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...i światłami zadziwiano
Patrz tekst na s. 202
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Na carillonie gra toruńska kompozytor- 
ka i od niedawna carillonistka Magdale-

Dr hab. Maciej Mikołajewski z CA UMK, rzecznik prasowy i koordynator Festiwalu 
Tournee de Carillon, prof. Andrzej Kus, dyrektor CA UMK oraz Grzegorz Szychliń- 
ski z Gdańska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Podobnie, jak  dotychczasowe zeszyty URANII, w tym niezwykłym dla nas Roku, 

zaczynamy od omówienia wydarzeń Międzynarodowego Roku Astronomii w Polsce.
W miarę postępującego czasu, imprez specjalnie przygotowanych dla zwrócenia uwagi 
na otaczający nas świat gwiazd i galaktyk przybywa i mają bardzo zróżnicowany 
charakter. Nie potrafimy nawet zmieścić się w jednym numerze, by przedstawić 
Państwu wszystkie otrzymane relacje i część z nich pozostawiamy do następnego.
W tym zeszycie omawiamy wydarzenia w Malopolsce, Dąbrowie Górniczej, Toruniu,
Gdańsku i Olsztynie. Są to różne konkursy, wystawy, koncerty i widowiska. W Toruniu 
rozegrał się kilkudniowy Festiwal Światła, a przygotowuje się koncertpt. „Muzyka 
sfer” wraz z konferencją naukową na temat oddziaływania muzyki na zdrowie człowieka

W związku ze zbliżającym się Zjazdem PTA przypominamy zaproszenie Prezesa dla wszystkich 
zainteresowanych astronomią oraz program naukowy Zjazdu. Zdradzamy nawet nazwiska tegorocznych 
laureatów nagród Towarzystwa i składamy im serdeczne gratulacje.

Czy pamiętacie Państwo o konkursie „ Uranii ” na najciekawsze obserwacje astronomiczne?
A kto z Państwa wie, że Galileusz nie był pierwszym człowiekiem, który obserwował niebo przez 

lunetę i wykonał mapę Księżyca? Piszemy o tym na s. 227.
Powracamy jeszcze do 40. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu. Przypominamy historyczne 

przemówienie Prezydenta Kennedy'ego ogłaszające cel i termin lotu na Księżyc, słowa zachwytu 
i gratulacji wypowiedziane przez ówczesnych przywódców państw oraz inne sławne osoby 
po wylądowaniu Amerykanów na Srebrnym Globie.

Ciemna materia we Wszechświecie to przedmiot wielkiego zainteresowania asttvnomow obecnej 
doby. O niektórych aspektach je j występowania pisze Marek Abramowicz z  Góteborga. Artykuł powstał 
na podstawie referatu wygłoszonego w CAMK-u w dniu żydowskiego święta Purim i stąd pomysł 
przybliżenia zwyczajów tego święta P. T. Czytelnikom „ Uranii Stąd też wspólautorstwo brata Marka, 
Mieczysława Abramowicza z Gdańska, doskonałego znawcy zwyczajów żydowskich.

Na początku Międzynarodowego Roku Astronomii Europejskie Obserwatorium Południowe ESO 
podjęło decyzję o budowie Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu optycznego (ELT), którego średnicę 
określono na 42 m. Maja Każmierczak, doktorantka astronomii z Torunia, aktualnie przebywająca 
w ESO, przybliża nam ten projekt i pokazuje niezwykłe znaczenie tego olbrzymiego teleskopu 
dla przyszłości badań astronomicznych.

Jak przesunięcie ku czerwieni, np. z = 7 nowo odkrytego wybuchu gamma albo kwazara zrozumieć 
w kategorii odległości takiego obiektu od nas czy wieku Wszechświata w chwili tej emisji? O tym pisze 
Krzysztof Bolejko z CAMK-u i uczy nas posługiwania się kosmologicznym kalkulatorem.

Bogate są Rozmaitości w bieżącym numerze. Piszemy o zderzeniu Jowisza chyba z planetoidą, 
o przeglądzie galaktyk w 6-stopniowym polu, o wyprawie polskich astronomów i miłośników astronomii 
do Chin na zaćmienie Słońca itp.

W Astronomii w Szkole proponujemy nauczycielom fizyki z astronomią szerokie wykorzystywanie 
projektu mikroobserwatorium.

Niestety, znowu musimy żegnać Kolegę. 8 czerwca 2009 r. zmarł w Toruniu dr Bernard Krygier, 
radioastronom-kosmołog toruński.

W Recenzji omawiamy skrypt akademicki Krzysztofa Gęsickiego wydany w Toruniu dla studentów 
astronomii, ale bardzo polecany przez Recenzenta wnikliwym miłośnikom astronomii.

Doktor Tomasz Sciężor, ja k  zwykle opracował szczegółowy „kalendarz astronomiczny” już 
na listopad i grudzień 2009 r., a Jacek Drążkowski tradycyjnie napisał felieton muzyczny. Jego córka 
Joanna wyspecjalizowała się w krzyżówkach, a Roman Schreiber w wyszukiwaniu ciekawych stron 
internetowych.

Toruń, w sierpniu 2009
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PTA informuje...

XXXIV Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Kraków,14—18 wrzesień 2009 (www.pta.edu.pl)
Prezes PTA zaprasza wszystkich zainteresowanych astro
nomią do uczestnictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego w Krakowie.

Program zjazdu

Poniedziałek — 14 września

13.00 Otwarcie Zjazdu połączone z wręczeniem nagród i me
dali nadawanych przez PTA
— Nagroda Młodych
— Medal im. Zonna
— nagrody dla laureatów konkursu za prace astrono
miczne (A. Janiuk)

14.15 R. Wielebiński „Nowoczesna astronomia wobec ta
jemnic Wszechświata"

15.00 Sesja 1 — Aktywne jądra galaktyk — P. Życki
16.00 Przerwa
16.30 M. Abramowicz „Efekty relatywistyczne w astrofizy

ce”
17.15 Sesja 2a AUGER i promieniowanie kosmiczne —

H. Wilczyński
18.00 Sesja 2b Projekt OGLE — przegląd wyników — 

A. Udalski
19.00 Koniec
19.30 Kolacja powitalna

Wtorek — 15 września

09.15 J.P. Lasota „Układy akrecyjne z czarnymi dziurami”
10.00 Sesja 3 Modelowanie numeryczne — M. Hanasz
11.00 Przerwa
11.30 Sesja 4a Kosmologia — E. Łokas
12.15 Sesja 4b Zjawiska na Słońcu — M. Tomczak
13.00 Przerwa na obiad
15.15 M. Heller „Fundamentalne problemy kosmologii kwan

towej”
16.00 Sesja 5 Radioastronomia — K. Chyży
17.00 Przerwa
17.30 Sesja 6 Małe ciała Układu Słonecznego — T. Kwiat

kowski
18.15 Koniec sesji
19.00 — 21.00 Sesja plakatowa — kolacja 

Środa — 16 września

09.15 S. Ruciński „Wyniki naukowe satelity MOST”
10.00 Sesja 7 Instrumentarium i projekty obserwacyjne pol

skiej astronomii — J. Ziółkowski
11.00 Przerwa
11.30 Sesja 8a Projekty obserwacyjne na małe teleskopy

— G. Pojmański
12.15 Sesja 8b Sejsmologia gwiazd — A. Pamyatnych
13.00 Przerwa na obiad
15.15 K. Górski „Wyniki WMAP”
16.00 Zebranie plenarne (w trakcie zebrania 15 min info 

K. Stępnia o pracach Rady Nauki, reformach nauki

i działaniu systemu grantów)
19.00 Koniec zebrania
20.00 Uroczysta kolacja

Czwartek — 17 września

09.15 M. Konacki — „Planety pozasłoneczne”
10.00 Sesja 9 Projekty H.E.S.S. i MAGIC — przegląd wyni

ków — W. Bednarek
11.00 Przerwa
11.30 Sesja 10a — Pulsary: od fal radiowych do promieni 

gamma — J. Gil
12.15 Sesja 10b INTEGRAL — przegląd wyników — 

A. Zdziarski (50 min)
13.00 Przerwa na obiad
15.15 P. Artymowicz (?) „Tworzenie układów planetarnych"
16.00 Sesja 11 Astrofizyczne dżety w skalach od mikro do 

makro — L. Stawarz
17.00 Zamknięcie Zjazdu

Piątek — 18 września

Wycieczki:
1. Obserwatorium na Lubomirze
2. Wycieczka po interesujących miejscach w Krakowie lub 

nieturystycznych ciągach sal w Wieliczce

Miejsce:
Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Instytut Studiów Polonijnych UJ 
ul. Jodłowa 13 
30-252 Kraków
www.adm.uj.edu.pl/dg/przegorz

Kontakt z Organizatorami Zjazdu:
Przewodniczący LKO prof. Michał Ostrowski, 
m.ostrowski@oa.uj.edu.pl, tel. 012 425 14 57 wew. 46

Redakcja „Uranii-Postępów Astronomii"prosi wszystkich P. T. 
Autorów referatów o ich formę pisemną w celu opublikowa
nia jako artykułu w naszym piśmie.
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Międzynarodowy Rok Astronomii 2009:
197 „Wszechświat piękny jak malowanie", „Nie uwierzysz, co widziałem..."
199 Pokazy astmnomiczne w Dąbrowie Górniczej
200 Wystawa „ Wszechświat z Ziemi” w Olsztyńskim BWA
201 A w Toruniu i Gdańsku w dzwony bito...
202 Festiwal Światła Skyway'09 w Toruniu 
220 Muzyka sfer muzyką dla pokoju

204 Księżyc, ludzie i słowa
Wiesław Krajewski
Lot człowieka na Księżyc zawdzięczamy wyścigowi zbrojeń i atmosferze rywalizacji między 
wielkimi mocarstwami. Sukcesy kosmonautyczne Związku Radzieckiego tak rozwścieczyły 
przywódców amerykańskich, że postanowili przedstawić swemu narodowi i światu szaleń
czy projekt: nie mając praktycznie żadnego doświadczenia w lotach wokół Ziemi, Ameryka
nie zapowiadają lądowanie człowieka na Księżycu. I  dokonują tego! Przypomnijmy sobie, 
jak  świat cały zachwycał się tym wyczynem, jak reagowali przywódcy państw i narodów

208 O ciemnej materii Wszechświata w dniu święta 
Purim
Marek Abramowicz, Mieczysław Abramowicz
Czy hipotetyczna ciemna materia w naszej Galaktyce może się składać z małych, pierwot
nych czarnych dziur? Wynik analizy Autora jest negatywny, ale ciekawe, dlaczego tak 
jest? Autor przedstawia swoje rezultaty w dniu święta żydowskiego Purim, ponadto ucze
ni izraelscy mieli duży wkład w badanie ciemnej materii. Jest to pretekstem do pokazania 
kultury tego narodu i splotu zjawisk zachodzących między obyczajami, tradycją a nauką

212 E L T — przyszłość astronomii optycznej?
Maja Kaźmierczak
Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) podjęło decyzję: buduje teleskop 42 m. 
A utorka przybliża nam jego koncepcję i pokazuje, jak wielkie będzie miał znaczenie ten 
instrument dla przyszłości badań astronomicznych

217 Kosmologiczny kalkulator
Krzysztof Bolejko
Jak przejść od przesunięcia ku czerwieni z do odległości? Jak wyznaczyć wiek Wszech
świata? Autor przybliża nam swoisty kosmologiczny kalkulator i pomaga zrozumieć 
jego działanie

■ H  W  kolorze: W Toruniu... (o.II); Galeria Uranii (w.I, IV); Struktiuy wielkoskalowe 
w Lokalnym Wszechświecie (w.II-III); Iapetus (o.IV)
rozmaitości: Nowa plama na Jowiszu (222); Six-Degree Field Galaxy sur
vey (222); Obserwacje zaćmienia Słońca 2009 w Chinach (223) 
PTA informuje: XXXIVZjazd PTA (194); Nagrody PTA (203) 

226 inmemoriam: Bernard Krygier (1933—2009)
227 sylwetki Uranii: Thomas Harriot (1560—1621)
228 astronomia w szkole: Projekt MicroObservatory jako sojusznik nauczy

ciela fizyki
230 kalendarz astronomiczny 2009: Listopad — grudzień
238 recenzje: Krzysztof Gęsicki, Fizyka otoczek wokólgwiazdowych
239 astronomia i muzyka: Powrót kosmicznych opowieści Marka B.
240 relaks z Uranią: Krzyżówka 
240 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Jak wygląda gwiazda w trakcie formowania? Przykładem jest zmienna T Tauri, widoczna jako 
jasna, pomarańczowa gwiazda na prezentowanym na okładce zdjęciu. Otaczający ją  żółty ko
smiczny obłok pyłu nosi nazwę mgławicy zmiennej Hinda (NGC1555/1554). Położone na brze
gu obłoku molekularnego w odległości 400 lat iw. od nas zarówno mgławica, jak i gwiazda 
wykazują znaczącą zmienność jasności, lecz niekoniecznie w tym samym rytmie. T Tauri uważa
ne są za młode, podobne do Słońca gwiazdy we wczesnych fazach formowania. Obserwacje 
w podczerwieni wskazują, że T Tau jest częścią układu wielokrotnego gwiazd. Przedstawiony 
na okładce obraz rozciąga się na 4 lata św.
Fot. T. Rector (U. Alaska Anchorage), H. Schweiker, WIYN, NOAO, AURA, NSF
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Międzynarodowy Rok Astronom ii 2009

ODKRYJ SWÓJ WSZECHŚWIAT

'tronomia2009.pJ
Czterysta lat temu Galileusz po raz pierwszy skierował w niebo lunetę astronomiczną. 
Odtąd Człowiek w poznawaniu świata przełamał słabość swych zmysłów.
Nauka weszła na nieosiągalne dotąd dla Człowieka obszary.
Rozpoczęła się era nowoczesnej astronomii.

Galileusz jako pierwszy człowiek dostrzegł kratery księżycowe, satelity Jowisza, 
pierścienie Saturna, fazy Wenus, wirowanie Słońca i inne zjawiska potwierdzające 
teorię Kopernika. Ziemia przestała być centrum Wszechświata 
a stała się zaledwie jego drobnym elementem.

W roku 2009 i Ty możesz zostać Galileuszem a Wszechświat czeka aż go odkryjesz.

Czterysta lat temu Johannes Kepler opublikował swoje prawa ruchu planet.
nad którymi od stuleci biedzili się jego poprzednicy.

Z opisu świata znikają kryształowe sfery, epicykle i deferenty 
a zamiast nich pojawia się geometria i matematyka. 

Takie podejście pozwoliło Newtonowi sformułować pierwsze z praw fizyki - 
- Prawo Powszechnego Ciążenia. Matematyka stała się językiem fizyki % 

a obserwacja astronomiczna ostatecznym sprawdzianem dla teorii •A

Dziewięćdziesiąt lat temu Eddington zaobserwował że olbrzymia masa Słońca 
ugina bieg promieni świetlnych dokładnie tak jak przewidział to Einstein 
Dzięki Teorii Względności można badać ewolucję Wszechświata a nie tylko jego 
stan obecny. Człowiek poznaje historię Wszechświata oraz jego przyszłość.

Czy ludzkie poznanie ma jakieś granice'?

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz 
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach 
serdecznie zapraszają na cykl imprez Międzynarodowego Roku Astronomii 2009. 
W programie:
dzienne pokazy Słońca, nocne pokazy nieba, wykłady popularnonaukowe, 
konferencje i warsztaty, konkursy i wiele innych.
Więcej informacji; www.as.up.krakow.pl/2009 rok2009@as.up.krakow.pl

— ___________________________  _

KRAKOW EriuhacLyng
DZIENNIK POLSKI

ASTRONOMII
—  POLAND
NATIONAL NODE

Województwo * ^ j |T|VjP 
Małopolskie

Komitet Astronomii 
Polskiej Akademii Nauk
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Międzynarodowy Rok Astronomii 2009

„Wszechświat piękny jak malowanie”

Zapraszamy do zwiedzania wysta- Zapraszamy do odwiedzania wysta
wy prac plastycznych, zgłoszo- wy, a wszystkich uczniów zachęcamy 
hych do ogólnopolskiego kon- do udziału w kolejnych konkursach, 

kursu „Wszechświat piękny jak mało- przygotowanych w ramach obchodów 
wanie” przez uczniów szkół podstawo- Międzynarodowego Roku Astronomii 
wych. Wystawa obejmuje jedynie około 2009. Między innymi:,Zegary Słonecz- 
10% spośród około 1800 wszystkich ne”, „Na tropach astronomii”, „Nazy- 
prac zakwalifikowanych do konkursu, wam się Galileusz”.

czaTdzieci.pl
Portal informaeyjno-roirywkowy

f OUKAC\'

„Nie uwierzysz, co widziałem...”
Można zobaczyć wszystkie prace 
uczniów wyróżnionych oraz losowo 
wybrane prace innych uczestników 
konkursu. Wystawa dostępna jest dla 
zwiedzających od 7 lipca do 19 wrześ
nia 2009 r., w budynku Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie przy uli
cy Podchorążych 2. Wstęp wolny.

Konkurs został zorganizowany przez 
Instytut Fizyki i Wydział Sztuki Uniwer
sytetu Pedagogicznego w Krakowie we 
współpracy z portalem „czasdzieci.pl” 

Internauci mogą również odwiedzić 
galerie umieszczone pod adresami: 

http://www.as.up.krakow.pl/2009/k- 
plastyczny/nagrody —  prace nagro
dzone;

http://www.as.up.krakow.pl/2009/k- 
plastyczny/prace/ —  wszystkie prace.

Prace uczniów będą oglądać między 
innymi uczestnicy zjazdu Polskiego To
warzystwa Astronomicznego, jaki odbę
dzie się we wrześniu w Krakowie.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronach:
www.malopolska.astronomia2009.pl

Uwierzymy! Tylko opowiedz nam 
o tym. Interesują nas tematy 
astronomiczne. Chętnie prze

czytamy o wycieczce, którą odbyłeś do 
obserwatorium, do planetarium, do mu
zeum. .. A może byłeś na obozie astro
nomicznym lub po prostu znalazłeś 
czas, aby wybrać się tam, gdzie dobrze 
widać gwiazdy? Może porwiesz nas 
opowieścią o pamiątkach związanych 
ze sławnym astronomem, który miesz
kał w twojej okolicy? Oglądałeś mete
oryt lub miejsca jego spadku?

Z zaciekawieniem dowiemy się, że 
podczas spaceru zauważyłeś stary ze
gar słoneczny ukryty za bluszczem na 
ścianie kościoła. Przypominamy, że do
kładniejsze zbadanie zegara pozwala na 
wystartowanie w konkursie „Zegary 
Słoneczne”, który ma na celu stworze
nie katalogu zegarów słonecznych 
w naszym kraju.

Nie zwlekaj. Zostań reporterem. Na

pisz reportaż i wyślij go do nas! A może 
będziesz miał okazję zobaczyć tego
roczne zaćmienie słońca? Podziel się 
swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami, 
pochłoniemy Twoją relację! Czekamy 
na Wasze reportaże!

Weźmy na przykład taki Kraków... 
Czy zwiedzając to królewskie miasto 
można znaleźć ślady astronomii? Oczy
wiście, że tak! Trzy obserwatoria astro
nomiczne, pięć pomników Kopernika, 
zbiory muzealne, kolekcje meteorytów 
—  to wszystko możesz znaleźć w na
szym mieście. Ocenimy wszystkie pra
ce i przyznamy nagrody w dwóch ka
tegoriach: „Kraków i okolice” oraz 
„Reszta Świata”.

Konkurs przeznaczony jest dla 
wszystkich uczniów. Prace konkursowe 
w formie dokumentów MSWord prosi
my przysłać na adres

rok2009@astro.as.up.krakow.pl 
do 15 października 2009, z dopiskiem

'.ZfCHW

t t £KICU*V
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„Na tropach astronomii” w temacie wia
domości. Reportaże mogą być zilustro
wane fotografiami wykonanymi przez 
Autora. Pomoc rodziców i nauczycieli 
wskazana i mile widziana! Prosimy je
dynie o ograniczenie się do 10 stron A4. 
Najlepsze prace zostaną nagrodzone, 
a ich autorzy otrzymają teleskopy, albu
my, mapy i książki astronom iczne. 
Wszystkie prace opublikujemy w Inter
necie. Więcej informacji znajdziesz na 
stronach:
www.malopolska.astronomia2009.pl

Zdjęcie powinno być wklejone do 
pliku z ankietą oraz przysłane jako 
osobny plik graficzny (formaty gif lub 
jpg). Wymagana zdolność rozdzielcza 
640x480 lub lepsza. Nazwa pliku po
winna być taka, jak nazwa pliku ankie
ty, z pominięciem polskich znaków dia
krytycznych w literach ą, ć, ę, ó, ł, ń, ó, 
ż, ź.

Przysłanie zdjęć konkursowych jest 
jednoznaczne ze zgodą autora (lub jego 
prawnych opiekunów) na publikację 
zdjęcia w Internecie oraz na wykorzy-

Regulamin konkursu
Organizatorem konkursu „Na tropach 

astronomii” jest Instytut Fizyki Uniwer
sytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uczestnikami konkursu mogą być 
uczniowie wszystkich rodzajów szkół.

Prace konkursowe składające się 
z ankiety i zdjęcia należy wysłać na ad
res e-mailowy:

rok2009@astro.as.up.krakow.pl 
z dopiskiem „Na tropach astronomii” 

w temacie wiadomości.
Prace należy przysyłać do 15 paź

dziernika 2009 roku.
Ankieta w formacie MSWord (rtf lub 

doc) powinna być nazwana tak jak na
zwisko uczestnika (np.: kowalski.rtf).

Dane adresowe zawarte w ankiecie 
zostaną wykorzystane jedynie w celu 
przesłania nagród laureatom.

Zdjęcie zegara słonecznego powin
no zostać wykonane samodzielnie przez 
uczestnika konkursu.

stanie zdjęcia do innych celów eduka- 
cy jno-dydaktycznych  zw iązanych 
z obchodami Międzynarodowego Roku 
Astronomii 2009.

R eportaż będzie opublikow any 
w Internecie na stronach Międzynaro
dowego Roku Astronomii 2009.

Organizator konkursu powoła jury 
konkursowe, w skład którego wejdą 
pracownicy Obserwatorium Astrono
micznego na Suhorze, Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, przedstawiciele komitetu or
ganizacyjnego MRA2009 i Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego.

Spośród prac spełniających wyma
gania konkursowe jury wskaże zdo
bywców 1, 2 i 3 miejsca oraz kilku
dziesięciu wyróżnionych laureatów 
w dwóch kategoriach: „Kraków i oko
lice” i „Reszta Świata” .

Nagrody konkursowe (teleskopy 
astronomiczne Celestron, lunety astro
nomiczne „Galileoskop”) zostaną wy
słane drogą pocztową na adres uczest
nika konkursu.

Lista nagrodzonych osób zostanie 
opublikowana stronach internetowych 
MRA2009.

Decyzje jury są ostateczne.

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!
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Teleskopowe pokazy Słońca prowadzi Dariusz W. Nelle Andrzej Kwinta demonstruje teleskop Newtona 200/1000

Pokazy astronomiczne

W ̂ Dąbrowie Górniczej w ramach obchodów Dni 
Miasta Dąbrowy Górniczej oraz Międzynarodo
wego Roku Astronomii 2009, Dąbrowskie Koło 

Miłośników Astronomii i Astronautyki im. St. R. Brzost- 
kiewicza przygotowało specjalny program popularnonau
kowy.

W dnich 30—31 maja zorganizowaliśmy w Parku Hal
lera, w ramach imprez towarzyszących, teleskopowe po
kazy Słońca w świetle białym i w liniach wodoru Ha oraz 
demonstrację działania przyrządów kosmograficznych, ta
kich jak tellurium. Zebrani poznali budowę i zasady działa-

w Dąbrowie Górniczej
nia tradycyjnego teleskopu Newtona o parametrach 200/100 
na montażu EQ-6.

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogli podziwiać wy
buchy słoneczne. Wieczorem w Dąbrowskim Obserwato
rium Astronomicznym w Zespole Szkół nr 1 oglądano noc
ne niebo, Księżyc oraz planetę Saturn przez 0,5 m teleskop 
Cassegraina.

Teleskopowe pokazy przygotowali panowie: Dariusz W. 
Nelle, założyciel i opiekun DKMA oraz A. Maciej Wójcik, 
Andrzej Kwinta i Marian Bombel.

Impreza była bardzo udana.
Dariusz W. Nelle

czytelnicy piszą...

Połączyła nas Urania
Szanowna Redakcjo „Uranii-PA"!

Z radością informujemy, że 8 sierpnia 2009 r. w Toruniu 
wzięliśmy ślub. Data i miejsce ślubu są dla nas szczególne, 
ponieważ rok 2009 jest Międzynarodowym Rokiem Astrono
mii, a Toruń miejscem urodzin Mikołaja Kopernika. Dodatko
wo, gdy w dacie pominie się zera, otrzyma się dwie liczby: 88 
i 29. 88 jest ulubioną liczbą Krysi i tyle też jest gwiazdozbio
rów na niebie. 29 jest z kolei ulubioną liczbą Piotra. Ten szcze
gólny dzień uczciliśmy pobytem w Obserwatorium Astrono
micznym w Piwnicach. Oboje interesujemy się astronomią od 
dziecka, a poznaliśmy się listownie dzięki „Uranii-PA" przez 
ogłoszenie Piotra w nr 4(694)/2001. Na początku naszej zna
jomości pisaliśmy do siebie bardzo długie listy. Z czasem za
częliśmy przeprowadzać wspólne obserwacje. Obecnie na
dal poszerzamy swoją wiedzę astronomiczną i wykonujemy 
obserwacje (przede wszystkim Słońca). Krysia zbiera archi
walne numery „Uranii” . Piotr studiuje astronomię na UMK. Po
zdrawiamy serdecznie Redakcję „Uranii-PA" i bardzo dzięku
jemy, że dzięki Niej mogliśmy się poznać!

Krystyna (dawniej Jaskulska) i Piotr Wirkus

Red.: Młodej Parze życzymy wszystkiego najlepszego na no
wej drodze życia i wielu wspólnych gwieździstych nocy.

Krysia i Piotr Wirkus w Piwnicach. Fot. Maciej Frąckowiak

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za nagrodę w postaci książki „Wielki 

początek"; dostałam też płytę DVD. Po pewnych pocztowych 
perypetiach wszystko do mnie dotarło.

Jestem pełna podziwu i uznania dla całej Redakcji za prze
kazywanie nam, skromnym miłośnikom astronomii, najnow
szych wydarzeń i odkryć w tej dziedzinie.

Z poważaniem
Mirosława Wyszomirska 

Wrocław
Red.: Dziękujemy Pani za miłe słowa. Są one dla nas dobrą 
motywacją do dalszych starań.
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Wystawa „Wszechświat z Ziemi”
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie, 

6 sierpnia — 4 października 2009

Rok 2009 ma dla astronomii zna
czenie szczególne, w tym bo
wiem roku przypada 400 rocz

nica użycia przez Galileusza lunety do 
obserwacji nieba. Astronom ten jako 
pierwszy dostrzegł obiekty i zjawiska 
niedostępne wcześniej ludzkim oczom. 
Jego obserwacje stanowiły przełom 
w postrzeganiu i rozumieniu Kosmosu.

Z tej okazji, chcąc pokazać mieszkań
com Olsztyna i odwiedzającym nasze 
miasto turystom piękno Wszechświata, 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwato
rium Astronomiczne wraz Galerią Sztuki 
Współczesnej BWA w Olsztynie podję
ły się wspólnie organizacji wystawy 
„Wszechświat z Ziemi”. Wystawa, pre
zentowana w głównej sali olsztyńskie
go BWA, przedstawia Wszechświat po- 
zostający poza zasięgiem  naszego 
wzroku. W ciekawej aranżacji wysta
wione jest kilkadziesiąt wielkoformato
wych fotogramów oraz multimedia o te
matyce astronomicznej —  wyświetlane 
z kilku projektorów. Materiały te zosta

ły wybrane z ogromnej kolekcji zdjęć 
wykonanych w różnych obserwatoriach 
astronomicznych na świecie za pomocą 
nowoczesnych metod astronomii obser
wacyjnej. Przedstawiają one ciekawe 
obiekty i dramatyczne zdarzenia zacho
dzące w dalekich przestrzeniach. Wyła
niający się z nich obraz Kosmosu niesie 
ze sobą nie tylko przekaz informacyjny, 
ale posiada także ogromne walory este
tyczne.

Wystawa jest przygotowywana w ra
mach m iędzynarodow ego projektu 
„From Earth to the Universe: the beauty 
of science”, http://www.fromearthtotheu- 
niverse.org/index.php, udostępniającego 
nieodpłatnie prawa do wykorzystania

dużej kolekcji fotogramów wykonanych 
przez autorów z obserwatoriów astrono
micznych całego świata. Podobne wysta
wy odbywają się lub są planowane w in
nych krajach Europy i świata. Warto 
podkreślić, że wystawa olsztyńska będzie 
pierwszą z dwu wystaw, które w ramach 
wspomnianego projektu są planowane 
w Polsce. Kolejna z nich to zaplanowa
na na wrzesień plenerowa wystawa foto
gramów na krakowskich plantach. Wer
nisaż wystawy „Wszechświat z Ziemi” 
odbył się 6 sierpnia 2009 r. w olsztyńskim 
BWA. Wystawa eksponowana będzie do 
4 października bieżącego roku. Wstęp 
wolny.

