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Nad oczywistym dla każdego faktem, te  
niebo w nocy jest ciemne, przez całe wieki 
przechodzono na ogół do porządku dzien
nego, a pytanie „dlaczego?" zostało właś
ciwie sformułowane dopiero na początku 
ubiegłego stulecia przez Heinricha W. Ol- 
bersa, niemieckiego lekarza i astronoma, za
służonego odkrywcę oraz badacza komet i 
planetoid. Brak zadowalającej na nie od
powiedzi spowodował, że w słownictwie as
tronomicznym pojawiło się pojęcie parado
ksu fotometrycznego lub paradoksu Olber- 
sa. Warto przypomnieć, co o nim pisał w 
1968 roku Włodzimierz Zonn, profesor Uni
wersytetu Warszawskiego, wybitny astronom
i popularyzator astronomii: „Ze wszystkich 
rozważań kosmologicznych paradoks foto- 
metryczny jest niewątpliwie czymś najbar
dziej 'dotykalnym ’ i przez to zaskakującym. 
Przed Olbersem nikomu prawie nie przy
szła do głowy myśl o tym, że daleki, niewi
dzialny świat może w końcu decydować o 
tym, czy niebo ma być czarne, czy też świe
cić oślepiającym blaskiem. Niechże ten przy
kład świadczy o tym, że zagadnienia kos
mologii mogą się ocierać o nasze życie co
dzienne, a zatem nauka ta nie jest aż tak 
oderwana od życia, jakby się to nam mogło 
wydawać. „O tym, co współczesna astrono
mia ma do powiedzenia na temat parado
ksu Olbersa, dowiemy się ze wstępnego ar
tykułu Andrzeja SOŁTANA. Drugi z głów
nych tekstów oferowanych w tym miesiącu 
poświęcony jest zagadnieniom, które także 
niemal ocierają się o nasze życie codzien
ne, gdyż dotyczą Księżyca, na którym już 
przecież 25 lat temu stanął pierwszy czło
wiek Mogłoby się więc wydawać, że to naj
bliższe Ziemi ciało niebieskie powinno być 
nam dobrze znane. Artykuł Stanisława R. 
BRZOSTKIEW1CZA ukaże jednak para- 
doksalność tego mniemania. Trzecim i być 
może najatrakcyjniejszym walorem tego nu
meru są piękne fotografie, których większość 
wykonali laureaci tegorocznego konkursu 
Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba.

V_____________________________________ J

Czytelnikom „Uranii” i wszystkim Mifośnikpm Astronomii najlepsze życzenia 
z  okflzji Świąt Hożego g ro d zen ia  i 9{pwego 1995 fRgkji skfada

Z arządęfów ny FTMX. i IRgdakfja „Uranii”
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Andrzej Sołtan — Warszawa 

CZY NIEBO JEST CZARNE?

Przypomnijmy postawiony ponad 170 lat 
temu przez niemieckiego astronoma Hein
richa 0 1 b e r s a problem „Dlaczego nie
bo w nocy jest czarne?”* Tb niemądre na 
pierwszy rzut oka pytanie okazało się jed
nak wcale nie tak naiwne. Jeżeli bowiem 
Wszechświat jest mniej więcej równomier
nie wypełniony gwiazdami i jest przy tym 
wieczny, niezmienny oraz nieskończony, 
to — gdy spojrzymy w niebo w dowolnym 
kierunku — nasz wzrok nie będzie mógł 
biec w nieskończoność. Zawsze bowiem 
na linii naszego widzenia pojawi się gwiaz
da. Żeby to lepiej zrozumieć, wyobraźmy 
sobie, że znajdujemy się w głębi rozległe
go, nieskończenie rozległego, lasu. Jasną 
jest rzeczą, że w którąkolwiek stronę spoj
rzymy nasz wzrok padnie na pień drzewa, 
czasem bliskiego, czasem bardzo odległe
go. Nie możemy jednak liczyć, że pomię
dzy kolumnami drzew dostrzeżemy skraj 
lasu; założyliśmy bowiem przed chwilą, że 
las, z którego chcemy wyjrzeć „na ze \^  
nątrz” jest nieskończony. Jeżeli zatem w 
naszym lesie w każdym kierunku widzimy 
drzewa, to we Wszechświecie o analogicz
nych własnościach w każdym kierunku nasz 
wzrok musi paść na jakąś gwiazdę. A  to 
oznacza, że w nocy powinno być jasno, jak 
w dzień. A właściwie znacznie jaśniej. Za
uważmy, że gdy dokładnie z każdego kie
runku dochodzi do nas światło gwiazd, to 
tak, jakby cała półkula nieba widoczna 
nad horyzontem promieniowała z inten
sywnością Słońca. A  nasze Słońce zajmuje 
tylko niewielki fragment nieba...

Z  przedstawionego rozumowania wi
dać, że zarówno w dzień, jak i w nocy nie

bo powinno nam się ukazywać jako roz
grzana do białości powłoka. Stąd już tylko 
krok do stwierdzenia, że nie tylko życie na 
Ziemi byłoby niemożliwe, ale że w ogóle 
Ziemia nie mogłaby istnieć. Tymczasem 
nie tylko istniejemy, ale z pewnością nie
bo w nocy jest bardzo ciemne. Oczywistej 
sprzeczności nie rozwiąże argument, że po
równanie gwiazd do drzew w lesie jest złe, 
bo drzewa mają grube pnie a gwiazdy są 
prawie punktami. W naszym rozumowa
niu istota podobieństwa gwiazd i drzew 
tkwi w tym, że obie klasy obiektów mają 
skończone rozmiary. Chociaż gwiazdy są 
bardzo małe w porównaniu do odległości 
międzygwiazdowych, to jednak stosunek 
ten ma wartość skończoną. A  to już wy
starcza. Nie pomoże tu nawet uwaga, że 
gwiazdy są skupione w galaktykach, a więc 
z pewnością nie wypełniają Kosmosu rów
nomiernie. Ttzeba szukać innych rozwią
zań tego paradoksu. Jedna z podstawo
wych prawd logiki mówi, że drogą popra
wnego rozumowania nie można dojść do 
fałszu, jeżeli tylko wyjściowe założenia by
ły słuszne. Dziś wiemy, że „wyjściowe za
łożenia” w rozumowaniu Olbersa są nie
prawdziwe. Wszechświat nie jest bowiem 
ani wieczny, ani niezmienny, co najwyżej 
może jest nieskończony, ale tego na razie 
nie jesteśmy pewni.

W jaki sposób uwzględnienie faktu, że 
Wszechświat nie trwał wiecznie w formie 
takiej, w jakiej go teraz oglądamy ratuje 
nas od oślepiającego blasku nieba? Tb pro
ste: załóżmy, że np. 10 miliardów lat temu 
w całym Wszechświecie nie było gwiazd, 
(w naszym rozumowaniu wystarczy przyjąć

* W rzeczywistości problem ten był wcześniej dyskutowany i pewne elementy „paradoksu Olbersa” zostały 
zauważone już przez Keplera. Olbers znany jest wszakże nie tylko dlatego, że przypomniał astronomom, że taki 
problem istnieje. Był również cenionym obserwatorem i odkrywcą planetoid, a jednocześnie prowadził praktykę 
lekarską, był bowiem z wykształcenia medykiem. Być może — zatem — w Bremie, gdzie mieszkał pod koniec 
XVIII i w pierwszej połowie X IX  wieku znany był bardziej jako lekarz niż astronom...
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że gwiazdy nie świeciły). Zapalenie w pew
nym momencie wszystkich gwiazd sprawi, 
że będziemy mogli je wreszcie zobaczyć, 
ale — przecież — nie wszystkie od razu. 
Do Ziemi dobiegną najpierw promienie 
jedynie od gwiazd położonych blisko; świa
tło wszak też potrzebuje czasu na pokona
nie odległości do Ziemi. Gwiazd znajdu
jących się w odległościach większych niż 
10 mld lat świetlnych na razie nie zobaczy
my. Będziemy musieli poczekać tyle cza-

Heinrich Wilhelm Olbers (1758-1840).

su, ile potrzebuje światło na przebycie tej 
odległości. Jeżeli wszystkie gwiazdy na ko
mendę zaczęły świecić 10 mld lat temu, to 
aby zobaczyć gwiazdy odległe np. 20 mld lat 
świetlnych będziemy musieli jeszcze pocze
kać drugie 10 mld lat. Dla ziemskiego ob
serwatora niebo w miarę upływu czasu bę
dzie się stawać coraz jaśniejsze, gdyż wciąż 
większa i większa liczba gwiazd będzie 
mogła oświetlać Ziemię. Nie martwmy się 
jednak tą perspektywą. Własności praw
dziwego Wszechświata odbiegają znacznie 
od przyjętych wyżej. W  rzeczywistości nie 
grozi nam w przyszłości stopniowe „pod

grzewanie” jak na włączonej do prądu ku
chence elektrycznej, w której początkowo 
zimna spirala powoli staje się coraz bar
dziej czerwona.

Czas wrócić do porównania z początku 
artykułu. Utrzymywałem tam, że gwiazdy 
wokół Ziemi zasłaniają nam „otchłanie” 
Kosmosu i niczym drzewa w lesie nie po
zwalają spoglądać dowolnie daleko. Przy 
zachowaniu odpowiednich proporcji po
równanie to jest poprawne. Ale Wszech
świat jednak różni się np. od Puszczy Kam
pinoskiej pod jednym względem (oczywiś
cie nie tylko pod tym jednym). W puszczy 
drzewa stoją nieruchomo, natomiast gwiaz
dy znajdujące się w galaktykach uczest
niczą w rozszerzaniu się Wszechświata. In
nymi słowy, gwiazdy — pomijając oczy
wiście naszą Galaktykę — uczestniczą w 
ucieczce galaktyk. Prędkość tej ucieczki 
jest tym większa im dalej galaktyka się znaj
duje. Musimy teraz porzucić podobieństwa 
naszego podróżowania w Kosmosie jako 
pasażerowie Układu Słonecznego do spa
cerowania po lesie i zastanowić się, czy 
fakt rozszerzania się Wszechświata wpły
wa na rozwiązanie problemu Olbersa. Oka
zuje się, że tak. Zagadnienie rozchodze
nia się światła w ekspandującym Kosmo
sie jest jednak dosyć skomplikowane i bę
dziemy musieli się zadowolić przybliżo
nym potraktowaniem problemu.

Przypomnijmy, że względny ruch źró
dła promieniowania i obserwatora spra
wia, że długość fali światła odbieranego 
jest inna niż wysłanego. Zmiana długości 
fali jest tym większa im szybciej względem 
siebie poruszają się „nadajnik” i „odbior
nik”. Ważne jest przy tym, że wzajemne
mu oddalaniu towarzyszy wzrost długości 
fali. Znaczy to, że w rozszerzającym się 
Wszechświecie, gdzie „wszystko” ucieka 
od „wszystkiego”, na Ziemi będziemy ob
serwować zwiększenie długości fali pro
mieniowania wysłanego przez galaktyki. — 
Ależ to przecież „zwykłe” przesunięcie ku 
czerwieni! — powie każdy kto choć trochę 
interesuje się astronomią. Tb prawda; ale
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my spróbujemy wyciągnąć wnioski płyną
ce z tych rozważań, dla paradoksu Olbersa.

Zacznijmy od energii niesionej przez 
światło wysłane przez dalekie galaktyki. 
Jak wiadomo, energia fotonu E  jest pro
porcjonalna do częstości promieniowania 
v: E=hv, gdzie h jest współczynnikiem pro
porcjonalności — stałą Plancka. Stwierdzi
liśmy, że efekt Dopplera powoduje zwięk
szenie długości fali promieniowania odda
lających się galaktyk; tym samym, zmniej
szeniu ulega częstość promieniowania, bo
wiem częstość v jest związana z długością 
fali A wzorem: v=c/A, gdzie c jest prędko
ścią światła. Zatem identycznemu zmniej
szeniu podlega również energia docierają
cego do Ziemi promieniowania. Spadek 
energii docierającego do Ziemi promienio
wania jest dokładnie tym, czego nam bra
kowało w dotychczasowych rozważaniach. 
Spadek ten oznacza bowiem zmniejszenie 
jasności widomej odległych galaktyk. A na 
tym właśnie polegał nasz problem: jak to 
się dzieje, że światło ogromnej liczby od
ległych galaktyk nie „sumuje się zgodnie 
ze zdrowym rozsądkiem” i niebo pozosta
je ciemne?

Na tym jednak nie koniec. Wiemy już, 
że energia docierających do nas fotonów 
jest tym mniejsza im dalej znajduje się 
galaktyka, która go wysłała. Również w 
takim samym stosunku spada liczba foto
nów, rejestrowanych w jednostce czasu (np. 
w ciągu 1 s). Oświetlenie produkowane 
przez odległe galaktyki ulega zmniejsze
niu zarówno z powodu spadku energii fo
tonów, jak i ich liczby. Nie oznacza to, że 
część fotonów „ginie” po drodze. Zmniej
szenie strumienia fotonów wynika jedynie 
z faktu rozszerzania się Wszechświata. Wy
obraźmy sobie, że oddalająca się galakty
ka wysyła fotony w równych odstępach cza
su. Każdy foton biegnący w kierunku Zie
mi dotrze do nas po czasie t=dd, gdzie d 
jest odległością galaktyki. Ale musimy pa-
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miętać, że odległość ta stale wzrasta (gala
ktyka się oddala), zatem następny foton 
będzie miał do przebycia trochę dłuższą 
drogę, kolejny foton jeszcze trochę dłuż
szą itd. Oddalanie się galaktyki sprawia, 
że kolejne fotony mając do przebycia co
raz to większe odległości, potrzelfują na 
to coraz więcej czasu; fotony będą się jak
by spóźniać ze swoim przybyciem na Zie
mię, czyli my będziemy je odbierać rza
dziej niż zostały wysłane.

Pełna dyskusja paradoksu Olbersa wy
maga uwzględnienia geometrycznych włas
ności rozszerzającego się Wszechświata, 
co wykracza poza ramy tego artykułu. Na
sze rozważania możemy podsumować na
stępująco: Wszechświat nie jest statyczny 
i nie trwał wiecznie w formie podobnej do 
obecnej; kilka, może kilkanaście miliar
dów lat temu nie istniały gwiazdy i galak
tyki; promieniowanie odległych galaktyk 
jest osłabione wskutek rozszerzania się 
Wszechświata. Powyższe fakty pozwalają 
uniknąć sprzeczności wynikających z ro
zumowania Olbersa.

Rozwiązaliśmy problem lekarza z Bre
my i rozumiemy już, dlaczego w nocy nie
bo jest czarne. Jaki jest zatem sens roz
trząsać tytułowy problem: czy niebo jest 
czarne, skoro zarówno „obserwacja” (wy
starczy spojrzeć w nocy w niebo) jak i „teo
ria” (paradoks Olbersa został pomyślnie 
rozwikłany) dają jednakową, twierdzącą od
powiedź?

