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Milion kawałków komety
Prezentowane zdjęcie, wykonane w podczerwieni przez należący do 
NASA kosm iczny te leskop Spitzera, pokazuje rozb itą  kometę 73P/ 
Schwassman-Wachmann 3 przechodzącą w pobliżu odłamków pozo
stawionych podczas poprzednich jej w izyt w okolicach Słońca. W idocz
ne na fotografii „płom ienie” są w rzeczywistości fragmentami komety 
wraz z ich warkoczami, a linia łącząca te fragmenty wyznacza trasę 
komety.

Kom eta 73P /S chw assm an-W achm ann 3 zaczę ła  się rozpadać 
w 1995 r. podczas jednego z pobytów w pobliżu Słońca. Od tego czasu
rozpadała się na coraz więcej ka- _________________________________
wałków, aż do 36 widocznych na 
fotografii. Astronomowie uważają, 
że przyczyną rozpadu jest oddzia
ływanie termiczne Słońca.

Spitzer dostarczył najlepszy do
stępny obecnie obraz odłamków 
komety, powstałych od rozpadu w 1995 r. Detektory podczerwieni są 

w stanie dostrzec pyłowe kawałki 
komety, które podgrzewane przez 
Słońce prom ieniują właśnie w tym 
zakresie fal. Mają one rozmiary od 
małych kamyków do całkiem dużych 
głazów. Pozostawione szczątki po
wodują co roku rój meteorów, który

-------- :------------------------------------------ ma być najlepiej widoczny w 2022 r.,
kiedy to Ziemia znajdzie się najbli
żej szlaku komety.

Astronomowie pilnie studiują ob
razy ze Spitzera w celu zbadania składu i przyczyn rozpadu komety. 
Wraz z naruszoną podczas eksperymentu Deep Impact kometą Tem- 
pel 1, potrzaskana 73P/Schwassman-Wachmann 3 jest doskonałym 
materiałem do badania pierwotnej materii Układu Słonecznego.

Zdjęcie powstawało od 4 do 6 maja dzięki w ielopasmowemu foto
metrowi obrazującemu przy użyciu jego 24-mikronowego kanału.

Źródło: NASA/JPL-Caltech/W.Reach (SSC/Caltech)

Zegar słoneczny w Milanówku, składający się z głazów narzutowych, pokazuje czas od godz. 12 do 18. Kamień znajdujący się w środ
ku kręgu wyznacza miejsce, w którym stojący człowiek rzuca cień wskazujący aktualną godzinę czasu lokalnego. Fot. Jerzy Puszcz 
(zdjęcie wykonane 6 czerwca br. o godz. 17.30)
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
W czerwcu br. Nestor polskich astronomów Profesor Antoni Opolski 

ukończył 93 lata . Z tej okazji raz jeszcze składamy czcigodnemu Panu 
Profesorowi wyrazy szacunku oraz życzenia zdrowia i długich lat życia.
Dziękujemy też za rozmową m.in. wspominającą życie w oflagu w czasie 
II wojny światowej oraz historię ciekawego instrumentu astronomicznego 
Obserwatorium Wrocławskiego. Rozmowę tę zamieściliśmy na s. 164-168.

O planetach pod dwoma słońcami, czyli o problemach planet 
występujących w układach podwójnych i wielokrotnych gwiazd pisze 
Krzysztof Hełminiak. Tych planet jest znacznie mniej niż planet wokół gwiazd 
pojedynczych. Czy rzeczywiście planety powstają chętniej wokół gwiazd pojedynczych, czy też 
wynika to z selekcji obserwacyjnej związanej z technikami odkrywania planet? W każdym bądź 
razie jest to ciekawy problem dotyczący powstawania i ewolucji układów planetarnych. Polecam 
lekturę tego artykułu.

Sprawa procesu Galileusza co jakiś czas zaprząta uwagę zarówno badaczy-historyków, jak  
i tzw. szerokiej publiczności. W latach 1981-1992 odbyły się w Watykanie posiedzenia komisji 
ds. ponownego zbadania okoliczności procesu Galileusza przed sądem Inkwizycji. Jej raport, 
ogłoszony w 1992 r., nie zadowolił jednak badaczy tej sprawy. Ostatnio (2005 r.) ukazały się dwie 
książki, które są plonem dalszych badań sprawy Galileusza. Ich treść i stan badań nad tą sprawą 
przybliża nam Andrzej Krasiński (s. 148).

Zaćmienie Słońca z dnia 29 marca br. i liczne wyprawy na obserwacje tego zjawiska w rejonie 
przebiegu pasa całkowitego zaćmienia zaowocowały wieloma ,,raportami” na ten temat. Dużo 
więc miejsca poświęcamy temu wydarzeniu. Nie wszystkie opisy zmieściły się w bieżącym zeszycie, 
ale wydaje się nam, że przynajmniej wyselekcjonowaliśmy najciekawsze zdjęcia uzyskane przez 
naszych Czytelników.

Szeroko omawiamy XLIX Olimpiadę Astronomiczną, która zakończyła się zawodami 
finałowymi 12 marca 2006 r. w Planetarium w Chorzowie. Dwa pierwsze miejsca zajęły panie: 
Krystyna Macioszek z Zielonej Góry i Karolina Sołtys z Lublina — gratulujemy. O innych 
laureatach można przeczytać na s. 178, ale obecnych i przyszłych uczestników tych olimpijskich 
zmagań gorąco zachęcamy do uważnej lektury szczegółowego omówienia kilku zadań Olimpiady 
Astronomicznej pióra Jerzego Kuczyńskiego, jednego z organizatorów i jurorów tego konkursu. 
Studentom, uczniom i wszystkim miłośnikom astronomii polecamy też korzystanie z bardzo 
ciekawej i użytecznej książki. Uniwersytet Warszawski wydał Obserwacje i pomiary astronomiczne 
Andrzeja Branickiego z Białegostoku, a Andrzej Strobel przedstawia je j krótką recenzję i zaleca ją  
też do podręcznej biblioteki każdego nauczyciela fizyki i astronomii.

Jak zwykle zamieszczamy kalendarzyk astronomiczny, już na wrzesień i październik, 
opracowany przez Tomasza Sciężora oraz wskazujemy interesujące obiekty w gwiazdozbiorach 
Puchar, Rak i Ryby. Nie zapomnieliśmy o nowych odkryciach, wydarzeniach krajowych, Galerii 
Galaktyk, felietonie muzycznym, krzyżówce i ciekawych stronach internetowych.

Nasze strony internetowe zostały ostatnio odnowione: uzyskały nową szatę graficzną, są 
bardziej ,,przyjazne ” dla użytkowników. Kalendarz astronomiczny szybko podaje wydarzenia 
danego dnia. Prostszy jest dostęp do materiałów archiwalnych i tych materiałów jest coraz więcej. 
A to wszystko dzięki pracy kol. Marka Gołębiewskiego. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii na temat 
tych stron.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i pogodnego letniego nieba

Toruń, w czerwcu 2006 r.
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ogłoszenia różne...

VIII Konferencja 
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA
„Struktura i ewolucja komet i innych drobnych 

ciał Układu Słonecznego” 13-15 X 2006
w jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Konrada Rudnickiego 
oraz w 70 rocznicę odkrycia komety C/1936 01 przez 
Władysława Lisa

Informujemy, że w dniach 13-15 października br. 
w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Ja
giellońskiego w Krakowie „Fort Skała” (OAUJ), ul. Orla 
171, odbędzie się VIII Konferencja Sekcji Obserwato
rów Komet PTMA.

Członkowie SOK (z opłaconą składką PTMA i SOK) 
mogą brać udział w konferencji w ramach składki, inne 
osoby po uiszczeniu opłaty konferencyjnej, wynoszą
cej dla członków PTMA 15 zł, dla pozostałych 30 zł.

Istnieje możliwość noclegów w hotelu „Fort 39” 
w odległości ok. 1,5 km od OAUJ w cenie 20 zł/noc od 
osoby (ewentualnie należy doliczyć jednorazową opła
tę w wysokości 3 zł za pościel).

Przewidywany porządek konferencji:
13 październik (piątek)

• przyjazd uczestników
• odczyt inauguracyjny
• otwarcie sesji zdjęciowej

14 październik (sobota)
• odczyty zaproszonych prelegentów (krajowych 

i zagranicznych)
• dyskusja nad problemami obserwacji komet
• kolacja przy ognisku
• obserwacje nieba

15 październik (niedziela)
• odczyty referatów zgłoszonych
• omówienie stanu bieżącego i przyszłości SOK 

Osoby pragnące w ramach konferencji wygłosić refe
rat są proszone o dostarczenie jego pisemnej wersji 
do końca września br. Sam tekst nie powinien prze
kraczać 1/4 arkusza autorskiego, to jest 10 000 zna
ków (w pliku czysto tekstowym jest to równowartość 
ilości bajtów) lub około 6 stron maszynopisu znormali
zowanego (30 linii po 60 znaków). Zapewniamy dobrą 
jakość grafiki wykresów i rysunków, jeśli zostaną prze
słane w postaci wektorowej (pliki postscriptowe PS 
i EPS) albo na papierze w możliwie dużym formacie 
(najlepiej A4, lecz nie większym).

Wszystkie prezentowane referaty zostaną następ
nie opublikowane w Biuletynie Naukowym SOK PTMA 
„Komeciarz” (ISSN 1644-1303).

Pytania natury technicznej najlepiej kierować do re
daktora technicznego Biuletynu na jego adres elektro
niczny qmq@vistula.wis.pk.edu.pl lub na adres SOK 
PTMA.

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z rezerwacją 
miejsca noclegowego prosimy przesyłać na adres: 

Sekcja Obserwatorów Komet PTMA 
ul. Miodowa 13/35 

31-055 Kraków 
oraz e-mail: SOK@vistula.wis.pk.edu.pl

Na zgłoszenia oczekujemy do 30 września 2006.

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa: 1000,00 zł
cała strona czarno-biała: 400,00 zł
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 s.: 300,00 zł
1/4 s.: 200,00 zł
1/8 s.: 100,00 zł — ten rozmiar traktujemy jako 
najmniejszy „moduł”.
Podobnie jest ze stroną kolorową.

Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze lamy!

X Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii 
— Niedźwiady 2006

Termin zlotu: 3 -6  sierpnia 2006 r.
Temat przewodni: Zaćmienia Słońca

Dziesiąty zlot to okazja do podsumowań i wspomnień, 
ale nie tylko... Każdy będzie miał możliwość zaprezen
towania własnych dokonań. Zachęcamy do zabrania 
sprzętu optycznego ze względu na dobre warunki ob
serwacyjne.

OZMA nie jest typowym zlotem astronomicznym, 
mogą brać w nim udział zarówno profesjonalni astrono
mowie, zaawansowani miłośnicy, jak i zupełnie począt
kujący, a także ich rodziny czy przyjaciele. Zachęca
my wszystkich chętnych, mile widziane całe Kluby i Sto
warzyszenia. Osoby niepełnoletnie przywożą zgodę ro
dziców.

W programie zlotu tradycyjnie znajdą się takie punk
ty, jak: konkurs astronomiczny z nagrodami, wykłady 
i prelekcje zaproszonych gości specjalnych.

Termin zlotu: 3 -6  sierpnia 2005.
Miejsce zlotu: stacja Obserwacyjna PPSAE w Nie

dźwiadach koło Szubina.
Organizatorzy: PPSAE przy współudziale Urzędu Mia

sta i Gminy Szubin oraz Szubińskiego Domu Kultury.
Zakwaterowanie: Własne namioty, przyczepy kem

pingowe, w wyjątkowych sytuacjach udostępniamy noc
leg w pomieszczeniu.

Wyżywienie: Zapewniamy tradycyjnie dwa obiady 
i kiełbaski na ognisko. Pozostałe posiłki we własnym 
zakresie.

Koszt uczestnictwa: Zlot nie jest imprezą dochodową 
organizatorzy licząjedynie na zwrot poniesionych kosz
tów. Opłata za uczestnictwo wynosi 55 zł. Cena obej
muje: koszulkę z nadrukiem, identyfikator, dwa obiady, 
kiełbaski i pieczywo + dodatki na ognisko, koszt energii 
elektrycznej, bieżącej wody, WC, itp.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 lipca 2006 r. 
Zgłoszenia i pytania związane z imprezą przyjmujemy 
na adresy: ozma@astronomia.pl lub tradycyjną pocztą 
PPSAE „Grupa Lokalna”, Niedźwiady 19, 89-205 Tur 
oraz zdzih.foto@wp.pl lub telefonicznie (raczej w go
dzinach późno popołudniowych) nr kom 508 295 588.

Z a p r a s z a m y !
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148 Dwie nowe książki o sprawie Galileusza
Andrzej Krasiński
W lalach 1981-1992 w Watykanie odbywała swe posiedzenia powołana przez Jana 
Pawia 11 komisja do sprawy ponownego zbadania okoliczności procesu Galileusza przed 
sądem Inkwizycji. Jej raport, ogłoszony w 1992 r.,nie stanowi jednak zamknięcia spra
wy dla historyków, którzy badają ją  nadal. Plonem tych badań są dwie książki, które 
ukazały się w 2005 r.
Ich treść i stan badań nad procesem Galileusza przybliża nam niniejszy artykuł

156 Światy pod dwoma słońcami
Krzysztof Hełminiak
Zaledwie kilkanaście procent pozaslonecznych planet znajduje się w układach gwiazd 
podwójnych lub wielokrotnych. Jest to znacznie mniej niż oceniana liczba gwiazd po
dwójnych i ciekawy problem astronomiczny. Czy taka sytuacja jest rezultatem selekcji 
wynikającej z  niedoskonałości technik obserwacyjnych czy też rzeczywiście planety 
powstają chętniej wokół gwiazd pojedynczych? Badania takich układów dostarczają 
ciekawych wniosków dotyczących powstawania i ewolucji tych planet

164 Profesor Opolski wspomina
W czerwcu 2006 r. Profesor Opolski obchodził 93. rocznicę urodzin. Z  tej okazji życzy
my Mu dużo zdrowia i długich lat życia. Dziękujemy za podzielenie się z  Panią Barbarą 
Cader-Sroka z Instytutu Astronomicznego we Wrocławiu swymi uwagami na temat nie
dawnego Zjazdu PTA i swymi wspomnieniami z życia obozowego w czasie II wojny 
światowej

169 Zaćmienie zaćmieniu nierówne
Andrzej Trepka
Fakt, że oglądałem w życiu trzy całkowite zaćmienia Słońca, nie czyni mnie rekordzistą 
—  choć nie wiem, czy w kraju dałoby się takich szczęśliwców liczyć na kopy. (Poznałem 
tylko jednego, który przeżył ich kilkanaście). Owego olśniewającego zjawiska nie spo
sób z czymkolwiek porównać i nie zapamiętać szczegółów na zawsze

■ ■ ■  w kolorze:  Milion kawałków komety (okł. II); Zaćmienie w Turcji (wkł. I-IV);
Galeria Uranii (okł. III, IV)

154 rozm aitości: Wiatry umierających gwiazd; Niebieski pierścień Urana; 
Kolizja plam na Jowiszu

167 w kraju i ze  świata: Zaćmienie w Turcji (172); Turecki pierścień z brylan
tem i korona... słoneczna (173); Toruń miastem festiwalowym (175); XL1X 
Olimpiada Astronomiczna (176)

177 astronomia w szkole: Omówienie kilku zadań Olimpiady Astronomicznej
182 galeria obiektów NGC: NGC 3432, NGC 3521 
184 kalendarz astronomiczny 2006: Wrzesień —  październik
189 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Puchar, Rak, Ryby
190 recenzje: Andrzej Branicki „Obserwacje i pomiary astronomiczne”
191 astronomia i muzyka: Kosmos jest w nas
192 relaks z  Uranią: Krzyżówka 
192 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Bipolarna mgławica emisyjna NGC 6164
W środku mgławicy emisyjnej NGC 6164-5 znajduje się niezwykle masywna gwiazda 

bliska kresu swego życia. Widoczna na zdjęciu centralna gwiazda to HD 148937, która 
jest tak gorąca, że jej promieniowanie ultrafioletowe ogrzewa i rozświetla znajdujący się 
wokół gaz. Pochodzi on z gwiazdy, a wydostał się z niej na skutek jej szybkiej rotacji. 
Materiał ten został następnie ukształtowany przez pole magnetyczne gwiazdy i utworzył 
widoczny symetryczny kształt mgławicy bipolarnej.

Mgławica NGC 6164-5 rozciąga się na przestrzeni 4 l. św., a znajduje się w odległo
ści 4 tys. I. św. od nas w gwiazdozbiorze Węgielnica na południowym niebie.

Fot. teleskop Gemini, AURA i NSF
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Andrzej Krasiński Dwie nowe
książki o sprawie 
Galileusza

CHURCH
ANI)

ERNAN Mc MULL IN

Czytelnicy „Uranii” mieli oka
zję zapoznać się ze sprawą re
habilitacji Galileusza w latach 
1981-1992 [1 -2 ]. Przypom nijm y 

w skrócie. Papież Jan Paweł II powo
łał w roku 1981 komisję do ponowne
go zbadania okoliczności procesu Ga
lileusza przed sądem  Inkw izycji, 
przeprowadzonego w latach 1632— 
-1633. W świetle dzisiejszej wiedzy 
sprawa wydawała się oczywista, toteż 
świecka publiczność spokojnie czekała 
na wynik. Raport komisji, ogłoszony 
w roku 1992, w yw ołał jednak  po
wszechne niezadowolenie. W dwustro- 
nicowym tekście tylko jeden krótki 
akapit mówił o błędnej decyzji kościel
nego sądu i o krzywdzie wyrządzonej 
wielkiem u człowiekowi. Pozostała 
część tekstu była zamaskowaną próbą 
usprawiedliwienia Kościoła oraz zrzu
cenia części odpowiedzialności za spra
wę na jej ofiarę.

Poza środowiskiem Kościoła sprawa 
jest uważana za niezamkniętą —  histo
rycy badają ją  nadal. Jedno z podsumo
wań tych badań ukazało się w roku 2005
[3]. Jest to, wzbogacony o kilka nade
słanych artykułów, zbiór referatów 
z konferencji pod tym samym tytułem, 
która odbyła się w Notre Dame w roku 
2002. Dzieło to jest trudne w czytaniu 
dla niefachowego czytelnika, ponieważ 
autorzy —  historycy piszący dla histo
ryków —  wtrącają do swoich tekstów 
liczne dygresje odnoszące się do wyda
rzeń późniejszych i wcześniejszych niż 
aktualnie opisywane. Dlatego dobrze 
jest zapoznać się przedtem z chronolo
gicznym przebiegiem zdarzeń. Rolę tę

może spełnić książka G. de Santillany
[4], napisana przystępnie i z dużym ta
lentem literackim.

Czytelnik, który przebrnie przez 
trudności spowodowane erudycją au
torów i mnogością odwołań do doku
mentów, w nagrodę otrzyma dużą por
cję bardzo ciekawej wiedzy. Dla mnie 
jednym z ciekawszych był następują
cy szczegół. Galileusz uważał, że jeśli 
w św ietle  now ych odkryć pew ne 
stwierdzenia Pisma Świętego zaczynają 
wydawać się nam nieprawdziwe, to 
znaczy, że źle rozumieliśmy Pismo 
i musimy nauczyć się interpretować je 
po nowemu. Okazuje się, że to pode
jście wcale nie było w XVII w. nowe. 
Jako pierwszy zaproponował je  św. Au
gustyn 1200 lat wcześniej! W dziele De 
Genesi ad literam („O dosłownym zna
czeniu Księgi Rodzaju”) pisał on tak: 
„Prawda jest zawarta raczej w tym, co 
Bóg objawia, nie w tym, co błądzący 
po omacku ludzie przypuszczają. Lecz 
jeśli potrafią oni poprzeć swoją doktry
nę niepodważalnym i dowodami, to 
musimy wykazać, że stwierdzenie Pis
ma (...)  nie jest w sprzeczności z praw
dziwością ich konkluzji” ([3], s. 92 — 
moje tłumaczenie z angielskiego prze
kładu tekstu łacińskiego). Dalej pisze 
on: „...różne interpretacje [Pisma] są 
czasem możliwe, bez uszczerbku dla 
naszej wiary. W takim przypadku nie 
powinniśmy pospiesznie i twardo sta
wać po jednej stronie, ryzykując, że 
jeśli dalszy postęp w poszukiwaniu 
prawdy przekonująco podważy nasz 
pogląd, upadniemy razem z nim.” ([3], 
s. 97). To zostało napisane w V w.! Już
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wtedy św. Augustyn przeczuwał, że 
wiedza ludzka będzie się rozwijać i mo
że zmusić nas do nowych spojrzeń na 
Pismo Święte. Gdyby uczeni teolodzy 
w XVII w. zechcieli posłuchać tej rady, 
mogłoby nie dojść do procesu Galile
usza...

Inna ciekawostka: Galileusz tak bar
dzo starał się przekonać ludzi Kościoła 
do teorii Kopernika nie tylko dlatego, 
że mocno wierzył w jej prawdziwość. 
Jako głęboko wierzący chrześcijanin 
chciał uchronić swój Kościół przed 
przyszłą kompromitacją, jaką byłoby 
opowiedzenie się po złej stronie w tym 
sporze. W różnych pismach, przy róż
nych okazjach, wielokrotnie zapewniał
o swoim pełnym pokory i miłości sza
cunku dla Kościoła (np. [3], s. 273-274). 
Nie udało się... Małość ludzkiego du
cha zwyciężyła i zaciążyła nad dalszą 
historią Kościoła.

Lektura książki uświadamia dzisiej
szemu czytelnikowi, z jak bezsensow
nymi przeszkodami musieli walczyć 
pionierzy nowoczesnej nauki. Do XVII 
w. powszechnie obowiązywała zasada 
dosłownego odczytywania Pisma Świę
tego i szukania w nim odpowiedzi na 
pytania będące domeną nauki. Zwolen
nicy teorii Kopernika mogli używać jej 
jako podstawy do obliczeń pod warun
kiem, że traktowali ją  jako hipotezę, 
a nie jako dosłowny opis rzeczywisto
ści. W żargonie teologów zgodność wy
ników obliczeń z obserwacjami nazy
wała się „zachowywaniem pozorów” 
(„saving the appearances” — [3], 
s. 249). Ktokolwiek chciał traktować 
teorię Kopernika jak opis rzeczywisto
ści, ściągał na siebie nieprzyjazną uwa
gę Inkwizycji. „Dowodem” na to, że 
Słońce krąży wokół Ziemi był między 
innymi następujący cytat z Pisma Świę
tego: podczas bitwy pod Gibeonem 
„.. .rzekł Jozue w obecności Izraelitów: 
Stań, słońce, nad Gibeonem!.. (Księ
ga Jozuego 10:12, patrz [5], s. 123 i [6] 
s. 215) i dalej: „Czyż nie jest napisane 
w Księdze Sprawiedliwego: Zatrzyma
ło się Słońce na środku nieba i prawie 
cały dzień nie spieszyło do zachoduT' 
(Księga Jozuego 10:13, [6] s. 215).

Stosunek Kościoła do teorii Koper
nika zmieniał się w ciągu 370 lat, jakie 
minęły od wyroku na Galileusza. W ro
ku 1633 papież Urban VIII i Święte 
Oficjum, jak pisze jeden z autorów, 
„went out of their way to frighten Co- 
pernicans” („stawali na głowie, aby

przerazić zwolenników Kopernika”). 
Dopilnowali oni, aby wyrok sądu ko
ścielnego i słowa skruchy Galileusza 
zostały rozpowszechnione wśród ma
tematyków, astronomów i filozofów 
w Europie ([3], s. 281). Terror okazał 
się początkowo skuteczny ([3], s. 284). 
Jednak z upływem czasu ludzie Kościo
ła stopniowo uświadamiali sobie, że 
stanęli po złej stronie i że zakaz rozpo
wszechniania teorii Kopernika coraz 
bardziej ich kompromituje. Mimo to nie 
potrafili zdobyć się na zmianę decyzji. 
W XVIII w. przyjął się więc następują
cy obyczaj: astronomowie poprzedzali 
swoje dzieła zastrzeżeniem, że teoria 
Kopernika jest tylko hipotezą po czym 
swobodnie posługiwali się nią nie ukry
wając, że traktują ją  jako opis rzeczy
wistości — Kościół udawał natomiast, 
że wszystko jest w porządku. Do prze
silenia doszło w roku 1820. Papieski 
cenzor, Filippo Anfossi, odmówił zgo
dy na druk książki astronoma Giusep
pe Settelego, ponieważ autor otwarcie 
nauczał systemu heliocentrycznego, 
łamiąc w ten sposób zakaz Inkwizycji 
z roku 1616. Settele zaskarżył tę decy
zję do papieża Piusa VII, który z kolei 
przekazał sprawę Kongregacji Indek
su i Świętemu Oficjum (Inkwizycji). 
Kongregacja Indeksu dała zgodę na 
druk, zaś Oficjum zmieniło decyzję 
Anfossiego. Uzasadnienie było nastę
pujące: inkwizytorzy z 1616 r. nie 
stwierdzili, że heliocentryzm  jest 
sprzeczny z wiarą tylko że jest sprzecz
ny z tradycyjnym rozumieniem Pisma 
([3], s. 279-280). Wkrótce potem, 
w 1835 r., „Dialog” Galileusza został 
wykreślony z Indeksu Ksiąg Zakaza
nych. (Więcej o tej historii patrz niżej, 
przy omówieniu drugiej książki).

Najsilniejsze wrażenie robi ostatni 
rozdział książki, którego autorem jest 
George Coyne, w jednej osobie zakon
nik jezuita, profesor astrofizyki, dyrek
tor Watykańskiego Obserwatorium 
Astronomicznego w Castel Gandolfo 
i członek wspomnianej na wstępie ko
misji papieskiej. W rzeczowym wywo
dzie pokazuje on, że komisja nie wy
konała powierzonego jej zadania 
i w gruncie rzeczy pozorowała tylko 
działalność. W jej składzie byli wyłącz
nie duchowni zajmujący wysokie stano
wiska w kościelnej hierarchii, nie było 
zaś ani jednego historyka czy filozofa 
nauki. Jedyny astrofizyk (sam Coyne) 
został powołany do niej tylko dlatego,

że był dyrektorem obserwatorium. Ko
misja zebrała się 7 razy w okresie 1981— 
-1983, po czym nastąpiła 7-letnia prze
rwa, w ciągu której nie działała ona i jej 
członkowie nie kontaktowali się między 
sobą. Ukazywały się w tym czasie pra
ce napisane z inspiracji komisji, ale ich 
współautorami byli ludzie spoza jej skła
du, zaś komisja nie zapoznawała się 
z treścią artykułów przed opublikowa
niem. Jedną z przyczyn tego stanu rze
czy były nieustające problemy zdro
wotne przewodniczącego, kardynała 
Gabriela-Marie Garrone. W roku 1990 
kardynał Paul Poupard, w zastępstwie 
Garrone, rozesłał list do członków ko
misji, zamykający jej prace. Następnym 
i ostatnim wydarzeniem w jej historii 
było ogłoszenie komunikatu końcowe
go w roku 1992 (napisanego bez kon
sultacji z ogólnym gremium). Komisja 
kilkakrotnie postanawiała zwrócić się 
z prośbą do papieża o zgodę na otwar
cie dla badaczy archiwum Inkwizycji, 
ale nie jest pewne, czy którakolwiek 
z tych próśb dotarła do adresata. Dopie
ro po roku 1992 Papieska Akademia 
Nauk zainicjowała projekt opublikowa
nia wszystkich dokumentów Inkwizy
cji dotyczących relacji Kościoła z nauką.

Autorzy powstrzymali się od wycią
gania wniosków i formułowania ocen. 
Ostatnie słowo w tej sprawie musi 
w końcu zostać wypowiedziane przez 
przedstawicieli Kościoła...

Druga książka, której warto poświę
cić uwagę, to opracowanie historycz
ne, przedstawiające dzieje sprawy Ga
lileusza od roku 1633 do czasów 
współczesnych, napisane przez Mauri
ce Finocchiaro [5].1 Zbieżność dat wy
dania obu książek jest przypadkowa, ale 
uzupełniają się one znakomicie. Licz
ne zawarte w [5] cytaty z listów i do
kumentów pozwalają czytelnikowi na 
zapoznanie się z przemyśleniami ludzi 
różnych epok na temat Galileusza i jego 
losu. Jest to lektura niezwykle cieka
wa. Okazuje się, że sprawa Galileusza 
budziła ostre kontrowersje od samego 
początku i jeszcze za życia Galileusza 
niektórzy ludzie wypowiadali się z za
dziwiającą śmiałością przeciwko stano
wisku Kościoła. Jako przykład może 
posłużyć relacja napisana w roku 1633 
przez Giovanfrancesco Buonamiciego,

1 Autor jest emerytowanym profesorem 
wydziału filozofii Uniwersytetu stanu Ne
vada w Las Vegas (informacja ze strony http:/ 
/www.unlv.edu/Philosophy/faculty.htm).
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dyplom atę skoligaconego z G alile
uszem. Zawiera ona takie np. zdania:2 
„Te i inne dowody [systemu heliocen- 
trycznego], które Galileusz za pomocą 
teleskopu odkrył na niebie wcześniej 
niż ktokolwiek inny, wzbudziły za
zdrość wielu osób; będąc zazdrosnymi
0 jego chwałę i niezdolnymi do zaprze
czenia oczywistej prawdzie tych od
kryć, zaczęli oni go prześladować; 
w szczególności dotyczy to zakonni
ków dominikańskich, którzy skierowali 
się do Inkwizycji i Świętego Oficjum 
w Rzym ie...” ([5], s. 34). „Zaaprobo
wana w opisany wyżej sposób, książka 
ta została wydrukowana we Florencji. 
Obudziła ona jeszcze raz jego prześla
dowców [dominikanów]; wsparli ich 
(...)  [jezuici], z powodu osobistej ura
zy kogoś z ich zakonu [Christopha 
Scheinera] do Galileusza w sprawie 
pierwszeństwa odkrycia plam słonecz
nych; wnieśli więc nowe skargi do tego 
samego trybunału, który jest zawsze 
gotowy do oskarżeń i gotowy gromić 
wolną myśl potępieniami i ekskomu
nikami.” ([5], s. 35).

Jeszcze ostrzej wypowiedział się 
w roku 1661 angielski wydawca dzieł 
Galileusza, Thomas Salusbury:3 „Jego 
Świątobliwość [Papież Urban VIII] 
skutkiem tego poczuł nieprzejednany 
gniew na naszego autora, i myśląc, że 
żadna inna zemsta nie będzie dostatecz
na, zaangażował swój apostolski auto
rytet (...), aby potępić go i objąć zaka
zem  jego  książkę jak o  heretycką; 
prostytuując opinię Kościoła dla swo
jej prywatnej zemsty” ([5], s. 79).

Znajdujemy też w tej książce dowód 
skuteczności taktyki Inkwizycji, która 
usiłowała zastraszyć matematyków
1 astronomów w całej Europie (patrz 
wyżej). Rene Descartes, gdy dowie
dział się o wyroku na Galileusza, jego 
wymuszonych słowach skruchy i o uza
sadnieniu wyroku, zrezygnował z pu
blikacji napisanego już dzieła pt. Świat. 
(Zostało ono opublikowane 14 lat po 
jego  śm ierci, w roku 1664 —  zaś

2 Wstawki w nawiasach kwadratowych po
chodzą ode mnie, cytaty to moje przekłady 
z angielskiego tłumaczenia.
3 Salusbury był pierwszym autorem, który 
postawił hipotezę, że praprzyczyną procesu 
i skazania Galileusza była osobista uraza 
papieża Urbana VIII, obrażonego za skary- 
katurowanie go jako Simplicia — Prostacz
ka, jednego z rozmówców w Dialogu Gali
leusza.

wszystkie dzieła Kartezjusza zostały 
potępione przez Kościół w roku 1663 
i wpisane do Indeksu Ksiąg Zakaza
nych w roku 1664). W liście do Marina 
Mersenne’a Descartes opisał swoją re
akcję następująco: „Było to dla mnie tak 
wielkim szokiem, że prawie postanowi
łem spalić wszystkie moje papiery, 
a przynajmniej nie pokazywać ich niko
mu innemu. (...) za żadne skarby świa
ta nie chciałbym napisać dzieła zawie
rającego choćby słówko potępione przez 
Kościół, ale też wolę utajnić je niż opu
blikować okaleczone” ([5], s. 44).

Za Galileuszem wstawiały się do 
papieża Urbana VIII liczne wysoko 
postawione osobistości, a wśród nich 
—  ówczesny polski król Władysław IV 
Waza ([5], s. 55-56). Wszystko bezsku
tecznie. Spór polityczny Władysława 
IV z papieżem doprowadził do zerwa
nia stosunków politycznych Polski 
z Watykanem w 1642 r.

Duch młodzieńczej przekory nie opu
ścił Galileusza nawet wtedy, gdy, będąc 
już ponad 70-letnim człowiekiem, żył 
w areszcie domowym nakazanym wy
rokiem Inkwizycji. W liście do swojego 
znajomego, paryskiego prawnika Elii 
Diodati, zrelacjonował przyjacielskie 
odwiedziny, demonstracyjnie złożone 
mu przez wielkiego księcia Florencji, 
i skomentował to tak: „Nie ucierpiałem 
zatem wcale w dwu sprawach, które 
powinny być cenione ponad wszystko, 
to jest zdrowiu i reputacji. (...)  Zło i nie
sprawiedliwość wyrządzona mi przez 
zazdrość i złą wolę nie martwiły i nie 
martwią mnie wcale. Przeciwnie, (...) 
rozmiar tej obrazyjest pociechą dla mnie 
i stanowi coś w rodzaju zemsty; niesła
wa obraca się przeciw zdrajcom i lu
dziom opanowanym przez ignorancję—  
m atkę złej w oli, zazdrości, złości 
i w szystkich innych nikczem nych, 
brzydkich występków i grzechów” ([5], 
s. 56). Równie oryginalne myśli zawie
ra list do innego wybitnego prawnika 
i polityka, Nicolasa de Peiresc, z podzię
kowaniem za wstawiennictwo: . .nie 
mam nadziei na żadną poprawę, ponie
waż nie popełniłem żadnego przestęp
stwa. Mógłbym mieć nadzieję na łaskę 
i wybaczenie, gdybym popełnił błąd, po
nieważ za błędy książęta mogą zawie
sić karę lub ułaskawić; lecz w stosunku 
do kogoś, kto został skazany niesprawie
dliwie, korzystne jest dla nich być suro
wymi, bo jest to przykrywką dla legal
ności postępowania” ([5], s. 59).