Jacek Szubiakowski
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Widok plansz z pięknymi obrazami obiektów astronomicznych Wiele obiektów pokazanych jest w formie prezentacji multimedialnych
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Dyrektor OPiOA Jacek Szubiakowski prezentuje gościom wysokiej jakości wielkoformatowy 
wydruk zdjęcia galaktyki spiralnej M51. Fot. Janusz Liżewski
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A w Toruniu i Gdańsku w dzwony bito...

Dla uczczenia Międzynarodowe
go Roku Astronomii, Polskie 
Stowarzyszenie Carilłonowe 

zorganizowało w Toruniu i Gdańsku 
cykl recitali i koncertów Festiwalu 
„Tournee de Carillon 2009” . Choć 
„Tournee” ograniczyło się tylko do wy
mienionych wyżej dwóch miast, to 
„bito” w dzwony gdańskiego carillonu 
mobilnego przez więcej niż tydzień, od 
niedzieli 26 do końca lipca w ramach 
„Tournee”, a w dniach 1— 2 sierpnia 
w Gdańsku w ramach „Gdańskiego Fe
stiwalu Carillonowego”. Całe przedsię
wzięcie opatrzone zostało dodatkowo 
mianem „Festiwalu od Kopernika do 
Heweliusza”.

Mobilny carillon gdański jest własno
ścią Muzeum Historycznego Miasta 
Gdańska. Składa się z 48 dostrojonych 
dzwonów umieszczonych na platformie 
ciągniętej przez historyczny wóz stra
żacki. Premiera instrumentu odbyła się 
24 m aja 2009 r. na D ługim  Targu 
w Gdańsku. Wszystkie dzwony ważą 
prawie 5 ton (ściśle 4868 kg), najcięż
szy z nich waży 845 kg, a najlżejszy 
9 kg.

Carillon przybył do Torunia w nie
dzielę 26 lipca 2009 r. i stanął w Obser
w atorium  A stronom icznym  UM K 
w Piwnicach tuż pod 32-m radiotelesko
pem. W poniedziałek 26 lipca odbyła się 
jego oficjalna prezentacja społeczeństwu 
Torunia (oczywiście z konferencją pra
sową!), próby akustyczne carillonu 
i próby koncertów z orkiestrami. Nie
zwykłe wrażenie robiło spotkanie naj
cięższego akustycznego instrumentu 
muzycznego z radioteleskopem, który 
jest największym astronomicznym in
strumentem badawczym w Polsce.

Główne koncerty festiwalowe nosi
ły tytuł „O obrotach”. Tytuł był oczywi
ście zaczerpnięty z dzieła Mikołaja Ko
pernika „De Revolutionibus”, a treść 
muzyczna stanowiła ilustrację heliocen- 
trycznego modelu Układu Słonecznego. 
Wykorzystane w tych koncertach były 
„Planety” G. Holsta oraz „M uzyka 
sztucznych ogni” (jako Słońce) i „Mu
zyka na wodzie” (jako Ziemia) G.F. Ha- 
endla specjalnie zaaranżowane na tę 
okazję na carillon z dętą orkiestrą bla

szaną. Planetoidy były reprezentowane 
przez dwie najnowsze kompozycje 
Magdaleny Cynk, „12999 Toruń” i „764 
Gedania”, stanowiące muzyczny ukłon 
dla rodzinnych miast Kopernika i He
weliusza.

Oprócz koncertu „planetarnego” ze
brana publiczność usłyszała recital księ
życowy „Selenografia”. Taki tytuł nosi
ło jedno  z najw ażniejszych  dzieł 
Heweliusza. Ten recital miał przypo
mnieć i uczcić 40 rocznicę pierwszego 
lądowania ludzi na Księżycu. Inne reci
tale, jakie usłyszeliśmy, nawiązywały do 
tradycji koncertów parkowych. Wyko
nawczyniami wszystkich koncertów na 
carillonie były panie: Monika Kaźmier- 
czak (wirtuoz tego instrumentu) i Anna 
Kasprzycka, obie z Gdańska, i Magda
lena Cynk z Torunia. Orkiestrą towarzy
szącą była Hevelius Brass Copernicus 
Ensemble. Dyrygował Tomasz Cywiń
ski.

W Toruniu dzwony carillonu biły 27 
lipca w Obserwatorium w Piwnicach 
w samo południe, a po południu od 15

do 19 w Parku Miejskim. Słuchaliśmy 
recitali parkowych. We wtorek 28 lipca, 
na terenie Campusu Uniwersyteckiego 
wysłuchaliśmy „Selenografii”, a po po
łudniu w Obserwatorium odbyły się pró
by z orkiestrą. W środę od południa do 
wieczora carillon prezentowany był 
(akustycznie) na Rynku Staromiejskim, 
obok historycznego Ratusza i pomnika 
Kopernika. Na zakończenie tej prezen
tacji odbył się koncert „O obrotach”, na 
cześć Międzynarodowego Roku Astro
nomii.

Od 30 lipca do 2 sierpnia carillon 
uczestniczył w licznych koncertach 
w Gdańsku, Oliwie, Sopocie, a nawet na 
Westerplatte. Były grane „O obrotach” 
oraz „Selenografia”, specjalne koncer
ty „planetarne”, księżycowe i recitale 
parkowe.

Niezwykłe to były dźwięki, niezapo
mniane wrażenia. Słuchacze długo je 
będą pamiętali i kojarzyli z gwieździ- 
sto-planetamym niebem i Międzynaro
dowym Rokiem Astronomii 2009.

Andrzej Woszczyk

Carillon „Gdańsk" jest pierwszym i jedynym instrumentem mobilnym w Polsce. 27 lipca zawę
drował do Piwnic do Centrum Astronomii UMK, gdzie mogliśmy go podziwiać w sąsiedztwie 
największego niemobilnego naukowego instrumentu astronomicznego w Polsce — 32-metro- 
wego radioteleskopu. Radioteleskop waży 620 ton, zaś carillon składa się z 48 dzwonów o łącznej 
wadze 4 868 kg. Najcięższy z nich waży 845 kg, najlżejszy 9 kg. Instalment oraz pięknie 
odrestaurowany zabytkowy wóz strażacki należy do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. 
Carillon zagrał w lipcu w Toruniu, Gdańsku i Sopocie. Fot. Iwona Rzeszotek
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Festiwal Światła Skyway 09 w Toruniu

W . a c h  11-16 sierpnia w To
runiu odbył się Międzynaro
dowym Festiwal Światła 

SKYWAY. Świetlne pokazy o tematyce 
niebieskiej, niebiańskiej i astronomicz
nej rozgrywały się przez 6 dni w gotyc
kiej scenografii toruńskiej Starówki.

Dyrektorem artystycznym festiwalu 
był Portugalczyk Mario Caeiro, zaś au
torami pokazów i instalacji twórcy z ca
łej Europy.

Do największych atrakcji należał 
pokaz na fasadzie kościoła św. Ducha, 
autorstwa Nuno Maya i Carole Pumelle 
z Portugalii. Pokazano Mechanikę Ko
smosu — za pomocą światła „ubierano” 
fasadę kościoła jezuitów w kolejne 
barwne obrazy. Ci sami artyści pokazali 
również „Dryfujące gwiazdy” na dzie
dzińcu Ratusza Staromiejskiego — na 
wodnym labiryncie goście ustawiali pły
wające świeczki, a projektory rzutowa
ły ich światło na ściany dziedzińca, two
rząc obraz wędrujących gwiazd. Można 
było wpływać na los swojej „gwiazdy”.

Koło Łuku Cezara umieszczono 
wielką świecącąkulę Księżyca autorstwa 
francuskiego artysty Bruno Peinado, 
a w Fosie Zamkowej podziwiano wystę
py Teatru Ognia oraz futurystyczną Re
staurację na Końcu Wszechświata autor
stwa Rochusa Austa z Niemiec. Zawsze 
pięknie oświetlone mury obronne nabra
ły w tych dniach fantastycznych barw.

Nad Wisłą podziwiano pokaz multi
medialny wyświetlany na tle kurtyny 
wodnej. W niebo poszybowały dziesiąt
ki lampionów symbolizujących promie
niujące w tych dniach Perseidy. Perse
idy nazywane są również Łzami św.
Wawrzyńca— przedstawiającą je insta
lację umieszczono na stałe niedaleko 
toruńskiego empiku. Festiwalowi towa
rzyszyły liczne filmy, koncerty, spotka
nia i wykłady. Wśród zaproszonych go
ści byli historyk nauki Arthur I. Miller, 
profesor matematyki i astronomii z Lon
dynu Bernard J. Carr, kosmolog Robert 
Priddey oraz artyści Alice Williamson 
i Simeon Nelson

SKYWAY był jedną z imprez promu
jących Toruń w jego staraniach do miana 
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.

(kz)

Dziedziniec Ratusza. Za sprawą kamer i projektorów, instalacja świetlna sprawiała wrażenie 
chodzenia pomiędzy gwiazdami, integrując widza z twórcą. Fot. K. Cybulska

Stary napis, niegdyś widniejący na Hotelu Kosmos. Podczas festiwalu znalazł się nieopodal 
fontanny, na Placu Rapackiego. Fot. S. Jędraszek

Autorzy zdjęć na tle „Księżyca”; tak na dotyk ręki! Fot. S. Rokita

202 U r a n i a  -  Po stępy  Ast ro n o m ii 5/2009



PTA informuje...

Sprawozdanie 
z działalności jury Nagrody PTA 

im. Włodzimierza Zonna 
za popularyzację wiedzy o Wszechświecie 

w kadencji władz PTA 2007—2009
Jury Nagrody PTA im. Włodzimierza 
Zonna za popularyzację wiedzy
0 Wszechświecie w składzie: Henryk 
Brancewicz, Henryk Chrupała, Michał 
Różyczka, Magdalena Sroczyńska-Ko- 
żuchowska i Krzysztof Ziołkowski (prze
wodniczący), zdecydowało prowadzić 
swe prace poprzez Internet i — w razie 
potrzeby — telefonicznie.

W czternastej edycji Nagrody im. 
W. Zonna, w terminie przedłużonym 
przez Zarząd Główny PTA do 10 czerw
ca 2009 r., zostały zgłoszone 4 kandy
datury, do których dołączony został — 
zgodnie z postanowieniem jury poprzed
niej edycji nagrody, zaakceptowanym 
przez Zarząd Główny PTA — wniosek 
dotyczący T. Kwasta. Spośród 5 wnio
sków (dotyczących: Bożeny Czerny, Pio
tra Flina, Tomasza Kwasta, Piotra Ma
jewskiego i Jerzego Rafalskiego, Julia
na Murzyna), wyłoniono (drogą głoso
wania) dwóch kandydatów do dalszego 
procesowania: T. Kwasta i J. Murzyna. 
W wyniku dyskusji postanowiono zapro
ponować Zarządowi Głównemu PTA 
przyznanie w obecnej edycji nagrody— 
z okazji Międzynarodowego Roku Astro
nomii— dwóch równorzędnych nagród. 
Przyjęto, że wymóg regulaminowy uzy
skania dwóch recenzji każdego wniosku 
jest już spełniony w przypadku T. Kwa
sta (istnieją pozytywne opinie G. Sitar
skiego i J. Kreinera), a w sprawie J. Mu
rzyna uzyskano pozytywne opinie J. Krei
nera i A. Kusa.

Po wnikliwej analizie kandydatur
1 dyskusji, jury jednomyślnie podjęło de
cyzję, że czternastym i piętnastym lau
reatem Nagrody PTA im. Włodzimierza 
Zonna za popularyzację w iedzy 
o Wszechświecie powinni zostać To
masz Kwast i Julian Murzyn. Zgodnie 
z regulaminem nagrody decyzja ta pod
lega zatwierdzeniu przez Zarząd Głów
ny PTA.

Uzasadnienie werdyktu jury
Doktor Tomasz Kwast, astronom od 

ponad 40 lat związany z Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu War
szawskiego, ściśle i owocnie łączy dzia
łalność naukową i dydaktyczną z popu
laryzacją i upowszechnianiem wiedzy
o Wszechświecie. Czyni to poprzez pi

sanie, tłumaczenie i redagowanie arty
kułów i książek o tematyce astronomicz
nej, głoszenie odczytów i prelekcji, ko
mentowanie zjawisk i wydarzeń astro
nomicznych w mediach, wspieranie swą 
wiedzą umiejętnościami i doświadcze
niem instytucji i organizacji popularyzu
jących astronomię, a także aktywnie włą
cza się w działalność w miłośniczym ru
chu astronomicznym. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje jego ogromne 
zaangażowanie w prace redakcyjne 
w miesięczniku „Delta”. Od wielu lat 
w każdym numerze „Delty” jest stały „ką
cik” T. Kwasta Patrz w niebo, czyli cykl 
krótkich artykułów na najróżniejsze te
maty z dziedziny astronomii; w tych nie
wielkich opracowaniach przejawia się 
niewątpliwy talent popularyzatorski, 
a nawet i literacki T. Kwasta. Potwier
dzają to także jego osiągnięcia transla- 
torskie jako tłumacza dobrej literatury po
pularnej (np. „Zycie gwiazd" J. Szkłow- 
skiego czy też „Przewodnik po gwiaz
dach i planetach” P. Moore’a). T. Kwast 
jest ponadto autorem wielu haseł astro
nomicznych w różnych wydawnictwach 
encyklopedycznych (m.in. jest współau
torem bardzo poczytnego wydawnictwa 
pt. „Słownik szkolny. Astronomia”). 
Wszystkie osiągnięcia T. Kwasta, jako 
znanego i doświadczonego popularyza
tora astronomii, cieszą się powszech
nym uznaniem, co w pełni uzasadnia 
decyzję przyznania mu Medalu im. 
W. Zonna.

Pan Julian Murzyn, wójt gminy Wi
śniowa (pow. Myślenice, woj. małopol
skie), doprowadził do wybudowania
i uruchomienia obserwatorium astrono
micznego na Lubomirze, które wzniesio
no w miejscu, gdzie w latach 1922-1944 
istniała stacja zamiejska Obserwatorium 
Krakowskiego. Dzięki jego staraniom 
zdołano uzyskać z Unii Europejskiej nie
zbędne środki na ten cel i pomyślnie 
przeprowadzić cały proces inwestycyj
ny, zakończony uroczystym otwarciem 
obiektu w jesieni 2007 roku. Inicjatywa, 
wytrwałość, konsekwencja i skuteczność 
działania J. Murzyna doprowadziły do 
nadzwyczajnego rezultatu, owocnego 
nie tylko dla promocji i upowszechnia
nia astronomii, a także rozwoju badań

naukowych, ale również dla utrwalenia 
pamięci o astronomach, pracujących 
w okresie międzywojennym w astrono
micznej stacji obserwacyjnej na Łysinie 
(obecnie Lubomir), oraz o ich osiągnię
ciach. J. Murzyn nie tylko zainspirował 
lokalnych mieszkańców, ale doprowadził 
do stworzenia zespołu fachowców, któ
rzy wspólnie z astronomami krakowski
mi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uni
wersytetu Pedagogicznego i z PTMA 
stworzyli koncepcję, projekt i dopomogli 
w zbudowaniu nowoczesnego budynku 
Obserwatorium. Obiekt o wysokich wa
lorach użytkowych i pięknej architektu
rze jest atrakcjąturystycznąi powoli staje 
się ośrodkiem dydaktyki astronomii i re
gionalnym centrum popularnonauko
wym. Wyjątkowość w skali całego kraju 
dzieła J. Murzyna oraz jego znaczenie 
dla rozwoju edukacji i upowszechniania 
astronomii w pełni uzasadniają decyzję 
przyznania mu Medalu im. W. Zonna.

Krzysztof Ziołkowski 
Przewodniczący jury Nagrody PTA 

im. W. Zonna

Warszawa, lipiec 2009

Protokół z obrad jury 
Nagrody Młodych PTA

Jury w składzie: Wojciech Dziembowski, 
Tadeusz Michałowski, Michał Tomczak, 
Stanisław Zoła i Bronisław Rudak roz
ważyło trzy kandydatury do nagrody, 
zgłoszone przez członków PTA: dra An
drzeja Barana (Uniwersytet Pedagogicz
ny w Krakowie), dra Krzysztofa Bolejko 
(CAMK PAN w Warszawie) i mgr. Ceza
rego Migaszewskiego (Centrum Astro
nomii UMK w Toruniu).

Wszystkie kandydatury spełniały for
malne wymogi Regulaminu Nagrody.

Jury przeanalizowało przedstawiony 
do nagrody dorobek naukowy kandyda
tów, jego poziom oraz znaczenie dla te
matyki, której dotyczył.

Jury jednomyślnie postanowiło przy
znać Nagrodę Młodych Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego w roku 2009

dr. Andrzejowi Baranowi

za znaczące osiągnięcia w asterosej- 
smologii, a w szczególności za odkrycie 
zmienności rozszczepień rotacyjnych 
w pulsacjach gwiazd sdB.

Bronisław Rudak 
Przewodniczący Jury 

Toruń, 2.07.2009 r.
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Wiesław Krajewski Księżyc, 
ludzie 
i słowa
Wlipcu minęło 40 lat od pierw

szego lądowania człowieka 
na Księżycu. To jedno z naj

ważniejszych osiągnięć w historii ludz
kości. Między innymi dlatego rok 2009 
ogłoszono Międzynarodowym Rokiem 
Astronomii. Jak doszło do tego fascy
nującego wydarzenia?

Właściwie lot na Księżyc zawdzię
czamy wyścigowi zbrojeń i atmosferze 
rywalizacji między wielkimi mocar
stwami. To jedna z niewielu pożytecz
nych rzeczy, jakie stworzyła ta nienor
malna sytuacja dekady lat 60. XX wieku.

Idea lotu człowieka na Srebrny Glob 
została sformułowana przez prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Johna F. Ken- 
n ed y ’ego podczas przem ów ienia 
w Kongresie 25 maja 1961 r. I trzeba po
wiedzieć, że był to wariacki pomysł. 
Może określenie „wariacki” nie przystoi 
do powagi urzędu prezydenta USA, ale 
zastanówmy się chwilę, jaki to był czas? 
Zaledwie półtora miesiąca wcześniej 
poleciał w Kosmos pierwszy człowiek 
—  Jurij Gagarin. Na początku maja 
Amerykanie wysłali w Kosmos swoją 
pierwszą misję załogową. Alan Shepard 
odbył wtedy jednak tylko tzw. lot bali
styczny. Nie okrążył nawet Ziemi. 
Pierwszym amerykańskim kosmonautą 
(według nazewnictwa anglosaskiego —  
astronautą) był John Glenn dopiero 
20 lutego 1962 r.! A więc w maju 1961 r.,

nie mając jeszcze właściwie żadnych 
doświadczeń w lotach wokół Ziemi, pre
zydent Kennedy zapowiada lądowanie 
człowieka... na Księżycu. I to nie tylko 
sam lot, ale i powrót oczywiście, okreś
la nawet termin realizacji przedsięwzię
cia —  przed końcem dekady. Trzeba 
szaleńca, żeby składać w takim momen
cie podobne deklaracje. Czy to nie było 
porywanie się, dobre określenie, z mo
tyką na Księżyc? Kennedy szaleńcem 
nie był, ale był wściekły. Co go roz
wścieczyło? Fakty. Sukcesy kosmonau- 
tyczne Związku Radzieckiego. Pierwszy 
sztuczny satelita Ziemi— rosyj ski Sput
nik, pierwszy organizm żywy w Kosmo
sie —  pies Łajka, pierwszy człowiek 
w Kosmosie— towarzysz Jurij Aleksie- 
jewicz, pierwszy próbnik Księżyca —  
radziecka Łuna, pierwsze zdjęcia od
wrotnej strony Księżyca— kolejna Łuna 
z napisem CCCP, pierw szy... Dość 
tego! Amerykanie byli zszokowani, sfru
strowani, upokorzeni. Mieli już dość 
bycia na drugim  miejscu. Do tego 
wszystkiego dołożyła się jeszcze klęska 
w Zatoce Świń na Kubie. Na gwałt po
trzebowali sukcesów. Już w 1957 r., po 
starcie Sputnika, Nikita Chruszczów 
ogłosił wyższość komunizmu nad kapi
talizmem. Prezydent Kennedy musiał 
czym prędzej udowodnić sobie, swoim 
rodakom i całemu światu, czyj ustrój jest 
lepszy. Przem aw iając 12 w rześnia
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Prezydent J. F. Kennedy przemawia w Kongresie USA 25 maja 1961 r.

1962 r. na Uniwersytecie Rice w Ho
uston, powiedział: Oczy świata zwróco
ne są dziś w Kosmos, na Księżyc, na pla
nety. Zobowiązaliśmy się, że nie 
dopuścimy, aby zatknął na nich swoją 
flagę wrogo do innych nastawiony zdo
bywca, lecz uczynimy wszystko, by za- 
lopotal na nich sztandar wolności i po
koju. To bardzo ważne słowa.

Tak rozpoczął się wyścig na Księżyc. 
Zaangażowano do pracy setki tysięcy 
ludzi, przeznaczono miliardy dolarów na 
badania, próby, konstrukcje, rakiety. 
Czasu było mniej niż mało — zaledwie 
8 lat. Najpierw program wokółziem- 
skich jednoosobowych statków Merku
ry, potem dwuosobowe loty Gemini, do 
tego loty bezzałogowe serii Ranger, Su
rveyor i Lunar Orbiter, wreszcie próby 
statków Apollo mających lądować na 
Księżycu. Największy problem, a może 
po prostu jeden z wielu największych 
problemów, to budowa rakiety zdolnej 
do takiej podróży. Rozwiązał go Wer
ner von Braun, budując kolosa o wyso
kości 111 m i wadze 30001. Już choćby 
to pokazuje, z jakimi wyzwaniami na
leżało się zmierzyć.

Zaczęło się fatalnie. Tragicznie. Naj
gorzej, jak tylko mogło. Podczas ćwi
czeń w dniu 27 stycznia 1967 r. nastąpił 
pożar w kabinie Apolla 1. Zginęła cała 
trzyosobowa załoga: Virgil Grissom, 
Edward White i Roger Chaffee. Wystar
czyła iskra. Nie mieli żadnych szans. 
Kabina wypełniona była czystym tle
nem. Ten wypadek opóźnił prace o wie
le miesięcy. Potem były kolejne próby 
i testy, wyczerpujące ćwiczenia, spraw
dzanie różnych koncepcji i założonych

etapów podróży. Następny (właściwie 
pierwszy) załogowy lot —  w statku 
Apollo 7 —  nastąpił w październiku 
1968 r. A do końca dekady pozostały 
tylko 2 lata...

Trzeba się było spieszyć. Realne za
grożenie ze strony Rosjan istniało. Przed 
Bożym Narodzeniem 1968 r. leci kolej
na załoga — Apollo 8. I jest pierwszy 
ważny sukces. Rankiem 24 grudnia sta
tek Apollo wchodzi na orbitę okołoksię- 
życową, tym samym lecący nim astro
nauci stali się pierwszymi ludźmi, którzy 
opuścili orbitę wokółziemską i odwie
dzili inne ciało niebieskie. Był to lot 
absolutnie niezwykły. Załoga była 
świadkiem czegoś, czego jeszcze nikt 
nigdy nie widział: zafascynowani oglą
dali z orbity wschód Ziemi nad hory

zontem księżycowym. Jeden z nich, 
Frank Borman, powiedział wtedy: To 
jest najpiękniejszy widok, jaki kiedykol
wiek oglądałem, zapierający dech 
w piersiach. Proszę zwrócić uwagę na 
te cytaty. Będzie ich więcej. To są jedne 
z najważniejszych słów wypowiedzia
nych w XX wieku! Ale oni nie tylko 
mówili. Robili zdjęcia. Wiele zdjęć. 
Każdy podróżnik chce fotografować 
piękne widoki. Zwróćcie uwagę na te 
zdjęcia! To są najwspanialsze fotogra
fie ubiegłego stulecia!

Podczas tego lotu wydarzyło sięjesz- 
cze coś zupełnie wyjątkowego, coś 
o nieprawdopodobnym ładunku emo
cjonalnym. W Wigilię Bożego Narodze
nia, podczas transmisji telewizyjnej, za
łoga Apolla 8 nadała przesłanie do 
wszystkich ludzi na Ziemi. Przesłanie 
to zaskoczyło każdego. Pilot William 
Anders rozpoczął: Na początku Bóg 
stworzył Niebo i Ziemię. Ziemia zaś była 
bezładem i pustkowiem... następne wer
sy czytał Jim Lovell, kolejne — dowód
ca Frank Borman, który zakończył, prze
kazując życzenia świąteczne: Niech Bóg 
błogosławi was wszystkich — wszystkich 
na tej dobrej Ziemi. A na ekranach tele
wizorów majaczył widoczny przez ilu- 
minator skrawek Księżyca. To było nie
samowite — astronauci okrążający 
Księżyc, jako przesłanie dla ludzi na 
Ziemi, czytają Księgę Rodzaju.

Kolejne ćwiczenia, kolejne loty. Nad
chodzi czas na Apollo 11. Start: 16 lip- 
ca 1969 r. Załoga: Neil Armstrong, Mi
chael Collins, Edwin Aldrin. Cel: 
Księżyc. Widzowie: cały Świat.Wschód Ziemi nad horyzontem Księżyca
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Wszystko przebiega zgodnie z pla
nem. Jest niedziela, 20 lipca, godzina 
16.17 czasu wschodnioameiykańskie- 
go. Do Centrum Kontroli Lotów w Ho
uston dociera meldunek Neila Arm
stronga: Houston, tu Baza Spokoju. 
Orzeł wylądował. Kolejne historyczne 
słowa. Za kilka godzin następuje wy
jście na Srebrny Glob. W Polsce jest 
już 21 lipca, godzina 3.56, kiedy Neil 
Armstrong stawia pierwszy krok na po
wierzchni Księżyca. Towarzyszą temu 
znów znamienne słowa: To jes t mały 
krok człowieka, ale wielki skok dla ludz
kości (w oryginale: I t ’s one small step 
for a man, but one giant leap fo r man
kind). Czyż nie są to najważniejsze sło
wa dekady lat 60. XX wieku? A zdję
cia z historycznego, dwugodzinnego 
spaceru po Księżycu ukazały się na 
pierwszych stronach wszystkich gazet 
świata.

Ten krok i pierwsze skoki po Księ
życu obserwuje pół miliarda ludzi na 
Ziemi w bezpośredniej transm isji. 
Wśród nich byłem i ja. Mija 40 lat od 
tego czasu, a ja  ciągle wspominam, jak 
wpatrywałem się w środku nocy w nie
wyraźny czarno-biały obraz na ekranie 
telewizora. Obraz nie z tej Ziemi. Z Księ
życa! Polska to jedyny kraj tzw. demo
kracji ludowej, w którym przeprowadzo
no transmisję na żywo. Wczujmy się 
w atmosferę tamtych dni, czytając na
stępne niezapomniane słowa pierwszych 
„księżycowych turystów”. Armstrong:
Oto Księżyc__ Jego surowe piękno robi
wrażenie. Surowe, bo co oni tam zastali 
—  pustynię szarego pyłu i drobnych 
kamieni. A jednak dla nich był to cu
downy widok. Aldrin: Tu jest pięknie, 
pięknie! Wspaniałe pustkowie! Te sło
wa nie wymagają komentarza.

Wśród widzów transmisji z Księży
ca był i papież Paweł VI. W nadanym 
dzień później orędziu użył następują
cych słów: Cześć, pozdrowienie i bło
gosławieństwo wam, zdobywcy Księży
ca, bladego św iatła  naszych nocy 
i naszych snów! Zanieście mu glos Du
cha, hymn dla Boga, naszego Stwórcy 
i naszego Ojca. Zupełnie innymi słowy, 
pozbawionymi emocji, skomentował to 
wydarzenie Przewodniczący Rady Pań
stwa PRL Marian Spychalski w oficjal
nej depeszy do Richarda Nixona: Pierw
szy lot człowieka na Księżyc stanowi 
świadectwo wielkiego postępu technicz
nego i ważny krok naprzód w poznaniu 
otaczającego nas świata. Wierzymy, że

Załoga Apolla 11: Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin

Edwin Aldrin na Księżycu
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Księżycowy wehikuł ostatniej misji — Apollo 17

będzie on służył pokojowi i całej ludz
kości. Słowa typowe dla ówczesnej epo
ki i ustroju.

W tych dniach powstało nowe okre
ślenie —  łunonauta lub sełenonauta. 
Wyraz astronauta stał się już mało pre
cyzyjny. Pierwsi lunonauci zostawili na 
Księżycu plakietkę z napisem: W tym 
miejscu ludzie z  planety Ziemia po raz 
pierwszy postawili stopę na Księżycu. 
W lipcu Roku Pańskiego 1969. Przyby
wamy w pokoju w imieniu całej ludzko
ści. Potem była droga powrotna i wodo
wanie na Oceanie Spokojnym. Witając 
załogę Apolla 11 na pokładzie lotni
skowca Homet, prezydent Nixon zwró
cił się do nich słowami: Jest to najwięk
szy tydzień w historii świata od momentu 
jego stworzenia. Dotąd nic tak nie zbli
żyło ludzi do siebie. Pamiętny tydzień, 
pamiętne słowa.

A więc cel nakreślony przez prezy
denta Kennedy’ego zrealizowano. Fla
ga amerykańska została wbita w grunt 
księżycowy. Sukces był bezsporny. Nie 
pozostawiał żadnych złudzeń. To było 
wielkie, ale to wielkie wydarzenie w hi
storii całej ludzkości. Może największe. 
Następne loty programu Apollo były 
tylko jego przypieczętowaniem. Nawet 
poważna awaria podczas misji Apol
la 13, która uniemożliwiła lądowanie na 
Księżycu, okazała się sukcesem. 
Ogromnym sukcesem w tej skrajnie 
trudnej sytuacji było bezpieczne spro
wadzenie załogi z powrotem na Ziemię. 
Wszyscy przypominają sobie trzy zale
dwie słowa, które przeszły do historii, 
wypowiedziane przez astronautę Johna 
Swigerta w chwilę po wybuchu zbior
nika z tlenem: Houston, mamy problem. 
Słowa pełne niepokoju, obawy. Te sło
wa też obiegły cały świat. A już po szczę

śliwym powrocie, dowódca Jim Lovel 
oznajmił: Nasza misja się nie powiodła, 
ale uważam, że było to poniekąd udane 
niepowodzenie.