Otóż to, czy rzeczywiście dają? Z  na
szych rozważań wynika jedynie, że niebo 
„nie powinno” w nocy jasno świecić. I to 
się rzeczywiście zgadza z codzienną (właś
ciwiej należałoby powiedzieć — conocną) 
obserwacją. Czy jednak niebo jest całkiem 
czarne? Przede wszystkim, co rozumiemy 
pod tym pojęciem? Zgodnie ze zdrowym 
rozsądkiem, powiemy, że coś jest całkiem 
czarne* jeżeli nie wysyła żadnego światła, 
albo — szerzej — żadnego promieniowa-

URANIA

* Zwrotu „całkiem czarne” nie należy mylić z pojęciem ciała doskonale czarnego, które w fizyce ma ściśle 
określony sens i nie pokrywa się z potoczną definicją czerni.
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nia, czyli po prostu nie świeci. Rozpatrz
my najpierw widzialny zakres widma pro
mieniowania elektromagnetycznego. Us
tawmy lunetę w pogodną noc w dowolnym 
kierunku (oczywiście powyżej horyzontu) 
i sprwadźmy, czy rzeczywiście w polu wi
dzenia jest zupełnie ciemno. Jeżeli przy
padkiem luneta została nakierowana na 
Księżyc, albo jasną planetę, to z pewno
ścią nikt nie będzie twierdzić, że w polu 
widzenia panuje ciemność. Ależ oczywiś
cie — powie ktoś — należy ustawić lunetę 
z dala od Księżyca, jasnych planet i gwiazd. 
Po chwili namysłu dodamy: luneta musi 
być ustawiona tak, aby w polu widzenia 
nie było w ogóle jakichkolwiek ciał nie
bieskich. Wówczas w wizjerze nie dostrze
żemy żadnego światła i powiemy, że rze
czywiście niebo jest czarne. Trzeba zatem 
jedynie wybrać odpowiedni kierunek — 
jeżeli taki kierunek istnieje. Tli dochodzimy 
do sedna zagadnienia. Mówiliśmy wcześ
niej, że w nieskończonym Wszechświecie 
w każdym kierunku napotkamy prędzej, 
czy później gwiazdę. A czy we Wszech
świecie o skończonych rozmiarach taka sy
tuacja nie może się zdarzyć? Las, z któ
rego nie widać okolicznych pól ma prze
cież zawsze skończoną liczbę drzew. Je
żeli w naszych rozważaniach galaktyki we 
Wszechświecie (a nie indywidualne gwiaz
dy) spełniać będą rolę drzew, to jesteśmy 
blisko odpowiedzi na tytułowe pytanie. W 
ostatnich latach dokonano istotnego po
stępu w rejestracji bardzo słabych (i od
ległych) galaktyk. Przy użyciu kamer CCD 
można obecnie obserwować obiekty do 
mniej więcej 28m. Liczba galaktyk widocz
na na tak „głębokich” zdjęciach nieba jest 
ogromna: sięga miliona w jednym stopniu 
kwadratowym. Galaktyki te na ogół mają 
niewielkie rozmiary kątowe. Średnica ich 
typowo jest rzędu 1 sekundy luku. Łatwo 
obliczyć, że przy tak znacznym zagęszcze
niu, galaktyki będą często zasłaniać się wza
jemnie. Dokładnie tak, jak dalsze drzewa 
zostają zasłonięte przez znajdujące się bli
żej. Jeszcze gdzieniegdzie dostrzegamy

„czarne” niebo w przerwach między ga
laktykami, ale możemy przypuszczać, że 
zwiększenie czułości obserwacji doprowa
dzi do „wypełnienia” dziur galaktykami 
jeszcze słabszymi, np. 30m. Tfego w lej 
chwili nie wiemy na pewno, gdyż — po
służmy się „astronomicznym” żargonem 
— nie znamy zliczeń galaktyk powyżej 
28m. Dla oceny rzędu występujących wiel
kości przyjmijmy wstępnie, że średnio na 
1" kwadratową przypada jedna galaktyka 
30™. Oznacza to, że 1 stopień kwadratowy 
nieba oświetla Ziemię równie silnie, jak 
gwiazda 12m, a zsumowana jasność całej 
półkuli widocznej nad horyzontem odpo
wiada gwieździe 1.4m. Mówiąc o galakty
kach 30m przekroczyliśmy nieznacznie za
kres jasności najsłabszych obiektów fakty
cznie obecnie obserwowanych. Nasze oce
ny jasności nieba nocnego są zatem przy
bliżone, ale zapewne nie odbiegają istot
nie od rzeczywistości. Obserwacje wska
zują bowiem, że w pobliżu 27-28” liczba 
galaktyk przestaje silnie wzrastać wraz ze 
wzrostem wielkości gwiazdowych. Przesu
wając próg czułości naszych obserwacji w 
kierunku coraz słabszych obiektów, się
gamy wzrokiem dalej w głąb Kosmosu, a 
tym samym patrzymy na coraz młodszy 
Wszechświat. Mamy podstawy przypusz
czać, że w przypadku galaktyk zbliżamy 
się już do kresu podróży w czasie i prze
strzeni. Zwiększając czułość detektorów 
nie dostrzeżemy dalszych galaktyk dlate
go, że „dalej” oznacza również „wcześniej”, 
a wcześniej galaktyki mogły po prostu je
szcze nie istnieć.

Bardziej dociekliwy Czytelnik zauwa
ży, że analogia drzewa — galaktyki nie jest 
doskonała. Pnie drzew są nieprzezroczy
ste, natomiast galaktyka składająca się z 
gwiazd nie stanowi praktycznie żadnej prze
szkody dla światła. Zatem jasność powie
rzchniowa nieba powinna być sumą jas
ności powierzchniowych galaktyk widocz
nych w danym kierunku. Nasze oceny po
zostają jednak nadal poprawne z dwu po
wodów. Po pierwsze, galaktyki zawierają
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materię rozproszoną, czyli także pyl, który 
decyduje o nieprzezroczystości galaktyki.* 
Po drugie, powiedzieliśmy wyżej, że liczba 
wszystkich galaktyk prawdopodobnie nie 
przekracza znacznie liczby galaktyk ob
serwowanych do 28m, czyli na linii widze
nia nie może znajdować się ich zbyt wiele. 
Oczywiście ten wynik należy traktować z 
dużą ostrożnością ze względu na wiele po
czynionych przybliżeń.

Nasze dotychczasowe rozważania mo
żemy podsumować następująco: niebo nie 
jest całkiem czarne, gdyż na ogół na linii 
widzenia znajdziemy galaktykę. Liczba ga
laktyk „jedna za drugą” jest zapewne nie
wielka. Jeżeli galaktyki w danym kierunku 
zawierają małe ilości pyłu, to możemy przez 
nie spojrzeć dalej i nasz wzrok nie na
potka niczego po drodze. Co dokładnie 
oznacza to „po drodze” powiemy za chwi
lę. Warto się jednak wcześniej zastanowić, 
jaki sens ma stwierdzenie, że pomiędzy 
gwiazdami w odległej galaktyce możemy 
dostrzec czarne niebo. Dla sformułowania 
odpowiedzi na temat jasności powierzch
niowej nocnego nieba raczej niewielki, po
za jednym. Uwidacznia nam ono bowiem, 
jaką rolę dla naszego problemu ma zdol
ność rozdzielcza instrumentu. Z  zagadnie
niem tym zetknął się po raz pierwszy Gali
leusz, gdy przez lunetę spojrzał w kierun
ku Drogi Mlecznej. Obszar ten dla oka 
nieuzbrojonego nie jest „czarny”. Użycie 
lunety natychmiast to wyjaśnia: pozornie 
rozmyta emisja z Drogi Mlecznej to wynik 
dodawania się światła dużej liczby słabych 
gwiazd. Dla nas jest to zrozumiałe i oczy
wiste, ale w czasach Galileusza stanowiło 
doniosłe odkrycie.

Z  identycznym problemem spotkali się 
astronomowie stosunkowo niedawno, bo 
30 lat temu. Tym razem jednak pytanie 
dotyczyło nie światła widzialnego, a pro
mieniowania rentgenowskiego. Promienio
wanie to jest pochłaniane przez atmosferę

ziemską. Dopiero wykorzystanie technik 
kosmicznych umożliwiło odkrycie jego po
zaziemskich źródeł i dało początek nowej 
gałęzi nauki — astronomii rentgenowskiej. 
Jedną z pierwszych zagadek, przed który
mi stanęli astronomowie zajmujący się tą 
dziedziną stanowiło pochodzenie promie
niowania rentgenowskiego, które dociera 
do Ziemi ze wszystkich kierunków z mniej 
więcej jednakowym natężeniem. Oczywiś
cie, oprócz tej rozproszonej emisji okre
ślanej jako rentgenowskie promieniowa
nie tła odkryło wiele źródeł dyskretnych, 
które zostały następnie w większości zi
dentyfikowane z rozmaitymi obiektami w 
Galaktyce, lub poza nią. Wydawało się, że 
mamy do czynienie z dwoma typami emi
sji promieniowania rentgenowskiego. Je
den obejmuje szeroką klasę źródeł dys
kretnych, drugi to promieniowanie tła. Pa
miętajmy jednak, że pierwsze detektory 
promieniowania rentgenowskiego były bar
dzo niedoskonałe zarówno pod względem 
czułości, jak i zdolności rozdzielczej. W 
miarę ulepszania instrumentów służących 
detekcji promieniowania rentgenowskie
go „zmieniał się” stosunek natężenia pro
mieniowania tła do natężenia produko
wanego przez źródła dyskretne. Odkrywa
no bowiem coraz więcej słabych źródeł, 
które uprzednio nie byty widoczne jako 
indywidualne obiekty, a dawały o sobie znać 
jedynie w postaci rozmytej emisji podob
nie jak słabe gwiazdy Drogi Mlecznej. Uży
wając jeszcze raz żargonu powiemy, że w 
miarę doskonalenia technik obserwacyj
nych ulegała zwiększeniu część promie
niowania tła, która pozwalała się rozdzie
lić na źródła dyskretne; tym samym malała 
ta część, którą nadal rejestrowano jako 
emisję ciągłą. Ilustrację tego zjawiska sta
nowi rentgenowskie „zdjęcie” fragmentu 
nieba (fot. 1) wykonane za pomocą tele
skopu rentgenowskiego umieszczonego na 
satelicie ROSAT Przedstawia ono kwa-

* Ilość pyłu w „młodych” galaktykach nie jest znana. Przypus7.cza się jednak, że dawniej było go mniej niż 
obecnie.



12/1994 URANIA 327

Fot. 1. Fragm ent gwiazdozbioru W ielkiej Niedźwiedzicy w m iękkich prom ieniach R entgena (1 -2  keV). O braz 
o  boku 68’ został uzyskany za pom ocą teleskopu rentgenow skiego um ieszczonego na orbicie okołoziem skiej na 
pokładzie niem iecko-am erykańsko-ąngielsk iego satelity ROSAT. W ysoka kątowa zdolność rozdzielcza in stru 
m entu  w środkowej części zdjęcia i długi czas ekspozycji (około  140 000 s) pozwoliły zarejestrow ać ponad 100 
źródeł dyskretnych. Część tych źródeł została już  zidentyfikowana z obiektam i optycznymi, z których ogrom ną 
większość stanow ią aktywne jąd ra  galaktyk, w tym -  często — kwazary. (D zięki uprzejm ości M ax-1 'lanck-In- 
stitu t fu r ex tra terrestriche  Physik).

dratowy obszar o boku nieco ponad 68’ 
w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. 
Specyficzna konstrukcja zwierciadła tele
skopu zdolnego skupiać w ognisku pro
mienie rentgenowskie sprawia, że kątowa 
zdolność rozdzielcza instrumentu szybko 
pogarsza się w miarę oddalania od osi op

tycznej. Powoduje to, że jedynie w pobliżu 
środka zdjęcia obraz jest ostry, natomiast 
przy brzegach staje się niewyraźny. W cen
trum fotografii widać dużo indywidualnych 
źródeł, natomiast im dalej od środka, tym 
mniej konkretnych obiektów, a więcej roz
mytej poświaty. Dokładna analiza pozwoliła
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ustalić, że 60% rentgenowskiego promie
niowania tła pochodzi w istocie od znacz
nej liczby źródeł dyskretnych (na omawia
nym zdjęciu doliczono się ponad stu obiek
tów). A  co z pozostałymi 40%? Nie może
my z absolutną pewnością twierdzić, że 
reszta promieniowania tła da się w całości 
rozdzielić na indywidualne obiekty przy 
użyciu czulszych instrumentów. W tej chwi
li już jednak wiadomo, że znaczna część 
(około połowa tych 40%) pozostałego pro
mieniowania tła wykazuje fluktuacje in
tensywności identyczne do tych, jakie wy
twarza duża liczba bardzo słabych źródeł. 
Jest zatem pewne, że istnieją źródła rent
genowskie tak słabe, że nie możemy ich 
zarejestrować jako indywidualne obiekty, 
a których obecność przejawia się jedynie 
w nierównomiernym rozkładzie promie
niowania tła. Można jeszcze dodać, że roz
ważania na temat statystycznych własności 
już zidentyfikowanych źródeł rentgenow
skich wskazują, że jeszcze słabsze obiek
ty, których istnienia nie możemy obecnie 
stwierdzić żadnymi metodami obserwacyj
nymi tworzą pozostałe 20% promienio
wania tła. Tak więc, w dziedzinie rentge
nowskiej, w odróżnieniu od światła widzial
nego, niebo wydaje się być czarne, jeżeli 
posługujemy się instrumentem o dostate
cznie wysokiej czułości i zdolności rozdziel
czej. Przypuszczamy, że docierające do Zie
mi z Kosmosu promieniowanie elektro
magnetyczne w całym zakresie fal krót
szych od promieniowania nadfioletowego, 
czyli — oprócz promieni rentgenowskich 
— również promienie y, pochodzą od in
dywidualnych źródeł, a promieniowanie tła 
w ścisłym znaczeniu nie istnieje.

Całkiem odmienna sytuacja panuje w 
zakresie dalekiej podczerwieni i fal jesz
cze dłuższych — milimetrowych i centy
metrowych. TU musimy wrócić do naszej 
podróży w głąb Kosmosu, którą rozpoczę
liśmy w poszukiwaniu najsłabszych i naj
dalszych galaktyk. Jeżeli będziemy konty

nuowali naszą wędrówkę, to — jak już 
stwierdziliśmy — dotrzemy do obszarów 
Wszechświata, w których nie istniały jesz
cze ani gwiazdy, ani galaktyki. Materia roz
mieszczona była wprawdzie dosyć nierów
nomiernie, pozostawała jednak chłodna i 
ciemna, a obiekty występujące obecnie je
szcze nie powstały. Idąc jednak jeszcze da
lej, znajdziemy się w końcu w zupełnie 
innym otoczeniu. Pamiętajmy bowiem, że 
przesuwając się w przestrzeni przemiesz
czamy się wstecz w czasie. A  Wszechświat 
im był młodszy, tym był bardziej gęsty. Wie
my, że wzrost gęstości pociąga za sobą 
wzrost temperatury. Zatem, cofając się w 
czasie dostatecznie daleko, osiągniemy ob
szary cieple, a nawet rozgrzane do bia
łości. Obecne modele kosmologiczne i — 
przede wszystkim — obserwacje mówią, 
że Wszechświat kilkaset tysięcy lat po Wiel
kim Wybuchu był rzeczywiście gorący, a 
ponieważ gorąca materia świeci, Wszech
świat oprócz materii był wypełniony rów
nież promieniowaniem. Przez pewien czas 
materia i promieniowanie znajdowały się 
w stanie równowagi, tzn. fotony były po
chłaniane i równie często emitowane przez 
chaotycznie poruszające się elektrony. W 
wyniku rozszerzania się Wszechświata, je
go temperatura malała. Materia, która po
czątkowo istniała w stanie plazmy, czyli 
mieszanki cząstek elementarnych, w tym 
głównie protonów i elektronów*, gdy tem
peratura spadła do 3000-3500 K zamie
niła się w „zwykły” gaz, czyli w neutralne 
atomy. Zmniejszyła się wtedy gwałtownie 
liczba swobodnych elektronów, które do
tychczas oddziaływały z kwantami promie
niowania elektromagnetycznego, a foto
ny, istniejące w tym momencie uzyskały 
możliwość poruszania się bez przeszkód.