Po śmierci Galileusza kontrowersje 
wokół jego „Dialogu” i wyroku Inkwi
zycji z 1633 r. nie wygasły i przecho
dziły skomplikowaną ewolucję. Wyda
rzenia te, opisane w książce Finocchiaro, 
nie są powszechnie znane, więc omó
wię krótko te z nich, które wydały mi 
się najciekawsze.

Przede wszystkim zwraca uwagę 
bardzo silny opór, jaki wśród ludzi 
Kościoła budziła myśl o przyznaniu się 
do błędu. Niechęć ta sprawiła, że Ko
ściół długo bronił się przed wykreśle
niem dzieł Kopernika i Galileusza z In
deksu Ksiąg Zakazanych nawet wtedy, 
kiedy teoria Kopernika była już ogól
nie zaakceptowana. Na przykład, w ro
ku 1757 Kongregacja Indeksu podjęła 
decyzję, zaaprobowaną przez papieża 
Benedykta XIV, aby z najbliższego 
wydania Indeksu usunąć ogólny zakaz 
publikacji ksiąg nauczających o ruchu 
Ziemi i nieruchomości Słońca. Wyda
nie z roku 1758 nie zawiera już tego 
zakazu, ale nadał zawiera zakaz publi
kacji pięciu podstawowych książek, 
które w swoim czasie spopularyzowa
ły system kopernikowski (autorami 
tych książek byli Kopernik, Paolo A. 
Foscarini, Diego de Zuńiga, Kepler
i Galileusz [5] s. 138-139 i 153-154).

Tę niechęć wzmagała świadomość, 
że teoria Kopernika była ogólnie uzna
wana w świecie protestanckim, więc 
przyznanie się K ościoła do błędu 
wzmocniłoby jego protestanckich prze
ciwników. Relacje z protestantyzmem 
dały okazję do paru kontrowersji we
wnątrz Kościoła. Papieski konsultant 
z roku 1757, Carlo Lazzari, argumen
tował, że cofnięcie decyzji Inkwizycji 
z roku 1633 odbierze broń przeciwni
kom Kościoła katolickiego, a Kościo
łowi przysporzy szacunku. Przywołał 
on jako argumenty przykłady z prze
szłości i skomentował je  następująco: 
„Czasem heretycy byli pierwsi lub naj
bardziej precyzyjni we wskazówkach, 
jakie nam dawali w sprawach kościel
nych; nie zostały one odrzucone” ([5], 
s. 149).

Ponieważ otwarte stawanie przeciw
ko teorii Kopernika coraz bardziej izo
lowało Kościół od środowiska nauko
wego, autorzy sprzyjający Kościołowi 
próbowali różnych retorycznych sztu
czek. Na przykład, francuski dzienni
karz Jacques Mallet du Pan opubliko
wał w roku 1784 w dzienniku Mercure 
de France obszerny wywód, w którym
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Portret Galileusza. Źródło: Wikimedia Commons

dowodził, że Galileusz nie był prześla
dowany za swoje poglądy naukowe, 
tylko za n iew łaściw e w ypow iedzi 
z dziedziny teologii ([5], s. 159-163). 
Podkreślał też, że Galileusz był trakto
wany przez Inkwizycją z niezwykłym 
szacunkiem, np. nie został zamknięty 
w więzieniu, lecz mieszkał w wygod
nych apartamentach. Wypowiedzi tego 
rodzaju były w późniejszych latach 
powtarzane w innych publikacjach bez 
podania źródła i przekształcały się 
w mity. Po artykule du Pana ukazała się 
w tej samej gazecie replika Girolamo 
Ferri, który stwierdził, że „przesada 
w p raw d zie  je s t k łam stw em ” ([5], 
s. 161) —  było to podsumowanie tech
niki polemicznej du Pana.

Girolamo Tiraboschi, jezuita i biblio
tekarz księcia Modeny, w roku 1797, 
w 10. tomie swojej 13-tomowej historii 
literatury włoskiej dowodził, że Galile
usz sam na siebie ściągnął nieszczęście, 
ponieważ prezentował swoje poglądy 
w sposób zbyt natarczywy oraz wyka
zywał zbyt wielki zapał i pasję w dys
kusjach ([5], s. 167). Swój wywód Tira
boschi podsumował radą: „Niech ten 
przykład będzie lekcją dla uczonych 
mężów: aby byli bardziej ostrożni w star
ciach nie tylko z powszechną opinią in
nych akademików, ale także z przesą
dami ludzi; i niech dadzą się przekonać, 
że im bardziej obrońcy prawdy unikają 
używania przemocy lub podstępu w dą
żeniu do celu, tym łatwiej prawda sta
nie się znana i zatriumfuje nad błędem” 
([5], s. 172).

Losy dokumentów Inkwizycji pod
czas wojen napoleońskich były bardzo 
burzliwe. Armia Napoleona w roku 
1798 zajęła Rzym i ogłosiła detroniza
cję papieża Piusa VI. Papież został de
portowany do Florencji. Następny pa
pież, Pius VII, na krótko wrócił do 
Rzymu za zgodąNapoleona, ale nie był 
mu posłuszny w sprawach polityki mię
dzynarodowej, więc został też zdetro
nizowany w roku 1809 i deportowany 
do Francji. W roku 1810, na rozkaz 
Napoleona, całe ogromne archiwum 
papieskie zostało przetransportowane 
z Rzymu do Paryża,4 a następnie, w ro
ku 1811, rozpoczęto prace nad komplet
nym tłumaczeniem na francuski i wy
daniem tej części archiwum , która

4 Papieskie dokumenty zostały przewiezio
ne do Paryża w trzech konwojach; pierwszy 
z nich zawierał 3329 skrzyń i kosztował 179 
320 lirów włoskich ([5], s. 176).

dotyczyła sprawy Ga
lileusza ([5], s. 175—
-1 7 7 ). O sobisty b i
bliotekarz Napoleona,
A ntoine A. Barbier, 
tak argum entow ał 
za p u b lik ac ją  ([5], 
s. 176): „D ow odzą 
one  d o b re j w ia ry  
i św iatłości um ysłu 
uczonego astronoma 
i równocześnie ujaw
niają perfidię i igno
rancję jego oskarży
cieli. Opublikowanie 
tych dokumentów jest 
godne panowania Wa
szej Cesarskiej M o
ści.” Projekt zrealizo
wano częściowo, jego 
kontynuację przerwa
ła klęska Napoleona.
Nowy francuski rząd restytuował mo
narchię i zdecydował, że archiwa pa
pieskie mają wrócić do Rzymu. Ale tu 
zainterweniował rachunek ekonomicz
ny. Objętość dokumentów i koszt ich 
transportu spowodowały, że 2/3 z nich 
zniszczono albo sprzedano producen
tom tektury. W ten sposób przepadło 
na zawsze 3600 tomów protokołów 
z procesów i 300 tomów wyroków są
dów Inkwizycji ([5], s. 178). Od znisz
czenia ocalały dokumenty procesu Ga
lileusza, które już w XVIII w. zostały 
wydzielone z ogólnego archiwum i by
ły przechowywane osobno. Francuscy 
dysponenci tych dokumentów ociągali 
się jednak ze zwrotem. Zaginęły one 
na czas dłuższy i wróciły do Rzymu 
dopiero w roku 1843 ([5], s. 223 i 230).

Wspomniana już sprawa Settelego 
ciągnęła się długo ([5], rozdz. 10). Za 
opublikowaniem książki Settelego opo
wiadała się większość ludzi z kręgu pa
pieża i Inkwizycji. Cenzor Anfossi stał 
jednak na stanowisku, że zakaz z roku 
1616 nadal obowiązuje nie tylko for
malnie, ale też jest merytorycznie słusz
ny. („Święta Kongregacja powiedziała 
nam, że twierdzenie, jakoby ruch ob
rotowy naszego globu był prawdopo
dobny, jest bardzo poważnym błędem” 
—  [5], s. 213.) W obronie swojego sta
nowiska walczył twardo i nieustępli
wie, posuwając się nawet do odmowy 
wykonania decyzji papieża i sądu In
kw izycji. N araził się przy tym  na 
śmieszność, gdy opublikował pole
miczną broszurkę, na wydanie której

sam sobie wydał zezwolenie jako pa
pieski cenzor. To nieposłuszeństwo 
ściągnęło na niego ryzyko stanięcia 
przed sądem Inkwizycji w roli oskar
żonego, ale w tym wypadku Kościół 
okazał się wyrozumiały. Maurizio Be
nedetto Olivieri, konsultant Inkwizy- 
cji w tej sprawie, poddał wszystkie 
argum enty A nfossiego bezlitosnej 
i miażdżącej krytyce, lecz w konkluzji 
stwierdził, że były to błędy popełnione 
w dobrej wierze i z nadmiaru gorliwo
ści. „Został on uwiedziony przez oso
by, które były niekompetentne, ale któ
re wydawały mu się (i jestem pewien, 
że były) «poza wszelkim podejrze- 
niem»” ([5], s. 217-218).

Raport Olivieriego jest w całości 
zacytowany w książce Finocchiaro. 
Zawiera on wszechstronną analizę sy
tuacji z XVII i początku XIX w. Oto 
charakterystyczny fragment: „.. .istnie
je  wiele innych przykładów uczonych, 
którzy, mimo że przedstawiali kontrar
gumenty, zastrzeżenia i poprawki im 
nakazane, równocześnie starannie da
wali do zrozumienia, że zostali do tego 
zmuszeni przez innych, lecz oni sami 
w rzeczywistości skłaniali się ku po
parciu ruchu Ziemi.” [Tu przykłady 
nazwisk i sytuacji], „Ułomność, moral
na i inna, tych zewnętrznych deklara
cji posłuszeństwa, które w rzeczywisto
ści są  sym ulow ane, je s t dla mnie 
mocnym powodem do usunięcia zaka
zu” ([5], s. 212). Finocchiaro stwierdził 
jednak, że argumentacja Olivieriego 
w swojej końcowej wymowie jest dość
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niebezpieczna. Olivieri dowodził bo
wiem, że w roku 1820 należało odwo
łać zakaz nauczania kopemikanizmu 
i usunąć kopemikańskie książki z In
deksu, ale z równą stanowczością do
wodził, że decyzja Inkwizycji podjęta 
w roku 1633 była, w tamtym momen
cie i przy ówczesnej wiedzy naukowej, 
słuszna ([5], s. 221).

Jedną z najoryginalniejszych była 
wypowiedź szkockiego fizyka Davida 
Brewstera (znanego nam z badań nad 
polaryzacją światła), który był teolo
giem z wykształcenia i miał uprawnie
nia kaznodziei. W roku 1835 opubli
kował on raczej nieprzyjazną biografię 
Galileusza, a główny zarzut był nastę
pujący: „Ale jakie usprawiedliwienie 
możemy wymyślić dla upokarzające
go przyznania się do winy i odwołania 
poglądów przez Galileusza? Dlaczego 
ten mistrzowski duch swojego okresu 
—  ten wysoki kapłan gwiazd —  ten 
sędziwy mędrzec, którego wspaniała 
kariera była bliska ukoronowania — 
dlaczego odrzucił koronę męczennika, 
której sam pożądał, i która, upleciona 
z nieśmiertelnych laurów, miała wła
śnie zstąpić na jego głowę? (...)  Gali
leusz stchórzył ludzkim strachem, a je 
go p o d d an ie  się  by ło  oca len iem  
Kościoła. Miecz Inkwizycji opadł na 
jego zniszczony kark; i chociaż jego 
uderzenie nie było fizyczne, spadł on 
z fatalnymi skutkami moralnymi dla 
osobowości ofiary i dla godności na
uki” ([5], s. 224—225).

Druga połowa XIX w. była złotym 
okresem badań nad sprawą Galileusza. 
Wszystkie dawniejsze mity i interpreta
cje różnych szczegółów tej sprawy zo
stały od nowa, wszechstronnie i grun
townie przebadane ([5], rozdz. 11). 
Odnaleziono nieznane przedtem histo- 
tykom dokumenty, po raz pierwszy nie
którzy świeccy historycy uzyskali do
stęp do oryginalnych dokum entów 
Inkwizycji z XVII w., co zaowocowało 
nowymi hipotezami i wnioskami (mię
dzy innymi o sfałszowaniu ostrzeżenia 
Galileusza z roku 1616, umieszczone
go w dokumentach procesu z 1633, [5] 
s. 242-254, patrz też [1]). Ten renesans 
nastąpił także po stronie wrogów Gali
leusza, wśród których wspomnieć trze
ba Marino Mariniego, dyrektora tajne
go archiwum Watykanu. Swój wywód 
w obronie Kościoła podsumował on tak: 
„Musimy stwierdzić, że prawdopodob
nie nigdy nie było procesu sądowego tak

sprawiedliwego i mądrego jak ten” ([5], 
s. 230).

Szczególnie zasłużonym badaczem 
w tym okresie stał się Austriak Karl von 
Gebler. Syn zawodowego żołnierza 
(marszałka) i sam z początku żołnierz, 
opuścił armię z powodu złego stanu 
zdrowia i jako samouk zabrał się za 
badanie historii sprawy Galileusza. 
W wieku 26 lat, w roku 1876, opubli
kował książkę, która zdobyła mu taki 
szacunek, że uzyskał dostęp do archi
wów watykańskich i w sposób bardzo 
staranny wykorzystał i przygotował do 
publikacji znalezione tam materiały. 
Odpisy i objaśnienia dokumentów zo
stały włączone do włoskiego i angiel
skiego tłumaczenia jego książki, które 
ukazały się w roku 1879. Niestety, au
tor nie doczekał wydania —  zmarł 
w roku 1878. Według Finocchiaro jest 
to najlepsze opracowanie tych doku
mentów i jest użyteczne jeszcze dzisiaj, 
przynajmniej jako punkt wyjściowy do 
badań ([5], s. 255).

Na fali tego zainteresowania, w po
bliżu Villa Medici w Rzymie, wznie
siono w roku 1877 marmurową kolum
nę upamiętniającą Galileusza, na której 
umocowano tablicę z napisem „Pałac 
w pobliżu tego miejsca, kiedyś należą
cy do rodziny Medici, był więzieniem 
Galileo Galilei, którego winą było, że 
zobaczył Ziemię krążącą wokół Słoń
ca. SPQR M D CCCX X X V II” ([5], 
s. 261).5

Podsumowaniem złotego okresu było 
narodowe wydanie kompletnego zbio
ru dzieł Galileusza. Decyzją króla wło
skiego wydanie zostało sfinansowane 
z państwowej kasy i ukazało się w 20 
tomach w latach 1890-1909, pod re
dakcją zespołu naukowego, którego 
przewodniczącym był Antonio Favaro. 
Na mocy decyzji papieża Leona XIII, 
panującego w latach 1878-1903, Fava
ro uzyskał dostęp do tajnego archiwum 
Watykanu i do jeszcze trudniej dostęp
nego archiwum Inkwizycji w Rzymie.

N ajw ażn ie jszym  w ydarzeniem  
okresu panowania Leona XIII było

5 Skrót SPQR oznacza „Senatus Populusque 
Romanus” —  [w imieniu] Senatu i ludu 
rzymskiego. Umieszczanie go na budowlach 
i symbolach państwowych jest włoską tra
dycją wywodzącą się z czasów rzymskich. 
Ściśle mówiąc, Villa Medici nie była wię
zieniem Galileusza, tylko rezydencją amba
sadorów Toskanii w Rzymie, w której In
kwizycja pozwoliła Galileuszowi mieszkać 
podczas procesu w 1633 r.

opublikowanie encykliki „Providentis- 
simus Deus” w roku 1893. Papież, 
miejscami prawie cytując zdania Gali
leusza, ale nie powołując się na niego 
w żadnym fragmencie, ustanowił jego 
pogląd na relacje między nauką i reli- 
gią jako oficjalną doktrynę Kościoła 
([5], s. 263-266).6

Nie zakończyło to jednak kontro
wersji. W roku 1908 fizyk Pierre Du- 
hem opublikował książkę, w której do
w odził, że teo rie  fizyczne nie są 
wyjaśnieniami zjawisk natury, zaś ich 
hipotezy nie są stwierdzeniami o natu
rze, lecz tylko założeniami mającymi 
doprowadzić do wniosków zgodnych 
z dośw iadczeniem . Na bazie tego 
stw ierdzenia dow odził, że Kościół 
w osobach papieża Urbana VIII i kar
dynała Bellarmino wykazał się w XVII 
w. lepszym zrozumieniem nauki niż 
Kepler i Galileusz ([5], s. 267).

Już w XIX w. temat sprawy Galile
usza wszedł do literatury artystycznej, 
ale dopiero w wieku XX pojawiły się 
dwa dzieła, które zdobyły duży rozgłos 
i popularność. Był to dramat teatralny 
Bertolda Brechta, który w trzeciej wer
sji nosił tytuł „Życie Galileusza”, oraz 
niby-historyczna rozprawa Artura Koe- 
stlera pt. „Lunatycy: historia zmiennej 
wizji Wszechświata w oczach łudzi”. 
Dramat Brechta, w pierwszej wersji 
napisany w roku 1938 i przerobiony po 
raz ostami w latach 1953-1956, do roku 
1966 miał przynajmniej 89 przedsta
wień teatralnych na całym świecie ([5], 
s. 297). Obszerne streszczenie utworu 
Brechta ([5], s. 297-302) sprawia wra
żenie, że autor prawie wiernie odtwo
rzył wydarzenia z życia Galileusza, 
z mało istotnymi literackimi podkolo- 
rowaniami. Galileusz nie jest jednak 
w tym utworze bohaterem jednoznacz
nie pozytywnym. Brecht zarzuca mu, 
że podjął walkę przeciwko Kościoło
wi, od której mógł się uchylić (tak jak 
Kopernik), a następnie przegrał ją  przez 
dezercję ([5], s. 305).

Utwór Koestlera, opublikow any 
w roku 1959, jest paszkwilem na Gali
leusza, pełnym niezgodnych z faktami 
historycznymi oskarżeń, dowodzących, 
że autor czytał stare teksty nie w pełni 
je  rozumiejąc. Głównym oskarżeniem 
Koestlera było to, że z winy Galileusza 
nastąpił konflikt wiary i nauki, którego 
konsekw encje trw ają do dziś ([5],

6 Patrz czwarty akapit niniejszego tekstu.
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Papież Leon XIII. Źródło: Wikimedia Commons

s. 306-317). Mimo to, nie można od
mówić trafności jednej z uwag: „Jego 
[Galileusza] metoda polegała na robie
niu pośm iew iska z przeciw nika —  
w czym niezawodnie odnosił sukces, 
niezależnie, czy miał rację, czy się 
mylił (...). To była doskonała metoda, 
aby osiągnąć chwilowy sukces i zrobić 
sobie wroga na całe życie. Metodą tą 
nie dowodził on swoich racji, ale nisz
czył argumenty przeciw nika.” ([5], 
s. 310).

Raz w swojej historii Kościół zbli
żył się na odległość pół kroku od rze
czywistej rehabilitacji ([5], rozdz. 6). 
Z okazji 300-lecia śmierci Galileusza, 
przypadającego w roku 1942, Papieska 
Akademia Nauk postanowiła opubliko
wać książkę przedstawiającąjego spra
wę w sposób obiektywny. Na autora 
wyznaczono Pio Paschiniego, księdza 
z Udine, który był wtedy prezydentem 
Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. 
Odmówił on z początku, tłumacząc się 
brakiem przygotowania w dziedzinie 
fizyki, także w dziedzinie historii był 
specjalistą od innego okresu i innych 
tematów. Wskutek usilnego nalegania 
prezesa Akademii, Agostino Gemelli, 
zmienił jednak decyzję —  i zrobił wię
cej, niż od niego oczekiwano. Przepro
wadził gruntowne studia, wskutek któ
rych pisanie przeciągnęło się aż do 
roku 1945. Napisane przez niego dzie
ło było pełne ostro sformułowanych 
zarzutów pod adresem Kościoła i In
kwizycji. Recenzenci z Akademii za
rzucili Paschiniemu między innymi, że 
zbyt surowo ocenił jezuitów. Paschini 
odmówił dokonania zmian w tekście, 
Akademia odmówiła więc publikacji 
i skierowała sprawę do watykańskiego 
Sekretariatu Stanu. Decyzją papieża 
Piusa XII sprawa została przekazana 
Świętemu Urzędowi. O stawianych mu 
zarzutach Paschini dowiadywał się ust
nie z rozmów z osobami zajmującymi 
się sprawą ([5], s. 321-322). Zarzuty 
dotyczyły głównie trzech spraw: 1. We
dług funkcjonariuszy Św. U rzędu, 
książka była apologią Galileusza, nie- 
obiektywnie przedstawiającą rolę Ko
ścioła; 2. Galileusz nie był w stanie 
przedstawić przekonującego dowodu 
modelu Kopernika; 3. Krytyka konsul
tantów Inkwizycji z roku 1633 była 
zbyt ostra. Odpowiedź Paschiniego na 
zarzuty, zrelacjonowana przez Finoc- 
chiaro ([5], s. 323), zawierała następu
jące stw ierdzenia: Nie ma niczego

obiektywnego ani bezstronnego 
w mówieniu, że argumenty obu 
stron sąjednakowo mocne, gdy 
w rzeczywistości nie są. Zarzut
0 braku przekonującego dowo
du stosuje się z jeszcze większą 
siłą do modelu geocentryczne- 
go. Natomiast obciążając kon
sultantów odpowiedzialnością 
za błędną decyzję, Paschini 
zmniejszał odpowiedzialność 
Kościoła i Inkwizycji. W liście 
do swojego przyjaciela Giusep
pe Vale Paschini tak wyjaśnił tło 
swoich trudności: „Jest jasne 
jak słońce, że jezuici i domini
kanie tracą twarz w tej aferze
1 nie lubią, gdy się im o tym 
mówi” ([5], s. 324).

Wreszcie, w roku 1946 Świę
ty Urząd postanowił odłożyć 
książkę Paschiniego „na półkę”, 
decyzja została zatwierdzona 
przez watykański Sekretariat 
Stanu, zaś autorowi postanowiono wy
płacić 20 000 lirów honorarium. Pas
chini umarł w roku 1962, lecz przed
tem, w testamencie, przekazał rękopis 
swojemu wiernemu asystentowi M i
chele Maccarrone ([5], s. 326).

Po śm ierci m istrza M accarrone 
podjął staran ia o w ydanie dzieła. 
Okazją do tego była 400. rocznica uro
dzin Galileusza, przypadająca w roku 
1964 i odbywający się w tym czasie II 
Sobór Watykański. W roku 1964 Świę
ty Urząd podjął decyzję o wydaniu 
książki bez stawiania żadnych warun
ków i zlecił sprawę Papieskiej Akade
mii, która mianowała belgijskiego je 
zuitę, Edmonda Lamalle, redaktorem 
wydania. Książkę opublikowano jesz
cze w tym samym roku 1964. Poprze
dzał ją  wstęp Lamalle’a, w którym po
stawił on Paschiniemu szereg zarzutów, 
m. in. takie: książkę napisano 20 lat 
wcześniej, a od tamtej pory nauka hi
storii zrobiła duży postęp; Paschini nie 
był specjalistą od tematu; oparł się tyl
ko na narodowym wydaniu dzieł Gali
leusza i nie skonsultował innych źródeł; 
w zw iązku z tym Paschini w idział 
wszystkie fakty tylko oczami Galile
usza i jego uczniów ([5], s. 327-328). 
W konkluzji wstępu Lamalle stwierdził 
jednak, że nie byłoby właściwe zmie
nianie wymowy książki ani dopisywa
nie do niej drugiej w postaci obszer
nych przypisów, toteż „nasze zmiany 
(...)  były rozmyślnie bardzo dyskret

ne; ograniczyły się one do poprawek, 
które naszym zdaniem były niezbędne
i do minimalnej aktualizacji bibliogra
fii” ([5], s. 328).

Szczęśliwe zakończenie sprawy? 
Tylko z pozoru. Prawdziwy epilog na
stąpił 14 łat później. Przedtem jednak, 
w końcowym dokumencie Soboru Wa
tykańskiego II, wstawiono krótki frag- 
mencik o relacjach nauki i wiary, w któ
rym w przypisie wspomniano książkę 
Paschiniego. Soborową dyskusją o tej 
sprawie tak relacjonuje protokół: „Ga
lilei. —  Niewłaściwe jest mówić o tym 
w dokumencie. —  Nie zmuszajmy Ko
ścioła do powiedzenia: popełniliśmy 
błąd. Sprawa powinna być osądzona 
w kontekście tamtych czasów. W książ
ce Paschiniego wszystko jest przedsta
wione w prawdziwym świetle” ([5], 
s. 329).

W roku 1978 seminarium duchow
ne w Udine zorganizowało konferen
cję dla uczczenia stulecia urodzin Pas
chiniego. B ib lio teka sem inarium  
posiadała oryginalny tekst książki Pas
chiniego podarowany jej przez Maccar
rone po publikacji. Jeden z uczestników 
konferencji, Pietro Bertolla, postanowił 
porównać oryginał z opublikowaną 
wersją —  i zrobił zaskakujące odkry
cie. Deklaracja Lamalle’a, złożona we 
wstępie do książki, okazała się niezgod
na z prawdą. Ingerencji edytorskich 
było wprawdzie niewiele, ale wszyst
kie zastępowały tezy Paschiniego, nie-
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pochlebne dla Kościoła i inkwizytorów, 
tezami odwrotnymi —  z argumentami 
autora zastąpionymi przez całkiem inne 
zdania Lamalle’a. Podanie przykładów 
wymagałoby przytoczenia zbyt obszer
nych cytatów (patrz [5], s. 331-337). 
Kościół nie zajął w tej sprawie żadne
go oficjalnego stanowiska i, jak dotąd, 
sprawa ta nie miała dalszego ciągu. Aż 
się prosi o komentarz, od którego Fi- 
nocchiaro się powstrzymał: tak niewie
le brakowało, aby Kościół dokonał wte
dy prawdziwej autorehabilitacji. Cała 
żmudna praca została już zrobiona 
przez księdza Paschiniego, z inicjaty
wy Papieskiej Akademii N auk... 
Chrześcijańska pokora jeszcze raz prze
grała z intrygami.

Ostatnią częścią książki [5] jest opis 
wydarzeń z lat 1979-1992. To nie jest 
koniec historii sprawy, różne ważne 
teksty pojawiły się później, ale takie 
ramy autor narzucił swojemu dziełu. 
Do tego świeżego jeszcze tematu dodał 
on kilka mało znanych szczegółów. Aż 
do roku 1979 ludzie Kościoła przyzna
wali co najwyżej, że w roku 1633 Ko
ściół popełnił błąd. Jan Paweł II jako 
pierwszy człowiek Kościoła zasugero
wał, że Kościół dopuścił się złego czy
nu („wrongdoing” — [5], s. 340); ko
mentarz ten znalazł się w mowie 
papieża wygłoszonej w roku 1979 pod
czas zebrania Papieskiej Akademii 
Nauk, zwołanego dla uczczenia 100 
rocznicy urodzin Einsteina. Wkrótce 
potem papież wezwał do podjęcia 
przez Kościół nowych badań nad 
sprawą Galileusza. Badaniom miały 
przyświecać trzy zasady: bezstronna 
współpraca strony naukowej i kościel
nej, gotowość każdej strony do uzna
nia własnych błędów i zasług drugiej 
strony oraz wykazanie harmonii mię
dzy wiarą i nauką ([5], s. 340-341). 
Prasa zaczęła wtedy pisać o „rehabili
tacji” — Kościół tego słowa nie uży
wał ([5], s. 343). Komisja, powołana 
w roku 1981, miała kilka tematycznych 
podkomisji, mających za zadanie zba
danie różnych filozoficznych i tele- 
ogicznych aspektów sprawy, ale nie 
było w jej składzie ekspertów od Gali
leusza, nie było niekatolików i były 
tylko dwie osoby świeckie. Kardynał 
Agostino Casaroli, watykański sekre
tarz stanu, który powołał komisję, 
w swoim piśmie nakreślił jej też bar
dziej ograniczone zadania, niż zrobił to 
pierwotnie papież. Jej zadaniem miało

być wielostronne „powtórne przemy
ślenie” sprawy Galileusza: „To nie ma 
być rewizja procesu ani rehabilitacja, 
ale spokojna i obiektywna refleksja” 
([5], s. 344). Tak więc od samego po
czątku zadania, które postawiono ko
misji, mijały się z głównym punktem 
społecznych oczekiwań. Z inicjatywy 
komisji podjęto szereg badań, między 
innymi kolejne przeszukanie i opubli
kowanie kościelnych archiwów rzym
skich, ale rezultat końcowy całej akcji 
był dość jednostronny. Nie było to 
wszechstronne przemyślenie sprawy, 
tylko poszukiwanie dowodów dla z gó
ry postawionej tezy o harmonii nauki 
i wiary ([5], s. 347-348).

Wśród książek opublikowanych 
w okresie prac komisji znalazło się też 
dzieło niemieckiego jezuity Waltera 
Brandmullera, będące kolejną apologią 
Kościoła. Podstawową tezą książki 
było stwierdzenie, że każdy ma prawo 
do popełniania błędów, więc nie nale
ży potępiać Inkwizycji za jej błąd ([5], 
s. 348-350). Książka Brandmullera sta
ła się potem głównym źródłem, na któ
rym oparł się kardynał Paul Poupard 
w oficjalnym podsumowaniu prac ko
misji. Warto zacytować tu mądrą opi
nię Finocchiaro: „Poupard doświadczył 
odwiecznego kłopotu laików, którzy 
polegają na ekspertach: eksperci czę
sto nie zgadzają się ze sobą, a wtedy 
można sobie wybierać i przebierać mię
dzy nimi dla uzasadnienia każdej kon
kluzji” ([5], s. 352). Autor wykazał jed
nak, że Poupard posługiwał się tekstem 
Brandmullera w sposób niedbały i do
puścił się szeregu przeinaczeń ([5], 
s. 352-353). Końcowe przemówienie 
papieża, zamykające prace komisji, wy
kazuje większy stopień zrozumienia 
sprawy, ale było sformułowane w dy
plomatycznym języku, który tylko po
zwalał domyślać się, że papież nie we 
wszystkim zgadza się z Poupardem 
([5], s. 354 i 357).

Książkę zamyka rozdział pod tytu
łem „Niedokończona sprawa” („Unfi
nished business”). Zawiera on m. in. 
informację, że jedną z reakcji na prace 
komisji było twierdzenie, iż do szere
gu mitów związanych z Galileuszem 
i jego sprawą doszedł jeszcze jeden: mit 
o tym, że Kościół zreahabilitował Ga
lileusza ([5], s. 359 — autor cytuje tę 
opinię, ale nie przyjmuje jej za swoją).

Książka Finocchiaro jest napisana 
z imponującą erudycją i jest podsumo

waniem dorobku naukowego życia au
tora — najwyraźniej przeczytał on 
wszystkie teksty, na które się powołu
je.7 Gdy potrzebne było tłumaczenie 
z innego języka, porównywał krytycz
nie wszystkie istniejące wersje i często 
tłumaczył sam, a przy każdym nazwi
sku dawnego autora lub postaci histo
rycznej, które wymienia, podany jest 
krótki życiorys. Jedyny zarzut, jaki 
można by postawić książce to ten, że 
na ogół unika ona przedstawiania fi
zycznej treści różnych dyskusji, np. nie 
wyjaśnia, jakie było (błędne) objaśnie
nie przyczyny pływów na Ziemi przez 
Galileusza albo w jaki sposób, według 
Galileusza, obserwowane cechy plam 
słonecznych miały dowodzić heliocen- 
tryzmu i obalać geocentryzm (np. na 
s. 315). To są jednak drobiazgi, które 
zainteresowany czytelnik, zwłaszcza 
fizyk, łatwo sobie uzupełni z pomocą 
innych źródeł. To wspaniałe dzieło sta
nie się pewnie kolejną klasyczną po
zycją literatury nt. sprawy Galileusza.
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Wiatry umierających gwiazd
Na zdjęciu obok przedstawiono ostatnie 
stadium życia gwiazdy podobnej do 
Słońca — mgławicę planetarną. Foto
grafia jest kompozycją obrazów: rentge
nowskiego z Chandry (niebieskie), 
optycznego (zielone) i podczerwonego 
(czerwone) z teleskopu Hubble’a.

Mgławice planetarne, mimo swej na
zwy, nie mają nic wspólnego z planeta
mi oprócz optycznego złudzenia — 
przez mały teleskop mgławice przypo
minają tarcze planet.

Po kilku miliardach lat życia gwiaz
da puchnie i staje się czerwonym ol
brzymem. W ciągu następnych kilkuset 
tysięcy lat większość masy takiej gwiaz
dy zostaje rozproszona w przestrzeni 
kosmicznej, a prędkość jej rozchodze
nia się nie przekracza kilkudziesięciu 
km/h, co jest wartością stosunkowo nie
wielką. Ta utracona materia tworzy 
mniej lub bardziej sferyczne obłoki, przy

okazji często odsłaniając jego we
wnętrzne obszary -  gorące, świecące 
jądro. Jądro emituje silne promieniowa
nie ultrafioletowe, które rozgrzewa ota
czający gaz do temperatury kilkunastu 
tysięcy stopni i sprawia, że jego pręd
kość wzrasta do półtora miliona km/h. 
Szybko „wiejące” wiatry koncentrują się 
w dwóch przeciwległych płatach o wy
ciągniętych kształtach. Fale uderzenio
we, które wytwarzają się podczas zde
rzenia gazu z otaczającym obłokiem, 
produkują gorące bąble zaobserwowa
ne przez Chandrę. Pochodzenia i me
chanizmu tych struktur jeszcze nie po
znano, ale podejrzewa się, że są zwią
zane z silnymi, skręconymi liniami pola 
magnetycznego generowanego w po
bliżu gorącego, gwiezdnego jądra.

Karolina Wojtkowska

Niebieski pierścień Urana
Odkryto nowy, niebieski pierścień 
otaczający Urana w odległości 
97700 km od centrum planety. Jest 
on podobny do najbardziej ze
wnętrznego pierścienia E Saturna 
i stał się drugim takim w Układzie 
Słonecznym.

Odkrycia dokonano w ubiegłym 
roku dzięki złożeniu optycznych 
obrazów z teleskopu Hubble’a i pod
czerwonych zdjęć z hawajskiego 
teleskopu Keck.

