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W galaktykach fascynuje nie tylko to, co widzimy, ale i to, czego nie widać. Wielka spiralna galaktyka NGC 1232 sfotografowana 
szczegółowo za pomocąjednego z najnowszych wielkich teleskopów jest tego dobrym przykładem. Widoczny obraz jest zdomi
nowany przez miliony jasnych gwiazd i ciemny pył, wplątane w grawitacyjny wir spiralnych ramion obracających się wokół cen
trum. Wzdłuż nich widzimy skupione gromady otwarte, zawierające głównie jasne niebieskie gwiazdy, a między nimi możemy 
zobaczyć ciemne pasy gęstego, międzygwiezdnego pyłu. Mniej widoczne, ale wykrywalne są miliardy przyćmionych, normalnych 
gwiazd ciągu głównego i ogromne obszary międzygwiezdnego gazu, dające łącznie taką masę, że to właśnie one dominują 
dynamikę wnętrza galaktyki. Niewidoczne są znacznie większe ilości materii w formie, której jeszcze nie znamy —  ta dominująca 
ciemna materia jest potrzebna, aby wyjaśnić obserwowany ruch w zewnętrznych obszarach galaktyki. Ale co to jest?

Czy tak wygląda z daleka nasza Droga Mleczna? Podobna rozmiarami oraz kształtem ramion do naszej (choć bez centralnej 
poprzeczki) galaktyka spiralna NGC 3370 znajduje się w odległości około 100 min lat św. w gwiazdozbiorze Lwa (Leo). Zarejestro
wana powyżej z niezwykłymi szczegółami przez Zaawansowaną Kamerę do Przeglądów Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, duża 
i piękna galaktyka spiralna jest nie tylko fotogeniczna. Jej bardzo wyraźny obraz pozwala badać pojedyncze gwiazdy— cefeidy. Te 
pulsujące gwiazdy wykorzystano do dokładnego zmierzenia odległości galaktyki. NGC 3370 została wybrana, ponieważ w 1994 r. 
w niej właśnie miał miejsce gwiezdny wybuch dobrze znanego rodzaju —  supernowa typu la. Porównując znanąodległość do tej 
standardowej świecy, jakąjest supernowa, na podstawie pomiarów cefeid z obserwacjami bardziej odległych supernowych moż
na było uzyskać kolejne wskazówki na temat rozmiarów oraz tempa ekspansji całego Wszechświata.
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w wasze ręce ostatni tegoroczny numer. Rozpoczyna go 

przypomnienie o proklamowaniu przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
roku 2009 Międzynarodowym Rokiem Astronomii. To będzie wyjątkowy rok 
dla nas, astronomów i miłośników astronomii, w którym musimy pokazać 
naszym sąsiadom i przyjaciołom, ja k  wygląda Wszechświat, ja k  każdy z nas 
może przyczynić się do lepszego poznania jego tajemnic. Dla wszystkich, 
naszych P. T. Czytelników i zwykłych spoglądaczy na niebo, „ Urania-Postępy 
Astronomii ” ogłaszają konkurs na najciekawsze obserwacje astronomiczne 
2009 r. Możemy obiecać, że nagrody dla zwycięzców będą ciekawe 
i wartościowe.

Dużo miejsca poświęcamy w tym numerze aktywnym jądrom galaktyk. Marcin Gawroński 
z Torunia daje gruntowny przegląd badań tych obiektów, od pierwszych zaskakujących odkryć 
sprzed przeszło 50 laty, po współczesne badania najnowszymi technikami radiowymi i optycznymi. 
Gorąco zachęcam Państwa do lektury tego artykułu.

Kopernikowskie De Revolutionibus wciąż dostarcza nam nowych wątpliwości i zagadek, 
których rozwiązanie jest ważne z punktu widzenia historii nauki. W artykule Tajemnice de 
Revolutionibus Krzysztof Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie przedstawia 
nam te zagadki i tajemnice. Przy okazji pokazuje nam warsztat pracy historyka nauki. Każde 
nieomal zdanie, każde stwierdzenie, nie może być gołosłowne, a wręcz przeciwnie, dobrze 
uargumentowane z powołaniem się na źródła. Lektura tego artykułu była dla mnie fascynująca.

Andrzej Pilski wspomina 30 lat Wakacji w Planetarium we Fromborku. Akcja zaczęła się 
w 1978 r. — do Fromborka zostali zaproszeni wolontariusze, którzy zgodzili się pomagać przy 
pokazach sztucznego nieba i jego ruchów w Planetarium i pokazach prawdziwego nieba przez 
teleskopy w zamian za spartańskie warunki bytowania. Chętnych było dość dużo, a spojrzenie 
wstecz napawać może dumą z dokonań tych młodych, oddanych astronomii, społeczników.
Niestety, ostatnio zapał ten jakby wygasa.

Niedawno minęła 120 rocznica śmierci płońskiego lekarza i astronoma Jana W. Jędrzejewicza. 
W nawiązaniu do tej rocznicy, rodzący się Oddział PTMA w Płońsku, wespół z  Miejskim Centrum 
Kultury zorganizował Sesję przypominającą znaczenie i rolę dr. J. W. Jędrzejewicza w polskiej 
i światowej astronomii X IX  w. oraz roli milośniczej astronomii we współczesnej nauce. Pisze o tym 
organizator płońskiej Sesji, Adam Derdzikowski.

W Rozmaitościach zamieszczamy liczne doniesienia o nowych odkryciach. Galerię galaktyk, 
prowadzoną przez Dariusza Graczyka, wypełniamy opisem jednej tylko galaktyki —  odkrytej przez 
Wiliama Herschela w 1785 r. NGC 4494. W naszych recenzjach przedstawiamy ciekawy 
„poradnik-album ” astronomiczny lana Ridpatha: ,, Astronomia. Gwiazdozbiory-Planety- 
Instrumenty astronomiczne ” w tłumaczeniu Andrzeja Sołtana. Z  całym przekonaniem polecamy tę 
książkę.

Kalendarz astronomiczny omawia ju ż  zjawiska i ciała niebieskie widoczne w pierwszych 
dwóch miesiącach przyszłego roku. Nie zabrakło też tradycyjnych działów naszego pisma: 
Astronomii w szkole, Felietonu muzycznego, wskazania ciekawych stron internetowych itp.

Uzyskaliśmy kod kreskowy dla naszego czasopisma. To było warunkiem koniecznym, aby 
Urania mogła być sprzedawana w ogólnopolskiej sieci KMPIK-ów. Mamy więc nadzieję, że 
w Międzynarodowym Roku Astronomii Urania-Postępy Astronomii staną się czasopismem łatwiej 
docierającym „pod strzechy” wszystkich zainteresowanych.

Życzę Państwu wspaniałej pogody i interesujących obserwacji.

Toruń w październiku 2008 r. / e
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czytelnicy piszą. 03
Czyżby Kol. Konrad Rudnicki 

,zapisał się” do ruchu NEW AGE?
C zyta łem  a rty k u ł K o leg i 
Konrada pt. Powstaje nowa 
„a s tro n o m ia  p ra k ty c z n a ” 
z narastającym zdumieniem. 
P rzeczytaw szy zatem , że 
„astronomia praktyczna” to m. 
in. astrologia, a także kilka 
innych uwag na temat astro
logii oraz o wpływie zjawisk 
kosmicznych na biosferę Zie
mi, przyglądnąwszy się uważ
nie zamieszczonemu w arty
kule rysunkowi, przypomnia
łem sobie pewien epizod. Kie
dy w 1980 r. ukaza ło  się 
p ie rw sze  w ydan ie  m oje j 
książki Astrologia. Astrono
mia. Astrofizyka (LSW, War
szawa), to Koledzy: Marcin 
Kubiak i Kazimierz Stępień 
oznajmili mi surowo, żebym 
nie przeprowadzał t a k i e j  
rehabilitacji astrologii, bowiem 
wpływ zjawisk i rytmów ko
smicznych na Ziem ię i jej 
biosferę nie ma nic wspólne
go z astrologią. Krótko mó
wiąc: nie ta ideologia. Wycią
gnąłem z tej rozmowy właści
we wnioski.

A Kol. Rudnicki nadal leje 
stare wino w nowe dzbany, 
w dodatku jakby plącze poję
cia. Owszem, powstała ko- 
smoekologia, ale i ona nie 
ma nic wspólnego z astro
logią. Zresztą dodawanie sło
wa ekologia czy nawet eko- 
stało się od pewnego czasu 
nader powszechne, a wręcz 
nadużywane. Mamy zatem 
i ekopralnię, i żywność ekolo
giczną itd., itp.

Mniejsza zresztą z tym. 
Przejdę do dalszej części. 
Kol. Konrad nie pisze tego 
wprost, ale znana mi jest od 
dawna jego fascynacja kulturą 
i „nauką” hinduską. (Przykro 
mi, lecz nie widzę niczego po
zytywnego w czczeniu bogini 
Kali i w spalaniu żywcem 
wdów razem ze zmarłym mał
żonkiem — to jest po prostu 
barbarzyństwo). Zamiast tego 
pisze: Z jakimi trudnościami ta 
nowa świadomość się buduje 
[...]. Jaka znowu nowa?!  Jak 
New Age, który obrósł prze
sądami orientalnymi i prahin- 
duskimi? Ale do rzeczy. Autor 
ma mi po prostu za złe, że kry
tykuję jeden (!) rozdział mo

nografii Honoraty Korpikie- 
wicz pt. Kosmoekologia. Ob
raz zjawisk, w którym właśnie 
odwołuje się ona do takich 
pojęć, jak astrologia me
dyczna, prana, ki, mana, ru- 
ach, czakram... Nic dodać, 
nic ująć. Ciekawe, dlaczego 
Kol. Konrad to przemilczał? 
Zresztą o czakramie może 
sobie pisać mój kolega Le
szek Mazan, jest to jego licen
tia poetica.

Co gorsza, z tych rozwa
żań wydaje się wynikać, że 
z Autora jest taki chrześcija
nin, jak ze mnie ateista...

Powróćmy jednak do spra
wy, o której Kol. Konrad nie 
ma najmniejszego pojęcia. 
Otóż na Wydziale Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowi
ska AGH prowadzę wykład 
monograficzny pn. „Kosmo- 
chemia i kosmoekologia”, na 
który zapisuje się rok rocznie 
po kilkudziesięciu słuchaczy 
z IV i V roku inżynierii środo
wiska, a także — geodezji

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 łamy!

i kartografii. Otóż w literaturze 
zalecanej do tego przedmio
tu podaję między innymi takie 
pozycje Honoraty Korpikie- 
wicz:

— Kosmogeneza. Czło
wiek w Układzie Planetarnym 
Słońca-,

— Kosmoekologia z ele
mentami etyki holistycznej. 
Hipoteza Gai-Uranosa.

Świadczy to dobitnie, iż 
jest całkiem inaczej, niż to su
geruje Autor w artykule o so- 
gennante „astronomii prak

tycznej”. Also spracht Zaratu
stra!

Właśnie — Autor kończy 
artykuł słowami: [ . .. ] nowa 
astronom ia praktyczna.
Znowu nowa? Jak głupawy 
ruch New Age?

Nic tedy dziwnego, że na 
zakończenie tej polemiki za
cytuję słowa z piosenki Ry
szarda Rynkowskiego:

Nie dajmy się też zwario
wać...

T. Zbigniew Dworak

SCALA NATURAE ET SPIRITU 
i wzajemne powiązania

" V

Świat ducha

Świat
materii

nieożywionej

Świat

~ V

9. Bóg  -  Transcendencja 
8. (Archanioły i Anioły) 
7. Dusza  -  Psyche

Teogonia
Teologia
Psychologia

6. (Filozofia) Filozofia Przyrody 

ł
Biologia (i Geografia) 

i

4. Plazma (fizyczna) 
3. Stan gazowy 
2. Stan ciekły 
1. Stan stały

„Stany”

Kosmologia
Astronomia
Fizyka
Chemia

Nauki

Religia

Socjologia

Informatyka

Technologia 
i Inżynieria

Zastosowania

Chcąc uniknąć nieporozumień, ułożyłem taki oto schemat (zob. „Przegląd Geofizyczny”, t. LII, 
z. 3-4, 2007, aby odróżnić świat ducha od świata materii. Można go interpretować na różnych 
poziomach, wskazując na wielorakie powiązania
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244 Międzynarodowy rok astronomii tuż, tu i...
Andrzej Woszczyk
Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2009 Międzynarodowym Ro
kiem Astronomii. Formalny wniosek został złożony przez Republikę Włoską (2001 r.), 
a pretekstem była, przypadająca w 2009 r„ 400 letnia rocznica skierowania przez Gali
leusza teleskopu na niebo i rozpoczęcie w ten sposób trwającej do dziś epoki wspania
łych odkryć

246 Aktywne jądra galaktyk
Marcin Gawroński
Za początek badań nad aktywnymi jądrami galaktyk (A GN) można uznać identyfikację 
w 1954 r. galaktyki macierzystej radioźródła Cygnus A. Wraz z rozwojem technik ko
smicznych AGN-y zaczęto badać także w dalekiej podczerwieni, w nadfiolecie oraz 
promieniowaniu rentgenowskim. Duża liczba danych, pochodzących z różnych telesko
pów i pokrywająca szeroki zakres widma promieniowania elektromagnetycznego, wy
magała nowych idei dotyczących uniwersalnych własności tych obiektów

256 Tajemnice „De Revolutionibus”
Jarosław Włodarczyk
Z powstaniem astronomii heliocentrycznej ijej przedstawieniem « ’ dziele „ O obrotach " 
Mikołaja Kopernika wciąż wiążą się zagadki ważne z punktu widzenia historii nauki. 
Niektóre z nich przybliża Czytelnikom autor znany zm .in .z poczytnej książki „ Sherlock 
Holmes i kod Wszechświata ”

■■■ w kolorze: NGC 1232 i NGC 3370 (o.II); Warstwy klifów na północnym Marsie 
(w.II-111); 30 lat Wakacji w Planetarium (w.IV); Galeria Uranii (w. I, o. III); Powierzchnia 
Io w  budowie (o.IV)

255 rozmaitości: Tajemnicze obłoki srebrzyste (255); Haumea — piąta planeta 
karłowata (264); Nagroda Nobla z fizyki (271); Zderzenie zplanetoidą (271); 
Kosmiczny wypływ na przestrzeni miliardów lat świetlnych (272); Tygrysie 
pasy na Enceladusie widziane z sondy Cassini (273); Merkury widziany z MES- 
SENGER-a (273)

265 z kraju i ze świata: 30 lat Wakacji w Planetarium (265); Jan Walery Ję- 
drzejewicz na tle polskiej i światowej astronomii XIX wieku (268); Układ Sło
neczny w jeden dzień! (270)

274 astronomia w szkole: Święcony — meteoiyt z ciekawą historią
276 galeria obiektów NGC: NGC 4494
278 kalendarz astronomiczny 2009: Styczeń — luty
286 recenzje: łan Ridpath: Astronomia. Gwiazdozbiory—Planety—Instru

menty astronomiczne
287 astronomia i muzyka: Zasłuchany w światło Księżyca
288 relaks z Uranią: Krzyżówka 
288 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Wjaki sposób gwiazda Eta Carinae utworzyła tę niezwykłą mgławicę? Nikt tego nie wie na 
pewno. Około 165 lat temu gwiazda południowego nieba Eta Carinae w tajemniczy sposób 
stała się drugą pod względem jasności gwiazdą nocnego nieba. W 20 lat po wyrzuceniu 
więcej masy niż zawiera nasze Słońce, Eta Car niespodziewanie zanikła. Wydaje się, że ten 
wybuch utworzył mgławicę Homunculus, ukazaną na okładce, ze złożenia obrazów otrzy
manych teleskopem kosmicznym Hubbłe 'a w ostatniej dekadzie. Widoczne w centrum obra
zu purpurowo zabarwione światło odbite pochodzi od samej gwiazdy Eta Carinae. Otacza
jące tę gwiazdę rozszerzające się płaty gazu przenikane są włóknami ciemnego pyłu. Wyrzuty 
przepoławiające płaty emitują z centralnej gwiazdy. Otoczenie płatów to czerwono zabar
wione rumowisko widziane tylko w wąskim paśmie światła czerwonego. Rozrasta się ono 
najszybciej i zawiera rozpływające się kłaczki i szokowe zagęszczenia spowodowane koli
zjami z wcześniej istniejącą w tym miejscu materią. Eta Car nadal ulega niespodziewanym 
wybuchom, a masa i tempo utraty materii tworzą z niej kandydata do supernowej w czasie 
najbliższych kilku milionach lat.

Fot. N. Smith, J. A. Morse (U. Colorado) et al„ NASA
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Andrzej Woszczyk Międzynarodowy
rok astronomii \
tlŁZy tUZ* • •

Organizacja Narodów Zjedno
czonych proklam owała rok 
2009 Międzynarodowym Ro

kiem Astronomii. Formalny wniosek 
został złożony przez Republikę Włoską 
(2001 r.), a pretekstem była, przypada
jąca w 2009 r., 400-letnia rocznica skie
rowania przez Galileusza teleskopu na 
niebo i rozpoczęcie w ten sposób trwa
jącej do dziś epoki wspaniałych odkryć. 
Później formalne uchwały podjęły Mię
dzynarodow a Unia A stronom iczna 
(2003 r.) i Organizacja Narodów Zjed
noczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultu
ry (UNESCO, 2005 r.), by wreszcie zo
stała przyjęta rezolucja Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ (2007 r.). Pisaliśmy
0 tych wydarzeniach w „Uranii-Postę- 
pach Astronomii” nr 2/2007, s. 73 i nr 
1/2008, s. 32. Dziś pragniemy Państwu 
przypomnieć ideę Międzynarodowego 
Roku Astronomii 2009, pierwszego ta
kiego roku w historii, i zachęcić do prze
myśleń na temat: co ja  mogę zrobić dla 
szerokiej popularyzacji wiedzy o otacza
jącym nas świecie?

Czterysta lat temu nowo odkrytą, 
bardzo małą i niedoskonałą lunetą Gali
leusz dostrzegł m.in. plamy na Słońcu, 
księżyce Jowisza, pierścienie Saturna
1 rzeźbę powierzchni Księżyca. Dziś te
leskopy na powierzchni Ziemi i w prze
strzeni kosmicznej badają Wszechświat

przez 24 godziny na dobę we wszyst
kich zakresach długości fal promienio
wania i energii promieniowania korpu- 
skulamego. Przyniosło to i przynosi 
nadal wiele odkryć, które nie tylko zmie
niły nasze spojrzenie na Wszechświat, 
ale też doprowadziły do rewolucji na
ukowej w wielu dziedzinach badań. 
Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 
da wszystkim narodom okazję uczest
niczenia w tych fascynujących bada
niach, a każdemu z nas, mieszkańców 
Ziemi, odkrywania i lepszego rozumie
nia świata, który nas otacza. Przez oso
biste obserwacje dziennego i nocnego 
nieba zainteresuje ich pięknem naszego 
otoczenia i smakiem jego odkrywania. 
„Wszechświat jest Twój, ale odkryj go!” 
—  chciałoby się powiedzieć. A jego po
znanie otwiera nam oczy na inne dzie
dziny nauki, zjawiska przyrodnicze, spo
łeczne i filozoficzne.

W szczególności, celami i przedmio
tem Międzynarodowego Roku Astrono
mii 2009 (1AY 2009) są między innymi:

—  rozszerzenie świadomości nauko
wej wszystkich narodów Ziemi poprzez 
dostarczanie im współczesnych wyni
ków badań i pokazanie dróg prowadzą
cych do ich uzyskania;

—  wspieranie szerokiej dostępności 
do nowej wiedzy i nowych doświadczeń 
badawczych, w tym obserwacyjnych;

U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 6/2008



THE UNIVERSE
YOURS TO DISCOVER

■ Ufc

M i
INTERNATIONAL YEAR OF

ASTRONOMY

2009

—  wzmocnienie wspólnot astrono
micznych w krajach rozwijających się, 
m.in. poprzez inicjację i stymulację 
współpracy międzynarodowej;

—  popieranie i polepszanie wszyst
kich form edukacji w dziedzinie nauk 
przyrodniczych w szkołach, planetariach 
i muzeach;

—  propagowanie nowoczesnego ob
razu nauki i uczonych poprzez zacieśnie
nie związków między nauczycielami 
przedmiotów przyrodniczych i uczony
mi starającymi się wydrzeć Naturze pra
wa, którymi się rządzi. W dalszej per
spektywie powinno to doprowadzić do 
wzrostu liczby kandydatów na przyrod
nicze i techniczne kierunki studiów;

—  ułatwianie powstawania nowych 
ośrodków badawczych i wzmocnienie 
istniejących związków między miłośni
kami astronomii, edukatorami, uczony
mi i dziennikarzami naukowymi na 
wszystkich poziomach: lokalnym, regio
nalnym, krajowym i międzynarodo
wym;

—  ochronę miejsc obserwacji astro
nomicznych i ciemnego nieba przed 
niepotrzebnym rozświetlaniem go (co 
uniemożliwia nie tylko dostrzeżenie 
i podziwiane gwiazd, ale też ich bada
nie) i zaśmiecaniem przestrzeni około- 
ziemskiej. Rozbudzanie świadomości 
tego, że zachowanie i ochrona ciemne
go nieba i miejsc obserwacji astrono
micznych jest nie tylko ochroną nasze
go środowiska naturalnego, ale także 
ochroną dziedzictwa kulturalnego ludz
kości.

Jako wykonawcę programu IAY2009 
ONZ wyznaczyło UNESCO, ale zachę
ciło do współdziałania Międzynarodową 
Unię Astronomiczną (która zresztą bar
dzo aktywnie uczestniczyła w przygo
towaniu programu IAY2009), wielkie 
obserwatoria międzynarodowe, placów
ki astronomiczne w poszczególnych kra
jach, astronomów i miłośników astro
nomii, uczniów i studentów. Z założenia 
oczekuje się, że aktywności Międzyna
rodowego Roku Astronomii w dużej 
mierze opierać się będą na społecznym 
zaangażowaniu rzesz miłośników astro
nomii i studentów. NASA już zresztą 
wyznaczyła swych studenckich amba
sadorów astronomii na ten okres.

Jeszcze w październiku 2008 r. UNE
SCO i MUA podpiszą porozumienie 
w spraw ie w ytypow ania i prawnej 
ochrony miejsc obserwacji astronomicz
nych, które mają wyróżniającą się, uni

wersalną wartość dla dziedzic
twa kulturalnego ludzkości.
Chodzi o zarówno o prehis
toryczne pomniki związane 
z astronomią, jak i nowoczesne, 
wielkie obserwatoria. Tak, jak 
istnieje Lista Światowego Dzie
dzictwa Kultury, tak powstanie 
Światowa Lista Dziedzictwa 
Astronomicznego Ziemi. Mię
dzynarodowa Unia Astrono
miczna już  powołała odpo
wiednią Grupę Roboczą, która 
ma wypracować kryteria i wa
runki w pisania w ybranego 
obiektu na światową listę naj
ważniejszych dla kultury ludz
kości obiektów astronomicz
nych. Przewodniczy jej znany 
b ry ty jsk i a rch eo astro n o m  
z Uniwersytetu w Leicester, 
prof. Clive Ruggles, który jest 
też aktualnie viceprezydentem 
Komisji 41 (Historii Astrono
mii) Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej.

Dotychczas 139 państw i kil
kanaście organizacji zgłosiło 
swój udział w aktywnościach 
Roku Astronomii. To jest bez
precedensowe zainteresowanie, wielki 
kapitał w rękach organizatorów działań 
oświatowych i szeroko pojętej edukacji 
społeczeństw. W Polsce program obcho
dów Roku Astronomii koordynuje Pol
skie Towarzystwo Astronomiczne. Po
w ołano specjalną G rupę Roboczą, 
w której skład wchodzą przedstawicie
le ośrodków astronomicznych, PTA, 
PTMA, planetariów i muzeów. Temu 
Komitetowi przewodniczy znany popu
laryzator astronomii dr Stanisław Baj- 
tlik z Centrum Astronomicznego PAN 
w Warszawie. Planowane są spotkania 
i wykłady popularnonaukowe wygłasza
ne przez wybitnych astronomów w wie
lu miastach, dni otwarte w Obserwato
riach, pokazy nieba przez teleskopy 
różnej wielkości, obozy obserwacyjne, 
wystawy obrazów ciał i zjawisk niebie
skich itp. Program nie jest zamknięty, 
a wręcz przeciwnie —  otwarty. Otwar
ty na inicjatywy i pomysły wszystkich 
Państwa, którzy czytacie tę informację. 
Konieczne wręcz są inicjatywy oddol
ne, organizowanie małych kręgów za
interesowań np. obserwacjami meteory
tów, obserwacjami plam słonecznych, 
obserwacjami wybranych zjawisk czy 
gwiazd zmiennych. Nie od rzeczy bę

dzie poznawanie gwiazdozbiorów i mi
tologii z nimi związanej, rozpozna
wanie konfiguracji gwiazd w różnych 
porach roku, zapoznanie się z widocz
nością planet czy budową instrumentów.

Dążąc do zwiększenia zainteresowa
nia niebem, Redakcja „Uranii” ogłasza 
konkurs na najciekawsze obserwacje 
astronomiczne w roku 2009. Mogą to 
być obserwacje w różnych dziedzinach 
widma promieniowania, mogą być sto
sowane różne techniki obserwacyjne 
i obserwowane najróżniejsze obiekty 
i zjawiska astronomiczne. Konkurs roz
strzygniemy po Kopernikowskich uro
dzinach w 2010 r. Staramy się, aby lau
reaci na jc iekaw szych  obserw acji 
otrzymali interesujące i wartościowe 
nagrody.

Więcej na temat Międzynarodowe
go Roku Astronomii 2009 można zna
leźć na następujących portalach astro
nomicznych:

Międzynarodowa Unia Astronomicz
na (IAU): http://www.iau.org

IAY2009: www.astronomy2009.org 

UNESCO:www.unesco.org 

UNESCO World Heritage Conven
tion: http://whc.unesco.org
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Aktywne
jądra
galaktyk
Za początek badań nad aktywny

mi jądrami galaktyk1 można 
uznać identyfikację w 1954 r. 

galaktyki macierzystej radioźródła Cy- 
gnus A. Okazało się, że odpowiednikiem 
optycznym jest galaktyka eliptyczna
0 jasności 16m, będąca w fazie interak
cji z jej małym satelitą. Po uzyskaniu 
widma optycznego zidentyfikowano ob
serwowane linie emisyjne (głównie neo
nu i tlenu) i wyznaczono prędkość ra
dialną na vr =16 830 km/s.

Wraz z rozpoczęciem badań tych 
obiektów za pomocą technik interfero
metrycznych wiedza na ich temat gwał
townie rosła. W tym czasie zaczęły po
wstawać pierwsze katalogi dyskretnych 
źródeł promieniowania radiowego. Te 
prace prowadzono w Cam bridge 
w Wielkiej Brytanii, gdzie stworzono 
katalogi 2C na 81,5 MHz (1955 r.) i 3C 
na 159 MHz (1958 r.). Obserwacje pro
wadzono przy pomocy interferometru 
złożonego z czterech elementów ante
nowych. Szczególnie katalog 3C i jego 
poprawiona wersja 3CR na 178 MHz 
miały duży wpływ na późniejsze bada
nia, m.in. jako baza wyjściowa do 
wszelkiego rodzaju prac statystycz
nych. Używając zbioru 3C i dokładnie 
wyznaczonych tam pozycji radioźródeł 
na sferze niebieskiej, Thomas Matthews

1 Ang. Active Galactic Nuclei — AGN.

i jego współpracownicy w 1960 r. do
konali optycznej identyfikacji obiektu 
3C48, który jawił się jako „gwiazda”
0 jasności 16m, a dwa lata później razem 
z Sandagem utożsam iają 3C 196
1 3C 286 z „gwiazdami” o jasności od
powiednio 17,8m i 17,5™. Odkrycia te 
wywołały duże zainteresowanie w śro
dowisku astronomicznym. Na początku 
sądzono, żejest to nowa klasa gwiazd, 
które mają niezwykłe właściwości 
optyczne. Ich widma bardzo odbiegały 
od znanych standardów gwiazdowych. 
Charakteryzowały się one liniami emi
syjnymi, których nie dawało się ziden
tyfikować ze znanymi strukturami wid
mowymi. Nazwano tę grupę obiektami 
gwiazdopodobnymi2. Widma trzech 
pierwszych poznanych kwazarów3 były 
diametralnie różne od siebie. W 1963 r. 
metodą okultacji przez Księżyc oszaco
wano strukturę radiową 3C 273 na czę
stotliwości 400 MHz. Okazało się, 
że źródło jest złożone z dwóch składni
ków oddalonych od siebie o 18,5" i do
datkowo jeden z nich miał jeszcze roz
ciągłą podstrukturę. 3C 273 miał także 
odpowiednik optyczny o jasności 13,2"'.

Przełom w badaniach tej klasy obiek
tów nastąpił w momencie, gdy Maarten

2 Ang. Quasi-Stellar Objects.
3 Ang. quasars — tak nazwano tę grupę obiek
tów astronomicznych.
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Rys. 1. Schemat taksonomii AGN-ów

Schmidt w  1963 r. wykazał, że odległość 
do wspomnianego już 3C 273 jest po
równywalna z odległościami do najdal
szych znanych wówczas galaktyk. Wy
znaczył on przesunięcie ku czerwieni 
linii emisyjnych w  widmie tego obiek
tu4 na z =  0,158. Wykorzystując odkry
cie Schmidta, w krótkim czasie znale
ziono z dla 3C 48 (z =  0,367). W  1968 r. 
znano już  odległości do 40 radiowo ak
tywnych obiektów, a najdalszym był 3C 
9 (z =  2,012). Przedstawiono też pierw
sze wyznaczenia funkcji rozkładu prze
strzennego oraz dzielności promienio
w ania w  zależności od z (Schm idt, 
1968 r.).

Wraz z rozwojem technik kosmicz
nych AGN-y zaczęto badać także w  da
lekiej podczerwieni, w  nadfiolecie oraz 
promieniowaniu rentgenowskim. Duża 
liczba danych, pochodzących z różnych 
teleskopów i pokrywająca szeroki zakres 
widma promieniowania elektromagne
tycznego, wymagała nowych idei doty
czących uniwersalnych własności tych 
obiektów. Zaowocowało to stworzeniem 
tzw. modelu unifikacyjnego.

Ogólny model unifikacyjny 
AGN-ów

Fenomen AGN jest bardzo złożonym 
zjawiskiem. Obecnie w  skład tej klasy 
wchodzi kilka różnych typów obiektów. 
Na rys. 1 pokazano obecny zarys takso
nom ii AGN-ów, w  zależności od ich 
aktywności radiowej oraz właściwości 
w idm a optycznego. G łów ny podział 
zależy od tego, czy widoczne są szero

kie linie emisyjne (typ 1) albo wąskie 
linie emisyjne (typ 2), czy też są one sła
be lub niestandardowe (typ 0). W  każ
dym z tych typów różne klasy AGN-ów 
zostały przedstawione w funkcji mocy 
promieniowania.

Szacuje się, że około 15— 20% AGN- 
-ów jest aktywna radiowo5. Znaleziono 
korelacje pom iędzy aktyw nością ra 
diow ą a absolutną jasnością optyczną 
i rentgenowską galaktyki macierzystej. 
W śród galaktyk z M B <> -2 4 ,5m odsetek 
obiektów radiowo aktywnych dochodzi 
do około 50%. Mimo to, w idma optycz
ne linii em isyjnych oraz kontinua do 
miękkiego promieniowania rentgenow
skiego AGN-ów radiowo głośnych i ci
chych są bardzo podobne i przez to uwa
ża się, że zjawiska za nie odpowiadające 
są  zbliżone w  obydw u tych klasach. 
Początkowo sugerowano, że właściwo

ści radiowe m ogą być w  pewien sposób 
skorelowane z jasnością optyczną galak
tyki macierzystej i/lub spinem i m asą 
centralnej czarnej dziury, która wraz 
z dyskiem  akrecyjnym  je st odpow ie
dzialna za tworzenie relatywistycznych 
dżetów. W  świetle najnowszych wyni
ków obie teorie znalazły potwierdzenie, 
gdyż odkryto zależność pomiędzy jasno
ścią galaktyki a m asą centralnej czarnej 
dziury. Pojawiły się także sugestie, że 
aktywność radiowa może być związana 
z tempem akrecji na centralny obiekt 
oraz typem dysku akrecyjnego. Bazu
jąc  na charakterystykach optycznych, 
AGN-y można podzielić na trzy klasy: 

(1) Typ 1 to obiekty posiadające jas-

4 Ang. red-shift — popularnie oznaczany jako z.
5 Glizda ^ 10. F; GHz —  strumień na 5 GHz, Fg 
—  strumień w optycznym paśmie B.
6 ang. black hole — BH —  czarna dziura.