Rozejrzyjmy się wokół i zastanówmy, 
co z tego „wszystkiego” dotrwało do na
szych czasów. Materia nieznacznie tylko 
zmieniła swój skład. Kilka procent ato
mów wodoru zamieniło się w cięższe pier-

* Nieco ponad 20% masy stanowiły jądra atomów helu, czyli cząstki a.
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wiastki w wyniku reakcji jądrowych we wnę
trzach gwiazd oraz w procesach towarzy
szących wybuchom supernowych. A co sta
ło się z kwantami promieniowania? Gdzie 
podziało się morze fotonów światła wy
pełniające Wszechświat równie intensyw
nie, jak żar w piecu hutniczym? Odpo
wiedź jest zaskakująca: fotony przemie
rzające Kosmos we wszystkich kierunkach 
przetrwały do chwili obecnej w niezmie
nionej liczbie. Dlaczego ich zatem nie ob
serwujemy? Ależ obserwujemy, tylko w 
znacznie zmienionej formie. Od tamtych 
odległych czasów Wszechświat rozszerzył 
się ponad tysiąckrotnie, a to sprawia, że 
gęstość przestrzenna tych pierwotnych fo
tonów zmniejszyła się 10003, czyli miliard 
razy. Proces uwalniania fotonów od od
działywania z materią zaszedł bardzo daw
no temu. Jest to równoważne stwierdze
niu, że fotony, które do nas docierają obe
cnie pochodzą z bardzo daleka. Wykorzy
stując prawo Hubble’a, powiemy, że odle
głość ta odpowiada przesunięciu ku czer
wieni około 1200. Zatem światło widzial
ne po przewędrowaniu tak znacznej drogi 
uległo zamianie na fale elektromagnetycz

ne o długości 1200 razy większej, czyli o- 
koło 1 mm, co przypada w tzw. zakresie 
mikrofal. Promieniowania takiego oczy
wiście nie zobaczymy gołym okiem, ale 
można je stosunkowo łatwo zarejestro
wać za pomocą specjalnych urządzeń. Po 
raz pierwszy jego istnienie stwierdzono bli
sko 30 lat temu. Od tego czasu liczne eks
perymenty potwierdziły przewidywania teo
retyczne na temat jego rozkładu widmo
wego oraz niemal idealnej izotropii. Pro
mieniowanie mikrofalowe tła dociera do 
nas z odległych w czasie i przestrzeni ob
szarów Kosmosu rzeczywiście ze wszyst
kich kierunków jednakowo intensywnie. 
Niebo w tym zakresie widmowym nie jest 
czarne. Wręcz przeciwnie, świeci jednako
wym „blaskiem”, jaki daje materia roz
grzana do temperatury blisko 3 K. Jest to 
niewiele w stosunku do temperatur, do 
których przywykliśmy na Ziemi, ale po
nieważ promieniowanie to odbieramy do
kładnie z każdego kierunku, jasność po
wierzchniowa nieba w zakresie mikrofal 
jest stosunkowo duża i przekracza jasność 
nieba zsumowaną w całym pozostałym za
kresie widma.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

KSIĘŻYC WCZORAJ I DZIŚ

Księżyc to nasz najbliższy sąsiad kosmicz
ny i jednocześnie nie biorąc pod uwagę 
globu ziemskiego — najlepiej zbadane cia
ło Układu Słonecznego. Jest to chyba cał
kiem zrozumiałe, krąży on bowiem tak 
blisko Ziemi, że już gołym okiem widać 
na nim tyle szczegółów, ile na żadnej pla
necie nie można dostrzec przez duży na
wet teleskop, a od roku 1959 uczeni ba
dają Księżyc za pomocą coraz doskonal
szych sond kosmicznych,, w latach 1969- 
1972 po jego powierzchni odbyło krótkie 
spacery dwunastu amerykańskich astro
nautów, przeprowadzili oni tam różne eks
perymenty naukowe, rozstawili odpowied

nie przyrządy pomiarowe własnoręcznie 
zebrali 382 kg próbek gruntu księżycowe
go. Mogłoby się zatem komuś wydawać, że 
już wszystko lub prawie wszystko wiemy 
o Księżycu, że nasz bliski sąsiad kosmicz
ny nie ukrywa przed nami zbyt wielu taje
mnic. Tymczasem wcale tak dobrze nie 
jest i — co warto podkreślić — współ
cześni planetolodzy mają do rozwiązania 
nie tylko więcej, ale i znacznie trudniej
szych problemów od swych kolegów sprzed 
pół wieku. Dziś wprawdzie znamy już od
powiedzi na wiele niegdyś zadawanych py
tań, lecz — jak to zazwyczaj w nauce bywa 
— wciąż pojawiają się nowe. Zresztą nie-
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które z tych starych problemów nadal po
zostają dla planetologów „twardym orze
chem do zgryzienia” i — mimo olbrzymie
go postępu w technice obserwacyjnej — 
trudno powiedzieć, czy prędko znajdą roz
wiązanie. Rozstrzygnięto na przykład to
czony latami spór o pochodzenie księży
cowych kraterów, przez jednych uważa
nych za wygasłe wulkany, przez drugich za 
twory wybite przez spadające meteoryty. 
Ale na pytanie o pochodzenie samego Księ
życa — tak jak przed laty — brak właś
ciwie definitywnej odpowiedzi.

Istnieje jeszcze wiele luk w wiedzy
o Księżycu i ich przegląd rozpoczniemy od 
omówienia aktualnego stanu jego karto
grafii. Komuś bowiem słabo obeznanemu 
z tym zagadnieniem może się wydawać, że 
pod tym względem uczeni nie mają sobie 
nic do zarzucenia i że w tej dziedzinie o- 
siągnięto postęp na miarę XX wieku, to
też współczesne mapy globu księżycowe
go o ile nie dorównują, to zapewne mało 
ustępują mapom globu ziemskiego. W rze
czywistości wcale tak dobrze nie jest i — 
co może kogoś zdziwić — współczesne ma
py Księżyca są mniej dokładne od najno
wszych map Marsa, a wkrótce najprawdo
podobniej ustępować również będą ma
pom Wenus. Thidno pewnie w to uwie
rzyć, lecz na mapach najbliższego nam są
siada kosmicznego wciąż znajdują się „bia
łe plamy” i przypuszczalnie znikną dopiero 
dzięki obrazom otrzymanym w roku 1994 
za pomocą sondy Clementine 1. Idzie tu 
oczywiście o niewielki fragment powierz
chni odwrotnej półkuli Księżyca, ściślej 
zaś mówiąc — o „skrawek” leżący w po
bliżu jego południowego bieguna, gdyż ob
szaru tego nie objęły obrazy otrzymane za 
pomocą dawniejszych sond. Mamy na my
śli głównie pięć sond Lunar Orbiter, które 
w latach 1966-1967 krążyły dokoła Księ
życa w charakterze jego sztucznych sateli
tów i drogą radiową przekazywały na Zie
mię tak wówczas podziwiane obrazy księ
życowej powierzchni. Pierwsze trzy sondy 
z tej serii poruszały się nad równikiem, dwie

ostatnie przelatywały nad biegunami, dzięki 
czemu przekazane przez nie obrazy w za
sadzie pokrywają całą powierzchnię na
szego sąsiada kosmicznego, a wyjątek sta
nowi tylko wspomniany wyżej „skrawek”. 
Sondy te były wyposażone zarówno w ka
mery z szerokokątnymi obiektywami, jak
i w kamery z teleobiektywami, pozwalają
cymi na otrzymywanie obrazów o dużej sile 
rozdzielczej (widać na nich utwory topo
graficzne o średnicy powyżej 1 m). A  za
tem pierwsze z nich obejmowały całą po
wierzchnię Księżyca i posłużyły do opra
cowania jego ogólnej mapy, drugie nato
miast przedstawiały jedynie wybrane frag
menty tej powierzchni i na ich podstawie 
wybrano miejsca na przyszłe lądowiska wy
praw załogowych programu Apollo. A  po
nieważ owe lądowiska miały być zlokali
zowane na zwróconej ku nam półkuli Księ
życa, mapy tej półkuli musiały być opraco
wane bardzo starannie, przede wszystkim 
wymagano od nich dużo większej dokład
ności niż od map jego odwrotnej strony,. 
Nie należy się zatem dziwić, że zaledwie 
parę lat temu udało się uczonym przy po
łudniowo-zachodnim brzegu Mare Orien- 
tale odkryć nieznany, sporych rozmiarów 
krater meteorytowy. Było to możliwe dzięki 
przekazanemu na Ziemię w dniu 9 grud
nia 1990 roku przez mknącą ku Jowiszowi 
sondę Galileo doskonałemu obrazowi nie
widocznej półkuli globu księżycowego.

Z  tego rodzaju niespodziankami topo
graficznymi Księżyca planetolodzy winni 
ostatecznie uporać się do końca bieżące
go stulecia. Jeszcze bowiem w latach dzie
więćdziesiątych uczeni amerykańscy zamie
rzają wysłać ku naszemu sąsiadowi kosmi
cznemu zupełnie nowego typu sondę, któ
ra ma być wyposażona w supernowoczes
ną aparaturę badawczą, a między innymi 
w kamerę umożliwiającą otrzymywanie o- 
brazów powierzchni globu księżycowego 
o nieosiągalnej dotąd sile rozdzielczej. Moż
na zatem mieć nadzieję, że na przełomie 
XX i XXI wieku planetolodzy będą dys
ponowali nie tylko bardzo dokładną mapą
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obu półkul Księżyca, lecz także innymi da
nymi na temat tego ciała niebieskiego, co 
umożliwi rozwiązanie wielu ważnych pro
blemów. Dotyczy to również kraterów, tych 
najczęściej występujących utworów topo
graficznych zarówno na Księżycu, jak i na 
wielu innych obiektach Układu Słonecz
nego. Bo wprawdzie niemało już o nich wie
my, spór o ich pochodzenie — jak wspo
mniano — został rozstrzygnięty na korzyść 
hipotezy meteorytowej, to jednak ukry
wają przed nami jeszcze wiele tajemnic. 
Nie potrafimy na przykład nic pewnego 
powiedzieć na temat mechanizmu, w wy
niku którego powstały interesujące łań
cuszki kraterów na Księżycu. Polega to na 
tym, że środki kraterów tworzących dany 
łańcuszek położone są na wspólnym okrę
gu, przy czym ich średnice zazwyczaj zmniej
szają się równomiernie, co — według ro
syjskiego planetologa Michała M. S z e -  
m i a k i n a — można wyrazić następują
cym wzorem:

gdzie dn to średnica pierwszego w łańcu
szku krateru, a d„+1 jest średnicą każde
go następnego z kolei krateru. Za przy
kład może służyć znajdujący się w pobliżu 
południowego bieguna Księżyca wyjątko
wo regularny, niemal „klasyczny” łańcu
szek, składający się z sześciu dużych kra
terów. Otwiera go krater Clavius (225 km 
średnicy), drugie miejsce zajmuje krat w  
Logomontanus (145 km średnicy), trzecie 
— krater Wilhelm (107 km średnicy), czwar
te — krater Heinsiius (66 km średnicy), 
a na końcu usadowiły się dwa mniejsze, 
bezimienne kratery. Nie ulega najmniej
szej wątpliwości, że wymienione kratery 
są z sobą związane pewną zależnością, wska
zującą wyraźnie na jedność procesu, w wy
niku którego powstały. Ale o jaki tu pro
ces chodzi i w jakich okolicznościach się 
on odbywa?

Na powyższe pytania planetolodzy nie 
potrafili na razie udzielić konkretnych od
powiedzi. O wiele łatwiejsza do rozwiąza

nia może okazać się zagadka „liniowych 
łańcuszków kraterowych, występujących 
głównie na odwrotnej stronie Księżyca, choć 
nie brakuje ich także na półkuli zwróco
nej zawsze ku Ziemi. Tworzą je kratery 
o niewielkich rozmiarach, leżących ciasno 
jeden obok drugiego mniej więcej wzdłuż 
linii prostej, osiągającej niekiedy nawet 
100 km długości. Na uwagę zasługuje przy 
tym fakt, iż łańcuszki te nigdy nie układają 
się dokładnie w kierunku północ-połud
nie łub wschód-zachód, lecz położone są 
raczej ukośnie, czyli jakby diagonalnie. Ale 
to samo w zasadzie można powiedzieć o 
podobnych łańcuszkach kraterowych, dzię
ki sondom Voyager odkrytym przed kilku
nastu laty na powierzchni Callisto. W, tym 
jednak przypadku mamy do czynienia z 
dużo okazalszymi strukturami, składają
cymi się z większej liczby kraterów i osią
gającymi niekiedy aż 600 km długości. Do 
niedawna i te twory stanowiły zagadkę dla 
planetologów, lecz tym razem przyroda by
ła wyjątkowo łaskawa i sama podała nie
mal gotowe rozwiązanie. Bo w tym sensie 
wypada chyba traktować losy komety Shoe- 
maker-Levy 9, która została uwięziona w 
polu grawitacyjnym Jowisza, stając się na 
krótko jego satelitą. Podczas przejścia przez 
peryjowium w roku 1992 zbliżyła się do 
tej olbrzymiej planety zaledwie na odle
głość 43 000 km i siły pływowe rozerwały 
jądro komety na 21 części. Wtedy też jej 
orbita uległa takim zmianom, że przy ko
lejnym powrocie — jak obliczono — mu
siała zderzyć się z Jowiszem, co istotnie 
nastąpiło w roku 1994 (poszczególne frag
menty jądra komety spadały na planetę 
w okresie od 16 do 22 lipca). Nietrudno 
sobie chyba wyobrazić, że gdyby okruchy 
jądra komety Shoemaker-Levy 9 spadły 
na powierzchnię jednego z satelitów naj
większej planety Układu Słonecznego, wy
biłyby w niej 21 kraterów, a te utworzy
łyby właśnie tego rodzaju łańcuszek. Naj
prawdopodobniej w taki sam sposób po
wstały łańcuszki kraterów odkrytych na po
wierzchni Callisto.



332 URANIA 12/1994

Sztucznie barwiona mozaika 53 zdjęć powierzchni Księżyca wykonanych przez sondę Galileo 7 grudnia 1992 r.

(fot. NASA/JPL).

Czyżby takie samo lub bardzo podob
ne było pochodzenie liniowych łańcusz
ków kraterowych na Księżycu? Za wcześ
nie jeszcze, by na tak zadane pytanie u- 
dzielić twierdzącej odpowiedzi, lecz i od
rzucić powyższej tezy też na razie nie moż
na, bo wprawdzie nikt dotąd nie zaobser
wował zderzenia globu księżycowego z ko
metą, to jednak w przeszłości do tego ro
dzaju katastrof niewątpliwie dochodziło. 
A  zresztą i dziś na Księżyc zapewne spa
dają mniejsze lub większe fragmenty jąder

kometarnych, bo przecież krąży on tak bli
sko Ziemi, a ta — zdaniem amerykańskie
go planetologa Eugene M. S h o e m a 
ker  a — jest dość często bombardowana 
takimi właśnie obiektami. W roku 1983 
uczony wystąpił z tezą, iż każdego roku 
wpada do ziemskiej atmosfery poruszają
cy się z prędkością 15-20 km/s przynaj
mniej jeden fragment komety lub płane- 
toidy o średnicy około 10 metrów i masie 
dochodzącej do 1000 ton. Na szczęście at
mosfera naszej planety na tyle gęsta, że
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obiekt taki zostaje wyhamowany wysoko 
nad powierzchnią Ziemi, jego energia ki
netyczna zamienia się w ciepło i w rezul
tacie intruz całkowicie wyparowuje już w 
górnych warstwach atmosfery. Towarzyszy 
temu oczywiście potężna ekspozycja, nie
kiedy porównywalna z eksplozją bomby a- 
tomowej zrzuconej w roku 1945 na H iro
szimę, co jednak z powierzchni naszej pla
nety trudno zaobserwować. Dziś już wie
my, że nie są to tylko przypuszczenia, gdyż 
w ostatnich latach istotnie odkryto podo
bnych rozmiarów obiekty, które przelaty
wały bardzo blisko globu ziemskiego. Na 
tej podstawie uczony amerykański David 
L. R a b i n o w i t z  ocenia, iż wyznaczona 
przez Shoemakera częstotliwość zderzeń 
Ziemi z nadlatującymi z Kosmosu intru
zami jest przynajmniej 10-100 razy zani
żona i zdaje się potwierdza to raport opu
blikowany jesienią 1993 roku przez Pen
tagon. Oparty on został na danych uzyska
nych za pomocą amerykańskich satelitów 
wojskowych, które w latach 1975-1992 za
rejestrowały w ziemskiej atmosferze aż 136 
tego rodzaju wybuchów, czyli — jak nie
trudno obliczyć — 8 wybuchów przypada 
na rok.* Możemy zatem śmiało sądzić, że 
takie obiekty spadają również na Księżyc, 
a ponieważ nie posiada on atmosfery, wy
bijają w jego skorupie odpowiedniej wiel
kości kratery. I w związku z tym warto 
wspomnieć o notatce, na jaką przed laty 
natrafiono w średniowiecznej kronice an
gielskiej. Informuje ona o niezwykłym zja
wisku, zaobserwowanym 18 czerwca 1178 
roku na Księżycu. W tym czasie był on 
w fazie tuż po nowiu i na niebie świecił 
tylko jego wąski sierp, ale w pewnej chwili 
nad górnym rogiem pojawiła się ognista, 
szybko zmieniająca swój kształt pochod
nia. Uczony angielski Jack B. H a r t u n g
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sądzi, iż zjawisko mógł wywołać upadek 
dużego obiektu, poruszającego się w prze
strzeni międzyplanetarnej z ogromną pręd
kością, toteż jego zderzenie z globem księ
życowym miało wymowną siłę. W miejscu 
tym powstał niewątpliwie sporych rozmia
rów krater i może to być krater Giordano 
Bruno. Ma on około 20 km średnicy, leży 
blisko brzegu odwrotnej strony Księżyca 
i — co w danym przypadku ma duże zna
czenie — jest młodym utworem. I w zwią
zku z tym powyższa hipoteza ma wiele cech 
prawdopodobieństwa.

