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Konferencja w CAMK-u

Językoznawca profesor Jerzy Bralczyk mówi o różnorodności ter
minologii astronomicznej w języku polskim

Bankiet konferencyjny. Od lewej: Jerzy Kreiner, Jerzy Skóra 
Jadwiga Biała, Lidia Kosiorek, Henryk Brancewicz, Edwin Wnuk

Weronika Śliwa opowiada o nowo powstającym w Warszawie Cen 
trum Nauki Kopernik

W kuluarach. Od lewej: Stanisław Bajtlik, Janusz Ziółkowski, Alek
sander Schwarcenberg-Czerny, Bożena Czerny, Lech Mankiewicz

Bankiet. Od lewej: Karolina Zawada, Bogdan Kulesza, Krzysztof 
Czart, Jacek Drążkowski

Stoisko z pamiątkowymi gadżetami. Po prawej stronie Krzysztof 
Ziołkowski kontemplujący rysunek na kubku

Maciej Mikołajewski dzieli się wrażeniami z toruńskiego happe
ningu w Instytucie B61. W tle widać (było i słychać!) krzyk czer
wonego olbrzyma

W pierwszym rzędzie od prawej siedzą: Piotr Flin, Bożena Czer
ny, Agnieszka Janiuk, Stanisław Bajtlik, Jarosław Włodarczyk
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy do Waszych rąk zeszyt, w którym omawiamy pokrótce odkrycia 

dokonane w czasie realizacji polskiego (warszawskiego) programu 
badawczego OGLE i perspektywy badań przy pomocy planowanego 
ogólnopolskiego radioteleskopu 90 m. Dokonują tego aktywni uczestnicy 
omawianych odkryć i autorzy projektu nowej, wielkiej inwestycji 
astronomicznej w Polsce. Gorąco polecam lekturę tych artykułów.

Bardzo ciekawy jest też artykuł Pani Agnieszki Janiuk z Warszawy
0 relacjach między dyskami akrecyjnymi a dżetami. Dżetom zawsze 
towarzyszą dyski akrecyjne, ale ciągle nie wiemy, jak  one powstają i jak  
ewoluują. Autorka odsłania nam niektóre ze swych wyników badań na ten temat.

Astrologia to nie nauka, jeno choroba — stwierdził przed wiekami uczony lekarz, filozof
1 teolog żydowski Moses Maimonides (1135-1204). Profesor Smak przypomina sąd nad astrologią, 
jaki się odbył przeszło 30 lat temu przed kamerami Telewizji Polskiej. Przedstawia argumenty 
obrońców astrologii i zarzuty wytaczane astrologii przez stronę oskarżającą. Jaki był wynik tego 
procesu? Werdykt nie został sformułowany. Nie pozostaje nic innego, jak  tylko wydanie orzeczenia 
przez każdego z Państwa.

Bardzo dużo miejsca poświęcamy w tym numerze Astronomii w szkole, a to za sprawą 
obszernej analizy astronomii w programach szkolnych przeprowadzonej przez pro f Jerzego 
Kreinera. Przed ostatnią reformą programową Polskie Towarzystwo Astronomiczne zdecydowanie 
protestowało przeciwko ograniczaniu nauczania nie tylko treści astronomicznych w szkołach, 
ałe generalnie planom obniżania poziomu nauczania przedmiotów ścisłych. Niestety Ministerstwo 
Edukacji reformę idącą w tym kierunku wprowadziło w życie. A przecież ta praktyka Ministerstwa 
już owocuje brakiem kandydatów na studia techniczne i brakami kadr technicznych. Co możemy 
robić w tej sytuacji? Czekamy na listy Państwa w tej sprawie.

Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 został zakończony i w Polsce, i na świecie. Piszemy
0 konferencjach, które stanowiły oficjalne zakończenie tego niezwykłego dla astronomów
1 miłośników astronomii Roku. Ale w ostatnim kwartale 2009 r. odbyło się w Polsce jeszcze wiele 
imprez, o których dość szczegółowo donosimy na naszych stronach. Piszemy też o najnowszych 
odkryciach astronomicznych w Rozmaitościach. Przedstawiamy merytoryczną recenzję 
Kalendarza astronomicznego, który stanowił noworoczny prezent dla naszych prenumeratorów.
W tym roku planujemy jeszcze inne prezenty dla naszych wiernych Czytelników.

Jak zwykle zamieszczamy szczegółowy kalendarz astronomiczny zjawisk i innych wydarzeń, 
które będą czekały nas na niebie w maju i czerwcu, opracowany przez Tomasza Ściężora. Jest też 
fełieton muzyczny Jacka Drążkowskiego, krzyżówka i wskazanie ciekawych stron internetowych 
Romana Schreibera.

Życzę Państwu ciekawej lektury i pogodnego, już prawie

Toruń, w lutym 2010 r.

nnego, nieba.
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czytelnicy piszą...

II Konferencja Naukowa Młodych
W dniach 11-12 maja odbędzie się w Planetarium 
Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Czę
stochowie międzynarodowa konferencja naukowa 
„Wybrane zagadnienia astrofizyki”. Młodzi adepci 
astronomii (magistranci, doktoranci) z krajowych i za
granicznych ośrodków naukowych będą przedstawiać 
swoje pierwsze osiągnięcia naukowe, posłuchają 
wykładów doświadczonych astronomów i oglądną 
prezentacje w planetarium cyfrowym.

Języki konferencyjne to: polski, angielski i rosyjski.
Przyczynki konferencyjne zostaną opublikowane 

w języku polskim w Częstochowskim Kalendarzu Astro
nomicznym (przyczynki obcojęzyczne zostaną przetłu
maczone).

Nie przewiduje się żadnych opłat konferencyjnych. 
Instytucje macierzyste uczestników konferencji uprasza 
się o refundację kosztów udziału w ramach delegacji.

Instytucje bezpośrednio wspomagające konferencję 
(organizacyjnie i/lub finansowo):

— Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
— Polskie Towarzystwo Astronomiczne
— Stowarzyszenie Astronomia Nova
—  Częstochowski Oddział PTMA.
Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem i formą (re

ferat, plakat) przyczynku z zakresu astronomii, astrofi
zyki lub astronautyki należy wykonać do dnia 20 kwiet
nia na jeden z dwóch adresów:

dr Bogdan Wszołek mgr Agnieszka Kuźmicz 
bogdan@ajd.czest.pl cygnus@byk.oa.uj.edu.pl 

tel. 518-043-166 tel. 609-064-062

Stanowisko Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Astronomiczbego 
w sprawie reformy szkolnictwa

Najnowsza reforma szkolnictwa, przedstawiona w arty
kule prof. J.M. Kreinera, była jednym z najważniejszych 
problemów poruszanych w czasie grudniowej konferencji 
„Astronomia w edukacji, mediach i kulturze” w CAMK-u 
w Warszawie. Zarząd PTA i uczestnicy konferencji są bar
dzo zaniepokojeni kierunkiem, w jakim zmierza szkoła, 
ograniczając nie tylko treści astronomiczne, ale w ogól
ności poziom nauczania przedmiotów ścisłych. Profe
sor Kreiner, jako przedstawiciel PTA, był autorem nega
tywnej opinii o tej reformie, co nie zapobiegło jej wdro
żeniu. Upowszechnienie edukacji, niestety, idzie w pa
rze z nieodwracalnym zjawiskiem obniżania wymagań. 
Jak słusznie podkreśla profesor Kreiner, w krótkim cza
sie zaowocuje to jednak dalszym spadkiem liczby kan
dydatów na uczelnie techniczne, a potem brakiem ka
dry technicznej. PTA oraz inne towarzystwa mogą spon
tanicznie próbować zaradzić tej sytuacji poprzez akcje 
podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (serie wykładów, 
materiały internetowe) i propozycje zajęć i konkursów 
dla najzdolniejszych uczniów, ale bez wsparcia Minister
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego akcje takie będą 
daleko niewystarczające.

tu jest miejsce

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

Zapraszamy na nasze łamy!

Witam Szanownego Pana,
2010.01.25. ze skrzynki na 

listy wyjęłam awizo z informacją 
że mam do odbioru na poczcie 
przesyłkę. Na 90% byłam prze
konana, że dotarł do mnie ko
lejny numer „Uranii-PA", do któ
rego ma zostać dołączony 
Astrokalendarz na 2010 r. Na
stępnego dnia rowerem poje
chałam na pocztę i spotkała 
mnie miła niespodzianka. Wiel
ka koperta, lekko otwarta tak, iż 
można było zobaczyć w środku 
pudełko. Na szczęście nie da
łoby się tego wyjąć bez rozry
wania koperty. Taka jest nieste
ty poczta i nie ma się na to wpły
wu. Adresat zupełnie mi niezna
ny. Nie mogłam się doczekać, 
kiedy to otworzę. Okazało się, 
że dotarł do mnie Astrokubek 
z logo MRA2009. Zaczęłam się 
zastanawiać, kto ze znajomych 
zrobił mi prezent? Znalazłam 
krótki list z gratulacjami wygra
nej za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki z „Uranii-PA” 6/ 
2009. Bardzo się ucieszyłam 
z wygranej i dziękuję za gratu
lacje. Nie spodziewałam się, iż 
o mej wygranej dowiem się 
w ten sposób, mianowicie od
bierając najpierw nagrodę. Te
raz mogę poinformować, iż do
tarła do mnie bez uszkodzeń. 
Pięknie dziękuję.

W dniu 2010.01.26. otrzy
małam kolejne awizo. Byłam 
pewna, że to nowy numer „Ura- 
nii-PA" 1/2010, co się potwier
dziło dnia następnego. W wiel
kiej kopercie otrzymałam rów
nież Astrokalendarz na 2010 
rok. Astrokalendarz gości na 
ścianach w mym pokoju od 
2006 roku. Ten wspaniały po
mysł trwa już 4 lata! Za każdym 
razem jakość zdjęć w kalenda

rzu jest zaskakująca. Uważam, 
iż to dobry pomysł, by do „Ura
nii— PA” dołączać taki prezent.

Pozdrawiam i życzę wszyst
kiego dobrego w 2010 roku!

Miłośniczka Astronomii
Krystyna Wirkus 

Gdynia

Szanowna Redakcjo!
Witam serdecznie. Entuzja

stycznie chciałabym podzielić 
się z Państwem tym, co takie
go nieziemskiego wydarzyło się 
25 grudnia 2010 r. w kaplicy 
Zboru Chrystusowego w Lidz
barku Warmińskim. Dzień po 
świątecznej krzątaninie odbył 
się happening zorganizowany 
przez pastora Jerzego Pusz
cza, znanego z wielu artystycz
nych przedsięwzięć. Tematem 
przewodnim było wspomnienie 
wydarzenia sprzed ponad 40 
lat (o rany!): legendarny lot mi
sji Apollo 8 i pamiętna transmi
sja astronautów z orbity około- 
księżycowej, podczas której 
odczytano początek I Księgi 
Mojżeszowej. Po raz kolejny 
mogliśmy stać się świadkami, 
w wypełnionej po brzegi kapli
cy, podróży w Kosmos oraz 
usłyszeć błogosławieństwo 
„skierowane do wszystkich lu
dzi na tej pięknej Ziemi”.

Na tę okazję muzyk pocho
dzący z Lidzbarka o pseudoni
mie Ólhead, przygotował kom
pozycję zainspirowaną wyda
rzeniem z 1968 r., wykonaniu 
której towarzyszyły archiwalne 
zdjęcia NASA. To kosmiczne 
spędzenie świątecznego wie
czoru wszystkich wprawiło 
w zachwyt i głęboką refleksję.

Alicja Andrzejewska
Lidzbark Warmiński
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52 Projekt OGLE  —  nowe ekscytujące perspektywy
Radosław Poleski
Pierwotnym zamiarem badawczym projektu OGLE było poszukiwanie ciemnej materii 
w Galaktyce, wykorzystując zjawiska soczewkowania grawitacyjnego. Metoda fotome- 
tryczna, którą się posługiwano, pozwoliła na odkrycie i skatalogowanie wielu tysięcy 
gwiazd zmiennych i rzuciła nowe światło na strukturę Galaktyki oraz ewolucję gwiazd

56 Polski 90-m radioteleskop —  proponowane
programy badawcze. Część I. Astronomia galaktyczna
A. Kus, J. Gil, J. Kijak, W. Lewandowski, M. Szymczak, M. Gawroński
Autorzy, z  różnych ośrodków astronomicznych, przedstawiajązagadnienia jizyki gwiazd 
neutronowych i pulsarów, różne aspekty badań w dziedzinie spektroskopii radiowej 
oraz badania źródeł galaktycznych i transientów, do których radioteleskop klasy 90 m 
będzie niezbędny. W części II  będą omówione badania pozagalaktyczne i kosmologiczne

62 Sąd nad astrologią
Józef Smak
Astrologia to nie nauka, jeno choroba -  takie miał zdanie o astrologii uczony lekarz, 
fd o zo f i teolog żydowski Moses Maimonides (II35-1204). Autor, wformie procesu są
dowego, przedstawia zarówno argumenty broniące astrologię, ja k  i argumenty prze
ciwne, pozostawiając Czytelnikowi sformułowanie werdyktu: nauka to czy „ choroba ” ?

66 Dyski akrecyjne a ewolucja dżetów
Agnieszka Janiuk
Dżety są obecne w tworzących się gwiazdach, gwiazdach neutronowych i czarnych 
dziurach, mikrokwazarach, błyskach gamma i aktywnych galaktykach. Z  ich istnieniem 
zawsze jest stowarzyszona obecność dysku akrecyjnego. Ciągle nie wiemy, ja k  one po
wstają, ale Autorka stara się poprawić naszą wiedzę na ten temat.

■ ■  W kolorze: Konferencja w CAMK-u (o.II); MRA w Kielcach (w.I); Centrum Drogi 
Mlecznej (w.II-III); Obserwatorium Astronomiczne PTMA przy Planetarium Śląskim 
(w.IV); Galeria Uranii (o.III); Supermasywna czarna dziura Sag A* i jej otoczenie (o.IV) 

69 MRA2009: Międzynarodowy Rok Astronomii zakończony (69); Sprawozda
nie z konferencji „Astronomia w edukacji, mediach i kulturze” (70); Między
narodowy Rok Astronomii w Kielcach (72); Konferencja naukowa w Często
chowie (73)

75 w kraju: Astronomia Nova (75); Amatorskie Obserwatorium Astronomiczne 
PTMA przy Planetarium Śląskim (76)

84 rozmaitości: Nowa mapa Plutona: nieoczekiwana zmienność (84); Gigan
tyczna pętla magnetyczna w układzie podwójnym (84); Kepler odkrywa pięć 
nowych planet (84); Masywna czarna dziura przyłapana „ na gorącym uczyn
ku” (S5); Odległe galaktyki odkrywają tajemnice ciemnej materii (87); O de
tekcji ciemnej materii, czyli z dużej chmury mały deszcz (87)

82 astronomia w szkole: Astronomia w nowych programach szkolnych 
88 kalendarz astronomiczny 2010: M aj-czerwiec
94 recenzje: recenzja kalendarza ściennego na rok 2010
95 astronomia i muzyka: Z Chopinem na orbicie
96 relaks z  Uranią: Krzyżówka 
96 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Mgławica planetarna NGC 6543, zwana też Kocie Oko. Obraz powstał przez złożenie 
danych z teleskopów kosmicznych Chandra (promieniowanie X — kolor niebieski) i Hub
ble ’a (światło widzialne — kolor czerwony i purpurowy). Jest to mgławica, która przedsta
wia fazę ewolucji gwiazd, jaką Słońce osiągnie za kilka miliardów lat. Gdy gwiazda taka 
jak Słońce zaczyna wyczerpywać swoje paliwo (wodór), staje się czerwonym olbrzymem 
i co jakiś czas odrzuca swe zewnętrzne warstwy, pokazując gorące jądro, które z czasem 
zapada się i staje się białym karłem. Tu pięknie widać, jak wiele otoczek zostało odrzucone 
z gwiazdy centralnej. W otoczkach panują silne wiatry gwiazdowe, a ich temperatura sięga 
wielu milionów stopni. NGC 6543 znajduje się w gwiazdozbiorze Węża, w odległości ok. 
3 tys. lat św. od nas.

Źródło: NASA
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Radosław Poleski Projekt OGLE
nowe

ekscytujące
perspektywy
Tekst ten powstał na podstawie wykładu 
wygłoszonego przez prof. Andrzeja Udałskiego 
podczas ubiegłorocznego zjazdu PTA

Ppojekt Optical Gravitational Len- 
sing Experiment (Optyczny Eks
peryment Soczewkowania Gra

witacyjnego — OGLE) to długotrwały 
przegląd fotometryczny nieba realizo
wany od 17 lat głównie przez astrono
mów Obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysł 
prowadzenia obserwacji nastawionych 
na rejestrację zjawisk mikrosoczewko- 
wania grawitacyjnego pochodzi od nie
żyjącego już prof. Bohdana Paczyńskie
go z Princeton University Observatory. 
Obserwacje są prowadzone w Obserwa
torium Las Campanas w Chile zarządza
nego przez Carnegie Institution of Wa
shington. Jest to jedno z najlepszych na 
świecie miejsc do prowadzenia obser
wacji. Kierownikiem projektu OGLE 
jest prof. Andrzej Udalski.

Celem projektu jest wykonywanie 
pomiarów fotometrycznych gęstych pól 
gwiazdowych. Obserwacje rozpoczęły 
się w roku 1992 na metrowym telesko
pie im. Henrietty Swope w Las Campa
nas Observatory. Regularnie obserwo
wano ok. 2 min gwiazd. Główny sukces 
pierwszej fazy trwającej do roku 1995

U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII

to pierwsza obserwacja mikrosoczew- 
kowania grawitacyjnego. Zjawisko to 
wynika z ogólnej teorii względności 
sformułowanej przez Alberta Einsteina 
i polega na zakrzywieniu promieni 
świetlnych biegnących od odległej 
gwiazdy lub galaktyki (tzw. źródła) 
przez pole grawitacyjne obiektu (tzw. 
soczewki) położonego idealnie na łinii 
między źródłem a obserwatorem. 
Z punktu widzenia obserwacyjnego mi- 
krosoczewkowanie to pojaśnienie 
gwiazdy na niebie powodujące bardzo 
charakterystyczny kształt krzywej zmian 
blasku.

Dzięki sukcesom pierwszej fazy tego 
projektu została podjęta decyzja o bu
dowie teleskopu przeznaczonego do ob
serwacji w jego ramach. Budowa tzw. 
Teleskopu Warszawskiego zakończyła 
się w roku 1996. Nowatorskie podejście 
do obserwacji polegało na długotrwałym 
monitorowaniu najciekawszych rejo
nów nieba. Otworzyło to nowe perspek
tywy prowadzenia badań i zaowocowa
ło ogromną liczbą znakomitych odkryć.

Druga faza projektu rozpoczęła się 
w roku 1997. Regularne obserwacje
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czas (HJD—2450000)

Przykładowa krzywa zmian blasku mikrosoczewki grawitacyjnej. Szara linia przedsta
wia dopasowanie teoretyczne do punktów obserwacyjnych (czarne)

40 min obiektów pozwoliły odkryć dzie
siątki tysięcy nowych gwiazd zmien
nych zarówno w zgrubieniu centralnym 
Galaktyki, jak i dwóch jej satelitach — 
Wielkiego i Małego Obłoku Magellana. 
Powstały także bardzo dobrze skalibro- 
wane mapy obserwowanych obszarów. 
Co ciekawe, po raz pierwszy w przeglą
dzie nieba trwającym kilka lat zastoso
wano technikę obserwacji zwaną po 
angielsku drift-scan. Polega ona na prze
suwaniu pola widzenia teleskopu na nie
bie w trakcie robienia ekspozycji z jed
noczesnym odczytywaniem małego 
fragmentu zdjęcia. Pozwalało to zaosz
czędzić czas (czytanie ekspozycji trwa
ło wówczas bardzo długo), a otrzymane 
zdjęcie przedstawiało fragment nieba, 
który jest kilkakrotnie większy niż pole 
widzenia kamery.

OGLE-III
W roku 2000 zakończono drugą fazę 

projektu. Nastąpił kolejny wzrost moż
liwości obserwacyjnych. Do Teleskopu 
Warszawskiego została podłączona 
nowa kamera. Składała się ona z ośmiu 
detektorów liczących łącznie 64 min 
pikseli. Była to wówczas jedna z naj
większych kamer astronomicznych na 
świecie i nadal jest stosunkowo dużym 
instrumentem. Trzecia faza OGLE roz
poczęła się w roku 2001 i zakończyła 
w maju ubiegłego roku. Regularnie mo
nitorowano 400 min gwiazd. Wykona
no 236 tys. zdjęć nieba, z których każde 
zajmuje 137 MB — łączna objętość su
rowych danych to ponad 30 TB. Zdję
cia te pozwoliły wykonać 170 mld po
miarów jasności gwiazd. Tak olbrzymia 
baza pomiarów zbieranych w jednako
wy sposób tym samym sprzętem przez 
wiele lat jest unikatowa na skalę świa
tową i stwarza badaczom bardzo duże 
możliwości.

Główne sukcesy tej części projektu 
dotyczą planet pozasłonecznych. Po raz 
pierwszy z sukcesem zastosowano dwie 
nowatorskie techniki odkrywania tego 
typu obiektów— tranzytów oraz mikro- 
soczewkowania grawitacyjnego. Meto
da tranzytów polega na wyszukaniu 
spadku jasności gwiazdy wywołanej 
przejściem przed jej tarczą planety. Pro
blemem w obserwacji tego typu zjawisk 
jest bardzo mały spadek jasności — wy
nosi około 1%. O ile uzyskanie odpo
wiednio dokładnych pomiarów w trak
cie jednej nocy nie stwarza obecnie 
większych problemów, to prowadzenie

odpowiednio dokładnych obserwacji dla 
dużej liczby obiektów przez dłuższy 
czas i wykrycie w tych danych charak
terystycznych spadków jasności nie jest 
już takie łatwe. Rezultatem kampanii ob
serwacyjnej nakierowanej na odkrywa
nie tranzytów planet pozasłonecznych 
są gwiazdy — kandydatki. Aby mieć 
pewność, że obserwowane spadki jasno
ści są powodowane przez przejście pla
nety przed tarczą gwiazdy, należy do
datkowo wykonać pomiary prędkości 
radialnych z dokładnością znacznie 
większą niż 1 km/s. Dla gwiazd tak sła
bych, jak te obserwowane przez OGLE, 
uzyskanie takiej dokładności wymaga 
największych teleskopów na świecie. 
Obecnie wiele innych projektów prowa
dzi kampanie obserwacyjne nakierowa
ne na odkrywanie tranzytów wokół ja
snych gwiazd. Dla odkrytych w ten 
sposób planet łatwiejsze jest prowadze
nie dodatkowych badań, takich jak ba
danie zewnętrznych warstw tych gazo
wych olbrzymów. Zaletą odkrywania 
planet metodą tranzytów jest to, że tyl
ko ta metoda daje niezależną informa
cję o masie i promieniu planety.

Podczas trzeciej fazy projektu wykry
tych zostało ponad 4000 mikrosoczewek 
grawitacyjnych i OGLE nadal pozosta

je światowym liderem w tej dziedzinie. 
Szczególnie ważne są zjawiska, w przy
padku których soczewka przechodzi 
bardzo blisko linii łączącej źródło z ob
serwatorem. Wzmocnienie światła do
cierającego do nas od źródła jest wtedy 
większe i umożliwia badanie bardziej 
subtelnych efektów. Jednym z nich może 
być obecność planety wokół gwiazdy 
soczewkującej. Planeta zaburza pole 
grawitacyjne swojej macierzystej gwiaz
dy i to zaburzenie wprowadza anomalie 
do obserwowanych krzywych zmian 
blasku mikrosoczewek. Takie anomalie 
trwają kilka godzin i jeśli przez ten czas 
dana gwiazda nie będzie obserwowana, 
to nie ma później możliwości wykrycia 
planety. Dlatego ważne było opracowa
nie systemu informowania innych ze
społów badawczych o tym, które gwiaz
dy wymagają w danym momencie 
dodatkowych obserwacji. Dopiero po
łączenie danych zebranych na całym 
świecie daje duże szanse na odkrycie 
planet pozasłonecznych tą metodą. Jej 
zaletąjest to, że możemy odkrywać pla
nety o bardzo małych masach — nawet 
tak małych jak masa Ziemi — w dużych 
odległościach od gwiazd macierzystych 
i w znacznych odległościach od Ziemi. 
Wadą jest niepowtarzalność zjawisk
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okres [d ]

Zależność okres-jasność dla cefeid w Wielkim Obłoku Magellana na podstawie da
nych z katalogu gwiazd zmiennych OGLE-III. Zaznaczone zostały cefeidy pulsujące 
w modzie fundamentalnym (F) i pierwszym modzie harmonicznym (1H). Okres przed
stawiony jest w skali logarytmicznej, a jasność w tzw. indeksie Wessenheit —  wyzna
czonym na podstawie fotometrii w pasmach I oraz V tak, by był on niezależny od 
ekstynkcji międzygwiazdowej. Dzięki temu, że jasność absolutna koreluje się z okre
sem pulsacji, możliwy jest pomiar odległości do galaktyk, w których obserwujemy ce
feidy

mikrosoczewkowania, przez co prawdo
podobnie już nigdy nie będziemy mieli 
możliwości przeprowadzenia dodatko
wych badań dotyczących tak odkrytych 
planet.

Spośród obecnie trwających analiz 
materiału obserwacyjnego zebranego 
przez OGLE-III warto wymienić two
rzenie katalogu gwiazd zmiennych. 
Z danych OGLE-II wyselekcjonowano 
ponad 22 tys. gwiazd zmiennych naj
ważniejszych typów. Stworzono także 
listę gwiazd zmiennych zawierającą 
268 tys. obiektów, które nie były skla
syfikowane ze względu na typ zmien
ności. Nie zostało także dokładnie 
sprawdzone, które spośród tych gwiazd 
rzeczywiście są zmienne, a u których 
zmienność imitują losowe szumy. Do 
największych katalogów gwiazd zmien
nych należy zaliczyć General Catalogue 
of Variable Stars, któiy wraz z dodatka
mi liczy około 68 tys. obiektów. Ten 
katalog powstawał przez wiele lat na 
podstawie bardzo wielu publikacji na
ukowych, stąd jest bardzo niejednorod
ny i nie zawiera krzywych zmian bla
sku skatalogowanych gwiazd. Inny duży 
katalog gwiazd zmiennych został stwo
rzony na podstawie innego przeglądu 
nieba prowadzonego w Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu War
szawskiego. All Sky Automated Survey

(Automatyczny Przegląd Całego Nieba 
— ASAS) kierowany przez dr. hab. 
Grzegorza Pojmańskiego zbiera dane 
z wykorzystaniem bardzo małych tele
skopów i do tej pory pozwolił na skata

logowanie 50 tys. 
gwiazd zmiennych.

Katalog gwiazd 
zmiennych OGLE- 
III jest publikowany 
w postaci artykułów 
opisujących kolejne 
typy gwiazd zmien
nych. Pierwsza część 
dotyczyła cefeid kla
sycznych obserwo
wanych w Wielkim 
Obłoku Magellana 
— galaktyki, której 
odległość jest uży
wana jako jednostka 
miary'podczas wy
znaczania odległości 
do obiektów dalej 
położonych. Cefeidy 
klasyczne spełniają 
bardzo dobrze okre
śloną zależność okre
su pulsacji z jasno
ścią absolutną, dzięki 
czemu można ich 
używać do określa

nia odległości. Kolejne części katalogu 
dotyczyły tej samej galaktyki, a zawie
rały cefeidy drugiego typu, cefeidy ano
malne, gwiazdy typu RR Lyrae, zmien
ne długookresowe i gwiazdy typu R 
Coronae Borealis. W najbliższym cza
sie zostaną opublikowane opisy gwiazd 
typu delta Scuti w Wielkim Obłoku Ma
gellana i cefeid klasycznych w Małym 
Obłoku Magellana. W dalszej kolejno
ści będą publikowane także katalogi 
gwiazd zmiennych w centralnym zgru
bieniu Galaktyki. Już opublikowane li
sty zawierają łącznie ponad 100 tys. 
gwiazd, a szacunki mówią, że ostatecz
na wersja katalogu będzie zawierała 
ponad milion obiektów. Tak duże zbio
ry danych umożliwiają po pierwsze sta
tystyczne badanie pewnych zjawisk, jak 
np. lepsze wyznaczenie zależności 
okres-jasność dla cefeid, a po drugie 
odkrycie obiektów rzadkich lub niety
powych, które czasem pełnią rolę zagi
nionego ogniwa. Przykładem mogą być 
gwiazdy pulsujące będące jednocześnie 
składnikami układów podwójnych.

Bardzo długi okres trwania projektu 
OGLE pozwala na monitorowanie bar
dzo ciekawych obiektów. Należy tu 
wymienić tzw. Krzyż Einsteina (cztery 
obrazy kwazara obserwowane dzięki 
soczewkowaniu grawitacyjnemu wywo-

H JD  - 2450000

Pierwsza planeta pozasłoneczna odkryta metodą mikroso
czewkowania grawitacyjnego, nazywana OGLE 2003-BLG- 
235/MOA 2003-BLG-53. Przedstawiona jest zależność 
wzmocnienia mikrosoczewki od czasu. O istnieniu planety 
świadczy anomalia w lewej części wykresu. Linia ciągła 
przedstawia dopasowanie teoretyczne. Punkty obserwacyj
ne pochodzą z danych projektów OGLE i MOA. Rysunek 
zaczerpnięty z pracy: http://adsabs.harvard.edu/abs/ 
2004ApJ...606L.155B)
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łanemu przez galaktykę położoną mię
dzy kwazarem a Ziemią), optyczne od
powiedniki pulsarów rentgenowskich, 
które są odpowiednio jasne, oraz gwiaz
dy zmienne typu R Coronae Borealis. 
Te ostatnie zmieniają swoją jasność 
w bardzo mało przewidywalny sposób, 
ale w dość długich w porównaniu z dłu
gością życia człowieka skalach czaso
wych. Dlatego też ilość obserwacji i za
interesowanie tego typu obiektami 
wśród zawodowych astronomów są 
dość małe.

Dalsze plany analizy danych OGLE- 
III obejmują katalog gwiazd zaćmienio
wych, pomiary astrometryczne (w tym 
wyznaczanie ruchów własnych gwiazd 
z dokładnością ok 1 milisekundy łuku 
na rok) oraz tworzenie map ekstynkcji 
międzygwiazdowej. Po zrealizowaniu

wszystkich najważniejszych planów 
naukowych zebrane dane zostaną w ca
łości udostępnione społeczności astro
nomicznej. Każdy astronom zaintereso
wany fotometrią obserwowanych przez 
OGLE pól będzie mógł wykorzystać te 
dane do własnych badań. Podobnie sta
ło się wcześniej z danymi z drugiej fazy 
projektu, co zaowocowało m.in. odkry
ciem pozasłonecznej planety tranzytu- 
jącej.

