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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 chyli się ku zakończeniu, ale my 

rozpoczynamy ten zeszyt właśnie od omówienia imprez z nim związanych. Już 
pojawiła się informacja o imprezie kończącej MRA w Polsce, ale też nasilają się 
jeszcze wiadomości o rozstrzygnięciach wcześniej ogłoszonych konkursów 
i o nowych konkursach. Astronomowie polscy odbyli swój zjazd naukowy 
w Krakowie. Astronomowie warszawscy podsumowują już dotychczasowe imprezy 
MRA i formułują wnioski na temat popularyzacji astronomii. Filmowcy oddali cześć 
Mikołajowi Kopernikowi filmem „ Gwiazda Kopernika Piszemy o nim 
i zamieszczamy wywiad z jego reżyserem i scenarzystą. Wszystko na stronach 
poświęconych MRA i na stronach kolorowych.

Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Brazylii, choć odbywał się w Międzynarodowym 
Roku Astronomii i nie brakowało na nim akcentów dotyczących tego szczególnego dla nas roku, był jednak 
zwyczajnym kongresem MU A, który odbywa się co 3 lata. Dlatego relację z tego zgromadzenia astronomów 
zamieszczamy poza relacjami z imprez MRA. A napisał ją  dła nas prof. Edwin Wnuk, uczestnik tego 
Kongresu, dyrektor Obserwatorium Poznańskiego i Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Następne dwa artykufy dotyczą problematyki kosmologicznej. Krzysztof Bolejko z Warszawy w artykule 
„ Wewnątrz horyzontu ” uświadamia nam, jak różne znaczenia może mieć to pojęcie, co to jest horyzont 
kosmologiczny, którego odległość od nas jest w istocie promieniem obserwowalnego Wszechświata. Czy 
łatwo możemy zmierzyć tę odległość? Czy naszymi obserwacjami rzeczywiście potrafimy sięgnąć do 
horyzontu kosmologicznego? Jaką wiedzę możemy uzyskać, dokonując pomiarów odległości horyzontu? 
Drugi artykuł,, Gromady galaktyk jako narzędzie współczesnej kosmologii "(autor Radosław Wojtak też 
z Warszawy) pokazuje nam, jak te wielkie, powiązane ze sobą grawitacyjnie, obiekty mogą nam pomóc 
w zrozumieniu i pomiarach niektórych parametrów Wszechświata. A biorąc pod uwagę fakt, żeglownym 
składnikiem gromad galaktykjest ciemna materia, analiza gromad galaktyk pozwala uzyskać ciekawe 
własności tego tajemniczego składnika naszego Wszechświata. Bardzo zachęcam do lektury tych artykułów.

f-F Wydarzeniach w kraju piszemy o Międzynarodowej Konferencji Młodych Astronomów w Krakowie 
(ICYA 2009), o ciekawej wystawie „ Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych ” w Krakowie,
0 nowym szkolnym obserwatorium im. prof. Roberta Głębockiego w Gdańsku, o OZMA we Fromborku.

Kilkoro młodych astronomów-doktorantów, dzięki specjalnemu stypendium Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu ze środków europejskich, mogło wziąć udział w kongresie Unii Astronomicznej w Rio de Janeiro
1 podzielić się z nami swymi wrażeniami. Ich udział w tym kongresie stanowi nie tylko niezapomniane dla 
nich przeżycie, ale też istotny element ich astronomicznego kształcenia.

W Astronomii w szkole zwracamy uwagę na to, jak przyroda może nas oszukiwać -  tak się dzieje np. 
w przypadku prędkości nadświetlnych.

W Rozmaitościach mówimy o odbyciu wielkiego pyłowego księżyca Saturna i przypominamy postać 
zapomnianego astronoma angielskiego XVII w. Jeremiaha Horrocksa.

Kalendarz astronomiczny dotyczy już pierwszych dwóch miesięcy następnego, 2010 r. Recenzji 
przedstawiamy książkę Jarosława Włodarczyka i Reimunda Toige pt. Astronomia w dawnym Wrocławiu. 
Ludzie i instrumenty. Jest to najbogatszy, polskojęzyczny zbiór informacji o astronomii w dawnym 
Wrocławiu.

Polecam Felieton muzyczny Jacka Drążkowskiego, Ciekawe strony internetowe wskazane przez 
Romana Schreibera i krzyżówkę opracowaną przez Julię Drążkowską.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i kłaniam się pięknie

Toruń, w październiku 2009 r
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czytelnicy piszą... E l
Jesienny zlot w Bieszczadach

tu jest miejsce

Kontakt: urania@astri.uni.torun.pl, tei. (56) 6113014 

Zapraszamy na nasze łamy!

Jak co roku odbył się Jesienny 
Zlot Astronomiczny w Bieszcza
dach (Roztoki Górne, 17-20. 
09.2009).

Uczestnicy dopisali, pogoda 
świetna, sprzęt do obserwacji 
naprawdę duży (lustra o średni
cy 50 cm).

Jak tylko Słońce chowało się 
za horyzont, wszyscy zaczynali 
krzątanie przy swoich maszy
nach. Ustawienia na polarną wy
ważanie, kalibrowanie, ustawia
nie ostrości i do boju. Z każdą 
minutą coraz piękniej prezento
wała się Droga Mleczna. M31 
podana jak dłoni, M81 cudo 
(pierwszy raz widziałem coś ta
kiego w wizualnej obserwacji), 
M11, Kwintet Stefana. Janusz 
Płeszka co chwilę wynajdywał na 
niebie świetne obiekty. Do tego

wszystkiego z potężnych lasów 
dobiegało do nas rykowisko jele
ni. Atmosfera genialna. Nie da się 
zapomnieć smaku Bieszczad 
i widoku „smoły” na niebie.

Oczywiście całemu naszemu 
zlotowi towarzyszyli zwykli tury
ści (tzw. „nie nasi”). Zwykli ludzie 
byli zachwyceni nasząpasjąi wy
trwałością.

Ja w tym roku ustrzeliłem Dro
gę Mleczną (w stronę Strzelca) 
z czasem 22x3,5 min (ISO 800, 
f/3,5 ogniskowa 16 mm) oraz 
M45 + Mgławica emisyjna Kali
fornia z czasem 10><300 s 
+ 4x120 s (IS0800, f3/5, Ca- 
non40D, obiektyw 16-35 (2,8) 
ogniskowa 35 mm)— cały sprzęt 
„wisiał” na montażu EQ6.

Pozdrawiam,
Krzysztof Podgórzak

Konferencja astronomiczna w Częstochowie
W  ramach obchodów Międzynarodowego Roku 

Astronomii w dniach 26-28 listopada 2009 r. 
w Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długo
sza w Częstochowie odbędzie się konferencja naukowa 
pt. „Astronomia —  nauka i wiara” dla uczczenia pamięci 
księdza Bonawentury Metlera. Program konferencji prze
widuje trzy sesje:,Życie i działalność astronomiczna Księ
dza Bonawentury Metlera” , „Między nauką i wiarą” oraz 
„Wybrane zagadnienia astronomii współczesnej” . W ra
mach imprez towarzyszących przewiduje się zwiedzanie 
Jasnej Góry (w tym Biblioteki Jasnogórskiej), oglądanie 
wystawy grafiki o treściach astronomicznych oraz udział 
w seansach nowoczesnego planetarium cyfrowego. Zgło
szenia udziału, wraz z ewentualnymi tematami polskoję
zycznych przyczynków (krótkie referaty, plakaty) należy 
kierować do dr. Bogdana Wszołka na adres:

bogdan@ajd.czest.pl lub bogdan@oa.uj.edu.pl

al. Armii Krajowej 13/15,42-200 Częstochowa 
tel. 518-043-166

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2009

Treści przyczynków konferencyjnych zostaną opubli
kowane w języku polskim.

Od uczestników nie będzie pobierana żadna opłata kon
ferencyjna i nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału. 
Uprasza się instytucje macierzyste uczestników konferen
cji o złagodzenie tych kosztów w ramach delegacji. Na 
życzenie lokalny komitet organizacyjny dopomoże w or
ganizacji tańszego wyżywienia i noclegów.

W organizację konferencji angażują się m.in.: Akade
mia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowskie 
Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Astrono
miczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.
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Międzynarodowy Rok Astronomii 2009:
244 XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
246 Obchody międzynarodowe oraz inicjatywy lokalne. Kilka uwag na temat 

popularyzacji astronomii 
250 Premiera filmowej gwiazdy Roku Astronomii
252 O filmie ,, Gwiazda Kopernika ’’ — rozmowa z reżyserem i scenarzystą

254 Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
w Brazylii
Edwin Wnuk
Największa światowa organizacja naukowa astronomów, Międzynarodowa Unia Astro
nomiczna zrzeszająca ok. 10 tys. osób odbywa swe dwutygodniowe kongresy co 3 lata. 
Bierze w nich udział od 1,5 do 2 tys. astronomów z całego świata. W tym roku było to 
już XXVII General Assembly, czyli Zgromadzenie Ogólne, ja k  nazywa się kongresy tej 
Unii. Autor przybliża nam generalną organizację tych kongresów oraz szczegółowo 
przebieg tegorocznego kongresu w Rio de Janeiro

258 Wewnątrz horyzontu
Krzysztof Bolejko
Z pojęciem horyzontu spotykamy się każdego dnia: gwiazdy znajdujące się pod hory
zontem nie są dla nas widoczne, gdy Słońce wschodzi, przekracza linię horyzontu, żegla
rze wypatrują ziemi na horyzoncie itd. Najprostszym uogólnieniem ziemskiego hory
zontu jest horyzont cząstek Oddziela on część Wszechświata dostępną obserwacjom od 
części, z  której światło jeszcze nie zdążyło do nas dotrzeć. W kosmologii horyzont ten 
nazywany jest horyzontem kosmologicznym. Odległość do horyzontu kosmologicznego 
jest równa promieniowi obserwowanego Wszechświata. O tym, jakie są inne horyzonty, 
ja k  je  badać i jakiej wiedzy o Wszechświecie mogą nam dostarczyć te badania, jest 
treścią tego artykułu

262 Gromady galaktyk jako narzędzie współczesnej 
kosmologii
Radosław Wojtak
Ewolucja gromad i w konsekwencji pewne ich własności są silnie sprzężone z globalną 
ewolucją Wszechświata. Są więc doskonałym narzędziem kosmologa do testowania 
modeli kosmologicznych i wyznaczania ich parametrów. W gromadach galaktyki sta
nowią tylko 1-2% całkowitej masy, a ich głównym (80-90%) składnikiem jest ciemna 
materia. A więc i o niej traktuje ten artykuł

■ B U  W kolorze: Plon konkursu „Odkryj swój Wszechświat” (o.II); Astronomowie w Kra
kowie (w.I); Gromada galaktyk 1E0657-558 (w.II-III); Galeria Uranii (w.IV)

268 w kraju i na świecie: Międzynarodowa Konferencja Młodych Astronomów 
(ICYA), 7-13 września, Kraków (268); „Od lunety Galileusza do teleskopów 
kosmicznych ”— wystawa w muzeum UJ (270); Od Heweliusza do Głębockie
go — nowe obserwatorium w Gdańsku (271); OZMA XIII, czyli Frombork po 
raz drugi (273); Rio okiem młodych (274)

267 rozmaitością Supermasywna czarna dziura (261); Podczerwony pierścień 
Saturna (267)

276 astronomia w szkole: Jak przyroda nas oszukuje czyli o prędkościach 
nadświetlnych

278 sylwetki Uranii: Wielebny Jeremiah Horrocks (1618—1641)
280 kalendarz astronomiczny 2010: Styczeń —  luty 
285 recenzje: Jarosław Wlodarczyk/Reimund Torge, Astronomia w dawnym Wro

cławiu. Ludzie i instrumenty
287 astronomia i muzyka: Muzyka w Roku Astronomii
288 relaks z Uranią: Krzyżówka 
288 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Kwintet Stefana, tutaj na zdjęciu wykonanym przez teleskop Hubble ’a po ostatniej „ napra
wie Tylko 4 z widocznych tu galaktyk (NGC 7319, 7318A, 7318B i 7317) stanowią powią
zaną ze sobą grawitacyjnie grupę. Możemy łatwo dostrzec rezultaty ich wzajemnego od
działywania pływowego w postaci pętli i jakby warkoczy kometarnych. Ta grupa galaktyk 
znajduje się w odległości ok. 300 min lat iw. od nas, natomiast niebieskawa galaktyka 
(NGC 7320) znajduje się znacznie bliżej -  tylko 40 min lat św. -  i nie bierze udziału w ko
smicznym tańcu pozostałych galaktyk. O je j stosunkowo małej odległości od nas może świad
czyć widoczność wielu indywidualnych gwiazd w je j polu 

Fot. NASA, ESA i Hubble SM4 ERO Team
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Międzynarodowy Rok Astronomii 2009

XXXIV Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

W  ̂ dniach 14-18 IX br. w Kra
kowie zebrali się astronomo
wie z całego kraju na XXXIV 

Zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. Wykładów słuchali 
nie tylko członkowie PTA, ale również 
astronomowie niezrzeszeni, studenci 
i doktoranci, miłośnicy astronomii, na
uczyciele, uczniowie i laureaci konkur
sów astronomicznych. Na zjazd zare
jestrow ało się łącznie 170 osób. 
Organizatorem zjazdu było Polskie To
warzystwo Astronomiczne, Uniwersy
tet Jagielloński oraz Uniwersytet Peda
gogiczny w Krakowie. PTA ufundowało 
uczestnikom koszulki z żartem rysun
kowym Jacka Drążkowskiego Eppur si 
muove — A jednak się kręci.

Obrady odbywały się w urokliwych 
Przegorzałach w Centrum Konferencyj
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wszystkich zebranych powitał prezes 
PTA profesor Edwin Wnuk. Prorektor 
UJ prof. Szczepan Biliński przypomniał
0 ponad 70-letniej tradycji zjazdowej
1 osiągnięciach polskiej astronomii, ta
kich jak teleskop HESS, OGLE czy 
32-m radioteleskop toruński. Po życze
niach dalszych sukcesów, padło sakra
mentalne „Uważam zjazd za otwarty”.

Głos zabrał również prorektor Uni
wersytetu Pedagogicznego profesor Ta
deusz Budrewicz. Profesor, historyk li
teratury, dowcipnie zauważył, że jest 
ścisły związek między literaturą a astro
nomią, czego on sam jest najlepszym 
przykładem. Przypomniał zebranym, iż 
zajmował się takimi utworami, jak 
Świecą gwiazdy świecą na wysokim nie
bie Konopnickiej czy Ad astra Orzesz
kowej. Zebrani przyjęli takie oświadcze
nie gromkimi brawami.

Odczytano list wicemarszałka woje
wództwa małopolskiego Romana Ciepie
li oraz list prezesa Polskiej Akademii 
Nauk i członka komitetu honorowego 
Międzynarodowego Roku Astronomii 
w Polsce prof. Michała Kleibera. Zjazd 
jest głównym punktem obchodów Mię
dzynarodowego Roku Astronomii w Pol
sce. Z tej okazji na krakowskich Plan
tach otwarto wystawę Niebo z Ziemi, 
Astronomia i Sztuka w Desie, a na Ryn

ku Krakowskim odbyły się wykłady po
pularnonaukowe. Na otwarciu przypo
mniano o innej znaczącej imprezie 
z kwietnia br. — akcja 100godzin astro
nomii zgromadziła przy teleskopach
i lornetkach astronomów i miłośników 
astronomii z całego świata.

Następnie przedstawiono laureatów 
Nagrody im. Włodzimierza Zonna (Ju
lian Murzyn i dr Tomasz Kwast) oraz 
Nagrody Młodych (dr Andrzej Baran). 
Obecny na Zjeździe Tomasz Kwast po
dziękował za przyznane wyróżnienie, 
przypominając, że jest uczniem prof. 
Zonna w pierwszym pokoleniu. „Prof.

Stodółkiewicz wciągnął mnie do pracy 
w Delcie, gdzie nadal uczyłem się fizy
ki, matematyki i astronomii, a nawet ję
zyka polskiego. [...] Zdajecie sobie Pań
stwo sprawę, ile osób pracowało na 
mnie, abym dziś był godny odebrać 
Medal im. Zonna.” Następnie przedsta
wiono prace i wręczono nagrody laure
atom konkursu „Odkryj swój Wszech
świat”. (Więcej o konkursie na s. 247) 
Najpiękniejsze prace można było podzi
wiać w trakcie Zjazdu.

Program naukowy Zjazdu obejmo
wał serię referatów przeglądowych, se
sji tematycznych oraz sesję plakatową

Kjak&w, 14 września 2009 r.
XZ-I.0727-58J/09

z a r z ą d
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Szanowni (Państwo

pn f. drhab. "KjUarzyna Otmianowskfi-Mazur 
(Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego ‘V j

prof. dr ha 6. Michał Ostrowski 
•Przewodniczący L%p X X X I V  Zjazdu 
(Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Szanowna (Pani (Dyrektor, Szanowny (Panie (przewodniczący!

W  imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego serdecznie dziękuję za zaproszenie 
na otwarcie XXXIVZjazdu (Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. 7fa (Państwa ręce siadam  
serdeczne pozdrowienia dCa wszystkich przybyłych do (przegorzałgości

Chociaż już 400 Cat temu ęaGCeusz po raz pierwszy użył telesfypu do celów 
astronomicznych, to zaledwie 90 Cat temu powstała Międzynarodowa %)nia Astronomiczna 
koordynująca światowe Badania astronomiczne. W  tym roku świętowaliśmy również 40. rocznicę 
pierwszego kjokji człowiek na "Księżycu, mogliśmy tal&e obserwować najdłuższe zaćmienie 
Słońca w  XXI wieku- Wszystkie U ważne daty umkjięłySy niewątpliwie uwadze szerokiej 
publiczności, gdyby nie dziaCałność edukacyjna członków <PoCskjego Towarzystwa 
Astronomicznego, fyóre czynnie włączyło się w  przypadające w  2009 roku obchody 
Międzynarodowego (Ręku Astronomii

Wiedza o wszechświecie nadal pozostaje zarezerwowaną dla wąskiego grona specjalistów. 
Astronomia jest nauka piękpą, ale wymagającą -  tym bardziej cieszę się, że właśnie w  'Kjakywxe, 
stolicy Małopolski odbędzie się takjwieCe wydarzeń mogących zainteresować -  zwłaszcza młodych 
Cudzi -  „prawami gu>iazd”, jak^zwykfo się mówńć o (Patistwa dziedzinie.

(Rflz jeszcze dziękując za zaproszenie, proszę o przekflzanie moich serdecznych 
podziękowań wszystkim zaangażowanym w  organizację tych ważnych wydarzeń. Życzę 
wszystkim (Państwu powodzenia oraz realizacji postawionych so6ie ceCów, tak  ̂ wżyctu 
zawodowym, ja k j prywatnym.

ul. Basztowa 22 
31-156 Kraków
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

List wicemarszałka województwa małopolskiego Romana Ciepieli
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Prezes PTA prof. Edwin Wnuk wręcza medal Nagrody im. Włodzi
mierza Zonna wójtowi gminy Wiśniowa Julianowi Murzynowi. 
Fot. Sebastian Soberski

prezentującą osiągnięcia polskiej astro
nomii na tle rozwoju astronomii na 
świecie. Sesję naukową rozpoczął prof. 
Richard Wielebinski wykładem „Nowo
czesna astronom ia wobec tajem nic 
Wszechświata”. Przez kilka dni mieli
śmy możność wysłuchać wykładów pro
fesorów Marka Abramowicza, Michała 
Hellera, Jean-Pierre Lasoty, Sławomira 
Rucińskiego, Krzysztofa Górskiego oraz 
wielu innych zaproszonych gości. W su
mie wygłoszono 56 referatów i przed
stawiono 29 posterów.

W trakcie walnego zebrania astrono
mowie udzielili absolutorium ustępują
cemu Zarządowi oraz wybrali nowy 
Zarząd Główny PTA.

Prezesem PTA został prof, dr hab. 
Edwin Wnuk, wiceprezesem —  dr hab.

P R E Z E S

GP/1361/2009

Maciej Mikołajew
ski, sekretarzem —  
dr Adam Michalec, 
skarbnikiem— prof, 
dr hab. Bożena Czer
ny, członkami Zarzą
du —  dr Agnieszka 
K r y s z c z y ń s k a ,  
dr Agnieszka Janiuk 
i dr Waldemar Ogło- 
za.

Wybrano również 
Komisję Rewizyjną 
w składzie: dr hab.
M ichał Tom czak, 
prof, dr hab. Józef 
Smak, dr Krzysztof Ziołkowski oraz Sąd 
Koleżeński w składzie: prof, dr hab. 
Konrad Rudnicki, prof, dr hab. Maria

Warszawa, września 2009 r.

Giller, dr hab. Ewa Szuszkiewicz, prof, 
dr hab. Joanna M ikołajewska, prof, 
dr hab. Andrzej Pigulski.

Chw ilą ciszy uczciliśm y pamięć 
zmarłych niedawno kolegów. Odeszli na 
wieczną wartę: Lubomir Włodzimierz 
Baran, Aleksandra Latko-Przegędza, 
Józef Juchniewicz, Tadeusz Ciurla, Ber
nard Krygier.

Na zjeździe przyjęto 16 nowych 
członków Towarzystwa, tym samym 
PTA liczy sobie obecnie 250 astrono
mów. Na zakończenie walnego zebra
nia Piotr Gnaciński z Gdańska zaprosił 
nas na następny zjazd do grodu Hewe
liusza w 400-setną rocznicę urodzin 
wielkiego astronoma i piwowara.

Astronomowie mieli okazję gościć 
w Bibliotece Jagiellońskiej, gdzie obej
rzeli cenne starodruki, a w Collegium 
Maius ekspozycję stałą oraz właśnie 
otwieraną wystawę autorstwa dra Ma
cieja Kluzy Od lunety Galileusza do te
leskopów kosmicznych. U czestnicy 
Zjazdu gościli również w Obserwato
rium na Lubomirze, gdzie wręczono 
Nagrodę im. Włodzimierza Zonna wój
towi gminy Wiśniowa p. Julianowi Mu
rzynowi.

Zjazd zamknął prof. Edwin Wnuk 
i serdecznie podziękował za organiza
cję zjazdu przewodniczącemu Lokal
nego Komitetu Organizacyjnego prof. 
Michałowi Ostrowskiemu z OA UJ. 
Gdy my słuchaliśmy o tym, co dzieje 
się w Kosmosie, w kuluarach dwoił się 
i troił Olek Zagnański wraz z dokto
rantami O A UJ, by zjazd przebiegał 
sprawnie. Wszystkim organizatorom 
dziękujemy!

Karolina Zawada

Pan
Prof, dr hab. Edwin Wnuk
Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Szanowny Panie Prezesie,

serdecznie dziękuję za przesłane mi zaproszenie na XXXIV Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego, w którym, niestety, z powodu ważnych obowiązków 
służbowych, nie będę mógł wziąć udziału.

Astronomia jest wyjątkową dyscypliną naukową. Jej przedmiot fascynuje ludzkość od 
zarania dziejów, a dociekaniom naukowców towarzyszy aktywne zainteresowanie 
astronomów amatorów. Rozwój astronomii jest nie tylko jedną z sił napędowych 
nauki która pozwala zrozumieć dzieje wszechświata i nasze w nim miejsce, ale 
także intryguje i pobudza wyobraźnię ludzi.

XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbędzie się w atmosferze 
Międzynarodowego Roku Astronomii, będzie więc wydarzeniem szczególnym 
zarówno dla polskich uczonych, którzy zajmują poczesne miejsce w światowej 
astronomii, jak też szerokich rzesz miłośników i popularyzatorów tej dyscypliny 
naukowej. Pragnę tą drogą życzyć Organizatorom i Uczestnikom Zjazdu 
Interesujących i owocnych obrad

Łączę wyrazy szacunku 

Michał Kleiber

0t)-9Ql Warszawa 1’alac Kulimy i Ncniki 
7 W  (022) 620 JJ )J 656 6.1 Fax (022) 620 10

List prezesa PAN i członka komitetu honorowego MRA w Polsce prof. Michała Kleibera
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Międzynarodowy Rok Astronomii 2009: 
obchody międzynarodowe oraz inicjatywy lokalne. 

Kilka luźnych uwag na temat popularyzacji astronomii

Międzynarodowy Rok Astrono
mii 2009 (MRA 2009) został 
ustanowiony decyzją UNE
SCO i Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 

Ale żadna decyzja administracyjna sama 
z siebie nic nie daje, jeżeli nie idą za tym 
konkretne działania i ogólny entuzjazm 
społeczeństwa. Z działaniami i entuzja
zmem z kolei jest trochę tak jak z la
w iną—  trzeba zwykle choćby niewiel
kiego impulsu, aby coś zaczęło się dziać.

Na poziom ie międzynarodowym 
takim zapalnikiem do masowego za
interesowania astronomią miała być 
produkcja m ałych i tanich lunetek 
astronomicznych —  Galileoskopów—  
do kupienia przez każdego, które po
zwoliłyby na powtórzenie obserwacji 
Galileusza. Każdy zatem mógłby wresz
cie zobaczyć księżyce Jowisza, kratery 
na Księżycu i fazy Wenus, stanowiące 
dowód poprawności teorii Kopernika. 
Pierwsze teleskopy zaczęły się już po
jawiać, także w Polsce. Kosztują co 
prawda nie tak mało, bo około stu zło
tych, ale m ają bardzo dobry układ 
optyczny, można je  wielokrotnie skła
dać i rozkładać, demonstrując działanie, 
a także można ich używać, w formie 
rozłożonej, do szkolnych pokazów zja
wisk z dziedziny optyki. Jest to zatem 
świetne urządzenie i pozostaje mieć na
dzieję, że trafi do wielu szkół, kół zain
teresowań czy nawet osób prywatnych. 
Czym innym jest poczytać o Galileuszu 
w Internecie, a czym innym naprawdę 
samemu popatrzeć na niebo.

Działań na poziomie ogólnoświato
wym jest więcej (Galileoskop to jedno 
z 12 oficjalnych kluczowych przedsię
wzięć), ale gros aktywności z natury rze
czy ma charakter lokalny. Liczba kra
jów, które zaangażowały się w obchody 
jest imponująca —  145 krajów ma wła
sne komitety obchodów. Polecamy spoj
rzenie na mapkę świata, zamieszczoną 
na oficjalnej stronie MRA (http:// 
www.astronomy2009.org/organisa- 
tion/nodes/national/). Jest budująca, ale 
jednocześnie i smutna. Europa prawie 
nie ma białych plam, podobnie jak obie 
Ameryki i Azja, ale Afryka wygląda nie

mal jak jedna wielka biała plama. Kraje 
afrykańskie, w których astronomia roz
wija się intensywnie, i w których znaj
dują się duże obserwatoria astronomicz
ne, czyli Republika Południowej Afryki 
(teleskopy optyczne, m. in. SALT, w któ
rym ma udział także Polska) i Namibia 
(obserwatorium promieniowania gam
ma HESS, Polska jest też uczestnikiem 
projektu) oczywiście biorą udział w ob
chodach, ale nie zmienia to faktu, że 
kontynent ten jako całość wygląda na 
mapie obchodów ja k ... inny świat.

Polska oczywiście ma swój komitet, 
a aktywny udział w pracach bierze Pol
skie Towarzystwo Astronomiczne. Za
planowano ważne akcje— zaszczyt ofi
cjalnego otwarcia Międzynarodowego 
Roku Astronomii w Polsce przypadł 
Toruniowi (m. in. odsłonięto pomnik 
płanetoidy, o nowo nadanej nazwie „To

ruń”), we wrześniu odbył się uroczysty 
zjazd Polskiego Towarzystwa Astrono
micznego, a oficjalnym zakończeniem 
będzie specjalna konferencja naukowa 
w Warszawie.

Dwie z nas (to znaczy Agnieszka Ja- 
niuk i Bożena Czerny) wymyśliły —  
i wdrożyły przy pomocy naszych przy- 
jaciół —  dwa ogólnopolskie konkursy. 
Przeznaczone były one przede wszyst
kim dla dzieci i młodzieży, choć nie 
tylko, a miały na celu pobudzenie za
interesowania naszą dziedziną, reali
zowanego w formie aktywności umy
słowej i twórczej. Opisujemy również 
kilka inicjatyw, z którymi wyszli do la
ików i siebie samych miłośnicy astro
nomii.

Pierwszy z naszych konkursów to 
seria zadań rachunkowych z astronomii 
publikowanych w czasopiśmie „Delta”.

Teleskop, jakim M. Wardak obserwuje tranzyty planetarne. Fot. M. Wardak. Wyżej: fotome- 
tryczna krzywa tranzytu planety TrES-3b zaobserwowanego przez Marcina Wardaka
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Część jury w trakcie oficjalnych obrad. Fot. Grzegorz Sęk

W piśmie tym ponadto, z okazji roku 
2009, publikujemy specjalny cykl krót
kich artykułów naszego autorstwa pt. 
Kosmiczna Linijka, pokazujących cieka
we obiekty w Kosmosie. „Delta” jest 
pismem założonym przez matematy
ków, ale prawie od początku swego ist
nienia miała także dział astronomiczny. 
Prezentuje on jednak wyłącznie arty
kuły o tej tematyce oraz zadania z olim
piad astronomicznych, choć tradycją 
pisma było publikowanie zadań mate
matycznych i fizycznych o średnim po- 
ziom ie trudności. K rótkie i proste 
(w naszym przekonaniu) zadania astro
nomiczne —  to miało być coś nowego. 
Kolejne zadania publikowane są po dwa 
w każdym kolejnym zeszycie od stycz
nia 2009 do końca roku, a rozstrzygnię
cie konkursu nastąpi w lutym 2010.
O tym konkursie niewiele więc na razie 
możemy napisać, no może tyle, że za
dania przez nas uważane za łatwe zo
stały chyba przez czytelników odebra
ne jako trudne. Nieliczne poprawne 
rozwiązania nadchodzą do nas obecnie 
pocztą po każdym numerze, jest kilku 
wytrwałych zawodników, którzy sąjuż 
faworytami naszego konkursu i nagro
dy zostaną przyznane, niestety, zadania 
nie cieszą się popularnością i cykl nie 
będzie kontynuowany w kolejnych la
tach. Cóż, astronomia ma najwyraźniej 
urok przede wszystkim wtedy, gdy pa
trzy się na nią okiem humanisty. Piękne 
niebo, piękne zdjęcia Kosmosu... ewen
tualnie rysunek gwiazdozbioru.

W popularyzacji astronomii idzie się 
jednak na ogół łatwiejszą ścieżką, poka
zując piękno bez męczenia ludzi wzora
mi. Nasz drugi konkurs był właśnie taki: 
zadaniem było przygotować coś, co miało 
związek z astronomią. Nie było ograni
czeń formalnych poza jednym, żeby nie 
było to wypracowanie, ale twórcze, ory
ginalne dzieło. Konkurs nazwaliśmy po 
prostu „Odkryj swój Wszechświat”, któ
re to hasło jest hasłem całego Międzyna
rodowego Roku Astronomii.