7C 1126+2117

30 28 26 24 
RIGHT ASCENSION (J2000)

Rys. 2. Przykładowe radiogalaktyki. Po lewej radiogalaktyka F R I 7C1126+2117. Po prawej radiogalaktyka F R II 3C274.1. Mapy 
wzięto z katalogu FIRST
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ne kontinua optyczne i szerokie linie 
emisyjne, produkowane przez gorący 
gaz, poruszający się z dużymi prędko
ściami w pobliżu centralnej czarnej dziu
ry. Przedstawicielami nieaktywnych ra
diowo obiektów w tej klasie są galaktyki 
Seyferta 1 i Radio-quiet Quasars (RQQ 
— kwazary radiowo ciche). Galaktyki 
Seyferta 1 mają relatywnie małą dziel
ność promieniowania i są obserwowa
ne jedynie w naszym najbliższym są
siedztwie. Można zatem dokładnie je 
badać, natomiast o wiele trudniej jest 
analizować galaktyki macierzyste RQQ. 
RQQ występują na większych odległo
ściach niż galaktyki Seyferta 1 i ze 
względu na dużą jasność jąder trudno 
wyodrębnić światło galaktyki macierzy
stej. Obiektami aktywnymi radiowo 
w tej klasie są słabsze Broad-Line Ra
dio Galaxies (BLRG — radioglaktyki 
z widocznymi szerokimi liniami emisyj
nymi) oraz jasne kwazary, które dzielą 
się na Steep Spectrum Radio Quasars 
(SSRQ — kwazary o stromym widmie 
radiowym) i Fiat Spectrum Radio Qu
asars (FSRQ— kwazary o płaskim wid
mie radiowym) w zależności od kształ
tu kontinuum radiowego mierzonego 
przy ~1 GHz. Umowna granica przebie
ga dla indeksu widmowego a b “  0,5 (in
deks zdefiniowano tutaj jako S oc v a). 
Jedynym parametrem, który rozróżnia 
galaktyki Seyferta 1 od RQQ oraz 
BLRG od kwazarów aktywnych radio
wo, jest ich absolutna dzielność promie
niowania. Sąjednak przesłanki mówią
ce o istnieniu klasy pośredniej pomiędzy 
RQQ a SSRQ i FSRQ. Pierwotny po
dział może być więc tylko efektem se
lekcji obserwacyjnej.

(2) Typ 2 charakteryzuje się obecno
ścią słabego kontinuum optycznego 
i wąskich linii emisyjnych. Oznaczać to 
może, że w tych obiektach nie ma obło
ków gazu posiadających duży ruch wła
sny lub te obłoki są zasłonięte przez 
materiał, z jakiego zbudowany jest to
rus dysku akrecyjnego. W skład tej gru
py, od strony małych jasności, wchodzą 
galaktyki Seyferta 2 i Narrow-emission- 
lineX-ray Galaxies (NELG — galakty
ki o wąskich liniach emisyjnych, wi
doczne także w promieniowaniu X). 
Do tej pory brak jednoznacznej identy
fikacji jaśniejszych odpowiedników dla 
galaktyk Seyferta 2 i NELG, ale sądzi 
się, że w tym przypadku są to tzw. IRAS6

6 Ang. InfraRed Atronomical Satellite —  IRAS.

AGN, czyli AGN-y bardzo jasne w pod
czerwieni. Aktywne radiowo AGN-y 
typu 2 to Narrow-Line Radio Galaxies 
(NLRG — radiogalaktyki o wąskich li
niach emisyjnych). W ich skład wchodzą 
słabsze obiekty klasy FRI, które cha
rakteryzują się dżetami o jasności 
zmniejszającej się wraz z odległością od 
jądra i bardziej energetyczne radiogalak
tyki FR II, w których dżety są słabe lub 
niewidoczne, a najbardziej prominentną 
strukturą są gorące plamy, znajdujące się 
w miejscu interakcji dżetu z ośrodkiem 
międzygalaktycznym. Przykładowe ra
diogalaktyki pokazane są na rys. 2.

(3) Typ 0 to nieliczna grupa o niety
powym widmie optycznym. Prawdopo
dobnie kąt pomiędzy kierunkiem patrze
nia a osią dżetu obiektu ma małą 
wartość, bliską0°. W ich skład wchodzą 
aktywne radiowo lacertydy7, charakte- 
iyzujące się brakiem silnych linii emi
syjnych lub absorpcyjnych. Także oko
ło 10% znanych radiowo aktywnych 
AGN-ów posiada w widmie szerokie 
linie absorpcyjne typu P Cygni. Nazwa
no je Broad Absorption Line Quasars 
(BAL). Jeśli widma źródeł BAL po
wstają wskutek bipolarnych wypływów 
ukierunkowanych blisko linii widzenia, 
to obiekty te także powinny należeć do 
typu 0. Istnieje jednak model tłumaczą
cy obserwowane właściwości w opar
ciu o dysk akrecyjny z gęstym wiatrem 
w płaszczyźnie położonej wzdłuż kie
runku patrzenia. Wart podkreślenia jest 
fakt, iż do tej pory nie odkryto żadnej 
lacertydy, która nie byłaby aktywna ra
diowo. Znane są obiekty typu 1, których 
kontinuum optyczne bardzo przypomi
na to obserwowane w lacertydach. Są 
to Highly Polarized Quasars (HPQ — 
kwazary o silnie spolaryzowanym pro
mieniowaniu radiowym), Core-Domi
nated Quasars (CDQ — kwazary, 
w których dominującą radiowo strukturą 
jest ich jądro), wspomniane już poprzed
nio FSRQ i Optical Violently Variable 
Quasars (OVV — kwazary szybko 
zmienne optycznie). Tutaj też prawdo
podobnie oś obiektu położona jest bar
dzo blisko linii widzenia. Tak samo, jak 
w przypadku lacertyd, obiekty te są 
zmiennymi radioźródłami, a ich promie
niowanie radiowe jest silnie spolaryzo
wane (nawet do 10%), ze zmiennym

7 Nazwa pochodzi od pierwszego znanego przed
stawiciela tej grupy, którego pierwotnie sklasyfi
kowano jako gwiazdę zmienną i nadano oznacze
nie BL Lacertae.

kątem pozycyjnym. Ich temperatury jas- 
nościowe mają wartości Tb~ 1012 K, nie
rzadko przekraczając limit komptonow- 
ski. Często obserwuje się w nich tzw. 
pozorny ruch nadświetlny składników, 
będący tylko czysto geometrycznym 
złudzeniem. Mnogość wymienionych 
grup jest efektem używania różnych 
definicji empirycznych i czasami ten 
sam obiekt należy do paru klas. Przyję
ło się więc kolektywnie oznaczać te źró
dła jako FSRQ. Zwyczajowo lacertydy 
i FSRQ określa się łącznie mianem bla- 
zarów.

Jak wynika pośrednio z przedstawio
nego podziału, centralny region aktyw
nej galaktyki wydaje się być zasłonięty 
przez optycznie gruby ośrodek, tworzą
cy najprawdopodobniej gruby torus 
wokół jądra AGN-u. Z tego powodu nie 
jesteśmy w stanie obserwować szerokich 
linii emisyjnych, pochodzących z obło
ków położonych wewnątrz wspomnia
nego torusa. Stąd wniosek, że klasyfi
kacja wybranego AGN-u może zależeć 
głównie od orientacji osi obiektu wzglę
dem obserwatora.

Bezpośrednim dowodem potwier
dzającym istnienie ośrodka absorbują
cego promieniowanie optyczne są ob
serwacje spektropolarym etryczne 
obiektów typu 2. Chodzi tu o pobliskie 
spiralne galaktyki Seyferta 2, w których 
wykryto spolaryzowaną składową kon
tinuum. Jej widmo zawiera silne, szero
kie linie emisyjne, charakterystyczne dla 
typu 1. Są one jednak zbyt słabe na to, 
aby zaobserwować je w całości konti
nuum optycznego. Polaryzacja światła 
jest najprawdopodobniej wynikiem roz
praszania fotonów na swobodnych elek
tronach, znajdujących się w gorącej ko
ronie wewnętrznego dysku akrecyjnego. 
Rozpraszanie na obłokach pyłowych też 
zostało odnotowane. Obserwowana 
płaszczyzna polaryzacj i j est bardzo czę
sto prostopadła do kierunku dżetów. 
Należy się tego spodziewać, gdy osie 
torusa pyłowego i dżetów pokrywają się, 
a widmo bardzo przypomina to widocz
ne w kwazarach.

Obserwując w podczerwieni, można 
ominąć problemy związane z ośrodkiem 
absorbującym w obiektach typu 1, jako 
że jest on optycznie cienki dla tego typu 
promieniowania. Odkryto jasne jądra 
i rozpraszanie niezależne od długości 
fali zarówno w AGN-ach o małej, jak 
i dużej dzielności promieniowania. Po
dobnie słabsze kontinuum rentgenow-
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Rys. 3. Mapa konturowa stożka jonizacyjnego [O III] w NGC 5643, pobliskiej galaktyce Seyferta 2. W  pra
wym górnym rogu jest pokazane oryginalne zdjęcie z HST

skie w typie 2 jest zgodne 
z ideą zasłoniętego jądra. Ist
nienie anizotropowej emisji 
w kontinuum zostało po
twierdzone również za po
mocą optycznych obserwa
cji w wybranych długościach 
fali. Zdjęcia wykonane z po
mocą HST8 przedstawiają 
w całej okazałości tzw. stożki 
jonizacyjne w emisji [O III]
(rys. 3). Stożek jest efektem 
jonizowania ośrodka między- 
gwiazdowego przez silne kon
tinuum optyczne, które samo 
nie jest bezpośrednio obser
wowane. Obliczono także, że 
moc jonizującego kontinuum 
w obiektach typu 2 jest zbliżona do tej 
w typie 1.

Znanym fenomenem występującym 
w części AGN-ów jest pozorny ruch 
nadświetlny. Chodzi w tym przypadku
0 wyznaczony ruch własny wybranego 
komponentu dżetu w układzie współ
rzędnych, w którego centrum znajduje 
sięjądro badanego obiektu. Zjawisko to 
jest obserwowane, gdy emitujący pro
mieniowanie region porusza się z bar
dzo dużą prędkością, porównywalną do 
prędkości światła, a jego trajektoria ru
chu tworzy z kierunkiem obserwacji 
bardzo mały kąt -10°. W wyniku otrzy
muje się wrażenie bardzo szybkiej zmia
ny pozycji danego składnika względem 
jądra. Pierwszymi obiektami, w których 
wykryto ten efekt, były 3C 273 i 3C 279. 
Typowe ruchy własne obserwowane 
przez VLBI9 mieszczą się w przedziale 
0,1— 1 mas10/rok. Wyznaczone prędko
ści sięgają nawet 30 c/(HJ50). Więk
szość źródeł z obserwowanym ruchem 
ponadświetlnym to FSRQ i lacertydy. 
Może być to w części efekt selekcji, 
gdyż obiekty te mająbardzo jasne jądra
1 z tego powodu idealnie nadają się do 
obserwacji interferometrycznych o du
żej rozdzielczości (~1 mas). Statystycz
nie największe prędkości występują 
w blazarach, co zgadza się z tezą, że 
występuje tam większe ukierunkowa
nie ruchu względem obserwatora niż 
w przypadku innych klas AGN-ów oraz 
że energie przepływu w dżetach są 
większe.

8 Ang. Hubble Space Teleskope —  Teleskop Ko
smiczny Hubble’a.
9 Ang. Very Long Baseline Interferometry — in
terferometria wielkich baz.
10 Ang. milli arc second — milisekunda łuku.

Innym ważnym wynikiem obserwa
cyjnym jest stwierdzenie, że dżety są 
bardzo często jednostronne, tzn. widać 
je tylko po jednej stronie jądra, także 
w skalach parsekowych. Jest to szcze
gólnie widoczne u AGN-ów o dużej 
dzielności promieniowania. Narzuca się 
więc pytanie, czy efekt jednostronności 
dżetów w radioźródłach jest rzeczywi
sty i czy występuje jakaś forma selekcji 
obserwacyjnej. Jeżeli prędkość własna 
dżetów jest bliska prędkości światła, to 
będziemy mieli do czynienia z dużym 
wzmocnieniem relatywistycznym pro
mieniowania z części dżetu poruszają
cej się w kierunku do obserwatora. Tłu
maczy to uzyskane wyniki oraz pozorną 
jednostronność dżetów. Badania jasnych 
radiogalaktyk M87 i Cygnus A jedno
znacznie wskazuj ą na taką interpretacj ę. 
Pokazano też, że wielkoskalowe struk
tury radiowe źródeł o jednostronnych 
dżetach są mniej spolaryzowane po stro
nie przeciwnej do dżetu. Jeśli dżet jest 
widoczny na skutek relatywistycznego 
wzmocnienia, to oczywiste, że strona 
radioźródła z widocznym dżetem jest 
położona bliżej obserwatora. Odnoto
waną różnicę w stopniu polaryzacji 
dwóch przeciwnych części obiektu moż
na prosto wyjaśnić za pomocą istnienia 
gorącego gazowego halo otaczającego 
radioźródło.

Model unifikacyjny AGN-ów 
aktywnych radiowo

Jak pokazano powyżej, można się 
spodziewać, że właściwości radiowe 
AGN-ów mogą zależeć od kierunku, 
z jakiego taki obiekt się bada. Jeżeli pa
trzy się blisko osi dżetu, to oczywiste 
jest, że musi nastąpić duże wzmocnie

nie relatywistyczne poruszających się 
składników źródła. Tak samo właściwo
ści optyczne centralnego dysku akrecyj- 
nego będą różne w zależności od tego, 
czy dysk jest przesłonięty torusem py
łowym czy nie. Pojawia się więc potrze
ba zbudowania ogólnego modelu dla 
AGN-ów aktywnych radiowo i dopaso
wania do siebie tzw. populacji „macie
rzystych” do populacji „wzmocnio
nych”.

Pierwszą próbą ujednolicenia AGN- 
-ów była sugestia, że radiowo głośne 
kwazary są ukierunkowanymi kwazara- 
mi radiowo cichymi. Pomysł ten był 
sprzeczny z obserwowanym nadmiarem 
radiowo cichych obiektów i brakiem 
u nich wielkoskalowych struktur radio
wych. Następnym krokiem w teorii uni
fikacji było połączenie obiektów SSRQ 
z FSRQ, przy czym FSRQ były brane 
jako populacja wzmocniona relatywi
stycznie. Jednak najbardziej zgodną 
z wynikami obserwacyjnymi była idea 
połączenia SSRQ i FSRQ z radiogalak- 
tykami FRII. W przypadku obiektów 
klasy BL Lac wysunięto tezę, iż ich po
pulacją macierzystą są mniej energetycz
ne radiogalaktyki FR I. Przemawiały za 
tym oszacowania gęstości przestrzennej 
tych źródeł oraz mniejsza niż w przy
padku FSRQ dzielność promieniowania. 
Schemat modelu unifikacyjnego jest 
przedstawiony na rys. 4.

Radiogalaktyki klasy FR 1
i FR II

W 1974 r. Fanaroff i Riley pokazali, 
że istnieją dwie klasy radiogalaktyk, 
nazwane później FR I i FR II. Różnice 
występowały zarówno w mocy promie
niowania obiektów, jak i w morfologii
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Rys. 4. Model unifikacyjny AGN-ów. Zaznaczone regiony: BLR —  Broad-Line Region, obszar szerokich linii emisyjnych, NLR — Narrow-Line 
Region, obszar wąskich linii emisyjnych

radiowej. Jak już wspominano w po
przednim paragrafie, maksimum jasno
ści radiowej, w przypadku słabszych 
radiogalaktyk FR I, przypada na we
wnętrzną część dżetów położoną blisko 
jądra, zaś jaśniejsze radiogalaktyki FR II 
posiadają wyraźne płaty radiowe z jas
nymi, gorącymi plamami w miejscu, 
gdzie dochodzi do kolizji dżetu z ośrod
kiem międzygalaktycznym. Dżety 
w obiektach FR II są bardziej skolimo- 
wane niż w FR I.

Granica dzielności promieniowania 
na niskich częstotliwościach jest dość 
ostra i na 178 MHz wynosi i ]78MHz “  2 
x 1025 W H z 1 (H 0 =  50 km s“‘ Mpc!|, qQ 
= 0). Obiekty FR I znajdują się poniżej 
a FR II powyżej tej wartości. Na wyż
szych częstotliwościach radiowych prze
działy absolutnej jasności tych klas po
krywają się nawet w dwóch rzędach 
wielkości. Na 2,7 GHz można znaleźć 
w katalogu 3CR obiekty FR I mają
ce moc p rom ien iow ania L27~6  
x 1 027 W H z-1 oraz FR II ~ 2 
x l0 25 W H z 1.

Początkowo sądzono, że różnice są 
jeszcze większe i pojawiają się również 
we właściwościach galaktyk macierzy
stych. Pierwsze badania wskazywały, że 
statystycznie jasność absolutna galaktyk 
FR 1 jest o ~ 0,5m większa niż FR II. 
Twierdzono także, że obiekty FR I wy
stępują częściej w większych i gęstszych

gromadach galaktyk. Problem wyjaśnio
no niedawno, a różnice były jedynie 
efektem selekcji obserwacyjnej. Okaza
ło się, że nie ma fundamentalnego po
działu pomiędzy galaktykami macierzy
stymi FR I i FR II.

Sama klasyfikacja morfologiczna jest
0 wiele trudniejsza, niż wynika to 
z przedstawionego opisu. Standardowy 
wygląd radiowy obiektu FR II jest do
brze zdefiniowany przez wyraźne struk
tury z gorącymi plamami po stronie ze
wnętrznej. W przypadku FR I często 
mamy do czynienia z bardzo zaburzo
nymi i nietypowymi kształtami. Tak 
samo widma optyczne FR II są bardziej 
jednorodne niż FR I i można dodatko
wo wprowadzić podział wśród samych 
obiektów FR II ze względu na właści
wości ich widma. Istnieje grupa tzw. sła
bo wzbudzonych" FR II. Są to radioga
laktyki o cechach spektralnych bardzo 
podobnych do tych obserwowanych 
w widmach FR 1. Obiekty FR II są tak
że największymi znanymi obecnie po
jedynczymi obiektami w obserwowa
nym Wszechświecie. Rekordzistkami 
są 3C 236, mająca liniowy rozmiar 
5,65 Mpc, WNB 2147+816 (3,56 Mpc)
1 J 1343+3758 (3,14 Mpc).

Fizyczne przyczyny podziału wśród 
radiogalaktyk są wciąż niewyjaśnione.

11 Ang. low-excitation.

Pierwsza grupa teorii bazuje na różnicy 
w działaniu centralnych silników. Mia
łyby to być różne typy akrecji na ma
sywną czarną dziurę, odmienny skład 
fizyczny dżetów czy też inne energie sa
mych dżetów. Drugi schemat preferuje 
zmianę warunków fizycznych panują
cych w ośrodku międzygalaktycznym, 
takich jak temperatura, widmo energii 
cząstek czy ich gęstość, co oznacza 
zwiększoną różnorodność oddziaływań 
dżetu z ośrodkiem. Szczególnie w świe
tle ostatnich badań związanych z bardzo 
nieliczną grupą obiektów zwanych HY- 
MORS12, ta druga alternatywa wydaje 
się być istotna. Na rys. 5. jest ukazany 
jeden z nowo odkrytych obiektów tej 
kategorii.

Właściwości kwazarów 
i radiogalaktyk FR II

Na niskich często tliw ościach  
(< 1 GHz) w radiogalaktykach FR II 
dominują wielkoskalowe, rozmyte pła
ty13, jako że wkład od gorących plam, 
posiadających płaskie widmo, jest mały. 
Naturalne było więc porównanie na ni
skich częstotliwościach mocy promie
niowania rozległych struktur radiowych

12 Aug. HYbrid MOrphology Radio Sources — 
radioźródła o hybrydowej morfologii. Są to obiek
ty, w których z jednej strony wydaje się istnieć 
dżet typu FR I a z drugiej FR II.
13 Ang. radio lobes.
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F R II i kwazarów, aby sprawdzić po
prawność modelu unifikacyjnego. Prze
prowadzone badania na 1,5 GHz poka
zały, że energie emitowane przez obie 
populacje są porównywalne. Sytuacja 
wygląda podobnie w przypadku wą
skich linii emisyjnych, których emisja, 
według założeń ogólnego modelu uni
fikacji AGN-ów, powinna być izotropo
wa. Jedynie w linii [O III] 5007 A kwa- 
zary mają większą moc promieniowania, 
ale są w tym przypadku dowody na to, 
że emisja ta jest anizotropowa. Także 
dzielność promieniowania w podczer
wieni, pochodzącego od torusa pyłowe
go, jest porównywalna. Nie ma jedno
znacznego rozróżnienia właściwości 
galaktyk macierzystych FR II i kwaza
rów. Są prace pokazujące różnice w ja 
sności absolutnej rzędu ~ lm pomiędzy 
galaktykami kwazarów (jaśniejsze) 
i FR II, jak i stwierdzające brak dowo
dów na występowanie statystycznych 
podziałów. Typy morfologiczne sa
mych galaktyk wydają się być bardzo 
podobne, tak samo jak środowiska obu 
grup w gromadach galaktyk. Zarówno 
radiogalaktyki, jak i kwazary są domi
nującymi, masywnymi galaktykami 
eliptycznymi, ulokowanymi w centrum 
swoich gromad galaktyk. Ewolucja ko
smologiczna obiektów FR II i kwaza
rów jest zbliżona do siebie. Opierając 
się na obecnym opisie ewolucji, moż
na dobrze odtworzyć rozkład prze
strzenny i jasnościowy obu klas radio
źródeł na naszym niebie.

Właściwości lacertyd 
i radiogalaktyk FR I

Na początku lat 80. zauważono, że 
morfologia wielkoskalowych struktur 
należących do obiektów typu BL Lac 
i ich moc promieniowania radiowego 
jest porównywalna z mocą i struktura
mi radiogalaktyk FR I. Istnieje jednak 
pewna grupa lacertyd, szczególnie te, 
położone na większych odległościach, 
których rozległe struktury jawią się jak 
widziane pod małym kątem względem 
osi dżetów radiogalaktyki FR II. Nie jest 
to jednak duży problem dla modelu uni
fikacyjnego. Wspomniano tu już o pod- 
klasie słabo wzbudzonych radiogalak
tyk FR II. Wąskie linie emisyjne np. 
[O III] są w tych obiektach bardzo sła
be w porównaniu do linii wodoru i mają 
moc podobną do tych obserwowanych 
w FR I. Sugerowałoby to, że centralne 
regiony w tych radiogalaktykach bar
dziej przypom inają silniki FR I niż 
FR II, zatem mogą się one w pewnych 
przypadkach jawić się jako lacertydy. 
W rezultacie czasami obserwuje się la
certydy posiadające struktury FR II. 
Przemawiałoby to także na korzyść teo
rii mówiącej, że różnica w wyglądzie 
struktur radiogalaktyk jest efektem ich 
oddziaływania z ośrodkiem międzyga- 
laktycznym.

Nie wiadomo, czy jasność wąskich 
linii emisyjnych lacertyd i radiogalak
tyk FR I jest porównywalna. W literatu
rze podaje się wartości Lom = lo41'30±0’n 
erg s~' oraz Lom =104l’l0±0'07 erg s_l dla

lacertyd i Z,om = lO40’49*0’24 erg s 1 dla ra
diogalaktyk FR I. Sugeruje się jednak, 
że różnice te mogą być efektem błędów 
związanych z istnieniem silnego tła 
gwiazdowego w FR I. Problem znika, 
gdy zakłada się anizotropowość emisji 
w linii [O III], podobnie jak w przypad
ku kwazarów. Zaobserwowano także 
słabe szerokie linie emisyjne w niektó
rych lacertydach. Aby unifikacja BL Lac 
—  FR I było słuszna, identyczne wyni
ki powinno się uzyskać dla radiogalak
tyk FR I. W 1994 r. doniesiono o odkry
ciu szerokich linii emisyjnych w jądrze 
radiogalaktyki Virgo A, pobliskiego 
obiektu FR I. Galaktyki macierzyste obu 
omawianych klas radioźródeł wydają się 
być identyczne, a ich jasności absolutne 
wynoszą odpowiednio M y = -22,9™ 
± 0,3"' dla lacertyd i M y = 23,1 m± 0 ,lm 
dla FR I. Są to gigantyczne galaktyki 
eliptyczne ulokowane w centrach gro
mad galaktyk. Tak samo bardzo podob
ne są środowiska, w których występują 
galaktyki macierzyste obu populacji.

Radioźródła typu GPS i CSS
Już od samego początku badań nad 

radioźródłami zdawano sobie sprawę, że 
oprócz wielkoskalowych radiogalaktyk 
FR I i FR II o rozmiarach ~100 kpc we 
Wszechświecie istnieją obiekty zwarte 
o rozmiarach subgalaktycznych. Wczes
ne podziały były skutkiem ograniczenia 
instrumentalnego, wynikającego z moż
liwości technicznych pierwszych interfe
rometrów. Radioźródła, w których udało

Rys. 5. Mapy VLA odkrytego radioźródła J1154+513, należącego do klasy HYMORS. Po lewej 1,4 GHz — VLA w konfiguracji A, po prawe 
4,8 GHz — VLA w konfiguracji B. Krzyżyk na mapie 4,8 GHz oznacza położenie odpowiednika optycznego, składnik C zidentyfikowano jako 
jądro, W1 jest gorącą plamą w płacie typu FR II, zaś E1 to maksimum jasności w płacie typu FR I
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Rys. 6. Mapa radiowa 3C 380, kwazara typu CSS. Widoczny jest jednostronny dżet i jądro 
obiektu, oznaczone jako D. Pokazano również tutaj skalę liniową obiektu

się zaobserwować strukturę, uznano za 
rozciągłe, a pozostałe obiekty nazwano 
zwartymi. Obecnie zwyczajowo za gra
nicę pomiędzy źródłami zwartymi i roz
ciągłymi przyjmuje się rozmiar kątowy 
"  1". W śród obiektów zwartych, ze 
względu na właściwości widma radiowe
go, można wyodrębnić dwie grupy, a mia
nowicie klasę CSS i GPS (ang. Gigahertz 
Peaked-Spectrum sources —  źródła po
siadające widma z maksimum położo
nym na częstotliwości ~1 GHz). Należy 
wspomnieć, że CSS-y też mają zdefinio
wane maksima w widmach, jednak są one 
umiejscowione na niższych częstotliwo
ściach niż GPS-y (-100 MHz).

Pierwsze źródła CSS, znalezione 
w katalogu 3C, zostały zidentyfikowa
ne w 1963 r. Bolton doniósł o odkryciu 
obiektu 1934-638, archetypu klasy GPS. 
Były to badania oparte jedynie na wy
znaczeniu maksymalnego rozmiaru ką
towego źródła oraz jego widma, nie 
mówiły one nic na temat struktur obiek
tów. Kełłerman starał się wyjaśnić wła
ściwości widma radiowego 1934-638 
w oparciu o synchrotronową samoab- 
sorpcję, absorpcję swobodno-swobodną 
czy wręcz sugerował nienaturalny cha
rakter emisji. Dopiero od początku lat 
80. XX w., wraz z wybudowaniem od
powiednich sieci interferometrycznych, 
stało się możliwe badanie struktur ra
diowych obiektów CSS i GPS. Okazało 
się też, że CSS-y są całkiem liczną grupą 
i stanowią nawet do 30% ogółu radio
źródeł na 5 GHz.

Właściwości radiowe CSS-ów 
i GPS-ów

Badania struktur radiowych źródeł 
CSS za pomocą VLBI były ważnym 
obszarem badań przez ostanie dwa dzie
sięciolecia, co zaowocowało zebraniem 
pokaźnej ilości danych. Galaktyki14 CSS 
na falach radiowych jawią się jako po
dwójne lub potrójne obiekty, czasami 
asymetryczne. Symetryczność w tym 
przypadku oznacza istnienie emisji po 
obu stronach rzeczywistego lub domnie
manego położenia radiowego jądra. 
Natomiast kwazary CSS są głównie po
trójnymi obiektami z dobrze widocznym 
dżetem. Niektóre źródła CSS mają za
burzone struktury radiowe, np. 3C 287 
czy 3C216. Zniekształcone struktury

14 Rozróżnienie na galaktyki i kwazary jest wy
nikiem identyfikacji optycznej. W galaktykach 
nie jest obserwowane bezpośrednio jasne jądro 
obiektu.

mogą świadczyć o interakcji dżetu z nie
jednorodnym, gęstym ośrodkiem mię- 
dzygwiazdowym w macierzystej galak
tyce. Bezpośrednie dowody na to zostały 
znalezione w kilku przypadkach, np. 
3C 305 i 3C 303.1. Struktury radiowe 
w GPS-ach są bardzo podobne do tych 
w CSS-ach. Galaktyki GPS mają pro
ste, generalnie symetryczne, podwójne 
lub potrójne struktury, czasami z wi
docznym jądrem i dżetami. Obiekty sy
metryczne, zarówno GPS-y, jak i CSS-y, 
nazywa się radioźródłami CSO15. Kwa
zary GPS posiadają bardziej zróżnico
wane struktury: od typu CSO do obiek
tów jądro-dżet i wydają się mieć słabsze 
dżety od tych obserwowanych w CSS.

Fakt, iż zaobserwowano wśród GPS- 
-ów i CSS-ów obiekty typu CSO, niesie 
z sobą dwie ważne implikacje: a) istnie
je  ciągłość w morfologii i skali pomię
dzy źródłami GPS i CSS a wielkoska- 
lowymi radiogalaktykam i FR II; b) 
struktury te zdecydowanie się różnią od 
typu ,ją d ro -d ż e t” , obserwowanego 
w bardzo jasnych, zwartych obiektach, 
których emitowana moc wydaje się być 
efektem wzmocnienia relatywistycznego.

Kątowe rozmiary GPS i CSS mogą

15 Ang. Compact Symmetric Object— CSO, zwar
te symetryczne obiekty.

sugerować, że mamy do czynienia z fi
zycznie małymi radioźródłami w porów
naniu z radiogalaktykami FR I czy FR II. 
Jest też możliwe, że obserwujemy jasne 
wewnętrzne struktury bardziej rozleg
łych obiektów. Kilkanaście źródeł CSS 
z katalogu 3C rzeczywiście posiada bar
dzo słabe rozległe struktury, np. 3C 236 
oraz 3C 216, 3C 346, 3C 380. Stwier
dzono także, że 3 C 216,3C 380i3C 346 
m ogą być zrzutowanymi obiektami 
FR II. Mimo to, zdecydowana więk
szość CSS-ów nie posiada słabych, roz
mytych rozległych struktur. Tak samo 
w przypadku GPS-ów znanych jest kil
ka obiektów, które mają dodatkowe, sła
be w ie lk o sk a lo w e  s tru k tu ry , np. 
0108+388 i 1245+676. Ocenia się, że 
około 10— 15% źródeł GPS posiada 
strukturę rozciągłą. Jest ona jednak bar
dzo rozmyta i trudno ją  zaobserwować. 
W literaturze pojawiają się dwa scena
riusze, wyjaśniające istnienie dodatko
wych struktur w GPS-ach:

(1) Gdy z powodu np. interakcji z gę
stym ośrodkiem międzygwiazdowym 
zostanie przerwany dopływ energii w po
staci dżetów do rozległych struktur, to 
zaczynają one wyświecać swoje zasoby 
energetyczne i słabną. W miejscu nieciąg
łości dżetu tworzą się jasne radiowo fale 
uderzeniowe i są widoczne jako we-
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Obserwowany rozmiar liniowy /Kpc/
Rys. 6. Zależność pomiędzy częstotliwością odwrócenia widma radiowego a rozmiarami 
liniowymi radioźródła. Kwazary są reprezentowane przez krzyżyki, a galaktyki przez 
czarne kwadraty

wnętrzne „gorące plamy”. Obiekt posia
da wtedy jednocześnie wielkoskalowe 
i zwarte składniki radiowe.