OGLE-IV
Od maja ubiegłego roku trwa zamia

na kamery OGLE-III na jeszcze więk
szy instrument. Nowa kamera ma 32 
detektory CCD i łączną powierzchnię 
256 min pikseli. Pole widzenia kamery 
będzie wynosiło 1,4 stopnia kwadrato
wego i w całości wypełni pole widzenia 

teleskopu. Większej 
kamery do tego tele
skopu podłączyć nie 
można. Czas czytania 
zdjęć z kamery ulegnie 
skróceniu, a to w połą
czeniu z powiększe
niem pola widzenia 
zwiększy strumień da
nych obserwacyjnych 
blisko 10 razy — do 
50 TB rocznie. Dodat
kowy wzrost możli
wości obserwacyjnych 
zostanie osiągnięty 
dzięki lepszej prze
puszczalności zastoso
wanych filtrów. Trze
ba dodać, że olbrzymie 
pole widzenia kamery 
wymusza zastosowa
nie odpowiednio du
żych filtrów i migawki 
— znacznie większych 
niż stosowane dotych
czas.

W chwili obecnej 
kamery porównywal
nej wielkości działają 
tylko na teleskopie Ca- 
nada-France-Hawaii 
Telescope, który ma 
średnicę 3,6 m i znaj
duje się na Hawajach, 
oraz teleskopie MMT 
o średnicy 6,5 m zlo
kalizowanym w Ari
zonie. Oba te instru
menty nazywane są 
Megacam.

Tzw. pierw sze światło kamery 
OGLE-IV miało miejsce w nocy z 7 na 
8 września 2009 r. Mimo że obserwacje 
są prowadzone w jednym z najlepszych 
miejsc do obserwacji astronomicznych 
na świecie, akurat tej nocy była wyjąt
kowo duża wilgotność i para wodna 
skropliła się w samym centrum kame
ry, zasłaniając 6 spośród 32 detektorów. 
Okazało się także, że są problemy z jed
nym z detektorów.

Plany naukowe związane z realizacją 
projektu OGLE-1V są oceniane bardzo 
pozytywnie, co zaowocowało grantami 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy
ższego oraz Europejskiej Rady ds. Ba
dań Naukowych. W przygotowanych na 
zlecenie agencji NASA i NSF (amery
kańska Narodowa Fundacja na rzecz 
Nauki) oraz Europejskiej Agencji Ko
smicznej raportach dotyczących rozwo
ju badań planet pozasłonecznych przez 
najbliższe 15 lat zostały zalecone do fi
nansowania tzw. przeglądy mikroso- 
czewkowe drugiej generacji. Mowa tu 
o przeglądach fotometrycznych, których 
instrumenty z bardzo dużą częstością 
monitorują centralne zgrubienie Galak
tyki. W przypadku OGLE-IV najwięk
sza częstość to jedno zdjęcie co ok. 
20 min. Dzięki kilku teleskopom obser
wującym w ten sposób wybrane frag
menty nieba z różnych kontynentów 
można odkrywać planety pozasłonecz- 
ne metodą mikrosoczewkowania, nawet 
jeśli nie będzie alertu informującego 
o zachodzącym zjawisku mikrosoczew
kowania o dużym wzmocnieniu, co ko
nieczne było do tej pory. Takie roz
mieszczenie teleskopów jest konieczne, 
jeśli chce się monitorować wybrane 
pola nawet wtedy, gdy w jednym z ob
serwatoriów jest dzień. Większa liczba 
teleskopów pozwala także zmniejszyć 
problemy związane z pogodą czy ewen
tualnymi przerwami technicznymi.

Dane zebrane podczas pierwszych 
trzech faz projektu OGLE pozwoliły na 
wiele nowych odkryć. Wzrost możliwo
ści obserwacyjnych jest najlepszym ar
gumentem za tym, że i czwarta faza pro- 
jektu doprowadzi do fascynujących 
odkryć.

Radosław Poleski jest doktorantem 
Uniwersytetu Warszawskiego ak
tywnie pracującym w programie 
OGLE pod kierunkiem prof. An
drzeja Udalskiego

Zdjęcie centralnej części Wielkiego Obłoku Magellana. Obe
jmuje ono obszar 9' * 17' i zawiera 150 tys. gwiazd, z których 
najjaśniejsze mająjasność ok. 11 mag., a najsłabsze (na grani
cy wykrywalności) ok. 21 mag. Pole widzenia kamery OGLE-III 
było ośmiokrotnie większe
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Polski 90-in 
radioteleskop^
proponowane 
programy badawcze
część 1

Wstęp
Duży, nowoczesny radioteleskop o śred
nicy czaszy parabolicznej 90 m (RT90), 
wyposażony w ultranowoczesną matry
cę odbiorczą na pasmo fal centymetro
wych (5-22 GHz) oraz w pojedyncze 
systemy odbiorników w zakresach fal 
decymetrowych (0,6-2,0 GHz) umożli
wi polskim astronomom prowadzenie 
badań na wysokim, konkurencyjnym 
poziomie światowym. Rola teleskopu 
w sieci VLB1, a także w interferometrii 
lokalnej, krajowej, wzmocni nasz udział 
w najważniejszych projektach między
narodowych. Rozwijane technologie 
e-VLBI, bezpośrednich połączeń świa
tłowodowych pomiędzy elementami in
terferometru i korelacji sygnałów w cza
sie rzeczywistym będą powszechnie 
stosowane w przyszłych planowanych 
wielkich instrumentach, w tym SKA 
(Square Kilometer Array). E-EVN, eu
ropejska sieć interferometrii wielkoba- 
zowej uznanajest jako „Path Finder” dla 
projektu SKA. Sieci VLBI zajmują się 
prowadzeniem badań we wszystkich
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aktualnie „modnych” dziedzinach 
współczesnej astrofizyki, niemniej jed
nak ich głównym zadaniem jest uzyska
nie obrazów obserwowanych obiektów 
z rozdzielczościami -milisekundy łuku 
nieosiągalnymi żadną inną metodą. 
Z natury rzeczy głównym przedmiotem 
zainteresowania astronomów wykorzy
stujących możliwości badawcze VLBI 
są obiekty zwarte i zmienne. Najwięcej 
czasu obserwacyjnego zyskują studia 
AGN-ów (aktywnych galaktyk z ma
sywnymi czarnymi dziurami), mikro- 
kwazarów galaktycznych, maserów ga
laktycznych. Znakomite rezultaty 
naukowe pozyskuje się ostatnio w za
stosowaniach astrometrycznych interfe
rometrii VLBI. Wyznaczane paralaksy 
roczne do źródeł maserowych (OH, 
H20 , SiO, CHjOH) pozwoliły poprawić 
skale odległości w naszej Galaktyce i na 
nowo wyznaczyć prędkość jej rotacji. 
Różnicowe pomiary położeń badanych 
obiektów galaktycznych, w tym także 
niektórych gwiazd, pozwolą wkrótce do
konywać detekcji planet krążących
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wokół, np. czerwonych karłów. Doda
nie do sieci VLBI nowego 90-m polskie
go radioteleskopu zasadniczo poprawi 
czułość całej sieci, ale też radykalnie 
umocni naszą pozycję międzynarodową.

W kolejnych artykułach skoncentru
jemy się na przeglądzie możliwości ba
dawczych RT90 w trybie pracy samo
dzielnego instrumentu. Zresztą warto 
przypomnieć, że główne cele badaw
cze są wiązane z samodzielnymi pro
gramami obserwacyjnymi w oparciu
0 potężną kamerę radiową (radiowe 
CCD) umożliwiającą równoczesny po
miar mocy sygnału, jego własności po
laryzacyjnych i spektralnych w wielu 
podpasmach zakresu 5-22 GHz. Jak 
pokazaliśmy już w poprzednim artyku
le, superczułe szerokopasmowe syste
my odbiorcze dające informacje doce
lowo z ok. 100 równoczesnych wiązek 
(punktów na niebie), wyposażone 
w układy cyfrowego przetwarzania da
nych oparte na technologiach FPGA
1 ultraszybkich procesorów stworzą

unikatowe narzędzie badawcze na po
ziomie światowym.

Ponieważ ma to być teleskop para
metrami podobny do co najmniej 2 ist
niejących (MPIfR, GBT), to absolutnie 
niezbędne jest posiadanie konkurencyj
nego, wyrafinowanego oprzyrządowa
nia typu szerokopasmowy spektrometr 
do konstrukcji widm dynamicznych 
gwiazd wybuchowych, spektropolary- 
metr do syntezy miary rotacji Faradaya, 
cyfrowe przetwarzanie w wielowymia
rowej przestrzeni parametrów.

Wysoka czułość pomiarów w niż
szych pasmach (systemy odbiorcze 
z RT32 mogą natychmiast być przenie
sione i eksploatowane na RT90) tworzy 
nadzwyczajne warunki dla obserwacji 
wielu odkrytych już obiektów galaktycz
nych. Zadania badawcze i oczekiwany 
wzrost ich efektywności zebrano w kil
ku podpunktach poniżej. Opracowania 
przygotowali pracownicy naukowi z kil
ku ośrodków krajowych. W przygoto
waniu programów badawczych na RT90

uczestniczą także uczeni z zagranicy, 
w tym głównie z W.Brytanii.

Andrzej Kus

Astronomia galaktyczna
Fizyka gwiazd neutronowych 
— pulsary radiowe

Pulsary radiowe mają na ogół stosun
kowo strome, potęgowe widmo energii 
w odniesieniu do innych nietermicznych 
źródeł radiowych, charakteryzujące się 
indeksem widmowym bliskim wartości 
-2. Jednakże, w wielu pulsarach wystę
puje załamanie widma (turn-over) i spa
dek energii na niskich częstotliwościach 
obserwacyjnych (w okolicach 100 
MHz). Ostatnio pokazano również, że 
występuje grupa pulsarów z maksimum 
energii w widmie powyżej 1 GHz (czyli 
tzw. Gigahertz-Peaked Spectra; GPS). 
Widma tego typu były dotychczas zna
ne wśród innych radiowych źródłach 
punktowych (tzw. GPS extragalctic 
compact sources). Pojawiła się potrze
ba przebadania nowo odkrytych pul
sarów (około 1200) w kontekście po
szukiwania efektu GPS w widmach 
radiowych. Dobre udokumentowanie 
istnienia takich obiektów pozwoli prze
prowadzić badania nad przyczyną tego 
zjawiska.

Do tego celu 90-metrowy radiotele
skop w zakresie częstotliwości obser
wacji od 600 MHz do 10 GHz wydaje 
się być idealnym instrumentem badaw
czym. Szeroka analiza pulsarów z efek
tem turn-over, a w szczególności 
GPS-ów, powinna nas przybliżyć do 
rozstrzygnięcia kwestii, czy obserwo
wany efekt załamania widma jest spo
wodowany absorpcją w magnetosferze 
pulsara, czy jest to utrata wydajności 
mechanizmu promieniowania, czy 
wreszcie zjawisko to występuje wy
łącznie na skutek propagacji sygnału 
przez ośrodek międzygwiazdowy. 
Bardzo ciekawe jest, że GPS-y w pul
sarach są stowarzyszone z bliskim, 
gęstym otoczeniem gwiazd neutrono
wych, które są interesującymi obiekta
mi badań w wyższych zakresach ener
gii fal elektromagnetycznych (tj. X, 
gamma). Udokumentowanie istnienia 
GPS w pulsarach spowoduje przesza
cowanie i zmianę strategii w przyszłych 
projektach badawczych poświęconych 
pulsarom radiowym, takim jak LOFAR
i SKA. Będzie konieczne uwzględnie
nie w poszukiwaniach zjawiska GPS,

B2327-20 GMRT 325.00 MHz 1.644 s Pulso 129

Longitude [ 0 ]
Rys. 1. Rysunek pokazuje silny i wysoko spolaryzowany subpuls w pulsie pojedyn
czym pulsara B2327-20. Przerywana linia odpowiada polaryzacji liniowej (ponad 90%), 
a kropkowana linia odpowiada polaryzacji kołowej (zmieniającej kierunek). Na dolnym 
panelu przedstawiono zmiany kąta pozycyjnego w funkcji fazy pulsu. Ciąg większych 
kropek odpowiada pulsom pojedynczym, natomiast mniejsze kropki poniżej odpowia
dają polaryzacji uśrednionej po kilku tysiącach pulsów. Obserwowana zgodność prze
biegów jest bardzo ważna dla diagnostyki mechanizmu koherentnego promieniowa
nia radiowego pulsarów, wciąż do końca nie rozpoznanego mimo upływu ponad 40 lat 
od odkrycia pulsarów. Obserwacji dokonano w GMRT na częstości 325, obserwacje 
na RT90 pozwolą szczegółowo badać ten mechanizm. 2009ApJ...696L.141M 
Mitra, Dipanjan; Gil, Janusz; Melikidze, George I., Unraveling the Nature of Coherent 
Pulsar Radio Emission
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czyli faktu, że energia pulsara może 
spadać w widmie już w okolicach 
1 GHz.

Innym interesującym obiektem badań 
za pomocą RT90 mogą stać się tzw. 
„part-time pulsars ", czyli obiekty, któ
re wykazują własności pulsarów, ale 
przez dłuższe lub krótsze okresy nie pro
mieniują wcale. Do tej grupy zaliczyć 
trzeba klasyczne „ transienty ”, takie jak 
RRAT-y (Rotating RAdio Transients),
0 których wiemy, że są ratującymi 
gwiazdami neutronowymi, wysyłający
mi promieniowanie w postaci bardzo 
krótkich błysków, trwających zazwyczaj 
wielokrotnie krócej niż ich okres rota
cji. Błyski te są rozdzielone długimi — 
od kilku minut do kilku godzin — okre
sami ciszy. Osobną podgrupę stanowią 
tzw. „ intermittentpulsars", czyli obiekty 
podobne do PSR B 1931 +24, w których 
okresy promieniowania i ciszy są wie
lokrotnie dłuższe (zarówno jedne, jak
1 drugie trwać mogą kilka do kilkunastu 
tygodni). Udało się pokazać, że tempo 
spowalniania rotacji takich obiektów jest 
większe w okresach świecenia niż ciszy. 
Wreszcie pulsaiy „rozbłyskowe”, takie 
jak PSR J 1752+2359, które promieniują 
przez kilkadziesiąt okresów rotacji, po 
czym następuje kilku- kilkunastominu- 
towy okres ciszy.

Wszystkie wspomniane obiekty są 
wdzięcznym celem obserwacji za po
mocą 90-metrowego radioteleskopu. 
Wiemy o nich bardzo mało, a wiele 
wskazuje na to, że wyjaśnienie mecha
nizmów rozświecania się i gaśnięcia 
tego typu obiektów może pomóc nam 
w zrozumieniu mechanizmu promienio
wania „normalnych” pulsarów. Duża 
powierzchnia zbierająca proponowane
go teleskopu będzie tu bardzo pomoc
na, gdyż jednym z ważniejszych aspek
tów obserwacji „part-time pulsars” jest 
kwestia promieniowania tych obiektów 
w okresach ciszy, w szczególności roz
strzygnięcie, czy obserwowany brak sy
gnału jest absolutny, czy też obiekty te 
świecą wtedy, tyle że wielokrotnie sła
biej — w takim wypadku pozorna cisza 
wynikać może wyłącznie z niewystar
czającej czułości obserwacji. Szeroki 
zakres częstotliwości obserwacyjnych 
— od 0,6 do 10 GHz również będzie 
bardzo pomocny w zrozumieniu mecha
nizmów promieniowania i gaśnięcia 
RRAT-ów, pulsarów typu „intermittent” 
oraz rozbłyskowych.

Do możliwych zastosowań 90-metro- 
wego radioteleskopu w dziedzinie ob
serwacji pulsarów można również doli
czyć chronometraż wybranych obiektów 
(w tym także pulsarów z grup wymie

nionych powyżej), badania własności 
pulsów pojedynczych (nulling, dryfu
jące subpulsy, zjawiska pulsów gigan
tycznych), oraz badanie ośrodka mię
dzy gwiazdowego poprzez zjawiska 
rozpraszania i scyntylacji międzygwiaz- 
dowych. We wszystkich tych zastoso
waniach zarówno duża apertura telesko
pu, jak i szeroki zakres dostępnych 
częstotliwości może przynieść istotne 
wyniki naukowe.

Poszukiwanie nowych obiektów, jak 
pokazuje przegląd wykonywany wielo- 
wiązkowym systemem na australijskim 
teleskopie w Parkes, może być szcze
gólnie owocnym programem badaw
czym prowadzonym systematycznie 
przy pomocy wielowiązkowego, wielo
kanałowego nowoczesnego systemu od
biorczego projektowanego dla RT90.

Podsumowując, wymienione cele 
naukowe nie są jedynymi, jakie można 
z powodzeniem realizować w dziedzi
nie obserwacji pulsarów, dysponując ra
dioteleskopem o dużej aperturze (rzędu 
90 m), wyposażonym w czułe odbiorni
ki na częstościach od 0.6 do 10 GHz. 
Natomiast są to projekty, które gwaran
tują sukces publikacyjny i rozgłos za
równo środowiskowy, jak i medialny.

J. Gil, J. Kijak, W. Lewandowski 
LA UZG

Radiowa spektroskopia 
na RT90

Cząsteczki —  molekuły złożone 
z dwóch lub więcej atomów wirują 
wokół osi symetrii, emitując fale radio
we o określonej częstotliwości. Każda 
molekuła ma jednoznaczny wzorzec ta
kich częstotliwości zwanych liniami 
widmowymi, które stanowiąjakby „od
cisk palca” identyfikujący jednoznacz
nie daną cząsteczkę. Eksperymenty la
boratoryjne lub obliczenia modelowe 
pozwalająodtworzyć wzorzec linii wid
mowych molekuły i znakomicie uła
twiają astronomom poszukiwanie mo
lekuł międzygwiazdowych za pomocą 
radioteleskopów. Często jednak obser
wacje wybranych obszarów nieba do
starczają najpierw informacji o liniach 
widmowych, które należy następnie do
pasować do wzorców laboratoryjnych
i teoretycznych, aby zidentyfikować 
cząsteczkę. Tym sposobem odkryto 
w przestrzeni międzygwiazdowej ponad 
145 różnych molekuł, niektóre z nich nie 
były dotąd znane na Ziemi.

Pulse Number Amplitude

800 600 400 200 0 0 0.5 1

Rys. 2. Sekwencja 800 pulsów pojedynczych pulsara B0826-34 o natężeniu kodowa
nym w odcieniach szarości. W górnym panelu przedstawiony jest profil średni tego 
pulsara. Widać niezwykle koherentny dryf subpulsów w pełnym zakresie faz rota
cyjnych pulsara. Obserwacji dokonano w G M RT  na częstośc i 610 MHz. 
2008MNRAS.383.1538B, Bhattacharyya, B.; Gupta, Y.; Gil, J., Results from multifre
quency observations of PSR  B0826-34
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Rys 3. Typowe widma pulsarów wraz z przykładami GPS (Gigahertz-Peaked Spec
tra). Kijak J., Lewandowski W., Gupta Y., ASPC, 407, 341 (2009). Zakres pracy RT90 
0,6 -22 GHz, czułości lepsze niż 0,1 mJy

Bogactwo linii widmowych 
w paśmie 4-24 GHz

W zakresie częstotliwości 4—24GHz 
znanych jest obecnie prawie 600 linii 
widmowych 74 molekuł (Lovas 2010, 
http://physics.nist.gov/PhysRefData/ 
Micro/Html/contents.html). Większość 
z nich, bo prawie 90%, została odkryta 
przez wielkie radioteleskopy o średni
cy >=100 m, a ponad 90 linii nie jest 
jeszcze zidentyfikowanych z żadną mo
lekułą. Mimo tak dużej liczby linii wid
mowych tylko kilkanaście najsilniej
szych ma szerokie zastosow ania 
astrofizyczne z powodu zbyt niskiej czu
łości większości dostępnych instrumen
tów. Są to przede wszystkim linie emi
syjne molekuł OH, H,0, CH3OH i H,CO 
wzmacniane w ośrodku nie będącym 
w równowadze termodynamicznej 
(efekt maserowy). Badania tych linii 
przyczyniły się istotnie do identyfikacji 
gwiazd o silnej utracie masy i obszarów 
formowania gwiazd w całej Galaktyce, 
poznania kinematyki wiatrów gwiazdo
wych i dysków wokół czarnych dziur 
oraz rodzących się gwiazd.

Sondowanie właściwości chłodnej 
i rozrzedzonej materii w Galaktyce

Możliwość detekcji setek linii wid
mowych o strumieniu rzędu ~lmJy po
przez jednoczesne obserwacje kilkudzie
sięciu 200 MHz pasm otwiera nowe 
i szerokie perspektywy diagnostyki wa
runków fizycznych ośrodka między- 
gwiazdowego w Galaktyce, w szcze
gólności jego chłodnej (10-100K) 
i rozrzedzonej (102 -  105 cnr3) składo
wej. Obecnie wiedza o tej składowej 
ośrodka w skali Galaktyki opiera się 
głównie na obserwacjach widm HI, CO 
i OH. W połączeniu z obserwacjami 
w zakresie milimetrowym próbkującym 
przede wszystkim obszary o wyższej 
temperaturze i gęstości, obserwacje 
RT90 przyczynią się do stworzenia do
kładniejszego obrazu warunków fizycz
nych i składu chemicznego neutralnej 
składowej materii międzygwiazdowej 
całej Galaktyki oraz jej ewolucji. Przed
miotem szczegółowych badań widmo
wych w zakresie 4-24GHz może być 
szereg obiektów astronomicznych, ta
kich jak: atmosfery planet, komety, ob
szary formowania gwiazd w skałach 
przestrzennych od 100 pc (olbrzymie 
obłoki molekularne) do 0,1 pc (rdzenie 
ciemnych obłoków) oraz różne klasy 
obiektów pozagalaktycznych.

Poszukiwanie fizyko-chemicznych  
uwarunkowań powstania życia

Obok przeglądów widmowych wy
branych obiektów ważne będą poszuki
wania nowych i obserwacje już znanych 
molekuł organicznych, m.in. takich jak 
metanimina (CH2NH) i cyjanowodór 
(HCN), które w połączeniu z cząsteczką 
wody tworzą glicynę —  najprostszy 
aminokwas. W paśmie 13-24 GHz zna
ne są od niedawna cztery linie glikoal- 
dehydu (CH,OHCHO) oraz dwie linie 
glikolu etylenowego (HOCH2CH2OH). 
Wyznaczenie obfitości złożonych mo
lekuł organicznych będzie bardzo waż
nym krokiem do zrozumienia przebie
gu ewolucji chemicznej od dysku 
protogwiazdowego do dysku protopla- 
netamego w obszarach formowania ma- 
łomasywnych gwiazd. Kompletny atlas 
takich cząsteczek w zakresie fal centy
metrowych uzupełniony przez dane z fal 
milimetrowych i submilimetrowych 
przyczyni się do olbrzymiego postępu 
w zrozumieniu warunków fizycznych 
i pierwotnych uwarunkowań chemicz
nych sprzyjających powstawaniu życia.

Możliwe niespodzianki

Systematyczne badania setek linii 
widmowych może przynieść także nie
oczekiwane wyniki. Znamienny w tym 
względzie jest przypadek molekuły me
tanolu (CH3OH). Po raz pierwszy emi
sję tej cząsteczki w przestrzeni między
gwiazdowej odkryto w 1971 r. (Barrett

i in.) jako serię profili w pobliżu 25 GHz. 
Z powodu dużej liczby obserwowanych 
przejść widmowych stała się ona bar
dzo dobrym, ale jednym z wielu prób
ników gęstości i temperatury w obłokach 
molekularnych i takim pozostała przez 
kolejne prawie 20 lat. Dopiero w 1991 r. 
Menten odkrył przejście 6,7 GHz, które 
„przeoczone” w poprzednich przeglą
dach stało się niezwykle popularnym na
rzędziem identyfikacji obszarów formo
wania masywnych gwiazd, obrazowania 
dysków i wypływów molekularnych, 
a także precyzyjnego wyznaczenia od
ległości w Galaktyce.

Bezpośrednie pomiary pól magne
tycznych

Ważną cechą wielu omawianych li
nii widmowych jest to, że ich szerokość 
dopplerowska jest mniejsza od szeroko
ści rozszczepienia zeemanowskiego. 
Dla przejść o dużym współczynniku 
rozszczepienia (współczynnik g Lande) 
łatwo można mierzyć pole nawet o na
tężeniu ułamków mG.

Szczególnie linie powstające wsku
tek efektu maserowego, które są węż
sze od linii termicznych (np. dla mole
kuły OH szerokość termiczna linii 
w ośrodku o temperaturze 100K wyno
si 0,5 km s~!, podczas gdy obserwowa
ne szerokości linii maserowych tej mo
lekuły są 5 razy węższe) niosą ważne 
informacje o natężeniu i kierunku pola 
magnetycznego. W paśmie 4-24 GHz 
jest kilkadziesiąt przejść widmowych
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Rys. 4. Jeden z wybuchów radiowych obserwowanych u Cyg X-3 (Mioduszewski 
et al., 2001). Na rysunku ztożono pomiary radiowe wykonane na trzech różnych czę
stościach. Samo zjawisko trwało około tygodnia

o dużym współczynniku rozszczepienia 
Zeemana. Ich obserwacje pozwolą bez
pośrednio wyznaczyć natężenia pól ma
gnetycznych w ośrodku o zróżnicowa
nych temperaturach i gęstości, dając 
ważny wkład do opisu pól magnetycz
nych w obłokach molekularnych i wy
pływach gwiazdowych, jego roli w re
gulacji procesów gwiazdotwórczych 
w Galaktyce. Planowane czułości RT90 
umożliwią ponadto eksploracje pól ma
gnetycznych w obiektach pozagalak- 
tycznych. Niezwykle interesujące wy
dają się spektropolarymetryczne badania 
megamaserów za pomocą największych 
radioteleskopów połączonych w sieci 
VLB1, w których RT90 będzie kluczo
wym ogniwem. (Poszerzenie sieci VLBI 
o nowy, wielki teleskop to również wiel
ka szansa nowych możliwości i odkryć 
w dziedzinie spektroskopii, tutaj nie- 
omówionych).

Jak pow stają galaktyki i ew oluują  
galaktyki?

RT90 będzie bardzo użytecznym in
strumentem w badaniu emisji moleku
larnej obiektów w odległościach kosmo
logicznych. Linie milimetrowe molekuł 
odległych obiektów (z> 5) są widoczne 
w paśmie centymetrowym. I tak, po
wszechnie obserwowana linia 110GHz 
molekuły CO emitowana przez obiekt 
przesunięty ku czerwieni o z > 5 będzie 
odbierana przez radioteleskopy na czę
stotliwościach < 18GHz. Dotychczaso

we badania w tych zakresach dotyczyły 
tylko wybranych najjaśniejszych w pod
czerwieni galaktyk i kwazarów. Infor
macje widmowe w szerokim zakresie 
częstotliwości dostarczane przez wielo
elementową kamerę w ognisku RT90 
pozwolą badać obiekty w zakresie 4,5 <

z  < 26,5. (Warto zauważyć, że obserwa
cje spektralne na RT90 będą prowadzo
ne jednocześnie z obserwacjami konti
nuum). Oszacowania kinematyki, 
gęstości gazu z obserwacji CO i innych 
molekuł w zakresie fal centymetrowych 
będą bez wątpienia kluczowe do lepsze
go zrozumienia procesów i mechani
zmów powstawania galaktyk i gwiazd 
we wczesnym Wszechświecie.

M. Szymczak 
CA UMK

Dyskretne źródła galaktyczne
Jednym z najważniejszych projektów 

naukowych, który będzie można reali
zować za pomocą nowego radiotelesko
pu, jest regularny przegląd płaszczyzny 
Drogi Mlecznej. Oprócz badania kształ
tu pola magnetycznego oraz poszukiwa
nia słabych struktur radiowych w naszej 
Galaktyce, takich jak pozostałości po 
wybuchach supernowych, można także 
badać przejściowe zjawiska, które nie
regularnie będą pojawiać się na naszym 
niebie. Za tego rodzaju „rozbłyski” ra
diowe odpowiedzialne jest kilka różnych 
klas obiektów astronomicznych.

W ostatnim czasie obserwuje się 
wzmożone wysiłki naukowców związa
ne z badaniem tzw. rentgenowskich

X
3

E

-30 -20 -10 0 
LSR velocity (km/s)

10

Rys. 5. Profil linii widmowej 6,7 GHz metanolu — zależność gęstości strumienia (1 Jy 
= 10-26 W nr2 Hz-1) od prędkości radialnej względem lokalnego standardu odniesie
nia, protogwiazdy G183.34+0.59. Jakość widma mierzona stosunkiem sygnału do 
szumu po 3-minutowej obserwacji na 32-m RT wynosi tylko 10 (dolny panel), po 6 
godzinach obserwacji wzrasta do 140 (górny panel), co będzie równoważne 3-minu- 
towej obserwacji na 90-m RT
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Zdjęcie pozostałości po supernowej G347.3-0.5 to 
kombinacja obrazów uzyskanych przez obserwa
toria rentgenowskie Chandra (NASA) i XMM-New- 
ton (ESA). Obraz mgławicy pochodzi z XMM-New- 
ton, podczas gdy Chandra koncentruje się na szcze
gółach najbardziej interesującego obszaru (w ram
ce). Fot. Chandra: NASA/CXC/SAO/P.SIane et al.; 
XMM-Newton: ESA/RIKEN/J.Hiraga et al.

układów podwójnych (ang. X-Ray Bi
naries, XRBs). Sądzi się, że są to gwiaz
dy podwójne, gdzie jednym ze składni
ków jest czarna dziura lub gwiazda 
neutronowa. Te układy charakteryzują 
się nieregularnymi, gwałtownymi roz
błyskami w X, kiedy obserwujemy 
u nich wzmożoną aktywność. Gdy pod
czas fazy aktywności są kreowane rów
nież dżety, obserwujemy pojaśnienie na 
falach radiowych. Większą część czasu 
XRBs spędzają jednak w stanie „uśpie
nia”. Średnio w XRBs występuje jeden 
wybuch rocznie, zaś liczbę tych ukła
dów w Gaklaktyce ocenia się na 103-  
-  104(Romani 1992) .Obecnie znamy 
kilkanaście układów tego typu. Panuje 
powszechne przekonanie, że XRBs są

przeskalowaną wersją kwazarów 
i zrozumienie zjawisk fizycznych 
tam zachodzących zdecydowanie 
zbliży nas do rozwikłania fenome
nu aktywnych jąder galaktyk. 
Szczególnie ważny jest fakt, że 
skala czasowa procesów w XRBs 
jest rzędu kilku dni. Na falach ra
diowych również obserwuje się 
nieregularne pojaśnienia. Na rys.4 
przedstawiono zmianę gęstości 
strumienia radiowego jednego 
z XRBs, Cyg X-3. W tym przypad
ku są notowane wybuchy strumie
nia aż do kilku Jy.