Niestety, hipotezę Hartunga mogłyby 
potwierdzię lub obalić tylko badania prze
prowadzone bezpośrednio na Księżycu. Wy
jaśniłyby one zapewne wiele innych, rów
nie ważnych i wielce intrygujących każde
go planetologa zagadek. Wystarczy wspom
nieć o budowie wnętrza globu księżyco
wego, gdyż na ten temat wciąż posiadamy 
nadzwyczaj skąpe, a przy tym niezbyt pew
ne informacje. Nie znaczy to jednak wca
le, by sytuacja w tej dziedzinie była cał
kiem beznadziejna, bo uczeni od dawna 
dysponują odpowiednimi danymi, pozwa
lającymi wciągnąć jakieś wnioski na temat 
ogólnych właściwości wnętrza naszego są
siada kosmicznego. Od dawna przecież zna
my masę i wielkość Księżyca, toteż można 
było obliczyć jego średnią gęstość, która 
— jak pamiętamy — wynosi 3340 kg/m3. 
Ale średnia gęstość próbek gruntu księży
cowego dostarczonego przez wyprawy pro
gramu Apollo waha się w granicach od 
3100 do 3500 kg/m3, czyli — praktycznie 
biorąc — jest prawie taka sama jak śred
nia gęstość globu księżycowego. Tb daje 
dużo do myślenia, a w każdym razie na
leżałoby sądzić, że wnętrze Księżyca nie 
uległo znaczniejszej dyferencji i ze raczej 
uważać go należy za ciało o homogenicz-
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* Niektóre z tych eksplozji byty wyjątkowo silne i zostały zarejestrowane nawet przez naziemne detektory. Na 
przykład 1 października 1990 roku nad zachodnią częścią Pacyfiku nastąpił tak silny wybuch, że obserwator na 
Ziemi to niezwykłe zjawisko przyrody mógłby zauważyć w postaci krótkotrwałego błysku jasnością dorównują
cemu Słońcu, a po chwili usłyszałby wyraźny huk. Gdyby to nastąpiło nad Kuwejtem, wówczas ktoś niezorien
towany sądziłby, iż był świadkiem wybuchu ładunku termojądrowego. Do opisanej powyżej eksplozji doszło 
bowiem podczas kuwejckiego kryzysu.
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nej strukturze. Najprawdopodobniej w o- 
góle nie posiada jądra, jeżeli zaś ono ist
nieje, musi być bardzo małe. Tworzące glob 
księżycowy skały zostały oczywiście odpo
wiednio przetworzone przez wewnętrzne 
procesy, chociaż przebiegały one bardzo 
słabo, o wiele słabiej od analogicznych pro
cesów przebiegających we wnętrzu naszej 
planety. Planetolodzy zakładają, że stałe 
wnętrze Księżyca pokrywa gruba warstwa 
zastygłej, bogatej w piroksen i oliwiny mag
my. Natomiast skały, zawierające duże ilo
ści skaleni, tworzy księżycową skorupę. A 
ponieważ niemal od samego początku ist
nienia Księżyca jest ona bombardowana 
meteorytami, do pewnej głębokości zosta
ła gruntownie rozbita i w ten sposób po
wstało coś w rodzaju gruzu, przez plane- 
tologów zwanego regolitem (po grecku sło
wo „regos” znaczy mniej więcej to samo 
co kołdra). A  wszystko to pokrywa war
stwa pyłu, posiadającego zarówno właści
wości piasku, jak i mokrego śniegu. W każ
dym razie odciśnięte w nim ślady butów 
astronautów będą widoczne tysiące lat.

Próbki gruntu księżycowego dostarczo
ne na Ziemię przez amerykańskie wypra
wy załogowe programu Apollo i radziec
kie sondy automatyczne Łuna* stanowią 
główne źródło informacji o budowie i skła
dzie chemicznym skorupy naszego sąsiada 
kosmicznego. Większość z nich pochodzi 
z tamtejszych morz, bo tylko jedna wypra
wa — Apollo 16 — wylądowała w terenie 
górzystym, w związku z czym niektórzy pla
netolodzy mają wątpliwości, czy mogą one 
być reprezentowane dla całego Księżyca. 
Z  grubsza można je podzielić na skały ba
zaltowe i na brekcje, czyli na okruchy skal
ne zlepione drobnoziarnistym spoiwem. 
Tfe ostatnie są starsze i zdają się pochodzić 
z pierwotnej skorupy Księżyca, podczas
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gdy pierwsze stanowią najprawdopodob
niej fragmenty wtórnej pokrywy utworzo
nej później zastygłej magmy. W oparciu 
o wiek zbadanych próbek można wnios
kować, że kotliny mórz wybite zostały mniej 
więcej 3.8-4.2 miliarda lat temu, a więc 
w przybliżeniu 400-800 milionów lat po 
uformowaniu się globu księżycowego. Przy
wiezione przez wyprawy Apollo próbki 
tamtejszego gruntu zdają się też wskazy
wać na to, iż kotlina Mare Serenitatis na
leży do najstarszych formacji tego typu, 
a kotlina Mare Orientale byłaby dla od
miany jedną z najmłodszych. Natomiast do 
uderzenia, które wybiło kotlinę Mare Im- 
brium, doszło około 600 milionów lat po 
powstaniu Księżyca. Badania radiometry
czne dowodzą, że wspomniane kotliny zo
stały wypełnione magmą bazaltową 3.3- 
3.8 miliarda lat temu, czyli mniej więcej 
400-700 milionów lat po ich wybiciu przez 
spadające planetoidy lub inne obiekty kos
miczne. W tym czasie glob księżycowy miał 
już wyhamowaną rotację, a ponieważ na 
zwróconej ku Ziemi półkuli skorupa była 
cieńsza, tu magma mogła łatwiej się wy
dobyć na powierzchnię i tu głównie po
wstały morza księżycowe. Na odwrotnej 
stronie Księżyca morza stanowią wielką 
rzadkość.

Ale czy dostarczone na Ziemię próbki 
gruntu księżycowego spełniły wszystkie o- 
czekiwania Harolda Claytona U r e y ’a 
(1893-1981)? Wielki chemik amerykań
ski tuż przed wyprawami programu Apo
llo dowodził, że gdyby miał w ręku „ka
wałek Księżyca”, mógłby dużo powiedzieć 
nie tylko o jego przeszłości, ale i o prze
szłości całego Układu Słonecznego. Lau
reat nagrody Nobla (Urey otrzymał ją w 
roku 1934 za odkrycie deuteru) liczył po 
prostu na to, iż astronauci znajdą tam ma-

* Na temat próbek gruntu księżycowego dostarczonego przez sondę Luna 24 w Życiu Warszawy z 7 września 
1976 roku ukazała się odpowiednia notatka. Niestety, chochlik drukarski sprawił, iż znalazło się w niej na
stępujące zdanie: „Grunt księżycowy z Morza Kryzysów jest, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jaśniejszy niż 
grunt dostarczony przez stację Łuna 16, chociaż jeden i drugi pobrano z podobnych rejonów w Moskwie”. 
Czytelnicy od razu to zauważyli, powstał żartobliwy komentarz i Życie Warszawy tego dnia błyskawicznie 
zniknęło z kiosków. „Teraz wiemy — mówiono — gdzie znajduje się Morze Kryzysów.”
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teriał pierwotny, nie przetworzony wew
nętrznymi procesami, przypominający w 
jakimś stopniu węgliste chondryty. A  tym
czasem spotkał go srogi zawód, dostarczo
ne przez wyprawy Apollo próbki gruntu 
księżycowego to głównie skały wulkanicz
ne, powstałe niewątpliwie z przetopienia 
prymitywniejszego materiału, najprawdo
podobniej w temperaturze 1100-1200 °C. 
Mimo to stanowią one źródło cennych in
formacji, mówią zarówno o składzie che
micznym skorupy Księżyca, jak i o typach 
minerałów, które tę skorupę tworzą. Ana
liza wykazała, że zawierają dużo tlenu (o- 
koło 60% masy), drugie miejsce zajmuje 
krzem (16-17%), trzecie glin (6-10%), 
czwarte wapń (4-6% ), piąte magnez (3- 
6%), szóste żelazo (2-5% ), a siódme ty
tan (1-2%). A zatem najczęściej występu
jące w ziemskiej skorupie pierwiastki (O, 
Si, Al) w skorupie Księżyca reprezento
wane są niemal w takich samych ilościach 
wagowych, lecz metali (Fe i Ti) jest tam 
zdaje się nieco więcej. Na uwagę zasługuje 
fakt, że przywieziony przez wyprawy Apo
llo grunt księżycowy to materiał „suchy 
jak pieprz”. W każdym razie nie wykryto 
w nim ani jednej molekuły H 20  i w związ
ku z tym niektórzy uczeni sądzą, że wody 
tam nie ma i najprawdopodobniej nigdy 
nie było, co — jak się przekonamy — do
brze tłumaczy najnowsza hipoteza pocho
dzenia Księżyca. Mowa oczywiście o wo
dzie rodzimej, bo po odkryciu czapy po
larnej na Merkurym wielu planetologów 
uważa, iż lód wodny może występować ta
kże w okolicach księżycowych biegunów, 
lecz byłby to już lód pochodzenia kosmi
cznego. Jego dostarczycielami mogłyby być 
jądra kometarne lub ich fragmenty, które 
spadają od milionów lat na Księżyc i któ
re — miejmy nadzieję — nie w każdym 
przypadku do końca wyparowały w momen
cie zderzenia z jego skorupą. Resztek za- 
marzłej wody kometarnej można oczeki
wać na przykład w kraterach Amundsen, 
Hermite, Peary, gdyż do nich Słońce tylko 
od czasu do czasu na krótko zagląda, przy

czym nigdy nie oświetla jednocześnie ca
łego dna danego utworu. Uczony amery
kański James A r n o l d  obliczył nawet, iż 
takie pozostałości lodu kometarnego mo
gły zachować się co najmniej na obszarze
0 powierzchni 35000 km2. Stanowi to — 
jak łatwo obliczyć — zaledwie 0.1% ogól
nej powierzchni Księżyca.

A co w świetle najnowszych badań mo
żemy powiedzieć o pochodzeniu samego 
Księżyca? Nie jest to nowy temat, uczeni 
zajmowali się nim na długo przez wypra
wami załogowymi Apollo i uwzględniając 
ówczesną wiedzę doszli do wniosku, iż mo
gło to nastąpić według trzech scenariuszy:

1. Księżyc utworzył się z materii ode
rwanej od Ziemi w początkowym okresie 
jej istnienia;

2. Księżyc powstał z dala od Ziemi, po
czątkowo samotnie okrążał Słońce, lecz 
nie trwało to długo, bo został schwytany 
przez pole grawitacyjne naszej planety;

3. Księżyc powstał w tym samym czasie
1 miejscu co Ziemia i od początku był jej 
satelitą.

Autorem pierwszej, najstarszej z wymie
nionych wyżej hipotez był astronom an
gielski George Howard D a r w i n  (1845- 
1912). Syn wielkiego biologa (astronom 
był drugim z dziesięciorga dzieci Charlesa 
Darwina) zwrócił uwagę na to, iż przycią
ganie Ziemi przez Słońce powoduje wy
stępowanie w niej pływów i że powyższe 
zjawisko zmniejsza prędkość obrotu glo
bu ziemskiego. A  zatem — zakładał — w 
początkowym okresie swego istnienia mo
gła wirować znacznie prędzej niż obecnie i 
skutkiem tego wyburzyła się na równiku 
tak bardzo, że spory strzęp półpłynnej je
szcze materii oderwał się od niej i stop
niowo przeobraził w Księżyc. Co więcej — 
olbrzymi basen Oceanu Spokojnego to właś
nie owa „rana”, czyli miejsce rzekomego 
oderwania się materii. Niestety, wpraw
dzie ten scenariusz tłumaczył niektóre ce
chy naszego sąsiada kosmicznego, to jed
nak w świetle najnowszych badań wykazu
je tak poważne braki, że te całkowicie go
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z gry eliminują. Przede wszystkim dokład
ne obliczenia wykazały, iż materia potrzeb
na do utworzenia globu księżycowego mo
głaby się oderwać od Ziemi dopiero wte
dy, gdyby nasza planeta dokonywała jed
nego obrotu wokół swej osi w ciągu naj
wyżej 2.5 godziny, a to nie znajduje żadne
go uzasadnienia teoretycznego. Ponadto 
— i to jest o wiele poważniejszy zarzut — 
skład chemiczny skorupy Księżyca mimo 
wszystko różni się nieco od składu chemi
cznego ziemskiej skorupy, co jednocześ
nie dowodzi, że i trzeci scenariusz trzeba 
odrzucić. Czyżby więc rację mieli ci, któ
rzy opowiadali się za drugim scenariuszem 
i naszego sąsiada kosmicznego uważali za 
przybysza z innych regionów Układu Sło
necznego? Raczej nie, bo — jak wykazuje 
symulacja komputerowa — przechwyce
nie Księżyca przez Ziemię jest wprawdzie 
możliwe, ale prawdopodobieństwo takie
go wydarzenia wydaje się być bardzo małe. 
Tiik duży obiekt przelatując w pobliżu na
szej planety raczej zderzyłby się z nią lub 
został przez jej pole grawitacyjne skiero
wany na taką orbitę, że prawdopodobień
stwo ich ponownego spotkania byłoby rów
ne zeru. Gdyby zresztą Księżyc powstał 
daleko od Ziemi, to przypuszczalnie skład 
chemiczny jego skorupy o wiele bardziej 
różniłby się od składu chemicznego ziem
skiej skorupy, a przynajmniej miałby inne 
proporcje izotopów tlenu niż nasza plane
ta. A  zatem — jak dowodzi amerykański 
planetolog Jay M e 1 o s h — najboleśniej
szy, decydujący właściwie o wszystkim cios 
trzem dawniejszym, niemal już klasycznym 
hipotezom zadała „chemia skał księżyco
wych”. Tb bowiem ostatecznie wykazało, 
że Księżyc nie mógł powstać według żad
nej z wyżej opisanych pobieżnie receptur 
i że wobec tego czas pomyśleć o czwartej, 
bardziej nowoczesnej hipotezie na ten te
mat. Naturalnie powinna ona uwzględniać 
aktualną wiedzę o Księżycu i o początkach 
istnienia Układu Słonecznego.