(2) Druga hipoteza zakłada tzw. od
radzanie radioźródeł, polegające na po
wtórnym rozpoczęciu aktywności radio
wej w czasie, kiedy stare struktury są 
jeszcze widoczne. Zjawisko to może być 
wywołane przez nową fazę interakcji 
z sąsiednimi galaktykami, znajdującymi 
się w gromadzie galaktyk. Obserwowa
no by więc dwie różne fazy aktywności 
radiowej w życiu tego samego obiektu, 
czasami wręcz z niepokrywającymi się 
osiami struktur związanych z kolejny
mi cyklami aktywności.

Kształt widma radiowego jest charak
terystyczną cechą dla obu omawianych 
klas radioźródeł. Ich widma mają poje
dyncze maksimum oraz stromy, nieter- 
miczny charakter na wyższych często
tliwościach. Dyspersja wskaźnika 
widmowego wydaje się być szeroka 
(0,5— 1,2) i jest identyczna w obu kla
sach. Widma GPS-ów wydają się być 
bardziej płaskie na krótszych falach, ale 
może to być jedynie efekt czysto obser
wacyjny, wynikający z faktu, iż właśnie 
w tym przedziale widma źródła te mają 
maksima. De Vries w 1997 r. wyznaczył 
uśrednione widmo źródła GPS i stwier
dził, że średnie wartości indeksu wid
mowego wynoszą -0,56 i 0,77, odpo
wiednio przed i po maksimum. Wartość 
am = -0,56 jest daleka od kanonicznej 
ak = -2,5, będącej wynikiem samoab- 
sorpcji synchrotronowej i wskazuje na 
dużą niejednorodność w źródłach. Na
tomiast a = 0,77 jest typowe dla obiek
tów wielkoskalowych i sugeruje, że me
chanizmy przyspieszania i wytracania 
energii przez relatywistyczne elektrony 
tworzą takie same średnie indeksy wid
mowe praktycznie przez cały okres ak
tywności danego radioźródła. Samo ist
nienie maksimum na tak wysokiej 
częstotliwości jest najprawdopodobniej 
efektem samoabsorpcji synchrotrono
wej. Można dzięki temu oszacować li
niowe rozmiary obszarów, z których jest 
emitowane promieniowanie radiowe. 
Swój wkład może mieć też absorpcja na 
swobodnych elektronach, jako że obser
wowane są duże gęstości w obłokach 
produkujących linie emisyjne i spora de
polaryzacja promieniowania synchrotro
nowego.

Bardzo ważną zależnością odkrytą 
podczas badań nad źródłami CSS i GPS 
jest pokazana na rys. 7 antykorelacja

pomiędzy częstotliwością odwrócenia 
widma a rozmiarem liniowym obiektu. 
Przedstawiony rysunek sugeruje, że źró
dła GPS i CSS są przeskalowaną wersją 
tego samego fenomenu fizycznego i że 
ta relacja jest identyczna dla kwazarów 
i galaktyk. Wyznaczono, że ma ona po
stać:

logOO=-0,21 (±0,05) - 0,65(±0,05) log(/)-

gdzie vm jest częstością odwrócenia wid
ma, a / rozmiarem liniowym źródła. Tak 
prosta zależność wskazuje na to, że wła
ściwości fizyczne CSS-ów i GPS-ów są 
podobne, a mechanizm wywołujący od
wrócenie widma zależy od rozmiarów 
liniowych.

Pomiędzy radioźródłami GPS i CSS 
istnieją różnice, jeśli chodzi o polaryza
cje promieniowania radiowego. Obiekty 
GPS sąpraktycznie niespolaryzowane na 
wyższych częstotliwościach (—0,2% na 
6 GHz), a na niższych mają bardzo małą 
polaryzację. Niski stopień polaryzacji 
może być efektem: a) wygładzenia wek
tora E pochodzącego z wielu różnych 
obszarów; b) bardzo zakrzywionym po
lem magnetycznym; c) obecnością 
ośrodka depolaryzującego promienio
wanie podczas propagacji. Przeprowa
dzone obserwacje raczej wykluczają 
pierwszą hipotezę, ponieważ nie znale

ziono pojedynczych, spolaryzowanych 
składników. CSS-y wydają się mieć sil
niejszą polaryzację promieniowania 
(1—3% na 5 GHz do -7% na 15 GHz). 
Część źródeł ma większy stopień pola
ryzacji po stronie dżetu, co jest zgodne 
z efektem Lainga-Garringtona dla radio- 
galaktyk. Polega on na tym, że część źró
dła znajdująca się bliżej obserwatora jest 
silniej spolaryzowana. Jest to wynik pro
pagacji fal radiowych w ośrodku między- 
gwiazdowym i międzygalaktycznym, 
które mają właściwości depolaryzacyj- 
ne. Zwiększenie polaryzacji ze skróce
niem obserwowanej fali, biorąc pod 
uwagę rozmiary liniowe źródeł, wska
zuje na ośrodek międzygwiazdowy jako 
główny czynnik odpowiadający za de
polaryzację promieniowania. Występują 
kwazary CSS z polaryzacją nawet do 
10%, ale obserwuje się i obiekty całko
wicie zdepolaryzowane. Odkryto rów
nież, że depolaryzacja jest silna w ob
szarze o promieniu około 2—3 kpc od 
jądra. Jest to prawdopodobnie rozmiar 
obszaru NLR.

Pomiary rotacji Faradaya wskazują, 
że statystycznie obiekty CSS/GPS mają 
większe RM16 niż wielkoskalowe radio- 
galaktyki 3CR i są porównywalne z tymi

16 Ang. rotation measure —  m iara rotacji RM.
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radioźródłami, które znajdują się w cen
trum masywnych strumieni chłodzą
cych17 w gromadach galaktyk. Sądzi się, 
że duże wartości RM w przypadku stru
mieni chłodzących są efektem propaga
cji promieniowania w gęstym ośrodku 
międzygalaktycznym. Znane są źródła 
CSS/GPS mające ekstremalne wartości 
RM £ 1000 rad n r2. Odkryto też, że 
u obiektów CSS/GPS, wraz z malejący
mi rozmiarami fizycznymi, rośnie war
tość RM. Taki sam trend zaobserwowa
no dla wielkoskalowych radiogalaktyk 
z katalogu 3CR.

Właściwości optyczne
Obserwując grupę 20 CSS-ów Gel- 

derman w 1996 r. stwierdził, że wszyst
kie galaktyki macierzyste wykazują, we
dług parametrów Dahariego, oznaki 
zaburzenia struktury na skutek interak
cji ze swoimi towarzyszami z gromady 
galaktyk. Widoczne są słabe optyczne 
struktury, takie jak strumienie pływowe 
czy mosty. Gelderman zasugerował, że 
skoro tego typu elementy pojawiają się 
w symulacjach oddziaływań galaktyk 
spiralnych, to w interakcjach CSS-ów 
biorą udział obiekty bogate w pył i gaz. 
Morfologie galaktyk macierzystych 
GPS-ów także mają takie właściwości. 
Na 30 radioźródeł 17 miało zaburzone 
izofoty, a pięć posiadało drugie jądro, 
co świadczy o niedawnym zlaniu się 
dwóch lub więcej galaktyk. Duży odse
tek galaktyk macierzystych CSS/GPS 
(50—60%), będących w fazie interak
cji z otoczeniem, potwierdza teorię 
mówiącą, że rozpoczęcie aktywności 
radiowej musi mieć związek z oddzia
ływaniami grawitacyjnymi z inną galak
tyką. Źródła CSS/GPS bardziej przypo
minają też galaktyki FRII niż FR I, 
ponieważ statystycznie galaktyki macie
rzyste FR II wykazują częściej oznaki 
interakcji (40—50%).

Istotnym argumentem, wskazującym 
na silne oddziaływanie CSS-ów z oto
czeniem, jest odkrycie tzw. efektu zgod
ności17. Efekt ten polega na identycznej 
orientacji przestrzennej struktur radio
wych ze strukturami widocznymi w nie
bieskiej części światła widzialnego. 
Najbardziej prawdopodobną teorią wy
jaśniającą efekt zgodności są gwałtow
ne procesy gwiazdotwórcze, wywołane 
przez poruszający się dżet w ośrodku 
międzygwiazdowym. Znaleziony efekt
17 Ang. cooling flow.
18 Ang. the alignment effect.

zgodności u CSS-ów jest spójny z wyni
kami obserwacji spektroskopowych, 
mówiącymi o posiadaniu przez CSS-y 
jasnych linii emisyjnych. Można się spo
dziewać, że na skutek propagacji dżetu 
powstaną fale uderzeniowe, które mogą 
pobudzać do świecenia znajdujące się 
w ośrodku chmury gazu. W przypadku 
obiektów GPS brak jest wystarczającej 
ilości danych. Spowodowane to jest zbyt 
małą rozdzielczością kątową teleskopów 
optycznych.

Rozkłady przesunięć ku czerwieni 
obiektów CSS i GPS są bardzo podobne, 
tak samo jak procentowy udział kwaza- 
rów i galaktyk w obu populacjach. Sta
tystycznie kwazary zdają się być poło
żone w większych odległościach niż 
galaktyki, a wszystkie znane obiekty 
CSS/GPS o z £ 2 to kwazary. Wyniki te 
są zgodne z założeniem doppłerowskie- 
go wzmocnienia w kwazarach. Wraz z ro
snącym z zmienia się także stosunek 
kwazarów GPS do CSS i dla z £  2 więk
szość to GPS-y. Uważa się, że około 30% 
aktywnych radiowo kwazarów, mających 
duże z, to przedstawiciele klasy GPS.

Źródła GPS i CSS w modelu 
unifikacji A GN-ów

Wspomniana wcześniej różnica 
w rozkładzie przesunięć ku czerwieni 
pomiędzy galaktykami i kwazarami 
CSS/GPS jest jednym z najmocniej
szych argumentów przemawiających za 
tezą, że promieniowanie radiowe galak
tyk nie jest silnie wzmocnione dopple- 
rowsko. Udało się w kilku przypadkach 
wyznaczyć prędkość ekspansji źródeł 
GPS. Jej wartość wynosi ~0,2c i jest 
znacznie mniejsza niż prędkości obser
wowane w kwazarach. Kinematyczny 
wiek źródeł wyznaczony z ruchu wła
snego jest na poziomie ~103— 104 lat. 
Badania widm radiowych galaktyk CSS 
wskazują na wiek ślO5 lat.

Źródła CSS/GPS są obiektami o naj
mniejszej znanej zmienności radiowej. 
Jedynymi wyjątkami są niektóre kwa
zary, np. 0552+390 czy 2134+004. Po
dobnie tylko nieliczne kwazary GPS/ 
CSS wykazują obecność pozornych ru
chów nadświetlnych. Opierając się 
na wskaźnikach orientacji źródła, ta
kich jak stosunek jasności jądra do ca
łości emisji czy stosunek odległości go
rących plam do jądra stwierdzono, że 
statystycznie wyniki są zgodne z tezą 
wskazującą na orientację obiektów 
względem obserwatora jako przyczy

nę różnic we właściwościach galaktyk 
i kwazarów.

Ważne w tym momencie jest posta
wienie pytania o miejsce źródeł GPS/ 
CSS w schemacie unifikacyjnym AGN- 
-ów. Najbardziej popularny jest obec
nie model tworzący ciąg ewolucyjny 
z obiektów zwartych i radiogalaktyk 
FR I i FR II. Według tej hipotezy nowo 
narodzone źródła radiowe jawią się 
jako GPS-y, potem zwiększają swój 
rozmiar liniowy, stając się galaktyka
mi CSS. W końcowej fazie CSS-y roz
rastają się do wielkoskalowych radio
galaktyk. Symulacje tego typu ewolucji 
są zgodne z wynikami obserwacyjny
mi. Faktami przemawiającymi na ko
rzyść scenariusza ewolucyjnego rozwo
ju radioźródeł od GPS do radiogalaktyk 
FRI/FRII są: a) podobieństwo mor
fologii galaktyk GPS/CSS do obiek
tów wielkoskalowych; b) brak przeko
nywającej detekcji wystarczającej 
ilości chłodnego gazu w ośrodku mię
dzygwiazdowym, zdolnego do po
wstrzymania wzrostu radioźródła; 
c) odpowiednie ciśnienie panujące 
w radioźródłach, pozwalające na eks
pansję w równowadze ciśnieniowej 
z ośrodkiem.

Badania liczebności poszczególnych 
grup radioźródeł pokazują nadwyżkę 
obiektów CSS i GPS w stosunku do 
przewidywań teorii ewolucji. Jest więc 
prawdopodobne, że do klasy zwartych 
obiektów radiowych wchodzi dodatko
wa, niezwiązana ewolucyjnie z radio- 
galaktykami FR I i FR II, populacja ra
dioźródeł. Teoriami wyjaśniającymi 
obserwowaną niezgodność co do ilo
ści radioźródeł CSS/CSS są: a) model 
zakładający, że część z obserwowanych 
zwartych obiektów ma czas życia <104 lat 
i z tego powodu nie jest w stanie roz
rosnąć się do wielkoskalowych rozmia
rów; b) hipoteza twierdząca, że obiek
ty GPS/CSS mogą być starymi źródłami. 
W tym ostatnim przypadku gęsty ośro
dek międzygwiazdowy uniemożliwia im 
ekspansję do rozmiarów radiogalaktyk 
FR I/FRII.

Marcin Gawroński w czasie pisania 
tego artykułu był doktorantem astro
nomii na Wydz, Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej UMK. 
Obecnie obronił doktorat na podsta
wie badań AGN-ów i jest pracowni
kiem Katedry Radioastronomii CA 
UMK w Toruniu
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rozmaitości

Tajemnice obłoków 
srebrzystych

W numerze 5/2008 w „Galerii Uranii" za
mieściliśmy piękne zdjęcia srebrzystych 
obłoków wykonane przez pana Marka 
Nikodema. Towarzyszył im szereg py
tań Autora — mimo możliwości obser
wacji zjawiska stosunkowo prostymi 
środkami nadal wiemy o nim niedużo.

Srebrzyste obłoki zaobserwowano po 
raz pierwszy w XIX w., a ściślej w około 
dwa lata po erupcji wulkanu Krakatau, 
która miała miejsce w roku 1883. Wul
kan wyrzucił do atmosfery duże ilości 
pary i pyłu, ale potrzeba było aż dwóch 
lat, aby dotarły do mezosfery na wyso
kość rzędu 80 km, gdzie powstają sre
brzyste obłoki. Obłoki zostały zaobser
wowane prawie jednocześnie (przez 
Roberta Leslie (Anglia) i T.W. Backhouse 
(Niemcy)). Leslie opublikował swój arty
kuł w „Naturę” w lipcu 1885 r., Backho
use zrobił to samo we wrześniu. W roku 
1896 Otto Jesse z Berlina opublikował 
w „Astronomische Nachrichten” dokład
ne pomiary wysokości obłoków na pod
stawie zdjęć wykonanych w Steglitz, Na- 
uen, Rathenow i Berlinie w iatach  
1889— 1891. Biorąc pod uwagę również 
wcześniejsze obserwacje od roku 1885, 
otrzymał średnią wartość równą 82 km.

Jednym z niewyjaśnionych faktów 
(spoza listy pana Marka) jest duża zdol
ność odbijania fal radarowych przez ob
łoki — zauważono to już 25 lat temu. Zja
wisko próbowano tłumaczyć obecnością 
swobodnych ładunków elektrycznych 
w obrębie obłoków. Jednak zmierzona 
koncentracja elektronów była o kilka rzę
dów wielkości za mała, aby można było 
wytłumaczyć zaobserwowany efekt. 
Stworzono zatem modele rozpraszania 
fal radiowych na izotropowych nieregu- 
larnościach atmosfery w otoczeniu ob
łoków. Ale i one natrafiły na trudności.

26 sierpnia br. pojawił się w „Journal 
of Geophysical Research” (seria D — 
Atmosfery) artykuł Paula Bellana z Cali
fornia Institute of Technology proponu

jący nowe podejście. Jeżeli nie może
my oczekiwać dostatecznie wysokiej 
koncentracji swobodnych elektronów, to 
spróbujmy „umieścić” je na powierzchni 
kryształków lodu tworzących obłoki. 
Okazuje się, że nieco powyżej obszaru 
formowania srebrzystych obłoków wy
stępuje cienka warstwa par żelaza, 
sodu, wapnia i potasu — jest ona pozo
stałością po odparowaniu mikrometeory- 
tów wchodzących do atmosfery. Zauwa
żono również, że w rejonie formowania 
srebrzystych obłoków znika około 80% 
najobficiej występujących par żelaza 
i sodu, tak jakby obłoki usuwały pary 
metali z dolnej części zawierającej je 
warstwy. Bellan pokazuje w swojej pra
cy, że żelazo i sód mogą osiadać na po
wierzchni ziarenek lodu (o rozmiarach od 
20 do 200 nm), tworząc cieniutką prze
wodzącą warstwę i zwiększając w ten 
sposób dramatycznie ilość elektronów 
mogących oddziaływać z polem fali ra
diowej. Utworzenie warstewki wystar
czającej do skutecznego odbicia nastę
puje w czasie od kilku godzin do kilku 
dni.

W kwietniu ubiegłego roku został wy
strzelony satelita AIM (Aeronomy of Ice 
in the Mesosphere) przeznaczony m.in. 
do badania srebrzystych obłoków. Jed
nym z pierwszych odkryć było zauwa
żenie bardzo słabych obłoków uformo
wanych z małych ziarenek lodu (około 
30 nm), praktycznie niewidocznych z po
wierzchni Ziemi, ale odgrywających 
istotną rolę w sumarycznym bilansie wy
stępowania zjawiska. Inne spostrzeże
nia odnoszą się do struktur obserwowa
nych w obszarze srebrzystych obłoków 
widzianych z góry — przypominają one 
kształty tworów widocznych znacznie 
niżej w troposferze. Jest to zaskakujące 
odkrycie. Wygląda na to, że dynamiki

obydwu warstw atmosfery mogą być po
dobne. Obłoki są zmienne w skali od 
godzin do dni, ich jasność zmienia się 
w skali horyzontalnej rzędu kilometrów. 
Różnice mogą dochodzić do 1000%. 
Satelita ma dostarczać dane przynaj
mniej do roku 2012. Zobaczymy, co jesz
cze zaobserwuje.

W roku 2003 przez łamy „EOS-a” (ty
godniowego biuletynu Amerykańskiej 
Unii Geofizycznej) przetoczyła się dys
kusja na temat roli srebrzystych obło
ków w detekcji zmian zachodzących 
w atmosferze. Porównano je do kanar
ków używanych dawniej w kopalniach 
do ostrzegania górników o wzroście stę
żenia metanu. Zwracano m.in. uwagę 
na związek pojawiania się świecących 
obłoków z temperaturą mezosfery. Jed
na z hipotez mówi o możliwym związku 
zwiększonej częstości występowania 
obłoków ze wzrostem zawartości dwu
tlenku węgla w atmosferze. Blokując 
wyjście promieni podczerwonych z at
mosfery, przyczyniałby się do obniże
nia temperatury mezosfery, tworząc 
w ten sposób sprzyjające warunki do 
tworzenia się kryształków lodu. Oddziel
nym zagadnieniem jest poszukiwanie 
ewentualnych korelacji z fazą cyklu sło
necznego. Dyskusja nie była konklu- 
zywna — nie mamy jeszcze wystarcza
jącej ilości dobrych obserwacji, jak 
i dostatecznie dobrych modeli oddzia
ływania atmosfery i mezosfery, poza 
tym sama fizyka srebrzystych obłoków 
nie jest jeszcze dostatecznie znana.

Zagadnienie srebrzystych obłoków 
jest typowym przykładem badań inter
dyscyplinarnych. Mamy tu do czynienia 
z elementami astronomii, fizyki ciała sta
łego, szeroko pojętej fizyki atmosfery, jak 
i fizyki związków Słońce—Ziemia.

Roman Schreiber

6/2008 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 255



Jarosław Włodarczyk

Z powstaniem astronomii 
helio centrycznej i je j 
przedstawieniem w dziele 
„ O obrotach ” Mikołaja 
Kopernika wciąż wiążą się 
zagadki ważne z punktu 
widzenia historii nauki

Tajemnice
De 
Revolutionibus

Na folio 67 verso norymberskie
go wydania De revolutionibus 
Mikołaja Kopernika widnieje 

rycina, która służy do zilustrowania 
wywodu, w jaki sposób złożenie dwóch 
jednostajnych ruchów po okręgu może 
wytwarzać ruch wahadłowy po linii pro
stej. Konstrukcję tę historycy astrono
mii nazywająparą at-Tusiego, gdyż opi- 
sałjątrzynastowieczny arabski astronom 
Nasir ad-Din at-Tusi z Maragi. W isto
cie, rycina z dzieła Kopernika bardzo 
przypomina ilustrację, którą znajdujemy 
w At-Tadhira f i  ‘ilm al-hay ’a, rękopisie 
traktatu at-Tusiego1. W tym miejscu 
swego dzieła fromborski astronom wy
korzystał to rozwiązanie jako element 
teorii precesji2, ale posłużył się nim tak
że później, w modelach ruchów planet 
w księdze szóstej. W geometrycznych 
konstrukcjach mechanizmów planetar
nych orbit Kopernik zastosował także 
rozwiązania innych uczonych islamu ze

1 W. Hartner, Ptolemaische Astronomie im Islam 
und zur Zeit des Regiomontanus [w:] Regiomon- 
tanus-Studien, pod red. G. Hamanna, Wiedeń 
1980, s. 109-124.
2 Zob. J. Dobrzycki, Teoria precesji w astronomii 
średniowiecznej, „Studia i Materiały z Dziejów 
Nauki Polskiej” ser. C 1965 z. 11, s. 34-36.

szkoły skupionej wokół obserwatorium 
w M aradze, M u’ayyid  ad-D in al- 
‘Urdiego i Qutb ad-Din aś-Śiraziego, 
oraz pracującego w XIV w. w Damasz
ku Ibn aś-Śatira3.

Kopernik powołuje się w O obrotach 
na wyniki astronomii islamu. Tworząc 
teorię precesji i ruchu Słońca, sięga po 
rezultaty badań Tabita Ibn Qurry i Az- 
Zarqalego, przekazane w przekładach 
dzieł arabskich na łacinę, i mówi o tym 
wprost. Jednakże prace at-Tusiego i jego 
współpracowników oraz aś-Śatira nie 
zostały przetłumaczone na łacinę, a pol
ski astronom nie czytał po arabsku, nie 
wymienił też owych uczonych z imie
nia i nazwiska. Jak więc rozwikłać za
gadkę wykorzystania ich konstrukcji 
w astronomii heliocentrycznej?

Jedna z hipotez odwołuje się do zna
nego faktu, że w XV w., po upadku Kon
stantynopola greckie rękopisy, w tym 
niektóre przekłady pism at-Tusiego, do
tarły na Zachód. (A grekę Kopernik znał,

3 Cykl prac, przedstawiających te modele, można 
znaleźć w: E. S. Kennedy, Studies in the Islamie 
Exact Sciences, Bejrut 1983, s. 50-107. Technicz
ny sposób wykorzystania tych rozwiązań anali
zuje szczegółowo praca N. M. Swerdlow, O. Neu- 
gebauer, Mathematical Astronomy in Copernicus s 
De Revolutionibus, Nowy Jork 1984, passim.
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Mikołaj Kopernik, De revolutionibus, Norymberga 1543, folio 67 
verso. Mechanizm at-Tasiego sprawia, że punkt wprawiany w ruch 
przez parę obracających się ze stałą prędkością kół biegnie po linii 
prostej

czego dowiódł, tłumacząc z tego języka 
na łacinę Listy obyczajowe, sielskie i mi
łosne bizantyńskiego pisarza Teofilakta 
Symokatty4). W Bibliotece Watykań
skiej znajduje się na przykład rękopis, 
zawierający pomysłowe rozwiązania 
astronoma z Maragi w zastosowaniu do 
teorii ruchu Księżyca. Podczas studiów 
Kopernik miał styczność ze środowi
skiem włoskich arystotelików, którym 
mogły odpowiadać propozycje uczo
nych islamu, „poprawiające” modele 
Ptolemeusza, wyposażone w niechcia
ny ekwant; był również w Rzymie. A za
tem ta droga transmisji metod matema
tycznych, wykorzystanych następnie 
przez Kopernika, wydaje się prawdopo
dobna5.

Co więcej, ostatnio pojawiły się 
ślady wskazujące na to, że na przeło
mie XV i XVI stulecia tego rodzaju 
rozwiązania stanowiły część warsztatu 
astronomów z kręgu szkół wiedeńskiej, 
norymberskiej i krakowskiej6. Hipote
zę taką pozwoliły postawić wyniki ba
dań efemeryd planetarnych na lata 1510 
i 1512, obliczonych przez Johannesa 
Angelusa, wiedeńskiego lekarza i ma
tematyka. Efemerydy Angelusa w spo
sób typowy dla tego rodzaju wydaw
nictw epoki renesansu podają położenia 
planet i ich aspekty na kolejne dni da
nego roku, ale w przedmowach autor 
informuje, że są one dokładniejsze od 
innych, gdyż zostały porachowane na 
podstawie nowych tablic ruchów pla
net, poprawionych przez Georga Peur- 
bacha. Rękopisu Peurbacha nie udało 
się dotąd odnaleźć, Angelus zaś nie 
zdradził szczegółów korekt wprowa
dzonych przez profesora Uniwersytetu 
Wiedeńskiego —  autora nowoczesne
go podręcznika astronomii geocen- 
trycznej Theoricae novae planetarum  
(napisany w połowie XV w., ukazał się 
drukiem w Norymberdze w 1473 r.) 
i inicjatora nowego łacińskiego prze
kładu Almagestu z języka oryginału7 —

4 Theophylacti Scolastici Simocati Epistolae mo
rales, rurales et amatoriae, Kraków 1509.
5 Zob. N. M. Swerdlow, The Deriviation and First 
Draft o f  Copernicus's Planetary Theory: A Trans
lation o f  the Commentariolus with Commentary, 
„Proceedings of the American Philosophical So
ciety” 1973 t. 117, s. 424; N. M. Swerdlow, O. 
Neugebauer, op. cit., s. 47-48.
6 Szczegółowe omówienie tego zagadnienia za
wiera J. Dobrzycki, R. L. Kremer, Peurbach and 
Maragha Astronomy? The Ephemerides o f  Johan
nes Angelus and Their Implications, .Journal for 
the History of Astronomy” 1996 t. 27, s. 187— 
237.

do tradycy jnych  
m odeli P to lem e
usza, stanowiących 
podstawę popular
nych wówczas Ta
blic alfonsyńskich.
N iem niej podane 
w e f e m e r y d a c h  
Angelusa dzienne 
długości ekliptycz- 
ne planet dają się 
odtworzyć poprzez 
zastosowanie pary 
at-Tusiego lub mo
deli aś-Śatira (i Ko
pernika) z podwój
nym  e p i c y k l e m  
w t r a d y c y j n y m  
systemie geocen- 
trycznym.

Reprezentowa
na przez uczonych 
z Maragi i Damasz
ku szkoła astronomiczna stawiała sobie 
za główny cel taką reformę modeli Pto
lemeusza, by wyrugować z nich niejed
nostajny ruch obrotowy i ekwant oraz 
koła mimośrodowe. Potrzeba ta wyni
kała z chęci zamienienia matematycz
nych rozwiązań Almagestu na układ sfer, 
odzwierciedlający fizyczną budowę 
świata. Odrodzenie astronomii europej
skiej w XV stuleciu nastąpiło w dużej 
mierze dzięki pracom Peurbacha i Re- 
giomontana, którzy po upływie kilku
nastu wieków przyswoili wreszcie Za
chodowi teorię Ptolemeusza w całej jej 
matematycznej złożoności. Niedługo 
potem Regiomontanus zaczął realizo
wać w Norymberdze przemyślany pro
gram wydawania podstawowych dzieł 
astronomicznych i matematycznych 
oraz prowadzenia długich sekwencji ob
serwacji ciał niebieskich w celu udosko
nalenia parametrów teorii planet. Tak 
więc Kopernik był intelektualnym spad
kobiercą obu tych tradycji, poszukując 
rzeczywistego układu świata i wykorzy
stując metody matematyczne, które pre-

7 Peurbach zdołał opracować pierwsze sześć ksiąg 
Almagestu. Zmarł w 1461 roku. Dzieło dokoń
czył jego uczeń, Johannes Regiomontanus; zaty
tułowane Epitome in A Images tum Ptolemaei, uka
zało się drukiem w 1496 roku w Wenecji. 
Należący do Kopernika egzemplarz Epitome się 
nie zachował, ale nie ulega wątpliwości, że astro
nom korzystał z niego często. Gdy przed rokiem 
1514 formułował w Commentariolus swe siedem 
założeń systemu heliocentrycznego, negował geo- 
centryczne postulaty Epitome\ zob. J. Dobrzycki, 
Notes on Copernicus s Early Heliocentrism, J o 
urnal for the History of Astronomy” 20011.32, s. 
223-225.

ferowały jednostajne obroty współśrod- 
kowych sfer. Innymi słowy, i jest to trze
cia hipoteza, Kopernik mógł dojść do 
rozwiązań przypominających konstruk
cje at-Tusiego i aś-Śatira samodzielnie8. 
Niezależnie jednak od tego, czy Koper
nik posłużył się już istniejącymi wysu
blimowanymi narzędziami matematycz
nymi, czy sam je rozwinął, zastosował 
je  — jak nikt przed nim —  do stworze
nia rewolucyjnego systemu kosmolo
gicznego.

Jak długo powstawało 
De revolutionibus?

Wciąż bez odpowiedzi pozostaje py
tanie, jak długo powstawało De revolu
tionibus. Znamy datę posłania rękopisu 
do oficyny drukarskiej, nie wiemy jed
nak, kiedy Kopernik rozpoczął pisanie 
traktatu i jaka była dynamika tego pro
cesu. Astronom zresztą nie zdradził, 
w którym momencie swego życia odkiył 
kosmologię heliocentryczną. Jej pierw
szy zarys sformułował w kilkunastostro- 
nicowej rękopiśmiennej rozprawce Ni
colai Copemici de hypothesibus motuum 
coelestium a se constitutis commenta
riolus (zwanej w skrócie Commentario
lus), o której wiemy, że musiała powstać 
przed 1514 rokiem, gdyż w sporządzo
nym w tym roku katalogu biblioteki kra-

8 Zob. np. M. di Bono, Copernicus, Amico, Fra
cas tom and Tusi’s Device: Observations on the 
Use and Transmission o f  a Model, .Journal for 
the History o f Astronomy” 1995 t. 26, s. 133— 
154.
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fie Kopernika. Wg Rękopis dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach”. Facsimile. Pod red. P. Czar
toryskiego, Warszawa-Kraków 1972

kowskiego uczonego Macieja z Miecho
wa znajduje się pozycja: „Manuskrypt 
na sześciu kartach o teorii utrzymują
cej, że Ziemia się porusza, Słońce zaś 
pozostaje nieruchome”9. Commentario- 
lus zawiera stwierdzenie: „[...] spróbu
ję  pokrótce wykazać, z jak ą  konse
kwencją da się utrzymać jednostajność 
ruchów. Sądzę, że dla zwięzłości nale
ży tu pominąć dowody matematyczne 
przeznaczone do większego dzieła”10. 
Tak więc można na tej podstawie zakła
dać, że początek pisania „większego 
dzieła” przypada około 1515 roku i taki 
pogląd, wspierany analizą treści ręko
pisu Kopernika oraz papieru, na którym 
był uwieczniany, głosili Ludwik Antoni 
Birkenmajer i Aleksander Birkenmąjer; 
w tej tak zwanej długiej chronologii ko
niec okresu powstawania całości dzieła 
przypada na 1541 rok". Analiza tekstu 
w służbie chronologii bierze pod uwagę 
wzajemne związki między poszczegól
nymi elementami teorii heliocentrycz- 
nej, zależności fragmentów tekstu Ko
pernika od ówczesnych wydań ważnych 
dzieł astronomicznych i matematycz
nych, wreszcie wykorzystane obserwa
cje ciał niebieskich. Natomiast charak
terystyczne cechy papieru, takie jak 
filigrany, pozwalają ustalić przybliżony 
czas jego użycia, jeśli odnajdujemy po
dobne karty w innych, datowanych dru
kach lub rękopisach, na przykład li
stach12.