Pierścień krążący dookoła Satur
na powstał przez zderzenia mikro- 
meteorytów z jego małym księży
cem Enceladusem, wypuszczając 
w kosmos małe drobinki, które roz- 
praszająi odbijają światło niebieskie. Po
dobna sytuacja może istnieć na Uranie, 
gdyż nowy pierścień znajduje się przy 
satelicie Mab. Teoria ta jednak nie ma 
zbyt wielu zwolenników, jako że Mab jest 

zbyt mały na taki pro
ces.

P ierścień musi 
się składać z bardzo 
m aleńkich, o roz
miarach tysięcznych 
części grubości wło
sa cząsteczek pyłu 
i gazu, gdyż większe 
drobiny barwią pier
ścienie na czerwono. 
Być może wszystkie 
większe cząstki zo
stały przechwycone 
przez planetę, pozo
stawiając jedynie te 
najmniejsze, które 
pod wpływem ciśnie- 

nia promieniowania słonecznego, 
zmian grawitacyjnych i pola magnetycz
nego ulegają jakimś bardzo subtelnym 
siłom i przemieszczają się w ramach 
pierścienia.

Karolina Wojtkowska

Kolizja plam na Jowiszu
4 lipca będziemy świadkami bardzo 
bliskiego przejścia obok siebie 
dwóch potężnych burz na Jowiszu.
Nie będzie to zderzenie czołowe, 
a Wielka Czerwona Plama nie po
chłonie mniejszej, co się jednak do
kładnie stanie — astronomowie nie 
potrafią sprecyzować.

Od sześciu lat na Jowiszu obser
wujemy dwie ogromne czerwone 
plamy będące szalejącymi układa
mi burzowymi. Pierwsza z nich to

znana od dawna Wielka Czerwona Pla
ma, dwa razy większa od Ziemi, w obrę
bie której prędkość wiatrów osiąga war
tość 500 km/h. Druga z nich to o połowę 
mniejszy Czerwony Junior (Owal BA) 
odkryty w 2000 r. Na początku lipca oby
dwie plamy przejdą bardzo blisko sie
bie. Takie przejścia obserwujemy co dwa 
lata. Ostatnie z nich — w 2002 i 2004 r. 
nie pozostawiły na plamach żadnych śla
dów. Naukowcy obawiają się, że tym 
razem może być inaczej.

Czerwony Junior nie zawsze był czer
wony. Przez pięć lat, aż do roku 2006 
wyglądał jak zwykła biała plama burzo
wa podobna do innych na planecie. 
Czerwony odcień mógł oznaczać, że 
burza nabrała gwałtowności. Czerwona 
barwa Wielkiej Czerwonej Plamy też nie 
jest do końca wytłumaczona. Sądzi się, 
że wiatry wynoszą materiał z głębin at
mosfery Jowisza wysoko ponad chmu
ry a tam, pod wpływem ultrafioletowego 
promieniowania słonecznego niektóre 
związki zaczynają świecić na czerwono. 
Zderzenie dwóch plam może spowolnić 
wirowanie Juniora, osłabić go i w kon
sekwencji pozbawić tego koloru.

Karolina Wojtkowska
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Światy 
pod dwoma 
słońcami
Planety w układach podwójnych 
i wielokrotnych

Już od kilkunastu lat 
znajdujemy planety 
pozasloiteczne wokół 
przeróżnych typów gwiazd  
—  od „martwych  ”  pulsar ów  
i białych karłów, przez 
nigdy nie „obudzone” 
brązowe karły, gwiazdy 
podobne do Słońca, aż po  
olbrzymy. Znajdujemy je  
takie w gwiezdnych parach, 
zaś wnioski z tych odkryć 
potrafią być bardzo 
zaskakujące

Wstęp
Cóż jest takiego zaskakującego? 

Wydawałoby się, że niewiele. Od kil
kudziesięciu już lat uczeni spodziewa
li się znaleźć planety w układach po
dwójnych i wielokrotnych gwiazd. 
Prowadzone były badania teoretyczne 
nad ich dynamiką, powstawaniem 
i ewolucją. Wiadomo było, że „gwiezd
ne pary” są w Galaktyce bardzo liczne. 
Potwierdziły to wyniki uzyskane przez 
Duquennoya i May ora w 1991 r. Do
szli oni do wniosku, że wśród gwiazd 
starszych niż miliard lat mniej niż po
łowa to „samotnicy”. W przypadku 
gwiazd młodych, np. zebranych w gro
madach otwartych, odsetek ten jest 
według nich jeszcze mniejszy. Świeże 
wyniki uzyskane przez Ladę (2006) 
zachwiały tym poglądem. Pokazał on, 
że najczęściej powstające gwiazdy — 
karły typów widmowych K i M — ra
czej wolą samotność. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że układy podwójne i wie
lokrotne nie są w naszej części Galak
tyki czymś wyjątkowym.

Dziwny zatem może się wydać fakt, 
jak mało znamy planet w układach po
dwójnych. Ze wszystkich 188 odkry
tych egzoplanet1 tylko niewiele ponad 
30 krąży w układach podwójnych. Dla
czego? Głównie jest to wina stosowa
nych metod obserwacyjnych. Więk

1 Stan na kwiecień 2006, wg Encyklopedii 
Pozaslonecznych Układów Planetarnych'. 
http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/en- 
cycl.html
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szość odkryć przyniosła metoda pręd
kości radialnych (RV), w której poszu
kuje się grawitacyjnego wpływu pla
nety w postaci okresowych zmian 
w prędkości radialnej gwiazdy, które 
objawiają się przez zmienne położenie 
linii widmowych. Poziom tych zmian 
zależy m.in. od masy planety i dla naj
większych jest na poziomie kilkudzie
sięciu, kilkuset m/s. Uzyskanie takiej 
precyzji pomiarów dla pojedynczej 
gwiazdy już jest sztuką samą w sobie. 
Sytuacja o wiele bardziej się kompli
kuje, gdy w widmie obiektu znajduje
my linie pochodzące od dwóch gwiazd. 
Do niedawna nie dysponowaliśmy me
todą pozwalającą osiągnąć odpowied
nią dokładność. Dlatego też układy 
spektroskopowo podwójne, zwłaszcza 
te najciaśniejsze, z najmniejszymi okre
sami orbitalnymi, były z reguły pomi
jane w programach poszukiwania pla
net metodą RV. Zdarzało się nawet, że 
w prowadzonym przeglądzie były od
krywane nowe układy spektroskopowo 
podwójne, po czym usuwano je z listy 
„celów”. Dopiero od niedawna wiemy, 
jak mierzyć prędkości radialne w takich 
przypadkach z dobrą dokładnością. 
Nowe podejście do takich pomiarów 
zaowocowało już odkryciami.

Nieraz zdarzało się także, że gwiaz
dowy towarzysz był odkrywany jakiś 
czas po odkryciu planety. Dowodem na 
grawitacyjne związanie dwóch gwiazd 
były podobne wartości ruchu własne
go i odległości. Zdecydowana więk-
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szość układów podwójnych, w których 
znane są planety, to właśnie takie pary,
0 których można powiedzieć tylko tyle, 
że wspólnie krążą wokół centrum Ga
laktyki. Ich separacje —  kilkaset do 
ponad tysiąca jednostek astronomicz
nych (rozmiary wewnętrznego obłoku 
Oorta) —  powodują, że praktycznie nie 
mamy szans za naszego życia zaobser
wować ich ruchu orbitalnego. Wydaje 
się także, że ostatnie przeglądy wyczer
pały już nasze możliwości w tej mate
rii. Same układy podwójne, które po
siadają planety i których elementy 
orbitalne są znane, można dosłownie 
policzyć na palcach. Generalnie moż
na pokusić się o stwierdzenie, że pla
nety powstają „chętniej” wokół gwiazd 
pojedynczych, ale wciąż mamy za mało 
przykładów i niedostatecznie dobre 
techniki obserwacyjne, aby potwierdzić 
lub obalić tę hipotezę.

Historia... krótka
Osoby bardziej zain teresow ane 

astronomią i tematyką planet pozasło- 
necznych powinny wyrecytować przez 
sen dwie daty: rok 1992 —  odkrycie 
planet wokół pulsara oraz rok 1995 —  
odkrycie pierw szej p lanety  wokół 
gwiazdy podobnej do Słońca (51 Peg). 
Ale historię odkryć planet można za
cząć już w roku 1989 i to od razu od 
układu podwójnego. Wówczas został 
odkry ty  m ałom asyw ny tow arzysz 
gwiazdy HD114762, będącej częścią 
układu podwójnego o separacji ok. 230 
AU2. Dolne ograniczenie masy M 2sin i 
(wielkość uzyskiwana z obserwacji RV,
1 oznacza nachylenie orbity, A/, rzeczy
wistą masę planety) zostało obliczone 
na 11 mas Jowisza (Mj), co stawia 
HD114762b wśród bardzo masywnych 
planet. Dalsze obserwacje pokazały 
jednak, że najprawdopodobniej masa 
tego obiektu jest dużo większa, czyli 
że nie jest on planetą, a brązowym kar
łem (o rozgraniczeniu między tymi 
obiektami nieco później). Niemniej jed
nak w niektórych późniejszych pracach 
HD114762b jest uznawany wciąż za 
planetę.

Potem przyszedł rok 1995 i odkry-

2 Podawane separacje odnoszą się do sytu
acji, w której płaszczyzna orbity układu jest 
zgodna z płaszczyzną nieba. Jest to zatem 
raczej rzut separacji na płaszczyznę nieba, 
a nie prawdziwa odległość. Rzeczywiste od
ległości między poszczególnymi gwiazda
mi są prawdopodobnie większe.

cie 51 Peg b, po którym się „posypa
ło”. Druga po 51 Peg b odkryta egzo- 
planeta —  16 Cyg B b —  to ponownie 
był strzał w rozległy układ podwójny,
0 separacji 700 AU. Wśród licznych 
odkryć z roku 1996 należy także wspo
mnieć planety wokół gwiazd 55 Cne
1 v  And. Są to znane wśród badaczy 
planet układy wieloplanetame, które 
także m ają stosunkow o odległych 
gwiazdowych towarzyszy. Separacje 
między gwiazdami wynoszą odpowied
nio U 50 i 750 AU.

Także w 1996 r. została odkryta 
planeta wokół gwiazdy r  Boo. To je 
den z tych nielicznych przypadków, 
w których jest znana orbita drugiego 
składnika gwiazdowego (o separacji 
240 AU).

Na planetę w układzie spektrosko- 
powo podwójnym trzeba nam było cze
kać aż do 2002 r., kiedy to zaobserwo
wano odchyłki prędkości radialnych 
gwiazdy y  Cep3 . Co ciekawe, okres 
obiegu planety to ponad 900 dni, zaś 
okres obiegu składnika wtórnego się
ga prawdopodobnie 70 lat.

Ale chyba najdziwniejszym i najcie
kawszym przypadkiem planety w ukła
dzie podwójnym jest obiekt o masie 2,5 
masy Jowisza i okresie obiegu około 
100 lat(!), krążący wokół układu po
dwójnego, w którego skład wchodzą 
pulsar milisekundowy i biały karzeł —  
PSR B I620-26. Już w 1993 r. pojawiło 
się doniesienie o planecie wokół tego 
pulsara, ale przez kolejne 10 lat uzy
skiwanych obserwacji nie dało się wy
tłumaczyć obecnością planety. Dopie
ro w 2003 r. zostało wykazane, że 
pulsarowi towarzyszy trzeci obiekt —  
biały karzeł —  a także uzyskano po
prawne parametry układu.

Orbity planet w układach 
wielokrotnych

W układach wielokrotnych istnieje 
kilka typów możliwych orbit planet. 
Dvorak (1984) wprowadził podział ze 
względu na to, w jaki sposób planeta 
krąży w danym układzie:
• Typ S (satelitarne) —  planeta krąży 

blisko jednej z gwiazd stosunkowo roz
ległego układu. Zalicza się tu wszyst
kie planety odkryte metodą prędkości 
radialnych.
• Typ P (planetarne) —  planeta krąży 

wokół całego, stosunkowo ciasnego
3 Doniesienia o możliwej planecie pojawia
ły się już w 1989 i 1992 r.

układu. Jako przykład można podać 
planetę w układzie pulsara B 1620-26. 
P o d o b n y  c h a r a k te r  m a ta k ż e  
HD202206c. Wewnątrz jego orbity 
krąży obiekt o masie minimalnej 17 
Mj, czyli będący poza planetarnym 
„reżimem” mas.
• Typ L (libracyjne) —  planeta krą

ży wokół składnika głównego w punk
cie stabilności Lagrange’a L4 lub L5, 
podobnie jak  planetoidy trojańskie 
w układzie Słońce-Jowisz. Nieznana 
jest żadna planeta tego typu.

P o d s taw o w y m  z a g a d n ie n ie m  
w układach zawierających więcej niż 
dwa ciała jest kwestia stabilności ich 
orbit. „Niestabilność” orbity w prak
tyce oznacza, że nie powinniśmy wi
dzieć danego obiektu na takiej orbi
cie. Grawitacyjny wpływ innych ciał 
powinien wówczas całkiem szybko 
doprowadzić do zderzenia badanego 
obiektu z innym lub do wyrzucenia go 
poza układ. W  przypadku egzopłanet 
w układach podwójnych stabilność 
orbit była wielokrotnie badana w od
niesieniu do wszystkich trzech typów.

W przypadku typu L zagadnienie 
wydaje się raczej oczywiste. Punkty 
L4 i L5 są obszarami stabilnymi ze 
swojej definicji. W Układzie Słonecz
nym znamy wiele przypadków ciał 
krążących po takich orbitach, związa
nych z różnymi parami obiektów (np. 
Słońce-Jowisz, Satum-Tytan, Słońce- 
Neptun). W przypadku pozostałych 
typów wszystko zależy od drugiego 
składnika.

Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że 
planeta typu S krąży po kołowej orbi
cie wokół składnika głównego układu 
podwójnego, w tej samej płaszczyź
nie, co druga gwiazda. Zdefiniujmy też 
tzw. parametr masy rn = M J(M A+Mg), 
gdzie M a i MB oznaczają masy kolej
no składnika głównego i wtórnego, 
a wielką półoś i ekscentryczność or
bity składnika wtórnego oznaczmy od
powiednio aB i eg. Symulacje wyko
nane m.in. przez Holmana i Wiegerta 
(1999) pokazały, że np. dla m -  0,3 
promień największej stabilnej orbity 
typu S wynosi około 0,37 aB dla koło
wej o rb ity  drugiej gw iazdy. Gdy 
zwiększa się ekscentryczność składni
ka wtórnego, obszar stabilny znaczą
co się zmniejsza. Dla eB = 0,5 najwięk
sza dopuszczalna orbita ma promień 
0,14 aB.
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Dla takiej samej wartości m, naj
mniejsza stabilna orbita typu planetar
nego jest 2,3 razy większa niż separa
cja gwiazd w przypadku kołowej orbity 
składnika wtórnego. Gdy ponownie 
zwiększymy eB do wartości 0,5, to hi
potetyczna planeta nie utrzym a się 
w układzie, jeśli będzie miała orbitę
0 promieniu mniejszym niż około 4 aB.

Obszaiy „stabilne” zmniejszają się 
nie tylko pod wpływem wzrostu eks- 
centryczności orbity składnika wtórne
go. Nietrudno się domyślić, że jeśli 
wzrośnie także jego masa (a więc i pa
rametr m), to jego grawitacja będzie 
wywierała większy wpływ na ruch pla
nety, a konkretnie zmniejszy zakres jej 
stabilnych orbit. Zmiany parametrów 
orbity planety niekorzystnie wpływają 
także na możliwość późniejszego jej 
pozostania w układzie. Trudniej jest 
utrzymać się planecie, której początko
wa orbita jest eliptyczna lub nachylo
na do płaszczyzny orbity gwiazd. Za
znaczyć warto, że orbita „stabilna” nie 
oznacza takiej, której kształt i orienta
cja w przestrzeni się nie zmienia. Od
nosi się zaś do sytuacji, w której bada
ny obiekt przez długi czas (na tyle długi, 
że będziemy mieli szansę zaobserwo
wać układ) nie zderzy się z innym ani 
nie zostanie wyrzucony z całego ukła
du pod wpływem grawitacji ciał bar
dziej masywnych4 .

Narodziny i „życie” światów 
pod dwoma słońcami 
Zarys ogólnego modelu 
narodzin planet...

Powszechnie przyjmowany model 
powstawania układów planetarnych —  
model Safronova —  wywodzi się jesz
cze z XVlU-wiecznej hipotezy „mgła
wicy Słonecznej”, wysuniętej przez 
Kanta i Laplace’a. Gęsty obłok materii 
międzygwiazdowej zaczyna zapadać 
się pod wpływem własnej grawitacji. 
Rotuje coraz szybciej, aż przyjmuje 
kształt spłaszczonego dysku, w środku 
którego tworzy się protogwiazda. Po 
przekroczeniu pewnej granicy gęstości
1 temperatury zaczynają się w niej re
akcje termojądrowe. Tymczasem cząst
ki pyłu i gazu w dysku mogą się łączyć, 
tworząc jądra przyszłych planet (pla-

4 Jest to tzw. astronomiczne kryterium sta
bilności. Co ciekawe, według innego kryte
rium —  Lapunowa —  układy planetarne, 
w tym nasz Układ Słoneczny, są niestabil
ne.

netozymale). W ma
łych odległościach 
od p ro to g w iazd y  
tem peratura i p ro
mieniowanie usuwa 
gaz i lód, pozosta
wiając tylko m ate
riał skalny. Na du
żych odległościach, 
za tzw. „linią śnie
gu”, zostaje wystar
czająco dużo stałego 
materiału (lodowego
i skalistego), aby 
mógł on tworzyć ją 
dra o masach tak du
żych, że są zdolne 
akreować gaz i two
rzyć atmosfery ga
zowych olbrzymów, 
takich jak  Jowisz.
Przed „linią śniegu” 
z planetozymali po
wstają planety skaliste, takie jak Zie
mia.

Tak w dużym uproszczeniu wyglą
da jeden z dwóch najbardziej praw
dopodobnych i najpopularniejszych 
scenariuszy powstawania planet ol
brzymów —  model akrecji na jądro. 
Druga hipoteza —- model niestabilno
ści dyskowych —  zakłada, że dysk 
protoplanetarny jest tworem  dyna
micznym i stosunkowo nietrwałym. 
Dzieli się na mniejsze, gęstsze frag
menty, które podlegają grawitacyjne
mu zapadaniu. Stałe jądro tworzy się 
na skutek opadania ziaren pyłu i po
dobnego materiału ku centrum takie
go zagęszczenia.

Oba procesy przewidują tworzenie 
się planet jowiszowych za „linią śnie
gu” (jest to w pozornej sprzeczności 
z odkryciami „gorących Jowiszy”, ale 
o tym za chwilę). Oba mają swoich 
zwolenników i przeciwników, a argu
mentów przemawiających za popar
ciem lub odrzuceniem jest równie wie
le dla każdego z nich. Na przykład 
w modelu akrecji na jądro planeta o ma
sie Jowisza tworzy się w czasie około 
10 min lat, natomiast z badań nad dys
kam i w iem y, że praw dopodobnie 
„żyją” one dużo krócej. Model niesta
bilności prowadzi do powstania „Jowi
szy” już w czasie ok. 1000 łat, ale z dru
giej strony okazuje się, że potrzebne do 
rozpoczęcia narodzin planet zaburze
nia w dysku mogą w ogóle nie powstać, 
gdyż dyski wokół młodych gwiazd

same w sobie są tworami bardzo sta
bilnymi. Sam proces fragmentacji i za
padania się zagęszczeń jest trudny 
w opisie i nie do końca poznany. Mamy 
natomiast obserwacyjne dowody na ist
nienie dysków, w których w tym wła
śnie momencie trwa zlepianie się zia
ren (np. McCabe i in., 2003).

Wiadomo na pewno —  powiedzmy 
„prawie na pewno” —  że planety ska
liste powstają w procesie zlepiania się 
ziaren, a później większych brył skal
nych. Wiadomo też, że proces ten bez 
większych problemów zachodzi blisko 
protogwiazdy, czego bezpośrednim 
dowodem są cztery wewnętrzne planety 
naszego Układu Słonecznego. Ponad
to okazuje się, że takie historie zdarzają 
się częściej i w dziwniejszych miej
scach, niż się nam wydaje— np. w oko
licach pulsarów. Od 1992 r. znamy 
przykłady planet, najprawdopodobniej 
skalistych, wokół pulsara, a od kwiet
nia tego roku, dzięki teleskopowi kos
micznemu Spitzera, znamy też przy
kład dysku pyłowego wokół „martwej 
gwiazdy”5.

...i  w układach podwójnych
Gdy do jednej protogwiazdy doło

żymy drugą (albo i trzecią), scenariu
sze tworzenia się planet, zwłaszcza 
olbrzymów, zaczynają się jeszcze bar
dziej komplikować. Nie jest jeszcze 
źle, gdy dysk protoplanetarny tworzy

5 http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm 
?release=2006-049
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się  w okół dw óch pro togw iazd . 
W większych odległościach od takiej 
pary sytuacja praktycznie niczym się 
nie różni od przypadku opisanego po
wyżej. Spokojnie może sobie wtedy 
powstać planeta na orbicie typu P. Co 
innego, gdy planety chcą powstać 
w dysku otaczającym tylko jedną 
gwiazdę, a druga gwiazda jest stosun
kowo blisko.

O tym, że w układach podwójnych 
występują dyski, wiemy z obserwacji. 
Dla przykładu w młodym obiekcie 
LI 551IRS 5 odkryto dyski wokół obu 
składników, odległych od siebie
0 45 AU (rys. 2). Ich masy to 0,03
1 0,06 masy Słońca, co w zupełności 
wystarczy do tworzenia planet (Rodri
guez i in., 1998). Wokół młodych ukła
dów spektroskopowo podwójnych na 
falach milimetrowych obserwowanych 
jest wiele przykładów dysków około- 
podwójnych. Jednak te najbardziej ma
sywne są rzadkie w układach bardziej 
rozległych, o separacjach rzędu kilku
dziesięciu jednostek astronomicznych.

W obu przypadkach podstawowym 
efektem obecności gwiazdowego towa
rzysza jest obcięcie dysku. Jego rozmia
ry wówczas są oczywiście w zgodzie 
z obszarami stabilności orbit opisany
mi w punkcie 3. Konkretnie, dla para
metru masy m -  0,3 wewnętrzny pro
mień dysku okołopodwójnego jest 
dwukrotnie większy od separacji 
gwiazd aB, jeśli orbita składnika wtór
nego jest kołowa i rośnie ze wzrostem 
ekscentryczności. Dysk okołogłówny 
osiąga wówczas promień co najwyżej 
0,4 aB, a okołowtómy 0,27 a[r Warto
ści te maleją ze wzrostem ekscen
tryczności orbity drugiej gwiazdy. 
Podobnie jak na obszary stabilności, 
negatywny wpływ na rozmiary dysków 
mają takie czynniki, jak zwiększenie 
masy drugiej gwiazdy czy nachylenie 
płaszczyzny dysku do płaszczyzny or
bity gwiazd.

Z powyższego można wyciągnąć 
prosty wniosek. Planetom w układach 
podwójnych jest trudniej powstać, po
nieważ mogą nie mieć na to miejsca. 
Druga gwiazda zmniejsza rozmiary 
dysku protoplanetarnego oraz jego 
masę. Nie dziwi zatem fakt, że jeśli 
już jakieś planety znajdujemy, to pra
wie tylko w rozległych układach po
dwójnych, o separacjach rzędu kil
kuset a naw et tysiąca jednostek  
astronomicznych, kiedy to składnik

wtórny wywiera znikomy wpływ na 
bezpośrednie otoczenie składnika 
głównego układu.

Dopuszczalne rozmiary dysków 
odbijają się na możliwości powstawa
nia planet gazowych i skalistych. 
W zbyt małym dysku okołogłównym 
(gdy jego krawędź wypadnie bliżej niż 
„linia śniegu”) nie będą miały szansy 
utworzyć się planety olbrzymy; gdy za 
„linią śniegu” wypadnie krawędź dys
ku okołopodwójnego, prawdopodob
nie nie powstaną planety skaliste (bez 
gazowych otoczek). Niemałą zagadką 
dla teoretyków było zatem odkrycie 
„gorącego Jowisza” krążącego wokół 
głów nego składnika układu HD 
188753 (Konacki, 2005). Składnik 
wtórny (który sam jest układem po
dwójnym) znajduje się na tyle blisko, 
że dysk okołogłówny nie osiągnąłby 
rozmiarów potrzebnych do utworze
nia gazowego olbrzyma za „linią śnie
gu”. Prawdopodobne w tym przypad
ku wydaje się być wyjaśnienie, że 
planeta powstała wokół pojedynczej 
jeszcze gwiazdy, która przechwyciła 
grawitacyjnie drugi składnik dużo 
później.

Ale to nie koniec komplikacji. O ile 
zdania teoretyków na temat mechani
zmu powstawania planet jowiszowych 
wokół jednej gwiazdy są podzielone, 
o tyle w przypadku dwóch i więcej 
gwiazd opinii jest prawie tyle, co ba
daczy i prac, jakie napisali. Chodzi na 
przykład o to, czy i w jakim przypadku 
obecność drugiej gwiazdy pomaga 
w formowaniu się planet czy też nie. 
Na przykład wpływ grawitacji towarzy
sza może być źródłem niestabilności, 
które mogą doprowadzić do szybkiego 
utworzenia się planet. W ciaśniejszych 
układach podwójnych olbrzymy po
winny zatem powstawać częściej przez 
grawitacyjny kolaps fragmentów dys
ku niż w wyniku akrecji na jądro. Jed
nakże w innej sytuacji dysk około- 
gwiazdowy może być podgrzewany do 
temperatur powodujących wyparowa
nie gazów i niektórych lodowych skład
ników ziaren, co z kolei uniemożliwia 
powstawanie jakichkolwiek planet 
w jakikolwiek sposób.

Dzisiejszy stan wiedzy nie pozwala 
nam jednoznacznie powiedzieć, który 
mechanizm formacji gazowych olbrzy
mów jest prawdziwy i jak gwiazdowe

Right ascension (B1950)

Rys. 2. Obraz młodego układu podwójnego L1551 IRS 5 wykonany przez instalment 
VLA na długości fali 7mm, ukazujący dwa dyski wokółgwiazdowe o promieniach 10 
AU każdy (Rodriguez i in., 1998)
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towarzystwo wpływa na ten proces. 
Coraz częściej uczeni skłaniają się ku 
przekonaniu, że w każdym konkretnym 
obiekcie historia była inna. Prawdopo
dobnie też oba scenariusze formowa
nia się olbrzymów działają jednocześ
nie, tyle że z różną skutecznością. 
Zapewne wiele operacji będą musiały 
jeszcze wykonać nasze procesory, za
nim poznamy odpowiedzi na większość 
nurtujących nas w tej materii pytań.

Migracja
Jedną z zagadek, która wydaje się 

już po części rozwiązana, jest obecność 
gazowych olbrzymów tam, gdzie nie 
powinno ich być, czyli bardzo blisko 
swojej gwiazdy macierzystej (10-20 
promieni gwiazdy). Odpowiedzialny za 
to jest, według dzisiejszych ocen, tzw. 
proces migracji.

Kiedy gazowa protoplaneta o ma
sie jowiszowej jest zanurzona jeszcze 
w dysku, wciąż zbiera na siebie mate
rię i rośnie. Sam dysk, mimo że cien
ki6 , również posiada masę, przez co 
dochodzi do grawitacyjnego oddzia
ływania dysku i protoplanety. Skut
kiem jest utrata przez protoplanetę 
części momentu pędu, co powoduje 
zacieśnianie się orbity. Słowem, pla
neta migruje w pobliże gwiazdy. Mi
gracja jest tym szybsza, im mniejsza 
jest masa planety, siłom grawitacyj
nym dysku jest wtedy łatwiej wpływać 
na jej orbitę. Poza tym, jeśli założy
my, że dysk ma swoją lepkość, to po
jawią się dodatkowe siły, które będą 
migrację napędzać. Według tego mo
delu mniej masywne planety powin
ny być obserwowane bliżej swoich 
słońc. W ogólności tak rzeczywiście 
jest, ale co ciekawe, w przypadku pla
net tranzytujących zależność jest do
kładnie odwrotna (rys. 3).

Drugi składnik gwiazdowy praw
dopodobnie przyspiesza tempo migra
cji. Nasila się oddziaływanie planety 
z lepkim dyskiem. Planeta (typu S) 
szybciej zwiększa swoja masę, ale jed
nocześnie szybciej zbliża się do swo
jej gwiazdy. Jej orbita staje się rów
nież bardziej kołowa. Powinniśmy 
zatem w układach podwójnych spo
dziewać się masywniejszych planet na 
ciaśniejszych orbitach. Faktycznie 
w praktyce nie obserwuje się wokół 
gwiazd pojedynczych „gorących Jowi
6 Grubość dysku jest o kilka rzędów wiel
kości mniejsza niż jego promień.

szy” o masach większych niż 2 Mr  
Efekt ten nie może być spowodowany 
ograniczeniami metody, gdyż planety 
najmasywniej sze i krótkookresowe są 
właśnie najłatwiej wykrywalne wsze
lakimi metodami, w tym metodą mie
rzenia prędkości radialnych.

W układach podwójnych o dużej 
separacji brana jest także pod uwagę 
tzw. migracja Kozaia (Kozai, 1962; 
Wu i Murray, 2003). Grawitacja dru
giej gwiazdy powoduje, że wartość 
mimośrodu orbity planety ep na prze
mian maleje prawie do zera, po czym 
rośnie do wartości bliskich 1. W cza
sie, gdy ep jest duże, peryastron orbi
ty znajduje się bardzo blisko gwiaz
dy. Wówczas podczas przejścia przez 
peryastron na planetę działają potęż
ne siły pływowe pochodzące od 
gwiazdy. Planeta traci energię i mo
ment pędu, co prowadzi do zacieśnie
nia orbity. Czyni to migrację Kozaia 
bardzo skutecznym sposobem na spro
wadzenie masywnych planet na cia
sne orbity. Tłumaczy także istnienie 
w układach podwójnych planet na or
bitach bardzo eliptycznych, a więc 
wydawałoby się niestabilnych, np. 
HD80606 b (najwyżej położony punkt 
na rys. 6; Wu i Murray, 2003). Jedy
nym warunkiem koniecznym do uru
chomienia procesu migracji Kozaia 
jest duże nachylenie płaszczyzny or
bity planety do płaszczyzny orbity 
gwiazdy.

A co z planetami ziemskimi?
O powstawaniu planet skalistych 

można powiedzieć równie wiele, co na 
temat gazowych olbrzymów. Wiado
mym jest, chociażby z naszego Ukła
du Słonecznego, że mogą one powsta
wać bardzo blisko swoich gwiazd 
macierzystych. Jedynym znanym sen
sownym sposobem ich formacji jest 
zlepianie się ziaren pyłu — mecha
nizm bardzo podobny do tworzenia się 
jąder planet gazowych.

Wykorzystując znajomość naszego 
Układu, spodziewamy się znaleźć wie
le planet skalistych wokół pojedyn
czych gwiazd podobnych do Słońca. 
Jednak sprawa ponownie się kompli
kuje, gdy chcemy uwzględnić grawi
tacyjny wpływ drugiego składnika. 
Dotyczy to głównie stabilności orbit, 
omawianej w punkcie 3. Istnienie 
ograniczenia na maksymalny promień 
stabilnej orbity planet typu S przeja
wia się już na etapie ich tworzenia. 
Grawitacja drugiego składnika może 
spowodować przyspieszenie embrio
nów planet do prędkości powodują
cych wyrzucenie ich z całego układu 
lub zderzenie powodujące ich destruk
cję. W skrajnych przypadkach unie
możliwia to praktycznie utworzenie 
jakiejkolwiek planety. Z drugiej stro
ny jest możliwe (z punktu widzenia 
stabilności), że aż 60% pobliskich 
układów wielokrotnych może posia
dać planety skaliste.
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Rys. 3. Zależność masy od okresu obiegu dla 9 planet tranzytujących, znanych w 2005 r. 
Oznaczenia dwu- i trzycyfrowe odnoszą się do indeksu zjawiska tranzytu w katalogu 
OGLE. Oznaczenia sześciocyfrowe to numery gwiazd w katalogu HD. Sygnatura TrES- 
1 dotyczy planety, której tranzyt odkryty został w ramach projektu STARE (Bouchy 
i in., 2005)
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Rys. 4. Niektóre wyniki symulacji powstawania planet typu ziemskiego wokół jednej z gwiazd uktadu a Cen (góra) oraz podobnego 
układu o separacji 10 AU (dół) dla różnych warunków początkowych. Na osi poziomej odłożona jest wartość wielkiej półosi orbity, na 
pionowej ekscentryczność. Rozmiary okręgów symbolizują masy planet (Lissauer i in., 2004)

Interesujący wynik dały symulacje 
powstawania planet skalistych wokół 
jednego ze składników układu podwój
nego a  Cen (1,1 i 0,9 masy Słońca, 
półoś orbity: 23,4 AU) oraz podobne
go układu podwójnego o separacji 
składników ok. 10 AU (Lissauer i in., 
2004). Wyniki tych symulacji pokaza
ne są na rys. 4.

Interesujący jest fakt, że niezależnie 
od przyjętych warunków początko
wych otrzymane w symulacjach ukła
dy planetarne mają kilka wspólnych 
cech. We wszystkich przypadkach 
masy największych planet są bardzo 
podobne i bliskie masie Ziemi. Orbity 
mają małe mimośrody i półosie w za
sadzie nie przekraczające 2 AU. Licz
ba zachowanych planet to najczęściej 
4 lub 5, przy czym największe masy 
posiadają te znajdujące się w odległo
ściach ok. 1 AU od gwiazdy. Dokład
nie takie same cechy mają wewnętrzne 
planety Układu Słonecznego.

Gwiazdy kontra planety
M ożliwość powstania „kopii” 

Układu Słonecznego w układzie po
dwójnym gwiazd sugeruje, że proces 
formowania się tam planet skalistych 
może w dużym stopniu przypominać 
powstawanie planet wokół samotnych 
gwiazd, posiadających planety olbrzy
my, np. Słońce-Jowisz. Proces taki 
może trwać nawet setki milionów lat 
(rys. 4), a jak wiemy, powstawanie 
„Jowiszy” może trwać nawet tylko 
około tysiąca (w modelu niestabilno
ści dyskowych). Prawdopodobna jest 
zatem sytuacja, w której planety ska

liste tworzą się w otoczeniu już ufor
mowanych olbrzymów. Jak się okazu
je, planety olbrzymy i składniki wtór
ne układów podwójnych mają ze sobą 
więcej wspólnego niż mogłoby się 
wydawać.