Skoro już tyle o słowach, warto przy
toczyć jeszcze zdanie wypowiedziane 
przez Pete Conrada z załogi Apolla 12, 
tuż po zrobieniu przez niego pierwsze
go kroku na Księżycu. Conrad odezwał 
się wtedy ze sporą dozą humoru: To 
może był mały kroczek dla Neila, ale dla 
mnie jest bardzo duży. Nie są to może aż 
tak historyczne słowa, ale przecież wy
powiedział je jeden z zaledwie dwuna
stu selenonautów.

Następne wyprawy na Księżyc nie 
dostarczały już takich wrażeń, jak te 
pierwsze, mimo że też wydawały się 
medialnie atrakcyjne. Astronauci uży
wali najpierw ręcznego wózka, a potem 
mieli specjalny pojazd (uboższa wersja 
dzisiejszego quada o napędzie elektrycz
nym), którym przemierzali nawet kilka
dziesiąt kilometrów księżycowych bez
droży. A dowódca wyprawy Apollo 14, 
Alan Shepard, jako pierwszy człowiek 
grał nawet na Księżycu w golfa. Wybił 
dwie piłeczki, z których druga w słabym 
polu grawitacyjnym poszybowała bar
dzo daleko. Shepard zawołał wtedy: 
Poleciała kilometry, kilometry w dal! 
Pewnie nie były to zaraz kilometry, ale

żaden ziemski golfista nie może tak po
wiedzieć, a nawet o tym pomarzyć.

Historię tworzą ludzie. Ludzie, któ
rzy tworzą historię, wypowiadają histo
ryczne słowa. Słowa, które przechodzą 
do historii świadczą o ich czynach. Lą
dowanie człowieka na Księżycu było 
niebywałym osiągnięciem. Cel został 
zrealizowany. Skończył się program 
Apollo, skończyły się loty na Księżyc. 
Przywiezione wtedy próbki gruntu księ
życowego do dziś są ciągle badane. To 
materialne okruchy Księżyca, ale są 
jeszcze i te bardziej duchowe w postaci 
wielkich słów i niezwykłych zdjęć, które 
pamiętamy.

Cytat z przemówienia prezydenta J. F. Kenne
dy’ego pochodzi z książki Wielkie mowy historii, 
t. 4, Od Kennedy’ego do Ratzingera, POLITY
KA Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2006, s.34.
Cytat z orędzia papieża Pawła VI za £  'Osserva- 
tore Romano.
Pozostałe cytaty pochodzą z książki A. Sheparda, 
D. Slaytona, J. Barbree, H. Benedicta Kierunek 
Księżyc. Kulisy amerykańskiego programu księ
życowego, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.

Wiesław Krajewski je s t miłośni
kiem astronomii i uważnym obser
watorem wydarzeń astronomicz
nych w Polsce i na świecieOdcisk buta Neila Armstronga na powierzchni 

Księżyca
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Marek Abramowicz 
Mieczysław Abramowicz

Piękna Estera

Od lewej, Narrator i Mordechaj

Aktywni uczestnicy

'
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O ciemnej 
materii 
Wszechświata 
w dniu święta
Purim
Czarne dziury w ciemnej 
materii?

10 marca 2009 r., na wtorkowym col
loquium w CAMK-u, czyli Centrum 
Astronomicznym Mikołaja Kopernika 
PAN w Warszawie, Marek Abramowicz 
przedstawił wyniki pracy (złożonej 
w grudniu 2008 r. w redakcji The Astro- 
physical Journal) No observational con
straints from hypothetical collisions o f  
hypothetical dark halo primordial black 
holes with galactic objects1. Praca bada 
weryfikowalność hipotezy, że część 
ciemnej materii w naszej Galaktyce 
może być zawarta w małych, pierwot
nych czarnych dziurach. Jej wynik jest 
negatywny. W dużym i interesującym 
zakresie mas hipotetycznych pierwot
nych czarnych dziur, które mogłyby sta
nowić część ciemnej materii (dalej 
„DMBH”, od dark matter black holes), 
hipotezy tej nie da się zweryfikować 
poprzez obserwacje skutków zderzeń

Publiczność

1 Abramowicz, Becker, Biermann, Garzilli, Jo
hansson, Lei (2008); arXiv:0810.3140. Praca uzy
skała przychylną recenzję i na pewno ukaże się 
w druku w roku 2009. Recenzent przedstawił wy
jątkowo długą, ale bardzo pomocną, listę uwag
i koniecznych zmian, nad którymi współautorzy, 
(rozrzuceni po trzech kontynentach) teraz pracują.

DMBH z gwiazdami w naszej Galakty
ce lub z Ziemią. Dla DMBH o masach 
1016 [g] < Mdmbh < 1025 [g], zderzenia są 
albo zbyt mało prawdopodobne (czas 
oczekiwania jest dłuższy od wieku 
Wszechświata, t » 1/H(>), albo zbyt mało 
energetyczne (żaden ze współczesnych 
teleskopów nie zarejestruje nawet jed
nego fotonu). Praca ocenia krytycznie 
znane do tej pory obserwacyjne ograni
czenia na ilość DNBH o masach mniej
szych niż 1016 [g] oraz większych niż 
1025 [g]. Dla małych mas ograniczenia 
wynikają z porównania obserwowanego 
promieniowania gamma z oczekiwanym 
teoretycznie promieniowaniem Hawkin- 
ga. Dla dużych mas ograniczenia wyni
kają ze statystycznej analizy zjawiska mi- 
krosoczewkowania. W obu przypadkach 
efekty są poniżej progu mierzalności, 
chodzi więc o górne granice.

Negatywny wynik pracy nie jest za
skakujący, a więc nie jest także specjal
nie interesujący. Stanowi drobny (choć 
solidny) przyczynek, który nie byłby 
warty aż colloquium w CAMK-u, gdy
by nie to, że jego temat dotyka kilku 
najbardziej fundamentalnych, do dziś 
nierozwiązanych, problemów współ
czesnej nauki. Rachunki przeprowa-
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dzone w omawianej pracy opierają się 
na założeniach często używanych w ba- 
daniu niektórych niestandardowych 
problemów kosmologii, dynamiki Ga
laktyki i astrofizyki, ale ani sprawdzo
nych eksperymentalnie, ani dostatecz
nie rozumianych teoretycznie. Dość 
wspomnieć, że promieniowanie Haw- 
kinga, nawiasem mówiąc, nigdy nie 
zmierzone bezpośrednio lub pośrednio 
w jakimkolwiek eksperymencie, ma dla 
wielu fizyków niezadowalający status 
teoretyczny. Nie chodzi o to, że nie 
mamy jeszcze kwantowej grawitacji 
i rachunki prowadzi się w teorii półkla
sycznej, ale o to, że w świecie z dodat
kowymi „dużymi” wymiarami (to zna
czy z promieniem kompaktyfikacji 
znacząco większym od planckowskie- 
go), formuły Hawkinga na natężenie 
promieniowania i, co za tym idzie, cza
su życia małych czarnych dziur, ulegają 
drastycznym zmianom, gdyż silnie 
zależą od (nieznanej) ilości dodatko
wych wymiarów i (nieznanego) pro
mienia kompaktyfikacji.

Są też i inne nierozstrzygnięte kwe
stie, związane z formowaniem się 
struktur we Wszechświecie i dotyczą
ce teoretycznych (bardzo niepewnych) 
przepowiedni na temat natury ciemnej 
materii w Galaktyce. Zresztą samo ist
nienie ciemnej materii jest kwestiono
wane przez niektórych teoretyków. 
Wśród alternatywnych wyjaśnień pro
blemu „krzywych rotacji” najczęściej 
jest dyskutowana hipoteza MOND, 
którą sformułował Mordechai Milgrom 
ze słynnego Instytutu Weizmanna z Re- 
hovotu2.

Mordechai Milgrom
1 jego MOND

W dużych odległościach od centrum 
Galaktyki, R>  10 [kpc], „krzywe rota
cji” są płaskie: obserwowana prędkość 
rotacji gwiazd i jasnych (radiowo) ob
łoków gazu jest stała; nie zależy od od
ległości,

V(R)=V0 = const. (1)

Prędkość rotacji zależy od grawita
cji, a ta od ilości materii: im więcej masy,
2 Rehovot (położony na południe od Tel Avivu) 
nie jest miastem biblijnym jak Jerozolima czy 
Jerycho —  został założony w roku 1890 przez 
Żydów z Warszawy. Chaim Weizmann, pierwszy 
prezydent Izraela, mieszkał w Rehovocie i jest tu 
pochowany. Założył słynny instytut, dziś noszą- 
cy jego imię. Mordechai Milgrom, twórca 
MOND-a, jest profesorem w Instytucie Weizman
na w Rehovocie.

tym silniejsza grawitacja i tym szybsza 
rotacja. Teoria grawitacji Newtona po
daje dokładne formuły pozwalające 
z obserwowanej prędkości rotacji wyli
czyć, ile masy jest w Galaktyce. Wsze
lako z innych obserwacji, bardzo dokład
nych zliczeń gwiazd i obłoków gazu 
wiadomo, ile jest w Galaktyce widocz
nej masy! Gdyby za grawitacje Galak
tyki odpowiadała tylko widoczna masa, 
to krzywa rotacji musiałaby mieć zupeł
nie inną postać, V(R) = CQ, R 1'2: C0 = 
const. Tak więc dwie opisane wyżej 
metody dają drastycznie różne wyniki. 
W konkretnych liczbach widać to nawet 
wyraźniej: pierwsza metoda (krzywa 
rotacji) daje o wiele większą masę Ga
laktyki, o około 90%, niż metoda druga 
(zliczenia). To jest prawdziwy problem! 
Ma on dokładnie dwa możliwe rozwią
zania:

1. Obserwacje są złe: nie widzimy 
większości masy w Galaktyce. Niewi
doczna masa jest tajemniczą „ciemną 
materią”. To tylko nazwa: musimy zba
dać własności ciemnej materii i odkryć, 
z czego się składa. To jest rozwiązanie 
preferowane dziś przez prawie wszyst
kich astrofizyków. Przyjęte zostało tak
że w omawianej podczas colloquium 
pracy Marka Abramowicza i innych, 
gdzie rozważano hipotezę, że ciemna 
materia może się częściowo składać 
z bardzo małych czarnych dzur.

2. Teoria jest zła: w przypadku Ga
laktyki teoria Newtona błędnie wylicza 
prędkość rotacji z rozkładu masy— coś 
trzeba zmienić. To jest właśnie pomysł 
Milgroma. Powiedzmy od razu, bardzo 
odważny, bo teoria Newtona została 
przecież sprawdzona i potwierdzona 
w niezliczonych eksperymentach i ob
serwacjach. Wynika z niej spektakular
na precyzja wszystkich programów ko
smicznych. Dlatego Bill Anders, 
dowódca Apollo 8, na pytanie z Ho
uston, kto teraz prowadzi kosmiczny sta
tek, odpowiedział: „Przeważnie New
ton” (dokładny cytat: /  think Isaac 
Newton is doing most o f  the driving 
now).

Milgrom zauważył, że w tych odleg
łościach od centrum Galaktyki gdzie 
krzywa rotacji jest płaska, przyśpiesze
nie orbitalne materii jest bardzo małe. 
Tak małe przyśpieszenia nie występują 
w wewnętrznych częściach Układu Sło
necznego, to znaczy tam, gdzie teoria 
Newtona została dokładnie obserwacyj
nie i eksperymentalnie sprawdzona. Za

łóżmy, mówi Milgrom, że słuszne dla 
stosunkowo dużych przyśpieszeń a > a0, 
standardowe trzecie prawo dynamiki 
Newtona, siła F  równa przyśpieszeniu 
a pomnożonemu przez masę m,

F  = ma, (2)

trzeba zmodyfikować dla małych przy
śpieszeń a < a0 tak, by przybrało postać,

c  a 2F = m — . (3)
“ o

To jest właśnie teoria MOND Mil
groma w swym najprostszym i najbar
dziej znanym sformułowaniu3. Stała aQ 
= 1,2 x 10~10 [m/s2] ma wymiar przyśpie
szenia i jest nową stałą przyrody, taką 
jak prędkość światła c, stała grawitacji 
G lub stała Plancka h. Milgrom zauwa
żył, żejej numeryczna wartość określo
na jest pięknym warunkiem: cząstka 
startująca na początku świata z prędko
ścią v = 0 i poddana stałemu przyśpie
szeniu a osiągnie dziś prędkość światła 
v = c, jeśli a = a0.

Przyrównując siłę grawitacji do siły 
Milgroma opisanej wzorem (3), otrzy
mamy

GM0 a2 m ■■■■■=rn—
R- au ’ W

gdzie M0 oznacza obserwowaną w zli
czeniach masę Galaktyki. Stąd wylicza 
się przyśpieszenie

a _ ( GM0a{iy n _ V 2(R)
R R ' {

które musi być równe przyśpieszeniu 
orbitalnemu F(i?)/i?, co prowadzi do 
warunku

(GM0q„)l/2 V 2(R)
R R '  ̂ ’

TL ostatniego wzoru wylicza się osta
teczne prędkość rotacji V(R),

V(R) = (GM0aQ)[l4 -  VQ = const. (7)

Jest to wzór taki sam, jak uzyskany 
z obserwacji wzór(l). Teoria Milgroma 
wyjaśnia więc płaskie krzywe rotacji! 
W istocie wyjaśnia o wiele więcej. Róż
ne galaktyki mają oczywiście różne 
„obserwowane masy M ”, otrzymane ze 
zliczeń, i różne wartości „obserwowa
nych prędkości V ”, otrzymane z pła
skich części krzywych rotacji. Każda 
galaktyka charakteryzuje się odrębną,
3 MOND = (MO)dified (N)ewtonian (D)ynamics,
czyli zmodyfikowana dynamika Newtona. Pole
camy artykuł o MOND-zie w Wikipedii (Modi
fied Newtonian dynamics).
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indywidualną parą (M0, V j. Nie ma po
wodu a priori, aby obserwacyjnie wy
znaczone pary wielkości (Mfj, V0) speł
niały teoretycznie przewidziany przez 
MOND-a z w ite k

V0 = (GM0aQr  (8)

A jednak właśnie tak dokładnie jest! 
Sprawdzono prawdziwość przepowied
ni M OND-a w setkach galaktyk —  
wszystkie sprawdzone spełniają wzór 
(8). Czy to oznacza, że teoria MOND 
jest poprawna? Tego nikt nie wie. Więk
szość astrofizyków uważa, że nie. Przy
taczane przeciw MOND-owi argumen
ty są głównie teoretycznej natury. Na 
przykład, że nie ma eleganckiej relaty
wistycznej wersji MOND-a lub MOND 
nie wynika z żadnych fundamentalnych 
przesłanek. Niektórzy twierdzą że rysu
je się już wyraźnie możliwość obserwa
cyjnego obalenia MOND-a. Na razie 
MOND pozostaje ciekawą i możliwą al
ternatywą ciemnej materii. Nieoficjalna 
ankieta przeprowadzona w CAMK-u 
na tem at obserw acyjnego statusu 
MOND-a i zaprezentowana podczas 
colloquium nie była konkluzywna, a je
den z ankietowanych, wybitny kosmo
log, trzykrotnie zmienił zdanie w trak
cie ankiety. Pani M arta, kelnerka 
w CAMK-u, która codziennie przysłu
chuje się astronomicznym dyskusjom 
podczas obiadów, wzięła udział w an
kiecie i głosowała na MOND-a.

Colloquium w CAMK-u wypadło 
podczas żydowskiego święta Purim, 
w czasie którego tradycyjnie odgrywa
ne są krótkie przedstawienia teatralne, 
zwane purimszpilami, nawiązujące za
równo do spraw bieżących, jak i do bi
blijnej historii, w której występuje jako 
bardzo pozytywny bohater pewien bi
blijny Mordechaj. Było więc naturalne, 
by skojarzyć biblijnego Mordechaja 
z profesorem Mordechajem Milgromem 
z Rehovotu i wystawić w CAMK-u pu- 
rimszpil o jego MOND-zie.

Purim i purimszpile
W kalendarzu żydowskim, obfitują

cym w uroczystości podniosłe i poważ
ne, święto Purim, radosne święto odmie
nionych losów Narodu, je s t czymś 
wyjątkowym. Przez Polaków zwane 
było karnawałem żydowskim, bowiem 
Żydzi poprzebierani w fantazyjne i wie
lobarwne stroje wychodzili na place 
i ulice, grali, śpiewali i tańczyli do upad
łego.

Święto przypada 14 i 15 dnia miesią
ca Adar (w roku 5769 przypadło 10 i l l  
marca 2009). Ustanowione zostało na 
pamiątkę wydarzeń opisanych w Księdze 
Estery (Megilat Ester) około V wieku 
p.n.e. Piękna Estera była drugą żoną per
skiego władcy Achaszwerosa. Jej kuzyn 
i opiekun, Mordechaj, nie zdając sobie 
sprawy z tego, że antysemitów nie nale
ży drażnić, obraził pierwszego ministra 
króla— wszechwładnego Hamana. Roz
wścieczony minister ułożył pierwszy 
w historii świata plan „ostatecznego roz
wiązania kwestii żydowskiej”: namówił 
króla, by ten— mocą specjalnego dekretu
—  zgładził jednego dnia wszystkich 
Żydów. Datę miano ustalić ciągnąc losy
—  „pur”. Dzięki wstawiennictwu Este
ry król Achaszwerosz ułaskawił Żydów, 
a powiesić kazał Hamana i jego sied
miu synów. „Przetoż żydzi mieszkają
cy po wsiach, i po miasteczkach niemu- 
rowanych, obchodzą dzień czternasty 
miesiąca Adar z weselem, i z ucztami, 
i z dobrą myślą, posyłając upominki je 
den drugiemu”4.

W synagodze
Obchody świąteczne poprzedza ścis

ły, jednodniowy post Estery. Trwa od 
wschodu do zachodu słońca, co nadaje 
świętu nieco astronomicznego wymia
ru. W tym czasie należy recytować bła
galne modlitwy i czytać odpowiednie 
fragmenty Tory. Post kończy się z na
dejściem nocy i wówczas nastaje czas 
święta. Najważniejszą wówczas czyn
nością jest wysłuchanie w synagodze 
Megili Ester, do czego zobowiązany jest 
każdy Żyd —  bez względu na płeć —  
dwa razy w ciągu Purim. Każdy słuchacz 
powinien włożyć z tej okazji sobotnie, 
odświętne ubranie. Małe dzieci pozosta
wia się w domu, by nie przeszkadzały 
dorosłym, i tam czyta się im zwój Este
ry. Imię znienawidzonego, występnego 
Hamana knującego przeciwko Żydom, 
występuje w Księdze Estery siedemdzie
siąt siedem razy. Przyjął się zwyczaj, że 
ilekroć kantor wyczytywał imię Hama
na, w synagodze wybuchał nieopisany 
hałas i wrzawa; znienawidzone imię 
ministra zagłuszano przy pomocy spe
cjalnych kołatek i terkotek, tupaniem, 
stukaniem w pulpity i głośnymi okrzy
kami dezaprobaty, co jednoznacznie 
przywodzi skojarzenie z zachowaniem

4 Est 9,19 (cyt. wg Biblii Gdańskiej, Brytyjskie 
i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 
1986).

deputowanych w niektórych parlamen
tach środkowoeuropejskich, świadcząc 
o ich judeochrześcijańskiej prowenien
cji. W niektórych rejonach był również 
zwyczaj palenia kukły Hamana; cztery 
lub pięć dni przed Purim zawieszano 
kukłę ministra na dachu, a w dniu świę
ta palono ją  w ognisku, żartując przy 
tym, śpiewając i skacząc przez ogień. 
Również i ten zwyczaj zagościł w pu
blicznych zachowaniach środkowoeuro
pejskich, Hamana zastąpił jedynie Tru
man, Adenauer bądź Wałęsa.

W domu
Na święto Purim wypieka się haman- 

tasze (uszy Hamana), rożki nadziewane 
makiem lub śliwkami oraz przygotowu
je się dużo innego dobrego jadła i wina. 
A wina w Purim używa się dużo; jest to 
jedyne święto żydowskie, w którym 
dopuszczalny jest rausz alkoholowy. 
Więcej: każdy dorosły biesiadujący Żyd 
powinien w Purim wypić tyle, by nie 
móc odróżnić słów: „baruch Mordechaj” 
od „arur Haman” (błogosławiony Mor
dechaj i przeklęty Haman). Zwyczaj ten, 
stojący w sprzeczności z wszelkimi usta
wami o wychowaniu w trzeźwości, zwa
ny „ad-lo-jada” (z aramejskiego: „aż nie 
będzie wiedział”) interpretowany jest 
przez Halachę, żydowskie prawo, jako 
przypomnienie, że najważniejsze wyda
rzenia z Księgi Estery zostały zapocząt
kowane przez działanie wina. Miłym 
obowiązkiem święta jest „szłach-mo- 
nesn” (przesyłanie darów), czyli trady
cja obdarowywania siebie prezentami. 
Każdy człowiek —  zgodnie z Halachą
—  zobowiązany jest do przesłania bliź
nim co najmniej dwóch podarków 
(zwykle są to smakołyki, np. hamanta- 
sze). Jest to nakaz, który należy speł
nić w ciągu dnia, tj. od powrotu do 
domu z synagogi do zachodu słońca. 
Halacha zachęca, by zamiast wystaw
nych uczt obdarowywać biednych, nie
szczęśliwych, sieroty, wdowy.

W teatrze
Dawniej charakterystyczny koloryt 

świętu nadawali wesołkowie purimowi 
(purimszpilerzy). Poprzebierani w wy
myślne stroje wędrowali od domu do 
domu, odgrywając sceny z Biblii, paro
diując i przedrzeźniając przy okazji bliź
nich. W ciągu wieków owe purimszpil, 
gry purimowe, rozrosły się, oderwały od 
świątecznych obchodów, stając się za
lążkiem współczesnego teatru żydow-
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skiego. Aktorzy purimowi, rekrutujący 
się zazwyczaj z warstw najbiedniej
szych, nie cieszyli się zbytnim presti
żem, określenie purimszpiler często uży
wane było pogardliwie. Złożyły się na 
to dwie przyczyny. Pierwsza — i chyba 
najważniejsza — to wroga postawa ju
daizmu wobec teatru, wszelkich jego 
przejawów. Korzenie żydowskiego 
sprzeciwu wobec teatru wywodzą się 
zapewne z pierwszego i podstawowego 
przykazania („Nie będziesz miał bogów 
innych przede mną. Nie czyń sobie ob
razu rytego ani żadnego podobieństwa 
rzeczy tych, które są na niebie w górze, 
i które na ziemi nisko, i które są w wo
dach pod ziemią”5) oraz przykazań po
wtórzonego prawa przekazanych Naro
dowi przez Mojżesza („Niech nie bierze 
niewiasta na się szat męskich ani niech 
się nie obłóczy mąż w szatę niewieścią; 
albowiem jest obrzydliwością Panu, 
Bogu twemu, ktoby to uczynił”6). Tal
mud wprost zakazuje przebywania 
„w teatrach i cyrkach”, ponieważ jest to 
miejsce grzesznego bałwochwalstwa 
i bluźnierstwa (Zarah Avodah 18b; 
Shabbat 150a). Niechętna postawa wo
bec widowisk teatralnych dotrwała — 
szczególnie w środowiskach ortodoksyj
nych — do czasów współczesnych; 
w niektórych modlitewnikach do dziś 
widnieją słowa: „Dziękuję Ci Boże, że 
nie jestem wśród tych, którzy chodzą do 
teatrów i cyrków”. Drugim powodem 
niechęci do purimowych wesołków był 
ich rozwiązły tryb życia (w Talmudzie 
podkreśla się, że aktorzy bluźnią, prze- 
klinająi szydzą; ciekawe, co powiedział
by Talmud o polskich politykach?) oraz 
to, że potrafili wyśmiewać i parodiować 
święte teksty religijne (również modli
twy) oraz święte autorytety żydowskiej 
tradycji (nawet — tfu! cóż za ohyda! — 
proroków!). Dla wielu Żydów było to 
nie do przyjęcia. Ilustracją stosunku nie
których rabinów do purimowych wesoł
ków jest wspomnienie Isaaca Bashevi-
5 Ex 20,3-4.
6 Pwt 22,5.

sa Singera (którego ojciec był rabinem) 
z młodości:

„Wszyscy sąsiedzi przesyłali szalach- 
mons, czyli upominki purimowe. Posłań
cy przychodzili od wczesnego popołu
dnia. [...] Potem zjawiali się przebierańcy 
w maskach, w hełmach na głowach, z tek
turowymi tarczami i mieczami oklejony
mi złotym albo srebrnym papierem. Dla 
mnie był to wspaniały dzień. Rodzicom 
jednak nie podobały się te ekstrawagan
cje. [...] Z przebierańcami też rozprawia
no się szybko, gdyż maski i przyśpiewki 
pachniały teatrem, teatr zaś to było coś 
trefnego, nieczystego”7.

Na szczęście nie wszędzie i nie za
wsze purimowi grajkowie spotykali się 
z niechęcią. Z czasem zespoły zbierane 
wyłącznie do odegrania purimszpil za
częły sięgać po inny repertuar, grając 
przedstawienia nie tylko w czasie świę
ta Purim: z purimszpilerów i tzw. „śpie
waków Brodzkich” powstał w latach 70. 
XIX wieku pierwszy w historii, nowo
żytny teatr Abrahama Goldfadena, z cza
sem przekształcając się w pierwszą za
wodową scenę teatru żydowskiego. Dziś 
purimszpil stały się domeną dzieci i — 
jak widać —  astronomów, bowiem tra
dycja gier purimowych odradza się nie 
tylko w polskich gminach żydowskich 
(gdzie w przedstawieniach występują 
głównie dzieci), ale również w CAMK-u...

„Purimszpil astrofizyczna” 
w CAMK-u

Autor: Mieczysław Abramowicz8
Osoby: NARRATOR (Marek Sama), 

MORDECHAJ (Marek Abramowicz), 
ESTERA (Agata Różańska), PUBLICZ
NOŚĆ (pracownicy CAMK-u).

Światowa premiera: Warszawa, 10 
marca 2009 (dzień po święcie Purim).

NARRATOR: Kto policzy ładnie, 
a kto może zgadnie: pół i jedna czwar
ta9, ile to wypadnie? Dla tych, którzy 
wiedzą, grę dziś przedstawiamy i histo
rię Ester pięknej wam podamy.

MORDECHAJ: Jam jest ten Morde- 
chaj, mędrzec z Rehovotu, który profe

7 1. B. Singer, Przysięga, „Urząd mojego ojca”, 
przekład I. Wyrzykowska, Warszawa 1992, s. 66.
8 Mieczysław Abramowicz napisał (inny) pu

rimszpil już dawniej. „Purimszpil” nazywa się 
jeden z rozdziałów jego książki„Każdy przyniósł,
co miał najlepszego”, wydanej w roku 2005, 
w gdańskiej oficynie Slowo-Obraz-Terytoria. Jed
na z recenzji on-line (w Gazecie Wyborczej): 
http://wyborcza.p1/l ,75517,3014578.html. Książ
ka była nominowana do Nagrody Nike.

sorów nabawił kłopotu; oni wciąż ga- 
dająo krzywej rotacji i nie wiedzą, nędz
ni, że nie mająracji. Na przykład doktor 
Haman10, głupi, perski szmondak, prze
cież on nie wierzy w wielkość mego 
MOND-a i króla Ahaszwera, z synami, 
podpuszcza. Głupia, tępa, bezmyślna 
muzułmańska tłuszcza.

ESTERA: A ja jestem Estera, Morde- 
chaja krewna; i wielkości MOND-a za
wsze byłam pewna. A że mam ja z kró
lem... stosunki dość bliskie, wytłumaczę 
jemu te problemy wszystkie. I powiem 
ja królowi, żeby się nie biesił i doktora 
Hamana na drzewie powiesił.

MORDECHAJ: Taki czeka koniec 
każdego Hamana: stryczek, gałąź drze
wa, kariera złamana.

ESTERA: Niech nasza historia będzie 
wam przestrogą: mądrzy ludzie MOND- 
-em każdą Persję zmogą.

RAZEM {śpiewają na melodię „Kra
kowiaczek ci ja  ”): Hopsa-sa-sa, hopsa- 
sa-sa, nie istnieje ciemna masa. Wbijcie 
sobie to dziś w łeb, kto nie wierzy, ten 
jest kiep!

Przedstawienie oglądali wszyscy pra
cownicy CAMK-u, sekretarki, dyrektor, 
profesorowie, studenci, portierzy, ku
charki, księgowe, technicy komputero
wi i bibliotekarki, robiąc stosowne ha
łasy przy trzykrotnie wypowiadanym ze 
sceny imieniu Hamana. Obecni wśród 
publiczności znani przeciwnicy teorii 
MOND też próbowali robić hałas, gdy 
słowo to padało ze sceny, także trzykrot
nie, ale zostali powstrzymani. Po przed
stawieniu dobry nastrój utrzymał się cały 
dzień, było bowiem dość wina i puri
mowych ciasteczek od Bliklego. 