Zalążki takiej hipotezy już w roku 
1946 podał amerykański planetolog Regi

nald A  D a ly. Tb on bowiem jako pier
wszy wystąpił z poglądem, że Księżyc mógł 
powstać w wyniku zderzenia Ziemi z obiek
tem wielkości planety. I chociaż był to je
szcze bardzo nieśmiały pogląd, zawierają
cy sporo różnych niejasności i mylnych prze
słanek, można go potraktować jako zarys 
nowej teorii. Nie wywołał oczywiście naj
mniejszej euforii w kręgach planetologów, 
powstał bowiem w czasach, kiedy nie zda
wano sobie sprawy z roli, jaką tego rodza
ju zderzenia odegrały w procesie formo
wania się planet i księżyców. Dopiero w ro
ku 1975 na analogiczny pomysł wpadli ame
rykańscy planetolodzy William H. H a r t - 
m a n n i Donald R. D a v i s, którzy badali 
proces łączenia się mniejszych obiektów 
i tworzenia większych ciał, a przy okazji 
zwrócili uwagę na to, że w pobliżu młodej 
Ziemi powinny przelatywać liczne obiekty
0 dość dużych rozmiarach. Niektóre z nich 
mogły pod względem masy i wielkości nie 
tylko dorównywać, ale nawet znacznie prze
wyższać Marsa. A ponieważ zachodziło po
dejrzenie, że nasza planeta nie uniknęła 
zderzenia z takim obiektem, zaczęto się 
zastanawiać, jakie to mogło mieć następ
stwa. Wnikliwe rozważania wykazały, że 
od Ziemi oderwały się wtedy duże ilości 
materii i że materia ta w postaci obłoku 
poczęła krążyć po orbicie okołoziemskiej, 
a z czasem uformował się z niej Księżyc. 
Rok późnieniej na ten sam pomysł wpadli 
Alastair G. W. C a m e r o n  i William R. 
Wa rd , gdy próbowali rozwiązać problem 
momentu pędu układu Ziemia-Księżyc.
1 oni stwierdzili, że możliwy jest mecha
nizm, dzięki któremu wyrzucona podczas 
zderzenia materia mogła osiągnąć około- 
ziemską orbitę i nie spaść z powrotem na 
Ziemię. Nasza planeta po tej katastrofie 
zaczęła szybciej wirować, a z okrążającej 
ją materii po jakimś czasie uformował się 
Księżyc. I tak oto „teoria wielkiego ka- 
rambolu” dostarcza pewnych informacji 
o dynamice układu Ziemia-Księżyc i jed
nocześnie wyjaśnia skład chemiczny księ
życowej skorupy
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Tfeoria tłumacząca pochodzenie Księ
życa zderzeniem młodej Ziemi z obiektem
0 masie 1,5 razy większej od masy Marsa 
zyskuje coraz więcej zwolenników. Wyda
je się to być w pełni uzasadnione, bo do
brze ona tłumaczy i takie problemy, z któ
rymi dawniejsze teorie nie bardzo sobie 
radziły. Wystarczy wspomnieć właśnie o 
składzie chemicznym księżycowej skorupy, 
niewiele wprawdzie różniącym się od składu 
chemicznego ziemskiej skorupy, ale mi
mo wszystko nie takim samym. Jeżeli jed
nak przyjmiemy, że Księżyc powstał za
równo z materii oderwanej od zewnę
trznych warstw Ziemi, jak i z materii gór
nych warstw kosmicznego kamikaze, to 
problem od razu znika. No i wreszcie pod
czas tego karambolu musiało wydzielić się 
dużo ciepła, wysoka zaś temperatura spra
wiła, iż z wyrzuconej materii całkowicie wy
parowała woda i inne substancje lotne, to
też próbki gruntu księżycowego są tak su
che. A  przy tym jądro obiektu, który u- 
derzył w młodą Ziemię, wbiło się w naszą 
planetę i skutkiem tego wzrosła nie tylko 
jej masa, ale i średnia gęstość. Tk ostatnia 
jest wyjątkowo duża, największa wśród 
wszystkich planet Układu Słonecznego, co 
w różny sposób usiłowano tłumaczyć, a być 
może teoria wielkiego karambolu najle
piej to wyjaśnia. Nie znaczy to jednak wcale, 
by była ona już w pełni doskonała i nie za
wierała luk. Tak dobrze nie jest i zapewne 
upłynie sporo czasu, nim się do takiego 
ideału zbliżymy. Symulacja komputerowa 
wykazuje na przykład, że z wyrzuconej pod
czas karambolu materii powinien powstać 
nie jeden, lecz trzy lub nawet cztery księży
ce. Jeden z nich istnieje do dziś i okrąża na
szą planetę, ale co się stało z pozostałymi?

Księżyc — jak się okazuje — mimo 
olbrzymiego postępu w badaniach wciąż 
ukrywa przed nami wiele tajemnic. Po pro
stu dotychczasowo obserwacje naziemne, 
penetracje za pomocą sond kosmicznych
1 sześć wypraw załogowych nie spełniło wszy
stkich nadziei, a w każdym razie uzyskany 
dotąd materiał nie pozwolił na dopisanie

ostatniego rozdziału księżycowej astrono
mii. A  przecież najwybitniejsi planetolo- 
gowie wierzyli, iż tysiące fotografii uzy
skanych z niewielkiej odległości lub bez
pośrednio z powierzchni globu księżyco
wego, miliony bitów różnych informacji
i prawie 400 kg próbek tamtejszego grun
tu umożliwi im przynajmniej na defini
tywne ustalenie pochodzenia Księżyca, do
starczy bliższych danych na temat jego póź
niejszej ewolucji, pozwoli poznać budowę 
wnętrza i skład chemiczny. A  tymczasem 
uczeni zbyt wiele sobie obiecywali, bo 
wprawdzie materiały uzyskane za pomocą 
sond kosmicznych i dostarczone przez za
łogi wypraw programu Apollo istotnie 
wniosły sporo nowego do tej dziedziny wie
dzy, pozwoliły udzielić odpowiedzi na wiele 
ważnych pytań, lecz zasadnicze problemy 
pozostały bez rozwiązania. Do dziś prze
cież właściwie nie wiemy, jak naprawdę 
powstał Księżyc, chociaż wiele faktów prze
mawia za tym, iż nasz sąsiad kosmiczny to 
owoc zwyczajnego karambolu Ziemi z o- 
biektem o masie przewyższającej masę 
Marsa. Ale i ten scenariusz ma też wiele 
słabych punktów, gdyż dotąd planetolo- 
gom nie udało się rozstrzygnąć, czy glob 
księżycowy powstał z oderwanego od Z ie
mi materiału lub z resztek nieznanej pla
nety, czy też raczej mamy tu do czynienia 
ze skamieniałem koktajlem mieszaniny ma
terii obu ciał? No i wreszcie chcielibyśmy 
w końcu wiedzieć, czy był jedynym dziec
kiem tej kosmicznej katastrofy, czy też ra
czej ostatnim z większej liczby księżyców, 
które — być może — wkrótce po wspom
nianej katastrofie okrążały ziemski glob? 
Czyżby tylko on zdołał się uratować, a in
ne zostały rozerwane przez siły pływowe 
naszej planety i spadły na nią lub oddaliły 
się w przestrzeń międzyplanetarną? Ale to 
tylko część problemów czekających na roz
wiązanie, bo Księżyc — zdaniem Damon- 
d a B e n n i n g f i e l d a  — to zbyt wielki, 
zbyt oddalony i zbyt stary obiekt, aby mógł 
nam zdradzić swe tajemnice po pierwszym, 
nieśmiałym jeszcze „dotyku”.
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Najważniejsze dane o amerykańskich wyprawach na Księżyc i radzieckich sondach 
automatycznych (te ostatnie też lądowały na powierzchni globu księżycowego, 

pobierały próbki tamtejszego gruntu i powróciły z nimi na Ziemię)

Nazwa Data startu z Ziemi, Nazwiska Położenie Czas po
statku lądowania na Księżycu astronautów lądowiska2) bytu na
lub sondy i powrotu na Ziemię Księżycu

Apollo 11 16 V I I 1969 N. A. Armstrong Mare Ttanquillitatis 21h36m
20 V I I 1969 E. E. Aldrin (23°29’24”E, 0°40’12”N)
24 V I I 1969 M. Collins

Apollo 12 14 X I 1969 Ch. Conrad . Oceanus Procellarum 31 h29m
19 X I 1969 A  N. Bean (23°20’23”W, 2°27’00”S)
24 X I 1969 R. E Gordon

Łuna 16 1 2 I X 1970 - Mare Foecunditatis 26h31m
2 0 I X 1970 - (56°18’E, 0°41’S)
2 4 I X 1970 -

Apollo 14 3111971 A. B. Shepard Fra Mauro 34hl l m
5 I I 1971 E. D. Mitchell (17°27’55”W, 3°40’24”S)
9111971 S. A. Roosa

Apollo 15 26 V I I 1971 D. R. Scott Mare Imbrium 66h55m
30 V I I 1971 A. M. Worden (3°39’10”E, 2°6’4”N)
7 V I I I 1971 J. B. Irwin

Łuna 20 14 I I 1972 - Mare Foecunditatis ?
2 1 I I 1972 - (56°30’E, 3°34’N)
25 I I 1972 -

Apollo 16 16I V 1972 J. W. Young Descartes 72h58m
2 1 I V 1972 Ch. M. Duke ( 15°30’47”E, 8°59’34”S)
2 7 I V 1972 T. K. Mattingly

Apollo 17 7 X I I 1972 E. A. Cernan 'laurus-Littrow 75h01m
11X111972 H. H. Schmitt (30°45’26”E, 20°9’41”N)
19X111972 R. E. Evans

Łuna 24 9 V I I I 1976 - Mare Crisium ?
18 V I I I 1976 - (62°12’E, 12°15’N)
22 V II I1976 -

Dwóch pierwszych astronautów każdej wyprawy lądowało na Księżycu, a trzeci w tym czasie 
okrążał glob księżycowy.
2> W nawiasach podano współrzędne selenograficzne lądowiska (długość i szerokość).

Czy planowane na najbliższe lata eks
perymenty astronautyczne będą bardziej 
wydajne od dotychczasowych? Chyba tak, 
uzyskane doświadczenia zostaną niewąt
pliwie wykorzystane i już po misji nowo
czesnej sondy Lunar Orbiter wiele może
my sobie obiecywać. Ma ona być wypo
sażona zarówno w kamerę umożliwiającą 
otrzymywanie obrazów o bardzo dużej si
le rozdzielczej, jak i w inną aparaturę, a

między innymi specjalny spektrometr po
zwalający na ustalenie składu chemiczne
go skorupy Księżyca do głębokości jedne
go metra. A  ponieważ sonda Lunar Orbi
ter ma przelatywać nad jego obu bieguna
mi, to może dowiemy się wreszcie, czy fa
ktycznie znajdują się tam jakieś zasoby lo
du wodnego lub innej zamarzłej substan
cji. Nie należy naturalnie oczekiwać, że 
powyższa misja rozwiąże wszystkie pro-
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blemy i że Księżyc odsłoni przed nami wszy
stkie swe tajemnice.* Żeby to osiągnąć lu
dzie wcześniej lub później muszą tam po
wrócić i na miejscu przeprowadzić różne 
badania, nie wyłączając z nich także od
wrotnej strony globu księżycowego. Za
pewne potwierdzą one „teorię wielkiego 
karambolu”, gdyż — według najnowszej 
hipotezy tłumaczącej narodziny i ewolu
cję Układu Słonecznego — był to natural

ny proces formowania się planet i księ
życów. Gdyby więc nie doszło do takiej 
katastrofy, to — być może — nasze noce 
nie oświetlałby blady blask Księżyca, glob 
ziemski wirowałby dużo wolniej i miałby 
mniejszą gęstość średnią, a oceany nie do
znawałyby tak silnych pływów. I pomyśleć 
— wszystko to zdaje się zawdzięczamy za
istniałemu około 4.5 miliarda lat temu zda
rzeniu dwóch ciał Układu Słonecznego.

KRONIKA

Kłopoty ze stułą Hubble’a i wiekiem 
Wszechświata

Przed kilku tygodniami, dwa zespoły astrono
mów, zajmujących się badaniem odległych ga
laktyk, doniosły, że wyznaczony przez nich wiek 
Wszechświata — ok. 7-8 miliardów lat — jest 
krótszy od wieku najstarszych gwiazd w naszej 
Galaktyce, wynoszącego ok. 16 miliardów lat. 
Jest to oczywiście niemożliwe i najbliższa przy
szłość w tej dziedzinie będzie zdominowana py
taniem: „co się tu nie zgadza?”.

Najstarszymi obiektami w naszej Galakty
ce są gwiazdy wchodzące w skład gromad ku
listych. Wyznaczanie wieku gromad jest — w 
zasadzie — dość proste. Gwiazda rozpoczyna 
swoją ewolucję jako jednorodna chemicznie 
gwiazda ciągu głównego. W trakcie ewolucji, 
w wyniku zamiany wodoru w hel, jej wnętrze 
staje się niejednorodne: w częściach central
nych ubywa wodoru a przybywa helu. Skut
kiem tego, po pewnym czasie (vide niżej) gwiaz
da rozszerza się, przestaje być gwiazdą ciągu 
głównego, a stając się tzw. olbrzymem. 'Iempo 
ewolucji zależy od masy gwiazdy: gwiazdy o 
masach zbliżonych do Słońca pozostają gwiaz
dami ciągu głównego przez kilka-kilkanaście 
miliardów lat; gwiazdy o masach np. 10 mas 
Słońca odchodzą od ciągu głównego już po kil
ku milionach lat. W przypadku gromady gwiazd, 
złożonej z gwiazd o różnych masach, wystarczy 
zatem określić kiytyczną masę, przy której gwiaz

dy znajdują się jeszcze w fazie ciągu głównego, 
a ta pozwala na określenie wieku całej groma
dy. Oceny wieku gromad kulistych dają właś
nie ok. 16 miliardów lat i nie wydaje się, by 
liczba ta mogła ulec znaczącemu zmniejszeniu 
(np. o czynnik 2).

Sprawa oceny wieku Wszechświata jest bar
dziej złożona. Punktem wyjścia jest słynna za
leżność „prędkość oddalania — odległość”. 
Zgodnie z tą zależnością, im dalej znajduje się 
galaktyka, tym szybciej od nas się oddala, co 
jest — oczywiście — wynikiem rozszerzania się 
Wszechświata. Współczynnik proporcjonalności 
w tej zależności nosi nazwę stałej Hubble’a, 
Ho (od nazwiska astronoma, który zależność 
tę odkrył przed 70 laty). Liczbowo Ho wyraża 
się w jednostkach: km/s na Megaparsek i do 
niedawna wynosiła ona Ho=50 (w tych właś
nie jednostkach). Łatwo zauważyć, że odwro
tność stałej Hubble’a daje nam odstęp czasu 
jaki minął od początku ekspansji, czyli właśnie 
wiek Wszechświata. Głównym źródłem kłopo
tów przy wyznaczaniu stałej Hubble’a jest spra
wa odległości. Odległości galaktyk wyznacza się, 
korzystając z gwiazd, pełniących rolę „wzorców” 
jasności. Takimi wzorcami są cefeidy, gwiazdy 
pulsujące których (średnie) jasności są ściśle 
skorelowane z długością okresu pulsacji. Nie
stety, do niedawna, cefeidy można było obser
wować jedynie w stosunkowo bliskich galakty
kach. Przejście do galaktyk odleglejszych wy
magało korzystania z innych, „mniej pewnych”

* Nawet teoria ruchu Księżyca wymaga dalszych wnikliwych badań. Z podręczników astronomii dowiaduje
my się wprawdzie, że okrąża on naszą planetę w średniej odległości 384 400 km i że minimalna odległość jego 
środka Ziemi wynosi około 363000 km, a maksymalna — 405 000 km. Nie są to jednak skrajne odległości, bo 
według najnowszych obliczeń 4 stycznia 1912 roku Księżyc zbliżył się do naszej planety na odległość 356 375 km, 
by 3 lutego 2125 roku oddalić się od niej aż na odległość 406 720 km.
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wzorców. I właśnie niedawno dopiero, dzięki 
coraz potężniejszym teleskopom, udało się od
kryć i pomierzyć cefeidy w dwu galaktykach — 
NGC 4571 i M 1 0 1 w c h o d z ą c y c h  w skład 
odległej gromady galaktyk Virgo. Rekalibracja 
odległości dała nową wartość stałej Hubble’a: 
Ho=80-87 km/s/Mpc. Wynikający z niej wiek 
Wszechświata: zaledwie 7-8 miliardów lat, czyli 
dwukrotnie mniej niż wiek gromad kulistych!

Józef Smak

Odkrycie dwu bliskich galaktyk

Odkrycie nowej galaktyki nie byłoby warte od
notowania, gdyby nie fakt, że chodzi o dwie, 
nieznane dotąd galaktyki należące do Lokal
nej Grupy galaktyk. W skład tej grupy, oprócz 
naszej Galaktyki wchodzą m. in. Obłoki Ma
gellana oraz słynna galaktyka w Andromedzie 
(M31), a także kilkanaście galaktyk karłowa
tych. Wydawać by się mogło, że „inwentaryzo- 
wanie” na szego najbliższego sąsiedztwa zosta
ło już zakończone i że znamy wszystkie obiek
ty wchodzące w skład Grupy Lokalnej. Tym
czasem... przed kilku miesiącami radioastrono
mowie donieśli o odkryciu dwu nowych jej 
członków.