Autograf Kopernika został spisany 
w przeważającej mierze na czterech ro
dzajach papieru. Znakiem rozpoznaw
czym pierwszego rodzaju jest filigran 
w postaci węża wodnego (konika mor-

9 Item sexternus theorice asserentis terram move- 
ri, Solem vero ąuiescere. Por. L. A. Birkenmajer, 
Stromata Copernicana, Kraków 1924, s. 200-202. 
Obecnie znane są dwie pełne kopie zaginionego 
rękopisu Kopernika i jedna fragmentaryczna; 
wszystkie wywodzą się zapewne z egzemplarza 
będącego niegdyś w posiadaniu Tychona Brahe- 
go. Zob. J. Dobrzycki, L. Szczucki, On the Trans
mission o f  Copernicus s  Commentariolus in the 
Sixteenth Century, „Journal for the History o f  
Astronomy” 1989 t. 20, s. 25-28.

10 M. Kopernik, Pisma pom niejsze, Warszawa 
2007, s. 20 (tłum. J. Drewnowski).

11 L. A. Birkenmajer, Mikołaj Kopernik, Kraków 
1900, s. 350-388; A. Birkenmajer, Trygonome
tria Mikołaja Kopernika w autografie głównego 
jego  dzieła, „Studia Źródłoznawcze” 19711. 15, 
s. 3-70.

12 Zob. L. A. Birkenmajer, op. cit. J. Zathey, Ana
liza i historia rękopisu „De revolutionibus” [w:] 
Rękopis dzieła M ikołaja Kopernika „ O obro
tach Facsimile, Warszawa-Kraków 1972, s. ł -  
-39 . Także E. Rosen, When D id Copernicus Wri
te the „ Revolutions ’’?, „Sudhoffs Archi v” 19771. 
61, s. 144-155.

skiego) w koronie. Jest to niewątpliwie 
najstarsza część rękopisu, zawierająca 
początkowe rozdziały księgi pierwszej, 
katalog gwiazd z księgi drugiej oraz teo
rię precesji i wprowadzenie teorii Słoń
ca z księgi trzeciej. Ów fragment dzieła 
jest niezwykłe ważny dla chronologii 
z dwóch powodów. Po pierwsze, Koper
nik posługuje się teorią precesji we 
wszystkich następnych księgach, w któ
rych przedstawia teorie Księżyca i pla
net. Po drugie, przy ustalaniu średniego 
tempa precesji astronom powołuje się na 
obserwacje Kłosa z gwiazdozbioru Pan
ny, przeprowadzone w 1525 r. (ks. III, 
rozdz. 2). Z tych właśnie powodów we
dług krótkiej chronologii pisanie De re
volutionibus musiało się rozpocząć po 
1525 r.13 Blisko trzecią część swego dzie
ła Kopernik skreślił na kartach z filigra
nem przedstawiającym literę P z kwia
tem. Tu w datowaniu pomagają trzy 
zachowane listy do biskupa Jana Dan- 
tyszka, które zostały napisane przez 
astronoma na takim samym papierze 
w latach 1537 i 1539. Ten rodzaj papie
ru posłużył przede wszystkim do spo
rządzenia ksiąg piątej i szóstej. Księga 
czwarta została spisana na kartach ze 
znakiem wodnym w kształcie ręki z ko
roną; papier ten zastępuje również 
w pewnym miejscu księgi trzeciej kar
ty z wężem wodnym oraz występuje tak
że w księdze piątej i na początku szó
stej. A zatem te części O obrotach można 
datować na połowę lub koniec lat 30.

13 Zob. N. M. Swerdlow, The Holograph o f  De 
Revolutionibus and the Chronology o f  its Com
position, „Journal for the History o f  Astronomy” 
19741. 5, s. 186-198; N. M. Swerdlow, O. Neu- 
gebauer, op. cit., s. 87-89. Z dodatkowych po
wodów Swerdlow przesuwa tę datę jeszcze da
lej, stawiając hipotezę, że niemal całość dzieła 
Kopernika powstała w latach 30. XVI w.

XVI w. Są jeszcze karty z filigranem 
w postaci ręki z trójlistną koniczynką. 
Pojawiają się one w księgach pierwszej 
i szóstej, a o tym, z jakiego okresu po
chodzą, informuje nas list Kopernika do 
księcia Albrechta, skreślony na podob
nym papierze w czerwcu 1541 r.

Jak widać, narodziny autografu De 
revolutionibus, niezależnie od tego, czy 
trwały lat kilka, kilkanaście czy kilka
dziesiąt, nie odbywały się liniowo. 
Wcześniejsze partie książki były prze
rabiane i zastępowane nowymi wersja
mi —  starsze karty wycinano i wkleja
no w te miejsca inne. Jeden z takich 
przypadków wiąże się z fragmentem 
księgi pierwszej, poświęconym geome
trii płaskiej i sferycznej. Kiedy bowiem 
w maju 1539 r. do Fromborka przywę
drował Georg Joachim Retyk, przywiózł 
ze sobą między innymi De triangulis 
omnimodis Regiomontana (współopraw- 
ny z greckim wydaniem Elementów Eu
klidesa), wykład tiygonometrii opubliko
wany w 1533 r. Kopernik wykorzystał to 
dzieło do wprowadzenia pewnych uzu
pełnień w swych fragmentach geome- 
tiycznych i całość przepisał na nowo na 
papierze ze znakiem wodnym w postaci 
ręki z trójlistną koniczynką, zastępując 
tymi kartami część w najstarszych ustę
pach autografu z filigranem węża wod
nego. Co więcej, część trygonometrycz
na O obrotach została przez Retyka 
wydana w 1542 r. w Wittenberdze jako 
oddzielna książka, De lateribus et an- 
gulis triangulorum. A zatem datowanie 
tego rodzaju papieru w rękopisie na pod
stawie listu do księcia Albrechta dosko
nale pokrywa się z krótkim okresem, 
ograniczonym przybyciem Retyka i pu
blikacją De lateribus.
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Strona tytułowa dzieła De lateribus et angulis triangulorum, Wit
tenberga 1542. Wg J. Wasiutyński, Kopernik. Twórca nowego nie
ba, Warszawa 1938

Niespodziewany gość
Klaudiusz Ptolemeusz napisał Alma

gest w Aleksandrii, ówczesnym centrum 
nauki hellenistycznej, posiadającym 
w połowie II w. najlepszą bibliotekę 
świata starożytnego. Johannes Kepler 
dokonał swych najważniejszych odkryć 
astronomicznych jako matematyk ce
sarski w rudolfińskiej Pradze, mający 
tam dostęp do najdokładniejszych ob
serwacji ciał niebieskich, i matematyk 
okręgowy w protestanckim Linzu, nie 
związany formalnie z uniwersytetami 
początku XVII w. Dla Ptolemeusza pi
sanie traktatów naukowych było natu
ralną koleją rzeczy14, dla Keplera —  
potrzebą ducha, ale także sposobem na 
wydobywanie funduszy od mecenasów, 
skodyfikowanym przez skomplikowany 
system zależności15. Dlaczego doszło do 
publikacji De revolutionibus^ History
cy nauki po dziś dzień spierająsię, w jak 
sposób klimaty intelektualny i społecz
ny końca XV i pierwszej połowy XVI 
wieku wpłynęły na krystalizację teorii 
heliocentrycznej Kopernika oraz jaki był 
stosunek fiomborskiego astronoma do 
własnego odkrycia. Upraszczając, wciąż 
otwarte pozostaje pytanie, jak należy 
rozumieć fakt, że przez większą część 
życia Kopernik wzdragał się przed wy
daniem O obrotach'6, a mimo to osta
tecznie posłałje do druku. Jednym z nur
tów współczesnych badań dziejów nauki 
tego okresu są próby zrozumienia, w jaki 
sposób na poszukiwania nowych syste
mów astronomicznych i kosmologicz
nych wpływały systemy mecenatu ko
ścielnego i dworskiego17. W 2003 r. Peter 
Barker i Bernard R. Goldstein zapropo-

14 O życiu Ptolemeusza niewiele wiadomo, ale 
liczba pozostawionych przezeń dzieł wydaje się 
świadczyć o tym, że był dostarczycielem mono
grafii naukowych w obszarze nauk matematycz
nych.

15 Zob. N. Jardine, The Places o f  Astronomy in 
Early-Modern Culture, „Journal for the History 
o f  Astronomy” 19981. 29, s. 49-62.

16 W języku polskim przegląd hipotez i opinii, 
choć przede wszystkim przez pryzmat myśli Tho
masa Kuhna, daje M. Kokowski, Thomas S. Kuhn 
(1922-1996) a zagadnienie rewolucji koperni
kowskiej, Warszawa 2001 („Studia Copemicana” 
t. XXXIX), dodatek 4.

17 W głównym nurcie tych badań m ieszczą się 
takie prace, jak R. S. Westman, The Astronomer s 
Role in the Sixteenth Century: A Preliminary Stu
dy, „History o f  Science” 1980 t. 18, 105-147; 
M. Biagioli, Galileo Courtier: The Practice o f  
Science in the Culture o f  Absolutism, Chicago 
1993 (ustalenia tej pracy referuje skrótowo A. Mą- 
czak, Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w  per
spektywie historycznej, Wrocław 2003, s. 106- 
-112); N. Jardine, op. cit.

nowali spojrzenie z tej 
właśnie perspektywy 
na proces w ydania 
dzieła Kopernika18.

W  pierwszej poło
wie XVI w. ważnym 
centrum naukowym 
i wydawniczym by ła  
N o r y m b e r g a .  To 
w tym mieście kilka
dziesiąt lat wcześniej 
Regiomontanus zaini- 
cjował ambitny pro
gram publikacji naj
w ażniejszych dzieł 
matematycznych i od
nowy astronomii, mię
dzy innymi poprzez 
prowadzenie systema
tycznych obserwacji 
c ia ł  n i e b i e s k i c h ,  
w czym wspomagał 
go norymberski patry- 
cjusz Bernhard Wal- 
ther19. Pisma Regio- 
montana,  W althera 
(jak również Johanna 
Wernera) pozostawały 
po ich śmierci w rę
kach znanego astrono
ma norymberskiego Johanna Schónera, 
który stopniowo publikował je w oficy
nie Johanna Petreiusa, specjalizującej się 
w druku dzieł naukowych. Z oficyną Pe
treiusa współpracował luterański teolog 
Andreas Osiander, który na początku lat 
20. XVI stulecia przyczynił się do prze
jścia Albrechta Hohenzollerna na pro
testantyzm i stał się klientem księcia. 
W środowisku tym jesienią 1538 r. po
jawił się Retyk, odbywający naukową 
podróż po Europie i wyposażony w list 
polecający od Melanchtona. Najwyraź
niej dopiero w Norymberdze młody pro
fesor z Wittenbergi dowiedział się o pra-

18. P. Barker, B. R. Goldstein, Patronage and the 
Production o /D e Revolutionibus, „Journal for the 
History o f  Astronomy” 2003 t. 34, s. 345-368.

19. Zob. R. L. Kremer, Bernard Walther's Astro
nomical Observations, .Journal for the History 
o f  Astronomy” 19801 .11,s. 174-191; idem, The 
Use o f  Bernard Walther s Astronomical Observa
tions: Theory and Observation in Early Modern 
Astronomy, .Journal for the History o f  Astrono
my” 1981 t. 12, s. 124-132. Zainicjowany przez 
Regiomontana bezprecedensowy w dawnej astro
nomii ciąg obserwacyjny Walthera obejmował 
setki pomiarów pozycyjnych w latach 1475-1504. 
Kopernik był pierwszym astronomem, który wy
korzystał rezultaty Walthera —  trzy położenia 
Merkurego —  do wyznaczenia parametrów mo
delu ruchu planety (De revolutionibus, ks. V, 
rozdz. 30).

cach Kopernika20. W każdym razie przy
puszczalnie tutaj zapadła decyzja o jego 
wyprawie do Fromborka. (Może o tym 
świadczyć zadedykowanie przez Retyka 
Narratio prima nie Melanchtonowi, lecz 
Schónerowi). Barker i Goldstein suge
rują, że Retykiem kierowały motywy za
równo praktyczne —  chęć wyświadcze
nia przysługi oficynie Petreiusa, co mogło 
wiązać się ze zdobyciem mecenatu księ
cia Albrechta — jak i intelektualne: po
zyskanie Kopernika i jego wyników dla 
reformy astronomii, o którą zabiegano 
w kręgach uczonych luterańskich.

Kiedy Retyk dotarł do Fromborka 
w maju 1539 r., sytuacja Kopernika 
w kapitule warmińskiej należała do naj- 
trudniejszych w całym jego  życiu. 
Wprawdzie rok wcześniej przyjaciel

20 Wspomniany list polecający od Melanchtona 
wymienia jako cele podróży Retyka —  Schonera 
w Norymberdze i Apiana w Ingolstadzie, nie 
wspomina o Koperniku. Nie wiadomo też, w jaki 
sposób wieści o astronomii Kopernika dotarły do 
kręgów norymberskich. Barker i Goldstein wska
zują na możliwość związaną z Luco Gaurico, 
astrologiem papieża Pawła III, utrzymującym ro
bocze kontakty z oficyną Petreiusa; por. P. Bar
ker, B. R. Goldstein, op. cit., s. 348-349, ale tak
że s. 364, przyp. 15. Nie wspominają o liście 
Kopernika do Wapowskiego z 1524 roku, stano
wiącym krytykę traktatu Wernera; odpis listu mógł 
trafić do Norymbergi.
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Astrolabium pierścieniowe zbudowane przez Bernarda Walthera 
w Norymberdze. Podobnym instrumentem prowadził obserwacje 
Kopernik we Fromborku

astronoma, Tiedemann Giese, objął bi
skupstwo chełmińskie, ale pod koniec
1538 r. Kopernik został uwikłany w kon
flikt ze swym naturalnym mecenasem 
—  biskupem warmińskim Janem Dan- 
tyszkiem. W apogeum nieprzyjemnej 
sprawy, w której Giese stał po stronie 
przyjaciela, pojawił się Retyk. Lato
1539 r. Kopernik spędził z przybyszem 
z Niemiec w rezydencji Giesego w Lu
bawie. Nic nie wskazuje na to, by Re
tyk mógł wcześniej zapoznać się z pod
stawami teorii heliocentrycznej, a mimo 
to nie tylko uzyskał zgodę od Koperni
ka na napisanie wprowadzenia do jego 
nowej astronomii, lecz uczynił to w eks
presowym tempie: 23 września 1539 r. 
we Fromborku ukończył rękopis Nar- 
ratio prima, a książka ukazała się dru
kiem wiosną następnego roku w Gdań
sku. Jeżeli dotąd Kopernik wzbraniał się 
przed rozpowszechnianiem swych teo
rii, obawiając się wyszydzenia przez 
tych, którzy „tępy mają umysł i plączą 
się między prawdziwymi uczonymi jak 
trutnie między pszczołami”21, dlaczego 
tak szybko zmienił zdanie? Według Bar- 
kera i Goldsteina wydanie Narratio pri
ma było częścią strategii— konstruowa
nej przez Retyka z pomocą Giesego? —  
która miała oddać Kopernika pod pro
tekcję księcia Albrechta, a więc osłonić 
go przed ewentualnymi dalszymi nie
przyjemnościami ze strony biskupa Dan- 
tyszka, a przy okazji —  wprowadzić 
Retyka w orbitę dworu książęcego. 
Nowatorska praca astronomiczna bez
piecznie pozostawała poza obszarami 
dysput religijnych, siłę jej oddziaływa
nia wzmacniał ostatni rozdział: Enco
mium Prussiae, czyli Pochwała Prus. 
Rozdział ten kończą następujące słowa:

Utinam autem omnes reges, princi- 
pes, praesules aliique regnorum proce- 
res animas ex cratere harmoniacarum 
animarum sortirentur, et non dubitarem, 
quin optimae hae disciplinae, quaeque 
propter se potissimum sunt expetendae, 
suam dignitatem sint obtenturae22.

21 M. Kopernik, O obrotach, Warszawa-Kraków 
1976, s. 3.
22 Georgii Joachimi Rhetici, Narratio prima. Wyd. 
krytyczne pod red. H. Hugonnard-Roche’a i J.-P. 
Verdeta, Wrocław 1982 („Studia Copemicana” 
t. XX), s. 87. W wolnym przekładzie: „Gdyby 
wszyscy królowie, książęta, dostojnicy kościelni 
i inni władcy ziem posiadali harmonijne dusze 
[wcześniej Retyk stawia znak równości między 
harmonijną duszą i skłonnością do filozoficznych 
rozważań], te wspaniałe badania, które były pro
wadzone przede wszystkim dla nich samych, 
z pewnością zostałyby docenione”.

Jeśli taki był plan, 
to można uznać, że 
się powiódł. W la
tach 1540-1541 Re
tyk otrzymał zamó
wienia z pruskiego 
dworu na prace kar
tograficzne i instru
menty pomiarowe, 
z kancelarii książęcej 
zostały też wysłane 
listy do władcy Sak
sonii oraz na Uni
wersytet w Witten- 
berdze, apelujące 
o dalsze wspieranie 
Retyka i jego usiło
wań publikacji dzie
ła from borskiego 
astronoma. N a to 
mi a s t  K o p e r n i k  
w kwietniu 1541 r. 
został zaproszony 
przez księcia  A l
brechta do Królew
ca, gdzie przebywał 
przez kilka tygodni; 
po powrocie okaza
ło się, że biskup war
miński złagodził swój stosunek wobec 
astronoma, a z listem z 27 czerwca 
1541 r. przesłał mu nawet epigram dla 
czytelników przygotowywanej książki, 
czyli D e revolutionibus. Jednakże 
w dziele Kopernika wiersza Dantyszka 
nie ma; podobnie, nie jest ono dedyko
wane księciu Albrechtowi, niedawno po
zyskanemu patronowi, lecz papieżowi 
kościoła rzymskokatolickiego23.

Hipoteza Barkera i Goldsteina znaj
duje wytłumaczenie także tych faktów. 
Jesienią 1541 r. Retyk opuścił Frombork, 
niewykluczone, że z kopią autografu De 
revolutionibus przeznaczoną do druku. 
Wrócił do Wittenbergi, w której przy
gotował do wydania trygonometryczne 
fragmenty dzieła pod samodzielnym ty
tułem De łateribus et angulis triangulo- 
rum. Książka ta ukazała się przed koń
cem czerwca 1542 r. i na odwrocie 
strony tytułowej zawierała epigram Dan
tyszka —  mimo że biskup-poeta zwra
cał się w nim do czytelników dzieła
o gwiazdach i planetach, nie zaś poświę
conego rozwiązywaniu trójkątów. Tak 
więc zneutralizowany już biskup war
miński został uhonorowany, ale zgod
nie ze swoim znaczeniem i zasługami.

23 P. Barker, B. R. Goldstein, op. cit., s. 356-357.

W tej części rozgrywki jeszcze świado
mie brał udział Retyk, który nieco wcześ
niej, bo w maju udał się do Petreiusa 
w Norymberdze z rękopisem De revo
lutionibus. Druk rozpoczął się niemal od 
razu, ale w październiku Retyk powę
drował objąć katedrę w Lipsku i prace 
korektorskie przeszły w ręce Osiandra. 
W tym czasie, między opuszczeniem 
Fromborka przez Retyka a jego wyjaz
dem z Norymbergi do Lipska, Giese
i Kopernik musieli zmienić strategię de
dykacji De revolutionibus, decydując się 
na jeszcze potężniejszego patrona niż 
książę Albrecht. A skoro list dedykacyj
ny został skierowany do papieża Pawła 
III, z oczywistych powodów w podzię
kowaniach zabrakło miejsca dla prote
stanckiego w ładcy i luterańskiego 
profesora, chociaż nie dla biskupa 
chełmińskiego. Kiedy po otrzymaniu 
wydrukowanych egzemplarzy De revo
lutionibus Giese odpisywał Retykowi 26 
lipca 1543 r., bardzo krytycznie odno
sząc się do dodanej bez wiedzy współ
pracowników Kopernika przedmowy 
Osiandra Ad lectorem, dyplomatycznie 
stwierdzał: „[...] Mistrz Twój nie wy
mienił Ciebie na wstępie dzieła. Tłuma
czę to nie lekceważeniem Twojej pracy, 
lecz pewną ociężałością i niedopatrze-
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Biskup Tiedemann Giese, „serdeczny przyjaciel [...], oddany z naj
większym zapałem tak teologicznym, jak i wszystkim innym na
ukom szlachetnym” — jak go określił w liście do papieża Pawła III 
Kopernik. Wg J. Wasiutyński, Kopernik. Twórca nowego nieba, 
Warszawa 1938

niem (niewiele przecież zwracał uwagi 
na rzeczy nie związane z filozofią), 
zwłaszcza że był już wtedy słaby. Wiesz 
dobrze, jak cenił zwykle Twoją pomoc 
i prowadzone z powodzeniem prace”24.

Kto czytał
De Revolutionibus?

Kto i jak czytał De revolutionibus? 
Od jego wydania do końca XVI stule
cia uwagę astronomów przyciągały 
w dziele Kopernika części dotyczące 
matematycznego opisu precesji i mecha
nizmów planetarnych, odwołujących się 
do jednostajnych ruchów po okręgu i po
zwalających obliczać nowe tablice i efe
merydy. Niewielu myślicieli akceptowa
ło heliocentryczną kosmologię. Do tych 
ostatnich należeli: Thomas Digges i Tho
mas Harriot w Anglii, Giordano Bruno 
i Galileusz we W łoszech, Diego de 
Zuniga w Hiszpanii, Simon Stevin w Ni
derlandach oraz Retyk, Michael Ma- 
estlin, Christoph Rothman i Johannes 
Kepler w Niemczech25. Niemniej syste
matyczne badania zachowanych egzem
plarzy pierwszego (i drugiego, bazylej- 
skiego) wydania O obrotach, przede 
wszystkim zaś pozostawionych na nich 
odręcznych adnotacji, pozwoliły przepro
wadzić bezprecedensową analizę „stanu 
świadomości” późnorenesansowej astro
nomii matematycznej, jak również — 
społeczności uczonych, którzy ją  upra
wiali26.

Przede wszystkim wydrukowane 
w norymberskiej oficynie Petreiusa eg
zemplarze De revolutionibus wzięli do 
ręki przyjaciele i współpracownicy Ko
pernika. Jeden z woluminów Retyk po
darował Andreasowi Aurifaberowi, 
wówczas dziekanowi U niwersytetu 
w Wittenberdze; dedykacja nosi datę 20 
kwietnia 1543 r. i dzięki temu możemy

24 Cyt. wg T. Borawska, Tiedeman Giese (1480- 
-1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Kró
lewskich, Olsztyn 1984, s. 349.
25 R. S. Westman, op. cit., s. 106 i 136 (przyp. 6).
26 W tej części wykorzystuję przede wszystkim 
O. Gingerich, An Annotated Census o f  Coperni
cus’ De Revolutionibus (Nuremberg, 1543 and 
Basel, 1566), Lejda 2002, jak również J. Dobrzyc- 
ki, Wcześni czytelnicy Kopernika, „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” 1997 t. XLI, s. 33-42; 
O. Gingerich, J. Dobrzycki, The Master o f  the 
1550 Radices: Jofrancus Offusius, „Journal for 
the History of Astronomy” 1993 t. 24, s. 235- 
-253; O. Gingerich, R. S. Westman, The Wittich 
Connection: Conflict and Priority in Late Sixte
enth-Century Cosmology, „Transactions o f the 
American Philosophical Society” 19881.78 cz. 7; 
A. Mosley, The History and Reception o f Coper
nicus’s De Revolutionibus, „Journal for the Hi
story of Astronomy” 2003 t. 34, s. 97-114.

określić, kiedy druk 
dzieła fromborskie
go astronoma został 
zakończony27. Eg
zemplarz ten, znaj
dujący się obecnie 
wVicenzy, zawiera 
również inne ślady 
reakcji ucznia K o
p e rn ik a . P rz e d e  
w szystk im  R etyk 
skreślił na czerwono 
w tytule De revolu
tionibus orbium co- 
elestium  libri sex  
słowa orbium coele- 
stium. Czyżby zatem 
w zamierzeniu auto
ra traktat poświęco
ny astronomii mate
matycznej i nowej 
kosmologii miał się 
ukazać pod tytułem
O obrotach ksiąg  
sześć, rozszerzonym 
sam owolnie przez 
w ydaw cę?28 P rze 
k re ś lo n a  z o s ta ła  
także anonim ow a 
przedmowa Ad lectorem de hypothesi- 
bus huius operis, wydrukowana na fo
lio 1 verso i folio 2 recto. Również w 
tym wypadku nie do końca oczywisty 
jest motyw, kierujący rękąRetyka. Mógł 
on nie zgadzać się z duchem tego tek
stu, w którym Andreas Osiander su
gerował konwencjonalność matema
ty czn y ch  k o n s tru k c ji te o rii 
astronomicznej, pozostawiając prawo 
do rozstrzygania o prawdziwej budowie 
świata „objawieniu bożemu”29. Ale mógł 
też po prostu protestować w ten sposób 
przeciw pominięciu w druku greckiego 
poematu, który zamówił do De revolu-

27 O. Gingerich, op. cit., s. 135-137.
28 To kolejna nierozwiązana zagadka dotycząca 
dzieła Kopernika, tym ważniejsza, że odnosząca 
się w sposób bezpośredni do jego poglądów na 
strukturę kosmiczną. Krytycznym podsumowa
niem dyskusji na ten temat, wciąż wartym uwagi, 
jest E. J. Aiton, Celestial Spheres and Circles, 
„History of Science” 19811.19, s. 75-114.0 opi
niach na temat brzmienia tytułu zob. O. Ginge
rich, op. cit., s. XV1I-XVIII.
29 J. Dobrzycki, op. cit., s. 40-41. Na ten temat 
Osiander korespondował z Kopernikiem w latach 
1540-1541; zob. M. Biskup, Regesta Copemica- 
na („Studia Copemicana” t. VII), Wrocław 1973, 
s. 195, nr 440 i s. 200, nr 453. Barker i Goldstein, 
op. cit., s. 359 i 367, przyp. 69, uważają, że Gie
se, znając treść tych listów i argumentację Osian- 
dra, musiał zorientować się, kto jest autorem ano
nimowej przedmowy, od razu po otrzymaniu 
egzemplarzy De revolutionibus z Norymbergi.

tionibus u Joachima Camerariusa, lip
skiego profesora30. W podobny sposób 
Retyk potraktował trzy egzemplarze 
dzieła Kopernika przesłane na Warmię, 
do Giesego i kanonika Georgiusa Don- 
nera31.

Badania nawarstwiających się z bie
giem lat odręcznych notatek na egzem
plarzach De revolutionibus pozwoliły 
zidentyfikować bardzo ciekawe niefor
malne „szkoły” osób studiujących wy
kład Kopernika. Jedna z takich szkół wy
wodzi się od Erasmusa Reinholda, 
matematyka z Wittenbergi i kolegi Re- 
tyka. Reinhold postanowił sporządzić na 
podstawie dzieła Kopernika tablice 
astronomiczne (ukazały się w Tybindze 
w 1551 r. jako Prutenicae tabulae co- 
elestium motuum), mające służyć do ze
staw iania  p lanetarnych  efem eryd,
i w trakcie tej pracy skorygował oblicze
nia fromborskiego astronoma i parame- 
tty jego teorii. Tak więc uwaga Reinhol
da skupiła się na technicznych aspektach 
pracy Kopernika, pozostawiając na boku 
jej kosmologiczną wymowę, co od
zwierciedla się również w rozkładzie

30 O. Gingerich, op. cit.,s. 355-361. Polski prze
kład D. Sutkowskiej w: „Gazeta Wyborcza” 19 
lutego 2003, s. 15.
31 O. Gingerich, op. cit., s. 209.
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Portret Mikołaja Kopernika, tzw. toruński, znajdujący się w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 
namalowany jest na desce, która została w dawnych czasach przycięta być może w celu 
dopasowania do ramy. Prawdopodobnie tym sposobem utracona została lewa dłoń trzyma
jąca konwalię, znana z innych portretów astronoma, które najprawdopodobniej są kopiami 
tegoż właśnie oryginału namalowanego zapewne w murach lidzbarskiego zamku z inspiracji 
biskupa Łukasza Watzenrode. Zdaniem prof. Leonarda Torwirta namalowany został przez 
malarza niemieckiego pochodzenia z kręgów Albrechta Durera

marginaliów egzemplarza De revolutio- 
nibus, należącego niegdyś do uczonego 
z Wittenbergi, a obecnie znajdującego 
się w O bserw atorium  Królew skim  
w Edynburgu32. Co najmniej kilkunastu 
czytelników dzieła Kopernika, wśród 
nich kilku znanych w swej epoce astro
nomów, przeniosło glosy Reinholda na 
własne egzemplarze, utrwalając w ten 
sposób w drugiej połowie XVI w. wit- 
tenberską, techniczną interpretację teo
rii Kopernika33.

Druga niezwykle ciekawa rodzina 
odręcznych not w egzemplarzach De 
revolutionibus wiąże się z postacią wę
drownego matematyka i astronoma ro
dem z Wrocławia, Paulusa Witticha (ok. 
1546-1586). Sam Wittich pokrył swy
mi uwagami aż cztery posiadane przez 
siebie woluminy dzieła Kopernika34. 
Wykorzystywał je  w różnych celach. 
Oczywiście, dla własnych studiów. Je
den z należących do Witticha egzempla
rzy De revolutionibus, zachowany w Bi
bliotece Watykańskiej, świadczy o jego 
kosmologicznych zainteresowaniach: 
znajdujemy w nim serię wykresów or
bit planetarnych, która 13 lutego 1578 r., 
jak wynika z notatki ich autora, kończy 
się układem orbit planetarnych, zapo
wiadającym późniejszy system geo-he- 
liocentryczny Tychona Brahego35. Wit
tich odwiedził duńskiego astronoma 
w jego obserwatorium na wyspie Hven 
w 1580 r., a zatem na trzy lata przed wy
nalezieniem przez Brahego jego układu 
świata36. Wrocławski uczony musiał 
mieć wówczas ze sobą ów egzemplarz 
De revolutionibus z wykresami orbit 
planet, gdyż później, po śmierci Witti
cha, Duńczyk przez wiele lat zabiegał 
o kupno jego książek, co w końcu udało 
mu się w 1600 r. Czy zatem rozważania 
kosmologiczne Witticha stanowiły in
spiracją dla Brahego? Notatki Witticha 
na kartach O obrotach służyły także ce
lom dydaktycznym i były kopiowane 
przez jego  okazjonalnych uczniów.

32 Ibidem, s. 268-278.

33 J. Dobrzycki, op. cit., s. 37-38.

34 Znajdują się obecnie w bibliotekach w Liege 
i Watykanie (pierwsza edycja z  1543 roku) oraz 
w Pradze i Wrocławiu (wydanie drugie z 1566 r.). 
Ich szczegółową analizę przedstawia O. Ginge- 
rich, R. S. Westman, op. cit.