Baruch Mordecai! Arar Haman!

9 „Pół i jedna czwarta” dotyczy rodzinnej tajem
nicy: jeden z autorów tego sprawozdania tłuma
czył niedawno drugiemu arytmetykę pozaskoń- 
czonąCantora, zaczynając od paradoksu Zenona 
o wyścigu Achillesa i żółwia. Jak wiadomo, wy
jaśnienie paradoksu polega na wykazaniu, że sze
reg „pół / jedna czwarta”, i jedna ósma, i tak da
lej do nieskończoności, to znaczy szereg 1/2 + 
+ 1/4 + 1/8 + ..., ma granicę skończoną. To oka
zało się jednak zbyt nużące dla drugiego autora, 
co zdumiało pierwszego.
10 Przy każdym wspomnieniu imienia ohydnego 

Hamana, PUBLICZNOŚĆ wznosi wrogie okrzy
ki i robi wszelkie inne hałasy.

Marek Abramowicz jest kierowni
kiem katedry i profesorem astrofi
zyki na uniwersytecie w Góteborgu 
w Szwecji oraz profesorem w Cen
trum Astronomicznym PAN w War
szawie. Jego Brat Mieczysław jest 
gdańskim historykiem i publicystą
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ELT—
przyszłość
astronomii
optycznej?

Astronomowie, którzy prowadzą 
obserwacje lub pracują z dany
mi obserwacyjnymi, często 

stwierdzają, że przydałaby się większa 
rozdzielczość albo większy stosunek sy
gnału do szumu. W związku z powyż
szym, planując i budując kolejne instru
menty astrofizyczne, inżynierowie 
starają się sprostać tym wymaganiom, 
jednak mimo zaawansowanych technik 
nie wszystko jest możliwe do osiągnię
cia i zawsze pozostaje pewien niedosyt. 
Z drugiej strony, to dzięki temu powstają 
kolejne plany i idee mające na celu po
prawienie jakości uzyskiwanych danych 
astrofizycznych. W przypadku telesko
pów optycznych, do których w tym ar
tykule się ograniczę, największa śred
nica lustra głównego, jaką udało się 
uzyskać, to około 10 m, jednak ambicje 
astronomów są znacznie większe. Obec
nie jest już kilka projektów budowy tzw. 
ekstremalnie wielkich teleskopów, z cze
go jeden ma największe szanse na reali
zację. Jest to E-ELT — Europejski Eks
tremalnie Wielki Teleskop (ang. The 
European Extremely Large Telescope),

którego średnica ma osiągnąć trudno 
wyobrażalne rozmiary jak na teleskop 
do obserwacji optycznych — aż 42 me
try. Będzie to największy na świecie te
leskop do obserwacji w widzialnym 
i podczerwonym zakresie promieniowa
nia elektromagnetycznego.

Idea ekstremalnie wielkich 
teleskopów

Kilka lat temu zrodziła się idea bu
dowy nowej generacji teleskopów 
optycznych. Obecnie mamy do dyspo
zycji kilka ogromnych instrumentów
0 średnicach około 6— 10 m (patrz 
„Urania-PA” 1,2001). Jednak aby sięg
nąć do obiektów dalszych (m.in. zwią
zanych z początkiem Wszechświata)
1 słabszych (jak planety pozasłoneczne), 
potrzeba większych teleskopów. Stąd 
pomysł skonstruowania instrumentu 
mającego średnicę o wymiarze około 
50— 100 m. Początkowo powstało wie
le projektów, jednak do dziś przetrwały 
tylko 3 (część połączyła się, tworząc sil
niejsze i większe grupy inżynierów 
i astronomów, a reszta upadła z powo-
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du braku wystarczających środków fi
nansowych). Jednak żaden z nich nie 
osiągnie średnicy 100 m, projektowane 
są teleskopy o rozmiarach 25 m, 30 m 
i 42 m. Współczesne projekty ekstremal
nie wielkich teleskopów (tab. 2) są 
w różnym stadium zaawansowania. Rok 
2018, dla każdego z nich, podawany jest 
jako początek zbierania danych obser
wacyjnych. Czy wszystkie powstaną 
zobaczymy za 10 lat. Sądzę, że najwięk
sze szanse na realizację ma E-ELT, o któ
rym kilka słów poniżej.

E-ELT
E-ELT, czyli Europejski Ekstremalnie 

Wielki Teleskop, to nazwa projektu Eu
ropejskiego Obserwatorium Południowe
go ESO (ang. The European Southern 
Observatory), który ma na celu zbudo
wanie „największych na świecie oczu do 
obserwacji nieba”. E-ELObędzie telesko
pem do obserwacji w widzialnym i pod
czerwonym zakresie promieniowania 
elektromagnetycznego, o średnicy 42 m, 
zbudowanym w systemie Nasmytha (jak 
np. teleskopy VLT, ang. Very Large Tele
scope, w Chile). Ma mieć wysokość 60 m 
i ważyć prawie 5000 ton (jako całość). 
Kopuła, w której będzie się znajdował, 
będzie miała rozmiar porównywalny ze 
stadionem do piłki nożnej.

Z oczywistych względów, otrzyma
nie jednolitego lustra o średnicy 42 m 
nie jest brane pod uwagę. Będzie się ono 
składało z 906 sześciokątnych elemen
tów, każdy o szerokości 1,4 m. Planuje 
się, że teleskop będzie zbierał 15 razy

Rys. 1. Porównanie rozmiarów Europejskiego Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu (E-ELT) 
z pasażerskim samolotem dalekiego zasięgu Airbus A340 (wszystkie rysunki w artykule są 
wizjami artystycznymi lub modelami prezentującymi, jak będą wyglądać teleskopy nowej 
generacji) (źródło: ESO, http://www.eso.org/sci/facilities/eelt/)

więcej światła niż obecne największe 
teleskopy pracujące w zakresie optycz
nym. A czułość będzie miał ponad sto 
razy od nich większą. Do zminimalizo
wania wpływu turbulencji w ziemskiej 
atmosferze będzie zastosowana zaawan
sowana optyka adaptywna, dzięki któ
rej E-ELT będzie w stanie uzyskać ob
razy o bardzo wysokiej jakości (znacznie 
lepszej niż Kosmiczny Teleskop Hub
ble ’a).

Żeby w pełni wykorzystać jakość 
danych obserwacyjnych, które uzyska
my za pomocą wielkiego teleskopu, bar
dzo ważny jest wybór odpowiedniej lo- 
kalizacji. Problem wcale nie jest 
trywialny i mimo iż często się wydaje,

Rys. 2. Europejski Ekstremalnie Wielki Teleskop (E-ELT) (źródło: ESO)

że pustynia w Chile jest do tego najlep
sza (to właśnie tam znajdują się instru
menty ESO), nie jest to wcale takie oczy
wiste. Aby podjąć ostateczną decyzję, 
należy wziąć pod uwagę rozmaite czyn
niki. Na pierwszą myśl nasuwa się j a 
kość nieba”, czyli parametry atmosfe
ryczne (liczba bezchmurnych nocy, 
turbulencje atmosferyczne, wilgotność 
powietrza, temperatury) oraz związana 
z nimi wysokość n.p.m. Ważne są także 
tzw. aspekty konstrukcyjne, czyli teren 
pod budowę E-ELT powinien być płaską 
powierzchnią o polu porównywalnym 
z rozmiarem kilku boisk do piłki noż
nej. Na miejsce, w którym zostanie zbu
dowany teleskop, trzeba dostarczyć po

nad 1500 różnych 
kontenerów z całego świa
ta, a budowa będzie trwała 
kilka lat, stąd konieczność 
takiej ogromnej przestrze
ni. Nie bez znaczenia po
zostają także czynniki lo
gistyczne jak  bliskość 
i dostępność wody pitnej, 
dróg, elektrowni o dużej 
mocy itp. Kolejnym kryte
rium jest bliskie „sąsiedz
two” innych instrumentów 
(istniejących oraz przy
szłych; jak VLT/VLTI, 
ALMA („Urania-PA” 1, 
2009), SKA („Urania-PA” 
5,2008)), z którymi E-ELT 
mogłyby połączyć wspól
ne projekty naukowe, 
a z drugiej strony byłaby to 
możliwość do wykorzysta-
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Tab. 1. Instrumenty naukowe projektowane dla E-ELT

Nazwa Rodzaj instrumentu Zakres widmowy Rozdzielczość
widmowa

Pole
widzenia

CODEX Spektrograf wysokiej 
rozdzielczości na zakres widzialny

3 700—6 900 A R > 120 0 0 0 -3 2  000 1"

EAGLE Spektrograf o dużym polu widzenia 
na zakres bliskiej podczerwieni

8 000—25 000 A 4 000— 10 000 5' (do 10')

EPICS Spektrograf z ekstremalną optyką 
adaptywnądo obrazowania planet

6 000—18 000 A R > 50 2” (do 4")

HARMONI
20 000

Szerokopasmowy spektrograf 
10” x 5”
na pojedyncze pole

5 000—25 000 A - 5  000, 10 000,

METIS Spektrograf z optyką adaptywną 
na zakres średniej podczerwieni

30 000— 130 000 A 100— 100 000 30’’

MICADO Kamera na zakres bliskiej 
podczerwieni

8 000—24 000 A --- 30"

OPTIMOS Spektrograf o dużym polu 
widzenia na zakres widzialny

3 700— 14 000 A 5 000—50 000 5' (do 10')

SIMPLE Spektrograf wysokiej rozdzielczości 
na zakres bliskiej podczerwieni

8 000—25 000 A 100 000 
(do 150 000)

Pojedyncze obiekty 
(szczelina maks. 4")

nia ich szeroko rozumianej infrastruk
tury. Obecnie rozważane lokalizacje to 
oczywiście Chile, a także Argentyna i La 
Palma. Ostateczna decyzja o usytuowa
niu wielkiego teleskopu zostanie podję
ta pod koniec 2009 r.

W tej chwili planuje się skonstruowa
nie dla E-ELT  ośmiu instrumentów na
ukowych. Informacje na temat ich pod
stawowych param etrów zebrane są 
w tab. 1. Na tym etapie projektowania 
całego przedsięwzięcia bardziej szcze
gółowy ich opis nie ma sensu, gdyż jesz
cze wiele może się zmienić.

Inne olbrzymy
Kilka lat temu, gdy narodziła się idea 

zbudowania ekstremalnie wielkiego te
leskopu, powstało wiele projektów zwią
zanych z różnymi instytucjami na całym 
świecie. Dziś możemy mówić już tylko
o trzech; Europejskim Ekstremalnie 
Wielkim Teleskopie (E-ELT), któremu 
głównie poświęcony jest ten artykuł, 
T rzydziestom etrow ym  Teleskopie 
(TMT) i Wielkim Teleskopie Magellana 
(GMT). Wszystkie projekty są bardzo 
skomplikowane technologicznie i korzy
staj ą z zaawansowanych metod, np. 
optyki adaptywnej. Instrumenty, które 
mająpowstać, będą charakteryzowały się 
wyjątkową precyzją, a dane obserwacyj
ne, które dzięki nim uzyskamy, będą mia
ły nieznaną dotychczas jakość, by w ten

sposób przynieść przełomowe odkrycia 
w wielu dziedzinach astronomii.

TMT
Trzydziestometrowy Teleskop (ang. 

Thirty Meter Telescope) ma być ekstre
malnie wielkim teleskopem o średnicy 
30 m (lustro główne będzie się składać 
z 492 sześciokątnych elementów, każ
dy o boku 1,44 m). W 2003 r. trzy insty
tucje (The University o f  California UC, 
The California Institue o f  Technology 
Caltech i The Association o f  Canadian 
Universities fo r  Research in Astronomy 
ACURA) zapoczątkow ały program  
TMT. W 2008 r. do projektu amerykań- 
sko-kanadyjskiego dołączyła Japonia 
(The National Optical Astronomy Ob
servatory o f  Japan NAOJ). Plan zbudo
wania TMT powstał w wyniku połącze
nia się trzech projektów ekstremalnie 
wielkich teleskopów: CELT (Kalifornij
ski Ekstremalnie Wielki Teleskop, za
inicjowany przez Caltech i UC), VOLT 
(Bardzo Wielki Optyczny Teleskop; 
ACURA) oraz GSMT (Ogromny Tele
skop z Segmentowym Lustrem; NOAO 
i Obserwatorium Gemini). Projektowa
nie i budowa TMT ma być finansowana 
przez instytucje wchodzące w skład pro
jektu, a także w dużej mierze przez pry
watne fundacje (co jest dość powszech
ne w Ameryce), np. Fundacja Gordona 
i Betty Moore.

TMT  będzie prowadził obserwacje 
w szerokim zakresie długości fal, od 
320 nm w ultrafiolecie do 30 fim  w pod
czerwieni. W ten sposób stanie się pod
stawowym narzędziem, które pomoże 
odpowiedzieć na ważne pytania w wie
lu dziedzinach astronomii.

Inżynierowie projektujący TMT su
geruj ą się budową teleskopu Keck. Keck
I  i Keck II  to dwa bliźniacze 10-metro- 
we teleskopy znajdujące się na Hawa
jach. Ich zwierciadła główne składają się 
z 36 sześciokątnych segmentów. Lustro 
TMT, a także kopuła, ma przypominać 
te u 10-metrowego sąsiada na Hawajach 
(TM T także zostanie zbudowany w Ob
serwatorium Mauna Kea). Instrumenty 
naukowe, w które zostanie wyposażo
ny, to różnego rodzaju spektrometry (ni
skiej i wysokiej, maks. R = 100 000 roz
dzielczości) operujące w zakresie 
optycznym i podczerwonym.

GMT
Wielki Teleskop Magellana (ang. 

Giant Magellan Telescope) jest naj
mniejszym z tej trójki teleskopów. Ofi
cjalnie się mówi, że będzie instrumen
tem o średnicy 25 m, jednak praktycznie 
będzie się składał z siedmiu jednolitych 
luster (sześć pozaosiowych i jedno cen
tralnie usytuowane), każde o średnicy 
8,4 m, co daje powierzchnię zbierającą 
o średnicy 21,4 m i rozdzielczość jak
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Rys. 3. Wielki Teleskop Magellana (źródło: www.gmto.org)

lustra o średnicy 24,5 m. Podobnie jak 
w przypadku TMT, dla GMT również 
podjęto już decyzję o lokalizacji telesko
pu; jest to Las Campanas w Chile. Tele
skop będzie w stanie obserwować w za
kresie widzialnym oraz bliskiej i średniej 
podczerwieni.

W projekcie GMT uczestniczą głów
nie instytucje amerykańskie (Carnegie 
Institution o f  Washington, The Univer
sity o f  Texas at Austin, Harvard Univer
sity, Smithsonian Astrophysical Obse
rvatory, University o f  Arizona, Texas 
A& M  University), australijskie ( The 
Australian National University, Astrono
my Australia Ltd.), a niedawno dołączyła 
także Korea Południowa (Korea Astro
nomy and Space Science Institute).

Nazwa GMT przypomina, iż ma być 
on większym bratem teleskopu Magel
lana (podobnie m ożna pow iedzieć 
o TMT i Kecku). Teleskopy Magellana 
(tzw. Baade i Clay) to również bliźnia
ki, każdy ma jednolite lustro o średnicy 
6,5 m, a znajdują się właśnie w Obser
watorium Las Campanas, w Chile.

Podstawowe informacje o trzech gigan
tach zebrane są w tab. 2, a artystyczne wizje 
teleskopów przedstawiają rys. 3 i 4.

Cele naukowe
Projekty naukowe, które mają być 

realizowane przez ekstremalnie wielkie 
teleskopy, dotykają wielu zagadnień 
astronomicznych: od planet Układu Sło
necznego do pozasłonecznych, od po
bliskich galaktyk do najdalszych obser-

wowalnych obiektów znajdujących się 
na krańcach widzialnego Wszechświa
ta czy od fundamentalnej fizyki po ko
smologię. Co więcej, programy nauko
we są  dobierane także pod kątem  
przyszłej współpracy z innymi instru
mentami (w marcu br. odbyła się konfe- 
rencja, podczas której rozw ażano 
o wspólnych projektach dla E-ELTi AL
MA, a dwa lata wcześniej podobne spo
tkanie dotyczyło VLT, JW ST  i E-ELT), 
aby poprzez pokrycie w szerokim zakre
sie widma elektromagnetycznego uzy
skać bardziej szczegółowe informacje 
dotyczące konkretnych obiektów. Tema
tyka zadań dla TMT, GMT oraz E-ELT

jest bardzo zbliżona, dlatego też scha
rakteryzuję tylko podstawowe problemy 
astrofizyczne stawiane przed tym ostat
nim teleskopem.

Planety pozasloneczne
Głównym celem naukowym E-ELT 

ma być, bardzo modna obecnie, tema
tyka związana z pozasłonecznymi ukła
dami planetarnymi. Wielkie lustro ma 
pomóc odkryć, na podstawie pomiarów 
prędkości radialnych, planety o masach 
zbliżonych do masy Ziemi, a także uzy
skać bezpośrednie obrazy planet olbrzy
mów, nawet z możliwością scharakte
ryzowania ich atmosfer. Teleskop będzie 

w stanie mierzyć promie
niowanie gwiazdy macie
rzystej odbite od planet ol
brzymów (podobnych do 
Jowisza czy Neptuna), by 
na tej podstawie, za po
mocą spektroskopii niskiej 
rozdzielczości, zbadać ich 
atmosfery. Umożliwi także 
przestudiowanie formowa
nia się układów planetar
nych z dysków protoplane- 
tamych znajdujących się 
dookoła wielu pobliskich, 
bardzo młodych gwiazd. 
Natomiast obserwacje pla
net olbrzymów w młodych 
gromadach i obszarach po
wstawania gwiazd pozwolą 
prześledzić ich ewolucję. 
W ten sposób E-ELT  ma 
pomóc odpowiedzieć na 
podstawowe pytania doty-
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Rys. 4. Trzydziestometrowy Teleskop (źródło: www.tmt.org)
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Tab. 2. Podstawowe informacje na temat trzech głównych projektów ekstremalnie wielkich teleskopów

Parametr E-ELT TMT GMT

Nazwa teleskopu European -  Extremely 
Large Telescope 
(Europejski Ekstremalnie 
Wielki Teleskop)

Thirty Meter Telescope 
(T rzydziestometrowy 
Teleskop)

Giant Magellan Telescope 
(Wielki Teleskop 
Magellana)

Średnica 42 m 30 m 24,5 m

Lustro główne 906 elementów 
sześciokątnych 
(każdy o boku 1,4 m)

492 elementy sześciokątne 
(każdy o boku 1,44 m)

7 jednolitych luster 
o średnicy 8,4 m

Kto buduje Europa USA + Kanada + Japonia USA + Australia 
+ Korea Południowa

Pole widzenia 10' 15' (maks. 20', 
ale winietowe)

20' — 30'

Lokalizacja Chile, Argentyna 
lub La Palma

Maunakea (Hawaje)’ Las Campanas (Chile)

Zakres widmowy 3 700— 130 000 A 3 100 — 280 000 A 3 000 — 350 000 A

czące formowania się planet i ich ewo
lucji.

Populacje gwiazd
Ekstremalnie Wielki Teleskop daje 

możliwość odtworzenia historii powsta
nia i ewolucji gwiazdowych populacji 
na podstawie obserwacji znacznej prób
ki galaktyk w pobliskim Wszechświe- 
cie. Do studiowania populacji gwiazdo
wych potrzebna jest duża rozdzielczość 
i pomiary pojedynczych gwiazd w po
szczególnych galaktykach; dotychczas 
takie badania ograniczały się jedynie do 
Drogi Mlecznej i jej najbliższego są
siedztwa. Dzięki dużej powierzchni 
zbierającej fotony, E-ELT  umożliwi 
wykonanie dokładnej fotometrii i spek
troskopii wysokiej rozdzielczości popu
lacji gwiazd w znacznie bardziej repre
zentatywnej próbce galaktyk, a nawet 
w najbliższych dużych galaktykach elip
tycznych. W ten sposób poznamy szcze
gółowe informacje dotyczące formowa
nia się  gw iazd, w zbogacania ich 
w ciężkie pierwiastki, a także kinema
tycznej ewolucji pobliskich galaktyk.

Fizyka galaktyk na dużym z
E-ELT  będzie w stanie obserwować 

także bardzo odległe obiekty (o dużym 
przesunięciu ku czerwieni z). Jednym

* „Afawnafea”, jako nazwa własna w tradycyjnym 
języku hawajskim, jest jednym słowem. ,Mauna 
Kea” dosłownie oznacza białą górę. Jest też 
nazwą jednego ze szczytów na Hawajach. Jed
nak pisana w dwóch słowach jest tylko w odnie
sieniu do nazw własnych typu ,Mauna Kea Scien
ce Reserve".

z oczekiwań stawianych przed E-ELT 
jest fizyczne zrozumienie, w jaki spo
sób powstała materia barionowa w ga
laktyce, gdyż nasza wiedza na tym polu 
jest ciągle fragmentaryczna. Wielki te
leskop ma wykonać z wysoką rozdziel
czością przestrzenną spektroskopowe 
przeglądy setek masywnych galaktyk. 
W ten sposób uzyskamy szczegółowe 
informacje o masach gwiazd w nich za
wartych, ich wieku, metaliczności oraz 
tempie powstawania gwiazd i warun
kach dynamicznych. Dotychczas takie 
pomiary ograniczały się do galaktyk
0 małym z, E-ELT  pozwoli sięgnąć 
znacznie dalej. Będzie można lepiej zro
zumieć wczesne stadia formowania się 
galaktyk, a także przeanalizować ich 
ewolucję.

Kosmologia 
1 podstawowa fizyka

Odkrycie, że przyspieszenie ekspan
sji Wszechświata może być powodowa
ne przez pewne formy ciemnej energii, 
jest zapewne jedną z ważniejszych za
gadek naukowych na przełomie ostat
nich dekad. Ekstremalnie Wielki Tele
skop ma pomóc nam wyjaśnić naturę 
ciemniej energii poprzez odkrycie i ob
serwacje odległych supernowych typu 
la. Obiekty te są znakomitym wskaźni
kiem odległości, a ich obserwacje mają 
ułatwić poznanie historii rozszerzania 
się Wszechświata. Poza tym nowy tele
skop ma sprawdzić, czy podstawowe 
stale fizyczne (np. stała struktury sub
telnej, czy stosunek masy protonu do

elektronu) zmieniają się w czasie i po
szukać ich ewentualnych rozbieżności. 

*  *  *

Projekt E-ELT powoli przechodzi po
zytywnie przez wszystkie fazy projek
towania. Ostateczna decyzja o budowie 
zostanie podjęta pod koniec 2010 r., 
a obserwacje miałyby się rozpocząć 
w 2018 r. Podobnie jak ALMA w zakre
sie długofalowym, E-ELT  w zakresie 
VIS-NIR będzie instrum entem  ESO  
świadczącym o prestiżu organizacji 
i możliwościach technicznych. E-ELT  
będzie najbardziej zaawansowanym 
ziemskim teleskopem optycznym i, jak 
w przypadku większości nowych instru
mentów, planuje się, iż przyniesie prze
łomowe odkrycia. Choć 42-metrowa 
średnica wywołuje obecnie niedowie
rzanie, pamiętajmy, iż kiedyś trudny do 
wyobrażenia był teleskop 8-metrowy. 
Europejski Ekstremalnie Wielki Tele
skop jest na dobrej drodze do powsta
nia. Czy pierwsze światło zacznie reje
strow ać za 10 lat, zobaczym y... 
Większość planowanych instrumentów 
astrofizycznych rozpoczyna pracę 
z opóźnieniem w stosunku do przewi
dywanej daty. Pozostaje nam czekać
i mieć nadzieję, że się uda!

Maja Kaźmierczak jest absolwentką 
astronomii w Toruniu, obecnie na 
studiach doktoranckich. Jest zaan
gażowana w projekty naukowe re
alizowane przy pomocy teleskopu 
kosmicznego Herschela
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Poniższe zdjęcie przedstawiające podwójną tęczę zostato zrobione 
przez Krzysztofa Janusza nad jego rodzinną miejscowością Bożków

Księżyc 3 dni przed pełnią to 
owoc pierwszych zmagań 
z astrofotografią Tadeusza 
Puszcza z Milanówka (Newton 
130/900, projekcja okularowa, 
aparat SP350)

Zdjęcie koniunkcji gromady 
otwartej M45 (Plejady), Księży
ca i Merkurego wykonane z da
chu CAMK-u w Warszawie 26 
kwietnia aparatem Sony A200 
z obiektywem 18-70 mm przy
słał Artur Hojda z Zielonki

Zakrycie Plejad przez Księżyc 
18 lipca 2009 r. o godzinie 3.24 
CWE aparatem Canon 300D 
z obiektywem 6/450 mm, cza
sem ekspozycji 1 s, przy czuło
ści matrycy 800 ISO sfotogra
fował Andrzej Binkiewicz, Kępie 
k. Miechowa
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Struktury wielkoskalowe w Lokalnym Wszechświecie

Virgo Cluster (16 Mpc)

Leo Supercluster (0.032)

Shapley Concentration (0.048+)

S  Centaurus Cluster (0.02)

Ursa Major Supercluster 
(0.058)

Ophiuchus 
Cluster (0.028)

Abell 634 
Cluster (0.025)

Abell 569 ^  
Cluster (0.019)

Hydra Cluster 
(0 .01)

Orion Molecular 
* Cloud

Taurus Molecular 
Cloud Columba 

Cluster (0.034)

Norma & 
Great Attractor 

(0.016)

Perseus-Pisces ' ^
Supercluster (0.017+) M31' *-»

(1 Mpc) /

Pisces-Cetus 
Supercluster (0.063)

ODKRYJ SWÓJ 
WSZECHŚWIAT* - • --L— Fornax Cluster (20 Mpc) 

• Horologium
Pavo-Indus Supercluster (0.067)

Supercluster (0.015)
Milky Way 

Center
Sculptor Supercluster (0.054)

MIĘDZYNARODOWY ROK

ASTRONOMII

2009

Urania
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P rzesy łam  2 zd jęc ia  w ykonane  
22.07.2009 w pobliżu Szanghaju (30° 
47' N, 121° 09' E) przedstawiające 
częściowe zaćmienie Słońca. Pierw
sze zostało zrobione przeze mnie 
o 8.47 czasu miejscowego, a następ
ne o 9.18 przez kol. Jolantę Olejni
czak (astronomia UMK 1980). Robi
łyśmy je  podczas wyjazdu zorgani
zowanego przez Młodzieżowe Ob
serwatorium Astronomiczne z Niepo
łomic (patrz relacja na s. 223). Nie
stety, nastąpiło całkowite zachmurze
nie i lunął deszcz. Na ok. 6 min zrobi
ło się kompletnie ciemno. Zabrakło 
niecałych 15 min, aby zobaczyć cał
kowite zaćmienie. Bywa i tak. Trud
no! Zofia Huppenthal

uranii

Tadeusz Michalski z Rudy Śląskiej 
przysłał zdjęcie wschodzącego „czer
wonego" Księżyca, zrobione apara
tem fine pix s5600

W p o S z u K t w a t M u  
Nairobi -  Nakuru -  Masai Mara

25 maja 2009 r. po wykonaniu obser
wacji Słońca, patrząc w jego kierun
ku przez okulary słoneczne, na ja 
snym tle nieba dostrzegłam piękne 
pierścienie halo (zjawisko wieńca  —  

przyp. red.) w słabo włóknistej chmu
rze, tzw. cirrostratus. Białe plamki to 
unoszące się pyłki, zaś Słońce było 
ukryte za krawędzią zadaszenia bal
konu. Zdjęcia wykonałam ręcznie 
aparatem Samsung S1070 przez 
okulary słoneczne z wykorzystaniem 
zoomu cyfrowego. Krystyna Jaskul
ska z Gdyni

Wycieczka do Kenii połączona 
z obserwacją obrączkowego zaćmienia słońca 

13.01 - 19.01.2010

Biuro Podróży Air Tours Cracow 
tel. 012 432 64 40

www.747.pl

http://www.747.pl


Kosmologiczny 
kalkulator

Zastanawiałeś się, jaka jest odleg
łość do niedawno zaobserwo
wanego błysku gamma o prze

sunięciu ku czerwieni z = 8,2? Myślałaś 
może, ile czasu światło potrzebowało, 
aby dotrzeć do nas? Albo ile wynosił 
wiek Wszechświata w chwili emisji? 
Chciałaś policzyć, ale teoria jest zbyt 
trudna? A może opanowałaś równania, 
ale interesują Cię wyniki uzyskane dla 
różnych modeli kosmologicznych, 
a wzory w podręcznikach są tylko dla 
szczególnych przypadków. Jeśli tak, to 
ten artykuł jest dla Ciebie!

Ponieważ Wszechświat się rozszerza, 
odległość w chwili emisji między źró
dłem a nami jest inna niż odległość 
w chwili obecnej. Dodatkowo, z powo
du krzywizny przestrzeni, odległość 
oszacowana na podstawie rozmiarów 
kątowych jest inna niż odległość, jaką 
można by zmierzyć za pomocą miarki, 
gdybyśmy tylko mogli zatrzymać czas 
(ta ostatnia własność sprawia, że np. 
obwód okręgu nie wynosi 2nd, gdzie d 
jest odległością od środka okręgu do 
obwodu).