Konkurs został ogłoszony na polskiej 
stronie MRA 2009, w czasopiśmie „Wie
dza i Życie”, a także na portalu interne
towym www.czasdzieci.pl. Ponadto, in
formację o konkursie rozesłaliśmy do 
kuratoriów w całej Polsce z prośbą o prze
kazanie jej do szkół i uczniów. Współor
ganizatorami konkursu był szereg insty

tucji: Polskie Towarzystwo Astronomicz
ne, Centrum Astronomiczne im. Miko
łaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie, Młodzieżowy Ośrodek 
Astronomiczny (MOA) w Niepołomi
cach oraz „Wiedza i Życie”. Termin nad
syłania prac minął, a konkurs został roz
strzygnięty przez sześcioosobowe jury 
(autorzy tego artykułu oraz Andrzej Nie
dzielski z Torunia, Grzegorz Sęk z Nie
połomic i Weronika Śliwa reprezentują
ca redakcję „WiŻ”).

Konkurs cieszył się dużym powodze
niem. Nadesłano 337 prac, a były to fo
tografie i obserwacje astronomiczne 
(12), programy komputerowe (2), pre
zentacje komputerowe (47), urządzenia 
(6), prace malarskie i plastyczne (225), 
rzeźby (11), grafika komputerowa (27), 
prace literackie (7). Wiek uczestników 
zawierał się w przedziale od 4 do 40 lat. 
Prac było tak dużo, że z konieczności 
ocena była dwustopniowa. Wybrane pra
ce zostały ocenione w czasie jednodnio
wego posiedzenia jury w pełnym skła
dzie. Prac było m nóstw o, rysunki 
mieniły się kolorami, a prezentacj e kom
puterowe roiły się od efektów specjal
nych. Wyobraźnia uczestników zaowo
cowała zaprojektowaniem urządzeń 
astronomicznych, od modelu Układu 
Słonecznego z baloników, aż po czuj
nik UFO. Dzieła literackie nie były nud
nymi referatami, dostaliśmy wiersze, 
poematy, bajki, limeryki...

Biorąc pod uwagę wartość meryto
ryczną, artystyczną prac oraz wiek

uczestników, jury oceniło ogólny po
ziom nadesłanych prac jako wysoki, 
a poziom konkursu jako wyrównany. 
Efektem tego było przyznanie nagród 
we wszystkich kategoriach, nagród spe
cjalnych oraz wyróżnień w ilości więk
szej niż planowano w regulaminie. 
Pierwsze nagrody w obu kategoriach 
były przyznane dwóm pracom ex aequo, 
a wyróżnień było o połowę więcej niż 
planowano, w związku z czym MOA 
w Niepołomicach zorganizuje niejeden, 
ale dwa „Pikniki pod Gwiazdami”, któ
re są jedną z głównych nagród. Prace 
podzielone były na dwie kategorie wie
kowe: dzieci do lat 12 i kategoria otwarta 
powyżej 12 lat.

Zdobywcą Grand Prix został 19-let- 
ni Tomasz Gołombek z Tczewa za pra
cę obserwacyjno-fotograficzną. N a
grodą je s t zaproszenie do Torunia 
i wykonanie, pod okiem pracowników 
Centrum Astronomicznego Uniwersyte
tu Mikołaja Kopernika, zaplanowanych 
przez siebie obserwacji za pomocą to
ruńskiego teleskopu optycznego (aper- 
tura 90 cm). Praca laureata zawierała 
opis zmagań autora z otoczeniem, które 
mu uświadamiało, że aby móc robić fo
tografie nieba, trzeba mieć dobry sprzęt, 
zaś autor dysponował tylko lornetką
i komórką (telefon z opcją fotografowa
nia), a także niebywałe rezultaty (zdję
cia), jakie udało mu się osiągnąć przy 
tak ograniczonej technice. Sama praca, 
a także determinacja autora, ogromnie 
nam zaimponowały.
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Wśród dzieci laureatami pierwszych 
trzech miejsc zostali: Aleksandra Maj 
(8 lat) za przepięknąi bardzo dojrzałąjak 
na taki wiek pracę malarską, Dawid Ci
szewski (11 lat) za raport obserwacyjny 
(dwutygodniowy cykl obserwacji wizu
alnych ze starannym i bardzo samodziel
nym opisem warunków), Weronika Ci
chy (8 lat) za ujmujący i piękny album 
plastyczno-fotograficzno-poetycki oraz 
Jakub Pawłowski (11 lat) za prezentację 
komputerową na temat Księżyca, której 
podkład muzyczny skomponował wspól
nie z siostrą. Dwie pierwsze osoby zaję
ły pierwsze miejsce ex aequo.

W starszej grupie oczarował nas ob
raz olejny „Planety”, wykonany przez 
panią Karolinę Niedźwiecką. Ponieważ 
jest to praca zupełnie profesjonalna, po
stanowiliśmy utworzyć dla niej osobną 
kategorię pt. nagroda specjalna. Laure
atami drugiej nagrody specjalnej są Ja
cek i Dorota Kuprasowie za opracowa
nie edukacyjnej astronomicznej gry 
planszowej Quiz Galileusza.

Po dyskusjach, laureatami konkursu 
w grupie starszej zostali: Magdalena 
Krzywicka (program komputerowy typu 
encyklopedia interaktywna), Natalia Zio
mek (bogata praca fotograficzno-pla- 
styczna, w formie portfolio), Piotr Łopat
ka (fotografie tarczy Słońca wykonane 
teleskopem) oraz Patryk Lewandowski 
(program komputerowy wyliczający od
ległości i prędkości w Kosmosie). Rów
nież w tej kategorii dwie panie zajęły 
pierwsze miejsce ex aequo.

Znakomita większość prac nadeszła ze 
szkół łub z osiedlowych kół zaj ęć pozasz
kolnych! Czasami krytykuje się polską 
edukację, szkoły z nisko opłacanymi 
i niechętnymi do wysiłku nauczycielami, 
ale to jednak nauczyciele zainteresowali 
się naszym konkursem, zauważyli, że lek
cja astronomii w formie wykonania pra
cy konkursowej ma walor edukacyjny. 
Nauczyciele zachęcili dzieci do pracy, 
zadbali o ich zapakowanie i wysłanie. 
Nadchodzące prace często były wyni
kiem selekcji dokonanej już w szkole, 
choć dostawaliśmy również paczki za
wierające wszystkie prace uczniów z da
nej klasy. Prac zainspirowanych przez ro
dziców czy po prostu przez samego 
uczestnika, wysłanych z prywatnego ad
resu nadawcy, było mało. Co prawda pi
smo „Wiedza i Życie” dociera do spore
go grona odbiorców, ale najwyraźniej nie 
są oni aż tak aktywni albo nie mają za
cięcia sportowego na tyle, aby wziąć 
udział w konkursie.

Uroczyste wręczenie nagród laure
atom pierwszych trzech miejsc w obu 
kategoriach wiekowych nastąpiło w trak
cie uroczystego otwarcia Zjazdu Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego 
w Krakowie. Prace nagrodzone i wyróż
nione zostały wyeksponowane w czasie 
Zjazdu PTA, w ośrodku w MOA Niepo
łomicach, a następnie wystawa pojedzie 
do kilku miast w Polsce.

Laureaci oraz zdobywcy wyróżnień 
1 stopnia zostali (w dwóch turach) zapro
szeni do Niepołomic na piknik, podczas

którego mogli poobserwować niebo 
i wziąć udział w różnorakich zajęciach 
edukacyjnych. Nagrodami w konkursie 
są również nagrody rzeczowe ufundowa
ne przez: „Prószyński i S-ka”, PTA oraz 
CAMK.

Warte podkreślenia są również liczne 
oddolne inicjatywy miłośników astrono
mii, dla których motorem napędowym 
tych działań są obecnie przede wszyst
kim internetowe fora astronomiczne (np. 
astro4u, Astro-Forum). Fora te służą za
zwyczaj do wymiany doświadczeń i in
formacji w zakresie obserwacji zjawisk 
na niebie, astrofotografii, doskonalenia 
zaplecza sprzętowego astroamatorów itp. 
W specjalnie wydzielonych działach po
święconych MRA 2009 można znaleźć 
informację m.in. o poniższych inicjaty
wach, ale także o wielu innych działaniach.

Wyróżniającym tematem porusza
nym przez miłośników jest dotykający 
ich bezpośrednio problem zanieczysz
czenia nieba światłem. Ponadto jest to 
jedno z kluczowych działań ogólno
światowych MRA 2009. W dyskusji na 
ten temat poruszana jest głównie kwestia 
oszczędności, jaką można poczynić dzię
ki zastosowaniu odpowiednich opraw 
oświetleniowych źródeł światła, czy wy
łączaniu światła ulicznego w godzinach 
najmniejszej aktywności człowieka. 
Przykładem pozytywnych osiągnięć 
może być historia użytkownika,Ryszar
do”, który przekonał sąsiadów do „do
brego dla nieba” oświetlenia. Co więcej 
okazało się, że mieszkańcy tego osiedla 
są świadomi oszczędności, a także pod
niesienia komfortu snu poprzez redukcję 
ilości światła padającego w ich okna. 
„Ryszardo” podjął działania formalne 
u władz lokalnych i po pół roku oświe
tlenie zostało wymienione na mniej za
nieczyszczające niebo. To podkreśla, jak 
ważne są działania pojedynczych osób 
w małych społecznościach. W odczuciu 
wielu miłośników jedynie nakaz ustawo
wy stosowania odpowiedniego oświetle
nia, wyznaczenia stref ochronnych wokół 
zgłaszanych obserwatoriów oraz uwraż
liwienie społeczeństwa poprzez akcję 
edukacyjną może w znaczący sposób 
poprawić jakość życia Polaków.

Nie lada sztuką jest przekazanie tre
ści astronomicznych w wieku przed
szkolnym. Takie przedsięwzięcie pod
jęła grupa z „Pszczyńskiego Klubu

Pokaz nieba podczas „100 godzin astronomii" na Placu Zamkowym w Warszawie. Fot. Karol 
Wójcicki
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Zajęcia z dziećmi z Przedszkola w Studzionce. Fot. Marcin Rosmus i Jakub Bartas

Astronomicznego —  Altair im. J. He
weliusza”. Odwiedzili oni Przedszkole 
Publiczne nr 14 w Studzionce. Już sam 
teleskop zainteresował najmłodsze dzie
ci i mimo tego, że przeprowadzano (ze 
względu na pochmurną pogodę) tylko 
obserwacje obiektów naziemnych. Naj
młodsze dzieciaki łączyły kolejno po
numerowane kropki, z których powsta
wały kształty gwiazdozbiorów Lwa, 
Jednorożca czy Bliźniąt. Następną za
bawą był model Układu Słonecznego, 
gdzie rolę planety mógł odegrać każdy 
z maluchów. Na koniec przedszkolaki 
miały za zadanie pomalowanie kul z ma
sy papierowej. W ten sposób powstało 
kilka modeli różnokolorowych planet.

Stricte obserwacyjny, miłośniczy —  
pomysłodawcą jest Marcin Wardak —  
projekt MRA 2009 dotyczy pozasłonecz- 
nych amatorskich obserwacji planet po- 
zasłonecznych. Okazało się, iż już przy 
użyciu teleskopu o średnicy klasy 11 cm, 
na odpowiednim montażu i wyposażo
nego w kamerę CCD z niższej półki ce
nowej można dokonać fotometrycznej re
jestracji tranzytu planety pozasłonecznej 
przed tarczą gwiazdy macierzystej. W ten 
sposób polscy miłośnicy odkryli „na 
nowo” planety w układach: XO-2b, XO- 
3b, HAT-P3b, TrES-3b i WASP-14b. 
Poza samą radością dostrzeżenia egzo- 
planet, ważnym elementem projektu jest 
podnoszenie przez miłośników swojej 
wiedzy oraz umiejętności np. poprzez 
przygotowanie efemeryd i map obiektów, 
poprawne przeprowadzenie obserwacji,

wstępną redukcję danych fotometrycz- 
nych, fotometrię aperturową gwiazd, 
przedstawianie wyników obserwacji 
w postaci wykresów oraz natury obser
wowanych układów.

Kolejnym działaniem jest całoroczny 
internetowy konkurs astronomiczny „Per 
aspera ad astra” prowadzony przez miło
śników dla miłośników. Organizatorem 
jest Robert Bodzoń, a miejscem zadawa
nia pytań są internetowe fora astrono
miczne. Konkurs rozgrywany jest w 20 
kolejkach, zazwyczaj co dwa tygodnie, 
w każdej jest po 5 pytań dotyczących: hi
storii astronomii, budowy Wszechświa
ta, zjawisk astronomicznych oraz misji 
kosmicznych. W każdej kolejce zadawa
nych jest po 20 pytań, co daje w sumie 
400 zadań. Punkty przyznawane są za
równo za poprawność odpowiedzi, jak 
i szybkość ich podania. Na koniec sierp
nia rozegrano 13 kolejek, w których 
regularnie uczestniczyło 30 osób. Lau
reaci konkursu otrzymają nagrody rze
czowe przyznane przez samych miłośni
ków, np. dobrej klasy refraktor, pozycje 
książkowe o tematyce astronomicznej 
i astronautycznej.

Najlepiej trafiającą formą popularyza
cji astronomii są oczywiście publiczne 
pokazy nieba. Wiele z nich odbyło się na 
początku kwietnia podczas „100 godzin 
astronomii”, np. w Warszawie pokaz or
ganizowało Polskie Towarzystwo Miło
śników Astronomii na Placu Zamkowym. 
W niniejszych miejscowościach pokazy 
są domeną lokalnych klubów i pojedyn

czych pasjonatów nieba. Pokazy organi
zowano m. in. w Bukowcu, Brodnicy, 
Dąbrowie Górniczej, Fromborku, Lębor
ku, Niepołomicach, Siedlcach, Słupsku, 
Twardogórze i zapewne w wielu innych 
miejscach. Oprócz pokazów nieba, moż
na przybliżać nieboskłon poprzez foto
grafie. W tej materii polscy miłośnicy 
mająspore doświadczenie. W corocznym 
konkursie astrofotograficznym na stronie 
Astro-Forum wybierane są najpiękniej
sze zdjęcia nocnego nieba. Wybrane pra
ce zgłoszone do konkursu w 2008 r. zo
stały wyróżnione nagrodami. Ponadto 
część z nich jest prezentowanych na otwar
tej wystawie „Bliżej gwiazd”, która 
w okresie letnim gościła w Szczecinie.

Poza tym kontynuowane są spotkania 
miłośników astronomii —  oczywiście 
pod hasłem MRA 2009— np. Radocyna 
—  Bliżej Gwiazd, Star Party —  Jodłów, 
XIIOZMA we Fromborku itd. Przedsta
wione powyżej przedsięwzięcia stanowią 
jedynie wybrany fragment działalności 
miłośników astronomii. Więcej o innych 
spotkaniach, pokazach, projektach, kon
kursach zarówno tych miłośniczych, jak 
i organizowanych przez astronomów za
wodowych można znaleźć na stronie in
ternetowej —  http://www.astrono- 
mia2009.p1/l/. Do końca MRA 2009 
zostało już tylko parę miesięcy, dlatego 
też nie bądźmy obojętni i „Odkryjmy 
swój Wszechświat”. .. także dla innych!

Bożena Czerny, 
Agnieszka Janiuk, 
Kamil Złoczewski
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Premiera filmowej gwiazdy Roku Astronomii
września, w Auli Uniwer
sytetu (nomen omen) Mi
kołaja Kopernika w Toru

niu odbyła się prapremiera i zarazem 
pierwszy pokaz prasowy kreskówki 
„Gwiazda Kopernika” . Pokaz mimo nie
doskonałości technicznych zabytko
wych już, jak na dzisiejsze czasy, pro
jektorów miał szczególnie uroczystą 
oprawę. Scenografię foyer auli stanowi
ły gigantyczne fotogramy wystawy 
„From Earth to the Universe” wraz ze 
zdjęciami najciekawszych księżyców 
Układu Słonecznego, wszelkiego forma
tu plakaty i bannery z filmu oraz orygi
nalne stoisko „Copernicus in Europe”

z reprintem pierwszego wydania „De re- 
volutionibus” , które właśnie powróciło 
z 10-dniowej wyprawy po najbardziej 
prestiżowych placach kontynentu. Go
ści witały dzieci i młodzież w strojach 
z epoki pod wodzą samego ... Koperni
ka. Mistrz, w którego wcielił się jeden 
z doktorantów Centrum Astronomii 
UMK, przy pomocy doskonale wyko
nanych kopii swoich instrumentów ob
serwacyjnych atrakcyjnie objaśniał ich 
działanie. Dawne instrumenty muzycz
ne we wprawnych rękach zespołu Mu- 
sica Antiqua Inovroclaviensis uzupełnia
ły galę, wprowadzając nastrój Torunia, 
Krakowa, Rzymu czy Padwy z przeło

mu średniowiecza i renesansu. Prezen
tację filmu zakończyły długie i zasłużo
ne oklaski.

Byłoby zupełnie jak w Hollywood, 
gdyby nie deszcz, który nie pozwolił na 
rozwinięcie przed wejściem czterdzie- 
stometrowego, czerwonego dywanu. 
Wśród 900-osobowej publiczności sami 
znakomici goście, przede wszystkim 
ponad pół tysiąca dzieci ze wszystkich 
toruńskich szkół podstawowych, w tym 
wszystkie dzieci astronomów, i jeszcze 
setka z czterech miast sąsiednich, wła
dze miasta i uniwersytetu, przedstawi
ciele dystrybutora i twórcy filmu, me
dia. Dzieci —  najbardziej wymagający 
krytyk filmowy —  bawiły się równie 
dobrze jak ich rodzice, dlatego po pre
mierze dystrybutor słusznie zmienił ad
resata, bo dzieło okazało się być znako
mitym kinem familijnym. Prowadząca 
galę Kasia Marcysiak wyliczyła, że każ
de z obecnych na sali dzieci musiałoby 
wykonać tysiąc rysunków, by film mógł 
powstać. Biorąc pod uwagę 6-miliono- 
wy budżet tego filmu, jeden rysunek 
kosztował zaledwie 12 zł, co być może 
jest przyczyną, że dla malkontentów 
animacja nie dorównuje amerykańskim, 
a zwłaszcza japońskim, pełnym przemo
cy superprodukcjom. Kompensuje to 
niewątpliwie świadoma i wspaniała ma- 
larskość poszczególnych scen, wszak 
malarzami właśnie są autor projektów 
plastycznych, profesor Janusz Stanny 
i starszy z reżyserów, Zdzisław Kudła. 
Szczególnie urzekające i wzruszające są 
odtworzone z artystycznym pietyzmem 
scenerie toruńskiej Starówki, katedry 
i panoramy miasta albo Collegium Ma- 
ius i Wawelu w Krakowie. Oto i młodzi 
i starzy widzowie mogą sobie uświado
mić nieprzemijalną wartość tych skar
bów kultury, miast, które wraz ze wspo
mnianym w filmie Gdańskiem tworzyły 
oś tej części Europy. Prawdziwym wy
zwaniem dla największych wytwórni na 
świecie są natomiast, będące przedmio
tem szczególnej dumy twórców, poetyc
kie, niezwykle płynne interludia wyko
nane w technice 3D w fantastycznej 
scenerii gwiazdozbiorów, wziętej ze 
snów i marzeń małego Kopernika. Bo 
to jest film o marzeniach, o marzeniach, 
które przy udziale wytrwałości, talentu

Twórcy filmu na scenie. Po lewej prowadząca Katarzyna Marcysiak. Fot. Andrzej Romański

Zespół muzyki dawnej z Inowrocławia. Fot. Andrzej Romański
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i pracy muszą się spełnić. Ale być może 
najmocniejsza strona filmu pochodzi 
wprost z... Hollywood, gdzie obecnie 
pracuje kompozytor, Abel Korzeniow
ski. Jego muzyka jest atrakcyjna, choć 
współczesna, czasem nienachalnie sty
lizowana, czasem ledwo ocierająca się
0 tonalność. Nie mogę się doczekać, by 
usłyszeć ją  w prawdziwym kinie!

Obcując ze sztuką inspirowaną 
niebem, zwłaszcza tą po
wstającą gęsto i często w 
ostatnich miesiącach na 
kanwie Międzynarodo
wego Roku Astronomii, 
zastanawiam się, na ile ar- | 
ty sta może odejść od faktów i 
wiedzy. Przecież sztuka, to 
również impresja albo fantazja!
1 tutaj artyście niemal wszystko wolno, 
póki dzieło nie stanie się apoteozą pseu
donauki, szarlatanerii czy zwykłej głu
poty. Wybaczmy więc artystom nieści
słości, odwołanie się do powszechnych 
symboli i archetypów, bo w gruncie rze
czy ich celem jest bardziej sięgnięcie 
w zakamarki naszej duszy niźli do 
gwiazd. Dzieła sztuki o nauce, o uczo
nych są niezwykle rzadkie. O astrono
mach, będących w swoich badaniach na 
ogół daleko od etycznych dylematów, 
tym bardziej. To na ogół nudny temat. 
Jak uczynić go ciekawym? Jest na to sta
ry, wypróbowany sposób — fikcja lite
racka. W sposób genialny operują nią 
autorzy scenariusza, Zdzisław Kudła 
i Andrzej Orzechowski, gromadząc 
wokół Kopernika, w jednym miejscu
i czasie, różne rzeczywiste wyda---—  
rżenia i postacie, z którymi, trud 
no zaprzeczyć, mógł mieć — choć
by ze słyszenia — do czynienia.
Na sensacyjny wątek fabularny 
autorzy wykorzystują wypróbowany 
chwyt samego Walta Disneya — czar
ny charakter! Postać Paula van de Vol- 
dera, jak u Disneya, najciekawsza w fil
mie — z rewelacyjną rolą głosową 
Jerzego Stuhra— uosabia średniowiecz
ny zabobon, magię i zacofanie, wyma
rzonego przeciwnika prawdziwego czło
wieka renesansu. I nigdy się nie zgodzę, 
że to nachalna dydaktyka: tak było, 
a Kopernik był jednym z najznakomit
szych rycerzy nowej, zwycięskiej epo
ki! Odkrycie Kopernika jest pokazane 
konsekwentnie, ale jakby na margine-

Kadr z filmu „Gwiazda Kopernika". Źródło: FilmŚwiat 
sie biesiad— przy pi- Największą zasługą filmu jest nie tyl-

wie, a jakże! — z kole
gami, wątku miłosnego

i zmagań z magią. W jednej 
z kluczowych dla rodzące
go się odkrycia scen filmu 

Kopernik tłumaczy kolegom zmiany ja
sności Wenus w modelu geo- i heliocen- 
trycznym, choć w większym stopniu do
tyczy to Marsa. Ciekawe, że autorzy 
w ogóle zauważyli wagę tej argumenta
cji. Można wszak powiedzieć, że ana
lizowane przez Kopernika zmiany bla
sku były de facto pierwszą w dziejach 
obserwacją astrofizyczną wraz ze 
słusznąjej interpretacją. Cała astrono
mia sprowadzała się wówczas jedynie 
do mierzenia położeń stałych (gwiaz
dy) i ruchomych (planety) obiektów na 
niebie.

ko to, że zwraca Kopernika ludzkości, 
burząc pod nim cokoły, ale że tworzy 
poprzez mniej lub bardziej ścisłe kon
teksty i realia epoki interesującą postać 
dla dalszych poszukiwań w różnych 
dziedzinach sztuki. Organizując opisy
wany w poprzedniej „Uranii” Festiwal 
Tournee de Carillon, często musiałem 
odpowiadać na pytanie: co wspólnego 
z astronomią mają dzwony? Nie znałem 
jeszcze wtedy najbardziej prawidłowej 
odpowiedzi: mistrz Martin Schmidt, lu- 
dwisarz, który w Toruniu odlał słynny 
Tuba Dei, to najlepszy kumpel Koper
nika. Niech im dzwoni na chwałę w ki
nach całego świata!

Maciej Mikołajewski

Astronomiczne nieścisłości 
i błędy w filmie 

GWIAZDA KOPERNIKA
Pomimo że scenariusz filmu byt przygotowywany bar

dzo starannie, konsultowany z astronomami, nie ustrzegł 
się pewnych astronomicznych usterek. Jedne są zauwa
żalne od razu, inne wymagają zastanowienia, np. spraw

dzenia pewnych zawiłości kalendarza. Niektóre autorzy usprawiedliwiają 
niewiedzą ... widzów, do których bez przerysowania nie dotarłaby istota 
zjawiska. Proponujemy Czytelnikom wyszukanie tych błędów. Autorzy fil
mu być może zdążą z nich skorzystać i poprawić film w przygotowywanej 
właśnie anglojęzycznej wersji.
Dla Czytelników, którzy odkryją i nadeślą najwięcej błędów, przewidujemy 
bezpłatne prenumeraty „Uranii-Postępów Astronomii” na rok 2010 lub 2011 
oraz nagrody niespodzianki, a najciekawsze uzasadnienia znalezionych 
błędów opublikujemy.
Odpowiedzi prosimy kierować na adres Redakcji: Uniwersytet Mikołaja Ko
pernika, Centrum Astronomii (Redakcja Uranii-PA), ul. Gagarina 11, 87- 
100 Toruń, lub pocztą elektroniczną: urania@astri.uni.torun.pl. Termin nad
syłania odpowiedzi: 1 lutego 2010.
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O filmie „Gwiazda Kopernika”
rozmowa z Andrzejem Orzechowskim, reżyserem i scenarzystą

Dlaczego Kopernik?
Chcieliśmy znaleźć bohatera, który 

byłby interesujący nie tyllko dla polskich 
widzów. Kopernik znany jest na całym 
świecie, a czasy, w których żył, to była 
taka prawdziwa Unia Europejska —  
wszyscy mówili po łacinie i nie istniały 
podziały na państwa i narody, tak jak my 
to dzisiaj rozumiemy. Opowiadamy
o Koperniku jako człowieku, który coś 
sobie wymarzył i poszedł konsekwent
nie tą drogą słuchał swojego głosu. To 
znakomity bohater dla dzisiejszego wi
dza. Człowiek, który się rozwija, reali
zuje. Ważne jest też to, że my sobie tego 
nie zmyśliliśmy. Konsultując scenariusz 
z astronomami, przekonaliśmy się, że 
cała teoria Kopernika skrystalizowała się 
w łaśnie w czasach jego  m łodości. 
Wszystko, co robił później, to były już 
tylko próby matematycznego udowod
nienia. Więc to nie jest fikcja scenariu
szowa, choć staraliśmy się naszą histo
rię ubarwiać tak, by była interesująca—  
stąd wątki miłosne czy sensacyjne. Jed
nak jeśli chodzi o samą historię odkry
cia, pokazywaliśmy jąetap po etapie, tak 
jak było, łącznie ze słynną obserwacją 
Aldebarana, która poprzedziła odkrycie.

Jak wyglądało zbieranie dokumenta
cji, merytoryczne przygotowanie sce
nariusza?

Do filmu o Mikołaju Koperniku ra
zem ze Zdzisławem Kudłą przygotowy
waliśmy się przez kilka lat. Oczywiście 
zaczęliśmy od poznania dostępnej lite

ratury. Po przewertowaniu pism Koper
nika, jak i kilkudziesięciu pozycji po
święconych wielkiemu astronomowi 
powstał treatment przyszłego filmu. 
Dzięki finansowemu wsparciu progra
mu Media Plus z Brukseli mogliśmy na 
bazie tego treatmentu napisać scena
riusz, a Janusz Stanny mógł opracować

wstępne projekty plastyczne przyszłego 
filmu. Wreszcie po ukończeniu develop- 
mentu dzięki finansowemu wsparciu 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
i naszych koproducentów rozpoczęli
śmy właściwą produkcję filmu. Od po
czątku naszej pracy założyliśmy, że 
mimo konwencji filmu rysunkowego, 
nasza opowieść o życiu Mikołaja Ko
pernika będzie miała potwierdzenie 
w dostępnych dzisiaj faktach historycz

nych. Stąd odbyliśmy wędrówkę ślada
mi astronoma. Owocnym dla nas oka
zał się pobyt w Planetarium i w Muzeum 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
wizyta w katedrze we Fromborku. Nie
zwykle ważną rolę w naszej pracy od
grywali konsultanci merytoiyczni. Od 
strony astrologicznej był to Jacek Szcze

panik, dyrektor Planetarium Śląskiego 
w Chorzowie, od strony historycznej 
profesor Krzysztof Stopka z Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, wreszcie od stro
ny biograficznej profesor Mieczysław 
Markowski z Polskiej Akademii Nauk.

Na ile wiernie przedstawiliście życio
rys Kopernika i okoliczności towarzy
szące?

Na tyle, na ile to jest możliwe od
zwierciedliliśmy atmosferę dzieciństwa 
Mikołaja Kopernika. Rzeczywiście miał 
on brata i dwie siostry, jego ojciec zmarł 
w trakcie zarazy, gdy Mikołaj miał dzie
sięć lat, rzeczywiście opiekę na rodziną 
przejął jego wuj, brat matki i biskup 
warmiński Łukasz Watzenrode. Nato
miast ze zrozumiałych względów do 
naszych czasów nie zachowały się żadne 
informacje o kolegach małego Mikoła
ja, ale i tutaj staraliśmy się zachować 
wierność historyczną. I tak, Marcin 
Schmidt to postać historyczna; był ró
wieśnikiem Mikołaja, naprawdę odlał 
w 1500 roku największy na ziemiach 
królestwa dzwon Tuba Dei, jego ojciecKadr z filmu „Gwiazda Kopernika”. Źródło: FilmŚwiat

Andrzej Orzechowski i Zdzisław Kudła. Fot. Andrzej Romański
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Międzynarodowy Rok Astronomii 2009

Na pamiątkowej karcie dla redakcji „Uranii” podpisy złożyli: Jan Peszek (profesor Novara), 
Anna Cieślak (Anna), Małgorzata Zajączkowska (Barbara Watzenrode — matka Kopernika), 
Piotra Adamczyk (dorosły Kopernik), Łukasz Garlicki (Faust)

jako liczący się ludwisarz należał do miej
skiego patrycjatu podobnie jak ojciec 
Mikołaja, więc przynajmniej teoretycz
nie obaj chłopcy powinni się znać, tym 
bardziej że ówczesne miasta, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o zamożniejszych obywa
teli, nie były znowu tak liczne. Inną 
sprawą jest pojawiający się w filmie Ku- 
baba. To, jakbyśmy dziś powiedzieli, 
dziecko ulicy jest postacią całkowicie 
przez nas wymyśloną, choć trudną do 
zakwestionowania z punktu dostępnych 
nam materiałów historycznych. Podob
nie ma się rzecz z okresem studiów Ko
pernika. Zarówno profesor Wojciech 
z Brudzewa (Uniwersytet Jagielloński), 
jak  i profesor N ovara (Uniwersytet 
w Bolonii) to postacie autentyczne. Wy
rażane przez nich poglądy, jak i ich 
wpływ na Mikołaja Kopernika, mająpo- 
twierdzenie w faktach historycznych.