35 Ibidem , s. 77-140; O. Gingerich, op. cit., s. 105— 
-108.

36 Brahe opublikował swój system geo-heliocen- 
tryczny w 1588 roku w D em undi aetherei recen- 
tioribus phaenomenis i twierdził, że dokonał tego 
odkrycia pięć lat wcześniej.

W ten sposób wymyślona przez Witti
cha metoda zastąpienia w pewnych dzia
łaniach trygonometrycznych mnożenia 
przez dodawanie trafiła do De revolu
tionibus jego studenta z Frankfurtu nad 
Odrą, Johna Craiga, który po powrocie 
do Edynburga kontaktował się z Johnem 
Napierem37. Czy taki był początek lo- 
garytmów? Warto zauważyć, że Wittich 
nie wydał żadnej własnej pracy; jego 
osiągnięcia naukowe wynurzyły się 
z mroku dziejów dzięki badaniom not, 
zachowanych w egzemplarzach De re
volutionibus.

Kontrowersje wokół Wstępu
Pierwsze wydanie De revolutionibus 

pozbawione było wstępu, otwierające
go księgę pierwszą dzieła. Wstęp ów 
zachował się w autografie Kopernika, 
lecz nie pojawił się w wersji drukowa-

37 O. Gingerich, R. S. Westman, op. cit., s. 11-12.

nej38. Możemy się tylko domyślać, że 
stało się to za wiedzą autora oraz Rety- 
ka, gdyż inaczej niż w przypadku gwał
townej reakcji na Ad lectorem Osiandra 
ani Giese, ani uczeń Kopernika nie upo
minali się o przywrócenie tego fragmen
tu. Najwyraźniej fromborski astronom 
chciał, by czytelnik skoncentrował się 
na precyzyjnie skonstruowanym liście 
dedykacyjnym do papieża Pawła III, 
mającym przemówić do umysłów kato
lickich humanistów, ceniących nauki

38 Pierwszym wydaniem, które zamieściło ten 
fragment, jest Nicolai Copernici Torunensis De 
revolutionibus orbium coelestium libri sex, War
szawa 1854, przygotowane przez Jana Baranow
skiego.

39 Szczegółową interpretację strategii Kopernika, 
zawartej w liście dedykacyjnym, przedstawia 
R. S. Westman, Proof, poetics, and patronage: Co
pernicus s preface to De revolutionibus [w:] Re
appraisals o f  the Scientific Revolution, pod red. 
D. C. Lindberga i R. S. Westmana, Cambridge 
1990, s. 167-205.

40 M. Kopernik, op. cit., s. 327.
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Marginalia Paulusa Witticha na folio 113 bazylejskiego (1566) wydania De revolutionibus. 
Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. O. Gingerich

matematyczne39, a napisanym w czerw
cu 1542 r.40 Tymczasem przedmowa do 
księgi pierwszej należy do najwcześniej
szych partii rękopisu O obrotach i moż
na przypuszczać, że stanowi swego ro
dzaju credo kosmologa, poświęcającego 
się poszukiwaniom prawdziwej struktu
ry wszechświata. Oto jak brzmią dwa 
pierwsze akapity tego zabarwionego 
emocjonalnie wyznania41:

Spośród licznych i różnorodnych 
sztuk i nauk, budzących w nas zamiło
wanie i będących dla umysłów ludzkich 
pokarmem, tym — według mego zdania 
— przede wszystkim poświęcać się na
leży i te z największym uprawiać zapa
łem, które obracają się w kręgu rzeczy 
najpiękniejszych i najbardziej godnych 
poznania. Takimi zaś są nauki, które za
jm ują się cudownymi obrotami we 
wszechświecie i biegami gwiazd, ich 
rozmiarami i odległościami, ich wscho
dem i zachodem oraz przyczynami 
wszystkich innych zjawisk na niebie, 
a w końcu wyjaśniają cały układ świa
ta. A cóż piękniejszego nad niebo, które 
przecież ogarnia wszystko, co piękne? 
Świadczą o tym już same nazwy, takie 
jak caełum i mundus, z  których ta ozna
cza czystość i ozdobę, tamta — dzieło 
rzeźbiarza. 1 wielufilozofów właśnie dla 
tej nadzwyczajnej piękności nieba 
wprost je  nazwało widzialnym bóstwem. 
A zatem, jeżeli godność nauk mamy oce
niać według ich przedmiotu, to bez po
równania najprzedniejszą z nich będzie 
ta, którąjedninazywająastronomią inni 
astrologią, a wielu z dawniejszych szczy
tem matematyki. I  nic dziwnego, skoro 
ta właśnie nauka, będąca głową sztuk 
wyzwolonych i najbardziej godna czło
wieka wolnego, opiera się na wszystkich 
działach matematyki: arytmetyka, geo
metria, optyka, geodezja, mechanika 
i jeśli są jeszczejakieś inne — wszystkie 
się na nią składają.

A skoro zadaniem wszystkich nauk 
szlachetnych jest odciągać człowieka od 
zła i kierować jego umysł ku większej 
doskonałości, to ta nauka, oprócz nie
pojętej rozkoszy umysłu, sprawić to może 
w pełniejszej mierze niż inne. Któż bo
wiem zgłębiając te rzeczy i widząc, jak  
wszystko w nich ustanowione jest w naj
lepszym ładzie i boską kierowane wolą, 
nie wzniesie się na wyżyny cnoty przez 
pilne ich rozważanie i stałą jakby zaży-

41 Choć sformułowanego w duchu renesansowej 
retoryki matematyczno-humanistycznej; por. R. S. 
Westman, The Astronomer s Role..., s. 109-110.

łość z nimi i nie będzie podziwiał Stwór
cy wszechrzeczy, w którym się mieści 
całe szczęście i wszelkie dobro? Bo też 
ów boski psalmista nie głosiłby bez przy
czyny, że raduje się w stworzeniu boskim 
i będzie się weselił w dziełach rąk Jego, 
gdyby nie to, że za pośrednictwem tych 
rzeczy jakby na jakimś rydwanie prze
nosimy się do rozważania najwyższego 
dobra. Ile zaś pożytku i ozdoby przynieść 
może ta nauka sprawie publicznej — by 
pominąć milczeniem niezliczone korzy
ści prywatnych ludzi — bardzo trafnie 
zauważył Platon, który w VII księdze 
Praw wypowiada zdanie, że z tego 
przede wszystkim powodu należy do niej 
dążyć, aby czas, rozłożony z je j pomocą 
według dni na miesiące i lata, utrzymy
wał społeczeństwo w żywej czujności

42 M. Kopernik, op. cit., s. 7.

również co do uroczystych świąt i skła
dania ofiar; a jeżeli ktoś — mówi on — 
będzie twierdził, że człowiekowi mają
cemu przyswoić sobie którąkolwiek z na
uk szlachetnych ta nauka jest niepotrzeb
na, to taki pogląd będzie największą 
głupotą. A także sądzi, że daleko do tego, 
by ktokolwiek mógł zostać doskonałym 
i zasługiwać na tę nazwę, jeżeli nie po- 
siędzie koniecznej wiedzy o Słońcu, Księ
życu i wszystkich innych planetach42

Doc. dr hab. Jarosław Włodarczyk 
jest astronomem i historykiem astro
nomii; pracuje w Instytucie Historii 
Nauki PAN w Warszawie, wykłady 
Z historii nauki prowadzi na Uniwer
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie i na Uniwersytecie War
szawskim
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Zdjęcie wykonane 30 czerwca 2005 r. Centralny, duży, ciemny 
obiekt to Haumea, poniżej księżyc Hi'iaka, powyżej ledwie wi
doczna plamka to mniejszy z księżyców, Namaka. Źródło: 
web.gps.caltech.edu/~mbrown/2003EL61/

Haumea — piąta planeta 
karłowata

17 września br. Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna ogłosiła przyznanie pla- 
netoidzie 2003 EL61 statusu planety 
karłowatej o nazwie Haumea. Cztery 
pozostałe planety karłowate to: Ceres, 
Eris, Makemake i zdegradowany do tej 
roli w 2006 r. Pluton. Hamuea jest trze
cia co do wielkości po Eris i Plutonie.

Odkrycie Haumei ogłoszono w poło
wie 2005 r. Odkryły ją  niezależnie dwa 
zespoły: grupa prof. Michaela Browna 
z USA i prof. Jose Ortiza z Hiszpanii. Pla
neta kształtem przypomina zaokrąglone 
cygaro. Dłuższa średnica jest w przy
bliżeniu taka jak średnica Plutona, ale 
planeta jest znacznie „chudsza”. Obra-

Artystyczna wizja Haumei i jej towarzyszy. 
Fot. NASA

ca się bardzo szybko— 
jeden obrót trwa ok. 4 
godz. Ta gwałtowna ro
tacja może tłumaczyć 
dziwny kształt obiektu 
— planeta uległa wy
dłużeniu w wyniku 
szybkiego wirowania.
Haumea należy do 
obiektów transneptuno- 
wych, które są częścią 
Pasa Kuipera, obiega
jąc Słońce za orbitą 
Neptuna. O becnie 
znajduje się ok. 50 razy 
dalej od Słońca niż Zie
mia, a w czasie naj
większego zbliżenia 
jest 35 razy dalej od 
S łońca niż Z iem ia.
Obecna obserwowana 
jasność gwiazdowa 
wynosi 17,5 mag. (go
łym okiem widzimy do 6 mag.).

Haumea jest postacią z mitologii ha
wajskiej — boginią porodu i płodności. 
Planeta ma budowę skalistą, a po
wierzchnię pokrywa skorupa lodu. Jej 
dwa księżyce powstały prawdopodobnie 
w wyniku zderzenia innego obiektu z pla- 
netoidą. Oderwane fragmenty uformo
wały księżyce Hi’iaka oraz Namaka. Wg 
mitologii Hi’iaka to bogini urodzona z ust 
Haumei, a Namaka to duch wody po

wstały z ciała bogini Haumei. Dzięki tym 
księżycom można było wyznaczyć 
masę planety; wynosi ona 32% masy 
Plutona.

Ocenia się, że ok. 10% obiektów 
w Pasie Kuipera posiada satelitę, ale aż 
do tej pory nie znano obiektów w tym 
obszarze, które mają więcej niż jeden 
księżyc (wyjątkiem jest Pluton z 3 księ
życami: Charon, Hydra, Nix). (,kz)

na rozkładówce:

Warstwy klifów na północnym Marsie
Fot. HiRISE, MRO, LPL (U. Arizona), NASA

Jak na Marsie mogły powstać takie warstwy czerwo
nych klifów? Nikt nie wie. Północna czapa polarna 
Marsa jest podzielona niemal dokładnie na połowy 
przez olbrzymi dział zwany Chasma Boreale. Na Zie
mi nie ma podobnych formacji. Na zdjęciu przedsta
wiono kilka zapylonych warstw prowadzących do tej 
głębokiej przepaści. Ściany klifów, zwrócone głów
nie w  lewo, lecz nadal częściowo widoczne z góry, 
wydają się być niesamowicie czerwone. Jasne ob
szary to najprawdopodobniej wodny lód. Prezento
wany obraz obejmuje około jednego kilometra w  pół
nocnej części Marsa, a różnica wysokości między 
prawą i lewą stroną wynosi ponad kilometr. Jedna 
z hipotez jako przyczynę uformowania się Chasma 
Boreale wskazuje podpowierzchniową aktywność 
wulkaniczną.
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Wspomnienia z wakacji Uranii

Sielankowe zdjęcie wschodzącego 
Słońca na chmurce zrobione nad brze
giem Bałtyku przysłał nam p. Tadeusz 
Hanna Michalski z Rudy Śląskiej (apa
rat finepix s5600)

Intrygujące zdjęcie Słońca schowane
go za chmurami krótko przed zachodem 
(również nad brzegiem Bałtyku) wyko
nał p. Andrzej Pieślak z Lidzbarka War
mińskiego (aparat Sony DSC-R1)





30 lat Wakacji w Planetarium

Pod Kopernikiem w 1982 r.....i podczas zjazdu w październiku 2008 r. Trzy osoby są na obu zdjęciach

1 sierpnia 2008 r. Ekipa Marka Mućka pokazuje czę- Sierpień 1999 r. Pokaz plam słonecznych i zdjęć z całkowitego za-
ściowe zaćmienie Słońca ćmienia Słońca na Węgrzech
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z kraju i ze świata

30 lat Wakacji w Planetarium

Pierwsi uczestnicy Wakacji w Pla
netarium dorośli już do okresu, 
kiedy człowiek zaczyna sięgać do 

miłych wspomnień. Pomógł w tym por
tal „Nasza klasa”, gdzie założono dwie 
klasy Wakacji. Ta pierwsza, starsza kla
sa, okazała się bardziej aktywna i zorga
nizowała spotkanie we Fromborku. Były 
wspomnienia, śmiech, łzy, oglądanie, co 
się zmieniło i długie rozmowy.

Akcja „Przekrój”
Wiosną 1978 roku, w krakowskim 

wówczas tygodniku „Przekrój”, pojawi
ła się po raz pierwszy informacja, że 
Planetarium Muzeum Mikołaja Koper
nika we Fromborku poszukuje wolon
tariuszy, jak byśmy dziś powiedzieli, 
czyli chętnych do pracy społecznej, jak 
wówczas mówiono. Pisaliśmy wtedy:

„Główną formą działania planeta
rium są seanse astronomiczne, czyli po
kazy sztucznego nieba. Chcielibyśmy 
uzupełnić je  pokazami prawdziwego 
nieba, głównie w dzień, a jeśli to będzie 
możliwe, również w nocy. Wbrew po
zorom w dzień można wiele pokazać: 
plamy na Słońcu, Księżyc, Wenus i Jo
wisza. Obsługa planetarium jest jednak 
zbyt szczupła, aby te zamierzenia zre
alizować. Dlatego za pośrednictwem 
„Przekroju” poszukujemy ludzi, którzy 
tak polubili astronomię, że zechcą po
święcić część urlopu na pokazywanie 
innym ciał niebieskich. (...)  Liczymy na 
osoby planujące wczasy we Fromborku 
bądź w pobliskich miejscowościach, 
a nawet na turystów, którzy planują za
trzymanie się we Fromborku na kilka

dni. Czas trwania pokazów zależałby od 
chęci i możliwości pokazującego; wy
starczy nawet godzina dziennie.” 

W brew  przew idyw aniom  ludzi 
„znających życie” znalazło się wtedy 
aż piętnaście takich osób. Okazało się, 
że do pomocy chętni są głównie mło
dzi miłośnicy astronomii, co nie było 
zaskoczeniem, i że nie zamierzają się 
ograniczać do pokazywania plam sło
necznych, ale interesuje ich też samo 
planetarium i całe muzeum. Dość szyb
ko włączyli się w obsługę planetarium 
oraz zainteresowali się wiszącym nad 
p lanetarium  w ahadłem  Foucaulta. 
Osiem osób z tej piętnastki uznało, że 
im się to podoba i przyj adą także za rok. 
Poprosili jednak o pomoc w zorgani
zowaniu pobytu we Fromborku.

Wakacje w Planetarium
Pod takim tytułem pojawiło się wiosną 

1979 roku kolejne zaproszenie, tym ra
zem w „Uranii”, i ten tytuł pozostał jako 
nazwa całego przedsięwzięcia. Pomocy 
udzieliło Towarzystwo M iłośników 
Fromborka, fundując namioty i matera
ce, więc większość uczestników miesz
kała pod namiotami rozstawianymi gdzie 
się dało: przy schronisku młodzieżowym, 
na bazie harcerskiej, na campingu. Wo
lontariusze pomagali w planetarium ile 
chcieli i kiedy chcieli. Stopniowo jednak 
zaczęliśmy porządkować ich aktywność, 
ponieważ zbyt często się zdarzało, że 
wszyscy chcieli pracować jednocześnie, 
a później nie było nikogo do pomocy, 
a z drugiej strony chcieliśmy jakoś doce
nić wysiłek tych bardziej pracowitych.

Pojawił się więc sys
tem punktowy i za
pisywanie się do pra
cy na uzgodniony 
w cześniej term in, 
czyli dziennik pracy. 
W akacjowicze od
wiedzający Frombork 
po latach, mogą odna
leźć siebie w dzienni
ku, co ożywia wspo
mnienia.

J e d e n  p u n k t  
otrzymywało się za: 
1. prowadzenie jed
nego seansu w plane

tarium, 2. prowadzenie strzałki w jednym 
seansie, 3. obsługę widzów przez jeden 
seans, 4. pokazywanie plam słonecznych 
i Wenus w dzień lub innych ciał niebie
skich w nocy przez 45 minut, 5. urucho
mienie, objaśnianie działania i pilnowa
nie w ahadła Foucaulta przez jedną 
godzinę, 6. pół godziny pracy fizycznej 
w obserwatorium. Jeśli zdarzały się nie
typowe prace, ich wartość punktowa była 
uzgadniana na bieżąco.

Niewtajemniczonym należy się roz
szyfrowanie podanych wyżej punktów. 
Prowadzenie strzałki i obsługiwanie 
aparatury planetarium należy niewąt
pliwie do najbardziej atrakcyjnych za
jęć. Projektor strzałki służy do poka
zyw ania om aw ianych obiektów  na 
niebie planetarium. Aby dobrze nim się 
posługiwać, trzeba poznać seans i znać 
niebo przynajmniej na tyle, na ile jest 
to potrzebne podczas seansu. Nie jest 
to bardzo trudne i zwykle więcej jest 
kandydatów do strzałki niż do obsługi 
aparatury. Najtrudniejsze jest opanowa
nie drżenia rąk, zwłaszcza podczas 
pierwszych seansów. Aby prowadzić 
seans, trzeba poznać pulpit sterowniczy 
przynajmniej na tyle, aby umieć włączyć 
odpowiednie zjawiska zgodnie z komen
tarzem odtwarzanym z taśmy. Najmniej 
wiedzy astronomicznej wymaga obsłu
ga widzów, ale tu z kolei przydatne jest 
tzw. dobre wychowanie.

Pokazy plam słonecznych i nocnego 
nieba wymagają pewnej wiedzy astro
nomicznej i umiejętności jej przekazy
wania, a także umiejętności rozmowy 
z ludźmi. Podobna w charakterze jest ob
sługa wahadła Foucaulta. Praca w ob
serwatorium wymaga szerszego omó
wienia.

Obserwatorium
Przed trzydziestu laty planetarium 

miało małe teleskopy Zeissa służące do 
pokazów z dziedzińca przed planeta
rium. Wolontariusze mieli prawo z nich 
korzystać, ale noce obserwacje stwarza
ły pewne problemy, bo dziedziniec na 
noc był zamykany. Poza tym za każdym 
razem trzeba było sprzęt wyciągać i cho
wać, a statywy trochę ważyły. Dość 
szybko pojawił się więc pomysł zbudo
wania obserwatorium. Pomysł spotkał

Lipiec 1980 r. Ćwiczenia w prowadzeniu seansu w planetarium. 
Osoby siedzące za pulpitem przyjechały na tegoroczne spotka
nie i można próbować rozpoznać je na zdjęciu pod Kopernikiem. 
Fot. archiwum Małgorzaty Skirło
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się z życzliwym przyjęciem i miejsco
wych, i wojewódzkich władz, ale jedyną 
możliwością realizacji była budowa 
w czynie społecznym. Dlatego pojawił 
się punkt dotyczący pracy fizycznej.

Pierwszy paw ilon obserwacyjny 
z rozsuwanym dachem został jednak 
zrobiony na zlecenie Muzeum przez lo
kalną firmę świadczącą usługi remon
towe dla Muzeum i dzięki temu obser
watorium zaczęło dość szybko działać 
na potrzeby Wakacji jako obserwato
rium letnie. Teleskop do pawilonu ob
serwacyjnego zaoferowali dwaj uczest
nicy Wakacji. Jak w skazują zapisy 
w dzienniku obserwacyjnym, teleskop 
został zainstalowany w pawilonie ob
serwacyjnym 17 lipca 1981 r., co spo
wodowało nadejście intensywnych, kil
kudniowych opadów deszczu. Pogoda 
zrobiła się dopiero 22 lipca i to był 
dzień otwarcia obserwatorium. Pawi
lon miał miejsce na dwa teleskopy i tym 
drugim był jeden z teleskopów Zeissa 
będących własnością Muzeum.

Pogoda była wyjątkowo niełaskawa, 
by nie powiedzieć dosadniej, gdyż 2 li
stopada huragan zerwał dach pawilonu. 
Na szczęście dach nie został mocno 
uszkodzony i po drobnych naprawach 
został założony ponownie, ale skutki 
latania dachu odzywały się w później
szym okresie. W końcu, gdy po ponad 
20 latach użytkowania pojawiła się taka 
możliwość, pawilon został rozebrany 
i postawiony od nowa z zachowaniem 
poprzedniego wyglądu.

Przez kilka lat obserwatorium dzia
łało tylko latem, a niektórzy uczestnicy 
Wakacji nocowali w pawilonie, który 
stał w szczerym polu, a ściślej na tere
nie nieużytku, który postanowiono za

lesić. Nie doceniłem wówczas zagroże
nia i dziś trzydziestoletnie drzewa po
ważnie utrudniają obserwacje.

Uporządkowanie terenu byłej żwi
rowni, gdzie ulokowano obserwatorium, 
ogrodzenie terenu i budowa drugiego 
pawilonu dla teleskopu Kordylewskie- 
go, to w znacznym stopniu dzieło uczest
ników Wakacji, którzy zebrali sporo 
punktów za „pracę fizyczną w obserwa
torium”.

Rozkwit
Najlepszym okresem Wakacji były 

lata 80. Do Fromborka ciągnęły wtedy 
tłumy ludzi. Planetarium było ustawicz
nie oblężone i już przed południem zwy
kle wywieszano kartkę „bilety wyprze
dane”. Trwała harcerska „Operacja 2001 
Frombork”, w ramach której były orga
nizowane obozy astronomiczne. Uczest
nicy obozów kontaktowali się z wolon
tariuszami i wielu podobała się swoboda 
Wakacji kontrastująca z regulaminem 
obozu. Na kolejny rok przyjeżdżali więc 
na Wakacje. Przeważnie uczestniczyło 
rocznie 40— 50 osób, a rekordowy był 
rok 1985, gdzie na liście figurują 63 oso
by. Był to także rok budowy pawilonu 
dla teleskopu Kordylewskiego, czego 
efektem była rekordowa liczba punktów 
za pracę na Żurawiej Górze.

Wiele osób przyjeżdżało na Waka
cje kilkakrotnie i tacy doświadczeni 
uczestnicy zyskiwali dodatkowe moż
liwości działania. W dzienniku prac po- 
jaw iały się więc takie pozycje, jak  
„szkolenie now ych uczestn ików ” , 
„uczenie seansu” czy „kierow anie 
pracą harcerzy na Żurawiej Górze”. 
Przy budowie obserwatorium pomagali 
harcerze z różnych obozów Operacji

2001, którzy potem byli zapraszani na 
pokazy nieba.

Zbudowanie domku w obserwato
rium zakończyło okres tułaczki Waka
cji po Fromborku. Namioty stały odtąd 
w obserwatorium, co ułatwiało korzy
stanie z teleskopów, a także prowadze
nie nocnych pokazów nieba. Niektórym 
wolontariuszom niezbyt podobała się 
konieczność dzielenia terenu i sprzętu 
z harcerskimi obozami astronomiczny
mi, ale Wakacje mogły uczestniczyć 
także w zajęciach obozów i korzystać 
z różnych udogodnień, których potem 
zabrakło, gdy obozy się skończyły.

Stagnacja
Z końcem lat 80. rozpoczęły się 

zmiany, które dla Wakacji okazały się 
niekorzystne. Osoby wspierające roz
budowę obserwatorium utraciły wła
dzę. Z tego samego powodu padła Ope
racja 2001 Frombork i skończyły się 
obozy astronomiczne. Gwałtownie spa
dła liczba turystów odwiedzających 
Frombork. Pogarszała się stopniowo 
komunikacja, aż do zlikwidowania li
nii kolejowej. Zmieniły się moje zain
teresowania.

Planetarium to nie mury i aparatura 
projekcyjna, ale ludzie, którzy tworzą 
magię planetaryjnej nocy. Wakacje stwo
rzyliśmy wspólnie z Edith, moją żoną, 
i najlepiej działały, gdy pracowaliśmy 
razem. Ostatnim naszym wspólnym 
przedsięwzięciem była wystawa o me
teorach i meteorytach, po czym oboje 
zmieniliśmy zainteresowania: Edith bar
dziej radykalnie, odchodząc z planeta
rium, a ja  mniej radykalnie, pozostając 
w planetarium ciałem, bo duch już błą
dził w kosmosie z meteorytami. Atmos-

Rok 1985. Budowa pawilonu Kordylewskiego. Fot. Małgorzata Skirło Rok 1989. Pawilon stoi, drzewa rosną. Z prawej dr Kazimierz Schil
ling. Fot. Katarzyna Szubert
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WAKACJE W PLANETARIUM
Miejsce: Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. 
Termin: Dowolny, ale po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem pla
netarium.
Wymagania: Poświęcenie średnio 1 godziny dziennie na pomoc dla pla
netarium.
Korzyści: Bezpłatny dostęp do obiektów Muzeum Mikołaja Kopernika, 
w szczególności do planetarium i obserwatorium; możliwość rozbicia na
miotu na terenie obserwatorium, szansa na spotkanie ciekawych ludzi.

Wakacje, to oferta dla indywidualistów, którzy nie lubią zorganizowa
nego życia obozowego. Ceną samodzielności jest jednak konieczność 
zadbania samemu o spanie, jedzenie i ciekawy program zajęć. Wakacje 
to dla pracowników planetarium okres ciężkiej pracy. Tylko wtedy mogą 
oni poświęcić czas uczestnikom, gdy uczestnicy pomogą w podstawowej 
pracy planetarium.

Zgłoszenia udziału i pytania proszę kierować pod adres:
Andrzej S. Pilski, skr. poczt. 6, 14-530 Frombork 

aspmet@wp.pl

ferę Wakacji tworzyła też rodzina Schil- 
lingów, regularnie spędzając lato we 
Fromborku. Ich przyjazdy skończyły się 
mniej więcej w tym samym czasie, 
a grono stałych bywalców zaczęło się 
zmieniać. Część wywędrowała za gra
nicę, inni zajęli się karierą zawodową 
w kraju. Nastąpiła wymiana pokolenio
wa. Nadszedł czas drugiej klasy Waka
cji z portalu „Nasza klasa”.

Poza pojawiającymi się od czasu do 
czasu ogłoszeniami źródłem informacji
o Wakacjach była „szeptana propagan
da”, czyli uczestnicy, którym się spodo
bało, przywozili na kolejne wakacje ro
dzinę czy przyjaciół. Dzięki temu 
Wakacje wciąż trwały mimo mniejszej 
liczby uczestników. Ponieważ meteory
towe zainteresowania pochłaniały mnie 
coraz bardziej, miałem coraz mniej cza
su dla Wakacji i stałem się bardziej sym
bolem niż rzeczywistym animatorem. 
Na szczęście pojawili się nowi liderzy: 
najpierw Janusz Kosiński, który jednak 
po kilku latach się zniechęcił, odchodząc 
z pracy w planetarium, a potem Bartek 
Dąbrowski, którego seanse muzyki pod 
gwiazdami w planetarium przeszły do 
legendy Wakacji.

Pobyty stały się bardziej powtarzal
ne, by nie pow iedzieć, rutynow e. 
Uczestnicy mieszkali na terenie obser
watorium, ale już pod własnymi namio
tami, bo te poprzednie się zużyły, a nie 
było chętnego do zafundowania. Mieli 
dostęp do wody, prądu, gazu i WC 
w piwnicy budynku administracyjne
go, która z uwagi na panujący w niej 
porządek została nazwana „Syfem” . 
Dyrektor Muzeum ograniczył do 10 
liczbę osób mogących nocować jed
nocześnie, ale nie było to poważne

ograniczenie, bo mniej więcej dla tylu 
osób na raz było zajęcie w obiektach 
Muzeum.

Zmierzch
Nadzieja pojawiła się w roku 2002, 

gdy Szwedzi wciągnęli Muzeum do 
współpracy w ramach finansowanego 
przez Unię Europejską programu „Kul
tura 2000”. We współpracy uczestni
czyły muzea z pięciu różnych krajów 
upamiętniające pięciu uczonych: Ko
pernika, Galileusza, Brahego, Keplera
i Newtona. Program obejmował poza 
wspólnymi przedsięwzięciami także 
projekty lokalne. W ramach takiego 
projektu dyrektor Muzeum zgodził się 
na rozbudowę obserwatorium.

Na stronie internetowej Muzeum 
M ikołaja Kopernika we Fromborku 
(www.frombork.art.pl) można znaleźć

informację, że projekt rozbudowy obej
mował:

—  budowę wieży obserwacyjnej 
z obrotową kopułą (średnica ok. 5 m, 
wysokość ok. 9 m);

—  budowę tarasu obserwacyjnego 
tzw. pavimentum poprzez rozbudowę 
istn iejącego  tarasu  do rozm iarów  
5 x 1 0  m;

—  remont i przebudowę istniejące
go pawilonu obserwacyjnego;

—  budowę zaplecza socjalnego dla 
biwakującej na terenie obserwatorium 
młodzieży i grup zwiedzających obser
watorium.

Niestety, do realizacji ostatniego 
punktu nie doszło. Dla uczestników 
Wakacji pozostał „S y f’, a na stronie 
M uzeum próżno szukać informacji 
o możliwości zwiedzania obserwato
rium.

Rok 2008. Pawilon wciąż stoi, drzewa urosły wysoko. Fot. Piotr Schil- Rok 2008. Odnowiony najstarszy pawilon i stara tablica z planeta- 
ling rium. Fot. Piotr Schilling
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W 2004 r. zgłosiła się na Wakacje 
grupa młodzieży z Torunia. Przyjecha
li wyekwipowani jak do ośrodka wcza
sowego, a nie pod namiot i zaczęli na
rzekać na warunki. Pomyślałem, że 
młodzież jest już inna niż kiedyś i za
częliśmy proponować Wakacje na za
sadach sprzed 30 lat, bez zapewniania 
noclegów. Okazało się jednak, że cza
sy też są inne. Kiedyś nie było proble
mu z noclegiem w Schronisku Mło
dzieżow ym . Teraz w Schron isku  
oświadczono, że młodzież niepełnolet
nią przyjmą tylko z pełnoletnim opie
kunem. Indywidualnie nie można.

Świt?

Po dwóch latach, kiedy na ofertę 
Wakacji bez zapewniania noclegów nie 
zgłosił się nikt, w tym roku Marek 
Muciek zgłosił chęć przyjazdu z ekipą 
na tradycyjnych warunkach z nocle
giem pod namiotami w obserwatorium. 
W akacje odżyły, choć na krótko. 
Uczestnicy przeprowadzili pod kierun
kiem Marka regulację nowego telesko
pu, pokazywali częściowe zaćmienie 
Słońca, pomagali w planetarium, a tak
że dyżurowali na wystawie meteorytów 
w Wieży Kopernika. Nie mogli tylko 
pokazywać plam słonecznych z braku 
takowych.

W przyszłym roku na terenie obser
watorium ma zmieścić się XIIIOZMA.

Uczestnicy tych zlotów nie mają zwy
kle wygórowanych wymagań co do za
kwaterowania, więc chciałbym zapro
ponow ać rozw ażenie następującej 
propozycji: Można zająć dobre miej
sce na OZMA nieco wcześniej, przy
jeżdżając na Wakacje w Planetarium 
i pomagając w przygotowaniu terenu 
do Zlotu. Dla zainteresowanych kon
takt w ramce.

Andrzej S. Pilski

Wspomnienia uczestników Wakacji można 
znaleźć na stronach: http://www.ap.kra- 
kow.pl/stud_dzien/studium5/rep_2_01.shtml 
i http://stalker.republika.pl/mojJ ro m -  
bork.html

Jan Walery Jędrzejewicz na tle polskiej i światowej 
astronomii XIX wieku. Miłośnicza astronomia 

we współczesnej nauce

W ramach międzynarodowego 
projektu „Europejskie Dni 
Dziedzictwa” 14 września 

br. odbyła się w Płońsku pierwsza sesja 
naukowa poświęcona postaci dra Jana 
Walerego Jędrzejewicza oraz astronomii 
amatorskiej.