Jak zatem to wszystko policzyć? Nie 
wchodząc w szczegóły i filozoficzne 
dywagacje, musimy mieć pod ręką mo
del kosmologiczny. Czytelnik znający 
podstawy analizy matematycznej może 
zapoznać się z teorią podstawowych 
modeli kosmologicznych. Taki przegląd 
jest dostępny na stronach „Uranii-PA”: 
http://urania.pta.edu.pl/jks-kosmo- 
log.html. Ale co ma zrobić miłośnik

astronomii, który jeszcze nie poznał ca
łek albo już dawno o nich zapomniał? 
Lub jeśli interesująnas modele, dla któ
rych nie ma prostych formuł analitycz
nych? Przykładowo wzór Mattinga 
(http://urania.pta.edu.pl/jks-distan- 
cel.html wzór (3)) stosowalny jest tyl
ko dla modeli zawierających materię. 
Nie nadaje się więc do obecnie fawory
zowanego modelu kosmologicznego, 
który zawiera człon kosmologiczny 
(większość doniesień prasowych o od
kryciu kwazara czy błysku gamma po
daje czas propagacji właśnie opierając 
się na modelu ze stałą kosmologiczną). 
Sytuacja nie jest jednak tragiczna i peł
na informacja nie jest dostępna tylko dla 
profesjonalnych astronomów. Obecnie 
w Internecie dostępnych jest wiele ko
smologicznych kalkulatorów, z których 
pomocą można wszystko łatwo poli
czyć. W tym artykule opiszemy, jak po
sługiwać się kalkulatorem stworzony 
przez prof. Edwarda Wrighta z Uniwer
sytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. 
Kalkulator ten dostępny jest na stronie: 
http://www.astro.ucla.edu/~wright/Co- 
smoCalc.html

Jednak żeby zrozumieć wyniki pre
zentowane przez kalkulator, musimy za
poznać się z podstawami obserwacji 
w rozszerzającym się Wszechświecie.

Rysunek 1 przedstawia schemat ob
serwacji pewnej galaktyki. Odległość 
w chwili emisji (te) między galaktyką 
a obserwatorem wynosi D f. DA nie jest 
jednak fizyczną odległością lecz odleg-
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Wszechświata w chwili emisji oznaczony jest przez tg. DA jest odległością kątową, a D0 od
ległością w chwili obecnej

łościąkątową, ściśle mówiąc £> Jest zde
finiowane jako £/(2ji), gdzie i  jest 
obwodem okręgu, w którego centrum 
znajduje się obserwator, a na obwodzie 
obserwowana galaktyka. W przypadku 
gdy przestrzeń jest zakrzywiona, Dą nie 
jest równa odległości od centrum takie
go okręgu do jego brzegu. Tylko w przy
padku gdy krzywizna przestrzenna jest 
równa zeru, te dwie odległości się po
krywają. Czemu więc tak komplikuje
my? Czemu nie rozważyć tylko odległo- 
ści prawdziwej, tj. takiej, jaką 
zmierzylibyśmy, gdybyśmy zatrzymali 
czas i np. za pomocą linijki zmierzyli 
odległość od nas do galaktyki. Problem 
w tym, że zadanie takie jest niewyko
nalne. W praktyce odległość można 
oszacować np. z rozmiarów kątowych 
lub na podstawie obserwowanej jasno
ści. W pierwszym przypadku załóżmy, 
że znamy rozmiary fizyczne obserwo
wanej galaktyki. Mierząc rozmiar kąto
wy źródła i korzystając z prostych roz
ważań geometrycznych, łatwo 
wyznaczyć odległość (tga = R/D, gdzie 
R jest rozmiarem fizycznym źródła, D 
odległością a a  rozmiarem kątowym). 
Odległość, jaką otrzymamy w ten spo
sób, będzie wynosić właśnie DA.

Drugi sposób wyznaczenia odległo
ści opiera się na pomiarze jasności. Za
łóżmy, że znamy jasność absolutną ob
serwowanej galaktyki. Korzystając 
z faktu, że strumień promieniowania 
maleje jak druga potęga odległości, mo
żemy wyznaczyć jej odległość. Odleg
łość wyliczona w ten sposób wynosi 
DA(\+zf.  Skąd ten wynik? Jeśli przy
jąć, że front fali świetlnej emitowany 
przez galaktykę we wszystkich kierun

kach ma kształt sfery, to w chwili obec
nej, na skutek ekspansji, powierzchnia 
takiej sfeiy wynosi 4jcD a2(1+z)2. Człon 
(1 +z) przy D to poprawka odległości 
spowodowana ekspansją Wszechświa
ta (http://urania.pta.edu.pl/jks-distan- 
cel.html wzór (4)). Dodatkowo należy 
uwzględnić fakt, że zarówno długość fali 
światła, jak i interwał czasu z powodu 
ekspansji przestrzeni ulegają zwiększe
niu o czynnik (1 +z), co sprawia, że ob
serwowany strumień energii ulega 
zmniejszeniu o czynniki (1+z)2. Stąd 
otrzymujemy, że odległość bolometrycz- 
na (lub jasnościowa) wynosi DL = D 4 
(1 +zf.

Obecnie (t0) z powodu ekspansji 
Wszechświata obserwowana galaktyka 
znajduje się dalej od nas. Na rys. 1 od
ległość ta oznaczona jest jako D(). £>0 jest 
odległością jaką zmierzylibyśmy, gdy
byśmy mogli zatrzymać czas i za po
mocą linijki czy innego miernika dokona
li pomiaru odległości.

Jak widać z rys. 1, czas propagacji, 
czyli czas, jaki zajmuje światłu przeby
cie od miejsca emisji do obserwatora, 
równy jest At = tfj - 1.

Aby policzyć dokładnie, ile wynosi 
odległość kątowa (DĄ), ile bolome- 
tryczna (DL), ile odległość w chwili 
obecnej (D0) albo ile wynosi wiek

Enter values, hit a button For H0 -  72, Om egaM »  0.240. Om eflavac «  0.760, z «  8.200

H0
•
•

0.24 Om egaM •

( U l  z •

Open {Rat)
•
•

'076 Omegavac •
General •

Open sets Om egavac «  0 giving an 
open Universe [if you entered 
Omega^ <
Flat sets Om egavac «  l-O m egaM 
giving a flat Universe.
General uses the Om egavac that 
you entered.

This gives a scale of 4.981 kpc/".
The lum inosity distance P i is 86964.0 Mpc or 283.641 Gly.

1 G ly -  1,000,000,000 light years or 9.461*1026 cm.
1 Gyr = 1,000,000,000 years.

1 Mpc -  1,000,000 parsecs -  3.08568*1024 cm , or 3,261,566 light years.

Tutorial: Part 1 1 Part 2 I Part 3 I Part 4
FAQ I Age I Distances I Bibliography I Relativity 

See the advanced and light travel tim e versions of the calculator. 

lam es Schom bert has written a Python version o f this calculator.

Ned Wright's hom e page

© 1999-2008 Edward L. Wright. If you use this calcu lator while preparing a paper, please cite Wright (2006, PASP, 
118,1711). Last modified on Fri, 09 May 2008 18:18:24 GMT___________________________________________________

Rys. 2. Wygląd Kalkulatora Kosmologicznego dostępnego na stronie http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html

218 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 5/2009

http://urania.pta.edu.pl/jks-distan-
http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html


Wszechświata (tn) lub czas propagacji 
(At), potrzebny jest model kosmologicz
ny, podstawowa znajomość analizy ma
tematycznej i dostęp do odpowiednie
go oprogramowania, gdyż w ogólności 
rozwiązanie nie da się przedstawić za 
pomocą ścisłego wzoru. W XXI w. mi
łośnik astronomii nie musi jednak tego 
wszystkiego znać, wystarczy dostęp do 
Internetu. Całą robo tę może bowiem zro
bić za niego Kosmologiczny Kalkula
tor.

Interface kalkulatora przedstawiony 
jest na rys. 2. Aby uruchomić kalkula
tor, musimy wybrać model kosmolo
giczny. W menu po lewej mamy nastę
pujące pola:
— H0 stała Hubble’a (w jednostkach km 
s~l Mpc '),
■— Qm, czyli ilość materii we Wszech- 
świecie, a dokładniej obecny stosunek 
gęstości materii do gęstości krytycznej,
—  z, czyli przesunięcie ku czerwieni, 
— Q , czyli wartość stałej kosmolo-vac J  J

gicznej (dokładnie stała kosmologiczna 
wynosi A  = 3 Q H ^/c1, gdzie c jest 
prędkością światła),

oraz opcje:
—  naciskając Open dostaniemy wyniki 
dla modelu bez stałej kosmologicznej, 
program założy, że £2m(,= 0,
—  naciskając Fiat dostaniemy wyniki 
dla płaskiego modelu, tzn. bez krzywi
zny przestrzennej, program założy £2 

=  1 " ^
-— naciskając General otrzymamy wy
nik dla wprowadzonych przez nas QJ( 
i Q .

vac

Wyniki są po prawej stronie. Co one 
oznaczają? Prześledzimy przykład z rys. 
2. Wprowadzone wartości to: Hg = 72 
[km s_1 Mpc-1], = 0,24 i przesunię
cie ku czerwieni z = 8,2. Po naciśnięciu 
Fiat dostajemy wyniki dla przestrzen
nie płaskiego Wszechświata. U góry 
w pierwszej linijce powtórzone są dane 
wejściowe („For:...”):

Pierwsza liczba to wiek Wszechświa
ta, czyli czas od Wielkiego Wybuchu 
(ang. since the Big Bang). Wynik wyra
żony jest w gigalatach [Gyr], Jeden Gyr 
to miliard lat. W naszym przykładzie 
wiek Wszechświata wynosi 13,914 mld 
lat.

Drugi wynik to wiek Wszechświata 
w chwili emisji, również wyrażony 
w Gyr. Tu otrzymujemy wynik 659 min 
lat.

Trzeci wynik, to czas propagacji, At 
= t. — t — 13,255 mld lat.0 e  ’

Czwarty wynik to odległość w chwi
li obecnej (D0 —  odległość, jaką zmie
rzylibyśmy, zatrzymując czas i dokonu
jąc pomiaru za pom ocą linijki). Jak 
widać, obiekt o przesunięciu ku czerwie
ni 8,2, który wysłał do nas sygnał 
659 min po Wielkim Wybuchu, w chwili 
obecnej z powodu ekspansji Wszech
św iata znajduje się w odległości 
9452,6 Mpc, czyli ok. 30,831 mld lat 
świetlnych.

Piąty wynik to objętość kuli z obser
watorem w centrum i promieniem rów
nym Dq. Jak łatwo Czytelnik może się 
przekonać, próbując różnych opcji, tyl
ko w przypadku płaskiego Wszechświa
ta V = (4/3yrD03. Dla modeli z nieze- 
rową krzywizną wynik jest już inny. 
Dociekliwy Czytelnik może również 
sprawdzić, który model ma większą ob
jętość: czy ten o ujemnej krzywiźnie 
przestrzennej, czy może ten o dodatniej 
krzywiźnie przestrzennej (w takim wy
padku proszę pamiętać, aby za każdym 
razem ilość materii (QA/) była taka sama. 
Dla przypomnienia: gdy QM + Q vac < 1 
przestrzeń ma ujemną krzywiznę, gdy 
Qm + Q mc = 1 krzywizna przestrzeni za
nika, a gdy Qm + Qiw. > 1 krzywizna 
przestrzeni jest dodatnia.

Szóstym w kolejności wynikiem jest 
odległość kątowa. Jak widać, z powodu 
płaskości modelu Da = (1 +z)DĄ. W ogól
nym przypadku, jak łatwo Czytelnik 
może sprawdzić, D0 ^  (1 +z)D .

Siódmy wynik to rozmiar fizyczny 
obiektu, którego rozmiary kątowe wy
noszą 1 sekundę łuku. Czytelnik może 
więc samodzielnie sprawdzić informa
cję zawartą w wykładzie prof. Sikorskie
go o rozmiarach kątowych (http://ura- 
n ia .p ta .ed u .p l/jk s-d is tan cel.h tm l). 
Biorąc po kolei kilka przesunięć ku czer
wieni, można się przekonać, że istnieje 
pewien maksymalny rozmiar obiektu, 
którego wymiary kątowe wynoszą 1 se
kundę łuku. Na początku, zgodnie z in
tuicją, im dalej taki obiekt się znajduje 
(czyli większe z), to musi być większy. 
Ale potem (dla jeszcze większych z) 
rozmiar osiąga maksimum i zaczyna ma
leć. Dzieje się tak dlatego, iż pomimo 
faktu, że światło dobiega do nas z coraz 
to dalszych (w chwili obecnej) rejonów, 
to jednak na skutek ekspansji Wszech
świata dochodzimy do takiego momen
tu, w którym DA(z2) < DA(z,), mimo iż 
z2> z,. Metodą prób i błędów Czytelnik 
może sam wyznaczyć to miejsce (czyli 
z, t  oraz Da), w którym to zjawisko na

stępuje, a potem sprawdzić, jak położe
nie tego punktu krytycznego (ściślej mó
wiąc horyzontu widocznego -  z różny
mi typami horyzontów w astronomii 
Czytelnik może zapoznać się w artyku
le -> odnośnik do artykułu o horyzon
tach) zmienia się wraz z modelem ko
smologicznym.

Ostatni wynik to odległość bolome- 
tryczna, czyli DL = DA (1+z)2.

Na zakończenie jeszcze jedna uwa
ga. Jeśli, drogi miłośniku astronomii, nie 
masz dostępu do Internetu, ale masz 
w domu komputer, wystarczy, że w ka
fejce internetowej wejdziesz na strony: 

http://www.astro.ucla.edu/~wright/ 
CosmoCalc.html

http://www.astro.ucla.edu/~wright/
CCform.html

http://www.astro.ucla.edu/~wright/
CCout.html
i klikając Save Page As, zapiszesz je 
na dysk. Wówczas w domu będziesz 
mógł korzystać z Kalkulatora bez ko
nieczności łączenia się z Internetem. 
Natomiast jeśli zamiast przesunięcia ku 
czerwieni wolałbyś podawać na wej
ściu nie z, ale czas propagacji w mi
liardach lat (ang. light travel time in 
Gyr), to skorzystaj z następującej wer
sji Kosmologicznego Kalkulatora: 

http://www.astro.ucla.edu/~wright/ 
DlttCalc.html

Dla przypomnienia parametry standar
dowego modelu kosmologicznego to:

H0 *  72 km s-‘ M p c1, QAf =  0,26 
i Q ~  0,74.vac ’

Nie pozostaje więc nic innego, jak 
życzyć Ci dobrej zabawy. Teraz takie 
pytania:

ja k  wysoka musi być obecnie gęstość 
materii (Q w), aby wiek Wszechświata był 
równy wiekowi Ziemi, albo czy obecność 
ciemnej energii (stałej kosmologicznej
—  Q v ) wpływa na zwiększenie czy 
zmniejszenie wieku Wszechświata, nie 
będą stanowiły dla Ciebie problemu.

Dr Krzysztof Bolejko jest adiunk
tem w Centrum Astronomicznym 
PAN w Warszawie. W pracy zajmu
je  się badaniami niejednorodnych 
modeli kosmologicznych i zagadką 
ciemnej energii. W czasie pisania 
tego artykułu przebywał na stażu 
podoktorskim na Uniwersytecie 
Kapsztadzkim w RPA
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Muzyka sfer muzyką dla pokoju
— rozmowa z panią prezes Fundacji „Boryna” Mirosławą Boryną

Red.: Toruńskafundacja „BORYNA ” 
Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką 
zajmuje się przede wszystkim wykorzy
staniem muzyki i dźwięku w terapii, le
czeniu czy redukcji stresu. Organizuje
cie różne wydarzenia, m.in. konferencje, 
koncerty, warsztaty, sesje terapeutycz
ne. Od ja k  dawna działacie?

MB: Jako fundacja funkcjonujemy 
od 2005, ale nasza praca w kierunku po
pularyzacji terapii muzycznej i muzyki 
leczniczej rozpoczęła się w latach 80., 
kiedy wraz z mężem Andrzejem jako 
ANANDA MUSIC, wprowadziliśmy na 
polski rynek muzykę etniczną, relaksa
cyjną, tworzoną przez światowe auto
rytety i pionierów leczenia muzyką 
i dźwiękiem.

Red.: Skąd się wzięli ci muzycy?
MB: Są to amerykańscy artyści, 

z którymi kontaktowaliśmy się już na 
początku lat 80., kilkoro z nich mieli
śmy okazję spotkać osobiście podczas 
naszego pobytu w Los Angeles w latach 
1990— 1991.

Red.: Jakie są związki Waszej dzia
łalności z astronomią?

MB: W ramach naszego projektu 
„Muzyka Sfer”, stanowiącego trzecie 
z kolei przedsięwzięcie akcji „My Mu
sie for Peace”, zajmujemy się właśnie or
ganizacją konferencji, która ma być in
terdyscyplinarną debatą dotyczącą 
związków między muzyką a Wszech
światem, praw rządzących zarówno Ko
smosem, istotami żywymi, jak i kompo
zycjami muzycznymi, bezpośredniego 
oddziaływania dźwięku na człowieka 
a zarazem naukowych podstaw zarówno 
muzykoterapii, jak i rozwijającej się na
uki —  sonoterapii. Mamy nadzieję, że 
stanie się ona też sposobnością do zapre
zentowania najnowszych badań i odkryć 
w dziedzinie astronomii.

Red.: O jakich  związkach między 
muzyką a astronomią będzie mowa?

MB: W szczególności mogę wymie
nić tu choćby odzwierciedlenie porząd
ku Wszechświata w muzyce, badania 
prowadzone przez NASA nad dźwięka

mi planet, badania nad wibracjam i 
i wpływem dźwięku na materię, wpływ 
wyników badań naukowych na kompo
nowanie muzyki albo struktury takie jak 
ciąg Fibonacciego czy Zasada Złotego 
Podziału, które można odnaleźć zarów
no w naturze, jak i w sztuce.

Red.: Czy wiadomo już, kto weźmie 
udział w konferencji?

MB: Wystąpią naukowcy z UMK, 
m.in. prof. Włodzisław Duch, kierow
nik Katedry Informatyki Stosowanej 
Wydziału Fizyki UMK, kognitywista, 
ekspert m. in. w dziedzinie sieci neuro
nowych, prof. Andrzej Woszczyk, prezes 
Toruńskiego Towarzystwa Naukowego.

Gośćmi specjalnymi mają być znani 
muzycy. Wystąpi polski kompozytor 
Józef Skrzek, instrumentalista, twórca 
grupy SBB. Zapoczątkował w Polsce 
muzykę, którą można określić jako „ko
smiczną”, graną w planetariach. Jest też 
twórcą festiwalu muzyki na instrumen
ty klawiszowe „Schody do Nieba”, od
bywającego się w Planetarium w Cho
rzowie.

Ostatnio dość często pojawia się 
w Toruniu, w tym dwukrotnie zaproszo
ny przez naszą fundację. W czasie tych 
wizyt był gościem specjalnym konferen
cji w 2008 r. na UMK i panelu dysku
syjnego w V liceum Ogólnokształcącym 
w czerwcu tego roku, w debacie wystą
pił też toruński muzyk Zbigniew Krzy- 
wański.

Red.: Mają być też sławy muzyczne 
spoza Polski.

MB: Pracujemy nad sprowadzeniem 
Kitaro, znanego japońskiego multiinstru- 
mentalisty, kompozytora, twórcy muzy
ki filmowej, znanego w Polsce i popu
larnego w latach 80., szczególnie dzięki 
kompozycji „Silk Road” . Będzie to 
pierwsze wystąpienie Kitaro w Polsce.

Red.: A koncert? Czy jest szansa na 
to, aby Kitaro wystąpił w Polsce?

MB: Jest i to duża, od kilku lat pro
wadzimy starania w tym kierunku. Przy 
okazji swojego udziału w konferencji 
Kitaro będzie mógł osobiście odwiedzić

miejsce, w którym odbędzie się jego 
koncert na Wiśle w 2010 r., planowany 
na 6 sierpnia, z okazji 65 rocznicy ata
ków nuklearnych na Hiroszimę i Naga
saki. W koncercie wystąpi też Józef 
Skrzek.

O muzyce Kitaro pisalismy na łamach „Ura- 
nii-PA" w nr 6/2003.

Red.: Słyszałem też o innych wielkich 
nazwiskach

MB: Oczekujemy także na odpowie
dzi od światowej sławy artysty Mike’a 
Oldfielda (jego ostatnia płyta nosi tytuł 
„Muzyka sfer” -  przyp. red.), znanego 
fanom muzyki elektronicznej twórcy 
„kosmicznej” muzyki Jonna Serrie. Pla
nowany jest również specjalny przekaz 
na DVD dla uczestników konferencji od 
gitarzysty legendarnej grupy Queen 
(a przy okazji doktora astronomii) Bria- 
na Maya. Liczymy na udział innych mu
zyków, autorytetów naukowych z dzie
dziny astronomii, fizyki, muzykologii 
i muzykoterapii.

Red.: Konferencja będzie miała za
tem charakter otwarty. Do kogo jest ad
resowana?

MB: Do szerokiego kręgu odbiorców, 
zarówno tych, których fascynuje nauka, 
szczególnie astronomia, jak i tych, któ
rzy interesują się dobrą muzyką, terapią 
muzyką i dźwiękiem, medycyną, na
uczaniem i uczeniem się, opiekunów 
osób niepełnosprawnych, rehabilitan
tów, rodziców. Mamy nadzieję, że za-
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równo sama tematyka, jak i udział zna
komitych osobistości przyciągną wielu 
studentów różnych kierunków i miesz
kańców Torunia i okolic.

Zapraszamy też uczniów szkół śred
nich oraz gimnazjów.

Red.: Kiedy coś będzie pewne?
MB: Ciągle trwają rozmowy z arty

stami i naukowcami. Na bieżąco naj
nowsze informacje na ten temat śledzić 
można na naszej stronie internetowej 
http://www.borynafoundation.com/.

Red.: Udział znamienitych muzy
ków sugeruje, że w ramach projektu 
„Muzyka Sfer" odbędą się ich kon
certy...

MB: Jak na razie pewny jest koncert 
Józefa Skrzeka, który odbędzie się 
w jednym z toruńskich kościołów. Bę
dzie to koncert na organy i na instrumen
ty klawiszowe — majestatyczne miste
rium z towarzyszeniem sopranów 
i skrzypiec. Artyście towarzyszyć będą 
sopranistki Roksana Vikaluk, Aleksan
dra Poniszowska i Beata Mańkowska.

Red.: Czy znany jest już termin wy
darzenia?

MB: Wszystko wskazuje na to, że 
odbędzie się ona w drugiej połowie 
grudnia tego roku.

Red.: Konferencja powinna więcjesz
cze pięknie wpisać się w obchody Mię
dzynarodowego Roku Astronomii.

MB: Oczywiście, chcemy nie tylko 
uwieńczyć obchody MRA, ale także 
przyczynić się do promocji Torunia w ra
mach ubiegania się o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016, a także, poprzez 
udział w niej Kitaro, stanowić wkład do 
obchodów 90 rocznicy ustanowienia sto
sunków dyplomatycznych między Polską 
a Japonią. Chcielibyśmy, aby nasze 
przedsięwzięcie przyczyniło się do po
pularyzacji i rozwoju wiedzy astrono
micznej a także rozbudzania pasji badaw
czej wśród młodego pokolenia. Naszym 
celem jest także przygotowanie świado
mych odbiorców i uczestników kultury 
wśród wszystkich grup wiekowych, zdol
nych do odbioru muzyki o wysokim po
ziomie artystycznym, niosącej piękne, 
głębokie przesłanie.

Red.: Przyświecają Wam piękne cele. 
Czy możecie liczyć na wsparcie innych 
instytucji?

MB: Zostaliśmy wyłonieni w Kon
kursie Ofert Prezydenta Miasta Torunia 
dotyczącym właśnie Międzynarodowe
go Roku Astronomii. Na organizację 
konferencji przyznano nam dotację.

Naszymi Partnerami mają się stać 
Toruńskie Towarzystwo Naukowe oraz 
UMK, choć jeszcze nie wiadomo, jaki 
dokładnie będzie to wydział. Prowadzi
my też rozmowy o współpracy z insty
tucją Toruń 2016.

Jest to duże przedsięwzięcie. Zapra
szamy też inne instytucje i organizacje 
do współpracy.

Dotacja, którą nam przyznano, jest 
niewielka. Aby realizacja wydarzenia 
przebiegała pomyślnie i abyśmy mogli 
cieszyć się obecnością wielkich znako
mitości, potrzebna jest pomoc, dlatego 
zwracamy się do instytucji, firm i osób 
prywatnych o wsparcie finansowe.

Red.: Dziękuję za rozmowę. Życzymy 
Wam powodzenia, jednocześnie zachęca

jąc czytelników „ Uranii ” do udziału 
w konferencji i zaglądania na stronę http:/ 
/www. borynafoundation. com/.

W imieniu redakcji „ Uranii-PA " rozmowę 
prowadził Jacek Drążkowski

2nd International Symposium on Dark-sky Parks & 2nd Dark-sky Camp:

Why to come?
— Quality lectures of international experts
—  Night observations in one of the darkest spots in Europe 

(stars of up to 7th magnitude can be seen!)
— Beautiful setting of a Nature park
— Low prices

Topics:
— Light pollution as a threat to astronomy as a science and 

a hobby, nature and environment
— Night sky and nocturnal nature as a natural and cultural 

value
— Why and how to act on light pollution
— The role of protected areas in reducing light pollution
— Toursim opportunities in night-sky

Please visit http://www.darkskyparks.org to find out more.

Drustvo Temno nebo Slovenije 
Dark-sky Slovenia
Initiative for an International Association of Dark-sky Parks 
Teslova 30
1000 Ljubljana, Slovenia 
darksky@tp-lj.si 
http.V/www.temnonebo.org 
Tel. +386 14776653 
Skype: darksky2007

Lastovo island, Nature park, Croatia 

14.-19. September 2009
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Six-Degree Field 
Galaxy Survey

Właśnie powstała bardzo szczegółowa 
mapa galaktyk znajdujących się w od
ległości do około 2 mld lat świetlnych 
od Ziemi, czyli — w skali astronomicz
nej — w naszym sąsiedztwie. Mapa 
Six-Degree Field Galaxy Survey 
(6dFGS) powstała dzięki obserwacjom 
przy użyciu 1,2-m teleskopu Schmidta 
należącego do Angielsko-Australijskie- 
go Obserwatorium (AAO) we wschod
niej Australii.

Najnowsze pomiary są szersze, ale 
badają otoczenie bliższe nam niż po
przednie, zakrojone na szeroką skalę 
badania pod nazwą Sloan Digital Sky 
Survey. Obserwacje 6dFGS pokrywają 
dwa razy większą powierzchnię nieba 
niż SDSS. Zmierzono pozycję ponad 
110 tys. galaktyk, co stanowi ponad 
80% galaktyk widocznych na półkuli 
południowej do odległości ok. 2 mld lat 
świetlnych (czyli do przesunięcia ku 
czerwieni z = 0,15). Badania pokazały 
szczegółowo galaktyki ułożone w łań
cuchy, tworzące gromady oraz ponad 
500 pustek, czyli obszarów, w których 
galaktyk nie widać.

Podjęto również próbę rozseparo- 
wania dwu ruchów, które składają się 
na obserwowany ruch galaktyki, ruch

własny będący wynikiem oddziaływa
nia grawitacyjnego oraz ruch wywoła
ny rozszerzaniem Wszechświata. Dla 
około 10% mierzonych galaktyk próbuje 
się oddzielić te dwie składowe prędko
ści. Jak dotychczas są to największe 
badania ruchów własnych galaktyk. 
Znając natomiast ruch galaktyk, moż
na zmierzyć siły grawitacyjne, jakie 
między nimi działają i stworzyć mapę 
rozkładu materii: świecącej i niewidocz
nej.

Jak mierzy się ruch własny galak
tyk? Porównuje się odległość do galak
tyki wyliczoną z pomiaru przesunięcia 
ku czerwieni w widmie obiektu z odleg
łością wyznaczoną na podstawie we
wnętrznych własności galaktyki uzy
skanych z pomiarów szerokości linii 
widmowych w galaktyce. Od pomysłu 
do realizacji tego projektu minęło nie
mal 10 lat. Spektrograf wybudowany 
specjalnie do tych badań mierzył jed
nocześnie aż 150 widm. Próbka obser
wowanych galaktyk została wybrana na 
podstawie danych z Katalogu Źródeł 
Rozciągłych 2MASS (2 Micron Ali Sky 
Survey) — atlasu źródeł rozciągłych wi
docznych w podczerwieni. Wybrano ten 
katalog, ponieważ fale podczerwone 
lepiej przenikają przez pył niż światło 
widzialne, (kz)
Źródło: Spaceflightnow.com

na rozkładówce:

Struktury wielkoskalowe 
w Lokalnym Wszechświecie

Abell 634 y
Cluster (0.025) > ,

\  Virgo Ck

t Shapley Concentration (0.048+)

Norma 6. 
Great Attractor 

(0.016)

Fornax Cluster (20 Mpc) 

cluster (0.067)

Mapa pobliskiego Kosmosu w bliskiej podczerwieni. Dane fotometryczne pochodzą z Ka
talogu Źródeł Rozciągłych 2MASS. Kolory odpowiadają odległości: fioletowe to obiekty 
nam bliskie, czerwone sięgają odległości z = 0,1 czyli 1,3 mld lat świetlnych. Najważniej
sze struktury zostały podpisane, w nawiasie podano wartość redshiftu lub odległość w Mpc. 
Źródło: IPAC/Caltech

Fot. Zdjęcie z kosmicznego teleskopu Hub- 
ble’a wykonane 23 lipca w zakresie widzial
nym. Źródło: ESA

Nowa plama 
na Jowiszu

19 lipca astronom amator Anthony 
Wesley z Australii odkrył nową plamę 
na Jowiszu. W planetę uderzyła kome
ta lub pianetoida. Podobne zjawisko 
mieliśmy okazję oglądać na Jowiszu 15 
lat temu, gdy w lipcu 1994 r. kometa 
Shoemaker-Levy uderzyła w gazowe
go olbrzyma.