Do akcji wprowadzacie wiele postaci 
historycznych, ale też takie, z który
mi Kopernik raczej się nie zetknął —  
jak np. Faust

W trakcie dokumentacji dotarliśmy 
do informacji, które pozwoliły nam 
w sposób wiarygodny wpleść tę postać 
w historię o Koperniku. Okazało się 
bowiem, że w czasie, gdy Mikołaj Ko
pernik przebywał na Uniwersytecie 
w Bolonii, przebywał tam także Faust, 
a gdy w 1500 roku Mikołaj Kopernik 
pojawił się w Rzymie, Faust gościł tam 
także. Obaj byli w podobnym wieku, 
obu nieco różne kariery rozwijały się dy
namicznie, więc teoretycznie mogli obaj 
trafić na siebie. ZresztąFaust, postać nie
zwykle ciekawa i barwna, wiązała się 
nam z postacią Paula van de Voldera. 
Obaj zajmowali się astrologią, obaj szu
kali kamienia filozoficznego.

No właśnie, Paul van de Voider. Czy 
istniał naprawdę?

Oczywiście, w literaturze poświęco
nej Kopernikowi nie znajdziemy żad
nych informacji o tej postaci. Trafimy 
natomiast na wzmiankę dość istotną, że 
40 lat po śmierci Kopernika Willem van 
de Voider głośno i spektakularnie zaata
kował teorię Kopernika. I właśnie na 
bazie tej informacji, uwzględniając kon
tekst historyczny, stworzyliśmy postać 
Paula van de Voldera. Postać ta okazała 
się niezmiernie użyteczna zarówno dla

dramaturgii filmu, jak i dla pokazania 
współistnienia astronomii i astrologii 
w ówczesnym świecie. Mikołaj Koper
nik obracał się przecież w tej rzeczywi
stości, w której to współistnienie, a ra
czej walka tych dwóch światów była 
faktem. Nawet w ówczesnym Krakowie 
obok słynnego już w ówczesnej Euro
pie uniwersytetu istniał ośrodek wiedzy 
tajemnej, w którym —  jak pisze Nor
man Davies— pobierał nauki sam Faust. 
Zdaniem tego historyka Faust gościł 
w Krakowie już po zakończonych przez 
Kopernika studiach w Italii.

Także wątek romansowy jest fikcją 
literacką, ale czy coś w życiorysie Ko
pernika was zainspirowało do niego?

Z ważnych postaci występujących 
w filmie pozostała jeszcze Anna, mło
dzieńcza miłość Mikołaja. Niestety nie 
ma żadnych informacji o jego studenc
kich miłościach. Trudno jednak sobie 
wyobrazić młodego, zdrowego mężczy
znę, zupełnie nie interesującego się płcią 
piękną. Stąd też w konsultacji z history
kiem, począwszy od wyboru nazwiska 
i rodziny, w pisaliśm y postać Anny 
w ówczesne krakowskie mieszczań
stwo. Nie ma co ukrywać, że bez wątku 
romansowego, związanego z tą posta
cią, jak i wątku sensacyjnego łączącego 
się z Paulem van de Volderem, nasza 
opowieść straciłaby znacznie na drama
turgii, będąc tylko suchą opowieścią 
o drodze do wielkiego odkrycia.

W polskim szkolnictwie utrwaliło 
się przekonanie, że Kopernik był

osobą duchowną —  kanonikiem, księ
dzem, a tu raptem romanse?

To jeden z wielu mitów na temat Ko
pernika, który w rzeczywistości nigdy 
nie uzyskał wyższych święceń kapłań
skich. Nie mógł np. odprawiać mszy. 
Poza tym gdyby został księdzem, to ra
czej nie odbyłby studiów uniwersytec
kich, na których mu tak zależało. Fak
tycznie był kanonikiem, ale kanonik to 
był po prostu urzędnik biskupi, nieko
niecznie osoba duchowna. Do niego, 
jako kanonika, należała jedna czterna
sta murów obronnych we Fromborku 
oraz utrzymywanie folwarków bisku
pich. Natomiast obowiązki duchowne 
wypełniał za niego ktoś inny.

A czy Kopernik była kobietą*?
Może jesteśmy tu nieco staroświec

cy, może zbyt mocno — jak starałem się 
wyżej unaocznić —  trzymamy się fak
tów historycznych, ale obaj stoimy na 
stanowisku, że Mikołaj Kopernik był 
mężczyzną, tak samo jak Maria Skło
dowska była kobietą. Oczywiście taki 
mamy stan naszych badań i nauki na 
dzisiaj, choć kto w ie... Bywały już cza
sy, w których nauka przyjmowała po
glądy rządzących, więc może pogląd 
wyrażony w filmie Juliusza Machulskie
go, że Kopernik był kobietą, będzie kie
dyś jedynym słusznym poglądem po
twierdzonym przez największe uznane 
wtedy autorytety.

Katarzyna Nowakowska
’  N a początku film u rzeczyw iście był k o b ie tą—  
10-letniem u K opernikow i głosu użyczyła aktor
ka G rażyna B ułka
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Kongres
Międzynarodowej
Unii
Astronomicznej 
w Brazylii

Międzynarodowa Unia Astro
nomiczna — MUA (ang. In
ternational Astronomical 

Union — IAU) jest największą organi
zacją astronomiczną skupiającą profe
sjonalnych astronomów z 90 krajów 
wszystkich kontynentów. Co trzy lata 
odbywają się Kongresy — Zgromadze
nia Ogólne MUA. W 2006 r. Kongres 
MUA odbył się w Pradze i zasłynął hi
storycznymi decyzjami dotyczącymi 
nowego porządku w Układzie Planetar
nym, w szczególności degradacji Plu
tona z pozycji planety klasycznej oraz 
przeniesienia go do nowo utworzonej 
kategorii planet karłowatych.

Ostatni Kongres MUA odbył się 
w dniach 3— 14 sierpnia 2009 r. w Ba- 
razylii, w Rio de Janeiro. Tym razem 
astronomowie nie podjęli żadnych kon
trowersyjnych decyzji, które owocowa
łyby podobnym poziomem emocji, jak 
w przypadku tych podjętych w Pradze. 
W Kongresie uczestniczyło ok. 2000 
astronomów, którzy przez dwa tygo
dnie pracowicie brali udział w licznych 
wykładach plenarnych, sympozjach,

sesjach tematycznych, spotkaniach ro
boczych oraz posiedzeniach admini- 
stracyjno-organizacyjnych. W każdym 
z dwóch tygodni Kongresu, od ponie
działku do piątku, w godz. od 9 do 19 
równolegle odbywało się kilkanaście 
sesji naukowych oraz liczne posiedze
nia administracyjne poszczególnych 
komisji i grup roboczych. W trakcie 
Kongresu odbyło się sześć pięciodnio
wych Sympozjów IAU, z których 
każde było poprzedzone godzinnym 
wykładem przeglądowym wprowadza
jącym w tematykę danego sympozjum. 
Ponadto odbyło się szereg spotkań o ści
śle określonej, często wąskiej, tematy
ce — szesnaście 2—3-dniowych o na
zwie „Joint Discussion” oraz dziesięć 
2—4-dniowych o nazwie „Special Ses
sion”. Każde z tych wydarzeń także po
przedzono wykładem wprowadzającym, 
co było niezwykle cenne dla osób nie- 
zaangażowanych bezpośrednio w zakres 
badań będących przedmiotem danego 
sympozjum czy sesji tematycznej. W ra
mach poszczególnych sympozjów i in
nych spotkań prezentowano szczegóło-
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we wyniki w postaci krótkich, kilkuna- 
stominutowych wystąpień, wygłasza
nych w większości przez autorów zapro
szonych przez organizatorów sesji. 
Wystąpienia często kończyły się cieka
wymi dyskusjami. Szczególnymi wyda
rzeniami Kongresu były cztery wieczor
ne wykłady zaproszone. Mimo późnej 
pory, bo odbywały się o godz. 18, cie
szyły się one wielkim powodzeniem, nie 
tylko ze względu na atrakcyjną tematy
kę, ale także na osobę wykładowcy. Wy
głoszenie takiego wykładu na Kongre
sie Unii jest ogromnym wyróżnieniem 
dla astronoma —  tego zaszczytu dostę
pują tylko uczeni najwyższej rangi.

Tematyka wymienionych wydarzeń 
była bardzo różnorodna i obejmowała 
szeroki wachlarz zagadnień współcze
snej astronomii. Prezentowano najnow
sze wyniki, w przypadku niektórych 
misji kosmicznych nawet z ostatnich 
dni. Oczywiście nie jest możliwe 
przedstawienie całej tematyki nauko
wej Kongresu, nawet wymienienie ty
tułów wszystkich sympozjów, sesji 
i spotkań. Omówione pokrótce poni
żej zagadnienia są z konieczności pew
nym subiektywnym wyborem autora 
artykułu.

Z pewnością warto wymienić tema
ty wykładów zaproszonych i ich auto
rów. Pierwszy wykład wygłosił Franco 
Pacini z Uniwersytetu we Florencji, a je
go temat był ściśle związany z Między
narodowym Rokiem Astronomii i doty
czył znaczenia dokonań, jakie wniósł 
Galileusz w rozwój nauki, w szczegól
ności astronomii. Drugi wykład zapro
szony, dotyczący jakże frapującego, ak
tualnego problemu: woda na planetach, 
wygłosił James F. Bell III z Cornel Uni
versity. Kolejny wykład wygłosił Simon 
D. M. White z Max-Planck-Institut fur 
Astrophysik z Garching, Niemcy, a jego 
tematem była ewolucja struktur we 
Wszechświecie od Wielkiego Wybuchu 
do chwili obecnej. Ostatni z wykładów 
zaproszonych autorstwa Marii Teresy 
Riuz z Universidad de Chile z Santiago 
de Chile był poświecony znaczeniu 
gwiazd o małej mocy promieniowania: 
od zimnych czerwonych karłów po brą
zowe karły.

Tematyka sześciu sympozjów była 
różnorodna: populacje gwiazdowe, lo
dowe ciała Układu Słonecznego, sło
neczna i gwiazdowa zmienność i jej 
wpływ na Ziemię oraz planety, wystę
powanie pierwiastków chemicznych we

Wszechświecie —  ich związek z ewo
lucją gwiazd oraz powstawaniem pla
net, gromady gwiazd w Galaktyce— ich 
ewolucja w czasie i przestrzeni, związ
ki ewolucyjne centralnych czarnych 
dziur i galaktyk. Spośród tych sześciu 
bardzo interesujących sympozjów 
szczególną uwagę autora niniejszego 
sprawozdania zwróciło IAU Sympo
zjum 363 „Icy Bodies of the Solar Sys
tem”. Znakomity wykład wprowadza
jący do tego sympozjum przedstawił 
znany badacz i odkrywca wielu lodo
wych ciał z Pasa Kuipera David Jewitt 
z USA, a spośród kilkudziesięciu wygło
szonych referatów jednym z ciekaw
szych był referat Alessandro Morbidel- 
liego o pochodzeniu wody na Ziemi, 
o możliwych sposobach jej dostarczania 
w trakcie formowania się i ewolucji Zie
mi. Dużo mówiono o formowaniu się 
ciał lodowych, ich własnościach fizycz
nych i chemicznych, procesach zacho
dzących na ich powierzchniach, a także 
o dynamice tych ciał. Wiele referatów 
dotyczyło obserwacji lodowych księży
ców planet, obiektów z Pasa Kuipera,

a także komet i ich aktywności. Wydaje 
się, iż problem występowania wody 
w jej różnych postaciach w Układzie 
Słonecznym będzie jednym z ważniej
szych zagadnień w badaniach naszego 
Układu w najbliższych latach. Wiąże 
się z tym oczywiście ewentualne roz
strzygnięcie wielkiego problemu: czy 
w Układzie Słonecznym, poza Ziemią, 
istnieją choćby prymitywne formy 
życia.

Spotkania o nazwie „Joint Discus
sion” mają już sporą tradycję na kon
gresach MUA. Na ogół dotyczą dobrze 
zdefiniowanego zagadnienia, interesu
jącego jednak astronomów zajmujących 
się różnymi dziedzinami. Dlatego są 
organizowane wspólnie przez kilka ko
misji MUA. Spośród szesnastu tego typu 
spotkań o bardzo różnej tematyce — od 
ciemnej materii w galaktykach, własno
ści gwiazd neutronowych, problemów 
astrometrycznych po próbę odpowiedzi 
na pytanie: czy fundamentalne stałe 
zmieniają się w czasie — ponownie, dla 
bliższego zaprezentowania, wybrano 
przykładowo tylko jedno: JD6 „Time

Fot. 1. Nowe władze MUA, od lewej Prezydent elekt Norio Kaifu, Prezydent Robert Williams, 
Sekretarz Generalny Ian Corbett oraz Asystent Sekretarza Generalnego Thierry Montmerle. 
Źródło: IAU
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Fot. 2. Laureaci nagrody Fundacji Gruberów w zakresie kosmologii. Od lewej: Robert Kenni- 
cutt, Wendy Freedman oraz Jeremy Mould. Źródło: IAU

and Astronomy”. Było to jedyne wyda
rzenie na Kongresie MUA w Rio de Ja
neiro zorganizowane przez polskiego 
astronoma, prof. Aleksandra Brzeziń
skiego z Centrum Badań Kosmicznych 
PAN, dotychczasowego, ustępującego 
przewodniczącego Komisji 19 MUA 
Rotation of the Earth. Wzrastająca do
kładność różnego rodzaju obserwacji 
wymaga definiowania i uwzględniania 
czasu i układów odniesienia z coraz 
większą precyzją a to pociąga za sobą 
konieczność włączania nawet bardzo 
subtelnych efektów. Dyskutowano więc, 
między innymi, o najnowszych meto
dach obserwacji i pomiaru czasu uniwer
salnego, o efektach relatywistycznych 
w ruchu obrotowym Ziemi, o nowych 
skalach czasu atomowego, algorytmach 
dla transformacji skal czasu, a także
o czasie uzyskiwanym z obserwacji pul- 
sarów, tzw. czasie pulsarów.

Spośród dziesięciu sesji specjalnych 
na szczególną uwagę zasługuje Special 
Session 2 „The International Year of 
Astronomy 2009” przygotowana i pro
wadzona przez ustępującą prezydent 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
Catherine J. Cesarsky. Nie tylko nazwi
sko i pozycja przewodniczącej sesji, ale 
także zawartość merytoryczna tego trzy
dniowego spotkania zasługująna wyróż
nienie. O m ów iono dotychczasow e 
działania, głównie o zasięgu global
nym, ogólnoświatowym, przedstawio
no także plany kolejnych imprez oraz 
różnego typu wydarzeń związanych 
z obchodami Międzynarodowego Roku 
Astronomii 2009. Przedstawiciele kilku
nastu krajów zaprezentowali swoje, czę

sto bardzo pomysłowe, oryginalne do
konania. Catherine J. Cesarsky, oma
wiając wyniki zakończonych projektów 
globalnych, podkreśliła wielkie sukce
sy wielu wydarzeń. Stwierdziła, że pro
jekt „100 Godzin Astronomii”, który 
miał miejsce w dniach 2— 5 kwietnia, 
w powszechnej opinii uznaje się za naj
większe w historii wydarzenie w skali 
światowej w zakresie popularyzacji 
astronomii. Dodała, że prawdopodobnie 
dotyczy to w ogóle popularyzacji nauki, 
gdyż chyba żadna inna dziedzina nauki 
nie może poszczycić się podobnym osią
gnięciem.

Ważnymi wydarzeniami w progra
mie Kongresu MUA, w których bierze 
udział większość uczestników, są uro
czystości otwarcia i zamknięcia. Uro
czystość otwarcia Kongresu w Rio pro
wadziła ustępująca prezydent MUA 
Catherine J. Cesarsky. Oprócz oficjal
nych przemówień oraz programu arty
stycznego z żywiołowymi tańcami i mu
zyką brazylijską, ważną częścią tej 
uroczystości było wręczenie nagrody 
Fundacji Petera i Patrycji Gruberów 
w zakresie kosmologii oraz ogłoszenie 
listy stypendystów tej fundacji. Złote 
medale oraz nagrodę pieniężną w wy
sokości 500 000 dolarów otrzymali 
w tym roku trzej astronomowie amery
kańscy: Wendy Freedman, Robert Ken- 
nicutt oraz Jeremy Mould za wyznacze
nie stałej Hubble’a w ramach projektu 
„The Hubble Space Telescope Key Pro
ject on the Extragalactic Distance Sca
le”. Następnego dnia laureaci tej nagro
dy w ygłosili znakom ity, godzinny 
wykład, w którym zaprezentowali wy

niki, które uznano za godne tak za
szczytnej nagrody. Warto wspomnieć, 
iż o randze nagrody Fundacji Grube
rów w zakresie kosmologii świadczy 
między innymi to, że w 2006 r. na Kon
gresie MUA w Pradze tę nagrodę otrzy
mał John Mather, który kilka miesięcy 
potem został laureatem Nagrody Nobla.

W trakcie uroczystości zamknięcia 
Kongresu, między innymi, przedstawio
no strategiczny plan działań MUA na 
najbliższe lata. Przedstawiciel Chin za
prosił uczestników na następny Kon
gres, który odbędzie się w 2012 r. w Pe
kinie. Poinform ow ano, że kolejny 
Kongres, w 2015 r. odbędzie się w Ho
nolulu na Hawajach. Odbyło się także 
oficjalne przekazanie władzy. Swoją 
kadencję zakończyli prezydent MUA 
Catherine J. Cesarsky oraz sekretarz 
generalny MUA Karel A. van der Hucht. 
Nowym prezydentem MUA jest Robert 
Williams z Space Telescope Science In
stitute, Baltimore, USA, a nowym se
kretarzem generalnym MUA jest Ian F. 
Corbett z Paryża. Prezydentem elektem, 
czyli następnym prezydentem MUA 
został Norio Kaifu z National Astrono
mical Observatory o f Japan z Tokio. 
W skład najwyższych władz Unii Astro
nomicznej wchodzi także sześciu wice
prezydentów.

Kongres Unii Astronomicznej to nie 
tylko sesje naukowe, ale także wiele 
posiedzeń o charakterze administracyj- 
no-organizacyjnym. Każda z komisji
i dywizji odbywa swe posiedzenia, tzw. 
„business meetings”, na których podsu
mowuje się dotychczasową działalność, 
formułuje zadania na przyszłość oraz 
wybiera władze. Osobne posiedzenia 
mająprzedstawiciele krajów członkow
skich MUA, komitety finansowy oraz 
nominacyjny i do spraw członkowstwa, 
które tworzą także przedstawiciele po
szczególnych krajów. Na wspólnych 
zebraniach z najwyższymi władzami 
Unii spotykają się ustępujący i obejmu
jący swe stanowiska przewodniczący 
komisji i dywizji Unii. Na tych spotka
niach podejmuje się, między innymi, 
decyzje o programach naukowych przy
szłych sympozjów i kongresów. Szcze
gólne znaczenie mają jednak dwie sesje 
Zgromadzenia Ogólnego MUA, w któ
rych mogą brać udział wszyscy uczest
nicy Kongresu. Tu, poprzez głosowanie 
przedstawicieli poszczególnych krajów 
lub wszystkich uczestników zebrania, 
uchwala się rezolucje oraz ewentualne
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zmiany w statucie MU A, przyjmuje się 
sprawozdania komitetów finansowego 
i nominacyjnego oraz inne raporty. Na 
takim właśnie posiedzeniu w 2006 r. 
w Pradze poprzez głosowanie wszyst
kich uczestników Zgromadzenia Ogól
nego przyjęto rezolucję w sprawie defi
nicji planety. Na Kongresie w Rio de 
Janeiro przegłosowano także kilka re
zolucji, ale żadna z nich nie wzbudziła 
kontrowersji.

Międzynarodowa Unia Astronomicz
na obchodzi w 2009 r. swoje 90-lecie, 
powstała bowiem w 1919 r. Indywidu
alnymi członkami MU A mogą być pro
fesjonalni astronomowie ze stopniem 
doktora, którzy są aktywni naukowo. 
Nowi członkowie są przyjmowani co 
trzy lata w trakcie Kongresu. W Rio de 
Janeiro przyjęto 890 nowych członków, 
co spowodowało, iż po ostatnim Kon
gresie łączna liczba członków MUA 
przekroczyła 10 tys. (wynosi dokładnie 
10 142). Członkowie Unii mieszkają 
i pracują w 90 krajach, ale tylko 68 
z tych krajów posiada członkostwo na
rodowe w MUA. Na ostatnim Kongre
sie przyjęto do Unii cztery nowe kraje:

Honduras, Kostarykę, Panamę oraz 
Wietnam. Warto przypomnieć, że Pol
ska wstąpiła do MUA w roku 1922, jest 
więc jednym  z najstarszych krajów 
członkowskich. Indywidualnymi człon
kami Unii jest 149 polskich astronomów.

Około 2 tys. uczestników Kongresu 
MUA, którzy przyjechali do Rio de Ja
neiro z całego świata, nie tylko praco
wicie spędzało czas w Centrum Kon
gresowym SulAmerica, wygłaszając 
i wysłuchując liczne referaty o najnow
szych osiągnięciach w różnych dziedzi
nach astronomii, ale także próbowało 
smakować uroki tego niezwykłego 
miasta. Niektórzy „urywali się” na kil
ka godzin, by spędzić ten czas na słyn
nej plaży Copacabana, udać się na górę 
Corcovado, by z bliska zobaczyć sym
bol Rio —  30-metrowej wysokości 
figurę Chrystusa Zbawiciela, bądź wje
chać na górę Głowa Cukru, by podzi
wiać fantastyczne widoki na to jedno 
z najpiękniej położonych m iast na 
świecie. Organizatorzy Kongresu za
dbali, by uczestnicy mieli jednak wol
ny czas na zwiedzanie nie tylko Rio, 
ale także bliższych lub nawet bardzo

dalekich atrakcyjnych turystycznie 
miejsc w Brazylii. Środkowy weekend, 
sobota i niedziela były dniami wolny
mi. Można było wybrać się na mecz 
piłkarski na słynnym stadionie Mara- 
cana, pojechać poza Rio i opalać się na 
jednej z uroczych plaż, spokojniejszej 
niż te w samym Rio, albo popłynąć stat
kiem turystycznym na całodniową wy
cieczkę do wysp tropikalnych. Niektó
rzy w ybrali się znacznie dalej: do 
Manaus w Amazonii lub do wodospa
dów Foz do Iguacu.

Kongres MUA w Rio de Janeiro był 
bardzo interesującym spotkaniem astro
nomów, obfitującym w wiele ciekawych 
sesji naukowych. Niewątpliwie był tak
że najsilniejszym akcentem Międzyna
rodowego Roku Astronomii 2009.

Autor jest dyrektorem Obserwato
rium Poznańskiego i Prezesem Pol
skiego Towarzystwa Astronomicz
nego. Jego specjalnością naukową 
jest astrometria i mechanika nieba

ASTRONOMIA W EDUKACJI, MEDIACH I KULTURZE
Konferencja połączona z zamknięciem Międzynarodo
wego Roku Astronomii 2009 w Poisce, organizowana 
przez Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, PAN 
w Warszawie i Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

W dniach 10 i 11 grudnia, w Centrum Astronomicznym 
im. M. Kopernika PAN w Warszawie odbędzie się krajo
wa konferencja na temat miejsca astronomii w eduka
cji, mediach i kulturze. Tematyka poszczególnych sesji 
podana jest w poniższym schemacie organizacyjnym.

Konferencja będzie miała charakter otwarty, ale pro
simy o wcześniejsze zgłoszenie udziału na stronie WWW 
pod adresem: www.camk.edu.pl/Konferencja2009.

Przyjazd i pobyt na koszt uczestników (uczestnicy or
ganizują noclegi we własnym zakresie). Osoby chcące 
wygłosić krótki wykład (do 20 min) w podanych poniżej 
sesjach prosimy o zgłoszenie z podaniem tematu wy
stąpienia, jego formy i krótkiego streszczenia (prelegen
tom zapewniamy nocleg i zwrot kosztów podróży). Ter
min zgłaszania wystąpień do 7 listopada 2009, termin 
zgłoszeń uczestnictwa do 30 listopada 2009.

Organizatorzy: Stanisław Bajtlik, Bożena Czerny, 
Agnieszka Janiuk, Paweł Moskalik, Waldemar Ogłoza

Czwartek, 10 grudnia:
ASTRONOMIA W SZKOŁACH

— Program nauczania astronomii w szkołach wszyst
kich szczebli

— Podręczniki
— Szkolna praktyka

ASTRONOMIA W MEDIACH
— Treści astronomiczne w TV, PR, gazetach, internecie 

-  doświadczenia/stan obecny/postulaty
Wolna dyskusja (lub panel)

Piątek, 11 grudnia:
POLSKIE PLANETARIA I PUBLICZNE OBSERWATORIA
— Planetaria nowej generacji
— Przenośne, tanie planetaria
— Szkolne i gminne obserwatoria publiczne

ASTRONOMIA I INNE NAUKI A KULTURA
— „Świadomość astronomiczna” wśród przedstawicieli 

innych nauk
— Historyczne relacje pomiędzy astronomią a innymi na

ukami i sztuką
— Treści astronomiczne w sztuce

Zakończenie Międzynarodowego 
Roku Astronomii 2009 w Polsce

www.camk.edu.pl/Konferencja2009
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Wewnątrz 
horyzontu

Z doświadczeń dnia codziennego 
każdy wie, co to jest horyzont. 
Jest to powierzchnia, która od

dziela to, co możemy zobaczyć, od tego, 
co jest niedostępne obserwacjom. Gra
nicą między niebem a ziemią jest wid
nokrąg, często utożsamiany z horyzon
tem (rys. 1).

Z pojęciem horyzontu można się spo
tkać także w astronomii. Najprostszym 
uogólnieniem ziemskiego horyzontu jest 
horyzont cząstek. Horyzont cząstek od
dziela tę część Wszechświata dostępną 
w chwili obecnej obserwacjom od tej, 
z której światło jeszcze nie zdążyło do 
nas dotrzeć. Nazwa bierze się stąd, że 
cząstki we wnętrzu horyzontu są w kon
takcie przyczynowo-skutkowym.

W kosmologii horyzont ten nazywa
ny jest horyzontem kosmologicznym. 
Odległość do horyzontu kosmologicz
nego jest więc równa promieniowi ob- 
serwowalnego Wszechświata.

W praktyce jednak nie możemy 
„sięgnąć” z obserwacjami aż tak daleko. 
Obecnie graniczną powierzchnią do
stępną obserwacjom elektromagnetycz
nym (optyka, radio, X-ray...) jest po
wierzchnia ostatniego rozproszenia. 
Ponieważ światło podróżuje ze skoń
czoną prędkością, to im bardziej odległy 
obiekt, tym widzimy go na wcześniej
szym etapie jego ewolucji. Powierzchnia 
ostatniego rozproszenia to rejon Wszech
świata, który, jakim go obserwujemy, był 
zaledwie około 500 tys. lat po Wielkim

Rys. 1. Stosując prawo Pitagorasa (cP = (R + h)2 -  R2) i kilka przybliżeń, możemy 

oszacować, że odległość do widnokręgu wynosi d = -j2hR , co, jeśli wyrazić w kilome

trach i wprowadzić kolejne przybliżenia, da nam formułę d = -Ji3h , gdzie h jest wyso
kością wyrażoną w metrach. Np. dla 2-metrowego człowieka widnokrąg oddalony jest 
o około 5 km
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Da  [Gpc]

Rys. 2. Stożek światła w standardowym modelu kosmologicznym 
(linia przerywana), dla porównania linia ciągła przedstawia stożek 
światła dla pustego, pozbawionego krzywizny modelu Minkowskie- 
go (czasoprzestrzeń Minkowskiego stanowi tło dla szczególnej teo
rii względności). Wykropkowana linia jest linią świata pewnej ga
laktyki odległej od nas w chwili obecnej o 5 Gpc (16,3 mld lat 
świetlnych). Z miejsca przecięcia linii świata galaktyki ze stożkiem 
możemy odczytać, że galaktykę tę widzimy taką, jaką była około 
3,2 mld lat po Wielkim Wybuchu

Wybuchu. Dalszych rejonów nie sposób 
zaobserwować, gdyż temperatura odleg
lejszych rejonów jest (a właściwie była 
w przeszłości) na tyle duża, że światło 
nie mogło przez nie swobodnie się pro
pagować. W przyszłości jednak, jeśli uda 
się skonstruować „neutrinowy teleskop”, 
będziemy mogli sięgnąć do jeszcze od
leglejszych rejonów —  do powierzchni 
ostatniego rozproszenia neutrin. Teore
tyczne jeszcze dalsze rejony można by 
zaobserwować w falach grawitacyjnych. 
Z praktycznego punktu widzenia odle
głość cząstek do horyzontu niewiele się 
różni od odległości do powierzchni ostat
niego rozproszenia.

Nie jest to jedyny horyzont, z jakim 
możemy spotkać się w astronomii. Za
pewne większość Czytelników zetknę
ła się już kiedyś z terminem horyzontu 
zdarzeń. Horyzont zdarzeń oddziela tę 
część Wszechświata, którą obserwator 
może i będzie w stanie zaobserwować 
(nawet jeśli obserwowałby przez całą 
nieskończoność), od tej, której nigdy nie 
zaobserwuje. Takim właśnie horyzon
tem otoczona jest czarna dziura. Obser
wator znajdujący się we wnętrzu czar
nej dziury nigdy nie będzie w stanie 
zaobserwować tego, co znajduje się poza 
horyzontem.

Przy tej okazji przytoczymy wzór na 
rozmiar horyzontu czarnej dziury (do
kładnie mówiąc czarnej dziury Schwarz- 
schilda, a więc nie rotującej i pozbawio
nej ładunku elektrycznego):

r ^ lG m /ć 2, (1)

gdzie G jest stałą grawitacji, c prędko
ścią światła, a m masą czarnej dziury.

Z praktycznego punktu widzenia ten 
typ horyzontu jest niemożliwy do wy
znaczenia.