Obydwie nowoodkryte galaktyki leżą w ob
szarze Drogi Mlecznej, czyli w płaszczyźnie Ga
laktyki, w której koncentrują się gwiazdy, a tak
że obłoki materii międzygwiazdowej. Pochła
nianie światła przez pył międzygwiazdowy spra
wia, że światło odleglejszych obiektów ulega 
tak znacznemu osłabieniu iż są one praktycz
nie niewidoczne, skutkiem czego obszar Drogi 
Mlecznej jest równocześnie tzw. „strefą unika
nia” galaktyk. Szansę na odkrywanie znajdują
cych się w tym obszarze galaktyk daje promie
niowanie radiowe wodoru międzygwiazdowe- 
go, o charakterystycznej długości fali 21 cm. 
Jeżeli galaktyka (tak jak nasza Galaktyka) za
wiera wodór międzygwiazdowy, to jego promie
niowanie można zatem rejestrować radiowo.

Pierwsza z nowoodkrytych galaktyk leży w 
gwiazdozbiorze Strzelca. Z  obserwacji radio
wych wynika, że galaktyka ta jest bardzo mała, 
a zawarta w niej masa wodoru stanowi zale
dwie 104 mas Słońca. Nic dziwnego, że nowo- 
odkrytemu obiektowi nadano nazwę: „karzeł 
w Strzelcu” (Sagittarius dwarf). Najbardziej za
skakująca jednak jest odległość tego obiektu: 
wynosi ona zaledwie 24 kiloparseki, mniej niż 
odległość Obłoków Magellana, a zatem nowo-

odkryta galaktyka jest najbliżS2ym sąsiadem na
szej Galaktyki.

O ile odkrycie „karła w Strzelcu” można 
uznać przede wszystkim za ciekawostkę, to dru
gie odkrycie ma inny „kaliber”. Nowoodkry- 
tym obiektem jest duża galaktyka położona w 
gwiazdozbiorze Kasiopei. Od nazwy miejsco
wości w Holandii, gdzie dokonano odkrycia o- 
trzymała ona nazwę Dwingeloo 1. Masa wo
doru wynosi w tym wypadku aż 340 milionów 
mas Słońca. Z  analizy rozmieszczenia i ruchu 
wodoru wynika, że Dwingeloo 1 jest galaktyką 
spiralną, w której skład wchodzą miliardy gwiazd. 
Dzięki temu, że jest ona tak masywna, a co za 
tym idzie tak jasna, wkrótce po odkryciu ra-

Obraz galaktyki Dwingeloo 1 uzyskany za pomocą 
2.5 m teleskopu Isaaca Newtona w Herstmonceux 
(Anglia), fot. R. C. Kraan-Korteweg.

diowym udało się — mimo pochłaniania w na
szej Galaktyce — zarejestrować jej obraz rów
nież w podczerwieni. Dwingeloo 1 jest odległa 
o ok. 10 min. lat światła (czyli pięciokrotnie 
dalej niż M31). Znajduje się ona zatem na pe
ryferiach Grupy Lokalnej i — być może — nie 
jest członkiem tej grupy. Nie ulega natomiast 
wątpliwości, że tak masywna — a nieznana do
tąd galaktyka — musi mieć ogromny wpływ na 
dynamikę w obrębie Grupy Lokalnej.

Józef Smak
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Dr Wiesław Wiśniewski (1931-1994)

W ostatnim dniu lutego br. zmarł nagle w Tuc
son (Arizona) w wieku niespełna 63 lat dr Wie
sław Zygmunt W i ś n i e w s k i ,  astronom pra
cujący w tamtejszym Lunar and Planetary La
boratory.

Urodził się w Łomżycy k. Łomży, w rodzi
nie nauczyciela — kierownika szkoły. Wcze
śnie został osierocony przez rodziców i w mło
dym wieku pracował już na swoje utrzymanie 
dorabiając korepetycjami do stypendium w gim
nazjum w Grajewie w latach 1945-48. W roku 
1948/49 był nauczycielem w prewentorium dla 
dzieci w Miłkowie k. Karpacza.

Studia astronomii podjął w 1949 r. na Uni
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
gdzie nadal utrzymywał się z korepetycji, a na
stępnie (w r. szk. 1951/52 do lutego 1953 r.) z 
posady nauczyciela matematyki w technikum. 
Prof. Józef W i t k o w s k i ,  dyrektor Obserwa
torium Poznańskiego umożliwił Mu ukończenie 
studiów w trybie przyspieszonym i już po 6

semestrach, w grudniu 1952 r. Wiesław Wiś
niewski uzyskał tytuł magistra filozofii z zakre
su astronomii na podstawie pracy poświęconej 
współrzędnym selenograficznym kraterów księ
życowych.

Dzięki opinii prof. J. Witkowskiego, który 
określił dyplomanta jako człowieka zdolnego, 
pracowitego, zamiłowanego i wytrwałego w pra
cy naukowej, mógł objąć Wiesław Wiśniewski 
już w wieku 22 lat (a ściślej w przeddzień swo
ich urodzin) — od dnia 1. maja 1953 r. — 
wakującą asystenturę u prof. TSdeusza B a n a -  
c h i e w i c z a ,  w Obserwatorium Astronomicz
nym UJ w Krakowie. Publikowana tu fotogra
fia pochodzi z tego okresu.

W prawie 41-letnim okresie działalności nau
kowej Wiesława Wiśniewskiego można wyróż
nić: 3 sezony krakowskie (1953-1957; 1959- 
1963; 1967-1971) obejmujące w sumie 13 lat; 
dwuletni bez mała pobyt na Spitsbergenie (w 
prawie półtorarocznej wyprawie polarnej w la
tach 1957-1958 i w trzymiesięcznej, letniej w 
1959 r.) oraz czteroletni (1963-1967) okres 
zdobywania ostróg wybitnego obserwatora w 
LPL w Tucson w USA. (W czasie wypraw spits- 
bergeńskich i owego pierwszego pobytu w USA 
był zresztą formalnie pracownikiem UJ). Po 
trzecim sezonie krakowskim rozpoczyna się koń
cowy, obejmujący prawie 22 lata, stały już po
byt Wiesława Wiśniewskiego w LPL w Tucson, 
obfitujący w liczne cenne prace obserwacyjne.

W pierwszym okresie krakowskim Wiesław 
Wiśniewski uczestniczy w ustawianiu pięciome
trowego radioteleskopu, zajmuje się pozycyj
nymi obserwacjami fotograficznymi planetoid, 
obserwacjami zakryć gwiazd przez Księżyc i obli
czaniem efemeryd tych zjawisk; wykonuje rów
nież obserwacje meteorologiczne. Z  początkiem 
drugiego okresu krakowskiego zakłada rodzi
nę, a następnie wiele czasu i serca poświęca 
koordynowaniu prac projektantów i wykonaw
ców budowy nowego Obserwatorium na For
cie Skała — funkcji powierzonej Mu przez se
niora budowy, prof. Eugeniusza R y b k ę .  W 
1961 r. bierze udział w wyprawie na obserwacje 
całkowitego zaćmienie Słońca do Ruse (Buł
garia). Z  końcem 1962 r. uzyskuje w UJ sto
pień doktora na podstawie analizy ruchu Ko
mety Harringtona, 1952 II w latach 1924 — 
1952; analiza ta wskazała na identyczność owej 
komety z kometą Wolf 2 (1925 I); poszczegól
ne etapy pracy konsultował z prof. Michałem 
K a m i e ń s k i m ,  korzystając z jego olbrzymie-
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go doświadczenia w tej dziedzinie. W ostatnim 
okresie krakowskim dr Wiśniewski nadal roz
tacza z ramienia kierownictwa Obserwatorium 
opiekę nad funkcjonowaniem nowej placówki 
na Forcie Skała. Wtedy też, na Walnym Zjeź- 
dzie PTM A w Kaliszu, zostaje wybrany Skarb
nikiem ZG  PTM A i pełni tę funkcję w latach 
1968-1970 — w okresie prezesury doc. Józefa 
Sałabuna.

Niewątpliwie jednak, najbardziej owocują 
publikacjami naukowymi nie krakowskie okre
sy działalności Wiesława Wiśniewskiego, lecz
— chronologicznie — dwa spitsbergeńskie i o- 
bydwa amerykańskie, obejmujące zresztą łącz
nie 28 lat, zatem ponad dwie trzecie okresu 
Jego pracy.

Listę otwierają, sprawozdania z pomiarów 
radioaktywnych zanieczyszczeń atmosfery w fior
dzie Hornsund; obserwacje zórz polarnych na 
Spitsbergenie, pomiarów aktynometrycznych w 
Hornsundzie i obserwacji zakryć gwiazd przez 
Księżyc — tamże. Jest to plon naukowy wy
praw polarnych. Natomiast wśród wspólnych 
prac zespołu dr Harolda J o h n s o n a  z LPL 
Wiesław Wiśniewski jest współautorem wyróż
niających się prac z zakresów: pięciobarwnej 
fotometrii jasnych gwiazd, fotometrii gwiazd 
podczerwonych, ośmiobarwnej (UBVRIJKL) 
fotometrii jasnych gwiazd, fotometrii trójbarw
nej gwiazd typu R R  Lyr, analizy promieniowa
nia podczerwonego galaktyk seyfertowskich, wie
lobarwnej fotometrii tych galaktyk i analizy za
leżności pomiarów polarymetrycznych od dłu
gości fali. W pierwszym okresie pobytu w LPL 
Wiesław Wiśniewski brał także udział w pra
cach nad projektem OAO (Orbital Astrono
mical Observatory). Awansował bardzo szybko 
w tamtejszej hierarchii służbowej. Gdy — po 
ostatnim okresie krakowskim — powrócił do 
U SA  został przyjęty w LPL z otwartymi ra

mionami jako znany już, wybitny obserwator, 
czołowy fotometrysta w zespole dra Harolda 
Johnsona — twórcy stosowanego do dziś sy
stemu fotometrycznego.

Wiśniewski powraca natychmiast do inten
sywnej działalności obserwacyjnej; stojąc moc
no na gruncie klasycznych zasad obserwacji jest 
także w szeregach pionierów nowych metod i 
technik, wśród nich rozwija zastosowania dete
ktora CCD; do Niego należy odkrycie nadwyż
ki promieniowania podczerwonego w pewnych 
galaktykach, nazwanych później infrared gala
xies; On też dokonał pierwszego pomiaru okre
su obrotu jądra komety i opracował specjalną 
metodę fotometrii różnicowej małych planetoid
— ich budową i ruchem obrotowym zajmował 
się głównie w ostatnich latach życia. W czerw
cu 1993 r. zauważył, że jądro świeżo odkrytej 
Komety Shoemaker-Levy 9 składa się z łań
cucha 9 brył (wykonana przez Niego fotogra
fia była reprodukowana w Uranii); Jego ko
munikat na ten temat spowodował lawinę dal
szych obserwacji tej, rozpadającej się komety,
— które towarzyszyły jej aż do spadku jej frag
mentów na Jowisza w lipcu br.

Wiesław Wiśniewski był autorem bądź współ
autorem około 100 publikacji naukowych; Je
go życiorys z pewnością wnet znajdzie się w 
Polskim Słowniku Biograficznym. Działając na 
obczyźnie nie zapominał o potrzebach zakła
dów astronomicznych w Kraju i — podobnie, 
jak to robili w trudnych okresach również inni 
polscy astronomowie zagranicą — pokrywał z 
własnych środków prenumeratę zachodnich cza
sopism naukowych dla placówek krajowych.

Zapisał się dobrze w pamięci przyjaciół i 
kolegów z którymi pracował, wszyscy odczu
wają dotkliwie Jego brak.

Jan Mietelski

KONFERENCJE I ZJAZDY

XXII Kongres Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej

W dniach od 15 do 27 sierpnia 1994 r. 
odbywał się w Hadze (Holandia) XXII 
Kongres Międzynarodowej Unii Astrono
micznej (MUA). Miał on w tym roku nie
co inny charakter niż poprzednie, odby

wające się co 3 lata Kongresy MUA, gdyż 
na program naukowy składało się 6 kil
kudniowych sympozjów, 20 całodziennych 
tzw. „dyskusji połączonych” kilku komisji, 
posiedzenia 4 grup roboczych, oraz do
datkowe spotkania, np. poświęcone wyni
kom badania Jowisza przy zderzeniu z ko
metą Shoemaker-Levy 9. Wszystkie te spot-
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kania naukowe odbywały się równolegle, 
w rozmaitych salach rozległego budynku 
Centrum Kongresowego w Hadze. Sympo
zja dotyczyły: zagadnienia populacji gwiaz
dowych, ciasnych par podwójnych gwiazd, 
astrometrii optycznej, rozwoju technolo
gii, wielkiego wybuchu, oraz nierozwiąza
nych jeszcze problemów Drogi Mlecznej. 
Wśród „dyskusji łączonych” tematyka by
ła bardziej zawężona, np. dyski gazowe w 
galaktykach, aktywność w centrach gala
ktyk, dokładność wykresu Hetzsprunga- 
Russella i związanych z nim parametrów, 
powstawanie i wykrywanie układów pla
netarnych, problemy przechowywania as
tronomicznych danych obserwacyjnych, i 
inne.

Sprawy administracyjne omawiane by
ły na 2 zebraniach ogólnych wszystkich 
członków MUA (spośród ponad 7000 
członków do Hagi przybyło około 2000 
osób), oraz na zebraniach administracyj
nych 40 tematycznych Komisji. Tt Komi
sje są zresztą teraz reorganizowane, za
projektowano bowiem utworzenie około 
12 sekcji, o porównywalnej liczbie kilku
set członków, grupujących od 2 do 6 Ko
misji o zbliżonej tematyce. Jak to będzie 
dalej działać? Ano, zobaczymy!

Innym nowym elementem wprowadzo
nym na tegorocznym Kongresie była „nie
przeliczalna” wprost liczba plakatów do
tyczących wszystkich spotkań naukowych 
danego tygodnia, ustawionych przez cały 
tydzień w jednej dużej (poza dwoma wy
jątkam i) sali w podziemiach Centrum. 
Można tu zacytować nasze piękne staro
polskie powiedzenie „konia z rzędem” 
(czy może raczej — komputer osobisty) 
temu, kto potrafił szybko i bezbłędnie 
trafić do właściwego stojaka z interesują
cym go plakatem! Specjalnych sesji plaka
towych prawie nie było. Wprawdzie orga
nizatorzy wydali (to też nowość!) gruby 
tom streszczeń wszystkich plakatów, ale 
na ogół uczestnicy o najciekawszych pra
cach dowiadywali się już w domu, gdy mo
gli raz jeszcze spokojnie przejrzeć przy

wiezione materiały. A zresztą, wykaz pla
katów co dzień się powiększał, Kongres 
miał się już ku końcowi, a nowe tytuły 
wciąż przybywały i przybywały...

A  był to przecież Kongres Jubileuszo
wy, bo tak jak i nasze Polskie Tbwarzystwo 
Miłośników Astronomii, również Między
narodowa Unia Astronomiczna powstała 
75 lat temu. Przyjmuje się datę 28 lipca 
1919 r., pierwszym prezydentem był Be
niamin B a i 11 a u d, dyrektor Obserwato
rium Paryskiego, zaś sekretarzem został 
Alfred F o w l e r  z Imperial College w 
Londynie. Historii MUA poświęcona była 
jedna z „dyskusji połączonych”, ukazała 
się też książka holenderskiego astronoma 
Adriaana B 1 a a u w a omawiająca pierw
sze pół wieku M U A  Wśród wielu zdjęć w 
tej publikacji pokazani są również prof. 
Eugeniusz R y b k a  wiceprezes MUA w 
latach 1952-1958, oraz prof. Wilhelmina 
I w a n o w s k a ,  wiceprezes w latach 
1973-1979. Obecnie, wśród 6 wicepre
zydentów MUA jest również Polak, prof. 
Józef S m a k ,  zaś prof. Mikołaj J e r z y -  
k i e w i c z  jest prezydentem Komisji 27 
„Gwiazdy Zmienne”.