Regularne przeglądy Galakty
ki na falach radiowych, prowadzo
ne z dużą czułością pozwolą na 

odkrywanie no
wych układów 
XRBs i zdecy
dowane powięk
szenie bazy ob
serwacyjnej. Pozwoli 
to na wyselekcjono
wanie wystarczającej 
liczby obiektów do ba
dań statystycznych 
i ewolucyjnych, m.in. 
oszacowanie rozkładu 
mas „gwiazdowych” 
czarnych dziur. Ma to 
fundamentalne zna
czenie, jeśli chodzi 
o powstawanie i ewo
lucję układów po
dwójnych.

Jednoczesny mo
nitoring rozbłysków 
w szerokim paśmie ra
diowym, wraz z infor- 
macjami polaryme
trycznymi, umożliwi 
zdobycie unikatowych 
danych obserwacyj
nych, za pomocą któ
rych można badać re
latywistyczne dżety 
produkowane okreso
wo w tych układach.

K o l e j n ą  k l a s ą  
„ p r z e j ś c i o w y c h ” 
obiektów radiowych 
są gwiazdy nowe. 
W tym przypadku za 
promieniowanie ra
diowe odpowiedzial
ny jest szok tworzący 
się podczas eksplozji 
nowej w materii ota

czającej układ. Zjawisko gwiazdy no
wej na falach radiowych trwa o wiele 
dłużej niż w domenie optycznej i mo
że trwać nawet kilka lat. Za pomocą ob- 
serwacji poświaty radiowej gwiazd no
wych można oszacować na przykład 
ilość materii wyrzuconej podczas eks
plozji czy nawet masę białego karła, na 
powierzchni którego doszło do „zapa
lenia” gwiazdy nowej (m.in. Eyres et 
al., 2009). Rys. 6 przedstawia zmiany 
gęstości strumienia radiowego na róż
nych częstościach obserwowane pod
czas eksplozji gwiazdy nowej FH Ser 
w 1970 r.

Odkrywanie/obserwowanie gwiazd 
nowych będzie naturalną konsekwencją 
monitorowania Galaktyki. Szczególnie 
interesujące może być znajdowanie no
wych, które nie są widoczne optycznie 
ze względu na zasłaniającą materię 
międzygwiezdną. Pozwoli to na nowe 
oszacowania ilości tego typu zjawisk 
w Drodze Mlecznej oraz zweryfiko
wanie obecnych modeli teoretycznych 
powstawania i ewolucji układów po
dwójnych.

M. Gawroński, CA UMK

Autorzy są radioastronomami, ak
tywnie pracującymi specjalistami 
w dziedzinach, o których piszą. 
M.Gawroński i W. Lewandowski są 
adiunktami, pozostali zajmują sta
nowiska profesorskie

t-to [Dokij
Rys. 6. Krzywe zmian gęstości strumienia radiowego na 
różnych częstościach gwiazdy nowej FH Serpentis, która 
wybuchła 13 lutego 1970 r. (Hjellming 1990). Widoczna 
jest zmiana zachowania tego obiektu w zależności od dłu
gości fali. Całość zjawiska na falach radiowych może trwać 
nawet kilka lat
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Dyski 
akrecyjne 
a ewolucja 
dżetów

Agnieszka Janiuk

Niniejszy artykuł powstał 
na podstawie referatu 
zaprezentowanego w sesji 
naukowej pt. „Astrofizyczne 
dżety w skali od mikro 
do makro ”, która odbyła się 
na XXXIV Zjeźdź,ie 
Polskiego To warzystwa 
Astronomicznego 
w Krakowie, 
we wrześniu 2009 r.

Dysk akrecyjny -  wizja artystyczna. 
Źródło NASA

Dżety— spolszczona wersja tego 
słowa wydaje się już być zado
mowiona w naszym języku 

(a w każdym razie w codziennym żar
gonie astronomów) — są wąskimi stru
gami plazmy, jakie z okolic bieguno
wych wyrzucają gwiazdy albo jądra 
galaktyk. Najczęściej dżety są badane 
w związku z tzw. obiektami zwartymi 
(w których stosunek masy do rozmiaru 
jest bardzo duży), czyli gwiazdami neu
tronowymi bądź czarnymi dziurami. 
Należy jednak zauważyć, że obecność 
dżetów stwierdza się również w wypad
ku bardziej „zwykłych” gwiazd, na przy
kład takich, które się dopiero tworzą 
z rotującgo obłoku materii protogwiaz- 
dowej lub też młodych gwiazd otoczo
nych dyskami protoplanetamymi.

W skalach od mikro do makro, dżety 
są obecne w mikrokwazarach, błyskach 
gamma oraz aktywnych galaktykach. Te 
pierwsze, to jak gdyby kwazary w mi
niaturze. Są to układy podwójne, w któ
rych następuje przepływ  m aterii

z gwiazdy towarzyszącej (jest to na ogół 
gwiazda ciągu głównego lub olbrzym) 
na składnik zwarty: czarną dziurę lub 
gwiazdę neutronową. Spływająca mate
ria rotuje, tworząc dysk akrecyjny wokół 
zasysającej ją  gwiazdy, zaś dżet wyrzu
cany jest wzdłuż osi symetrii dysku.

Kolejny typ źródeł z dżetami, rów
nież w skali raczej mikro, to błyski gam
ma. Obserwowane wysokoenergetycz
ne promieniowanie gamma pojawia się 
na niebie w postaci jednorazowych, bar
dzo silnych pojaśnień, trwających od 
ułamka sekundy do kilkuset sekund — 
i wszystko wskazuje na to, że źródłem 
fotonów gamma jest krótkotrwały, wy
rzucany z relatywistyczną prędkością 
dżet. Same błyski zostały po raz pierw
szy zaobserwowane już ponad 40 lat 
temu, jednak ich pochodzenie i budowa 
są przedmiotem badań i intensywnych 
obserwacji dopiero ostatnich lat.

W skali makro natomiast dżety są 
znane od dawna jako ogromne, nieraz o 
rozmiarach rzędu kilku kiloparseków
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strugi plazmy wyrzucane z jąder kwa- 
zarów, odkrytych na początku lat 60. 
XX w.

Te ostatnie, wielkoskalowe dżety, są 
widoczne na mapach radiowch, optycz
nych bądź rentgenowskich, przedstawia
jących odległe źródła. Kwazar 3C 47 był 
pierwszy, w którym odkryto klasyczną 
strukturę złożoną z pary radioobłoków, 
co pięknie widać na mapie z VLA 
(rys. 1). Podobnie na obrazie galaktyki 
3C 219 (rys. 2), zbudowanej z nałożo
nych danych optycznych i radiowych, 
widoczne są położone po obu stronach 
jądra dwa pokaźnych rozmiarów obło
ki, zaś w ich kierunku wystrzeliwują 
dwie wąskie strugi gazu. W miejscu, 
gdzie zderzają się one z gęstymi obło
kami, powstają jasne plamy, wzbudza
ne do świecenia na koszt energii kine
tycznej hamującego dżetu.

Inne popularne przykłady dżetów to 
galaktyka aktywna M87 oraz kwazar 
3C273, gdzie również widać wąskie, jas
ne strugi wyrzucane z centrum galakty
ki — tym razem pojedyncze, ponieważ 
kąt widzenia obserwatora sprawia, że 
przeciwległa struga jest dla nas praktycz
nie niewidoczna.

Zdjęcia dżetów wykonane telesko
pem stanowią bezpośredni, obserwa
cyjny dowód na ich istnienie w skali 
makro. Czasami dżet może mieć nie
jednorodną strukturę, gdy na przemian 
sąsiadują ze sobą obszary jaśniejsze 
i ciemniejsze, podobne do zgęszczeń 
i rozrzedzeń (na przykład w obrazie rent
genowskim, optycznym bądź radio

wym). Tego typu budowę dżetu widać 
w 3C273 i M87, a obserwacje te wska- 
zująna niejednostajną aktywność źródeł 
centralnych.

Z kolei na mapach kwazarów można 
wyodrębnić kolejne obszary radiowo 
aktywne, pobudzane do świecenia przez 
uderzający w nie dżet — często są to 
grupy kilku sąsiadujących ze sobą struk
tur o różnym natężeniu emisji, przedsta
wiające jakby historię życia i aktywno
ści galaktyki.

O obecności dżetu świadczyć mogą, 
oprócz ich fotografii w rozmaitych dłu
gościach fali, również inne obserwacje. 
Na przykład analizując promieniowanie 
kwazarów, można stwierdzić, że skład
nik widma o kształcie nietermicznym 
(potęgowym) jest produkowany w wy
niku emisji synchrotronowej przez elek
trony poruszaj ące się wzdłuż linii sił pola 
magnetycznego. Takie elektrony znaj
dują się w plazmie dżetu. Z kolei w wy
padku błysków gamma przesłanką 
wskazującą na to, że promieniowanie 
pochodzi z wąskiego stożka dżetu, są 
rozważania dotyczące energetyki zjawi
ska. Gdyby obserwowany strumień pro
mieniowania był produkowany izotro- 
powo, to wymagana jasność absolutna 
źródła (na ogół znamy odległość, która 
jest wyznaczana na podstawie przesu
nięcia ku czerwieni w widmie poświaty 
optycznej błysku) byłaby zbyt wielka— 
wybuch musiałby mieć energię rzędu 
nawet 1054 ergów! Jeśli jednak promie
niowanie to jest skolimowane w stożku 
o niewielkim kącie rozwarcia, wówczas 

rzeczywista energia 
całkowita wybuchu 
może być nawet 
o k i lk a  r zęd ó w  
wielkości mniejsza. 
Przy relatywistycz
nym ruchu plazmy 
w dżecie jego kąt 
rozwarcia (mierzo
ny w radianach) jest 
odwrotnością czyn
nika Lorentza okreś
laj ącego prędkość 
ekspansji dżetu. Ten 
czynnik w błyskach 
gamma może typo-

0  1 00  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0

time [s]

Rys. 3. Cykl aktywności dysku akrecyjnego w modelu nie
stabilności wywołanej ciśnieniem promieniowania (parame
try dla mikrokwazara —  skala czasowa zmienności rzędu 
sekund)

Rys. 1. Mapa kwazara 3C 47 z VLA

wo mieć wartość 
100, co oznacza, że 
dżet porusza się 
z prędkością stano
wiącą 99,99995% 
prędkości światła.

Radio Galaxy 3C219
VLA 20cm image
Copyright (c) NftAO/AUI 1999

Rys. 2. Kwazar 3C 219

Dżety są nieodłącznie związane 
z występowaniem dysków akrecyjnych, 
aczkolwiek to, w jaki dokładnie sposób 
powstają, jest wciąż pewną zagadką dla 
astronomów. To raczej nadal fakt obser
wacyjny niż prawo fizyki, że obecności 
dżetów bez towarzystwa dysku się nie 
stwierdza — choć na odwrót jest to 
możliwe. Rozmaite obserwacje mówią 
nam, że dżety nie muszą być jednorod
ne i świecić cały czas tak samo. Złożo
na struktura radiowo głośnych kwaza
rów oprócz tego, że może być śladem 
dawnych i obecnych epizodów aktyw
ności jądra, często bywa również „po- 
obracana” tak, jakby dżet w trakcie swo
jej ewolucji zmieniał kierunek (jak na 
mapce, pochodzącej z obecnie przygo
towywanej przez nas pracy Kunert-Baj- 
raszewska i in. 2010; rys. 3.). Z kolei, 
w niektórych stanach mikrokwazara 
GRS 1915+105, dżet jest produkowany 
jednostajnie, a w innych w postaci epi
zodycznych wyrzutów, o czym świadczą 
obserwacje radiowe. Ponadto większość 
błysków gamma (ok. 80%) wykazuje 
substrukturę —  ich krzywe blasku nie 
są pojedynczymi pulsami, lecz składają
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1045+352 4995.240 MHz EVN+MERLIN 
0 20 40 60

100 50 0 -50 -100
MilliARC SEC

Grey scale flux range= -1.78 64.53 mJy/beam
peak flux density=64.53 mJy/beam, beam size=9.77 x 8.05 mas
first contour level=0.55 mJy/beam

Rys. 4. Mapka radiowa kwazara 1045+352. Widoczna jest 
wielokrotna struktura

się z szeregu pików, których czas trwa
nia jest nawet tysiąckrotnie krótszy od 
długości całego błysku. Te wszystkie 
przykłady świadczą o silnej zmienności 
dżetów, w bardzo różnych skalach. Po
nieważ w każdym przypadku z niejed
nostajną produkcją dżetu jest związany 
dysk akrecyjny, naturalne wydaje się 
podejrzenie, że struktura i ewolucja tego 
dysku w jakiś sposób musi odpowiadać 
za obserwowaną zmienność dżetów.

W przypadku mikrokwazarów bar
dzo dobrze działa model niestabilności 
dysku akrecyjnego wywołanej ciśnie
niem promieniowania. W gorącej mate
rii dysku, podobnie jak we wnętrzu 
gwiazdy, ciśnienie całkowite składa się 
z sumy ciśnienia gazu i ciśnienia pro
mieniowania. To ostatnie jest proporcjo
nalne do temperatury w potędze czwar
tej, podczas gdy ciśnienie gazu skaluje 
się liniowo z jego temperaturą i gęsto
ścią. W pewnym zakresie temperatur 
i gęstości powierzchniowych, które od
powiadają określonemu zakresowi od
ległości od centrum (a dokładniej, od 
wewnętrznego brzegu dysku), ciśnienie 
promieniowania jest większe od ciśnie
nia gazu. Ma to decydujące znaczenie 
dla bilansu energetycznego. W bilansie 
tym ciepło, wytwarzane dzięki grawita
cyjnej energii potencjalnej wskutek dzia
łania sił lepkich (lepkość jest proporcjo
nalna do ciśnienia całkowitego), musi 
zostać zrównoważone przez chłodzenie 
promieniste. Gwałtowna, lokalna zmia
na bilansu grzania i chłodzenia sprawia,

że obszar (pierścień) 
dysku staje się nie
stabilny. Układ ter
modynamiczny usi
łuje dostosować się 
do warunków, lecz 
wówczas w zrost 
temperatury pociąga 
za sobą konieczność 
obniżenia gęstości 
i dany pierścień dys
ku akreuje szybciej, 
opróżniając się.
Z kolei wzrost tem
pa akrecji oznacza 
dalszy wzrost tem
peratury — zatem 
nie mamy samore- 
gulacji. Stabilizacja 
warunków może na
stąpić jedynie wtedy, 
gdy dołożymy do
datkowe chłodzenie.
Taką możliwość za
pewnia adwekcja, 
czyli pobranie nad
miaru energii gazu bezpośrednio przez 
połykającą go czarną dziurę, bez wy
świecania jej. Dysk stabilizuje się zatem 
dzięki adwekcji w fazie gorącej, nato
miast w fazie chłodnej dzięki dominacji 
ciśnienia gazu. W warunkach pośred
nich, gdy dominuje ciśnienie promienio
wania, dysk jest niestabilny.

Opisany powyżej w skrócie mecha
nizm powoduje, że dyski akrecyjne 
w pewnych warunkach (zdefiniowanych 

przede wszystkim 
przez średnie tempo 
akrecji, które określa 
zakres temperatur 
w dysku) oscylują 
między stanami go
rącym i chłodnym. 
O scy lac je  tak ie  
skutkują cykliczny- 
mi ro zb ły sk am i 
i pociem nieniam i 
(rys. 4).

W niedawno opu- 
blikowanej pracy 
(Czerny i in. 2009), 
postanowiłyśmy ra
zem z prof. Bożeną 
Czerny z CAMK-u 
zastosować mój mo
del, stworzony ory
ginalnie dla mikro- 
kwazara 1915+105 
(Janiuk i in. 2002),

do wyjaśnienia pozornej nadwyżki mło
dych radioźródeł. Źródła te, określane 
skrótem GPS (od „Giga-Hertz Peak 
Spectrum”), są bardzo zwarte— na ma
pach radiowych mają niewielkie rozmia
ry. Może to wynikać z ich młodego wie
ku, jednak wówczas statystycznie 
byłoby ich o wiele za dużo w porówna
niu z radioźródłami starymi. To tak jak 
w populacji ludzkiej — o ile nie zdarzy 
się jakiś kataklizm czy epidemia, to okre
ślony procent dzieci powinien dorosnąć 
i dożyć określonego wieku. Nasza hi
poteza była taka, iż radioźródła GPS to 
w istocie źródła stare, które już wcze
śniej miały w swoim życiu epizody ak
tywności, a ich obecny wygląd to kolej
na „reaktywacja”. Inaczej mówiąc, 
kwazary, podobnie jak mikrokwazary, 
będą przechodziły fazy „aktywne” 
i „spokojne”. Jeśli jądro kwazara będzie 
w stanie aktywnym, może produkować 
dżet. Jeśli okresowo „wygaśnie”, pro
dukcja dżetu zostanie zahamowana. 
Skale czasowe będą w tym wypadku 
oczywiście odpowiednio dłuższe, rzędu 
tysięcy — milionów lat, ponieważ ko
relują się one z masą centralnej czarnej 
dziury.

W związku z naszą hipotezą wiek 
źródeł, wyliczony na przykład na pod
stawie widma promieniowania synchro
tronowego, powinien być nie dłuższy niż 
czas trwania pojedynczego rozbłysku
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Rys. 5. Próbka radioźródeł GPS; oszacowana jest jasność 
bolometryczna źródeł w zależności od ich wieku. Linią prze
rywaną zaznaczono dopasowanie modelu: teoretyczną za
leżność długości trwania fazy aktywnej od jasności dysku 
(zadanej przez tempo akrecji i masę centralną)
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Rys. 6. Przykładowy profil czasowy błysku gamma, pokazu
jący wielokrotne piki jasności

w modelu dysku. Wyniki (rys. 5) są do
syć obiecujące: zdecydowana większość 
z badanej przez nas próbki źródeł mie
ści się nad teoretycznie wyznaczoną 
linią, pokazującą zależność czasu trwa
nia rozbłysku od średniej jasności dys
ku. Spośród pozostałych, metoda w y
z n aczen ia  w ieku  ra d io ź ró d ła  na 
podstawie kinematyki dżetu podaje tyl
ko górne ograniczenie, więc jest szan
sa, że naprawdę są one młodsze (czer
wone i zielone punkty). Pozostaje kilku 
„maruderów” (oznaczonych na niebie
sko), dla których użyto innej metody wy
znaczania wieku, dającej akurat dolne 
ograniczenie. Nie pasują one do naszej 
hipotezy albo być może po prostu rze
czywiście są to młode źródła, a nie po 
„liftingu”. Są one dosyć słabe i przy tak 
małej jasności odmładzająca niestabil
ność może już nie występować.

A co z błyskami gamma?
U podstawy dżetu emitującego pro

mieniowanie gamma musi również znaj
dować się dysk akrecyjny, co wynika na 
razie z naszej wiedzy o tym, że akrecja 
materii na czarną dziurę jest najbardziej 
wydajnym energetycznie ze znanych 
procesów fizycznych. Samego dysku 
jednak nie widzimy. Jest on tak gęsty 
i gruby, że fotony uwięzione wewnątrz 
niego nie mają szans się wydostać i ra
zem z materią są połykane przez czarną 
dziurę. Sam proces trwa bowiem bardzo 
krótko, średnio kilkadziesiąt sekund, zaś 
m aterii do „skonsum ow ania” je s t 
ogromna ilość, np. spora część otoczki

masywnej gwiazdy, 
h ip e rn o w ej. Tak 
wielkie tempo akre- 
c ji , rz ęd u  m asy  
Słońca na sekundę, 
jest właśnie odpo
w i e d z i a l n e  z a  
ogromną temperatu
rę dysku. Aby go 
chłodzić, emitowane 
są neutrina, powsta
jące w wyniku re
akc ji jąd ro w y ch  
w niezwykle gęstej 
i gorącej materii. Te 
neutrina, anihilując 
z an tyneu trinam i 
ponad powierzchnią 
dysku, mogą stano
wić częściowe zasi
lenie energetyczne wyrzucanego dżetu 
(jednak gros energii do dżetu jest prze
kazywana najprawdopodobniej za po
średnictwem pola magnetycznego, na 
koszt rotacji samej czarnej dziury).

Jak wynika m.in. z moich ostatnich 
badań, zmienność dżetu w błyskach 
gamma może być powiązana z niesta- 
bilnościami w dysku akrecyjnym. Jak 
pokazaliśmy w pracy Janiuk i in. (2007), 
w pewnym obszarze tego dysku, w któ
rym jest on aż tak gęsty i gorący, że robi 
się nieprzezroczysty nawet dla neutrin, 
występuje niestabilność o charakterze 
termicznym.

Pojawiający się wówczas dodatkowy 
wkład do ciśnienia, pochodzący od neu

trin, ma podobny 
charakter jak ciśnie
nie promieniowania 
w „zwykłych” dys
kach mikrokwaza- 
rów. Jego nagłemu 
wzrostowi w pew
nym obszarze d y s
k u  to w a r z y s z y  
przejście fazowe, 
zmieniające skład 
chemiczny plazmy 
poprzez fotodezin- 
tegrację jąder helu 
—  zachodzi ono 
w celu próby wy
równania zmian ci
śnienia. Ten efekt 
stanowi o wystąpie
niu niestabilności 
i fluktuacji jasności 
neutrinowej dysku, 
co może w konse

kwencji prowadzić do zmienności obser
wowanej jako kolejne piki w krzywej 
blasku docierającego do nas błysku 
(rys. 6). W nowo opublikowanej pracy 
Janiuk i Yuan (2010) badamy, w jaki 
sposób położenie i rozmiar obszaru nie
stabilnego zależy od tempa akrecji, lep
kości dysku, a przede wszystkim od ro
tacji czarnej dziury (rys. 7).

Zatem jak się okazuje, całkiem po
dobne m echanizm y odgryw ają być 
może kluczową rolę w ewolucji i obser
wowanej zmienności obiektów tak róż
nych, jak radiogalaktyki, mikrokwaza- 
ry i błyski gamma. Czy jest w tym coś 
zagadkowego? Chyba nie, o ile pamię
tamy, że w sercach wszystkich tych ko
smicznych „bestii” czai się jedno i to 
samo: połykające materię czarne dziu
ry. One same w sobie są oczywiście nie 
lada zagadką.
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W badaniach naukowych zajmuje 
się dyskami akrecyjnymi w aktyw
nych jądrach galaktyk i w rentge
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oraz błyskami gamma
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Rys. 7. Zakres promieni niestabilnego obszaru dysku w  cen
trum błysku gamma, w funkcji spinu czarnej dziury, dla kilku 
wartości tempa akrecji (podane w  okienkach) i lepkości 
dysku (cieniowanie jaśniejsze dla a = 0,1 i ciemniejsze dla 
a = 0,3)
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Sąd

Anatomiczny człowiek z książki Les Tres 
Riches Heures du due de Berry.
Muzeum Condó, Chantilly, XV w.

Jest to również astrologiczny człowiek! 
Znaki zodiaku rozmieszczone na odpo
wiadających im częściach ciała wskazują 
ich tajemne powiązania.

Źródło: Wikipedia Commons

nad
astrologią
Astrologia to nie nauka, 
jeno choroba

M aimonides

Dość dawno temu, było to chyba 
w latach 70. ubiegłego wieku, 
telewizja emitowała cykliczny 

program pod tytułem „Sąd nad. . Po
mysł tych programów polegał na tym, 
że zebrani w studio przedstawiciele róż
nych środowisk dyskutowali nad cieka
wymi, ale przede wszystkim kontrower- 
syjnym i problem am i naukow ym i, 
histoiycznymi itp., przedstawiając argu
menty „za” i „przeciw” w konwencji 
procesu sądowego. Program nie kończył 
się jednak jednoznacznym wyrokiem: 
widz miał sam, na podstawie tego, co 
zobaczył i usłyszał, wyrobić sobie swój 
własny pogląd na daną sprawę. Jednym 
z takich programów był „Sąd nad astro
logią”. Nie potrafiłbym już dziś odtwo
rzyć dokładnie przebiegu dyskusji, pa
miętam jednak, że była ona burzliwa 
i emocjonalna, nie do wszystkich trafiały 
racjonalne argumenty przedstawiane 
przez uczestniczących w niej astrono
mów, a niektórzy z uczestników chęt
niej słuchali bałamutnych stwierdzeń, 
jakie padały ze strony „astrologów”. 
Używam tutaj cudzysłowu, ponieważ—

jak się okazało —  owi „astrologowie” 
potrafili dyskutować o astrologii wyłącz
nie na poziomie gazetowych horosko
pów, zaś jedynym, kto potrafił kompe
tentnie opisać, czym naprawdę były 
układane w średniowieczu horoskopy 
był astronom, mój kolega Marek Abra
mowicz. A czym się to skończyło —  
o tym opowiem nieco później.

Proponuję Czytelnikom, byśmy w ra
mach niniejszego felietonu zabawili się 
wspólnie w taki właśnie „sąd nad astro
logią”. Zacząć wypada oczywiście od 
przeglądu materiałów procesowych.

Zainteresowania człowieka zjawiska
mi zachodzącymi na niebie, a w konse
kwencji narodziny astronomii a wraz 
z nią także astrologii, sięgajączasów naj
dawniejszych. Pierwsze próby zrozu
mienie tych zjawisk, a zwłaszcza ich 
związków z tym, co dzieje się na Ziemi, 
miały przyjść dopiero w miarę rozwoju 
obserwacji astronomicznych oraz po
wstawania pierwszych teorii tłumaczą
cych te zjawiska. Początkowo człowiek 
odnotowywał tylko pewne oczywiste 
fakty, takie jak związek następujących
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po sobie pór roku ze zmienną wysoko
ścią Słońca nad horyzontem w jego ru
chu dziennym po sklepieniu niebieskim, 
jak też ze zmiennym wyglądem nieba 
nocnego. Szczególną rolę w kształtowa
niu przekonań o istnieniu ścisłych związ
ków między wydarzeniami na niebie 
i zjawiskami na Ziemi odegrało odkry
cie przez starożytnych Egipcjan, że wy
stępujące regularnie (w środku lata) co
roczne wylewy Nilu następują wkrótce 
po tzw. heliakalnym wschodzie Syriu- 
sza, tj. po tym, jak wschód Syriusza 
można po raz pierwszy dostrzec na po
rannym niebie tuż przed wschodem 
Słońca.

Zarówno pory roku, jak też wiele in
nych zjawisk astronomicznych były — 
z wielu powodów — czymś niesłycha
nie ważnym w aspekcie praktycznym. 
Zatem nic dziwnego, że możliwość ich 
przewidywania stała się jednym z naj
ważniejszych, jeśli nie najważniejszym 
zadaniem ówczesnych astronomów. We 
wszystkich dawnych cywilizacjach wie
dza astronomiczna stała się więc pod
stawą rachuby czasu i opartego na zja
wiskach astronomicznych kalendarza. 
Najczęściej był to kalendarz księżyco
wy, nawiązujący do faz Księżyca, a za
tem wymagający umiejętności ich prze
widywania. Dodatkowo jednak —

w kontekście zastosowań praktycznych 
— kalendarz księżycowy musiał nawią
zywać także do długości roku słonecz
nego.

Jest niemal pewne, że wielu ówcze
snych astronomów zajmowało się śle
dzeniem ruchu cial niebieskich, kieru
jąc się także, a może przede wszystkim, 
ciekawością —  ciekawością rzeczy, 
świata albo —  jakbyśmy powiedzieli 
dzisiaj —  ciekawością Wszechświata. 
Czy jednak potrafili oni, choćby niektó
rzy, oddzielić aspekt poznawczy od 
aspektu praktycznego, w szczególności 
zaś, czy potrafili się wyzwolić od panu
jącego powszechnie przekonania o ist
nieniu ścisłego związku przyczynowo- 
-skutkowego między zjawiskami na 
niebie i wydarzeniami na Ziemi? Na te 
pytania nie potrafimy dziś odpowie
dzieć. Nie ulega natomiast wątpliwości, 
że to właśnie owe aspekty praktyczne 
były dominujące w odbiorze zewnętrz
nym. Astronomowie byli postrzegani 
jako „przepowiadacze” wydarzeń, 
a astronomia była utożsamiana z astro
logią.

Do powstania i rozwoju astrologii 
przyczynił się także, a może zwłaszcza, 
rozwój wierzeń religijnych. Wystarczy 
przypomnieć, że we wszystkich niemal 
religiach powstałych w starożytności

Słońcu przypisywano atrybuty boskości 
(przypomnijmy tytuł jednej z książek 
Zenona Kosidowskiego —Gdy Słońce 
było bogiem), a niebo nocne było ob
szarem zamieszkałym przez bóstwa oraz 
postacie mitologiczne. Warto w tym 
miejscu zacytować, co pisał na ten te
mat w swojej pięknej Mitologii Jan Pa- 
randowski: Gdy Grek spojrzał na niebo 
wyiskrzone gwiazdami, nie myślał
0 astronomii, lecz widział na nim wiele 
rzeczy dziwnych: całe historie bogów
1 bohaterów, wyhaftowane tymi migotli
wymi światełkami, które Noc, milcząca 
bogini, wysypuje z zanadrza swojej czar
nej szaty. Albowiem gwiazdy były pocho
dzenia boskiego. Przysięgano na nie 
i wzywano je  na świadectwo w ważnych 
sporach. Każda gwiazda była niegdyś 
osobnym bożkiem lub boginką — ślicz
ne potomstwo jednego z Tytanów, Astra- 
josa. Lecz zbuntowawszy się przeciw 
Dzeusowi, uległy te bóstwa przeraźliwej 
mocy jego piorunów i zdruzgotane roz
sypały się po firmamencie pyłem świe
tlistym.

Panteon umieszczonych na sklepie
niu niebieskim bogów greckich powięk
szył się w istotny sposób dzięki odkry
ciu, że wśród tysięcy gwiazd jest kilka, 
które nie zajmują stałego położenia, lecz 
„błądzą” po niebie wśród gwiazdozbio
rów tworzących tzw. pas zodiakalny. 
Były to planety (gr. planao —  błądzę), 
którym nie tylko nadano imiona najważ
niejszych bogów (Zeus, Ares itd.), ale 
wręcz z tymi bogami je utożsamiono. 
Później przejęli to Rzymianie i nie przy
padkiem używane dziś przez nas nazwy 
planet są imionami rzymskich bogów 
(Jowisz, Mars, itd.). Warto przypomnieć, 
że starożytni znali tylko pięć planet: 
Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza 
i Saturna, ale do planet zaliczali także 
Słońce oraz Księżyc, co w sumie dawa
ło magiczną liczbę siedem. Warto też 
przypomnieć, że ich imiona stały się na
zwami dni tygodnia, co w wielu języ
kach dotrwało do czasów współcze
snych. A więc, po kolei: niedziela była 
dniem Słońca (ang. Sunday, niem. Son- 
ntag), poniedziałek — Księżyca (ang. 
Monday, niem. Montag, fr. Lundi), wto
rek — Marsa (fr. Mardi), środa — Mer
kurego (fr. Mercredi), czwartek — Jo
wisza (fr. Jeudi, wł. Giovedi), piątek — 
Wenus (fr. Vendredi), wreszcie sobota— 
Saturna (ang. Saturday).