Według przyjmowanej obecnie de
finicji za planetę uznaje się obiekt, któ
rego „rzeczywista masa nie przekracza 
granicy termonukleamego palenia deu- 
teru, krążący wokół obiektów gwiaz
dowych lub pozostałości po nich”7. 
Górna granica mas planet ustalona na 
podstawie tego kryterium nie zawsze 
jest taka sama. Zależy bowiem od skła
du chemicznego obiektu, a konkretnie 
od zawartości metali (w sensie astro
nomicznym). Dla 
metaliczności sło
necznej wynosi ona 
około 13 mas Jowi
sza. W zależności 
od przyjmowanego 
do obliczeń modelu, 
dokładne wartości 
nieznacznie się róż
nią. Jednak 13 Mj 
u z n a je  s ię  po
wszechnie za gra
nicę między plane
tami a obiektam i 
subgwiazdowymi, 
czyli brązowymi 
karłami.

Jeszcze jednym 
faktem  p rzem a
wiającym za usta
leniem tej granicy 
na wartości 13 MJ; 
jest istnienie tzw.

Pustyni Brązowych Karłów (ang. 
Brown Dwarf Desert). Zliczając zna
ne małomasywne obiekty towarzy
szące gwiazdom podobnym do Słoń
ca i rysując histogram  ich mas, 
otrzymamy zaskakujący wynik. Mia
nowicie okaże się, że znamy dużo 
brązowych karłów o masach kilku
dziesięciu mas Jowisza, sporo jest 
planet o masach poniżej 10 MJ5 ale 
znacząco brakuje nam obiektów po
średnich, tzn. w zakresie mas około 
13-15 Mj. Histogram taki pokazany 
jest na rys. 5, wspomniane zaś głę
bokie minimum na wykresie nosi 
właśnie miano Pustyni Brązowych 
Karłów.

o . o o i  o . o i  o . i  i
sin i [M0]

Rys. 5. Rozkład mas znanych małomasywnych obiektów 
krążących wokół gwiazd podobnych do Słońca. Głębokie 
minimum za 0,01 Ms (-10 Mj) nosi nazwę Pustyni Brązo
wych Karłów (Udry i in., 2004)
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P erio d  [d ays] (log. sca le)

Rys. 6. Wykres mimośrodu orbity w zależności od okresu obie
gu dla planet pozasłonecznych znanych w 2004 r. (otwarte 
pięciokąty) i składników wtórnych układów podwójnych (czar
ne punkty). Zaznaczone są też planety Układy Słonecznego: 
Ziemia (symbol Ziemi) oraz cztery kolejne, symbolizowane 
przez gwiazdki (Udry i in., 2004)

log(Period) [d]

Rys. 7. Wykres M2 sin i w funkcji okresu orbitalnego planety. 
Punkty symbolizują planety wokół samotnych gwiazd, zaś 
otwarte kwadraty— w układach podwójnych i wielokrotnych. 
W nawiasie jest zaznaczony prawdopodobny brązowy karzeł, 
którego masa jest znacznie większa od podanego tu dolnego 
limitu (Udry i in., 2004)

Powstaje pytanie —  czy ten „twór”, 
wyraźnie rozgraniczający populacje 
planet i gwiazd, jest prawdziwy, czy 
jest to tylko artefakt powstały na sku
tek niedoskonałości naszej techniki 
i n iekom pletności naszej w iedzy? 
Otóż coraz więcej wskazuje na drugą 
możliwość. Z roku na rok odkrywamy 
kolejne „ciężkie” planety i kolejne „lek
kie” karły. Sięgamy do dalszych orbit 
i do mniejszych jasności. Pustynia się 
zapełnia z obu stron. Powoli tracimy 
jedno z ważnych kryteriów rozdziela
jące dwa, jakże różne, typy obiektów. 
Biorąc pod uwagę, że granica termo- 
nukleamego palenia deuteru jest prak
tycznie inna dla każdego obiektu, moż
na dojść do wniosku, że przejście od 
gwiazd do planet jest bardzo płynne 
i naturalne, a w niektórych przypad
kach nie ma sensu myśleć o rozgrani
czeniach  i p rzypisyw aniu  danego 
obiektu do konkretnej grupy.

Egzoplanety i składniki w tórne 
gwiezdnych par wykazująjeszcze jed
no podobieństwo o charakterze dyna
micznym —  parametry orbitalne. Na 
rys. 6 pokazany jest wykres ekscen- 
tryczności orbity  w zależności od 
okresu obiegu. Jak widać, obie popu
lacje zajmują praktycznie te same ob
szary. Wyjątkiem są okresy poniżej 1
7 http://www.ciw.edu/IAU/div3/wgesp/de- 
finition.html

dnia, gdzie planet się nie obserwuje. 
Wynika to albo z charakteru mechani
zmu zatrzymującego migrację plane
ty na orbitach odpowiadających 2 -  
-3-dniow ym  obiegom, albo właśnie 
z braku takiego mechanizmu, co po
woduje sprowadzenie planety za bli
sko gwiazdy i jej wchłonięcie. Nie
mniej jednak, wykres ten jest dowodem 
na to, że z punktu widzenia dynamiki 
planety i gwiazdy nie różnią się zbyt
nio od siebie. Podkreśla także rolę, 
jaką w badaniach planet zajmują ukła
dy podwójne.

Statystycznie rzecz biorąc
Mimo że o odkryciach kolejnych eg- 

zoplanet jest wciąż głośno i są one czę
ste, to całkowita próbka, jaką dyspo
nujemy, jest nadal stosunkowo mała. 
O ile w przypadku wszystkich 188 pla
net możemy się pokusić o szukanie sta
tystycznych relacji, o tyle w przypadku 
samych planet w układach podwójnych 
jest to już dosyć trudne. Wiadomo tak
że, że wszelaka nasza wiedza o plane
tach pozasłonecznych jest zafałszowa
na. Chociażby z tego powodu, że nie 
dysponujemy efektywnymi metodami 
szukania planet o małych masach. Co 
prawda możliwość taką daje nam mi- 
krosoczewkowanie grawitacyjne, ale w 
tym przypadku obserwacji nie daje się 
powtórzyć. Poza tym nasze metody są

najbardziej wyczulone na planety krót
kookresowe, a sama dostępna nam ska
la czasowa obserwacji ogranicza nas do 
planet o okresach rzędu kilkunastu lat. 
Mimo to pojawiały się już prace pod
sumowujące naszą dotychczasową wie
dzę o planetach w układach podwój
nych i wielokrotnych.

Masy i okresy
Na rys. 7 jest pokazany wykres masy 

minimalnej M2sin i w funkcji okresu 
orbitalnego P  dla znanych pod koniec 
2004 r. egzoplanet. Otwarte kółka sym
bolizują planety krążące wokół gwiazd 
pojedynczych, pełne zaś odnoszą się do 
planet w układach podwójnych i wie
lokrotnych.

Widoczne przerywane linie odpo
wiadają okresom 40 i 100 dni i masie 
minimalnej 2 Mr  Jak widać, w obsza
rze przez nie ograniczanym znajdują 
się tylko planety z układów podwój
nych. Wiąże się to prawdopodobnie 
z wpływem towarzysza gwiazdowego 
na mechanizm migracji opisywanym 
wcześniej. Granicę P ~  40 dni można 
przesunąć do wartości około 100 dni 
(druga przerywana pionowa linia). Je
dyna planeta krążąca wokół pojedyn
czej gwiazdy, która wejdzie w zazna
czony obszar, to HD 168443b, która 
jest członkiem układu z dwiema ma
syw nym i „p lanetam i” —  łączy je
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Rys. 8. Porównanie ekscentryczności i okresów orbitalnych planet w układach po
dwójnych i krążących wokół gwiazd pojedynczych (Raghavan i in., 2006)

kropkowana linia. Jak widać, drugi 
obiekt ma masę minimalną większą 
niż 13 mas Jowisza, zatem można trak
tować HD168443 jak układ podwój
ny (Udry i in., 2004).

Dla okresów większych niż 100 dni 
wydaje się, że planety w układach po
dwójnych mają średnio mniejszą masę. 
Prawdopodobieństwo, że to efekt selek
cji obserwacyjnej, jest bardzo małe — 
sięga kilku procent (Eggenberger i in., 
2004), ale nie można wykluczyć z całą 
pewnością, że tak nie jest. Można jed
nak starać się to wytłumaczyć wpły
wem grawitacji drugiej gwiazdy. 
W każdym razie do dziś nie znalezio
no bardzo masywnej planety na długo
okresowej orbicie wokół składnika 
układu podwójnego.

M imośrody
Pewne różnice między dwiema gru

pami planet pozasłonecznych są wi
doczne także na diagramie ekscen
tryczności e i okresu orbitalnego 
(rys. 8). Wykres ten powstał na pod
stawie ostatnich przeglądów poszuku
jących gwiazd grawitacyjnie powiąza
nych ze znanymi posiadaczkam i 
egzoplanet (Raghavan i in., 2006). 
Czarne kwadraty oznaczają planety w 
układach podwójnych, nie zapełnione 
kwadraty odnoszą się do planet wokół 
gwiazd, które są podejrzewane o po
siadanie odległego towarzysza, kółka 
zaś to planety krążące wokół gwiazd 
pojedynczych.

Na tym wykresie można wyznaczyć 
granicę P  ~ 40 dni (znów!), a także 
mimośrodów e ~ 0,05. Obszar przez 
nie ograniczony wydaje się być „omi
jany” przez planety układów podwój
nych (Eggenberger i in., 2004). Jest to 
zgodne z przewidywaniami modelu 
migracji, według którego wpływ dru
giej gwiazdy prowadzi do powstania 
bardziej kołowej orbity „gorącego Jo
wisza”. Dwa zaznaczone obiekty, wy
dające się wyłamywać z tego trendu, 
to 55 Cne e (1) oraz HD38529b (2). 
Pierwsza jest najmniejszą i krążącą po 
najciaśniejszej orbicie planetą układu 
podwójnego o separacji 1050 AU. Na 
jej ruch większy wpływ mają raczej 
jej „siostry” aniżeli druga gwiazda 
układu. Przypadek HD38529b jesz
cze bardziej przypom ina planetę 
związaną z samotną gwiazdą, gdyż 
prawdopodobny towarzysz jest odda
lony aż o około 12 000 AU, co stano

wi granicę grawitacyjnego powiąza
nia.

Słówko na koniec
Planety w układach podwójnych nie 

mają łatwego życia. Jeśli już zdołają 
powstać w obciętym przez drugą 
gwiazdę dysku, to przez całe swoje 
życie muszą zmagać się z jej grawi
tacją. Mogą się ze sobą zderzyć, mogą 
zostać wyrzucone z „rodziny” i skaza
ne na samotną tułaczkę po Wszech- 
świecie, mogą też zostać wchłonięte 
przez swoje słońce, jeśli w wyniku mi
gracji zanadto się do niego zbliżą. Te 
wszystkie problemy są być może po
wodem, dla którego planet takich zna
my stosunkowo mało. Nasze techniki 
obserwacyjne i nasza wiedza na temat 
egzoplanet w ogólności są wciąż na eta
pie rozwoju. Możemy być pewni, że 
w ciągu najbliższych lat poznamy wię
cej światów pod dwoma słońcami.

Są one dla nas bardzo ważne. Po
zwalają zrozumieć mechanizmy po
wstawania układów planetarnych, te
stować nasze modele, motywują nas 
także do pracy nad nowymi technolo
giami. Mimo małej liczby dostępnych 
nam przykładów zaczynamy już do
strzegać pewne zależności między ich 
fizycznymi właściwościami. Planety 
w układach podwójnych stanowią też 
interesujący punkt wyjścia do rozwa
żań na temat różnic między gwiazda
mi a planetami. Zapewne będziemy do
wiadywać się o nich coraz więcej,

mimo że przyszłe odkrycia nieraz nas 
zaskoczą.

Kto by pomyślał, że nawet nie po
trafimy właściwie powiedzieć, co to jest 
„planeta”...

* * *

Chciałbym podziękować dr. Macie
jowi Konackiemu za dyskusję, uwagi 
i poprawki do niniejszego tekstu oraz 
dr. hab. Krzysztofowi Goździewskie- 
mu za możliwość przedstawienia go na 
seminarium magisterskim i późniejszą 
dyskusję.
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Profesor
Opolski
wspomina

Wielce Szanownemu 
i Drogiemu Panu 
Profesorowi, z okazji 93. 
rocznicy urodzin, życzenia 
zdrowia i długich lat życia 
składa Zarząd Polskiego 
Towarzystwa 
Astronomicznego 
i Redakcja „ Uranii- 
-Postępów Astronomii”

Barbara Cader-Sroka (BCS): Panie 
Profesorze, we wrześniu zeszłego roku 
uczestniczył Pan w otwarciu XXXII 
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego. Czy zechciałby Pan Pro
fesor podzielić się z Czytelnikami „ Ura- 
nii-Postępów A stronom ii” swoimi 
wrażeniami z tamtego wydarzenia?

Mój wiek (93 lata) i stan zdrowia nie 
pozwalały mi na pełne uczestniczenie 
w obradach XXXII Zjazdu PTA, który 
odbył się we Wrocławiu w dniach 
19-23 września 2005 r. Przyszedłem 
tylko na otwarcie, by odebrać dyplom 
honorowego członka Towarzystwa 
i podziękować za to zaszczytne wyróż
nienie. Ale nawet ten krótki pobyt na 
sali obrad był dla mnie zaskoczeniem. 
Nie spodziewałem się zobaczyć tak 
wielu członków Towarzystwa: na sali 
było ich ponad 140. A ja pamiętam jesz
cze pierwszy powojenny zjazd Towa
rzystwa, który odbył się również we 
Wrocławiu z inicjatywy prof. E. Rybki 
w dniach 10-11 października 1948 r. 
Wtedy zebrało się 24 członków, którzy 
reaktywowali działalność Towarzy
stwa. Wszystkich ich znałem osobiście.
O zjeździe tym mówił w swoim refe
racie doc. T. Jarzębowski i przedstawił 
listę uczestników (Urania-PA 6/2005).

Lista uczestników Zjazdu z 1948 r. 
jest prawie kompletną listą astrono
mów, którzy nie tylko reaktywowali

PTA, ale stworzyli początki naszej no
woczesnej astronom ii. Pracowali 
w trudnych warunkach: utrudnione 
wyjazdy zagraniczne i kontakty, szcze
gólnie z ośrodkami zachodnimi, kło
poty z uzyskaniem bieżącej literatury 
i czasopism fachowych, nieosiągal- 
ność specjalistycznej aparatury. A jed
nak udało im się wzbogacić polską 
astronomię w nowe dziedziny badań. 
Powstały działy astrofizyki, heliofizy- 
ki, radioastronomii, astronomii ko
smicznej. Udało im się również wy
kształcić i wychować następców, 
którzy mogli już w pełni włączyć się 
w wartki nurt rozwoju astronomii 
światowej.

To dzięki nim obecnie Polacy obser
wują w Chile, mają dostęp do telesko
pu SALT, opracowują materiały zebra
ne przez pozaatmosferyczną aparaturę
i sami taką aparaturę konstruują. 
Wszystkie te osiągnięcia, tak oczywi
ste obecnie, w roku 1948 nie mieściły 
się w granicach nawet najśmielszych 
marzeń. To dzięki nowemu, powojen
nemu pokoleniu, polska astronomia nie 
pozostała w tyle za rozwijającą się 
światową nauką, mimo tak trudnego 
startu.

Teraz na Zjeździe zobaczyłem wie
lu nie znanych mi członków Towarzy
stwa. Jest to już drugie i trzecie poko
lenie tych powojennych pionierów
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z 1948 r. Zobaczyłem, jak Prezes PTA, 
prof. A. Woszczyk, sam wychowanek 
i uczeń prof. W. Iwanowskiej i prof. 
W. Dziewulskiego, wręcza nagrodę 
młodemu astronomowi, dr. M. Konac- 
kiemu, który odkrył planetę. Sztafeta 
pokoleń trwa, osiągając coraz wyższy 
poziom.

Dobrze się stało, że doc. T. Jarzę
bowski sięgnął do korzeni i przypo
mniał tych uczonych, którzy po woj
nie reaktywowali nie tylko PTA, ale 
całą polską astronomię. Pamięć o nich 
i wspomnienia tych trudnych począt
ków warte są zachowania i utrwale
nia. I tylko szkoda, że niespodziewa
nie sam doc. Jarzębowski stał się już 
wspomnieniem.

BCS: Rzeczywiście, szkoda. Ja sama 
byłam bardzo poruszona Jego nagłym 
odejściem. Miałam okazją pomagać 
doc. Jarzębowskiemu w przygotowa
niu wykładu na XXXII Zjazd PTA. Wte
dy nikt się nie spodziewał, że to bę
dzie Jego ostatni wykład. Spędziliśmy 
wiele godzin przed monitorem kompu
tera, przygotowując prezentację w Po
wer Point. Tadeusz Jarzębowski, za
wsze młody duchem, chciał także iść 
z duchem czasu. To był drugi w Jego 
życiu referat wygłoszony z wykorzysta
niem komputera, a nie Jego ulubio
nych przezroczy. Podszedł do tego wy
stąpienia bardzo poważnie i niezwykle 
sumiennie się do niego przygotowy
wał. Pierwszy raz od lat zrezygnował 
z wakacyjnych wypraw zagranicznych, 
by móc godzinami przesiadywać w bi
bliotece naszego Instytutu w poszuki
waniu faktów, dat, brakujących ogniw 
w powojennej historii wrocławskiego 
Obserwatorium. Było Mu łatwiej, bo 
sam był świadkiem wielu tamtych wy
darzeń. Pamiętam, ja k  cyzelował każ
dy akapit, niemal każde słowo swego 
artykułu, który był drukowaną wersją 
wykładu wygłoszonego podczas ostat
niego zjazdu PTA i ukazał się w „ Ura- 
nii-PA ” 6/2005. To był, niestety, ostatni 
artykuł, jaki napisał...

Wracając do naszej rozmowy: spę
dził Pan Profesor 6 lat w niemieckiej 
niewoli. Na szczęście, dzięki aktywno
ści Pana Profesora i innych jeńców, 
nie był to czas zupełnie stracony. Wró
cił Pan Profesor z obozu m.in. z ma
nuskryptem podręcznika akademickie
go. Czy zechciałby Pan Profesor o tym 
opowiedzieć?

Jako podporucznik rezerwy artyle
rii zostałem zmobilizowany we Lwo
wie dnia 31 sierpnia 1939 r. i w wyni
ku przegranej kampanii dostałem się do 
niewoli niemieckiej. Okres wojny spę
dziłem w obozach jenieckich, Oflag IIB 
i IIC. W każdym obozie było ok. 6000 
oficerów. W 80% byli to rezerwiści, lu
dzie młodzi, wykształceni, o różnych 
zawodach i zainteresowaniach. Warun
ki obozowe pozostawiały nam dużo 
wolnego czasu. Po obowiązkowym 
apelu porannym, gdy Niemcy spraw
dzali stan liczbowy obozu, co trwało 
normalnie ok. 30 minut, mogliśmy 
w ciągu dnia poruszać się swobodnie 
po obozie otoczonym drutami kolcza
stymi. Wyżywienie, które otrzymywa
liśmy, śniadania, obiady i kolacje, było 
niskokaloryczne, ok. 1000 kalorii 
dziennie. Sytuacja pod tym względem 
poprawiła się, gdy zaczęto rozdzielać 
paczki Międzynarodowego Czerwone
go Krzyża. Niektórzy dostawali też 
paczki z domu.

Po początkowym okresie załamania 
wywołanym wrześniową klęską, zaczę
to się organizować. Powstawały grupy 
zawodowe: Koła Techników i Inżynie
rów, Prawników, Ekonomistów, Rolni
ków, Literatów i in. Zaczęły działać 
kursy nauki języków obcych, powsta
wały zespoły kulturalne: teatr, chór. 
Powstała nawet grupa entuzjastów 
astrologii. Większość jeńców starała się 
uzupełniać i podwyższać swoje umie
jętności zawodowe w tym pewnym

przekonaniu, że Niemcy wojnę prze
grają, a my powrócimy do swoich nor
malnych zajęć. Wyjątkową aktywność 
w przygotowywaniu się do przyszłej 
pracy wykazywali nauczyciele szkół 
podstawowych i średnich, najczęściej 
członkowie Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.

Ja wygłosiłem kilka odczytów na te
maty astronomiczne, więc wiedziano, 
że jestem astronomem. Dlatego do 
mnie zgłosiło się kilkunastu nauczycieli 
geografii z propozycją przeprowadze
nia dla nich kursu z podstaw astrono
mii. Głównie chodziło im o metody 
wyznaczania współrzędnych geogra
ficznych. Nie miałem żadnych podręcz
ników, ale takie podstawowe zagadnie
nia mogłem wyjaśniać „z pamięci”. 
Podjąłem się tej pracy i na luźnych kar
teczkach przygotowywałem sobie te
maty na kolejne spotkania z uczest
nikami kursu. Po pewnym czasie 
zauważyłem, że te notatki zawierają 
materiały na podręcznik przygotowa
ny specjalnie dla potrzeb geografów. Za 
amerykańskie papierosy z paczek Mię
dzynarodowego Czerwonego Krzyża 
kupiłem w obozowym sklepiku gruby 
zeszyt przygotowany dla kupców, z ru
brykami i napisami „Ma” i „Winien”. 
I na takich kartach zacząłem opracowy
wać już systematycznie podręcznik uni
wersytecki dla geografów. Zeszyt ten 
dowiozłem do Wrocławia, przepisałem 
na maszynie, uzupełniłem o tabele i da
ne i oddałem do druku. Został przyjęty

Fot. 1. Budynek Instytutu Astronomicznego we Wrocławiu —  po lewej stronie widoczny 
jest stup, na którym stało nieruchome lustro sferyczne. Lustro to oraz uranostat zostały 
zdemontowane
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i już w 1948 r. ukazało się pierwsze jego 
wydanie pod tytułem Astronomiczne 
podstawy geografii. Potem nastąpiły 
dalsze w łatach: 1953,1964,1966. Były 
one stopniowo uzupełniane i poszerza
ne, ale ciągle ich podstawową częścią 
był materiał zebrany i opracowany w 
oflagu.

Tu warto dodać, że nauczyciele mieli 
szansę najszybciej wykorzystać swoje 
umiejętności poszerzone dzięki pracy 
w czasie niewoli. 8 maja 1945 r. nastą
pił koniec wojny w Europie. Hitler już 
nie żył i Niemcy skapitulowali. W tym 
czasie na terenie Trzeciej Rzeszy było 
ponad 8 milionów obcokrajowców, któ
rych Niemcy zatrudniali jako przymu
sowych robotników. W tej liczbie było 
ponad 2 miliony Polaków. Byli to 
mieszkańcy zachodnich obszarów Pol

ski przyłączonych do Rzeszy, którzy 
byli przymusowo wysiedlani oraz Po
lacy z Generalnej Guberni masowo wy
wożeni na przymusowe roboty. Wśród 
tych wysiedlonych była też młodzież 
i dzieci. Gdy wojna się skończyła, wła
dze okupacyjne zaczęły grupować tych 
rozproszonych obcokrajowców w obo
zach. A Polacy nazywali ich „dipisa- 
mi” od angielskiego skrótu DP —  Di- 
spaced Persons. I wtedy ujawniła się 
aktywność nauczycieli z oflagów. Za
raz po uzyskaniu wolności zaczęli or
ganizować, początkowo samorzutnie, 
a potem zespołowo, polskie szkolnic
two w Niemczech. Skalę tej akcji po
dają liczby: już w czerwcu 1945 r. 
w polskich szkołach w Niemczech 
uczyło się 130 000 polskich dzieci pod 
kierunkiem 3500 nauczycieli. Ci na

uczyciele, to właśnie byli jeńcy z ofla
gów, ciągle jeszcze w mundurach, przy
gotowani i poduczeni dzięki wykorzy
staniu okresu niewoli na podwyższenie 
swoich kwalifikacji zawodowych. 
Wprawdzie liczby te szybko malały, 
gdy rozpoczęła się repatriacja, która do 
sierpnia 1946 r. objęła 80% uczniów 
i nauczycieli, ale działalność ta pomog
ła dzieciom zmniejszyć opóźnienia 
w nauce powstałe w okresie wojny. 
Jako przykład mogą posłużyć następu
jące dane: Polskie Liceum i Gimnazjum 
w Lubece od czerwca 1945 r. do grud
nia 1946 r. miało ok. 600 uczniów, pra
cowało bez przerw wakacyjnych, 
przeprowadziło egzaminy maturalne 
i wydało 98 świadectw dojrzałości. 
Świadectwa te umożliwiały rozpoczę
cie w kraju studiów wyższych.

BCS: Czy miał Pan Profesor kontakt 
z grupą astrologów obozowych? Takie 
spotkanie astronoma z astrologami 
mogłoby być interesujące...

Mój kontakt z grupą astrologów był 
bardzo luźny i krótkotrwały. Byli to ofi
cerowie o różnych zawodach, którzy 
traktowali astrologię bardzo poważnie. 
Pod koniec niewoli wywiesili na ścia
nie baraku oświadczenie, że astrologia 
jest najstarszą nauką i powinna być wy
kładana na uniwersytetach. Na to ja od
powiedziałem w tej samej formie, że 
astrologia nie jest nauką, ponieważ nie 
posiada naukowych metod badaw
czych, a przepowiednie astrologiczne 
mają taki charakter jak twierdzenie, że 
czarny kot przebiegający ulicę przynosi 
nieszczęście. Wtedy astrologowie po
wiedzieli, że mogą mi udowodnić, że 
przy pomocy horoskopów można uzy
skiwać prawdziwe informacje o prze
szłym i przyszłym życiu człowieka. 
Dowód miał polegać na tym, że ja po
dam im moment i miejsce urodzenia, 
a wybranym, neutralnym „sędziom” 
opowiem dotychczasowy przebieg 
mego życia. Oni ułożą horoskop i z nie
go odczytają mój życiorys, a sędziowie 
stwierdzą, czy i w jakim stopniu wy
stępuje zgodność tych dwóch relacji. Ja 
nie zgodziłem się na taki „dowód”, po
nieważ wiedziałem, że wypowiedzi 
astrologiczne są tak ogólnikowe, że 
uznanie ich zgodności z rzeczywisto
ścią zależy w dużym stopniu od nasta
wienia oceniającego. Pamiętałem rów
nież, że gdy w maju 1935 r. umarł 
marszałek Józef Piłsudski, to astrolog,

Fot. 2. Profesor Antoni Opolski w pawilonie przy ognisku lustra sferycznego teleskopu hory
zontalnego
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a —  nieruchome lustro sferyczne 

b —  ruchome lustro płaskie uranostatu 

c —  ognisko lustra sferycznego

Rys. Przekrój pawilonu i schemat biegu promieni w horyzontalnym teleskopie Schmidta

który na początku roku opublikował 
optymistyczną prognozę dla Marszał
ka na cały rok, tłumaczył się, że z ho
roskopu odczytał tragedię, ale nie mógł 
jej opublikować licząc, że może ubocz
ne, pomyślne oddziaływanie planet 
uchroni Marszałka od śmierci.

Zaproponowałem jednak inny spo
sób udowodnienia prawdziwości horo
skopów, korzystając z faktu, że już kil
ka lat przebywamy razem w obozie 
w identycznych warunkach. Wystarczy 
więc wybrać reprezentatywną grupę 
jeńców, ustalić ich horoskopy i stwier
dzić, że występuje w nich jakiś wspól
ny element odpowiadający naszemu 
wspólnemu życiu. Wystarczyłoby, aby 
ten element pojawiał się częściej niżby 
to wynikało z oszacowań probabili
stycznych. Ale teraz astrologowie się 
nie zgodzili. Stwierdzili, że tylko po
zornie przebywamy w identycznych 
warunkach. W rzeczywistości każdy 
z nas inaczej przeżywa niewolę. Jedni 
tęsknią za rodziną, otrzymują niepoko
jące wiadomości o jej losie, a niewola 
przerwała im pracę, z którą łączyli duże 
nadzieje na swoją przyszłość zawo
dową. Inni nie mają bliskiej rodziny, 
niewola przerwała ich przykrą pracę 
i ciężkie obowiązki, a pobyt w obozie 
nie jest dla nich zbyt przykry. A więc 
w horoskopach jeńców nie wystąpi 
wspólny element, mimo wspólnego 
życia. Na tym mój kontakt z astrolo
gami zakończył się. Pozostaliśmy 
przy swoich poglądach na wartość 
astrologii.

BCS: Na terenie Instytutu Astrono
micznego we Wrocławiu stoi stary, be
tonowy słup  —  pozostałość po  daw
nym teleskopie horyzontalnym. Pan 
Profesor miał okazję widzieć ten in
strument tuż po  wojnie...

Tak się dziwnie złożyło, że o ory
ginalnym teleskopie horyzontalnym 
dowiedziałem się na długo przed przy
jazdem do Wrocławia. Jak już powie
działem, okres wojny spędziłem w obo
zach jenieckich, oflagach 1IB i IIC. 
Znajdowały się one na Pomorzu, na te
renach obecnie należących do Polski: 
IIB w Choszcznie i IID w Nadarzycach. 
Pod koniec wojny, w lutym 1945 r., zo
staliśmy ewakuowani pieszo do obozu 
pod Lubeką. Tam w maju uwolniły nas 
oddziały brytyjskie i zastał koniec woj
ny. Pierwsze dni wolności wykorzysta
łem, aby pójść do Lubeki, która jako

miasto wolne, nie była bombardowa
na. Tam, w bibliotece znalazłem mapy 
okolicy i zobaczyłem, że z Lubeki pro
wadzi prosta autostrada do Hamburga 
odległego o ok. 60 km, a koło Ham
burga, w Bergedorfie, jest obserwato
rium astronomiczne, którego publika
cje znałem. Postanowiłem zwiedzić to 
obserwatorium. W obozie wymieniłem 
walizkę na rower (zabrany chyba jakie
muś Niemcowi). Inne środki komuni
kacji jeszcze nie działały, więc rowe
rem wybrałem się do Bergedorfu. 
Podróż nie była taka prosta jak na ma
pie. Autostrada była zajęta przez bry
tyjskie oddziały pancerne i zamknięta 
dla ruchu. Ale bocznymi drogami do
jechałem do obserwatorium. Przyjęto 
mnie tam życzliwie. Byli tam astrono
mowie niemieccy, przeważnie starsi, 
którzy uniknęli powołania do służby 
wojskowej. Nie byli oni entuzjastami 
Hitlera, szczególnie po przegranej woj
nie. Obok znajdował się obóz dla pol
skich „dipisów”, którym zarządzali moi 
koledzy z oflagu. Bez trudności dosta
łem tam zakwaterowanie i wyżywienie, 
a całymi dniami przebywałem w obser
watorium, korzystając z biblioteki i za
poznając się z instrumentami. W roz
mowach często wspominano zmarłego 
w 1935 r. mechanika-optyka Bemahr- 
da Schmidta, który pracował w tym ob
serwatorium 9 lat. Był on prawdziwą 
„złotą rączką”. Nie mając specjalnego 
wykształcenia wymyślał i realizował 
różne drobne ulepszenia i ułatwienia 
mechaniczne przy instrumentach astro
nomicznych, które mi pokazywano. Ale 
główne osiągnięcia Schmidta obejmo
wały jego wynalazki z dziedziny opty
ki. Umiał szlifować lustra sferyczne 
i soczewki. Specjalnie dla ekspedycji 
na zaćmienie Słońca przygotował lu
stro sferyczne o ogniskowej ok. l i m  
i uproszczony model celostatu nazwa

ny uranostatem, z jednym tylko rucho
mym lustrem płaskim. Dzięki długiej 
ogniskowej powstawał duży obraz tar
czy Słońca (przy 11 m ogniskowej, 
średnica obrazu Słońca wynosi ok. 
10 cm) i stosunkowo małe rozmycie 
pozaosiowych części obrazu wywoła
ne aberracją sferyczną. Ruch lustra 
płaskiego powodowany był przez pły
wak unoszący się na wodzie w odpo
wiednim zbiorniku. Jej poziom moż
na było obniżać przez stopniowy, 
regulowany wypływ wody, co powo
dowało odpowiednią zmianę położe
nia pływaka i obrót lustra płaskiego, 
które stale kierowało promienie odbi
te horyzontalnie do nieruchomego lu
stra sferycznego. Całość była więc 
układem łatwym do transportu i usta
wienia w wybranym miejscu obser
wacji zaćmienia Słońca i również 
łatwa do demontażu po krótkotrwa
łym jednorazowym użyciu w czasie 
zaćmienia.

Tego typu zestaw optyczny został 
zainstalowany na stałe w specjalnym 
1-piętrowym pawilonie przez prof. 
E. Schoenberga w obserwatorium we 
Wrocławiu, które wtedy nazywało się 
Stemwarte Breslau. Prof. Schoenberg 
projektował badanie planet i potrze
bował długoogniskowej aparatury. 
Aby uniknąć wysokich kosztów naby
cia dużego teleskopu z odpowiednią 
kopułą, postanowił wykorzystać po
mysł Schmidta. Specjalny pawilon 
(rys.) zbudowano na parceli, którą wy
dzielono z parku dla Obserwatorium 
Astronomicznego. Potem do tego pa
wilonu dobudowano część wysoką 
z kopułą, a następnie część z salą wy
kładową i pracowniami, pokrytą wraz 
z pawilonem wspólnym tarasem. Dla
tego obecnie pawilon ten jest połu
dniowo-wschodnim narożem budyn
ku Obserwatorium (fot. 1).
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Wiadomości o horyzontalnym tele
skopie słuchałem z ciekawością, ale nie 
spodziewałem się wtedy, że za kilka 
miesięcy spotkam się we Wrocławiu 
z tym oryginalnym zestawem.

BCS: Nazwisko Schmidt kojarzy się 
wszystkim z płytą korekcyjną stosowaną 
w teleskopie...