Chwila zastanowienia i pojawia się 
zwątpienie —  jak to nie da się wyzna
czyć? Przecież wystarczy, że z obserwa
cji ruchu gwiazd wokół czarnej dziury 
oszacuję jej masę i wstawię do powyż
szego wzoru i mam wyznaczony pro
mień horyzontu! Zgadza się. Ale co, je 
śli za rok albo milion lat do naszej 
czarnej dziury wpadnie jakaś gwiazda? 
Wówczas jej masa zwiększy się, co spra
wi, że i promień horyzontu się zwięk
szy. A to oznacza, że nasz pierwotnie 
wyznaczony horyzont nie będzie już ho
ryzontem zdarzeń. Definicja horyzontu 
zdarzeń wymaga bowiem, aby oddzielał 
on rejony obserwowane od tych niemoż
liwych do obserwacji, nawet jeśli obser

wator prowadziłby je 
aż do nieskończono
ści. Gdybyśmy mieli 
pewność, że nic nie 
wpadnie do naszej 
czarnej dziury, wów
czas wszystko było
by w p o rz ą d k u .
W rzeczyw isto śc i 
jednak żadna czarna 
dziura nie jest ideal
nie odizolowana i za
wsze akreuje materię 
z otoczenia. To ozna
cza, że nie możemy 
mieć nawet pewno
ści, czy nie znajdu
jem y  się  obecnie  
we w nętrzu hory
zontu zdarzeń! Jeśli 
w astronom iczn ie  
dalekiej przyszłości 
(nawet nie miliardy, 
ale powiedzmy setki 
trylionów lat) masa 
czarnej dziury znaj
dującej się w cen
trum naszej Galaktyki tak się powiększy, 
że jej horyzont będzie większy niż 8,5 
kpc (co jest akurat w przybliżeniu odle
głością, w jakiej Słońce znajduje się od 
centrum Galaktyki) tego nie wiemy i nie 
sposób tego stwierdzić. Dociekliwy czy
telnik może nawet wyliczyć, jak wielka 
musiałaby być masa takiej czarnej dziu
ry, aby jej promień horyzontu wynosił 
8,5 kpc (przy okazji takiego wyliczenia 
proponuję wyznaczyć średnią gęstość 
czarnej dziury i porównać ją  np. z gę
stością powietrza atmosferycznego). 
W praktyce więc horyzont zdarzeń jest 
niewyznaczalny i bardziej użyteczne jest 
pojęcie horyzontu widocznego (z ang. 
apparent horizon, co czasem tłumaczy 
się też jako horyzont pozorny).

Ścisła definicja horyzontu widoczne
go to maksymalna otoczka powierzchni 
złapanej. Powierzchnia złapana to taka 
powierzchnia, z której jeśli wyśle się pro
mień światła, to niezależnie od kierunku 
taki promień zamiast propagować się na 
zewnątrz, będzie zbiegał ku centrum.

Dla sferycznie symetrycznych i nie
stacjonarnych czasoprzestrzeni horyzont 
widoczny dany jest wzorem

r = 2GM(t,r)/&. (2)

Uderzające jest podobieństwo do 
wzoru na horyzont zdarzeń, z tą różnicą, 
że M  jest aktualną masą obiektu. A za

tem jeśli z obserwacji astronomicznych 
potrafimy wyznaczyć masę czarnej dziu
ry, to także możemy wyznaczyć jej ho
ryzont widoczny. Horyzont widoczny 
pojawia się nie tylko w przypadku czar
nych dziur, ale także i w zagadnieniach 
kosmologicznych. Przy czym w kosmo
logii wprowadza się dodatkowy podział 
horyzontu widocznego na horyzont wi
doczny przyszły i horyzont widoczny 
przeszły. Horyzont widoczny przyszły 
to ten, który został opisany powyżej. 
Przydawka „przyszły” wiąże się z tym, 
że jeżeli wyślemy prom ień światła 
w kierunku czarnej dziury, to w przy
szłości światło przekroczy horyzont.

Horyzont widoczny przeszły jest ana
logicznym pojęciem do horyzontu wi
docznego przyszłego z tą  różnicą, że 
zamiast śledzić bieg promieni świetl
nych w przyszłość, skupiamy się na ich 
propagacji w przeszłość.

Zróbmy więc eksperyment myślowy 
i prześledźmy bieg promieni świetlnych 
wysłanych w przeszłość.

Im dłużej nasz sygnał się propaguje, 
tym sięga dalszych rejonów. Musimy 
jednak pamiętać, że Wszechświat cały 
czas się rozszerza. W momencie Wiel
kiego Wybuchu odległość między dwo
ma punktami we Wszechświecie wyno
siła zero. A zatem w pewnej chwili nasz 
promień światła osiągnie punkt, w któ-
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Rys. 3. Pomiary odległości na podstawie 307 supernowych. Krzywa (linia przerywana) przed
stawia teoretyczną zależność odległości kątowej od przesunięcia ku czerwieni w standardo
wym modelu kosmologicznym

rym z powodu ekspansji Wszechświata 
(a właściwie jego kontrakcji, gdyż od
wróciliśmy kierunek biegu czasu) fi
zyczna odległość między nami a fron
tem fali świetlnej zacznie maleć. Czyli 
zgodnie z podaną powyżej definicją po
wierzchnia frontu naszej fali świetlnej 
jest powierzchnią złapaną. Punkt kry
tyczny, w którym odległość między 
nami a frontem fali zaczyna maleć, jest 
więc odległością do horyzontu widocz
nego przeszłego.

Sytuacja ta jest widoczna na rys. 2, 
który przedstawia stożek świetlny dla 
standardowego modelu kosmologiczne- 
go(tu model Friedmana-Lemaitre’a z / /0 
= 72km s 1 Mpc £2M = 0,3 i QA = 0,7). 
Stożek ten zaznaczony jest linią przery
waną i przedstawia położenie frontu fali 
świetlnej wysłanej w przeszłość. Dla po
równania na rys. 2 przedstawiony jest 
stożek światła w statycznej, pustej i po
zbawionej krzywizny czasoprzestrzeni 
Minkowskiego (linia ciągła), w której 
front fali opisany jest relacją c2t2 = 
x2+y2+z2 (jest to wzór 4-wymiarowego 
stożka, stąd każdy wykres położenia

frontu fali tradycyjnie nazywa się stoż
kiem świetlnym, pomimo iż w przypad
ku kosmologicznym nie ma on wcale 
kształtu stożka).

Zapewne Czytelnik zastanawia się, 
na ile mierzalne są te efekty ugięcia stoż
ka świetlnego i czy w ogóle można to 
zaobserwować. Samo ugięcie jest do
skonale obserwowalne, o czym można 
się przekonać, spoglądając na rys. 3. Jed
nak dokładne wyznaczenie maksimum 
wciąż stanowi problem.

Rysunek 3 przedstawia pomiar odleg
łości kątowej oszacowywany na podsta
wie obserwacji supernowych (tzn. z ob
serwacji supernowych oszacowana 
została odległość bolometryczna Dh 
i korzystając ze wzoru DL = (1+z)2 D A 
wyznaczono odległość kątową DA*). 
W przypadku modeli z zerową krzy
wizną przestrzenną DA jest równa od
ległości między nami a supernową 
w momencie jej eksplozji. Punkty przed
stawiają kolejne obserwacje, natomiast 
krzywa przedstawia teoretyczną zależ
ność dla standardowego modelu kosmo
logicznego.

W przyszłości dokładne obserwacje 
astronomiczne pozwolą na oszacowanie 
położenia horyzontu widocznego (któ
ry odpowiada położeniu maksimum na 
rys. 3). Taki pomiar pozwoli na nieza
leżne od innych metod obserwacyjnych 
oszacowanie masy Wszechświata lub/i 
stałej kosmologicznej A. Należy bo
wiem uściślić, że w przypadku niezero- 
wej stałej kosmologicznej położenie ho
ryzontu widocznego nie jest dane relacją 
(2), lecz jest rozwiązaniem równania:

A D a3-3 Z )a + 6^-A/=0.

Na zakończenie skupmy się jeszcze 
na promieniach wysłanych w przyszłość. 
Sytuacja ta jest zilustrowana na rys. 4, 
gdzie przedstawiono nasz stożek świetl
ny (linia górna) i linie świata pewnej ga
laktyki (linia dolna — jest to ta sama ga
laktyka co na rys. 2). Interesująca rzecz 
dzieje się w przyszłości: sygnał wysłany 
w chwili obecnej w kierunku tej galakty
ki nigdy nie przetnie jej linii świata, a to 
oznacza, że nigdy do niej nie dotrze. Z te
go wynika, że również światło wysłane 
dziś z tej galaktyki nigdy do nas nie do
trze. Dociekliwy Czytelnik może nawet 
zapytać, czy zjawisko to jest obserwowal
ne? Tzn. czy istnieją galaktyki, które 
mogliśmy obserwować w przeszłości, 
a które obecnie zniknęły z pola widze
nia? Niestety, sygnał świetlny wysłany 
przez galaktykę w tym granicznym mo
mencie, poza którym już nigdy jej nie zo
baczymy, dotrze do nas w nieskończo
ności. D om yślasz się ju ż  pew nie, 
Czytelniku, że takie znikanie oznacza 
obecność horyzontu. W standardowym 
modelu kosmologicznym ekspansja 
w chwili obecnej przyspiesza (co jest po
wodowane obecnością stałej kosmolo
gicznej bądź ciemnej energii). W mode
lach, w których ekspansja odbywa się 
w tempie przyspieszającym, zawsze ist
nieją horyzonty zdarzeń. Jeśli więc ciem
na energia rzeczywiście istnieje, oznacza 
to, że w naszym Wszechświecie są rejo
ny, które możemy obserwować tylko do 
pewnego czasu, oraz rejony, z których nie 
otrzymaliśmy jeszcze informacji i nigdy 
ich nie otrzymamy.

Podsumowując, w astronomii mamy 
do czynienia z kilkoma rodzajami hory
zontów. Tym, o którym Czytelnik za
pewne najwięcej słyszał, jest horyzont 
zdarzeń, z racji swej definicji w prakty-

* Odległość kątowa jest zdefiniowana jako DA = 
S/(4j i ), gdzie S  jest powierzchnią sfery, z obser
watorem w centrum a supernową na jej brzegu.od nas w chwili obecnej o 5 Gpc (linia dolna)
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ce niewyznaczalny. W zastosowaniu 
praktycznym bardziej przydatne jest 
pojęcie horyzontu widocznego. Istnie
nie horyzontów zawsze dostarcza dodat
kowych informacji. Na Ziemi, jeśli zna
my nasz wzrost, możemy wyznaczyć 
odległość do widnokręgu, lub na odwrót, 
znając odległość do widnokręgu, może
my oszacować wzrost obserwatora. Ana
logicznie jeśli z astrofizycznych obser
wacji ruchu gwiazd wokół czarnej 
dziury wyznaczymy jej masę, możemy 
obliczyć rozmiar jej horyzontu widocz

nego (przyszłego). W kosmologii zaś do
kładne oszacowanie odległości do ho
ryzontu widocznego (przeszłego) po
zwoli na wyznaczenie masy rejonu 
Wszechświata znajdującego się pod ho
ryzontem. To z kolei pozwoli na nieza
leżne od obecnych obserwacji kosmo
logicznych wyznaczenie parametrów 
naszego Wszechświata.

W modelach bez stałej kosmologicz
nej ekspansja Wszechświata zawsze 
maleje z czasem i dlatego horyzont zda
rzeń w nich nie występuje (jedynie mo

dele, które zaczynają kolapsować, po
siadają, jak łatwo się domyśleć, hory
zont zdarzeń).

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

rozmaitości

Supermasywna 
czarna dziura

Odkryto olbrzymiągalaktykę, a w jej cen
trum supermasywną czarną dziurę. Ta 
najodleglejsza zaobserwowana czarna 
dziura znajduje się od nas w odległości 
12,8 mld lat św., a jej przesunięcie ku 
czerwieni z = 6,43. Wiek Wszechświata 
szacowany jest na 13,7 mld lat, więc 
odkryty obiekt istniał, gdy Wszechświat 
miał jedyne 900 min lat — powstał więc 
nadspodziewanie szybko i jest nadspo
dziewanie duży. Masę czarnej dziury 
szacuje się na miliard mas Słońca, jej 
galaktyka macierzysta ma rozmiary na
szej Drogi Mlecznej.

Jak ewoluuje galaktyka z masywną 
czarną dziurą w centrum? Dokładnie nie 
wiadomo. Czarnej dziury nie widać, a 
jasne światło wokół niej blokuje obser
wacje jej najbliższego otoczenia. Po
wstawanie gwiazdowych czarnych dziur 
jest w miarę dobrze zrozumiane — punkt 
wyjściowy to duża gwiazda, której „skoń
czyło się paliwo”. W przypadku super- 
masywnej czarnej dziury teoria wyma
ga połączenia kilku średniej wielkości 
czarnych dziur. Odkryta galaktyka jest 
rezerwuarem takich pośrednich czar
nych dziur. Gdy supermasywna czarna 
dziura powstanie w centrum, powiększa 
się, „wciągając” materię ze swojego oto
czenia. Proces ten ogrzewa akreującą 
materię i wyzwala bardzo dużo energii 
w formie światła z zakresu ultrafioleto
wego i widzialnego. W wyniku ekspan
sji Wszechświata światło uległo efekto
wi Dopplera i zobaczyliśmy je w zakre
sie podczerwonym.

Odkrycia dokonano dzięki nowej ka
merze CCD czułej na podczerwień i za
montowanej na teleskopie Subaru na 
Mauna Kea. Szczegółowa analiza uzy
skanych danych ujawniła, że 40% ob
serwowanego światła z zakresu bliskiej 
podczerwieni na długości 910 nm pocho
dzi z dalekiej galaktyki, a pozostałe 60%

to światło obłoków ma
terii świecącej dzięki 
centralnej czarnej dziu
rze. Dane pokazują 
wspólny rozwój galak
tyki i jej centralnego 
obiektu.

Jak obliczyć masę 
czarnej dziury?

Maksymalna ilość 
św iatła emitowana 
przez materię wpada
jącą do czarnej dziury 
(skrót BH) zależy od 
masy BH. Jeśli materia 
wpada do BH w sfe
rycznie symetrycznej 
powłoce, można obli
czyć jasność maksy
malną tzw. jasność Ed- 
dingtona. Zakładając, 
że jasność kwazara jest 
równoważna jasności 
Eddingtona, można 
oszacować masę czar
nej dziury. (kz)

Źródło:
sciencedaily.com

Obraz kwazara CFHQSJ2329-0301 w sztucznych barwach. 
Na szaro pokazano światło galaktyki macierzystej, a biały ob
szar w centrum to czarna dziura i jej najbliższe otoczenie. 
Obraz ma rozmiar 4 sekund tuku. Źródło: Tomotsugu GOTO, 
University of Hawaii

DLA NAUCZYCIELI

Konkurs na 
scenariusz lekcji oparty na filmie 

GWIAZDA KOPERNIKA
Dystrybutor filmu, Kino Świat, przygotował materiały metodyczne ze sce
nariuszami lekcji różnych przedmiotów dla uczniów klas I-VI szkoły pod
stawowej inspirowane filmem. Materiały i informacje o filmie można po
brać ze strony internetowej: orion.pta.edu.pl

Jednocześnie zachęcamy nauczycieli do opracowania własnych scena
riuszy i przysyłania ich na adres Redakcji (patrz s. 251). Najciekawsze 
z nich opiszemy w „Uranii-PA” i dołączymy do pobrania ze strony inter
netowej. Autorom scenariuszy wyślemy nagrody niespodzianki, a ich szko
łom ufundujemy bezpłatne prenumeraty „Uranii-PA” na rok 2010. Termin 
nadsyłania scenariuszy: 1 stycznia 2010.
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Gromady 
galaktyk
jako narzędzie
współczesnej
kosmologii

Ewolucja gromad i w konsekwen
cji pewne ich własności obecnie 
są silnie sprzężone z globalną 

ewolucją Wszechświata. Związek ten 
sprawia, że gromady galaktyk są dosko
nałym narzędziem kosmologa, które 
z powodzeniem może być wykorzysty
wane do testowania modeli kosmolo
gicznych i wyznaczania ich parametrów. 
Obecnie funkcjonujący model kosmo
logiczny, którego głównymi składnika
mi jest ciemna materia i odpowiedzial
na za przyśpieszenie ekspansji ciemna 
energia (najczęściej w postaci stałej ko
sm ologicznej A ), pow stał przede 
wszystkim dzięki obserwacjom promie
niowania reliktowego i supernowych 
typu la. Jednakże rola gromad galaktyk 
jest nie do pominięcia. Wystarczy cho
ciażby zwrócić uwagę na wyjątkowo 
szeroki wachlarz różnorodnych metod 
testowania modeli kosmologicznych, 
jaki jest w stanie zaoferować ta klasa 
obiektów astronomicznych.

U r a n i a  -  POSTfPY ASTRONOMII

Prawie bezpośredni dowód 
na istnienie ciemnej materii

Idea ciemnej materii została zapro
ponowana pierwotnie po to, aby wytłu
m aczyć istnienie grom ad galaktyk 
(„Urania” 3/2008). Obserwowane pręd
kości galaktyk w pobliskich gromadach 
były tak duże, że bez założenia istnienia 
dodatkowej niewidocznej masy groma
dy byłyby obiektami nie związanymi 
grawitacyjnie. Potrzeba wprowadzenia 
dodatkowej niewidocznej masy pojawi
ła się także przy okazji obserwacji obiek
tów na znacznie mniejszych skalach. 
Otóż okazało się, że wbrew wszelkim 
oczekiwaniom prędkość rotacji w galak
tykach spiralnych nie spada z rosnącym 
promieniem, ale utrzymuje się na sta
łym poziomie (tzw. płaskie krzywe ro
tacji). Takie zachowanie można łatwo 
wytłumaczyć, zakładając, że galaktyka 
zanurzona jest w środku halo ciemnej 
materii.
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Ciemna materia jest dzisiaj jednym 
z podstawowych składników standardo
wego modelu kosmologicznego. Nieste
ty, pomimo wielu niezaprzeczalnych 
sukcesów na polu opisu obserwacji, nie 
dysponujemy w chwili obecnej bezpo
średnim dowodem na jej istnienie. Co 
więcej, ciemna materia nie jest jedyną 
drogą wytłumaczenia anomalii pomię
dzy kinematyką różnych obiektów a de
ficytową ilością materii barionowej. Al
ternatywą wobec niej jest modyfikacja 
równań grawitacji lub dynamiki, z któ
rych najbardziej znanąjest MOND (Mo
dified Newtonian Dynamics, „Urania” 5/ 
2009). Teorie MOND-owskie często
kroć dostarczają równie efektywnego 
opisu obserwacji co model ciemnej ma
terii. W wielu przypadkach, jak chociaż
by krzywe rotacji, obydwa scenariusze 
są praktycznie nierozróżnialne z obser
wacyjnego punktu widzenia. Aby prze
łamać ten impas, astronomowie potrze
bowali zupełnie nowego jakościowo 
typu obserwacji, który pozwoliłby od
powiedzieć na pytanie, z czym tak na
prawdę mamy do czynienia— z ciemną 
materią czy nowym prawem grawitacj i? 
Najlepszym rozwiązaniem byłaby pró
ba wykrycia odizolowanego skupiska 
ciemnej materii. Pozytywny wynik ta
kiej obserwacji byłby bardzo trudny do 
wyjaśnienia przez teorie MOND-owskie 
i dostarczyłby poważnego argumentu za 
modelem ciemnej materii. Tego typu test 
został opublikowany 3 lata temu w opar
ciu o obserwację gromady galaktyk 
1E0657-558, zwanej gromadą Pocisk.

Gromada Pocisk jest tak naprawdę 
układem  dw óch zderzających  się 
w płaszczyźnie nieba gromad. Na rys. 1 
i na rozkładówce widzimy nałożone na 
siebie: obraz optyczny gromady, mapę 
w zakresie promieniowania rentgenow- 
skiego (kolor czerw ony) oraz po
wierzchniowy rozkład masy całkowitej 
wyznaczony na podstawie obserwacji 
soczewkowania grawitacyjnego (kolor 
niebieski). Mniejszy składnik układu (po 
prawej stronie rysunku), przelatując 
około 100 min lat temu przez środek 
głównej gromady, doprowadził do ob
darcia centralnych części obydwu gro
mad z gazu oraz do powstania szoku 
widocznego jako ostra krawędź w pra
wej części mapy rentgenowskiej. Takie 
przejście w minimalnym stopniu naru
szyło pierwotny rozkład galaktyk w oby
dwu gromadach, dlatego też galaktyki 
w dalszym ciągu koncentrują się wokół

pierwotnych środków swoich macierzy
stych gromad, które widoczne są na lewo 
(główna gromada) i na prawo (mniej
sza gromada) od chmury świecącego 
rentgenowsko gazu.

Gdyby ciemna materia nie istniała, 
rozkład masy całkowitej powinien po
krywać się z mapą rentgenowską gdyż 
to właśnie gaz jest dominującym skład
nikiem materii barionowej w gromadach 
galaktyk. To stwierdzenie jest prawdzi
we zarówno przy założeniu klasycznej 
grawitacji Einsteina, jak i w przypadku 
wielu wersji jej modyfikacji. Przygląda
jąc się rys. 1, widzimy jednak, że obser
wacje pokazują coś zupełnie innego. 
Rozkład masy całkowitej niemal ideal
nie pokrywa się z rozkładem galaktyk, 
których masa jest ponad 10 razy mniej
sza niż masa gazu. Jak więc wytłuma
czyć to, że wykrywamy masę w miej
scu, w którym  w ogóle się je j nie

Rys. 1. Gromada galaktyk 1E0657-558, zwa
na gromadą Pocisk (ten sam obraz w kolo
rze znajduje się na rozkładówce bieżącego 
numeru)
spodziewamy? Najprostszą odpowiedź 
na to pytanie daje oczywiście model 
ciemnej materii.

W ciągu ostatnich paru lat dokonano 
obserwacji kilku kolejnych gromad ga
laktyk podobnych do gromady Pocisk. 
Były to najczęściej skomplikowane sys
temy zlewających się kilku gromad, np.: 
A520, MACS J0025.4-1222. W każdym 
przypadku obserwacje ukazywały cha
rakterystyczne nieprzystawanie mapy 
emisji rentgenowskiej i rozkładu masy 
wyznaczonego ze słabego soczewkowa
nia. Ze względu na prostotę geometrii 
zderzenia, to jednak gromada Pocisk sta
ła się klasycznym przykładem pokazu
jącym przewagę modelu ciemnej ma
terii nad teoriam i m odyfikującym i 
grawitację. Warto jednak podkreślić, że 
wbrew pewnym opiniom gromada ta nie 
dostarcza bezpośredniego dowodu ob
serwacyjnego na istnienie ciemnej ma
terii. Choć w świetle omawianych ob
serwacji jest to niezmiernie trudne, 
wciąż możliwa jest taka modyfikacja

teorii grawitacji, w ramach której moż
na odtworzyć obserwacje słabego so
czewkowania bez założenia ciemnej 
materii. Przykładem niech tu będzie teo
ria zmodyfikowanej grawitacji zapropo
nowana przez M offata (Brownstein 
i Moffat 2007). Wszystko wskazuje na 
to, że na ostateczne rozstrzygnięcie spo
ru pomiędzy modelem ciemnej materii 
a modyfikacją grawitacji musimy jesz
cze cierpliwie poczekać. Niewątpliwie 
kluczowym testem będzie tu próba wy
krycia promieniowania gamma pocho
dzącego z anihilacji cząstek ciemnej ma
terii. Gromady galaktyk mogą tu znów 
odegrać istotną rolę. Najbliższe z nich, 
jak gromada w Pannie czy Warkoczu Be- 
reniki, są bowiem, obok centrum Drogi 
Mlecznej oraz jej galaktyk satelitarnych, 
potencjalnie najsilniejszymi źródłami 
tego promieniowania.

Własności halo ciemnej 
materii

Podstaw ow ą kom órką struktury 
Wszechświatajest, w myśl obecnie obo
wiązującego modelu kosmologicznego, 
tzw. halo ciemnej materii. Jest to w przy
bliżeniu sferycznie symetryczny, roz
ciągły obiekt zbudowany z cząstek ciem
nej materii, w środku którego zanurzone 
są bezpośrednio obserwowalne struktu
ry kosmologiczne: od galaktyk karło
watych aż po gromady galaktyk. Sy
mulacje komputerowe pozwoliły na 
poznanie i ilościowy opis wielu cieka
wych własności halo ciemnej materii, 
takich jak profil gęstości, czy stopień as- 
feryczności halo. Są one w chwili obec
nej przedmiotem wnikliwych testów ob
serwacyjnych. Niezmiernie ważną rolę 
odgrywają tu gromady galaktyk, gdyż 
oferują one najszerszy wachlarz metod 
wyznaczania rozkładu masy ciemnej 
materii. Wystarczy wspomnieć tu o me
todach opartych na soczewkowaniu gra
witacyjnym, analizie rozkładu tempera
tury rentgenowsko świecącego gazu czy 
wreszcie modelowaniu rozkładu pręd
kości radialnych galaktyk.

Najciekawszą własnością halo ciem
nej materii, która w ciągu minionych 
kilku lat wzbudziła największe zainte
resowanie, jest relacja między jego masą 
a gęstością centralną. To jedna z niewielu 
zależności pomiędzy lokalnymi parame
trami halo ciemnej materii, które od
zwierciedlają historię formowania się 
struktur we Wszechświecie, wobec cze
go zależą pośrednio od modelu kosmo-
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logicznego. Zanim przejdziemy jednak 
do omówienia tego zagadnienia, winien 
jestem Czytelnikowi wprowadzenie ko
smologicznej definicji masy oraz krótką 
charakterystykę profilu gęstości ciem
nej materii.

Podstawową wielkością opisującą 
halo ciemnej materii jest jego masa. Aby 
móc jednoznacznie operować tą wielko
ścią fizyczną w kontekście obiektów 
rozciągłych (halo ciemnej materii), ko
smologowie wprowadzili następującąjej 
definicją: masa MA danego halo jest to 
masa zawarta wewnątrz sfery o promie
niu rA takim, że średnia gęstość we
wnątrz tej sfery jest A razy większa niż 
gęstość krytyczna Wszechświata p ( = 
3H02/(8nG), c o  matematycznie można 
wyrazić następującym równaniem:

Definicja ta ma szereg ciekawych 
i wygodnych własności. Bodaj najważ
niejszą z nich jest istnienie granicznej 
wartości parametru A, określającej mak
symalny promień sfery, wewnątrz któ
rej halo ciemnej materii jest w stanie 
równowagi dynamicznej. Promień takiej 
sfery oraz skojarzoną z nim masę nazy
wamy promieniem wirialnym i masą 
wirialną oraz oznaczamy odpowiednio 
ry oraz M . Dla standardowego modelu 
kosmologicznego ze stałą kosmolo
giczną wartość graniczna parametru A 
wynosi około 100, co przekłada się na 
masy wirialne gromad galaktyk rzędu

Dzięki symulacjom komputerowym 
potrafimy dokładnie opisać profil gęsto
ści ciemnej materii wewnątrz halo. Pro
fil ten zmienia się w sposób ciągły od 
p(r) oc r '  w centralnej części halo do 
p(r) oc r 3 dla dużych promieni (rys. 2). 
Skala przejścia pomiędzy tymi dwoma 
postaciami granicznymi profilu określo
na jest promieniem, wokół którego gę
stość zmienia sięjak r 2. Promień ten wy
rażany jest najczęściej w postaci rjc, 
gdzie c jest tzw. parametrem koncentra
cji przyjmującym wartości od 1 do +°o. 
Parametr koncentracji ma bardzo prostą 
i intuicyjną interpretację. Wartości c bli
skie 1 oznaczają halo z płaskim profi
lem gęstości (pomiędzy r '  i r 2) i niską 
gęstością centralną (mała koncentracj a), 
zaś duże wartości c opisują halo o stro
mym profilu (pomiędzy r 2 i r 3) z wy
soką gęstością centralną (wysoka kon
centracja).

Wróćmy teraz do relacji pomiędzy 
masą halo a jego gęstością centralną. 
Zgodnie ze scenariuszem hierarchiczne
go formowania się struktur we Wszech- 
świecie obiekty najmasywniejsze (gro
mady galaktyk) powstały później niż 
obiekty mniej masywne (galaktyki). 
Ponieważ gęstość centralna halo ciem
nej materii odzwierciedla średnią gę
stość Wszechświata w momencie jego 
formowania, możemy się spodziewać, 
że masywniejsze halo powinno mieć 
mniejszą gęstość centralną (mniejsze c) 
niż halo mniej masywne. Różnice te są 
tak naprawdę dość subtelne. Dla obec
nego modelu kosmologicznego średni 
parametr koncentracji zmienia się od

~ 12 dla halo o masach galaktyk do ~6 
dla hało skojarzonych z gromadami ga
laktyk. Zależność ta dla skali mas gro
mad galaktyk przedstawiona jest na 
rys. 3. Linia ciągła oznacza średni trend 
relacji, zaś szary pas opisuje stopień 
rozproszenia wartości c, który wynika 
ze specyfiki historii formowania się 
każdego halo z osobna. Ze względu na 
złożoność problemu, prezentowana za
leżność teoretyczna jest wynikiem uzy
skanym przy pomocy N-ciałowych sy
mulacji komputerowych.

Na rys. 3 widzimy ponadto ograni
czenia obserwacyjne na zależność c(M). 
Ciemnoszare punkty to wyniki uzyska
ne w analizie profilów temperatury rent
genowskiej kilkunastu gromad galaktyk 
(Buote i in. 2007), zaś czarne pochodzą 
z modelowania rozkładu prędkości ra
dialnych galaktyk w kilkudziesięciu po
bliskich gromadach (analiza autora). Wi
dać wyraźnie, że wyniki obserwacyjne 
dwóch zupełnie różnych metod pokry
wają się dość dobrze z obszarem prze
widzianym teoretycznie w ramach stan
dardowego modelu kosmologicznego 
(szary pas). Istnieje zatem pokusa, aby 
wykorzystać obserwacyjną relację mię
dzy c a Mv do wyznaczenia ograniczeń 
na parametry modelu kosmologicznego. 
Wstępne rezultaty nie sąjednak obiecu
jące, głównie ze względu na dość duże 
błędy obserwacyjne, wciąż słabo pozna
ne efekty selekcji, oraz ze względu na 
fakt, że zależność od parametrów ko
smologicznych jest dość słaba. Niemniej 
jednak należy podkreślić, że zależność 
c(M ) stanowi na pewno niezależny 
i dość oryginalny test zgodności mode
lu kosmologicznego z obserwacjami.

Obfitość gazu jako 
„kosmiczna linijka”

Gorący zjonizowany gaz wewnątrz 
gromad galaktyk stanowi przeciętnie 
11 % masy całkowitej. Co więcej, zarów
no obserwacje w dziedzinie rentgenow
skiej, jak i hydrodynamiczne symulacje 
komputerowe wskazują, że jego względ
na obfitość f  — M  IM , gdzie MJ  gaz gaz to r  0  gaz
i Mm to masa gazu oraz całkowita masa 
gromady, nie zmienia się w toku ewolu
cji gromad, a więc nie zależy od ich prze
sunięcia ku czerwieni. Jest to fakt, któ
ry w zasadzie nie powinien budzić 
zdziwienia, gdyż gromady galaktyk na 
każdym etapie swojej ewolucji akumu- 
lują tę samą mieszankę ciemnej materii 
i gazu, co zapewnia u trzym an ie^ .

1014—  10I5AC.