Jan Walery Jędrzejewicz (1835—  
— 1887) u rodzony  w W arszaw ie, 
a mieszkający od 1862 r. w Płońsku le
karz, astronom, założyciel obserwato
rium astronomicznego w Płońsku oraz 
jeden z pionierów polskiej meteorolo
gii, jest obecnie odkrywany na nowo 
przez płońszczan jako wybitny uczony 
i obywatel. Od wielu lat postać i osią
gnięcia naukowe dra Jędrzejewicza są 
przybliżane mieszkańcom naszego re
gionu przez Pracownię Dokumentacji 
Dziejów Płońska, której kierownikiem 
i pomysłodawczynią jest pani Mirosła
wa Krysiak. Kilka miesięcy przed sesją, 
po wielu latach poszukiwań, udało się 
jej nawiązać kontakt z rodziną dra Ję
drzejewicza i namówić do uczestnictwa 
w naszym spotkaniu.

W związku ze 120 rocznicą śmierci 
astronoma, która minęła w grudniu 
2007 r. oraz powołaniem do życia 12 
marca 2008 r. Płońskiego Koła Miłośni
ków Astronomii im. J.W. Jędrzejewicza 
przy Miejskim Centrum Kultury w Płoń

Płońska, rozpoczęła się o godzinie 12 
krótką uroczystością na płońskim cmen
tarzu przed grobem dra Jędrzejewicza. 
Po złożeniu kwiatów, zapaleniu zniczy 
i krótkiej modlitwie uczestnicy spotka
nia wrócili do MCK.

Kolejna część uroczystości rozpoczę
ła się od wspólnego pamiątkowego zdję
cia wszystkich zebranych przy popier
siu Jana W alerego Jędrzejew icza, 
stojącym przed budynkiem MCK, któ
ry jest także siedzibą koła astronomicz
nego. Następnie wszyscy udali się do sali 
widowiskowej MCK, gdzie rozpoczęła 
się część wykładowa sesji.

Przybyłych na uroczystość gości po
witał w imieniu organizatorów dyrek
tor MCK, Artur Wiśniewski. Następ
n ie  głos zab ra ł bu rm istrz  m iasta  
Płońska, Andrzej Pietrasik, który zachę
cił gospodarzy sesji do przekształcenia 
tej ciekawej inicjatywy w cykliczną 
imprezę popularyzującą postać dra Ję
drzejewicza.

Po powitaniu gości rozpoczął się 
pierwszy wykład „Wszechświat Jędrze
jewicza” poprowadzony przez doc. dra 
hab. Jarosława Włodarczyka z Instytu
tu Historii Nauki PAN w Warszawie. 
Wykład był poświęcony „astronomicz
nemu światopoglądowi” Jędrzejewicza, 
którego ślady można znaleźć na kartach

sku, niżej podpisany, jako opiekun tegoż 
koła astronomicznego, podjął się przy 
wsparciu MCK zorganizowania sesji na
ukowej, która byłaby okazją do promo
cji zarówno postaci dra Jędrzejewicza, 
jak i miłośniczej astronomii oraz mia
sta Płońska.

Sesja, w której wzięli udział m.in. 
wybitni uczeni, znani miłośnicy astro
nomii z całej Polski, członkowie Płoń
skiego Koła Miłośników Astronomii, ro
dzina astronom a oraz m ieszkańcy

Jan Walery Jędrzejewicz (1835— 1887)
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W ykład prof. 
Andrzeja Woszczy- 
ka, redaktora na
czelnego „Uranii- 
-PA”, był poświę
cony znaczeniu  
astronomii amator
skiej dla współcze
snej nauki. Profesor 
Woszczyk podkre
ślił, w jak  wielu 
dziedzinach astro
nomii wkład miło
śników astronomii 
ma kluczowe zna-

Kosmografii, a który został ukształtowa
ny przez ważne odkrycia w dziedzinie 
fizyki i astronomii dokonane za Jego 
życia, dokładnie zresztą omówione 
przez prowadzącego wykład. Doc. Ja
rosław Włodarczyk podkreślił, iż Jan 
Walery Jędrzejewicz, astronom amator, 
był wyróżniającą się postacią polskiej 
i światowej astronomii w XIX w., a je
go stosunek do prowadzonych badań był 
niezwykle profesjonalny. Same zaś ba
dania w płońskim obserwatorium pro
wadził z użyciem tak nowoczesnych na 
owe czasy narzędzi, jak choćby spek
troskop. Doc. Jarosław Włodarczyk 
zwrócił także uwagę na nieufność Ję- 
drzejewicza wobec teorii naukowych nie 
potwierdzonych odpowiednim materia
łem obserwacyjnym oraz na zajmowa
nie się najbardziej aktualnymi w ówcze
snej nauce problemami, nie tylko od 
strony teoretycznej, ale i praktycznej 
(np. obserwacje pojawienia się gwiaz
dy S And w Wielkiej Mgławicy Andro
medy). Wykład zebrał entuzjastyczne 
brawa, a prof. Andrzej Woszczyk, który 
jako następny zabrał głos, zachęcił swe
go poprzednika do opublikowania wy
kładu na łamach „Uranii-Postępów 
Astronomii”.

Profesor Woszczyk, zanim rozpoczął 
swój wykład, przekazał Płońskiemu 
Kołu Miłośników Astronomii liczne 
numery „Uranii-Postępów Astronomii” 
oraz kilka książek, także własnego au
torstwa, które będą stanowić zalążek 
jego biblioteki.

czenie dla prowa
dzo n y ch  p rzez  
profesjonalistów 
badań oraz wspo
mniał o ważnych 
odkryciach doko
nanych przez ama
torów, często po
sługu jących  się 
wykonanym wła
snoręcznie sprzę
tem. Prof. Woszczyk zwrócił także uwa
gę na to, j ak ważne są prace miłośników 
astronomii w kontekście kontrolowania 
zachowania bardzo różnorodnych 
obiektów astronomicznych, ze względu 
na ich systematyczność i długi okres 
trwania, często nieosiągalny podczas 
pracy profesjonalnych astronomów (ob
serwacje gwiazd zmiennych, aktywno
ści Słońca, meteorów itd.). Profesor 
Woszczyk zapewnił, iż uczeni bardzo so

Wnętrze obserwatorium dra Jędrzejewicza w Płońsku. Rycina po
chodzi z „Kosmografii” (rok wydania 1886)

bie cenią współpracę z miłośnikami 
astronomii i szanują dorobek licznej rze
szy, często na wpół anonimowych ob
serwatorów nieba.

Po tym niezwykle interesującym 
wykładzie zarządzono przerwę obia
dową, podczas której prowadzono żywą 
dyskusję na różne tematy astronomicz
ne. Po powrocie na salę widowiskową 
MCK głos zabrali miłośnicy astronomii.

Jako pierwszy wystąpił Janusz Wi- 
land, prezes Warszawskiego Oddziału 
PTMA, który opowiedział, jak zaczęła 
się jego przygoda z astronomią dzięki 
lekturze przypadkowo znalezionej pod
czas wakacji Kosmografii J.W. Jędrze
jewicza. Następnie przedstawił bogatą 
w efektowne zdjęcia i filmy prelekcję 
o podstawach astronomii amatorskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem metodyki 
prowadzenia obserwacji zjawisk zakry- 
ciowych.

Ostatni zabrał tego popołudnia głos 
Piotr Urbański z Żychlina, przewodni
czący Towarzystwa Obserwatorów 
Słońca im. Wacława Szymańskiego. 
Opowiedział on uczestnikom spotkania 
o działaniu tej niezwykle zasłużonej dla 
polskiej astronomii miłośniczej organi
zacji, od wielu lat zbierającej informa
cje na temat różnych przejawów aktyw-Budynek obserwatorium dra Jędrzejewicza w Płońsku. Rycina z „Kosmografii" (1886 r.)
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z kraju i ze świata

ności Słońca. Piotr Urbański zachęcił 
wszystkich do podjęcia obserwacji Słoń
ca, zwłaszcza te osoby, które nie mogą 
z różnych przyczyn prowadzić długich, 
nocnych obserwacji. Co warte podkre
ślenia, TOS na sali widowiskowej MCK 
reprezentowało aż sześcioro obserwato
rów.

Tuż przed godziną 17 rozpoczął się 
koncert muzyki elektronicznej Macieja 
W ierzchowskiego „Vandersona” —  
„Z muzyką wśród gwiazd”. Trwający 
godzinę koncert wzbogacony o multi
medialny pokaz został przez słuchaczy 
bardzo ciepło przyjęty i uznany za bar
dzo ciekawe zakończenie tego emocjo
nującego spotkania.

Koncert ten zakończył sesję, jednak
że, mimo niesprzyjającej pogody, część 
uczestników ponownie udała się na 
płoński cmentarz na grób dra Jędrzeje- 
wicza oraz w inne miejsca związane 
z płońskim astronomem, wieńcząc w ten 
sposób ten jedyny w swoim rodzaju 
astronomiczny wieczór w Płońsku.

Sesję naukową poświęconą dr. Jędrze- 
jewiczowi i astronomii mimo niedużej 
frekwencji oraz pewnych niedociągnięć 
organizacyjnych należy uznać za ważny 
krok w popularyzacji astronomii w Płoń
sku. Jako jeden z organizatorów tej im

prezy naukowej mam wielką nadzieję, że 
tego typu spotkania będą w Płońsku 
znacznie częściej i staną się istotnym źró
dłem wiedzy astronomicznej i historycz
nej dla naszej lokalnej społeczności.

Adam Derdzikowski

Układ Słoneczny w jeden dzień!

Tiką nazwę nosił projekt realizo
wany od września 2007 r. do 
maja br. przy Szkole Podstawo

wej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim. Był 
to jeden z elementów większego pro
jektu prowadzonego przez stowarzysze
nie „Przyjazna Szkoła” na terenie całe
go kraju, mającego na celu aktywizację 
środowisk szkolnych i przygotowanie 
ich do samodzielnej pracy metodą pro
jektów.

Pomysł pracy z dziećmi opierał się 
na wykorzystaniu 3-metrowej kopuły 
przyszkolnego obserwatorium w roli 
Słońca i stworzeniu w wynikającej stąd 
skali modeli planet Układu Słoneczne
go i znalezienie dla nich odpowiednich 
lokalizacji w terenie. Lokalizacje były 
dobierane tak, aby trasę biegnącą przez 
poszczególne planety uczynić w miarę 
atrakcyjną turystycznie. Aby odległości 
modeli planet względem kopuły obser
watorium dobrze odpowiadały rzeczy
wistym, ich położenia były uściślane 
z wykorzystaniem techniki nawigacji sa
telitarnej GPS. Model Ziemi (kulka 
o średnicy 27 mm) szczęśliwym trafem 
można było ulokować w wejściu na 
dziedziniec lidzbarskiego zamku, w mu

rach którego żył i pracował twórca he- 
liocentryzmu —  Mikołaj Kopernik.

Modele planet wykonane własno
ręcznie przez uczniów parokrotnie były 
prezentowane publicznie w połączeniu 
z występem wspomaganym wizualiza
cjami z rzutnika cyfrowego.

Ukoronowaniem projektu były jedno
dniowe zabawy plenerowe, polegające na 
zaliczaniu przez grupy dzieci i młodzie
ży kolejnych planet rozmieszczonych 
w plenerze, w połączeniu z konkursami 
wiedzy o Układzie Słonecznym.

Jacek Drążkowski

Wystawa poświęcona dr. Jędrzejewiczowi w MOK w Płońsku

Grupa uczniów biorących udział w projekcie z własnoręcznie wykonanymi modelami planet 
w skali nawiązującej do rozmiarów kopuły widocznego za nimi obserwatorium jako Słońca. 
Fot. J. Drążkowski
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Symulacja zderzenia dwu protonów w LHC powodujących powsta
nie bozonu Higgsa. Źródło: cms-project-cmsinfo.web.cern.ch

Nagroda Nobla z fizyki
Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi i To- 
shihide Maskawa to laureaci tegorocz
nej Nagrody Nobla z fizyki.

Yoichiro Nambu, urodzony w 1921 r., 
jest amerykańskim fizykiem japońskie
go pochodzenia, profesorem Uniwersy
tetu w Chicago. Makoto Kobayashi to 64- 
-letni japoński fizyk, profesor Uniwersy
tetu w Kioto i Tsukuba, a Toshihide Ma
skawa jest 68-letnim japońskim fizykiem, 
profesorem Uniwersytetu w Kioto. Wszy
scy trzej zajmują się teorią cząstek ele
mentarnych.

Nagroda za „najważniejsze odkrycie 
lub wynalazek w dziedzinie fizyki" przy
znawana przez Królewską Szwedzką 
Akademię Nauk wyniosła 10 min koron 
szwedzkich (około 3,5 min zł). Yoichiro 
Nambu otrzymał połowę nagrody „za 
odkrycie mechanizmu spontanicznego 
łamania symetrii w fizyce subatomowej”. 
Jego teoria z lat 60. pozwoliła stworzyć 
Model Standardowy opisujący cząstki 
elementarne i siły, jakie między nimi ist
nieją a także pomogła opisać w jednej 
zwartej teorii dwa różne oddziaływania 
— elektromagnetyczne i słabe jądrowe.

Makoto Kobayashi i Toshihide Ma
skawa otrzymali po 1/4 nagrody „za od
krycie źródła łamania symetrii, które 
przewidziało istnienie w przyrodzie co 
najmniej trzech rodzin kwarków". Ich naj

ważniejsza praca 
pt. „CP Violation in 
the Renormalizable 
Theory of Weak In
teraction” , opubli
kowana w 1973 r., 
dotyczyła zjawiska 
spon tan icznego  
łam ania symetrii 
CP. Jej przewidy
w an ie  is tn ie n ia  
trz e c ie j rodz iny  
kwarków pozwoliło 
uzgodn ić Model 
Standardowy i wy
jaśnić obserwowa
ne łamanie symetrii 
CP, czyli symetrii 
względem zmiany 
ładunku elektrycz
nego cząstek na 
ładunek przeciwny 
(C) i względem odbicia przestrzennego 
(lustrzanego — P). To z kolei pozwala 
wyjaśnić, czemu we Wszechświecie jest 
więcej materii niż antymaterii.

Kwarki są najmniejszymi znanymi 
cząstkami elementarnymi. Ich nazwy to: 
kwark górny, dolny, dziwny, powabny, 
spodni i szczytowy. Dla przykładu: w 
skład protonu wchodzą trzy kwarki: dwa 
górne i jeden dolny, a neutron tworzą 
dwa dolne i jeden górny. Yoichiro Nambu 
przypisał kwarkom ładunki kolorowe 
(czerwony, zielony i niebieski), którymi 
mogą się wymieniać za pośrednictwem 
gluonów. Model Standardowy opisuje 
oddziaływania elektromagnetyczne oraz 
słabe i silne oddziaływania jądrowe. 
Dzięki tej teorii fizycy mogą zrozumieć, 
dlaczego cząstki mają masy, choć wciąż 
nie odkryto cząstki Higgsa, która za tę 
masę odpowiada.

Eksperymentalna fizyka cząstek ele
mentarnych wymaga wielkich nakładów 
finansowych i niezwykle wyspecjalizo
wanego sprzętu, jak uruchomiony nie
dawno Wielki Zderzacz Hadronów (ang.

skrót LHC) pod Genewą. Naukowcy żar
tują że głównym narzędziem fizyka teo
retyka jest kosz na śmieci, bo tam lądu
je większość opracowanych teorii, a tyl
ko niewielka ich część okazuje się na
prawdę opisywać rzeczywistość — tak 
jak wymyślona przed 40 laty teoria pro
fesorów Nambu, Kobayashi i Maskawy.

(kz)

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Zderzenie z planetoidą
Na stron ie  h ttp ://w w w .spacew e- 
ather.com można śledzić, jak blisko Zie
mi przelatują niektóre planetoidy. Za jed
nostkę odległości przyjmuje się w tym 
przypadku średnią odległość od Ziemi 
do Księżyca, którą oznacza się „LD”, 
czyli „Lunar Distance”. Zwykle przelot 
następuje od kilku do kilkudziesięciu od
ległości do Księżyca od nas. W połowie 
lipca podwójna planetoida przeleciała 
w odległości 2,2 LD od Ziemi. Było oczy
wiste, że zaobserwowanie planetoidy 
będącej na kolizyjnym kursie z Ziemią 
jest tylko kwestią czasu. I w końcu stało 
się.

6 października odkryto przez tele
skop na Mt. Lemmon w Arizonie obiekt 
oznaczony 2008 TC3. Teleskop ten pra
cuje w ramach finansowanego przez 
NASA programu poszukiwania obiek
tów przelatujących blisko Ziemi „Cata
lina Sky Survey”. Obiekt był bardzo 
mały, około 3 m średnicy, ale po obli
czeniu wstępnej orbity okazało się, że 
następnego dnia ma zderzyć się z Zie
mią. Na stronie „Spaceweather” poja
wił się komunikat:

n
Laureaci Nagrody Nobla z fizyki: Makoto Kobayashi, Toshihide Maskawa, Yoichiro Nambu. 
Źródło: www.iht.com
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„Nadlatująca planetoida: mała, 
świeżo odkryta planetoida 2008 TC3 
zbliża się do Ziemi i jest ponad 99,8% 
szans, że w nią uderzy. Steve Chesley 
z NASA JPL ocenia, że wejście w at
mosferę nastąpi 7 października o 2:46 
czasu uniwersalnego nad północnym 
Sudanem niedaleko Morza Czerwone
go. Mający tylko kilka metrów kosmicz
ny kamień nie zagraża ludziom ani 
strukturom na Ziemi, ale powinien wy
tworzyć widowiskowy bolid, uwalniając 
podczas rozpadania się i eksplozji 
w atmosferze energię równoważną 
mniej więcej kilotonie TNT. Planetoidy 
tej wielkości uderzają w Ziemię co kil
ka miesięcy, ale to jest pierwszy przy
padek odkrycia planetoidy przed zde
rzeniem."

Jacob Kuiper, główny meteorolog 
lotnictwa w holenderskim odpowiedni
ku naszego IMGW, pół godziny przed 
przewidywanym momentem powiado
mił lotnisko w Amsterdamie, że załogi 
samolotów lecących nad północna 
Afryką mogą zobaczyć bolid. Dzięki 
temu otrzymał wiadomość, że samo
lot KLM, lecący około 750 mil morskich 
na południowy zachód od przewidywa
nego miejsca spadku, dostrzegł krótki 
błysk tuż przed przewidywanym mo
mentem zderzenia.

Zderzenie zarejestrował także de
tektor infradźwięków w Kenii. Każde 
zjawisko wytwarzające falę uderze
niową może generować infradźwięki. 
Okazały się one dobrym sposobem 
wykrywania bolidów i oceniania ener
gii, lokalizacji, momentu zjawiska i wy
sokości. Infradźwiękowymi obserwa
cjami bolidów zajmuje się dr Peter 
Brown z Uniwersytetu Zachodniego 
Ontario, który ocenił, że planetoida 
wpadła do atmosfery o 2:43 UTC, wy
zwalając energię między 1,1 a 2,1 ki- 
loton TNT. Większość bryły powinna

wyparować w atmosferze i spaść mo
gły co najwyżej małe kawałki. Nieste
ty, ewentualny spadek nastąpił w dość 
odludnym miejscu i jest niewielka 
szansa, by ktoś tam zarejestrował zja
wisko.

Andrzej S. Pilski

Z ostatniej chwili: Czujniki na satelitach 
USA wykryły eksplozję bolidu nad 
Afryką 7 października 2008 r. o 2:45:40 
UT. Pierwsze obserwacje lokalizują 
obiekt na wysokości 65,4 km nad miej
scem o w spó łrzędnych 20 ,9 ° N, 
31,4° E. Obiekt eksplodował na wyso
kości około 37 km nad 20,8° N, 32,2° E. 
Całkowita wypromieniowana energia 
była około 0,1 kiloton TNT.

Kosmiczny wypływ na
przestrzeni miliardów lat

świetlnych
Analiza danych z satelity do obserwa
cji mikrofalowego promieniowania tła, 
Wilkinson Microwave Anisotropy Pro
be (WMAP), wykazała nieoczekiwany 
ruch w odległych 
gromadach galak
tyk. Może być za 
nie odpowiedzialna 
materia, która leży 
poza obserwowal- 
nym Wszechświa
tem  i p rzyc iąg a  
gromady. Gromady 
te pokazu ją  n ie 
wielki, ale w pełni 
m ie rz a ln y  ruch  
z prędkością która 
jest niezależna od 
prędkości, z jaką  
rozszerza się nasz 
Wszechświat i nie 
zwiększa się wraz 
ze wzrostem odle
g łośc i (a tak by 
było, gdyby obiek
ty te podlegały tyl
ko ruchowi związanemu z rozszerza
niem Wszechświata).

Prof. Alexander Kashlinsky (z God
dard Space Flight Center w Greenbelt, 
NASA) nazwał ten wspólny ruch gro
mad „ciemnym wypływem” (ang. „dark 
flow”) na podobieństwo innych pojęć 
kosmologi, jak ciemna energia i ciem
na materia. Obserwowany rozkład ma
terii nie mógł powodować takiego ru
chu. Zawarty w gromadach galaktyk 
gorący gaz, który emituje promienio
wanie na falach X, rozprasza nisko- 
energetyczne promieniowanie mikro

falowe, które przechodzi przez groma
dy. Gromady galaktyk nie poruszają się 
dokładnie  tak, jak  rozszerza się 
Wszechświat, ale mają swój indywidu
alny ruch, dlatego długość fali rozpro
szonych fotonów promieniowania tła 
zmienia się w taki sposób, że odzwier
ciedla indywidualny ruch każdej gro
mady. Tę zmianę obserwujemy jako 
zmianę temperatury mikrofalowego 
promieniowania tła w kierunku groma
dy. Astronomowie nazywają ją  kine
matycznym efektem Sunyaeva-Zeldo- 
vicha.

Podobne zniekształcenie, znane 
jako termiczny efekt Sunyaeva-Zeldo- 
vicha, jest obserwowany w gromadach 
galaktyk od lat 80. XX w., ale efekt ki
netyczny jest 10-krotnie słabszy i do 
tej pory nie wykryty w żadnej groma
dzie. Sposobem zobaczenie tego efek
tu jest obserwacja dużej liczby gromad. 
Zidentyfikowano około 700 gromad 
emitujących na falach X, aby spróbo
wać zaobserwować ten delikatny efekt 
w rejestrowanym widmie obiektów. 
Wśród obserwowanych gromad zna

lazły się ob iekty odleg łe  od nas 
o 6 mld lat świetlnych (Wszechświat 
ma 13,7 mld lat).

Używając katalogu gromad i trzylet
nich obserwacji satelity WMAP, astro
nomowie odkryli ruch gromad z pręd
kością ponad 3 min km na godzinę. Gro
mady podążają w kierunku fragmentu 
nieba zajmującego około 20 stopni łuku 
między gwiazdozbiorem Centaura i Ża
gla (niebo południowe).

(kz)

Źródło http://www.spaceflightnow.com

Widoczna w prostokącie gromada galaktyk 1E 0657-56 w obser
wacjach wydaje się podążać w kierunku zaznaczonym na ma
pie nieba jako elipsa o rozmiarze 20 stopni łuku między gwiazdo
zbiorem Centaura i Żagla. Źródło: NASA/WMAP
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Źródło: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA

Tygrysie pasy 
na Enceladusie widziane 

z sondy Cassini
Co powoduje niezwykłe, tygrysie pasy 
na księżycu Saturna, Enceladusie? Nikt 
nie wie. Aby się tego dowiedzieć, na
ukowcy tak zaprogramowali sondę Cas
sini, by zanurkowała w zeszłym tygodniu 
obok wyrzucającego materię księżyca. 
Wcześniej obszary tygrysich pasów 
uważano za wyrzuty wodnego lodu, co 
podtrzymywało spekulacje na temat ist
nienia ciekłych mórz pod zamarzniętą 
powierzchnią Enceladusa. Takie morza 
są naturalnie bardzo interesujące, gdyż 
stanowią potencjalne siedlisko życia 
pozaziemskiego. Jednymi z ważnych 
procesów zachodzących w układach 
pasów tygrysich mogą być podgrzewa
nie od wnętrza księżyca oraz jego trzę
sienia. Powyżej jest widoczny obszar En
celadusa tak młody, że pokrywa go za
ledwie kilka kraterów. To niedawno opu
blikowane, nieprzetworzone zdjęcie uka
zuje przynajmniej jeden rodzaj sztucz
nych elementów, jako że łańcuchy kra
terów nie są tak oczywiste na innych, 
równolegle publikowanych obrazach 
tego samego obszaru. Duży, tygrysi pas 
przecinający środek zdjęcia robi wraże
nie nie tylko z powodu swej długości

i szerokości, ale także z racji rozległe
go, wewnętrznego cienia, który powo
duje, iż pas wydaje się również dość głę

boki. Kolejny przelot Cassini obok En
celadusa nastąpi 31 października.

Źródło: APOD/Orion

Merkury widziany 
przez MESSENGER-a

Merkury jest znany, odkąd pisana jest 
historia, lecz niektóre jego obszary ni
gdy wcześniej nie były widoczne tak do
brze. Dwa dni temu automatyczna son
da MESSENGER przemknęła obok 
Merkurego po raz drugi i sfotografowa
ła teren mapowany wcześniej jedynie 
przez stosunkowo prymitywny radar. 
Powyższe zdjęcie zostało zarejestrowa
ne, gdy MESSENGER obejrzał się za 
siebie po 90 min od przejścia, z wyso
kości około 27 tys. km. Na powyższym 
zdjęciu są widoczne, obok wielu innych, 
nowo poznanych szczegółów, niezwy
kle długie promienie, które wydają się 
biec wzdłuż południków długości, z po
czątkiem znajdującym się wewnątrz mło
dego krateru, nieopodal północnego 
brzegu sierpa. MESSENGER ma w pla
nach jeszcze jeden przelot obok Merku
rego, zanim wejdzie na jego orbitę 
w 2011 r.

Źródło: APOD/Orion

Źródło: MESSENGER, NASA, JHU APL, 
CIW
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Święcany — meteoryt z ciekawą historią

W'poprzednim numerze „ Uranii-PA "zamieściliśmy 
w tym dziale artykuł mówiący o potrzebie popula
ryzowania meteorytyki przede wszystkim wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej. Autor miał okazją przedstawić ten 

temat na Ogólnopolskim Zlocie Miłośników Astronomii w Ka- 
węczynku podczas sesji referatowej. Sesją tą rozpoczął pan 
Andrzej S. Pilski swoją prezentacją pt. Detektywistyczne hi
storie meteorytów, która kończyła się informacją na temat 
meteorytu Świącany. O okolicznościach jego znalezienia au
tor prezentacji nie wiedział wiele, ale szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności na sali znajdowała się osoba ściśle związana 
z tą sprawą. Owocem tej przygody jest poniższy tekst.

(red.)

Początki pasji
Moje zainteresowanie niebem i naukami z nim związany

mi, tj. astronomią, astronautyką itp. zaczęło się bardzo daw
no. Gdy miałem 6 lat, rodzice kupili mi książkę z serii Świat 
bez tajemnic pt. Słońce, gwiazdy i planety. Od tamtego czasu 
mniej lub bardziej, w zależności od wieku i obowiązków, po
głębiałem wiedzę na temat naszego nieboskłonu, głównie 
przez czytanie książek czy oglądanie TV edukacyjnej. Swoje 
hobby i zainteresowania zacząłem traktować poważnie w wie
ku 12 lat, gdy po raz pierwszy oglądałem na żywo zaćmienie 
Słońca. Od tamtej pory nie wyobrażałem sobie wakacji bez 
dobrej książki czy obserwacji nieba, chociażby przez lornet
kę. Zainteresowanie meteorytami przyszło jako element lo
gicznego rozwoju nieco później.

Zaczęło się ono od Nieziemskich Skarbów Pana Pilskiego, 
książka przeczytana raz, drugi, później ciągłe powroty, by 
przeczytać ulubione rozdziały jeszcze i jeszcze raz.

Następnie szaleństwo dosłownego łażenia wszędzie, gdzie 
się da i przynoszenia do domu kilogramów kamieni, złomu 
i odpadów z huty, tak wyglądały dwa lata, dosłownie, bo ka
lendarzowe (2001—2002), jak również w sensie pór roku, 
jako że podczas miesięcy letnich wakacji miałem czas na 
zbieranie rzeczy dziwnych po okolicznych polach i lasach. 
Przez ten czas swoje co ciekawsze znaleziska konsultowa
łem z pracownikami jasielskiej firmy „Poszukiwania Nafty 
i Gazu”, którzy z wykształcenia byli geologami i, ku mojemu 
zaskoczeniu, na temat meteorytów w tamtym czasie miałem 
większą wiedzę niż oni. Pomoc ta sprowadzała się do usta
leń, skąd mógł pochodzić dany żwir wykorzystany do utwar
dzania tej czy tamtej drogi oraz w którym roku został wysy
pany.

Rok 2003 to okres, gdy coraz pewniej czułem się w świe- 
cie kamieni, na tyle pewnie, że zbiory, które przynosiłem 
z okolicznych pól, z dziesiątek kilogramów stopniały do kil
ku, ale wciąż kilku —  co do których nie miałem pewności. 
Następnej selekcji dokonali pracownicy Akademii Gómiczo- 
-Hutniczej w Krakowie, którzy to na worku kamieni, który 
przyniosłem, nie zostawili suchej nitki. Po dokładnej selekcji 
ostał się jeden okaz, co do którego nie mieli pewności, czy to 
odpad z huty czy szkliwo wulkaniczne.

Pierwsze zakupy i dalsze poszukiwania
W tym czasie nabyłem też pierwsze okazy meteorytów do 

swoich zbiorów. Pamiętam, że był to Gibeon i Sikhote Alin. 
Oszałamiających regmagliptów nie miały, ale sama radość 
trzymania w dłoni i posiadania na własność meteorytu re
kompensowała wszystko. W tym okresie już na dobre po
łknąłem meteorytowego bakcyla, a gdy zdałem sobie spra
wę, jaką moc posiada Internet poza grami sieciowymi —  
dokonałem pierwszych zakupów meteorytów kamiennych na 
aukcji eba’y. Był to Kunashak, Oum Rokba, Gao-Guenie, El 
Hammami, Vaca Muerta. Głównie zwracałem uwagę, by miały 
ładnie zachowaną skorupę obtopieniową dla dalszych porów
nań ze znalezionymi okazami. W tym samym czasie moją 
pasją zainteresowała się moja nauczycielka geografii Pani 
Mastej i nauczycielka fizyki Pani Kantor, którym za doping 
należą się podziękowania. Na jednej z lekcji urządziliśmy 
nawet pogadankę. Od tego czasu zacząłem się dzielić wiedzą 
na temat meteorytów ze znajomymi, a przede wszystkim z ro
dziną—  bo ta zawsze najbliżej. Jako że zainteresowanie ro
dziców czy starszego rodzeństwa było umiarkowane, szuka
łem towarzyszy do wspólnych poszukiwań wśród kolegów 
i młodszych członków rodziny, zatem siostrzenic i siostrzeń
ca. Wchodzili w wiek, kiedy łatwo można zarazić swojąpasją 
(9— 12 lat). Tak jak kiedyś rozmawialiśmy o życiu na innych 
planetach, gwiazdach, Wszechświecie, tak wtedy rozmawia
liśmy o nietypowych kamieniach z nieba, nietypowych, bo 
cięższych, przyciągających magnes, z zewnątrz też wygląda
jących nieco inaczej niż polne kamienie.