Powstanie i rozwój astrologii były 
zatem wynikiem połączenia najwcze-

Chociaż sam Kopernik raczej nie parał się stawianiem horoskopów, to tablice zawarte 
w „De revolutionibus” chętnie były używane przez astrologów do dokładniejszego wy
znaczania pozycji planet. Na rysunku horoskop Mikołaja Kopernika nieznanego autora
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śniejszych spostrzeżeń dotyczących re
alnie istniejących związków między zja
wiskami na niebie i wydarzeniami na 
Ziemi (takich jak choćby wspomniane 
wyżej pory roku) z wierzeniami religij
nymi oraz mitologią. Przekonanie, że 
bogowie mają wpływ zarówno na życie 
pojedynczych ludzi, jak też całych spo
łeczeństw, w połączeniu z utożsamie
niem tych bogów z ciałami niebieskimi 
(Słońce, Księżyc, planety), kazało śle
dzić starannie ruchy tych ciał po to, by 
móc ów wpływ przewidywać.

Prawdziwy rozkwit astrologii nastą
pił w średniowieczu. Najważniejszą tego 
przyczyną był niewątpliwie charaktery
styczny dla wieków średnich głęboki 
zastój w rozwoju nauki, wynikający 
z powszechnego braku zainteresowania 
nauką jako taką. Jeśli nawet zabrzmi to 
zbyt drastycznie, najkrócej można to 
podsumować stwierdzeniem, że ciem
nota sprzyja zabobonom. Ówczesny 
człowiek nie czuł potrzeby zrozumienia, 
dlaczego Księżyc wykazuje fazy albo 
dlaczego pada śnieg, chętnie natomiast 
wierzył we wszelkiego rodzaju wróżby 
i zabobony. Przeciętny człowiek był 
oczywiście za biedny na to, by móc za
mówić specjalnie dla siebie horoskop 
u jakiegoś astrologa, toteż musiał zado
wolić się krążącymi z ust do ust prze
powiedniami o bardziej ogólnym cha
rak te rze. Inaczej rzecz  się  m iała  
w przypadku możnych ówczesnego 
świata —  królów, książąt, biskupów —  
dla których posiadanie nadwornego 
astrologa było zarówno punktem hono
ru, jak i pierwszej potrzeby. Podjęcie 
jakiejś ważnej decyzji było bowiem 
zwykle uzależnione od tego „co mówią 
gwiazdy”, czyli od przygotowanego spe
cjalnie na tę okazję horoskopu.

Sporządzenie horoskopu było zada
niem trudnym i czasochłonnym. Wyma
gało głębokiej wiedzy astronomicznej, 
konkretnie zaś umiejętności obliczania 
ruchu ciał niebieskich w celu odtworze
nia ich położeń na tle gwiazd i gwiaz
dozbiorów w momentach, do których 
miał odnosić się horoskop. W grę wcho
dziła zwykle nie tylko data bieżąca, ale 
przede wszystkim dokładna data urodzin 
osoby, której horoskop dotyczył. Ów
cześni astrologowie byli zatem równo
cześnie astronomami. I odwrotnie: nie
mal wszyscy astronom owie owych 
czasów, w tym tak bardzo zasłużeni dla 
rozwoju nauki, jak np. Jan Kepler, byli 
również praktykującymi astrologami

(chlubnym wyjątkiem był chyba tylko 
Mikołaj Kopernik). Trudno się temu 
dziwić. Wszak warunkiem uzyskania 
wsparcia ze strony możnego protektora 
było właśnie uprawianie astrologii, a nie 
odkrywanie praw przyrody. Warto przy 
okazji przypomnieć, że na ówczesnych 
uniwersytetach, jak choćby na Akade
mii Krakowskiej, na równych prawach 
wykładano astronom ię i astrologię. 
Uczciwość każe w tym miejscu podkre
ślić pozytywną rolę, jaką ta symbioza 
odegrała dla rozwoju astronomii.

Rozwój nauki sprawił, że w czasach 
nowożytnych zainteresowanie astrolo
gią znacznie zmalało. Nadal jednak wie
lu ludzi skłonnych jest wierzyć w horo
skopy. Historycy 2 Wojny Światowej 
podają na przykład, że z usług nadwor
nego astrologa (a może nawet kilku 
astrologów) korzystał Adolf Hitler. Wie
dząc o tym, angielski wywiad zatrud
niał również astrologów, by na podsta
wie stawianych przez nich horoskopów 
móc przewidywać decyzje fuhrera Trze
ciej Rzeszy.

Przejdźmy jednak do dzisiejszych 
„horoskopów”, z jakimi stykamy się na 
co dzień w mediach, zwłaszcza tych, któ
re dawniej określane były pogardliwym 
terminem prasy brukowej, a dziś są na
zywane tabloidami. Wspólną cechą tych 
„horoskopów” jest to, że z „prawdziwy
mi” horoskopami nie mają— poza nazwą 
—  nic wspólnego. Taki„horoskop”, ma
jący mieć zastosowanie do wszystkich 
urodzonych danego dnia lub pod danym 
znakiem zodiaku, składa się zwykle z kil
ku ogólnikowych przepowiedni, które—  
najczęściej —  obiecują jakieś życiowe 
sukcesy, znacznie rzadziej zaś niepowo
dzenia. Gdybyśmy przez chwilę potrak
towali taki, Jioroskop” na serio, musieli
byśmy uwierzyć, że podobne sukcesy 
(lub niepowodzenia) czekają wszystkich 
urodzonych pod danym znakiem zodia
ku, a jest ich w samej tylko Polsce ponad 
3 min. Niestety, racjonalne argumenty nie 
trafiają do wszystkich. Wielu ludzi woli 
kierować się irracjonalną wiarą w takie 
„horoskopy”.

Powrócę teraz do mych telewizyj
nych wspomnień sprzed 30 lat. W trak
cie owego programu mój kolega Marek 
Abramowicz, aby zilustrować różnicę 
między prawdziwymi horoskopami 
a „horoskopami” serwowanymi przez 
dzisiejsze media, pokazał sporządzony 
przez siebie —  według „reguł sztuki” 
stosowanych przez średniowiecznych

astrologów —  horoskop swojej córki 
Weroniki (horoskop ten znalazł się póź
niej w jego artykule opublikowanym 
w „Problemach”). Niestety, skutek był 
w ręcz odw rotny do zam ierzonego. 
Wieść o tym, że w studio telewizyjnym 
znajduje się astronom, który stawia 
prawdziwe horoskopy, rozniosła się po 
całym gmachu lotem błyskawicy. I gdy 
po zakończeniu nagrania wychodzili
śmy ze studia, czekała tam na niego gro
mada pań i panienek domagających się 
postawienia im wszystkim takich wła
śnie „prawdziwych” horoskopów!

Powróćmy jednak do naszego „sądu 
nad astrologią”. Czas na wysłuchanie 
argumentów obrony. Oto one. To praw
da, że nie ma żadnego racjonalnego uza
sadnienia ani dla horoskopów, ani —  
tym bardziej —  dla „horoskopów”. Na
leży je  zatem— na równi z innymi wróż
bami i przesądami —  traktować jako 
nieszkodliwe hobby, które czasem może 
nawet przynosić pozytywne skutki. 
Przykłady: optymistycznie brzmiący 
„horoskop” lub wróżba karciana mogą 
nas tylko wprawić w lepszy nastrój, pod
czas gdy przebiegający czarny kot spra
wi, że przez resztę dnia będziemy ostroż
niejsi.

Kolej na oskarżyciela. Oto jego ar
gumenty. Jeśli nawet zgodzić się na to, 
by wiarę w „horoskopy”, wróżby, czar
nego kota i inne przesądy tego typu trak
tować jako hobby, to w żadnym wypad
ku nie jest ono nieszkodliwe. Takie 
hobby jest groźne i niebezpieczne, po
nieważ wiąże się z tolerancją dla irra
cjonalnego myślenia. Ktoś, kto gotów 
jest uwierzyć w gazetowy ,Jioroskop”, 
będzie równie skłonny uwierzyć w wy
drukowane w tej samej gazecie bałamut
ne obietnice jakiegoś polityka, a w in
nych sytuacjach życiowych może łatwo 
stać się ofiarą różnego rodzaju znacho
rów, oszustów itp. Byłoby lepiej, gdyby 
„horoskopy” znikły z mediów, ustępu
jąc miejsca popularyzacji nauki, ale jest 
to, niestety, tylko pobożne życzenie.

Jaki będzie Twój, Czytelniku, wer
dykt w tej sprawie?

Profesor Józef Smak je s t współ
twórcą i wieloletnim dyrektorem 
Centrum Astronomicznego im. Mi
kołaja Kopernika PAN w Warsza
wie, członkiem rzeczywistym PAN 
i byłym Wiceprezydentem Między
narodowej Unii Astronomicznej
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Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 zakończony

Ceremonia zakończenia Między
narodowego Roku Astronomii 
2009 odbyła się w dniach 9 i 10 

stycznia 2010 r. w Padwie, w Auli Ma
gna tamtejszego uniwersytetu, tej samej 
sali, w której prowadził swe wykłady 
fizyki doświadczalnej i astronomii Ga
lileusz. Spotkanie miało oficjalny tytuł 
„Astronomia po roku 2009” (Astrono
my Beyond 2009), a jego celem było 
z jednej strony wstępne podsumowanie 
imprez MRA, a z drugiej przedyskuto
wanie podstawowych celów badań 
astrofizycznych w następnych dekadach 
bieżącego wieku.

Wybitni astronomowie, historycy 
nauki i liderzy obchodów MRA2009 
z różnych krajów dyskutowali o osią
gnięciach MRA, o dziedzictwie Gali
leusza, o roli nauki w społeczeństwie 
i o przyszłości astronomii. Ponadto od
bywało się wiele publicznych imprez 
przygotowanych przez społeczeństwo 
gościnnej Padwy i przez przyjezdnych 
gości, które pokazywały różne aspek
ty badań astronomicznych i ich zna
czenie dla dzisiejszego człowieka. 
Wszystko odbywało się pod wysokim 
patronatem Prezydenta Republiki 
Włoskiej.

Po wstępnych przemówieniach m.in. 
gospodarzy miasta i uniwersytetu, 
przedstawicieli UNESCO i Prezydenta 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
(prof. Robert Williams) rozpoczęła się 
część robocza konferencji. Pierwsza za
brała głos prof. Catherine Cesarski, była 
dyrektor Europejskiego Obserwatorium 
Południowego (ESO) i była Prezydent 
MUA, przedstawiając w ogólnych za
rysach dorobek Międzynarodowego 
Roku Astronomii. To Ona otwierała rok 
temu MRA 2009. Bez wątpienia impre
zy MRA stanowiły największą nigdy 
dotąd nie mającą precedensów, akcję 
edukacyjną na świecie. Uczestniczyło 
w niej 148 krajów, a każdy z nich na 
swój sposób starał się przybliżyć 
Wszechświat człowiekowi ulicy, ste
pów, pustyni, a nawet dżungli. W wie
lu krajach prezydenci, premierzy lub 
inni wysocy funkcjonariusze obejmo
wali nie tylko honorowe przewodnic
two komitetów obchodów MRA2009. 
Nawet Papież Benedykt XVI w pięk

nym przemówieniu mówił o niezwy
kłościach ciał niebieskich i wspaniałym 
rozwoju naszej nauki od czasów pierw
szych odkryć, które nastąpiły w XVI 
wieku. Wiele milionów ludzi napraw
dę odkryło Wszechświat, wiele zrozu
miało, że aby poznawać cudowności 
tam się znajdujące, nie należy niepo
trzebnie świecić w niebo światłami re
klam i miejskich świateł ani wysyłać 
w Kosmos różnych „śmieci”.

W tej krótkiej notatce nie sposób na
wet wymienić tytułów tych imprez 
MRA2009, w których uczestniczyły ty
siące, a nawet miliony ludzi, takich jak
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wielkoformatowe wystawy obrazów 
nieba (ponad 5 tys.wystaw), różnorakie 
parady, np. w Indiach, Brazylii z uczest
nictwem 600 tys. osób i ok. miliarda 
przed telewizorami, parada św. Patrika 
z uczestnictwem 675 tys. osób itd. 
W kwietniowej imprezie „100 godzin 
z astronomią” wzięło udział więcej niż 
3 min osób, z których ogromna więk
szość ujrzała po raz pierwszy w życiu 
niektóre ciała niebieskie przez teleskop. 
Odsyłam Państwa do komunikatu pra
sowego MUA (http://www.iau.org/pu- 
blic_press/news/detail/iau 1001 /) dla 
zapoznania się, też pobieżnego, z cha

rakterem i różnorodnością imprez Roku 
Astronomii na świecie.

Następnej sesji zatytułow anej 
„MRA2009 na świecie” przewodniczyła 
Pani Catherine Cesarsky, a prof. Pedro 
Russo, Lars Chrstensen, Vincenzo Gior
gio i 6 innych mówców z różnych kra
jów przedstawili problemy organizacyj
ne i główne sukcesy MRA2009.

Drugi dzień obrad zaczął się od sesji 
pt. „Dziedzictwo Galileusza”, której 
przewodniczył prof. Roger M. Bonnet, 
były Prezydent Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA). Obok referatów 
dotyczących rozwoju wiedzy o gwiaz
dach i planetach od czasów Galileusza, 
rozważano też rozwój myśli naukowej 
od Jego czasów. Ciekawy był referat 
Ojca George Coyne, dyrektora Obser
watorium Watykańskiego pt. „Galileo 
i Kościół: nauka z tego płynąca”.

Czwarta sesja nosiła tytuł „Nauka 
a społeczeństwo”, a przewodniczył jej 
były Prezydent MUA i dyrektor Gene
ralny ESO prof. Lodevijk Woltjer. W tej 
sesji mówiono o znaczeniu astronomii dla 
różnorakiego rozwoju społeczeństw:
0 astronomii i jej znaczeniu w ekono
mii, w edukacji, myśli filozoficznej
1 w szczególności o wpływie astronomii 
i MRA2009 na społeczeństwa azjatyckie.

Piątej sesji .Astronomia po MRA” 
przewodniczyła prof. Silvia Toress-Pe- 
imbert. Referaty dotyczyły astronomii 
we wszystkich długościach fal, przy
szłych wielkich, naziemnych telesko
pów optycznych i wielkich projektów 
radioastronomicznych. W ostatniej, jak 
gdyby drugiej części piątej sesji, a jed
nocześnie sesji końcowej, mówiono 
o przyszłości kosmicznych badań astro
nomicznych, a obecny prezydent Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej 
przedstawił wizję tej organizacji i astro
nomii po Międzynarodowym Roku 
Astronomii.

Formalnego zamknięcia MRA2009 
dokonał były Prezydent MUA, podob
nie jak Galileo florentczyk, profesor 
Franco Pacini.

Wśród kilkuset uczestników uroczy
stości zamknięcia Międzynarodowego 
Roku Astronomii w Padwie nie zauwa
żyłem ani jednego polskiego nazwiska.

Andrzej Woszczyk
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Sprawozdanie z konferencji „Astronomia 
w edukacji, mediach i kulturze”

Konferencja pośw ięcona roli 
astronom ii w program ach 
szkolnych, jej popularyzacji 

i upowszechnianiu, a także obecności 
w mediach i kulturze, odbyła się w dniach 
10-11 grudnia w Warszawie. Była wy
darzeniem formalnie zamykającym ob
chody Międzynarodowego Roku Astro
nomii w Polsce, a została sfinansowana 
przez PTA oraz CAMK PAN.

Konferencja była udana, choć nie oby
ło się bez smutnych konkluzji. Jedna 
z uczestniczek po pierwszych dwóch wy
kładach wstrząśnięta opuściła salę z ko
mentarzem: , Jak  ma być tylko jedna go
dzina fizyki, to ja  tu dalej nie mam co 
robić”. Tak, nowa reforma szkolna, któ
ra właśnie w tym roku weszła w życie, 
a której treść została omówiona w cza
sie pierwszych dwóch wykładów, prze
widuje tylko jedna godzinę fizyki w li
ceum w programie ogólnym (w profilu 
rozszerzonym niby jest dużo więcej, ale 
jak wiele osób ten profil wybiera?). Ta 
godzina (jedna tygodniowo) przypadnie 
pewnie w pierwszej klasie, a w drugiej 
i trzeciej ma być tylko blok przyrodni
czy z różnymi zagadnieniami, z których 
najbardziej wszystkich zafrapowało 
„Zdrowie i uroda”. No cóż, taki dostali
śmy prezent od Ministerstwa Edukacji 
z okazji Międzynarodowego Roku Astro

nomii. Niestety, żadnego przedstawicie
la Ministerstwa na konferencji nie było.

Toczące się w kuluarach i na sali dys
kusje wskazywały, że licznie uczestni
czący w konferencji nauczyciele i pra
cownicy planetariów bardzo się martwią 
pogarszającym się średnim poziomem 
uczniów, a przede wszystkim ich niechę
cią do myślenia i brakiem umiej ętności 
czytania tekstu, w tym treści zadań, ze 
zrozumieniem. Drobne takie czy inne 
korekty programu nie zmienią łatwo 
tego faktu.

Nie wyręczy nauczycieli prasa czy 
telewizja, bo jak w czasie konferencji ja
sno powiedzieli Piotr Cieśliński („Gaze
ta Wyborcza”) i Wiktor Niedzicki (Tele
wizja Polska SA), gazeta i telewizja są 
po to, żeby zabawić, ewentualnie zainte
resować, ale nie zmęczyć. Co prawda 
Jadwiga Biała z Planetarium Olsztyńskie
go w swoim referacie pokazała, jak to 
XIX-wieczna prasa w Polsce fascynowa
ła się meteorytem Pułtusk, rzetelnie i na
ukowo informując czytelników o zaist
niałym zjawisku przyrodniczym, ale 
chyba wtedy nie każdy czytywał gazety. 
Należały one kiedyś do „kultury wyso
kiej”, zaś czytelnictwo masowe rozwinę
ło się chyba dopiero w XX w. No więc 
może i tak: człowiek przychodzi z pracy, 
to sobie coś lekkiego chce poczytać czy

Prezes PTA prof. Edwin Wnuk uroczyście 
zamyka obchody Międzynarodowego Roku 
Astronomii w Polsce. Fot. J. Drążkowski

pooglądać, żeby się zrelaksować po roz
mowie z nieprzychylnym szefem. O roli 
prawdziwie edukacyjnej prasy i telewi
zji oraz upowszechnianiu przez nie wie
dzy w masowym zasięgu możemy zapo
mnieć. Owszem, warto dbać, aby nawet 
i te „rozrywkowe” materiały się ukazy
wały, aby przeciętny człowiek choćby tak 
ze słyszenia wiedział, że istnieje nauka 
zwana astronomią, na którą również idą 
jego podatki. Pozostająnam również cza
sopisma o niewielkim zasięgu, bardziej 
specjalistyczne, jak choćby „Urania-Po- 
stępy Astronomii” czy „Świat Nauki” 
oraz ewentualnie kanały tematyczne w te
lewizji, takie jak „Discovery”.

W głębszym kształceniu młodzieży 
pozostaje liczyć na zapał nauczycieli fi
zyki i liczne formy aktywności typu koła 
zainteresowań, wspierane przez zawo
dowych astronomów. Szereg takich ini
cjatyw został zaprezentowany w czasie 
konferencji, m.in. przez kolegów z Olsz
tyna, Krakowa czy Niepołomic.

No i jest to nowe medium —  Internet. 
To daje szerokie, dodatkowe możliwości 
nauczycielom, a także poszczególnym 
uczniom, którzy są zainteresowani astro
nomią. Wspaniale rozwija się szeroka 
akcja polskiej wersji programu „Hands 
on Universe”, którą kieruje i którąprzed- 
stawiał Lech Mankiewicz z Instytutu Fi
zyki Teoretycznej. Program ten daje 
m ożliwość zdalnego wykonywania 
prawdziwych obserwacji przez teleskop. 
W szczególności, co istotne z punktu 
widzenina szkół, można je  prowadzić 
w dzień, ponieważ wykorzystuje się te
leskopy automatyczne położone w odpo
wiednio odległej strefie czasowej. To na 
przykład Galaktyczne Zoo 2 —  konty
nuacja i poszerzenie pierwszego progra
mu z tego cyklu, które umożliwiło ty
siącom  uczniów  na całym  świecie 
wykonywanie pracy rzeczywiście uży
tecznej dla zawodowych astronomów 
(klasyfikacja galaktyk), a nawet przynio
sło ostatnio ciekawe naukowo odkrycie 
(„Hanny’s Voorwerp”— nietypowe echo 
świetlne, zauważone w pobliżu galakty
ki spiralnej IC2497, którego nazwa po
chodzi od imienia odkrywczym —  ama-

Kuluarowe rozmowy pań z Tomkiem Lewic
kim — współorganizatorem Podboju Polskich 
Planetariów
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torki astronomii). Pojawiają się możliwo
ści nauczania przez Internet — E-astro- 
nomia. Są rozwijane portale astronomicz
ne, także po polsku. Astronomia „dociera 
pod strzechy” także dzięki przenośnym 
planetariom. Takie urządzenie, wraz z na
dmuchiwaną kopułą, może mieścić się 
w kilku walizkach w bagażniku osobo
wego samochodu i dojechać w najdalsze 
zakątki kraju, dając pokazy na zaprosze
nie zainteresowanej szkoły (jedno z nich 
zawitało do nas na konferencję, a w po
kazach bardzo chętnie uczestniczyli nasi 
znakomici goście, na przykład profesor 
Bralczyk). W międzyczasie, o czym nam 
opowiedziała Weronika Śliwa, postępu
je budowa Centrum Nauki Kopernik, 
w którym stanie piękne, nowoczesne pla
netarium -— w przyszłym roku część eks
pozycji powinna już działać.

Są zatem możliwości, aby społeczeń
stwo mogło z astronomią się zapoznać, 
ale powinno ich być jak najwięcej, 
a przede wszystkim informacja o nich 
powinna być jak najbardziej dostępna.

Ostatnia część konferencji była trosz
kę „dla koneserów” — prezentowano 
astronomię w kulturze i sztuce. Ta obec
ność jest czasami płytka i formalna, ale 
właśnie znajomość kontekstu astrono
micznego, jak uświadomił nam Jarosław 
Włodarczyk, pozwala precyzyjnie oddać 
koncepcję dzieła. Dotyczy to raczej sta
rych mistrzów, choć i w sztuce współ
czesnej inspiracje astronomiczne moż
na znaleźć (nawet dość widowiskowe, 
co pokazał nam Maciej Mikołajewski).

Ogółem, w konferencji wzięło udział 
około 80 osób, wygłoszono prawie 30 
referatów, rozdano 16 galileoskopów 
nauczycielom ze szkół, obejrzano 4 po
kazy w przenośnym planetarium i 3 
wystawy towarzyszące („Astrożarty” 
Jacka Drążkowskiego, plakaty Edyty 
Jurkowskiej oraz wystawę pokonkur
sową „Odkryj swój Wszechświat”). Być 
może konferencję o podobnym profilu 
warto będzie w przyszłości powtórzyć.

Program konferencji wciąż można 
obejrzeć na stronie: http://www.camk. 
edu.pl/Konferencja2009/

Nagrania wykładów oraz krótki fil
mik z konferencji będą wkrótce udostęp
nione do pobrania ze strony interneto
wej PTA.

Bożena Czerny 
Agnieszka Janiuk

2/Q0I0

Toast podczas obiadu konferencyjnego wznoszą autorki sprawozdania wraz z Michałem 
Różyczką
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Międzynarodowy Rok Astronomii w Kielcach

Imprezy popularyzujące astronomię 
w Kielcach i na terenie województwa 
świętokrzyskiego w ramach Między
narodowego Roku Astronomii były or

ganizowane we wtorki po południu. 
Oprócz tego, w ramach programu Fe
niks (współpraca UJ, Uniwersytet Rze
szowski i nasz) skierowanego do mło
dzieży szkół ponadpodstawowych, 
w województwie świętokrzyskim zor
ganizowano różne zajęcia astronomicz
ne, jak też w każdym tygodniu prezen
towano cztery półtoragodzinne zajęcia 
dla zwiedzających (głównie młodzież 
szkolna).

W każdy wtorek, gdy odbywały się 
zajęcia w uczelni, zwiedzający mogli 
zapoznać się z obserwatorium. W ra
mach tej wizyty przedstawiano główne 
narzędzie obserwacyjne, czyli 35-cm 
teleskop Schmidta-Cassegraina wyposa
żony w kamerę CCD i w kopule opo
wiadano o pracy astronoma. Z tarasu 
położonego na dachu budynku wydzia
łu, tuż koło obserwatorium, prowadzo
no pokazy nieba. Używano do tego celu 
kilku narzędzi, z których największe to 
teleskop Newtona o średnicy 20 cm. 
W razie nieodpowiedniej dla obserwa
cji pogody pozostawało oglądanie pa
noramy Kielc. W znajdującej się jedno 
piętro niżej kondygnacji zwiedzano wy
stawę meteorytów z kolekcji Krzyszto
fa Sochy. Tuż obok znajduje się plane
tarium mieszczące 30 osób i tam 
prezentowano standardowy seans pre
zentujący widok nieba nad Kielcami. 
Takich pokazów było w ciągu roku 30, 
a średnia frekwencja to jedna grupa, czy
li 30 osób. Gdy było więcej osób i mie

liśmy dwie grupy, jedna zaczynała od 
seansu w planetarium, a druga rozpo
czynała od zwiedzania obserwatorium.

Co dwa tygodnie odbywały się wy
kłady popularnonaukowe. Prelegenci 
przedstawili następujące tematy: R Flin 
(UJK, Kielce) „Świat galaktyk” (20 I 
2009), R Kankiewicz (UJK, Kielce) 
„Czy grozi nam kosmiczna katastrofa” 
(3 II 2009), J. Krywult (UJK Kielce) 
„Świat gwiazd” (17 II 2009), M. Bier
nacka (UJK Kielce) „Planety innych 
słońc” (3 III 2009), M. Ostrowski (UJ, 
Kraków) „Astrofizyka wysokich ener
gii” (17 III 2009), M. Grzegorczyk 
(ODN, Kielce) „Gwiazdy zaćmieniowe” 
(31 III 2009), P. Rudawy (UWr Wro
cław) „Tajemnicze Słońce” (21 IV 
2009), M. Drabik (UJK Kielce) „Współ
czesne instrumenty astronomiczne” (5
V 2009), J. Kreiner (UP, Kraków) „Czy 
jesteśmy sami we Wszechświecie?” (12
V 2009), K. Socha (PTM) „Kamienie 
z nieba, czyli rzecz o meteorach” (26 V 
2009), M. Kamińska (UJK Kielce) 
„Ośrodek międzygwiazdowy” (9 VI 
2009), I. Włodarczyk (PiOA Chorzów) 
„Rodziny asteroid” (20 X 2009), W. 
Godłowski (UO Opole) „Planety Ukła
du Słonecznego” (3 X I2009), M. Jam- 
roży (OAUJ Kraków) „Podsłuchiwanie 
Wszechświata” (17 XI 2009), K.Bajan 
(UP Kraków) „Dlaczego niebo jest błę
kitne” (1 XII 2009) oraz P. Flin (UJK 
Kielce) „ My i Wszechświat” (15 XII 
2009). Średnia liczba słuchaczy na wy
kładzie wynosiła 35 osób.

W ramach akcji 100 godzin astrono
mii nasze obserwatorium i planetarium 
były otwarte w dniach 4 i 5 kwietnia 
w godzinach od 17.00 do 22.00. Pogo
da dopisała, więc można było prowadzić 
pokazy prawdziwego, a nie tylko sztucz
nego nieba.

Zorganizowano trzy wystawy o te
matyce astronomicznej. Pierwsza z nich: 
„Astrofotografia amatorska” przedsta
wiała głównie prace naszego studenta 
Krzysztofa Szarego, uzupełnione praca
mi innych amatorów astronomii. Wysta
wa była otwarta od 2 do 14 kwietnia 
2009 r. na placu Artystów, czyli w sa
mym centrum Kielc, tuż koło katedry. 
Pozwoliło to dobrze zaprezentować nie
które zagadnienia mieszkańcom miasta.

Druga z wystaw zorganizowana została 
w dniach od 3 września do 31 paździer
nika w Galerii Akademickiej Biblioteki 
Głównej UJK. Ekspozycja ta „Wysłan
nik astronomii — fotografie ze zbiorów 
Feliksa Przypkowskiego” przedstawia
ła odbitki z przezroczy używanych w la
tach 20. i 30. XX w. przez dr. Feliksa 
Przypkowskiego podczas jego wykła
dów popularyzujących astronomię. Za
prezentowano również urządzenie słu
żące do wyświetlania tych przezroczy. 
Wystawę przygotowali: Rafał Zaczkow- 
ski z Muzeum im. Przypkowskich w Ję
drzejowie i Justyna Regulska z Biblio
teki UJK. Trzecia wystawa to również 
prezentacja fotografii „Nowa era odkryć 
— 50 lat NASA”. Wystawę opracował 
Konsulat Generalny Stanów Zjednoczo
nych w Krakowie. Była czynna w dniach 
od 9 do 29 listopada w hallu głównym 
budynku G Wydziału Matematyczno- 
-Przyrodniczego UJK. Udało nam się za
mieścić afisze propagujące wystawę we 
wszystkich autobusach kieleckich, co 
dobrze przysłużyło się frekwencji. Po
nadto tej wystawie patroni medialni po
święcili najwięcej uwagi i jej otwarcie 
zaszczyciły swoją obecnością władze 
uczelni z JM Rektor na czele. Z okazji 
otwarcia tej wystawy wykład „Na co 
nam NASA” wygłosił P. Rudawy.

W organizację Międzynarodowego 
Roku Astronomii 2009 zaangażowani 
byli wszyscy pracownicy Zakładu Astro
fizyki Uniwersytetu Humanistyczno- 
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Monika Biernacka, Marcin 
Drabik, Paweł Kankiewicz i Janusz Kry
wult byli przewodnikami zwiedzających 
po królestwie Uranii, a cała logistyka 
spoczywała na Marcinie Drabiku, któ
rego prywatny telefon był głównym te
lefonem kontaktowym umożliwiającym 
rezerw ację miejsc na imprezach. 
Krzysztof Socha wspomagał nas w trud
nych momentach. W trakcie wystawy 
„50 lat NASA” również nasi studenci 
pełnili rolę przewodników po wystawie 
i zajmowali się wyświetlaniem filmów 
NASA. Imprezy związane z Międzyna
rodowym Rokiem Astronomii pozwoli
ły chętnym na zapoznanie się z niektó
rymi tajemnicami gwieździstego nieba.