Należy dodać, że B. Schmidt nie był 
zadowolony ze swego pomysłu z tele
skopem horyzontalnym. Patrząc na roz
myte pozaosiowe obrazy gwiazd, które 
powstawały przy użyciu krótkoognisko- 
wych luster sferycznych, na podstawie 
swoich doświadczeń w szlifowaniu lu
ster i bez podstaw teoretycznych uznał, 
że można uzyskać ostre, punktowe ob
razy gwiazd z większego obszaru nie
ba, jeżeli przed lustrem sferycznym, 
w środku jego krzywizny, umieści się 
odpowiednią płytę korekcyjną, która 
usunie aberrację sferyczną. Istotnym 
jest, że odkrył praktyczny sposób wy
konania takiej płyty. Krążek szklany 
płasko-równoległy należało umieścić 
na zbiorniku i zmniejszyć w nim ciśnie
nie. Wtedy krążek wygina się i z pła
skiego robi się wklęsły. Tak odkształco
ny krążek należy wyszlifować, nadając 
jego powierzchni kształt sferyczny. Po 
wyrównaniu ciśnienia w zbiorniku krą
żek prostuje się i staje się płytką korek
cyjną. Teleskopy Schmidta stały się 
bardzo popularne i dawały piękne ob
razy dużych obszarów nieba. Natomiast 
obliczenie profilu płyty korekcyjnej 
przez teoretyków nastąpiło znacznie 
później. Profil ten jest opisany skom
plikowaną funkcją 4-go stopnia.

BCS: Czy trudno było Panu Profeso
rowi wracać do powojennej, innej już 
Polski?

Mój powrót do kraju po wojnie był 
uzależniony od sytuacji politycznej. 
Podczas wojny Polacy byli potrzebny
mi i ważnymi kombatantami. Ale po 
wojnie, która w Europie skończyła się 
8 maja 1945 r. kapitulacją Niemiec, sta
waliśmy się krępującym i uciążliwym 
ciężarem. Jeńcy wojenni: Francuzi, 
Brytyjczycy, Belgowie i Holendrzy 
szybko wrócili do swoich krajów. Na 
terenie Niemiec zostali tylko Polacy 
i Jugosłowianie. Zachodni alianci, któ
rzy przez całą wojnę współpracowali 
z Polskim Rządem w Londynie, 5 
czerwca 1945 r. przestali uznawać ten 
rząd i uznali Tymczasowy Rząd Jed

ności Narodowej w Warszawie. Wtedy, 
wśród polskich oficerów, byłych jeń
ców wojennych, rozpoczęła się propa
ganda przeciwko powrotowi do kraju. 
Niektóre ośrodki polonijne w Wielkiej 
Brytanii nie mogły pogodzić się z fak
tem, że Polska znalazła się w radziec
kiej strefie wpływów. Rozchodziły się 
„pewne” wiadomości, że oficerowie, 
którzy zdecydują się na wyjazd do kra
ju, przejadą tylko przez Polskę w za
mkniętych wagonach i wysiądą daleko 
za Uralem na Syberii. Tymczasem An
glicy już wyładowują we Francji czoł
gi pomalowane na biało, co świadczy
o przygotowaniu zimowej ofensywy na 
Rosję. Lepiej więc zaczekać i wrócić 
do kraju z bronią, jak prawdziwi zwy
cięzcy. Były to tylko „pobożne życze
nia” nie mające żadnego uzasadnienia 
w rzeczywistości. Wielka Brytania 
wyszła z wojny zwycięsko, ale bardzo 
osłabiona. Zmęczona ludność czekała 
na powrót normalnych, spokojnych wa
runków życia. Na Pacyfiku i Dalekim 
Wschodzie trwały jeszcze walki z Ja
pończykami, w których prócz Amery
kanów i Brytyjczyków brały udział lą
dowe wojska radzieckie. Pewien 
opozycyjny poseł powiedział w parla
mencie brytyjskim: „Polacy nie chcą 
wracać do kraju, bo im nie podoba się 
rząd w Warszawie. A mnie nie podoba 
się rząd w Londynie, ale nie oczekuję 
pomocy od innego rządu”.

Byłem na zebraniu, na którym pol
ski major z Londynu zachwalał pobyt 
w Anglii: „Tam można się świetnie 
urządzić. Moi znajomi szyją laleczki 
w polskich strojach ludowych, które 
Anglicy chętnie kupują”. Ta wspaniała 
perspektywa szycia laleczek rozproszy
ła moje ostatnie wątpliwości. Nawet 
widmo Syberii zbladło. Postanowiłem 
wrócić pierwszym transportem i tak się 
stało. Do Lubeki przybyła z Warszawy 
Polska Misja Repatriacyjna i zaczęto 
uzgadniać z władzami brytyjskimi ter
miny transportów. W dniu 11 grudnia 
1945 r. brytyjskie samochody wojsko
we przewiozły grupę oficerów, byłych 
jeńców wojennych, przez radziecką 
strefę okupacyjną do polskiego już 
Szczecina. Tam zostałem zarejestrowa
ny, otrzymałem zaświadczenie na bez
płatne przejazdy kolejowe i poczułem 
się naprawdę wolny. Ale równocześnie 
poczułem się całkowicie odpowiedzial
ny za siebie. Po sześciu latach niewoli 
trudno było przyzwyczaić się do tej nor

malnej sytuacji. Już nikt nie zapewniał 
mi nawet minimalnego wyżywienia 
i zakwaterowania. Znałem tylko adres 
wujka w Krakowie. Pojechałem tam 
i dowiedziałem się, jaka jest sytuacja. 
Nowa wschodnia granica Polski zosta
ła ustalona na Bugu. Obszar na wschód 
od tej rzeki, ze Lwowem, został włą
czony do Ukraińskiej Republiki Ra
dzieckiej. Ludność polska z tych tere
nów mogła przesiedlić się na zachód 
do Polski. W ramach tej akcji do Kra
kowa przyjechał już transport z pracow
nikami Uniwersytetu Lwowskiego. 
W transporcie tym przyjechała cała 
moja rodzina, ponieważ moja żona pra
cowała wtedy w Obserwatorium Astro
nomicznym we Lwowie. Większość 
pracowników naukowych pojechała da
lej, do Wrocławia, gdzie w częściowo 
zniszczonych budynkach uniwersytetu 
niemieckiego organizuje się uniwersy
tet polski. We Wrocławiu jest już prof. 
E. Rybka, który jako dyrektor Obser
watorium Uniwersytetu J. K. we Lwo
wie kierował moimi studiami astrono
mii i moją pracą asystenta do 1939 r. 
We Wrocławiu prof. Rybka objął kie
rownictwo opuszczonego obserwato
rium niemieckiego, Stemwarte Breslau. 
Rodzina moja po krótkim pobycie 
w Krakowie pojechała też do Wrocła
wia. Natychmiast pojechałem również 
do tego miasta, gdzie spotkałem się 
z moją rodziną, całą i zdrową. Zgłosi
łem się do pracy u prof. E. Rybki i już 
15 grudnia 1945 r. byłem adiunktem 
Obserwatorium Uniwersytetu Wrocław
skiego. W głównym budynku zobaczy
łem uszkodzony horyzontalny teleskop 
Schmidta, o którym przed trzema mie
siącami opowiadano mi w Bergedorfie.

I tak, w 1945 r. we Wrocławiu pod
jąłem moją normalną pracę astronoma, 
którą przerwałem we Lwowie wskutek 
mobilizacji w 1939 r. Praca ta trwała 
już nieprzerwanie do mojego przejścia 
na emeryturę w 1983 r.

BCS: Ipomyśleć, że fakt, iż miałam oka
zję być słuchaczką wykładu Pana Pro
fesora pt. „Astronomia ogólna ”, pod
czas moich studiów astronomicznych 
we Wrocławiu, zawdzięczam niechęci 
Pana Profesora do produkcji laleczek 
w strojach ludowych...

W imieniu własnym i wszystkich czy
telników „ Uranii-Postępów Astrono
mii” serdecznie dziękuję Panu Profe
sorowi za tę rozmowę.
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Zaćmienie w Turcji

Fot. 3. Fot. Monika Mydtowska 
Fot. 4. Fot. Bartek Wajnert 
Fot. 5. Fot. Marcin Grzybowski
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Obserwujemy kolejne etapy zaćmienia. Fot. Aleksandra Gódel-Lannoy
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Zaćmienie Słońca 29 marca 2006 r. w Turcji, w Side. Zdjęcia wykonane przez duet Paweł Łańcucki (zdjęcia korony w świetle białym) i Dominik Woś (zdjęcia przez filtr słoneczny Ha firmy Coronado). Dwa teleskopy 
Takahashi FS60 zainstalowane równolegle na wspólnym montażu paralaktycznym z prowadzeniem (EM-10), filtry Baader (folia 3,8 ND) i Coronado 60 mm, aparaty Canon 10D i 20D



Świątynia Apollina w Side — telewizje europejskie kończą pracę 
Fot. Aleksandra Godel-Lannoy

Obserwacje zaćmiena w Side 
Fot. Wiesława Ściężor

Amfiteatr w Side 
rozstawia się ekipa NASA. 

Fot. Tomasz Ściężor

Zaćmienie w Turcji
Zaraz zrobi się ciemno.
Fot. Magdalena Kożuchowska
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Zaćmienie
zaćmieniu
nierówne
r  Maden opis ani film nie odda 

w przybliżeniu nastroju zaćmie- 
JKLtJ nia. Przesądza o tym wielo
znaczność doznań, których nie od
tworzą środki artystyczne. Wrażenia 
przenikają dosłownie wszystko w oto
czeniu.

Choć to nadniebne cudo nauka odar
ła z piętna przerażeń, nic nie ostudzi 
jego widmowego czaru. Komu nie brak 
wolnego czasu, pieniędzy na podróżo
wanie i pociągu zdrowej oryginalności 
— powinien oglądać tyle zaćmień, ile 
może. Jedno z dostępniejszych zdarzy 
się 1 sierpnia 2008 r. na Syberii, prze
tnie Mur Chiński. Astronomowie ostyg
li w dawniejszym zapale badań tego 
dziwu w oryginale, bo tworzą jego na
miastkę za pomocą koronografu.

W starożytności kapłani pogańscy 
wyzyskiwali swoją umiejętność do
kładnego przewidzenia tego fenomenu, 
by trzymać lud w posłuchu. Ich obiet
nica przywrócenia blasku Słońca skut
kowała... Grecki historyk starożytny 
nadmienia, że 28 maja 585 r. przed 
Chrystusem walczące armie Medów 
i Lidyjczyków zaskoczyła raptowna 
ciemność. Zapadł rozejm, uznany zgod
nie za wymóg bogów. Zaćmienie z 20 
kwietnia 840 r. tak przeraziło króla 
Franków, Ludwika I Pobożnego, syna 
Karola Wielkiego, że nagle zmarł. 
Z kłótni trzech jego synów o spadek po
wstała Francja, Włochy i Niemcy.

Niegdyś Chińczycy wierzyli, iż 
życiodajne Słońce bywa pożerane przez 
smoka. Cesarz zarządzał więc odstra
szanie potwora ogłuszającym biciem 
w kotły i bębny. Jeszcze przed stu laty 
okręty cesarskiej marynarki wojennej 
na zabój gromiły „smoczego słońcożer- 
cę”. W 1948 r. wybory w Korei przeło
żono, by nie zbiegły się z całkowitym 
zaćmieniem Słońca — a nuż wypaczy
łoby to ich wynik?

Wyzbyty zabobonów „zaćmienio
wych”, mający w żywej pamięci dwa 
takie zjawiska, uparłem się podziwiać 
trzecie 29 marca 2006 r. w miejscu, 
gdzie przekroczywszy Atlantyk, pół
nocną Afiykę i Morze Śródziemne pas 
całkowitości wkroczył do Turcji. Jako 
świadek trzech całkowitych zaćmień 
Słońca mogę przytoczyć ich cechy sta
łe. Oprócz pełnego zasłonięcia tarczy 
słonecznej jest to mrok niezbyt ciem
nej nocy, w razie pogody rozbłyśnięcie 
jaśniejszych gwiazd i planet, a wokół 
całego widnokręgu wyrazista zorza. 
Daje się odczuć chłodny powiew. Uroz
maicone są zachowania przyrody: nie
pokój zwierząt, zwarcie kielichów 
kwiatowych zamykanych o zmierzchu.

Ujawniane wówczas zewnętrzne 
warstwy Słońca wymagają wyjaśnień. 
Fotosferę, widocznąjego powierzchnię, 
otacza rozrzedzony gaz chromosfery do 
pułapu kilkunastu tysięcy kilometrów, 
podczas zaćmienia tworzący nieregu-

Fakt, że oglądałem w życiu 
trzy całkowite zaćmienia 
Słońca, nie czyni mnie 
rekordzistą  —  choć nie 
wiem, czy w kraju dałoby 
się takich szczęśliwców  
liczyć na kopy. (Poznałem  
tylko jednego, który przeżył 
ich kilkanaście). Owego 
olśniewającego zjawiska nie 
sposób z czymkolwiek 
porównać i nie zapamiętać 
szczegółów na zawsze
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lamą, łososiową obwódkę. Protuberan
cje, czyli wyskoki słoneczne, to poma
rańczowe pochodnie najrozmaitszych 
kształtów i wielkości. Ich wysokość czę
sto przekracza dystans z Ziemi do Księ
życa. Znacznie dalej sięga korona sło
neczna — nader rozproszona atmosfera 
o bardzo wysokiej temperaturze. Niere
gularny jej kształt zależy od 11-letniego 
cyklu plam słonecznych. W pobliżu 
maksimum bywa wydłużona, przy mi
nimum zaś falująca kolista. Perły Ba- 
ily’ego to ostatnie promienie zakrywa
nego Słońca (a następnie — pierwsze 
rozbłyskującego) przedzierające się 
przełęczami gór na Księżycu.

Po pierwszym obejrzeniu pierwsze
go całkowitego zaćmienia Słońca są
dziłem, że zjawisko to — obecne pra
wie rokrocznie, wszakże coraz to 
w innym regionie globu — poza drob
nymi szczegółami jest wszędzie podob
ne. Otóż nic takiego!

Podkreślam to z jednej strony dla 
porównania trzech, jakie miałem szczę
ście podziwiać. Z drugiej zaś pragnę 
zachęcić tych wszystkich, którzy oglą
dali ten fenomen raz, aby nie uznali za 
zbędne podziwiać następne. W całej 
pełni dotyczy to również profesjonal
nych astronomów, którym podgląd 
Słońca przez koronograf nie zastąpi 
w całości wrażeń plenerowych — es
tetycznych na pewno, a sądzę, że i na
ukowych. Nastrój zaćmień opiera się 
magii słowa bądź obrazu.

Satysfakcji oglądania tego fenome
nu wymaga jeszcze... pogoda. Chociaż 
nagłe zapadnięcie mroku w pochmur
nym dniu może dostarczyć mocnych 
wrażeń, to tylko ich się domyślam: 
wszystkie zaćmienia podziwiałem na 
czystym niebie około południa, więc 
przy wyniosłym położeniu Słońca; dwa 
w pełni lata, ubiegłe wczesną wiosną 
w strefie śródziemnomorskiej.

Sam obraz zaćmionego Słońca był 
najefektowniejszy za pierwszym ra
zem, w Sejnach (Suwalszczyzna) 30 
czerwca 1954 r. Tylko wtedy widzia
łem perły Baily’ego, które urzekły mnie 
oryginalnością i dojmującym pięknem. 
Gasnący w trakcie drugiego kontaktu 
sierp Słońca rozłamał się najpierw na 
tęczowy sznur korali, które przekształ
cone w cztery nadzwyczaj efektowne 
iskry, przyczepione do czarnej tarczy 
Księżyca przy równoczesnym rozbłyś- 
nięciu korony słonecznej, kolejno gas
ły w nieprawdopodobnej, wręcz niere

alnej czerwieni. W późniejszym rozbły
sku Słońca, czyli przy trzecim kontak
cie, to zjawisko było mocno stonowa
ne. Natomiast na Węgrzech ostatnie 
blaski znikały miarowo półtorej sekun
dy. Tu stosowniejsze było określenie 
pierścienia z diamentem. W Turcji 
Słońce zgasło raptownie.

Wyłącznie chromosfera była każdo
razowo taka sama: wyraźna, wąska, 
pomarańczowa obwódka, niby płomie
nie dalekiego ogniska.

Najciekawiej wygląda korona sło
neczna. W Sejnach, widziana pierwszy 
raz, oszołomiła mnie. Zgodnie z prze
widywaniem miała kształt podłużny, 
związany z nasileniem plam słonecz-

O
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Zaćmienie w Egipcie. Fot. Zofia Huppenthal

nych. Przy odrobinie wyobraźni wyglą
dała jak bajecznie piękne jaskrawośnie- 
żyste orle skrzydła, nawet przybrane 
długimi piórami. Na Węgrzech 11 
sierpnia 1999 r. w pobliżu okresu mi
nimum plam słonecznych była „prawi
dłowo” kolista, z wybrzuszeniem, 
o mniej czystej bieli. W Turcji 29 mar
ca 2006 r. zaskoczył mnie zupełny brak 
korony słonecznej. Taka rzadkość wią
że się z całkowitą nieobecnością plam 
słonecznych. Uwzględniały ją  zdjęcia. 
Nieobecność owej aureoli nie pociem
niła dodatkowo „nocy w dzień”.

Wspólna dla podziwianych była 
wyjątkowo efektowna zorza wokół ca
łego widnokręgu do sporej wysokości, 
a także jaśniejsze gwiazdy i planety. 
Merkury błyszczał — jak nigdy — na 
ciemnym niebie, a Syriusz wyjątkowo 
poza zimową nocą.

Fascynujące nieraz gry barw wystę
pują późno i tylko w pierwszej fazie 
zjawiska. Najwspanialej ujawniły się 
w Sejnach. Kiedy Słońce było zasło
nięte do połowy (takie oświetlenie za
staną astronauci na Marsie), brakło 
zdecydowanie uchwytnych zmian. 
Wyraźne pociemnienie nastąpiło krót
ko przed zapadnięciem mroku. Skoro 
świecący sierp stanowił dwudziestą 
część powierzchni Słońca, krajobraz 
przyjął koloryt kawowoszary. Przed
mioty obok były jeszcze dość ostro za
rysowane, lecz pod widnokręgiem roz
myte. Pogodne niebo przybrało barwę 
jasnopopielatą z błękitnawą domieszką. 
Po chwili świat ogarnął ciemnoszary 
półmrok. Widz ma wtedy nieodparte 
złudzenie, że z nieba sypie się subtel
ny proszek, który gwałtownie pokry
wa wszystko coraz grubszą warstwą. 
Niegdyś poczytywano ową domnie
maną materię za silnie trującą. W Ja
ponii dotąd tradycjonalistycznie prze
trwał zwyczaj zakrywania studzien 
w tych okolicznościach. Charaktery
styczne, że tuż po rozbłyśnięciu Słoń
ca, oko za każdym razem odbierało 
normalną jasność.

Przytaczając koloryt otoczenia, war
to porównać krajobrazy, w jakich oglą
dałem poszczególne zaćmienia. W Sej
nach 30 czerwca 1954 r. był to rozległy 
plac przed kościołem z otwartym wi
dokiem po horyzont. Założyli tam po
łową stację badawczą nasi astronomo
wie oraz fizycy: Gadomski, Marks, 
Subotowicz, Wołczek, Zonn i inni. 11 
sierpnia 1999 r. stanąłem na Węgrzech 
wśród pól kukurydzy i słonecznika 
między Siófokiem a Kiskunmajsa (szo
sa od Balatonu przez Szeged do Rumu
nii); 29 marca 2006 r. podziwiałem to 
zjawisko nad Morzem Śródziemnym 
w Turcji (zatoka Antalya) na pustej pla
ży zespołu hotelowego Seher, 30 km 
na wschód od Antalyi, ponadmiliono- 
wej metropolii. Byłem sam, inni obser
watorzy zasiedli dalej.

Słyszałem od przyjaciół, którzy wę
gierskie zaćmienie witali nad Balato
nem, iż to jezioro tuż przed zapadnię
ciem ciemności pałało feerią coraz to 
innych wyszukanych barw. Jeden z nich, 
Mariusz Morga, ówczesny dyrektor 
Wydawnictwa „Śląsk” entuzjastycznie 
wyznał, że wtedy pierwszy raz w życiu 
doznał dotknięcia Wszechświata. Nie
stety, ja w szczerym polu oglądałem tyl
ko gwałtowne zapadnięcie zmroku.
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Dnia 29 marca 2006 r. nad Morzem 
Śródziemnym, tuż przed zakryciem tar
czy słonecznej, kiedy został z niej wą
ski, świecący sierp, dosyć nagle wyraź
nie się ściemniło. Przykry, jakby 
żałobny, szarobury półmrok ogarnął 
otoczenie. Oczekiwałem ciekawych 
zabarwień na wodzie, ale nic z tego; 
może przeszkadzało lekkie falowanie. 
Zwykle złocisty, sypki piasek urokli
wej plaży przypominał błoto.

Całkowitym zaćmieniom Słońca to
warzyszy zwykłe chwilowe ochłodze
nie. W Sejnach i na Węgrzech było 
odczuwalne, lecz nie skłaniało do wło
żenia swetra. Natomiast turecki dziw 
zaskoczył nawet astronomów: nagły 
zmrok obniżył temperaturę z 21°C do 
10°C! Organizm odczuł to tak, jakby 
raptownie nastał tęgi mróz; byłem 
w kąpielówkach, nie miałem czym się 
okryć. Paradoks pogłębiało to, że mi
nimum nocy wynosiło 14°C, zaś woda 
w morzu miała 18°C!

Zapadnięcie nocy w biały dzień jest 
szokiem dla przyrody: ustroje żywe kie
rują się wewnętrznym zegarem dobo
wym. W Sejnach prawie równocześnie 
ze zgaśnięciem Słońca kwiaty dzienne 
zawierały kielichy „na noc”. Z pobli
skiej dzwonnicy wzleciało kilkanaście 
kawek, kracząc w najwyższym zanie
pokojeniu. Zaraz jak spod ziemi wy
frunął jastrząb, donośnie wrzeszcząc 
„krik krik krik”, oznakę wyjątkowego 
przerażenia. Ten drapieżca, zwykle 
polujący nisko, z ukrycia, lotem pra
wie pionowym wzbił się wysoko. Pi
kując, łatwo pochwyciłby upatrzoną 
kawkę. Jednak ów zaciekły myśliwy 
poniechał łowów. Pośród węgierskich 
pól wraz z zapadnięciem ciemności 
przyroda jak na komendę zastopowała 
ćwierkanie wróbli i gwizd kosa.

Na tureckiej plaży stwierdziłem tyl
ko umilknięcie dość odległych śpie
wów różnorodnych ptaków. W morzu 
zanurkował duży mewowaty.

Praktycznie radzę przy obserwacji 
„przyjemnościowej” poniechać lunety. 
Gołym okiem chłonie się nastrój feno
menu bez porównania pełniej — 
a szczegóły można spokojnie obejrzeć 
na fachowych zdjęciach. Zresztą dro
biazgowe cechy tego zjawiska, na przy
kład protuberancje, tam dają się w peł
ni ocenić.

Zaćmienia w Sejnach i na Węgrzech 
trwały w fazie całkowitej około dwóch 
minut, w Turcji zaś trzy i pół minuty.

* * *

Pragnę przypomnieć dwie amator
skie obserwacje poczynione przed pół 
wiekiem. Wtedy wraz z żoną Izabellą 
i red. Krzysztofem Boruniem umieści
łem się 30 czerwca 1954 r. w Sejnach, 
w bazie obserwacyjnej kierowanej 
przez dra Jana Gadomskiego. Postano
wiliśmy m. in. nabrać pojęcia o stop
niu oświetlenia zewnętrznych planet 
naszego Układu. Oczywiste byłoby 
wnioskowanie, że na twardej po
wierzchni Saturna bądź Urana Słońce 
świeci tak, jak w odpowiedniej fazie 
zaćmienia. Uwzględniwszy również 
osłabienie światła w atmosferze wsku
tek ekstynkcji, zyskam y w gląd 
w oświetlenie, jakie dociera do gór
nych warstw atmosfer poszczególnych 
globów.

Tutaj obserwacja wspiera wiadomo
ści teoretyczne. Wiedza, że oświetle
nie Plutona przez Słońce przewyższa 
275 razy Księżyc w pełni, lub że jest 
prawie 1600-krotnie słabsze od dzien
nej jasności u nas — nie dawała kon
kretnego obrazu. Przekonałem się, że 
astronauci zdołają podczas dnia pluto
nowego swobodnie czytać oraz że na
zwa tego obiektu jest słuszna raczej 
z racji inicjałów Percivala Lowella, ale 
nie jako uznanie Plutona za krainę 
wiecznej ciemności.

Podaję wyniki tej obserwacji:
56,5% zakrycia (Mars): brak zdecy

dowanie uchwytnych zmian.
96,3% zakrycia (Jowisz): wyraźne 

pociemnienie krajobrazu. Koloryt sza
robrunatny. Bliskie przedmioty ostro 
zarysowane, dalekie przymglone. Po
godne niebo matowe o barwie jasno- 
popielatej z domieszką odcienia niebie
skawego.

98,9% zakrycia (Saturn): koloryt 
ciemnoszary z odcieniem kawowym. 
Silne złudzenie potęgujące się aż do 
drugiego kontaktu, że wszystko dooko
ła jest przyprószone proszkiem o takim 
właśnie zabarwieniu. Może pochodzić 
to stąd, iż światłość dzienna trwa nadal 
i da się czytać. Podejrzewamy więc, że 
oświetlenie jest zbliżone do normalne
go, zaś pociemnione są tylko okolicz
ne przedmioty. Pogodne niebo ma ko
lor popielaty.

99,7% zakrycia (Uran): koloryt 
ciemniejszej szarości ze słabym odcie
niem zgniłej zieleni. Pogodne niebo 
popielate o odcieniu mysim.

99,9% zakrycia (Neptun): koloryt 
podobny, lecz pociemniony. Niebo po
pielatoszare.

99,94% zakrycia (Pluton): dalsze 
poszarzenie. Bliskie przedmioty wi
doczne dokładnie, zarysy dalekich za
mazane. Dojm ujące wrażenie, iż 
wszystko jest posypane szarym prosz
kiem, który zdaje się gwałtownie po
krywać otoczenie coraz grubszą 
warstwą. Można czytać bez trudności. 
Światło nie sprawia wrażenia sztucz
nego (lampa, reflektor), lecz pocho
dzącego od tajemniczego ciała ko
smicznego. Pogodne niebo nadal 
szaropopielate.

Druga nasza obserwacja dotyczyła 
pereł Baily’ego. Stwierdziliśmy zgod
nie, że w czasie drugiego kontaktu 
trwały ponad trzy sekundy, w trzecim 
zaś około trzech sekund. Tymczasem 
w książkach fachowych i popularyza
torskich przeważnie czytamy, iż perły 
B aily’ego trwają ułamek sekundy, 
przez co trudno je spostrzec. Tym wie
lu autorów tłumaczy, że przed rokiem 
1836 nikt nie opisał tego zjawiska.

Z rachunkowej analizy powyższego 
doszedłem do wniosku, że nasze obser
wacje się potwierdziły. Zakładają, iż od 
pierwszego do drugiego kontaktu upły
nęły 74 min, a średnica Księżyca wy
nosi 3480 km —  różnica w nasunięciu 
się Księżyca w ciągu 1 s odpowiada 
warstwie 780 m grubości z globu księ
życowego, prostopadle do promienia 
widzenia (jest to równocześnie liczbo
wa wartość prędkości przesuwania się 
cienia Srebrnego Globu po powierzch
ni Ziemi).

Wobec powyższego czas trwania 
pereł Baily’ego, określony przez nas na 
ponad trzy sekundy, świadczy o pada
niu ostatnich promieni zakrywanego 
Słońca przez niziny pomiędzy forma
cjami gór księżycowych przekraczają
cych wysokość 2350 m, co zgadza się 
ze stanem faktycznym. Dodajmy jesz
cze, iż na to zjawisko może mieć rów
nież wpływ libracja Księżyca.

Andrzej Trepka —  miłośnik astrono
mii, popularyzator biologii i życia we 
Wszechświecie, autor i współautor 
licznych utworów science fiction oraz 
biografii Ciołkowskiego i Dybow
skiego. Podporucznik Armii Krajo
wej w stanie spoczynku
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Zaćmienie w Turcji

W1 życiu można robić różne 
rzeczy — oczywiście w gra
nicach zdrowego rozsądku. 

Idąc na zajęcia, zbacza się z trasy, bo 
akurat jest sztorm na Bałtyku — więc 
dlaczego by nie uchwycić tego momen
tu i czmychnąć z Torunia, by to zoba
czyć?! Ciekawą formą szaleństwa jest 
również ucieczka od codzienności po
legająca na spakowaniu plecaka i pod
róży w góry. Spanie pod sudeckim go
łym niebem, które kusi obfitością 
gwiazd, jest idealne dla wzbogacenia 
albumu astrofotograficznego. Jednak 
w końcu przychodzi taki dzień, gdy 
zmieniamy diametralnie, na chwilę, 
nasze jakże poukładane życie, by po
gnać w nieznane tylko w jednym celu. 
W celu, który czyni z nas wariatów, 
szaleńców, łowców i to nie byle jakich. 
Łowców wrażeń, łowców marzeń, 
łowców niepowtarzalnych zjawisk. 
Jednym słowem: łowców całkowitych 
zaćmień słońca. Właśnie takim dniem 
był 29 marca 2006 r. Tego dnia w Bra
zylii, Ghanie, Togo, Benin, Nigerii, 
Nigrze, Czadzie, Libii, Egipcie, Turcji, 
poprzez Kaukaz i Kazachstan, można 
było podziwiać to spektakularne zjawi
sko. I choć najdłużej, bo aż 4 min i 7 s 
trwało ono na granicy Libii i Czadu, 
nas marzenia zaczarowały i przeniosły 
w orientalny, nie tak daleki, świat. Kra
inę meczetów, palm i ludzi lubujących 
się w targowaniu, czyli Turcję.

No właśnie, to Turcji, a dokładniej 
Alanii, zawdzięczamy nowe pudełecz
ko postawione na półce o nazwie: cu
downe wspomnienia. Osiem dni w ma
lowniczym miasteczku, które poza 
wysokimi temperaturami, słońcem, ofia
rowało nam ciepłe Morze Śródziemne 
i góry. Tutaj miasto żyje cały czas, 
a zwłaszcza wieczorem, gdy zapalają się 
różnobarwne światła uliczne, zamienia
jąc miejsce w nocną krainę.

Okolicę można podziwiać na wiele 
sposobów, w zależności gdzie się sta
nie. I tak na wschód, od skalnego cy
pla, zachwycaliśmy się rozległą zatoką. 
Na zachodzie znajduje się 3-kilometro- 
wa Plaża Kleopatry. Z kolei na półno
cy występują góry Taurus sięgające 
2500 m. Tam najlepiej można zaobser

wować życie tradycyjnych Turków, 
wybierając się na przykład na jeep sa
fari. To również tam przyroda jest nie
naruszona przez człowieka, ofiarując 
mu niepowtarzalny klimat oraz roślin
ność. Poza tym wszystkim miasto po
siada bogatą historię, którą stworzyli 
zarówno Grecy, Rzymianie, Turcy Sel- 
dżuccy oraz piraci. I właśnie dzięki tym 
wszystkim atrakcjom żaden dzień, spę
dzony w tym malowniczym zakątku 
świata, nie był stracony, gdyż można 
było oddawać się zarówno morskim, 
jak i słonecznym kąpielom, zwiedzać 
jaskinie czy też wdrapywać się na po
tężną twierdzę, z której można obejrzeć 
przepiękny zachód słońca (fot. 1) oraz 
całe miasto (fot. 2). Wszystkie atrak
cje kusiły, jednak my ulegliśmy im do
piero po 29 marca, gdyż przed zaćmie
niem, które w całej wyprawie było 
najważniejsze, należało dobrze przygo
tować się do obserwacji. Po pierwsze 
znaleźć miejsce, w którym całkowita 
faza zaćmienia będzie trwała najdłu
żej, a jednocześnie będzie ono prze
pięknym zakątkiem. Wszystko to mia
ło dostarczyć niesamowitych wrażeń 
w tym najważniejszym momencie, no 
i wzbogacić wartość zdjęć, które mają 
przypominać o tym cudownym wyda
rzeniu.

Idealnym punktem na obserwacje 
okazało się Side — miasteczko odda
lone około 60 km od Alanii, posiadają
ce przebogatą historię sięgającą kilku

set lat p.n.e. i zapoczątkowaną przez 
greckich kolonistów. Sama nazwa mia
sta jest pochodzenia anatolijskiego 
i wywodzi się od słowa oznaczającego 
granat. Gród ten również jest położony 
nad Morzem Śródziemnym i do dziś 
dnia oddycha starożytnością przez co 
zdaje się być bardziej fascynującym 
miejscem niż Alania. Znajdujący się tu 
jeden z największych w Anatolii teatr 
na 15 tys. widzów nadal przyciąga uwa
gę, jednak już nie widza, lecz turysty. 
Poza tym liczne rzeźby, kolumny, świą
tynie sprawiają, iż można podziwiać 
piękno dawnych i odległych czasów, 
wyobrażając sobie ówczesnych ludzi 
i ich życie. Zresztą o urokliwości Side 
świadczy legenda głosząca, że właśnie 
to miejsce Marek Antoniusz i Kleopa
tra wybrali sobie na romantyczną 
schadzkę.

Nas, łowców, najbardziej zauroczy
ła świątynia Ateny i Apollina z II w. n.e. 
położona tuż nad brzegiem morza i to 
tam zdecydowaliśmy się oglądać za
ćmienie. Jak się okazało na miejscu — 
nie my jedyni. Choć zaćmienie zaczy
nało się o 12:50, to już o godzinie 9 
zaczęli gromadzić się ludzie. W końcu 
każdy chciał znaleźć idealne miejsce na 
obserwacje i fotografowanie. Nam uda
ło się stanąć tuż przed świątynią i to 
był dobry wybór, co ilustruje następu
jące zdjęcie (fot. 3 na wkł. I). Już 
w okolicach godziny 11 cały plac był 
zajęty przez ludzi, aparaty, teleskopy

Rys. 1. Zmiana temperatury powietrza w czasie wykonywania pomiaru. Obszarem 
kolorowym zakreślono moment całkowitego zaćmienia Słońca. Najniższa temperatu
ra nastąpiła w kilka minut po całkowitym zaćmieniu
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oraz wozy transmisyjne z różnych stron 
świata (moje urocze towarzyszki udzie
lały wywiadu tureckiej telewizji). Nie
samowitym doświadczeniem była moż
liwość obserwowania reakcji ludzi, ich 
niecierpliwości, czynionych przygoto
wań, radości, gdy w końcu nastąpiła 
całkowita faza zaćmienia. Również 
Turcy zadbali o to, aby to fenomenalne 
zjawisko było jak najbardziej spekta
kularnym widowiskiem. Ofiarowali 
nam występ orkiestry kameralnej, któ
rej dźwięki muzyki wprowadzały 
pewną magię i potęgowały istotę tam
tego dnia (fot. 4 na wkł. I). Poza tym 
odczuwaliśmy spadek temperatury po
wietrza. Od momentu rozpoczęcia za
ćmienia, do osiągnięcia fazy całkowi
tej zmieniła się ona z 25,4°C na 20°C. 
Tyle atrakcji w zaledwie kilka godzin!