Astronomowie mieli szczęście, po
nieważ kosmiczny teleskop Hubble’a 
mógł obserwować to rzadkie zjawisko 
nowymi „oczami”, przy pomocy zainsta
lowanej w maju kamery WFC3. Niestety 
kamera nie jest jeszcze w 
pełni skalibrowana, dlate
go po pełnej kalibracji 
zdjęcia będą jeszcze lep
sze.

Uczeni połączyli obser
wacje teleskopem Hub
ble’a z obserwacjami na
ziemnymi z zakresu pod
czerwonego, co pozwoliło 
popatrzeć nieco w głąb 
struktury powstającej pla
my. Powiększająca się pla
ma jest dwa razy większa 
od Europy. Widoczne są 
również resztki obiektu, 
który uderzył w planetę 
i turbulencje powstałe na 
skutek zderzenia w atmo
sferze Jowisza.

Szacuje się, że obiekt 
miał rozmiar kilku boisk pił
karskich. Siła wybuchu 
była tysiące razy silniejsza 
niż ta, która wywołała ka
tastrofę tunguską, gdy 
w 1908 r. w ziemską at
mosferę wpadła pianeto
ida lub kometa.

(kz)
Źródło: ESA
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Obserwacje zaćmienia Słońca 2009 w Chinach
nia PTMA, składał zaraz w drugim dniu 
pobytu w Szanghaju, w Świątyni (Jade) 
Nefrytowego Buddy, odpowiednie proś
by i modły o pogodę wraz z kadzideł
kami; niestety, one też nie pomogły. 
Cały czas temperatura powietrza, przy 
dużej wilgotności, utrzymywała się po
wyżej 30°C. W miarę zbliżania się fazy 
maksymalnej zaćmienia (około 9.40, 
czyli 3.40 naszego czasu) temperatura 
systematycznie obniżała się do około 
26° i być może to zjawisko spotęgowało 
tę ulewę. Ale w sumie, nie samym za
ćmieniem nasza grupa żyła, bowiem po
nadto czekał nas bogaty program tury
styczny.

Zscznę może od powrotu z Chin, 
niestety na tarczy. Wszystko, po 
co w zasadzie tam pojechaliśmy, 

a mogliśmy zobaczyć i zarejestrować, to 
tylko widok częściowego zaćmienia 
Słońca, bowiem na jakieś 10 minut przed 
początkiem drugiego kontaktu, w miej
scu, gdzie prowadziliśmy obserwacje, 
rozpętała się tropikalna burza, z ulewą 
trwającą dobre 4 godziny.

Wracając z Szanghaju via Helsinki, 
lądowaliśmy w Warszawie późnym po
południem 28 lipca, też w obfitym desz
czu i przy porywistym wietrze. Ponieważ 
przy powrocie nie było odpowiedniego 
połączenia lotniczego Helsinek z Krako
wem, czekał na nas w War
szawie, na 30-osobową 
grupę zaćm ieniowców 
z MOA, zamówiony auto
kar. Koło północy 28/29 
lipca, dojeżdżając do Pla
cu Centralnego w Nowej 
Hucie, zauważyłem nad 
sklepem świecący neon 
„DRÓB”. Mimo zmęczenia 
podróżą trwającą prawie 
24 godziny, zrozumiałem 
po wizycie w Chinach, dla
czego nazywa się to „drób".
Tam bowiem kurczaka czy 
kaczkę po pekińsku serwu
je się pocięte na malutkie kawałki wraz 
z kosteczkami, które wypluwa się dys
kretnie na talerz. W czasie posiłków, 
w zasadzie najczęściej posługiwaliśmy 
się pałeczkami, ale na podorędziu ser
wowano na wszelki wypadek widelec.
Nie stanowiło to dla naszej grupy żad
nego problemu, ponieważ przed wyjaz
dem do Chin przeszliśmy przez 10 ko
lejnych piątków dwugodzinne odpowied
nie przeszkolenie, dotyczące m.in.: ję
zyka, kultury, obyczajów i historii Chin, 
które prowadziła Pani dr J. Wardęga.
Wszystko dzięki podpisanej umowie 
pomiędzy Młodzieżowym Obserwato
rium Astronomicznym w Niepołomicach 
a Centrum Języka i Kultury Chińskiej 
z Instytutu Konfucjusza w Krakowie, re
prezentowanym przez dyrektora tegoż 
Instytutu, dr. Bogdana Zemanka. Dzięki 
tym wspaniałym lekcjom, byliśmy przy
gotowani na spotkanie z Państwem 
Środka, chyba w dostatecznym stopniu, 
ale rzeczywistość przekroczyła wszelkie 
najśmielsze nasze oczekiwania, w po
zytywnym sensie tego słowa. Na pogo
dę niestety nie mieliśmy żadnego wpły
wu, mimo że dr Henryk Brancewicz, jako 
współorganizator tej eskapady z ramie- ...i te dzisiejsze: supernowoczesne centrum Szanghaju z imponującymi wieżowcami

Chiny tradycyjne, wczorajsze...

Wylatywaliśmy z Krakowa 16 lipca 
o 11.30 fińskimi liniami do Helsinek, 
a stamtąd, startując o 17.10, po 10 go
dzinach lotu lądowaliśmy rano, już 17 lip
ca o godz. 7 w Szanghaju (u nas 1 po 
północy). Po przejściu przez kordon sa
nitarny, paszportowy i celny, czekała na 
nas z firmy SAL TOURS przewodniczka

anglojęzyczna Chen Xiao Ling, do któ
rej zwracaliśmy się „Zosia”.

Zaskoczyła nas w Szanghaju nowo
czesność i rozmiar dworca lotniczego 
w dzielnicy Pudong, a na zewnątrz oba
lające gorąco. Na szczęście autobus był 
klimatyzowany, a on tam może podje
chać, w odróżnieniu od Warszawy, pod 
same drzwi wyjściowe terminalu przylo
tów czy odlotów, więc błyskawicznie za
pakowaliśmy nasze bagaże i szerokimi 
autostradami, obok linii kolei magnetycz
nej „maglev”, dotarliśmy do centrum mia
sta, podziwiając wielopoziomowe skrzy
żowania i niezwykle wysokie budynki, 
istne drapacze chmur, wśród których 
zwraca uwagę budynek o wysokości 
470 m. Ze względu na kształt i wygląd 
przez nas został nazwany „otwieraczem” 
do kapslowanych butelek. W czasie jaz
dy autobusem Zosia poinformowała nas 
z grubsza o programie pobytu w Szang
haju, liczącym około 21-25 min miesz
kańców, o problemach z tym związa
nych, o przygotowaniach miasta do 
EXPO 2010, a po zakwaterowaniu 
w hotelu SWAN od razu z marszu rzu
ciliśmy się w wir zwiedzania miasta.

Nasza 30-osobowa grupa podzieliła 
się na dwie podgrupy „seniorów” (17 
osób) i .juniorów” (13 osób) — nazwy 
nie były jednak adekwatne do wieku, jak
by na to wskazywały, lecz związane 
z różnym programem, a zatem i ceną po
bytu w Chinach. Wspólnie spędziliśmy 
pierwszy i ostatni dzień pobytu w Szang
haju oraz środę 22 lipca, dzień całkowi
tego zaćmienia Słońca. Dzień ten spę
dziliśmy na terenie folwarku Jinshan 
Langxia, jakąś godzinę jazdy autostradą
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Replika astrolabium używanego w XVII—XVIII w.

z City na południowy zachód od centrum 
miasta. Jeden z najmłodszych uczest
ników obserwacji zaćmienia, Artur So- 
snal, wyznaczył przy pomocy GPS śred
nią pozycję naszego miejsca obserwa
cyjnego: A = +30 47’14,8” 4> = 128 
09’06,6” E, przy h = 8 m n.p.m. Na po
cieszenie można dodać, iż oprócz na
szej grupy z Polski byli Słowacy, Belgo
wie, Amerykanie, Grecy, Chińczycy 
i wszystkim nam tam dolało równo!

Jeszcze przed obiadem obejrzeliśmy 
panoramę miasta i słynny Bund z plat
formy widokowej TV wieży „Perły 
Wschodu” i płynącą u jej stóp rzekę Hu- 
angpu, po której odbyliśmy piękny rejs 
statkiem. Następnie zwiedziliśmy Mu
zeum Historii Szanghaju, a potem Akwa
rium — właściwsza nazwa to chyba 
Oceanarium Szanghajskie, które wywar
ło na nas mimo zmęczenia aklimaty
zacją niesamowite wrażenie. Następne
go dnia zwiedziliśmy Świątynię Nefryto
wego Buddy, następnie Plac Ludowy 
i bogate zbiory Muzeum Szanghajskie- 
go, gdzie spędziliśmy ładnych parę go
dzin. Można było łatwo sobie wyobra
zić, jak bogatsze byłyby te zbiory, gdyby 
nie „rewolucja kulturalna”. Wieczorem 
zaś obejrzeliśmy piękne widowisko akro
batyczne w Teatrze Szanghajskim na 
Placu Ludowym.

W niedzielę 19 lipca gościliśmy 
w Suzhou, mieście pięknych tradycyj
nych ogrodów, zaledwie około 2 godz. 
jazdy autostradą z Szanghaju. To jedna 
z wielu dawnych stolic Chin. Obecnie li
czy około 6 min mieszkańców. Po dro
dze widzieliśmy nowoczesne zakłady 
przemysłowe, m.in. elektroniczne, zaj
mujące się nanotechnologią dla przy-

Replika historycznego kwadrantu z XVII w. 
w „starym” Obserwatorium Pekińskim

szłości. Tam też zwiedzili
śmy sławny ogród „Pokor
nego Zarządcy” — najwięk
szy w Suzhou, a wizyta 
w manufakturze jedwabiu 
dała nam możliwość po
znania procesu produkcji 
oraz dokonania zakupów 
gotowych wyrobów w przy
fabrycznym sklepie. Potem 
zwiedziliśmy zabytkową 
pagodę Północnej Świąty
ni, pochodzącą z XVIII w. 
i ciekawe zbiory Muzeum 
Seksu. Zwiedziliśmy też 
Ogród Harmonii — niewiel
ki, ale piękny park założony jeszcze za 
panowania dynastii Qing. Podziwialiśmy 
malownicze pawilony położone nad sta
wami, na których królowały kwitnące lo
tosy, a na ich brzegach egzotyczne ro
śliny, drzewka bonsai i oryginalne skały. 
Zwiedziliśmy Instytut Hafciarstwa, sły
nący w świecie z oryginalnego haftu 
dwustronnego i tam też, w lokalnej re
stauracji, zjedliśmy kolację, podziwia
jąc jednocześnie prezentowaną nam 
sztukę haftu.

Przez następne dwa dni gościliśmy 
w Hangzhou i okolicy. Zwiedziliśmy Ton- 
gli, „miasteczko”, jak je Zosia nazwała, 
bowiem liczy tylko 1,5 min ludności. Ton- 
gli położone jest praktycznie jak Wene
cja na wodzie, poprzecinane licznymi ka
nałami, z drewnianymi domami przeglą
dającymi się w wodach kanałów i licz
nymi mostkami łączącymi ich brzegi. 
Myślę, że szczególnie zapadła wszyst
kim w pamięci przejażdżka specjalnymi 
dżonkami po tych kanałach, a sterowa
nymi i napędzanymi przez Chinki przy 
pomocy tylko jednego wiosła. Wizytowa
liśmy i degustowaliśmy zieloną herbatę 
na plantacji w Longji. Wieczorem zaś 
obejrzeliśmy piękny spektakl związany 
z historią Chin w tamtejszym teatrze. 
Zachwyciły nas niezwykłe, piękne stro
je, muzyka oraz efekty świetlne i lasero
we, wodne kaskady i race. Nic dziwne
go, bowiem miastem Hangzhou szcze
gólnie zachwycał się w XIII w. Marco 
Polo, spędzając w Chinach aż 17 lat, 
a my zaledwie dwa dni.

Wieczór 21 lipca spędziliśmy na wi
zycie w miasteczku Jinshan Fengjing, 
gdzie zwiedziliśmy urocze uliczki, bieg
nące wzdłuż kanałów i starej zabudo
wy, oraz zjedliśmy kolację podaną nam 
zgodnie z lokalną tradycyjną kuchnią 
chińską. Niestety, nie mogliśmy zbyt 
długo cieszyć się niesamowitą wprost 
atmosferą bowiem zaczęło zbierać się 
na burzę. Część grupy, która wybrała

się do hotelu pieszo, zmokła w szalo
nej ulewie. Pioruny biły tak blisko i czę
sto, że w pewnej chwili przygasło na
wet światło w Jinxuan Holiday Hotel.
0 godzinie 22 w holu hotelowym odby
ła się tradycyjna narada całej grupy 
przed nadchodzącym dniem całkowite
go zaćmienia Słońca, a prowadzili ją 
mgr M. Jagła i dr H. Brancewicz. Burzo
wa aura nie nastrajała nas optymistycz
nie, ale wszyscy liczyli na zmianę po
gody po burzy, a może na cud. Nieste
ty, jak pisałem powyżej, cudu nie było. 
Przez chmury udało nam się zrobić parę 
zdjęć z fazy częściowej, potem ulewa
1 egipskie ciemności. Trudno. Taki jest 
los obserwatora, a zaćmień Słońca 
w szczególności. Co prawda nie widzie
liśmy korony słonecznej i pereł Bailleya, 
ale organizatorzy zarówno w Szangha
ju, jak i później w Pekinie, prowadzący 
grupy wycieczkowe, obowiązkowo 
(taką mają umowę z firmami turystycz
nymi) zaprowadzili nas do sklepu z per
łami, gdzie można było je oglądać w naj
rozmaitszych kolorach i zastosowa
niach i oczywiście zakupić, po być może 
atrakcyjnych cenach. Już wieczorem 22 
lipca na dworcu kolejowym w Szangha
ju, gdy oczekiwaliśmy na pociąg do Pe
kinu, można było kupić gazety popołu
dniowe ze zdjęciami całkowitego za
ćmienia Słońca, z czego każdy z nas 
skorzystał. Pociągiem sypialnym, po 10 
godzinach jazdy, z chwilową prędkością 
ponad 205 km/h, znaleźliśmy się w Pe
kinie (Beijing) odległym od Szanghaju 
o 1500 km. Zastanawialiśmy się nad 
formatem biletu na pociąg sypialny, 
gdyż był on rozmiaru nieco tylko więk
szego jak przeciętna wizytówka. Jakiż 
to też będzie ten pociąg? To przeszło 
nasze wyobrażenia. Czysty, jasny, prze
stronny, wygodny, szybki, jednym sło
wem nowoczesny. Po zakończonej 
podróży czekało nas zwiedzanie Peki
nu, co po wygodnie przespanej w po-
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ciągu nocy, nie stanowiło żadnego pro
blemu.

W stolicy Państwa Środka zabawili
śmy 4 dni. Zaczęliśmy zwiedzanie, 
po zakwaterowaniu w New Rainbow 
Hotel, od Świątyni Yonghe Gong Lamy, 
a następnie wyruszyliśmy do Świątyni 
Konfucjusza. Tam już przed wiekami 
kształciły się kadry urzędnicze dla po
trzeb państwa, o czym dobitnie świadczą 
wyryte ich nazwiska na kamiennych 
obeliskach. Na zakończenie dnia, 23 lip- 
ca wizytowaliśmy stare XVIII-wieczne 
Obserwatorium Astronomiczne. Były 
tam prezentowane reprodukcje kwa- 
drantów, sekstansów, gnomonów 
z tamtej epoki oraz popiersia zasłużo
nych astronomów cesarskich z epoki 
Ming i Qing. Nie brakowało też planszy 
związanej z MRA 2009 i podobiznami 
Kopernika i Galileusza. Można było ku
pić parasol z naniesionąod spodu mapą 
nieba, z zaznaczonymi najjaśniejszymi 
gwiazdami. Następnego dnia przema
szerowaliśmy przez największy plac 
w Pekinie (44 ha) Tian’anmen, czyli Plac 
Niebiańskiego Spokoju. Był on zapeł
niony po brzegi pielgrzymującymi do 
grobu Mao Chińczykami i zagraniczny
mi turystami, wśród których roiło się od 
milicji i wojska. Wcześniej, poza Peki
nem, praktycznie trudno było dostrzec 
milicjanta. Tu dominowali. Stojąc i ci
snąc się w obfitej kolejce, weszliśmy 
wreszcie przez Wielką Bramę do Za
kazanego Miasta, gdzie była swego 
czasu rezydencja 24 cesarzy z dwóch 
ostatnich dynastii; Ming i Qing. Kroki 
nasze przy wejściu śledził, zawieszony 
na murach, olbrzymi portret Mao, zaś 
plecaki i torebki podlegały obowiązko
wemu prześwietleniu, jak na lotnisku. 
Po wielogodzinnym zwiedzaniu Zaka
zanego Miasta musieliśmy obowiązko
wo odwiedzić sklep z perłami. Tam 
można było wypić dobrą kawę za 25 
juanów. Po południu udaliśmy się na 
kopiec — Jingshan Park — czyli Wzgó
rze Węglowe, które zostało sztucznie 
usypane z ziemi wybranej z 50-m sze
rokości fosy otaczającej Zakazane Mia
sto. Ze szczytu widać panoramę Peki
nu i złote dachy Zakazanego Miasta, 
a więc mogliśmy podziwiać jego ogrom. 
Natomiast 25 lipca popłynęliśmy sta
teczkiem sławnym Kanałem Cesarskim 
do letniej rezydencji cesarzy z dynastii 
Ming i Qing, a następnie w drodze na 
Wielki Mur Chiński wstąpiliśmy najpierw 
na teren 13 grobowców cesarzy z dy
nastii Ming, z których tylko jeden się 
zwiedza. Potem zaliczyliśmy szlifiernię 
półszlachetnych kamieni i oczywiście

obligatoryjnie sklep. Przyjechaliśmy 
wreszcie zwiedzić Wielki Mur na prze
łęczy Juyongguan. Ogromem ta budow
la na każdym turyście robi niesamowi
te wrażenie, liczy w sumie ponad 
4300 km długości, a początki jej budo
wy datująsię na III w. p.n.e. Po dwugo
dzinnym spacerze po tych szarych 
w kolorze murach powróciliśmy do Pe
kinu, aby zwiedzić miejsce Olimpiady 
Beijing 2008. Trzeba przyznać, że te 
dwa „obiekty” współgrają ze sobą ogro
mem, pomimo że dzielą je wieki. Nie 
zdążyliśmy na czas otwarcia stadionu 
„ptasiego gniazda”, gdyż był wypadek 
na autostradzie i staliśmy w korku po
nad godzinę, ale i tak z zewnątrz 
wszystkie obiekty i miasteczko olimpij
skie pięknie się prezentują. Dodatkową 
atrakcją były dziesiątki wypuszczonych 
najrozmaitszych kształtów latawców 
przez licznie spacerujące rodziny chiń
skie z dziećmi. Nad porządkiem czu
wała dość licznie obecna milicja. Wie
czorem był czas na spacery po mieście 
i obserwacje nocnego życia mieszkań
ców Pekinu. Nazajutrz zwiedziliśmy 
Świątynię Harmonii i Pokoju — naj
większą i najważniejszą świątynię lama- 
istyczną w Pekinie. Następnie przeje
chaliśmy do Świątyni Nieba — miejsca, 
gdzie cesarze z dynastii Ming i Qing 
wznosili modły o pomyślne plony. Głów
ny pawilon, ze względu na wielokopu- 
lasty kształt, jest symbolem Pekinu. 
Wszystkie te świątynie o przepięknej 
tradycyjnej chińskiej architekturze ota
czają olbrzymie place, mogące pomie
ścić co najmniej kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi. Nie ominęła nas też przejażdżka 
rikszami po terenie tzw. „hutongów”, 
czyli wąskich uliczek najstarszych dziel
nic Pekinu. Wizytowaliśmy też „przy
padkowy" dom rodziny chińskiej. Po 
dwóch godzinach wolnego czasu na 
zakupy czekał nas transfer na dworzec 
kolejowy w Pekinie i nocnym ekspre
sem wróciliśmy do Szanghaju. Cały 
dzień 27 lipca poświęciliśmy na zwie
dzanie starego i nowego miasta. Zde
cydowaliśmy się przejechać tam i z po
wrotem „maglevem”. Niestety, nasza 
Zosia nie wiedziała, że przed połu
dniem, kiedy nim jechaliśmy, pociąg ten 
pędzi „tylko” z prędkością 301 km/h, 
a dopiero po południu 431 km/h; ale i tak 
warto było poświecić na tę przyjemność 
100 juanów. Może i my kiedyś docze
kamy się u nas tej mniejszej prędkości 
pociągów? Po tej przejażdżce wybrali
śmy się na nowo zbudowany „Lupu 
Bridge”, który jest, oprócz licznych wie
żowców, wizytówką finansowej potęgi

rozmaitości

Oficjalna maskotka Expo 2010 — przesym
patyczny stwór HAIBAO

Szanghaju. Z jego zawrotnej wysoko
ści oglądaliśmy trwające prace budow
lane na terenie przyszłorocznych tar
gów światowych EXPO 2010. Nie do
wiedzieliśmy się tam, w którym miejscu 
będzie stał polski pawilon, tego też nie 
wiedziała nasza Zosia. Dopiero bowiem 
— jak doniosła nasza prasa — 4 sierp
nia została uroczyście wbita pierwsza 
łopata pod budowę polskiego pawilo
nu. Całe szczęście, że nie będzie za
tem bojkotu tej imprezy przez nasze 
władze — jak to było z Olimpiadą 
w 2008 r. Maskotką tej gigantycznej im
prezy jest przesympatyczny stwór HA- 
IBAO w kolorze niebieskim. Widać 
wszędzie w Szanghaju tę maskotkę, 
której towarzyszą zdjęcia przyszłych 
wspaniałych budowli, rozbudowy sieci 
autostrad i metra oraz napis: BETTER 
CITY — BETTER LIFE. Zwiedzając sta
re miasto, a właściwie tamtejsze huton- 
gi, widać, że zostały one zbudowane 
w starej formie na nowo, z pełnym wy
posażeniem we wszystkie media. 
W tych hutongach, przysposobionych 
na inwazję turystów, można zjeść i ku
pić wszystko, jak to się mówi, czego 
dusza i ciało zapragną.

Poza tym rzuca się szczególnie 
w Chinach w oczy czystość i jeszcze raz 
czystość: na ulicach, w pociągach, au
tobusach, metrze i hotelach. Na ulicach 
miasta widać mnóstwo nowoczesnych 
marek aut, natomiast rowery i skutery, 
których tu jeździ mnóstwo — chyba 
w trosce o środowisko — wyposażone 
są w akumulatory, dlatego suną bezgło
śnie i trzeba na nie uważać, gdyż czę
sto wieczorem Chińczycy jeżdżą bez 
świateł. Jeszcze ostatnie zakupy i wie-
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in memoriam

Bernard KRYGIER (1933—2009)
emard Jakub Krygier urodził się 

■ ■ ^ ^ 2 4  lipca 1933 r. we wsi Bożeje- 
■ ■ ^ w i c e  w woj. bydgoskim, w ro

dzinie rolniczej. Wykształcenie średnie 
uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Braci Śniadeckich w Żninie, gdzie 
zdał maturę w 1951 r. Studia wyższe 
odbył na Uniwersytecie Mikołaja Ko
pernika w latach 1953-1958, uzyskując 
magisterium z astrofizyki pod kierow
nictwem prof. W. Iwanowskiej. Radio
we obserwacje korony słonecznej przy 
pomocy zakryć radioźródeł przez koro
ną słoneczną były tematem Jego rozpra
wy doktorskiej obronionej w 1973 r., 
a wykonanej pod opieką prof. S. Gor- 
golewskiego w Zakładzie Radioastrono
mii Instytutu Astronomii UMK.

Po uzyskaniu matury Bernard Kry
gier podjął pracę nauczyciela w wiejskiej 
szkole podstawowej w Starym Chwali- 
nie (woj. bydgoskie). Po ukończeniu stu
diów wyższych został zatrudniony 
w Śląskim Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznym w Chorzowie. Praco
wał tam w latach 1958— 1962. Przez 
następne 3 lata, 1962— 1965, był na
uczycielem fizyki i astronomii w Liceum 
Pedagogicznym w Chorzowie. W  roku 
1965 podjął pracę w Zakładzie Radio
astronomii UMK w Toruniu, gdzie pra
cował na różnych stanowiskach aż do 
emerytury, na którą odszedł w 1999 r.

Dokończenie ze s. 225

czorny spacer po pięknie oświetlonym 
mieście, a wcześnie rano 28 lipca 
o godz. 7 musieliśmy być na lotnisku 
szanghajskim. Lot powrotny przebiegał 
za dnia, a z wysokości 11,5 km widać 
było Nowosybirsk i zalew na rzece Ob, 
gdzie w zeszłym roku 1 sierpnia ogląda
liśmy zaćmienie. Teraz też tam była do
bra widoczność. No cóż, pozostał 
w związku z tym pewien niedosyt wra
żeń związanych z zaćmieniem, ale prze
cież w przyszłym roku, 11 lipca, będzie 
nowe zaćmienie Słońca, tyle że trzeba 
jechać aż na Wyspy Wielkanocne. Lą
dowaliśmy szczęśliwie w Warszawie 
w strugach deszczu i wichrze. Długo 
czekaliśmy na bagaże w ciągle remon
towanym nowym terminalu i musieliśmy 
daleko iść z bagażami do czekającego 
na nas autobusu, który nie mógł podje-

W latach 1965— 1980 zajmował stano
wiska inżynieryjno-techniczne, później 
był adiunktem w Katedrze Radioastro
nomii UMK (1981— 1993) i zastępcą 
kierownika tej Katedry (1992— 1994). 
W roku 1987, naprawie 7 lat, został mia
nowany pełnomocnikiem rektora ds. bu
dowy 32-m radioteleskopu RT4.

Był członkiem Polskiego Towarzy
stwa Astronomicznego (od 1958 r.) i Pol
skiego Towarzystwa Miłośników Astro
nom ii. Od 1974 r. był członkiem  
Międzynarodowej Unii Astronomicznej, 
a od 1979 r. członkiem Unii Radiowej 
URSI.

chać bliżej do drzwi wyjściowych. No 
cóż, według nomenklatury Zosi — przy
jechaliśmy do „miasteczka”.

Adam Michalec

Największa faza zaćmienia, jaką udało się 
nam zobaczyć

Jego zainteresowania badawcze sku
piały się na astrofizyce korony słonecz
nej, kosmologii i radioastronomii poza- 
galaktycznej. Prace dotyczące korony 
słonecznej związane były z wykony
waną rozprawą doktorską. Późniejsze 
zainteresowania kosmologią zostały za
inspirowane Szkołami Kosmologiczny
mi organizowanymi przez prof. A. Zię
bę w Opolu i ściślejszą współpracą 
badawczą z przyszłą żoną dr Janiną 
Krempeć. Oboje małżonkowie analizo
wali najpierw pyłowo-promieniste mo
dele kosmologiczne. Te badania rozsze
rzyli później o niestandardowe teorie 
grawitacji i teorie ze zmienną stałą gra
witacji. Następnie badali dynamikę naj
większych, grawitacyjnie związanych 
struktur we Wszechświecie, czyli gro
mad galaktyk. Szczegółowo analizowali 
związki między dynamiką podstruktur 
w gromadach galaktyk a strukturami 
centralnych i odległych radioźródeł, 
wykonując m.in. obserwacje europejską 
siecią VLBI.

Ta para au torska opublikow ała 
łącznie 22 prace i artykuły naukowe spo
śród przeszło 40 publikacji, których au
torem lub współautorem jest B. Krygier. 
Zwieńczeniem Jego pracy naukowej jest 
współautorstwo monografii p t Własno
śc i s truk tu r w ielkoskałow ych we 
Wszechświecie wydanej przez Wydaw
nictwa Uniwersytetu Humanistyczno- 
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 
w Kielcach w 2008 r.

Doktor Bernard Krygier pełnił sze
reg funkcji społeczno-politycznych: był 
społecznym inspektorem pracy na UMK 
(1985— 1989), członkiem Komitetu 
Uczelnianego Stronnictwa Demokra
tycznego i Zarządu Uczelnianego ZNP. 
Został odznaczony odznaką „Zasłużo
ny dla Torunia” i odznaką „Zasłużony 
dla województwa toruńskiego” oraz 
złotą odznaką Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Otrzymał też Złoty Krzyż 
Zasługi (1985).

Odszedł po długiej i wyniszczającej 
chorobie otoczony najbliższą rodziną 
w dniu 8 czerwca 2009 r. Został pocho
wany w Toruniu na cmentarzu przy 
ul. Wybickiego.

Andrzej Woszczyk
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sylwetki Uranii

T h o m a s  H A R R I O T  ( 1 5 6 0 — 1 6 2 1 )

Niemal każdy miłośnik astrono
mii na pytanie: kto pierwszy ob
serwował Księżyc przez lunetę 
i pierwszy narysował teleskopową mapę 

Srebrnego Globu, odpowie bez waha
nia (i odruchowo?) — Galileusz. Tym
czasem 400 lat temu, w lipcu 1609 r., 
pierwsze obserwacje i pierwszą mapę 
Księżyca (wykonaną na podstawie jego 
obserwacji sześciokrotnie powiększa
jącą lunetą) wykonał astronom angiel
ski Thomas Harriot (albo Hariot). Pisze 
o tym m. in. prof. Jerzy Kreiner w swo
im podręczniku Ziemia i Wszechświat. 
Astronomia nie tylko dla geografów 
(zob. „Urania -  Postępy Astronomii” nr 
3/2009). Obecnie w Wielkiej Brytanii 
odbędą się uroczystości z okazji czte
rechsetlecia pierwszych teleskopowych 
obserwacji Srebrnego Globu (na ponad 
cztery miesiące przed Galileuszem).