Piotr Flin
Gmach Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach 
z kopułą obserwatorium astronomicznego

U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 2/2010



MRA 2009 
w Kielcach

JSt rÓ n o m b

Wykład Pawta Rudawego

Otwarcie wystawy „Nowa era odkryć -  50 lat NASA": zwiedzający 
i wywiad z VIP-ami

Prelekcje Katarzyny Bajan, Moniki Biernackiej i Magdaleny 
Kamińskiej Krzysztof Socha przy swojej kolekcji meteorytów
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Niebo na innych planetach
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Próbne składanie montażu teleskopu

Obserwatorium Astronomiczne PTMA 
przy Planetarium Śląskim

Zdjęcia do tekstu na s. 76

Po lewej: obraz galaktyki 
spiralnej M33

W .IV Urania - Po s t ę p y  a s t r o n o m ii

Wstęgę przecinają: dr Henryk Brancewicz, dr Joachim Otte i Sławomir Setlak 
(przedstawiciel marszałka woj. śląskiego) wnętrze obserwatorium



Międzynarodowy Rok Astronomii 2009

Konferencja naukowa w Częstochowie

W dniach 26-28  listopada 
2009 r. w Planetarium Insty
tutu Fizyki Akademii im. 

Jana Długosza (AJD) w Częstochowie 
odbyła się konferencja naukowa „Astro
nomia —  nauka i wiara”. Uświetniła 
ona częstochowskie obchody Między
narodowego Roku Astronomii.

Minęło 70 lat od męczeńskiej śmier
ci księdza Bonawentury M etlera —  
człowieka gorącej wiary i postępowej 
myśli, któremu badania przyrodnicze, 
a zwłaszcza astronomiczne, służyły po
głębianiu wiedzy o Bogu. Stojąc jakby 
w jednym szeregu z Kopernikiem, Ke
plerem i Galileuszem, głosił potrzebę dą
żenia do jedności między mistycznym 
i naukowym sposobem doświadczania 
rzeczywistości. Zdawał sobie sprawę, że 
ta jedność leży u podstaw postępu ludz
kości zarówno w zakresie materialnym, 
jak i etyczno-moralnym. Uznałem za 
stosowne, w Międzynarodowym Roku 
Astronomii zazębiającym się z Rokiem 
Kapłańskim, zorganizowanie w Często
chow ie konferencji naukow ej dla 
uczczenia pamięci księdza Metlera oraz 
dla odświeżenia refleksji o doniosłej roli 
astronomii w kształtowaniu poglądów 
naukowych i religijnych.

Przed oficjalnym otwarciem konfe
rencji została odprawiona w kościele 
akademickim msza święta za duszę księ
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dza M etlera. M szy przew odniczył 
ksiądz biskup Antoni Długosz. Program 
konferencji obejmował oficjalne otwar
cie oraz trzy, następujące jedna po dru
giej, sesje: Zycie i działalność księdza 
Bonawentury Metlera, Między nauką 
i wiarą oraz Wybrane zagadnienia astro
nomii współczesnej. Konferencja odby
wała się w sali planetaryjnej. Na końcu 
każdej sesji wyświetlono seans. Na ścia
nach korytarza przed samym planeta
rium widniały Astrożarty Jacka Drąż- 
kowskiego. Pod ścianą paradow ała 
wiekowa luneta Metlera, a w gablocie 
za szybą portret Metlera.

W trakcie otwarcia konferencji sło
wo wstępne wygłosili m.in. prorektor 
AJD ds. nauki Józef Drabowicz, dyrek
tor Instytutu Fizyki AJD Arkadiusz 
Mandowski, proboszcz parafii Parzy- 
miechy Tadeusz Klimowicz oraz dyrek
tor gimnazjum im ks. Bonawentury 
Metlera w Parzymiechach Andrzej Kie
pura. Prezes ZG PTMA Henryk Bran- 
cewicz przekazał powstałemu w 2009 r. 
Częstochowskiemu Oddziałowi PTMA 
im. Ks. Bonawentury Metlera histo
ryczną lunetę, której używał Metier 
w obserwatorium pod Jasną Górą do 
1939 r.

Podczas pierwszej sesji ks. prof. Jan 
Związek i prof. Marian Głowacki przy
bliżyli w swoich wystąpieniach sylwet
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kę Metlera jako duszpasterza i przyrod
nika. Mgr Andrzej Kiepura przedstawił 
formy pielęgnowania pamięci o księdzu 
Metlerze w Parzymiechach, w miejscu, 
gdzie proboszczował do samej śmierci 
i gdzie spoczywają jego szczątki. Na
stępnie mgr Jan Wieczorek przedstawił 
szczegóły dotyczące przyjaźni księdza 
Metlera z Kamilem Flammarionem, zna
nym francuskim astronomem i ezotery- 
kiem. Na koniec wyświetlono seanse 
planetaryjne: Cuda Wszechświata i Ice 
Worlds.

Sesję drugą otworzył ks. prof. Kon
rad Rudnicki swoim referatem: Chrze
ścijaństwo a cywilizacje pozaziemskie. 
Ks. Prof. Stanisław Wszołek przedsta
wił filozoficzny wywód na temat: Czy 
„gwiaździste niebo” je s t dowodem na 
istnienie Boga? Następnie, ks. dr Jacek 
Marciniec przedstawił wciąż kontrower
syjny problem: Galileusz — po stronie 
kopernikanizmu i po stronie Kościoła. 
Dr hab. Maciej Mikołajewski przybli
żył stanowisko Jana Pawła II wobec 
nauki, wygłaszając referat: Encyklika 
„Fides et R atio” oczami astronoma. 
Sesję zakończyły dwa lżejsze już wy
kłady. Dr Henryk Brancewicz opowie
dział o zaćmieniach Słońca, jakie miał 
okazję osobiście przeżyć, a dr Walde
mar Ogłoza odsłonił niektóre tajemnice 
dotyczące kalendarza i daty Wielkano-
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Bonawentura Metier1 (1866-1939), wybitny Polak, kapłan 
i astronom, twórca obserwatorium astronomicznego w Czę
stochowie i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Przy
jaciół Astronomii. Studiował astronomię najpierw na Sor
bonie, a następnie w Innsbrucku i Oxfordzie. Przyjaźnił się 
ze znanym francuskim astronomem Kamilem Flammario
nem. Pod jego kierunkiem skonstruował teleskop. Po po
wrocie do Polski osiadł w Częstochowie. Pracował tu jako 
nauczyciel religii i astronomii w miejskich szkołach oraz 

prowadził obserwacje astrono
miczne w swoim obserwato
rium. W roku 1928 zwieńczył 
sukcesem swoje długie stara
nia o zorganizowanie w Często
chowie miejskiego obserwato
rium astronomicznego. Był 
pierwszym prezesem Często
chowskiego Oddziału Polskie
go Towarzystwa Przyjaciół 
Astronomii i z niebywałą pasją 
popularyzował wiedzę astrono

miczną wśród dzieci i młodzieży. Został rozstrzelany przez 
Niemców 2 września 1939 r.

Ksiądz Metier, jako „mąż uczony i zapoznany z Ziemią 
i Wszechświatem wychodził do ludu, niosąc mu wesołą 
nowinę Obywatelstwa Niebios”. Bolało go, że „astronomia 
dla tak wielu, nawet z wykształceniem wyższym, pozosta
je rzeczą obojętną”. Uważał, że „Częstochowa, gród Ma
ryi, powinna dać pożądanym swym gościom pielgrzymom 
sposobność wyjrzenia poza Ziemię, ku innym światom — 
het ku Niebiosom Empirejskim, i stworzyć u stóp Jasnej 
Góry, godne Sanktuarium Narodowego Obserwatorium 
Astronomiczne. Na zegarze słonecznym przed starym ob
serwatorium w parku pod Jasną Górą widnieje wymowna 
inskrypcja autorstwa Metlera:

Quam Virgo Dilexit 
Hic Urbem Ad Astra 
Appellat Et Gentem 

Buona Ventura2
1 O tym wielkim Miłośniku Astronomii „Urania-Postępy Astronomii" pisały 
w nr 5 z 1999 r.
2 Tak Panna umiłowała to miasto, że ku gwiazdom je przywołuje, ku lep
szej przeznaczając przyszłości
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Mgr Tomasz Kisiel — Współczesne 
postrzeganie astronomii — problem ko
munikacji społecznej nauk ścisłych.

Mgr Agnieszka Kuźmicz przedstawi
ła plakat Widma aktywnych galaktyk.

Na koniec ostatniej sesji student Grze
gorz Madej zademonstrował wykonany
osobiście, w ramach pracy magisterskiej, Odnowiony zegar słoneczny przed obserwatorium Metlera pod Jasną Górą odwiedzony przez 
pokaz planetaryjny Człowiek i Kosmos. uczestników konferencji. Fot. A. Leśniczek

ferencję: wszystkim wykładowcom za 
przyjazd i bardzo ciekawe prezentacje; 
Polskiemu Towarzystwu Astronomicz
nemu, reprezentowanemu głównie przez 
jego wiceprezesa — Macieja Mikoła
jewskiego, za pomoc finansową i pomoc 
w organizacji wystawy grafik Jacka 
Drążkowskiego; Akademii im. Jana Dłu
gosza w Częstochowie za udostępnie
nie planetarium i innych pomieszczeń, 
zapewnienie bazy hotelowej oraz ko
nieczną pomoc finansową; prezesowi 
ZG PTMA za przekazanie lunety Me
tlera; dyrektorowi ZS w Parzymiechach 
za wypożyczenie portretu księdza Me
tlera i innych pamiątek; Karolinie Za
wadzie za podarowanie zeszytów „Ura- 
nii-PA”; Marianowi Głowackiemu za 
pomoc w organizacji mszy świętej za 
duszę księdza Metlera; Arturowi Le- 
śniczkowi za fotograficzną obsługę 
konferencji; Katarzynie Marciniak, 
Agnieszce Debudej, Sylwii Kusiak 
i Markowi Morawskiemu— studentom 
fizyki w AJD — za prace przy bezpo
średniej obsłudze konferencji; Tomaszo
wi Kisielowi za techniczną obsługę kon- 
ferencji; Wojciechowi Kanieckiemu za 
remont lunety Metlera; Marianowi Ko
walowi za powieszenie wystawy astro- 
żartów; mojej żonie Magdalenie i córce 
Agnieszce, a także Teresie Rudnickiej, 
za różnoraką pomoc, w tym za wydanie 
kolacji dla przyjezdnych uczestników 
konferencji.

Bogdan Wszołek

Uczestnicy konferencji przy lunecie Metlera. Od lewej: Bogdan Wszołek, Barbara i Marek 
Weżgowcowie, Julita Ozga, Henryk Brancewicz, Karolina Zawada i Jan Wieczorek.

Fot. A. Leśniczek

cy. Sesję zakończył seans w planetarium 
pt. Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej.

W ramach ostatniej sesji wygłoszo
no referaty:

Dr hab. Grażyna Siemieniec-Oziębło
— Nietermiczna emisja gromad galaktyk 

Prof, dr hab. Piotr Flin —  Powsta
wanie struktur wielkoskałowych

Dr Katarzyna Bajan —  Wybrane 
astrofizyczne testy „nowejfizyki"

Dr Dorota Kozieł -Wierzbowska — 
Gigantyczne radiogalaktyki— najwięk
sze z radioźródeł

Dr Włodzimierz Godłowski — Wiel- 
koskałowy rozkład radioźródeł

Dr Bogdan Wszołek — Między - 
gwiazdowe pasma rozmyte

Dr hab. Zdzisław Golda —  Dlacze
go siedem dni?

Dr Karolina Zawada — Krótka hi
storia kosmologii XX wieku

Dr Marek Weżgowiec — Gwałtow
ne oddziaływania w centrum Gromady 
Virgo

Prof. dr hab. Longin Gładyszewski
—  Astronomia w szkole

Po zakończonej konferencji zwiedza
no klasztor na Jasnej Górze wraz z jego 
słynną biblioteką. Po drodze na Jasną 
Górę podziwiano świeżo odremontowa
ne częstochowskie obserwatorium astro
nomiczne, uruchomione staraniem księ
dza Metlera w 1928 r.

Konferencja spotkała się ze sporym 
zainteresowaniem zarówno ze strony sa
mych wykładowców, jak i biernych słu
chaczy. W sumie skorzystało z niej po
nad 70 osób.

Chcę tu wyrazić podziękowanie in
stytucjom i osobom, które w różnoraki 
sposób pomogły mi zorganizować kon
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w kraju

Astronomia Nova

Dnia 22 grudnia 2009 w Sądzie 
Okręgowym w Częstochowie 
zarejestrowano stowarzyszenie 
Astronomia Nova. Powołał je do życia 

dr Bogdan Wszołek, który aktualnie 
pełni funkcję prezesa. Siedziby dla ZG 
Stowarzyszenia użyczyła Akademia 
im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Jego nazwa bezpośrednio nawiązuje do 
tytułu dzieła Keplera z 1609 r., a zało
żenie jest przejawem aktywności w ra
mach obchodów Międzynarodowego 
Roku Astronomii.

Stowarzyszenie stawia sobie nastę
pujące cele:

1. Podnoszenie kultury społeczeń
stwa w zakresie nauk przyrodniczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem astro
nomii i nauk jej pokrewnych.

2. Prowadzenie własnej działalności 
badawczej i naukowej, zwłaszcza w za
kresie astronomii, astrofizyki, astronau
tyki i fizyki przestrzeni okołoziemskiej 
oraz działalności propagującej szeroko 
pojętą edukację w zakresie astronomii 
i dziedzin pokrewnych we wszystkich 
grupach społecznych i wiekowych.

3. Tworzenie i utrzymywanie ośrod
ków badawczych i popularyzatorskich 
(obserwatoria astronomiczne, planeta
ria, parki i ścieżki edukacyjne itp.) wraz 
z odpowiednim zapleczem socjalnym.

4. Budzenie wrażliwości społecznej 
na piękno i nieocenioną wartość natu
ralnego środowiska przyrodniczego 
i na potrzebę umiejętnego w nim funk
cjonowania.

5. Przeciwdziałanie patologiom 
społecznym poprzez ciekawe zagospo
darowanie wolnego czasu młodzieży 
i dorosłych w organizowanych akcjach 
popularyzujących zdobycze astronomii 
i dziedzin pokrewnych.

6. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz 
wyrównywanie szans społecznych ob
szarów słabiej rozwiniętych poprzez 
edukację w zakresie nauk ścisłych 
i wskazywanie ciekawych obszarów 
ich zastosowań, np. w przemyśle ko
smicznym.

7. Budzenie ciekaw ości świata 
i zdarzeń w nim zachodzących poprzez 
organizowanie imprez turystycznych

i wypraw naukowych o wydźwięku 
astronomicznym lub astronautycznym.

8. Promowanie współpracy między
regionalnej i międzynarodowej w za
kresie badań astronomicznych i zadań 
natury astronautycznej dla szybszego 
i pełniejszego wykorzystania nowo
czesnych technik kosmicznych na po
trzeby projektów ekologicznych, me
teorologicznych, telemetrycznych, 
telekomunikacyjnych i innych.

Rysunek Keplera w dziele Astronomia Nova 
obrany jako motyw graficzny dla logo Stowa
rzyszenia

Cele swoje Stowarzyszenie zamie
rza realizować poprzez:

1. Organizowanie i utrzymywanie 
współpracy między przedstawicielami 
różnych dziedzin nauki w Polsce i za 
granicą.

2. Ogłaszanie drukiem i publikowa
nie wydawnictw własnych Stowarzy
szenia.

3. Prowadzenie badań naukowych 
w zakresie astronomii, astronautyki 
i dziedzin pokrewnych.

4. Inspirowanie, popieranie i orga
nizowanie współpracy członków Sto
warzyszenia ze szkołami, placówkami, 
pracownikami naukowymi, instytucja
mi i organizacjami gospodarczymi 
i kulturalnymi w kraju i za granicą.

5. Organizowanie pokazów, od
czytów, wykładów, wystaw, kursów,

warsztatów, sympozjów, szkół, konfe
rencji, konkursów, zlotów, obozów, 
wycieczek i wypraw naukowych i dy
daktycznych z zakresu astronomii, 
astronautyki i dziedzin pokrewnych.

6. Zapoznawanie społeczeństwa 
z działalnością Stowarzyszenia oraz 
rozbudzanie zainteresowań astronomią, 
astronautyką i naukami pokrewnymi.

7. Współpracę z organizacjami, fun
dacjami, instytucjami i ruchami polski
mi i zagranicznymi, które sprzyjają roz
wojowi astronomii, astronautyki lub 
nauk pokrewnych.

8. Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność gospodarczą służącą reali
zacji celów statutowych.

9. Inicjowanie, organizowanie i fi
nansowanie obserwacji astronomicz
nych i badań laboratoryjnych służących 
astronomii, astronautyce i dziedzinom 
pokrewnym.

10. Współpracę z samorządami te
rytorialnymi w zakresie tworzenia in
frastruktury badawczej i edukacyjnej 
z zakresu astronomii, astronautyki 
i dziedzin pokrewnych.

11. Zawiązywanie współpracy part
nerskiej dla realizacji projektów ba
dawczych i edukacyjnych oraz przed
sięwzięć inwestycyjnych.

12. Wnioskowanie o przydzielenie 
środków na realizację celów statuto
wych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Astronomia Nova li
czy na życzliwe poparcie ze strony PTA 
i PTMA oraz zaprasza w poczet swo
ich członków wszystkie osoby (nie tyl
ko zawodowych astronomów i miłośni
ków astronomii), które chcą swoimi 
kompetencjami, talentem i pracowito
ścią sprzyjać budowaniu kultury astro
nomicznej w społeczeństwie.

Adres siedziby Zarządu: 
Stowarzyszenie Astronomia Nova 
Al. Armii Krajowej 13/15 
42-200 Częstochowa

Prezes: dr Bogdan Wszołek 
e-mail: bogdan@ajd.czest.pl 
tel. 518-043-166
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w kraju

Amatorskie Obserwatorium Astronomiczne PTMA 
przy Planetarium Śląskim

r* ^z iew ią tn asty  wiek zachłysnął się 
■możliwościami soczewki. Do- 

prowadzone do perfekcji umie
jętności szlifowania szkła pozwoliły 
budować coraz większe lunety. Ostat
nia luneta, którą zbudowano jeszcze 
w XIX w., to refraktor w obserwatorium 
Yerkes z obiektywem o średnicy 102 cm. 
Od tej pory nie zbudowano większego. 
XX wiek zerwał z refraktorami.

Umiejętność wytwarzania dużych 
tafli szklanych i pokrywania ich warstwą 
metaliczną przyniosła zadziwiające re
zultaty w postaci coraz większych tele
skopów. Największe pojedyncze zwier
ciadła wykonane do tej pory mają ponad 
8-metrowe średnice. Koniec XX w. 
przyniósł teleskopy segmentowe ze 
zwierciadłami o średnicach przekracza
jących 10 m.

Czy warto wobec tego budować jesz
cze małe obserwatoria?

Przy Planetarium Śląskim w Chorzo
wie znajduje się ludowe obserwatorium 
astronomiczne, zbudowane w połowie 
lat 50. ubiegłego wieku. Wyposażone 
zostało w refraktor soczewkowy o śred
nicy obiektywu 30 cm klasy E oraz 
astrokamery Sonnenfelda (czteroso- 
czewkowe tryplety) o średnicy obiek
tywu 20 cm. Już w czasie budowy 
instrumenty te należały do nieco prze
starzałych. Astronomia optyczna odeszła

już na dobre od konstrukcji soczewko
wych, które nie pozwalają w wystarcza
jącym stopniu pozbyć się aberracji chro
matycznych, a tym samym nie dają 
możliwości pozyskiwania poprawnych 
obrazów ciał niebieskich. Z tego też 
powodu producenci monochromatycz
nych klisz fotograficznych, używanych 
dotąd w astrokamerach, już wiele lat 
temu zaprzestali ich produkcji. Wyczer
panie posiadanych zapasów klisz foto
graficznych zmusza do sięgnięcia po 
współczesne, elektroniczne systemy za
pisu obrazu, np. kamery CCD. Niestety, 
zderzenie technologii CCD z wieloogni- 
skowymi układami soczewkowymi nie 
daje wystarczająco dobrych rezultatów. 
Stąd pomysł, aby pozostawić dotychcza
sowe obserwatorium bez zmian, jako 
sprawne, służące nadal do publicznie do
stępnych obserwacji ciekawych zjawisk 
astronomicznych, takich jak komety, za
ćmienia, zakrycia, przejścia itp., zaś 
w pobliżu planetarium zbudować wol
no stojące nowe obserwatorium.

Pomysł budowy nowego obserwato
rium pojawił się na początku bieżącej 
dekady w rozmowach z panem Janem 
Paltem, wówczas najstarszym pracow
nikiem Planetarium Śląskiego, a jedno
cześnie znakomitym fachowcem w dzie
dzinie optyki instrumentalnej. Jednak 
zamysł wydawał się wtedy niemożliwy

do zrealizowania, zwłaszcza przez dwie 
osoby, a niedługo potem pan Palt prze
stał pracować w Planetarium. Idea jed
nak nie zgasła. Potwierdzenie, że budo
wa takiego obserwatorium stanowi 
wartość, pojawiło się także później 
w rozmowie z prof. Andrzejem Stro- 
blem — na początku 2004 r.

Należało więc znaleźć sprzymierzeń
ców i spróbować. Przy Planetarium ma 
swą siedzibę Śląski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii 
(PTMA), którego członkowie mająduże 
doświadczenie w budowaniu amator
skich teleskopów. Dyrektor Planetarium, 
Jacek Szczepanik, wyraził zgodę na bu
dowę obserwatorium w pobliżu Plane
tarium i pomógł w zdobyciu zgody na 
powstanie nowego obiektu w Parku, 
wydaną przez prezesa WPKi W.

30 kwietnia 2004 r. grupa członków 
Śląskiego Oddziału PTMA rozpoczęła 
szlifowanie zwierciadła głównego przy
szłego teleskopu. Płytę szklaną o śred
nicy 50 cm przekazał na ten cel Jan Palt.

Od samego początku pojawiało się 
pytanie: Czy warto budować obserwa
torium na rozświetlonym Śląsku?

Najpierw trzeba było to sprawdzić. 
Członkowie PTMA wykonali mały 
montaż w celu sprawdzenia jakości 
zdjęć wykonywanych w rozświetlonym 
terenie. Montaż był naprawdę imponu
jący, np. wygięty, nagwintowany pręt 
M10 z nakrętką napędzaną silnikiem 
krokowym służył jako napęd w dekli
nacji. Na montażu umieszczono refrak
tor apochromatyczny SkyWatcher 
SW80ED, zaś obiektyw MTO 1000 
z małą kamerką przemysłową służył 
jako autoguider. I to zadziałało! Dzięki 
temu sprawdzono elektronikę i oprogra
mowanie sterujące napędem przyszłe
go teleskopu.

Zdjęcia wykonywano między inny
mi z tarasu Planetarium, stosując filtry 
wygaszające miejskie światła. Rejestra
cji dokonywano przerobionym aparatem 
Canon EOS 300D. Pomysłodawcą tego 
„prototypu” był Tomasz Piwek — jeden 
z członków naszego Oddziału. I to Jego 
aparat uległ „przeróbce”. Zawartość apa-Szllfowanie optyki
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Gromada galaktyk w Lwie

ratu fotograficznego została wyjęta z obu
dowy. Następnie rozdzielono chip CMOS 
od reszty elektroniki tak, by pomiędzy 
niego i elektronikę wstawić ogniwo Pel- 
tiera. Całość umieszczono w hermetycz
nej „mydelniczce” z sorbentem wilgoci. 
Dodatkowo ciepło z Peltiera odprowa
dzane było radiatorem z procesora chło
dzonym cieczą. O bieg w ym uszała 
pompka do akwarium. Nieprawdopo
dobne? A jednak— zdjęcia M 33 (w.IV) 
i gromady galaktyk w Lwie wykonał To
masz Piwek tą maszynerią z dachu domu 
na rozświetlonym Górnym Śląsku.

Najsłabsze gwiazdy zarejestrowane 
refraktorem 80 mm były około 15 wiel
kości gwiazdowej, mimo silnie rozświe
tlonego miejskiego tła nieba. Wszystko 
to dzięki współczesnej technice cyfro
wej pozwalającej w znacznym stopniu 
zniwelować niedogodności wynikające 
ze złych warunków obserwacyjnych. 
Jeszcze niedawno tylko największe ob
serwatoria wykonywały takie zdjęcia 
nieba, jakie dziś potrafi zrobić wielu 
amatorów w swoich przydomowych ob
serwatoriach. Stąd też i coraz częściej 
amatorzy stają się odkrywcami nowych 
komet, planetoid czy supernowych. Za
tem małe obserwatoria mają swoje za
danie do spełnienia. Samo zaś badanie 
nieba ma w sobie przecież nie tylko 
wydźwięk naukowy, ale też jest niewąt
pliwym źródłem głębokich doznań es
tetycznych.

Postanowiliśmy więc, że warto!
Spotykając się raz w tygodniu —  za

wsze w piątki —  ukończyliśmy szlifo
wanie optyki po ... półtora roku.

Pan Jan Palt, będąc już na emerytu
rze, do końca prowadził z nami konsul
tacje w sprawie optyki nowego telesko

pu. Nie doczekał końca budowy. Człon
kowie Śląskiego Oddziału PTMA Jego 
imieniem nazwali wybudowane przez 
siebie obserwatorium.

Gdy optyka teleskopu była gotowa, 
należało się zabrać za konstrukcję (mon
taż) teleskopu oraz odpowiednie dla nie
go opakowanie, czyli budynek.

Należało stworzyć projekt i poszukać 
pieniędzy. O ile projektowanie nowych 
rzeczy graniczy z działalnością arty- 
stycznąi bywa przyjemne, o tyle poszu
kiwanie pieniędzy na realizację tych pro
jektów to już inny problem. Dlatego tym 
bardziej chcę podziękować Miastu Cho
rzów, a szczególnie Prezydentowi dr. Jo
achimowi Otte oraz Prezesowi Zarządu 
Głównego PTMA, dr. Henrykowi Bran- 
cewiczowi, którzy nasz projekt wsparli 
i bez których jego realizacja byłaby nie
możliwa.

Ciekawa jest sama grupa realizująca 
projekt. Zanim rozpoczęto budowę ob

serwatorium, członkowie Oddziału spo
tykali się raz w miesiącu na spotkaniu 
statutowym. Od rozpoczęcia realizacji 
projektu spotykają się raz w tygodniu. 
Zawsze w piątek na dwie, trzy godziny. 
Wcześniej nic o sobie praktycznie nie 
wiedzieli oprócz tego, że poza swoją 
działalnością zawodową interesują się 
astronomią. Aż tu nagle okazuje się, że 
ktoś potrafi spawać, ktoś inny jest me
chanikiem, elektrykiem, inform aty
kiem. .. Ci ludzie doskonale się uzupeł
niają, tworząc całkiem zgrany zespół.

Skład zespołu: Marek Ledwoń —  
prezes Śląskiego Oddziału PTMA, Kry
stian Kurka, Piotr Górzański, Antoni 
Skowron, Paweł Błaszak, Damian Jabłe- 
ka, Henryk Zachłod, Tomasz Piwek, 
Adam Mierzejewski, Kazimierz Kosz, 
Bogdan Kawalec, Jan Konior, Jan Rzep
ka, Dariusz Szczepański, Ryszard Gó
recki, Jerzy Paliga, Tomasz Marcinkie
wicz oraz piszący te słowa. Do projektu

na rozkładówce:
Centrum Drogi Mlecznej

Nowy obraz środka Drogi Mlecznej, uzyskany przez NASA 
z trzech wielkich obserwatoriów kosmicznych: teleskopów 
Chandra (promieniowanie X — kolor niebieski i fioletowy), 
Hubble’a (bliska podczerwień — kolor żółty) i Spitzera (pod
czerwień — kolor czerwony). Pokazuje on centrum na
szej Galaktyki poprzez zasłaniający je pył i ujawnia dużą 
aktywność w pobliżu galaktycznego jądra. Sam środek 
Drogi Mlecznej znajduje się w pobliżu jasnego, białego 
obszaru z prawej strony i trochę poniżej centrum obrazu 
(Sagittarius A). Cały obraz ma rozmiar 32 * 16 min łuku, 
czyli jest porównywalny do Księżyca w pełni.
Źródło: NASA (http://chandra.harvard.edu/photo/2009/ 
galactic/)
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Przeniesienie kopuły 
włączyła się także młodzież gimnazjal
na (obecnie uczniowie szkół ponadgim- 
nazjalnych): Arek Rak, Marcin Breguła 
i Paweł Obszański.

Nie wszystko oczywiście można było 
wykonać we własnym zakresie i własny
mi siłami. Nie było jednak problemów 
ze znalezieniem wykonawców poszcze
gólnych podzespołów. W bliskim są
siedztwie znaleźliśmy zarówno odlew
nie aluminium czy żeliwa, jak i zakłady 
mechaniki maszynowej wykonujące 
przekładnie czy inne elementy precyzyj
ne. Im wszystkim należą się także ser
deczne podziękowania za wsparcie, bez 
którego obserwatorium powstawałoby 
znacznie dłużej.

Składanie i dopasowanie elementów 
teleskopu w działające urządzenie, jak 
gigantyczne puzzle, dokonało się ręka
mi miłośników astronomii. Gotowy

Budynek z zewnątrz

montaż pozostawiono na tarasie Plane
tarium na ponad pół roku dla wysezo- 
nowania wszystkich elementów spawa
nych. Podobnie postąpiono z samą 
kopułą, której konstrukcja spoczywała 
przez dwa lata pod gołym niebem, za
nim pokryto ją  laminatem i przeniesio
no na budynek obserwatorium.

Wszystko to wymagało zaangażowa
nia, wiedzy, umiejętności, a przede 
wszystkim poświęcenia czasu. Przez 
pięć i pół roku członkowie PTMA spo
tykali się co piątek po południu, poświę
cając to, co człowiek ma najcenniejsze 
w życiu — czas! Wreszcie jednak na
stał oczekiwany dzień otwarcia. 25 li
stopada 2009 r. przecięto wstęgę.