Faza całkowita trwała 3 min i 46 s, 
co umożliwiło zrobienie zdjęć na róż
nych czasach oraz przy użyciu różnych 
obiektywów. Dzięki temu można było 
uchwycić zarówno piękną koronę sło
neczną, jak i protuberancje (fot. 5 na 
wkł. I), a używając obiektywu o mniej
szej ogniskowej, Słońca w towarzy

stwie Wenus. Przy tym wszystkim od
czuwało się niesamowitą, międzynaro
dową, rodzinną atmosferę. Oto w jed
nym zakątku świata zgromadzili się 
ludzie w jednym celu — aby patrzeć
i podziwiać. Okrzyki radości, brawa, 
uśmiech na twarzy sprawiały, że każdy 
mógł czuć się bezpiecznie i błogo, 
a przy tym po raz kolejny uświadomi

ły, jak ogromną moc ma niebo — tym 
razem nie wieczorne, lecz dzienne.

Danka Bukowska, która z Alicją, 
Moniką i Bartkiem (wszyscy z Wydzia
łu Fizyki Astronomii i Informatyki Sto
sowanej w Toruniu) również podziwia
ła, biła brawo i krzyczała z radości 
w Side.

Fot. 1. Zachód Stońca nad tureckim wybrzeżem. Fot. Bartek Wajnert

Fot. 2. Panorama Alanii. Fot. Monika Mysłowska

Turecki pierścień z brylantem i korona... 
słoneczna

Mottem artykułu niech będzie wypo
wiedź jednego z młodych uczestników 
obecnej wyprawy, który po powrocie 
znad Balatonu w 1999 r. stwierdził: 
„ Gdybym nie pojechał, to nie wiedział
bym, co straciłem!”

Planowanie wyjazdu na zaćmienie 
Słońca do Turcji rozpoczęliśmy zaraz 
po 11 sierpnia 1999 r. Takiego fascy
nującego zjawiska nie można opuścić, 
tym bardziej że będzie niedaleko i w 
zasięgu możliwości. Czas ucieka szyb

ko i plany zaczęły się realizować. Na 
wyprawę wyruszyliśmy samolotem na
2 dni przed terminem — bazą była Ala- 
nya, malownicze miasto na Tureckiej 
Riwierze. Warszawę opuszczaliśmy 
przy ujemnej temperaturze i w śniegu, 
a za niecałe 3 godziny przywitało nas 
słońce, ciepło, palmy i kwiaty.

29 marca pogoda, wbrew wcześniej
szym spekulacjom, była cudowna, chy
ba ją  zaczarowaliśmy. Autokarem wy
jechaliśm y zaraz po śniadaniu do 
środka pasa całkowitości (Alanya znaj

dowała się na skraju drogi cienia), bo 
chcieliśmy oglądać zjawisko przez całe 
225 s (3m45s).

Miejsce na obserwacje wybraliśmy 
na szerokiej plaży koło Manavgatu. 
Studenci rozłożyli przywieziony sprzęt 
i każdy znalazł sobie wygodny punkt 
na najbliższe godziny. W skład grupy 
wchodziła „starszyzna”, czyli profesjo
nalni astronomowie, poczynając od 
profesora poprzez doktorów, adiunk
tów, nauczycieli, aż po studentów i całą 
gromadkę innych młodych miłośników
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astronomii. Wszystkich łączył wspól
ny cel: zbliżające się zaćmienie Słoń
ca. Gdy zjawisko się rozpoczęło, roz
legły się okrzyki: to już, nie ominie 
nas... i minuta po minucie sprawdzali
śmy „stan” Słońca.

N ajciekaw sze były oczyw iście 
chwile tuż przed całkowitością —  od 
strony morza nadchodził cień, „zapali
ła” się Wenus, a niesamowite światło 
jak z punktowego reflektora halogeno
wego przyprawiało o dreszcz emocji. 
Nagle Słońce gaśnie... niebo robi się 
ciemnogranatowe, świeci korona sło
neczna, obok Merkury i jasna Wenus, 
z drugiej strony Mars, a naokoło hory
zontu różowo-pomarańczowa zorza. 
Temperatura znacznie spada o ponad 
7°C, co można było wyraźnie odczuć 
(z 23°C do ~16°C), a wałęsający się po 
plaży pies zaczyna wyć. Sekundy ucie
kają, obserwujemy zjawisko wszystki
mi zmysłami i... jest cudowna perła 
Baily’ego, jest pierścień z brylantem. 
Okrzyki zachwytu same się wyrywają 
z piersi. Dla tych kilkudziesięciu se
kund warto było tu przyjechać, żeby 
zobaczyć, żeby poczuć, żeby obraz 
wrył się w pamięć.

Poczekaliśmy jeszcze na zakończe
nie zjawiska i pojechaliśmy do położo
nego niedaleko Side, skąd przekazywa
no telewizyjną transmisję z zaćmienia na 
całą Europę. W Side tłumy ludzi, wozy 
transmisyjne zwijały sprzęt, turyści 
w koszulkach z obrazkiem zaćmienia 
na piersi przetaczali się w różnych kie
runkach. Zwiedzaliśmy m.in. kolum
nową ulicę, ruiny świątyni Apollina, 
rzymski amfiteatr i pełni wrażeń ruszy
liśmy w drogę powrotną do Alanyi. 
Wieczorem jeszcze długo rozprawiali
śmy, wymieniając spostrzeżenia i oglą
dając zarejestrowane materiały, a po
godne niebo, jakże inne niż w Polsce, 
mrugało do nas gwiazdami— byliśm y 
p r z e c ie ż  n a  36 ró w n o le ż n ik u  
(j=36°42',159 N, 1=31°34',865 N).

Przeciętni Turcy nie byli zbyt entu
zjastycznie nastawieni do zjawiska, bo 
z jednej strony, komercyjne profity 
z przyjazdu tuiystów, a z drugiej prze
sądne przekonanie, że nic dobrego z te
go nie wyniknie —  w 1999 r. k ilk a 
n aśc ie  dni po zaćm ien iu  T u rc ję  
nawiedziło trzęsienie Ziemi, przyno
sząc ogromne szkody i straty w lu

dziach, a teraz znowu zaćmienie. Co 
ono przyniesie? Obserwując zjawisko 
całkow itego zaćm ienia Słońca „na 
żywo”, można sobie wyobrazić, dlacze
go tak łatwo można było dawniej ma
nipulować ludźmi opierając się na ich 
najprostszych uczuciach, siły natury 
potrafią robić wrażenie, któremu każ
dy człowiek ulega, a gdy zwykłych 
śmiertelników zbierze się odpowiednio 
dużo, to ich nawet najmądrzejszy pro
fesor w pojedynkę nie przekona. Dla
tego choć to XXI w., trzeba zachować 
rezerwę. Przykładem był kierowca na

szego autokaru, poważny, zamyślony, 
wiózł nas, bo mu płaciliśmy, ale zaćmie
niem wcale nie był zainteresowany.

W następnych dniach zwiedziliśmy 
jeszcze Alanyię, Antalię i okolice, roz
koszując się słońcem, plażą, wspaniałą 
turecką kuchnią. Kilka dni później po
wróciliśmy do zimnej i mglistej War
szawy z ogromnym bagażem wrażeń, 
wspomnień, setkami zdjęć, z nowymi 
przyjaciółm i i z planam i na przy
szłość... a może by tak do Chin za 2 
lata?

Aleksandra Gódel-Lannoy
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Studenci rozłożyli aparaturę. Fot. J. Krełowski
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Toruń miastem festiwalowym

Już po raz szósty, tym  razem 
w dniach 20-23 kwietnia br. Gród 
Kopernika stał się miejscem Fe
stiwalu Nauki i Sztuki. Trudno przece

nić bogactwo, wszechstronność i wido
wiskow ość im prez, które na 4 dni 
zmieniają oblicze miasta. Nawet uczest
nicząc w tej imprezie, zarówno jako 
wykładowca, jak i widz, bawiąc się wraz 
z dziećmi na pokazach i warsztatach, 
śledząc uważnie doniesienia mediów, 
nie sposób ogarnąć różnorodność wy
darzeń. Ponad 150 imprez —  spotkań, 
prezentacji, dyskusji, przedstawień, kon
certów i wystaw, wycieczek i konkur
sów —  wszystko to przyciąga około 
30 tys. uczestników, także spoza miasta 
i regionu. Sam tematyczny skorowidz 
obejmuje prawie 40 dziedzin nauki 
i sztuki, od archeologii po zoologię...

Organizatorami Festiwalu są: Uniwer
sytet Mikołaja Kopernika, Urząd Miasta 
Torunia oraz Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu. Aktywny udział w imprezie 
biorą nie tylko pracownicy toruńskich 
uczelni, ale także lokalnych przedsię
biorstw oraz instytucji, którzy prezentują 
stosowane w swojej pracy osiągnięcia 
naukowe lub działania związane ze 
sztuką. Właśnie to odróżnia toruński fe
stiwal od podobnych przedsięwzięć or
ganizowanych w innych ośrodkach aka
dem ickich. Idea spotkań pozostaje 
niezmienna, a w miarę upływu lat chy
ba coraz bardziej widoczna: to ambitna 
i prowokująca do dyskusji prezentacja 
osiągnięć naukowych i artystycznych. 
Wszyscy zainteresowani —  dzieci, mło
dzież i dorośli —  mają wyjątkową oka
zję do spotkania oko w oko z prawdziwą 
nauką i sztuką. Od kuchni poznać mogą 
miejsca na co dzień niedostępne —  na
ukowe laboratoria i warsztaty pracy 
uczonych i artystów, a także przedsta
wicieli różnych firm oraz instytucji. Fe
stiwal umożliwia poznanie naukowego 
punktu widzenia na wiele problemów 
i zjawisk życia codziennego.

Przy doskonałej pogodzie w zasadzie 
wszystkie imprezy cieszyły się stupro
centową frekwencją. Warto podkreślić 
wysiłek organizatorów, którzy zadbali 
o to, by informacje o aktualnych wyda
rzeniach docierały do potencjalnych

uczestników. Nie wszystkim udawało 
się dostać w upatrzone miejsce, na szczę
ście zwykle można było jeszcze odbyć 
równie interesujące spotkanie z nauką 
czy sztuką gdzieś w pobliżu.

Ogromne zainteresowanie towarzy
szyło prezentacjom przygotowanym 
przez fizyków i astronomów. Wiele 
imprez z chemii, matematyki i infor
matyki można było obejrzeć na żywo 
w Internecie na stronie www.festi- 
wal.torun.pl (są tam nadal dostępne, 
podobnie jak  i bogate galerie zdjęć 
z dotychczasowych edycji festiwalu). 
Tradycyjnie już oblężenie przeżywało 
Centrum Astronomii UMK w Piwni
cach, gdzie można było obserwować 
kwietniowe niebo i zwiedzać placów
kę. Astronomia zaznaczała zresztą swoją 
obecność od samego początku do koń
ca trwania imprezy. Inauguracji festiwa
lu towarzyszyła dyskusja panelowa „Na
rodziny i ew olucja W szechśw iata” 
z udziałem m.in. kosmologa prof, dra 
hab. Marka Demiańskiego z Instytutu 
Fizyki Teoretycznej UW oraz toruńskich 
fizyków, astronomów, filozofów i bio
loga.

Początek i koniec świata był zresztą 
wiodącym hasłem tegorocznej edycji 
festiwalu, warto wspomnieć, że debatę
o końcu św iata m oderow ał Jacek 
Żakowski z „Polityki”. Jedną z głów
nych festiwalowych imprez był też po
łączony z koncertem wykład dra Macie
ja  Konackiego z toruńskiej pracowni 
CAMK PAN „W poszukiwaniu drugiej 
Ziemi”.

Odkrycia na krańcach Układu Sło
necznego były tematem wykładu niżej 
podpisanego pt. „Osiem i pół planety”. 
Z kolei astronom z toruńskiego planeta
rium Jerzy Rafalski wraz z Piotrem 
Majewskim z Polskiego Radia PiK pre
zentowali „Marsa na murach” oraz „Za
ćmienie Europy”, urządzili też widowi
skowe II Mistrzostwa Rakiet Wodnych, 
pokaz połączony z transmisją radiową 
pt. „Radio planet i komet” oraz pokaz 
nieba przez teleskop, transmitowany na 
żywo przez TVP 3 w ramach programu 
„Planetarium”. Inne wykłady o tematy
ce astronomicznej to (w porządku chro
nologicznym):

—  dr hab. Michał Hanasz „Dlaczego 
korona słoneczna jest aż tak gorąca?”
—  dr Andrzej Marecki „Co łączy Mi
kołaja Kopernika i Immanuela Kanta, 
czyli o tym, jak proroctwa spełniają się 
po latach”
—  dr Krzysztof Rochowicz „Inne słoń
ca, inne światy”
—  dr Roman Schreiber „Radio bez abo
namentu albo emisje radiowe w Ukła
dzie Słonecznym”
—  dr Sławomir Górny „Łapiemy mo
tyle kosmicznej łąki, czyli jak i po co 
poszukujemy nowych mgławic planetar
nych”
—  dr hab. Andrzej Niedzielski „SALT
—  po co astronomom tak duże tele
skopy?”
—  dr Wojciech Lewandowski „Pułsa- 
ry: najdokładniejsze zegary Wszech
świata”.

Jak widać, każdy mógł znaleźć dla 
siebie coś interesującego. A to przecież 
tylko drobna próbka —  zaledwie jedna 
z prawie 40 dziedzin reprezentowanych 
na festiwalu. Nie sposób nawet wymie
nić wszystkiego. Warto może podkreślić, 
że nie jest celem Rady Programowej, 
serwującej nam tak różnorodny i boga
ty program, by z ofertą zapoznać się 
w sposób szybki i powierzchowny. Naj
większą chyba zaletą jest właśnie moż
liwość zatrzymania się w dowolnym 
miejscu i próba dogłębnego poznania
i zrozumienia jakiegoś zjawiska. Wła
śnie dlatego coroczne powtarzanie fe
stiwalu ma sens. Pokazanie całemu spo
łeczeństwu, jak piękna i fascynująca 
może być nauka i sztuka, pozwala 
wszystkim choć na chwilę oderwać się 
od codziennych trosk i zajęć, by zadu
mać się nad największymi tajemnicami 
otaczającego nas świata.

(kr)

Fot. Adam Zakrzewski/Andrzej Romański
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w kraju

XLIX Olimpiada Astronomiczna
12 marca 2006 r. zakończono XLIX 
Olimpiadę Astronomiczną. Po raz ko
lejny zanotowano wzrost zainteresowa
nia olimpiadą. Do zawodów I stopnia 
zgłosiło się 198 uczniów, co w porów
naniu z ubiegłoroczną olimpiadą sta
nowi 15% wzrost liczby uczestników 
tego poziomu eliminacji. Najwięcej 
uczniów startowało z województw: 
łódzkiego (28), śląskiego (23), mało
polskiego (22) i kujawsko-pomorskie- 
go (20). Spośród nich do finału doszło 
4 uczniów z województwa śląskiego i 3 
z województwa łódzkiego. 3 uczniów 
w finale miało również województwo 
lubelskie.

W XLIX Olimpiadzie Astronomicz
nej zwyciężyła Krystyna Macioszek 
z Zielonej Góry. Drugie miejsce zajęła 
też dziewczyna —  Karolina Sołtys 
z Lublina.

U czestnicy finału podczas całej 
olimpiady zetknęli się z 20 zadaniami
o różnym charakterze. Przeważały ra
chunkowe zadania teoretyczne, ale nie 
brakowało zadań obserwacyjnych, choć, 
jak się to często zdarza, pogoda unie
możliwiła przeprowadzenie takiej obser
wacji na zawodach finałowych, były też 
zadania praktyczne i zadania wymaga
jące przeprowadzenia pewnej dyskusji, 
szacowania i wyraźnego określenia oce
ny możliwego błędu. Te ostatnie spra
wiają uczestnikom najwięcej kłopotów. 
Komplety zadań zawodów wszystkich 
stopni m ożna zna leźć  na stron ie  
www.planetarium.chorzow.net.pl

Z aw ody II s to p n ia  odby ły  się 
w trzech m iastach: K atow icach —  
w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. 
M. Curie-Skłodowskiej, Włocławku — 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Zie
mi Kujawskiej i Wrocławiu —  w Li
ceum Ogólnokształcącym im. Polonii 
Belgijskiej.

Zawody centralne odbyły się w Pla
netarium i Obserwatorium Astrono
m icznym  im. M ikołaja K opernika 
w Chorzowie w dniach 10-11 marca 
2006 r.

Po zawodach, w czasie gdy ocenia
no zadania, uczestnicy zwiedzili Uni
wersytet Śląski, uczestnicząc m. in. 
w pokazie ciekawych doświadczeń fi

zycznych. Obejrzeli też w kinie IMAX 
ciekawy film, wykonany w technice 
3D —  Wspaniałe pustkowie — spacer 
po Księżycu, prezentujący efekty wy
praw człowieka na Księżyc ramach 
misji Apollo, a w trakcie uroczystości 
kończącej olimpiadę wysłuchali inte
resującego wykładu dra hab. Bartło
mieja Pokrzywki Zorze polarne. Wy
kład był bogato ilustrowany zdjęciami
i filmami w formie prezentacji multi
medialnej.

Uroczystość kończąca 49 edycję 
Olimpiady Astronomicznej odbyła się 
w niedzielę, 12 marca 2006 r. —  ogło
szono wyniki olimpiady, wręczono dy
plomy i nagrody. Wśród tegorocznych 
nagród znalazły się lornetki, m ikro
skop, atlasy, mapy oraz albumy i inne 
książki.

Olimpiadę finansuje Ministerstwo 
Edukacji i Nauki. Nie zawiedli też jej 
tradycyjni sponsorzy: Komitet Astro
nomii PAN, Fundacja Astronomii Pol
skiej, Polskie Towarzystwo Miłośni
ków  A stronom ii i Z akład  O ptyki 
Instrumentalnej Uniwersał. Olimpiadę 
sponsorowało również Planetarium 
Śląskie.

Dodatkowo wsparli olimpiadę w for
mie wpłat pieniężnych, nagród rzeczo
wych, bezpłatnych biletów wstępu, 
bezpłatnego udostępnienia pomiesz

czeń: Urząd Miasta Chorzów, Śląska 
Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen 
Jerzego Ziętka w Katowicach, Wyższa 
Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy 
w Katowicach, IMAX w Katowicach, 
Gedeon Richter —  Przedstawicielstwo 
w Polsce, Wydawnictwo BEATA PIĘT
KA, Księgarnia św. Jacka w Katowi
cach oraz wymienione w sprawozda
niu licea, w których organizowano 
zawody II stopnia.

Jak już wspominaliśmy, zwycięzcą 
XLIX Olimpiady Astronomicznej zo
stała Krystyna Macioszek z V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa 
Kieślowskiego w Zielonej Górze. Lau
reatką II miejsca została Karolina Soł
tys z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Staszica w Lublinie.

Kolejne miejsca zajęli laureaci:
III (ex aequo) —  Piotr Czarnik z II 

LO im. płk. Leopolda Lisa Kuli w Rze
szowie i Krzysztof Zieleniewski z II LO 
im. Jana Śniadeckiego w Kielcach,

IV —  Paweł Kołacz z IX LO im. Cy
priana Kamila Norwida w Częstocho
wie i Tomasz Smoleński z VI LO im. 
Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Na następnych miejscach znaleźli 
się finaliści:

V —  Krzysztof Niemkiewicz z VI 
LO im. Jana Kochanowskiego w Ra
domiu,
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Krystyna Macioszek w otoczeniu pozostałych laureatów XLIX Olimpiady Astronomicznej.
Fot. Weronika Sowa
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VI —  Rafał Szepietowski z III LO 
im. Marynarki Wojennej w Gdyni,

VII — Przemysław Zych z LO im. 
Bolesława Prasa w Skierniewicach,

VIII —  Paweł Swaczyna z Salezjań
skiego ZSP w Świętochłowicach,

IX (ex aequo) — Juliusz Stasiewicz 
z I LO im. Adama Mickiewicza w Bia
łymstoku, Tomasz Szalast z I LO w Ra

dzyniu Podlaskim i Karol Wędołowski 
z I LO im Ziemi Kujawskiej we Wło
cławku.

W zawodach centralnych uczestni
czyli również Marcin Chwała z LO im. 
Stefana Żeromskiego w Strzegomiu, 
Michał Kobielarz z IV LO im. Tade
usza Kościuszki w Toruniu, Filip Mi
siewicz z I LO im. Stanisława Staszica

w Lublinie, Mariusz Niedźwiecki 
z ZSO nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w Prudniku, Julia Romanowska z I LO 
im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
i Zbigniew Wojna z I LO im. Mikołaja 
Kopernika w Łodzi.

Henryk Chrupała

Omówienie kilku zadań Olimpiady Astronomicznej
Zadanie 1 pierwszej serii I etapu

Ponieważ przyjęto, że podróż kosmiczną odbył człowiek, 
który znalazł się wyżej niż 100 km nad powierzchnią Zie
mi, proponuje się komercyjne wycieczki na taką wysokość. 
Wykaż, że w porównaniu do lotu orbitalnego wzlot na taką 
wysokość wymaga znacznie mniej energii.

Inspirację do powyższego zadania stanowiły często po
wtarzające się ostatnio w prasie popularnonaukowej dywa
gacje o możliwości zbudowania,Jcosmicznej windy” — liny 
łączącej stację satelitarną na orbicie z powierzchnią Ziemi, 
po której znacznie taniej niż przy pomocy rakiet można by 
wynosić materiały na orbitę. Nie wchodząc w dość nietry- 
wialną fizykę związaną z tą koncepcją (której, notabene, 
w publikacjach popularnonaukowych nie znajdziemy), pi
sanie o wysyłaniu ciał na orbitę przy pomocy windy suge
ruje, że głównym wydatkiem energetycznym przy umiesz
czaniu masy na orbicie jest energia związana ze zmianą 
wysokości. Sugestia, jak się wydaje, rozpowszechniła się 
znacznie i zadanie miało wskazać na jej fałszywość. Jako 
zadanie bardzo proste powinno również zachęcić do uczest
nictwa w Olimpiadzie, co w tym etapie też jest nie bez zna
czenia. W najprostszym przypadku rozwiązanie mogło prze
biegać następująco. Przede wszystkim szacujemy energię 
potrzebną do wyniesienia masy m na żądaną wysokość. 
Można to oszacować przy pomocy wzoru

E=m g h

Łatwo teraz wyliczyć, że do wyrzucenia kilograma masy 
na wysokość 100 kilometrów trzeba

10 m/s2 100 km = 106 dżula.

Energia kinetyczna masy poruszającej się z I prędkością 
kosmiczną wynika z wzoru

E = —
2

i wynosi

, km
> ------

s

\ 2

= 3,2-107 dżula.

Widać, że ta ostatnia wartość jest rząd wielkości wyższa 
od pierwszej, co dowodzi żądaną w zadaniu tezę.

Tak rozwiązane zadanie uznawano za „rozwiązane w mi
nimalny sposób”.

Oczywiście istniejąznaczne możliwości poprawienia tego 
rozwiązania. Na przykład można, i przyzwoicie wykształ
cony uczestnik Olimpiady powinien tak właśnie postąpić, 
wyliczyć I prędkość kosmiczną z porównania siły odśrod
kowej i grawitacyjnej na odpowiedniej wysokości, a ener
gię wzlotu wyliczyć z różnicy potencjałów, a nie z przybli
żenia dla małych różnic wysokości. Oczywiście te dość 
proste w sumie poprawki skutkowały odpowiednim wzro
stem punktacji. Dodatkowo, już na wyższym poziomie, 
uczestnik mógł uwzględnić możliwość skorzystania z ob
rotu Ziemi, a nawet uzyskać rozwiązanie jawnie uwzględ
niające szerokość geograficzną miejsca startu. Jeżeli dodać 
możliwość dyskutowania problemów związanych z oporem 
powietrza, materią odrzutową i wielu innych realnie wystę
pujących czynników, to zadanie umożliwiało stworzenie 
naprawdę interesującego rozwiązania. Tym samym zadanie 
wydawało się idealne na pierwszą serię Olimpiady — z jed
nej strony nie powinno nikogo zniechęcić, a z drugiej nie 
ograniczało inwencji uczestnika. Z selekcyjnego punktu 
widzenia też wydawało się dobre, jako że różnica punktacji 
między najprostszym rozwiązaniem a pełną dyskusją pro
blemu powinna być bardzo wyraźna.

Niestety, ku kompletnemu zaskoczeniu, zadanie okazało 
się skrajnie trudne. Z zupełnie niezrozumiałych powodów 
znaczna część uczestników uznała, że przyczyną „taniości 
wzlotu” jest to, że lot orbitalny wymaga większej wysoko
ści. Przyjmowali więc, że wysokość na której możliwy jest 
lot orbitalny jest odpowiednio wyższa (zwykle uznawali, że 
wynosi 160 km) i obliczali energię niezbędną do wzlotu na 
taką wysokość. Oczywiście uzyskiwali energię kilkadzie
siąt procent wyższą i tę wartość uznawali za „znaczną”. 
Oczywiście oznacza to, że „ideologia windy” zapuściła so
lidnie korzenie w umysłach młodzieży. Z drugiej strony 
oznacza to, że tak w końcu proste i elementarne zagadnie
nie jak ruch po okręgu jest naszym najlepszym uczniom 
(w końcu start w Olimpiadzie jest dla najlepszych) głęboko 
obce. Innym równie absurdalnym podejściem do zadania 
było przedstawienie dowodu, że ruch orbitalny wymaga 
wyższej energii niż samo wyniesienie na odpowiednią wy
sokość. Niektórzy po prostu z równania

_ mv2 ,,
E= +V

2

gdzie V oznacza energię potencjalną, wnioskowali, że po
nieważ energia kinetyczna jest dodatnia, to ruch orbitalny

4/Q006 U R A N I A  -  Postępy  a st r o n o m ii 177



astronomia w szkole

jako ruch z niezerową prędkością wymaga więcej energii 
niż sam wzlot. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, 
że niektórych nieco deprymował fakt, iż energia potencjal
na jest w tym przypadku ujemna. W „zaawansowanej” wer
sji tego rozumowania niektórzy po prostu dowodzili (prze
pisywali) dowód twierdzenia o wiriale. W tym ostatnim 
przypadku zasadniczy błąd polegał najczęściej na porów
nywaniu energii (cechowanych „na nieskończoność”) na 
powierzchni Ziemi i na orbicie, a nie różnicy energii na po
wierzchni i na orbicie, czyli pracy niezbędnej do umiesz
czenia ciała na orbicie.

W sumie zadanie wypadło znacznie poniżej oczekiwań, 
ujawniając głęboką niewiedzę, i to raczej na poziomie kla
sówki niż olimpiady, znacznej części uczestników. Zadanie 
ujawniło elementarne braki z takich tematów, jak ruch po 
okręgu i własności energii. Szczególnie przykry wydaje się 
brak znajomości zasady, na jakiej zbudowane są nauki ilo
ściowe —  uczestnicy Olimpiady zdają się nie wiedzieć, iż 
podstawową cechą tych nauk jest to, że w celu opisu rze
czywistości w tych naukach wybiera się te elementy rze
czywistości, które są ważne, czyli są odpowiednio duże, 
pomijając te mniej znaczące. W przypadku omawianego 
zadania celem było w gruncie rzeczy wykazanie, że praca 
potrzebna do wyniesienia ciała na wysokość paruset kilo
metrów nad powierzchnię Ziemi jest nieistotna w przypad
ku lotu orbitalnego. Nieistotna nie dlatego, że jest niewiel
ka, ale dlatego, że praca związana z koniecznością nadania 
odpowiedniej prędkości jest znacznie większa. Dodajmy, że 
to jest prawdziwe tylko dla niskich orbit. W przypadku or
bit wysokich jest bowiem zupełnie inaczej.

Wystarczyłoby tylko minimalnie zmienić warunki zada
nia i np. zapytać o bilans energii satelity geostacjonarnego 
i okazałoby się, że pominąć można energię kinetyczną! Nie
trudno zauważyć, że im wyższa orbita, tym znaczenie pracy 
włożonej w nadanie prędkości mniejsze. I właśnie tego typu 
problemów nasi olimpijczycy zdają się nie rozumieć. W tej 
sytuacji nie sposób powstrzymać się od refleksji, że w szkole 
chyba zbyt mało uwagi poświęca się ogólnym własnościom 
nauk przyrodniczych, koncentrując się na szczegółach. 
A może warto przypomnieć, że te ostatnie dość łatwo w ra
zie potrzeby uzupełnić, a braki w ogólnym obrazie świata 
skutkują nieumiejętnością poradzenia sobie w wydawałoby 
się zupełnie oczywistych sytuacjach. I tak właśnie stało się 
w przypadku omawianego zadania.

Zadanie 1 drugiej serii I etapu
Oszacuj temperaturę gruntu księżycowego w godzinę po 

zapadnięciu nocy księżycowej. W obliczeniach przyjmij, że:
1. Na początku nocy grunt księżycowy ma temperaturę 

300 K.
2. Powierzchnia Księżyca jest zbudowana z materiału, 

którego ciepło właściwe c wynosi około 800 J/(kg K) i gę
stość p  = 2000 kg/m3.

3. Promieniowanie powierzchni jest zbliżone do promie
niowania ciała doskonale czarnego.

4. Wychładza się warstwa o głębokości około 1 cm.

Powyższe zadanie miało na celu zwrócenie uwagi uczest
nikom Olimpiady na wielkość energii promienistej emito
wanej z powierzchni ciała w temperaturach pokojowych 
i wynikające z tego wartości spadków nocnej temperatury. 
Warto tu zauważyć, że z zasady promieniowanie termiczne 
w temperaturach pokojowych pomija się i stąd częste a zu
pełnie nieprawdziwe przekonanie, że jego wartość energe
tyczna jest nikła. Tym samym zadanie miało na celu zwal
czanie tej „legendy”. Przy takim postawieniu problemu 
drugorzędną sprawą było, jakiego ciała niebieskiego zjawi
sko dotyczy. Wybrano Księżyc, by uniknąć problemów zwią
zanych z atmosferą i dość arbitralnie ustalono temperaturę 
początkową oraz grubość warstwy podlegającej stygnięciu. 
Gdyby chcieć zadanie bardziej urealnić, należałoby rozwa
żyć problemy związane z przewodnictwem i charakterystyką 
emisyjną powierzchni. Jednak takie urealnienie zdecydo
wanie utrudniłoby rozwiązanie, nie wnosząc niczego do 
dydaktycznych walorów zadania, przeznaczonego w końcu 
do I etapu Olimpiady. Jako rozwiązania spodziewano się 
różnego rodzaju oszacowań tempa spadku temperatury, po
czynając od „zerowego” przybliżenia emisji w stałej tem
peraturze, przez „całkowanie numeryczne” wynikające z po
działu przedziału czasu na kilka odcinków, aż do mniej lub 
bardziej zaawansowanego użycia rachunku różniczkowe
go. To ostatnie wydawało się niezbyt prawdopodobne i nie 
spodziewano się, by mogło dotyczyć więcej niż kilku uczest
ników. Aby zorientować się, jakie powinny być wyniki, 
wystarczy przedstawić „zerowe przybliżenie”. Ciało dosko
nale czarne o powierzchni lm 2 w temperaturze 300 K emi
tuje w ciągu godziny energię

E = o P  t ~ 5,67 1CT8 8,1 10 108 3,6 103J== 1,65 106J

Warstwa gruntu o powierzchni 5  i głębokości h musi 
ochłodzić się więc o różnicę temperatur A?

E
S - h p c - A t  = E=> At = -------------

S h p c

Podstawiając wartości zaproponowane w treści zadania, 
otrzymujemy spadek o około 100 K.