Ocx

r/r„

Rys. 2. Profil gęstości ciemnej materii w typowej gromadzie galaktyk utworzonej w N-ciało- 
wych symulacjach standardowego modelu kosmologicznego
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Astronomowie w Krakowie
Fot. Sebastian Soberski

Profesor Michał Heller podczas wykła
du poświęconego fundamentalnym pro
blemom kosmologii kwantowej

Obok grupa astronomów uczestników 
XXXIV Zjazdu PTA na dziedzińcu Col
legium Maius Uniwersytetu Jagielloń-

Uczestnicy zjazdu przy rękopisie i pierwszym wydaniu De Revolutionibus Mikołaja Kopernika, na wystawie „Od lunety Galile
usza do teleskopów kosmicznych’’ i przy ekspozycji „Niebo z Ziemi” na krakowskich Plantach

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Młodych Astronomów w sali wykładowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Fot. Marek Marcinkowski
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ekranu M45 i mgławica emisyjna Kalifornia 
sfotografowane w Bieszczadach przez 
Krzysztofa Podgórzaka (patrz s. 241)

Fotografia niżej ukazuje subtelną poświatę światła zodiakalnego, jaka zdobiła 
wschodni, poranny horyzont na Przełęczy Szklarskiej w Beskidzie Niskim 2 wrześ
nia br. Zdjęcie wykonał Mariusz Świętnicki ze Zręcina (Nikon D300 z obiektywem 
Nikkor 16—85, f = 16 mm, ISO 3200, eksp. 74 s, godz. 03.58 CWE)

Jedną z większych atrakcji nocnego 
obserwowania nieba podczas tegorocz
nego Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników 
Astronomii we Fromborku była możli
wość popatrzenia przez wielki binokular 
(150/900). Fot. Ilona Wilk

&ł
Obraz obok również powstał podczas 
OZMA we Fromborku i został zatytuło
wany „Spotkanie na Mlecznej Drodze”. 
Jego autorem jest Marek Nikodem

Chciałbym się podzielić moim skromnym 
plonem z ostatniej „zaćmieniowej” wy
cieczki do Chin.
Miejsce obserwacji: południowy parking 
mostu Hangzou Wankuahi (30.3271N, 
121.1796E), ten, na którym rozłożyła się 
ekipa Sky&Telescope.
Teleskop: SK MAK102SP, F/1300 mm, 
f/12,7
Montaż: ORION EQ3-2 
Aparat: Canon EOS450D 
Espozycja: 1/60-3,20 s, ISO 400-800 
Warunki: zachmurzenie 100%, siąpiący 
deszcz. Przez pierwszą połowę zaćmie
nia korona przezierająca przez chmury, 
później niedostrzegalna.

Drugi i trzeci kontakt widoczny wizu
alnie.

Z pozdrowieniami,
Konrad Mruk
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Rys. 3. Zależność między parametrem koncentracji c profilu gęstości ciemnej materii a masą 
wirialną Mv halo gromad galaktyk

na stałym poziomie. Najciekawsze jest 
jednak to, że w oparciu o zasadę stałej 
względnej obfitości gazu^_ możliwe 
jest opracowanie metody wyznaczania 
parametrów kosmologicznych.

Załóżmy, że dysponujemy przeglą
dem rentgenowskim gromad galaktyk 
zawierającym informacje o strumieniu 
promieniowania Sr  temperaturze Tx 
świecącego rentgenowsko gazu oraz 
przesunięciu ku czerwieni z. Taki zestaw 
obserwabli pozwala oszacować zarów
no masę całkowitą gromady Mun (opie
rając się na zasadzie równowagi hy
drostatycznej), jak i masę gazu Mga. 
(opierając się na równaniach opisują
cych emisję promieniowania hamowa
nia). Aby to jednak było możliwe, 
musimy założyć pewien model kosmo
logiczny, w ramach którego możliwe 
będzie wyznaczenie odległości do gro
mad w funkcji z, a tym samym przetłu
maczenie skali kątowej na liniową i stru
mienia Sx na jasność. Oznacza to, że 
zarówno Mm, jak i M >a_ zależą od przy
jętego modelu kosmologicznego. Pomi
jając szczegóły przydługiego rachunku, 
można pokazać, że zależność M JiM  ) 
od kosmologii sprowadza się do nastę
pujących proporcji: Mm «  dA (z, model) 
oraz M  oc dA$n(z, model), gdzie dA jest 
kosmologiczną odległością kątową za
leżną od przesunięcia ku czerwieni z 
oraz modelu kosmologicznego („Ura
nia” 5/2009). Dzieląc obydwie propor
cje stronami, otrzymujemy

/  = M  / M  <x. d 3n (z, model),
J  gaz gaz tot A v 7 J  5

gdzie stała proporcjonalności jest pewną 
dobrze określoną funkcją całego zesta
wu obserwabli gromady: Sv T  oraz z. 
Otrzymana relacja do złudzenia przypo

mina proporcję między rozmiarami li
niowymi obiektu kosmologicznego R 
a jego odległością kątową d f: R d f 
Oznacza to, że względną obfitość gazu 

f  możemy traktować jako umowną 
kosm iczną linijkę, której długość 
pozostaje stała w trakcie ewolucji 
Wszechświata. Relacja między/^. a d4 
daje wtedy możliwość wyznaczenia ob
serwacyjnej zależności dA od z, co z ko
lei pozwala na pomiar parametrów ko
smologicznych. Aby lepiej zrozumieć tę 
ideę, odwróćmy na chwilę tok naszego 
rozumowania i rozważmy, jaki jest 
wpływ modelu kosmologicznego na 
obserwacyjne wyznaczenie f gaz. Rysu
nek 4 pokazuje względną obfitość gazu 
wyliczoną na podstawie obserwacji kil
kunastu gromad galaktyk przy założe
niu standardowego modelu kosmolo
gicznego ze stałą kosmologiczną (lewy 
wykres) oraz modelu z tą samą ilością

materii, ale bez stałej kosmologicznej 
(prawy wykres). Widzimy wyraźnie, że 
użycie niewłaściwego modelu (bez sta
łej kosmologicznej), a więc błędnej re
lacji dA{z), prowadzi do obfitości f  jjr za
leżnej od z, co stoi w sprzeczności ze 
wspomnianymi wyżej obserwacjami 
kałibracyjnymi i wynikami symulacji 
komputerowych. Dopiero założenie po
prawnego modelu ze stałą kosmolo
giczną gwarantuje utrzym anie^ na sta
łym poziomie.

Wyznaczenie obserwacyjnych ogra
niczeń na parametry kosmologiczne 
polega na odwróceniu sytuacji przedsta
wionej na rys. 4, czyli znalezieniu ta
kiego zestawu parametrów kosmolo
gicznych, dla którego/^ nie zależy od z. 
Przykładowy wynik takiej analizy 
przedstawiony jest na rys. 5. Widoczne 
na wykresie owalne obszary określają 
dopuszczalny na poziomie prawdopodo
bieństwa 0,68 (wewnętrzny kontur) 
i 0,95 (zewnętrzny kontur) zakres war
tości dwóch parametrów kosmologicz
nych: gęstości materii Qm oraz gęstości 
ciemnej energii w postaci stałej kosmo
logicznej Qa, obydwie w jednostkach 
gęstości krytycznej. Wyniki uzyskane 
z obserwacji f gir w gromadach galaktyk 
oznaczone są„fgaz”. Dla porównania są 
przedstawione rezultaty dwóch klasycz
nych metod kosmologii obserwacyjnej 
opartych na obserwacjach supernowych 
typu la (SNIa) oraz pomiarze fluktuacji 
temperatury promieniowania tła doko
nanych przez satelitę WMAP (Wilkison 
Microwave Anisotropy Probe). Widzi
my, że każda z metod dopuszcza dość

1

Rys. 4. Względna obfitość gazu w funkcji przesunięcia ku czerwieni w kilkunastu gromadach 
galaktyk wyznaczona przy założeniu standardowego modelu kosmologicznego ze statą ko
smologiczną (lewy wykres) i bez stałej kosmologicznej (prawy wykres). Źródło: Allen i in. 
2008
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szeroki zakres wartości parametrów. Je
śli połączymy jednak wszystkie wyniki 
razem, zakres ten wyraźnie zacieśnia się 
wokół charakterystycznych dla modelu 
standardowego wartości Qm ~  0,25 i QA 
~  0,75 (dwie najmniejsze elipsy). Sy
tuacja ta ilustruje świetnie, jak działa dzi
siaj kosmologia obserwacyjna. Wysokiej 
jakości pomiary parametrów kosmolo
gicznych opierają się tak naprawdę na 
łączeniu kilku niezależnych i komple
mentarnych względem siebie obserwa
cji. Na przykładzie metody stałej obfi
tości gazu. f  , łatwo zorientować się, że 
obserwacje gromad galaktyk mogą od
grywać tu istotną rolę.

Funkcja mas
Gromady galaktyk są silnie ewolu

ującym i obiektam i, pozostającym i 
wciąż na etapie formowania się. Ich 
masa rośnie w wyniku akumulowania 
materii spadającej wzdłuż wielkoska- 
lowych włókien lub w postaci mniej
szych gromad galaktyk. W konsekwen
cji oznacza to, że wraz z upływem czasu 
kosmicznego przybywa nam coraz wię
cej masywnych gromad galaktyk. Aby 
opisać matematycznie ten proces, ko
smologowie wprowadzili tzw. funkcję 
mas. Wartością tej funkcji dla danej

masy A /jest liczba gromad o masach 
większych niż M  przypadająca na jed
nostkę objętości we współrzędnych 
współporuszających się, czyli takich, 
które nie uwzględniają globalnej eks
pansji Wszechświata. Oczywiście cała 
funkcja mas zależy od czasu kosmicz
nego, co z obserwacyjnego punktu wi
dzenia można przetłumaczyć na zależ
ność od przesunięcia ku czerwieni z. 
Przykładowe funkcje mas wyznaczo
ne w ramach standardowego modelu 
kosmologicznego ze stałą kosmolo
giczną widoczne są na lewym wykre
sie rys. 6. Dolna linia odpowiada prze
szłości (z ~  0,7, czyli około 6 mld lat 
temu), zaś górna chwili obecnej (z = 0). 
Wzrost masy gromad galaktyk prze
kłada się na ew olucję funkcji mas 
w prawą, górną stronę wykresu.

Funkcję mas i jej ewolucję możemy 
wyznaczyć obserwacyjnie. W tym celu 
musimy dysponować możliwie głębo
kim (duże przesunięcia ku czerwieni) 
oraz rozległym (możliwe największe 
pokrycie nieba) przeglądem nieba. Taki 
przegląd nieba musi następnie być uzu
pełniony o dodatkowe, bardziej szcze
gółowe obserwacje pozwalające na wy
znaczenie m as grom ad. W ów czas 
wyznaczenie funkcji mas sprowadza się

do zliczenia gromad w kolejnych prze
działach masy i podzieleniu przez obję
tość zajmowanej przez nie przestrzeni. 
Taką operację można powtórzyć w róż
nych przedziałach przesunięcia ku czer- 
w ieni, co daje bezpośredni w gląd 
w ewolucję funkcji mas. Przykładowy 
wynik takiej procedury widzimy na 
rys. 6 (punkty z błędami pomiarowymi). 
Został on uzyskany z katalogu gromad 
galaktyk obserwowanych w zakresie 
rentgenowskim przez satelitę ROSAT 
w przeglądzie nieba pokrywającym 400 
stopni kwadratowych i sięgającym do 
przesunięcia ku czerwieni z ~  0,9. 
Ważną rolę odegrały tu także wspoma
gające obserwacje satelity Chandra, któ
re zapewniły osiągnięcie żądanej do
kładności wyznaczenia mas gromad.

Rysunek 6 przedstawia także porów
nanie wyników obserwacji z przewidy
waniami teoretycznymi dwóch modeli 
kosmologicznych: standardowego ze 
stałą kosmologiczną (Q . = 0,75) oraz 
bez stałej kosmologicznej (Q A = 0). 
Łatwo dostrzec, że pod wpływem mo
dyfikacji parametrów kosm ologicz
nych zmianie ulega nie tylko teoretycz
na, ale i obserwacyjna funkcja mas. 
Wynika to z prostego faktu, że przeli
czenie zasięgu przesunięcia ku czerwie
ni katalogu obserwacyjnego na objętość 
przestrzeni wymaga założenia konkret
nego modelu kosmologicznego. Naj
istotniejsze w porównaniu wykresów 
rys. 6 jest jednak to, że wyniki obser
wacyjne wyraźnie faworyzują standar
dowy model kosmologiczny ze stałą 
kosmologiczną. Ta czułość ewolucji 
funkcji mas na obecność ciemnej ener
gii jest obecnie z powodzeniem wyko
rzystywana zarówno do pomiaru gęsto
ści tej egzotycznej formy energii, jak 
i testowania jej różnych modeli. Na ko
niec warto dodać, że funkcja mas zale
ży także od dwóch równie fundamen
talnych parametrów kosmologicznych: 
gęstości materii (Qm) oraz amplitudy 
fluktuacji masy na skali 8 Mpc (cr8). 
Zależność ta jest już od dawna wyko
rzystywana do pomiaru wartości oby
dwu parametrów.

Perspektywa na przyszłość
Badanie ewolucji funkcji mas jest 

obecnie najpewniejszą i najsilniejszą 
metodą wyznaczania parametrów ko
smologicznych, jaką można zapropo
nować w oparciu o obserwacje gromad 
galaktyk. Wchodzi ona w skład uzna-

Rys. 5. Obserwacyjne ograniczenia na parametry kosmologiczne Qm i QA uzyskane na pod
stawie: pomiaru obfitości gazu w gromadach galaktyk (fgaz), obserwacji supernowych typu 
la (SNIa), obserwacji promieniowania reliktowego dokonanych przez satelitę WMAP (WMAP). 
Źródło: Allen i in. 2008

266 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 6/2009



nego przez społeczność kosmologów 
pakietu metod, które stanowią bazę 
teoretyczną do planowania kosmolo
gicznych programów obserwacyjnych. 
Momentem przełomowym w wyko
rzystaniu funkcji mas w kosmologii 
będzie na pewno uruchomienie rozle
głych i głębokich przeglądów nieba 
zorientowanych na wykrywanie efek
tu słabego soczewkowania grawitacyj
nego, dzięki któremu możliwe będzie 
skonstruowanie trójwymiarowej mapy 
rozkładu masy we W szechświecie. 
Tego typu obserwacje, nazywane dość 
obrazowo „kosmiczną tomografią”, 
staną się w pełni możliwe dzięki ta
kim teleskopom, jak planowany na 
najbliższą przyszłość LSST (Large 
Synoptic Survey Telescope). Teleskop 
ten będzie wyposażony w zwierciadło
o średnicy 8,4 m z ekstremalnie sze
rokim polem widzenia o średnicy 3,5°, 
co zapewni pokrycie nieba na niespo
tykaną dotąd w tej klasie teleskopów

Rys. 6. Teoretyczna (linie ciągłe) i obserwacyjna (punkty wraz z błędami wyznaczenia) funk
cja mas dla standardowego modelu kosmologicznego ze stałą kosmologiczną (lewy wykres) 
i bez stałej kosmologicznej (prawy wykres). Źródło: Vikhlinin i in. 2009

skalę. Dane uzyskane przy pomocy 
tego instrumentu z pewnościąpozwolą 
na wyjątkowo precyzyjne wyznacze
nie ewolucji funkcji mas, co pomoże 
nam lepiej zrozumieć naturę ciemnej 
energii —  najbardziej zagadkowego 
elementu współczesnego modelu ko
smologicznego.

Autor je s t doktorantem III roku 
studiów astronomicznych w Cen
trum Astronomicznym im. Mikoła
ja  Kopernika w Warszawie. Jego 
zainteresowania badawcze dotyczą 
analizy dynamicznej gromad ga
laktyk

rozmaitości

Podczerwony pierścień 
Saturna

Dane z Kosmicznego Teleskopu Spitze- 
ra ukazały świecący w podczerwieni 
ogromny, szeroki pierścień wokół Satur
na, otaczający go w odległości od 6 do 
18 min km.

Podczerwony pierścień nachylony 
jest pod kątem 27° do głównej płaszczy
zny pierścieni.

Jeden z najdalszych księżyców Sa
turna, Phoebe, okrąża planetę zanurzo
ny wewnątrz wielkiego pierścienia 
i prawdopodobnie zasila go w materiał.

Pierścień składa się z cząsteczek 
gazu i pyłu, a jego gęstość jest bardzo 
niska. Gdybyśmy znaleźli się w jego 
wnętrzu, nic byśmy nie zauważyli. Tele
skop Spitzera zaobserwował słabą po
światę promieniowania w zakresie pod
czerwonym o bardzo niskiej temperatu
rze — około 80 K (-193°C).

Odkrycie może pomóc rozwikłać za
gadkę jednego z księżyców Saturna, 
lapetusa (patrz „Urania-PA” 5/09). 
lapetus wygląda dziwnie — jedna stro
na księżyca jest jasna, druga bardzo 
ciemna.

Giovanni Cassini jako pierwszy zo
baczył ten księżyc w 1671 r„ a w dal
szych obserwacjach dostrzegł ową 
ciemną stronę, nazwaną na jego cześć 
Cassini Regio.

Dlaczego Cassini Regio jest obsza
rem tak ciemnym? Powodem może być

nowo odkryty pierścień. Krąży on w tę 
samą stronę co Phoebe, a lapetus oraz 
pozostałe pierścienie i większość księ
życów Saturna krąży w stronę prze
ciwną. Materiał podczerwonego pier
ścienia bombarduje powierzchnię lape
tusa, stąd jego ciemny kolor.

Dla astronomów nie jest to zaskocze
nie. Podejrzewano Phoebe o „rozsiewa
nie” pyłu na swojej orbicie wokół Satur
na, ale dopiero podczerwone dane ze

Spitzera pozwoliły tę teorię zweryfikować
i potwierdzić.

Teleskopy z zakresu optycznego mia
łyby trudności w obserwacji pierścienia, 
ponieważ nieliczne cząstki rozpraszają 
niewiele światła słonecznego z zakresu 
widzialnego, światła, którego natężenie 
na takich odległościach jest już i tak bar
dzo słabe.

Odkrycie zostało opublikowane w naj
nowszym wydaniu Nature. (kz)

Artystyczna wizja pokazuje ledwo widoczny pierścień wokół Saturna — to największy pier
ścień Saturna odkryty przez Kosmiczny Teleskop Spitzera. Gdybyśmy mogli zobaczyć go na 
nocnym niebie, rozciągałby się wokół planety na szerokość dwu tarcz naszego Księżyca
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Międzynarodowa Konferencja Młodych Astronomów 
(ICYA), 7-13 września, Kraków

Historia ma swoje początki przed 
sześcioma laty, kiedy studenci 
z Warszawy zdecydowali się na 

organizację Ogólnopolskiego Semina
rium Studentów Astronomii (OSSA), na 
które zaprosili koleżanki i kolegów z in
nych miast. Spotkanie cieszyło się dużą 
popularnością, więc fakt powtórzenia 
OSSA w kolejnym roku ucieszył rzesze 
młodych astronomów. By tradycji stało 
się zadość, w 2006 r. seminarium odby
ło się w Toruniu, a rok później 
—  w Krakowie. Piąta edycja 
OSSA miała miejsce w Pozna
niu i tam właśnie rozpoczęły się 
dyskusje na temat przyszłości 
corocznych spotkań fascynatów 
nocnego nieba, a zważywszy na 
fakt zbliżającego się Międzyna
rodow ego Roku A stronom ii 
2009, poprzeczkę podnieśliśmy dość 
wysoko. Dlaczego by nie zorganizować 
Międzynarodowej Konferencji Młodych 
Astronomów, na którą przyjedzie ponad 
100 osób? Jako młodzi, ambitni i chętni 
do pracy naukowcy stwórzmy coś, co 
zaznaczy naszą obecność szczególnie 
w tym wyjątkowym dla astronomii cza
sie. Zaangażujmy wszystkie polskie uni
wersytety związane z naukami astrono
micznymi do pomocy w organizacji tego 
przedsięwzięcia, powołajmy ponadu- 
czelniany komitet organizacyjny i dzia
łajmy. Mamy rok! Rok czasu, by przy
gotować się na przyjęcie aktywnych 
młodych ludzi na naszych ziemiach. Ale 
których? Wybór nie był trudny —  zwa
żywszy na historię, scenerię i możliwo
ści —  Małopolska i Uniwersytet Jagiel
loński przyjęły laur zwycięstwa. Zatem 
konferencja odbędzie się w Krakowie!

W twórczej atmosferze rozpoczęli
śmy przygotowania do International 
Conference o f  Young Astronom ers 
(ICYA). Powołany został komitet orga
nizacyjny w składzie: Tomasz Szymań
ski (UJ), Alicja Konieczny (UJ), Mile
na Ratajczak (CAMK), Marek Górski 
(UW), Jan Pomiemy (UW), Mariusz 
Słonina (UMK), Andrzej Szary (UZ). 
Dwanaście miesięcy pracy zaowocowa
ło sukcesem, którego się nie spodziewa
liśmy! Kiedy liczba zarejestrowanych na

konferencję osób przekroczyła 100, 
a zainteresowanie samym wydarzeniem 
w mediach wzrosło, zaczęliśmy zada
wać sobie pytanie, czy podołamy wy
zwaniu. Niepotrzebnie... Teraz, miesiąc 
po oficjalnym zakończeniu konferencji, 
stale odpisując na maile od uczestników, 
uaktualniając galerię na stronie interne
towej, rozliczając faktury i starając się 
nadrobić zaległości naukowe, mamy 
świadomość, że ICYA dała nam więcej,

niż miała dać. Bo nie tylko nasze zdol
ności organizacyjne wzrosły, powięk
szyło się też znacznie grono naszych 
znajomych, młodych astronomów, z któ
rymi w przyszłości będziemy współtwo
rzyć nowe projekty naukowe. I każdy 
z nas wierzy, że te projekty powtórzą 
sukces tegorocznej konferencji.

Za cel przyświecała nam chęć włą
czenia się w obchody ustanowionego 
przez ONZ Międzynarodowego Roku 
Astronomii 2009 i zapoczątkowanie se

rii corocznych międzynarodowych spo
tkań zrzeszających w swych kręgach 
młodych, aktywnych astronomów, któ
rzy w niedalekiej przyszłości będą pra
cować wspólnie przy projektach odgry
wających kluczową rolę w rozwoju 
w spółczesnej astronom ii. M ożemy 
z czystym sumieniem stwierdzić, że za
łożenie integracji środowiska młodych 
naukowców, nawiązania współpracy 
z innymi placówkami badawczymi na 

świecie, jak również prezentacji 
spektakularnych osiągnięć astro
nomicznych zostało spełnione. 
Stało się tak dzięki pracy wielu 
ludzi, życzliwości rzeszy do
świadczonych osób, ale także—  
nastawieniu i energii uczestni
ków konferencji.

7 września do Krakowa przy
było ponad 100 młodych astronomów, 
m.in. z takich krajów, jak: Włochy, Ukra
ina, Wielka Brytania, Iran, USA, Wene
zuela, Egipt, Francja, Słowacja, Hiszpa
nia, Białoruś, Niemcy, Bułgaria, Serbia, 
Indie, Węgry, Rumunia, Dania, Rosja. 
Nie zabrakło też przedstawicieli pol
skich uniwersytetów, na których pomoc 
można było liczyć już wcześniej. W trak
cie konferencji odbyło się 19 sesji na
ukowych, podczas których uczestnicy 
prezentowali swoje wyniki badań z ta-

na rozkładówce:
Gromada galaktyk 1E0657-558

Prezentowana gromada galaktyk powstała w wyniku zderzenia się dwóch 
gromad galaktyk z prędkością 4700 km/s. Zderzenie spowodowało powsta
nie gigantycznej fali uderzeniowej, która utworzyła stożek (po prawej) przy
pominający kształt pocisku. Stąd nazwa angielska całej gromady — groma
da Pocisk (Bullet cluster). Znajduje się ona w odległości 3,5 mld lat św. od Ziemi 
w gwiazdozbiorze Kila. Jest jedną z najgorętszych i najjaśniejszych w pro
mieniowaniu X gromad galaktyk zna
nych we Wszechświecie. Tempera-
tura gazu międzygwiazdowego wyno- .. * ; .
si tu ok. 200 min K (na zdjęciu kolor "  ’ • ' * *  " '
czerwony). Obserwacje tej gromady *
dostarczyły najlepszy do tej pory do- • •
wód na istnienie ciemnej materii we t * * . * •
Wszechświecie. Więcej czytaj w ar- ' . .*.•£•’ * .  . •'« 
tykule R. Wojtaka na s. 263 ' '  : • *£.■

Źródło: NASA, Teleskopkosmicz- 
ny Chandra ' V  .

ICYA 2009
■ I I  I I I I I B I I I  I I I  BMI  ■
International Conference of Young Astronomers 
7 -13.09.2009, Cracow, Poland
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Prof. Andrzej Kus podczas swojego wykładu po
święconego radioastronomii. Fot. Marek Marcin
kowski

kich dziedzin, jak: kosmologia, astrono
mia pozagalaktyczna, radioastronomia, 
ewolucja gwiazd, planety pozasłonecz- 
ne, małe ciała Układu Słonecznego czy 
m etody num eryczne w astronom ii. 
Część z sesji rozpoczynała się wykła
dem jednego z zaproszonych gości. Byli 
to: dr Stanisław Bajtlik z Centrum Astro
nomicznego im. M. Kopernika PAN 
w Warszawie, prof. Tomasz Bulik z Uni
wersytetu Warszawskiego, prof. Sta
nisław Zoła z Uniwersytetu Jagielloń
skiego, prof. Michał Szymański z Uni
wersytetu Warszawskiego, prof. Andrzej 
Kus z Uniwersytetu Mikołaja Koperni
ka w Toruniu, prof. Giorgi Melikidze 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
prof. Jean-Pierre Lasota —  Hirszowicz 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Insty
tutu Astrofizycznego w Paryżu. Podczas 
oficjalnego otwarcia konferencji był 
obecny również prof. Edwin Wnuk 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, będący dyrektorem tamtej
szego Obserwatorium Astronomiczne
go, pełniący obowiązki prezesa Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego. 
W trakcie trwania spotkania wygłoszo
no 43 referaty oraz odbyły się dwie se
sje plakatowe, na których zaprezento
wano 24 plakaty przygotowane przez 
uczestników.

Część nieoficjalna obfitowała w wie
le wydarzeń, które na długo pozostaną 
w naszej pamięci. Wystarczy choćby 
wspomnieć finały międzynarodowych 
rozgrywek siatkarskich, w trakcie któ

rych w wielu uczestnikach obudził 
się nie tylko duch sportowy, ale tak
że muzyczny i taneczny, wizytę na 
Zakrzówku, która zaowocowała 
nauką pływania na przedmiotach 
niebanalnych, pokaz ukraińskiego 
tańca z panoramą Wawelu w tle czy 
nocne Krakowa zwiedzanie. Jed
nak najpotężniejsze wrażenie wy
warło na uczestnikach przyjęcie 
pożegnalne zorganizowane na te
renie fortu Obserwatorium Astro
nomicznego UJ, który specjalnie na 
tę okazję zamienił się w salę nie
malże balową. W świetle świec, 
Księżyca i ogniska, nucąc poże
gnalne pieśni przy akompaniamen
cie gitary, wspólnie podjęliśmy po
stanowienie, iż ICYA nie będzie 
wydarzeniemjednorazowym. Dys
kusje nad szczegółami przyszłości 
przedsięwzięcia trwały nie tylko 
tego wieczora, kontynuujemy je 
nadal. 13 września, kiedy uczest
nicy skierowali się w stronę lotniska 
i dworca, kiedy sala wykładowa świe
ciła pustkami, a na tablicach pozostał tyl
ko jeden poster —  plakat reklamujący 
naszą konferencję, gdy w końcu mogli
śmy porozmawiać, nie zadając sobie py
tania, czy ktoś pilnuje czasu, siedmioro 
śmiałków jednogłośnie stwierdziło, że 
miniony tydzień był najbardziej czaso
chłonnym egzaminem w trakcie na
szych studiów. Ale co ważniejsze, jako 
członkowie komitetu organizacyjnego, 
po raz pierwszy mogliśmy odnaleźć się

w roli nie tylko egzaminowanego, ale 
także egzaminatora. Korzystając z tego 
przywileju, chcieliśmy wystawić sobie 
ocenę. Jednak nie mogliśmy nigdzie 
znaleźć indeksu...

Organizatorem konferencji było Pol
skie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) 
we współpracy z Obserwatorium Astro
nomicznym Uniwersytetu Jagiellońskie
go oraz Kołami Naukowymi Studentów 
Fizyki i Astronomii działającymi przy 
wybranych jednostkach uniwersytec
kich.

ICYA była prestiżowym przedsię
wzięciem, które odbyło się pod patro
natem rektorów Uniwersytetu Jagielloń
skiego, Uniwersytetu Warszawskiego, 
U niw ersytetu M ikołaja K opernika 
w Toruniu, Uniwersytetu Szczecińskie
go, wicerektorów Uniwersytetu Zielo
nogórskiego, U niw ersytetu Adam a 
M ickiewicza w Poznaniu, dyrektora 
Centrum Astronomicznego im. M. Ko
pernika PAN oraz Marszałka Woje
wództwa Małopolskiego —  Marka Na
wary i Prezydenta Miasta Krakowa —  
Profesora Jacka Majchrowskiego.

Więcej informacji na temat konfe
rencji można znaleźć w serwisie inter
netowym  dostępnym  pod adresem: 
www.icya2009.org

Milena Ratajczak 
Tomasz Szymański

Przyjęcie pożegnalne zorganizowane na terenie fortu Obserwatorium Astronomicznego UJ. 
Fot. Marek Marcinkowski
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„Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych” 
— wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

atem 1609 r. Galileusz (1564- 
-1642), profesor matematyki na 

■■■Uniwersytecie w Padwie, usły
szał o holenderskim wynalazku —  tu
bie zawierającej dwie soczewki: wy
pukłą i wklęsłą, dzięki której dalekie 
przedm ioty w ydają się być bliższe 
i większe. Po kilku dniach miał w rękach 
pierwszą zbudowaną przez siebie lune
tę, którą w ciągu kilku miesięcy znacz
nie udoskonalił. W sierpniu 1609 r. po 
raz pierwszy skierował swoje perspicu- 
lum na nocne niebo. Zdarzenie to było 
punktem zwrotnym w dziejach astrono
mii i dziejach nauki. Galileusz zaobser
wował na niebie wiele nieznanych na
uce obiektów —  księżyce Jowisza, 
gwiazdy niewidoczne nieuzbrojonym 
okiem czy miriady gwiazd tworzących 
Drogę Mleczną. Po raz pierwszy w dzie
jach nauki został użyty przyrząd pozwa
lający dostrzec rzeczy, których nie moż
na było bezpośrednio zaobserwować za 
pomocą zmysłów człowieka. Na pamiąt
kę tego epokowego wydarzenia rok 
2009 został ogłoszony przez ONZ Mię
dzynarodowym Rokiem Astronomii.