Poszukiwań ciąg dalszy
Zabieraliśmy skromne zbiory w teren, by niepotrzebnie 

nie wracać z każdym okazem do domu, tylko by porówny
wać je  od razu na miejscu. Korzystając z tego, iż byłem 
bezrobotny, całe wakacje spędziliśmy na szukaniu kosmi
tów —  tak nazywaliśmy kamienie z nieba. W trakcie waka
cji 2004 r., zaraz po zdaniu matury, próbowałem lokalizo
wać kosmitów w całej Polsce, przeglądałem fora i aukcje 
internetowe w poszukiwaniu wzmianek na temat dziwnych 
znalezisk. Tak trafiłem do Opola, gdzie miałem okazję, jak 
się później okazało, dotykać największej bryły żużlu, z jaką 
miałem do czynienia, (ok. 15 kg wagi), do Wrocławia, gdzie 
przyglądałem się nieco lżejszym żużlom, podobno, jak ma
wiał znalazca, znalezionym w lesie, i do Józefowa pod War
szawą, gdzie znalazca pochwalił się dość nietypowo wyglą
dającą rudą wolframu. Jak miało się okazać, wakacje 2004 r. 
były bardzo szczęśliwe, jak również okazało się, że nauka 
nie poszła w las. Trudno dokładnie określić datę i dzień, 
w jakim znaleziony został meteoryt Święcany. Ustaliliśmy 
wspólnie, że to początek września, jako że było to tuż przed 
moim wyjazdem do Hiszpanii.

Udało się
Mniej więcej rok wcześniej (lato 2003) została przywie

ziona przyczepa żwiru, który został wykorzystany do utwar-
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dzenia lokalnej drogi. Cała trójka dzieci: Katarzyna, Mał
gorzata i Mateusz Depczyńscy zabrała się do przekopywa
nia, rozgrabiania i przeczesywania żwiru z miejsca na miej
sce w nadziei, że trafi na coś niezwykłego. Niestety, trudy 
podjęcia nauki na studiach i przygotowania do wyjazdu za
robkowego do Hiszpanii wykluczyły mnie z tych poszuki
wań. Los okazał się dla nich szczęśliwy, gdyż po kilku dniach 
poszukiwań udało im się znaleźć kilka interesujących oka
zów. Były wśród nich granity, kilka kawałków nietypowo 
wyglądającego złomu, który pewnie musiał tam leżeć już 
wcześniej i jeden kamień lżejszy od złomu, ale cięższy od 
innych kamieni tej samej wielkości, rdzawego koloru, któ
ry na dodatek przyciągał magnes. To wzbudziło ich cieka
wość, zatem przeczesali za pomocą magnesów pozostały 
rozsypany żwir, po czym najzwyczajniej udali się z powro
tem do domu. Nie śpieszyło im się specjalnie z poinformo
waniem mnie o tym, gdyż swoje znalezione okazy przy
wieźli przy najbliższej okazji, kiedy spotkaliśmy się w gronie 
rodziny. Upłynęło ok. 2 tygodni, zanim kamień trafił do 
moich rąk.

Analiza
Wstępnie posegregowałem okazy, z których wynikało, że 

tylko ten jeden godny jest uwagi. Ale i tak wtedy nie przy
wiązywałem doń szczególnej wagi, traktując jako jeden z ka
mieni do przebadania. Okaz wraz z innymi kamieniami do 
wstępnego przebadania trafił w ręce studenta geologii Uni
wersytetu Jagiellońskiego, Łukasza Bandura, którego pozna
łem przy okazji giełdy minerałów na Rakowicach w Krako
wie. Jako że pisał w tedy pracę m agisterską na temat 
meteorytów, już wtedy miał wiedzę i sprzęt, by bliżej przyj
rzeć się znaleziskom. Przeciął okaz, wykonał szlif i zrobił 
zdjęcia, które później posłużyły do dalszych badań. Po wstęp
nej analizie był przekonany, że okaz, który mu doręczyłem, 
to meteoryt, zatem by postawić kropkę nad i, trzeba było do
ręczyć szlif i zdjęcia specjaliście w zakresie badań meteory
tów, który jednoznacznie określi typ i skład meteorytu. W ten 
sposób próbki trafiły do Pana prof. Łukasza Karwowskiego.

Profesor Karwowski zajął się klasyfikacją meteorytu. 
Dodam tylko, że dowiedziałem się, iż okaz na pewno jest 
meteorytem na kilka dni przed świętami Bożego Narodze
nia 2005 r., zatem spotkała mnie bardzo miła niespodzian
ka. Pozostało już tylko uściślić dokładne miejsce, czas i oko
liczności znalezienia meteorytu. W tym celu udałem się do 
Starostwa Powiatowego, by zdobyć mapkę geologiczną tam
tego terenu i nanieść dokładne współrzędne znalezienia. 
Okoliczności znalezienia ustaliłem podczas wywiadu z sio
strzenicą Katarzyną Depczyńską, jak również z jej rodzeń
stwem: Mateuszem i Małgorzatą Depczyńskimi. Ustalili
śmy również wspólnie, iż żwir do utw ardzania drogi 
pochodził ze żwirowni w Skołyszynie. By wyeliminować 
wszelkie podejrzenia, że okaz może być jednym z saharyj- 
skich meteorytów, który jakimś cudem przywędrował w tam
to miejsce bądź to z mojej czy innej kolekcji, został on po
równany z meteorytami saharyjskimi. Badania te stwierdziły, 
że nie posiada on ich cech.

Rejestracja
Profesor Karwowski dokładnie zbadał meteoryt i sklasy

fikował go. Okazał się on chondrytem zwyczajnym L4/5, sil
nie zwietrzałym, o słabo zachowanej skorupie. Stopień zszo
kowania raczej niewielki S1-S2. Wiosną 2006 r. raz jeszcze 
udałem się do Święcan, by zaraz po roztopach przeszukać 
dokładnie miejsce znalezienia, niestety, więcej okazów nie 
udało się znaleźć. Poszukiwaniami meteorytów na terenie 
żwirowni w Skołyszynie zajął się Pan Kazimierz Kwaśny 
z Brzysk, jemu również do tej pory szczęście nie dopisało. 
Dalsze losy meteorytu zna najlepiej prof. Karwowski, jako 
że on zajął się jego dalszą dokładną klasyfikacją i rejestracją. 
Meteoryt został zarejestrowany pod nazwą Święcany w mar
cu br. i jest 23 polskim meteorytem.

Epilog
Historia ta zachęca do dzielenia się wiedzą na temat me

teorytów ze wszystkimi wokoło, rodziną, znajomymi, przy
jaciółmi, poszerzania wiedzy na ich temat we wszelakich 
kręgach, z nadzieją, że komuś wiedza ta przyda się w naj
mniej spodziewanej sytuacji, na pikniku, podczas orki pól 
czy wreszcie podczas przeszukiwania przydrożnych żwiro
wych nasypów. Ten przykład czy przykład Pana Jachymka 
pokazuje, że jeśli przeciętny Kowalski będzie potrafił wstęp
nie odróżnić zwyczajny ziemski kamień od mniej zwyczaj
nego kosmicznego kamienia, polskie zbiory liczyć będą nie 
23, a 123 okazy.

Marcin Mazur

Meteoryt Święcany zagościł na okładce kwartalnika „Meteoryt", w któ
rym również znalazła się wyżej opisana historia

KWARTALNIK MIŁOŚNIKÓW METEORYTÓW

METEORYT
Nr 3 (67) Wrzesień 2008 ISSN 1C42-588X

W  numerze:
-  historia m eteorytu Święcany
-  czy a nary ty pochodzą 

z Merkurego?
-  Glorieta M ountain

-  trójwymiarowe chondry
-  miejsce pochówku Chladniego
-  bąble w tektytach Australii
-  historia m eteoiytu Claxton
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galeria obiektów NGC

NGC 4494
a (J2000) 
d (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

12h 31,4m 
+25° 47’
Warkocz Bereniki 
Galaktyka eliptyczna E1 

10,6 
9,7 

-21,3 
4,8’x3,5'
12— 18 Mps 

+1320 km/s

Wiliam Herschel dostrzegł tę galaktykę 6 kwietnia 1785 r. 
i zanotował ją  pod numerem H I.83. W katalogu Dreyera jej 
opis jest następujący: „bardzo jasna, dość duża, zaokrąglo
na, nagle bardzo silnie jaśniejąca w kierunku centralnego 
jądra”. Galaktyka ma dużą jasność powierzchniową i może 
być dostrzeżona przez dobrą lornetkę jako maleńka, niemal 
punktowa plamka światła; przy małym powiększeniu bardzo 
przypomina słabą gwiazdę. Znajduje się ona blisko jasnej 
gwiazdy podwójnej 17 Com. Jeszcze bliżej, w odległości za
ledwie 6' łuku na północ od NGC 4494 znajduje się gwiazda 
8 wielkości gwiazdowej SAO 82354. Przez teleskop o śred
nicy około 20 cm można rozróżnić centralne, jasne i zwarte 
jądro (gwiazdopodobne w wyglądzie) oraz, mającą mniejszą 
jasność powierzchniową niewielką otoczkę wokół niego. 
Otoczka nie ma żadnej struktury i kształt kolisty. Rysunek 
galaktyki wykonany za pomocą teleskopu o średnicy 25 cm 
jest przedstawiony obok. Teleskop o średnicy około 45 cm 
pozwala dostrzec, że jądro nie jest gwiazdowe (ma średni
cę około 20" łuku), otoczka wygląda na większą i jaśniejszą 
stopniowo słabnie na zewnątrz i jest nieco wydłużona w kie
runku północno-południowym.

Galaktyka ta znajduje się stosunkowo blisko dużej i ja
snej galaktyki spiralnej NGC 4565. Obie są często zalicza
ne do galaktyk należących do grupy Coma I. Jednak pomia
ry odległości do nich wykonane metodą fluktuacji jasności 
powierzchniowych dają wartości większe (~15 Mps) niż do 
pozostałych członków grupy (-10 Mps). Co prawda inne 
metody, takie jak funkcja jasności mgławic planetarnych czy 
też funkcja jasności gromad kulistych dają mniejsze odleg
łości (około 12,5 Mps) do tych galaktyk. Ta mniejsza war
tość pozostaje w zgodzie z odległością wyznaczoną do in
nej przedstawicielki grupy Coma I — galaktyki NGC 4725 
— teleskopem Hubble'a, którym obserwowano cefeidy.

Rysunek NGC 4494 wykonany 
za pomocą teleskopu o średnicy 
25 cm i powiększeniu 82 razy

Na temat NGC 4494 niewiele wiadomo, pomimo że jest 
to jedna z najbliższych dużych galaktyk eliptycznych. Oczy
wiście nie dorównuje wielkością takim olbrzymom, jak M87 
czy M49, niemniej jednak jej średnica wynosząca 25 kps 
robi wrażenie. Galaktyka ta posiada jądro, które wyraźnie 
odróżnia się od reszty galaktyki: obraca się w przeciwną 
stronę niż reszta, a ponadto prędkość rotacji gwiazd wyka
zuje pewne osobliwości niespotykane w galaktykach elip
tycznych tej wielkości. Wokół centralnej części jądra na 
zdjęciach wykonanych przez teleskop Hubble’a widać gę
sty, toroidalny w kształcie obłok pyłu, który je zasłania. Samo 
jądro zaliczane do typu LINEAR jest jednak bardzo mało 
aktywne. Galaktyka wysyła bardzo niewiele promieniowa
nia w zakresie radiowym, jak i zakresie wysokich energii 
(promienie X iy).

Na temat NGC 4494 zaczęto mówić więcej kilka lat temu, 
gdy grupa astronomów, korzystając z teleskopu Williama 
Herschela (Wyspy Kanaryjskie), przeprowadziła obserwa
cję i analizę prędkości radialnych mgławic planetarnych 
w trzech galaktykach eliptycznych o średnich rozmiarach 
(wśród nich znalazła się bohaterka niniejszego artykułu). 
Okazało się, ku zaskoczeniu wielu astronomów, że pręd
kości, z jakimi poruszają się mgławice planetarne, stopnio
wo maleją w miarę oddalania się od centrum ich macierzy
stej galaktyki. Spodziewano się, że te prędkości powinny 
być mniej więcej stałe w obszarze galaktyki, ewentualnie 
powinniśmy obserwować tendencję odwrotną, czyli wzrost 
prędkości mgławic w miarę zbliżania się do krawędzi wi
dzialnej części galaktyki. Większość astronomów uważa 
bowiem obecnie, że galaktyki są zdominowane przez obec
ność niewidzialnej i nieoddziałującej elektromagnetycznie 
tzw. ciemnej materii. Ma ona tworzyć bardzo rozległe i ma
sywne otoczki wokół złożonej z gwiazd i pyłu widzialnych 
części galaktyk. W takiej niewidzialnej otoczce, jak się obec
nie ocenia, jest zawarte aż do 95% masy danej galaktyki. 
W ten sposób interpretuje się fakt obserwacyjny, że prędko
ści rotacji obiektów w galaktykach nie maleją w miarę odda
lania się od jądra i pozostają prawie stałe nawet w bardzo 
dużych odległościach od centrum. Modele kosmologiczne 
przewidują że materia widzialna i ciemna materia są ze sobą 
ściśle powiązane (nie wiadomo dlaczego — siły grawitacji 
nie wystarczają aby to zadowalająco wytłumaczyć). Ponadto 
w każdej galaktyce powinno znajdować się (licząc masę) 
znacznie więcej ciemnej materii niż materii widzialnej (zwa
nej materią barionową albo „zwykłą”). Nie powinno być wy
jątków, gdyż z modeli wynika, że przy powstawaniu galaktyk 
decydującą rolę miała odgrywać właśnie ciemna materia. 
A tu niespodzianka! Zaobserwowano trzy galaktyki, w któ
rych prędkości mgławic planetarnych wskazywały, że ciem
nej materii jest w nich mało, albo nawet nie ma jej tam wca
le. Zaczęła się dyskusja i pojawiła niemal lawina prac, które 
starały się w jakiś sposób pogodzić tę niewygodną obser
wację ze standardowym modelem zimnej, ciemnej materii. 
Swoiste apogeum osiągnęła praca opublikowana w presti
żowym czasopiśmie „Naturę”, w której na podstawie skom
plikowanych symulacji powstawania galaktyk eliptycznych 
w wyniku zlewania się mniejszych galaktyk spiralnych (stan
dardowo obecnie przyjmowany model powstawania galak
tyk wczesnych typów) wykazano, że prędkości mgławic pla
netarnych ... powinny maleć w obecności wielkiej ilości ciem-
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Obserwacje mgławic planetarnych przez teleskop Williama Herschela (lustro 
o średnicy 4,2 m) nałożone na zdjęcie z DSS. Kwadraciki oznaczają mgławice 
planetarne, które się do nas zbliżają a krzyżyki mgławice oddalające się (w sto
sunku do jądra galaktyki). Im dalej od środka galaktyki, tym mniejsze są te 
prędkości

nej materii! Można tu odnieść wrażenie, że poprzez 
odpowiednie symulacje numeryczne można wyka
zać prawdziwość założonej teorii bez względu na 
rezultat przeprowadzonych obserwacji. Czy to jest 
jeszcze nauka?

Bez względu na to, czy bardziej ufamy obser
wacjom, które wskazują, że jednak coś może być 
nie tak ze standardowym modelem galaktyk, czy 
też bardziej polegamy na żmudnych i, należy do
dać, solidnie wykonanych obliczeniach kompute
rowych, według których wszystko jest w porządku, 
istnieje jeszcze inny, niezależny fakt obserwacyjny 
rzucający trochę światła na tę sprawę. Są nim ob
serwacje rentgenowskie galaktyki NGC 4494 (i jesz
cze dwóch innych galaktyk eliptycznych) z obser
watoriów satelitarnych: XMM-Newton i Chandra.
Okazuje się, że istnieje grupa galaktyk o całkiem 
sporych rozmiarach, które wysyłają bardzo mało 
wysokoenergetycznego promieniowania. Regułą 
jest, że duże i jasne optycznie galaktyki posiadają 
w zakresie rentgenowskim jasne jądro i/albo silnie 
świecącą otoczkę będącą bardzo gorącym gazem 
koronalnym uwięzionym w galaktyce przez silne 
pole grawitacyjne. Jak więc wyjaśnić obecność sła
bych rentgenowsko galaktyk? Istnieją trzy możliwe 
wytłumaczenia:

1) galaktyka może nie posiadać dużej ilości ciem
nej materii, co jest regułą w innych masywnych ga
laktykach — wtedy gorący gaz ucieka ze zbyt sła
bego pola grawitacyjnego;

2) gaz został z galaktyki usunięty przez jakiś proces 
w rodzaju ram pressure stripping (wywiewanie gazu z ga
laktyki w wyniku ciśnienia wywieranego przez opór ośrodka 
międzygalaktycznego — patrz Galeria NGC w „Uranii-PA" 
2/2008);

3) galaktyka jest stosunkowo młoda — galaktyki, które 
powstały niedawno w wyniku zlania się dwóch lub więcej 
mniejszych galaktyk, mają na ogół bardzo mało materii mię- 
dzygwiazdowej.

W przypadku NGC 4494 wiele wskazuje na pierwszą moż
liwość, chociażby mały (jak 
na galaktykę eliptyczną) 
stosunek masy galaktyki 
do jej jasności. Wygląda, 
jakby rzeczywiście miała 
ona mało ciemnej materii. 
Możliwe jest, że początko
wo miała jej tyle, co nor
malna galaktyka, a potem 
ją  utraciła. Jak to by się 
mogło stać? Na przykład 
poprzez oddziaływanie 
grawitacyjne z bliskim i 
i masywnymi galaktykami. 
Tak się jednak składa, że 
NGC 4494 to największa 
i najmasywniejsza galakty
ka w obszarze ponad 
1 Mps i jest nieprawdopo
dobne, aby taki mecha
nizm mógł mieć tutaj miej
sce. Pozostaje więc cieka
wa zagadka, której rozwią
zanie może nam w przy
szłości pomóc zrozumieć 
fenomen ciemnej materii 
we Wszechświecie.

Dariusz Graczyk

NGC 4494 / UGC 7662
SDSS gri image

Złożenie zdjęć NGC 4494 wykonanych w trzech filtrach w ramach projektu SDSS. Północ jest u góry zdję
cia. Skala zdjęcia w dolnym, prawym rogu. Warto zauważyć, że jądro galaktyki jest prześwietlone
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Rok 2009
W roku 2009 wystąpią dwa zaćmienia Słońca: obrączko
we, widoczne 26 stycznia z południowej części Oceanu In
dyjskiego, oraz całkowite, widoczne 22 lipca we wschod
niej Azji. Obydwa zaćmienia będą niewidoczne w Polsce. 
Dojdzie także do czterech zaćmień Księżyca: trzech czę
ściowych półcieniowych (9 lutego, 7 lipca i 6 sierpnia) oraz 
częściowego 31 grudnia. Tylko zaćmienie 7 lipca nie bę
dzie widoczne w Polsce.

W 2009 r. kilkakrotnie dojdzie do zakryć gromady otwartej 
Plejady przez Księżyc. Z Polski można będzie te zjawiska 
obserwować w dniach: 7 stycznia, 30 marca oraz 18 lipca. 10 
maja i 21 października zostanie natomiast zakryta najjaśniej
sza gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona — Antares.

W 2009 roku do Słońca zbliży się 39 znanych komet, z któ
rych dwie będzie można obserwować nawet przez lornetki.

Styczeń
Słońce

Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się najbliżej Słońca 4 stycznia o 15h, a zatem Słońce 
będzie wtedy w perygeum w odległości około 147 min km. 
Dni stają się coraz dłuższe. W Warszawie 1 stycznia Słońce 
wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h34m, a 31 stycznia wschodzi 
o 6h18m, zachodzi o 15h21m. W styczniu Słońce wstępuje 
w znak Wodnika.

W dniu 26 stycznia wystąpi obrączkowe zaćmienie Słoń
ca, niewidoczne w Polsce.

Dane dfa obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2009 P [°]_____  Bn[°] Ln[°] __

1 1,98 -3,04 170,44
3 1,01 -3,27 144,10
5 0,05 -3,50 117,76
7 -0,92 -3,72 91,42
9 -1,88 -3,94 65,08
11 -2,84 -4,15 38,75
13 -3,79 —4,36 12,41
15 —4,73 -4,56 346,07
17 -5,66 -4,76 319,74
19 -6,58 —4,95 293,40
21 -7,49 -5,14 267,07
23 -8,39 -5,31 240,74
25 -9,27 -5,49 214,41
27 -10,13 -5,65 188,07
29 -10,98 -5,81 161,74
31 -11,81 -5,96 135,41

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
13d22h37m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec stycz

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na

Rys. 1. Merkury i Jowisz nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) w styczniu i lutym 2009 na początku świtu cywilnego 
(około godzinę przed wschodem Słońca)

A [°]

Rys. 2. Merkury i Jowisz nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) w styczniu i lutym 2009 pod koniec zmierzchu cywil
nego (około godzinę po zachodzie Słońca)

stępująca: pierwsza kwadra 4d11h56m, pełnia 11 d03h27m, 
ostatnia kwadra 18d02h46m i nów 26d07h55m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 10 stycznia o 10h53m, a w apogeum 
23 stycznia o 0h12m.

Planety, p lanetoidy i planety karłowate
W styczniu można będzie oglądać Merkurego zarówno 

na wieczornym, jak i porannym niebie. W pierwszej połowie 
miesiąca znajdziemy go wieczorem nisko nad południowo- 
-zachodnim horyzontem, świecącego z jasnością 0m. Godzi
nę po zachodzie Słońca w dniu 8 stycznia planeta wzniesie 
się na maksymalną wysokość prawie 7°. Przez teleskop bę
dzie można wtedy zobaczyć tarczę Merkurego o średnicy 7” 
w fazie zbliżonej do kwadry.

Na niebie porannym Merkury pojawi się pod koniec stycz
nia, w ostatnim dniu miesiąca na początku świtu cywilnego, 
wznosząc się na wysokość 4° nad południowo-wschodnim 
horyzontem. Jego jasność wyniesie wtedy zaledwie +1m, jed
nak przez teleskop zobaczymy tym razem tarczę planety o ma
łej fazie, o średnicy prawie 10”.

Wieczorem, wysoko nad południowo-zachodnim hory
zontem, zobaczymy Wenus, świecącą jako „Gwiazda Wie-
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czorna” z jasnością -4 ,5m. W ciągu miesiąca 
warunki widzialności planety praktycznie nie 
ulegają zmianie. Przez teleskop będzie moż
na wtedy zobaczyć tarczę Wenus o średnicy 
25", w fazie zbliżonej do kwadry.

Mars i Jowisz znajdują się na niebie w po
bliżu Słońca i są niewidoczne.

W drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze 
Lwa, widoczny jest Saturn, jako „gwiazda" o ja
sności 0,8m. W styczniu pierścienie Saturna 
ustawiają się praktycznie dokładnie swoim 
brzegiem w kierunku Ziemi, w związku z czym 
stają się niewidoczne, nie zaświetlając sąsiedz
twa planety. Ułatwia to dostrzeżenie słabych 
księżyców Saturna, zwłaszcza Mimasa (12,9m) 
i Enceladusa (11,7m), nawet przez stosunko
wo niewielkie teleskopy amatorskie.

Wieczorem można próbować odnaleźć 
Urana, świecącego w gwiazdozbiorze Wodni
ka z jasnością 5,9m, jednak jego wysokość nad 
horyzontem (mierzona pod koniec zmierzchu 
astronomicznego, czyli dwie godziny po zacho
dzie Słońca) zmniejszy się w ciągu miesiąca 
od prawie 30° do zaledwie 14°. Neptun znaj
duje się na niebie 16° niżej, co przy jasności 
zaledwie 8m sprawia, że już na początku mie
siąca jego obserwacja jest bardzo trudna, 
a w połowie stycznia staje się niemożliwa.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Lwa znaj
dziemy planetę karłowatą (1) Ceres, osiąga
jącą pod koniec miesiąca jasność 6,6m: 1 I: 
10h07,1m, +24°01’; 11 I: 9h58,8m, +25°42’; 21 I: 
9h46,7m, +27°31’; 31 I: 9h31,6m, +29°15’.

Planeta karłowata (134340) Pluton wscho
dzi nad ranem niedługo przed wschodem Słoń
ca i jest niewidoczna, ginąc w blasku zorzy po
rannej.

W styczniu w pobliżu opozycji znajduje się 
jasna planetoida:

(27) Euterpe, (jasność 8,5m): 1 I: 7h24,2m, 
+22°36’; 11 I: 7h01,9m, +23°23’; 21 I: 6h41,0nn, 
+23°55’; 31 I: 6h24,4m, +24°12’.

Komety
W styczniu nad ranem, w gwiazdozbiorze 

Wagi, coraz wyżej nad południowo-wschodnim 
horyzontem, będzie można przy pomocy lor
netek obserwować kometę C/2007 N3 (Lulin), 
która 31 stycznia, na dwie godziny przed 
wschodem Słońca, wzniesie się na wysokość 
22°: 1 1:15h59,9m,-19°41’, 8,7m;11 l:15h52,6m, 
-19 °2 r, 8,3m;21 1:15h40,2m,-18°43’, 7,9m; 31 
I: 15h17,3m, -17°23’, 7,4m.

Należy pamiętać, że położenie komety, 
a zwłaszcza jej jasność, mogą się nieco różnić 
od przewidywanych.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują 

Kwadrantydy (QUA). Maksimum aktywności 
spodziewane jest 4 stycznia. Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne rekt. 15h18m, deki. +49°. Nazwa

niu i lutym 2009 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

Rys. 4. Trasa planetoidy (27) Euterpe na tle gwiazd gwiazdozbioru Raka w styczniu 
2009 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

czone gwiazdy do 7m)
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roju pochodzi od nieistniejącego już na dzisiejszych mapach 
gwiazdozbioru Quadrans Muralis, umieszczonego w począt
kach XIX w. na granicy gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa 
i Wolarza. W porannych obserwacjach Kwadrantydów w tym 
roku nie będzie przeszkadzał Księżyc w pierwszej kwadrze.

1d Gwiazda zmienna długookresowa T Cep (miryda) (21h09,6m, 
+68°29’) osiąga maksimum jasności (6,0m).

2d12h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
3° Gwiazda zmienna długookresowa X Oph (miryda) (18h38,3m, 

+8°50’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2003],

3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
3d01h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006].

3d18h59m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005].

4d14h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
w odległości 19°20’.

4°15h Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie w odl. 
147 min km od Słońca.

5d02h Maksymalna libracja Księżyca (9,8°) w kierunku krateru 
Schickard (zacieniony).

5d16h27m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

5d23h03m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 572006],

6d Gwiazda zmienna długookresowa S CMi (miryda) (7h32,7m, 
+8°20') osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2005],

Rys. 7. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w styczniu 2009 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI 
— Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na prawo

Rys. 6. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Kwadranty
dów (QUA) w okresie od 1 do 5 stycznia

7d16h Zakrycie gromady otwartej Plejady przez ciemny brzeg Księ
życa przed pełnią na wysokości 50° nad horyzontem, widocz
ne w całej Polsce (dla gwiazdy Electra = 17 Tau; 3,7m: Zielona 
Góra 16h33m — Lublin 16h43m).

9d23h37m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 

11d Gwiazda zmienna długookresowa R LMi (miryda) (9h45,6m, 
+34°31’) osiąga maksimum jasności (7,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2004],

11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
11d05h Minimalna libracja Księżyca (2,7°) w kierunku Mare Au- 

strale (zacienione).
11d07h Merkury nieruchomy w rektascensji.
12d20h42m Gwiazda zmienna r) Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 
13d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, 

+31°01’) osiąga maksimum jasności (8,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2006],

14d23h Wenus w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
w odległości 47°07'.

15d06h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.
16d Gwiazda zmienna długookresowa R Peg (miryda) (23h06,6m, 

+10°32’) osiąga maksimum jasności (7,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2004],

16d01h27m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

17d13h Maksymalna libracja Księżyca (9,7°) w kierunku Mare 
Humboidtianum (zacienione).

18d10h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 3°.
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
19d21h22m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

19d22h40m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 300°.

20d00h56m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

20d02h39m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

20d16h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
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Rys. 8 Mapa gwiazdozbioru Smoka do obserwacji gwiazdy zmiennej 
R Dra (16h32m40,3s, +66°45'18"). Podane jasności gwiazd porówna
nia (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
20d17h12m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 
22d Gwiazda zmienna długookresowa V CrB (miryda) (15h49,5m, 

+39°34’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2005],

22d21h Złączenie Wenus z Uranem w odl. 1°.
23d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m, 

+48°47’) osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2008],

24d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m, 
-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA" 3/2003],

Rys. 9. Mapa gwiazdozbioru Cefeusza do obserwacji gwiazdy zmien
nej T Cep (21h09m31,9s, +68°29’28”). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

24d07h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.

25d02h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.

25d09h Minimalna libracja Księżyca (2,5°) w kierunku Sinus Iridium 
(oświetlona).

25d12h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.

26d Obrączkowe zaćmienie Słońca. Pas fazy obrączkowej za
ćmienia rozpocznie się 26 stycznia 2009 o godzinie 6h06m na 
Atlantyku, na południowy-zachód od Przylądka Dobrej Na
dziei (Afryka), w punkcie o współrzędnych ip = 34°33’S, X = 
11 °46’W. Następnie pas przejdzie ok. 900 km na południe od 
Afryki, wkraczając na obszar Oceanu Indyjskiego. Pierwszym 
napotkanym lądem będą dopiero Wyspy Kokosowe, a na
stępnie południowa Sumatra i zachodnia Jawa. W dalszej 
kolejności pas przetnie środkową część Borneo i północno- 
-wschodnią część Celebes. Zaćmienie obrączkowe zakoń
czy się 26 stycznia 2009 o godzinie 9h52m w pobliżu wyspy 
Mindanao na Filipinach, w punkcie o współrzędnych <p = 
3°42'N, X = 123°59’E. Maksymalny czas trwania fazy obrącz
kowej dla obserwatora na Ziemi będzie wynosił 7m53,7s, wiel
kość fazy maksymalnej F = 0,9282. W Polsce zaćmienie bę
dzie niewidoczne.

26d01h59m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

26d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0,7°.
27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

27d05h10m Gwiazda zmienna ?j Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

27d10h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 4°.

27d18h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.

29d19h42m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

29d23h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.

30d09h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.

31d21h04m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7"' [mapka 
zamieszczona w „ Uranii-PA ” 5/2006],

Rys. 10. Schemat obrączkowego zaćmienia Słońca w dniu 26 
stycznia 2009 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

F. Espenak, NASA's GSFC - Fri. Jul 2. 
sune arth. gs/c. nasa.gov/eclipse/eclipse.html

Zewn.Wewn. 
Kontakty, cienia
U l = 06:02:38.8 UT 
U2 = 06:08:58.3 UT 
U3 = 09:48:28.9 UT 
U4 = 09:54:44.1 UT

Zewn./Wewn.
Kontakty pó łc ien ia

P I = 04:56:37.6 UT 
P2 = 07:21:05.2 UT 
P3 = 08:36:31.8 UT 
P4 = 11:00:40.9 UT
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Luty
Słońce

Dni stają się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części 
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego, ale 
jego deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od -17° do -8°, 
w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie godziny: 
w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o 6 h17m, zachodzi
o 15h23m, a 28 lutego wschodzi o 5h24m, zachodzi o 16h14m. 
W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.

9 lutego wystąpi częściowe półcieniowe zaćmienie Księ
życa, widoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2009 P [° ] Bn [°] Lnn

II 1 -12 ,22 -6 ,03 122,24
3 -13,03 -6 ,17 95,91
5 -13 ,82 -6 ,30 69,58
7 -14 ,58 -6 ,42 43,25
9 -15 ,33 -6 ,54 16,91
11 -16,05 -6 ,65 350,58
13 -16 ,76 -6 ,74 324,24
15 -17,44 -6 ,83 297,90
17 -18 ,10 -6 ,92 271,57
19 -18 ,73 -6 ,99 245,23
21 -19 ,34 -7 ,05 218,89
23 -19 ,93 -7,11 192,55
25 -20 ,50 -7 ,15 166,21
27 -21 ,04 -7 ,19 139,87

III 1 -21 ,55 -7 ,22 113,53

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

B0, L0—  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

10d06h49m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec lutego, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następu
jąca: pierwsza kwadra 2d23h13m, pełnia 9d14h49m, ostatnia 
kwadra 16d21h37m i nów 25d01h35m. W perygeum Księżyc 
znajdzie się 7d20h09m, a w  apogeum 19d17b01m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W pierwszej połowie miesiąca, nad ranem, nisko nad po

łudniowo-wschodnim horyzontem można zaobserwować Mer
kurego, który 4 lutego, na początku świtu cywilnego, wznie
sie się na maksymalną wysokość niewiele przekraczającą4°, 
co sprawi, że jego dostrzeżenie w blasku zorzy porannej bę
dzie trudne, pomimo jasności równej 0,3m.