Jak widać, spadek jest dramatyczny i fakt, że na Ziemi 
nocą nie zapadają „arktyczne mrozy”, świadczy o tym, że 
sytuacja na Ziemi jest znacznie bardziej skomplikowana i re
alistyczne obliczenie spadku temperatury w jej przypadku 
byłoby bardzo trudne. Nawet w przypadku spełnienia zało
żeń zadania „przybliżenie zerowe” jest mało realistyczne 
i przedział czasu należy podzielić na kilka odcinków, w któ
rych można już przyjąć stałą temperaturę. Najprościej po
wtórzyć kilkakrotnie rachunki z podziałem na coraz mniej
sze kawałki czasu i porównując wyniki oszacować błąd 
przybliżenia. Ponieważ zadanie było rozwiązywane w domu, 
taka dość czasochłonna procedura była możliwa do zrobie
nia i taka możliwość wydawała się dodatkową zaletą zada
nia, tym bardziej że nawet użycie zwykłego kalkulatora 
umożliwia przeprowadzenie obliczeń w ciągu kilkudziesię
ciu minut. Uzyskany wynik oczywiście wyraźnie różnił się 
od „przybliżenia zerowego”, a uzyskana temperatura wy
nosiła około 237 K, przy czym oczywiście w zależności od
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liczby przedziałów wyniki nieco się różniły. Zadania roz
wiązane metodą przybliżenia zerowego uznawano za po
prawne, a każda dodatkowa zaleta rozwiązania była dodat
kowo punktowana. Tym samym za poprawnie zapisane 
rozwiązanie z podziałem na kilka przedziałów można było 
dostać maksymalną punktację. Rozwiązań tych było mniej 
więcej tyle, ile się spodziewano i nie to wzbudziło zdziwie
nie. Prawdziwym szokiem okazał się fakt, że znaczna część 
(około połowy!) uczestników zadanie rozwiązała, formułu
jąc a następnie rozwiązując odpowiednie równanie różnicz
kowe. Wyglądało to mniej więcej tak. Energia wypromie- 
niowywana z powierzchni S  wyraża się w ciągu czasu dt 
wzorem

E=S o P  dt

Z drugiej strony energia ta pochodzi z ochładzania się 
gruntu i wyraża się wzorem

E=dT m c=dT S  h p  c

Porównując te wartości, otrzymujemy równanie różnicz
kowe o zmiennych rozdzielonych

dT - o  dt 
T 4 ~ h p c

(minus ze względu na to, że energia wypromieniowywana 
jest tracona przez grunt), którego rozwiązanie nie sprawiło 
uczestnikom zbytnich problemów. Oczywiście uzyskany 
wynik był z zasady poprawny. Jednak nie zawsze, co wska
zuje na pewną samodzielność uczestników (rozwiązanie było 
spisane „literalnie”). Podobnie metoda dochodzenia do rów
nania różniczkowego bywała różna. Jak by jednak nie było, 
pojawiło się wyraźnie więcej rozwiązań wykorzystujących 
zastosowanie rachunku różniczkowego niż rozwiązań ty
powo szkolnych. W opinii części oceniających wynikało to 
z odnalezienia w literaturze zbliżonego problemu i skorzy
stania z tego wzoru. Być może tak właśnie było, ale korzy
stanie z literatury jest jak najbardziej godne pochwały. Zdu
miewające natomiast jest to, że uczestnicy bez problemu 
i dość poprawnie umieją skorzystać z informacji tradycyj
nie należących do „wiedzy uniwersyteckiej”, natomiast ich 
możliwości w zakresie typowej „wiedzy szkolnej” są nikłe, 
żeby nie powiedzieć skandaliczne. Warto porównać to z wy
nikami zadania z pierwszego etapu, gdzie uczestnicy mieli 
problem ze zrozumieniem pojęcia pracy i znajomością wła
sności ruchu po okręgu. Oczywiście porównanie wyników 
dwu zadań to zbyt mało, by wyciągać daleko idące wnioski, 
jednak można postawić pewną hipotezę. Otóż czy przypad
kiem nie doszło już do tego, że nasi uczniowie osiągnęli na 
tyle niski poziom wiedzy dotyczącej fizyki, że aby rozwią
zać zadanie olimpijskie, muszą się wiedzy potrzebnej do 
jego rozwiązania nauczyć od podstaw. I w takiej sytuacji 
jest im już obojętne, czy muszą się nauczyć tego, co było 
kilkanaście lat temu standardem szkolnym, czy też trzeba 
sięgnąć do podręcznika uniwersyteckiego. Można nawet są
dzić, że łatwiej opanować wiedzę uniwersytecką, bo te frag
menty, które są potrzebne do rozwiązania typowego zada
nia, są względnie proste, służą do dość schematycznego

użycia i na dodatek są precyzyjnie opisane w podręczniku 
akademickim. Zupełnie inaczej jest z „wiedzą szkolną”. Ta 
w zastosowaniu do zadań „poziomu olimpijskiego” wyma
ga twórczego przemyślenia problemu, co z natury rzeczy 
jest możliwe dopiero po dłuższym okresie obcowania z tą 
wiedzą. Tym samym okazać się może, że dla współczesne
go ucznia łatwiejsze jest rozwiązanie problemu akademic
kiego niż szkolnego w dawniejszym wydaniu. Oczywiście 
to tylko hipoteza. Warto jednak spróbować ją  zweryfiko
wać, np. przez zaproponowanie w następnej edycji Olim
piady zadania możliwego do rozwiązania metodą „szkolną” 
i metodą „akademicką”. Wybór tej ostatniej byłby mocnym 
argumentem za słusznością hipotezy.

Zadanie 3 drugiego etapu
Dzięki pewnym szczęśliwym okolicznościom, tzn. znaj

dującemu się w niewielkiej odległości kątowej radioźródłu 
3C 66A o przesunięciu ku czerwieni 0,44, udało się zmie
rzyć (metodą interferometrii wielkobazowej) położenia na 
sferze radioźródła 3C 66B o z = 0,0215, w dwu częstotliwo
ściach 2,3 i 8,4 GHz. Okazało się, że radioźródło 3C 66B 
wykonuje ruch cykliczny z okresem 1,05 ±0,03 roku. Gdy 
do wspomnianych pomiarów spróbowano dopasować ruch 
keplerowski układu podwójnego, to okazało się, że rozmia
ry kątowe wielkiej półosi są różne dla obu częstotliwości 
i wynoszą: 243 ±30 i 45 ±4 mikrosekund łuku.

Spróbuj wyjaśnić naturę tego radioźródła (czym jest i dla
czego są dwa różne rozmiary liniowe). Zakładając, że skła
da się ono z dwu równych mas, wywnioskuj, czym może 
być obserwowany obiekt.

W tym celu oszacuj:
a. masę radioźródła.
b. prędkość liniową ruchu w obu przypadkach (zakłada

jąc przybliżenie kołowe).
Uwaga: Zinterpretuj tak wysoką, wydawałoby się absur

dalną wartość prędkości. Aktualnie przyjmowana wartość 
stałej Hubble’a wynosi 70 km/s Mpc.

Lit. „Science”, 300 (2003)1263.

Jak to się zwykle dzieje na Olimpiadzie, celem zadania, 
poza spełnieniem oczywistej funkcji selekcyjnej, było rów
nież zrealizowanie pewnego celu dydaktycznego. W tym 
przypadku było nim wskazanie uczestnikom Olimpiady 
pewnej ważnej, a w szkole często pomijanej, własności wiel
kości fizycznych, zwanych prędkościami. Jak wiemy, z fi
zycznego punktu widzenia wielkości o wymiarze prędkości 
mają różne własności. W szczególności na niektóre z nich 
są nałożone ograniczenia związane ze Szczególną Teorią 
Względności, a na niektóre, zwane zwykle „prędkościami 
fazowymi”, nie. W przypadku omawianego zadania jedna 
z wartości prędkości wyraźnie przekracza prędkość światła 
i tym samym należy ją  interpretować jak prędkość typu 
„prędkość fazowa”. Interpretacja przyczyny powstawania 
w tym przypadku takiej prędkości jest na tyle łatwa do wy
myślenia (przynajmniej dla kogoś choćby elementarnie za
znajomionego z własnościami kwazarów), że autor zadania
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miał nadzieję, iż część uczestników zdoła wymyślić me
chanizm powstawania ruchu „szybszego od światła”.

Zadanie wydawało się dość proste i zdecydowanie sche
matyczne w warstwie rachunkowej. Wszystkie rachunki 
są elementarne i prowadzą bezpośrednio do wartości — 
nie ma więc konieczności rozwiązywania układów rów
nań, a same równania są też zupełnie elementarne. Do tego 
treść zadania wyraźnie sugeruje kolejność wykonywania 
obliczeń.

Sugerowany przebieg rachunków powinien wyglądać 
następująco. Ze znajomości przesunięcia ku czerwieni z i sta
łej Hubble’a H, korzystając z prawa Hubble’a obliczamy 
odległość / interesującego nas radioźródła

0,02.3 .10^ 100M/?czc = / / • / = > / =  = 
H 70 km

s-M pc

W powyższym wzorze c oznacza oczywiście prędkość 
światła.

Mając rozmiary kątowe i obliczoną odległość, oblicza
my rozmiary liniowe r orbit, np. korzystając ze wzoru

r
2nl

a
360°

2 a n l  
360-60-60 ’

gdzie w ostatnim wzorze kąt podstawiono w sekundach łuku. 
Podstawiając wartości, otrzymamy

4 5 1 0 -6 - 2 - 3 . 14 - 102 • 106 - 1013 • 103 
360 - 60-60

243 • 10-6 - 2 - 3.14 • 102 -106 -1013 -103 
360-60-60

= 6 - 1 0 ' V

= 3-10‘V

Przyglądając się wynikowi, łatwo zauważyć, że pojawia 
się kłopot — okrąg o promieniu r2 ma długość około dwu 
lat świetlnych, a okres wynosi około roku, czyli źródło po
ruszające się po większym okręgu ma prędkość około 2c! 
Źródło poruszające się po mniejszym okręgu ma prędkość 
ultrarelatywistyczną.

To, że obiekt jest bardzo egzotyczny, potwierdza masa 
układu. Biorąc pod uwagę, że okres wynosi prawie dokład
nie rok, suma mas układu wynosi

\3

M - M -
6 - 1014
1,5-10'

= 6 10 l0A/,©’

gdzie M0 jest masą Słońca.
Jak widać, mamy do czynienia z bardzo masywnym 

obiektem krążącym po raczej ciasnej jak na tak wielką masę 
orbicie.

W praktyce nie może to być nic innego jak para czarnych 
dziur. Do obliczeń masy wzięto oczywiście ciaśniejszą orbi
tę, bo ta obszerniejsza nie może odpowiadać żadnemu rze
czywistemu ruchowi ze względu na prędkość większą od pręd
kości światła. Nie jest trudno wymyślić, że z większą od 
światła prędkością może poruszać się obszar zderzenia dżetu 
emitowanego z jednej z czarnych dziur (z dysku akrecyjne- 
go) z obłokiem gazowym. Oczywiście okres obiegu jest rów
ny okresowi obiegu rzeczywistego obiektu, ale „zderzenie”

zachodzi w pewnej odległości od czarnej dziury i okrąg, po 
którym biegnie miejsce zderzenia jest na tyle duży, że pręd
kość jest większa od prędkości światła. Zjawisko ma podob
ny charakter jak bieg „zajączka” laserowego po Księżycu — 
jeżeli przesuniemy laserem po Księżycu, tak by bieg zającz
ka trwał krócej niż 0,01 s, to prędkość zajączka będzie więk
sza od c.

W praktyce zadanie okazało się zdecydowanie trudne, 
a z interpretacją uzyskanych wyników uczestnicy sobie nie 
poradzili. W znacznej mierze na stopień trudność zdania 
wpłynęły banalne braki w technice rachunkowej uczestni
ków. Bardzo duże i małe wartości liczbowe danych (po pro
stu astronomiczne! —  zadanie jak wiele na Olimpiadzie po
chodzi z realnych danych, w tym przypadku z pracy 
opublikowanej w „Science”) powodują, że uczestnicy nie 
potrafią wykonać odpowiednich mnożeń i dzieleń. Jako cie
kawostkę można dodać, że przy okazji tego zadania padł 
kolejny rekord wartości liczbowej — jeden z uczestników 
uzyskał wartość masy kilka razy 10" kg*! Znalazła się jed
nak całkiem spora grupa uczestników, którzy zadanie roz
wiązali i to rozwiązali dobrze — braki interpretacyjne nie 
mogą bowiem zbyt mocno wpłynąć na oceny. Tym samym 
zadanie spełniło bardzo dobrze rołę selekcyjną, która w dru
gim etapie ma zasadnicze znaczenie. Z punktu widzenia 
dydaktyki pojawiła się jednak rzecz istotnie niepokojąca. 
Otóż mimo wyraźnego wskazania w treści zadania, jakie 
rachunki należy wykonać, znaczna część uczestników Olim
piady nie podjęła nawet próby rozwiązania, oddając czyste 
kartki. Oznacza to, że w trakcie zawodów znacznej części 
uczestników brakło czasu na rozwiązanie wszystkich zadań 
albo, co gorsza, treść zadania okazała się niezrozumiała. Ta 
ostatnia możliwość wydaje się mało prawdopodobna, jako 
że większość elementów omawianego zadania „ideologicz
nie” jest zupełnie elementarna.

Zadanie 1 finału (III etapu)
Ciężkie pierwiastki są produkowane w ostatnich stadiach 

ewolucyjnych masywnych gwiazd. Stąd kluczową infor
macją pozwalającą ocenić liczbę gwiazd w tych stadiach 
jest określenie liczby nowo powstających ciężkich pierwiast
ków. Można to zrobić, np. mierząc strumień kwantów gam
ma powstających w wyniku rozpadu krótko żyjących izoto
pów (krótko żyjące izotopy „świecą” niedługo i praktycznie 
emitowane promieniowanie określa tempo ich powstawa
nia). Z początkiem 2006 r. doniesiono o pomiarze natężenia 
strumienia fotonów pochodzącego z rozpadu26Al o okresie 
połowicznego zaniku 7,2 105 lat. Natężenie to wyniosło 4> 
= 3,3 10 4 fotonów na centymetr kwadratowy i sekundę. Fo
tony przychodzą z niewielkich, prawie punktowych źródeł 
nieregularnie rozłożonych w pasie o szerokości około 20° 
i rozciągającym się na długości około 60° wzdłuż płaszczy
zny Galaktyki. Jak należało się spodziewać, środek pasa leży 
w kierunku na centrum Galaktyki. Okazało się dodatkowo,
* Obiekt o tej masie i gęstości zbliżonej do gęstości gwiazd neutro
nowych zająłby objętość zbliżoną (większą) od objętości obserwo
wanej części Wszechświata.
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że fotony pochodzące ze skrajnych części pasa wykazują 
przesunięcie ku czerwieni i fioletowi wskazujące na udział 
źródeł promieniowania w ruchu wokół Galaktyki.

Korzystając z tych danych, oszacuj ilość 26A1 w Galak
tyce.

Wskazówki: W celu oszacowania odległości, w jakiej 
znajdują się źródła promieniowania, skorzystaj z danych
o przesunięciu dopplerowskim — z podanych własności 
można sądzić, że źródła promieniowania należą do pew
nego pierścienia otaczającego jej centrum. Ponieważ cho
dzi jedynie o oszacowanie, do rachunków przyjmij, że 
wszystkie fotony pochodzą z jednego źródła leżącego w ja
kiejś wybranej przez Ciebie odległości z przedziału tych, 
które dopuszcza położenie tego pierścienia. Wyraźnie za
pisz, jaka odległość została wybrana i dlaczego. Przyjmij, 
że odległość od centrum Galaktyki wynosi 28 tys. lat 
świetlnych.

Zadanie zostało opracowane na podstawie artykułu z „Na
turę”. Jedną z głównych jego zalet jest aktualność — w mo
mencie rozwiązywania zadania przez uczestników od pu
blikacji upłynęło zaledwie 9 tygodni. Tym samym uczestnicy 
rozwiązywali problem naprawdę aktualny. Przy okazji po
znawali jedno z istotnych, a w podręcznikach rzadko wska
zywanych, źródeł wiedzy o powstawaniu pierwiastków, ja
kim jest badanie promieniowania krótko żyjących izotopów. 
Na koniec stykali się z niezbyt często spotykaną na Olim
piadzie Astronomicznej tematyką, jaką stanowi rozpad pro
mieniotwórczy. Oczywiście nie wymagano wiedzy pamię
ciowej z tej dziedziny i organizatorzy zadbali, by w trakcie 
rozwiązywania zadania na stołach leżały tablice zawierają
ce krótki, ale całkowicie wystarczający opis zjawiska roz
padu promieniotwórczego wraz z odpowiednimi wzorami. 
W ogóle na Olimpiadzie Astronomicznej jak dotychczas (bo 
zdarzają się głosy idące w tym kierunku) żadnej wiedzy 
pamięciowej się nie wymaga. Zadanie, mimo że niezbyt trud
ne, ze względu na powyżej wypisane zalety zdawało się 
spełniać warunki zadania finałowego. Aby nieco utrudnić 
problem i jednocześnie dołożyć element umożliwiający roz
różnienie jakości rozwiązania, zażądano uzasadnienia wy
branej „średniej” odległości od źródła promieniowania.

Rozwiązanie zadania mogło przebiegać w następujący 
sposób. Ponieważ fotony pochodzą z pasa leżącego w płasz
czyźnie Galaktyki i źródła biorą udział w ruchu wokół jej 
centrum można przyjąć, że wszystko odbywa się w dość 
grubej strudze materii okrążającej centrum Galaktyki. Stru
ga jest widoczna z Ziemi w kącie 60°, więc najbliższe nam 
fragmenty strugi leżą w połowie odległości między nami 
a centrum. Nie powinno być widać fotonów z odległości 
dalszej niż odległość od centrum, choć oczywiście można 
to próbować uwzględniać i wielu uczestników to uwzględ
niało. Można np. przyjąć, że „średnie źródło” leży w odle
głości równej odległości od centrum Galaktyki. Tym samym 
cała aktywność wyniesie

dN A 2 ,
---- = 4n ■ r • <t>,
dt

gdzie r jest odległością od centrum Galaktyki, a dN jest liczbą 
jąder rozpadających się w ciągu sekundy, czyli całkowitą 
ilością emitowanych kwantów (zakładamy, że przy rozpa
dzie emitowany jest jeden foton).

Z prawa rozpadu promieniotwórczego

|<#V| = |A N  dt\,

gdzie N jest ilością jąder promieniotwórczych, a A jest stałą 
rozpadu. Stała rozpadu jest związana z podanym w zadaniu 
okresem półrozpadu wzorem

T  = 0,693 
A

Tym samym ilość jąder26Al jest równa
dN  J 1

N = - ^ -------.
0,693

Po podzieleniu przez liczbę Avogadro i pomnożeniu przez 
masę atomową rozważanego izotopu glinu otrzymujemy 
kilka mas Słońca, czyli zgodnie z wartościami z cytowane
go artykułu.

Zwyciężczyni XLIX Olimpiady Astronomicznej Krystyna Macioszek 
w trakcie rozwiązywania zadań. Fot. Weronika Sowa

Jak już wspomniano, zadanie wydawało się niezbyt trudne 
i rzeczywiście takim się okazało. Większość uczestników 
zadanie rozwiązało i to raczej z dość wysoką punktacją. Było 
jednak kilku, którzy z nim sobie nie poradzili, a różnice 
między najlepszymi a tymi mniej eleganckimi rozwiązania
mi też były wyraźne, więc rolę selekcyjną zadanie również 
spełniło. W sumie istotnie okazało się udanym, choć nie
zbyt trudnym, zadaniem finałowym. Można dodać, że naj
lepsze rozwiązania zawierały zupełnie przyzwoite oszaco
wania błędu wynikającego z założenia o źródle punktowym
i uzasadnienia przyjętej odległości, a wśród uczestników, 
którzy zajęli czołowe miejsca, byli i tacy, którzy z nim so
bie nie poradzili.

Jerzy Kuczyński
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galeria obiektów NGC

NGC 3432
a (J2000) 10h, 52,6m
d (J2000) +37° 10'

Gwiazdozbiór Maty Lew
Typ Galaktyka spiralna Sc-lrr

Jasność fotograficzna 11,7
Jasność wizualna 11,1

Jasność absolutna Mv -18 ,4
Rozmiar 6,2’ *  1,5’

Odległość 7-MO Mpc
Prędkość radialna +616 km/s

Ta widziana z boku galaktyka spiralna o nieregularnej struk
turze została odkryta przez Williama Herschela w 1787 r. i ska
talogowana przez niego jako H 1.172. Jej opis w katalogu Dre- 
yera jest następujący: „dość jasna, dość duża, silnie wydłu
żona, kąt pozycyjny wydłużenia 40°, dwie blisko leżące gwiaz
dy”. Pojawia się ona również w katalogu galaktyk osobliwych 
skompletowanym przez Haltona Arpa jako ARP 206. Zalicza
na do klasy karłowatych galaktyk spiralnych z poprzeczką 
mających znaczną asymetrię ramion. Przykładem takiej ga
laktyki jest Wielki Obłok Magellana. Jest to niezbyt jasna ga
laktyka i żeby ją  dostrzec, trzeba dysponować około 15-cm 
teleskopem. Widać ją  jako słabą wydłużoną poświatę po
między dwiema gwiazdami o jasności około 13 mag. oraz 
jedną gwiazdą świecącą na jej tle. Brak wyróżniającego się 
jądra: centralne obszary są tylko nieco jaśniejsze, można się 
im dokładniej przyjrzeć w teleskopach o średnicy powyżej 
30 cm. Północno-wschodni kraniec galaktyki jest jaśniejszy 
i wyraźnie zakończony, natomiast południowo-zachodni jest 
słabszy i rozmyty.

Galaktyka ta swą silnie nieregularną strukturę zawdzięcza 
prawdopodobnie oddziaływaniu z bliską satelitarną i jeszcze 
bardziej karłowatą galaktyką UGC 5983 o jasności 17 mag., 
która znajduje się w niewielkiej odległości od niej na jej połu- 
dniowo-zachodnim krańcu. Na zdjęciach możemy ową są
siadkę dostrzec jako słabą owalną poświatę, którą można by 
mylnie potraktować jako jaśniejszy fragment ramienia spiral
nego NGC 3432. W kierunku północno-wschodnim rozciąga 
się bardzo wydłużone ramię spiralne, które zawiera kilka wy
raźniejszych zagęszczeń będących źródłami emisji Ha. Ob
szary te są uważane za miejsca aktywności gwiazdotwórczej 
związanej z bliskim przejściem UGC 5983 jakieś 100 min lat 
temu. Nie ma wśród nich takich ogromnych obszarów po
wstawania nowych gwiazd jak na przykład 30 Dor (Mgławica 
Tarantula) w Wielkim Obłoku Magellana, które prowadzą do

powstawania młodych, bardzo masywnych gromad gwiazd 
(również gromad kulistych). Ogólna aktywność gwiazdotwór- 
cza, jaką można wywnioskować z obserwacji w podczerwie
ni i emisji H«, sugeruje dość niski jej poziom. Można to tłuma
czyć poprzez oddziaływania pływowe towarzyszki na dwa spo
soby: albo spowodowały one utratę znacznej części gazu i py
łu, które przemieściły się generalnie poza płaszczyznę dys
ku, albo (co bardziej prawdopodobne) indukują one powsta
wanie gwiazd z opóźnieniem rzędu 100 min lat. Zauważono 
też, że wiele struktur emisyjnych rozciąga się daleko poza 
dysk galaktyki, czasem aż na odległość 5 kpc ponad jego 
płaszczyznę. Struktury te zawierają sporo gwiazd, więc są 
one efektem oddziaływań pływowych z UGC 5983. W porów
naniu z jasnością w podczerwieni galaktyka ta jest bardzo 
jasna w zakresie radiowym, jednak nie udało się zaobserwo
wać wyraźnej emisji centralnej. Cała galaktyka otoczona jest 
jasną otoczką świecącą w zakresie radiowym.

W roku 2000 zauważono nową gwiazdę zm ienną którą 
początkowo zaklasyfikowano jako zmienną należącą do na
szej Galaktyki. Kiedy otrzymano widma tej gwiazdy, okazało 
się, że jest to obiekt pozagalaktyczny i leży on w galaktyce 
NGC 3432. Osiągnęła ona w zakresie optycznym 17,5 mag., 
co oznacza, że nie mogła to być pozagalaktyczna gwiazda 
nowa. Na podstawie krzywej blasku zaliczono ją  do osobliwie 
słabych supernowych typu II i oznaczono 2000ch. Jednak 
potem astronomowie zaliczyli ją  do klasy gwiazd typu t] Cari- 
nae, bardzo jasnych i masywnych gwiazd, których wybuchy 
(będące przejawem jakiejś niestabilności w atmosferze lub 
nieco głębszych warstwach gwiazdy) bardzo „zręcznie” udają 
wybuchy supernowych typu II.

Zdjęcie wykonane 31-cm teleskopem w systemie Ritchey-Chretien. 
Trzy eskpozycje RGB po 20 min każda. Pole widzenia około 10'x7' 
minut łuku

NGC 3521
William Herschel odkrył tę galaktykę spiralną w 1784 r. i ska
talogował jako H 1.13. Opis w katalogu Dreyera jest nastę
pujący: „znacząco jasna, znacząco duża, mocno wydłużo
na, nagle silnie jaśniejąca ku jądru”. Jest stosunkowo ja 
sna i w sprzyjających okolicznościach może być dostrze
żona, zerkając przez silną lornetkę, jako słaba, owalna po
świata z gwiazdowym jądrem. Świecący owal widziany 
przez 10-15 cm teleskop wygląda tak, jakby płaszczyzna 
galaktyki była nachylona do kierunku widzenia pod kątem

około 45°. W większym teleskopie o średnicy 30 cm lub 
większej, owal staje się znacznie jaśniejszy, jednak trudno 
dostrzec jakiekolwiek ślady struktury spiralnej, wydaje się 
być jednolity. Niektórzy obserwatorzy dostrzegają ślady 
pasm pyłowych na wschodnim brzegu galaktyki. Jądro za
czyna tracić swój gwiazdopodobny wygląd dopiero przy 
dużych powiększeniach rzędu 300 razy. Wyglądem, szcze
gólnie na zdjęciach, bardzo przypomina M63, tylko trochę 
pomniejszoną.
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Zdjęcie wykonane przez 80-cm teleskop pracujący w systemie Ritchey-Chretien. Szesnaście ekspozycji 15-minutowych. Na zdjęciu mieści 
się cała galaktyka wraz zewnętrznym pierścieniem

a (J2000) 
<5 (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

11h, 05,8m 
- 00 °  02 ’

Lew
Galaktyka spiralna Sb 
10,0 
9,2

12,0’ x 6,0'
~7 Mpc 
+801 km/s

Galaktyka ta podobnie jak M63 jest zaliczana do dość 
licznej podgrupy galaktyk spiralnych mających słabo za
znaczone ramiona spiralne. Nazywane są one galaktyka
mi kłaczkowatymi lub kosmatymi (ang. flocullent). Ramio
na spiralne są liczne, lecz bardzo słabo zaznaczone, na 
ogół tworzą krótkie, luźno zorganizowane struktury poroz
dzielane na wiele fragmentów, nachylone pod pewnym ką
tem do płaszczyzny dysku. Galaktyki te często posiadają 
(tak jak w przypadku NGC 3521) rozległe halo, niepropor
cjonalnie wielkie w stosunku do samego dysku. Sama NGC 
3521 ma jasne halo rozciągające się na kilkanaście kilo- 
parseków ponad płaszczyznę dysku! Wokół galaktyki znaj
duje się bardzo rozległy pierścień materii wyglądający jak 
słabo zaznaczone, nieregularne, olbrzymie ramię spiral
ne. Struktura ta, choć niewidoczna na zdjęciu obok (zbyt 
mały kontrast), ma rozmiary dwa razy większe niż jasny 
optycznie dysk. Typowa galaktyka spiralna widziana w linii 
wodoru Ha ma charakterystyczny wygląd: wzdłuż ramion

spiralnych nanizane są jak koraliki na nitce obszary zjoni- 
zowanego wodoru (HU), będące miejscami silnej aktywno
ści gwiazdotwórczej. W przypadku naszej bohaterki jest 
inaczej. Zdjęcia wykonane w filtrze Ha pokazują, że co 
prawda są obszary zjonizowanego wodoru (widziane na 
zdjęciach optycznych jako czerwone plamki lub „placki”), 
lecz zupełnie nie podążają one za przebiegiem ramion spi
ralnych. Innymi słowy, nie wskazują one położenia ramion 
spiralnych jak to jest na przykład w naszej Drodze Mlecz
nej. Rozkład tych obszarów w centralnych częściach ga
laktyki jest zupełnie chaotyczny i jakieś ślady spiralnej struk
tury można dostrzec jedynie w północno-wschodnim seg
mencie galaktyki.

Być może wyjaśnienie osobliwej budowy tego typu ga
laktyk powinno uwzględnić charakter pola magnetyczne
go, jakie w nich występuje. Ma ono bowiem dość często 
znaczącą składową radialną a nie tylko horyzontalną. Pole 
magnetyczne podtrzymywane przez dynamo galaktyczne 
lub jakiś inny, obecnie niezrozumiały proces, prawdopo
dobnie ma znaczący, a może nawet decydujący wpływ na 
kształtowanie się spiralnych struktur. Wydaje się, że dopó
ki nie będziemy rozumieć związku pomiędzy tymi dwoma 
zjawiskami, nie zrozumiemy różnorodności struktur obser
wowanych w galaktykach spiralnych. Warto dodać, że ga
laktyka ta prawdopodobnie posiada w centralnej części po
przeczkę, co wywnioskowano na podstawie badań pręd
kości radialnych gwiazd w tych obszarach. Nie jest wyklu
czone, że w tej galaktyce różne części dysku obracają się 
w różnych kierunkach, co mogłoby wskazywać, że NGC 
3521 uformowała się ze zlania dwóch galaktyce spiralnych.

Dariusz Graczyk
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Wrzesień
Słońce

Słońce, w swym ruchu rocznym po ekliptyce, 23 września 
przekracza równik niebieski w punkcie równonocy jesiennej, 
wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astronomiczną je
sień. Dni stają się ciągle coraz krótsze. W Warszawie 1 wrześ
nia Słońce wschodzi o 3h47m, zachodzi o 17h24m, a 30 wrześ
nia wschodzi o 4h35m, zachodzi o 16h16m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2006 P[°] BnH L0[°]

IX 1 21,02 7,19 267,62
3 21,52 7,22 241,20
5 21,99 7,24 214,78
7 22,45 7,25 188,37
9 22,88 7,25 161,96
11 23,28 7,24 135,55
13 23,66 7,23 109,14
15 24,02 7,21 82,73
17 24,35 7,18 56,33
19 24,66 7,14 29,93
21 24,94 7,09 3,53
23 25,20 7,03 337,13
25 25,43 6,97 310,73
27 25,64 6,90 284,34

IX 29 25,81 6,82 257,94
X 1 25,96 6,73 231,55

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
21d06h25m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

W dniu 7 września wystąpi częściowe zaćmienie Księ
życa (widoczne w Polsce przy wschodzie Księżyca), a 22 
września obrączkowe zaćmienie Słońca (niewidoczne 
w Polsce).

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

września, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesią
cu następująca: pełnia 7d18h42m, ostatnia kwadra 14d11h15m, 
nów 22d11h45r" i pierwsza kwadra 30d11h04m. Wperygeum 
Księżyc znajdzie się 8 września o 3h06m, a w apogeum 
22 września o 5h20m.

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 

niewidoczny.
Nad ranem w ciągu miesiąca szybko pogarszają się 

warunki widzialności Wenus. O ile jeszcze na początku 
września można ją  odnaleźć ok. godzinę przed wschodem 
Słońca, świecącą z jasnością -3 ,9m na wysokości 7° nad 
wschodnim horyzontem, o tyle pod koniec miesiąca jej ob
serwacja stanie się już niemożliwa.

Mars znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest nie
widoczny.
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Rys. 1. Wenus i Saturn nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego we wrześniu i paździer
niku 2006 (około godzinę przed wschodem Słońca)

We wrześniu pogarszają się warunki wieczornej widzial
ności Jowisza, świecącego z jasnością —1,8m. Na początku 
miesiąca, pod koniec zmierzchu cywilnego (ok. godzinę po 
zachodzie Słońca) możemy go odnaleźć na wysokości 10° 
nad południowo-zachodnim horyzontem, jednak już pod 
koniec września wysokość ta zmaleje do 6°, co znacznie 
utrudni obserwacje planety oraz zjawisk zachodzących 
w układzie jego satelitów.

Nad ranem, coraz wyżej na niebie, wznosi się Saturn, 
świecący w gwiazdozbiorze Lwa z jasnością 0,7m. O ile na 
początku miesiąca znajdziemy go, na początku świtu cy
wilnego, na wysokości zaledwie 11° nad wschodnim hory
zontem, o tyle pod koniec września będzie już ona wyno
sić aż 34°. Przez teleskop możemy obserwować tarczę pla
nety o średnicy 17”, układ jej pierścieni oraz największych 
satelitów.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika widoczny jest 
Uran (o jasności 5,7m), a w pierwszej połowie nocy w gwiaz
dozbiorze Koziorożca możemy obserwować Neptuna (7,9m). 
Małe średnice tarcz tych planet (odpowiednio 3,7” i 2,3”) 
utrudniajądostrzeżenie jakichkolwiek szczegółów powierzch-
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niowych nawet przez większe teleskopy amatorskie, jednak 
już teleskop o średnicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 
100* pozwoli na dostrzeżenie tarczy Urana oraz odróżnie
nie obrazu Neptuna od obrazów dyfrakcyjnych sąsiednich 
gwiazd o podobnych jasnościach.

Wieczorem, na południowo-zachodnim niebie, można 
jeszcze próbować zaobserwować Plutona (13,9m), jednak 
potrzebny jest do tego teleskop o średnicy obiektywu przy
najmniej 15 cm.

We wrześniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla- 
netoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,0m). 8 IX: 21h26,3m,-29°31'; 18 IX: 
21h20,8m,-29°34’; 28 IX: 21h17,5m,-29°21’.

(6) Hebe, (jasność 8,5m). 8 IX: 20h34,9m,-20o58'; 18 IX: 
20h34,1m,-22°23’; 28 IX: 20h36,9m,-23°23’.

(7) Iris, Gasność 8,1m). 8 IX: 3h11,3m,25°10’; 18 IX: 
3h20,9m,25°55'; 28 IX: 3h27,4m,26°23’.

Meteory
Od 25 sierpnia do 8 września promieniują meteory z roju 

alfa Aurigidów [AUR]. Należą one do kompleksu mało ak
tywnych rojów związanych z kometą Kiesa (1911 II). W la
tach 1935, 1986 i 1994 odnotowano zwiększenia aktywno
ści roju (ZHR = 40). Radiant meteorów leży w gwiazdozbio
rze Woźnicy i ma współrzędne: a = 5h36m, Ó =  +42°. Maksi
mum aktywności tego mało aktywnego roju przypada 1 wrze
śnia o 6:30 UT. W tym roku porannym obserwacjom szyb
kich, często pozostawiających ślady meteorów, nie będzie 
przeszkadzał Księżyc w pierwszej kwadrze.

Przez cały wrzesień możemy też obserwować wolne, 
czerwonawe i często jasne meteory z mało aktywnego roju 
Piscidów (SPI) związanego z kometą Morehouse’a z 1907 r. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Ryb i ma współ
rzędne: a = 0h20m, <5 = -1°. Maksimum aktywności przypada 
20 września, w związku z czym w obserwacjach tego słabo 
zbadanego roju nie będzie przeszkadzał zbliżający się do 
nowiu Księżyc.

7d15h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
8d00h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA’’ 5/2002],

8d06h Minimalna libracja Księżyca (0,6°) w kierunku Mare Hum- 
boldtianum (zacienione).

9d22h Odkrycie gwiazdy e Psc (4,3m) przy ciemnym brzegu Księ
życa po pełni, widoczne w całej Polsce (Kraków 22h46m — 
Gdańsk 22h54m).

11d20h19m Gwiazda zmienna Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 

12d20h Odkrycie gromady otwartej Plejady przy ciemnym brzegu 
Księżyca przed ostatnią kwadrą widoczne w całej Polsce 
(Krosno 20h32m — Gdańsk 20h38m).

13d20h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],

1d05h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
1d19h Uran w opozycji do Słońca.
2d02h Maksymalna libracja Księżyca (10,2°) w kierunku Sinus Iri

dium (zacieniona).
4d00h16m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ( f i Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA’’ 6/2001],

5d04h Pluton nieruchomy w rektascensji.
6d02h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
6d21h05m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ( f i Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

7d Częściowe zaćmienie Księżyca. Zaćmienie widoczne we 
wschodniej Europie, prawie całej Azji, Afryce wschodniej, za
chodniej Australii oraz na Oceanie Indyjskim; w pozostałej 
części Afryki i Europy przy wschodzie Księżyca, w pozostałej 
części Azji i Australii przy zachodzie Księżyca. Maksymalna 
faza zaćmienia częściowego wyniesie 1,158. Przebieg za
ćmienia: wejście Księżyca w półcień: 16h42m, początek za
ćmienia częściowego: 18h05m, maksimum zaćmienia: 18h51m, 
koniec zaćmienia częściowego: 19h38m, wyjście Księżyca 
z półcienia: 21h00m. W Polsce zaćmienie widoczne przy 
wschodzie Księżyca.