Ale chciałabym tu także podkreślić, że 
jedna z „dyskusji połączonych” dotyczyła 
obecnego rozwoju w nauczaniu astrono
mii. Wśród referatów uczestnicy mieli moż
ność wysłuchania zarówno opisu intere
sujących projektów badawczych studentów 
uniwersytetu londyńskiego i uczniów ka
nadyjskich szkół średnich, jak i żmudnej, 
nieefektownej, ale jakże potrzebnej pracy 
z dziećmi szkolnymi odwiedzającymi Pla
netarium w New Delhi, czy też barwnym 
eksponatom  mającym przyciągnąć mło
dzież do astronomicznego kącika w mek
sykańskim Science Centre. Rekord zain
teresowania zdobyła chyba pani Mazlan 
O t h m a n z Malezji opowiadająca o 
swych „bojach” staczanych z władzami o 
zbudowanie Planetarium w swoim mieś
cie. I Planetarium już działa. Zresztą pra
cy kobiet w dziedzinie astronomii w róż
nych krajach poświęcono także jedno spot-



344 URANIA 12/1994

kanie, odzwierciedlające dobitnie wiele róż
nic występujących w tych krajach.

Nowym prezydentem MUA wybrany zo
stał prof. Lodewijk W o 11 j e r, sekreta

rzem generalnym prof. Immo A p p e n -  
z e 11 e r, zaś następny Kongres, za 3 lata 
ma się odbyć w Japonii.

Cecylia Iwaniszewska

OBSERWACJE

Wyniki konkursu na „Wakacyjne to jest jednak najważniejsze . Pierwszym
zdjęcie nieba 1994” wrażeniem jury była radość z powodu og-

romnego postępu w jakości nadesłanych
Po raz trzeci rozpisaliśmy w Uranii kon prac. Zarówno jeśli chodzi o stronę mery-
kurs na zdjęcia nieba i musimy przyznać, toryczno-astronomiczną jak też „techni
że odzew był imponujący. Jak się mówiło czną” i estetyczną. Zatem wszystkim Au
nie tak jeszcze dawno — „krzywa rośnie”. torom zdjęć bardzo serdecznie dziękuje
W kolejnych edycjach uczestników było my. Napracowaliście się i to doceniamy.
11 i 15, teraz — 19, zdjęć i przezroczy A oto spis osób, które wzięły udział w
otrzymaliśmy 124 i 126, teraz -  196. Nie tegorocznym konkursie:

Autor Miejscowość Zdjęcia/przezrocza

1. Franciszek CHODOROWSKI Białystok 1
2. Wojciech DYDUCH Tychy 16
3. Piotr GRZYW ACZ Łódź 25
4. Lech JASZOWSKI Cieszyn/Kraków 14
5. Mariusz JEN DRZEJCZAK Wieleń 3
6. Mariusz KOMOSIŃSKI Sosnowiec 11
7. Damian LEWEK Ostrów Wlkp. 6
8. Jerzy ŁĄGIEWKA Katowice 10
9. Edward M AJNUSZ Ruda Śląska 11

10. Leszek MANILAK Lublin 5
11. Dariusz M ODZELEWSKI Warszawa 3
12. Janusz PŁESZKA Kraków 12
13. Piotr SAWICKI Białystok 1
14. Mieczysław SIKORA Lublin 1
15. Michał SIWAK Tuchów 39
16. Wiesław SKÓRZYŃSKI Zławieś Wielka 7
17. Jerzy STRZEJA Mikołów-Paniowy 4
18. Wiktor WOŁKOW Białystok 1
19. A rtur WREMBEL Świebodzin 22

Jak widać plon konkursu jest bogaty i 
bardzo trudno było wybrać raptem kilka 
nagrodzonych osób. Tb należy się Czytel
nikom trochę wyjaśnień. Konkurs ogła
szamy dla Was przede wszystkim, ale tak
że dla Uranii jako takiej. Innymi słowy z 
nadesłanych prac musimy wybrać te, które 
dadzą się wykorzystać na naszych łamach.

Część nadesłanych zdjęć jest bardzo cie
kawa, ich uzyskanie wymagało na pewno 
sporo pracy, ale w druku, przy naszych 
ograniczeniach (bardziej finansowych niż 
poligraficznych), nie wyszłyby dobrze. Dla
tego z żalem musimy rezygnować z ich 
publikacji. Nie znaczy to jednak, że nie 
należy takich zdjęć robić!
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Po tym komentarzu podajemy listę na
grodzonych:

nagroda pierwsza — teleskop firmy Uni
wersał z Żywca:

•  Janusz P i e s  z k a  z Krakowa;

nagroda druga — prenumerata Uranii na 
1995 rok:
•  A rtur W r e m b e 1 ze Świebodzina

i nagroda trzecia — także Urania na 1995 
rok:
•  Piotr G r z y w a c z  z Łodzi.

Ponadto wyróżnienia w postaci książek 
Biblioteki Uranii otrzymują:

Zdjęcie zaćmienia Słońca 10 maja 1994 roku wyko
nane przez Artura Wrembla, laureata II nagrody w 
tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, 
wykonane na filmie Konica 3200 podczas 1/500 s 
ekspozycji.

•  Lech J a s z o w s k i  (miał okazję ro
bić piękne zdjęcia w... Kaliforni),

•  Jerzy Ł  ą g i e w k a,
• Mieczysław S i k o r a .

Zdjęcia laureatów zdobią ten numer 
Uranii więc nie będziemy ich opisywać. Wie
le osób startowało do konkursu po raz 
drugi lub trzeci, dostaliśmy sporo listów 
— widać, że konkurs jest także okazją do 
podzielenia się doświadczeniami. Bardzo 
sobie to cenimy i część materiału wyko
rzystamy w przyszłości — obecnie tylko 
fragmenty niektórych listów. Laureat pier
wszego miejsca w konkursie, Janusz Płe- 
szka pisze: „Parę słów o materiałach foto. 
Otóż z przebadanych kilkunastu firmowych 
filmów najlepsze efekty uzyskuję na ma
teriałach Fuji super G400 i 800, bardzo 
drobne i równe jak na tę czułość ziarno 
emulsji i niespotykany kontrast barwny po
wodują, że filmy te nie mają sobie rów
nych. Jedynie w klasie 3200 ASA Z  powo
du braku takiego filmu Fuji używam Ko- 
nici SRG 3200 (zdjęcia Oriona). Używam 
Practiki MTL 50 i Pentacon-Sixa TTL”.

A Piotr Grzywacz: „Mam 20 lat, je 
stem trzykrotnym finalistą Olimpiady As
tronomicznej, obecnie studentem Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie i wol
nym słuchaczem na Wydziale Fizyki Uni
wersytetu Warszawskiego... Fotografuję bar
dzo prostym sprzętem: aparatem Zenit E 
z zewnętrznym światłomierzem. Stosuję ko
lorowe filmy: w dzień i o zmroku o czu
łości 100 i 200 ASA najczęściej Konica, 
rzadziej Fuji, do zdjęć nocnych używam 
głównie filmu Konica SR -G  3200 ASA. 
Jasność otoczenia w noc księżycową osza
cowałem następująco: przy pełnym słońcu 
w dzień fotografujemy na filmie 100 ASA 
przy przesłonie 8 i czasie 1/250 s. Skoro 
Księżyc jest około 400000 razy ciemniej
szy od Słońca, to w noc księżycową foto
grafujemy: przesłona 2.8, czas 2.5 min. Oka
zało się, że czasy powinny być około 5 razy 
krótsze, bo inaczej nie miało się wrażenia, 
że zdjęcie zostało zrobione w nocy. Sza-
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cowałcm także graniczną wielkość gwiaz
dową (msr) i liczbę gwiazd (n ) na moich 
zdjęciach. Na zdjęciach na filmie 400 ASA, 
przesłonie 2, obiektywie 58 mm i czasie 10 
s zarejestrowałem gwiazdy do 6.5 m. Bio
rąc pod uwagę, że liczba gwiazd rośnie 
proporcjonalnie do kwadratu średnicy o- 
biektywu i proporcjonalnie do czasu na
świetlania oraz czułości filmu, dostałem 
odpowiednio:
przesłona ogniskowa czas film

2.0 58 5 min 3200 ASA 12.5

2.8 37 10 3200 11.5

2.8 150 10 3200 15.0

5.6 500 40 3200 17.2

Znając stosunek obejmowanego obsza
ru do powierzchni całego nieba i znając 
liczbę gwiazd do danej wielkości gwiazdo
wej (z tabeli w rozdziale o Galaktyce w 
Astronomii z Astrofizyką Jerzego Kreine- 
ra) dostajemy dla każdego z czterech opi
sanych przypadków mniej więcej taką sa
mą n równą około 25000. Na odbitkach 
widać jednak, że więcej gwiazd widać na 
odbitkach „krótkoogniskowych”.”

Wiesław S k ó r z y ń s k i  opisał swoje 
przygody przy budowie własnego telesko
pu — mogą być wskazówką dla innych, 
więc w przyszłości je opublikujemy. Jerzy 
S t r z e j  a szukaczem komet firmy U ni
wersał uzyskał znaczne powiększenia (na
desłał zdjęcia Księżyca), gdyż dorobił od
powiednią redukcję gwintu i w miejsce o- 
biektywu wkręca soczewkę Barlowa.

Ze zdjęć nietypowych warto wymienić 
choćby zorze polarne (Damian L e w e k  
— fotografował w Skandynawii; opubli
kujemy), a nawet hotel „Urania” w Wied
niu (Michał S i wak) .  Wojciech D y d u c h  
nadesłał zdjęcia ułożone w albumik z za
bawnym wierszykiem (patrz To i owo). Mi
ło zatem zauważyć, że miłośnicy jakoś so
bie radzą: część za względnie małe pienią
dze sama buduje instrumenty, część robi 
zdjęcia przy okazji dalekich zagranicznych 
podróży (wspaniałe są zdjęcia o raz ... pod

pisy pod nimi nadesłane przez Lecha J a - 
s z o w s k i e g o ) .  I jeszcze dwa cytaty z li
stów: „Uczestników konkursu interesują 
zdjęcia rywali”, „proszę publikować wię
cej zdjęć uczestników konkursu”. Bierze
my sobie te uwagi do serca i podejmiemy

Zdjęcie, klóre sam sobie zrobi! Piotr Grzywacz przy 
teleskopie firmy Uniwersał 150/900 w dniu 25 lipca 
1994 r. o  godz. 0 :10  (na niebie widoczny jest Jowisz); 
autor pisze „Po otwarciu migawki podszedłem do  
teleskopu i po odczekaniu 5 min sam wyłączyłem  
aparat. Ruch ten trwał na tyle krótko, że nie zazna
czył się na zdjęciu. Światło, które na mnie pada, po
chodzi z otwartego domku oświetlonego wewnątrz”.

starania o publikację większej liczby kon
kursowych zdjęć.

Raz jeszcze dziękujemy uczestnikom 
konkursu, gratulujemy laureatom i życzy
my wszystkim miłośnikom astronomii wie
lu pięknych, fotograficznych nocy.

Redakcja
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PORADNIK OBSERWATORA

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych 
RS Cancri

a = 9 h10.6m /3=+30°58’ (J.2000)
A: 5.3m-6.8m v P=120:
Typ: SRc? Sp. M6eIb-II(S)

W północno-wschodniej części gwiaz
dozbioru Raka znajduje się jedna z jaśniej
szych zmiennych półregularnych. Gwiaz
da ma nieregularną krzywą blasku z bar
dzo słabo zaznaczonym okresem 120 dni. 
Ponadto średnia jasność zmienia się pra
wdopodobnie z okresem około 1700 dni. 
Gwiazda jest dostępna obserwacjom już 
przez nieduże lornetki w miesiącach zi- 
mowo-wiosennych.

Tomasz Krzyt

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Martin Gardner, New Age. Notatki o po
graniczu nauki Przekład: Grzegorz Ko
łodziejczyk. Wydawnictwo Pandora, seria 
„Nauka, pseudonauka, szarlataneria”, Łódź 
1994.

W Uranii nr 9/1994 informowałem Czy
telników o pojawieniu się nowej, ciekawej 
serii wydawniczej poruszającej również nie
które problemy astronomiczne. Obecnie 
pragnę zwrócić uwagę na inną pozycję z 
tej serii ze względu na kilka zawartych w 
książce esejów, które mogą zainteresować 
miłośników astronomii. Należy do nich pa
rę środkowych i kilka końcowych rozdzia
łów książki, a mianowicie: Witajcie w Klu
bie Tropicieli Nonsensów (który dotyczy wy
soce kontrowersyjnej „teorii” Ve 1 i k o v - 
s k y’ego i jego książki Worlds in Collision 
— Światy w zderzeniu), Wielka kamienna 
twarz (czyli o „Płaczącym Marsjaninie”), 
Tommy Gold (o współtwórcy teorii stanu 
stacjonarnego Wszechświata), Anomalie 
ChipaArpa (chodzi o słynnego astronoma 
amerykańskiego Haltona C. A r  pa), Kil
ka słów o teorii superstrun, wreszcie Życie

na Ziemi według Irvinga Kistola (o astro
nomicznych i geologicznych poglądach fun- 
damentalistów-kreacjonistów).

Nie oznacza to bynajmniej, iż inne roz
działy nie mogą zainteresować Czytelni
ków, zwłaszcza że są one ułożone w pe
wien ciąg logiczny. Co więcej — Wydaw
nictwo Pandora opublikowało inną książ
kę Martina Gardnera: Ekscentryczne teo
rie, oszustwa i maniactwa naukowe (w nie
najlepszym, niestety, przekładzie Piotra 
S i t a r s k i e g o )  — i zapowiada następ
ną: Jeszcze o New Age, Nowe notatki o p o 
graniczu nauki. W tej samej również serii 
został opublikowany zbiór artykułów (po 
części astronomicznych) Isaaca A s i m o - 
w a zatytułowany Bóg, czarne dziury i zielo
ne ludziki, Zapiski błądzącego umysłu (w 
przekładzie Marka P r z y g o c k i e g o ) .  
Życzę przyjemnej lektury.

T. Zbigniew Dworak

Charles Fort, Nowe Lądy. Przełożył z an
gielskiego Zygmunt Kubasiak. Wydawnic
two „Pandora”, Łódź 1993.
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Trudno jest doprawdy pisać recenzję 
tej książki o odkryciach astronomicznych, 
głównie w Układzie Słonecznym. Nie moż
na nawet nazwać Autora kabotynem, po
nieważ nie żyje On od ponad sześćdzie
sięciu lat i nie może się bronić przed za
rzutami. A są one bardzo poważne. Tłu
macz w Przedmowie nazwał książkę „anty- 
astronomicznym esejem” — i miał oczy
wiście rację. Nie zamierzam zatem stresz
czać tej pozycji, m. in. dlatego, iż jest ona 
napisana bełkotliwie, co każdy łacno mo
że stwierdzić. Domniemywam, że Wydaw
nictwo „Pandora” opublikowało tę pozy
cję w charakterze anty-przykladu, jak nie 
należy pisać utworów popularnonaukowych. 
W rzeczy samej — z całego tekstu bije 
wręcz metafizyczne zdumienie: „jak to, ja, 
człowiek inteligentny (socjolog), nie mo
gę zrozumieć matematyki? ” Niestety, Au
tor zna tylko cztery podstawowe działania 
(arytmetyczne), więc cała reszta matema
tyki oraz fizyka i astronomia są Mu niedo

stępne. Bredzi zatem nieodpowiedzialnie 
na temat wielkich odkryć astronomicznych. 
I nie dlatego, że czas zweryfikował Jego 
mylne poglądy. Tb, o czym pisze Charles 
F o r t ,  było dokładnie znane i udokumen
towane w Jego czasach.

Wizje Autora były paranoiczne już w 
latach dwudziestych naszego wieku i dzi
wić się należy, że ktoś wtedy zechciał je 
opublikować.

Cóż więcej można dodać? Chyba wy
znaczyć nagrodę dla miłośnika astrono
mii, który zdoła przebrnąć przez to „dzie
ło”. Takiego steku bzdur nigdy wcześniej 
nie czytałem.