Wystawa przygotowana w Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentu
je dzieje lunety i teleskopu. Ramy cza
sowe tej historii wyznaczone są przez 
dwa znajdujące się na niej modele: mo
del lunety, którą Galileusz ofiarował 
w 1609 r. Kosmie Medyceuszowi, za

chowanej w Muzeum Historii Nauki we 
Florencji i duży model (w skali 1:10) 
Teleskopu Kosmicznego Hubble’a.

Wystawa otwarta jest od 30 września 
do 18 grudnia 2009 r., ale już wcześniej 
przyjęła pierwszych gości, m.in. uczest
ników wrześniowego Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego.

Zwiedzający, wchodząc na wystawę, 
trafia najpierw do sali, w której znajdują 
się modele przyrządów używanych do 
obserwacji i pomiarów astronomicznych 
setki a nawet tysiące lat przed wynale
zieniem lunety. Przyrządy używane do 
pomiaru położenia planet i gwiazd na 
niebie były konstruowane przez wielu 
uczonych starożytnego Egiptu i Grecji. 
Dzięki ich pomiarom można było two
rzyć modele kosmologiczne pozwalają
ce na przewidywanie przyszłego poło
żenia planet na niebie. Przyrządy te 
miały jedną cechę wspólną—  dwa prze- 
ziemiki, które ustawione w linii dawały 
możliwość pomiaru kąta. Modele trzech 
takich przyrządów: torquetum, triqu- 
etrum oraz astrolabium zostały udostęp
nione zwiedzającym.

W drugiej sali przedstawiono ewo
lucję lunety w XVII w. Model lunety 
Galileusza, a także pierwodruki i faksy- 
mile jego prac, w których zamieścił 
wyniki swoich obserwacji, przybliżą 
widzowi początki historii przyrządu. 
Pierwszą pracą, w której Galileusz opi

sał lunetę oraz wyniki pierwszych ob
serw acji, było wydane w kwietniu 
1610 r. Sidereus Nuncius. Kolejne dru
ki, grafiki i obrazy przedstawiają ewo
lucję lunety. Już w wydanej w 1611 r. 
Dioptryce Jan Kepler (1571-1630) za
proponował nowy rodzaj lunety zbudo
wanej z dwóch soczewek wypukłych. 
Pomimo odwróconego obrazu, charak
teryzowało ją  większe pole widzenia 
i dzięki temu możliwość uzyskiwania 
znaczniejszych powiększeń. Od połowy 
XVII wieku układ Keplera zaczął być 
powszechnie używany w lunetach astro
nomicznych. Pod koniec XVII w. został 
zbudow any przez Izaaka New tona 
(1643-1727) pierwszy teleskop zwier- 
ciadłowy. W tej sali widzowie zobaczą 
najstarsze lunety i teleskopy pochodzą
ce ze zbiorów muzeum. Znalazło się 
w niej również miejsce dla instalacji in
teraktywnych, dzięki którym widz może 
poznać budowę lunety Galileusza i Ke
plera oraz teleskopu Newtona, a także 
samodzielnie obserwować „niebo” za 
pomocą prostych modeli tych trzech 
przyrządów.

Kolejna część wystawy pozostawia 
zwiedzającego w XVII w. Prezentowa
ne w niej obiekty są związane z pierw
szymi lunetami na ziemiach polskich. 
Już w 1613 r. w Kolegium Jezuickim 
w Kaliszu rozpoczęto obserwacje astro
nomiczne. K ierował nimi przybyły 
z Belgii nauczyciel matematyki Karol 
Malapert (1581-1630). Ich głównym 
celem były obserwacje Słońca prowa
dzone metodą projekcji. W tym celu 
w Kaliszu zostały wykonane trzy różne 
„montaże” lunety, których celem było 
ułatwienie śledzenia pozornego ruchu 
Słońca na niebie. Wśród nich znalazło 
się rozwiązanie będące prekursorem 
używanego do dziś montażu paralak- 
tycznego. Na podstawie opisów Mala- 
perta zostały wykonane modele lunet 
będące ozdobą tej części wystawy (wła
sność Muzeum Mikołaja Kopernika we 
Fromborku).

Niewiele śladów zachowało się po 
obserwatorium założonym w Krakowie 
przez Stanisława Pudłowskiego (1597—
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- 1645), profesora prawa Akademii Kra
kowskiej, z zamiłowania zajmującego 
się naukami przyrodniczymi. Jednym 
z nich jest, eksponowana na wystawie, 
niewielka broszurka autorstwa Wojcie
cha Strażyca (ok. 1610-1650) zatytuło
wana Quaestio Astronomica. Zamiesz
czono w niej wyniki obserwacji Jowisza, 
Saturna oraz plam na Słońcu z 1640 r.

Najważniejszą postacią polskiej sie
demnastowiecznej astronomii był Jan 
Heweliusz (1611-1687). Postać gdań
skiego uczonego łączyła dwie epoki: 
epokę przyrządów optycznych oraz 
przyrządów przeziemikowych, których 
Heweliusz używał do pomiarów pozy
cyjnych i dzięki którym stworzył Fir- 
mamentum Sobescianium (1690) — 
swoją słynną mapę nieba. Natomiast 
samodzielnie skonstruowanych lunet 
używał w obserwacjach Księżyca, któ
re pozwoliły na opublikowanie w 1647 r. 
Selenografii. Heweliusz był właścicie
lem browaru w Gdańsku, dzięki czemu 
miał fundusze na założenie pierwszego 
nowoczesnego obserwatorium astrono
micznego, w którym przez blisko pół

wieku prowadził systematyczne obser
wacje. Postać Heweliusza przybliżą wi
dzowi wizerunki jego obserwatorium 
i przyrządów, a także oryginalne prace 
mistrza.

Luneta była początkowo tylko narzę
dziem obserwacyjnym. Przekształcenie 
jej w instrument pomiarowy wymagało 
dodatkowych przyrządów — mikrome
trów i kół pomiarowych. Przekształce
niu ulegał również sam instrument. Bu
dowano lunety i teleskopy o coraz 
większej średnicy, pozwalające obser
wować coraz słabsze obiekty na niebie. 
Budowano nowe układy optyczne po
zwalające na usuwanie wad optycznych 
związanych z budową lunety. Wynale
ziona w połowie XIX w. fotografia 
bardzo szybko została zastosowana 
w astronomii, umożliwiając zarówno 
precyzyjne pomiary pozycji obiektów 
zarejestrowanych na kliszy, jak i reje
strację obiektów niedostrzegalnych dla 
oka poprzez wydłużanie czasu naświe
tlania. Przyrządy i dokumenty, które ilu
strują wspomniane zdarzenia, zgroma
dzone zostały w dwóch ostatnich salach

wystawy. Do najciekawszych obiektów 
należą trzy lunety nabyte przez krakow
skie Obserwatorium Astronomiczne 
w latach 30. XIX w., jak również 3-me- 
trowa luneta wykonana w 1853 r. przez 
francuską firmę Lerebours&Secretain. 
Duże wrażenie na widzach wywiera 
model Teleskopu Kosmicznego Hub
ble’a wykonany w skali 1:10. W ostat
niej sali zwiedzający może obejrzeć film 
„Eyes on the skies” przygotowany 
z okazji Międzynarodowego Roku 
Astronomii przez Europejską Agencję 
Kosmiczną (ESA).

Wystawie towarzyszy bogaty pro
gram edukacyjny — organizowane są 
lekcje muzealne, odczyty i wykłady po
pularnonaukowe, wieczorne obserwacje 
astronomiczne. Szczegóły i terminarz 
tych działań znaleźć można na stronie 
muzeum: http://www.maius.uj.edu.pl/ 
index.pl.html

Maciej Kluza

Członkowie PTA, którzy mieli przyjemność 
obejrzenia wystawy autorstwa dra Macieja 
Kluzy, gratulująpomysłu i wysokiego pozio
mu merytorycznego.

Od Heweliusza do Głębockiego 
— nowe obserwatorium w Gdańsku

Trzy i pół wieku temu Jan Hewe
liusz wybudował w Gdańsku naj
większe w tamtych czasach ob
serwatorium astronomiczne w Europie. 

Trzy i pół dekady temu, na Uniwersyte
cie Gdańskim, astronomia zaczęła dy
namicznie odżywać za sprawą przyby
łego z Torunia Roberta Głębockiego. 
Kiedy wydawało się, że jego przedwczes
na śmierć zahamuje ten rozwój, niespo

dziewanie okazało się, że zasiał on— nie
strudzony popularyzator, laureat Meda
lu im. Włodzimierza Zonna — astrono
miczne ziarno nie tylko na uniwersytecie. 
30 sierpnia, na gdańskiej Starówce, kilka 
ulic od miejsca, gdzie obserwował He
weliusz, na budynku Gdańskich Szkół 
Autonomicznych, otwarto nowe obser
watorium i nadano mu imię Profesora 
Roberta Głębockiego.

Z wielkim wzruszeniem jechałem 
jako przedstawiciel Polskiego Towarzy
stwa Astronomicznego, którego Robert 
był wieloletnim najpierw wice-, a po
tem prezesem. Był wyjątkową postacią 
w polskiej astronomii. Ciepły i pogod
ny, niestrudzony opowiadacz anegdot 
i dowcipów. Jeden z najzdolniejszych 
w swoim pokoleniu, ale jednak nigdy nie 
wystarczała mu sama nauka, którą po-
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w kraju

Wdowa po Profesorze, poseł na Sejm, Anna 
Zielińska-Głębocka, chwilę po odsłonięciu 
tablicy pamiątkowej. Fot. M. Mikołajewski

święcał dla każdego środowiska, dla któ
rego mógł pracować. Tak było w Toru
niu, na uniwersytecie, w PTA, w Soli
darności iw. . .  rządzie Bieleckiego. Do 
bólu w iem y i prawdziwy przyjaciel 
wszystkich astronomów, miłośników 
astronomii i młodzieży. Nawet jako mi
nister nie zawiódł uczestników młodzie
żowego seminarium w Grudziądzkim 
Planetarium, którego był odwiecznym 
jurorem, a ze mną dzielił wówczas po
kój w miejscowej bursie szkolnej. Kil
ka tygodni później jako prezes PTA pisał 
protest do ... ministra Głębockiego, prze
ciwko skreśleniu przedmiotu astronomii 
z programów nauczania. Mimo to, a mo
że właśnie dlatego, kochaliśmy go, jak 
wcześniej chyba tylko Zonna.

Podczas sierpniowej uroczystości, 
z pewnym zdziwieniem, spotkałem jesz-

Minister Katarzyna Hall i prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz oglądają przez teleskop 
Wenus. Fot. M. Mikołajewski

cze jedno środowisko, w którym żył 
i z poświęceniem działał Robert. Ludzi 
nie tylko jak on zaangażowanych w de
mokratyczną opozycję, a później w So
lidarność, ale prekursorów niepublicz
nego szkolnictwa w Polsce, założycieli 
Gdańskiej Fundacji Oświatowej. Otwar
cie obserwatorium i odsłonięcie poświę
conej jego Patronowi tablicy, było głów
nym punktem  obchodów XX-lecia 
Fundacji i pierwszej kierowanej przez 
nią szkoły, Liceum Autonomicznego. 
Robert był jednym z członków założy
cieli Fundacji i pierwszym, który z niej 
ubył, znajdując miejsce w rządzie. Po
dobnie jak Maciej Płażyński, gdy został 
marszałkiem Sejmu, i Katarzyna Hall, 
drugi wywodzący się z Fundacji mini
ster edukacji. Z innych założycieli po
zostali spiritus movens całego przedsię
w zięcia, dzisiejszy  prezes Bożena 
Pawlak i kapelan pierwszej Solidarno
ści, ksiądz prałat Henryk Jankowski. 
Śmiało można powiedzieć, że „ekipa” 
Fundacji to jedna z najbardziej elitar
nych i wpływowych organizacji w Pol
sce. Nagle, znalazłszy się w Gdańsku, 
skojarzyłem, skąd u Roberta było na ich 
temat tyle żartów i anegdot.

O nas, astronomach, najwyraźniej 
anegdot nie opowiadał, bo we wspo
mnieniach kolegów z Fundacji jawił się 
z zupełnie nieznanym nam, spiżowym 
obliczem , jak o  m ędrzec i m entor 
opatrznościowy. Całe szczęście, że 
wśród wspominających nie zabrakło 
astronoma. Antoni Stawikowski ze 
wzruszeniem i swadą przypomniał „na
sze” oblicze swojego największego 
przyjaciela. Tego od brydża w Obser
watorium w Piwnicach, i tego z pierw
szej Solidarności. Szkoda, że skrom
ność nie pozwoliła mu wspomnieć, iż 
w cyklu wspólnych prac dokonali ra
zem fundamentalnego dla zrozumienia 
ewolucji układów podwójnych odkry
cia, że momenty pędu składników wca
le nie muszą być równoległe, a tym bar
dziej p rostopad łe  od p łaszczyzny  
orbity! Uczniowie szkoły, pod wodzą 
nauczyciela fizyki, Krzysztofa Horo- 
deckiego, już robią nowym teleskopem 
pierwsze zdjęcia, przygotowują się do 
Olimpiady Astronomicznej, opraco
wują obserwacje i piszą referaty na 
OMSA w Grudziądzu. A gdzieś w nie
bie, na którejś nie po bożemu kulającej

się gwieździe typu RS CVn, siedzi 
okrakiem Robert i... się cieszy! A że 
śmiech miał zaraźliwy, zaczynają re
chotać wszystkie gwiazdy. I myślę, że 
uczniowie, przez teleskop Jego imie
nia, też czasem się uśmiechną do swe
go patrona...

Maciej Mikołajewski

Obserwatorium 
im. Profesora 

Roberta Głębockiego
Gdańskie Szkoły Autonomiczne, 

ul. Osiek 11/12
Wyposażenie:
1) kopuła: Baader Planetarium 3,2 m, 
otwierana ręcznie, obracana silnikiem, 
bez automatyki — pracuje bez zarzutu
2) teleskop: refraktor apochromatyczny 
firmy Telescope Engineering Company 
TEC 160 ED F/8 o ogniskowej 1280 mm 
z wyciągiem 2"
3) montaż: typ — paralaktyczny, New 
Atlux firmy Vixen — wyposażony w sys
tem goto
4) kamera SBIG ST-8XME o rozdzielczo
ści 1530 x 1020 wyposażona w dodatko
wy element o rozdzielczości 657 * 495 
służący do guidingu. W czasie pracy ka
mera jest chłodzona — w praktyce latem 
bez podłączenia zewnętrznego obiegu 
cieczy bez trudu można utrzymać tempe
raturę -10°. Kamera jest wyposażona też 
w koło filtrowe.
5) dwa okulary Pentax 1,25" — 7 mm
i 14 mm
6) dwie soczewki Barlowa 1,25" Tele Vue 
2,5x i 5x
6) filtry polaryzacyjne
7) filtr słoneczny
8) teleskop słoneczny firmy Lunt (średni
ca obiektywu 60 mm, filtr Ha 0,55 A)
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w kraju

czyli Frombork po raz drugi
_Jb______________________

OZMA XIII,

Już po raz trzynasty spotkali się mi

łośnicy astronomii na corocznym 

Ogólnopolskim Zlocie Miłośni

ków Astronomii OZMA organizowa

nym od 1997 r. przez Pałucko-Pomor- 

skie Stowarzyszenie Astronomiczno- 

-Ekologiczne z Niedźwiad. Gospoda

rzem tegorocznej edycji OZM A był 

Frombork, miejsce wręcz magiczne dla 

miłośników astronomii. Miasto Koper

nika już po raz drugi gościło ozmowi- 

czów, poprzednio w 2000 r. Tym razem 

okazja była wyjątkowa —  Międzynaro

dowy Rok Astronomii. Organizatorami 

OZMA 2009 byli: PPSAE Niedźwiady, 

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, 

Muzeum Mikołaja Kopernika we From

borku, Edith i Andrzej Pilscy oraz Ja

cek Drążkowski. 20 sierpnia, w dniu roz

poczęcia zlotu od samego rana do 

Obserwatorium na Żurawiej Górze, 

gdzie znajdowało się miasteczko namio

towe przybywali miłośnicy astronomii 

nawet z najdalszych zakątków kraju. 

Każdy uczestnik, a było ich około 150, 

otrzymał okolicznościową koszulkę 

z pięknym logo zaprojektowanym przez 

J. Drążkowskiego. Koszulka była bile

tem wstępu do wszystkich zabytkowych 

obiektów we Fromborku. Oficjalnego 

otwarcia OZMA 2009 pod pomnikiem 

Mikołaja Kopernika dokonali: Marek 

Nikodem —  Prezes PPSAE, Burmistrz 

Miasta i Gminy Frombork Krystyna Le- 

wańska oraz Dyrektor Muzeum Miko

łaja Kopernika Henryk Szkop. Zaraz po 

otwarciu zlotu wszyscy udali się do Pla

netarium na seans prowadzony przez 

Andrzeja Pilskiego. Po zmierzchu Żura

wia Góra zapełniła się teleskopami, bo

wiem fromborskie niebo przez cały czas 

trwania zlotu było wyjątkowo przejrzy

ste. Przez całą noc uczestnicy tłumnie 

oblegali teleskopy udostępnione przez 

Obserwatorium we Fromborku i firmę 

Astrozakupy.pl. Program wypełniały 

ciekawe wykłady zaprezentowane 

przez: prof, dra hab. Ryszarda Szczer

bę z Torunia— „Molekuły we Wszech- 

świecie”, dr Urszulę Bąk-Stęślicką 

z Wrocławia - „Zjawiska aktywne na 

Słońcu” oraz sekretarza International 

Meteorite Collectors Association, An

drzeja Pilskiego z Fromborka —  „Me

teoryty spadają”.

Popołudnia uczestnicy zlotu spędzali 

zwiedzając zabytki Fromborka. W Mu

zeum Mikołaja Kopernika mogli zoba

czyć wspaniałą i niezwykle profesjonal

nie przygotowaną wystawę meteorytów. 

Ponadto w Planetarium odbyły się kolej

ne prezentacje przygotowane tym razem 

przez Krzysztofa Kanawkę i Adama Pie

chę „Dekada zerowa w astronautyce —  

podsumowanie” oraz „Notatnik astrono

miczny”. Mogli także obejrzeć prezen

tację Marcina Dobrowolskiego i Woj

ciecha Burzyńskiego z wyprawy do 

Chin na zaćmienie Słońca. Z kolei na 

Wieży Wodnej można było zobaczyć 

wystawę, Astrożarty Jacka D., czyli... 

z czego śmieją się astronomowie” oraz 

porozmawiać z Autorem. Po zachodzie 

Słońca w piątkowy wieczór pod Wieżą 

Wodną odbył się koncert muzyki elek

tronicznej nurtu space. Wystąpił członek 

zespołu Endorphine z Poznania Adam 

Borkowski, znany pod pseudonimem 

Mr Smok. W  sobotnie przedpołudnie 

Radek Pior i Tomek Lewicki opowie

dzieli o trwającym dwa lata ciekawym 

projekcie pod nazwą Podbój Polskich 

Planetariów, w ramach którego obejrza

no i opisano prawie wszystkie planeta

ria w Polsce (U-PA 3/09). We Frombor

ku odbył się ósmy, finałowy etap 

Podboju. Wieczorem w zaimprowizo

wanej „Sali pod lipami” odbył się tra

dycyjny konkurs wiedzy astronomicz

nej. Zwyciężył po pasjonującej walce 

Wojciech Smułek z Kołobrzegu. Wszy

scy uczestnicy konkursu otrzymali atrak

cyjne nagrody: najlepsi walizki na oku

lary ufundowane przez firmę Astroza- 

kupy.pl, pozostali zestaw gadżetów, 

a także roczne prenumeraty „Vademe- 

cum Miłośnika Astronomii” ufundowa

ne przez pana Mirka Brzozowskiego. Po 

uroczystym i tradycyjnym ognisku z pie

czeniem kiełbasek przystąpiono do ofi

cjalnych podziękowań oraz rozdania 

nagród. Zaszczytną Żółtą Koszulkę Li

dera Zlotu otrzymał dr Marek Muciek, 

natomiast prestiżową nagrodę główną 

GRAND OZ otrzymali Monika i An

drzej Rzemieniak z Zamościa za wkład 

w organizację poprzedniego OZMA. Po 

oficjalnym zamknięciu zlotu odbył się 

koncert finałowy, ponownie zagrał Mr 

Smok. Ostatnim punktem programu był 

wspaniały koncert organowy w Kate

drze, który odbył się w niedzielne po

południe. Uczestnicy opuszczali gościn

ny Frombork w doskonałych humorach, 

z nadzieją na spotkanie w przyszłym 

roku. W  tym miejscu należą się podzię

kowania tym wszystkim, którzy przyczy

nili się do sukcesu OZMA: władzom 

Fromborka i MuzemM. Kopernika, Pań

stwu Andrzejowi i Edith Pilskim, Jacko

wi Drążkowskiemu, firmie Astrozaku- 

py.pl, Robertowi Bodzoniowi oraz wielu 

innym osobom, które bezinteresownie 

okazały swojąpomoc. Specjalne podzię

kowania należą się ekipie „Wakacji 

w Planetarium”, która przez dwa tygo

dnie w pocie czoła przygotowywała 

Żurawią Górę do stanu używalności.

Marek Nikodem

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zlotu pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Fot. Zdzisław 
Szatkowski
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ze świata

Rio okiem młodych
Nauka, ludzie, egzotyka — XXVII Ogólne Zgromadzenie 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Rio de Janeiro

Na początku sierpnia 2009 r. od
było się kolejne Ogólne Zgro
madzenie Międzynarodowej 

Unii Astronomicznej, tym razem w Rio 
de Janeiro. Dwudziesty siódmy zjazd był 
szczególny nie tylko z powodu, iż od
bywał się w przepięknym zakątku Bra
zylii, ale także dlatego, że było to pierw
sze tego typu wydarzenie, w którym 
mieliśmy okazję uczestniczyć. O klasie 
i prestiżu nie świadczy tylko wysoki 
numer oznaczający kolejną edycję, ale 
także liczba uczestników, która przekro
czyła 2000 osób. Oczywiście nie jest to 
liczba, która zrobiłaby wrażenie w in
nych, bardziej popularnych dziedzinach 
nauki, takich jak kierunki informatycz
ne czy inżynieryjne, jednak pamiętając
o specyfice astronomii, jest to bezape
lacyjnie największe i najważniejsze spo
tkanie. Poprzednie miało miejsce trzy 
lata temu w Pradze i zaowocowało usta
leniem definicji słowa planeta, kolejne 
odbędą się w 2012 w Pekinie i w 2015 
roku na Hawajach. XXVII General As
sembly o f International Astronomical 
Union, gdyż pod tą nazwą znajdziemy 
wszystkie przydatne informacje o zjeź- 
dzie, to nie tylko liczby i interesujące 
wykłady oraz dyskusje, ale także spe
cyficzna atmosfera święta astronomii. 
Być może ze względu na Międzynaro
dowy Rok Astronomii, a także na urok 
samej Brazylii i Rio de Janeiro, pełnych 
żywych kolorów widoków, egzotycz
nych zapachów, wpadających w ucho 
rytmów oraz wspaniałego południowe
go nieba, a być może na samą ideę spo
tkania.

Do Rio de Janeiro przybyliśmy na 
drugą część trwającego prawie dwa ty
godnie zgromadzenia. Po przebyciu po
nad 10 000 km zarejestrowaliśmy się, 
odbierając pakunek astronoma. Już 
pierwszego dnia spotkaliśmy wiele zna
jomych osób i nie mogliśmy oprzeć się 
kąpieli w oceanie na jednej z najsłyn
niejszych plaż —  Copacabanie. Pomi
mo panującej na południowej półkuli 
zimie, a może właśnie dzięki niej, była 
to czysta przyjemność. Zimowe tempe
ratury w okolicy 26° Celsjusza nikogo

tutaj nie dziwią. Inną dość specyficzną 
cechą miasta, z którą się zetknęliśmy 
i o której przeczytaliśmy w jednym z in
formacyjnych e-maili od organizatorów 
już na samym początku, jest bezpieczeń
stwo. Dzielnice biedoty nazywane fave- 
lami sąsiadujątutaj z bogatymi i eksklu
zywnymi hotelami. Kilkaset metrów 
i z pięknej plaży przenosimy się w rejo
ny często dramatycznego ubóstwa. Kil
ka podstawowych zasad bezpieczeństwa 
pomogło nam uniknąć niemiłych przy
gód, jednak kradzieże, nie tylko kieszon
kowe, dotknęły naszych znajomych.

0  trochę innym standardzie bezpieczeń
stwa świadczy chociażby fakt, iż czer
wone światła na skrzyżowaniu, po zmro
ku, są tylko „sugestią” do zwolnienia dla 
samochodów, a nie nakazem zatrzyma
nia się.

Wszystkie wykłady, prezentacje no
wych projektów i dyskusje miały miej
sce w nowoczesnym kompleksie kon
ferencyjnym SulAmerica w centrum 
miasta. Dzięki skoncentrowaniu wszyst
kich wydarzeń w jednym miejscu wy
bór interesujących tematów został 
znacznie ułatwiony. Nie trzeba było tra
cić czasu na dojazd lub dojście. Ze 
względu na dużą liczbę uczestników
1 szerokie pokrycie poruszanych tema
tów, od sytuacji astronomii w RPA i kra
jach rozwijających się, po najnowsze te
leskopy i stanowiska obserwacyjne, 
różne sesje odbywały się w tym samym 
czasie. O popularności danego wystą
pienia decydowała liczba uczestników 
zależna od wagi i popularności tematu,

charyzmy prelegenta oraz typowych za
interesowań własnych uczestników. Dla 
nas, jako młodych astronomów zajmu
jących się poszukiwaniem egzoplanet, 
było to bardzo ważne. Pozwoliło nam 
stwierdzić czy to, czym się zajmujemy i 
interesujemy, jest aktualnie niszowym 
kierunkiem w astronomii, czy też może 
wręcz przeciwnie, dynamicznie rozwi
jającym się głównym nurtem. Jak się 
okazało, bardzo medialne i popularne 
wśród społeczeństwa układy planetarne 
przy odległych gwiazdach są doceniane
i ważne także dla profesjonalnych astro

nomów. Nie są jednak je 
dyne i dzięki tej konferen
cji poznaliśmy, jak wiele 
ciekawych i różnorodnych 
zagadnień zajmuje aktual
nie astronomów. Od pytań, 
czy stałe fizyczne pozostają 
rzeczywiście stałe, po ba
danie lokalnych ciał niebie
skich w naszym Układzie 
Słonecznym i struktury ga
laktyczne albo wielkoska- 
lowe. Bogactwo i różno
rodność jest zdumiewająca.

Standardem przy tego typu spotka
niach są przerwy kawowe, które pozwa
lają rozprostować kości, przygotować 
się na kolejne wystąpienia, podyskuto
wać w kuluarach ze znajomymi osoba
mi lub poznać nowe. Jest to także oka
zja do dodatkowych pytań i osobistego 
spotkania osób uznawanych w środowi
sku za wiodących naukowców. Czerpa
liśmy z takich okazji pełnymi garścia
mi. Kolejna taka możliwość zdarzy się 
najwcześniej za 3 lata. Możliwość spo
tkania osób, które być może w przyszło
ści będą recenzentami naszych publika
cji, promotorami naszych projektów czy 
może współpracownikami jest nie do 
przecenienia. Zwłaszcza dla doktoran
tów pierwszego roku studiów. Organi
zatorom nie udało się uniknąć tutaj drob
nego potknięcia. O ile znane i cenione 
osoby dopisały, o tyle napoje i towarzy
szące im dodatki już nie. Przysłowiowe 
„załapanie się” na kubeczek wody wy
magało nie lada doświadczenia w umie-

ffr

Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro. Fot. Krzysz
tof Hełminiak
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Nh ze świata

„Najkrótszy wykład" Marii Teresy Ruiz. Fot. Krzysztof Hełminiak

jętnym kolejkowaniu się i strategicznym 
zajęciu pozycji na długo przed przyby
ciem cateringu. Na tym tle znakomicie 
wypadło ESO, które jako gość pokaza
ło organizatorom, jak takie przerwy po
winny wyglądać. Promocja tej organi
zacji przerodziła się w stałe miejsce 
spotkań i dyskusji, co okazało się bar
dzo udanym posunięciem. Być może 
niezamierzonym, ale zapadającym głę
boko w pamięć.

Część prelegentów  postanow iła 
wyjść poza typowy kanon i urozmaicić 
swoje prezentacje humorystycznymi 
akcentami, anegdotami czy nietypowy
mi oszacowaniami. Jeżeli pewna dzie
dzina astronomii rozwija się dynamicz
nie i liczba publikacji podwaja się co 
roku, to kiedy wzrost ilości miejsca zaj
mowanego na półkach biblioteki przez 
drukowane wersje osiągnie prędkość 
światła? Na tym polu godny wyróżnie
nia jest „najkrótszy wykład” w historii 
przedstawiony przez Marię Teresę Ruiz. 
Słuchacze, spodziewając się po zapro
szonej 45 min być może mało ciekawe
go, przeglądowego wykładu na temat 
niezbyt jasnych gwiazd, nie byli na pew
no przygotowani na to, iż po minucie 
będzie już po wszystkim. Pierwszy, ty
tułowy slajd przedstawiał pytanie: „Czy 
gwiazdy o niskiej jasności mają znacze
nie?”. Drugi był dość krótki i treściwy: 
„TAK”. Na tym historia mogłaby się 
oczywiście skończyć, jednak prelegent
ka zdecydowała się uzasadnić swoje sta

nowisko. Takie podejście oraz fakt, iż 
typowy wykład trwał 15 min plus dodat
kowe kilka na pytania spowodowały, że 
naprawdę trudno byłoby się nudzić. Sy
tuacja wyglądała inaczej i zdarzało nam 
się żałować, że nie możemy być w dwóch 
miejscach jednocześnie.

Organizatorzy poza zapewnieniem 
doskonałej lokalizacji i sprawną obsługą 
uczestników oraz przemyślanym rozpla
nowaniem tak wielu sesji, zadbali także 
o kilka dodatkowych atrakcji. Jedną 
z nich była kolacja pożegnalna zorgani
zowana na środkowej stacji kolejki pro
wadzącej na Głowę Cukru. Jest to jedno 
z bardziej znanych miejsc, ze względu 
na piękny widok roztaczający się na mia

sto oraz ocean. Zakończenie wieczoru 
zostało ukoronowane brazylijską mu
zyką graną na żywo i krótkim kursem 
samby. Stanowiło to doskonałe uzupeł
nienie formalnej części i możliwość bliż
szego, prywatnego poznania wielu osób. 
Kolejnym niezapomnianym przeżyciem 
był udział części uczestników konferen
cji w meczu piłki nożnej na słynnym sta
dionie Maracana. Brazylijczycy zaszcze
pili w nas na co najm niej 90 min 
uwielbienie do ich narodowego sportu. 
W trakcie przerwy na telebimach wy
świetlił się napis z pozdrowieniami dla 
wszystkich uczestników General As
sembly o f  IAU.