Rys. 4. Schemat obrączkowego zaćmienia Słońca w dniu 22 
września 2006 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

F  EspenoK NASA/GSFC - Tftu, 1999 May 27

Z euwn M l  ewn 
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ko n ta k ty  cienia

U l = 09 .48:28.5 UT 
U2 = 09:54:29.9 UT 
U3 = 13:25:26.9 UT 
U 4= 13:31:28.9 UT
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14d15h Maksymalna libracja Księżyca (10,3°) 
w  kierunku Mare Australe (zacienione).

15d02h36m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],

15d19h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 0,2°. 

18d17h54m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 3/2003].

19d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne (mi- 
ryda) (8h16,6m, +11°44’) osiąga maksimum ja 
sności (6,8m) [mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA" 4/2004],

19d00h34m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA" 4/2003],

19d03h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°. 

20d Gwiazda zmienna długookresowa R Aql (mi- 
ryda) (19h06,4m, +8°14’) osiąga maksimum 
jasności (6,1m) [mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA’’ 3/2004],

2 i di 5 h złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°. 

22d Obrączkowe zaćmienie Słońca. Pas fazy ob
rączkowej przechodzi przez północną część 
Ameryki Południowej (Surinam i Gujanę Fran
cuską) oraz przez południowy Atlantyk. Faza 
maksymalna równa 0,935 nastąpi o godzinie 
11 h40'n w punkcie o współrzędnych (p = 21°S, 
A = 9°W. Maksymalny czas trwania fazy ob
rączkowej dla obserwatora na Ziemi będzie 
wynosił 7m09s. Częściowe fazy zaćmienia 
będą widoczne w całej Ameryce Południowej, 
na Atlantyku oraz w zachodniej i południowej 
Afryce. W Polsce zaćmienie niewidoczne. 

22d07h Minimalna libracja Księżyca (0,3°) w kie
runku Mare Frigoris (zacienione).

23d07h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°. 

23d04h05m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wówczas 180°, mamy 
zrównanie dnia z nocą i początek jesieni astro
nomicznej.

23d23h05m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 
Cyg osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 5,9m do 6,4m [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2005],

24d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°. 

25d20h11m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 1/2003],

26d09h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°. 

26d22h47m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol 
(/3 Per) osiąga minimum jasności. Jasność 
gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

28d Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (mi- 
ryda) (15h21,4m, +31°22’) osiąga maksimum 
jasności (7,3m).

28d21h31m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 3/2003],

29d20h Maksymalna libracja Księżyca (10,0°) 
w kierunku Sinus Iridium (zacieniona).

Rys. 5. Trasa planetoidy (6) Hebe na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca we wrze
śniu 2006 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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Rys. 6. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Mikroskopu we wrze
śniu i październiku 2006 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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Rys. 7. Trasa planetoidy (7) Iris na tle gwiazd gwiazdozbioru Barana we wrześniu i 
październiku 2006 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wschodu 
i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4h36m, zachodzi o 16h14"\ a 31 października 
wschodzi o 5h29r", zachodzi o 15h09m.

W październiku Słońce wstępuje w znak Skorpiona.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w  drugiej połowie 

października, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: pełn ia 7d03h13m, osta tn ia  kwadra 
14d00h26m, nów 22d05h14mi pierwsza kwadra 29d21h25m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 6d14h15m, a w apogeum 
19d09h37m.

Planety i planetoidy
Merkury, Wenus i Mars znajdują się na niebie w pobli

żu Słońca i są niewidoczne.
Z dnia na dzień pogarszają się warunki widzialności Jo

wisza, który zachodzi coraz wcześniej i już pod koniec paź
dziernika jego obserwacje staną się niemożliwe.

Wysoko na niebie w drugiej połowie nocy, w gwiazdo
zbiorze Lwa świeci Saturn jako „gwiazda" 0,7m.

Warunki obserwacji Urana i Neptuna w stosunku do 
września nie zmieniają się.

Pluton zachodzi wieczorem i jego obserwacja jest już 
raczej niemożliwa.

W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne 
planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,6m). 8 X: 21h16,8m,-28°54’; 18 X: 
21h18,5m,-28°15’; 28 X: 21h22,4m,-27°26’.

(7) Iris, (jasność 7,3m). 8 X: 3h30,1"\+26°31’; 18 X: 
3h28,9m,+26°16’; 28 X: 3h23,9m,+25°37'.

Meteory
Od 14 do 27 października promieniują szybkie meteory 

z roju epsilon Geminidów [EGEj, związanego z kometą C/ 
Ikeya (1964 N1). Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze 
Bliźniąt i ma współrzędne: a  = 6h48m, ó = +27°. W  bieżącym 
roku maksimum aktywności przypada 18 października, toteż 
w obserwacjach tego słabego roju nie będzie przeszkadzał 
zbliżający się do nowiu Księżyc.

Od 2 października do 7 listopada promieniują szybkie, 
białe meteory ze śladami, z roju Orionidów [ORI], związa
nego z kometą 1 P/Halley. Radiant meteorów leży na grani
cy gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: a = 
6h20m, <5 = +16°. W bieżącym roku maksimum aktywności 
przypada 21 października, jednak odnotowywano już także 
inne maksima. Warunki obserwacyjne w tym roku są bar
dzo dobre, gdyż w obserwacjach nie będzie przeszkadzał 
znajdujący się w nowiu Księżyc.

Od 6 do 10 października promieniują wolne meteory z ro
ju Drakonidów [GIA], związanego z kometą 21 P/Giacobi- 
ni-Zinner (dlatego zwane są również Giacobinidami). Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współ
rzędne: a  = 17h28m, ó = +54°. W roku bieżącym przewidy
wane jest maksimum w dniu 8 października o 14h30m 
i o 22h20m, jednak bardzo możliwe jest wystąpienie innych 
maksimów. Warunki obserwacji w tym roku są bardzo złe, 
w związku ze świecącym na niebie Księżycem tuż po pełni.

*  *  *

3d08h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
5d02h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
6d05h Minimalna libracja Księżyca (0,7°) w kierunku krateru Schic- 

kard (zacieniony).
8d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miryda) (17h07,8m, 

-16°06’) osiąga maksimum jasności (7,6m). 
gd0 ih08"> Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 
11"22h34m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
12d Gwiazda zmienna długookresowa R Hya (miryda) (13h29,7m, 

-23°17’) osiąga maksimum jasności (4,5m).
12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
12d11h Maksymalna libracja Księżyca (10,4°) w kierunku Mare 

Australe (zacienione).
16d16h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.
16d21h13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi

nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],

17d00h30'" Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

17d04h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
w odległości 24°49’.

17d17h31m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 

17d22"48m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

19d20h Minimalna libracja Księżyca (0,9°) w kierunku Mare Hum- 
boldtianum (zacienione).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2006 P [°] b  „ n L„[°]

X 1 25,96 6,73 231,55
3 26,08 6,63 205,16
5 26,18 6,53 178,77
7 26,24 6,41 152,38
9 26,28 6,29 125,99
11 26,28 6,17 99,61
13 26,26 6,03 73,22
15 26,21 5,89 46,84
17 26,13 5,74 20,46
19 26,02 5,58 354,08
21 25,87 5,42 327,70
23 25,70 5,24 301,32
25 25,49 5,07 274,95
27 25,26 4,88 248,57
29 24,99 4,69 222,20

X 31 24,69 4,50 195,82

P —  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

18d13h14m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.
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14d15h Maksymalna libracja Księżyca (10,3°) 
w kierunku Mare Australe (zacienione).

15d02h36m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 1/2003].

15d19h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 0,2°. 
18d17h54m Gwiazda zmienna f  Gem (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,6m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 3/2003],

19d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne (mi- 
ryda) (8h16,6m, +11°44') osiąga maksimum ja
sności (6,8m) [mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA” 4/2004],

19d00h34m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],

19d03h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°. 
20d Gwiazda zmienna długookresowa R Aql (mi- 

ryda) (19h06,4m, +8°14’) osiąga maksimum 
jasności (6,1m) [mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA” 3/2004],

21d15h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°. 
22d Obrączkowe zaćmienie Słońca. Pas fazy ob

rączkowej przechodzi przez północną część 
Ameryki Południowej (Surinam i Gujanę Fran
cuską) oraz przez południowy Atlantyk. Faza 
maksymalna równa 0,935 nastąpi o godzinie 
11 h40m w punkcie o współrzędnych </> = 21 °S, 
X = 9°W. Maksymalny czas trwania fazy ob
rączkowej dla obserwatora na Ziemi będzie 
wynosił 7m09s. Częściowe fazy zaćmienia 
będą widoczne w całej Ameryce Południowej, 
na Atlantyku oraz w zachodniej i południowej 
Afryce. W Polsce zaćmienie niewidoczne. 

22d07h Minimalna libracja Księżyca (0,3°) w kie
runku Mare Frigoris (zacienione).

23d07h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°. 
23d04h05m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego dłu

gość ekliptyczna wynosi wówczas 180°, mamy 
zrównanie dnia z nocąi początek jesieni astro
nomicznej.

23d23h05m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 
Cyg osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 5,9m do 6,4m [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA'’ 1/2005],

24d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°. 
25d20h11m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 1/2003],

26d09h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°. 
26d22h47m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol 

(P Per) osiąga minimum jasności. Jasność 
gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

28“ Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (mi- 
ryda) (15h21,4m, +31°22’) osiąga maksimum 
jasności (7,3m).

28d21 h31m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 3/2003],

29d20h Maksymalna libracja Księżyca (10,0°) 
w kierunku Sinus Iridium (zacieniona).

Rys. 5. Trasa planetoidy (6) Hebe na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca we wrze
śniu 2006 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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Rys. 6. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Mikroskopu we wrze
śniu i październiku 2006 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

październiku 2006 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wschodu 
i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4h36m, zachodzi o 16h14m, a 31 października 
wschodzi o 5h29m, zachodzi o 15h09m.

W październiku Słońce wstępuje w znak Skorpiona.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

października, bowiem kolejność faz Księżyca jest w  tym mie
siącu następująca: pełn ia 7d03h13m, osta tn ia  kwadra 
14d00h26m, nów 22d05h14mi pierwsza kwadra 29d21h25m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 6d14h15m, a w apogeum 
19d09h37m.

Planety i planetoidy
Merkury, Wenus i Mars znajdują się na niebie w pobli

żu Słońca i są niewidoczne.
Z dnia na dzień pogarszają się warunki widzialności Jo

wisza, który zachodzi coraz wcześniej i już pod koniec paź
dziernika jego obserwacje staną się niemożliwe.

Wysoko na niebie w drugiej połowie nocy, w gwiazdo
zbiorze Lwa świeci Saturn jako „gwiazda” 0,7m.

Warunki obserwacji Urana i Neptuna w stosunku do 
września nie zmieniają się.

Pluton zachodzi wieczorem i jego obserwacja jest już 
raczej niemożliwa.

W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne 
planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,6m). 8 X: 21 h16,8m,-28°54’; 18 X: 
21 h18,5m,—28°15'; 28 X: 21h22,4m,-27°26'.

(7) Iris, (jasność 7,3m). 8 X: 3h30,1"\+26°31’; 18 X: 
3h28,9m,+26°16’; 28 X: 3h23,9m,+25°37’.

Meteory
Od 14 do 27 października promieniują szybkie meteory 

z roju epsilon Geminidów [EGE], związanego z kometą Cl 
Ikeya (1964 N1). Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze 
Bliźniąt i ma współrzędne: a = 6h48m, <5 = +27°. W  bieżącym 
roku maksimum aktywności przypada 18 października, toteż 
w obserwacjach tego słabego roju nie będzie przeszkadzał 
zbliżający się do nowiu Księżyc.

Od 2 października do 7 listopada promieniują szybkie, 
białe meteory ze śladami, z roju Orionidów [ORI], związa
nego z kometą 1P/Halley. Radiant meteorów leży na grani
cy gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: a  = 
6h20m, d = +16°. W bieżącym roku maksimum aktywności 
przypada 21 października, jednak odnotowywano już także 
inne maksima. Warunki obserwacyjne w tym roku są bar
dzo dobre, gdyż w obserwacjach nie będzie przeszkadzał 
znajdujący się w nowiu Księżyc.

Od 6 do 10 października promieniują wolne meteory z ro
ju Drakonidów [GIA], związanego z kometą 21 P/Giacobi- 
ni-Zinner (dlatego zwane są również Giacobinidami). Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współ
rzędne: a = 17h28m, d = +54°. W roku bieżącym przewidy
wane jes t maksimum w dniu 8 października o 14h30m 
i o 22h20m, jednak bardzo możliwe jest wystąpienie innych 
maksimów. Warunki obserwacji w tym roku są bardzo złe, 
w związku ze świecącym na niebie Księżycem tuż po pełni.

*  *  *

3d08h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
5d02h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
6d05h Minimalna libracja Księżyca (0,7°) w kierunku krateru Schic- 

kard (zacieniony).
8d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miryda) (17h07,8m, 

-16°06’) osiąga maksimum jasności (7,6m).
9d01h08m Gwiazda zmienna f  Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 
11d22h34m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA’’ 1/2003], 
12d Gwiazda zmienna długookresowa R Hya (miryda) (13h29,7m, 

-23° 17’) osiąga maksimum jasności (4,5m).
12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
12d11h Maksymalna libracja Księżyca (10,4°) w kierunku Mare 

Australe (zacienione).
16d16h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.
16d21h13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi

nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005],

17d00h30m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA'’ 6/2001],

17d04h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
w odległości 24°49'.

17d17h31m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 

17d22h48m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA’’ 5/2002],

19d20h Minimalna libracja Księżyca (0,9°) w kierunku Mare Hum- 
boldtianum (zacienione).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2006 P[°] BnH Lnn
X 1 25,96 6,73 231,55

3 26,08 6,63 205,16
5 26,18 6,53 178,77
7 26,24 6,41 152,38
9 26,28 6,29 125,99
11 26,28 6,17 99,61
13 26,26 6,03 73,22
15 26,21 5,89 46,84
17 26,13 5,74 20,46
19 26,02 5,58 354,08
21 25,87 5,42 327,70
23 25,70 5,24 301,32
25 25,49 5,07 274,95
27 25,26 4,88 248,57
29 24,99 4,69 222,20

X 31 24,69 4,50 195,82

P —  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

18d13h14m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.
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Rys. 8. Schemat częściowego zaćmienia Księżyca w dniu 7 
października 2006 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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19d21h19m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001],

20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
20d00h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „ Uranii-PA ” 5/2002],

20d22h48m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

22d Gwiazda zmienna długookresowa R UMa (miryda) (10h44,6m, 
+68°47’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2004],

22d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, 
+31°01’) osiąga maksimum jasności (8,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2006],

22*01h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
22d01h30m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

22d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
22a10h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 4°.
23d06h Mars w koniunkcji ze Słońcem.
23d13h27m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 210°.
24d Gwiazda zmienna długookresowa U Ari (miryda) (3h11,1m, 

+14°48’) osiąga maksimum jasności (8,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2005],

24d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.
24d05h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
24d21h45m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 
25d07h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 0,7°.

26d00h00m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

27d06h Maksymalna libracja Księżyca (9,1°) w kierunku Sinus Iri
dium (zacieniona).

27d17h Wenus w koniunkcji górnej ze Słońcem.
28d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, 

+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2003],

28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
28d00h56m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 
29d00h Merkury nieruchomy w rektascensji.
29d04h Neptun nieruchomy w rektascensji.
31d Gwiazda zmienna długookresowa R Aqr (miryda) (23h43,8m, 

-15° 17’) osiąga maksimum jasności (6,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2003],

31 d01 hi2 m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie 
uniwersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym we wrześniu w Pol
sce „czasie letnim”, należy dodać 2 godziny, po wprowadzeniu 
w październiku „czasu zimowego” należy dodać 1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano 
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce. 

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.

Opracował T. Ściężor

Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w październiku 2006 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, 
VI — Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Puchar, Rak, Ryby
Obiekt

Rodzaj
obiektu

a
[ h : m : s ]

ó

1
<

£ I--
--

--
-

Rozmiary
kątowe

Obserw. wizualne 
D[mm] / pow.

Obserw. fotograficzne 
D[mm] /F[mm]

PUCHAR

NGC 3887 G 11:47:04,6 -16:51:14 10,6 3,3'x2,7'

170-200/100x 150-200/2000

NGC 3962 G 11:54:39,8 -  13:58:29 10,7 2,9«2,6'

NGC 3511 G 11:03:23,7 -23:05:11 10,8 5,4'x2,2‘

NGC 3981 G 11:56:07,0 -  19:53:50 11,0 3,9'x1,5'

NGC 3513 G 11:03:45,8 -23:14:39 11,1 2,8'x2,3'

NGC 3672 G 11:25:00,0 -  9:48:00 11,4 4,'x2,1'

200-250/120x 200-250/2000

NGC 3892 G 11:48:01,0 -  10:57:44 11,5 2,8'x2,2'

NGC 3497 G 11:07:18,1 -  19:28:17 11,6 3,5'x1,8'

NGC 3955 G 11:53:57,2 -  23:09:52 11,7 3,2'x1,3'

IC 2627 G 11:09:53,5 -  23:43:36 11,8 2,7'x2,6'

RAK

M 44 GO 08:39:57,2 +19:40:21 3,1 70' 30-50/10x 30-50/85-300

M 67 GO 08:51:24,0 +11:49:00 6,9 25' 40-60/8-15x 40-70/135-500

NGC 2775 G 09:10:20,1 +7:02:14 10,4 4,5'x3,5' 150/80-100x 150/1500-2000

NGC 2672 G 08:49:21,8 +19:04:28 11,6 2,6'x2,4'

200-250/120x 200-250/2000NGC 2513 G 08:02:24,7 +9:24:50 11,6 2,5'x2,0'

NGC 2749 G 09:05:21,3 +18:18:49 11,7 2,0’x1,7'

RYBY

M 74 G 01:36:41,7 +15:47:00 9,1 10,5'x9,5' 70-100/40-80x 80/800-1200

NGC 524 G 01:24:47,8 +9:32:19 10,4 2,8'x2,8'
150/80-100x 150/1500-2000

NGC 488 G 01:21:46,6 +5:15:21 10,4 5,2'x4,1'

NGC 660 G 01:43:01,8 +13:38:37 10,7 8,3’x3,1'
170-200/100x 150-200/2000

NGC 315 G 00:57:49,0 +30:21:07 11,2 3,0'x2,5’

NGC 507 G 01:23:40,0 +33:15:24 11,3 3,1'x3,r

200-250/120x 200-250/2000

NGC 741 G 01:56:20,9 +5:37:43 11,3 3,2’x3,1'

NGC 520 G 01:24:34,7 +3:47:39 11,3 4,5'x1,8'

NGC 474 G 01:20:06,7 +3:24:58 11,3 7,1'x6,3'

NGC 410 G 01:10:58,8 +33:09:09 11,5 2,4'x1,3'

NGC 514 G 01:24:03,9 +12:55:02 11,6 3,5'x2,9'

NGC 7785 G 23:55:18,9 +5:54:58 11,6 2,3'x1,4'

NGC 7562 G 23:15:57,6 +6:41:14 11,6 2,1'x1,6'

NGC 718 G 01:53:13,0 +4:11:44 11,7 2,8'x2,5'

NGC 470 G 01:19:44,8 +3:24:33 11,7 2,8'x1,7'

NGC 7541 G 23:14:43,2 +4:32:04 11,7 3,5'x1,4'

NGC 266 G 00:49:47,8 +32:16:39 11,8 3,5'x3,3'

NGC 57 G 00:15:30,9 +17:19:45 11,8 2,2’x1,9'

NGC 63 G 00:17:45,5 +11:27:00 11,8 1,7'x1,r

NGC 128 G 00:29:14,9 +2:51:54 11,8 3,4'x1,0'

NGC 676 G 01:48:57,2 +5:54:22 11,9 4,3'x1,5'

G —  galaktyka, GO —  gromada otwarta
Wiesław Skórzyński
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recenzje U-PA

Andrzej Branicki „Obserwacje i po
miary astronomiczne” (323 s., Wydaw
nictwo Uniwersytetu Warszawskiego)

Książka Andrzeja Branickiego pt. Ob
serwacje i pomiary astronomiczne za
wiera zbiór propozycji kilkudziesięciu 
prostych astronomicznych obserwacji 
i pomiarów, możliwych do wykonania 
z pomocą ogólnie i łatwo dostępnego 
albo wręcz wykonanego we własnym 
zakresie instrumentarium. Zgodnie z in
tencją autora, wyrażoną we wstępie do 
książki, jest ona adresowana głównie do 
studentów fizyki jako zbiór ćwiczeń do 
kursu astronomii ogólnej. Nie wydaje się 
jednak, aby pod względem formy czy 
treści proponowane ćwiczenia odpowia
dały programowi typowego kursu astro
nomii ogólnej. Co więcej, zawarte 
w książce ćwiczenia zostały celowo 
ograniczone do takich, w których są wy
korzystane obserwacje i pomiary wyko
nane przez samego wykonującego ćwi
czenia. Nie ma tam zadań, które byłyby 
oparte na istniejących i dostępnych 
zbiorach danych zewnętrznych. Nie 
oznacza to jednak, aby proponowane 
w książce ćwiczenia nie stanowiły war
tościowego rozszerzenia kursu astrono
mii, szczególnie, co autor niejednokrot
nie podkreśla, gdy kurs taki ma stanowić 
przygotowanie nauczyciela fizyki do 
prowadzenia zajęć z astronomii. Co wię
cej, moim zdaniem, może służyć ona 
jako podręcznik (albo przynajmniej zna
czący jego fragment) do kursu „Dydak
tyki astronomii” dla nauczycieli fizyki 
i astronomii.

Szczegółowe i jasne opisy ćwiczeń 
ułatwiają ich wykonanie także osobom

nie mającym elementarnego przygoto
wania w zakresie astronomii i będącym 
na początkowym etapie poznawania za
gadnień astronomicznych. Właśnie dla 
takich osób książka ta może okazać się 
szczególnie cenna, gdyż wiele propono
wanych ćwiczeń dotyczy zjawisk dosyć 
powszechnych, ale ważnych. Ich do
strzeżenie i analiza, poprzez osobiście

Andrzej Branicki

Obserwacje 
i pomiary 
astronomiczne

dla studentów, uczniów  \̂ Ł 
i miłośników astronom ii '

dokonane obserwacje i pomiary, może 
nie tylko dostarczyć sporych satysfak
cji, ałe także pobudzić do zainteresowa
nia astronomią, fizyką i matematyką 
i zainspirować do dalszych samodziel
nych obserwacji i badań. To bardzo cen
na dydaktyczna wartość książki, która 
ukazuje w interesującej formie postrze
ganie i poznawanie otaczającego nas 
świata.

Książka podzielona jest na dwa dzia
ły, formalnie wyodrębniające obserwa
cje i pomiary.

Część pierwsza zawiera ogólną cha
rakterystykę obiektów i obserwacji 
astronomicznych. Rozszerzona jest
0 kilka dodatków zawierających opis
1 instrukcje wykonania prostych urzą
dzeń obserwacyjno-pomiarowych.

Część druga obejmuje właściwe ćwi
czenia, których stopień trudności jest 
jednak bardzo zróżnicowany. Obok do
syć prostych, dotyczących np. wyzna
czenia promienia Ziemi, odległości do 
Księżyca czy obrotu Słońca itd. stano
wiących ilustrację sposobów, w jakich 
dochodzono do wyznaczenia tych wiel
kości, są ćwiczenia wymagające więk
szej wiedzy i umiejętności (np. znajo
mości matematyki i informatyki), jak np. 
określanie profili gęstości gwiazd w gro
madach czy zliczeń gwiazd w Galakty
ce. Jednakże nawet te pierwsze, mimo że 
nie wnoszą istotnie nowych merytorycz
nie treści, a stanowią jedynie przybliżo
ne powtórzenie znanych już pomiarów, 
stanowią doskonałą ilustrację ludzkiej po
mysłowości, umiejętności wnioskowania 
i kojarzenia i bardzo dobrze wprowadzają 
w atmosferę i tok naukowych badań. 
Możliwość samodzielnego i łatwego do 
skonfrontowania z rzeczywistymi warto
ściami pomiaru może być doskonałą in
spiracją do dalszych badań i samodziel
nego formułowania nowych zadań. Część 
druga zawiera także szereg dodatków, 
w których opisano sposoby dokonywa
nia pomiarów, a także podano wartości 
podstawowych wielkości fizycznych 
i astronomicznych wykorzystywanych 
w proponowanych ćwiczeniach i opis 
użytych w nich symboli. Bardzo cenny 
jest dodatek zawierający kody progra
mów komputerowych do wyznaczania 
gęstości gwiazd w gromadach i zliczeń 
gwiazd.

Obszerne wprowadzenie do każdego 
ćwiczenia, uwzględniające historyczne 
tło badań, uzupełnione szeregiem prak
tycznych wskazówek i instrukcji może 
stanowić cenną pomoc dydaktyczną dla 
nauczycieli przyrody i fizyki w szkołach 
podstawowych i średnich. Może też oka
zać się bardzo pomocne przy prowadze
niu kółek astronomicznych. Z tych przy
czyn omawiana książka wydaje się 
wartościową pozycją w podręcznej bi
blioteczce nauczyciela fizyki i astrono
mii.

Andrzej Strobel

uśmiechnij się!;)
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astronomia i muzyka

Powrót braci Syriusza

Przyznaję się... ostatnio słucham 
głównie muzyki pozyskanej 
z Internetu, ale tu zastrzegam, 

się, iż żadnych nielegalnych peer to 
peer nie używam. Okazuje się, że jest 
sporo ciekawej niekomercyjnej muzy
ki udostępnionej przez jej twórców. Ba! 
Powstają całe projekty muzyczne reali
zowane poprzez internetowe medium 
— o jednym z nich napiszę w następ
nym wydaniu „Uranii”.

Gdy piszę te słowa, w słuchawkach 
po raz kolejny (w pętli) słucham nie- 
wydanego wcześniej oficjalnie materia
łu „Horror Vacui” legendarnej polskiej 
formacji Deliver. Tworzyło ją  dwóch 
muzyków: Agim Dżeljilji i Piotr Ma- 
kiewicz. Wydana w 1994 r. przez Digi- 
ton płyta „Bracia Syriusza” była wiel
kim wydarzeniem na krajowym rynku 
muzyki elektronicznej. Ta trzyczęścio
wa suita (Syriusz A, Syriusz B, Syriusz 
C) do tej pory uważana jest za jedno 
z najlepszych dokonań polskich twór
ców w tej dziedzinie. We wkładce do 
płyty można przeczytać słowa redak
tora Jerzego Kordowicza: Muzyka 
nadciąga falami, zmienia barwy i fak
turę. Snuje się jak  wyobrażenia o fan
tastycznych, nieodkrytych przestrze
niach, ja k  malarskie wizje mgławic, 
skupisk planet i planetoid zawieszo
nych w oparach kosmicznego pyłu. 
Trafnie oddają one emocje towarzyszą
ce słuchaniu płyty.

O kolejnej planowanej przez Digi- 
ton płycie Delivera tylko słyszałem, ale 
sam materiał muzyczny pozostawał 
niedostępny moim uszom. Aż do tej 
pory. Za sprawą internetowego forum 
dyskusyjnego (forum.tangerinedre- 
am.pt) autorzy zgodzili się udostępnić 
materiał w Sieci. Aktualnie jest dostęp
ny w postaci archiwum (rar) zawiera
jącego pliki formatu ogg pod adresem 
www.otchlan.pl/el_muzyka/deliver/.

Co do samej muzyki jest to raczej 
rock progresywny, za sprawą wokalu 
(ale nie tylko) kojarzący się z twórczo
ścią niemieckiej grupy Eloy, okraszo
ny (jak to ładnie określił jeden z foru- 
mowych kolegów) delikatną poświatą 
elektroniki. W warstwie fabularnej, 
podobnie jak w przypadku twórczości 
Eloy, i tu mamy do czynienia z pene
tracją przestrzeni kosmicznych. Histo
rie tu jednak są bardziej mroczne...

Wielka szkoda, że (ponoć wytłoczo
ne!) płyty „Horror 
Vacui” nie wyszły 
na światło dzien
ne z nieistniejącej 
już dziś firmy. Po
pularność tego ro
dzaju muzyki już 
przeminęła, ale z 
tego co słyszę w 
słuchawkach, był
by to niewątpliwy 
hit w kręgach mi

łośników rocka progresywnego jak
i elektronicznego.

Nie istnieje firma Digiton, nie ist
nieje zespół Deliver. Lider zespołu, 
Agim, udziela się w formacji Ósziba- 
rack (www.oszibarack.pl), z którą kon
certuje w kraju i na świecie, ale to już 
inny rodzaj muzyki...

Jacek Drążkowski

NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE DRUKOWANY ATLAS NIEBA PO POLSKU IW PRZYSTĘPNEJ CENIE

WIELKI ATLAS NIEBA
www.brych.net/atlas.html

Informujemy, że ze względu na wyczerpanie nakładu kończy
my sprzedaż „Wielkiego atlasu nieba”. Osoby chcące kupić atlas 
prosimy o zgłoszenia pisemne na adres piotr@brych.net lub Piotr 
Brych, ul. Palestyńska 8/5, 03-321 Warszawa.

Ze względu na fakt, że pozostało tylko kilkadziesiąt egzempla
rzy, o możliwości zakupu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANU-PA
Prenumerata na rok 2006 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
Bank Millennium S.A. o/Toruń 

Nr 44 116022020000000055305241

Wszelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych 
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14/61 1  30 08
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relaks z Uranią Krzyżówka
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Rozw iązaniem  krzyżów ki z „Uranii- 
-PA” nr 2/2006 jest hasło: „PIWNICE 
POD TORUNIEM”.

Nagrody w postaci płyt audio CD wylosowali: Jan 
Jaw orski z Łukówca i Jan  M aszkowski ze 
Szczecinka. Gratulujemy. Nagrody wyślemy 
pocztą. Wszystkich zapraszamy do nowej zaba
wy. Do diagramu należy wpisać słowa odpowia
dające poniższym opisom (wszystkie występują 
w bieżącym zeszycie „Uranii”!). Litery z wyróż
nionych pól utworzą hasło, które jest rozwiąza
niem krzyżówki.

1. Migracja ...; proces zacieśniania orbity pla
nety

2. Jest tam Watykańskie Obserwatorium

3. Może być obserwowalna lub absolutna

4. Rój z Bliźniąt

5. Planety krążące wokół jednej gwiazdy

6. Jeden z księżyców Saturna

7. Lina, po której można by wynosić materiały 
na orbitę

8. Perły ...

9. Rene Descartes

10. Kongregacja Indeksu i Świętego Oficjum

11. ... Brązowych Karłów

12. Wstrzymał Słońce nad Gibeonem

13. Model powstawania układów planetarnych

14. Miejsce pracy prof. Opolskiego

15. Walczyli z Medami w 585 r. p.n.e.

16. Zwyciężczyni XLIX Olimpiady Astronomicz
nej

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy dwa „Wielkie atla
sy nieba” Piotra Brycha. Na rozwiązania czekamy do końca czerwca br. 
Osoby nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć do roz
wiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Prenumera
torzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną.

Słowa kluczowe w krzyżówce z „Uranii-PA" 2/06: 1. Drapera, 2. Krzemiany, 3. Iwanowska, 
4. Maundera, 5. Rubincam, 6. Capricomus, 7. Protuberancje, 8. Petit Prince, 9. Hestroffer, 
10. StarDust, 11. Chatteijee, 12. Volkoff, 13. STEREO, 14. Neutron, 15. Pandora, 16. He- 
wish, 17. Russell, 18. Plazma.

Cometography.com
Currently Visible Comet* (By Greg C rink law) 

Currant and Future Comets (By G. W. Kronk)

Ciekawe strony internetowe...

Periodic Comet Catalog 

Memorable Comets of the Patt

Sponsored  by  SpaceWeather.c

Autorem dzisiejszej propozycji jest Gary W. Kronk, jego stro
na http://cometography.com zawiera sporo informacji na temat 
komet — zarówno tych widocznych aktualnie na niebie czy 
spodziewanych w najbliższej przyszłości, jak i obserwowanych 
w przeszłości. Można też tutaj znaleźć katalog komet perio
dycznych, informacje na temat ważniejszych historycznych 
komet wraz z parametrami orbit komet obserwowanych w okre
sie od XV do XVII stulecia. Oddzielne hasło „Links” oferuje 

dostęp do szeregu interesujących stron związanych z przedmiotem. Niektóre odnośniki w obrębie dzisiejszej 
strony niestety nie działają, chociaż inne informacje są zaktualizowane. Ciekawa jest też inicjatywa przedstawie
nia biografii odkrywców komet — jak na dzień dzisiejszy znajduje się ona jednak w stanie embrionalnym — poza 
imionami i nazwiskami (wraz z latami, w których żyli) jedynie nieliczne nazwiska prowadzą do odpowiadających 
im biografii. Warto również wspomnieć, że Gary W. Kronk jest autorem obszernej, zaplanowanej na sześć tomów 
(dwa już wyszły w Cambridge University Press) monografii pt. Cometography. Zamiarem autora jest zebranie 
w jednym miejscu informacji na temat wszystkich zaobserwowanych komet. Miejmy nadzieję, że z czasem na 
proponowanej dziś stronie będzie przybywało informacji interesujących naszych Czytelników. (rs)
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Dwa zdjęcia z ostatniego zaćmienia Słońca wykonane z okolic miasta Manavgat w Turcji. Pierwsze przedstawia fazę całkowitą, a dru
gie moment bezpośrednio po trzecim kontakcie. Obydwa zostały zrobione obiektywem MTO-1000 (faza całkowita dodatkowo z kon
werterem), na negatywie Fuji 800 ASA, aparatem Praktica. Nie były poddawane żadnej obróbce (jedynie doświetlane). Fot. Marcin 
Filipek



Halo słoneczne sfotografowane kilkanaście minut po zakończeniu zaćmienia Słońca z 29 marca br. Jak pisze autor zdjęcia: Niemoż
ność wyjazdu do Turcji i ppdziwiania kocony zostały m i wynagrodzone w ten oto sposób. Fot. Bartosz Pilarski. Żnin •