Nasz teleskop został zaprojektowa
ny i zbudowany przez amatorów astro
nomii, więc i obserwatorium będzie 
amatorskie. W wielu miejscach wykoń

czenia mogą budzić zastrzeżenia, 
ale najważniejsze jest to, że dzia
ła. Zaprojektowano teleskop 
dwuogniskowy, z kamerą umiesz
czaną bezpośrednio w ognisku 
pierwotnym  bądź wtórnym. 
Ogniskowa zwierciadła główne
go wynosi 250 cm (jasność 1:5), 
drugie ognisko jest tworzone 
w dość rzadko spotykanym ukła
dzie Gregory’ego, z wtórnym 
zwierciadłem elipsoidalnym, 
zwiększającym ogniskową cztero
krotnie (jasność 1:20). Obydwa 
ogniska są umieszczone wewnątrz 
tubusa teleskopu (zwierciadło 
główne nie jest przewiercone). 
Takie rozwiązanie pozwala pro
wadzić obserwacje w ognisku 
pierwotnym, bez demontażu 
zwierciadła wtórnego, gdyż kame-

Szafa z komputerami

ra i tak mieści się w jego cieniu. Montaż 
teleskopu jest paralaktyczny, typu angiel
skiego, napędzany dwoma silnikami kro
kowymi przez przekładnie ślimakowe. 
Obserwacje będą prowadzone przez ka
merę ccd SBIG ST8.

Niestety, od uruchomienia obserwa
torium nie było wystarczająco dobrej 
pogody, aby wykonać pierwsze obser
wacje. Gdy uda się zrobić dobre zdję
cia, z pewnością zaprezentujemy je 
w „Uranii”.

Budynek ma średnicę wewnętrzną 
5 m i jest to najmniejsza średnica, przy 
której teleskop mieści się w środku. 
Budynek jest piętrowy. Teleskop stoi na 
piętrze pod kopułą, zaś na parterze 
umieszczono komputery do sterowania 
teleskopem i do zbierania obrazów z ka
mery oraz sterowniki do silników pro
wadzących oraz fokusera. W czasie ob
serwacji nikt nie powinien przebywać 
przy teleskopie (chyba że w kasku). 
W dniu otwarcia, goście zwiedzający 
obserwatorium, nie widząc okularu, czę
sto zadawali jedno pytanie: gdzie tu się 
patrzy? Padała mało satysfakcjonująca 
odpowiedź: piętro niżej obrazy nieba 
widać na ekranie komputera. To mało 
romantyczne. W projekcie teleskopu 
miejsce na wyciąg okularowy było prze
widziane, ale ostatecznie z niego zrezy
gnowano. Jednak z tego powodu także 
w rozmowach z samymi twórcami tele
skopu da się wyczuć nutkę zawodu. Być 
może kiedyś zostanie zamontowany 
wyciąg okularowy, a wtedy staną się 
dostępne także obserwacje wizualne.

Stefan Janta

Zdjęcia: Paweł Błaszak, Bogusław Kawalec, 
Dariusz Porada, Gabriela Sowa i Barbara 
Osiejuk
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DOŁĄCZ DO GRONA ODKRYWCÓW. Jux siódma supernowa została odkryta naszym teleskopem!

£

Sky-Watcher
Synta Sky-Watcher DOB 6*........ 869 zł
Synta Sky-V\fatcher DOB 8"......1329 zł (
Synta Sky-Watcher DOB 10".... 1999 zł 
Synta Sky-Watcher DOB 12“....2999 zł
Synta Sky-Watcher DOB 8"rozsuwany.......1449 zł
Synta Sky-Watcher DOB 10" rozsuwany....2149 zł 
Synta Sky-Watcher DOB 12" rozsuwany. ..3599 zł
Synta BKP13065 EQ2.......769 zł
Synta SK1309 EQ2........... 599 zł
Synta BKP15075EQ3-2.. 1249 zł
Synta BKP2001EQ5........ 2199 zł
Synta 909AZ3.................... 599 zł
Synta 9 0 9 .......................... 399 zł
Synta 1021EQ3-2........... 1649 zł
Synta 1206EQ3-2..........  1949 zł
Synta BKMAK102.............  749 zł
Synta BKMAK127........... 1299 zł
Synta BKMAK150........... 2549 zł
Synta MAK180................  3599 zł

/ ,

Crayford 2’ do Newtona CRF001 ...........................349 zł
. Crayford 2 ' z mikrofokuserem 10:1 M-CRF086... 549 zł 

Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-CRF230... 459 zł 
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-SCT001... 459 zł 
Crayford 2 ' z mikrofokuserem 10:1 M-MLP230... 459 zł
Tuba optyczna GSO MT-800................................. 1999 zł
Tuba optyczna GSO MT-1000................................1999 zł
NLA001 Newtonian Kolimator 1.25"......................  199 zł

/ H s .  
tr

i

Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka

Nikon Action VII 8x40...... ?40 Zł
Nikon Action VII 7x50...... ?90 zł
Nikon Action VII 10x50... 305 zł
Nikon Action VII 12x50... 340 zł
Nikon Action VII 16x50.... 390 zł
Nikon Action EX 7x35..... 4R0 zł
Nikon Action EX 8x40..... 500 zł
Nikon Action EX 7x50..... 535 zł
Nikon Action EX 10x50... 565 zł
Nikon Action EX 12x50... 630 zł
Nikon Action EX 16x50... 680 zł

Meade LightBridge 8" Pyrex De Lux.....2295 zł
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux.. .2995 zł 
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux....3895 zł 
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux.. .9899 zł
Meade LX200 ACF 8".......15999 zł
Meade LX200ACF 10"......18999 zł
Meade LX200ACF 12*......26999 zł
Meade LX200ACF 14’ ......39999 zł
Meade LX200ACF 1 6 '......84999 zł
Meade" SN LXD-75 6".......4999 zł
Meade" SN LXD-75 8"........ 6299 zł
Meade" SN LXD-75 10"......6999 zł
Meade ETX 80 AT...............1299 zł
Meade ETX 90 PE.............  2799 zł
Meade ETX 125 PE........... 4199 zł

LUMICON

ooooo
Filtr kometarny "Lumicon" Swan Band 1,25"....375 zł
Filtr kometarny "Lumicon" Swan Band 2"......... 730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 1,25".... 375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 2"......... 730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" H-beta 1,25"......... 375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" H-beta 2"............... 730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" OKI 1,25"............... 375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" OIII 2".....................730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" UHC 1,25".............375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" UHC 2"...................730 zł

Filtry Baader
SemiAPO 1,25\...279 zł
Semi APO 2’ .......409 zł
Solar Continuum1,25*... 209 zł
Solar Continuum 2’ ........ 339 zł
UV / IR cut 1,25"... 165 zł
UV / IR cut 2*........ 249 zł
UHC-S 1,25* . 199 zł
UHC-S 2*........ 379 zł
O-III 1,25*....255 zł
O-III 2*........ 419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25’ .... 155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2*......... 269 zł
Filtr słoneczny folia....................... 10 zł /  dm

U^WIUIAMOMICS / 

i i i

Wyciągi Baader

Wyciąg 2* Crayford NT......... 829 zł
Wyciąg 2’  Crayford RT........  909 zł
Wyciąg 2* Crayford SCT......809 zł
Wyciąg 3’  Crayford RT.......1139 zł
Korektor komy 2*...................469 zł O

Okular W-0 SWAN 9 mm 1,25”.......299 zł
Okular W-0 SWAN 15 mm 1.25"..... 299 zł
Okular W-0 SWAN 20 mm 1,25"..... 309 zł
Okular W-0 SWAN 25 mm 2"...........449 zł
Okular W-0 SWAN 33 mm 2"...........449 zł
Okular W-0 SWAN 40 mm 2"...........459 zł

SKY PUBLISHING
Starry Night Enthusiast 6.0..................... 399 zł
Starry Night Pro 6.2.................................650 zł
Starry Night Pro Plus 6.2.....................  1050 zł
Pocket Sky Atlas......................................  79 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe...........219 zł
Sky Atlas 2000.0 Field - laminowany..... 269 zł

Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200......7549 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........4399 zł

on=*iofsi

m

T olpclrn n  (tin

Filtr Słoneczny Orion 4,57*....549 zł 
Filtr Słoneczny Orion 5,81’ .. .339 zł 
Filtr Słoneczny Orion 9,25’ ....635 zł
Kamera StarShoot AutoGuider.........................................1099 zł
Kamera StarShoot Pro V2.0 Deep space CCD Color...7299 zł
Sterownik grzałki Dew Zapper Pro 4 Channel
Dew Prevention System.......................................................679 zł

COR NADO Vixen
Teleskop słoneczny "Coronado" SolarMax 40/10 
Teleskop słoneczny "Coronado" PST..............

Astrokrak 
Złączki i redukcje

Redukcja M42x1 / Canon EOS...49 zł
Redukcja M42x1 / Nikon.............49 zł
Redukcja M42x1 / Sony Alfa..... .49 zł
Redukcja M42x1 / Olympus...... .49 zł
Redukcja M42x1 / Pentax...........49 zł
Redukcja T2 / Canon EOS........ 49 zł
Redukcja T2 / Nikon................... 49 zł
Redukcja T2 / Minolta AF.......... 49 zł
Redukcja T2 / Olympus..............49 zł
Redukcja T2 / Pentax.................49 zł
Redukcja SCT/M42x1...............49 zł
Redukcja M42x1 / WEB do SPC900....  79 zł
Wyciąg przesuwny 1,25" do Newtona... 149 zł
Złączka 2" / M42x1 z gwintem filtrowym..................59 zł
Złączka 1,25" / M42x1 z gwintem filtrowym............49 zł
Redukcja M42x1 / WEB do SPC900........................59 zł
Redukcja 1,25" / WEB do SPC900...........................49 zł
Redukcja 23,2mm / WEB........................................ 39 zł
Redukcja 23,2mm / WEB do SPC900..................... 39 zł
Złączka okularowa M42 / 2" z Clamping ringiem.... 69 zł
Wyciąg przesuwny 1,25" do Newtona................... 149 zł
Wyciąg przesuwny 1,25" do refraktora..................159 zł
Wyciąg przesuwny 2" do Newtona.......................  199 zł
Wyciąg przesuwny 2" do refraktora....................... 219 zł

Okulary NPL

Plóssla "Vixen"NPL 6mm.......109 zł
Plóssla "Vixen"NPL 10mm.... 109 zł
Plóssla "VixenMNPL 15mm.... 115 zł
Plóssla "Vixen"NPL 20mm.....135 zł
Plóssla "Vixen"NPL 25mm.... 115 zł
Plóssla "Vixen"NPL 30mm.....165 zł
Plóssla "Vixen"NPL 40mm.....165 zł

Okulary NLV

Lantanowy NLV 2,5mm....519 zł
Lantanowy NLV 4mm.......489 zł
Lantanowy NLV 5mm.......449 zł
Lantanowy NLV 6mm.......429 zł
Lantanowy NLV 9mm.......449 zł
Lantanowy NLV 10mm.....429 zł
Lantanowy NLV 12mm.....449 zł
Lantanowy NLV 15mm.....449 zł
Lantanowy NLV 20mm.....519 zł
Lantanowy NLV 25mm.....519 zł

Okulary LVW

Lantanowy LVW 3,5mm....879 zł
Lantanowy LVW 5mm.......879 zł
Lantanowy LVW 8mm.......819 zł
Lantanowy LVW 13mm.....849 zł
Lantanowy LVW 17mm.....879 zł
Lantanowy LVW 22mm.....879 zł
Lantanowy LVW42mm .1289 zł

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w myśl przepisów prawa handlowego
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Astronomia w nowych programach szkolnych

Zapewne „wcześniej urodzeni” czytelnicy „Uranii” przy
pominają sobie, że astronomia była jednym z obowiąz
kowych przedmiotów szkolnych w ostatniej klasie 

liceum. W latach 50. była to klasa XI, później IV klasa liceal
na. W pewnym okresie, w klasach o profilu matematyczno- 
-fizycznym, uczniowie mieli nawet dwie godziny astronomii 
tygodniowo. Wprowadzona w latach 80. reforma szkolna zli
kwidowała astronomię jako oddzielny przedmiot w klasie ma
turalnej, natomiast obszerne bloki haseł astronomicznych po
jawiły się w II i IV klasie liceum w ramach nowego przedmiotu 
fizyka z astronomią.

Kolejna reforma szkolna zamiast dotychczasowego syste
mu kształcenia, w którym po 8-letniej szkole podstawowej 
było 4-letnie liceum (ew. 5-letnie technikum lub 3-letnia szkoła 
zawodowa), wprowadziła trzystopniowy system nauczania: 
6-letnią szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum i 3-letnie li
ceum. W ramach tego ostatniego został zachowany przed
miot: fizyka i astronomia.

W najnowszej reformie programów szkolnych, wprowa
dzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 4 z dn. 15 stycznia 2009 r., poz. 
17), słowo „astronomia” niestety nie pojawia się już w na
zwie przedmiotu, chociaż treści astronomiczne można odna
leźć w podstawie programowej takich przedmiotów, jak fizy
ka lub geografia. Z przykrością należy stwierdzić, że skreślenie 
słowa „astronomia” z nazwy przedmiotu (a także znaczące 
ograniczenie liczby godzin przeznaczonych na fizykę w kla
sach ogólnych liceum) nastąpiło w Międzynarodowym Roku 
Astronomii, mimo zdecydowanie negatywnej opinii Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego.

Kalendarz wdrażania zmian programowych
Wprowadzanie obecnych zmian programowych rozpoczę

ło się z początkiem roku szkolnego 2009/2010. Reforma ob
jęła klasy pierwsze szkól podstawowych oraz klasy pierwsze 
gimnazjów. W roku szkolnym 2010/2011 nowa podstawa 
programowa będzie obowiązywać w klasach drugich szkół 
podstawowych i gimnazjów, w kolejnym roku szkolnym 
w klasach trzecich. Późną wiosną w 2012 r. uczniowie trze
cich klas gimnazjów będą już zdawać egzamin dostosowany 
do nowej podstawy programowej.

Od roku 2012/2013 reforma będzie wprowadzana do lice
ów, czyli w maju 2015 r. egzamin maturalny będzie według 
nowej podstawy programowej. Również sprawdzian po szkole 
podstawowej nastąpi zgodnie ze wspomnianym dokumen
tem. W ten sposób w roku szkolnym 2014/2015 we wszyst
kich szkołach ogólnokształcących będą wdrożone nowe pro
gramy, natomiast 4-letnie technika zakończą wprowadzanie 
reformy rok później, zaś licea uzupełniające po zasadniczych 
szkołach zawodowych dwa lata później.

Ile godzin przypada na fizykę 
(i astronomię)?

Dotychczasowy ramowy plan nauczania (Dz. U. nr 15 z dn. 
25 lutego 2002 r. poz. 142) na nauczanie fizyki i astronomii

w trzyletnim cyklu nauczania przewiduje w gimnazjum 4 go
dziny tygodniowo. W liceum przedmiot ten jest realizowany 
w trakcie 3 godzin tygodniowo (również biorąc pod uwagę 
trzyletni cykl nauczania), przy czym w klasach sprofilowa- 
nych liczba ta może być zwiększona o kolejne dwie godziny. 
Podział godzin w poszczególnych klasach zależy od dyrekcji 
szkół, ale w gimnazjach najczęściej uczniowie mają (bądź 
mieli) 2 godziny fizyki i astronomii w klasie pierwszej i po 
jednej godzinie tego przedmiotu w klasach drugiej i trzeciej, 
natomiast w liceum może to być na przykład po jednej godzi
nie tygodniowo w klasach I, II i III.

W nowej podstawie programowej na nauczanie fizyki w gim
nazjum przewidziano 130 godzin, tj. 4 godziny tygodniowo 
w okresie trzyletnim (np. 2+1+1), natomiast w liceum w kla
sach ogólnych każdy uczeń podczas swojej trzyletniej nauki 
powinien mieć zorganizowane przynajmniej 30 godzinjizyki 
(1 godzina tygodniowo), a jeśli wybierze program rozszerzony 
— jeszcze dodatkowo 240 godzin. Uczniowie liceum, którzy 
nie wybrali rozszerzonego programu fizyki, geografii, biologii 
lub chemii, będą mieli przedmiot uzupełniający o nazwie „przy
roda” w łącznej liczbie 120 godzin. W podstawie programo
wej tego bloku znajduje się również kilka tematów z fizyki 
i astronomii (patrz ramka na stronie obok).

Z przedstawionych danych (pominięto tu liczby godzin prze
znaczonych na fizykę w technikach, szkołach zawodowych, 
szkołach specjalnych, szkołach dla dorosłych etc.) wynika, że 
nowa podstawa programowa w praktyce nie zmieniła liczby 
godzin fizyki w gimnazjach, natomiast w sposób drastyczny 
ograniczyła nauczanie fizyki w klasach ogólnych liceum. Jak
kolwiek pewne hasła programowe z fizyki i astronomii wystę
pują w przyrodzie, należy się spodziewać, że przedmiotu tego 
będą uczyć przede wszystkim nauczyciele biologii i być może 
geografii, którzy ze zrozumiałych względów będą realizować 
treści programowe bliskie ich wykształceniu.

Wprowadzana podstawa programowa — w aspekcie ko
lejnej redukcji godzin przeznaczonych na nauczanie fizyki 
i astronomii — spotkała się z krytyką środowiska fizyków, 
a także szeregu osób zaangażowanych w nauczanie astrono
mii. Dobitnym wyrazem tej krytyki może być np. referat na
uczycieli fizyki: E. Pietrasa i E. Rydygiera, aktywistów Ogól
nopolskiego Seminarium Dydaktyki Fizyki w Warszawie, 
przedstawiony na Zjeździe Fizyków Polskich w Krakowie 
we wrześniu 2009 r. i opublikowany w „Fizyce w Szkole” nr 
6/2009 s. 5 1. Konkluzją tego referatu i wielu innych głosów 
zdecydowanie negatywnie oceniających redukcję godzin fi
zyki i astronomii w liceum jest perspektywa dalszego obni
żania się poziomu wykształcenia w zakresie fizyki (i astrono
mii), co już teraz znajduje odzwierciedlenie w braku 
kandydatów na studia techniczne i kierunki matematyczno- 
-fizyczne.

Astronomia w dotychczasowej podstawie 
programowej

W dotychczasowych programach szkolnych elementy 
astronomii były nauczane:
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Przedmiot uzupełniający: PRZYRODA 
Wątki tematyczne

1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata
2. Historia myśli naukowej
3. Wielcy rewolucjoniści nauki

A. Nauka i świat 4. Dylematy moralne w nauce
5. Nauka i pseudonauka
6. Nauka w mediach
7. Nauka w komputerze
8. Polscy badacze i ich odkrycia

9. Wynalazki, które zmieniły świat
10. Energia — od Słońca do żarówki
11. Światło i obraz

B. Nauka i technologia 12. Sport
13. Technologie współczesne i przyszłości
14. Współczesna diagnostyka i medycyna
15. Ochrona przyrody i środowiska
16. Nauka i sztuka

17. Uczenie się
18. Barwy i zapachy świata
19. Cykle, rytmy i czas

C. Nauka wokół nas
20. Śmiech i płacz
21. Zdrowie
22. Piękno i uroda
23. Woda — cud natury
24. Największe i najmniejsze

— w szkole podstawowej na 
lekcjach przyrody (II etap edu
kacyjny, klasy IV — VI),
— w gimnazjum na lekcjach 
fizyki i astronomii oraz geo
grafii (III etap edukacyjny),
— w liceum na lekcjach fizy
ki i astronomii (poziom pod
stawowy i rozszerzony) (IV 
etap edukacyjny).

W programie przyrody 
w szkole podstawowej wśród 
treści nauczania znajdujemy 
hasła: Ziemia w Układzie Sło
necznym oraz obserwacje 
astronomiczne, natomiast 
w przewidywanych osiągnię
ciach oczekuje się, że uczeń 
wyjaśnia zjawiska fizyczne 
i astronomiczne.

W treściach nauczania gim
nazjalnego kursu fizyki i astro
nomii są następujące hasła
0 tematyce astronomicznej:
Układ Słoneczny, elementy ko
smologii, zaś wśród oczekiwa
nych osiągnięć wymieniono 
m. in.: umiejętność obserwo
wania i opisywania zjawisk fi
zycznych i astronomicznych, 
umiejętność posługiwania się 
metodami badawczymi typo
wymi dla fizyki i astronomii, opisywanie zjawisk fizycznych
1 rozwiązywanie problemów fizycznych i astronomicznych 
z zastosowaniem modeli i technik matematycznych. Do zadań 
szkoły na tym poziomie nauczania należy m. in. zapoznanie 
uczniów z metodami obserwowania, badania i opisywania 
zjawisk fizycznych i astronomicznych. Treści nauczania geo
grafii w gimnazjum obejmują również Ziemię jako część 
Wszechświata.

Najobszerniejszy zestaw haseł programowych obejmują
cych astronomię znajduje się w dotychczasowej podstawie 
programowej liceum. Cele edukacyjne obejmują m. in. do
strzeganie natury i struktury fizyki oraz astronomii, ich roz
woju i związku z innymi naukami przyrodniczymi a także roz
wój zainteresowań fizyką i astronomią. Do zadań liceum 
należy m. in. wdrażanie uczniów do samodzielnego formuło
wania wypowiedzi o zagadnieniach fizycznych i astronomicz
nych. W treściach nauczania spotykamy m. in. następujące 
hasła: budowa i ewolucja Wszechświata; cząstki elementar
ne a historia Wszechświata; obserwacyjne podstawy kosmo
logii; modele kosmologiczne; galaktyki i ich układy; ewolu
cja gwiazd; współczesne obserwatoria astronomiczne. Jako 
wynik nauczania oczekuje się, że uczeń będzie miał m. in. 
umiejętność obserwacji i opisywania zjawisk fizycznych 
i astronomicznych a także umiejętność planowania i wyko
nywania doświadczeń fizycznych i prostych obserwacji astro

nomicznych, zapisywania i analizowania ich wyników.
W zakresie rozszerzonym przedmiotu fizyka i astronomia 

do zadań szkoły należy m. in. rozwijanie u ucznia umiejętno
ści samodzielnego formułowania wypowiedzi o zagadnieniach 
fizycznych i astronomicznych, prowadzenia dyskusji w spo
sób terminologicznie i merytorycznie poprawny a także uzu
pełnienie i uporządkowanie wiedzy fizycznej i astronomicz
nej ucznia w celu pogłębienia rozumienia nauki, jej możliwości 
i ograniczeń. Wśród treści nauczania znajdujemy m. in. prze
gląd poznanych modeli i teorii fizycznych oraz astronomicz
nych; dyskusja ich użyteczności i zakresu stosowalności 
w powiązaniu z eksperymentalną weryfikacją. W wyniku 
kształcenia, do osiągnięć powinna należeć: umiejętność ob
serwacji, opisywania, wyjaśniania i przewidywania zjawisk 
fizycznych i astivnomicznych z wykorzystaniem praw fizycz
nych i modeli, przy świadomości granic ich stosowalności; 
umiejętność planowania i wykonywania doświadczeń fizycz
nych i prostych obserwacji astronomicznych, opracowywa
nia i analizowania wyników, sporządzania i interpretacji wy
kresów.

Astronomia w nowej podstawie 
programowej

W nowej podstawie programowej tematykę astronomiczną 
spotykamy:
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— w szkole podstawowej na lekcjach przyrody,
— w gimnazjum tylko na lekcjach geografii,
— w liceum na fizyce (poziom podstawowy i rozszerzony), 
geografii (poziom rozszerzony) oraz na lekcjach przyrody.

W szkole podstawowej uczeń m. in. obserwuje widomą 
wędrówkę Słońca w ciągu doby; miejsca wschodu, górowa
nia i zachodu Słońca w zależności od pory roku; wskazuje 
zależność między wysokością Słońca a długością cienia; opi
suje kształt Ziemi z wykorzystaniem jej modelu — globusa; 
wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je  
według odległości od Słońca; wyjaśnia założenia teorii he- 
łiocentrycznej Mikołaja Kopernika; prezentuje za pomocą 
modelu ruch obiegowy i obrotowy Ziemi; odnajduje zależ
ność między ruchem obrotowym Ziemi a zmianą dnia i nocy; 
wykazuje zależność między ruchem obiegowym Ziemi a zmia
nami pór roku.

Ponadto, na lekcjach przedmiotu „historia i społeczeń
stwo” przewiduje się omawianie tematu: Mikołaj Kopernik 
i jego odkrycie, a uczeń: opowiada o życiu Mikołaja Koper
nika, używając pojęć: uczony, astronom, odkrycie nauko
we; opisuje i umieszcza w czasie odkrycie Kopernika, wyja
śniając, co znaczy powiedzenie: Wstrzymał Słońce, ruszył 
Ziemię.

W gimnazjum na lekcjach geografii uczeń m. in. posłu
guje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy Ziemi, 
czas słoneczny, czas strefowy; podaje cechy ruchu obroto
wego; wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone strefy cza
sowe i granica zmiany daty; posługuje się mapą stref cza
sowych do określania różnicy czasu strefowego i słonecznego 
na Ziemi; podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi; przedsta
wia (wykorzystując również własne obserwacje) zmiany 
w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy 
w różnych szerokościach geograficznych i porach roku; po
daje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi.

Jeszcze raz należy zwrócić uwagę, że w nowej podstawie 
programowej brak haseł astronomicznych na lekcjach fizyki 
w gimnazjum.

W ramach licealnego kursu fizyki (w klasach ogólnych
— jedna godzina tygodniowo w pierwszej klasie) uczeń 
między innymi: wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na 
ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców; 
posługuje się pojęciem pierwszej prędkości kosmicznej i sa
telity geostacjonarnego; opisuje ruch sztucznych satelitów 
wokół Ziemi (jakościowo); wyznacza zależność okresu ru
chu od promienia orbity (stosuje III prawo Keplera); wyja
śnia, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwają się na 
tle gwiazd; wyjaśnia przyczynę występowania faz i zaćmień 
Księżyca; opisuje zasadę pomiaru odległości z Ziemi do 
Księżyca i planet opartą na paralaksie i zasadę pomiaru 
odległości od najbliższych gwiazd opartą na paralaksie rocz
nej, posługuje się pojęciem jednostki astronomicznej i roku 
świetlnego; opisuje zasadę określania orientacyjnego wie
ku Układu Słonecznego; opisuje budowę Galaktyki i miej
sce Układu Słonecznego w Galaktyce; opisuje Wielki Wy
buch jako początek znanego nam Wszechświata; zna 
przybliżony wiek Wszechświata, opisuje rozszerzanie się 
Wszechświata (ucieczkę galaktyk). Ponadto, uczeń opisuje

reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bom
bie wodorowej.

W klasach z rozszerzonym programem nauczania fizyki 
uczeń dodatkowo: wyprowadza związek między przyspiesze
niem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą i pro
mieniem; wyjaśnia pojęcie pierwszej i drugiej prędkości ko
smicznej; oblicza ich wartości dla różnych ciał niebieskich; 
oblicza okres ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi; ob
licza okresy obiegu planet i ich średnie odległości od gwiaz
dy, wykorzystując III prawo Keplera dla orbit kołowych; ob
licza masę ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu 
jego satelity.

Jest rzeczą zdumiewającą, że podstawa programowa nie 
przewiduje omawiania zagadnień związanych ze Słońcem 
(odległość, budowa, właściwości fizyczne, promieniowanie, 
ewolucja) ani z gwiazdami, z wyjątkiem reakcji termojądro
wych zachodzących w gwiazdach.

Dla środowiska astronomicznego zaskoczeniem może być 
znaczna liczba zagadnień przewidzianych do realizacji w ra
mach rozszerzonego kursu geografii w liceum. W dziale „Zie
mia we Wszechświecie” uczeń m. in. wyjaśnia cechy budowy 
i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświe
cie; charakteryzuje ciała niebieskie tworzące Układ Słonecz
ny; wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi; oblicza wysokość 
górowania Słońca w dowolnym miejscu na Ziemi w dniach 
równonocy i przesileń; oblicza szerokość geograficzną do
wolnego punktu na powierzchni Ziemi na podstawie wysoko
ści górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń; opi
suje różnice między astronomicznymi, kalendarzowymi 
i klimatycznymi porami roku; wyjaśnia przyczynę występo
wania: dni i nocy polarnych na obszarach podbiegu nowych, 
zorzy polarnej, zaćmień Słońca i Księżyca; wskazuje skutki 
występowania siły Coriołisa dla środowiska przyrodniczego. 
Ten ostatni temat może budzić zdziwienie, gdyż nigdzie 
w podstawie programowej nie przewidziano omówienia istoty 
siły Coriołisa.

Astronomia na lekcjach przyrody w liceum
Jak już wspomniano, dla uczniów którzy w liceum nie 

wybiorą rozszerzonego programu z fizyki, geografii, biologii 
lub chemii, przewiduje się lekcje z przedmiotu uzupełniają
cego o nazwie „przyroda” obejmującego łącznie 120 godzin, 
czyli np. 2 godziny tygodniowo w klasie II i III. Podstawa 
programowa przyrody obejmuje 24 tzw. „wątki tematyczne”, 
w których wyróżniono czteiy „wątki przedmiotowe”

1. fizyka,
2. chemia,
3. biologia,
4. geografia.
Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem Minister

stwa, na zajęciach można realizować bądź wątek tematycz
ny, czyli omówić wybrany temat w zakresie przedmiotów: 
fizyka, chemia, biologia, geografia, bądź wątek przedmio
towy, czyli omówić jedną pełną grupę tematów w obrębie 
wybranego przedmiotu. [...] Zajęcia powinny objąć co naj
mniej cztery wątki tematyczne lub dwa wątki tematyczne 
i dwa przedmiotowe.
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Wśród wątków tematycznych proponowane są m. in. na
stępujące tematy zajęć:

1.4. teoria powstania i ewolucji Wszechświata; jaka jest 
przyszłość świata?

2.1. poglądy na budowę Wszechświata w starożytności 
i średniowieczu; teoria heliocentryczna Kopernika; obserwa
cje Galileusza, Keplera;[...]; współczesne poglądy na budo
wę Wszechświata;

5.1. astrologia [...] —  co na ten temat mówi fizyka;
6.1. najnowsze osiągnięcia w badaniach kosmosu, np. od

krycie planet krążących wokół innych gwiazd;
7.1. Wszechświat w komputerze;
8.1. M. Kopernik i system geocentryczny (sic!);
9.4. GPS — świat na wyciągnięcie ręki;
10.1. [...], energia słoneczna, jądrowa i termojądrowa;
18.4. [...] dni i noce w różnych częściach Ziemi;
19.1. zjawiska okresowe w przyrodzie; kalendarze; zega

ry i standard czasu;
22.1. historyczna koncepcja harmonii sfer jako moty

wacja poznawania Wszechświata — od Pitagorasa do Ein
steina;

24.1. największe i najmniejsze odległości; najkrótsze i naj
dłuższe czasy, największe prędkości.

(W poniższym wykazie pierwsza z liczb odnosi się do 
wątku tematycznego, druga do wątku przedmiotowego.)

