnętrznej liczb. Tym
czasem w metodzie klasycznej i metodzie 
Mecusa może okazać się, że program prze
niesiony z dokładniejszej maszyny na mniej 
dokładną nie działa, to znaczy nie może 
osiągnąć zadanej dokładności.

Popełniłem też pewną nieścisłość defi
niując algorytm metody klasycznej. Mia
nowicie zalecałem przyjęcie jako wartości 
początkowej E0 = n. Klasycznie podsta
wia się pod E0 = M  (ale tylko w tej meto
dzie); zarówno metoda Sitarskiego jak me
toda Meeusa wymagają Ea =  jt); mój wy
bór podyktowany był chęcią przedstawie
nia porównania szybkości zbieżności me
tod przy identycznych wartościach począt
kowych. Przy przyjęciu E0 = M  czas reali
zacji dla metody klasycznej wyniósł 6.48 s, 
a liczba iteracji 89195 (por. Tabela 1 w 
poprzednim artykule).

Znacznie poważniejszy błąd przytrafił 
mi się przy przepisywaniu algorytmu me
tody profesora Sitarskiego z programu nu
merycznego na postać strawną dla ludzi. 
Otóż prawidłowa postać tego algorytmu 
wygląda następująco:

1. Obliczamy M dła danej daty ze wzo
ru M  = n At (pamiętajmy o wyrażeniu M  
w radianach!)

2. Pod Ei podstawiamy n
3. Obliczamy Mx = Ei -  e sin £ i
4. Podstawiamy M„ =  M X\ E 0 = E\
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5. Obliczamy E 1= E a +
M  —

1 -  e cos E0
6. Obliczamy Afj =  E x -  e sin E x
7. Badamy warunek zakończenia algo

rytmu badając M, Ma i Af,. Jeśli
|Afi — M\  > \M0 — M\,  

to koniec obliczeń, jeśli nie, to przecho
dzimy do punktu 4.

Jeszcze raz przepraszam za nieścisłości 
i wprowadzenie w błąd; niech mój przypa
dek będzie przestrogą: formułując algo
rytmy i przepisując formuły trzeba spraw
dzać, sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać.

Maciej Bzowski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Kwiecień 1993 r.

Słońce: Z  dnia na dzień góruje coraz wy
żej, w związku z czym w ciągu miesiąca 
dnia przybywa prawie o dwie godziny: w 
Warszawie 1 kwietnia Słońce wschodzi o 
5hl l m, zachodzi o 18h10m, a 30 kwietnia 
wschodzi o 4h8m, zachodzi o 19h0m. W kwiet
niu Słońce wstępuje w znak Byka.

ło zerowej wielkości. W e n u s  po złą
czeniu ze Słońcem już od połowy miesiąca 
powinna być widoczna nisko nad wschod
nim horyzontem jako Gwiazda Poranna 
-4.3 wielkości. M a r s  świeci wieczorem 
na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt i Ra
ka; Mars ciągle oddala się od Ziemi i w

D ane dla obserwatorów Słońca (na 13 czasu środk.-europ.)

Data
1993

P Bo Lo
£88$

:
Data
1993

P Bo Lo

IV 1 -26.19 -6.50 152.02 IV 17 -25.87 -5.39 300.84
3 -26.25 -6.38 125.64 19 -25.70 -5.22 274.42
5 -26.28 -6.26 99.24 21 -25.50 -5.04 248.00
7 -26.29 -6.13 72.85 23 -25.27 -4.86 221.58
9 -26.27 -6.00 46.45 25 -25.01 -4.68 195.16

11 -26.21 -5.86 20.05 Ili 27 -24.72 -4.49 168.74
13 -26.12 -5.70 353.65 29 -24.40 -4.30 142.31
15 -26.02 -5.55 327.24 < : V 1 -24.05 -4.10 115.88

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
13 l h27m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy 
mieli w drugiej połowic miesiąca, bowiem 
kolejność faz Księżyca jest w kwietniu na
stępująca: pełnia 6d20h, ostatnia kwadra 
13d21h, nów 22dl h i pierwsza kwadra 29d14h. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 5 kwiet
nia, a w apogeum 18 kwietnia. Po raz 
drugi w tym roku tarcza Księżyca zakryje 
Wenus, ale zjawisko to nie będzie u nas 
widoczne.
Planety i planetoidy: M e r k u r e g o  mo
żemy obserwować rankiem nisko nad 
wschodnim horyzontem jako gwiazdę oko-

ciągu miesiąca jasność jego spada od +0.6 
do +1 wielk. gwiazd. J o w i s z a  możemy 
obserwować prawie całą noc jako jasną 
gwiazdę -2.4 wielkości w gwiazdozbiorze 
Panny. S a t u r n ,  U r a n  i N e p t u n  
przebywają na niebie jeszcze zbyt blisko 
Słońca i są trudne do obserwacji. P 1 u - 
t o n dostępny jest w drugiej połowie nocy 
na granicy gwiazdozbiorów Wagi i Węża, 
ale tylko przez duże teleskopy (ok. 14 
wielk. gwiazd.). Natomiast żadna z czte
rech największych planetoid nie jest wi
doczna.
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Meteory: Od 19 do 24 kwietnia promie
niują meteory z roju kwietniowych L i-  
r y d ó w.  Radiant meteorów leży w po
bliżu Wegi, najjaśniejszej gwiazdy w gwiaz
dozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 
18h8ra, deki. +32°. W tym roku warunki 
obserwacji są bardzo dobre (Księżyc w 
nowiu).