Nasz wyjazd na XXVII Ogólne Zgro
madzenie Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej okazał się niezapomnianym 
przeżyciem, nie tylko ze względu na 
wspaniałe miejsce, kopalnię ciekawych 
wykładów i prezentacji, ale także z po
wodu licznych nowych i bardzo cen
nych znajomości, dyskusji i planów, 
które być może zaowocują w niedale
kiej przyszłości.

Milena Ratajczak 
Piotr Sybilski 

Jesteśmy uczestnikami pierwszego roku stu
diów doktoranckich w Centrum Astronomii 
Mikołaja Kopernika PAN w Toruniu. Nasz 
udział w zjeżdzie został sfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecz
nego i Budżetu Państwa w ramach Zintegro
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, Działania 2.6 "Regionalne 
Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" 
projektu własnego Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego "Stypendia dla doktorantów 
2008/2009 - ZPÓRR".Polscy doktoranci na stadionie Maracana. Fot. Krzysztof Hełminiak

6 /2 0 0 9 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 275



astronomia w szkole

Jak przyroda nas oszukuje, 
czyli o prędkościach nadświetlnych

Nie wszyscy są biegli w posługiwaniu się szczególną 
teorią względności Einsteina, ale każdy chyba sły
szał, że nie ma prędkości nadświetlnych, czyli więk
szych od prędkości światła.

Im większa prędkość, tym wolniej płynie czas w poru
szającym się układzie zdaniem zewnętrznego obserwatora. 
Dzięki temu nietrwałe cząstki —  miony —  powstające na 
przykład wysoko w atmosferze ziemskiej mogą pokonać 
znaczną drogę, a nawet dotrzeć do powierzchni Ziemi i nie 
zdążą się rozpaść, ponieważ czas dla nich niemal zastygł. 
Osiągnięcie prędkości światła to właściwie zamrożenie czasu 
i prędzej poruszać już się nie da. Proszę więc wyobrazić 
sobie zdziwienie, z jakim astronomowie zaobserwowali po 
raz pierwszy ruch z prędkością przekraczającą kilkukrotnie 
prędkość światła.

W rzeczywistości jest to jedno z dobrze znanych oszustw 
przyrody, takich jak pozorne ugięcie łyżeczki po zanurzeniu 
jej do połowy w szklance z herbatą. Łyżeczka nie zgina się, 
ale promienie świetlne poruszają się inaczej w powietrzu, 
a inaczej w herbacie, co powoduje ten dziwny efekt. Podob
nie jest właśnie z tą nadświetlną prędkością, a jej wystąpienie 
było nawet przewidziane (przez Martina Reesa w 1966 r.) 
zanim wykonano te obserwacje.

Zjawisko zaobserwowano po raz pierwszy w 1971 r. (do
konał tego Irvin Shapiro i jego współpracownicy), a w latach 
70. znano już liczne przykłady tego zjawiska. Wygląda to na
stępująco.

Sporządza się dwie mapy radiowe obiektu w odstępie, 
powiedzmy, jednego roku. Na jednej mapie widzimy jedną 
jasną plamę. Na późniejszej mapie widzimy znów tę samą 
plamę, w tym samym miejscu, ale dodatkowo jeszcze drugą. 
Sekwencja ujęć w ciągu kilku następnych lat pokazuje, że 
druga plama od tej pierwszej oddala się coraz bardziej. Ob
serwacja taka pozwala nam określić prędkość kątową odda
lania się nowej plamy od starej. Jeżeli znamy odległość od 
nas do obserwowanego obiektu, to możemy przeliczyć tę pręd
kość na prędkość liniową i porównać z prędkością światła. 
Prędkość oddalania się jest znacznie większa.

Co to za tajemnicze obiekty mające taką przedziwną wła
sność? To aktywne jądra galaktyk (te jaśniejsze znane też jako 
kwazary). Wjądrze takiej odległej galaktyki znajduje się czar
na dziura, a w stronę tej czarnej dziury opada materia. Część 
próbującej opaść materii rozpryskuje się, pomaga w tym pole 
magnetyczne. Epizody silniejszego wyrzutu plazmy wystę
pują niezbyt często, a wyrzucony obłok plazmy oddala się od 
centrum. I oddalający się obłok plazmy, i centrum świecą 
w różnych zakresach fal elektromagnetycznych, w tym także 
radiowo. Pomiar radiowy jest akurat najlepszy, ponieważ tech
niki interferometrii pozwalają na sporządzanie map o niezwy
kłej zdolności rozdzielczej. Jest to niezbędne, aby widzieć 
i wyrzucany obłok, i centrum, osobno, a odległości do ak
tywnych galaktyk są naprawdę duże.

Takie obiekty astronomiczne mogą wydawać się nieco eg
zotyczne, choć astronomowie zdążyli się do nich przyzwy
czaić. Znamy tysiące aktywnych galaktyk i część (ale nie
wielka) wykazuje to zjawisko. W dodatku samo zjawisko 
można łatwo zrozumieć i wcale w tym celu nie trzeba uczyć 
się teorii względności, wystarczy prosta geometria.

Ilustracja problemu jest przedstawiona na rysunku. Z cen
trum O pod kątem a  do obserwatora wylatuje mały obłok 
plazmy o prędkości v. Obłok w miarę upływu czasu t oddala 
się od centrum, przebywając drogę vt (odcinek OA). Odle
głość, jaką zmierzy obserwator, będzie jednak mniejsza, bo 
pomiar zostaje dokonany na sferze niebieskiej, i będzie rów
na AB, czyli vt sina.

Światło, wysyłane przez obłok, docierać będzie do obser
watora z prędkością światła c.

0
4  centrum

/ 1 
/  i

/  «  l 
/  i

1 
i

|b
________ _!____ kierunek 

prostopadły 
| do linii 
i widzenia

i 
i 
I 
I

kierunek do obserwatora

Droga promienia światła w chwili odłączenia się od cen
trum będzie D, a czas dotarcia sygnału będzie f = D/c. Póź
niej, w kolejnej chwili t, ta droga będzie krótsza o odcinek 
OB, czyli równa (D  -  vt cosa), a czas dotarcia kolejnego sy
gnału równy (D -  vt cosa)/c  + 1. Stąd już możemy wyznaczyć 
obserwowaną prędkość poprzeczną mierzoną przez astrono
ma jako różnicę położenia podzieloną przez różnicę czasu:

v„bs= vl sina/dD -  vt cosa)/c + t -  D/c), 

co po prostych przekształceniach daje

Vobs= v s'na//( * ~~ v ĉ cosa).

Jeżeli prędkość obłoku v jest znacznie niniejsza od pręd
kości światła, to obserwowana prędkość będzie też mała. Ale 
jeżeli prędkość obłoku plazmy jest praktycznie równa pręd
kości światła, a kąt a  jest na przykład równy 10 stopni, to 
zmierzona przez astronoma prędkość oddalania się obłoku

kierunek ruchu oboku 
plazmy
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plazmy od centrum będzie 11 -krotnie większa od prędkości 
światła!

Oczywiście, jeżeli chcemy przeprowadzić dokładną ana
lizę zjawiska, to już musimy użyć szczególnej teorii względ
ności, uwzględniającej także zmianę jasności spowodowaną 
ruchem obłoku. Za to dokładna analiza zjawiska pozwala nam 
wyznaczyć niezależnie prawdziwą prędkość obłoku plazmy 
oraz kąt pomiędzy jego kierunkiem ruchu a kierunkiem do 
obserwatora. Sam wzór na mierzoną prędkość jest jednak po
prawny i tak samo wygląda jak ten, otrzymany w ramach 
ścisłej teorii.

Jednym z dwóch pierwszych kwazarów, w którym zaob
serwowano zjawisko prędkości nadświetlnej, był kwazar 3C 
273 —  zarazem pierwszy obiekt, którego widmo promienio
wania wcześniej zrozumiano, czyli zmierzono przesunięcie 
ku czerwieni, co pozwoliło określić jego odległość (drugim 
obiektem, badanym w tym samym czasie, był kwazar 3C 279 
i w nim efekt był jeszcze wyraźniejszy). To względne przesu
nięcie ku czerwieni wynosi 0,158. Odpowiada to odległości 
750 Mps. Mierzone odległości kątowe na mapie radiowej 
muszą być znacznie mniejsze od sekund łuku. Dlatego od
krycie to było możliwe tylko po wprowadzeniu techniki ob

serwacyjnej VLBI (ang. Very Long Baseline Interferometry). 
Później, w roku 1994, podobny efekt nadświetlnej prędkości 
zaobserwowano także w obiekcie w naszej galaktyce— w mi- 
krokwazarze GRS 1915+105. Wyznaczone prawdziwe pręd
kości plazmy są tak bliskie prędkości światła, że charaktery
zuje się je nie przez podanie samej prędkości v, a przez podanie 
czynnika Lorentza zdefiniowanego jako 1/(1 - v 2/c2)1/2. Obec
nie znamy ponad 100 obiektów z nadświetlnymi prędkościa
mi (tak to się nadal tradycyjnie określa), a zmierzone warto
ści tego czynnika w różnych aktywnych galaktykach mają 
wartości typowo od kilku do kilkunastu, czyli prawdziwa pręd
kość jest ok. 0,99 prędkości światła. Rekordzistą prędkości 
w wyrzucanej plazmie jest na razie kwazar PKS 1510-089, 
o obserwowanej prędkości 46 razy większej od prędkości 
światła. W tym przypadku prawdziwa prędkość to 0,9998 
prędkości światła!

Zatem naprawdę nie ma ruchu z prędkością większą od 
prędkości światła, a tylko iluzja takiego zjawiska, tak jak Słoń
ce nie zamienia się nagle częściowo w łuk tęczy. Przyroda 
nas oszukuje, jak dobry iluzjonista, i musimy uważać.

Bożena Czerny

Konkurs „A jednak się kręci”

Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Centrum Astro
nomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warsza
wie, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Instytut 

Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ogłosiły 
konkurs dla szkół pt. „A jednak się kręci”, w którym będą 
cenne nagrody dla szkół i dla nauczycieli. Zadaniem konkur

sowym jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć
o tematyce astronomicznej związanej z badaniami kosmicz
nymi itp. Ze względu na bardzo krótki termin rozstrzygnięcia 
konkursu prosimy zainteresowanych o kontakt z organizato
rami pod adresem: rok2009@astro.as.up.krakow.pl 

Więcej informacji: www.malopolska.astronomia2009.pl

Konkurs astronomiczny dla wszystkich!
„Przewodnik 

astronomiczny 
po Polsce”

Zapraszamy wszystkich do wzięcia 
udziału w konkursie „Przewodnik astro
nomiczny po Polsce”. Konkurs polega 
na opisaniu wybranego miejsca lub 
obiektu astronomicznego, jakie moż
na znaleźć na terenie naszego kraju. 
Opis powinien zawierać wszelkie infor
macje przydatne turystom chcącym 
odwiedzić dane miejsce, tj. lokalizację, 
zasady dostępu dla publiczności, hi
storię, stan obecny itp. Przedmiotem 
opisu mogą być wszelkie miejsca
i obiekty związane z astronomią lub ba
daniami Kosmosu. Takimi obiektami 
mogą być na przykład: obserwatoria, 
planetaria, muzea z ekspozycją astro
nomiczną, pomniki, zegary słoneczne, 
miejsca spadku meteorytów itp.

Organizatorami konkursu są: Polskie 
Towarzystwo Astronomiczne, Centrum

Astronomii im. M. Kopernika PAN oraz 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedago
gicznego w Krakowie. Nagrodągłówną 
jest kolekcjonerski zestaw srebrnych 
numizmatów „Systema Solare” przed
stawiających nasz Układ Słoneczny, 
wyemitowany specjalnie z okazji Mię
dzynarodowego Roku Astronomii 2009 
przez Skarbiec Mennicy Polskiej.

Unikatowa kolekcja dziew ięciu 
srebrnych numizmatów prezentuje 
znane planety Uktadu Słonecznego 
oraz jego gwiazdę centralną— Słoń
ce. Kolekcję otwiera numizmat z wie
lobarwnym wizerunkiem naszej macie
rzystej planety — Ziemi (TERRA), ko
lejne to Merkury (MERCURIUS), We
nus (VENUS), Mars (MARS), Jowisz 
(JUPITER), Saturn (SATURNUS), 
Uran (URANUS) i Neptun (NEPTU- 
NUS). Ostatni numizmat z serii, po
święcony Słońcu (SOL), będzie plate
rowany złotem.

Konkurs trwa do końca roku 2009, 
opisy i ilustracje fotograficzne (maksy

malnie 5 sztuk) należy przysłać do 31 
XII na adres rok2009@astro.as.up.kra- 
kow.pl z dopiskiem „przewodnik”. List 
powinien zawierać tekst w formie pli
ku komputerowego (*.doc) oraz pliki 
graficzne w formacie jpg lub gif. Po za
kończeniu konkursu nadesłane prace 
zostaną wykorzystane w publikacji 
„Astronomicznego przewodnika po 
Polsce" w wersji internetowej lub książ
kowej.

Więcej informacji na stronie: 
www.malopolska.astronomia2009.pl
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sylwetki Uranii

Wielebny Jeremiah Horrocks (1618—1641)

Jeremiah Horrocks (albo Horrox) 
— niemal zapomniany astronom 
angielski (podobnie jak Thomas 

Harriot; zob. „Urania-PA” nr 5/2009) — 
urodził się około 1617 r. w Toxteth Park 
(obecnie Merseyside); zmarł tamże.

W latach 1632— 1635 pobierał nauki 
w College’u Emmanuela Uniwersytetu 
w Cambridge. Następnie pracował jako 
nauczyciel domowy w rodzinnym Tox
teth Park i w Hoole w pobliżu Liverpo- 
olu. W Hoole też, w Lancashire, objął 
w 1639 r. parafię.

Mimo młodego wieku samodzielnie 
zaznajomił się z podstawowymi praca
mi astronomicznymi, poczynając od sta
rożytności aż do czasów mu współcze
snych.

W ciągu swego niezbyt dłu
giego życia Horrocks zajmo
wał się wieloma problemami 
astronomicznymi. Był nie
zmordowanym oraz starannym 
obserwatorem dbającym o naj
większą w tamtych czasach do
kładność pomiarów, jednak 
ich, niestety, nie publikował. 
Korzystając z hipotezy (trzech 
praw) Keplera (1571— 1630) 
o siłach poruszających plane
ty wokół Słońca, dokonał 
pewnych drobnych zmian 
w keplerowskich elementach 
orbit (w szczególności orbity 
Wenus). Ponadto Horrocks uważał, iż 
planety przyciągająsięnawzajem, a tak
że oddziaływają siłą przyciągania na 
Słońce, które jednak dzięki swej dużej 
masie pozostaje nieruchome. Był więc 
poniekąd prekursorem idei grawitacji 
opracowanej przez Izaaka Newtona 
(1643— 1727). Jeśliby więc Horrocks 
nie zmarł tak wcześnie, to zapewne po
trafiłby stworzyć coś znacznie warto
ściowszego!

Jeremiah Horrocks skorygował rów
nież tablice ruchu planet, w tym Tablice 
Rudolfińskie w opracowaniu Keplera, 
polepszył ich dokładność i na nowo 
określił elementy orbit planetarnych. 
Dzięki temu przewidział moment przej
ścia Wenus przed tarczą Słońca w 1639 
r. Obserwował to razem z przyjacielem 
Williamem Crabtreem. Horrocks był

zatem pierwszym astronomem obserwu
jącym to zjawisko. Na podstawie swej 
efemerydy (niedziela, 24 XI 1639 r.) 
zmierzył średnicę kątową Wenus, rzu
tując obraz Słońca na ekran przez tzw. 
camera obscura. Jednak najprawdopo
dobniej przegapił moment pierwszego 
kontaktu, a ponadto metodą tą nie mógł 
odkryć atmosfery Wenus. Mimo to zy
skał bardzo dobiy wynik: 76” ± 4” (śred
nicy kątowej), uściślił elementy orbity 
Białej Planety, jak również określił pa- 
ralaksę Słońca na około 14”, która to 
wartość przez długi czas była uważana 
za najlepszą. Napisał też krótki traktat 
na temat zjawiska przejścia Wenus przed 
tarczą Słońca, jednak na skutek przed

wczesnej śmierci astronoma traktat ten 
pozostawał nieznany aż do 1662 r., kie
dy to opublikował go... Jan Heweliusz 
(1611— 1687). Mamy zatem akcent pol
ski w dziele Wielebnego Horrocksa.

Jeremiah Horrocks był też wielkim 
zwolennikiem Keplera i jednym z naj
ważniejszych osiągnięć Wielebnego 
było udoskonalenie teorii ruchu Księży
ca. Podobnie jak Kepler, Horrocks wy
szedł z założenia, że orbita księżycowa 
jest eliptyczna oraz należy uwzględniać 
perturbacje ze strony Słońca, które po
wodują nierównomierności w ruchu 
Srebrnego Globu. Po serii obserwacji 
Księżyca w różnych jego fazach mógł 
poprawić pewne stałe dla niektórych nie- 
równomiemości ruchu księżycowego, 
a także wyjaśnić jednąz nierównomier
ności w długości selenograficznej, tzw.

ewekcję, dzięki odkryciu ruchu linii ap- 
syd orbity księżycowej oraz zmienno
ści mimośrodu orbity. Teoria Horrock
sa została wykorzystana przez Johna 
Flamsteeda (1646— 1719) dla sporzą
dzenia tablic ruchu Księżyca. Udosko
nalona przez Newtona była stosowana 
aż do połowy XVIII w.

Horrocks (i Thomas Street, autor 
Astronomia Carolina) interesowali się 
szczególnie trzecim prawem Keplera, 
wykorzystując je dla określania względ
nych odległości planet z łatwiejszych do 
wyznaczenia ich okresów obiegów 
wokół Słońca.

Horrocks starał się też zmodyfiko
wać teorię magnetyczną Keplera w uję

ciu dynamiki Galileusza. Nie 
osiągnął znacznego postępu, 
niemniej jednak ostatecznie ją  
zanegował.

Zajmował się również teo
rią ruchu komet (zwłaszcza ko
mety z 1577 r.), który począt
kowo rozpatrywał jako ruch po 
prostej odkształcanej oddziały
waniem magnetycznym Słoń
ca. Teorię tę rozwijał potem 
John Wallis.

Horrocks nie publikował, 
niestety, swoich badań i obser
wacji, w czym pozostawał po
dobny do swego poprzednika 
Thomasa Harriota. Dopiero 

w latach 1672— 1673 Królewskie Towa
rzystwo Londyńskie wydało jego pra
ce. Mimo swojego nader krótkiego życia 
Wielebny Jeremiah Horrocks miał prze
cież imponujące osiągnięcia w dziedzi
nie astronomii.

T. Zbigniew Dworak

L i t e r a t u r a

Encyclopaedia Britannica.

Kołczinski I. G., Korsuń A. A., Rodrigu
ez M. G.: Astronomy. Biograficzeskij spra- 
wocznik. Naukowa Dumka, Kijew 1977.

Ley W.: W niebo wpatrzeni (Nieoficjal
na historia astronomii od Babilonu do ery 
kosmicznej). Przełożyli: Ewa Kosińska i Bro
nisław Orłowski, PIW, Warszawa 1984.

North J.: Historia astronomii i kosmolo
gii. Przełożyli: Tadeusz Dworak i Tamara 
Dworak, Wyd. „Książnica”, Katowice 1997.

Pierwsza obserwacja tranzytu planety Wenus przed tarczą sło
neczną przewidziana i obserwowana przez Jeremiaha Horrock
sa 24 listopada 1639 r. Źródło: Wikipedia
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DOŁĄCZ DO GRONA ODKRYWCÓW Już czwarta supernowa została odkryta naszym teleskopem!

BR ESSER
SERIA MESSIER - nowe ceny!!!

(Teleskopy na montażu paralaktycznym 
z  najbogatszym wyposażeniem dodatkowym)

Refraktor R-90.... .,................ 999.00
Refraktor R-I02.................. 1899.00
Refraktor R-I27L.................2699.00
Refraktor R-I27S.................2899.00
Refraktor R-I52.................. 3499.00
Newton N-I30....................1099.00
Newton N-I50....................1699.00

SERIA SKYVIEW PRO
(Teteskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro 

z opcjonalnym napędem, GO-TO lub Intelliscope)

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

VISION
7x50................485.00
10*50.............. 495.00 ___

SERIA MT - nowe cenylll 
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA (Teleskopy Newtona

Plóssl (4-40mm/1,25").............. od 95.00 na montażu paralaktycznym)
RKE(2ó-40mm/2")..................od 195.00 MT-9I0II4mm...........999.00
Barlow 2x/1,25"....... .................... 95.00 MT-750 I52mm........ 1450.00
Barlow 2x/2".......... ................... 299.00 MT-800 200mm........ 1999.00

Sky-watcher
TELESKOPY - najniższe ceny!!!

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

j  nr a is *
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

Plóssl (6-40mm/1,25").............od 105.00
Ortoskop. (6-12,5mm/1,25”)...od 250.00
Erfla (30-52mm/2")................. od 315.00
Szerokokątne (6775,7-25mm)...od 299.00 
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x/1,25............................105.00
Barlow l,6x/2"............................350.00
Plóssl podświetlany (10mm/1,25”)..525.00

4|P)

NASADKI KĄTOWE
45° 1,2571,25"............................105.00
90° 1,2571,25”............................125.00
45°M42xl/l,25“......................... 125.00
90° M42xl/I,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 s z l  2"......475.00

m  M E A D E
NOWE CENY!!!

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

z pełną automatyką naprowadzania GO-TO)

8" (203mm)....................................13925.00
10” (254mm).................................. 18925.00
12" (305mm).................................. 23850.00
14" (356mm).................................. 35995.00
16" (406mm).................................. 69500.00

SERIA LDX-75
(Teleskopy na montażu paralaktycznym 

z systemem GO-TO)

5" (I27mm 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 DeLuxe jś  Ś

(Teleskopy kratownicowe na montażu Dobsona) ^

Newton 203mm..................... 2049.00
Newton 254mm......................2699.00
Newton 305mm..................... 4249.00
Newton 406mm..................... 9999.00

Akcesor ia  MEADE

OKULARY Z SERII 5000
Plóssl (60°/5,5-40mm)........od 499.00
SWA (68°/16-40mm)..........od 899.00
UWA (82°/4,7-30mm)...... od 1050.00

es •
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 LU M ICON
TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE Ha 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

IRANO
METRIA
2000,® -

: DEEP SKY ATLAS £ji
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
Atłas of the Moon................................135.00

MAPY I GLOBUSY OPROGRAMOWANIE
Obrotowa mapa nieba....8.00 Starry Night Pro+....1050.00
Karta Messiera.......... 13.00 Starry Night Pro......... 650.00
Karta Caldwella..........13.00 Starry Night Enth....... 335.00
Mapa Księżyca........... 13.00 CoolSky 2.0.................39.00
Globus Księżyca....... 225.00 Maxim D L ...............1250.00

SkyMap Pro............... 375.00
SkyChart III............... 169.00
Desktop Universe......825.00
Sky Tools 2 CD........... 425.00

SKY PUBLISHING

ASTRO KRAK
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.

,91 o
WYCIĄGI OKULAROWE

(Do refraktora, Newtona 
lub Cassegraina)

Obrotowy 1,25"........115.00
Przesuwny 1,25"........195.00
Przesuwny 2"............275.00

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

LU

N in ie jszy cenn ik jest jedynie niew ie lkim  fragm entem  oferty. Sp raw dź  w szystk ie  nasze p rodukty  na www.astrokrak.pl
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Rok 2010
W roku 2010 wystąpią dwa zaćmienia Słońca: obrączkowe, 
widoczne 15 stycznia na Oceanie Indyjskim, oraz całkowite, 
widoczne 11 lipca na południowym Pacyfiku. Obydwa zaćmie
nia będą niewidoczne w Polsce. Dojdzie także do dwóch za
ćmień Księżyca: częściowego 26 czerwca, niewidocznego 
w Polsce, oraz całkowitego 21 grudnia, widocznego w Pol
sce przy zachodzie Księżyca.

W 2010 roku do Słońca zbliży się 36 znanych komet, z któ
rych aż sześć będzie można obserwować przez większe lor
netki.

Styczeń
Słońce

Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się najbliżej Słońca 3 stycznia o 0h, a zatem Słońce bę
dzie wtedy w perygeum w odległości około 147 min km. Dni 
stają się coraz dłuższe. W Warszawie 1 stycznia Słońce 
wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h34m, a 31 stycznia wschodzi 
o 6h19m, zachodzi o 15h21m. W styczniu Słońce wstępuje 
w znak Wodnika.

W dniu 15 stycznia wystąpi obrączkowe zaćmienie Słoń
ca, niewidoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2010 P [ ° ] ____ Bn[°] .....  Ln[°] ___

1 2,10 -3,01 32,87
3 1,13 -3,24 6,53
5 0,17 -3,47 340,19
7 -0,80 -3,69 313,85
9 -1,76 -3,91 287,51

11 -2,72 -4,12 261,18
13 -3,67 -4,33 234,84
15 -4,61 -4,54 208,51
17 -5,55 -4,73 182,17
19 -6,47 —4,93 155,84
21 -7,38 -5,11 129,51
23 -8,28 -5,29 103,17
25 -9,16 -5,46 76,84
27 -10,03 -5,63 50,51
29 -10,88 -5,79 24,17
31 -11,71 -5,94 357,84

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
3d11 h54m i 30d20h04m — heliograficzna długość środ
ka tarczy wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie stycznia, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następu
jąca: ostatnia kwadra 7d10h40rn, nów 15d07h11m, pierwsza 
kwadra 23d10h53m i pełnia 30d06h18m. W perygeum Księżyc 
znajdzie się 1 stycznia o 20h34m, w apogeum 17 stycznia 
o 1 h40m i ponownie w perygeum 30 stycznia o 9h03m.

A [°]

Rys. 1. Merkury nad wschodnim horyzontem (w Warszawie) 
w styczniu i lutym 2010 na początku świtu cywilnego (około 
godzinę przed wschodem Słońca)

Planety, planety karłowate i planetoidy
Prawie przez cały styczeń nad ranem można oglądać 

Merkurego, świecącego nisko nad południowo-wschodnim 
horyzontem. Maksymalną wysokość, wynoszącą prawie 6°, 
planeta osiągnie w dniu 19 stycznia, świecąc wtedy z jasno
ścią 0,2m. Przez teleskop można w tym okresie zobaczyć tar
czę Merkurego o średnicy 8” w fazie zbliżonej do kwadry.

Wenus znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest nie
widoczna.

Mars widoczny jest przez całą noc na pograniczu gwiaz
dozbiorów Lwa i Raka, świecąc z jasnością-1 ,3m. W dniu 29 
stycznia o 19h48m planeta znajdzie się w opozycji do Słońca, 
natomiast już 27 stycznia o 18h44m nastąpi największe zbliże
nie Marsa do Ziemi na odległość 99 331 411 km. Średnica 
tarczy planety osiągnie wtedy 14”, co umożliwi obserwacje 
szczegółów powierzchniowych przez niewielkie teleskopy 
amatorskie. W obserwacjach pomocne będzie położenie 
Marsa wysoko na nocnym niebie, w momencie górowania 
osiągające aż 60° nad horyzontem.

Jowisza możemy próbować odnaleźć wieczorem nisko 
nad południowo-zachodnim horyzontem, jednak o ile na po-

A[°]

Rys. 2. Wenus i Jowisz nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) w styczniu i lutym 2010 pod koniec zmierzchu cywil
nego (około godzinę po zachodzie Słońca)
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czątku stycznia jego wysokość, mierzona pod 
koniec zmierzchu cywilnego, wynosi prawie 22°, 
o tyle pod koniec miesiąca zmniejszy się do 
zaledwie 11°, co spowoduje, że planeta, pomi
mo jasności -2 m, będzie ginąć w blasku zorzy 
wieczornej.

W drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze 
Panny, widoczny jest Saturn, jako „gwiazda”
0 jasności 0,8m. Przez teleskop zobaczymy co
raz lepiej widoczny system pierścieni planety.

Wieczorem można próbować odnaleźć Ura- 
na, świecącego na granicy gwiazdozbiorów Ryb
1 Wodnika z jasnością 5,9m, jednak jego wyso
kość nad horyzontem (mierzona pod koniec 
zmierzchu astronomicznego, czyli dwie godzi
ny po zachodzie Słońca) zmniejsza się w ciągu 
miesiąca od ponad 30° do zaledwie 17°. Nep
tun znajduje się na niebie prawie 30° niżej, co 
przy jasności zaledwie S"1 sprawia, że jego ob
serwacja jest już niemożliwa.

Planeta karłowata (134340) Pluton wscho
dzi nad ranem niedługo przed wschodem Słońca i jest niewi
doczna, ginąc w blasku zorzy porannej.

W styczniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna planeto- 
ida (jaśniejsza od 9,0m):

(4) Vesta, (jasność 6,5m): 1 I: 10h40,7"\ +14°13’; 11 I: 
10h41,2m, +14°57’; 21 I: 10h38,8m, +16°00’; 31 I: 10h33,4m, 
+17°17’.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują Kwadrantydy 

(QUA). Maksimum aktywności spodziewane jest 3 stycznia. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współ
rzędne rekt. 15h18m, deki. +49°. Nazwa roju pochodzi od nie
istniejącego już na dzisiejszych mapach gwiazdozbioru Qu- 
adrans Muralis, umieszczonego w początkach XIX w. na gra
nicy gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wolarza. W wie
czornych obserwacjach Kwadrantydów w tym roku nie bę
dzie przeszkadzał Księżyc zbliżający się do ostatniej kwadry.

1 d02h Złączenie Jowisza z Neptunem w odl. 2°.
1d18h Minimalna libracja Księżyca (0,6°) w kierunku Sinus Iridium 

(oświetlona).
1d20h11m 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],

3d00h Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie w odl. 
147 min km od Słońca.

3d07h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 7°.
4d Gwiazda zmienna długookresowa R Aqr (miryda) (23h43,8m, 

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

4d01h Złączenie gwiazdy Regulus (a Leo) z Księżycem w odl. 4°.
4d18h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
5d08h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 3°.
6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
6d14h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
6d16h37m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
7d02h07m 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],

i lutym 2010 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

7d22h Złączenie gwiazdy Spica (a Vir) z Księżycem w odl. 4°. 
8d03h Maksymalna libracja Księżyca (9,9°) w kierunku Mare Hum- 

boidtianum (zacienione).
8d16h18m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 
9d21h25m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 
11d14h Złączenie gwiazdy Antares (a Sco) z Księżycem w odl. 