Wymagania szczegółowe do treści nauczania przyrody 
przewidują, że uczeń m. in.:

— planuje i przeprowadza wybrane obserwacje i ekspe
rymenty (1);

— przedstawia różne teorie dotyczące rozwoju Wszech
świata, korzystając z wiedzy z różnych źródeł informacji (1);

—  wyjaśnia, dlaczego obiekty i zjawiska odkryte przez 
Galileusza nie były znane wcześniej (2);

— przedstawia hierarchiczną budowę Wszechświata, 
wskazując na różnice skal wielkości i wzajemnej odległości 
obiektów astronomicznych (2);

—  przedstawia ewolucję poglądów na budowę Wszech
świata (2);

—  interpretuje obiekty astronomiczne na symulacjach 
komputerowych (8);

— przedstawia historyczne teorie budowy Wszechświa
ta i określa rolę kryteriów estetycznych (symetria, proporcja) 
w tych teoriach (22);

—  wymienia obiekty fizyczne o największych rozmiarach 
(np. galaktyki) [...], wymienia metody pomiarów [...] bardzo 
długich czasów i odległości (24);

Autor niniejszego artykułu pozostawia bez komentarza 
dobór przytoczonych powyżej haseł programowych oraz nie
które sformułowania.

O przygotowaniu nauczycieli do nauczania 
treści astronomicznych

Z powyższego omówienia podstawy programowej wyni
ka, że treści astronomiczne będą przekazywane młodzieży 
przez nauczycieli fizyki, geografii i przyrody, czyli przez 
mających stosowne przygotowanie pedagogiczne absolwen

tów studiów fizyki, geografii i najprawdopodobniej biologii. 
Tzw. standardy programowe dla studiów wyższych, określo
ne Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe
go z dn. 12 V II2007 r. (Dz. U. nr 164 z dn. 13 IX 2007 poz. 
1166,) przewidują, że studenci fizyki w podstawowej grupie 
treści kształcenia powinni mieć przynajmniej 30 godzin astro
nomii, natomiast studenci geografii w grupie treści podsta
wowych winni mieć zajęcia z przedmiotu „astronomiczne 
podstawy geografii” (obejmującego co najmniej 30 godzin) 
oraz „fizykę i chemię Ziemi” również w wymiarze nie mniej
szym niż 30 godzin (czyli na przykład 15 godzin wykładu 
i 15 godzin ćwiczeń). Praktyka wskazuje, że uczelnie w pla
nach studiów bardzo rzadko decydują się na zwiększenie licz
by godzin ponad minimalny wymiar.

Na studiach fizyki kształcenie w zakresie astronomii obej
muje (co najmniej) następujące treści: Ważniejsze odkrycia 
astronomiczne do połowy XIX  wieku. Nośniki informacji
0 Wszechświecie. Fizyka i ewolucja gwiazd. Materia mię- 
dzygwiazdowa. Budowa Galaktyki. Astronomia pozagalak- 
tyczna. Elementy kosmologii. Wśród efektów kształcenia 
oczekuje się od studenta: rozumienia zjawisk astronomicz
nych i praw nimi rządzących; posługiwania się terminolo
gią astronomiczną; oceny aktualnego stanu badań astrono
micznych.

Kształcenie na poziomie wyższym w zakresie astrono
micznych podstaw geografii obejmuje następujące treści: 
Układy współrzędnych sferycznych stosowane w astrono
mii i geografii. Elementarne zjawiska na sferze niebieskiej. 
Wpływ atmosfery ziemskiej na obserwacje ciał niebieskich. 
Ruch roczny Słońca. Czas— skale czasowe używane w astro
nomii. Instrumenty astronomiczne. Wyznaczanie szerokości
1 długości geograficznej oraz czasu i azymutu z obserwacji 
astronomicznych. Wykorzystywanie sztucznych satelitów Zie
mi. Prawa ruchu planet. Układ Słoneczny. Słońce i jego od
działywanie na Ziemię. Efektami kształcenia mają być: po
sługiwanie się wiedzą z zakresu astronomii do określenia 
relacji między Ziemią jako planetą a zjawiskami zachodzą
cymi w atmosferze, hydrosferze i litosferze; umiejscawiania 
tych zjawisk na powierzchni Ziemi.

Również przedmiot „Fizyka i chemia Ziemi” zawiera m.in. 
następujące treści astronomiczne: Ewolucja materii we 
Wszechświecie. Ruchy ciał niebieskich w układzie topocen- 
trycznym. Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi. Zjawiska zwią
zane z układami Ziemia—Słońce oraz Ziemia—Księżyc.

Natomiast (co jest dosyć oczywiste) brak treści astrono
micznych w standardach programowych dla studiów biolo
gicznych.

Z powyższego przeglądu wynika, że jeśli chodzi o treści 
astronomiczne, wprowadzana w życie podstawa programo
wa w zakresie elementów nauczania astronomii wymaga istot
nych korekt merytorycznych. Pilną rzeczą jest także dokona
nie uzgodnień pomiędzy programami tych przedmiotów, 
w których występują hasła astronomiczne. Równolegle, 
sprawą zasadniczej wagi jest właściwe przygotowanie nauczy
cieli do nauczania treści astronomicznych w ramach przed
miotów: fizyka, geografia i przyroda.

Jerzy M. Kreiner
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Nowa mapa Plutona: 
nieoczekiwana zmienność

Teleskop Hubble’a w latach 2002-2003 
wykonał liczne zdjęcia powierzchni Plu
tona. Zostały one niedawno skompilo
wane do najbardziej aktualnej mapy tej 
karłowatej planety. Widać na niej wyraź
nie, że Pluton, mimo że jest jedynie ma
lutkim, lodowym globem na obrzeżach 
Układu Słonecznego, podlega sezono
wym zmianom. Zdjęcia przedstawiają 
poczerwienienie części planety oraz 
znaczne pojaśnienie jej północnej pół
kuli, oświetlanej przez Słońce. Zmiany 
te są najprawdopodobniej rezultatem 
sublimacji powierzchniowej warstewki 
lodu na aktualnie oświetlanym biegunie 
planety oraz, odpowiednio, zamarza
niem cieczy na biegunie przeciwległym 
podczas długiego, trwającego 248 ziem
skich lat roku na Plutonie.

Pluton, który jest planetą szczegól
nie popularną wśród społeczności nie
naukowej, od początku był trudny do 
zbadania ze względu na swoje niewiel
kie rozmiary w połączeniu z ogromnym 
dystansem dzielącym go od Ziemi. Te
leskop Hubble’a pokazał nam teraz 
zmiany na powierzchni planety o rozmia
rach rzędu setek mil. To nie wystarcza 
do zrozumienia geologii Plutona, jednak 
pozwala już wyciągnąć pewne wnioski 
o jego budowie. Zmienne kolory po
wierzchni planety zdają się wynikać ze 
zjawiska rozbijania obecnego na niej 
metanu przez ultrafioletowe promienio
wanie słoneczne. Proces ten powoduje, 
że możemy bezpośrednio zaobserwo
wać pozostałe po nim, bogate w węgiel, 
czerwonawe plamy.

Nowe mapy Plutona dowodzą zatem, 
że nie jest on bynajmniej tylko „nudną 
kuląśniegu i skał”, a dynamicznym świa
tem z szybkozm ienną atmosferą. 
Zmienność pór roku na Plutonie jest bar
dziej skomplikowana niż w przypadku 
Ziemi, m.in. za sprawą znacznej eliptycz- 
ności jego orbity (gdy orbita ziemska jest 
w przybliżeniu kołowa). Lato na Pluto

nie przychodzi szybciej na półkuli pół
nocnej, ponieważ planeta porusza się 
wówczas szybciej w swym roku okręż
nym wokół Słońca — jest wtedy bowiem 
w przysłonecznym ognisku elipsy.

Elżbieta Kuligowska 
Źródło: www.nasa.gov

Gigantyczna pętla magnetyczna 
w układzie podwójnym

Astronomowie odkryli ogromną pętlę 
magnetyczną która wydostaje się z po
wierzchni gwiazdy należącej do słynne
go układu Algola. Uczeni mogli zaobser
wować to niesamowite zjawisko dzięki 
wykorzystaniu międzynarodowej sieci 
radioteleskopów, przybliżając nas tym 
samym do wyjaśnienia natury tego 
obiektu.

„Po raz pierwszy zaobserwo
waliśmy takie zjawisko w struk
turze pola magnetycznego 
gwiazdy innej niż Słońce” — ko
mentuje odkrycie William Peter
son z Uniwersytetu Iowa.

Układ podwójny Algola znaj
duje się w odległości 93 lat 
świetlnych od Ziemi i składa się 
z gwiazdy o masie trzy razy 
większej niż Słońce oraz mało- 
masywnego towarzysza. Orbita 
tego układu wynosi około 10 min 
kilometrów, co stanowi jedynie 
6% odległości między Ziemią 
a Słońcem. Zaobserwowana pę
tla magnetyczna wydostaje się 
z biegunów gwiazdy małoma- 
sywnej i znajduje się na półkuli, 
która w trakcie ruchu orbitalnego gwiaz
dy jest stale zwrócona w stronę więk
szego towarzysza.

Uczeni wykonali mapę tego układu 
dzięki wykorzystaniu międzykontynen- 
talnej sieci radioteleskopów, w skład któ
rej wchodzą interferometr wielkobazowy 
Very Long Baseline Array, Very Large 
Array, teleskop Green Bank oraz nie
miecki radioteleskop w Effelsbergu. Po
służyły one do stworzenia mapy o bar

dzo dobrej rozdzielczości oraz wysokiej 
czułości, która pozwala na detekcję sła
bych sygnałów radiowych. System zło
żony z tych teleskopów nazwano High 
Sensitivity Array (ang. Sieć o Wysokiej 
Czułości).

Algol jest widoczny gołym okiem 
w gwiazdozbiorze Perseusza. Dla obser
watorów z Ziemi gwiazdy regularnie 
przechodzą przez tarczę towarzysza, 
powodując zauważalne zmiany jasności. 
Okres orbitalny tego układu wynosi około 
3 dni, co sprawia, że jest bardzo popu
larny wśród amatorów obserwacji. Zmia
ny jasności tego układu zostały odkryte 
przez włoskiego astronoma w 1667 r., 
lecz dopiero w 1889 r. potwierdzono hi
potezę, że jest to podwójny układ za
ćmieniowy.

Najnowsze odkrycie pętli magnetycz
nej pomoże wyjaśnić zjawiska widocz
ne w poprzednich obserwacjach Algola 
w zakresie rentgenowskim i radiowym. 
Dodatkowo przypuszcza się, że tego 
typu pętle magnetyczne mogą występo
wać w innych układach podwójnych.

Hubert Siejkowski 
Źródło: www.astronomy.com

Kepler odkrywa 
pięć nowych planet

Nowy teleskop kosmiczny Kepler, któ
rego głównym przeznaczeniem jest po
szukiwanie planet podobnych do Ziemi, 
znakomicie wywiązuje się ze swojego 
zadania. W styczniu ogłoszono znale
zienie pięciu nowych planet pozasło- 
necznych. Teleskop pracuje od marca 
2009 r. W tym czasie zaobserwował oko
ło 150 tys. gwiazd „podejrzanych” o po
siadanie własnych układów planetar
nych i zbadał setki tzw. sygnatur planet 
— czyli danych obserwacyjnych, zgod
nie z którymi dana gwiazda może, choć

Zmienność atmosfery Plutona na skutek jego ruchu wokół Słońca. Zdjęcia wykonane w la
tach 2002-2003 przez kosmiczny teleskop Hubble’a. Źródło: NASA

Artystyczna wizja układu Algola, na którą nałożono 
siatkę z rzeczywistymi obserwacjami radiowymi. Źró
dło: Peterson et al„ NRAO/AUI/NSF
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Galaktyka eliptyczna NGC 1399: kolorem niebieskim 
przedstawiono emisję promieniowania X nałożoną na 
zdjęcie optyczne. Na zdjęciu zaznaczono położenie źró
dła ULX. Źródło: X-ray: NASA/CXC/UA/J. Irwin; Optical: 
NASA/STScl

nie musi, być okrążana przez mniejszy 
glob.

Wiele z tych sygnatur okazało się in
nymi obiektami — zazwyczaj po prostu 
niewielkimi i słabo świecącymi gwiazda
mi, które okrążają większe gwiazdy — 
w pięciu przypadkach dodatkowe obser
wacje prowadzone z Ziemi potwierdziły, 
że obserwowany obiekt jest istotnie po- 
zasłoneczną planetą. Wszystkie pięć 
nowych planet są planetami typu jowi
szowego — wielkimi kulami gazu, po
dobnymi prawdopodobnie do planet 
olbrzymów znanych nam z Układu Sło
necznego. Kepler poszukuje planet na 
zasadzie fotometrycznego pomiaru 
okresowych spadków jasności dalekich 
gwiazd. Gdy taka planeta przechodzi na 
tle tarczy gwiazdy (tzw. zjawisko tranzy
tu, podobne do obserwowanych zjawisk 
przejścia Wenus przez tarczę Słońca), 
częściowo osłabia blask swej gwiazdy. 
Rozmiar odkrytej tą metodą planety 
może być oszacowany z rozmiaru 
i kształtu tego spadku jasności.

Kepler będzie kontynuował swą mi
sję do końca 2012 r. Jego twórcy spo
dziewają się przyszłych odkryć planet 
typu ziemskiego — małych i skalistych, 
a dodatkowo mieszczących się w tzw. 
strefie zamieszkiwalnej (ang. habitable 
zone), czyli w takiej odległości od ma
cierzystych gwiazd, która zapewnia wa
runki pozwalające na występowanie 
na powierzchni planety wody w stanie 
ciekłym, a zatem być może i form życia.

Elżbieta Kuligowska 
Źródło: www.nasa.gov

Fot. Wizja artystyczna pozasłoneczej plane
ty olbrzyma, okrążającej swą gwiazdę w bar
dzo bliskiej odległości. Źródło: NASA/JPL- 
Caltech/T. Pyle (SSC)

Masywna czarna dziura przy
łapana „na gorącym uczynku”
Najnowsze wyniki pochodzące z Ob
serwatorium Rentgenowskiego Chan
dra oraz naziemnych teleskopów Ma
gellana sugerują, że gęsty obiekt, bę
dący pozostałością po gwieździe, zo
stał rozerwany przez czarną dziurę ty

siąc razy masywniejszą niż 
Słońce.

Jeżeli wyniki zostaną po
twierdzone, będzie to silny 
dowód na istnienie czarnych 
dziur o pośrednich masach.
Jak dotąd wśród uczonych 
nie ma zgody, czy tego typu 
czarne dziury w ogóle wystę
pują we Wszechświecie.

Powyższe wnioski zostały 
wyciągnięte na podstawie ob
serwacji w gęstej gromadzie 
wyewoluowanych gwiazd bar
dzo jasnego źródła promienio
wania X, którego widmo w za
kresie optycznym wykazuje 
nietypową zawartość pier
wiastków w jego otoczeniu.
Łącząc oba te fakty, uczeni 
stwierdzili, że promieniowanie 
ren tgenow skie  pow sta je 
w wyniku spadku materii, pochodzącej 
z rozerwanego białego karła, na czarną 
dziurę. W trakcie takiego spadku, ma
teria podgrzewana jest do temperatury 
pozwalającej na emisję promieniowa
nia X, a następnie wysokoenergetycz
ne fotony wzbudzają materię znajdu
jącą się w dalszej części układu, powo
dując jej świecenie w zakresie optycz
nym.

Na podstawie wartości natężenia 
promieniowania X źródło to zostało 
sklasyfikowane jako ULX, z ang. ultra- 
luminous X-ray source, czyli ultrajasne 
źródło rentgenowskie. ULX to obiekty 
jaśniejsze niż typowe obiekty rentge
nowskie pochodzenia gwiazdowego, 
ale ciemniejsze niż źródła związane 
z supermasywnymi czarnymi dziurami 
znajdującymi się we wnętrzu aktywnych 
jąder galaktyk (ang. AGN, active galacti 
nuclei). Czarne dziury pochodzenia 
gwiazdowego mają masę od kilku do 
kilkudziesięciu mas Słońca, zaś te 
w AGN-ach osiągają rozmiary od milio
na do dziesiątków miliardów mas Słoń
ca. Natura źródeł ULX pozostaje jak 
dotąd niewyjaśniona, ale przypuszcza 
się, że mogą to być czarne dziury o ma
sach od stu do kilku tysięcy mas Słoń
ca, czyli obiekty pośrednie między tymi 
pochodzenia gwiazdowego a znajdują
cymi się w AGN-ach.

Badany ULX jest członkiem groma
dy kulistej, czyli obiektu skupiającego 
dużą liczbę bardzo starych gwiazd. Po
dejrzewa się, że właśnie te gromady 
mogą zawierać w sobie czarne dziury 
o masach pośrednich, ale wciąż brak 
jednoznacznych dowodów potwierdza
jących tę hipotezę. „Astronomowie spo

tkali już się z sytuacją gdy gwiazda zo
stała rozerwana przez supermasywną 
czarną dziurę w galaktyce, jednak jest 
to pierwszy przypadek, gdy obserwuje
my coś takiego w gromadzie kulistej” — 
komentuje odkrycie Jimmy Irwin z Uni
wersytetu w Alabamie, który kieruje pro
jektem badawczym nad tym tajemni
czym obiektem. Irwin wraz ze współpra
cownikami uzyskali widma optyczne 
tego źródła za pomocą teleskopów Ma
gellan I i II w Las Campanas w Chile.

W otrzymanych danych widoczna 
jest emisja tlenu oraz azotu, ale brak 
śladów wodoru, co jest bardzo nietypo
we dla sygnału pochodzącego z gro
mady kulistej. Warunki fizyczne okre
ślone na podstawie widma sugerują że 
gaz orbituje wokół czarnej dziury o ma
sie około 1000 Słońc. Natężenie pro
mieniowania pochodzące od atomów 
tlenu oraz brak emisji wodoru sugerują 
żetązniszczonągwiazdąmógł być bia
ły karzeł. Biały karzeł to końcowe sta
dium ewolucji gwiazdy podobnej do na
szego Słońca, która po wypaleniu więk
szości wodoru składa się głównie z tle
nu. Obecność azotu pozostaje jednak 
niewyjaśniona. Przewidywania teore
tyczne sugerują, że emisja promienio
wania X pochodząca z tego typu źró
dła może być obserwowana przez po
nad 100 lat, ale natężenie powinno 
stopniowo maleć.

Od 2000 do 2008 r. obserwowany 
ULX zmniejszył swoją jasność o około 
35%. Ten tajemniczy obiekt znajduje się 
w odległej o 65 min lat świetlnych galak
tyce eliptycznej NGC 1399.

Hubert Siejkowski 
Źródło: chandra.harvard.edu
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NAJWIĘKSZY DRUKOWANY ATLAS NIEBA NA ŚWIECIE

The Great Atlas of the Sky
296 wyjmowanych map o rozmiarze 610x430 mm w skali 35 mm/0 

2.430.000 gwiazd - 2,5x więcej niż największe dotychczas wydane drukiem atlasy nieba 

12 mag zasięgu - obejmuje wszystkie gwiazdy widoczne przez 15 cm teleskop 

132.000 opisanych gwiazd - pełna orientacja w małych obszarach nieba 

24.500 opisanych gwiazd zmiennych - wszystkie o jasności większej od 12 mag 

70.000 galaktyk, gromad i mgławic - jedyne na świecie tak bogate mapy całego nieba

Atlas wydany jest w języku angielskim, załączone jest pełne tłumaczenie na język polski. 

Szczegóły, przykładowe mapy i sposób zamówienia dostępny w internecie.

WWW . SKY-ATLAS . EU
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Odległe galaktyki 
odkrywają tajemnice 

ciemnej materii
Aby zważyć Wszechświat, uczeni uży
wają dwóch rodzajów kosmicznych 
skali: jedną do mierzenia zwykłej ma
terii i drugą do dedukowania, ile nie
widzialnej materii znajduje się w po
zostałych obszarach.

Nowe obliczenia opierają się na ob
serwacjach małych i odległych grup 
galaktyk, które zawierają w sobie oba 
rodzaje materii. Co najważniejsze, te 
odległe gromady galaktyk mają w przy
bliżeniu taką samą proporcję ciemnej 
materii do zwykłej co skupiska galak
tyk znajdujące się bliżej nas.

Ciemna materia nie oddziałuje ze 
światłem, więc nie możemy jej zaob
serwować, ale możemy zauważyć jej 
grawitacyjny wpływ na zwykłą mate
rię. Astronomowie mierzą ilość ciem
nej materii w galaktyce za pomocątzw. 
soczewkowania grawitacyjnego. Jest 
to zjawisko przewidziane przez ogólną 
teorię względności Einsteina, które 
powoduje zmianę kierunku rozcho
dzenia się promieni świetlnych poru
szających się w czasoprzestrzeni za
krzywionej przez obiekty o dużej 
masie. Tak więc grupa masywnych 
galaktyk będzie zakrzywiała czaso
przestrzeń wokół siebie, powodując 
ugięcie światła przechodzącego przez 
gromadę. W naszych teleskopach za
obserwujemy zniekształcony obraz 
źródła światła. Na podstawie znie
kształcenia można określić, ile masy 
znajduje się w gromadzie.

Następnie astronomowie liczą ilość 
zwykłej materii znajdującej się w gro
madzie na podstawie jej zdjęcia wy
konanego w zakresie rentgenowskim. 
Promieniowanie X pochodzi tylko ze 
zwykłych gwiazd i gazu, które tworzą 
tę gromadę.

Porównując ze sobą dwie otrzyma
ne wartości — całkowitą masę i masę 
zwykłej materii — astronomowie otrzy
mują relację masa-jasność. Do tej 
pory relacja masa-jasność została po
liczona dla bliskich, dużych gromad ga
laktyk, jednak nie było wystarczająco 
dobrych danych w zakresie X dla bar
dziej odległych, mniejszych gromad.

Astronomowie wykorzystali obser
wacje z satelity XMM-Newton i Chan
dra, a także kosmicznego teleskopu 
Hubble’a. Za pomocą zdjęć o wysokiej 
rozdzielczości udało się zebrać braku
jące dane. Odkryto, że stosunek ciem
nej materii do zwykłej dla bliskich gro

mad dom inuje także w odległych 
i mniejszych gromadach galaktyk.

Nowe odkrycie może rzucić także 
trochę św iatła na inną ta jem nicę 
Wszechświata — ciemną energię. Jest 
to tajemnicza siła, która powoduje co
raz szybsze rozszerzanie się Wszech
świata.

„Chcem y zrozum ieć w łasności 
ciemnej energii” — mówi Alexie Le- 
authaud z Lawrence Berkeley Natio
nal Laboratory w Berkeley. „Jednym 
ze sposobów jest zliczenie, ile struk
tur powstało z danej ilości ciemnej 
materii” .

Ogólnie ciemna energia działa na 
przekór grawitacji. Grawitacja przycią
ga masy do siebie, powoduje, że gro
madzą się i kondensują w mniejszej 
przestrzeni, natomiast ciemna energii 
działa odwrotnie. Ta siła wszystko roz
ciąga, sprawiając, że wszystko odda
la się od siebie nawzajem ze wzrasta
jącą prędkością.

Kiedy zgromadzi się wystarczająco 
dużo masy, by stworzyć ga lakty
kę, oznacza to, że grawitacja wygrała, 
przezwyciężając ciemną energię. Im 
więcej astronomowie będą wiedzieli na 
temat tworzenia struktur we Wszech- 
świecie, tym lepiej zrozumieją jak da
leko działa ciemna energia.

Magda Siuda
Źródło: www.space.com

0  detekcji ciemnej materii, 
czyli z dużej chmury 

mały deszcz

W grudn iu  ub ieg łego  roku mnie
1 wszystkich moich znajomych zelek
tryzowała plotka: w prestiżowym cza
sopiśmie „Naturę”, 18 grudnia 2009 r. 
ma się ukazać artykuł dowodzący ist
nienia ciemnej materii. Plotka dotarła 
też niezależnie do Torunia i już 14 
grudnia w imieniu Redakcji „Uranii” zo
stałam poproszona o napisanie jak naj
szybciej odpowiedniej notki. Tekst ten 
piszę pod koniec stycznia, widać, że 
bardzo mi się nie spieszyło. Owszem, 
ciemna materia i ciemna energia to 
faktycznie dwa najbardziej frapujące 
zagadnienia współczesnej astronomii, 
ale z tym odkryciem wyszło trochę tak, 
jak w starych dowcipach z Radiem 
Erewań (młodsi Czytelnicy niech za
pytają starszych, o co chodzi, albo 
znajdą sobie w Internecie).

Po pierwsze, nie w „Naturę", ale 
w bibliotece preprintów astro-ph rze
czywiście ukazała się praca 60 auto

rów reprezentujących eksperyment 
CDMS II. No i nie całkiem odkryli, ale 
w stosie danych znaleźli dwie cząstki, 
które z prawdopodobieństwem 77 pro
cent są długo oczekiwanymi cząstka
mi ciemnej materii, a z prawdopodo
bieństwem 23 procent nimi nie są. Po 
trzecie, jeżeli zmienić sposób opraco
wania danych (dokładniej, pewne do
puszczalne limity na zaakceptowanie 
detekcji), to nic nie znaleźli...

Przyznać trzeba, że sam ekspery
ment jest ambitny i bardzo elegancki. 
Kosztuje niezauważalny ułamek tego, 
co Wielki Zderzacz, a ma autentyczną 
szansę coś odkryć. Niewielki detektor, 
umieszczony głęboko w kopalni w pół
nocnej Minnesocie jest tak czuły, że 
może naprawdę zarejestrować słabo 
oddziałujące cząstki. Detekcja polega 
na podwójnym pomiarze oddziaływa
nia cząstki z detektorem, co pozwala 
niezależnie ocenić energię oddziały
wania i zdolność cząstki do jonizacji 
otoczenia, a to z kolei daje szansę zi
dentyfikowania cząstki oddziałującej. 
Energię mierzy się poprzez pomiar 
drgań, w jaki wpada po pochłonięciu 
pojedynczej cząstki cały detektor — 
ważący 5 kg ogromny kryształ, chło
dzony do temperatury 50 mK i otoczo
ny nadprzewodnikiem odbierającym 
drgania. Otaczające detektory nieza
leżnie mierząjonizację. Umieszczenie 
w kopalni, a także otoczenie szere
giem liczników koincydencyjnych (tzw. 
system VETO) ma na celu wyelimino
wanie największego problemu: niepo
żądanego tła, czyli zwykłych znanych 
cząstek promieniowania kosmicznego 
oraz cząstek pochodzących z rozpa
dów radioaktywnych w skorupie ziem
skiej. Osiągnięto wiele — spodziewa
ny poziom tła w eksperymencie był 
zaledwie 0,8 zdarzenia. Ale dwa zda
rzenia to tylko ponad dwa razy więcej 
niż szum.

Pomiary prowadzone były przez 
612 kilogramodni. Dłuższe prowadze
nie eksperymentu i zwiększenie masy 
kryształu daje nadzieję, że przy tym 
samym czy nieznacznie większym po
ziomie tła liczba wykrytych cząstek bę
dzie kilkakrotnie większa i wtedy na
prawdę po raz pierwszy zobaczymy 
spodziewaną cząstkę ciemnej materii 
— WIMP (Weekly Interacting Massive 
Particie). Na razie musimy zadowolić 
się górnym ograniczeniem na przekrój 
czynny oddziaływania tej hipotetycz
nej cząstki z materią (7><10-44 cm2 przy 
założonej masie 70 GeV/c2). I czekać.

Bożena Czerny
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Maj
Słońce

Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad rów
nik niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy 
i w ciągu miesiąca przybywa go o ponad godzinę: w War
szawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h06m, zachodzi o 18h01m, 
a 31 maja wschodzi o 2h22m, zachodzi o 18h46m.

W maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2010 P [°]______ M I _______Lo O _____

1 -24,16 -4,19 251,21
3 -23,79 -3,99 224,77
5 -23,40 -3,78 198,34
7 -22,98 -3,57 171,90
9 -22,52 -3,36 145,46

11 -22,05 -3,14 119,01
13 -21,54 -2,92 92,56
15 -21,01 -2,69 66,12
17 -20,45 -2,46 39,66
19 -19,86 -2,23 13,21
21 -19,25 -2,00 346,75
23 -18,62 -1,77 320,30
25 -17,96 -1,53 293,84
27 -17,28 -1,29 267,37
29 -16,58 -1,05 240,91
31 -15,85 -0,81 214,44

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
19d23h58m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce wystąpią w połowie maja, gdyż 

kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następująca: 
ostatnia kwadra 6d04h15m, nów 14d01h04m, pierwsza kwadra 
20d23h43m i pełnia 27d23h07m. W apogeum Księżyc znajdzie 
się 6d21h54m a w perygeum 20d08h40m.

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

niewidoczny.
Wieczorem, nisko nad północno-zachodnim horyzontem 

można obserwować Wenus. Przez cały miesiąc jej wyso
kość nad horyzontem, mierzona w godzinę po zachodzie 
Słońca, będzie wynosić jedynie 15°, jednak jasność plane
ty, wynosząca aż -4 m, powinna umożliwić dostrzeżenie jej 
na tle zorzy wieczornej. Przez teleskop można będzie zaob
serwować tarczę Wenus o średnicy 12” w fazie zmniejsza
jącej się po pełni.

Wieczorem, wysoko na niebie, na granicy gwiazdozbio
rów Raka i Lwa, widoczny jest Mars świecący z jasnością 
zaledwie +1m. Dostrzeżenie jakichkolwiek szczegółów na 
tarczy planety, o średnicy zaledwie 6”, będzie raczej nie
możliwe, jednak wyraźna będzie największa w 2010 r. faza, 
wynosząca aż 90%.

iHinnTn>|inmnipmmnpmmn|iiiniiii]fiinmninin nrn

O - Wenus
A - Mars
• - Saturn

nTnpinrnn|mnmr|rnrnnrjni mnrpninmpmnmpTnmni

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

A [°I

Rys. 1. Wenus, Mars i Saturn nad zachodnim horyzontem 
(w Warszawie) w maju i czerwcu 2010 r. pod koniec zmierz
chu cywilnego (około godzinę po zachodzie Słońca)

Jowisz wschodzi nad ranem niedługo przed wschodem 
Słońca, świecąc z jasnością-2,2m. W ciągu miesiąca wyso
kość planety nad południowo-wschodnim horyzontem, mie
rzona na początku świtu cywilnego, wzrasta jednak od zale
dwie 4° do 13°, dzięki czemu pod koniec maja jej obserwa
cje na tle zorzy porannej powinny stać się możliwe.

Wieczorem, wysoko na niebie w gwiazdozbiorze Panny, 
zobaczymy Saturna świecącego z jasnością +0,9m.

Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu Słońca 
i są niewidoczne.

Planeta karłowata (134340) Pluton widoczna jest przez 
całą noc w gwiazdozbiorze Strzelca, jednakże jej jasność 
wynosi jedynie 14,2m i do jej zaobserwowania niezbędny jest 
teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 25 cm.

Planeta karłowata (1) Ceres widoczna jest w drugiej 
połowie nocy w gwiazdozbiorze Strzelca jako „gwiazda” o ja
sności rosnącej w ciągu miesiąca od 8,1m do 7,5m: 1 V: 
18h19,4m, -22°39’; 11 V: 18h17,5m, -23°10'; 21 V: 18h13,0m, 
-23°45’; 31 V: 18h06,0m, -24°21’.