Warunki wieczornej widzialności Wenus w porównaniu 
ze styczniem nie ulegają zmianie. Przez teleskop będzie 
można zobaczyć coraz większą tarczę planety, osiągającą 
pod koniec miesiąca prawie 50” przy fazie zaledwie 0,2.

Mars i Jowisz pozostają na niebie nadal w pobliżu Słoń
ca i są niewidoczne.

Nadal w drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Lwa,

możemy obserwować Saturna, zbliżającego się do marco
wej opozycji.

Uran i Neptun znajdują się na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Lwa znajdziemy plane
tę karłowatą (1) Ceres, osiągającą na początku miesiąca ja
sność 6,6m: 10 II: 9h15,0m, +30°42’; 20 II: 8h58,8"\ +31°41'; 2 
III: 8h44,9"\ +32°11’.

Planeta karłowata (134340) Pluton nadal wschodzi nad 
ranem niedługo przed wschodem Słońca i jest niewidoczna, 
ginąc w blasku zorzy porannej.

W lutym w pobliżu opozycji nie znajduje się żadna jasna 
planetoida.

Komety
W  styczniu przez całą noc będzie można przy pomocy 

lornetek nadal obserwować kometę C/2007 N3 (Lulin), która 
23 lutego powinna osiągnąć maksymalnąjasność 6,0m, świe
cąc na tle gwiazdozbioru Lwa, zaledwie 2° na południe od 
Saturna: 1 0 II: 14h28,9"\-13°57 ’, 6,8m;20 II: 12h34,4m,-3 °1 8 ’, 
6,1m; 2 III: 9h33,6m, +14°10', 6,4m.

Należy pamiętać, że położenie komety, a zwłaszcza jej 
jasność, mogą się nieco różnić od przewidywanych.

Meteory
W dniach od 15 lutego do 10 marca promieniują należą

ce do kompleksu Virginidow, <5 Leonidy (DLE). Maksimum 
aktywności tego mało aktywnego roju przypada 25 lutego. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współ
rzędne rekt. 7h00m, dekl.+16°. Warunki obserwacji w tym roku 
są bardzo dobre, gdyż nie będzie w nich przeszkadzał znaj
dujący się w nowiu Księżyc.

1d02h Merkury nieruchomy w rektascensji.
1d20h Maksymalna libracja Księżyca (9,3°) w kierunku krateru 

Schockard (zacieniony).
2d22h25m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

4d Gwiazda zmienna długookresowa S Vir (miryda) (13h33,0m, - 
7° 12’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA” 6/2005].

4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
4d06" Wenus nieruchoma w rektascensji.
5d19h34m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 
6d19h Zakrycie gwiazdy e Gem (3,1m) przez ciemny brzeg Księży

ca przed pełnią na wysokości 61 ° nad horyzontem, widocz
ne w całej Polsce (Zielona Góra 19h50m — Krosno 19h00m). 

7d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv (miryda) (12h19,6m, - 
19° 15’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2007],

7d16h56m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 

8d Gwiazda zmienna długookresowa V Peg (miryda) (22h01,0m, 
+6°07’) osiąga maksimum jasności (8,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2005],

8d06h Minimalna libracja Księżyca (1,4°) w kierunku Mare Austra- 
ie (oświetlone).
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9d Częściowe półcieniowe zaćmienie Księżyca, widoczne w cen
tralnej i wschodniej części Azji, Australii, na Alasce, wschod
niej części Oceanu Indyjskiego i zachodniej części Oceanu 
Spokojnego; w zachodniej części Azji i Oceanu Indyjskiego, 
wschodniej Afryce oraz w Europie środkowej i wschodniej przy 
wschodzie Księżyca, oraz w środkowej i zachodniej części 
Ameryki Północnej i we wschodniej części Pacyfiku przy za
chodzie Księżyca. Przebieg zaćmienia: początek zaćmienia 
półcieniowego: 12h37m, maksimum zaćmienia: 14h38m, koniec 
zaćmienia półcieniowego: 16h40m. Zaćmienie widoczne w Pol
sce przy wschodzącym Księżycu może być trudne do zauwa
żenia.

11304h22m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007]. 

11d15h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 6°.
11d17h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
11d19h54m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/S Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

12d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m, 
+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,6m).

12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
12d03h00m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2008],

12d20h04m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

13d21h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 26°06’.

14d Gwiazda zmienna długookresowa S Her (miryda) (16h51,9m, 
+14°57’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2007],

14d12h Maksymalna libracja Księżyca (9,3°) w kierunku Mare 
Humboidtianum (zacienione).

15d Gwiazda zmienna długookresowa U Ori (miryda) (5h55,9m, 
+20°11’) osiąga maksimum jasności (6,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 6/2004],

17d16h Złączenie Marsa z Jowiszem w odl. 0,5°.
17d17h53m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 
17d20h33m Gwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 
17d21h16m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

18d12h47m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wówczas 330°.

20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
21d19h Minimalna libracja Księżyca (2,3°) w kierunku Sinus Iri

dium (oświetlona).
21d21h56m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 
22d22h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,5°.
22d22h28m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

23d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miryda) (23h11,6m, 
+59°42’) osiąga maksimum jasności (7,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2004],

23d00h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0,03°.
23d06h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,7°.
24d02h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
24d06h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 0,6°.
24d22h07m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 
26d05h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
27d23h40m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini-

Rys. 11. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w lutym 2009 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI — 
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na prawo

F. Esprnok. S A S A » G SFC -2 0 0 4  Ju l 07

180° W 120* W 60" W 0* 60* E 120*E IfltTE

Rys. 12. Schemat częściowego półcieniowego zaćmienia Księ
życa w dniu 9 lutego 2009 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006].

28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
28d00h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
28d00h10m Gwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w styczniu i lutym 
w Polsce „czasie zimowym”, 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. 13. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego delta-Leoni- 
dów (DLE) w okresie od 15 lutego do 15 marca

Powierzchnia Enceladusa widziana z sondy Cassini (patrz tekst na s. 273). Fot. Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA
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DOŁĄCZ DO GRONA ODKRYWCÓW Już czwarta supernowa została odkryta naszym teleskopem!

BRESSER
SERIA MESSIER - nowe ceny!!!

(Teleskopy na montażu paralaktycznym 
z najbogatszym wyposażeniem dodatkowym)

Refraktor R-90........................ 999.00
Refraktor R-102.................... 1899.00
Refraktor R-127L................. 2699.00
Refraktor R-127S.................. 2899.00
Refraktor R-152.................... 3499.00
Newton N-130......................1099.00
Newton N-150......................1699.00

M O R I O N
SERIA SKYVIEW PRO

(Teleskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro 
z opcjonalnym napędem, GO-TO lub Intełliscope)

Refraktor 80mm ED APO....... od 3350.00
Refraktor lOOmm EDAPO..... od 5500.00
Refraktor I20mm EDAPO..... od 9250.00
Refraktor 120mm................... od 3350.00
Maksutow 127mm.................. od 3350.00
Maksutow 150mm.................. od 4450.00
Maksutow 180mm.................. od 5999.00
Newton 203mm.....................od 3350.00

SOLIGOR
Digital • Photo • Optic • Video

LORNETKI
[YCZNE 
VISION

........485.00
10x50............... 495.00

OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
Plóssl (4-40mm/1,25”)................od 95.00
RKE (26-40mm/2” )................... od 195.00
Barlow 2x/l,25” ........ '  ...,..........95.00
Barlow 2x/2” ........... ..................... 299.00

Sky-watcher
TELESKOPY - najniższe ceny!!!

Newton 114mm EQ2.................... 595.00
Newton 130mm EQ2....................695.00
Newton 150mm EQ3-2............... 1235.00
Dobson 8" Classic........................1075.00
Dobson 8”  Pyrex......................... 1275.00

a  n r  a  r e *
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

Plóssl (6-40mm/1,25”)..............od 105.00
Ortoskop. (6-12,5mm/1,25”)....od 250.00
Erfla (30-52mm/2”)................... od 3 15.00
Szerokokątne (67°/5,7-25mm)...od 299.00 
Szerokokątne (82°/7,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x/ 1,25...............................105.00
Barlow l,6x/2” ...............................350.00
Plóssl podświetlany ( 10mm/1,25”)..525.00

NASADKI KĄTOWE
45° 1,2571,25"......... .................. ..105.00
90° 1,2571,25"_______________ 125.00
45° M42xl/I,25"______________125.00
90° M42xl/I,25"............................145.00
90° 272" 98%.................................395.00
Prowadząca 90° 27T2 z podgl.......625.00

SERIA MT - nowe ceny!!!
(Teleskopy Newtona 

na montażu paralaktycznym)
MT-910 I I4mm.......... 999.00
MT-750 I52mm........1450.00
MT-800 200mm........1999.00

FILTRY
ALP 1,25"................... 199.00
ALP 2” ........................ 350.00
ND 13 1,25”  (szary)..... 45.00
ND 13 2”  (szary)....... 105.00
Kolorowe 7 szt. 1,25” ...285.00 
Kolorowe 7 szt. 2” ...... 475.00

H I  M E A D E
NOWE CENY!!!

NOWOŚĆ!!! - SERIA LX200R QPS
(Teleskopy Ritchey-Chrśtiena na montażu widłowym 

z pełną automatyką naprowadzania GO-TO)
8”  (203mm)....................................... 13925.00
10” (254mm)..................................... 18925.00
12" (305mm)..................................... 23850.00
14” (356mm)..................................... 35995.00
16”  (406mm)..................................... 69500.00

SERIA LDX-75
(Teleskopy na montażu paralaktycznym 

z systemem GO-TO)
5” ( 127mm refraktor).......................... 5075.00
6”  ( 152mm refraktor).......................... 6095.00
6” ( 152mm Schmidt-Newton)............. 5 175.00
8” (203mm Schmidt-Newton).............6125.00
8”  (203mm Schmidt-Cassegrain)..........8325.00
10”  (254mm Schmidt-Newton)........... 6925.00

Tjnm
SERIA LIGHTBRIDGE DsLuxe M

(Teleskopy kratownicowe na montażu Dobsona) &
Newton 203mm........................2049.00
Newton 254mm........................2699.00
Newton 305mm........................4249.00
Newton 406mm........................9999.00

Akcesoria MEADE
OKULARY Z SERII 5000

Plóssl (6075,5-40mm).........od 499.00
SWA (68°/16-40mm).......... od 899.00
UWA (8274,7-30mm).......od 1050.00

SERIA ETX
(Teleskopy Maksutowa na montażu 

widłowym z systemem GO-TO)
90PE (90mm)...............3889.00
I05PE (I05mm).......... 4899.00
125PE ( 125mm)...........5995.00

KAMERY CCD
(Z oprogramowaniem Autostar Suite)

LP Imager..................................... 550.00
DS Imager.............. .............. ....1525.00
DS Imager Pro............................1950.00
Reduktor/korektor CCD f/3,3.... 799.00

CORONADO
TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE Ha

LUMIC®N
OKULARY 

PODŚWIETLANE
(Z krzyżem nitek)

12,5mm ortoskop.......585.00
25mm Kellner............. 275.00

FILTRY MGŁAWICOWE NASADKI KĄTOWE
Deep Sky 1,25” .........375.00 Enhanced 1,25” ...........365.00
Deep Sky 2” ..............730.00 Enhanced 2” ...............695.00
UHC 1,25” ................375.00 LumiBrite 1,25”  98%....550.00
UHC 2” .................... 730.00 LumiBrite 2”  98%........ 875.00
OIII 1,25” ................. 375.00
OIII 2” .......................730.00
H-Beta 1,25” ............ 375.00
H-Beta 2” ................. 730.00
Comet 1,25” .............375.00
Comet 2” ................. 730.00

IRANOMETRIA
2000.0

; DEEP SKY ATLAS

T
%Mopn

i i
KSIĄŻKI I ATLASY

Uranometria tom I i II.............................179.00
Pocket Sky Adas....................................... 89.00
Sky Adas 2000.0 wersja Deluxe..............179.00
Sky Atlas 2000.0 wersja Field.................. 199.00
Atlas of the Moon...................................135.00

MAPY I GLOBUSY OPROGRAMOWANIE
Obrotowa mapa nieba....8.00 Starry Night Pro+.__1050.00
Karta Messiera........... 13.00 Starry Night Pro...........650.00
Karta Caldwella.......... 13.00 Starry Night Enth........ 335.00
Mapa Księżyca............ 13.00 CoolSky 2.0.................. 39.00
Globus Księżyca........225.00 Maxim D L ................1250.00

SkyMap Pro.................375.00
SkyChart III.................169.00
Desktop Universe......825.00

■  Sky Tools 2 CD............ 425.00

SKY PUBLISHING
ASTROKRAK

TELESKOPY I AKCESORIA
Jesteśmy producentem wysokiej klasy 
teleskopów i akcesoriów astronomicznych. 
Wykonujemy teleskopy o aperturze od 250 
do 600mm. Zbudowaliśmy największy 
amatorski teleskop w Polsce! Ponadto 
oferujemy usługi projektowe, naprawcze 
I regulacyjne w zakresie optyki i mechaniki 
a także wykonujemy sprzęt na indywidualne 
zamówienie klienta.

* • ©
ZŁĄCZKI I REDUKCJE

M42/Canon EOS.........49.00
M42/Nikon..................49.00
M42/T2.......................45.00
I.257M42...................35.00
27M42........................45.00
M42/web kamera........45.00
L-adapter mały............ 20.00
L-adapter duży............ 25.00

WYCIĄGI OKULAROWE
(Do refraktora, Newtona 

lub Cassegraina)
Obrotowy 1,25” .........115.00
Przesuwny 1,25” .........195.00
Przesuwny 2” .............275.00

1*4
N iniejszy cennik jest jedynie niewielkim  fragm entem  oferty. Spraw dź w szystkie nasze produkty na www.astrokrak.pl
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recenzje U-PA

Astronomia
IAN RlDPATH

G WI A Z D OZ B I OR Y  • PLANETY 
I NS T R U ME N T Y  A S T R O N O M I C Z N E

łan Ridpath: Astronomia. Gwiazdo- 
zbiory-Planety-Instrumenty astrono
miczne. Tłumaczenie i konsultacja — 
prof. Andrzej Sołtan. Wydawca Hachet- 
te Livre Polska sp. z o. o., Kolekcja 
„Wiedzy i Życia”, 300 s., Warszawa.

Niemal niezauważalnie pojawiła 
siępiękna pozycja, jakby album 
astronomiczny, przełożona 
z oryginału pt. DK Eyewitness Compa

nion Guides — Astronomy przez znane
go profesora astronomii Andrzeja Soł- 
tana z CAMK-u. Niestety, nie podano 
precyzyjnie roku wydania —  2007 czy 
2008? Mniejsza z tym. Ważne jest to, iż 
książka jest interesująca i godna pole
cenia P.T. miłośnikom astronomii, na
wet początkującym.

Po krótkim Wprowadzeniu, definiu
jącym cel napisania tej książki, otwiera 
ją  Historia astronomii. Jest ona przed
stawiona wielce niekonwencjonalnie— 
od informacji o rozwoju astronomii i po
wstaniu astrofizyki, przez rozważania 
o naszym miejscu we Wszechświecie, 
opis misji... astronautycznych (od or
bitalnych po międzyplanetarne), aż do 
przedstawienia prób zrozumienia przy
rody gwiazd i kończąc uwagami na te
mat granic poznania. Przyznam, iż z ta
kim ujęciem historii tej najstarszej nauki, 
wręcz królowej nauk, jeszcze się nie 
spotkałem.

Kolejna część — Wszechświat — 
została wprawdzie napisana nieklasycz- 
nie, ale też całkiem normalnie. Rozpo
czyna ją  rozdział pt. Początki opisujący 
strukturę (czyli budowę) Wszechświa
ta, teorię Wielkiego Wybuchu (Big 
Bang), powstawanie pierwszych galak
tyk i gwiazd, ekspansję Uniwersum. 
Zamykają ten rozdział rozważania
0 przyszłości Wszechświata.

Następny rozdział —  pn. Obiekty
1 zjawiska —  jest poświęcony klasyfi
kacji gwiazd oraz ich życiu (ewolucji), 
opisuje układy i gromady gwiazd, 
gwiazdy zmienne, a następnie —  nie 
wiadomo, dlaczego właśnie w takiej 
kolejności — autor przedstawia galak
tyki, by od razu przejść do nader intry
gującego problemu planet odległych 
gwiazd.

Rozdział zatytułowany Układ Sło
neczny rozumie się sam przez się. Oma
wiając słoneczną rodzinę, autor podaje

niemal wszystkie naj
nowsze dane o niej: np. 
liczbę satelitów planet 
(około 160), „degrada
cję” Plutona do obiektu 
Pasa Kuipera i oczywi
ście najważniejsze wy
niki misji astronautycz
nych do roku 2006. Nie 
zabrakło również infor
macji o kometach, me- 
teoroidach, planeto- 
idach i meteorytach 
jako o drobnych, cho
ciaż licznych, ciałach 
naszego Układu.

Trzecia i ostatnia 
część— Nocne niebo —  

składa się z czterech 
rozdziałów. Pierwszy, 
pt. Obserwacje, jest, jak 
się wydaje, oczywisty, 
zawierając informacje 
o orientacji na sferze 
n ieb iesk iej, porady 
praktyczne dla obser
watora miłośnika, a tak
że informacje o instru
mentach optycznych: 
od najprostszych (jak 
lornetka) po różnego 
rodzaju teleskopy amatorskie. Oddziel
nie zostały opisane metody astrofotogra- 
fii wraz z najnowszymi, cyfrowymi, sto
sującymi odbiorniki CCD.

Rozdział drugi — Gwiazdozbiory—  

podaje nazewnictwo gwiazd, zawiera 
mapy nieba, po czym prezentuje wszyst
kie 88 gwiazdozbiorów, jednak nie 
w porządku alfabetycznym, lecz mniej 
więcej zgodnie z położeniem na sferze 
niebieskiej: od bieguna północnego do 
południowego. Informacja o gwiazdo
zbiorach jest standardowa, jak w różne
go typu poradnikach, oprócz tego zawie
ra dane o interesujących obiektach.

Rozdział trzeci to tzw. Przewodnik po 
niebie, czyli zestaw jakby map obroto
wych na każdy miesiąc — oddzielnie 
dla szerokości północnych, oddzielnie 
dla południowych, wraz z instrukcją, jak 
z nich korzystać.

Ostami rozdział to Almanach, czyli 
kalendarz astronom iczny na lata 
2006— 2015, dotyczący wyłącznie 
obiektów i zjawisk w Układzie Sło
necznym.

Zamyka tę pozycję Słowniczek. 
I oczywiście nie zabrakło też Indeksu, 
co jest szczególnie cenne podczas po
sługiwania się takim, w gruncie rzeczy, 
poradnikiem astronomicznym.

P.T. Czytelnicy zechcą mi wybaczyć, 
iż tak formalnie i schematycznie potrak
towałem część opisową, ale clou  tej 
książki to liczne, w znakomitej większo
ści barwne zdjęcia oraz ilustracje wraz 
z ich dość obszernymi opisami. Wystę
pują one na każdej stronicy (aż do roz
działu Przewodnik po niebie), przecięt
nie od trzech do pięciu, znakomicie 
obrazując zasadniczy tekst. Oprócz tego 
są zamieszczone w ramkach (i na innym 
tle) informacje o szczególnych obiektach 
bądź zjawiskach, a także o wybitnych 
astronomach, np. „Czym jest ciemna 
materia”, „Supernowe i kosmologia”, 
Arthur Eddington itd.

Podsum ow ując, m ożna zatem  
stwierdzić, iż ta niezwykła pozycja sta
nowi swoistą kontaminacją poradnika 
z albumem.

T. Zbigniew Dworak
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astronomia i muzyka

Zasłuchany w światło Księżyca
Na początku ze wstydem przyznaję, 

że swój poprzedni felieton zakoń
czyłem słowami zacytowanymi z pamięci 
i przypisanymi niesłusznie francuskiemu 
kompozytorowi impresjoniście Cłau- 
de'owi Debussy'emu, podczas gdy fak
tycznie powinny brzmieć one tak: Od mu
zyki piękniejsza jest tylko cisza. Jak 
słusznie zwróciła mi uwagę koleżanka 
z pracy (czytująca te teksty), autorem 
owych słów jest Paul Claudel— owszem, 
też Francuz, lecz poeta i dramaturg, na 
dodatek symbolista. Na swoje usprawie
dliwienie nie mam nic. No, może tylko 
to, że w okresie studiów w Toruniu, gdy 
odkryłem zasoby muzyczne Biblioteki 
Uniwersyteckiej na Bielanach, potrafiłem 
godzinami siedzieć zamknięty w kabinie 
ze stertą winylowych płyt (kompakty 
dopiero wchodziły na rynek) przy gra
mofonie z ciężkimi słuchawkami na 
uszach i podczas jednej z takich sesji 
wsłuchiwałem się we wszystkie, jakie 
znalazłem w zasobach biblioteki, wyko
nania utworów Debussy'ego „Zatopiona 
katedra” i „Światło księżyca”. Może stąd 
to kojarzenie tegoż kompozytora z pięk
nem ciszy.

Pewne natomiast jest, że zakodowa
ny głęboko sentyment do tego ostatnie
go tytułu sprawił, iż zakupiłem ostat
nio na Allegro płytę „Light Of The 
Moon” Bernarda Scholia z 1997 roku. 
Ten ósmy z kolei album niemieckiego 
kompozytora i multiinstrumentalisty 
utrzymany jest w transowo-etnicznych

rytmach otoczonych ambientowymi 
dźwiękami i odgłosami natury, jednak 
dzięki talentowi wykonawcy przenosi 
słuchacza w sferę doznań typowych dla 
kontemplacji nocy z rozgwieżdżonym 
niebem rozświetlonym srebrzystym 
blaskiem pełnego Księżyca. Jak mówi 
sam autor: Księżyc jeszcze nie ujawnił 
ludzkości wszystkich swoich tajemnic, 
ale wiemy, że życie na Ziemi jest na wie
le sposobów zdefiniowane przezeń... 
jego cykle definiują rytmy natury: uro
dzajności, wzrostu, regeneracji, fazy ak
tywne i bierne, a światło Księżyca, to
warzysząc nam przez cały rok, pozwala 
uwalniać ogromne moce.

l i g h t
*

h i: R M )  s  <: ii o  l  i

Nie wiem, na ile była to zasłyszana 
czy przeczytana wiedza, a na ile intu
icja artysty, ale przez ostatnie lata ucze
ni mocno utwierdzili nas w przekona
niu o wielkim znaczeniu Księżyca dla 
wytworzenia na Ziemi warunków do za

istnienia i rozwoju życia. Ponoć właśnie 
dzięki wydarzeniu towarzyszącemu na
rodzinom naszego naturalnego satelity 
(zderzenie z planetką wielkości Marsa 
około 4 mld lat temu) zawdzięczamy 
utworzenie sporego, żelazoniklowego 
jądra odpowiedzialnego za wytwarzanie 
silnego pola magnetycznego, a więc 
i magnetycznego płaszcza chroniącego 
nasze organizmy przez zabójczym pro
mieniowaniem z Kosmosu oraz powsta
nie takiej a nie innej atmosfery reduku
jącej. Stabilizacyjne oddziaływanie 
grawitacyjne masywnego satelity na kąt 
osi obrotu naszej planety również jest 
nie do przecenienia. Ponoć zmiana tego 
kąta dosłownie o jeden stopień przed kil
koma tysiącami lat spowodowała zamia
nę kwitnącej wcześniej Sahary w pusty
nię. Niektórzy uważają, iż Mars dlatego 
właśnie nie miał szans na długofalowy 
rozwój życia, gdyż takiej stabilizacji jest 
pozbawiony i jego oś może wahać się 
aż o 10° w stosunku do obecnego na
chylenia. Według najnowszych teorii 
Mars przechodził z tego właśnie powo
du bardzo gwałtowne epoki lodowco
we i stąd obecność pod jego piaskami 
lodu starych czap lodowcowych.

O wpływie księżycowego oddziały
wania na kondycję psyche można by 
wiele pisać, ale to już zbyt grząski grunt, 
jak na profil naszego dwumiesięcznika, 
więc kończę to pisanie i wracam do 
muzyki...

Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2009 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł. Cena pojedynczego 
zeszytu 10,90 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 Zawada 
Centrum Astronomii UMK 

uł. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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Biblioteka Główna U M K  

300044497682 Krzyżówka

W „Uranii-PA” nr4/2008 zamieściliśmy 
krzyżówkę, której rozwiązaniem jest hasło 
MIGRACJA PLANET. Nagrody książkowe 

wylosowali Lech Barski ze Szczecina i Jan Dłużewski 
z Warszawy. Nagrody wyślemy pocztą.

A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej 
krzyżówki:

1. Nie mylić z astronomią!
2. Miasto pierwszego wydania De Revolutionibus
3. Tam miał dr Jędrzejewicz swoje obserwatorium
4. Zajmuje się wpływem Wszechświata na Ziemię
5. Jeden z tegorocznych laureatów Nagrody Nobla 

z fizyki
6. Jego analizą zajmuje się spektroskopia
7. Wiedeński lekarz i matematyk, autor efemeryd z XVI w.
8. Najbardziej znane dzieło J. W. Jędrzejewicza
9. Piąta nazwana planeta karłowata

10. Miasto z kultowym już planetarium
11. Może być aktywne
12. Wygląda jak gwiazda, lecz zdecydowanie nią nie jest
13. Gwiazdozbiór Łabędzia
14. Biskup, serdeczny przyjaciel Kopernika
15. Od blazarów odróżnia je mniejsze natężenie linii widmo 

wych
16. Autor Almagestu

Na rozwiązania czekamy do końca stycznia 2009 r. Oso
by nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołą
czyć do rozwiązania kupon umieszczony w lewym gór
nym rogu tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać 
rozwiązania drogą elektroniczną. Wśród autorów popraw
nych odpowiedzi rozlosujemy nagrody książkowe.

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii-PA" 
4/2008: 1. FOTOMETRIA, 2. BANACHIEWICZ, 3. ASTROGRID, 
4. TERESKOŁ, 5. KANADA, 6. ROCHA, 7. ŁAJKA, 8. PLANCK, 9. DOP
PLERA, 10. ECHELLE, 11. SYMULACJE, 12. DRAKONIDY, 13. SEY- 
FERTA. 14. STRUNY.

Ciekawe strony internetowe...
UNIWERSVTECKA

^Toruniu.

Dziś proponuję niezbyt odległą wyprawę za naszą zachodnią granicę — do Niemiec. Na stronie http://jupos.org 
znajdziemy informacje oraz oprogramowanie (niestety znowu pracujące tylko pod systemem MS Windows) związa
ne z wyznaczaniem pozycji obiektów na tarczy Jowisza.

W przeglądarkach z zablokowanym przekierowaniem strony pod inny adres trzeba pozwolić na połączenie się 
z właściwym adresem — aktualnie ma on postać http://jupos.privat.t-online.de/index.htm. Program służy do reduk
cji amatorskich zdjęć/obrazów Jowisza uzyskanych zarówno klasycznymi metodami fotograficznymi, jak i z po
mocą kamer CCD czy nawet prostych kamer internetowych. Tworzona jest baza danych zawierająca mierzone pozy

cje, z których można wyznaczać dryf struktur w szerokości 
i długości czy wręcz liniowe prędkości odpowiadające pręd
kościom wiatrów. Czas ekspozycji dla Jowisza nie może prze
kraczać dwóch minut, dłuższe czasy rozmywają mierzone 
struktury na tyle, że wpływa to na dokładność pomiaru. Do
tychczas przy pomocy programu wyznaczono od roku 1998 
ponad 350 000 pozycji.

Aktualna wersja programu pozwala również na pomiary 
na tarczach innych planet, jak i Księżyca oraz Słońca. Głów
nymi animatorami przedsięwzięcia są Hans-Joerg Mettig i Gri- 
scha Hahn, ale w obserwacjach struktur w atmosferze Jowi
sza uczestniczyło już około 180 osób.

(rs)

288 U r a n i a  -  POSTtPY ASTRONOMII 6/2008

http://jupos.org
http://jupos.privat.t-online.de/index.htm


w plener pod ciemne niebo, dokładnie na Przełęcz Szklarską 
(600 m. n.p.m., Beskid Niski), by w ciszy daleko od miejskich 
świateł podziwiać i fotografować barokowe piękno Drogi Mlecz
nej. Oto ujęcie z tego pleneru, gościnnie z Jowiszem. Para
metry: 2008.07.27 22:33-22:59 CWE. Obiektyw Nikkor 18- 
-70DX, (18 mm, f3,5) + Nikon D300. Exp. 4* 120 s. ISO 2000.

Mariusz Świętnicki

Uranii

Pragnę podzielić się astrofotografiami, jakie ostatnio wykona
łem. Tym razem to messierowska klasyka letniego nieba, czyli 
gromada kulista M 13 (wyżej) i mgławica planetarna M 27 „Han- 
tle" (niżej, po lewej). Parametry M 13 to: 2008.07.02. 22:46- 
22:56 CWE. Reflektor Newtona 250/1520+Nikon D300, w ogni
sku głównym teleskopu. Exp. 3*60 s. IS02000. Zdjęcie wyko
nałem wspólnie z Alicją Waliszko. Parametry M-27:2008.07.03. 
00:12- 00.35CWE. Reflektor Newtona 250/1520 + Nikon 
D300, w ognisku głównym teleskopu. Exp. 4x60 s, 2*120 s. 
IS02000. Szkoda tylko, że takie warunki pogodowe zdarzają 
się tak rzadko w naszej strefie klimatycznej.

Mariusz Świętnicki

• • . Wschód bardzo „starego” Księżyca nad Kcynią sfotografo-
• . wany przez pana Marka Nikodem dokładnie na 24 godz i 56 

* • min przed nowiem 2 lipca 2008 r. o godz. 3.23. Obiektyw Sig- 
____________. ______ • ' ma 500 mm, iso 200, eksp.1,0 s
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Fot. Galileo Project, JPL, NASA

Niczym centrum niejednego rozwijającego się miasta czy droga, którą dojeżdżamy do pracy, powierzchnia lo jest w stanie ciągłej budowy. 
Ten księżyc Jowisza wciąż utrzymuje status najbardziej aktywnego wulkanicznie ciała Układu Słonecznego— jego dziwacznie wyglądająca 
powierzchnia ciągle jest formowana i przekształcana przez strumienie lawy. Wygenerowany na podstawie uzyskanych przez NASA w 1996 r. 
danych ze statku kosmicznego Galileusz, powyższy obraz wysokiej rozdzielczości koncentruje się na tej stronie lo, która jest zawsze 
odwrócona od Jowisza. Został on komputerowo poprawiony, aby podkreślić zewnętrznąjasność lo i zróżnicowanie barw, ujawniając szcze
góły o rozmiarach 1,5 mili morskiej (prawie 2,8 km). Brak kraterów uderzeniowych sugeruje, że całą powierzchnię dużo szybciej przykrywają 
nowe produkty wulkaniczne niż tworzą się kratery. Co napędza tę wulkaniczną fabrykę? Prawdopodobnym źródłem energii są pływy spowo
dowane przez grawitacyjne oddziaływanie Jowisza i pozostałych księżyców galileuszowych, z którymi lo okrąża tego masywnego, gazowe
go olbrzyma. Pływy powodują ogrzewanie wnętrza lo, a w efekcie generują obserwowane wulkaniczne erupcje związków siarki.
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