0,5°.
11d21h Wenus w koniunkcji górnej ze Słońcem.
12d03h19m 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],

13d04h31m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005],

13d19h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
13d20h51m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 
14d Gwiazda zmienna długookresowa R Lep (miryda) (4h59,6m, 

-14°48’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2008],

14d Gwiazda zmienna długookresowa V CrB (miryda) (15h49,5m,

dów (QUA) w okresie od 1 do 5 stycznia
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+39°34’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2005].

14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
14d18h Saturn nieruchomy w rektascensji.
15d Obrączkowe zaćmienie Słońca. Pas fazy obrączkowej za

ćmienia rozpocznie się 15 stycznia 2010 o godzinie 5h14m 
w Afryce, w pobliżu granicy Kamerunu z Republiką Środko
woafrykańską, w punkcie o współrzędnych <p = 6°59'N, X = 
15°39’E. Następnie pas przejdzie przez północną część Re
publiki Konga, Ugandę i Kenię, opuszczając kontynent afry
kański przy granicy Kenii z Somalią. Następnie przejdzie przez 
północną część Oceanu Indyjskiego, „zahaczając" o południo
wy kraniec Indii i północny Cejlon. Na kontynent azjatycki 
wejdzie w Birmie, wkraczając następnie do Chin. Zaćmienie 
obrączkowe zakończy się 15 stycznia 2010 o godzinie 8h59m 
na wybrzeżu Morza Żółtego, na północ od Szanghaju, w punk
cie o współrzędnych ip = 36°50’N, X = 121°41’E. Maksimum 
zaćmienia wystąpi 15 stycznia 2010 o godzinie 7”06m33s w pół
nocnej części Oceanu Indyjskiego, na południowy-zachód od 
Indii, w punkcie o współrzędnych ip = 1°37’N, X = 69°17’E. 
Maksymalny czas trwania fazy obrączkowej w tym punkcie 
będzie wynosił aż 11m07,8s (następne tak długie zaćmienie 
obrączkowe wystąpi dopiero 23 grudnia 3043 r.l), wielkość 
fazy maksymalnej F=0,9190. W Polsce zaćmienie niewidocz
ne.

15d09h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,5°.
15d16h Minimalna libracja Księżyca (1,4°) w kierunku Mare Au- 

strale (oświetlone).
15d19h Merkury nieruchomy w rektascensji.
16d Gwiazda zmienna długookresowa R LMi (miryda) (9h45,6m, 

+34°31’) osiąga maksimum jasności (7,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-P A ” 5/2005],

17d21h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
18d06h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
18d19h55m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA" 6/2007],
20d04h27m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość eklip-

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w styczniu 2010 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI 
— Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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tyczna wynosi wówczas 300°.
20d06h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
21d01h05m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 
21d21h54m 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],

22d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
23d11h Maksymalna libracja Księżyca (10,1°) w kierunku krateru 

Schickard (zacieniony).
24d Gwiazda zmienna długookresowa T Cep (miryda) (21h09,6m, 

+68°29') osiąga maksimum jasności (6,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2008],

24d18h20m 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],

25d Gwiazda zmienna długookresowa U Cyg (miryda) (20h19,6m, 
+47°53’) osiąga maksimum jasności (7,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2006],

25d23h47m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 

27d08h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 24°45’.

27d19h Mars najbliżej Ziemi w odległości 99 331 411 km. 
28d05h20m Gwiazda zmienna >j Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-P A" 6/2007], 
28d23h32m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 
29d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m, 

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

29d20h Mars w opozycji do Słońca.
29“20h Minimalna libracja Księżyca (2,1°) w kierunku Sinus Iri

dium (zacieniona).
30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
30d20h15m 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],

31d13h Złączenie gwiazdy Regulus (fi Leo) z Księżycem w odl. 5°.
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Luty
Słońce

Dni stają się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części 
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego, ale 
jego deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od -17° do -8°, 
w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie godziny: 
w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o 6h17m, zachodzi
o 15h23m, a 28 lutego wschodzi o 5h25m, zachodzi o 16h13m. 
W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2010 P [° ] Bnn UH
II 1 -12 ,12 -6,01 344,67

3 -12 ,93 -6 ,15 318,34
5 -13,72 -6 ,28 292,01
7 -14 ,49 -6,41 265,67
9 -15 ,23 -6 ,52 239,34

11 -15,96 -6 ,63 213,01
13 -16 ,67 -6 ,73 186,67
15 -17,35 -6 ,82 160,34
17 -18,01 -6,91 134,00
19 -18,65 -6 ,98 107,67
21 -19,27 -7 ,04 81,33
23 -19,86 -7 ,10 54,99
25 -20,43 -7 ,15 28,65
27 -20,97 -7 ,19 2,30

III 1 -21 ,49 -7,21 335,96

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

B0, L0—  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

27d04h11m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie lutego, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następu
jąca: ostatnia kwadra 5d23h49m, nów 14d02h51m, pierwsza 
kwadra 22d00h42m i pełnia 28d16h38m. W apogeum Księżyc 
znajdzie się 13d02h08m, a w perygeum 27d21h36m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W pierwszych dniach lutego, nad ranem, bardzo nisko 

nad południowo-wschodnim horyzontem można jeszcze pró
bować dostrzec Merkurego, który 1 lutego, na początku świtu 
cywilnego, wzniesie się na maksymalną wysokość niewiele 
przekraczającą 3°, co sprawi, że jego dostrzeżenie w blasku 
zorzy porannej będzie trudne, pomimo jasności równej -0 ,1 m. 
W kolejnych dniach wysokość planety nad horyzontem bę
dzie szybko malała.

W połowie lutego wieczorem, bardzo nisko nad zachod
nim horyzontem pojawia się Wenus, jednak pod koniec mie
siąca, w godzinę po zachodzie Słońca, wznosi się na wyso
kość tylko 3°, toteż jej obserwacja, pomimo jasności wyno
szącej -3 ,9 m, będzie praktycznie niemożliwa,

Nadal przez całą noc w gwiazdozbiorze Raka widoczny 
jest Mars. W związku z oddalaniem się od styczniowej opo

zycji maleje zarówno jasność, jak również średnica tarczy pla
nety, wynosząc pod koniec miesiąca odpowiednio -0 ,6 m i 12".

Na początku lutego wieczorem można jeszcze próbować 
dostrzec Jowisza, świecącego coraz niżej nad południowo- 
zachodnim horyzontem. O ile na początku miesiąca, godzinę 
po zachodzie Słońca, zobaczymy go na wysokości nieco po
nad 10°, o tyle już w połowie lutego jego obserwacja stanie 
się niemożliwa.

Nadal w drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Panny, 
możemy obserwować Saturna, zbliżającego się do marco
wej opozycji.

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

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

W lutym w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida 
(jaśniejsza od 9,0m):

(4) Vesta, (jasność 6,1m): 10 II: 10h25,6m, +18°42’; 20 II: 
10h16,2m, +20°05’; 2 III: 10h06,5m, +21°16’.

Meteory
W dniach od 15 lutego do 10 marca promieniują należą

ce do kompleksu Virginid, ó Leonidy (DLE). Maksimum ak
tywności tego mało aktywnego roju przypada 24 lutego. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzęd
ne rekt. 7h00m, deki.+16°. W obserwacjach w tym roku będzie 
przeszkadzał zbliżający się do pełni Księżyc.

*  *  *

1d Gwiazda zmienna długookresowa R UMa (miryda) (10h44,6m, 
+68°47’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2009],

1d21h36m 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].

2d Gwiazda zmienna długookresowa R Peg (miryda) (23h06,6m, 
+10°32’) osiąga maksimum jasności (7,0m).

2d19h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
3d Gwiazda zmienna długookresowa T Hya (miryda) (8h55,6m, 

-9°08’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2005],

3d20h44m 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],

3d22h57m 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],

4d07h Złączenie gwiazdy Spica (a Vir) z Księżycem w odl. 4°. 
4d23h Maksymalna libracja Księżyca (10,2°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (zacienione).
5d02h39m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini

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

5d17h22m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 

7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
7d19h Złączenie gwiazdy Antares (a Sco) z Księżycem w odl. 0,7°. 
8d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15h24,3m, 

-22°55’) osiąga maksimum jasności (7,0m).
8d03h09m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
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8d06h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 1°.
8d21h57m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

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

11d Gwiazda zmienna długookresowa R Cyg (miryda) (19h36,8m, 
+50°12') osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2007],

11d02h10m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 

11d02h35m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2008],

12d04h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
12d06h Minimalna libracja Księżyca (2,0°) w kierunku krateru Mare 

Austraie (zacienione).
13d20h26m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/S Per) osiąga 

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

13d23h08m 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],

14a Gwiazda zmienna długookresowa S Vir (miryda) (13h33,0m, 
-7°12') osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2005],

14“ Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
14d04h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
14d22h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
14d23h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
15d02h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
16d13h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
17d02h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 0,5°.
18d18h03m Gwiazda zmienna 17 Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 
18d34h48m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wówczas 330°.
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Rys. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w lutym 2010 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI — 
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na prawo
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19d00h20m 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],

20d Gwiazda zmienna długookresowa R Psc (miryda) (1h30,7m, 
+2°52’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2006],

20d02h Maksymalna libracja Księżyca (9,5°) w kierunku krateru 
Schickard (zacieniony).

21d19h45m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 

23d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miryda) (17h07,8m, 
-16°06’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2007],

23d Gwiazda zmienna długookresowa U Ori (miryda) (5h55,9m, 
+20°11’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2004],

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
25d22h17m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 
26d02h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6°.
26d21h Minimalna libracja Księżyca (3,4°) w kierunku Sinus Iri

dium (zacieniona).
27d04h32m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
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Rys. 9. Mapa gwiazdozbioru Pegaza do obserwacji gwiazdy zmien
nej R Peg (23h06m39,2s, +10°32’36"). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
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jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA ” 5/2007], 
27d14h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 2°.
27d23h Złączenie gwiazdy Regulus (a Leo) z Księżycem w odl. 5°. 
28d00h47m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi

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

28d10h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w styczniu i lutym 
w Polsce „czasie zimowym”, należy dodać 1 godzinę.

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

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.
Opracował T. Ściężor 

Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Wagi do obserwacji gwiazdy zmiennej 
RS Lib (15h24m19,8s, -22°54’40"). Podane jasności gwiazd porów
nania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

recenzje Uranii-PA

Jarosław Włodarczyk/Reimund 
Torge, Astronomia w dawnym 
Wrocławiu. Ludzie i instrumenty,
W ydawnictwo U M CS Lublin 2009, 
s. 144.

Książka prezentuje wybrane epizody 
z historii astronomii w przedwojennym 
Wrocławiu. Koncentruje się zasadniczo 
na działalności Obserwatorium Astrono
micznego, zlokalizowanego na Wieży 
Matematycznej głównego gmachu Uni
wersytetu Wrocławskiego, od 1790 r. do 
końca XIX wieku. Zawiera też cenne 
informacje na temat późniejszych lo
kalizacji obserwatorium, wraz z genezą 
stacji obserwacyjnej w Białkowie. Ze 
wstępu dowiadujemy się ponadto o cie
kawych związkach Wrocławia z Mi
kołajem Kopernikiem i Edmondem 
Halleyem. Zgodnie z podtytułem, pre
zentacja odbywa się poprzez opis lo
sów niektórych ludzi i instrumentów 
obserwacyjnych związanych z tym 
miejscem.

Twórcy książki nie są klasyczną 
spółką autorską, która kolegialnie opra
cow uje w ybrane zagadn ien ia. Na 
łamach tej samej książki połączyła ich 
podobna tematyka badawcza —  astro
nomia w przedwojennym Wrocławiu. 
Dr hab. Jarosław Włodarczyk jest ab
solwentem astronomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie

Historii Nauki PAN w Warszawie na sta
nowisku docenta i w Instytucie Biblio
tekoznawstwa i Informacji Naukowej 
UMCS w Lublinie na stanowisku pro
fesora nadzwyczajnego. Znany szeroko 
ze swojego talentu dydaktycznego, pa- 
sji p opu laryzato rsk ie j i e rudycji, 
w 1995 r. został uhonorowany przez 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
Medalem im. Włodzimierza Zonna za 
osiągnięcia w popularyzacji astronomii. 
Dr inż. Reimund Torge studiował fizy
kę w Hanowerze, a doktoryzował się 
w Stuttgarcie. Od wielu lat związany jest 
z Instytutem  H istorii U niw ersytetu 
w Stuttgarcie.

Lwią część książki stanowią artyku
ły, rozszerzone i uzupełnione, opubliko
wane uprzednio w „Kwartalniku Histo
rii Nauki i Techniki”, „Schlesische 
Lebensbilder”, „Unsichthare Hande” 
i „Rzeczpospolitej”. Dzięki temu zabie
gowi otrzymujemy najbogatszy, polsko
języczny zbiór informacji o astronomii 
w dawnym Wrocławiu, a ulotne często 
publikacje mają szansę dotarcia do szer
szego grona odbiorców.

Jaki obraz astronomicznego Wrocła
wia w XIX w. uwidacznia się na kar
tach tej książki? Czołowi astronomowie 
pruscy w ekspertyzie z 1895 r. zaliczyli 
Obserwatorium Wrocławskie do insty
tucji trzeciej kategorii, daleko za Berli
nem i Poczdamem, ale też Królewcem,

Getyngą i Bonn (s. 127). Nic więc dziw
nego, że większość postaci opisanych 
w książce, poza odkrywcą Neptuna, Jo- 
hannem G. Gallem, nie jest bliżej znana 
nawet historykom astronomii. A jednak 
Longinus A. Jungnitz, Ernst J. Scholtz, 
Palm H. L. P. von Bogusławski, Julius 
H. G. Franz, Leo J. E. Wutschichowsky, 
Alexander Wilkens i Erich Schoenberg 
zasługują, by o nich pamiętać.

Dzięki nim ukształtowała się i była 
kontynuowana tradycja prowadzenia ob
serwacji astronomicznych we Wrocła
wiu: wyznaczanie pozycji gwiazd, ko
met i planetoid, katalogowanie tychże, 
zakrycia gwiazd przez Księżyc, bada
nie układów podwójnych, obserwacje 
meteorów, badania geomagnetyczne, itp. 
Do większych osiągnięć należy zaliczyć 
udział von Bogusławskiego w przygo
towaniu nowego atlasu nieba pod kie
runkiem Friedricha W. Bessela oraz ko
lejne uzupełn ien ia  katalogu orbit 
kometarnych Heinricha W. Ołbersa 
przez Galla.

Z uznaniem należy podkreślić, że 
wrocławscy astronomowie uczyli się od 
najlepszych. Lista osobistości znanych 
z podręczników astronomii, z którymi 
byli w bliskich kontaktach roboczych 
jest imponująca: Friedrich W. Bessel, Jo
hann E. Bode, Johann F. Encke, Carl F. 
Gauss, Maximilian Hell, Alexander von 
Humboldt i inni.
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recenzje U-PA

Inne realia opisane w książce wydają 
się być dziwnie znajome. Na przykład, 
w 1822 r. na Uniwersytecie Wrocław
skim nauki pobierało 617 studentów, 
z czego tylko 13 poświęciło się studiom 
m atem atycznym  i przyrodniczym  
(s. 84). Jak widać, nie tylko w naszych 
czasach studenci preferują kierunki hu
manistyczne. .. Z wyjątkiem kilku krót
kotrwałych epizodów, z finansowaniem 
obserwatorium było krucho. Na przy
kład, kiedy w 1843 r. zmarł znakomity 
mechanik Wilhelm Pinzger, dzięki któ
remu wszystkie instrumenty obserwa
cyjne pracowały bez zarzutu, władze 
uczelni odmówiły zatrudnienia na sta
nowisku pomocnika jego syna Carla, 
który wykazywał talent nie gorszy niż 
ojciec. Przez 12 lat Carl Pinzger wyko
nywał swoje prace w obserwatorium 
jedynie dorywczo, aż wreszcie założył 
własny warsztat mechaniczny i uczel
nia straciła go bezpowrotnie.

Większość instrumentów obserwa
cyjnych, jakim i posługiwano się we 
Wrocławiu, pochodziła z drugiej ręki 
bądź z bogatszych obserwatoriów, bądź 
od majętnych miłośników astronomii. 
Łatwo się domyśleć, że za taką poli
tyką pozyskiwania wyposażenia kryły 
się nikłe możliwości finansowe. Chwi
lowe okresy prosperity obserwatorium 
zawdzięczało, między innymi, w ła
snym pracownikom. Tak było na przy
kład w 1831 r., gdy pierwszy dyrektor 
obserwatorium, Longinus A. Jungnitz, 
przekazał w testamencie znaczną da
row iznę na rzecz insty tucji, k tórą

uprzednio kierował przez ponad 40 
lat...

Autorzy książki dokładnie prześle
dzili losy najważniejszych instrumentów 
obserwacyjnych, które były w posiada
niu Obserwatorium Wrocławskiego. 
Różnie się z nimi obeszły upływające 
lata, a w szczególności przełomowy rok 
1945. Niektóre instrumenty zachowa
ły się jedynie w postaci szczątkowej, 
kolejne, pozbawione optyki lub innych 
kluczowych elementów, stały się eks
ponatami w Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Są wreszcie i takie, któ
re nadal pełnią swoją funkcję, jak na 
przykład zegar Brockbanków z 1806 r. 
lub refraktor Clarka-Repsolda z roku 
1881.

Na osobną wzmiankę zasługuje ta 
część wstępu, w której J. Włodarczyk 
opisuje nieznane szerzej związki Miko
łaja Kopernika i Edmonda Halleya 
z Wrocławiem. Opowiadał o tym czte
ry lata temu na zjeździe Polskiego To
warzystwa Astronomicznego we Wro
cławiu i jego wystąpienie spotkało się 
z żywym zainteresowaniem. Próba od
tworzenia tego, w jaki sposób było dys
trybuowane wczesne dzieło Kopernika 
Commentańolm, w którym astronom po 
raz pierwszy przedstawił szkic teorii he- 
liocentrycznej, świadczy wręcz o nie
złych zdolnościach detektywistycznych 
autora.

Książka nie jest łatwa w odbiorze, bo 
mamy do czynienia z tekstem nauko
wym, a nie popularnym. Stąd biorą się 
liczne przypisy, które na niektórych stro

nach zajmują więcej miejsca niż właści
wy tekst. Aby ożywić i uatrakcyjnić od
biór, autorzy załączają liczne fotokopie 
tekstów źródłowych i fotografie ilustru
jące stan obecny zachowanych instru
mentów. Prawdziwą gratką są opubli
kowane po raz pierw szy oryginały 
i tłumaczenia kilku listów, jakie wymie
nił Palm H. L. P. von Bogusławski, dy
rektor obserwatorium w latach 1841—  
— 1851, z Friedrichem W. Besselem 
i Johannem F. Encke. Mamy również tłu
maczenie żartobliwego wiersza „O dwu
nastu znakach zodiaku i wrocławskim 
piwie ze Śląska, zwanym schópps", któ
rego współautorem był Georg J. Retyk, 
jedyny uczeń Kopernika.

Chciałbym zakończyć osobistym po
dziękowaniem złożonym na ręce autorów 
i wydawnictwa. Mieliśmy tu we Wrocła
wiu pewne kłopoty z tożsamością. Za
wsze uważaliśmy się za spadkobierców 
szkoły lwowskiej, profesorów Eugeniu
sza Rybki, Jana Mergentalera i Antonie
go Opolskiego, ale chętnie też powoły
waliśm y się na ponaddw ustuletnią 
tradycję Obserwatorium Wrocławskiego. 
Tradycję tę tworzyła wspólnota zacho
wanych murów, instrumentów, książek 
i notatek, ale osoby, którym to wszystko 
zawdzięczamy, były dla nas jedynie J a 
kimiś Niemcami”. Dzięki tej książce po
przednicy z Breslau przestali być anoni
mowi i stali się prawdziwymi postaciami 
z krwi i kości.

Michał Tomczak 
(15. dyrektor Obserwatorium Astronomicz
nego we Wrocławiu).

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2010 (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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astronomia i muzyka

Muzyka w Roku Astronomii

Międzynarodowy Rok Astro
nomii powoli dobiega końca. 
Najważniejsze imprezy z nim 

związane mamy chyba już za sobą. Nie 
brakowało, a jakże, i tych czysto mu
zycznych. O niektórych wspominałem 
tu już wcześniej i nie będę się powta
rzał. O wszystkich pozostałych nie dam 
rady, ba, zapewne nawet nie mam poję
cia o wielu! Napiszę więc tylko o kilku 
i to raczej subiektywnie wybranych.

Po pierwsze, coś o muzyce tworzo
nej przez astronoma. Najbardziej znany 
astronom muzyk to William Herschel, 
odkrywca Urana. Będąc z zawodu mu
zykiem, a astronomem z zamiłowania, 
światową sławę zdobył w tej drugiej 
dziedzinie. 14 maja br. Europejska 
Agencja Kosmiczna wysyła na orbitę 
największy w historii badań kosmosu 
teleskop o 3,5-m zwierciadle, nazwany 
właśnie jego imieniem. Jednak jego mu
zykę zna raczej bardzo wąskie grono słu
chaczy. Dlatego wielki ukłon kieruję 
w stronę Krakowskiej Orkiestry Kame
ralnej „Soave”, która 15 maja podczas 
Nocy Muzeów po raz pierwszy w Pol
sce wykonała sześć symfonii kameral
nych tego kompozytora. W Ogrodzie 
Doświadczeń, oprócz kompozycji Her- 
schela, usłyszeć można było symfonię 
„Jowiszową” Mozarta oraz „Muzykę 
Sfer” wg Pitagorasa i Keplera.

Trochę wcześniej, w kościele NMP 
w Toruniu, odbył się wyjątkowy koncert 
w ramach Festiwalu Probałtica, który 
być może był największym wydarza
niem muzycznym MRA2009 w Polsce. 
Europejska Orkiestra Festiwalowa oraz 
Chór Filharmonii Narodowej wykonali 
monumentalne dzieło Wojciecha Kilara 
„Sinfonia De Motu” (O Ruchu). Ten 
unikatowy utwór muzyczny poświęco
ny fizyce i fizykom Kilar napisał 
w 2005 r. (obchodzonym jako Między
narodowy Rok Fizyki). Notabene, sam 
kompozytor jest członkiem Ogólnopol
skiego Komitetu Honorowego Roku 
Astronomii. W ramach tego koncertu za
grano również Symfonię II Koperni
kowską H. Mikołaja Góreckiego i Pla- 
netoidę 12999 Toruń Magdaleny Cynk.

Także w maju, w Łodzi, na rynku Ma
nufaktury można było po zmroku usły

szeć graną na żywo przez orkiestrę i chór 
Łódzkiej Filharmonii muzykę do filmu 
Stanleya Kubricka „2001: Odyseja ko
smiczna”. Muzyka towarzyszyła, a mo
że... muzyce towarzyszyła projekcja 
owego filmu. Kto zna dzieło Kubricka, 
ten wie, że takie kultowe sceny, jak np. 
rotacja statków kosmicznych w rytm 
walca „Nad pięknym modrym Duna
jem” Johanna Straussa czy podróż w in
ny wymiar przy dźwiękach „Atmosphe
res” Gyórgy Ligetiego wciąż wywołują 
potężne emocje zarówno u kinomanów, 
jak i melomanów.

W sierpniu, oprowadzając po Olsz
tynie kol. Macieja Mikołajewskiego, 
przypadkowo trafiłem na zamek, gdzie 
akurat w Salach Kopernikowskich kon
certował kwartet perkusyjny „Ama- 
drums”. Występ studentów i absolwen
tów Akademii Muzycznej z Krakowa 
wywarł na nas spore wrażenie. Muzyka 
momentami brzmiała iście kosmicznie 
i nie były to przypadkowe skojarzenia. 
Jak się okazało, w programie młodych 
perkusistów znalazły się takie utwory, 
jak:, Aurora Borealis” J. Trowera, „Over 
the edge” J. Fitcha czy „Axis mundi” 
K. Nepelskiego. Jednak prawdziwy 
dźwiękowy Kosmos usłyszeliśm y 
w brawurowo zagranym na koniec 
„Take That” W. Albrighta. Wielka szko
da, że nie udało się wpleść występu 
„Amadrums” w artystyczną oprawę kra
kowskiego Zjazdu PTA!

Krakowska Orkiestra Kameralna „Soave”. 
Fot. Piotr Tumidajski

Powróćmy jednak do muzyki tworzo
nej przez miłośników astronomii — 
może nie tak wielkich jak Herschel, ale 
za to naszych, krajowych. Miłym zasko
czeniem podczas V Seminarium Mete
orytowego w Olsztynie była prezenta
cja pod kopułą tamtejszego planetarium 
płyty z kompozycjami Jerzego Strzei za

tytułowanej „Sinus Iridium”. Jednak 
znacznie większym zaskoczeniem była 
dla mnie zaprezentowana w programie 
radiowym Jerzego Kordowicza płyta 
nagrana przez Przemysława Rudzia. Ten 
znany chyba wszystkim miłośnikom 
astronomii autor, Atlasu nieba” i „Prze
wodnika po Wszechświecie” ujawnił 
w Roku Astronomii swoją kolejną pa
sję — muzyczną.

Mr Smok podczas koncertu na Żurawiej Gó
rze we Fromborku. Fot. Jarosław Starybrat

Przedstawioną w radiu płytę poświę
cił w całości Stanisławowi Lemowi, a ści
ślej jego dziełu zatytułowanemu „Sum
ma Technologiae” (płyta nosi ten sam 
tytuł). Biorąc pod uwagę, że ta pisana 
prawie pół wieku temu książka porusza 
tematy, które wówczas leżały całkowi
cie w dziedzinie science fiction, a obec
nie stały się tematami ważnymi i aktual
nymi (np. rzeczywistość wirtualna, 
nanotechnologia, sztuczna inteligencja), 
dobrze się stało, iż zostało przypomnia
ne to dzieło poruszające moralno-etycz- 
ne i filozoficzne konsekwencje nowych 
i przyszłych technologii.

Na koniec wspomnę jeszcze o wy
stępie Adama Borkowskiego (znanego 
pod pseudonimem Mr Smok) we From
borku podczas Ogólnopolskiego Zlotu 
Miłośników Astronomii. Właściwie 
były to dwa występy. Jeden odbył się 
na terenie miasta, drugi w bardziej ka
meralnych warunkach, na terenie Ob
serwatorium Astronomicznego na 
Żurawiej Górze. Pomimo kiepskiej ja
kości nagłośnienia była to magiczna 
noc w magicznym dla każdego miło
śnika astronomii miejscu.

Pozostaje mi życzyć Wam, Drodzy 
Czytelnicy, jak i sobie, więcej takich 
atrakcji także i po Roku Astronomii.

Jacek Drążkowski

T
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relaks z Uranią 300044997154 Krzyżówka

______ i

W '„Uranii-PA” nr 4/2009 zamieści 1 
liśmy krzyżówką, której rozwiąza 
niem jest hasło SATELITA HER- 

SHEL. Nagrody książkowe wylosowali Anna Kaczmarczyk 
z Częstochowy i Rafał Zorychta z Kończyc Wielkich.

A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej krzyżówki:
1. Można zaobserwować w styczniu 2010 r. nad ranem
2. QUA
3. Różnica długości ekliptycznych planety i Słońca
4. IAU po polsku
5. Jaśniejsze z aktywnych jąder galaktyk
6. Autor muzycznej Summa Technologiae
7. Gościła tegoroczny kongres MUA
8. Ma ją  filmowy Kopernik
9. Wraz ze współpracownikami po raz pierwszy zaobserwował zjawisko 

prędkości nadświetlnych
10. Ponoć ma je również ciemna materia
11. W nim Kopernik po raz pierwszy przedsta 

wił szkic teorii heliocentrycznej
12. Gromada galaktyk IE0657-558
13. Może być zdarzeń 
14.7-13 września w Krakowie 
15. Jedna z nierównomierności w długości se

lenograficznej
Na rozwiązania czekamy do końca grudnia 2009 r. Osoby 

nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć 
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą 
elektroniczną. Tym razem mamy do rozlosowania 5 kubków 
z logo „MRA 2009” i astrożartami Jacka D. Sponsorem na
gród jest firma ASTROZAKUPY.PL.

11

13

12

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Ura- 
nii-PA” 4/2009: 1. Jansky, 2. Atacama, 3. Fritsch, 4. LONEOS, 5. 
Atlantis, 6. Ariane, 7. COSTAR, 8. Baran, 9. Hel, 10. Betelgeza, 11. 
Barycentrum, 12. Sejsmologia, 13. Podczerwień, 14. Michałowski, 
15. Obserwacje, 16. Melpomene.

A»«/ Melllngers

All-Shy Milky Way Panorama 2.0 Ciekawe strony internetowe...

Dziś proponuję zajrzeć pod adres http://home.arcor.de/axel.mellinger/. Znajdziemy tam 
wynik mrówczej pracy Axela Mellingera, który między październikiem roku 2007 
a sierpniem bieżącego wykonał około 3000 zdjęć cyfrowych Drogi Mlecznej (z miejsc 
w Południowej Afryce, Teksasie i Michigan). Opracowane i skalibrowane zdjęcia utwo
rzyły mozaikę o rozdzielczości 36 sekund luku na piksel nazwaną przez autora , Axel 
Mellinger’s All-Sky Milky Way Panorama 2.0 (under construction)”. Mamy do czynie
nia z wersją 2.0 (poprzednia oparta była na zdjęciach z użyciem filmu i miała prawie 
trzykrotnie gorszą rozdzielczość kątową). Panorama sięga do około 14 wielkości gwiaz
dowej. Obraz w pełnej rozdzielczości oraz skali dynamicznej (18 bitów) dla celów 
naukowych można otrzymać od autora, użycie do celów komercyjnych czy nawet edu
kacyjnych wymaga niestety wykupienia licencji a w najlepszym razie negocjacji — 
autor przewiduje m.in. użycie panoramy do wyświetlania w planetariach. Autor udo
stępnia dane w formacie FITS o średniej rozdzielczości (3600x 1800) — to też dla 
celów naukowych. Natomiast na ekranie komputera możemy powiększać wybrany 
obszar panoramy do pełnej rozdzielczości zdjęć — brak jednak współrzędnych i w tle 
widać słabe, regularnie rozmieszczone napisy, Axel Mellinger”.

Czytelników zainteresowanych szczegółami projektu (które darowałem sobie 
ze względu na niewielkie rozmiary niniejszej rubryki) odsyłam do przyjętej do druku 
w PASP pracy Mellingera, którą już teraz można znaleźć na serwerze arXiv pod adre
sem http://arxiv.org/abs/0908.4360.

(rs)
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• 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 84 78, fax (022) 244 84 76 
e-mail: prenumerata@raabe.com.pl w w w . e d u p r e s s . p l

mailto:prenumerata@raabe.com.pl
http://www.edupress.pl


ZYŁ ZłEMtĘ?JAK WSTRZYMAŁ S

premiera (s. 250-251) 
wywiad z twórcami (s. 252-253) 

konkursy (s. 251 i 261)

O filmie czytaj wewnątrz numeru
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