Wynika stąd nauka dla trzeciorzędnych 
popularyzatorów astronomii: myśleć i nie 
pisać głupstw! Zaś wydawnictwa, zamiast 
gonić za tanią sensacją, powinny publi
kować rzeczowe i ciekawie napisane ksi
ążki o Wszechświecie, życiu i zdobyczach 
naukowych.

T. Zbigniew Dworak

TO I OWO

Wśród wakacyjnej poczty, razem ze zdję
ciami na konkurs, dostaliśmy także za
bawny wierszyk. Wydaje się, że dobrze od
daje uczucia wielu miłośników astronomii 
więc go publikujemy. Autorowi gratuluje
my poczucia humoru — wszystkim nam 
się przyda odrobina luzu w dzisiejszym 
trudnym świecie.

Oda do Luny Miejskiej

Cóż nie pozwala dostrzec na wschodzie 
Mgławic, galaktyk, gromad kulistych?
I choć luneta na pełnym chodzie 
Obraz nieostry, obraz w niej mglisty?

Potoki przekleństw od astronomów 
Z  każdego miasta ku Tobie suną.
Gdy noc po nocy zaślepiasz niebo 
swym jasnym blaskiem, ty Miejska Luno!

Kiedy wychodzę na balkon w nocy 
I patrzę w niebo — myślę: na Boga!
Jakieś trzy nędzne gwiazdki migocą 
Gdzie się podziała Mleczna Droga?!

Oj, brzydka Luno, psujesz widoki 
Zabierasz miejsce gwiazdom na niebie 
Kiedy wychodzę na balkon pragnę aby mieć, 
Luno, wyłącznik do Ciebie.

Wojciech Dyduch

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Marzec 1995 r.

Słońce: W marcu Słońce przecina równik zrównanie dnia z nocą i początek wiosny 
niebieski w punkcie równonocy wiosennej astronomicznej. W ciągu miesiąca dnia 
i wstępuje w znak Barana. Mamy wówczas stale przybywa: w Warszawie 1 marca Słoń-
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D ane dla obserw atorów  Słońca (na 13h czasu środk. -eu ro p .)

Data
1995

P Bo Lo Data
1995

P Bo Lo

III 1 -21955 -7922 285953 III 17 -24976 -7912 74970
3 -22.04 -7.24 259.18 19 -25.04 -7.07 48.34
5 -22.50 -7.25 232.84 21 -25.29 -7.02 21.97
7 -22.94 -7.25 206.49 23 -25.51 -6.94 355.60
9 -23.36 -7.24 180.14 25 -25.70 -6.87 329.22

11 -23.75 -7.22 153.78 27 -25.88 -6.78 311.88
13 -24.11 -7.20 127.42 29 -26.02 -6.69 276.48
15 -24.45 -7.17 101.06 31 -26.14 -6.59 250.09

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
23d4h59m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

ce wschodzi o 6h24m, zachodzi o 17h14m, a 
31 marca wschodzi o 5h15m, zachodzi o 
18h7m.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w m ar
cu następująca: nów l d13h, pierwsza kwa
dra 9dl l h, pełnia 17d2h, ostatn ia kwadra 
23d21h i jeszcze raz nów 31d3h. W apoge
um Księżyc znajdzie się 8 marca, a w pery- 
geum  20 marca.

W  marcu tarcza Księżyca zakryje Spi- 
kę (Klos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w 
gwiazdozbiorze Panny; zjawisko to  będzie 
widoczne w Europie.
P lanety i planetoidy: Nad wschodnim ho
ryzontem  widoczna jest W e n u s  jako 
Gwiazda Poranna -4  wielk. Rankiem  ni
sko nad horyzontem  widoczny jest także 
M e r k u r y  około zerowej wielk. J o - 
w i s z wschodzi coraz wcześniej i widocz
ny jest pod koniec nocy jako  jasna gwiaz
da -2.1 wielk., ale nisko nad horyzontem  
na granicy gwiazdozbiorów Wężownika i 
Skorpiona. M a r s  świeci prawe całą noc 
jako gwiazda około -1  wielk. na granicy 
gwiazdozbiorów Lwa i Raka; M ars oddala 
się od Z iem i i jego blask stale słabnie. 
U r a n  (6 wielk.) i N e p t u n (8 wielk.) 
widoczne są rankiem  nisko nad horyzon
tem  w gwiazdozbiorze Strzelca. P l u t o n  
dostępny jest nad ranem , ale tylko przez 
duże teleskopy jako słaba gwiazdka około 
14 wielk. na granicy gwiazdozbiorów Wę

żownika i Wagi. S a t u r n  jest niewido
czny.

Przez lunety wśród gwiazd 8 wielkości 
możemy prawie całą noc obserwować pla- 
netoidę C e r e s  na granicy gwiazdozbio
rów Raka i Rysia. Podajemy równikowe 
współrzędne planetoidy dla kilku dat: II. 
28d: rekt. 9h1.2m, deki. +31°39’; III. 10“: 
rekt. 8h55.7m, deki. +31°44’; 20“: rekt. 
8h53.1m, deki. +31°29’; 30d: rekt. 8h53.5m, 
deki. +30°57\

* * *

l d12h M erkury w największym zachod
nim odchyleniu od Słońca w odl. 21° .

l/2d Księżyc 3 ukryty jest za tarczą Jo 
wisza, natom iast do brzegu tarczy zbliża 
się księżyc 2 z „zam iarem ” przejścia na jej 
tle. O 2h49m na tarczy planety pojawi się 
cień księżyca 2. O  2h51m nastąpi koniec 
zakrycia księżyca 3. O  5h15m cień księżyca 
2 kończy swą wędrówkę po tarczy planety, 
a zaraz za m inutę sam księżyc 2 rozpocz
nie przejście na jej tle.

2d6h W enus w złączeniu z U ranem  w 
odl 1.5°.

3d Od 3h36m po tarczy Jowisza wędruje 
cień jego 1 księżyca; księżyc 1 rozpocznie 
przejście na tle tarczy planety o 4h50m.

4d Nad ranem  księżyc 1 ukryty jest za 
tarczą Jowisza, a księżyc 2 blisko brzegu 
niedawno wysunął się spoza tarczy piane-
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ty; koniec zakrycia księżyca 1 obserwuje
my o 4h17m.

6d O 3h złączenie Saturna ze Słońcem. 
O 1 l h Pluton nieruchomy w rektascensji.

9d Księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza. O 4h44m obserwujemy początek 
zakrycia tego księżyca przez tarczę planety.

l l d Nad ranem w pobliżu Jowisza do
strzegamy tylko dwa jego księżyce galileu- 
szowe. Księżyce 1 i 2 ukiyte są za tarczą 
planety; o 4h50m nastąpi koniec zakrycia 
księżyca 2 (ukaże się on spoza prawego 
brzegu tarczy, patrząc przez lunetę odwra
cającą).

12d Do 3h22m księżyc 1 przechodzi na 
tle tarczy Jowisza.

14d O 5h Mars w złączeniu z Księżycem 
w odl. 9°.

16d Od 3h34m do 5h44m trwa zaćmienie 
3 księżyca Jowisza.

18d Nad ranem księżyc 2 ukryty jest w 
cieniu Jowisza, a ten sam los spotka księ
życ 1 o 4h38m (początek zaćmienia). Księ
życ 2 pojawi się na chwilę tuż przy lewym 
brzegu tarczy planety o 4h51m (koniec zać
mienia), ale zaraz za minutę skryje się za 
tarczą i już do wschodu Słońca w pobliżu 
Jowisza widoczne będą tylko dwa jego księ
życe.

19dl h Bliskie złączenie Księżyca ze Spi- 
ką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie 
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne 
będzie na Islandii i w Europie. Księżyc 1 i 
jego cień przechodzi na tle tarczy Jowisza; 
obserwujemy koniec przejścia: cienia o 
4hl m, a księżyca 1 o 5h14m.

21d3h14m Słońce wstępuje w znak Ba
rana, jego długość ekliptyczna wynosi 0° i 
mamy wiosenne zrównanie dnia z nocą.

22d15h Złączenie Księżyca z Jowiszem 
w odl. 2°.

23d14h Planetoida Ceres nieruchoma 
w rektascensji, zmienia kierunek swej wę
drówki wśród gwiazd na sklepieniu nie
bieskim.

25d O 13h złączenie Neptuna z Księży
cem w odl. 5°, o 17h Mars nieruchomy w 
rektascensji, a o 22h złączenie Urana z Księ
życem w odl. 6°.

26d O l h złączenie Merkurego z Satur
nem w odl 0.6°. Nad ranem księżyc 1 i jego 
cień przechodzi na tle tarczy Jowisza; ob
serwujemy początek przejścia; cienia o 
3h44m, a księżyca o 4h56ra.

27d Około 4h w pobliżu Jowisza wido
czny jest tylko jeden jego księżyc 4: dwa 
księżyce przechodzą na tle tarczy, a jeden 
ukryty jest za tarczą planety. O 4h19m na
stąpi koniec przejścia księżyca 3, a zaraz o 
4h20m koniec zakrycia księżyca 1 (obydwa 
księżyce pojawią się więc prawie w tym 
samym czasie po dwóch stronach tarczy 
planety). Koniec przejścia księżyca 2 ob
serwujemy o 4h30ra.

28d O 5h złączenie Wenus z Księżycem 
w odl. 6°.

29s O 14h Saturn w złączeniu z Księ
życem w odl. 6°.

30** O 2h złączenie Merkurego z Księ
życem w odl. 6°.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski

Ogłoszenia

Wszystkim, którzy chcą zakupić teleskop polecamy firmę 
UNIWESAŁ z Żywca. Podajemy adres. ul. Poniatowskiego 9; 
34-300 Żywiec. Najlepiej skontaktować się telefonicznie z 
firmą i omówić sprawy tel. (0-30)-61 -33-74. Na miejscu uzy
skasz pełną ofertę cenową. Cena może zależeć od uzgo
dnionych szczegółów związanych z wykończeniem bądź wy
posażeniem. Jeśli skontaktujesz się i kupisz na pewno bę
dziesz zadowolony!
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Sprzedam teleskop 250/1300. Łukaszewicz, tel. 576806 (Warszawa).

Sprzedam teleobiektyw MAKSUTOW 1100/10, 5 (+ trzy filtry) i teleskop zwierciadlany 250 mm. 
Wiesław Skórzyński, Słoneczna 23, 87-134 Zławieś Wlk.

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Obecnie wysyłamy członkom (i sympatykom) następujące materiały astronomiczne. (Podane kwoty w 
nowych zdenominowanych złotych obejmują koszty wraz z opłatami pocztowymi. Pieniądze prosimy 
przesyłać przekazem pocztowym na adres PTMA. Wplata na konto PTMA opóźnia otrzymanie materiału,
a dodatkowo PKO pobiera duże prowizje.)

Amatorski Teleskop Zwierciadlany 1.60, -
Najdalsze Planety Układu Słonecznego 2.10, —
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1995 4 .30 ,—
Uniwersytet Krakowski jako miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika 2.40, —
Poradnik Obserwatora Meteorów 3.50, —
Bolidy i meteoryty, czyli o kamieniach, które spadają z nieba 5.00, —
Obrotowa Mapa Nieba 2.50, —
Diagram faz Księżyca z mapą Księżyca 2.50, — 
Paski ze zdjęciami — W Naszej Galaktyce; Księżyc (dołączamy do innych przesyłek) po 0.50, —
Pocztówki opr. na podstawie atlasu Heweliusza dla gwiazdozbiorów zodiakalnych (12 szt.) 2.00, —
W wypadku zamawiania wielu pozycji prosimy o kontakt, gdyż wtedy będą mniejsze opłaty pocztowe.
W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy.
Zasady składek członkowskich i prenumeraty Uranii na rok 1995 zostały określone w numerze z paź
dziernika br.

ADRESY ODDZIAŁÓW PTMA

(1) Białostocki — Kolonia Księżyno 4,15-601 Białystok,
(2) Częstochowski, Instytut Fizyki WSP, p. 185, Al. Armii Krajowej, 42-200 Częstochowa,
(3) Gliwicki — ul. Korfantego 23/1,44-100 Gliwice,
(4) Grudziądzki — Planetarium, ul. Hofmana 5,86-300 Grudziądz,
(5) Jeleniogórski — Plac Piastowski 18,58-560 Jelenia Góra,
(6) Krakowski — ZG  PTMA, ul. Św. Tomasza 30/8,31-027 Kraków (jest to także adres Sekcji 

Obserwacji Gwiazd Zaćmieniowych oraz tymczasowy adres Sekcji Gwiazd Zmiennych i Sekcji 
Obserwatorów Komet),

(7) Krośnieński — Czajkowskiego 92,38-400 Krosno,
(8) Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. Curie-Skłodowskiej p. 254,20-031 Lublin,
(9) Łódzki — Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź, tel. 33-13-63 (jest to również adres 

Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć),
(10) Nowosądecki — ul. Śniadeckich 6/10,33-300 Nowy Sącz,
(11) Poznański — ul. Dmowskiego 37,61-772 Poznań,
(12) Puławski — ul. Filtrowa 32,24-100 Puławy,
(13) Szczeciński D. K. „Hetman” ul. 9-go Maja 17,70-136 Szczecin,
(14) Śląski — Planetarium Śląskie, skr. poczt. 10,41-500 Chorzów,
(15) Toruński — ul. Kopernika 42, 87-100 Toruń (jest to również adres Sekcji Obserwatorów 

Słońca),
(16) Warmijski -  Obserwatorium, ul. Żołnierska 13,10-558 Olsztyn, przy oddziale działa Komisja 

Współpracy Planetariów Polskich, ul. M.P. J. Piłsudskiego 30,10-450 Olsztyn, przy oddziale 
pracuje Sekcja Meteorów i Meteorytów, skr. poczt. 6,14-530 Frombork,

(17) Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa (jest to również adres Sekcji 
Instrumentalnej),

(18) Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSP, ul. Lubuska 2,65-069 Zielona Góra.
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OBJAŚNIENIA ZD JĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie Wielkiej Mgławicy w Orionie (M 42) wraz z niewielką mgławicą 

gazowo-pyłową M 43 wykonane przez Janusza Płeszkę, laureata I nagrody w tegorocznym 
konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, za pomocą teleskopu 350/10 podczas 20 min ekspo
zycji na filmie Konica 3200.

Druga strona okładki: U góry — zdjęcie Jowisza, na którym widoczne są plamy po uderzeniach 
fragmentów komety Shoemaker-Levy 9, wykonane 28 lipca 1994 r. przez Janusza Płeszkę, 
laureata I nagrody w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, za pomocą telesko
pu 350/10 podczas 2 s ekspozycji na filmie Fujicolor Super G 400. U  dołu — zdjęcie mgła
wicy „Ameryka Północna” (NGC 7000) wykonane przez Piotra Grzywacza, laureata III na
grody w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, podczas 10, in. ekspozycji na 
filmie Konica 3200.

Trzecia strona okładki: Prace wyróżnione w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba: 
u góry — zdjęcie zatytułowane „Wielki Wóz za drzewem” wykonane przez Lecha Jaszowskie- 
go w Kalifornii podczas 2 min ekspozycji na filmie Fujicolor Super G  400; u dołu — zdjęcie 
zachodzącego Księżyca wykonane przez Mieczysława Sikorę w dniu 21 lipca 1994 r. w czasie 
2 :20-3 :00  CW E za pomocą aparatu Praktica MTL 5 z obiektywem o ogniskowej 50 mm i 
światłosile 1:1.8 z dwukrotnym telekonwerterem na filmie Fuji 400 HG (autor pisze: „co 2.5 
min zdejmowałem przykrywkę z obiektywu na czas od 1 s na początku do 2.5 s przy ostatnim 
ujęciu; gdy Księżyc zaszedł zostawiłem obiektyw odsłonięty przez 1.5 min”).

Czwarta strona okładki: Wyróżniony w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba foto
montaż Jerzego Łągiewki zatytułowany „Księżyc nad miastem”; ekspozycja podwójna apara
tem Zenit T l i .  na filmie Polaroid 100 HD: panorama miasta — 2 min i Księżyc 15 września 
1994 r. o godz. 20:50 CW E -  1/30 s.
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