Natomiast jako pierwszy mapę Księ
życa opracował, ale na podstawie obser
wacji nieuzbrojonym okiem, Leonardo 
da Vinci; nie zachowała się ona jednak 
do naszych czasów.

35 lat temu ukazała się, pod redakcją 
Johna W. Shirleya, biografia pt. Thomas 
Harriot: Renaissance Scientist (Oxford, 
1974). W rzeczy samej, urodzony 
w Oxfordzie Thomas Harriot był (po

dobnie jak Simon Stevin; 1548— 1620) 
uczonym renesansowym, wykształco
nym i w naukach humanistycznych (et
nografia, translatołogia), i w ścisłych: 
w dziedzinie astronomii, fizyki, mate
matyki; zajmował się też meteorologią 
— prawdziwy zatem homo universalis. 
Był również mniej więcej rówieśnikiem 
dwóch innych wielkich astronomów: 
Tychona Brahego (1546— 1601) i Jo
hannesa Keplera (1571— 1630). Harrio- 
ta zalicza się także do jednego ze współ- 
odkrywców satelitów Jowisza — tak 
przynajmniej twierdził Willy Ley (zob. 
W niebo wpatrzeni). W rzeczy samej 
Harriot odkrył niezależnie satelity Jowi
sza (w 10 dni później niż Galileusz i ni
gdy nie pretendował do pierwszeństwa 
odkrycia) i obserwował je ponownie 
około połowy października 1610 r., ale 
był już wtedy w posiadaniu Sidereus 
Nuncius Galileusza. Niemniej jednak 
najdokładniej wyznaczył wtedy okres 
obiegu Callisto wokół Jowisza na 
42,4553 doby (obecnie 42,4582 doby).

Thomas Harriot obserwował też, 
w roku 1607, kometę nazwaną potem 
kometą Halleya. Obserwacje Harriota 
stały się później, w XIX w. w Królew
cu, inspiracją naukową dla prac i obli
czeń Friedricha Wilhelma Bessela, któ-

Portret T. Harriota z 1602 r. znajdujący się 
w Oksfordzie. Źródło: Wikimedia Commons

ry byłjednym z trzech astronomów, jacy 
niemal równocześnie wyznaczyli po raz 
pierwszy paralaksy gwiazdowe (Bessel 
dla 61 Cygni, Henderson dla Alfa Cen- 
tauri, Struve dla Alfa Lirae).

Harriot interesował się ponadto tech
nikami astronomicznymi w nawigacji 
(brał np. udział w wyprawie Sir Waltera 
Raleigha do Wirginii) oraz jako pierw
szy przeprowadził obserwację plam sło
necznych —  i to przez... warstwę mgły 
jako przez ośrodek tłumiący światło.

Niestety, za życia Thomas Herriot 
prawie nie publikował swoich obserwa
cji ani prac. Uczyniono to znacznie póź
niej (chociaż niektóre z nich, niestety, 
zaginęły), dlatego współcześni temu 
skądinąd wybitemu astronomowi mało 
wiedzieli o jego odkryciach i osiągnię
ciach naukowych, oprócz może Keple
ra, z którym Harriot korespondował na 
temat optyki, m. in. o zjawisku tęczy.

Harriot był także wybitnym matema
tykiem. Specjalizował się w dziedzinie 
algebry. Napisał dzieło Artis Analyticae 
Praxis, adAequationeAlgebraicas nova, 
epedita, Generali Methoda resolvendas, 
które zostało opublikowane w 10 lat po 
śmierci Herriota przez jego przyjaciela 
Waltera Warnera (a na sześć lat przed 
ukazaniem się dzieła o geometrii Karte- 
zjusza — w 1637 r.).

Thomas Harriot odkrył ponadto, 20 
lat przed Snelliusem, prawo załamania 
światła na granicy dwóch ośrodków.

T. Zbigniew Dworak

Harriett's flAoo ne. Crilahxjue.
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Mapa Księżyca wykonana przez Geoffa Burta (Hampshire Astronomical Group) na wzór 
oryginalnej mapy Harriota, ukazująca wszystkie cechy powierzchni księżycowej skatalogo
wane przez angielskiego astronoma na podstawie jego obserwacji prowadzonych w latach 
1609— 1611. Plik do wydruku na potrzeby własnych obserwacji Czytelnicy mogą pobrać 
ze strony http://www.telescope400.org.uk/burtmoon.htm
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astronomia w szkole

Projekt MicroObservatory 
jako sojusznik nauczyciela fizyki

Lekcja fizyki w szkole czasem bywa dla uczniów go
dziną męki pełną wzorów, trudnych zadań i niezrozu
miale wyrażonych praw. Każdego ucznia bardziej in

teresują doświadczenia oraz pokazy, te bowiem łatwiej tra
fiają do wyobraźni. Zatem naturalną pomocą w nauczaniu 
zagadnień związanych z astronomią jako ważną częścią fizy
ki są projekty kierowane właśnie do uczniów. Oprócz „Ga
laktycznego Zoo”, które obecnie działa na masową skalę, 
ucząc i bawiąc młodzież klasyfikowaniem galaktyk, może
my skorzystać z nowego projektu, uruchomionego z okazji 
Międzynarodowego Roku Astronomii 2009. Mowa o Micro- 
Observatory, będącym dziełem Uniwersytetu im. J. Harvar- 
da wspieranym przez Narodową Fundację Nauki i Amery
kańską Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej 
(NASA).

Tajemnicza nazwa skrywa w sobie sieć niewielkich, zauto
matyzowanych teleskopów zaprojektowanych specjalnie do 
celów edukacyjnych i umieszczonych na terenie Stanów Zjed
noczonych. Są to identyczne reflektory Maksutowa-Casse- 
graina, o średnicy zwierciadeł równej 5,5 cala (14 cm). Od
biornikiem światła jest matryca CCD o rozmiarze 650x500 
pikseli. Tylko jeden z teleskopów posiada zestaw filtrów RGB, 
co umożliwia wykonywanie barwnych fotografii.

Procedura wykonywania obserwacji zdalnych polega 
w tym wypadku na wypełnieniu formularza, w którym za
znaczamy rodzaj obiektu i warunki ekspozycji. W odpowie
dzi otrzymujemy wyniki obserwacji przesłane przy pomocy 
poczty elektronicznej z opóźnieniem do 48 godz. Format fo
tografii to mapa bitowa zakodowana w formacie FITS (pole
cane) lub GIF.

Droga Mleczna „oczami” teleskopu MicroObservatory

Pracę z projektem można rozpocząć bez wcześniejszego 
przygotowania, wystarczy w tym celu otworzyć witrynę http:/ 
/mo-www.cfa.harvard.edu/MicroObservatory/

Prostota tego rozwiązania polega na niewielkich wyma
ganiach. W praktyce szkolnej oznacza to możliwość udziału

w projekcie każdej szkoły posiadającej dostęp do Internetu. 
Do opracowania zdjęć formatu FITS przyda się program 
taki jak profesjonalny Adobe Photoshop. Większości użyt
kowników, a przede wszystkim szkół, nie stać jednak na 
zakup takiego oprogramowania. Autorzy projektu wzięli to 
pod uwagę, tworząc własny, dostępny za darmo program 
potrafiący operować plikami formatu FITS —  MicroObser
vatory Image.

Gromada otwarta Plejady — pokaż uczniom, co mogą zobaczyć 
na niebie

Podczas lekcji fizyki uczniowie mają szansę zamówić 
wykonanie fotografii wybranych obiektów. Pozostały czas 
nauczyciel powinien poświęcić na przedstawienie podstawo
wych informacji o obiektach fotografowanych przez pod
opiecznych. Na podstawie materiałów w postaci zdjęć, jakie 
każdy uczeń otrzyma do 48 godzin na swój adres e-mail, opie
kun może dokonać porównania typów obiektów, pokazując 
tym samym podstawowe różnice w ich budowie czy mecha
nizmach świecenia. Ma to oczywiście na celu przybliżenie 
uczniom warunków fizycznych panujących w poszczególnych 
typach obiektów w sposób wizualny, łącząc praktykę z teo
rią. Jest to doskonały pomysł na ciekawą lekcję. Wykorzy
stując powszechnie dostępne narzędzie, jakim jest MicroOb
servatory, nauczyciel z łatwością zrealizuje plan dydaktyczny 
z nadzieją że wysiłek przez niego podjęty nie pójdzie na mar
ne. Dobre wyłożenie materiału pozwala na jego łatwe zapa
miętanie, jednoznacznie wywołując aprobatę uczniów. Takie 
podejście do lekcji może zadziałać pozytywnie na ucznia, 
pobudzając u niego zainteresowanie obserwacjami.

Przygotowywując lekcję dla uczniów, przede wszystkim 
należy dobrać właściwe obiekty. Spośród dostępnych warto 
wybrać te o dużych rozmiarach kątowych, przykładowo 
Mgławicę w Orionie. Na liście obiektów do fotografowania 
znajduje się spora liczba tych z katalogu Messiera. Warto za
interesować się nimi, zwłaszcza tymi, które są widoczne nie
uzbrojonym okiem. Dzięki właściwemu doborowi obiektów
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astronomia w szkole

1-krater Tycho

2-krater Kopernik

3-krater Kepler

4-krater Archimedes

5-krater Grimaldi

6-krater Arystoteles

7-krater Platon

8-krater Ptolemeusz

Księżyc —  wykonywanie prostych schematów i własnych mapek 
pozwoli przybliżyć uczniom typy obszarów na powierzchni naszego 
satelity

uczeń, który w przyszłości się z nimi spotka, będzie w stanie 
je z łatwością rozpoznać.

Korzystając z MicroObservatory, nie tylko pokazujemy 
uczniom „ładne obrazki”, ale też dajemy im podstawową wie
dzę astronomiczną. Korzystając bowiem z otrzymanych zdjęć, 
jesteśmy w stanie zdefiniować takie pojęcia, jak jasność gwiaz
dy, rozmiar kątowy obiektu czy też galaktyka, mgławica, gro
mada otwarta i gromada kulista. Jak uczy doświadczenie, 
uczniowie nie mają styczności z takimi terminami, stąd pro
blem ze zrozumieniem stanu materii tam występującej. Na 
podstawie materiału w postaci zdjęć możemy również omó
wić termin albedo, prawo Plancka, prawo przesunięć Wiena 
czy też zjawisko fluorescencji.

Znając realia nauczania fizyki z astronomią w szkole, zda
jemy sobie sprawę, jak mizerną wiedzę astronomiczną posia
da przeciętny uczeń. Zaletą MicroObservatory jest zróżnico
wana lista obiektów —  od planet do kwazarów. Oznacza to, 
że projekt można wykorzystać zarówno w starszych klasach 
szkoły podstawowej (pokazując np. planety), klasach gim
nazjalnych (np. planety, Księżyc, galaktyki), jak i przede 
wszystkim w szkołach średnich.

W podstawie programowej nauczania fizyki w szkole śred-

t

Galaktyka spiralna M51

Kometa Lulin — obiekt, którego nie znajdziemy na liście w portalu 
gościa

niej jest punkt 9. „Współczesne obserwatoria astronomicz
ne” i 10. „Zapoznanie z możliwościami współczesnych tech
nik badawczych”. Teleskopy programu MicroObservatory są 
jak najbardziej współczesne i wyposażone w profesjonalne 
narzędzia i oprogramowanie. W trakcie wykonywania kolo
rowych fotografii w naturalny sposób dochodzimy do punk
tu „Widmo fal elektromagnetycznych”. Punkt 7. podstawy 
programowej „Budowa i ewolucja Wszechświata” najłatwiej 
zilustrować fotografiami obiektów o różnym wieku i różnej 
od nas odległości, a są takie na liście projektów MicroObse
rvatory. To galaktyki i kwazary. Ewolucja gwiazd, także obec
na w podstawie programowej, daje się łatwiej wyjaśnić przy 
pomocy analizy fotografii gromad gwiazdowych. Gromady 
otwarte —  znacznie młodsze od gromad kulistych —  odpo
wiednio zawierają gwiazdy o różnym stopniu zaawansowa
nia ewolucyjnego. Zaś fotografie obłoków pyłowo-gazowych 
dają okazję do wyjaśnienia sposobu, w jaki rodzą się gwiaz
dy, zapoczątkowując reakcje przemiany termojądrowej we 
wnętrzach.

Wymagania podstawy programowej w zakresie umiejęt
ności obserwacji i opisywania zjawisk fizycznych i astrono
micznych, a także planowania i wykonywania doświadczeń 
fizycznych i prostych obserwacji astronomicznych oraz za
pisywania i analizowania ich wyników mogą być z łatwością 
wypełnione przy użyciu opisywanego projektu.

Dla wszystkich, którzy chcą wykorzystywać MicroObse
rvatory w nauczaniu szkolnym, polecam ubieganie się o kon
to w projekcie. Dzięki niemu uzyskujemy dostęp do sterowa
nia teleskopem. Pozwala to na wykonanie zdjęć obiektów, 
których nie znajdziemy na liście tych dostępnych dla gości 
serwisu (takich jak np. komety). Jeśli nie uzyskamy dostępu 
do teleskopu, możemy skorzystać z archiwum zdjęć na stro
nie http://mo-www.harvard.edu/MicroObservatory/Control- 
Center/index.html w zakładce „get images”. Możliwość wy
korzystania tych dodatkowych materiałów jest kopalnią 
wiedzy dla ucznia. Umiejętne wykorzystanie szerokich moż
liwości, jakie dostarcza projekt MicroObservatory, nie tylko 
ułatwia pracę nauczyciela fizyki, ale też stanowi zachętę do

Dokończenie na s. 236

9-Morze Deszczów

10-0cean Burz

11-Morze Wilgoci

12-Morze Chmur

13-Morze Nektaru

14-Morze Jasności

15-Morze Spokoju

16-Morze ŻyznoSd

17-Morze Przesileń

18-Morie Oparów

19-Morze Zimna

20-Zatoka Rosy
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Listopad
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wschodu 
i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada Słońce 
wschodzi o 5h31m, zachodzi o 15h07m, a 30 listopada wscho
dzi o 6h21m, zachodzi o 14h28m.

Data 2009 P[°] ....... Lo(°]
XI 1 24,48 4,38 116,77

3 24,13 4,17 90,40
5 23,75 3,96 64,02
7 23,34 3,75 37,65
9 22,89 3,53 11,28

11 22,42 3,30 344,92
13 21,91 3,08 318,55
15 21,38 2,84 292,18
17 20,81 2,61 265,82
19 20,21 2,37 239,45
21 19,59 2,13 213,09
23 18,94 1,88 186,73
25 18,26 1,63 160,37
27 17,55 1,38 134,01

XI 29 16,82 1,13 107,65
XII 1 16,06 0,88 81,29

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
9d20h32" 
nosi 0°.

■ heliograficzna długość środka tarczy wy-

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie listopa

da, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: pełnia 2d19h14"\ ostatnia kwadra 9d15h56m, nów 
16a19h14m i pierwsza kwadra 24d21h39m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 7 listopada o 7h31m, natomiast w apogeum 
22 listopada o 20h08m.

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

niewidoczny.
Nad ranem, bardzo nisko nad południowo-wschodnim 

horyzontem, można próbować dostrzec Wenus jako „Gwiaz
dę Poranną" o jasności -3,9m. Warunki widoczności planety 
w ciągu miesiąca szybko się pogarszają— o ile na początku 
listopada na początku świtu cywilnego, tj. około godzinę przed 
wschodem Słońca, znajdziemy ją  na wysokości prawie 10° 
nad horyzontem, to pod koniec miesiąca wysokość ta będzie 
wynosić już tylko 2°, co praktycznie uniemożliwi dostrzeżenie 
planety na tle zorzy porannej. Przez teleskop dostrzeżemy 
tarczę planety o średnicy 10” w fazie zbliżonej do pełni.

W drugiej połowie nocy, wysoko na niebie w gwiazdozbio
rze Raka znajdziemy Marsa świecącego z jasnością 0m. Przez 
teleskop zobaczymy obdarzoną wyraźną fazą tarczę planety 
o średnicy 10", co umożliwi już dostrzeżenie szczegółów po
wierzchniowych przez większe teleskopy amatorskie.

W pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Kozioroż
ca znajdziemy Jowisza, świecącego z jasnością -2 ,3m. 
W ciągu miesiąca warunki widoczności planety praktycznie 
nie ulegają zmianie. Przez teleskop możemy obserwować 
tarczę Jowisza o średnicy 40”, zmiany w układzie chmur 
planety oraz zjawiska w systemie jej księżyców galileuszo- 
wych.

Nad ranem, wysoko na niebie w gwiazdozbiorze Panny, 
widoczny jest Saturn świecący z jasnością 1,0m. Duża wy
sokość planety nad horyzontem ułatwia teleskopowe obser
wacje struktur w jej atmosferze. W listopadzie krawędź pier
ścieni Saturna nie jest już skierowana dokładnie w kierunku 
Ziemi, jednak nadal ich mała jasność ułatwia dostrzeżenie 
słabych księżyców planety nawet przez niewielkie telesko
py amatorskie.

W pierwszej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Wodnika, 
można obserwować Urana jako „gwiazdę” o jasności 5,8m. 
Wieczorem w gwiazdozbiorze Koziorożca, na wysokości 20° 
nad południowym horyzontem (półtorej godziny po zacho
dzie Słońca), można natomiast obserwować Neptuna jako 
„gwiazdę” o jasności 7,9m.

Planeta karłowata (134340) Pluton znajduje się na nie
bie zbyt blisko Słońca i jest niewidoczna.

W listopadzie w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla
netoidy (jaśniejsze od 9,0m):

(3) Juno, (jasność 8,5m): 7 XI: 23h41,5m, -10°57'; 17 XI: 
23h45,0nn, -11°08’; 27 XI: 23h51,3m, -10°53’.

(18) Melpomene, (jasność 8,4m): 7 XI: 1h14,8m, -11°14’; 
17 XI: 1h13,3m, -10°55’; 27 XI: 1h15,0m, -10°01'.

Meteory
Od 25 września do 25 listopada promieniują meteory 

z kompleksu Taurydów, związanego z kometą krótkookre
sową 2P/Encke: Południowe Taurydy (STA) i Północne 
Taurydy (NTA). Radianty meteorów leżą w gwiazdozbiorze 
Byka i mająodpowiednio współrzędne: rekt. 3h28m, deki. +13° 
oraz rekt. 3h52m, deki. +22°. Maksimum aktywności STA przy
pada 5 listopada, natomiast NTA 12 listopada. W obrębie 
omawianych rojów stosunkowo często występują jasne bo
lidy, w bieżącym roku możliwa jest ich wzmożona aktyw
ność. Tym razem wieczornym obserwacjom STA nie będzie 
przeszkadzał Księżyc zbliżający się do ostatniej kwadry.

•c

nr
*  -W enus

1 XI

-90
~r ~ r r '

-80
" ' T 1"

-50

Rys. 1. Wenus nad horyzontem (w Warszawie) na początku 
świtu cywilnego w listopadzie i grudniu 2009 (około godzinę 
przed wschodem Słońca)
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W momencie maksimum NTA zbliżający się 
do nowiu Księżyc tym bardziej nie będzie 
przeszkadzał w obserwacjach tego roju.

Od 10 do 21 listopada promieniują me
teory z roju Leonidów (LEO), związanego 
z kometą 55P/Tempel-Tuttle. Radiant me
teorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma 
współrzędne: rekt. 10h08m, deki. +22°. Głów
ne maksimum aktywności przypada w tym 
roku 17 listopada o 15.10 UT, jednak możli
we jest wystąpienie innych maksimów, rów
nież w nocy z 17 na 18 listopada, co jest 
tym ważniejsze, że w obserwacjach nie bę
dzie przeszkadzał Księżyc tuż po nowiu.

Od 15 do 25 lis topada p rom ien iu ją  
m e teo ry  z ro ju  a lfa -M o n o cero tydó w  
(AMO). R ad ian t m e teo rów  leży 
w g w ia zd o zb io rze  Jedno rożca  i ma 
w spó łrzędne : rekt. 7h4 8 m, deki. +01°. 
M aksim um  a k tyw nośc i p rzypada  21 
listopada o 15.25 UT. Jest to rój o małej 
a k tyw n o śc i, je d n ak  częs to  sp raw ia  
niespodzianki. W 1995 r. przez pięć minut 
ZHR (zenitalna liczba godzinna) wynosiła dla 
niego aż ok. 420, a cały rozbłysk trwał 30 
m inut. A na liza  ana log icznych  z jaw isk  
pozwala przypuszczać, że występują one 
okresowo co 10 lat. W 2005, 2006 i 2007 r. 
nie zaobse rw ow ano  je d n ak  znacząco  
wyższej aktywności roju, co może oznaczać, 
że aktualna orbita strumienia nie przecina 
się z orbitą Ziemi. Oczywiście możliwe są 
również niespodzianki. Obserwacjom tego 
bardzo  c iekaw ego  ro ju  n ie będz ie  
przeszkadzał Księżyc zb liża jący się do 
pierwszej kwadry.

1d07h Maksymalna libracja Księżyca (8,3°) w kie
runku krateru Schickard (zacieniony).

3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elon- 
gacji wschodniej.

3d02h28m Gwiazda zmienna ?; Aql (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA" 6/2007],

4° Gwiazda zmienna długookresowa R Hya (miryda) (13h29,7m, 
-23°17’) osiąga maksimum jasności (4,5m).

4d17h Neptun nieruchomy w rektascensji.
4d23h07m 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'].

5d03h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
7d22h Minimalna libracja Księżyca (0,3°) w kierunku Mare Fecun- 

ditatis (zacienione).
8d18h35m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
9a03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
10d00h19m 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].

11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
11d20h43m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
12d20h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.
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Rys. 2. Trasa planetoidy (3) Juno na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba w listopadzie 
i grudniu 2009 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)

Rys. 3. Trasa planetoidy (18) Melpomene na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba w li
stopadzie i grudniu 2009 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)

14d02h18m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

14d22h Maksymalna libracja Księżyca (8,3°) w kierunku Mare 
Humboldtianum (zacienione).

15d01h31m 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],

15d18h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 7°.
16d23h07m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (j) Per) osiąga 

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

17d07h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
17d19h36m 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],

18d22h12m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

19d Gwiazda zmienna długookresowa o Cet (Mira) (2h19,3m, 
-2°58') osiąga maksimum jasności (3,4m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2006],
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(LEO) w okresie od 15 do 20 listopada 2009 r.

19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
19d19h56m 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],

19d20h57m 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],

20a Gwiazda zmienna długookresowa RR Sgr (miryda) (19h55,9m, 
-29°11’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2004],

20d02h43m 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],

21 d16h Minimalna libracja Księżyca (0,8°) w kierunku Mare Fe- 
cunditatis (oświetlone)

21d22h18m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini-

rotydów (AMO) w okresie od 15 do 25 listopada 2009 r.

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

22d04h23m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 240°.

23d20h Złączenie Jowisza z Księżycem w odi. 3°.
23d23h39m 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],

24d04h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
26d01h00m 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],

26d12h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
27d Gwiazda zmienna długookresowa U Ari (miryda) (3h11,1m, 

+14°48') osiąga maksimum jasności (8,1m).

Rys. 6. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w listo
padzie 2009 r. (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — Cal- 
listo). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy 
planety), wschód na lewo

Rys. 7. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w listopadzie 2009 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI — 
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na prawo
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27d Gwiazda zmienna długookresowa U Her (miryda) (16h25,8m, 
+18°54’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2004],

27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
27d23h05m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007]. 
28d02h21m 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],

28d18h Maksymalna libracja Księżyca (9,1°) w kierunku krateru 
Schickard (zacieniony).

29d01h49m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

30d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, 
+31 °01 ’) osiąga maksimum jasności (8,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2006],

30d Gwiazda zmienna długookresowa X Oph (miryda) (18h38,3m, 
+8°50’) osiąga maksimum jasności (6,8m).

Grudzień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza 
w kierunku punktu przesilenia zimowego: 21 grudnia osiąga 
najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim i wstę
pując w znak Koziorożca rozpoczyna astronomiczną zimę. 
Dni są nadal coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia Słońce 
wschodzi o 6h23m, zachodzi o 14h27m, 21 grudnia wschodzi 
o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wschodzi o 6h45m, 
ale zachodzi o 14h33m.

W dniu 31 grudnia wystąpi częściowe zaćmienie Księ
życa, widoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2009 P [° ] B nn L0n

XII 1 16,06 0,88 81,29
3 15,28 0,62 54,93
5 14,47 0,37 28,57
7 13,65 0,11 2,22
9 12,80 -0 ,14 335,87

11 11,94 -0 ,40 309,51
13 11,06 -0 ,66 283,16
15 10,16 -0,91 256,81
17 9,25 -1 ,16 230,46
19 8,32 -1 ,42 204,11
21 7,38 -1 ,67 177,77
23 6,44 -1 ,92 151,42
25 5,48 -2 ,16 125,08
27 4,52 -2,41 98,73
29 3,56 -2 ,65 72,39

XII 31 2,59 -2 ,89 46,04
2010 1 2 1,62 -3 ,12 19,70

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

B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

20d00h32m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

A[“]

Rys. 8. Merkury nad horyzontem (w Warszawie) pod koniec 
zmierzchu cywilnego w grudniu 2009 (około godzinę po za
chodzie Słońca)

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie grudnia, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: pełnia 2d07t'30m, ostatnia kwadra 9d00h13m, nów 
16d12h02m, pierwsza kwadra 24d17h36m i ponownie pełnia 
31d19h13m. W perygeum Księżyc znajdzie się 4d14h13m, na
tomiast w apogeum 20d14h55m.

Planety, planetoidy i planety karłowate
Pod koniec grudnia wieczorem, bardzo nisko nad połu- 

dniowo-zachodnim horyzontem, można próbować dostrzec 
Merkurego. W dniu 24 grudnia, pod koniec zmierzchu cy
wilnego, planeta wznosić się będzie na wysokości ponad 4° 
nad horyzontem, świecąc wtedy z jasnością 0m. Przez tele
skop można będzie zaobserwować tarczę Merkurego o śred
nicy 6”, w  fazie zbliżonej do kwadry.

Wenus znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 
niewidoczna.

W ciągu miesiąca zmniejsza się wysokość Marsa nad 
porannym horyzontem, jednak nadal pod koniec grudnia, 
na początku świtu cywilnego, możemy go odnaleźć w gwiaz
dozbiorze Lwa na wysokości 27°. W  tym samym czasie roś
nie jasność planety, osiągając pod koniec miesiąca -0 ,7 m 
przy średnicy tarczy równej prawie 13”.

Przez cały miesiąc wieczorem możemy obserwować 
Jowisza, którego w godzinę po zachodzie Słońca znajdzie
my na praktycznie stałej wysokości 22° nad południowym 
horyzontem, świecącego z jasnością-2 ,2m.

W drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Panny może
my nadal obserwować Saturna, świecącego z jasnością 
zaledwie +0,9m. Mała jasność układu pierścieni nadal uła
twiać będzie dostrzeżenie słabych księżyców planety przez 
niewielkie teleskopy amatorskie. Już przez lornetkę dostrze
żemy Tytana (8,5m), teleskop o średnicy 10 cm umożliwi 
zobaczenie Tethys (10,4m), Dione (10,6m), Rheę (9,9m) i la- 
petusa (od 10,3m w maksymalnej elongacji zachodniej do 
12,3m w maksymalnej elongacji wschodniej), natomiast te
leskop o średnicy 25 cm pozwoli powiększyć naszą „kolek
cję” o Mimasa (13,1m) i Enceladusa (11,6m).

llrana można obserwować w pierwszej połowie nocy 
w gwiazdozbiorze Wodnika, na praktycznie stałej wysoko
ści 34° nad południowym horyzontem.
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Wieczorem można próbować dostrzec znacznie słabsze
go Neptuna, jednak będzie to trudne w związku z jego poło
żeniem zaledwie 20° nad południowo-zachodnim horyzon
tem (w półtorej godziny po zachodzie Słońca).

Planeta karłowata (134340) Pluton nadal znajduje się 
na niebie w pobliżu Słońca i jest niewidoczna.

W grudniu w pobliżu opozycji nie znajdują się żadne ja
sne planetoidy (jaśniejsze od 9,0m).

Meteory
Od 27 listopada do 17 grudnia promieniują meteory ze 

słabo zbadanego roju Monocerotydów (MON). Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Jednorożca i ma współ
rzędne: rekt. 6h40m, deki. +8°. Maksimum aktywności MON 
przypada w tym roku 9 grudnia, jednak istnieją obserwacje 
świadczące również o drugim maksimum, ok. 16 grudnia. 
Strumień jest wizualnie słaby, toteż bardzo mało zbadany 
i pilnie wymagający obserwacji, zwłaszcza że tegorocznym 
obserwacjom meteorów w okresie hipotetycznego drugiego 
maksimum nie będzie przeszkadzał Księżyc w nowiu.

Od 7 do 17 grudnia promieniują meteory z roju Gemini- 
dów (GEM) związanego z planetoidą (prawdopodobnie „wy
gasłą" kometą) (3200) Phaeton. Radiant Geminidów leży 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt i w momencie maksimum aktyw
ności w dniu 14 grudnia o 5.10 UT ma współrzędne rekt. 
7h28m, deki. +33°. Strumień jest zawsze obfity, jednak jego 
wewnętrzna struktura pozostaje nadal słabo zbadana, toteż 
wymaga on obserwacji nie tylko w momencie przewidywa
nego maksimum. W obserwacjach tych meteorów nie bę
dzie przeszkadzał zbliżający się do nowiu Księżyc.