* * *

l d14h Wenus w dolnym złączeniu ze 
Słońcem.

2/3d O 21h15m obserwujemy koniec zać
mienia 2 księżyca Jowisza; księżyc ten po
jawi się nagle z cienia planety blisko pra
wego brzegu tarczy, patrząc przez lunetę 
odwracającą. Po północy księżyc 1 i jego 
cień przechodzą na tle tarczy Jowisza; ob
serwujemy początek przejścia: księżyca o 
l h43m i cienia o l h48m.

3/4d Księżyc 1 przechodzi za tarczą i 
przez strefę cienia Jowisza. O 22h 50m ob
serwujemy początek zakrycia, a o l h9ra ko
niec zaćmienia tego księżyca.

4d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: księżyca o 22h20m i cienia o 
22h29m.

5d19h Merkury w największym zachod
nim odchyleniu od Słońca (w odl. 28°).

6dl l h Złączenie Jowisza z Księżycem w 
odl. 7°.

9d Księżyc 2 ukryty jest za tarczą i w 
cieniu Jowisza. O 23h49m obserwujemy ko
niec zaćmienia (w lunecie odwracającej z 
prawej strony, blisko brzegu tarczy planety).

10/1 l d Księżyc 1 przechodzi za tarczą 
Jowisza. O 24h34m nastąpi początek zakry
cia, a o 3h3m koniec zaćmienia tego księ
życa.

1 l d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Księżyc 1 rozpocznie 
przejście o 21h53m, a jego cień pojawi się 
na tarczy planety o 22h10m. Koniec przej
ścia księżyca nastąpi o 24h4ra, a cienia o 
24h22m.

12d Wieczorem dwa księżyce Jowisza 
ukryte są za tarczą i w strefie cienia plane
ty. Obserwujemy koniec zaćmienia (bli

sko prawego brzegu tarczy): księżyca 1 o 
21h32m i księżyca 3 o 24h53m.

13d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 16h z Neptunem w 
odl. 3°, a o 18h z Uranem w odl. 4°.

14d O 16h Mars znajdzie się w złącze
niu z Polluksem, jedną z dwóch jasnych 
gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt (w odl.
5°).

16d O 12h nastąpi złączenie Merkurego 
z Wenus w odl. 8°, a o 21h złączenie Księ
życa z Saturnem w odl. 7°.

16/17d Księżyc 2 przechodzi za tarczą 
Jowisza. O 23h7m nastąpi początek zakry
cia, a o 22h3m koniec zaćmienia tego księ
życa.

18/19* Księżyc 1 i jego cień przechodzi 
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia 
księżyca o 23h8m, a jego cienia o 24h4m; 
koniec przejścia księżyca o l h49ra, a cienia 
o 2h16m.

^ l S 11 Bliskie złączenie Wenus z Księ
życem. Zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie na Hawajach, na 
Oceanie Spokojnym, w Ameryce Północ
nej, na południowej Grenlandii i w Irlan
dii. Wieczorem księżyc 1 Jowisza ukryty 
jest w cieniu planety, a księżyc 3 zbliżą się 
do brzegu tarczy; o 23h7m nastąpi koniec 
zaćmienia księżyca 1, a o 24h9m początek 
zakrycia księżyca 3.

20* O 2h48m Słońce wstępuje w znak 
Byka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 30°. O 3h Wenus nieruchoma w rekta- 
scensji, o 5h złączenie Merkurego z Księ
życem w odl. 8°.

22d22h Neptun nieruchomy w rektas- 
censji.

23/24d Po północy księżyc 2 zbliża się 
do brzegu tarczy Jowisza. O l h23m obser
wujemy początek zakrycia tego księżyca 
przez tarczę planety.

25/26d Tfej nocy dwa księżyce i ich cie
nie przechodzą na tle tarczy Jowisza. Ob
serwujemy koniec przejścia księżyca 2 (o 
22hl m) i jego cienia (o 23h 16m) oraz po
czątek przejścia księżyca 1 (o l h23m) i jego 
cienia (o l h 59m).
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26d13h Uran nieruchomy w rektascensji.
26/27d Księżyc 1 przejdzie za tarczą Jo

wisza; możemy obserwować początek za
krycia o 22h31m i koniec zaćmienia o l h21m.

27d Wieczorem księżyc 1 przechodzi na 
tle tarczy Jowisza wraz ze swym cieniem. 
Obserwujemy koniec przejścia: księżyca 1 
o 22h0m i jego cienia o 22h39m.

29dl h Złączenie Marsa z Księżycem w 
odi. 6°.

30 Do 22 41m po tarczy Jowisza wę
druje plamka cienia jego 3 księżyca.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim. Uwa
ga: jeśli nastąpi zmiana czasu na lelni, na
leży do każdego momentu dodać 1 .

Opracował G. Sitarski
mmm-mm wmm mm 

‘Wszystkim, którzy nadesfad nam Życzenia Świąteczne i 9{ęzvoroczne |  
Zarząd Qfozvny FTM& i ĄęcCafcja „Uranii" 

siadają  gorące podziękowania
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