W maju w pobliżu opozycji znajdują się jasne planeto
idy (jaśniejsze od 9,0m):

A [°]

Rys. 2. Jowisz nad wschodnim horyzontem (w Warszawie) 
w maju i czerwcu 2010 r. na początku świtu cywilnego (około 
godzinę przed wschodem Słońca)
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(2) Pallas, (jasność od 8,7m do 9,0m): 1 V: 
15h37,7m, +23°53’; 11 V: 15h29,5m, +25°21’; 21 
V: 15h21,1m, +26°12’; 31 V: 15h13,6m, +26°26’.

(4) Vesta, (jasność od 7,3m do 7,7m): 1 V: 
9h55,3m, +21°10'; 11 V: 10h02,9m, +20°1V; 21 
V: 10h12,4m, +19°01’; 31 V: 10h23,5m, +17°41’.

Meteory
W dniach od 3 do 12 maja promieniują me

teory z roju eta Lirydów (ELY), związanego 
z kometąC/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock). Mak
simum aktywności roju przypada w tym roku 
w dniu 9 maja o godzinie 7 UT. Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze Lutni i ma współ
rzędne: rekt. 19,1h, deki. +44°. Rój jest, jak do
tąd, znany głównie z obserwacji fotograficznych 
i wymaga starannych obserwacji. W jego ob
serwacjach nie będzie przeszkadzał zbliżający 
się do nowiu Księżyc.

W dniach od 19 kwietnia do 28 maja pro
mieniują meteory z roju eta Akwarydów (ETA), 
związanego z kometą Halleya, we wstępują
cym węźle jej orbity (obserwowany był już 
w VII w. w Chinach). W roju tym obserwuje się 
jasne, szybkie meteory, pozostawiające bardzo 
długie ślady. Maksimum aktywności roju przy
pada w tym roku w dniu 6 maja. Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma 
współrzędne: rekt. 22,5h, deki. -1°. Niestety, te
gorocznym obserwacjom będzie przeszkadzał 
Księżyc w ostatniej kwadrze.

*  *  *

5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
zachodniej.

5d04h Minimalna libracja Księżyca (3,2°) w kierun
ku Mare Australe (zacienione).

5d23h23m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,9m do 6,6m [mapka zamieszczona 
w „ Uranif-PA " 1/2008],

7d06h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°. 
7d22h49m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5m) [mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA” 5/2007],

9d14h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
9d21h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
11d00h Merkury nieruchomy w rektascensji.
11d20h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kie

runku krateru Schickard (oświetlony).
12d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miry- 

da) (18h09,1m, +31°01’) osiąga maksimum ja
sności (8,0m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
-PA" 2/2006].

12d14h Złączenie Merkurego z Księżycem w odle
głości 7°.

13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga
cji wschodniej.

1I5d20h54r" Gwiazda zmienna ij Aql (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w ,,Uranii-PA’’ 6/2007],

(zaznaczone gwiazdy do 10m)

Rys. 5. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego eta Lirydów (ELY) w okresie 
od 20 kwietnia do 25 maja
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16d09h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,4°.

18d11h Minimalna libracja Księżyca (2,6°) w kierunku Sinus Iri
dium (zacieniona).

20d08h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.

21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

21d03h33"’ Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wtedy 60°.

22d23h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.

23d01h09m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],

24d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, 
+6°59') osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2009].

24d01h12m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

25d04h Maksymalna libracja Księżyca (7,6°) w kierunku Mare 
Humboidtianum (oświetlone).

26d02h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 25°07’.

27d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miryda) (23h11,6m, 
+59°42’) osiąga maksimum jasności (7,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2009].

29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

30d Gwiazda zmienna długookresowa R Tri (miryda) (2h37,0m, 
+34° 16’) osiąga maksimum jasności (6,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2008].

31d15h Saturn nieruchomy w rektascensji.

31d21h Neptun nieruchomy w rektascensji.

Bootydów (JBO) w okresie od 25 do 30 czerwca

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w maju 
2010 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Callisto). Prze
rwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cieniu 
planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy plane
ty), wschód na lewo

Rys. 6. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego eta Akwary- 
dów (ETA) w okresie od 20 kwietnia do 25 maja
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Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w maju 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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Czerwiec
Słońce

W czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż do dnia przesi
lenia letniego, 21 czerwca, kiedy osiągnie wartość maksy
malną: Słońce wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka, roz
poczynając w ten sposób astronomiczne lato. W związku 
z tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i najkrótsza noc 
w roku na naszej półkuli.

W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi o 2h21m, za
chodzi o 18h47m, a 30 czerwca wschodzi o 2h18m, zachodzi 
o 19h01m. Najwcześniej Słońce wzejdzie w dniu 17 czerwca 
(2h14m), najpóźniej zajdzie w dniu 25 czerwca (19h02m).

26 czerwca wystąpi częściowe zaćmienie Księżyca, nie
widoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2010 P[°] Bn[°] Ln[°]

VI 1 -15,48 -0,69 201,21
3 -14,73 -0,45 174,74
5 -13,96 -0,21 148,27
7 -13,17 0,03 121,80
9 -12,36 0,27 95,33

11 -11,54 0,51 68,86
13 -10,71 0,75 42,39
15 -9,86 0,99 15,92
17 -9,00 1,23 349,44
19 -8,13 1,47 322,97
21 -7,25 1,70 296,50
23 -6,36 1,94 270,02
25 -5,46 2,17 243,55
27 -4,57 2,40 217,07

VI 29 -3,66 2,62 190,60
VII 1 -2,76 2,85 164,13

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

^0
tarczy:

heliograficzna szerokość i długość środka

16d04h51 
wynosi 0.

m — heliograficzna długość środka tarczy

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie czerwca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: ostatnia kwadra 4d22h13m, nów 
12d11h14m, pierwsza kwadra 19d04h30m i pełnia 26d11h31m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 3d16h52m, a w perygeum15d14h55m

Planety, planety karłowate i planetoidy
Merkury nadal pozostaje na niebie w pobliżu Słońca i jest 

niewidoczny.
Praktycznie nie zmieniają się warunki wieczornej widzial

ności Wenus, jednak wysokość planety nad horyzontem 
w ciągu miesiąca powoli maleje i pod koniec czerwca, w go
dzinę po zachodzie Słońca, znajdziemy ją  na wysokości już 
tylko 10°. Przez teleskop dostrzeżemy wtedy tarczę planety 
o średnicy 15” w fazie zmierzającej do kwadry.

W ciągu miesiąca szybko pogarszają się warunki wie
czornej widzialności Marsa, który pod koniec miesiąca, w go
dzinę po zachodzie Słońca, znajdzie się na wysokości już 
tylko 17° nad zachodnim horyzontem. W tym samym okre
sie tarcza planety, o jasności zaledwie +1,4m, zmniejszy się 
do średnicy zaledwie 5".

W czerwcu poprawiają się warunku porannej widzialno
ści Jowisza. Podczas gdy na początku miesiąca, na po
czątku świtu cywilnego, zobaczymy go na wysokości zaled
wie 13° nad południowo-wschodnim horyzontem, o tyle pod 
koniec czerwca wysokość ta będzie już wynosiła aż 27°. 
Przez teleskop możemy obserwować tarczę Jowisza o śred
nicy 40”, zmiany w układzie chmur planety oraz zjawiska 
w systemie jej księżyców galileuszowych.

Warunki obserwacji Saturna w porównaniu z majem 
praktycznie się nie zmieniają. Planeta z dnia na dzień świe
ci jednak coraz niżej nad wieczornym horyzontem i pod ko
niec miesiąca można ją  dostrzec na wysokości już tylko 22°.

Pod koniec miesiąca nad ranem teoretycznie staje się 
możliwa obserwacja Urana i Neptuna, jednak w ich dostrze
żeniu przeszkadzać będzie niskie położenie nad horyzon
tem i jasne niebo okresu „białych nocy”.

W związku z „białymi nocami” kończy się praktycznie 
okres obserwacji planety karłowatej (134340) Pluton.

Planeta karłowata (1) Ceres, w związku z opozycją w dniu 
19 czerwca, widoczna jest przez całą noc na granicy gwiaz
dozbiorów Strzelca i Wężownika jako „gwiazda” o jasności 
7,1m: 10 VI: 17h57,2m, -24°57’; 20 VI: 17h47,5m, -25°30’; 30 
VI: 17h37,9m, -25°59’.

W czerwcu w pobliżu opozycji nie znajduje się żadna 
jasna planetoida (jaśniejsza od 9,0m).

N

Półcień Złami

Momenty kontaktów 
P1 = 08:57:21 UT 
U1 *  10:16:57 UT 
U4 = 12:59:50 UT 
P4 = 14:19:34 UT

F. Espenak. NASA's GSFC 
eclipse.gslc.nasa.gov/ocnpse.hin

i *  Zaćmienie

30 8 Całe zaćmienie p riy  xachodz*1 
widoczne

80*8 r

Zaćmienie' 
przy wschodzie

Rys. 10. Schemat częściowego zaćmienia Księżyca w dniu 
26 czerwca 2010 r. [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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kalendarz astronomiczny 2010  ° Y °  ^  U

w maju i czerwcu 2010 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

Meteory
W dniach od 11 do 21 czerwca promieniują 

meteory z mało aktywnego roju czerwcowych 
Lirydów (JLY). Maksimum aktywności roju 
przypada w tym roku w dniu 16 czerwca. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lutni 
im a  współrzędne: rekt. 18,5h, deki. +35°. Ist
nienie roju jest, jak dotąd, hipotetyczne i wy
maga obserwacyjnego potwierdzenia. W  jego 
obserwacjach nie będzie przeszkadzał zbliża
jący się do pierwszej kwadry Księżyc.

W dniach od 22 czerwca do 2 lipca promie
niują meteory z roju czerwcowych Bootydów  
(JBO). Rój ten obserwowany był w 1916 r., na
stępnie być może w 1921 i 1927 r., po czym 
zaniknął. Dużym zaskoczeniem było ponowne 
pojawienie się czerwcowych Bootydów w 1998r. 
i to od razu jako aktywnego roju —  tzw. zenital- 
na liczba godzinna (ZHR) przez ponad pół doby 
wynosiła wtedy od 50 do ponad 100! Macierzysta kometa 
roju, 7P/Pons-W innecke przechodziła przez peryhelium 
w styczniu 1996 i ponownie w maju 2002. Obecnie orbita 
komety zbliża się do orbity Ziemi na odległość aż 0,24 j.a., 
tak więc aktywność z 1998 r. musiała być związana ze star
szym materiałem krążącym po orbicie rezonansowej zJowi- 
szem (z 1819, 1869 lub 1825 r.). Tegoroczne maksimum 
przewidywane jest w dniu 27 czerwca ok. godziny 14h30m 
UT, możliwe jest również spotkanie Ziemi z cząstkami ko
mety, pozostawionymi podczas powrotów w 1819 r. (24 
czerwca o 3h53m), 1825 r. (24 czerwca o 1h22m), 1830 r. (24 
czerwca o 0h07m) i 1836 r. (23 czerwca o 22h40m). Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Wolarza i ma w tym dniu 
współrzędne: rekt. 14h56m, deki. +48°. Niestety, w obserwa
cjach tych niezwykle wolnych meteorów będzie przeszka

dzał Księżyc w pobliżu pełni, niemniej jednak wszelkie ob
serwacje tego roju mogą mieć dużą wartość naukową.

★ *  *

1 d05h Minimalna libracja Księżyca (3,1°) w kierunku Mare Austra- 
le (zacienione).

3d Gwiazda zmienna długookresowa R Aql (miryda) (19h06,4m, 
+8°14’) osiąga maksimum jasności (6,1m).

3d16h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
6d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.
6d05h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
8d09h Maksymalna libracja Księżyca (8,5°) w kierunku krateru 

Schickard (oświetlony).
8d09h Złączenie Jowisza z Uranem w odl. 0,4°.

Rys. 12. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w czerwcu 2010 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 13. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w czerwcu 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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9d22h33m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 6/2007], 

11 d00h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
14d18h Minimalna libracja Księżyca (2,4°) w kierunku Sinus Iri

dium (zacieniona).
15d00h04m 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].

15d04h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
17d Gwiazda zmienna długookresowa R Lyn (miryda) (7h01,3m, 

+55°20’) osiąga maksimum jasności (7,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2009].

17d12h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6°.
18d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m, 

+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2008],

19d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
19d21h09m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 
21d05h Maksymalna libracja Księżyca (8,2°) w kierunku Mare 

Humboidtianum (oświetlone).
21d11h28m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata. 
21d22h34m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini

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

22d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
26d Częściowe zaćmienie Księżyca, widoczne w centralnej 

i wschodniej części Australii, na Nowej Gwinei, środkowej czę
ści Oceanu Spokojnego i na całym kontynencie Antarktydy; 
w południowo-wschodniej Azji, Indonezji, zachodniej Australii 
i zachodniej części Oceanu Spokojnego przy wschodzie Księ
życa, oraz w południowo-zachodniej części Ameryki Północ
nej, w praktycznie całej Ameryce Południowej i we wschod
niej części Pacyfiku przy zachodzie Księżyca. Przebieg za
ćmienia: początek zaćmienia półcieniowego: 8h57m, począ
tek zaćmienia częściowego: 10h17m, maksimum zaćmienia: 
11 h38m, koniec zaćmienia częściowego: 13h00m, koniec zaćmie
nia półcieniowego: 14h20m. Maksymalna faza zaćmienia czę
ściowego wyniesie 0,5368. Zaćmienie niewidoczne w Polsce.

Częściowe zaćmienie Księżyca w noc sylwestrowąo 20.29 CSE sfo
tografowane przez Mariusza Świętnickiego na Pogórzu (aparatem 
Nikon D300 z obiektywem Sigma APO 70-300 na ogniskowej 
300 mm. ISO 200, eksp. 1/200 s, f 7,1)

27d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (miryda) (0h02,1m, 
-14°41’) osiąga maksimum jasności (7,6m).

27d22h20m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

28d07h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
28d10h Minimalna libracja Księżyca (3,2°) w kierunku Mare Au- 

straie (zacienione).
30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w maju i czerwcu 
w Polsce „czasie letnim”, należy dodać 2 godziny.

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.
Opr. Tomasz Ściężor

R Aql (19h06m22,3s, +8°13’49”). Podane jasności gwiazd porówna
nia (pole widzenia wynosi 8°, północ u góry)

zmiennej W Cet (0h02m07,4s, -14°40’33"). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
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alendarz ścienny „Astrofoto- 
grafia amatorska 2010” został 
opracowany przez zespół redak
cyjny w składzie: Michał Kałużny, Ma

ciej Dominik, Jacek Pala, Robert Bo- 
dzoń i Paweł Maksym. Są to miłośnicy 
astronomii pasjonujący się fotografią 
astronomiczną i czynnie ją  uprawiają
cy. Przygotowując kalendarz, starali się 
pokazać dorobek w tej dziedzinie pol
skich miłośników astronomii, któiy wca
le nie jest gorszy od zdjęć ich kolegów 
z innych krajów.

Kalendarz ścienny ma format A3, 
kolejnym miesiącom poświęcono jedną 
stronę. Na każdej jest jakieś „wiodące” 
zdjęcie zajmujące czasem więcej niż po
łowę strony oraz kilka zdjęć mniejsze
go formatu w ciekawym układzie gra
ficznym. W dole strony umieszczono 
właściwy kalendarz, czyli tradycyjny 
rozkład dni tygodnia z zaznaczonymi 
fazami Księżyca i paroma zdaniami na 
temat zjawisk na niebie, jakich będzie
my świadkami w danym miesiącu.

W sumie twórcy kalendarza poka
zują, w różnych formatach, prawie 70 
kolorowych zdjęć wykonanych przez 40 
autorów. Tematem tych zdjęć są prawie 
wszystkie kategorie obiektów niebie
skich: od Drogi Mlecznej i galaktyk po 
jasne, ciemne i planetarne mgławice, 
gromady gwiazd, zaćmione Słońce, pla
nety, księżyce, komety, a nawet obłoki 
srebrzyste. Słowem, jest to cała galeria 
u kazu jąca  różnorodność i p iękno 
Wszechświata. Każdy z obrazów został 
podpisany nazwą obiektu i nazwiskiem

autora, a na wiodących obrazach dodat
kowo znajduje się parozdaniowy opis 
obiektu. Na ostatniej stronie kalendarza 
zebrano w układzie miesięcznym do
stępne do obserwacji miłośniczych zja
wiska astronomiczne, jakich możemy 
być świadkami w 2010 r.

Kalendarz jest bardzo ładnie wyda
ny. Piękne ilustracje zostały wykonane 
przez polskich miłośników astronomii, 
co może oznaczać w domyśle, że każdy 
dysponujący odpowiednim sprzętem 
może podobne fotografie uzyskać. Czyli 
pośrednio jest to zachęta do zakupu te
leskopu wraz z godnym wyposażeniem. 
Różnorodność fotografii, na różnym, ale 
wysokim poziomie, przyciąga oko. Ka
lendarz jest prezentem Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego dla prenume
ratorów „Uranii-Postępów Astronomii”.

Zauważone usterki.
1. Na odwrocie kalendarza telefon 

prenumeraty „Uranii-PA” jest z 0 na po
czątku, a tego już nie ma.

2. Warto, aby litery opisujące dni ty
godnia w kalendarium były nieco więk
sze. Trudno je odczytać.

3. W tym samym kalendarium są 
przy niektórych dniach w miesiącu po
marańczowe gwiazdki. Nie znalazłem 
opisu znaczenia tych gwiazdek.

4. Mimo że kalendarium zjawisk na 
niebie jest dość ubogie i na osobnej kart
ce, jednak wolałbym, żeby te informa
cje na dany miesiąc były razem z foto
grafiami na stronie głównej danego 
miesiąca. Warto, aby informacji astro
nomicznych było trochę więcej.

5. Dobrze, że na stronie głównej są 
adresy internetowe patronów medial
nych. Pomoże to czytelnikowi zapoznać 
się z różnymi aspektami działalności 
astronomicznej. Dobrze byłoby też do
dać kilka stron internetowych instytucji 
astronomicznych w kraju, takich jak np. 
CAMK, CBK, Obserwatoria Astrono
miczne we Wrocławiu, Poznaniu i Kra
kowie, gdzie dalej już mamy wiele inte
resujących linków.

6. Większe uwagi do zjawisk astro
nomicznych na odwrocie kalendarza:

—  19 kwietnia, 26 sierpnia: nie opi
sano znaczenia LD. Podane wte
dy zbliżenia odnoszą się do mini
malnej możliwej odległości, a nie 
orbity nominalnej. Tak byłoby le
piej. Przy odległości minimalnej

należałoby podać parametr roz
rzutu błędów obliczenia orbity, np. 
1 sigma, 2 sigma itp. Może warto 
podać źródła informacji zawartych 
w kalendarium, np. NASA itp. Ale 
pomysł jest dobry!

—  Momenty faz Księżyca: 23 stycz
nia 12:001 kwadra, powinno być 
11:53 (+/—0:01). Inne momenty 
w granicach błędu.

—  21 września —  opozycja planeto- 
idy 6 Heba, powinno być 6 Hebe.

—  20 czerwca —  kometa 10P/Tem- 
pel osiąga maksymalną jasność 
8,1 mag., powinno być ok. poło
wy lipca.

—  8/9 października —  NGC 869
1 NGC 884 m ają współrzędne: 
rektascensja ok. 2 godz. 20 min, 
deklinacja ok. +57 stopni, a kome
ta 103P, odpowiednio 20 godz.
2 min, +7 stopni, czyli nie są bli
sko siebie!

—  Zamieszczony w kalendarzu opis 
zjawisk astronomicznych może 
być przydatny dla obserwatora 
i ciekawy dla Czytelnika, ale po
winien być merytorycznie po
prawny.

7. Strona podana przez Autorów: 
www.astrokalendarz.pl jest niedostępna.

Podsumowując, należy podkreślić 
walory estetyczne i artystyczne kalen
darza, jego dużą wartość dydaktyczną 
i merytoryczną. Jednak dobrze by było, 
aby przed drukiem dokonać szczegóło
wego sprawdzenia zamieszczonych tam 
danych astronomicznych. Wybiórcze 
sprawdzenie poprawności tych danych 
wskazuje, że dokładnego sprawdzenia 
nie było. Choć członkowie PTA korzy
stają z innych sprawdzonych danych 
astronomicznych niż podawane w ka
lendarzu, to jednak znaczek PTA zobo
wiązuje do merytorycznego zaufania do 
podanych w nim faktów astronomicz
nych.

Kalendarz jest na pewno potrzebny 
jako prezent dla prenumeratorów „Ura
nii-PA”, ale też przydałby się dla na
uczycieli i uczniów oraz dla zaintereso
wanych astronomią.

Warto więc kontynuować jego wy
dawanie w latach następnych. Koszt 
wydania kalendarza zwróci się stukrot- 
nie, promując astronomię.

Ireneusz Włodarczyk
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astronomia i muzyka

Z Chopinem na orbicie

O tym, że muzyka klasyczna 
może pięknie współbrzmieć 
z obrazami Kosmosu, przeko
nywał nas Stanley Kubrick w pamięt

nym filmie „Odyseja kosmiczna 2001” 
czy niejeden seans w planetarium ilu
strowany dźwiękami Vivaldiego, Dwo- 
rzaka, albo Beethovena. Jako że po Mię
dzynarodowym Roku Astronomii nastał 
nam Rok Chopina (dwusetna rocznica 
urodzin słynnego kompozytora!), do
wódca załogi promu kosmicznego En
deavour w tegorocznej misji STS-130 
postanowił posłuchać w Kosmosie kom
pozycji naszego wielkiego rodaka. Puł
kownik George David Zamka nie ukry
wa swoich polskich korzeni, wręcz jest 
z nich dumny. W czasie wcześniejszej 
misji w 2007 r. umieścił na pokładzie 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
emblemat 7 Eskadry Myśliwskiej im. 
Tadeusza Kościuszki, w której od 
1919 r. podczas wojny polsko-bolsze- 
wickiej walczyli amerykańscy piloci. 
Tym razem na orbicie znalazła się ko
pia rękopisu Preludium A-dur op. 28 nr 7 
Chopina oraz płyta z jego muzyką na
graną przez pianistę Karola Radziwono- 
wicza i orkiestrę Sinfonia Viva, złożoną 
ze studentów i absolwentów Akademii 
Muzycznej im. Chopina w Warszawie. 
Po powrocie na Ziemię kopia rękopisu 
i płyta zostaną przekazane Ministrowi 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod
czas zaplanowanej na maj br. wizyty

astronautów w Polsce. W czasie gdy pi
szę te słowa, misja STS-130 jest w toku, 
a ja słucham Preludium A-dur op. 28 nr 
7 z wyciągniętej z szafy analogowej pły
ty zawierającej to i wiele innych prelu
diów Chopina w wykonaniu Bernarda 
Ringeissena. Kupiłem ją  w czasach stu
diów astronomicznych w Toruniu, ale

Dowódca załogi STS-130 George D. 
Zamka. Fot. NASA

uczciwie przyznaję, iż ta muzyka jakoś 
nigdy nie kojarzyła się mi z obrazami 
nieba. Wręcz przeciwnie, lubiłem jej słu
chać w pochmurne, jesienne dni, kiedy 
to myśli nie uciekały między gwiazdy, 
no i oczywiście preferowałem drugą 
stronę płyty zaczynającą się od „prelu
dium deszczowego”.

George Zamka tłumaczył przed odlo
tem, że zabiera ze sobą płytę z muzyką 
Chopina, ponieważ słuchając tych utwo
rów, najpiękniej odbiera się romantycz
ne piękno i majestat Kosmosu. Załoga 
STS-130 zawiozła na stację kosmiczną 
m.in. specjalna kopułę z 6 oknami, przez 
które będzie można obserwować Ziemię 
oraz inne obiekty kosmiczne. Może to 
właśnie pod nią rozlegną się dźwięki nok
turnów*?

Chyba w ramach gimnastyki szaiych 
komórek (tych, co jeszcze się ostały, 
wszak one tylko obumierają, a nowych 
brak) spróbuję sklecić jakiś wideoklip 
z astronomicznymi obrazami i muzyką 
Chopina w tle. Już czuję, że nie będzie 
lekko. A może powinienem poczekać na 
właściwe wykonanie? Wszak Tomasz 
Radziwonowicz (założyciel i dyrygent 
orkiestry Sinfonia Viva) dokonał aran
żacji wielu fortepianowych utworów 
Chopina na kw intet smyczkowy, 
a wszystkie utwory na fortepian i orkie
strę przearanżował na fortepian i kwin
tet smyczkowy. To musi przecież ina
czej brzmieć!

A na razie sprawdzę, co już zrobili 
inni. W serwisie Youtube jest tego wca
le niemało.

Jacek Drążkowski

* Nokturny, jako bardzo spokojne instrumental
ne formy muzyczne inspirowane poetyckim na
strojem ciemnej nocy, szczególnie predestynowa
ne są do kontemplacji gwieździstego nieba.

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

2/2010 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 95

mailto:urania@astri.uni.torun.pl


Ku
jj 

oj)
 

It 
on

ku
/j 

o 
\ r

j 
U 

i* i
iJ

ui
n-

\P
A 

y/
*A

Q
±Q

i----------- 1
relaks z Uranią Krzyżówka

i-------------- 1

W „Uranii-PA” nr 6/2009 zamieściliśmy krzyżówkę, któ
rej rozwiązaniem jest hasło GROMADA GALAKTYK. 
Kubki od firmy ASTROZAKUPY.PL otrzymali: Jerzy 
Burghardt z Chorzowa, Agnieszka Dudek z Wro
cławia, Henryk Habryka z Lędzin, Jan Pietruko- 
wicz z Gorzowa Wlkp. i Krystyna Wirkus z Gdyni.

A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej 
krzyżówki:

1. Prezes stowarzyszenia Astronomia Nova
2. Jego imię nosi znany teleskop kosmiczny
3. Np. gamma
4. Tworzy horoskopy
5. Związek atomów
6. Autor podręcznika „Astronomia z astrofizyką”
7. Kieruje przeglądem ASAS
8. Kształt czaszy radioteleskopu
9. Rodzaj promieniowania elektromagnetycz

nego
10. Obszar dominacji pola magnetycznego
11. Planeta spoza Układu Słonecznego
12. Np. promieni świetlnych w pobliżu gwiazdy
13. Obserwatorium, w którym prowadzone są ob

serwacje OGLE
14. Molekuły zawierające węgiel
15. Sklepienie niebieskie

11

12

10

13

14

15

Na rozwiązania czekamy do końca kwietnia 2010 r. Oso
by nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć 
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogąprzesyłać rozwiązania drogą 
elektroniczną.

I!

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Ura
nii-PA” 6/2009: 1. Merkurego, 2. Kwadrantydy, 3. Elongacja, 
4. MUA, 5. Commentariolus, 6. Rudź, 7. Brazylia, 8. Gwiazda, 
9. Shapiro, 10. Halo, 11. Kwazary, 12. Pocisk, 13. Horyzont, 14. ICYA, 
15. Ewekcja.

Ciekawe strony internetowe...

W , American Journal o f Physics” (DOI: 10.1119/1.3258282) z lutego br. ukazał się ciekawy artykuł Thomasa Mullera 
i Daniela Weiskopfa na temat zniekształcenia obrazu nieba w pobliżu czarnej dziuiy Schwarzschilda. Artykuł jest 
niestety dostępny jedynie dla prenumeratorów czasopisma, natomiast pod adresem http://www.vis.uni-stuttgart.de/ 
-muelleta/IntBH/ można znaleźć wyniki symulacji zniekształcenia obrazu nieba stworzonego z wykorzystaniem kata
logu satelity Hipparcos (około 118 tys. gwiazd). Do dyspozycji mamy krótkie filmy przedstawiające m.in. widok nieba 
dla obserwatora spadającego swobodnie na czarną dziurę czy poruszającego się wokół niej w stałej odległości. W pro
cesie symulacji wzięto pod uwagę szereg czynników. Oprócz odchylenia promieni świetlnych w polu grawitacyjnym 
i soczewkowania grawitacyjnego uwzględniono również zmiany jasności i koloru gwiazd związane z grawitacyjnym

przesunięciem światła ku czerwieni, jak i z efektem Dop
plera wynikającym z ruchu obserwatora względem gwiazd. 
Wzięto nawet pod uwagę dyfrakcję światła na otworze wej
ściowym źrenicy obserwatora. Niezależnie mamy dostęp 
do programu pozwalającego na wizualizację wspomnia
nych efektów —  są to wersje pracujące pod Windows i pod 
Linuxem, zależne jednak mocno od właściwości karty gra
ficznej. Program był testowany jedynie z kartami NVidia 
GeForce 8600 GT i ATI Radeon HD 3800 i może się oka
zać, że pozostaną nam do podziwiania tylko gotowe ani
macje.
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Uranii

Powyżej: 
wschód Księżyca 
29 stycznia w fazie 
13 godzin przed 
pełnią, podczas 
której Srebrny Glob 
znajdował się 
w perygeum.
(Sigma 500 mm)
Fot. Marek Nikodem, 
Niedźwiady 
Po lewej: 
zdjęcie halo 22° 
wokół Księżyca 
wykonane 
27 grudnia 2009 r. 
ogodz. 16:23 UT 
w Kleczy 
pod Wadowicami 
(Canon EOS 500D). 
Fot. Tomasz Ściężor, 
Kraków 
Po prawej: 
ptaki na tle Słońca 
5 lutego 2010 r. 
Zdjęcia są kadrami 
z filmu zrobionego 
za pomocą aparatu 
cyfrowego Nikon 
Coolpix L18.
Fot. Krystyna Wirkus, 
Gdynia
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Supermasywna czarna dziura Sag A* 
i jej otoczenie

Widoczny obok obraz Sgr A* i jego otoczenia to efekt serii obserwacji i zbierania danych z okresu około 2 tygodni. Tak długie 
obserwacje pozwoliły astronomom zajrzeć jeszcze głębiej i przyjrzeć się nieco bliżej jednej z pozostałości po supernowych 
(strukturze znanej jako Sgr A* Wschód) oraz rozciągającym się na 12 lat św. w obu kierunkach od czarnej dziury płatom 
gorącego gazu. Dowodzą one potężnych erupcji, jakie miały tam miejsce już kilkakrotnie w ciągu ostatnich 10 tys. lat.

Obraz pokazuje także kilka tajemniczych kolumn widocznych w promieniowaniu rentgenowskim, które mogą być potężnymi 
strukturami pola magnetycznego, oddziałującego ze strumieniami energetycznych elektronów wyrzucanych z szybko ratujących 
gwiazd neutronowych. Takie struktury znane sąjako mgławice pulsarowe.

Źródło: NASA/CXC/MIT/F. Baganoff, R. Shcherbakov et al.