Od 17 do 26 grudnia promieniują meteory z bardzo sła
bo zbadanego roju Ursydów (URS), związanego z kometą 
8P/Tuttle. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Małej 
Niedźwiedzicy i ma współrzędne: rekt. 14h28m, deki. +76°. 
Maksimum aktywności URS przypada w tym roku 22 grud
nia o 13.30 UT, jednak możliwe jest również drugie maksi
mum tego samego dnia o 7.14 UT. Strumień jest słaby, jed
nak w latach 1945 i 1986 zanotowano jego silne rozbłyski. 
Zwiększona aktywność, aż do ZHR równego 30 i więcej, 
była również obserwowana w latach 1988,1994,2000,2006 
i 2007. W bieżącym roku spodziewana jest również jego 
zwiększona aktywność, w związku z bliskością macierzy
stej komety. Tegorocznym obserwacjom tego interesujące
go roju w drugiej połowie nocy nie będzie przeszkadzał Księ
życ, zbliżający się do pierwszej kwadry.

1d19h25m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA" 6/2007], 

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

2d03h06m Uran nieruchomy w rektascensji.
4d22h Odkrycie gwiazdy <5 Gem (3,5m) przy ciemnym brzegu Księ

życa po pełni, widoczne w całej Polsce (Szczecin 22h04m — 
— Lublin 22h11m).

5d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr (miryda) (19h16,7m, 
-19°18’) osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2005],

5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
5d01h Minimalna libracja Księżyca (0,4°) w kierunku Mare Fecun- 

ditatis (zacienione).
6d22h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6°.

(URS) w okresie od 20 do 25 grudnia 2009

7d00h50m 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],

7d18h55m 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],

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

8d16h40m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5rn) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 

8d23h40m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

9d21h39m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (ji Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

10d02h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
11d19h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (zacienione).
12d18h28m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol Ifi Per) osiąga 

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

12d20h07m 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],

13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
14d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv (miryda) (12h19,6m, 

-19°15’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2007],

14d01h27m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 

15d23h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
16d Gwiazda zmienna długookresowa RU Her (miryda) (16h10,2m, 

+25°04’) osiąga maksimum jasności (8,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2008],

16d03h54m Gwiazda zmienna >/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

17d21h19m 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],

18d07h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,5°.
18d17h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

w odległości 20°18’.
19d04h Minimalna libracja Księżyca (0,9°) w kierunku Mare Au- 

strale (oświetlone).
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21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
21d09h Złączenie Jowisza z Neptunem w odl. 0,5°.
21 d11h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
21d11h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
21d15h45m Mars nieruchomy w rektascensji.
21 d17h47m Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.

22d18h34m 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],

22d22h31m 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],

23d23h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
24d19h02m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksi

mum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 
5/2007],

24d19h55m 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],

26d Gwiazda zmienna długookresowa R Gem (miryda) (7h07,4m, 
+22°42’) osiąga maksimum jasności (7,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2005],

26d08h36m Merkury nieruchomy w rektascensji.
26d13" Maksymalna libracja Księżyca (9,9°) w kierunku krateru 

Schickard (zacieniony).
26d21h16m 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],

27d23h43m 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],

29d Gwiazda zmienna długookresowa ■/ Cyg (miryda) (19h50,5m,

nej długookresowej U Ari (3h11m03,0s, +14°47'59”). Podane jasności
gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

+32°55’) osiąga maksimum jasności (5,2m) [mapka zamiesz
czona w „ Uranii-PA ” 5/2008],

29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
30d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, 

+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2009],

30d03h50m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 

31d Częściowe zaćmienie Księżyca, widoczne w Europie, Azji, 
Afryce (z wyjątkiem części zachodniej i południowo-zachod
niej), Oceanie Indyjskim, północnym Atlantyku i w obszarach

Rys. 11. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w grud
niu 2009 r. (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — Callisto). 
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cieniu 
planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy planety), 
wschód na lewo

Rys. 12. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w grudniu 2009 r. (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI — 
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na prawo
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Rys. 13. Mapa gwiazdozbioru Wężownika do obserwacji gwiazdy 
zmiennej X Oph (18h38m21,1s, +8°50’03"). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 5°, północ u góry)

arktycznych Ameryki Północnej; w pozostałej części Afryki 
wschodniej części Ameryki Południowej, północno-wschod- 
niej i północno-zachodniej części Ameryki Północnej przy 
wschodzie Księżyca, oraz w Australii i zachodniej części Oce
anu Spokojnego przy zachodzie Księżyca. Przebieg zaćmie
nia: początek zaćmienia półcieniowego: 17h15m, początek 
zaćmienia częściowego: 18h52m, maksimum zaćmienia: 
19h23m, koniec zaćmienia częściowego: 19h54m, koniec za
ćmienia półcieniowego: 21h30m. Maksymalna faza zaćmienia 
częściowego wyniesie 0,0820. Całe zaćmienie widoczne 
w Polsce wysoko nad horyzontem.

UWAGA: M om enty w szystk ich  z jaw isk podane są  
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzym ać datę w obowiązującym w listopadzie 
i grudniu w Polsce „czasie zimowym”, należy dodać 1 go
dzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano 
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Po
dane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Pol
sce.

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.

Opracował T. Ściężor

Dokończenie ze s. 229

podejmowania indywidualnych, osobistych wysiłków zwią
zanych z obserwacjami obiektów nocnego nieba.

Naszym zdaniem każdy nauczyciel fizyki powinien zain
teresować się tym projektem. W prosty sposób można dać 
szansę uczniom do poszerzenia wiedzy ogólnej oraz być może 
„zarażenia” ich astronomią. Udział w projekcie MicroObse- 
rvatory nie wymaga posiadania teleskopów, drogiego opro
gramowania ani specjalnych szkoleń —  wystarczy dostęp do 
Internetu, nieco czasu i dobre chęci.

Mirosław Kołodziej, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w 
Niepołomicach Grzegorz Sęk, nauczyciel astronomii w Mło
dzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach

Artykuł powstał na podstawie referatu Mirosława Koło
dzieja „Możliwości zrobotyzowanych teleskopów a oczeki
wania szkolne —  projekt MicroObservatory”, nagrodzonego 
na Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicz- 
no-Astronautycznym w Grudziądzu w roku 2009.

Literatura:
Internet: http://mo-www.cfa.harvard.edu/microobs/gu- 

estobserverportal/
K. Rochowicz „Śladami Galileusza —  mikroobserwato- 

rium dla każdego”, Urania-Postępy Astronomii, 3/2009,
s. 128— 129

Mgławica w Orionie (M42) — zdjęcie (w oryginale barwne) wykona
ne przy pomocy MicroObservatory

Rys. 14. Schemat częściowego zaćmienia Księżyca w dniu 
31 grudnia 2009 r. [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

F. Espenak, NASA's GSFC - 2004 Jul 07

Momenty Kontaktów
PI = 17:15:18 UT 
U l = 18:51:38 UT 
U4= 19:53:51 UT 
P4 = 21:30:07 UT
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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-I27L......................2699.00
Refraktor R-I27S.......................2899.00
Refraktor R-152.........................3499.00
Newton N-130........................... 1099.00
Newton N-150........................... 1699.00

^  ORION
SERIA SKYVIEW PRO

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

Refraktor 80mm ED APO.........od 3350.00
Refraktor lOOmm EDAPO.......od 5500.00
Refraktor I20mm EDAPO.......od 9250.00
Refraktor I20mm........................od 3350.00
Maksutow I27mm.......................od 3350.00
Maksutow 150mm.......................od 4450.00
Maksutow 180mm.......................od 5999.00
Newton 203mm.......................... od 3350.00

SOLIGOR
Digital • Photo • Optic • Video

LORNETKI

NIGHT VISION
7x50.....................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 2x12”.............. .......................... 299.00

Sky-watclier
TELESKOPY - najniższe cenylll

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 nr a is *
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

Plóssl (6-40mm/l,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 2xJ 1,25...................................... 105.00
Barlow l,6x/2"...................................... 350.00
Plóssl podświetlany ( 10mm/1,25”)..525.00

SERIA MT - nowe ceny!!!
(Teleskopy Newtona 

na montażu paralaktycznym)
MT-910 114mm............. 999.00
MT-750 I52mm..........1450.00
MT-800 200mm..........1999.00

NASADKI KĄTOWE
45° 1,2571,25"......................................105.00
90° 1,2571,25"......................................125.00
45° M42x 1/1,25"...................................125.00
90° M42x 1/1,25"...................................145.00
90° 272" 98%............... ......................... 395.00
Prowadząca 90° 27T2 z podgl.........625.00

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

MEADE
NOWE CENY!!!

NOWOŚĆ!!! - SERIA LX200R GPS
(Teleskopy Ritchey-Chretiena na montażu widłowym 

z pełną automatyką naprowadzania G 0-T0)
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 G 0-T0)
5” ( 127mm refraktor).................................5075.00
6” (152mm refraktor).................................6095.00
6” (I52mm Schmidt-Newton)................ 5175.00
8” (203mm Schmidt-Newton).................6125.00
8” (203mm Schmidt-Cassegrain)............ 8325.00
10” (254mm Schmidt-Newton).............. 6925.00

SERIA ETX
(Teleskopy Maksutowa na montażu 

widłowym z systemem GO-TO)
90PE (90mm)...................3889.00
I05PE ( 105mm)............. 4899.00
I25PE (I25mm)............. 5995.00

W
SERIA LIGHTBRIDGE DoLuxe jŚ

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

A k c e s o r ia  MEADE

OKULARY Z SERII 5000
Plóssl (6075,5-40mm)...........od 499.00
SWA (68°/16-40mm)............. od 899.00
UWA (82°/4,7-30mm).........od 1050.00

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 L U I V I I C Q N
TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE OKULARY 

PODŚWIETLANE
(Z krzyżem nitek)

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

FILTRY MGŁAWICOWE NASADKI KĄTOWE
DeepSky 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

oon

KSIĄŻKI I ATLASY
Uranometria tom I i II.................................... 179.00
Pocket Sky Atlas.................................................89.00
Sky Atlas 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 DL.....................1250.00

1̂  SkyMap Pro.....................375.00
ł  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.

,o|
©

ZŁĄCZKI I REDUKCJE
M42/Canon EOS...........49.00
M42/Nikon......................49.00
M42/T2.............................45.00
l,25”/M42........................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

Niniejszy cennik jest jedynie niewielkim fragm entem  oferty. Spraw dź wszystkie nasze produkty na www.astrokrak.pl

F.P.U .H . ASTROKRAK, ul. Mogilska 51, 31-545 Kraków 
e-mail: astrokrak@astrokrak.pl - www.astrokrak.pi 

teł.: (12) 413 55 26, fax: (12) 41 7 31 81 
sklep czynny: pon. - pt. 9-17, sob. 10-15
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recenzje U-PA

Krzysztof Gęsicki Fizyka otoczek wo
kółgwiazdowych {teoria widma liniowe
go i rozpędzanie wiatrów), Wydawnic
two Naukowe UMK, Toruń 2007, 142 s.

Nie jest to monografia. Książka powsta
wała jako materiał pomocniczy dla stu
dentów starszych lat astronomii i można 
ją  traktować jako skrypt akademicki. 
W odróżnieniu od tradycyjnego wykładu 
z teorii atmosfer gwiazdowych, skrypt 
Krzysztofa Gęsickiego dotyczy przede 
wszystkim interpretacji teoretycznej wid
ma liniowego, a ponadto jest rozszerzo
ny o teorię otoczek wokółgwiazdowych 
i wiatrów gwiazdowych.

Po krótkim, ciekawie napisanym wstę
pie, autor przedstawia równanie przepły
wu promieniowania i kształt funkcji źró
dłowej dla linii widmowych. Analizuje 
problem nie tylko przy założeniu Lokal
nej Równowagi Termodynamicznej 
(LTE), ale ogólniej, gdy rezygnując z roz
kładu Boltzmanna, oblicza się obsadze
nia poziomów energetycznych atomu 
dwu- i trójpoziomowego z równania rów
nowagi statystycznej. Ten podstawowy 
dla teorii linii widmowych rozdział drugi 
jest świetnie napisany pod względem me
todycznym, niewątpliwie wynik wielolet
niego doświadczenia pedagogicznego 
autora. Od podstawowych definicji natę
żenia promieniowania i funkcji źródłowej 
w równaniu przepływu promieniowania, 
jego rozwiązań, autor przechodzi do co
raz bardziej szczegółowych postaci funk
cji źródłowej dla linii widmowej. Jedno
cześnie pokazuje, jak upraszcza się teoria 
przy założeniu LTE, jak wygląda funkcja 
źródłowa przy pełnej redystrybucji foto
nów w procesie rozpraszania.

Rozdział „Dyskusja jakościowa wid
ma liniowego” stanowi jeszcze jeden 
przykład dobrego podejścia metodolo
gicznego autora. Nawet najbardziej wy
rafinowaną teorię można przybliżyć stu
dentowi na stosunkowo uproszczonych 
przykładach. To właśnie czyni autor 
w tym rozdziale. Stosując niezbędne 
uproszczenia, pokazuje jakościowo, jak 
funkcja źródłowa dla linii zmienia się 
z głębokością w atmosferze, jak wyglą- 
dająrozwiązania równania przepływu dla 
warstwy optycznie grubej i optycznie 
cienkiej, jak jakościowo będzie wyglądał 
profil linii w chromosferze gwiazdowej, 
gdzie po minimum temperatury w gór

nych warstwach atmosfery następuje po
nowny wzrost temperatury w jej war
stwach zewnętrznych.

„Rozwiązanie równania przepływu” 
autor omawia, zaczynając od widma cią
głego. Stosując przybliżenie LTE oraz sze
reg założeń, otrzymuje się proste anali
tyczne rozwiązanie równania przepływu, 
a w konsekwencji rozkład temperatury 
z głębokością optyczną. Ponadto pokazuje 
na przykładzie metody Feautrier, jak nu
merycznie rozwiązuje się równanie prze
pływu. Jak zwykle uderza jasność wykła
du autora, pokazanie istoty metody bez 
wchodzenia w szczegóły rachunkowe.

Łączne rozwiązanie równania przepły
wu dla kontinuum i widma liniowegojest 
przedstawione w przybliżeniu (Milne-Ed- 
digtona, Barbier-Eddingtona), co pozwa
ła na proste, analityczne traktowanie pro
blemu. Wykład staje się przez to bardziej 
przejrzysty i pozwala bezpośrednio 
przejść do wyznaczenia składu chemicz
nego gwiazd metodą krzywej wzrostu. 
Porównanie widma gwiazdy ó Eri z wid
mem „teoretycznym” obliczonym w opar
ciu o modele Kurucza potwierdza znany 
wniosek, że dla większości absorpcyj
nych linii widmowych przybliżenie LTE 
daje dobrą zgodność teorii z obserwa
cjami. Jednocześnie nasuwa się czysto re
toryczne pytanie. Po co stosować żmud
ne metody równowagi statystycznej dla 
atomów wielopoziomowych zamiast pro
stego równania Boltzmana i Sahy? Czy 
teoria przedstawiona w rozdziale drugim 
jest celowa chociażby wobec naszej nie
wiedzy pokazanej w podrozdziale zaty
tułowanym „Czego nadal nie wiemy
o Słońcu”?

A jednak teoria przedstawiona w roz
dziale drugim stanowi istotną zaletę tego 
skryptu. Istnieją bowiem liczne przypad
ki w atmosferach stacjonarnych gwiazd, 
gdzie stosowanie LTE jest błędem. Przy
kładem są chociażby chromosfery, w wie
lu gwiazdach znacznie intensywniejsze 
niż chromosfera Słońca. Tej informacji 
brakuje w książce.

Autor rozszerza swój podstawowy wy
kład o dodatkowe rozdziały: „Modelowa
nie hydrodynamiczne otoczek” i „Wiatry 
rozpędzane promieniowaniem”. Autoro
wi nie tyle chodzi o prezentacje modeli 
otoczek, czyli o analityczne bądź nume
ryczne rozwiązanie układu równań nieli
niowych, lecz o teoretyczne podstawy

prowadzące do zrozumienia mechani
zmów rozpędzających otoczki. Analiza 
różnych typów wiatrów gwiazdowych 
i wynikające z niej tempo utraty masy 
przez gwiazdy stanowi bowiem istotny 
czynnik w późniejszych fazach ewolucji 
gwiazd. Autor omawia krótko tzw. przy
bliżenie Sobolewa, znacznie upraszcza
jące rozwiązania równań opisujących eks- 
pandującą otoczkę, nie przedstawia 
szczegółowej teorii rozpędzania wiatrów 
przez absorpcję/rozpraszanie promienio
wania w linii widmowej, z uwzględnie
niem absorpcji w wielu liniach, czy wie
lokrotnego rozpraszania fotonu, wpływu 
rotacji itp., natomiast przedstawia, jak teo
ria wiatrów gwiazdowych ma się do ob
serwacji gwiazd Wolfa-Rayeta. Podobnie 
przedstawia problem wiatrów gwiazdo
wych rozpędzanych przez absorpcję pro
mieniowania na ziarnach pyłu krzemowe
go i węglowego, w zastosowaniu do 
chłodnych olbrzymów, w szczególności 
do gwiazd AGB.

Takie potraktowanie ekspandujących 
otoczek i wiatrów gwiazdowych nie jest 
wadą tego skryptu, przeciwnie, jego za
letą. Zaprezentowanie w miarę pełnej teo
rii ekspandujących otoczek teorii podwo
iłoby objętość całego skryptu. Natomiast 
przedstawienie niezbędnego minimum 
teorii przy równoczesnym szerokim omó- 
wieniu zastosowań do konkretnych 
gwiazd i problemów, jakie wyłaniają się 
przy porównaniu teorii z obserwacjami, 
jest lepszym podejściem pedagogicznym
i metodologicznym. Jest to bowiem skrypt 
do wykładu kursowego a nie monografia 
na temat otoczek wokółgwiazdowych.

Skrypt Krzysztofa Gęsickiego oce
niam bardzo pozytywnie. Jest dobrze na
pisany zarówno pod względem meryto
rycznym, jak i metodologicznym. 
Pogrubienia czcionek w tekście ułatwiają 
koncentrację na istotnych zagadnieniach. 
Widać tu wieloletnie doświadczenie dy
daktyczne autora. Unika nadmiernego teo
retyzowania tam, gdzie nie jest to koniecz
ne, aby przekazać studentowi istotę 
problemu.

Skrypt Krzysztofa Gęsickiego będzie 
cenną pomocą dydaktyczną dla studen
tów astronomii i fizyki oraz dla słucha
czy studium doktoranckiego. Jego lektu
rę można też polecić bardziej wnikliwym 
miłośnikom astronomii.

Antoni Stawikowski
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% astronomia i muzyka

Powrót kosmicznych opowieści Marka B.

Dokładnie dwa lata temu na 
łamach „Uranii-PA” wspo
mniałem o obejrzanym na 

żywo koncercie Marka Bilińskiego pod
czas Festiwalu „A Day Of Electronic 
Music” w Cekcynie. Napisałem, że po
mimo zagrania swego przebojowego 
utworu „Kosmiczne opowieści” oraz 
całej suity „E ̂ =mc2” mój apetyt na „ko
smiczne” granie nie został zaspokojo
ny, a winnego braku odpowiedniej aury 
upatrywałem w padającym deszczu. 
W tym roku również gościłem na festi
walu w Cekcynie, gdyż miejsce, ludzie 
i atmosfera dobrze tam sprzyja miłemu 
pobytowi. Podobnie, jak 2 lata wcze
śniej, na koniec w roli gwiazdy zagrał 
Marek Biliński i chociaż tym razem zbyt 
ulewnego deszczu nie było, a na niebie 
pobłyskiwały gwiazdy, nie dane mi było 
cieszyć się występem, gdyż obowiązki 
rodzinne i towarzyskie zawiodły mnie 
w inne rejony. Nie byłem tym specjal
nie zmartwiony, wiedziałem, że parę 
tygodni później muzyk zawita w bliż
sze mi strony, do Olsztyna.

Na olsztyński koncert z cyklu „Elek
troniczne Pejzaże Muzyczne” wybrałem 
się z gronem przyjaciół. Aura była bar
dzo łaskawa— zarówno ta atmosferycz
na, jak i ta mentalna, wytworzona na sty
ku wykonawców i słuchaczy. Niemała 
w tym zasługa sympatycznego prowa
dzenia, dobrego nagłośnienia i samego 
miejsca akcji, czyli rok wcześniej odda
nego do użytku nowoczesnego amfite

atru im. Czesława Niemena pod mura- 
mi olsztyńskiego zamku, na ścianie któ
rego zachował się jedyny oryginalny 
przyrząd astronomiczny Mikołaja Ko
pernika!

Dobremu, czystemu brzmieniu wy
konawców towarzyszyły efekty świetl
ne (m.in. generowane laserem wypoży-

czonym na tę okazję z Olsztyńskiego 
Planetarium) oraz cała masa atrakcji 
w postaci występów Teatru Ognia „Exo
dus” z Ostródy. Żałuję jedynie, iż w tym 
wszystkim powiązań z domeną Uranii 
było jak na lekarstwo: konferansjer 
w stroju kosmity, fotomontaże ze zdję
ciami Księżyca, szklane kule żonglera 
przywodzące na myśl hasło „muzyka 
sfer” to trochę mało, ale przecież nikt tu 
nie czynił założeń wpisania imprezy 
w kalendarz obchodów MRA!

No i wreszcie przyszedł czas na wy
stęp Marka Bilińskigo. Nazwany kiedyś 
polskim Jean-Michael Jarre'em muzyk 
miał na starcie pecha — odmówiły po
słuszeństwa syntezatory, zanikł dźwięk, 
ale profesjonalista nie rozłożył bezrad
nie rąk, pomanipulował coś przy apara
turze, zagrał. Gdy sytuacja powtórzyła 
się i na widowni odczuło się wyraźne 
zaniepokojenie o dalszy los występu, 
muzyk się nie poddawał. W efekcie za
grał swój koncert z takim nerwem, że 
nawet najbardziej wymagający miłośni
cy syntezatorowych brzmień powinni 
być usatysfakcjonowani. „Kosmiczne 
opowieści” brzmiały kosmicznie, prze
wrotnie zatytułowana suita „E ¥= mc2” 
epatowała imponującą potęgą brzmie
nia, a na koniec znalazł się czas na roz
mowy i autografy, czego efekt widać 
również obok.

Panie Marku, dziękujemy!
J. 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  

ul. 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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relaks z Uranią Krzyżówka

i_________ i

W „U ran ii-P A ” nr 3/2009 zam ieściliśm y 
krzyżówkę, której rozw iązaniem  jes t hasło 
RADIOINTERFEROMETR. Nagrody książkowe 

wylosowali Wojciech Smutek z Kołobrzegu i Piotr Wirkus 
z Torunia.

A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej krzyżówki:
1. Rój z Bliźniąt
2. Zdolność przyrządu optycznego do rozróżniania szczegółów 

obrazu
3. Promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali nieco 

dłuższej od widzialnego
4. Instrument muzyczny złożony z dzwonów
5. Osoba odbywająca loty kosmiczne
6. „Normalna” materia
7. Wzorcowanie, np. kamery
8. Tam znajduje się amerykańskie Centrum Lotów Kosmicznych
9. Pierwszy sformułował ideę lotu na Księżyc
10. Obserwował Wszechświat przez lunetę przed Galileuszem
11. Siedziba Instytutu Weizmanna
12. W niej rodzą się gwiazdy
13. Świadczy o obecności ciemnej materii w Galaktyce
14. Najbardziej zewnętrzna warstwa Słońca
15. Sformułował hipotezę MOND
16. Rój z Małej Niedźwiedzicy

Na rozwiązania czekamy do końca listopada 2009 r. Oso
by nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć 
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą 
elektroniczną.
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Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Ura
nii-PA” 3/2009: 1. Skrzek, 2. Plazma, 3. Grudziądz, 4. Radzimiński, 
5. Cyklotron, 6. Galileusz, 7. Jonosfera, 8. Stokesa, 9. Hera, 
10. Toruń, 11. LOFAR, 12. Cefeidy, 13. Koherencja, 14. Mikrokwa- 
zar, 15. Cosmopolis, 16. Akrecja, 17. Hubble, 18. Sierpień.

Ciekawe strony internetowe...
Adres, który proponuję dzisiaj, nie zaprowadzi nas w odległe obszary Wszechświata czy Układu Słonecznego. Propo
nuję przyjrzeć się bliżej (w dosłownym tego słowa znaczeniu) atmosferze Ziemi i zjawiskom optycznym z nią związa
nymi. Niektóre z nich możemy zaobserwować prawie codziennie, ale są też zjawiska bardzo rzadkie. Spłaszczona przy 
zachodzie tarcza słoneczna, halo wokół księżyca czy zwykła (albo już trochę mniej zwykła, bo podwójna) tęcza to 
przykłady pierwsze z brzegu. Srebrzyste obłoki, o których niedawno pisaliśmy, czy zorze polarne (w naszych szeroko
ściach geograficznych) już trudniej zaobserwować. Pod niepozornie wyglądającą stroną tytułową „Atmospheric optics” 
—  http://www.atoptics.co.uk/ —  znajdziemy prawdziwą kopalnię oszałamiających niekiedy zdjęć. Do tego przystępne 
wyjaśnienia fizyki obserwowanych zjawisk. Jest nawet OpticsPOD (Optics Picture of the Day). Pod zakładką „Ice 
Halos” znajdziemy perełkę —  program HałoSim generujący dla danej wysokości Słońca nad horyzontem obrazy halo,

słońc pobocznych czy łuków. Jest to wersja dla Windows 
95, ale ruszyła bez problemu również pod Windows XP. 
Nie jest to jedyny program symulujący zjawiska optyczne 
w atmosferze, który dostępny jest na stronie A tm osphe
ric Optics”, ale przyjemność znalezienia pozostałych po
zostawiam już naszym Czytelnikom. Szkoda, że w języku 
polskim praktycznie nie ma pozycji książkowych na po
ruszane tu tematy, jeśli nie liczyć „Tęczy, glorii i halo” 
Roberta Greenlera wydanej przez Wydawnictwo Prószyń
ski i S-ka w roku 1998 i bardzo starej, absolutnej klasyki 
przedmiotu „Światło i barwa w przyrodzie” Marcela Min- 
nearta wydanej u nas tylko raz w zamierzchłej przeszłości 
(rok 1961) jako 49 tom Biblioteki Problemów, (rs)
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Fizyka w Szkole
dwumiesięcznik dla nauczycieli fizyki

na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół

W i srmŃmrt iv x  2,

CZASOPI SMO
i i Ą N A U C Z Y C I E  L

Informuje o najnowszych osiągnięciach fizyki i astronomii, jak i o historii rozwoju tych dyscyplin.
Przedstawia aktualne zagadnienia z różnych dziedzin fizyki.
Prezentuje eksperymenty, doświadczenia i nowoczesne metody nauczania.
Proponuje aktywne formy pracy z uczniem, połączone z szeroko pojętą integracją międzyprzedmiotową.
Zamieszcza testy, zadania z konkursów i olimpiad, przykłady doświadczeń możliwych do wykonania w warunkach szkolnych 
Upowszechnia informacje o nietypowych formach aktywizacji uczniów, imprezach, szkolnych konkursach.
Współpracuje z naukowcami renomowanych uczelni i instytutów, z nauczycielami i metodykami.

Prenumerata: 
tel. (022) 244 f 
e-mail: prenumerata(a)raabe.com.pl
tel (022) 244 84 78, fax (022) 244 84 76 WWW .  G (I U D T6SS .  D I



lapetus: malowany księżyc Saturna

Co się przydarzyło księżycowi Saturna, lapetusowi? Rozległe 
obszary tego dziwnego świata są ciemne jak węgiel, podczas 
gdy inne jasne jak lód. Skład ciemnego materiału nie jest zna
ny, choć podczerwone widma wskazująna możliwą zawartość 
pewnych ciemnych odmian węgla, lapetus posiada też niezwy
kły grzbiet równikowy, przez co przypomina nieco orzech. Żeby 
lepiej zrozumieć wyraźnie pomalowany księżyc, NASA skiero
wała automatyczną sondę Cassini orbitującą wokół Saturna tak, 
by w 2007 r. zbliżyła się na 2 tys. km. Na zdjęciu wykonanym 
z odległości około 75 tys. km, trajektoria Cassiniego umożliwiła 
bezprecedensowe ujrzenie półkuli lapetusa zawsze pozosta
jącej z tyłu w ruchu orbitalnym. Na południu ogromny krater 
uderzeniowy rozciąga się na 450 km i wydaje się nakładać

na starszy, o podobnych rozmiarach. Pokrywa ciemnego ma
teriału narasta w kierunku wschodnim zarówno w kraterach, 
jak i na wyżynach. Dokładniejsze sprawdzenie wykazuje, że 
ciemny płaszcz jest zwykle zwrócony ku równikowi księżyca 
i ma mniej niż metr grubości. Wiodąca hipoteza utrzymuje, że 
ciemny materiał to głównie brudne resztki pozostałe po subli- 
macji stosunkowo ciepłego, zanieczyszczonego lodu. Pierwot
na pokrywa ciemnego materiału mogła być efektywnie nanie
siona przez przyciągnięcie drobin uwolnionych z meteorytów 
pochodzących od innych księżyców. Zdjęcia z przelotu Cassi
niego obok lapetusa są badane w poszukiwaniu dokładniej
szych wskazówek mogących wyjaśnić tę zagadkę.

Źródło: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA


