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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Szczególną troską otaczamy naszych prenumeratorów. Od kilku lat mamy dla nich 

specjalne prezenty. Podobnie było w bieżącym roku. Do numeru styczniowego 
załączaliśmy ścienny Miłośniczy Kalendarz Astronomiczny. Ale właśnie przez ten 
kalendarz musimy się tłumaczyć ze znacznego opóźnienia wysyłki numeru i kalendarza 
do naszych prenumeratorów. Wszyscy inni odbiorcy otrzymali nr 1 Uranii 2011 r. 
w pierwszych dniach stycznia, a nasi prenumeratorzy dopiero w drugiej połowie lutego.
A ja k  się to stało? Najpierw dostawę kalendarza mieliśmy obiecaną na 15 grudnia, 
później na 10, najdalej 15 stycznia itd. Myśleliśmy, że nasz partner jest poważny i można 
ufać jego obietnicom. Czekaliśmy więc z wysyłką. Okazało się jednak inaczej. Bardzo za 
to przepraszamy. A ponieważ nieszczęścia chodzą parami, później rozchorowała się poważnie prawie cała 
Redakcja, a nasze komputery się „zawiesiły”, więc bieżący numer ukazuje się z  opóźnieniem. I  za to też 
przepraszamy.

Bieżący numer otwiera bardzo ciekawy artykuł o badaniu błazarów za pomocą teleskopu kosmicznego 
Fermiego. Jego autorem jest uczestnik tych badań Krzysztof Nalewaj ko. Następnie trochę o hipotetycznych 
gwiazdach preonowych pisze Janusz Osarczuk z Wrocławia. Jeśli preony, czyli hipotetyczne składniki kwarków 
istnieją, to mogłyby tworzyć „gwiazdy”, które posiadałyby własności pozwalające na ich detekcję i to przy już  
istniejących technikach i instrumentach. A ich odkrycie stanowiłoby milowy krok w rozwiązywaniu zagadki 
ciemnej materii.

Lidia Kosiorek z Planetarium Olsztyńskiego dzieli się z  nami wykorzystywaniem dziel sztuki w popularyzacji 
astronomii. Dygresje do odpowiednich dzieł w czasie omawiania różnych zagadnień astronomicznych zawsze 
powodowały znaczne ożywienie słuchaczy i większe zainteresowanie omawianym tematem. Sławomir Jędraszek 
z Gdańska kontynuuje swój cykl o astronomii w starożytności. Teraz zamieszczamy cz. II opowieści o astronomii 
hellenistycznej. Dla mnie była to pasjonująca lektura.

W Astronomii w szkole Tomasz Lewicki i Radosław K. Pior przedstawiają przenośne planetaria i wskazują 
na pożytki dydaktyczne, jakich one mogą dostarczać. To bardzo ciekawy instrument, który może przybliżać niebo 
i jego tajemnice dzieciom i młodzieży nawet w najmniejszych szkołach naszego kraju i to bez wychodzenia 
ze szkoły, czy przedszkola.

W wiadomościach z Kraju obszernie informujemy o otwarciu Roku Heweliuszowskiego w Gdańsku 
z udziałem przedstawicieli najwyższych władz RP. Ale najbardziej optymistyczną wiadomościąjest krótki 
komunikat, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego włączyło trzy projekty astronomiczne do Polskiej 
Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, która jest w istocie listą potrzebnych inwestycji w naukę polską: 
budowę 90-m radioteleskopu, teleskop Czerenkowa CTA promieniowania gamma o enetgiach TeV 
i radiointerferometr POLFAR. Donosimy też o obozie uczniów warszawskich w Bułgarii i o konkursie „Moje 
okno na Wszechświat”.

Bardzo bogate są Rozmatości. Piszemy o tym, ja k  teleskop kosmiczny Herschela „waży ciemną materię, 
o cyklu życia gwiazd na przykładzie Andromedy, o migocącej mgławicy Krab, o dziwnym ogonie płanetoidy 
Scheiła, o styczniowym zaćmieniu Słońca i in.

Jest felieton muzyczny, krzyżówka i informacja o interesujących stronach internetowych. A przede wszystkim 
jest kalendarz astronomiczny ze szczegółami zjawisk, które zdarzą się w maju i czerwcu. Jest też informacja, 
że „ Urania ’’jest na Facebooku.

Życzę Państwu pożytecznej lektury i dobrej pogody, abyście mogli śledzić niezwykłe zjawiska, które dzieją 
się nieustannie na firmamencie niebieskim.

Wszystkiego najlepszego

Toruń w lutym 2011 r.
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czytelnicy piszą... E l £3-3
Szanowna Redakcjo!

4 stycznia 2011 r. byt długo 
wyczekiwanym  dniem dla 
wszystkich z nas. Pora roku, na 
jaką przypadło najokazalsze od 
niemal 6 lat zaćmienie Słońca 
widoczne w Polsce, nie napa
wała optymizmem w kwestii 
warunków pogodowych. Jakże 
to wielka radość móc podzielić 
się moim wielkim zadowole
niem z w pełni udanej obser
wacji tego zjawiska przepro
wadzonej w moim mieście 
Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na miejsce obserwacji wy
brałem może mało roman
tyczną, lecz wprost idealnie się 
do tego nadającą klatkę scho
dową pobliskiego wieżowca na 
moim osiedlu mieszkaniowym 
noszącym  m iano (nomen 
omen) Słoneczne. Już o 8.18 
(5 minut zaćmienia) zdołałem 
dostrzec kontakt, co najlepiej 
św iadczy o wymarzonych 
wprost warunkach widoczno
ści. Poranne cirrusy zalegają
ce w niewielkiej ilości nisko nad 
horyzontem nie były w stanie 
choć trochę zmienić tego ob
razu rzeczy. Co się obrazu ty
czy, zdarzało się tym mglistym

smużkom lekko rozmazywać 
słoneczny wizerunek rzutowa
ny na mój ekran przy pomocy 
podręcznej (10x30) lunetki, 
lecz nie miało to istotnego wpły
wu na przebieg obserwacji. 
Gdy nadeszła godzina maksi
mum, podekscytowany wido
kiem wyraźnie przytłumionego 
oświetlenia otoczenia, zapra
gnąłem uwiecznić tak pięknie 
zaćmionątarczę Słońca w spo
sób bezpośredni, nie tylko bez
ustannie fotografując rzutowa
ne obrazy. Jak jednak miałem 
tego dokonać, dysponując 
„sprzętem” w postaci wspo
m n iane j lune ty , l ornetk i  
(12x50), hutniczych gogli spa
walniczych i kompaktowego 
aparatu fotograficznego? Otóż, 
jak się okazuje, dla chcącego 
nic trudnego! Trwało to nieco 
czasu, kosztowało wiele prób, 
wymagało cierpliwości a nawet 
fizycznego wysiłku, aż wresz
cie udało się! Między godziną 
10.11 a 10.16 wykonałem kilka 
zdjęć, które, choć może nie 
zachwycą znawcy fotografii, to 
jednak liczę, że z racji sposo
bu i historii swego powstania 
wzbudzą choćby sympatię mi

tu jest miejsce
na Twoją

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

Zapraszamy na nasze łamy!

łośnika fotografii astro. Proszę 
mi wierzyć, że załączone zdję
cia powstały przez przyłożenie 
rzeczonych gogli (filtr) do jed
nego z obiektywów lornetki, 
z równoczesnym przyłożeniem 
obiektywu aparatu do jej oku
laru. Do tego konieczność uru
chomienia migawki... Wszyst
ko to „w powietrzu” i rzecz ja
sna oburącz... Ktoś może rzec 
-  to nic szczególnego, ja zaś 
wiem jedno -  czysta poezja...

Na dokładkę dołączam coś

jeszcze. Ku mojemu zaskocze
niu i uciesze, w pewnym mo
mencie zbliżonym do maksi
mum ujrzałem na jednej z ota
czających mnie blokowych 
ścian mnogie, niewielkie, prze
pięknie prezentujące się sło
neczne sierpy! To moje zaćmie
niowe akcesoria poukładane 
gęsto na parapecie okna za
działały jak małe projektory 
otworkowe, rzucając obrazy 
częściowo zaćmionej gwiazdy 

Dokończenie na s. 93.

. KONFERENCJA NAUKOWA
,• f  ' Wykorzystanie małych teleskopów II

1 6 - 1 7  czerwca 2011
I n s t y t u t  F i z y k i  U n i w e r s y t e t u  O p o l s k i e g o

Celem konferencji jest przedstawienie 
mo/liwości uzyskiwania wartościowo 

j  naukowych danych obserwacyjnych 
pr/y użyciu małych teleskopów.

Dobra informacja o  istniejącym oprzyrządowaniu 
i prowadzonych obserwacjach ułatwi organizowanie 
pr/yszłych kampanii obserwacyjnych.

ORGANIZATORZY: INS TYTUT FIZYKI UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 
POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE

prof. dr hab. P. Garbaczewski, IF UO 
dr hab. M. Mikołajewski, CA UMK, PTA 
dr hab. P. Flin, prof. IF UJK 
dr W. (jodłowski, IF UO

LOK
dr W. (jodłowski, IF UO 
dr K. Bajan, IF UP 
mgr J. Gronowska, IF UO 
dr K. Książek, 1F UO 
dr R, S/atanik, II UO 
mgr M. S/.panko, IF UO 
mgr A. Wendykier, IF UO

www.fizyka.uni.opole.pl/konf
em ail: godlow ski@ uni.opole.pl
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52 Badania blazarów w epoce 
Kosmicznego Teleskopu Fermiego
Krzysztof Nalewajko
Blazary to obiekty, którymi zajmuje się astronomia promieniowania gamma. Metody 
j e j  badań różnią się bardzo w zależności od energii fotonów, a te są w granicach od  
I M eV  do 100 TeV. Te o najwyższych energiach są rejestrowane przez tzw. teleskopy 
czerenkowskie na powierzchni Ziemi, np. H.E.S.S. czy MAGIC. Ogromne usługi w ba
daniach blazarów świadczy kosmiczny teleskop Fermiego

58 Gwiazdy preonowe
Janusz Osarczuk
Jeśli preony, czyli hipotetyczne składniki kwarków istnieją, mogą tworzyć „gwiazdy ” 
preonowe. Obiekty takie posiadałyby właściwości, dzięki którym byłaby możliwa ich 
detekcja i to przy pomocy ju ż  istniejących technik i instrumentów. Odkrycie „gniazd  ” 
preonowych stanowiłoby zapewne milowy krok na drodze rozwiązania zagadki ciemnej 
materii we Wszechświecie

63 Astronomia w sztuce
Lidia Kosiorek
Niebo, gwiazdy i inne ciała niebieskie od najodleglejszych wieków stanowiły przedmiot 
zainteresowania człowieka. Inspirowały artystów, a oni utrwalali swoje wrażenia na płót
nie, kartonie czy papierze. Dziś ich dzieła możemy wykorzystywać do przybliżania współ
czesnym społeczeństwom zjawisk ifunkcjonowania nieba. Z  powodzeniem robią to astro
nomowie z  Olsztyńskiego Planetarium

74 Astronomia hellenistyczna, cz. 2
Sławomir Jędraszek
Zawodowy archeolog, badacz kultury antycznej, po  opowieściach o astronomii w  Sta
rożytnej Mezopotamii i Egipcie przybliża nam astronomię hellenistyczną. To tam rodzi
ły się metody badawcze i pierwsze wyobrażenia o świecie planet i gwiazd, który nas 
otacza. Część druga poświęcona je s t przede wszystkim Ptolemeuszowi

■■ W  kolorze: Astronomia w  sztuce (o.II); 400-setne urodziny astronoma w Gdańsku 
(w.I); Galaktyka Andromeda M31 (w.II-III); Galeria Uranii (w.IV, o.III)

68 Rok Heweliusza: 400-setne urodziny astronoma w Gdańsku 
70 rozmaitości: Dziwny ogon planetoidy Scheila (70); Herschel waży ciemną 

materię (71); Cykl życia gwiazd na przykładzie Andromedy (72); Było nam 
dane Słońca zaćmienie (72); Migocząca mgławica Krab (73)

80 w kraju i na świecie: Dobre wieści z MNiSW (80); „ Urania -  Postępy 
Astronomii ” w serwisie Facebook (80); Letnia Międzynarodowa Szkoła Astro
nomiczna w Rożen, w Bułgarii (81); XXXIX Dni Kopernikowskie w Grudzią
dzu w Roku Jana Heweliusza (82)

83 astronomia w szkole: Przenośne planetarium pobudza mózg 
88 kalendarz astronomiczny 2011: Maj-Czerwiec
94 Moje okno na Wszechświat: tmchę statystyki I etapu i szerzej o II etapie 

konkursu
95 astronomia i muzyka: Do posłuchania pod gwiazdami i nie tylko...
96 relaks z Uranią: krzyżówka 
96 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Obrazy autorstwa Henryka Wańka Na niebie (pierwsza strona okładki) i Na Ziemi (ostatnia 
strona) stanowią ilustracje do tekstu Astronomia w sztuce. Publikacja za zgodą autora
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/

Artystyczna wizja blazara

Znaczenie blazarów 
w astronomii gamma

Astronomia promieniowania gamma 
zajmuje się badaniem najbardziej eks
tremalnych zjawisk we Wszechświecie. 
Techniki obserwacyjne różnią się zna
cząco w zależności od energii fotonów. 
Jeżeli jest ona wyższa od podwojonej 
e n e rg ii sp o czy n k o w ej e lek tro n u  
(1 MeV) oddziaływanie fotonu z mate
rią prowadzi do produkcji par elektro- 
nowo-pozytonowych. Pary te mogą two
rzyć rozbudowane kaskady, których 
charakterystyczny rozmiar jest miarą 
energii pierwotnego fotonu. Kaskady 
produkowane przez fotony o energiach 
między 20 MeV a 300 GeV mogą być 
rejestrowane przez detektory dostatecz
nie małe, by można je  wynieść na orbitę 
okołoziemską. Z kolei kaskady rozwi
jające się w ziemskiej atmosferze pro- 
dukująmierzalne sygnały promieniowa-

U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII

nia Czerenkowa dla energii fotonów 
między 10 GeV a 100 TeV, które reje
strowane są przez tzw. teleskopy czeren- 
kowskie (np. H.E.S.S., MAGIC).

Eksperymenty mające na celu wykry
cie źródeł promieniowania gamma po
przez rejestrację kaskad elektronowo- 
pozytonowych prowadzono od początku 
ery podboju Kosmosu. W roku 1961 
satelita Explorer 11 zdołał zarejestrować 
silną emisję pochodzącą z ziemskiej at
mosfery i zaledwie kilkadziesiąt foto
nów pozaziemskich, co nie starczyło 
nawet na zbadanie izotropii ich rozkła
du. Ale już w roku 1968 satelita OSO-3 
odkrył dwie składowe kosmicznej emi
sji, jedną skoncentrowaną w płaszczyź
nie Drogi Mlecznej, drugą w przybliże
niu izotropową. W roku 1972 satelita 
SAS-2 odkrył pierwsze punktowe źró
dła promieniowania gamma, które oka
zały się galaktycznymi pulsarami. Po-

2/2011
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Rys. 1. Schemat aktywnego jądra galaktyki stanowiącego źródło i zewnętrzne środowisko 
dżetu odpowiadającego za większość obserwowanej emisji blazarów (w szczególności 
ich jaśniejszej podklasy —  kwazarów radiowych). W  samym centrum znajduje się super- 
masywna czarna dziura (CD), na którą spływa materia w postaci dysku akrecyjnego. Nad 
dyskiem unoszą się obłoki zjonizowanego gazu przekształcające promieniowanie dysku 
w linie emisyjne, a w większej odległości dysk przechodzi w gruby pyłowy torus. Dżety 
produkowane są  prostopadle do płaszczyzny dysku akrecyjnego i są oświetlane przez 
promieniowanie z pozostałych elementów systemu

dobnie, zdecydowana większość z 25 
źródeł zarejestrowanych w latach 1975- 
1978 przez satelitę COS-B, była pocho
dzenia galaktycznego. Wyjątkiem był 
kwazar 3C 273, znany wcześniej jako 
pierwszy odkryty obiekt w swojej kla
sie, zidentyfikowany z pewną dozą nie
pewności jako pierwsze pozagalaktycz- 
ne źródło prom ieniow ania gamma. 
Przełom nastąpił w roku 1991, kiedy to 
wystrzelono na orbitę Obserwatorium 
C om ptona. U żyw ając instrum entu 
EGRET (ang. Energetic Gamma Ray 
Experiment Telescope), w ciągu kilku lat 
jego pracy odkryto 271 punktowych 
źródeł, w znaczącej większości daleko 
poza płaszczyzną Galaktyki. Zdecydo
wanie najliczniejszą klasą spośród zi
dentyfikowanych źródeł okazały się 
blazary (66 pewnych i 27 prawdopo
dobnych identyfikacji).

Blazarami nazywamy podklasę ak
tyw nych  ga lak tyk  w yposażonych  
w dżet skierowany z dużą dokładnością 
w naszą stronę. Ponieważ materia dże
tu porusza się z prędkościami relaty
wistycznymi (bardzo zbliżonymi do 
prędkości światła), jego promieniowa
nie je s t w ielokrotnie w zm ocnione 
w kierunku ruchu i może całkowicie 
zdominować promieniowanie swojej 
galaktyki. Blazary są jednymi z najja
śniejszych obiektów we Wszechświecie 
i są obserwowane nawet na kosmolo
gicznych odległościach (najdalsze 
z nich odpowiadają momentowi, kiedy 
Wszechświat miał zaledwie 7% obec
nego wieku). Znane sąjako silne źródła 
promieniowania we wszystkich zakre
sach widma dostępnych dla astrono
mów. Odkrycie emisji promieniowania 
gamma, która w wielu tych obiektach 
dominuje nad emisją w innych zakre
sach, stanowiło duże wyzwanie dla ba
daczy zajmujących się teorią dżetów. 
Należało odpowiedzieć na szereg pod
stawowych pytań. Jaki jest mechanizm 
emisji gamma? Skąd dokładnie ona po
chodzi? Jaki jest jej związek z emisją 
w innych zakresach? Jak dużo energii 
jest zawartej w dżetach?

Do wytłumaczenia emisji promienio
wania gamma konieczna jest obecność 
wysokoenergetycznych cząstek, które 
następnie przekazują swoją energię fo
tonom. Najprostszym tego typu proce
sem jest odwrotny proces Comptona, 
w którym niskoenergetyczne fotony są 
rozpraszane na wysokoenergetycznych 
elektronach. Zaproponowano szereg

modeli różniących się głównie źródłem 
niskoenergetycznych fotonów (rys. 1): 
promieniowanie synchrotronowe dżetu 
(odpowiedzialne m.in. za emisję ra
diową i optyczną), promieniowanie dys
ku akrecyjnego (wokół centralnej czar
nej dziury), prom ieniow anie linii 
emisyjnych (produkowane w obłokach 
gazu oświetlonych dyskiem akrecyj- 
nym) i promieniowanie pyłowego toru- 
sa (roztaczającego się na zewnątrz dys
ku akrecyjnego). Alternatywne modele 
zakładają udział relatywistycznych pro
tonów, które mogą stanowić jedno ze 
źródeł promieniowania kosmicznego.

Najpoważniejszym nierozstrzygnię
tym problemem w teorii blazarów jest 
odległość obszaru emisji od źródła dże
tu, którym jest czarna dziura o masie 
rzędu miliardów mas Słońca. Większość 
blazarów i radiogalaktyk znajduje się 
zbyt daleko, żeby możliwe było bezpo
średnie obrazowanie ich centralnych 
obszarów w zakresie optycznym (wy
jątkiem  są najbliższe radiogalaktyki 
Centaur A i Messier 87), natomiast ob
razowanie techniką interferometrii wieł- 
kobazowej ogranicza fakt, że emisja ra
diowa z centralnych obszarów jest 
wewnętrznie zaabsorbowana. Położenie 
obszaru emisji trzeba więc szacować 
metodami pośrednimi, korzystając z ta
kich argumentów, jak skala czasowa 
zmienności obserwowanej emisji oraz 
ograniczenia ze względu na parametry 
modeli emisji wysokoenergetycznej. 
Skala czasowa zmienności określa ty

powy rozmiar obszaru emisji, a ten po
zwala wnioskować o typowej lokaliza
cji. W przypadku modeli zakładających 
komptonizację zewnętrznego promie
niowania wykorzystuje się fakt, że pro
mieniowanie linii emisyjnych dominu
je  na w iększych odległościach niż 
promieniowanie dysku akrecyjnego, 
a z kolei promieniowanie pyłowego to- 
rusa dominuje jeszcze dalej. Dodatko
we argumenty uzyskuje się z badań nad 
mechanizmami dyssypacji energii dże
tu oraz przyspieszania emitujących czą
stek do ultrarelatywistycznych energii.

Kosmiczny Teleskop Fermiego
O grom ny su k ces in s tru m en tu  

EGRET przyczynił się do podjęcia pra
cy nad nowym teleskopem promienio
w ania gam m a. N azw any roboczo 
GLAST (ang. Gamma ray Large Area 
Space Telescope; rys. 2), stanowi duży 
skok w ilości oraz jakości pozyskiwa
nych danych. Główny detektor, LAT 
(ang. Large Area Telescope), jest instru
mentem wychwytującym fotony gam
ma i przekształcającym je w kaskady 
cząstek, które są precyzyjnie mierzone 
w celu zrekonstruowania energii i kie
runku przybycia pierwotnego fotonu. 
W porównaniu do EGRET-a, LAT cha
rakteryzuje się 6-krotnie większą po
wierzchnią efektywną, 10-krotnie wy
ższą energią maksymalną, znacznie 
lepszą rozdzielczością kątową i wid
mową. Uzupełniającym instrumentem 
jest wykrywacz błysków gamma zwa-
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Rys. 3. Uśrednione widma biazarów, uszeregowane według ich wzrastającej jasności ra
diowej, tworzą sekwencję, w której maksima ich głównych składników widmowych przesu
wają się w stronę niższych częstości, a składnik wysokoenergetyczny coraz bardziej do
minuje nad składnikiem synchrotronowym. Słabsze obiekty stanowią podklasę lacertyd 
(puste symbole), a jaśniejsze — kwazarów radiowych (wypełnione symbole). Źródło: Do
nato et al. 2001, A&A, 375, 739

Własności biazarów 
w promieniach gamma

Pierwszym krokiem w analizie da
nych z instrumentu LAT było stworze
nie katalogu źródeł punktowych. Tak 
zwany Zerowy Katalog Źródeł Fermi/ 
LAT (OFGL) został sporządzony na pod
stawie danych z pierwszych 3 miesięcy 
misji. Następnie sporządzono Roczny

i
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ny GBM (ang. Gamma ray Burst Moni
tor). GLAST został umieszczony na or
bicie 11 czerwca 2008 r., a następnie 
przemianowany na Kosmiczny Teleskop 
Fermiego. Począwszy od drugiego roku 
misji wszystkie dane zbierane na bieżą
co przez instrument LAT są publicznie 
dostępne. Jest to niezwykle cenne dla 
astronomów z całego świata, którzy in
teresują się badaniem źródeł promienio
wania gamma.

Ze względu na bardzo duże pole wi
dzenia instrumentu LAT (ponad 50°), 
Fermi potrafi zaobserwować prawie każ
dy fragment nieba raz na 2 okresy orbi
talne (mniej więcej co 3 godziny). Czy
ni to w ten sposób, że w czasie jednej 
orbity zorientowany jest pod stałym ką
tem kilkudziesięciu stopni w kierunku 
północnym od zenitu, a w czasie kolej
nej orbity ustawia się pod takim samym 
kątem w kierunku południowym. Umoż
liwia to jedyne w swoim rodzaju moni
torowanie na bieżąco całego nieba. Po
nieważ blazary są bardzo silnie zmienne, 
a ich zachowanie zupełnie nieprzewi
dywalne, bardzo ważne jest, żeby nie 
pominąć żadnego rozbłysku. W przy
padku najjaśniejszych źródeł liczba re-

Rys. 2. Detektor promieniowania gamma LAT, główny instrument Kosmicznego Teleskopu 
Fermiego. Składa się z trackera (na górze) mierzącego precyzyjne trajektorie cząstek, 
kalorymetru (na dole) mierzącego precyzyjnie ich energie oraz osłony antykoincydencyj- 
nej (na górnej i bocznych ścianach) umożliwiającej odróżnienie fotonów gamma od pro
mieni kosmicznych. Źródło: Atwood et al. 2009, ApJ, 697, 1071

jestrowanych fotonów jest na tyle duża, 
że umożliwia badanie zmienności na

skalach czasowych rzędu kilku godzin. 
Rekordowy rozbłysk blazara został za
rejestrowany w połowie listopada 2010 
r. w obiekcie 3C 454.3. Przez kilka dni 
było to najjaśniejsze źródło promienio
wania gamma na całym niebie (rys. 3), 
przewyższające intensywnością najja
śniejszy z pulsarów znajdujący się 
w gwiazdozbiorze Żagla. Podczas jed
nego z poprzednich stanów wysokiej ak
tywności 3C 454.3 w kwietniu 2010 r., 
Fermi został skierowany na stałe w kie
runku tego źródła na okres 2,5 doby. 
Umożliwiło to badanie zmienności źró
dła na skalach czasowych rzędu pół go
dziny, jednak tak szybkiej zmienności 
nie wykryto. Najkrótsza zarejestrowa
na skala czasowa zmienności dla tego 
obiektu wynosi około 2,5 godz. Dla po
równania, najszybsze zmiany jasności 
w blazarach zarejestrowano teleskopa
mi czerenkowskimi i wynosiły zaledwie 
kilka minut.
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Rys. 4. Mapa zliczeń fotonów o energii poniżej 5 GeV zarejestrowanych na całym niebie w ciągu jednego tygodnia w drugiej połowie 
listopada 2010. Mapa wykonana jest we współrzędnych galaktycznych z Centrum Galaktyki w samym środku. Współrzędne równikowe 
zaznaczono konturami. W lewej dolnej ćwiartce mapy widzimy najjaśniejsze punktowe źródło na niebie— jest to blazar 3C 454.3 w stanie 
rekordowego rozbłysku. Źródło: http://fermi.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/ssc/LATAA/eeklyFiles.cgi

Katalog (1FGL), wykorzystujący dane 
z 11 miesięcy, a w przygotowaniu jest 
Dwuletni Katalog (2FGL). W Rocznym 
Katalogu znalazło się 1451 źródeł, z któ
rych 573 sklasyfikowano jako blazary. 
Ponieważ 630 źródeł nie udało się zi
dentyfikować, blazary stanowią aż 70% 
zidentyfikowanych źródeł.

Blazary dzielą się na dwie główne 
podklasy o zasadniczo odmiennych wła
snościach. Większość blazarów zalicza 
się do lacertyd, których nazwa wzięła 
się od pierwszego poznanego przedsta
wiciela —  BL Lacertae. Są to obiekty 
o bardzo szerokich składnikach widmo
wych (rys. 4): synchrotronowy rozcią
ga się do zakresu rentgenowskiego, na
tomiast komptonowski do energii rzędu 
TeV. Charakteryzują się bardzo słaby
mi liniami emisyjnymi (często zupełnym 
ich brakiem), a w tzw. Modelu Zunifi
kowanym skojarzone są z radiogalakty- 
kami typu I (w klasyfikacji FanarofFa- 
Rileya). Natomiast najjaśniejsze blazary 
tworzą klasę znaną jako kwazary radio
we o płaskich widmach (ang. Flat-Spec- 
trum Radio Quasars', dalej będę je  okre
ślał krócej jako kwazary radiowe). Ich 
składniki synchrotronowe kończą się 
w zakresie optyczno-ultrafioletowym, 
a komptonowskie na energiach rzędu 
GeV, a więc w zakresie LAT. W Mode
lu Zunifikowanym odpowiadają potęż
nym radiogalaktykom typu II.

W Rocznym Katalogu Fermi/L AT 
znajdujemy porównywalną liczbę kwa-

zarów radiowych (278) i lacertyd (295). 
Chociaż Model Zunifikowany przewi
duje znaczną nadwyżkę lacertyd nad 
kwazarami radiowymi, liczonych w jed
nostce objętości, porównywalna liczba 
obserwowanych źródeł wynika z tego, 
że lacertydy są wyraźnie słabsze. LAT 
jest w stanie wykryć głównie lacertydy 
z lokalnego Wszechświata (przesunię
cie ku czerwieni z < 0,4), natomiast ra
diowe kwazary są wykrywane na znacz
nie większych odległościach (typowo 
0,5 < z  < 1,5). Blazary obydwu typów 
różnią się także własnościami widmo
wymi: lacertydy mają systematycznie 
twardsze widma gamma od kwazarów 
radiowych, tzn. mająrelatywnie większą 
jasność w zakresie wyższych energii 
fotonów. Jest to zgodne z przewidywa
niami Modelu Zunifikowanego, że mak
simum jasności składnika komptonow- 
skiego położone je s t na w yższych 
energiach w przypadku lacertyd.

Katalogi blazarów wykrytych w pro
mieniach gamma przez Fermi/L AT zo
stały porównane z katalogami sporzą
dzonym i na podstaw ie obserw acji 
w innych zakresach. Szczególne znacze
nie majątutaj obserwacje radiowe. Wy
nika to z dwóch powodów. Po pierw
sze, emisja promieniowania gamma jest 
związana z obecnością dżetów, a te z ko
lei są głównym źródłem emisji radiowej 
w aktywnych galaktykach. Pojęcie ra
diowo głośnych aktywnych galaktyk, 
choć opiera się na obserwacyjnym sto

sunku jasności radiowej do jasności 
optycznej, jest często utożsamiane z ak
tywnymi galaktykami produkującymi 
dżety. Niemal wszystkie galaktyki ak
tywne zarejestrowane przez LAT są ra
diowo głośne. Po drugie, obserwacje 
radiowe mają najlepszą rozdzielczość 
kątową jeśli użyje się techniki interfe
rometrii wielkobazowej, zatem umożli
wiają obrazowanie bardzo drobnych 
struktur w dżetach. To, czy emisja pro
mieniowania gamma pochodzi z obsza
rów rozdzielonych na najdokładniej
szych mapach radiowych, jest źródłem 
gorącej debaty.

Próbka blazarów występująca w ka
talogu 0FGL została porównana z wy
nikam i przeglądu MOJAVE, który 
polega na monitorowaniu zwartych 
struktur radiowych w 135 blazarach 
techniką interferometrii wielkobazowej 
na przestrzeni kilku lat. Spośród 106 
obiektów 0FGL, 31 było monitorowa
nych przez MOJAVE. Stwierdzono, że 
obiekty występujące w 0FGL charakte
ryzują się wyższą jasnością radiową 
wyższym stopniem polaryzacji, wyższą 
prędkością nadświetlną większym ką
tem rozwarcia na mapach radiowych 
oraz nieizotropowym rozkładem emito
wanego promieniowania. Większość 
z tych rezultatów można wyjaśnić przy 
założeniu, że jasność emisji z dżetów jest 
związana głównie z ich relatywistycz
nymi prędkościami. Korelacja między 
jasnościąradiową a jasnością w promie-
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niach gamma, potwierdzona później dla 
obiektów z katalogu 1FGL porówna
nych ze znacznie większą próbką ra
diową, wskazuje na bliskie położenie 
obszarów emitujących te strumienie. 
Jednak pierwsze studium opóźnień cza
sowych między zmiennościami w tych 
zakresach wykazało, że sygnały rejestro
wane w promieniach gamma poprze- 
dzająsygnały radiowe średnio o miesiąc. 
W związku z tym najprawdopodobniej 
znaczna większość emisji promieniowa
nia gamma pochodzi z obszaru nieroz- 
dzielonego na mapach radiowych.

Rezultaty kampanii 
wielozakresowych

Ponieważ widma blazarów są nie
zwykle szerokie, rozciągają się od fal

radiowych aż po wysokoenergetyczne 
promieniowanie gamma, potrzeba bar
dzo wielu instrumentów, żeby je zareje
strować. Z powodu silnej zmienności 
obserwacje te muszą być prowadzone 
jednocześnie z dokładnością do jedne
go dnia. Jeszcze do niedawna nie było 
to możliwe, powstały jednak liczne ini
cjatywy mające na celu niemal bezustan
ny monitoring najjaśniejszych obiektów. 
Choć dane LAT są dostępne dla wszyst
kich, to właśnie zespół Fermi koordy
nuje najintensywniejsze kampanie ob
serwacyjne blazarów. Są w nie włączone 
liczne obserwatoria naziemne (kilka
dziesiąt teleskopów optycznych i pod
czerwonych, w tym polarymetry; kil
kanaście obserwatoriów radiowych 
i milimetrowych) i orbitalne (obserwa

toria rentgenowskie Swift, RXTE i inne). 
W mniejszym zakresie używane są ob
serwatoria średniej i dalekiej podczer
wieni (Spitzer, Herschel), miękkiego 
promieniowania gamma (INTEGRAL) 
oraz teleskopy czerenkowskie.

Celami tych kampanii są najjaśniej
sze blazary obydwu typów, znane bada
czom od wielu lat. Kilka obiektów jest 
monitorowanych niemal bezustannie 
wszelkimi dostępnymi obserwatoriami. 
Między innymi są to kwazary radiowe 
3C 454.3, 3C 279, PKS 1510-089 oraz 
lacertydy Mrk 421, M rk 501, AO 
0235+164, PKS 2155-304.0  wiele wię
cej obiektów jest na bieżąco monitoro
wanych przez zespół Fermi poszukują
cy jasnych rozbłysków. W momencie 
wykrycia wzmożonej aktywności jakie
gokolwiek obiektu błyskawicznie są 
uruchamiane krótkie obserwacje wielo- 
zakresowe w tzw. trybie ToO (ang. Tar
get o f  Opportunity).

Niezwykle ciekawe wydarzenie zo
stało zarejestrowane w czasie pierwsze
go roku kampanii dotyczącej kwazara 
3C 279. Wykorzystano w niej obserwa
cje instrumentem Fermi/LAT, obserwa
toriami rentgenowskimi Swift i RXTE, 
teleskopami optycznymi, w bliskiej pod
czerwieni, na mikrofalach i na falach 
radiowych zrzeszonymi w porozumie
niu GASP (ang. GLAST-AGILE Support 
Program); AGILE jest innym obserwa
torium promieniowania gamma) oraz 
polarym etrem  zainstalow anym  na 
1,5-metrowym japońskim teleskopie 
optycznym KANATA. W okresie od li
stopada 2008 do lutego 2009 r. zareje
strowano wysoką aktywność w zakre
sie gamma (rys. 5). Zakończyła się ona 
silnym rozbłyskiem, któremu towarzy
szyła rotacja kąta polaryzacji optycznej 
o 180° w czasie 20 dni. Zaproponowa
ne zostały dwie zasadniczo różne inter
pretacje tego zjawiska. W pierwszej źró
dło promieniowania jest zaburzeniem 
poruszającym się razem z materią dże
tu. Aby wyjaśnić rotację kąta polaryza
cji, przyjęto, że dżet jest nieznacznie 
zakrzywiony, a jednocześnie zawarty 
w płaszczyźnie, która jest nieco odchy
lona od linii widzenia. Skala czasowa 
rotacji kąta polaryzacji określa dystans 
przebyty przez zaburzenie i wskazuje na 
stosunkowo dużą odległość obszaru 
emisji od centralnego źródła, na której 
promieniowanie gamma wyjaśnia się 
przez komptonizację promieniowania 
pyłowego torusa. W drugiej interpreta-
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Rys. 5. Wyniki kampanii wielozakresowej blazara 3C 279 w pierwszym roku misji Ko
smicznego Teleskopu Fermiego. Kolejne panele przedstawiają: strumień promieniowania 
gamma (a), indeks widmowy promieniowania gamma (b), strumień promieniowania rent
genowskiego (c), strumienie promieniowania widzialnego i ultrafioletowego (d), stopień (e) 
i kąt (f) polaryzacji promieniowania widzialnego, strumienie promieniowania podczerwo
nego (g) i radiowego (h). Pionowymi liniami zaznaczono 20-dniowy okres rotacji kąta pola
ryzacji, która towarzyszy rozbłyskowi promieniowania gamma. Źródło: Abdo et al. 2010, 
Nature, 463, 919
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Rys. 6. Wyniki monitorowania blazara 3C 454.3 w latach 2004-2008. Na kolejnych pane
lach przedstawiono: strumień promieniowania widzialnego, stopień polaryzacji promienio
wania widzialnego, stopień polaryzacji promieniowania radiowego oraz kąty polaryzacji 
promieniowania optycznego i radiowego. Pionowymi liniami zaznaczono oszacowane 
momenty wyrzucenia elementów radiowych oznaczonych symbolami K1, K2 i K3. Z pewną 
dokładnością towarzyszą im silne pojaśnienia promieniowania widzialnego, a w przypad
kach K1 i K2 rotacja kąta polaryzacji. Źródło: Jorstad et al. 2010, ApJ, 715, 362

cji źródło promieniowania jest zaburze
niem stacjonarnym, przez które przepły
wa materia dżetu. Rotację kąta polary
zacji wyjaśnia się przez płynną zmianę 
orientacji dżetu, natomiast położenia 
obszaru emisji nie da się ograniczyć.

Rotacje kąta polaryzacji są wykry
wane coraz częściej w czasie podwyż
szonej aktywności blazarów, jednak 
w większości przypadków interpretacja 
fizycznego związku między tymi zjawi
skami pozostaje niejasna. Dodatkowym 
zjawiskiem, często towarzyszącym wy
sokiej aktywności, jest produkcja struk
tur radiowych poruszających się z po
zornie nadświetlnymi prędkościami. 
Śledząc trajektorie tych elementów 
w okresie mniej więcej roku, można wy
znaczyć moment ich emisji z typową do
kładnością kilku tygodni. Przykładowo, 
trzy takie zjawiska zarejestrowano dla 
blazara 3C 454.3 w okresie trzech lat 
poprzedzających misję Fermi (rys. 6). 
Niestety, poszczególne zdarzenia bardzo 
różnią się w szczegółach. Ustalenie ja 
kichkolwiek regularności będzie moż
liwe po zarejestrowaniu większej ilości 
przypadków.

Zaskakującym odkryciem ostatnich 
lat była detekcja kilku (obecnie trzech) 
radiowych kwazarów przez teleskopy 
czerenkowskie. O ile promieniowanie 
gamma o energii rzędu GeV może dość 
swobodnie przebyć całą drogę od źró
dła do obserwatora, promieniowanie
0 energii rzędu TeV może być absorbo
wane zarówno w obrębie źródła, jak
1 w przestrzeni międzygalaktycznej. Ze 
względu na absorpcję między galak
tyczną teleskopy czerenkowskie mogą 
obserwować tylko względnie bliskie 
obiekty. Do niedawna wydawało się, że 
nie mogą mieć one przesunięcia ku czer
wieni większego niż z ~ 0,3. Jednak de
tekcja kwazara 3C 279 (z = 0,536) przez 
teleskop MAGIC zmusiła badaczy do 
rewizji modeli tzw. tła międzygalaktycz- 
nego, które jest zsumowaną emisją od
ległych galaktyk w zakresie od podczer
wieni do ultrafioletu. Drugim powodem 
zaskoczenia jest niższa od spodziewa
nej absorpcja wewnętrzna w kwazarach 
radiow ych. G łówny w kład do w e
wnętrznej absorpcji promieniowania 
o energii TeV pochodzi od promienio
wania dysku akrecyjnego i linii emisyj
nych. M echanizm  ten został także 
zaproponow any do w yjaśnienia zła
manego widma gamma w niektórych 
kwazarach radiowych. Aby ominąć ten

problem, emisja promieniowania TeV 
powinna pochodzić z większych odle
głości, gdzie dominuje promieniowanie 
pyłowego torusa. Obecnie istnieje moż
liwość obserwowania kwazarów radio
wych jednocześnie przez Fermi/LAT 
i teleskopy czerenkowskie. Analiza uzy
skanych w ten sposób widm promienio
wania gamma może tę hipotezę potwier
dzić.

Podsumowanie
Obecny stan badań nad blazarami, 

które są jednym i z najjaśniejszych 
obiektów we Wszechświecie, charakte
ryzuje się ogromnym postępem od stro
ny obserwacyjnej. Oprócz samego ob
serwatorium Fermiego, które wykonuje 
przegląd całego nieba w czasie rzeczy
wistym, w wysiłku tym uczestniczy im
ponująca liczba obserwatoriów wszel
kiego rodzaju, zarówno orbitalnych, jak 
i naziemnych. Statystyczne własności 
zarejestrowanych źródeł potwierdziły 
znane wcześniej podstawowe cechy po- 
pulacji blazarów: podział na dwie głów

ne podklasy —  kwazary radiowe i la- 
certydy oraz związek jasności promie
niowania gamma z relatywistycznym 
wzm ocnieniem  emisji pochodzącej 
z dżetów. Nadal nierozstrzygnięty pozo
staje problem lokalizacji regionu emi
tu jącego prom ieniow anie gam m a, 
z którą jest związany dokładny mecha
nizm emisji. Misja Fermi obliczona jest 
na minimum 5 lat, nie gaśnie więc na
dzieja, że ta największa zagadka blaza
rów zostanie im wreszcie wydarta.

Autor jest doktorantem w Centrum 
Astronomicznym im. Mikołaja Ko
pernika PAN u1 Warszawie. Przygo
towuje rozprawę doktorską związaną 
Z teorią dżetów w aktywnych galak
tykach pod kierunkiem prof, dra hub. 
Marka Sikory. Dzięki uprzejmości 
dra Grzegorza Madejskiego z Uni
wersytetu Stanforda uczestniczyI 
w kilku projektach związanych  
Z misją Fermi
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Janusz Osarczuk M  a  M KT •Kjwiuzciy
preonowe

Jeżeli preony, czyli 
hipotetyczne składniki 
kwarków istnieją, to mogą 
tworzyć „gwiazdy  ”  

preonowe. Obiekty takie 
posiadałyby własności, 
dzięki którym możliwa 
byłaby ich detekcja i to 
za pomocą ju ż istniejących 
technik i instrumentów. 
Odkrycie gwiazd 
preonowych stanowiłoby 
najprawdopodobniej milowy 
krok na drodze rozwiązania 
zagadki ciemnej materii

Rys. 1. Proces odkrywania coraz mniej
szych składników elementarnych materii

Model Standardowy
Z czego składa się materia? Co sta

nowi jej elementarne cegiełki (patrz 
rys. 1)? I czy na pewno są one niepo
dzielne? Na te i podobne pytania ludzie 
starają się odpowiadać od wieków. Ak
tualnie fizycy powszechnie akceptują 
teorię Modelu Standardowego zakłada- 
jącą, iż podstawowym budulcem 
Wszechświata są kwarki i lepiony (patrz 
ramka „Model Standardowy”). Kiedy 
jednak uważnie przyjrzymy się temu 
modelowi, wówczas nie sposób jest 
oprzeć się przekonaniu, że teoria ta nie 
wyjaśnia wszystkich znanych oddziały
wań fizycznych.

Kłopoty z Modelem 
Standardowym

Mimo swojej wielkiej użyteczności, 
dzięki niezwykłej zgodności przewidy
wań z obserwacjami, Model Standardo
wy nie może predestynować do miana 
teorii ostatecznej. Najprostszy, a jedno
cześnie najcięższego kalibru zarzut, jaki 
można mu postawić, brzmi: brak opisu 
grawitacji. A przecież jest to jedna z czte
rech podstawowych sił, rządzących ru
chem wszystkich makroskopowych 
obiektów we Wszechświecie.

Druga kwestia, która również natych
miast rzuca się w oczy, to liczba czą
stek. Skoro mają być one cząstkami ele
mentarnymi, to dlaczego jest ich tak

dużo? Niektóre z nich różnią się tylko 
ładunkiem, a nie można znaleźć wspól
nego uproszczenia dla takich par— stra
tegia redukcjonistyczna nie ma tu zasto
sowania.

Przedłużający się okres sukcesów 
Modelu Standardowego nie jest wcale 
wynikiem jego uniwersalności, lecz jest 
spowodowany po prostu brakiem dosko
nalszego opisu rzeczywistości fizycznej. 
Trudno się zatem dziwić, iż fizycy 
z wielkim zapałem i determinacją oraz 
dużym nakładem środków finansowych 
poszukują Teorii Wszystkiego. Żadna 
z dotychczasowych prób nie zakończy
ła się pełnym sukcesem, ale te z nich, 
które, jak się wydaje, najbardziej zbli
żyły nas do prawdy, posiadają jedną 
wspólną cechę: zakładają istnienie jesz
cze (co najmniej) jednego, głębszego 
poziomu struktury materii. W takim uję
ciu kwarki i lepiony tracą status elemen- 
tamości, a na scenie pojawiają się nowi 
gracze, których angielskie nazwy są na
stępujące: prequarks, subquarks, maons, 
alphons, quinks, rishons, tweedies, he- 
lons, haplons czy Y-particles. Bez 
względu jednak na swoje właściwości, 
całą gamę tych „podcząstek” można 
określić wspólnym mianem preonów.

Alternatywa preonowa
„Magiczne” słowo (super)struna roz

budza wyobraźnię i niewątpliwie jest to

Pre-kwark
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jeden z powodów, dla którego teoria 
superstrun (czy też jej rozszerzona wer
sja, tzw. M-teoria) cieszy się wielką po
pularnością wśród fizyków (złośliwi 
twierdzą, że jest to teoria doskonała, 
ponieważ dzisiejsze możliwości tech
niczne nie pozwalająw żadnym stopniu 
na jej weryfikacją). Osobiście bardzo 
cenię teorię pętlowej grawitacji, czy też 
teorię kwantowej grawitacji budowaną 
przez księdza profesora Michała Helle
ra, ale muszę przyznać, iż koncepcja 
preonów zrobiła na mnie niemałe wra
żenie. Jest to bowiem idea, która może 
pomóc w wyjaśnianiu następujących 
problemów Modelu Standardowego 
(w tym tych dwóch opisanych w po
przednim rozdziale):
—  Większość kwarków i leptonów jest 
niestabilna. Niektórzy twierdzą, iż ten 
fakt z definicji dyskwalifikuje je  jako 
cząstki elementarne. Historycznie rzecz 
biorąc, wszystkie rozpady cząstek uwa
żanych poprzednio za elementarne, zo
stały wyjaśnione w oparciu o bardziej 
fundamentalne obiekty.
—  Istnieją regularności pomiędzy kwar
kami i leptonami, których dotychczas nie 
wyjaśniono. Takie prawidłowości suge
rują ich wspólne pochodzenie.
—  Parametry (liczby kwantowe) opisu
jące Model Standardowy mająwartości, 
których nie można wyznaczyć, ale któ
re są zadane ad hoc. Taka swoboda, czy 
też dopasowanie a posteriori, każe kry
tycznie patrzeć na elementamość czą
stek tworzących Model Standardowy.
—  Cząstki Modelu Standardowego zna
cząco różnią się od siebie masą. Należy 
podać powód, dla którego taka różnica 
ma miejsce.
— Niektóre cząstki podlegają przemia
nom czy oscylacjom. Być może w ten 
sposób ukazują różne oblicze (tych sa
mych) obiektów, z których są zbudo
wane.
—  Łamanie symetrii oddziaływań elek- 
trosłabych może być spowodowane 
przez bozon Higgsa. Wciąż niezgłębio
na przyczyna braku tejże symetrii jest 
także wyjaśniana w oparciu o koncep
cję preonów.

Za hipotezą preonów przemawia 
również fakt empiryczny, związany z za
obserw ow aniem  w eksperym encie 
z kwarkami (w CERN-ie) zjawiska ana
logicznego do tego, gdy w hadronach1

1 W fizyce cząstek elementarnych hadronami 
nazywamy wszystkie cząstki silnie oddziałujące 
złożone z kwarków.

odkryto ślady ich wewnętrznej struk
tury. Poszlaka ta, wraz z innymi argu
mentami natury teoretycznej, stała się 
motorem napędowym pewnego przy
spieszenia prac nad teorią preonów.

Właściwości preonów
Spośród istniejących modeli preonów 

żaden nie rozwiązuje wszystkich proble
mów M odelu Standardowego, choć 
wiele postawionych do tej pory pytań 
znajduje w nich odpowiedzi. Dzięki 
wspólnym cechom różnych odmian hi
potezy preonów, można opisać następu
jące własności tych cząstek:

a) Liczba —  Zakłada się istnienie 
sześciu preonów, w tym trzech preonów 
i trzech antyd i preonów.

b) Ładunek elektryczny —  Preon 
może mieć ładunek elektryczny +e/3 lub 
-2e/3.

c) Spin —  Mogą istnieć tylko pre- 
ony o spinie połówkowym 1/2 lub zero
wym 0.

d) Masa —  Dwa preony powinny 
posiadać niewielkie masy, natomiast 
trzeci musi być superciężki.

e) Stabilność —  Z definicji wszyst
kie preony są absolutnie stabilne i nie 
ulegają żadnemu rozpadowi.

f) Inne —  Preony powinny mieć za
pach, kolor i być może również cechę 
zwaną hiperkolorem.

Obiekty zwarte
Jak wiadomo, po okresie aktywne

go św iecenia gw iazda przechodzi 
w stan „spoczynku”. W zależności od 
swojej masy początkowej, ostatni etap 
egzystencji przeżywa jako biały karzeł, 
gwiazda neutronowa (pulsar, magnetar) 
lub czarna dziura. Obliczenia sugerują 
istnienie jeszcze jednej klasy obiektów 
zwartych, a mianowicie gwiazd kwar
kowych i dziwnych (patrz artykuł Paw-

Model standardowy
Współczesne poglądy na budowę ma
terii zakładają, że składa się ona z na
stępujących cząstek elementarnych 
(przedstawionych na rysunku poniżej):
— fermionów:

• 6 kwarków
• 6 leptonów
• 6 antykwarków
• 6 antyleptonów

— bozonów (cząstek przenoszących 
oddziaływanie)
— prawdopodobnie bozonu Higgsa, 
który ma „nadawać masę" pozostałym 
cząstkom

zW\

Źródło: Wikimedia Commons

ła Haensela Sekrety gwiazd neutrono
wych: maksymalna masa i równanie 
stanu —  „Urania” 3/2006). W jądrze 
takich obiektów musiałyby panować 
tak ekstremalne warunki, że dochodzi
łoby do uwalniania kwarków z neutro
nów.

Sekwencja obiektów zwartych jest 
przedstawiona na rys. 2. Jak widać, im 
bardziej gęsty jest obiekt, tym mniejszy 
jest jego promień. Wszystkie te gwiaz
dy znajdują się blisko granicy Schwarz- 
schilda (po jej przekroczeniu obiekt za
pada się do postaci czarnej dziury) i aby 
były stabilne, ich masa nie może prze
kroczyć pewnej maksymalnej wartości, 
którą określa granica Chandrasekhara 
lub równanie Tolmana-Oppenheimera- 
-Volkoffa. Cecha ta jest następstwem

Rys. 2. Obiekty zwarte. Wraz ze wzrostem gęstości maleje promień obiektu. Rysunek na 
podstawie ilustracji ze strony www.universe-review.ca/F08-star.htm
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Rys. 3. Zawartość jąder gwiazd zwartych. Rysunek na podstawie ilustracji ze strony www.uni- 
verse-review.ca/F08-star.htm

właściwości materii, z której zbudowa
ne są obiekty zwarte.

Gwiazdy preonowe
Kwarki podlegają zjawisku asymp

totycznej swobody. Im bardziej staramy 
się je  „wydobyć” z wnętrza hadronów, 
tym większy stawiają opór. Dopiero 
wnętrze gwiazdy kwarkowej stwarza 
odpowiednie warunki do pokonania ich 
wzajemnego przyciągania. Uwolnione 
kwarki występują wówczas w postaci 
plazmy kwarkowo-gluonowej.

Analogiczna sytuacja ma miejsce 
w przypadku preonów. One również 
„tłuką się” jak w worku we wnętrzu 
cząstki, którą tworzą (czyli kwarka lub 
leptona), ale wolność mogą uzyskać je 
dynie w gwiazdach preonowych. Ponie
waż do rozerwania więzów pomiędzy 
nimi konieczne są jeszcze większe siły 
niż w przypadku kwarków, dlatego też 
gwiazda preonowa musi być znacznie 
bardziej gęsta niż gwiazda kwarkowa 
(o co najmniej 10 rzędów wielkości!). 
Jednakże, aby nie skolapsować do po
staci czarnej dziury, jej masa nie może 
przekroczyć maksymalnej wartości, co 
z kolei determinuje promień takiego 
obiektu.

Zależność masa-promień
Nikt nie wie, jak może zachowywać 

się plazma preonowa, dlatego też aby 
opisać złożone z niej obiekty, należy 
przyjąć pewne arbitralne założenia. Po 
pierwsze, ponieważ preony mają two
rzyć nawet tak lekkie cząstki jak neutri
na, przyjmuje się, że są one praktycznie 
bezmasowe. Po drugie, prawie cała ich 
masa pochodzi z oddziaływań pomię
dzy preonami, czyli jest to w uproszcze
niu energia, jaką muszą uzyskać, aby 
uwolnić się z wnętrza cząstki, którą 
tworzą. Energia ta jest reprezentowana 
przez tzw. stałą worka B.

Bazując na tych założeniach, równa
nie stanu materii można zapisać nastę
pująco

p c2 = 3p  + 4 B, 
gdzie p  —  gęstość materii, c  —  pręd
kość światła, p  —  ciśnienie materii, a do 
wyliczenia masy i promienia gwiazdy 
preonowej korzysta się z następujących 
wzorów

A fs = (16/7B/?3)/(3c2),
/?ps = (3c2)/(16(pG5)1'2), 

gdzie G —  stała grawitacji.
Masa i promień gwiazdy preonowej 

są więc funkcją stałej worka, a mówiąc

inaczej, zależą od skali złożoności ener
gii A. Jeżeli najcięższy kwark, czyli 
kwark szczytowy (ang. top quark) jest 
cząstką najsłabiej związaną, wówczas 
masa i promień gwiazdy preonowej 
przedstawiają się następująco

2x1024 kg (TeV/A)3/2,
~  3xl0  3 m (TeV/A)3/2.

Proste dzielenie pokazuje, iż gęstość 
gwiazdy preonowej jest rzędu 1027 
kg/m3! To tak, jakby zgnieść Ziemię do 
rozmiarów piłki do siatkówki!

Analizując relację masy, promienia 
i gęstości gwiazdy preonowej oraz sta
łej worka, czyli masy-energii preonu, 
widać, iż obiekt taki może mieć masę 
w zakresie od sto razy mniejszej do sto 
razy większej niż Ziemia, przy rozcią
głości promienia od kilku metrów do 
ułamków milimetra, a przedział gęsto
ści zawiera się pomiędzy 1026 kg/m3 
i 1033 kg/m3. Patrząc zatem na parame
try takiego obiektu, trudno uznać go za 
gwiazdę, jednakże ze względu na jego 
przynależność do kategorii obiektów 
zwartych przyjęło się używać w stosun
ku do niego tego terminu. Czasami sto
suje się również angielską nazwę nug
get, co oznacza samorodek lub ziarno.

Formowanie się 
gwiazd preonowych

Obiekty preonowe mogły powstać 
we wczesnym Wszechświecie, podczas 
przejścia fazowego pierwszego rodza
ju2 z fazy preonów do fazy kwarków
1 leptonów. W wyniku tego procesu
2 W trakcie przejścia fazowego następuje skoko
wa zmiana właściwości fizycznych układu. Pod
czas przejścia fazowego pierwszego rodzaju zmie
niają się skokowo gęstość oraz funkcje stanu układu 
(energia wewnętrzna, entropia, entalpia itp.).

utworzyły się pęcherzyki czy też bańki 
preonowe. Maksymalny rozmiar bańki 
był ograniczony przez horyzont zdarzeń, 
czyli promień Hubble’a (RH = c/H, gdzie 
H jest stałą Hubble’a) w temperaturze 
przejścia fazowego (T=  A/k(j), gdzie kB 
jest stałą Boltzmanna). Masa bańki była 
mniejsza niż maksymalna masa stabil
nej konfiguracji. Dzięki temu oraz dzię
ki faktowi, że —  ze względu na swoje 
właściwości —  gwiazdy preonowe nie 
podlegają procesowi promieniowania 
Hawkinga3, obiekty te mogły przetrwać 
aż do dzisiejszych czasów.

Istnieje jeszcze inny scenariusz po
wstawania obiektów preonowych. Pod
czas wybuchu supernowej następuje jej 
grawitacyjna zapaść do postaci gwiaz
dy neutronowej lub czarnej dziury. Moż
liwe są jednak sytuacje pośrednie. Ko
laps może przebiegać w taki sposób, że 
pokona barierę neutronową, ale nie bę
dzie na tyle potężny, żeby ścisnąć mate
rię poniżej jej promienia grawitacyjne
go. I właśnie wtedy może narodzić się, 
w zależności od siły kolapsu, gwiazda 
kwarkowa lub preonowa.

Ciemna materia
Według aktualnej wiedzy Wszech

świat zbudowany jest przede wszystkim 
z ciemnej energii (ang. dark energy) 
i ciemnej materii (ang. dark matter) 
(patrz ramka „Ciemny Wszechświat”). 
Gwiazdy preonowe są dobrymi kandy
datami na składniki ciemnej materii. Te,

3 W 1974 r. Stephen Hawking przewidział, iż na 
skutek efektów kwantowych czarne dziury powin
ny wytwarzać promieniowanie termiczne o wid
mie ciała doskonale czarnego. Proces promienio
wania Hawkinga nazywa sie też parowaniem 
czarnych dziur.

gwiazda neutronowa gwiazda kwarkowa gwiazda preonowa

wolne
preony

wolne
kwarki

neutrony

związane
preony

związane
kwarki
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które powstały we wczesnym Wszech- 
świecie, mogą wnosić wkład do ciem
nej materii kosmologicznej, ponieważ 
nie uczestniczyły w procesie nukleosyn- 
tezy. Natomiast gwiazdy preonowe 
utworzone z masywnych nadolbrzy- 
mów, złożonych z materii barionowej, 
mogą stanowić część ciemnej materii 
w galaktykach.

Załóżmy teraz, iż wyłącznie gwiaz
dy preonowe tworzą ciemną materią 
galaktyczną. Rozważmy tylko galakty
ki spiralne, dla których gęstość ciemnej 
materii wynosipDM = I O 25 g/cm3. Jeżeli 
przyjmiemy, iż masa pojedynczego 
obiektu preonowego ma wartość 1024 kg, 
to gęstość gwiazd preonowych w prze
strzeni kosmicznej powinna być rzędu 
104 na parsek sześcienny (1 pc = 3,1 
x l0 16 m). Oznacza to, że do wyjaśnie
nia przyjmowanej obecnie ilości ciem
nej materii wystarczyłaby jedna gwiaz
da preonowa w objętości milion razy 
większej niż Układ Słoneczny

Detekcja gwiazd preonowych
Postawmy następujące pytanie: czy 

wykrycie czegoś tak małego jak nieświe- 
cąca gwiazda preonowa o średnicy kil
ku metrów „zawieszona” w otchłani 
Kosmosu jest w ogóle możliwe? Co 
prawda, instrumenty i techniki obserwa
cyjne są stale udoskonalane, ale na pierw
szy rzut oka takie zadanie wydaje się ab
solutnie niewykonalne. A jednak da się 
to zrobić! Co więcej, metod detekcji, 
oczywiście pośrednich, jest kilka.

Promieniowanie kosmiczne 
(pulsary preonowe)

Najbardziej energetyczne promienio
wanie, które dociera w okolice Ziemi, 
ma energię rzędu 1021 eV. Dotychczas 
nie jest znany żaden mechanizm, któiy 
potrafiłby wygenerować promieniowa
nie o tak ekstremalnie wysokiej energii. 
Gwiazdy preonowe stwarzają szansę na 
wyjaśnienie tej zagadki. Otóż, analo
gicznie do gwiazd neutronowych, pod
czas kolapsu gwiazda preonowa również 
wzmacniałaby swoje pole magnetycz
ne (na skutek zjawiska wmrożenia linii 
pola magnetycznego w materię) i sta
wałaby się „preonowym pulsarem”. In
dukowane pole elektryczne takiego 
obiektu szacuje się na 1034 V/m, co sta
nowi tak gigantyczną wartość, iż z na
wiązką wystarcza do wytwarzania pul
sów promieniowania kosmicznego
o ekstremalnie wysokiej energii (ang.

Ultra-High Energy Cosmic Rays), tzw. 
UHE CR. Obserwacje takiego promie
niowania prowadzi się w obserwatorium 
wysokich energii Pierre Auger Observa
tory w Argentynie (strona domowa: 
www.auger.org). Może tam właśnie uda 
się zaobserwować i zlokalizować gwiaz
dy preonowe?

Ciemny Wszechświat

740/ CIEMNA 
ENERGIA 2? %  CIEMNA 

MATERIA

GWIAZDY, l  
PLANETY, 

KOMETY ITP.

0 4% 3,6%/0 n a 7 MiprGAZ MIEDZY- 
GALAKTYCZNY

Ta część Wszechświata, którą jeste
śmy w stanie obserwować, prawdopo
dobnie stanowi tylko ok. 4% jego cał
kowitej masy. Poza normalną materią, 
czyli galaktykami, gwiazdami, plane
tami, kometami itp. z pewnością ist
nieje materia, której nie dostrzegamy. 
Świadczą o tym np. płaskie krzywe ro
tacji galaktyk spiralnych. Szacuje się, 
że ciemna materia stanowi 22% całej 
materii. Co w takim razie wypełnia 74% 
naszego Wszechświata? Najprawdo
podobniej jest to ciemna energia, któ
ra wyjaśniałaby przyspieszanie roz
szerzania sie Wszechświata odkryte 
w 1998 r. na podstawie obserwacji 
supernowych typu la. Krótko mówiąc, 
działa ona jak antygrawitacja.

Soczewkowanie grawitacyjne
Soczewkowanie grawitacyjne, wie

lokrotnie już opisywane w „Uranii -  
-Postępach Astronomii” (patrz np. 
KrzysztofZ. Stanek, Bohdan Paczyński 
Soczewkowanie grawitacyjne— 3/1993 
czy Janusz Osarczuk Przeszłość i przy
szłość soczewkowania grawitacyjnego 
— 1/2000), powoduje powstanie wie
lokrotnych obrazów źródta i zachodzi 
dla wszystkich rodzajów fal elektroma
gnetycznych (i nie tylko elektromagne
tycznych — patrz artykuł Janusza Osar- 
czuka Soczewkowanie grawitacyjne fal 
grawitacyjnych — „Urania” 3/2010). 
W zależności od masy soczewki, takie 
parametry jak rozdzielenie obrazów 
i opóźnienie sygnału przybierają różne 
wartości. Jeżeli soczewka posiada masę 
w zakresie od 1014 kg do 1017 kg, wów
czas separacja obrazów źródła jest rzę
du femtosekund łuku (femto to 1 0 15), 
a opóźnienie sygnału, indukowane przez 
soczewkę, jest porównywalne do okre
su drgań promieni gamma. Poszukiwa
nia gwiazd preonowych należy więc

prowadzić w reżimie piko-, femto-, a na
wet attosoczewko wania grawitacyjnego.

Najlepiej nadają się do tego widma 
(roz)błysków gamma (ang. Gamma-Ray 
Bursts — GBRs). Analizując sygnały 
gamma pochodzące od źródła GRB 
880205, obserwowanego przez satelitę 
Ginga (więcej informacji o tym obser
watorium orbitalnym można znaleźć 
pod adresem: www.heasarc.gsfc.na- 
sa.goy/docs/girtga/ginga.html) wywnio
skowano, iż obserwowane źródło mog
ło być soczewkowane przez obiekt
0 masie 1016 kg i przesunięciu ku czer
wieni równym 1 (o ile charakterystycz
ne maksima i minima są następstwem 
soczewkowania grawitacyjnego— tego 
nie udało się potwierdzić). Niestety, 
wadą soczewkowania grawitacyjnego 
jest fakt, iż za jego pomocą nie można 
wyznaczyć gęstości soczewki, a tym 
samym trudno jest powiedzieć cokol
wiek na temat jej natury czy też tworzą
cych ją  składników.

Fale grawitacyjne
Teoretycznie nic nie stoi na przeszko

dzie, aby gwiazdy preonowe istniały 
w układzie podwójnym. Jak wiadomo, 
obiekty krążące w takim systemie wokół 
środka masy wraz z upływem czasu za
cieśniają swe orbity, aż w końcu docho
dzi do ich gwałtownego połączenia się. 
W trakcie tego wspólnego dążenia ku 
zagładzie oba składniki tracą energię
1 emitują ją  m.in. pod postacią fal gra
witacyjnych.

Załóżmy, że w układzie znajdują się 
dwie gwiazdy preonowe o takiej samej 
masie, zawierającej się pomiędzy 
1015 kg do 1023 kg i krążą po orbicie ko
łowej. Częstotliwość fal grawitacyjnych 
f  pochodzących z takiego systemu okre
śla wzór

f = (l/s(2MG/fl3)lt! ~  6,0x10" Hz 
(sec/r)3/8x(1015 kg/A/)5 8, 
gdzie M — masa składnika układu, a — 
półoś wielka orbity, r — czas przed zde
rzeniem (zlaniem się) składników.

Natomiast amplituda h takich fal (bo 
tę właśnie wielkość mierzą detektory fal 
grawitacyjnych) jest równa

h = (GLg/jr2c3)1/2)(l//gD )l/2 =  1,9 
xl0  36 (M/1015 kg)5/3 (/7GHz)M(pc/£>), 
gdzie

Z.g — moc promieniowania fal gra
witacyjnych, wyznaczana formułą L = 
(64G4/5c5)(M a)5 =  l,4 x l0 16 W (MI 
10l5X/g/GHz)l0/3,

D — odległość, w której znajduje się
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N układów podwójnych gwiazd preono- 
wych.

Analizując tę relację, można stwier
dzić, iż aktualnie istniejące rejestrato
ry fal grawitacyjnych mają zbyt niską 
amplitudę progową detekcji, aby wy
kryć fale grawitacyjne pochodzące od 
układu podwójnego gwiazd preono- 
wych (więcej informacji na temat ist
niejących i planowanych obserwatoriów 
promieniowania grawitacyjnego można 
znaleźć pod adresem: www.johns tons ar
chive. net/reiativity/gwdtable.html). 
Jednakże planowane detektory trzeciej 
generacji, jak np. EURO (European 
Gravitational Wave Observatory), po
winny być do tego zdolne.

Siły pływowe
Gwiazda preonowa, która znalazła

by się w Układzie Słonecznym, mogła
by przelecieć w okolicy Ziemi, a nawet 
wejść na jej orbitę (również na orbitę 
innej planety czy Słońca). W takim przy
padku odczuwalibyśmy dodatkowe od
działywanie grawitacyjne, które powo
dowałoby (podobnie jak oddziaływanie 
Księżyca) pływy na naszej planecie. 
Gdyby, przykładowo, gwiazda preono
wa (o masie przybliżonej do masy Zie
mi) znajdowała się w odległości ok. 
200 000 km od naszej planety (czyli 
mniej więcej dwa razy bliżej niż Księ
życ), to — w zależności od swojej masy 
— wywołałaby siły pływowe równe si
łom pływowym generowanym przez 
Księżyc, a nawet sto razy większe. Na
tomiast gdyby taki obiekt zbliżył się na 
odległość 10 000 km, czyli znajdował
by się ok. 3,5 razy bliżej Ziemi niż jej 
orbita geostacjonarna, to wytworzyłby 
siły pływowe sto a nawet milion razy 
większe niż czyni to nasz naturalny sa
telita. Tak więc, w przypadku zaobser
wowania anomalnie dużych przypły
wów na powierzchni naszej planety 
można rozpocząć poszukiwania gwiaz
dy preonowej.

Fale sejsmiczne
Może się zdarzyć, iż gwiazda preono

wa, która zawędrowała do Układu Sło
necznego, znajdzie się na kursie kolizyj
nym z Ziemią. W przypadku zderzenia 
jest prawdopodobne, że taki obiekt prze
leciałby na wylot przez naszą planetę, 
wzbudzając przy tym fale sejsmiczne. 
Obecnie sejsmolodzy potrafią odróżnić 
fale sejsmiczne powstałe w wyniku trzę
sienia Ziemi od fal wywołanych innymi

czynnikami, np. wybuchami jądrowymi. 
Wśród wszystkich rejestrowanych fal są 
również takie, dla których nie można 
wskazać przyczyny ich pochodzenia. 
Ponieważ fale sejsmiczne generowane 
przez tunelującą ziemski płaszcz gwiaz
dę preonową miałyby inny wzorzec niż 
fale wspomniane dwa zdania wcześniej, 
wobec tego w przypadku ich powtarza
nia się można by je zidentyfikować i pró
bować określić ich źródło. Gwiazdy pre- 
onowe dałoby się więc teoretycznie 
wykiyć, badając uważnie i systematycz
nie ziemskie fale sejsmiczne, aczkol
wiek detekcja takiego zjawiska jest bar
dzo mało prawdopodobna.

Inne obiekty zwarte
Do tej pory potwierdzono obserwa

cyjnie istnienie białych karłów, gwiazd 
neutronowych i (pośrednio) czarnych 
dziur. W kolejce do odkrycia czekają 
gwiazdy kwarkowe i gwiazdy dziwne 
(oraz ich hybrydy). Gwiazdy preonowe 
stanowią jeszcze bardziej hipotetyczne 
obiekty niż gwiazdy kwarkowe, ponie
waż nie ma żadnej pewności, że istnieją 
cząstki, z których te obiekty miałyby być 
zbudowane. Jednakże gwiazdy preono
we nie są osamotnione w swojej podwój
nej hipotetyczności. Teorie supersyme- 
trii, rozszerzające Model Standardowy, 
zakładają istnienie wielu nowych fer
mionów, jak grawitino czy neutralino. 
Takie cząstki mogłyby tworzyć nowe 
klasy obiektów zwartych.

Gwiazdy pre-preonowe
Czy gwiazdy preonowe stanowią 

ostatnią możliwość uratowania się ma
terii przed zapadnięciem do czarnej 
dziury? Czy mogą istnieć stabilne 
obiekty o jeszcze większej gęstości? 
Odpowiedź na to pytanie przychodzi 
ponownie od strony fizyki cząstek ele
mentarnych i jest... pozytywna; natu
ralnie pozytywna warunkowo. Jeżeli 
bowiem preony nie stanowiłyby naj
głębszej warstwy materii, lecz posia
dałyby jakieś składniki, to teoria nie 
zabrania tymże składnikom grupować 
się w większe obiekty.

4 Przedział czasu od chwili Wielkiego Wybuchu 
do 5,39x 10 44 s nazywany jest erą Plancka. Jest ona 
opisywana przez następujace parametry: czas 
P lancka 5,39x1 (H 4 s, długość Plancka 1,62 
x l0 -35 m, temperatura Plancka 1,42x1032 K, zre
dukowana masa Plancka l ,2 x l0 19 GeV/c2, gęstość 
Plancka 5,16xl0% kg/m3. Od granicy wyznaczo
nej przez powyższe wartości zaczyna obowiązy
wać znana nam fizyka.

Dotyczy to wszystkich jeszcze głęb
szych poziomów materii, o coraz mniej
szych rozmiarach, aż do skali Plancka4. 
Oczywiście, z przyzwyczajenia oraz na 
bazie tradycji, takie obiekty również na
zywalibyśmy gwiazdami, choć miałyby 
one mikroskopijne rozmiary.

Podsumowanie
Teorie preonów są rozwijane od lat 

siedemdziesiątych XX wieku. Dotych
czas żaden eksperyment nie potwierdził 
istnienia tych cząstek. Pomysł gwiazd 
preonowych narodził się natomiast już 
w tym stuleciu. Wpadli na niego w 2004 
roku Johan Hansson i Fredrik Sandin, 
fizycy szwedzcy pracujący w Lulea 
University of Technology, który to ośro
dek jest aktualnie liderem badań nad 
gwiazdami preonowymi.

Koncepcja gwiazd preonowych 
prawdopodobnie jeszcze długo pozosta
nie jedynie naukowym wytworem wy
obraźni. Mimo iż metody detekcji takich 
obiektów istniejąjuż dziś, to jedynie nie
poprawni optymiści spodziewają się ich 
odkrycia w przewidywalnej przyszłości. 
Nieortodoksyjna idea gwiazd preono
wych zakłada bowiem istnienie pre
onów. Do eksperymentalnego odkrycia 
tych cząstek nie wystarczy ani Wielki 
Zderzacz Hadronów (LHC), ani nawet 
planowane akceleratory kolejnej gene
racji. Preon jest takim drobiazgiem, przy 
którym neutrino staje się gigantem. Być 
może w LHC uda się natrafić na jakiś 
ślad preonów lub jakąś wskazówkę 
związaną z nimi, niemniej ich detekcja 
wymagałaby użycia tak wielkich ener
gii, na które, zarówno ze względów tech
nicznych jak i finansowych, ludzkość 
prawdopodobnie jeszcze długo nie bę
dzie mogła sobie pozwolić. Jeżeli jed
nak kiedyś, w jakikolwiek sposób, na
stąpi potwierdzenie ich egzystencji, to 
odkrycie to spowoduje daleko idące kon
sekwencje dla nauki. Nastąpi era nowej 
fizyki.

Autor jest astronomem pracujucym 
w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Zajmuje się fizyką protuberucji sło
necznych oraz zagadnieniami zwią
zanymi z soczewkowaniem grawi
tacyjnym. Jest aktywnym popula
ryzatorem astronomii
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Astronomia 
w sztuce

W ' Olsztyńskim Planetarium 
prowadzimy wykłady 
z astronomii dla słuchaczy

o zróżnicowanym wieku i poziomie wie
dzy. Zauważyłam, że z dużym zaintere
sowaniem przyjmowane są dygresje na 
temat dzieł sztuki, które nawiązują do 
omawianych zagadnień. Zgromadziłam 
więc reprodukcje obrazów związanych 
z astronomią. Część z nich przedstawi
łam na jednej z konferencji. Prośbę re
daktorów „Uranii-Postępów Astrono
mii”, by podzielić się z czytelnikami 
wybranymi przykładami, realizuję 
z przyjemnością.

Omówienie przykładów filiacji mię
dzy astronomią i sztuką rozpocznę od 
Biblii — najbardziej znanej księgi 
świata. W 1498 r. Albrecht Durer przed
stawił cykl drzeworytów Objawienie 
Janowe, według Księgi Apokalipsy. 
Rysunek 3 przedstawia ilustrację słów: 
Gdy otworzył pieczęć szóstą, [...] słoń
ce stało się czarne, jak  włosienny wór, 
a cały księżyc stał się jak krew. I  gwiaz
dy spadły z nieba na ziemię'. Zapewne 
te biblijne słowa są uzasadnieniem na
zywania obfitych deszczów meteoro
wych „otwarciem szóstej pieczęci”. 
Treści astronomiczne w Biblii przeana
lizował Galileusz, zapewne bardzo 
wnikliwie, bo w obronie swojej godno
ści, a może i życia. Mając świadomość 
istnienia spisku przeciwko sobie, chciał

1 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pal- 
lottinum, Poznań 1990.

przekonać do swoich racji wielką księż
nę Krystynę Lotaryńską. Napisał do niej 
20-stronicowy list, poświęcony głównie 
własnej interpretacji sceny biblijnej, 
w której Jozue prosi Pana Boga o zatrzy
manie Słońca na niebie, by za dnia mógł 
dokończyć bitwę z Amorejczykami. 
Scenę tę przedstawia rycina Gustava 
Dore (rys. 4) z XIX w. Słońce, zatrzy
maj się w Gibeonie, a ty, księżycu, w do
linie Ajałon! I zatrzymało się słońce,
i stanął księżyc, dopóki naród nie ze
mścił się na swoich nieprzyjacio- 
/ać'/2 .[Joz. 10:12-13], W owych czasach 
jedyny ruch własny, jaki przypisywano 
Słońcu, to ruch około 1 ° na dobę w kie
runku wschodnim, na tle gwiazdozbio
rów zodiakalnych, obecnie nazywany 
rocznym. Ruch dzienny Słońca wynikał 
z ruchu Primum Mobile — najwyższej 
sfery, która wprawiała w ruch wszyst
kie pozostałe. Galileusz objaśniał, że 
zgodnie z systemem Ptolemeusza Bóg, 
wstrzymując Słońce i spełniając prośbę 
Jozuego, sprawiłby, że nie przesunęło
by się ono o 1 ° na wschód, przez co noc 
zapadłaby o 4 minuty wcześniej! Obrót 
Ziemi przypisywał obrotowi Słońca, 
zatem zatrzymanie Słońca zatrzymało
by obrót Ziemi i wówczas rzeczywiście 
wydłużyłby się dzień tak, jak to jest za
pisane w Biblii. Uczony głosił, że Bóg 
wyposażył człowieka w zmysły i rozum, 
by sam poznawał świat, a Biblia nie jest 
źródłem wiedzy o budowie Wszech
świata. W liście do ojca Benedetto Ca-

Rys. 1. Dysk z Nebry. Źródło: Wikimedia Commons, 
autor Dbachmann

Rys. 2. Ilustracja komety Donatiego nad Paryżem. 
Skan z „Great Comets” Roberta Burnhama
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Rys. 3. Otwarcie szóstej pieczęci, Albrecht Durer

2 /2011

Rys. 4. Ilustracja do Biblii, Gustaw Dore. Źródło: Wikipedia
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stellego pisał: szczególnie gdy chodzi 
o te nauki, o których w Biblii nie ma na
wet najmniejszej wzmianki; dotyczy’ to 
zwłaszcza astronomii, której poświęca 
się tak mało uwagi, że nie wymienia się 
nawet nazwy żadnej z planet. Inna cie
kawa historia o Galileuszu wywodzi się 
z obrazu szkoły Murilla, który przedsta
wia uczonego w lochu inkwizycji, wska
zującego palcem pewne miejsce na ścia
nie. Podczas konserwacji, po wyjęciu 
obrazu z ramy, okazało się, że duża 
rama zasłaniała napis na ścianie Eppur 
si muove (A jednak się porusza), który 
to właśnie wskazywał Galileusz. Czy 
po procesie wyrzekł on te słowa, trud
no powiedzieć, być może informacja
0 tym, jakoby tak było, wywodzi się 
właśnie z tego obrazu, namalowanego 
niewiele lat po śmierci Galileusza. Jak 
dzieła sztuki propagowały odkrycia 
Galileusza, wkrótce po ich dokonaniu, 
przedstawia Jarosław Włodarczyk w ar
tykule Wszechświat, luneta i pędzep.

Stonehenge — budowla megalitycz
na z epoki neolitu i brązu, wpisana na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO, 
obserwatorium, sanktuarium, cmenta
rzysko — to powszechnie znany i nie 
wymagający przedstawienia obiekt. 
Natomiast warto zwrócić uwagę na jego 
replikę — sympatyczne dzieło Carhen- 
ge wykonane przez artystę Jima Rein- 
dersa w stanie Nebraska ku pamięci jego 
ojca (rys. 5). Z epoki brązu pochodzi 
również wyjątkowe dzieło, o którym 
trudno nie wspomnieć— brązowy Dysk 
zNebry, o średnicy 32 cm i grubości 4,5 
do 17 mm (rys. 1). Miał on 32 małe krąż
ki ze złota (obecnie 29), interpretowane 
jako gwiazdy, wśród nich siedem —jako 
Plejady, oraz dwie płytki: sierpowatą
1 okrągłą, interpretowane jako Księżyc 
pięć dni po nowiu i Słońce. Według nie
mieckiego astronoma Ralfa Hansena 
dysk służył do korygowania różnic mię
dzy kalendarzem słonecznym i księży
cowym w następujący sposób: jeśli pię
ciodniowy Księżyc znajdzie się nad 
Plejadami — zdarza się to raz na dwa, 
trzy lata — wówczas należy dodać mie
siąc w kalendarzu księżycowym.

Ciekawym przykładem ilustrującym 
dawne, złowróżbne pojmowanie znacze
nia komet jest tkanina z Bayeux. Jej frag
ment przedstawia rys. 6. Ten unikatowy, 
wielobarwny romański haft z 1077 r. to 
70-metrowy pas materiału o szerokości

2 Jarosław Włodarczyk, Wszechświat, luneta i pę
dzel, Wiedza i Życie, 6/2007, s.42-45.



pół metra, na którym wyhaftowano 58 
scen podboju Anglii przez Normanów, 
w tym dramatyczną śmierć króla Harol
da w bitwie pod Hastings. W jednej ze 
scen dworzanie z niepokojem wskazują 
kometę. To właśnie kometa Halleya, 
z roku 1066, jest zapowiedzią śmierci 
króla. Obserwował ją  także w 1301 r. 
Giotto di Bondone. Posłużyła mu jako 
wyobrażenie Gwiazdy Betlejemskiej, 
umieścił ją  nad stajenką we fresku Ado
racja Magów. Kometa pojawia się rów
nież na obrazie Jana Matejki Stańczyk, 
dawny tytuł Stańczyk w czasie balu na 
dworze królowej Bony wobec stracone
go Smoleńska. Na stole leży list, dato
wany na 1514 r., donoszący o utracie 
Smoleńska przez Rzeczpospolitą. Czyż
by to nieszczęście zwiastowała widocz
na za oknem kometa? Czy ona również 
zapowiadała biblijny potop, jak sugeru
je  John Martin na obrazie The Eve o f  
the Delugel Jednym z najpiękniejszych 
przedstawień komety widzianej gołym 
okiem jest obraz komety Donatiego nad 
Paryżem (rok 1858), z książki Amedee 
Guillemina. Oddaje ona prawdziwy wy
gląd nieba, z jasnym Arkturem (rys. 2). 
Zbiór bardzo ładnych ilustracji: komet, 
gwiazdozbiorów, zjawisk meteorowych, 
zaćmień Słońca, według obrazów Wil
helma Krafta można znaleźć w książce 
Wszechświat i człowiek, tom III, redak
cja Jana Kremera.

Bardzo bogate godzinki księcia de 
Berry, to wybitne dzieło średniowiecz
nego miniatorstwa. Ten prywatny mo
dlitewnik, zamówiony przez Jana Due 
de Berry około 1410 r., zawiera ponad 
100 iluminacji i inicjałów, w większo
ści wykonanych przez braci Limbourg. 
Na początku manuskryptu znajduje się 
12-stronicowy, obfitujący w treści astro
nomiczne kalendarz słoneczny, ze zna
kami zodiaku podzielonymi na stopnie 
i symbolami planet. Przedstawia sceny 
życia dworskiego i wiejskiego, typowe 
dla poszczególnych miesięcy roku ka
lendarzowego, przeważnie z zamkiem 
w tle. Wśród nich luty (rys. 7) jest naj
starszym pejzażem zimowym w sztuce 
europejskiej. Wpływ tego dzieła jest wi
doczny w malarstwie Piotra Bruegla 
starszego. Z tego dzieła pochodzi też 
znana miniatura „człowiek anatomicz
ny” opisująca wpływ gwiazd na ciało 
człowieka. Godzinki są istotnie „bardzo 
bogate” choćby z powodu ilości użytej 
ultramaryny, farby niezwykle drogiej 
w owych czasach, mniej zamożni mu-
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Rys. 5. Fragment Tkaniny z Bayeux. Źródło: Wikipedia

Rys. 6. Luty, Bardzo bogate godzinki księcia de Berry, bracia Limbourg. Źródło: Wikipedia 
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sieli zamawiać obrazy, na których niebo 
malowane było odcieniami żółci. Ręko
pis godzinek znajduje się obecnie w Mu
zeum Kondeuszy w Chantilly, niedaleko 
Paryża.

Przez wiele wieków zadaniem sztuki 
było krzewienie wiary. Przykładem takiej 
funkcji sztuki jest Stworzenie świata i wy
pędzenie z raju (1445). Jest to niewielkie 
malowidło Giovanniego di Paolo, tem
perą i złotem na desce, z podstawy ołta
rza Guelfi kościoła św. Dominika w Sie
nie, a obecnie w zbiorach Metropolitan 
Museum (patrz druga, wewnętrzna stro
na okładki o.II). Koncentryczne kręgi 
przedstawiają Ziemię jako jeden z czte
rech żywiołów, otaczająjąkręgi symboli
zujące żywioł wody, ognia i powietrza. 
Za nimi znajduje się 7 kręgów znanych 
wówczas planet (w tym Słońca), a ostat
ni krąg tworzą konstelacje niebieskie we
dług znaków zodiaku. Obraca je Stwórca 
na tle złotej poświaty, w asyście 12 błę
kitnych cherubinów.

Jacopo Tintoretto w 1570 r. namalo
wał Powstanie Drogi Mlecznej na pod
stawie mitu greckiego, według którego 
luno miała tak wiele pokarmu, że gdy 
karmiła Heraklesa, mleko tryskało z obu 
jej piersi aż na niebo, tworząc jasną wstę
gę (patrz o.II). Jako ciekawostkę dodam, 
że każda grecka kobieta miała swoją 
opiekunkę w postaci półboskiej istoty, 
określanej mianem iuno— jakby Anio
ła Stróża. Mężczyźni też mieli swojego 
opiekuna, był nim Geniusz. Gdy rodził 
się mężczyzna, wraz z nim rodził się jego 
geniusz. Dla Indian z plemienia Chero
kee Mleczna Drogajest rozsypaną mąką 
(znowu coś dojedzenia!), a po szwedz
ku to „Zimowa Droga”, co przepięknie 
opowiada swojej córeczce rozmiłowa

ny w astronomii bohater powieści Świat 
Zofii3.

Rysunek 7, często zamieszczany 
w podręcznikach, przedstawia średnio
wiecznego mnicha usiłującego podejrzeć 
funkcjonowanie maszynerii niebios. Jest 
on błędnie uznawany za drzeworyt nie
miecki z początków XVI w. Ta sympa
tyczna rycina podpisana słowami „Le
genda mówi: pewien średniowieczny 
misjonarz opowiada, że znalazł miejsce, 
gdzie spotyka się niebo z Ziemią” po
wstała jako ilustracja do książki Kamila 
Flammariona ,JL’atmosphere:meteorolo- 
gie populaire”, wydanej w roku 1888.

Do ilustrowania wielu wątków tema
tycznych z historii astronomii doskona
le nadaje się dzieło Adreasa Cellariusa, 
Harmonia Macrocosmica z roku 1660. 
Wiek XVII to wiek rozwoju astronomii 
i również złoty wiek kartografii nieba. 
Cellarius na 29 podwójnych stronach 
atlasu ukazuje pojmowanie świata przez 
Ptolemeusza, Kopernika i Tychona de 
Brahe (rys. 8 — system Kopernika).

Zjawiska astronomiczne pomagały 
w datowaniu dzieł sztuki. Przykładem 
może być obraz wybitnego portrecisty 
Hansa Holbeina Młodszego Ambasado
rowie (patrz o.II). Postacie na obrazie to 
szlachcic Jean de Dinteville i biskup Geo
rges de Selwe. Profesor filozofii i nauk ści
słych John North wykazał, że widoczne 
na obrazie globusy, oba zegary słonecz
ne, kwadranty i torquetum określająmiej- 
sce i czas namalowanego spotkania na 11 
kwietnia 1533 r. — Piątek Wielkanocny, 
między trzecią i czwartą po południu, w 
Londynie. O datowaniu dzieł van Gogha 
pisał w Uranii-PA Józef Smak4. Motywy 
astronomiczne przewijają się w wielu dzie
łach tego malarza, polecam również arty

kuł Jarosława Wło
darczyka Chaucer, 
van Gogh i planety5.

Ciekawą symboli
kę ma witrażowa ro
zeta katedry w Lo
zannie. Przedstawia 
Chrystusa, wszech- 
władcę Kosmosu 
i Czasu w otoczeniu 
4pórroku, 12 m ie
s ięcy , c z te re c h  
żywiołów, 12 znaków 
zodiaku oraz Słońca i 
Księżyca, co świad
czy o stopniowym 
przenikaniu astrologii 
do chrześcijaństwa.

Szczególnie uwidacznia się ono w twór
czości XV-wiecznego malarza niderlandz
kiego Hieronima Boscha. Przykładem jest 
centralna część jego malowidła Siedem 
grzechów głównych — grzechy główne 
są tu przejawem negatywnego wpływu 
planet. Symbolika lunama występuje 
w prawie każdym z jego dzieł. Bosch 
prawdopodobnie poznał również gnozę 
judeochrześcijańską, być może jako czło
nek kongregacji Braci Wspólnego Ży
cia, a w światopoglądzie gnostycznym 
istotną rolę pełniła astronomia i kosmo
logia6.

W epoce romantyzmu dzieła malarskie 
przej awiały pokorną kontemplacj ę natu
ry, zachwyt dla doskonałości Stwórcy, 
zderzenie mikrokosmosu z makrokosmo- 
sem i skończoności życia człowieka z nie
skończonością Wszechświata. Niemal 
każdy obraz Caspara Davida Friedricha 
przejawia właśnie taką tematykę, np. 
Krzyż w górach, Gwiazda wieczorna, 
Mnich nad brzegiem morza czy Dwóch 
mężczyzn kontemplujących Księżyc. Od
mienną postawę przyjął pejzażysta John 
Constable, który ze swoich dzieł pragnął 
uczynić dzieła nauki. Obraz miał być na
rzędziem poznania praw przyrody, doku
mentem. Głosił: Malarstwo jest wiedzą 
i powinno być uprawiane jako bada
nie praw natury. Dlaczego więc malar
stwo pejzażowe nie miałoby być trakto
wane jako dziedzina filozofii natury, 
a obrazy jako jej eksperyment? Kieru
nek ten reprezentował również najwybit
niejszy brytyjski pejzażysta William Tur
ner; świadczy o tym choćby tytuł dwóch 
jego grafik (jednakowy dla obu) Kometa 
Donati, Oxford, 7.30p.m.,5październik 
1858. Ponad 20 prac związanych z ko
metami i meteorami można znaleźć 
w twórczości wybitnego artysty i poety 
Williama Blake’a, który posługiwał się 
nową, wynalezioną przez siebie techniką 
graficzną „druku iluminowanego” . 
W owym czasie modne było umieszcza
nie komet i spadających gwiazd na por
tretach, miało to sugerować szlachetność 
i wyjątkowość portretowanego.

Poczucie osamotnienia wobec potę
gi Wszechświata przepięknie ukazywał

3 Jostein Gaarder, Świat Zofii, Warszawa 1995, 
s. 544-545.

4JózefSmak, Van Gogh, Księżyc, planety i gwiaz
dy, Urania-Postępy Astronomii,3/2003.

5 Jarosław Włodarczyk, Chaucer, van Gogh i pla
nety, Wiedza i Życie 3/1989, 54-56.

6 Hieronim Bosch. Astrologiczna symbolika jego  
dziel, Warszawa, 1977.

Rys. 7. Ilustracja z „L’atmosphere: meteorologie populaire" Kamila 
Flammariona
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Rys. 8. Mapa z Harmonia Macrocosmica, Andreas Cellarius. Źródło: Wikimedia Commons

symboliczny malarz czeski Frantisek 
Kupka, np. w obrazach Disc o f  Nevton, 
The way o f  Silence. Kosmiczne treści do
skonale oddaje abstrakcyjna forma kom
pozycji Wassily Kandinskiego, jak rów
nież surrealistyczne spojrzenie Maxa 
Ernsta.

W Muzeum Narodowym w Krako
wie można zobaczyć arcydzieło Wy
spiańskiego Apollo — System Słonecz
ny Kopernika. Bóg Słońca Apollo 
rozdziela „planety żeńskie” i „planety 
męskie”. U dołu obrazu są Ziemia, We
nus i Luna, a u góry Saturn, Jowisz, Mars 
i Merkury.

Na wzmiankę zasługuje nastrojowe 
dzieło Witolda Pruszkowskiego Spada
jąca gwiazda, z roku 1846, znajdujące 
się obecnie w Muzeum Narodowym 
w Warszawie (patrz o.II).

Tematyka astronomiczna pojawia się 
jako zagadnienie centralne w wielu ob
razach Henryka Wańka, współczesnego 
prozaika, krytyka sztuki i wybitnego ma
larza, który sam siebie nazywa „opowia-

daczem obrazów”. Przedstawiam, dla 
przykładu, jak opowiada o Wszechświe- 
cie w obrazach Na niebie i Na Ziemi 
(patrz okładka).

Zachwyt dla astronomii widać rów
nież w dziełach japońskiego artysty Ka- 
zuaya Akimoto, np. Planety, Zaćmienie. 
Wiele przepięknych, niezmiernie kolo
rowych galaktyk i obiektów mgławico
wych maluje Jeanie Campbell.

Zachwycające instalacje przedsta
wiające planety i inne ciała Układu Sło
necznego prezentowano podczas Mię
dzynarodow ego Festiw alu Światła 
Skyway 2009 w Toruniu, pod kierow
nictwem artystycznym Mario Caeiro. 
Opisać tego nie sposób, więc zachęcam 
do odwiedzenia strony festiwalu http:// 
www.skyway.art.pl/— naprawdę warto.

W opracowaniu ograniczyłam się do 
sztuk plastycznych. Moim celem było 
przedstawienie dzieł, które mogłyby być 
interesującymi dygresjami podczas wy
kładów z astronomii, a ilustracje literac
kie i muzyczne nie budzą tak dużego za

interesowania słuchaczy jak  obrazy. 
Związki literatury z astronomią przed
stawione są w książkach: Poezja i astro
nomia7 oraz Czytaj i myśl. Zderzenia li
teratury z fizyką8. Związki astronomii 
z muzyką od lat ciekawie prezentuje 
w Uranii-Postępach Astronomii Jacek 
Drążkowski.

7 Red. Bogdan Burdziej i Grażyna Halkiewicz- 
-Sojak, Poezja i astronomia, Wydawnictwo Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
8 Stanisław Jakubowicz i inni, Czytaj i myśl. Zde
rzenia literatury z fizyką, Wydawnictwo Pedago
giczne ZNP, Kielce 2007.

Lidia Kosiarek je s t absolwentką 
astronomii UMK w Toruniu. Od 
szeregu lat pracuje w Olsztyńskim 
Planetarium  i Obserwatorium  
Astronomicznym, popularyzując 
osiągnięcia współczesnej astrono
mii
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Rok Heweliusza Rok Jana Heweliusza 2011 rozpoczęty!

400-setne urodziny astronoma w Gdańsku

Heweliusz, jako religijny prote
stant, członek rady swojej 
luterańskiej parafii kościoła św. 

Katarzyny, uważał, że Bóg mu sprzyja, 
nagradzając odpowiedzialną i wydajną 
pracę w odziedziczonych po ojcu bro
warach. Środki uzyskane w piwnym in
teresie inwestował w rozwój stworzo
nego p rzez sieb ie  obserw atorium  
astronomicznego przy ulicy Korzennej. 
Tu prowadził żmudne, precyzyjne ob
serwacje, konstruował nowe przyrządy 
i instrumenty. I znów zasłużył na boską 
przychylność, która obsypała go przy
wilejami i własną drukarnią, gdzie wy
dawał swe dzieła.

Taki mniej więcej był sens początku 
kazania księdza profesora Marcina Hint- 
za, biskupa Kościoła Ewangelicko-Au
gsburskiego diecezji pomorsko-wielko
polskiej. Nabożeństwo ekumeniczne, 
po raz pierwszy po wojnie odprawione 
w tym kościele wg liturgii luterańskiej, 
zapewne bliskiej tej z XVII w., kończy
ło długi dzień 28 stycznia 2011 r., dzień 
czterechsetnych urodzin Jana Heweliu
sza w Gdańsku. Uroczystą inaugurację 
na wieki ma upamiętniać tablica wmu
rowana w pobliżu płyty nagrobnej astro
noma. Bez zbędnej pompy, profesor 
Andrzej Zbierski we wzruszających sło
wach podziękował ojcom karmelitom, 
dzisiejszym gospodarzom kościoła, za 
opiekę nad odkrytym  przez siebie 
w 1986 r. pochówkiem. Pisała o tym 
„Urania” nr 1/1987' i tam umieszczono

historyczne, czarno-białe zdjęcie wów
czas jeszcze nieodrestaurowanej klepsy
dry trumiennej Heweliusza.

Krótko potem, we wrześniu 1987 r., 
odbył się w Gdańsku Zjazd PTA. Za
pewne było nas kilkoro, aleja zapamię
tałem tylko oprowadzającego nas Pre
zesa i Przyjaciela, Roberta Głębockiego,

jednego z nielicznych następców Hewe
liusza w Gdańsku. Załatwienie wejścia 
do kościoła nie było chyba jeszcze łatwe, 
bo zakodowało mi się w pamięci suro
we wnętrze z resztkami gruzu, pamiąt
ka po wyzwolicielach z 1945 r.

Po blisko 20 latach powróciłem do 
św. Katarzyny, patronki m.in. i uczo
nych. Rok 2006, znowu ruiny. Na ze
wnątrz świątyni sterczą osmalone oże- 
browania spalonego kilka miesięcy 
wcześniej dachu. W Gdańsku właśnie 
odbywa się Światowy Kongres Caril- 
lonowy i na cudem ocalałym carillonie 
na wieży św. Katarzyny gra carillonist- 

ka miasta Gdańska, Mo
nika Kaźmierczak. Prze
wrotny los sprawi, że 
przez 2-3 tygodnie każ
dego następnego roku 
będę, razem z Moniką 
i mobilnym carillonem, 
podróżow ać po kraju 
jako współorganizator 
festiwalu „Tour de Ca
rillon” (patrz „Urania- 
-PA” 5/2009).

Dzwony całe życie, 
a także i po śmierci, to
warzyszyły Heweliuszo
wi. Pierw szy carillon 
w Gdańsku zawieszono 
na wieży Ratusza Głów

nego Miasta na 50 lat przed jego uro
dzinami. Kilkanaście lat później roz
brzmiał instrument na św. Katarzynie. 
Obydwa nie miały klawiatury, grając 
jako kuranty muzykę zapisaną mecha
nicznie. Utrzymywane były przez Radę 
Miasta, której Heweliusz był członkiem. 
50 lat po śmierci astronoma, nad miej

scem jego wiecznego spoczynku zawie
szono pierwszy carillon z klawiaturą. 
Zniszczony i odbudowany po pożarze 
z 1905 r., został w końcu rozmontowa
ny przez Niemców na złom w 1942. Dzi
siejszy instrument liczyć będzie nieba
wem 50 dzwonów i został zbudowany 
wysiłkiem prywatnych fundacji, miasta 
i Muzeum Historycznego, które pod 
nazwą Muzeum Zegarów Wieżowych 
jest gospodarzem wieży św. Katarzyny.

Rodzinne zamiłowanie do carillo- 
nów związało mnie od kilku lat z Gdań
skiem. Tymczasem okazało się, że 
sprawujący opiekę nad gdańskimi ca- 
rillonami dyrektorzy Muzeum, Adam 
Koperkiewicz i Grzegorz Szychliński, 
są jeszcze większym i miłośnikam i 
astronomii niż ja  carillonów. Od kilku 
lat zabiegają, by Rok Heweliusza ogło
szony przez Radę Miasta Gdańska miał 
także rangę ogólnopolską. Odbyli „kru
cjatę” w tej sprawie po największych 
uniwersytetach, aż w końcu spotkali
śmy się w Sejmie, gdzie PTA wsparło 
ich inicjatywę. W spólnie z Komisją 
Kultury zredagowaliśmy tekst, przyję
tej później przez Sejm jednogłośnie 
Uchwały („Urania-PA” 1/2011, s. 33).

” Elektroniczną rekonstrukcję tego zeszytu zna
leźć można na internetowych stronach .A rchi
wum Uranii” http://urania.pta.edu.pl/urania/ura- 
nia.html

Wystąpienie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza na 
obchodach 400-lecia urodzin Jana Heweliusza w Gdańsku. 
Fot. Ewa Grela

Najwcześniej świętowało dzień 400-setnych urodzin Jana Heweliusza Centrum 
Hewelianum na Gradowej Górze w centrum Gdańska. Już o godzinie 11.00 na 
interaktywnej wystawie pt. „Energia, Niebo i Słońce” po raz pierwszy pokazano 
model satelity Heweliusz. Ma jedynie 20 cm i waży zaledwie 7,0 kg, ale jak ma
gnes przyciąga wzrok i budzi zainteresowanie zwiedzających. Model satelity wy
konało specjalnie dla Centrum Hewelianum Centrum Badań Kosmicznych Pol
skiej Akademii Nauk. Projekt BRITE-PL jest realizowany przez konsorcjum kana- 
dyjsko-austriacko-polskie i zakłada zbudowanie dwóch satelitów — bliźniak He
weliusza będzie nosił imię Lem — oraz umieszczenie ich na orbicie do marca 
2013 r. Oprócz małego teleskopu na pokładzie satelitów znajdą się m.in. trzy kom
putery pokładowe, system komunikacji, system zasilania, koła zamachowe wyko
rzystywane do obracania satelity i magnetometr. Ich zadaniem będzie badanie 
zmienności jasnych gwiazd.
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Rok Heweliusza

brakło astronomii. Na 
zaćmienie czekał, zain
stalowany obok carillo- 
nu na wieży Ratusza, 
teleskop. Niestety, za
chmurzenie sprawiło, 
że zaćmienie transmito
wano z bezchmurnej 
Italii.

Trzy tygodnie póź
niej, również w Ratu
szu, ro zp o czę ła  się 
oficjalna uroczystość 
In a u g u ra c ji  R o k u , 
w obecności reprezen
tującego Prezydenta 
Rzeczypospolitej mini
stra Sławomira Nowa-

dotyczyły pozaastronomicznej działal
ności uczonego. Centralnym punktem 
uroczystości było odsłonięcie wizerun
ku okolicznościowego znaczka Poczty 
Polskiej, wydanego na tę okazję. To
warzyszyły mu fanfary grane przez —  
nomen omen —  Hevelius Brass, gdań
ski kwintet dęty blaszany, z pierwszą 
trąbką Wybrzeża, Pawłem Huliszem na 
czele. Następnie goście udali się piętro 
wyżej na otwarcie wystawy „Era no
wych odkryć —  50 lat NASA”. Szcze
gólną atrakcją towarzyszącą wystawie 
jest zaaranżowany na dziedzińcu, dzię
ki miejscowym miłośnikom astronau
tyki, wyposażony w bogate oprogra
m ow anie sy m u la to r lądow ników  
kosmicznych.

m

. k ' .

Odkrywca grobu Jana Heweliusza prof. An
drzej Zbierski podczas wystąpienia w koście
le św. Katarzyny. Fot. M. Mikołajewski

Wydany przez Pocztę Polskąznaczek upamiętniający 400 rocz
nicę urodzin Heweliusza i koperta z pierwszego dnia obiegu

Patronat honorowy nad Rokiem przyjął 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
Bronisław Komorowski.

Preludium oficjalnego otwarcia Roku 
nastąpiło już 4 stycznia 2011 r. Publicz
ny pokaz zaćmienia Słońca był w Gdań
sku pierwszym z zaplanowanych 400 
wydarzeń na 400-lecie urodzin Gdańsz
czanina Tysiąclecia. Społeczność opusz
czonego zimą przez turystów Trójmia
sta tłum nie zape łn iła  dz iedzin iec  
Ratusza Głównego Miasta przy Długim 
Targu, głównej siedziby Muzeum Histo
rycznego, co można sprawdzić choćby 
w serwisie YouTube. Potrzeba kontaktu 
gdańszczan z astronomią, jak widać, jest 
duża i to chyba Muzeum najbardziej 
zadbało, by wśród 400 imprez nie ża

ka, marszałka Senatu 
Bogdana Borusewicza i gospodarza, pre
zydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. 
Spośród okolicznościowych laudacji 
zwróciła uwagę pełna dowcipu i swo
body przemowa ministra Nowaka lek
ko wypominająca Gdańskowi brak kul
tywowania astronomicznych tradycji 
i współczesnego obserwatorium na mia
rę Heweliusza, a gdańskim uczelniom 
brak astronomii wśród propozycji edu
kacyjnych. Przy okazji wręczono spe
cjalne granty Uniwersytetu Gdańskiego 
na badania związane z Heweliuszem 
oraz nagrody w konkursie literackim 
pod auspicjami Teatru Wybrzeże na po
święcony astronomowi utwór drama
tyczny. Na konkurs literacki przysłano 
ponad 50 utworów, a obydwa granty UG

Po południu, tym razem w miejscu, 
gdzie Heweliusz zasiadał jako ławnik 
sądowy, a w piwnicach trzymał ponoć 
beczki z piwem ze swojego browaru, 
w Ratuszu Starego Miasta przy ul. Ko
rzennej odbyło się wręczenie najbar
dziej prestiżowej gdańskiej Nagrody 
Naukowej im. Jana Heweliusza wybit
nym profesorom: chemikowi Januszo
wi Rachoniowi w dziedzinie nauk przy
rodniczych oraz ekonomiście Janowi 
Bumewiczowi w dziedzinie nauk hu-

Klepsydra z trumny Jana Heweliusza — stan 
z 1987 r. Fot. archiwum

Tak wygląda odnowiona klepsydra dzisiaj. 
Fot. archiwum

manistycznych. Z żalem odnotowałem, 
że wśród dotychczasowych laureatów 
brakuje astronoma.

Wyjście z Ratusza wiedzie wprost na 
rozległy plac obok starych młynów nad 
Radunią z efektownym, odsłoniętym 
w roku 1987, pomnikiem astronoma 
(patrz okładka „Uranii-PA” 1/2011). 
Naprzeciw, po drugiej stronie rzeki, 
znajduje się kościół św. Katarzyny. Dwa 
kroki stąd, na skrzyżowaniu Korzennej 
i dzisiejszej ulicy Heweliusza, jeszcze
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Asteroida 596 Scheila zaobserwowana 15 grudnia przez Alexa Gib- 
bsa za pomocą 1,5-metrowego teleskopu zwierciadlanego na 
szczycie Mount Lemmon w Arizonie. Zdjęcie jest złożeniem trzy
dziestu 20-sekundowych ekspozycji. Kierunek północ jest u góry, 
a pole ma szerokość 6 minut tuku. Źródło: Catalina Sky Survey

Dziwny ogon 
planetoidy Scheila

Wczesnym rankiem 11 grudnia astro
nom Uniwersytetu Arizona Stece Larson 
przeglądał niebo w ramach Catalina Sky 
Survey za pomocą 70-centymetrowego 
teleskopu Schmidta. W trakcie obserwa
cji zauważył niezwykły wygląd planeto
idy 596 Scheila w pasie głównym pla
netoid. Nie przypominała gwiazdopo- 
dobnego punktu na niebie, jakiego się 
spodziewał, lecz była rozmazana, z de
likatną łuną rozciągającą się na kilka 
minut łuku na zachód i północ. Inni 
astronomowie szybko potwierdzili ko- 
metarny wygląd, zauważając rozległy 
łuk materii na północy i mniejszy na 
południu od asteroidy.

Tydzień po odkryciu Larsona zagad
ka planetoidy Scheila nadal pozostawa
ła niewyjaśniona. Rozpoczęło się astro
nomiczne śledztwo.

Wcześniejsze obserwacje obiektów 
pasa głównego o średniej odległości od 
Słońca 2,9 AU (jednostek astronomicz
nych) i o czasie obiegu Słońca 5 lat nie 
wykazały niczego niezwykłego. Seria 
starannie wykonanych zdjęć przez Bria- 
na Warnera w czerwcu 2005 r. ujawniła 
typowe zachowanie planetoidy, która wi
ruje wokół osi w czasie 15,9 godz.

Jednak coś musiało się przydarzyć 
Scheili w ciągu ostatniego miesiąca. Alex 
Gibbs, członek grupy Catalina, spraw
dził zdjęcia wykonane w listopadzie i za
uważył, że planetoida pojaśniała wtedy
o kilka dziesiątych wielkości gwiazdowej. 
Do 3 grudnia wykazywała już oznaki roz
mycia i była jaśniejsza o jedną wielkość 
gwiazdową niż normalnie. W ciągu ostat
niego tygodnia tajemnicza chmura wokół 
planetoidy powiększyła się znacząco. 
Mimo, że Scheila znajduje się teraz 365 
min km od nas, wielu astronomów ama
torów wykonało godne pochwały zdję
cia tego dziwnego obiektu.

„Badamy teraz 
ewolucję chmury 
pyłu, by określić, czy 
jest to efekt pojedyn
czego impulsu czy 
trwałego procesu"
— mówi Larson.
Ogólnie mówiąc, 
w i d m o  c h m u r y  
może zadecydo 
wać, która możli
wość jest prawdzi
wa.

Astronom amator 
z Maryland John 
Menke za pomocą 
18-calowego tele
skopu Newtona za
rejestrował 16 grud
nia widmo planeto
idy, które było opadające na czerwonym 
końcu i zawierało kilka nietypowych 
emisji niedaleko niebieskiego końca. 
„Dla mnie wygląda to jak coś więcej niż 
tylko pył!” — komentuje John.

Wcześniejsze widmo Scheili sugeru
je, że jest to planetoida rzadkiego typu 
T. Posiada ciemną powierzchnię, której 
widmo przypomina widmo odsłoniętego 
jądra komety. Jeżeli Scheila jest drze
miącą kometą to taką naprawdę dużą. 
Aktualne oszaowanie jej średnicy to 
113 km.

Specjaliści od komet David Jewitt 
(z Uniwersytetu Kalifornia z Los Ange
les) i Hal Weaver (z Applied Physics La
boratory) pod koniec tego miesiąca mają 
wykorzystać trochę cennego czasu te
leskopu Hubble’a, by wyjaśnić zagadkę 
planetoidy. Tymczasem teleskopy na
ziemne próbują zarejestrować emisję 
CN, molekuły, która mogłaby jedno
znacznie wskazać ujście gazu z wnę
trza obiektu.

„To kometa z pasa głównego, jednak 
nie wiem jeszcze jakiego typu” — wyja
śnia Jewitt. Według niego chmura może

być efektem zderzenia lub wyrzucania 
gazu.

Dodatkowe obserwacje pozwolą roz
różnić wyrzut gazu typowy dla komety 
od przypadkowego zderzenia. Jeżeli za
łożymy drugą możliwość, zauważa Da
vid Nesvorny (z Southwest Research In
stitute), orbita Scheili i/lub jej stopień ro
tacji mogą podlegać mierzalnym zmia
nom. Na przykład obiekt o średnicy 1 km 
i masie jednej milionowej masy Scheili, 
uderzający z prędkością 5 km/s zmie
niłby dużąpółoś orbity o ok. 75 km — to 
50 razy więcej niż wynosi niepewność 
aktualnej orbity.

Rozstrzygnięcie śledztwa należy te
raz do profesjonalnych astronomów i du
żych teleskopów, do których mają do
stęp. Trzeba jednak przyznać, że rola 
amatorów była nieoceniona. Nigdy nie 
wiadomo, kiedy przypadkowo zrobione 
zdjęcie pomoże rozwiązać astrono- 
micznązagadkę. Rozwiązania tej zagad
ki można spodziewać się w ciągu naj
bliższych tygodni. Bądźcie czujni!

Magda Siuda 
Źródło: www.scyandtelescope.com

w latach 50. ubiegłego wieku, stały trzy 
domy astronoma, wiernego poddanego
i stypendysty polskiego króla, wyburzo
ne ponoć na fali niszczenia śladów po 
niemieckiej kulturze (sic!) w Gdańsku. 
Wśród zapalonych pochodni goście 
z Ratusza zlali się z tłumem gdańszczan 
oczekujących na ukoronowanie uroczy
stości. Po krótkiej inscenizacji z udzia
łem ... samego astronoma i obecnego 
prezydenta miasta, przy dźwiękach pie
śni wykonywanych przez Chór Miesz

czan Gdańskich w strojach z epoki pod 
dyrekcją Moniki Kaźmierczak (tej sa
mej!), rozdano 400 chińskich lampio
nów, które niebawem efektownie roz
świetliły niebo. Podobnie jak  w innych 
europejskich miastach, był to zapewne 
pierwszy i ostatni tego typu pokaz. 
Część lampionów, zahaczając o drze
wa, niebezpiecznie zawisła nad głowa
mi publiczności, co skończyło się spo
kojną interwencją straży pożarnej.

Chór i garstka najwierniejszych przy

jaciół astronoma udała się na opisaną 
wyżej, kończącą urodziny, modlitwę 
ekumeniczną. Na zakończenie gospo
darz karmelitańskiego kościoła, przeor 
klasztoru, ojciec Tadeusz Popiela, nie 
bez żalu skonstatował, że rzadko kto 
zagląda tu, do kościoła, by choćby 
skromną wiązanką lub cichą modlitwą 
złożyć hołd i wspomnieć Wielkiego 
Jana Heweliusza nad Jego autentycz
nym grobem.

Maciej Mikołajewski
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Herschel waży ciemną materię
„Galaktyki widziane w podczerwieni za
mieszkują halo ciemnej materii o ma
sach większych niż 3*1011 mas Słońca” 
— taki tytuł nosi praca, która z końcem 
lutego ukazała się w magazynie „Natu
rę”. W skład galaktyk wchodzą gwiazdy, 
pył i gaz, ale to tylko 10% masy całej 
galaktyki. Uważa się, że pozostałe 90% 
to znacznie większe i niewidoczne dla 
teleskopów halo ciemnej materii. To wła
śnie dzięki halo galaktyki nabierają da
nego kształtu. We wczesnym Wszech- 
świecie niewielkie fluktuacje ciemnej 
materii rozrosły się pod wpływem sił gra
witacji w złożony system ścian i włókien 
zwany kosmiczną siecią. Zwykła mate
ria, gromadząc się przez miliony lat 
w węzłach tej sieci, chłodziła się, zagęsz
czała i tworzyła pierwsze gwiazdy.

Ile potrzeba ciemnej materii, aby za
początkować powstawanie gwiazd w ga
laktykach? Nowe badania oparte na da
nych z Kosmicznego Obserwatorium 
Herschela pokazały, że halo ciemnej 
materii o masach większych niż 300 mld 
mas Słońca jest szczególnie wydajne 
w zapoczątkowaniu gwałtownego etapu 
tworzenia gwiazd (ang. starburst). To 
właśnie te halo mieszcząw sobie galak
tyki, które najaktywniej tworzą gwiazdy. 
Herschel mierzył niewielkie fluktuacje 
w kosmicznym tle podczerwonym (ang. 
Cosmic Infrared Background). CBI to 
łączna rozproszona emisja wytworzona

przez pył z każdej kiedykolwiek istnieją
cej galaktyki. Te fluktuacje odwzorowują 
rozkład galaktyk oraz halo ciemnej ma
terii, które galaktyki otacza.Wszystkie 
galaktyki znajdują się wewnątrz halo 
ciemnej materii, czasem kilka zanurzo
nych jest w jednym halo, ale raczej nie 
wszystkie halo są zamieszkałe przez 
galaktyki. Prawdopodobnie formowanie 
galaktyk nie jest wydajnym procesem 
w zbyt masywnych lub w za mało ma
sywnych galaktykach.

Dane z satelity Herschel przynoszą 
informacje o galaktykach typu starburst, 
gdzie wyjątkowo aktywnie powstają 
gwiazdy — w setkach czy nawet tysią
cach na rok. Dla porównania, w naszej 
Galaktyce powstaje średnio jedna gwiaz
da na rok. Oszacowano, jaka powinna 
być minimalna masa halo, aby mogły 
powstawać w nich wydajnie gwiazdy. Na 
mapach, powstałych w czasie badań 
HerMES, galaktyki świecą jasno w da
lekiej podczerwieni i na falach submili- 
metrowych. W tej części widma promie
niuje głównie pył galaktyczny, który po
chłonął energetyczne promieniowanie 
elektromagnetyczne i reemituje je jako 
fale podczerwone. Dodatkowo ekspan
sja Wszechświata powoduje ich dalsze 
przesunięcie ku czerwieni. Galaktyki 
obserwowane z przesunięciami ku 
czerwieni z ~ 2-3 widzimy takimi, jaki
mi były, gdy Wszechświat miał kilka mi

liardów lat.
Galaktyki aktywnie 

formujące gwiazdy, 
zwłaszcza te bardzo 
odległe galaktyki, 
były przez lata wielką 
niewiadomą. Bardzo 
trudno zaobserwo
wać taką pojedynczą 
galaktykę, bo przy ta
kich odległościach na 
falach podczerwo
nych trudno uzyskać 
dobrą rozdzielczość. 
Obserwacje satelity 
Herschel przekra
czają te ograniczenia. 
Światło podczerwone 
w y s y ł a n e  p r z e z  
wszystkie słabe ga
laktyki tworzy rozpro
szone tło podczerwo
ne. Fluktuacje tego 
światła wskazują jak 
rozłożone są galakty
ki, które to światło wy
syłają. Niełatwo ba

dać te obiekty, a dzięki Herschelowi uda
ło się to zrobić w bardzo szerokim za
kresie skal kątowych sięgających w dół 
aż do 1 sekundy łuku.

Do analizy danych użyto „modelu 
halo” — jest to podejście, które na bazie 
matematyki statystycznej pozwala opi
sać rozkład ciemnej materii (DM). W ta
kim modelu można badać wzajemne 
relacje między galaktykami a otaczają
cymi je halo DM. Przy użyciu statystyki 
można było scharakteryzować korelacje 
w rozkładzie galaktyk zamieszkujących 
różne halo i, co ważniejsze, galaktyk 
zajmujących to samo halo. Właśnie ten 
drugi rezultat pozwala na wyszukanie 
różnic w sposobie grupowania się ga
laktyk i halo ciemnej materii. W małych 
skalach te dwa rozkłady znacznie się od 
siebie różnią— najmniej masywne halo 
nie zawierają żadnych galaktyk. Nato
miast galaktyki najaktywniej tworzące 
gwiazdy „lubią” zamieszkiwać halo o ma
sach większych niż 300 mld mas Słoń
ca, co jednocześnie wskazuje na mini
malną masę halo konieczną do powsta
nia w niej galaktyki typu starburst. Ta war
tość wyróżnia halo, gdzie formowanie 
gwiazd odbywa się bardzo wydajnie, ale 
jednocześnie 10 razy wolniej niż prze
widują to półanalityczne modele formo
wania galaktyk.

Teoria wskazuje, że proces powsta
wania gwiazd może odbywać się 
w mniej masywnych halo niż wyliczona 
powyżej wartość, ale najprawdopodob
niej proces ten zostanie stłumiony w wy
niku eksplozji supernowych, powstałych 
z najbardziej masywnych pierwszych 
gwiazd: gwałtowny wybuch usuwa gaz, 
a małomasywne halo nie jest w stanie 
zatrzymać go siłami grawitacji. Halo nie 
jest w stanie utrzymać żyjącej galakty
ki. Z drugiej strony jeśli halo jest zbyt 
masywne, chłodzenie gazu jest mało 
efektywne, a jest to proces konieczny 
do powstania dostatecznie gęstej 
chmury, z której później powstają 
gwiazdy.

Kosmiczne Obserwatorium Hersche
la od 2009 r. bada Wszechświat w pro
mieniach podczerwonych. HerMES to 
skrót od Herschel Multi-tiered Extra-ga- 
lactic Survey — jest to kluczowy projekt 
badawczy, na który przeznaczono naj
więcej czasu obserwacyjnego, ma na 
celu badanie ewolucji bardzo odległych 
galaktyk. Również Polska ma swój udział 
w konstruowaniu satelity i w badaniach 
wykonanych przez Herschela.

(ta)

Rozpoznanie poszczególnych galaktyk jest trudne, ponieważ są 
to obiekty niezwykle słabe, a jednocześnie bardzo liczne, ich ob
razy nakładają się na siebie na 2-wymiarowym zdjęciu. Powstaje 
zamglenie promieniowaniem podczerwonych CBI. Rozmiar zdję
cia to 218 minut łuku. Źródło: ES A & SPIRE consortium & Her
MES consortium
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Cykl życia gwiazd na 
przykładzie Andromedy
Dwa obserwatoria należące do Europej
skiej Agencji Kosmicznej (ESA) połączy
ły siły, by przedstawić galaktykę Andro
medy (M31) w nowym świetle. Herschel 
obserwuje pierścienie formowania 
gwiazd, dając najbardziej szczegółowe 
zdjęcie tej galaktyki w podczerwieni, 
a XMM-Newton pokazuje umierające 
gwiazdy świecące w zakresie rentge
nowskim.

W czasie Bożego Narodzenia 2010 r. 
należące do ESA kosmiczne obserwa
toria Herschel i XMM-Newton zostały 
wycelowane w najbliższą dużą galakty
kę spiralną — M31. Jest to galaktyka 
podobna do naszej, obie zawierają kil
kaset miliardów gwiazd. To zdjęcie 
w podczerwieni (patrz rozkładówka) jest 
najbardziej szczegółowym zdjęciem 
kiedykolwiek zrobionym w tym zakre
sie. Widać na nim, że wiele nowych 
gwiazd właśnie się tworzy.

Herschel, obserwując w dalekiej pod
czerwieni, dostrzega obłoki chłodnego 
pyłu i gazu, gdzie mogą tworzyć się 
gwiazdy. Wewnątrz tych obłoków znaj- 
dująsię pyłowe kokony zawierające two
rzące się gwiazdy. Każda formująca się 
gwiazda kurczy się w wolnym procesie 
grawitacyjnym, który może trwać setki 
milionów lat. Kiedy osiągnie już wystar
czająco dużą gęstość, zacznie świecić

w zakresie widzialnym. Wyłoni się z pier
wotnego obłoku i stanie się widzialna dla 
zwykłych teleskopów.

Wiele galaktyk ma kształt spiralny, ale 
Andromeda jest interesująca ze wzglę
du na ogromny pierścień pyłu o szero
kości 75 tys. lat świetlnych, otaczający 
centrum galaktyki. Niektórzy astronomo
wie spekulują że ten pierścień pyłu mógł 
się utworzyć w wyniku kolizji z inną ga
laktyką. Nowe zdjęcia z Herschela ujaw
niają bardziej złożone szczegóły, mo
żemy dostrzec co najmniej 5 koncen
trycznych pierścieni pyłu formującego 
gwiazdy.

XMM-Newton uwydatnia setki źródeł 
rentgenowskich wewnątrz Andromedy. 
Wiele z nich jest zgromadzonych wokół 
centrum, gdzie gwiazdy często są stło
czone (w skali kosmicznej, dla nas jest 
tam dość pusto). Rozchodzą się tu fale 
uderzeniowe, znaleźć można szczątki 
wybuchających gwiazd, a także pary 
gwiazd uwięzionych w grawitacyjnym 
oddziaływaniu aż do śmierci.

W tym śmiertelnym uścisku umarła 
gwiazda, w której przestały zachodzić 
reakcje termojądrowe, nadal ściąga gaz 
ze swojego wciąż żyjącego towarzysza. 
Gaz, przemieszczając się w przestrze
ni, zostaje podgrzany i emituje promie
niowanie X. Żyjąca gwiazda będzie 
w końcu znacząco uszczuplona, a więk
szość jej masy przeciągnięta na stronę 
silniejszego grawitacyjnie partnera. Gdy

gwiezdne zwłoki otulą się skradzionym 
gazem, mogą nawet eksplodować.

Zdjęcia wykonane w podczerwieni 
i zakresie X dostarczają informacji, któ
rych nie można zebrać za pomocą na
ziemnych teleskopów, ponieważ te dłu
gości fal sąabsorbowane przez ziemską 
atmosferę. Migoczące gwiazdy obser
wowane z Ziemi są pięknym widokiem, 
ale tak naprawdę ukazują nam jedynie 
wycinek swojego życia. Światło widzial
ne przedstawia tylko dorosłe gwiazdy, 
podczas gdy podczerwień pokazuje mło
de gwiazdy, a promieniowanie X te 
u schyłku życia.

By nakreślić życie gwiazdy, musimy 
zaobserwować ją  na każdym etapie 
i właśnie dlatego wkład Herscela i XMM- 
-Newtona jest taki duży.

Magda Siuda
Źródło: astronomy.com

Było nam dane 
Słońca zaćmienie

W środę 4 stycznia od 8 rano, czyli od 
momentu wschodu naszej Gwiazdy, aż 
do godz. 11 mogliśmy cieszyć nasze 
oczy (zaopatrzone w odpowiednią 
ochronę) pięknymi widokami zaćmienia 
Słońca. Niestety, nie w całej Polsce po
goda dopisała — chmury spowiły Po
znań i Toruń, ale mieszkańcy Krakowa, 
Warszawy czy Gdańska mieli okazję do 
zrobienia pięknych zdjęć. W fazie mak
symalnej Księżyc zakrył 80% tarczy 
Słońca, zrobiło się nieco ciemniej, na
wet w tych miejscowościach, gdzie to 
piękne zjawisko zakryły chmury.

W tym roku czekają nas jeszcze 3 
zaćmienia częściowe (w czerwcu, lipcu 
i listopadzie, niewidoczne w Europie). 
Podobne do wtorkowego zaćmienie zo
baczymy w Polsce dopiero w 2026 r. 
W przyszłym roku łowcy zaćmień mają 
dwie okazje do zobaczenia całkowitego 
zaćmienia — w Japonii, Ameryce Pół
nocnej i Chinach oraz Australii i Nowej 
Zelandii. W Polsce na całkowiete za
ćmienie trzeba poczekać do 2135 r.

Zaćmienie Słońca 4 stycznia 2011 r., zdjęcie 
wykonane na Suhorze w Gorcach w Obser
watorium Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Źródło: orion.pta.edu.pl

nasza rozkładówka:
Galaktyka Andromeda (M31)

' ł  , \

Galaktyka Andromeda to nasz najbliżej położony galaktyczny sąsiad, zawierający kil
kaset miliardów gwiazd. Złożenie zdjęć pokazuje wszystkie stadia cyklu życia gwiaz
dy. Zdjęcie w podczerwieni z Herschela przedstawia obszary chłodnego pyłu, które 
znaczą zbiorniki gazu, gdzie zachodzi formowanie się gwiazd. Zdjęcie w zakresie 
optycznym pokazuje dorosłe gwiazdy. Promieniowanie rentgenowskie zarejestrowa
ne przez XMM-Newtona ukazuje gwałtowny koniec gwiezdnej ewolucji, w którym gwiaz
da eksploduje lub pary gwiazd rozszarpują się na kawałki.
Źródło: podczerwień: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/J. Fritz, U. Gent; zakres X: ESA/ 
XMM-Newton/EPIC/W. Pietsch, MPE; zakres optyczny: R. Gendle
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400-setne urodziny astronoma w Gdańsku

Wystąpienie przedstawiciela Prezydenta RP ministra Sławomira Nowaka

Nowa tablica, wzorowana na ilustracji z „Selenografii” , upamiętniają
ca 400-setną rocznicę urodzin Jana Heweliusza w murach kościoła 
św. Katarzyny, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki

Prezentacja znaczka Poczty Polskiej wydanego z okazji 400- 
-lecia urodzin astronoma. Od lewej stoją dyrektorzy Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska, panowie Grzegorz Szychliń- 
ski i Adam Koperkiewicz

HEWELIUSZ

2011
Wystawa zdjęć NASA

400 lampionów na czterechsetne urodziny rozświetliło niebo nad 
Radunią i Motławą (w głębi Ratusz Starego Miasta)

Model pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE na wysta
wie w Centrum Hewelianum
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Styczniowe zaćmienie Słońca

Autor listu przytoczonego na s. 50, Grzegorz Kubicki, podczas obserwacji zaćmienia Słońca 4 stycznia i wykonane przez niego zdjęcie 
(około 20 min po fazie maksymalnej) zatytułowane żartobliwie „Pierścień z diamentem inaczej”

To zdjęcie zostało wykonane w stolicy Czech, Pradze, a przysłał je nasz 
zagraniczny czytelnik pan Robert B. Slobins. Widoczne na zdjęciu wieże 
należą do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny przed Tynem, gdzie 
spoczywają doczesne szczątki duńskiego astronoma Tychona Brahe. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że zainteresowanie astronomią roz
budziło w nim dobrze widoczne w czasach jego młodości zaćmienie Słoń
ca, które nastąpiło w 1560 r.

Barwną relację z wyprawy w poszukiwaniu skrawka bezchmur
nego nieba w dniu zaćmienia przysłał nam pan Mariusz Rudziń
ski. Wraz z kolegami polował na dziurę w chmurach, ale nie mniej 
emocji dostarczyły im spotkania z dziką zwierzyną i gospoda
rzem pola, na którym rozstawili sprzęt obserwacyjny. Powyżej 
jedno z serii wykonanych zdjęć. Pomimo fatalnych warunków 
pogodowych wyprawę zaliczyli do udanych

• • * \m c C

w J J i
i J i # • •

Powyższą serię zdjęć styczniowego zaćmienia Słońca przysłał nasz wieloletni współpracownik, autor kalendarza astronomicznego, pan 
Tomasz Ściężor. Wszystkie zdjęcia zostały zrobione w Krakowie (kampus Politechniki Krakowskiej) przy pomocy aparatu Canon EOS 500D 
z obiektywem 135 mm (górny i dolny rząd) lub teleobiektywem MTO 1000 (środkowy rząd). Fotografie były robione bez filtra — jego rolę 
w tym przypadku spełniała mgła
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rozmaitości

Zdjęcie mgławicy Krab złożone z trzech różnych obserwacji. Jasnoniebieski kolor przedsta
wia dane rentgenowskie z satelity Chandra, czerwony to obserwacje w podczerwieni z Ko
smicznego Teleskopu Spitzera, a reszta to optyczny obraz z Kosmicznego Teleskopu Hub- 
ble’a. Źródło: J.Hester / A.Loll / R.Gehrz / NASA / ESA

Migocząca 
mgławica Krab

Astrofizycy przez długi czas uważali 
mgławicę Krab za stałą „świecę standar
dową” w zakresie rentgenowskim. Jed
nak 12 stycznia na spotkaniu Amerykań
skiego Towarzystwa Astronomicznego 
Colleen Wilson-Hodge z Centrum Lotów 
Kosmicznych im. Marshalla zaprezen
tował osiągnięcia grupy badaczy, którzy 
odkryli fluktuacje w promieniowaniu 
mgławicy.

„Gdyby dane pochodzące z jednego 
instrumentu satelity sugerowały tę infor
mację, nikt by w to nie uwierzył" — mówi 
Wilson-Hodge. Jednak, gdy badacze 
wraz ze znawcami instrumentów porów
nali cztery różne obserwacje wykonane 
w zakresie X i znaleźli te same waria
cje, zrozumieli, że pochodzą one z „je
dynej wspólnej cechy tych obserwacji”
— mgławicy Krab.

Mike Cherry i Gary Case z Uniwer
sytetu Stanowego Louisiana pierwszy 
raz zaobserwowali osłabienie promienio
wania Kraba za pomocą Gamma-ray 
Burst Monitor (GBM) znajdującego się 
na Kosmicznym Teleskopie Promienio
wania Gamma Fermi (ang. Fermi Gam- 
ma-ray Space Telescope). Aby spraw
dzić czy osłabienie jest prawdziwe, a nie 
jest tylko artefaktem błędów instrumen
tu, grupa badaczy połączyła dane z GBM 
z okresu od sierpnia 2008 do lipca 
2010 r. z odpowiadającymi im danymi 
z trzech innych obserwatoriów rentge
nowskich. Wyniki pokazały, że promie
niowanie z mgławicy Krab wykazuje sta
ły spadek o 7% w ciągu poprzednich 
dwóch lat dla czterech pasm wysokiej 
energii X (wprzedziale od 12000 do 
500 000 elektronowoltów). Patrząc jesz

cze dalej w przeszłość, całkowite pro
mieniowanie mgławicy Krab zmienia się 
— jaśnieje i ciemnieje — o 3,5% na rok 
w czasie od 1999 r.

„Inne grupy obserwatorów zauważy
ły fluktuacje w danych z instrumentów, 
ale nie wierzyły w nie” — mówi Wilson- 
Hodge. „Tradycyjna wiedza (że Krab jest 
stały) może być trudna do zwalczenia”.

Mgławica Krab jest najjaśniejszym 
źródłem na niebie obserwowanym w do
syć stabilnym zakresie wysokich ener
gii (promieniowanie rentgenowskie 
i gamma). Z tego powodu astronomowie 
przez dekady używali jej jako „świecy 
standardowej" w astrofizyce wysokich 
energii. Mgławica ta jest często używa
na do kalibracji instrumentu, a nawet 

jako jednostka mia
ry „m ilikrab”. Nie
spodziewane fluktu
acje mgławicy Krab 
mogą wpłynąć na 
wyniki badań, w któ
rych Krab został wy
korzystany do kali
browania czy okre
ślania odległości.

„Jeszcze nie po
prawiliśmy wcze
śniejszych wyników, 
dlatego nie wiemy, 
ja k  duży będzie  
wpływ tych zmian”
— twierdzi Wilson- 
Hodge. „Dla niektó
rych instrumentów 
i obserwacji wpływ

może być mały, jednak dla innych po
nowna analiza może zmienić wnioski 
z badań”.

Z tego odkrycia można wyciągnąć 
praktyczną lekcję. „Mamy nadzieję, że 
wyniki uwzględniające nie-stałą mgławi
cę Krab pomogą astronomom uzmysło
wić, jak ważne jest wzajemne sprawdza
nie kalibracji pomiędzy instrumentami”.

Mgławica Krab, jedno z najbardziej 
zbadanych ciał niebieskich, jest pozo
stałością po supernowej, która była ob
serwowana przez chińskich astronomów 
w 1054 r. Jądro eksplodującej gwiazdy 
przekształca się w pulsara, bardzo gęstą 
gwiazdę neutronową ratującą ok. 30 razy 
na sekundę. Zewnętrzne warstwy tworzą 
mgławicę, rozszerzającą się chmurę 
gazu promieniującądzięki energii pulsa
ra w całym zakresie widma elektroma
gnetycznego. Pulsy promieniowania X 
i radiowego pochodzące od pulsara nie 
ulegają zmianie, dlatego naukowcy po
dejrzewają że fluktuacje pochodząz ze
wnętrznych części mgławicy.

„To środowisko jest zdominowane 
przez pole magnetyczne pulsara, któ
re, jak podejrzewamy, jest niebezpiecz
nie uporządkowane” — twierdzi Roger 
Blandford, dyrektor Kavli Institute for 
Particle Astrophysics and Cosmology. 
„Zmiany promieniowania rentgenow
skiego mogą łączyć się ze zmianami 
pola magnetycznego, jednak gdzie to 
może następować, pozostaje tajem
nicą”.

Magda Siuda 
Źródło: www.scyandtelescope.com

Połączone dane z satelitów rentgenowskich przedstawiają fluktu
acje w promieniowaniu mgławicy Krab w ciągu poprzednich 12 lat. 
Źródło: NASA Goddard Space Flight Center
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Część II

'W "W  Tprzedziale czasowym od- 
I / l r  dzielającym dwie wielkie 
w W osobowości starożytnej na

uki, tj. Hipparcha z Nikei i Klaudiusza 
Ptolemeusza, działali także inni wielcy 
astronomowie i matematycy, których 
dociekania wywarły ogromny wpływ na 
geometryczne modele egipskiego astro
noma. Jedną z takich osobowości był 
niejaki Menelaos1, który działał poko
lenie wcześniej od Ptolemeusza, wyko
nując swoje obserwacje astronomiczne 
w Rzymie w 98 r. po Chr. Współcześnie 
prace jego są znane jedynie z tłumaczeń 
arabskich.

Sphaerica w trzech księgach stano
wi podręcznik geometrii sferycznej. 
W księdze pierwszej, prócz podania de
finicji trójkąta sferycznego, odwołuje się 
również do twierdzeń Euklidesa odno
szących się do trójkąta. W księdze dru
giej matematyk odnosi się do ważnych 
zagadnień związanych ze sferyczną 
astronomią, kontynuując swoje rozwa
żania w trzeciej księdze, w której zawarł 
podstawowe rozważania dotyczące try
gonometrii sferycznej. Ustalenia mate
matyka i astronoma zostały następnie 
wykorzystane przez innych astrono
mów, m.in. przez Ptolemeusza, niezwy-

1 Ptol. Alm. 7.3; Plut. D efac. 17.

klej osobowości swoich czasów. Pocho
dzący z Tebaidy w Egipcie żył i działał 
w II w. po Chr. (ur. 100 r. — zmarł ok. 
165 po Chr.)2 w Aleksandrii oraz odda
lonym o 15 mil na wschód od tego ośrod
ka nadmorskim miasteczku Kanopos3, 
które w starożytności było centrum kul
tu Ozyrysa, mając również opinię dość 
rozrywkowego miejsca. Powszechnie 
przyjmuje się, iż swoje badania prowa
dził w latach 127— 148 przed Chr. Samo 
nazwisko wskazuje, że był Egipcjani
nem greckiego pochodzenia, natomiast 
imię Klaudiusz świadczy, iż był obywa
telem rzymskim. Jego prace astrono
miczne są dedykowane nieznanemu 
Syrusowi, z którym astronom musiał być 
w dość ścisłych relacjach, gdyż dedy
kował mu również i inne pisma4. Wśród

2 O. Pedersen, A Survey o f  the Almagest, With 
Annotation and New Commentary by Alexander 
Jones, Sources and Studies in History o f  Mathe- 
matic and Physical Sciences, London 2010, s. 12.

3 Obecnie Kanopos (dzis. Abu Qir) znajduje się 
we wschodniej części Aleksandrii, ok. 25 km od 
jej centrum. Na temat matematycznych i fizycz
nych nauk, które rozwijały się w Aleksandrii oraz 
samego ośrodka zob. m.in.: P.M. Fraser, Ptole
maic Alexandria, Oxford 1972, s. 376-434; ed. 
Chr. Jacob, F. De Polignac, Alexandria, Third 
Century BC., Alexandria 2000.

4 O. Pedersen, A Survey o f  the Almagest, With 
Annotation and New Commentary by Alexander 
Jones, Sources and Studies in History o f  Mathe- 
matic and Physical Sciences, London 2010, s. 26.
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Rys. 1. Klaudiusz Ptolemeusz na szesnastowiecznej rycinie. Źró
dło: Wikimedia

jego najbliższych przyjaciół był astro
nom Teon z Smyrny5, któremu zawdzię
cza posiadanie opisów obserwacji pla
net. Zasadniczo niewiele więcej wiemy 
o tym encyklopedyście i badaczu, sku
pionym prócz astronomii również na 
matematyce, geografii i astrologii.

Obszerne pisma aleksandryjczyka 
sugerują, iż jego zamysłem było tworze
nie encyklopedii matematyki stosowa
nej. Współcześnie z dzieł traktujących 
o mechanice znamy tylko tytuły6. Wie
le fragmentów jego Optyki i Hipotez pla
netarnych  m ożem y rekonstruow ać 
z wersji greckich i arabskich, a także i in
ne prace w zarysie (Annalemma i Pla- 
nisfera), monumentalne dzieło w języ
ku greckim Geografia oraz wielki traktat
o astronomii Mathematike Syntaxis, sta
jąc się następnie Magiste Syntaxis, któ
ry po kolejnych transkrypcjach i prze
kładach je s t znany współcześnie jako 
Almagest1.

To monumentalne dzieło w trzyna
stu księgach o naturze matematycznej 
stanowiło rozwinięcie teorii zapocząt

kowanych przez Apolloniosa z Perge 
w III w. przed Chr., którą z kolei roz
winął Hipparch z Nikei w Bitynii. Klau
diusz Ptolemeusz był kontynuatorem 
myśli wielu astronomów greckich, ba
bilońskich, a system zaproponowany 
przez niego, z drobnymi poprawkami, 
pozostał aktualny w astronomii aż do 
czasów Mikołaja Kopernika8. W kon
tekście odwołań Ptolemeusza do wcze
śniejszych myśli teoretyków greckich, 
takich jak Apolollonios czy Hipparch, 
astronom aleksandryjski był nie tylko 
b iernym  naśladow cą, szczególnie 
w kontekście matematycznej i sferycz
nej astronom ii zaw artej w dwóch 
pierw szych księgach Almagest, ale 
uwodnił, iż był ich godnym następcą, 
cechującym się nie tylko oryginalnym 
czy nowatorskim podejściem, ale też 
odznaczał się zręcznym i wykwalifiko
wanym podejściem teoretycznym. Pto
lemeusz niewątpliwie był wyjątkowy 
w sztuce opisywania geometrycznych

5 O. Pedersen, A Survey o f  the Almagest, With 
Annotation and New Commentary by Alexander 
Jones, Sources and Studies in History o f  Mathe- 
matic and Physical Sciences, London 2010, s. 13.

6 J. North, Historia Astronomii i Kosmologii, 
Katowice 1997, s. 82.

7 G. Saliban./f History o f  Arabie Astronomy: Pla
netary Theories During the Golden Age o f  Islam, 
New York 1994, s. 143 i n.

8 M. Heidelberger, Erkenntnis 10, 1976, s. 323—
-336.

teorii planetarnego 
ruchu i dostosowania 
ich do obserw acji 
w tak i sposób , że 
znaczna liczba zja
wisk zachodzących 
na nieboskłonie mog
ła zostać wywniosko
wana.

Almagest, używa
ny powszechnie do 
czasów średniowie
cza9, stanowi współ
cześnie najobszer
n i e j s z y  t r a k t a t  
a s t r o n o m i c z n y ,  
w którym zostały za
warte istotne informa
cje odnoszące się z a 
r ó w n o  do  s a me j  
materii badań astro
nomicznych, a także 
do zagadnień filozoficznych i teolo
gicznych, bowiem astronomia może 
ukierunkować rozważania na temat 
pierwszej przyczyny ruchu niebios —  
boskiego Primum Mobile'0.

Na kartach swego dzieła Ptolemeusz 
odnosi się także do różnych ruchów ob
serwowanych na sferze niebios, również 
do kulistości i wielkości Ziemi, jej cen
tralnego i stałego położenia. Nie rozpa
truje zagadnień związanych z teorią he- 
liocentryczną; wydaje się, iż z jego 
punktu widzenia była ona otwarta na 
krytykę zarówno z zakresu fizyki, jak
i astronomii. Należy ponadto pamiętać, 
iż odkrycie skutków ruchu obrotowego 
Ziemi rzeczywiście wymagałoby znacz
nie dokładniejszych instrumentów niż te, 
które były dostępne Ptolemeuszowi. Jak 
podkreśla Lloyd: prymitywna obserwa
cja ruchów obiektów, które znajdują się 
niedaleko Ziemi, nie dawała żadnych po
wodów do zwątpienia w tezę, że znajdu
je  się ona w stanie spoczynku, a jedno
cześnie przynosiła bardzo wiele danych, 
które mogłyby potwierdzić ten wniosek11. 
Jednym z najbardziej wyrazistych argu
mentów przemawiających za tym, iż to

9 Krytyka modelu geometrycznego Ptolemeusza 
w oparciu o nowe techniki matematyczne, prze
prowadzona została pizez badaczy arabskich, jak: 
Na§ir al-Din al-Tusi, (zmarły 1274) czyjego przy
jaciela, astronoma z obserwatorium Maragha, 
w północno-zachodnim Iranie M u’ ayyad al-Din 
al-‘Urd,i (zm. 1266), jak  również i późniejszych.

10 J. North, op. cit., Katowice 1997, s. 80.

11 Cytat zaczerpnięty z pracy: G.E.R. Lloyd, 
N auka grecka  p o  A rys to te le sie , W arszaw a 
1998, wg przekładu J. Lesińskiego, s. 121.

w łaśn ie  Z iem ia  stanow i centrum  
Wszechświata, używanych przez astro
noma, polegał na tym, iż jeśli Ziemia nie 
stanowiłaby środka, to płaszczyzna ho
ryzontu nie przecinałaby na pół sfery 
gwiazd. Argument ten w teorii heliocen- 
trycznej Kopernika stanowił dlań po
ważną trudność, choć był w stanie ją  
odeprzeć, przywołując tezy, które już 
przewidział Ptolemeusz, zdający sobie 
sprawę z faktu, iż nawet jeśli przyjmie 
się teorię geocentryczną, pozycja obser
watora na powierzchni Ziemi nie odpo
wiada dokładnie środkowi Wszechświa
ta. Po drugie Kopernik zaobserwował, 
że chociaż horyzont nie dzieliłby sfery 
niebieskiej na pół, o ile Ziemia znajdo
wałaby się w znacznej odległości od 
środka tej sfery —  znacznej, czyli po
równywalnej z rozmiarami samej sfery, 
to właściwy wniosek, jaki należałoby 
wysnuć, jest taki, że nie środek Ziemi 
odpowiada środkowi Wszechświata, 
lecz raczej sfera niebieska jest niezwy
kle duża w porównaniu z Ziemią12. Teza 
ta broniona była przez Ptolemeusza 
w dalszych częściach jego prac, w któ
rych wskazywał, że Ziemia ma wielkość 
punktu w porównaniu do sfery niebie
skiej.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym 
przez aleksandryjskiego astronoma była 
kwestia dotycząca ewentualnego ruchu 
Ziemi. Warto podkreślić, że rozdział 
siódmy pracy Ptolemeusza stanowi pod
stawowe źródło, z którego czerpiemy

12 Ibidem, s. 119.
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informacje odnoszące się do poglądów 
starożytnych, a związanych z odrzuca
niem idei jakiegokolwiek ruchu Ziemi. 
Najbardziej znamienita pozostaje kwe
stia, w jakiej Ptolem eusz powtarza 
główny argument Arystotelesa, w któ
rym ów stwierdził, iż ciała ciężkie muszą 
zawsze i wszędzie poruszać się w tym 
samym kierunku. Poruszają się one 
wzdłuż linii prostych, wykreślonych do 
środka Wszechświata, który odpowia
da — jak podkreślał Ptolemeusz— środ
kowi Ziemi.

Rozpatrując ruch Słońca, aleksan
dryjski astronom zaakceptował ustale
nia Hipparcha, czego wyraz pozostawił 
w księdze III, którego pisma mógł od
naleźć w słynnej Bibliotece Aleksan
dryjskiej, zawierającej również obszerną 
kolekcję starszych obserwacji babiloń
skich13. W tej części zaproponował 
własną obserwację dat równonocy ze 
spostrzeżeniami astronoma pochodzące
go z Nikai w Bitynii oraz obserwacje 
przesilenia z innymi obserwacjami wy
konanymi niemal sześć wieków wcze
śniej przez ateńskiego astronoma Me- 
tona i obserw ującego z nim letnie 
przesilenie, niejakiego Euktemona14, 
w roku 432 przed Chr. Wskazuje on, że

nieregulamości ruchu Słońca postrze
gane jako nierówność pór roku można 
wytłumaczyć przyj ąwszy hipotezę, że 
Słońce porusza się po okręgu mimo- 
środkowym w stosunku do Ziemi, bądź 
też przyjąć, że wędruje ono po epicy- 
klu. Ptolemeusz w swoim dowodzie za
czerpniętym z wcześniejszych badań 
wskazuje na równoważność teorii z ten
dencją odnoszącą się do modelu mimo- 
środkowego, a to ze względu na jego 
większą prostotę, ponieważ zakładała 
ona jeden ruch w miejsce dwóch, do
dając tablice pozwalające na oblicze
nie dwóch kątów, które były potrzebne 
do w yznaczenia położenia Słońca. 
Użyte przez niego techniki zostały póź
niej rozszerzone i zmodyfikowane na 
bardziej zawiłe ruchy planet i służyły 
do podania idei teorii ogólnych ruchów 
niebios.

Rozpatrując zagadnienia związane 
z ruchem Księżyca i planet, Ptoleme
usz wprowadza do istniejących już teo
rii astronomicznych kilka nowych ele
mentów. Teorie związane z Księżycem, 
a zawarte w Almagest, są niezwykle 
istotne z punktu widzenia historii astro
nomii, ponieważ satelita zajmuje szcze
gólną pozycję w każdym systemie teo

retycznym , ogólnie 
niezależnie od jego 
charakteru, tj. geocen- 
trycznego czy helio- 
centrycznego. Z racji, 
iż K siężyc stanow i 
najbliższe nam ciało 
niebieskie i małe nie- 
regułamości jego ru
chu są dostrzegalne 
zdecydowanie łatwiej 
niż w przypadku odle
głych planet. I tu Pto
lemeusz wniósł nie
zw ykły w kład w tę 
p ro b le m a ty k ę , tj. 
w rozwój astronomii 
teoretycznej15, poprzez 
odkrycie na drodze 
własnych badań dru
giej anomalii Księży
ca, co odnosiło  się 
b e z p o ś r e d n io  do 
wcześniejszych obser
wacji Hipparcha, któ
ry w sw ojej teo rii 
ro z p a try w a ł ty lk o  
pierwszą nieregular- 
ność, akceptując defe
rent z nowymi parame

trami otrzymanymi z obserwacji, dzięki 
czemu określił, iż środek deferentu jest 
położony ekscentrycznie względem Zie
mi i również biegnie po małym okręgu, 
którego środek leży w centrum Ziemi. 
Należy podkreślić, iż geometryczny mo
del opracowany przez Ptolemeusza, tłu
maczący obie nieregulamości, świadczy
0 wysokim poziomie metodycznym ba
dań i dociekań aleksandryjczyka, mody
fikującego teorię Hipparcha16.

Interesujące informacje odnoszące 
się do wyznaczenia pozycji Księżyca za
warł Ptolemeusz w księdze V 17, używa
jąc skonstruowanego przez siebie instru
mentu pomiarowego, tj. astrolabium 
pierścieniowego18, którego mógł używać 
również Hipparch19, najważniejszego
1 najbardziej złożonego przyrządu uży
wanego przez Ptolemeusza, mającego tę 
zaletę, iż ustawione na określony znany 
punkt20 (tj. Słońce, Księżyc, gwiazdę lub 
planetę) pozwalało na bezpośrednie 
wyznaczenie współrzędnych ekliptycz- 
nych (długości i szerokości) innego cia
ła niebieskiego, bez konieczności odwo
ływ ania się do skom plikow anych 
obliczeń na podstawie obserwacji pozy
cji tego ciała w stosunku do zenitu i ho
ryzontu21.

Chociaż —  jak podkreśla Lloyd —  
jest bardzo prawdopodobne, że instru
ment został wykorzystywany w czasach 
jeszcze przed Ptolemeuszem, co zosta
ło zasygnalizowane wyżej, to astronom, 
stwierdza, że skonstruował własny eg
zemplarz i wykorzystał go do obserwa-

13 O. Gingerich, The Trouble with Ptolemy, Isis 
93,1,2002, s.71.

14 Ptol. Aim. 3.1.

15 O. Pedersen, A Survey o f  the Almagest, With 
Annotation and New Commentary by Alexander 
Jones, Sources and Studies in History o f  Mathe- 
matic and Physical Sciences, London 2010, s. 159.

16 O. Pedersen, op. cit., s. 159-201.

17 Pol. Aim. 5.1.

18 Instrument ten został opisany również przez 
ucznia m.in. Plutarcha, bizantyjskiego matema
tyka neoplatończyka, studiującego m.in. astrono
mię aleksandryjską, Proklosa (410-485). Obej
m ując kierow nicze stanow isko w Akadem ii 
Platońskiej w Atenach, gdzie stworzył Hypoty- 
posis, zajmował się m.in. komentowaniem astro
nomii Hipparcha i Ptolemeusza. (Hyp. 6,1-25).

19 G.E.R. Lloyd, Hellenistic Science, [w:] CAHŁ 
VII 1, s. 345.

20 Na temat astrolabium pierścieniowego zob.: 
J. W łodarczyk, Observing with the arm illary  
astrolabe, JHA 18, 1987, s. 173-195; J. North, 
Historia astronomii i kosmologii, Katowice 1997, 
s. 91-96.

21 G.E.R. Lloyd, op. cit., 1998, s. 123; A. A. Pan- 
nekoek, A History o f  Astronomy, London 1989, 
s. 151 in .

Rys. 2. Teoria „kierunki" wg Neugebauera. Odległości kątowej 
(g) Księżyca (M) na jego epicyklu nie mierzy się od D (na linii, 
która łączy środek C i F) ani od rzeczywistego apogeum (T), 
lecz od zmiennego punktu (H —• uśrednionego apogeum), który 
znajduje się na linii prostej, łączącej środek epicyklu (C) z punk
tem (N) umieszczonym po stronie koła przeciwnej niż środek 
deferentu (F). Schemat za: G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Ary
stotelesie, Warszawa 1998, s. 125, rys. 28
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Rys. 3. Uproszczone przedstawienie (z pominięciem mimośro- 
dowości, ekwantów i bez zachowania skali) związków zachodzą
cych pomiędzy planetami i Słońcem w systemia Klaudiusza Pto
lemeusza. Środki epicykli Wenus i Merkurego znajdują się na 
prostej, która łączy Ziemię ze Słońcem. Dla planet zewnętrznych, 
tj. Saturna, Jowisza i Marsa, prosta łącząca planetę ze środkiem 
jej epicyklu pozostaje równoległa do prostej łączącej Ziemię ze 
Słońcem. Schemat za: G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystote
lesie, Warszawa 1998, s. 129, rys. 31

cji Księżyca, co wyjawiło pewne roz
bieżności między rzeczywistymi pozy
cjami satelity a tymi, które przyjmowa
ła ów czesna nauka, opartym i, jak  
podkreśla badacz, na datach zaczerpnię
tych przede wszystkim z zaćmień22.

W kontekście ruchu Księżyca Ptole
meusz odnosi się również do teorii ob
razującej kątowe odległości Księżyca na 
jego epicyklu, modyfikując wcześniej
sze ustalenia, wyznaczając przy tym 
inny punkt pomiaru23. Podobne popraw
ki aleksandryjski astronom i matematyk 
wprowadza do pierwotnego modelu epi
cyklu planet, odnosząc się tym samym 
do wcześniejszych ustaleń Hipparcha, 
nieco je  modyfikując —  wnosząc, że 
kątowa odległość Księżyca winna być 
mierzona od innego punktu ((H), zob. 
rys. 1) który znajduje się na linii pro
stej, łączącej środek epicyklu z rucho
mym punktem (N), leżącym dokładnie 
po przeciwnej stronie koła niż środek de- 
ferentu.

System opracowywany przez Ptole
meusza jest oczywiście systemem geo- 
centrycznym, jednak dla każdej z pla
net, jak podkreśla Lloyd, jeden z dwóch 
zasadniczych ruchów, które decydują 
o jej pozycji, jest determinowany przez 
Słońce. W przypadku trzech planet ze
wnętrznych, tj. Saturna, Jowisza i Mar
sa, prosta prowadzona od planety do 
środka jej epicyklu pozostaje równoleg
ła do prostej łączącej Ziemię ze Słoń
cem. W przypadku zaś planet wewnętrz
nych, tj. Wenus i Merkurego, środki ich 
epicykli znajdować się miały na tej pro
stej (zob. rys. 2). Co ciekawe, z punktu 
widzenia teorii heliocentrycznej można 
powiedzieć, że dla trzech planet ze
wnętrznych epicykl określa roczny ruch 
Ziemi wokół Słońca, a deferent odpo
wiada ruchowi planet wokół Słońca. Dla 
planety Wenus i Merkurego jest prze
ciwnie: epicykl odpowiada ruchowi pla
nety wokół Słońca, a deferent jest zbież
ny z rocznym obrotem Ziemi24.

Zawierając główne elementy swojej 
teorii w rozdziałach 5 i 6 księgi IX, astro
nom przechodzi w pozostałych, tj. w tej 
samej księdze i następnych czterech, do 
zaproponowania systematycznego opi
su po kolei każdej z planet, określając 
za pomocą danych obserw acyjnych,

22 G.E.R. Lloyd, op. cit, 1998, s. 123.
23 O. Neugebauer, The exact sciences in antiqu
ity, New York 19622, 195.
24 G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystotelesie, 
Warszawa 1998, s. 128.

w których zawiera: 1. 
rozmiar epicyklu pla
nety; 2. mimośrodko- 
wości planety (obie 
z tych wartości są uję
te jako ułamek pro
mienia deferentu); 3. 
tablice, na podstawie 
których można okre
ślić długość eklip- 
tyczną planety, oraz 4. 
rozmiary i czas trwa
nia ruchu wstecznego 
każdej z planet.

J a k  w s k a z u j e  
Lloyd: Teoria P tole
meusza odnośnie do 
Księżyca i planet po
zwalała określić ich 
ruch w sposób pełny, 
natomiast wobec ca
łości można było sfor
mułować dwa rodza
j e  za s tr ze że ń . Po 
pierwsze skoro utrzy
m ano, że  ruch p o  
okręgu ma być jedno
stajny w odniesieniu do jakiegoś innego 
punktu niż jego własny środek, ja k  w teo
rii ekwantu, oznaczało to załamanie fun
damentalnej zasady, zgodnie z którą 
ruch ciał niebieskich powinno się tłu
maczyć w kategoriach jednostajnych ru
chów po okręgu. 1 rzeczywiście Koper
n ik  skrytyku je  teorię P tolem eusza  
dotyczącą Księżyca zarówno na tej pod
stawie, ja k  i dlatego, że teoria kierunki 
jest nieprawidłowa25.

Przed problemem związanym z ru
chem planet Ptolemeusz zajął się eklip- 
tycznymi długościami i szerokościami, 
a także wielkościami gwiazdowymi, 
w sześciu klasach jasności, gwiazd sta
łych. W tym miejscu kolejny raz odwo
łuje się do Hipparcha, który był twórcą 
katalogu gwiazd stałych, określając ich 
położenie wobec długości i szerokości 
geograficznej względem ekliptyki26. 
Jego katalog 1022 gwiazd (i kilku mgła
wic)27 w czterdziestu ośmiu gwiazdozbio
rach dostarczył podstaw do prawie, jak 
podkreśla m.in. John North, wszystkich

25 Cytat zaczerpnięty z pracy G.E.R., Lloyda: Ibi
dem, s. 128, wg przekładu J. Lesińskiego.
26A. Pannekoek, op.cit., s. 129; G. Grasshoff, The 
History o f  Ptolemy s star catalogue. New York 
1990.'
27 G. Abraham, Ancient and Medieval Star Cata
logues, Indiana Journal of History of Science 
32(1), 1995, s. 48 i n.; O. Pedersen, op. cit., s. 29 
i n.

innych doniosłych katalogów w świecie 
islamu i Zachodu aż do XVII w.28

Stworzenie modelu geometrycznego, 
na podstawie którego można wyznaczyć 
wartość liczbową ruchów Słońca, Księ
życa i planet, stanowiło zasadniczą część 
jego Almagestu, który przez wiele wie
ków zadziwiał swoją aktualnością. Moż
na by sądzić, iż aleksandryjski astronom 
był człowiekiem dbającym o solidną 
argumentację matematyczną, którą bu
dował ogromną liczbą zgromadzonych 
danych i wyczerpującym charakterem 
przedstawionych wyników. Dzieło jego 
jest niezwykłe, ponieważ współcześnie 
otwiera niezwykle szerokie możliwości 
badania nie tylko intelektualnych umie
jętności starożytnych w dziedzinie ma
tematyki czy astronomii, ale także ob
razuje sferę religijnej wrażliwości, 
odnosząc się i do wielu aspektów natu
ry filozoficznej dominujących wówczas 
systemów.

W świecie, w którym żył i pracował 
Ptolemeusz, kwitła i rozwijała się astro
logia, zakorzeniona silnie w okresie hel
lenistycznym 25. Praktykowana była 
w Egipcie okresu rzymskiego z nie- 
mniejszym zainteresowaniem.

28 J. North, op. c it, s. 84-85.
29 P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford 
1972, s. 435.
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Rys. 4. Rysunek ilustruje schemat badań Ptolemeusza nad zała
maniem się światła na styku powietrza i wody. Każda z ćwiartek 
dysku została podzielona na 90°, a  — kąt padania, /? —  kąt zała
mania. Schemat za: G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystotele
sie, Warszawa 1998, s. 136, rys. 33

Astrologia starożytna stanowiła roz
budowany system poglądów i technik 
obliczeniowych pochodzących zarówno 
z tradycji chaldejskiego, jaki i egipskie
go świata, udoskonalonych w okresie 
hellenistycznym i rzymskim. Babiloń
skie i asyryjskie wróżby odnosiły się 
szczególnie do dobra powszechnego 
i z kolei do losów władców, gdy Grecy 
zastosowali na szeroką skalę sztukę 
astrologii w życiu jednostki.

Podstawowe jej twierdzenia odwo
ływały się do związków zachodzących, 
w myśl ówczesnych przekonań, między 
położeniem planet na nieboskłonie a lo
sem ludzkim. Ówczesna astrologia po
wszechnie stosowała metody łatwiej
sze w użyciu niż te zaproponowane 
przez Ptolemeusza, tym samym mniej 
dokładne.

W ówczesnym społeczeństwie było 
bardzo rozpowszechnione układanie 
i posiadanie horoskopów (dosłownie: 
patrząc godzinę hóroskopos), które pier
wotnie służyły do oznaczania konkret
nej interpretacji astrologicznej układu 
ciał niebieskich, oryginalnie odnosząc 
się do ascendent hóroskopos30, pozwa
lających określić predyspozycje oraz 
przyszłe losy człowieka. Z Egiptu, 
z okresu supremacji rzymskiej31, znamy 
liczne horoskopy, które przetrwały do 
naszych czasów w formie dokumentów 
papirusowych. I tak posiadamy pewien 
dokument, pochodzący z 116 r., po Chr., 
stanowiącyjeden z licznych przykładów 
takich horoskopów.

Rok Ipanowania Antonina i Werusa. 
Mesore 22 na 23. Godzina 7 nocy. 
Słońce w Lwie
Księżyc i Saturn w Skorpionie 
Mars Merkury w Pannie 
Jowisz w Byku 
Wenus w Raku 
Ascendent w Bliźniętach2,2.
Czy też inny, pochodzący z ok. 18 r. 

po Chr. horoskop wystawiony dla dziec
ka Tryfona, tkacza z Oksyrynchos, uro
dzonego wieczorem 28 września o go
dzinie 22.00. Horoskop ów, którego treść 
prezentuje w swojej pracy A. Łukasze
wicz33, nie podaje dokładnego położe-

30 A. Łukaszewicz, Świat papirusów, Warszawa 
2001, s. 225.
31 Na temat religii w Egipcie pod rzymskim pa
nowaniem, zob. m.in. D. Frankfurter, Religion in 
Roman Egypt: Assimilation and Resistance, Prin
ceton 1998.
32 Za: A. Łukaszewiczem: A. Łukaszewicz, Świat 

papirusów, Warszawa 2001, s. 255.
33 Ibidem, s. 224-225.

nia planet, ogranicza- 
jąc się jedynie do 
określenia ich lokali
zacji w poszczegól
nych znakach zodia
ku.

D la ów czesnej 
astrologii Ptolemeusz 
również napisał pew
ne dzieło w czterech 
księgach, dedykowa
ne podobnie jak Al
magest Syrusowi, tj.
Tetrabiblos, które do
tarło do świadomości 
europejskiej za po
średnictwem islamu.
Warto podkreślić, jak 
zaznacza Lloyd, że 
w przeszłości wielu uznanych badaczy 
stanowczo odrzucało pogląd, że traktat 
ten mógł napisać ten sam człowiek, któ
ry stworzył Almagest34. Współcześnie 
jednak nie ma powodu, by wątpić w au
torstwo Ptolemeusza, który skądinąd był 
człowiekiem o niezwykłej erudycji, co 
poświadczają inne jego prace, jak choć
by z zakresu geografii, ponadto: .. .Ję
zyk i styl obu prac oraz struktura wy
kładu astronomicznego, który jest w nich 
zawarty, są takie same*5. Nie powinno 
nas, współczesnych, zaskakiwać to, iż 
Klaudiusz Ptolemeusz interesował się 
astrologią; w czasach zarówno przed 
nim, jak i mu współczesnych oraz po 
nim, szczególnie zaś w dobie renesan
su, była to wręcz naturalna skłonność, 
harmonizująca często z astronomią. 
W swoim wykładzie Ptolemeusz, zasad
niczo we właściwy dla siebie sposób, 
starał się przedstawić koherentny wize
runek dziedziny, w istocie mało spój
nej36.

Zasadniczo trzy pierwsze rozdziały 
stanowiąodzwierciedlenie długiej deba
ty odnoszącej się do naukowego statusu 
astrologii, nierzadko będąc sceptycznie 
nastawionym do wielu praktyk wróże
nia astrologicznego swych poprzedni-

34 Cytat za zaczerpnięty z pracy G.E.R., Lloyda: 
G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystotelesie, 
Warszawa 1998, s. 132, wg przekładu J. Lesiń- 
skiego.
35 Cytat za zaczerpnięty z pracy G.E.R., Lloyda: 
op. cit., s. 132, wg przekładu J. Lesińskiego. zob. 
również O. Pedersen, A Survey o f  the Almagest, 
With Annotation and New Commentary by Ale
xander Jones, Sources and Studies in History o f  
Mat hematic and Physical Sciences, London 2010, 
s. 401.
36 O. Pedersen, op.cit., s. 400 i n;

ków37, wyróżniając, jak stwierdza Lloyd 
.. .z jednej strony analizę torów ciał nie
bieskich i próbę przewidzenia ich ru
chów, a z  drugiej strony próbę określe
nia ich przypuszczalnego wpływu na 
świat podksiężycowy w ogóle, a na po
jedynczych ludzi w szczególności™. War
tość samego dzieła Ptolemeusza także 
podkreśla North, stwierdzając, iż był to 
podręcznik dla ludzi o różnych przeko
naniach, cechujący się wieloma cenny
mi wykładniami naukowymi39.

Księga I odnosi się do korelacji za
chodzących pomiędzy gwiazdami sta
łymi, planetami a znakami zodiaku, 
w kontekście odpowiednio wypływają
cych mocy. Ponadto definiuje szereg 
pojęć i terminów związanych z astrolo
gią, które prawie niezmienione w swym 
szczególe trwają do dziś. Księga II to 
głównie wykładnia astrologii geogra
ficznej, ujmującej m.in. wpływy gwiazd 
i zaćmień na różne regiony geograficz
ne ówcześnie znanego świata i jego 
mieszkańców, odnosząc się również do 
implikacji kosmicznych przekładają
cych się na pogodę. Księga III ilustruje 
zasady astrologii horoskopowej w od
niesieniu do indywidualnego człowie
ka, w chwili jego narodzin. Wreszcie IV, 
ostatnia księga traktatu, określa mecha
nizmy analizowania horoskopów, odno
sząc się m.in. do takich kwestii, jak 
śluby, interesy, podróże czy też śmierć.

37 Ptol. Tetr., 3.3.
38 Cytat zaczerpnięty z pracy G.E.R., Lloyda: 
G.E.R. Lloyd, Nauka grecka po Arystotelesie, 
Warszawa 1998, s. 133, wg przekładu J. Lesiń
skiego.
39 J. North, Historia astronomii i kosmologii, Ka
towice 1997, s. 89-90.
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Rys. 5. Tablica gliniana z pismem klinowym zawierająca horoskop 
babiloński, (c) The Trustees of the British Museum

Z tej księgi wynika m.in., iż pierwszy
mi 4 latami życia człowieka zawiaduje 
Księżyc, następnymi 20 latami Merku
ry, dalszymi 8 latami Wenus, kolejne 19 
lat znajduje się pod patronatem Słońca, 
potem 15 lat to wpływy Marsa, 12 —  
Jowisza, a pozostałe lata życia znajdują 
się we władaniu Saturna40. Bez wzglę
du na to, jak współcześnie kształtują się 
nasze podglądy na aspekty związane 
z astrologią, należy uznać, iż traktat 
aleksandryjczyka wyróżnia się jasną 
strukturąi swoistą precyzją, jak również 
metodą poznawczą, tym samym cechu
je się naukowym podejściem41, co za
owocowało, iż stał się najważniejszym 
pismem, inspirującym niemal wszystkie 
późniejsze źródła astrologii europejskiej.

W późniejszym okresie cesarstwa 
rzymskiego, tzw. Chaldejczycy i mate
matycy, bo tak często określano astro
logów, byli bardzo liczni, co sugeruje, 
iż ich usługi były bardzo powszechne, 
znajdując wielu zwolenników. Z I wie
ku znane są przypadki wydalania astro
logów z Rzymu i Italii. Z IV  wieku zna
my już edykty cesarskie, konkretnie 
wymierzone przeciwko astrologom. 
Wcześniej również znane były poczy
nania wymierzone przeciwko Chaldej
czykom. Jeden z cesarzy rzymskich, 
Septymiusz Sewer (193—211 po Chr.), 
od którego rządów państwo rzymskie 
coraz bardziej angażowało się w prze
śladowania chrześcijan, był niezmiernie 
zafascynowany astrologią i wróżbiar
stwem, często występował jako protek
tor magii i mistrzów magicznych. Sama 
fascynacja, jak dziś byśmy to nazwali 
okultyzmem, sprawiła jednak, iż ów ce
sarz z niezwykłą gorliwością stał się jej 
prześladowcą42.

Sam Ptolemeusz w swoim traktacie 
odnoszącym się do astrologii zaznaczał, 
iż przepowiadania odnoszące się do 
świata podksiężycowego są niepewne 
i cechują się dużą dozą domysłu43.

Odchodząc jednak od kwestii zwią
zanych z magią i astrologią, należy jesz
cze nadmienić w kontekście samego 
Ptolemeusza, iż miał on bardzo szero
kie zainteresowania, zajmował się bo
wiem geografią, akustyką, teorią muzy
ki, którą zawarł w dziele Harmonika

40Ptol. Tetr., 4.10.

41 J. North, op .cit, s. 89.

42 A. Wypustek, Magia antyczna, Wroclaw i in., 
2001, s. 340-346.

43 G.E.R. Lloyd, op. cit., 1998, s. 133.

oraz Optyką  (ok.
150 r. po Chr.), któ
ra nie zachowała się 
w oryginale do na
szych czasów, jed
nakże znana je s t 
z p ó ź n ie j  s z y c h  
przekładów arab
skich44. To właśnie 
Optyka opracowana 
w pięciu księgach 
jest nader istotna, 
p o n ie w a ż  rz u c a  
światło na niektóre 
z jego  metod ba
dawczych45.

W pierwszej nie 
zachowanej księdze 
zamieszczone były 
ogólne rozważania 
związane z naturą 
światła, w księdze II 
omawiał m.in. złu
dzenie optyczne, czy zagadnienia zwią
zane ze światłem widzialnym, jego per
cepcją, absorpcją czy ciem nością. 
W księdze III zawarł prawa związane 
z optyką, dotyczące teorii odbicia oraz 
teorii zwierciadeł wypukłych i płaskich, 
problematykę tę kontynuuje w księdze 
IV, gdzie studiuje teorie odnoszące się 
do zwierciadeł wklęsłych i stożkowych, 
natomiast w księdze V zawiera swoje 
rozważania odnoszące się do zjawiska 
refrakcji46.

W traktacie tym Ptolemeusz opisuje 
własną aparaturę badawczą, prezentuj ąc 
przyrządy do wyznaczania kątów w po
staci kolistego dysku, który ma każdą 
ćwiartkę podzieloną na dziewięćdziesiąt 
części, podobnie jak kątomierz. Dysk 
taki kładzie się w misie z czystą wodą 
tak, że woda pokrywała dolną połowę 
koła. Kolorowy znacznik umieszcza się 
w danym punkcie, np. co 10°, na obwo
dzie półkola, które znajduje się nad 
wodą, a znacznik, środek dysku i oko 
obserwatora znajdują się na jednej linii. 
Mały, cienki pręcik porusza się następ
nie wzdłuż obwodu przeciwnej ćwiart
ki (pod wodą) do momentu, gdy jego 
koniec znajdzie się w linii prostej z ko-

44 A.M. Smith, P to lem y’s theory o f  visual per
ception: An English translation o f  the Optics, 
With Introduction and Commentary, Philadelphia 
1996, s. 5.

45 G.E.R. Lloyd, op.cit., 1998, s. 134.

46 Zob.: A.M. Smith, Ptolem y’s theory o f  visual 
perception: An English translation o f  the Optics, 
With Introduction and Commentary, Philadelphia 
1996.

lorowym znacznikiem i środkiem dys
ku47 (rye. 3). Przyrząd ten pozwala na 
określenie kąta padania (Ptolemeusz 
uważał, że promień wychodzący z oka 
jest promieniem padającym) oraz kąta 
załamania się promienia.

Bez wątpienia postać Ptolemeusza to 
niezwykle istotna osobowość astrono
mii starożytnej. Jego wieloaspektowe 
zainteresowania oraz nowatorstwo po
dejścia w wielu kwestiach, jak również 
prezentowana metodyka zasługują na 
szerokie uznanie, stawiając samego Pto
lemeusza w gronie najwybitniejszych 
przedstawicieli starożytnej nauki o ota
czającym nas świecie. Jego dzieła, choć 
niekiedy trudne do zaakceptowania, 
szczególnie w kontekście wykładni ma
tematycznej, stały się jednak prekursor
skie, dzięki czemu inspirowały wielu 
późniejszych badaczy nocnego, roz
gwieżdżonego nieba.

47 Opis przyrządu za G.E.R. Lloyd, op. cit., 1998, 
s. 135-136; zob. również A.M. Smith, Ptolemy's 
theory o f  visual perception: An English transla
tion o f  the Optics, With Introduction and Com
mentary, Philadelphia 1996, s. 229 i n.

Autor jest adiunktem h 1 Zakładzie 
Archeologii Antycznej w Instytucie 
Archeologii Uniwersytetu Gdańskie
go. Zajmuje się archeologią Egiptu, 
szczególnie Okresu Późnego i Helle
nistycznego. Jest również autorem 
ilustracji muzycznych do niektórych 
spektakli astronomicznych Toruń
skiego Planetarium
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w kraju

Dobre wieści z MNiSW
Trzy projekty związane z astronomią zostały uwzględnione 
na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, któ
ra jest w założeniu listą potrzebnych inewstycji w naukę 
polską. W kategorii pierwszej — „Rozwój nauki poprzez ba
dania podstawowe” — znalazły się m.in.:

— 90-metrowy radioteleskop — opisywany szeroko 
w „Uranii-PA” 1/10, 2/10,4/10;

— CTA (Cherenkov Telescope Array) — Obserwatorium 
gamma TeV;

—  POLFAR — radiointerferometr o niskiej częstotliwo
ści w ramach projektu LOFAR („Urania-PA” nr 5/10).

Mimo że obecność powyższych projektów na mapie dro
gowej nie jest deklaracją ich finansowania przez minister
stwo, to zapewnia ona pełne poparcie MNiSW dla realizacji

powyższych inicjatyw oraz podnosi ich prestiż.
(ma)

„Urania -  Postępy Astronomii” 
w serwisie Facebook

Wszystkich Czytelników „Uranii” posiadających konta w ser
wisie Facebook zachęcamy do zostania fanem strony „Uranii
-  Postępów Astronomii”. Tu będzie można znaleźć informa
cję na temat bieżących wydań czasopisma oraz wiele intere
sujących odnośników. Mamy też nadzieję, że strona pozwoli 
na nawiązanie kontaktu między samymi prenumeratorami. 
Strona jest otwarta dla jej fanów, dlatego mamy nadzieję, że 
jej kształt i treść będą zależały także od Państwa. Czekamy 
zatem na uwagi i komentarze!

(red)

Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA 
„OSOP 2011”

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii zaprasza na jedenasty Obóz Szkoleniowo- 
Obserwacyjny PTMA „OSOP 2011” .
Obóz odbędzie się w dniach 25-30 lipca 2011 r. w schro
nisku „Hala Boracza” w rejonie Węgierskiej Górki i Żab
nicy (Beskid Żywiecki, 20 km na południe od Żywca, 120 
km z Krakowa). Celem obozu jest zapoznanie uczestni
ków z podstawami obserwacji nieba.
W planie obozu znajduje się szkolenie w zakresie:
— orientowania się na niebie
— podstaw określania czasu i współrzędnych w astro

nomii
— podstaw optyki astronomicznej
— obserwacji Słońca
— obserwacji Księżyca, planet, planetoid oraz komet
— obserwacji gwiazd zmiennych
— obserwacji meteorów
— obserwacji obiektów mgławicowych
— obserwacji zjawisk zakryciowych 
Przewidziane są zarówno dzienne zajęcia teoretyczne, 
jak też obserwacje nocne. Instruktorami będą doświad
czeni obserwatorzy, członkowie PTMA. Ponadto prze
widziane są wykłady popularnonaukowe z dziedziny 
astrofizyki, kosmologii i meteorologii. Planowane są tak
że wycieczki turystyczne po Beskidzie Żywieckim (Pru
sów, Sucha Góra, Abrahamów, Hala Rysianka, Hala Li
powska, Romanka, Pilsko). W programie również ob
jazd Beskidów Pętlą Beskidzką zwiedzanie lokalnych 
atrakcji turystycznych (forty w Węgierskiej Górce, elek
trownia szczytowo-pompowa Żar) i ognisko. 
Przewidywany koszt obozu wynosi około 240 zł/osobę. 
Kwota ta obejmuje:
— noclegi w schronisku (z pościelą)
— obiadokolacje (schronisko dysponuje znakomitą re
gionalną kuchnią)
— ubezpieczenie

Śniadania każdy uczestnik Obozu zapewnia we własnym 
zakresie, ale może również skorzystać ze stołówki 
schroniska. Wycieczki i ognisko płatne są oddzielnie. 
Można także przyjechać na okres krótszy (nie mniej niż 
2 noce), po uzgodnieniu stanu rezerwacji schroniska. 
Mile widziany własny sprzęt obserwacyjny (lornetka, 
aparat fotograficzny, teleskop, komputer). Organizato
rzy Obozu zapewniają możliwość oglądania nieba du
żym teleskopem amatorskim. Transport z Krakowa w 
zależności od liczby chętnych. Przy schronisku działa 
pole namiotowe.
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:
— Członkostwo PTMA. Osoby nie należące do PTMA 
muszą się wcześniej zapisać.
— Ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat muszą 
przedstawić pisemną zgodę rodziców. Osoby w wieku 
poniżej 16 lat mogą brać udział w Obozie wyłącznie wraz 
z pełnoletnim opiekunem.
Liczba miejsc: maksymalnie 34. Listę uczestników musi 
zaakceptować Zarząd Oddziału Krakowskiego PTMA. 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 10 czerw
ca 2011. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomio
ne i poproszone o wpłacenie pełnej kwoty na konto 
PTMA (ul. Miodowa 13/35, 31-055 Kraków):
46 1500 1142 1211 4007 5401 0000, Kredyt Bank 
koniecznie z dopiskiem “OSOP 2011" oraz podaniem 
imienia i nazwiska uczestnika w polu komentarza. Prze
lewu należy dokonać w terminie do 5 dni roboczych od 
chwili otrzymania powiadomienia.

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować bezpośred
nio do kierownika Obozu, dr. Marcina Kolonki, e-mail:. 
kolonko@ifj.edu.pl lub marcinet1@gmail.com bądź do 
skarbnika Obozu, inż. Jacka Burdy, e-mail: optyja- 
cek@poczta.onet.pl, telefon 508 086 737.
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i na świecie

Letnia Międzynarodowa Szkoła Astronomiczna 
w Rożen, w Bułgarii

Wrlipcu 2010 r. mieliśmy wy
jątkową możliwość uczestni
czenia w Międzynarodowej 

Letniej Szkole Astronomicznej w miej
scowości Rożen w Bułgarii, gdzie znaj
duje się Narodowe Obserwatorium  
Astronomiczne. Było to możliwe dzię
ki znacznemu wsparciu finansowemu, 
jakie otrzymaliśmy dla naszego projek
tu „Spójrz głębiej w niebo —  astrono
mia obserw acyjna” realizow anego 
w ramach W arszawskich Inicjatyw  
Edukacyjnych.

O obozach astronomicznych w Buł
garii dowiedziałam się podczas warsz
tatów dla nauczycieli „Adventure in Te
aching Astronomy”, które odbyły się 
w Madrycie w listopadzie 2009 r. w ra
mach europejskiego programu Come- 
nius. Bułgarska uczestniczka i trenerka 
warsztatów, Veselka Radeva, zapoznała 
nas z programem Letniej Szkoły Astro
nomicznej, informacje można również 
znaleźć na stronie: http://www.innova- 
tiveteachersbg.org/ISS/ISS2010.html.

Do Bułgarii w yjechała czwórka 
uczniów z XXII Liceum Ogólnokształ
cącego im. Tadeusza Czackiego w War
szawie: Ola, Kacper, Marcin i Konrad 
z nauczycielką fizyki i astronomii, Bar
barą Dłużewską.

Z lotniska w Sofii organizatorzy za
brali nas w góry Rodopy na południu 
Bułgarii, do hotelu w narciarskim ośrod
ku Pamporovo. Oprócz Polaków i Buł
garów do Szkoły przyjechali, zresztąjuż 
nie pierwszy raz, Hiszpanie. W odróż
nieniu od naszej grupy dwie Hiszpanki
i dwóch Hiszpanów było już studenta
mi różnych kierunków, tylko jeden 
z nich, Santos, studiuje fizykę teore
tyczną, pozostali są na kierunkach nie 
związanych z astronomią. Najliczniej
sza była kilkunastoosobowa grupa buł
garskiej młodzieży, skupionej wokół Na
rodowego Obserwatorium i Planetarium 
im. Mikołaja Kopernika w Vamie.

Program zajęć przewidywał codzien
ne nocne obserwacje astronomiczne za 
pomocą różnych teleskopów w obser
watorium, warsztaty i wykłady z astro
nomii, zwiedzanie okolicy oraz dalsze 
wycieczki. Codziennie, po krótszym lub 
dłuższym porannym relaksie wykorzy
stywanym na spanie, oglądanie okolicy 
lub różne przyjemności w rodzaju sau
ny, basenu, kąpieli słonecznych czy si
łowni w hotelowym spa, wyjeżdżaliśmy 
też do obserwatorium oddalonego o kil
kanaście kilometrów.

Narodowe Obserwatorium Bułgarii 
znajduje się w miejscowości Rożen na

wysokości ponad 1700 m n.p.m. w Ro
dopach. Największy z tamtejszych tele
skopów ma średnicę zwierciadła głów
nego aż 2 m. My mieliśmy do dyspozycji 
teleskop Schmidta ze zwierciadłem 
o średnicy 70 cm i ogniskowej 172 cm 
oraz Cassegraina mającego zwierciadło 
60-cm i ogniskową 750 cm.

Podczas obserwacji fotografowali
śmy obiekty głębokiego nieba, które 
potem, podczas ulewnych wieczorów, 
uczyliśmy się obrabiać, łącząc poszcze
gólne filtry w programie Maxim DL. 
Niezwykle ciekawie przedstawionym 
ujęciem jest para galaktyk M 51. Na pew
no nie byłaby na tyle przejrzysta, gdy
byśmy nie nauczyli się poprawnie wy
konywać „ciemnej klatki” —  Dark 
Frame oraz Flat Field. Zajmowaliśmy 
się nie tylko fotografowaniem pięknych 
obiektów, ale również wyciąganiem 
wniosków z obserwacji. Jednym z cie
kawych zadań było poszukiwanie pla
net pozasłonecznych w grom adzie 
otwartej Templer37 za pomocą fotome
trii w Maxim DL. Jeśli pozwalała na to 
pogoda, zajmowaliśmy się poszukiwa
niem planetoid. Jeden z obiektów, po
tencjalną planetoidę, zgłosiliśmy do In
ternational Asteroid Search Campaign.

Używaliśmy również mniejszych te
leskopów: 11” Schmidta-Cassegraina 
oraz zwyczajnego Newtona —  Nexstar 
130 SLT. Fotografie wykonywaliśmy za 
pomocą podłączonych kamerek CCD 
oraz lustrzanki cyfrowej Canona 400D. 
Aparat razem z 11 -calowym teleskopem 
zrobił całkiem ciekawe zdjęcia nie tyl
ko Jowisza, kraterów Księżyca i Plejad, 
ale również gromady M56 i mgławicy 
Pierścień M57.

Oprócz zwyczajnych obserwacji zre
alizowaliśmy obserwacje przez Internet 
za pośrednictwem teleskopu Faulkesa na 
Hawajach. Był to polski wkład do warsz
tatów dzięki dostępowi do teleskopów 
Faulkesa, jakie ma nasza Szkoła. Udało 
nam się sfotografować mgławicę M27, 
Kwintet Stefana i mgławicę otwartą 
NGC 6834. Istnieje podejrzenie, że na 
zdjęciu gromady gwiazd znajduje się 
brązowy karzeł. Być może dalsze bada-Pamiątkowe zdjęcie uczestników Letniej Międzynarodowej Szkoły Astronomicznej w Rożen
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nia to potwierdzą i w ten sposób nasze 
amatorskie obserwacje przyczynią się do 
rozwoju nauki.

Między obserwacjami mieliśmy czas 
na zajmowanie się różnymi zadaniami: 
wyznaczaliśmy masę czarnej dziury 
w centrum Drogi Mlecznej, organizowa
liśmy konkursy z wiedzy astronomicz
nej, bądź mieliśmy wykłady dotyczące 
optyki, efektu Dopplera albo mechani
zmu działania matrycy CCD.

O bserw acje często były bardzo 
żmudne i dosyć długie, ale możliwości 
sterowania prawdziwymi teleskopami 
czy ciężką kopułą obserwatorium bar
dzo nas mobilizowały. Motywowały 
nas również niezwykłe efekty naszej 
pracy w postaci fotografii części ota
czającego nas Wszechświata.

XXXIX Grudziądzkie Dni Kopernikowskie 
w Roku Jana Heweliusza 2011

Gdy miłośnicy astronomii z Gru
dziądza składali kwiaty pod po
mnikiem Mikołaja Kopernika 

(Plac Miłośników Astronomii —  Gru
dziądz) w 538 rocznicę jego urodzin, 
na Słońcu rozgrywał się niesamowity 
spektakl —  największy wybuch od 4 lat.

Słońce od 15 lutego jest bardzo ak
tywne. Również 19 lutego można było 
zobaczyć w iele  po tężnych  plam .
Członkowie M iędzyszkolnego Koła 
Astronomicznego przy Planetarium 
i O bserw atorium  A stronom icznym  
zrobili prezentow ane obok zdjęcia 
około godz. 13.25, po złożeniu kwia
tów.

Dnia 18 lutego doszło do kolejnego 
wybuchu na Słońcu. Odpowiedzialny za 
niego był aktywny obszar związany 
z największą grupą plam (patrz zdjęcia).
Spodziewano się, że wybuch ten dotrze 
do Ziemi w ciągu 24 godzin. W takich 
przypadkach istnieje możliwość obser
wacji zjawiska zorzy polarnej (nałado
wane cząsteczki wiatru słonecznego 
wchodzą w atmosferę Ziemi w okoli
cach biegunów i wywołują świecenie).
W czasie największej aktywności moż
na zorzę zaobserwować nawet w Pol
sce. Tym razem jednak nic takiego nie 
zaobserwowaliśmy.

Sebastian Soberski

Pogoda tego lata była w Buł
garii nietypowa, częste burze 
i zachmurzone niebo utrudnia
ły, a czasami uniemożliwiały, 
obserwacje. Mimo to dla nas, 
Polaków, mieszkających w re
gionie dużo mniej łaskawym 
dla obserwacji astronomicz
nych, niebo nad Rodopami było 
naprawdę niezapomnianym wi
dokiem.

Barbara Dłużewska 
Marcin Gwiazda 

Konrad Walkowski

Nocne obserwacje nieba za po
mocą małego teleskopu systemu 
Newtona Nexstar 130 SLT

Na zdjęciach: zaplamione Słońce 
i grudziądzcy harcerze po złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem Mikołaja 
Kopernika. Fot: Dawid Gondek i Łu
kasz Narolski (MKA@PiOA)
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Przenośne planetarium pobudza mózg
Napisany piórem Radka Piorą obszerny artykuł traktujący
0 Podboju Polskich Planetariów — akcji grupy przyjaciół, 
mającej na celu odwiedzenie i opisanie wszystkich istnieją
cych w naszym kraju planetariów — ukazał się w numerze 3/ 
2009 ,, Uranii-Postępów Astronomii

Opis naszych podróży po Polsce szlakiem kopuł mniejszych
1 większych zakończyliśmy na szóstym etapie, po którym po
jechaliśmy jeszcze do Kielc. W sierpniu 2009 r. we Frombor
ku, bardzo ważnym miejscu dla uczestników Podboju (patrz 
„Magia fromborskiego nieba, czyli,, Wakacje w planetarium ” 
okiem uczestnika", 2/2009), odbył się final naszej akcji. Zu
pełnie przypadkiem w tym samym czasie Frombork gościł 
uczestników XIII OZMA. Korzystając z  zaproszenia organi
zatorów, zaprezentowaliśmy dorobek naszej dwuletniej akcji.

Podbój Polskich Planetariów  —  ciąg dalszy
Zadowoleni z wykonanego zadania, jakie przed sobą po

stawiliśmy rozpoczynając Podbój Polskich Planetariów je- 
sienią 2007 r., nie przewidzieliśmy, że życie pisze dla nas 
dalszy ciąg. Dosłownie dwa dni po powrocie z Fromborka 
dowiedzieliśmy się, że na mapie Polski pojawiły się dwa ko
lejne planetaria. Zaskoczeni, ale szczęśliwi, że to jeszcze nie 
koniec Podboju, zasięgnęliśmy o nich bliższych informacji. 
Okazało się, że do grona polskich miast dysponujących wła
snymi planetariami dołączył Poznań, a Szczecin może po
chwalić się już drugim planetarium.

O ile wszystkie odwiedzone przez nas planetaria były pla
cówkami „klasycznymi”, umieszczonymi w specjalnie do tego 
celu zaprojektowanym budynku, ewentualnie w wydzielo
nym pomieszczeniu, w zdecydowanej większości wyposa
żonym w projektor optomechaniczny, o tyle oba nowe plane
taria należą do ciekawej grupy tzw. planetariów przenośnych, 
zwanych również mobilnymi (z ang. portable planetarium). 
Po raz pierwszy zetknęliśmy się z taką kon
strukcją w marcu 2008 r. w Krakowie, w cen
trum zabaw dziecięcych Anikino, traktując je 
wówczas jedynie jako ciekawostkę, swego ro
dzaju zabawkę edukacyjną.

Przenośne planetarium
Planetarium przenośne składa się z dwóch 

elementów: nadmuchiwanej kopuły oraz pro
jektora. Kopuła jest wykonana z materiału i wy
pełniana powietrzem za pomocą wentylatora.
Materiał powinien spełniać kilka warunków: 
musi gwarantować całkowite zaciemnienie 
wnętrza nawet w bardzo jasnym otoczeniu, nie 
przepuszczać powietrza na zewnątrz, być od
porny na wielokrotne składanie i rozkładanie 
(brak zagnieceń i załamań) oraz charakteryzo
wać się właściwym poziomem szarości we
wnętrznej strony —  tej, na której wyświetlany 
jest obraz. Kopuła powinna być łatwa do roz

łożenia i złożenia, możliwie lekka, dobrze wentylowana i bez
pieczna. Ostatni warunek jest spełniony dzięki temu, że 
w przenośnym planetarium nie ma podłogi, więc złożenie ko
puły to czynność zajmująca zaledwie kilka sekund.

Projektory współczesnych przenośnych planetariów są 
w pełni cyfrowe. Jest to zazwyczaj dobrej jakości rzutnik Ful- 
1HD, a za wyświetlanie obrazu odpowiada komputer (oddziel
ny lub zintegrowany z projektorem). Rzutowanie obrazu jest 
realizowane za pomocą sferycznego lustra (a w zasadzie 
ćwiartki sfery) lub —  w bardziej zaawansowanych planeta
riach —  przy użyciu jasnego obiektywu typu „rybie oko”.

Istnieją też przenośne planetaria analogowe —  rozwiąza
nia starego typu o bardzo ograniczonych możliwościach pro
jekcyjnych. Wszystkie planetaria —  od najprostszej optycz
nej instalacji umieszczonej wewnątrz nadmuchiwanego 
namiotu, poprzez rzutujące gwiazdy na zasadzie camera ob- 
scura, nowoczesne planetaria mobilne, aż po największe z sys
temem kilkudziesięciu rzutników —  pobudzają wyobraźnię. 
Wyobraźnię przedszkolaka, ucznia, studenta, widzów w sile 
wieku oraz osób starszych. Magia nieba na każdego działa 
tak samo silnie. Dodatkowe możliwości projekcyjne, dzięki 
zastosowaniu technologii cyfrowej, wzmacniają doznania 
estetyczne.

M ózg w przenośnym planetarium
Wizyta w planetarium synchronizuje półkule mózgu (patrz 

ramka), rozwija wyobraźnię. W akcie poznania wyobraźnia 
jest przecież najważniejsza. To rozwinięta kreatywność pra
wej półkuli mózgu ułatwia poznanie empiryczne —  domenę 
lewej półkuli. Wszystko to, co robi przedszkole i szkoła, ma 
zapewnić uczniom lepsze szanse rozwojowe. Nauczanie ma 
aktywizować dzieci i młodzież, wspierać ich ciekawość, ak
tywność i samodzielność. Przenośne planetarium ma wielką 
zaletę: pomaga rozwijać te cechy w każdej szkole, w dużym

Przenośne planetarium AstroLab
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Planetarium Nieba Północnego w murach gotyckiego zamku w Świeciu n. Wisłą 
podczas letniego pikniku naukowego. Fot. M. Woźniak

mieście, małym miasteczku i na wsi. Wszędzie 
tam, gdzie można rozłożyć półkulisty namiot 
z aparaturą projekcyjną wewnątrz.

Obraz w planetarium  otacza widzów ze 
wszystkich stron. Nasycony barwami, ciekawy, 
żywy i plastyczny pokaz pod sztucznym niebem 
planetarium to niezwykła gratka dla widzów.
Subtelna narracja i podkład muzyczny sprawiają 
że uczniowie czują się pod miękką kopułą do
kładnie tak, jakby byli bohaterami prezentowa
nego seansu. W jednym momencie są w ciepłym 
ogrodzie, na palącej Saharze, albo odwiedzają 
mroźną Antarktydę. W każdej chwili mogą zna
leźć się w przestrzeni kosmicznej, wylądować na 
Księżycu, albo na Marsie. Stęsknieni szybko wra
cają do domu, pod swoje własne niebo.

Znajdują się jednak w tym samym planeta
rium. W przedszkolu, w szkole czy w domu kul
tury. Przenośne planetarium daje możliwość 
przeżywania tych wszystkich atrakcji bez ko
nieczności organizowania specjalnych wycieczek, z natural
nym nawiązaniem do realizowanego w danej klasie progra
mu nauczania.

Planetarium jako pomoc naukowa
Planetarium idealnie sprawdza się jako pomoc dydaktycz

na na każdym z poziomów edukacji. Narzucone przez pro
gram nauczania cele edukacyjne są w planetarium realizo
wane w sposób holistyczny. Uczestnicy seansów pod kopułą 
planetarium rejestrują informacje całymi sobą. Uczniowie 
słuchają prelekcji lub nagranego seansu, cały czas obserwu
jąc projekcję na kopule. Niewielkie rozmiary przenośnego 
planetarium oraz miękka struktura dmuchanej kopuły gwa
rantują także zastosowanie ruchu oraz zmysłu dotyku w po
znawaniu tajemnic Wszechświata.

Astronomiczne dane „wyjęte” z zakamarków lewej pół
kuli mózgu są tylko suchymi faktami. Dopiero przyprawione

o barwne obrazy, domenę prawej półkuli, stają się akcepto
walne dla zwykłego obserwatora nieba (patrz ramka). Czy 
nie to mieli na celu starożytni twórcy gwiazdozbiorów? Poje
dyncze, losowe punkty (lewa półkula) dopasowali do swoich 
wierzeń w sposób niezwykle sugestywny. Mamy na niebie 
całe legendy, opowieści o wojownikach i mitycznych bogach 
(prawa półkula). Wpatrując się w sztuczne niebo planetarium, 
łatwo przypomnimy sobie legendę o walecznym Orionie albo 
pracowitym Herkulesie. W jasnych punktach na niebie do
strzegamy przede wszystkim osobistą wizję świata. Wizja ta 
przekłada się na fakty, które można analizować i wykorzy
stywać w celach edukacyjnych, czy naukowych.

Seanse astronomiczne a podstawa 
programowa

Programy nauczania na poszczególnych etapach edukacji 
dzieci i młodzieży stawiają przed systemem szkolnym am

bitne cele. Budowanie wiedzy o świecie oraz 
rozwijanie umiejętności prezentowania swo
ich przemyśleń to jeden z istotnych elemen
tów wychowania przedszkolnego. Lekcje 
przyrody w szkole podstawowej mają kształ
tować pozytywny stosunek do nauki oraz roz
wijać ciekawość w poznawaniu otaczającego 
świata. Geografia w gimnazjum zapewnia 
przyswojenie podstawowego zasobu wiado
mości na temat teorii i praktyki, dotyczących 
tematów i zjawisk przyrodniczych bliskich do
świadczeniom uczniów. Lekcje fizyki i astro
nomii w szkołach ponadgimnazjalnych budują 
świadomość istnienia praw rządzących mikro- 
i makroświatem oraz wynikającąz nich reflek
sję filozoficzno-przyrodniczą.

Planetarium  z powodzeniem  realizuje 
wszystkie te cele. Dynamiczny obraz, wyświe
tlany ponad głowami widzów, to przecież 
Wszechświat, o którym mówi się w szkole.

Aparatura projekcyjna przenośnego planeta- Wnętrze planetarium Ursa Major w cza- 
rium. Fot. M. Mikołajewski sie seansu
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Galaktyczny mózg
Porównanie ludzkiego mózgu do obiektów astronomicz
nych jest stosowane rzadko. A przecież każdy z nas po
siada narząd, który jak nic innego we Wszechświecie 
przypomina... galaktykę. Liczba aktywnych komórek ner
wowych w ludzkim mózgu sięga 100 mld, co oznacza 
ten sam rząd wielkości, co ilość gwiazd w Drodze Mlecz
nej (zależnie od szacunków przyjmuje się, że w naszej 
Galaktyce jest od 100 do 400 mld gwiazd). Właśnie ta 
astronomiczna liczba neuronów jest odpowiedzialna za 
życie każdej istoty ludzkiej. Mózg steruje naszymi funk
cjami życiowymi, naszymi odruchami, pragnieniami, 
zmysłami i pamięcią. Od rozwoju poszczególnych czę
ści mózgu zależy wiedza człowieka, jej zastosowanie, 
umiejętność współżycia społecznego oraz wszelkie pa
sje i zainteresowania, a także problemy emocjonalne.

Obserwacje otwartego mózgu
Typowy, uproszczony model ludzkiego mózgu to dwie 

półkule, z których lewa jest odpowiedzialna za myślenie 
logiczne, a prawa za kreatywne. Interesujący jest fakt, 
że to, w czym specjalizuje się lewa półkula, jest zupeł
nie obce prawej części — i odwrotnie.

Lewa część naszego mózgu to przede wszystkim fak
ty: ich zapamiętywanie, interpretację, analizę oraz wy
korzystywanie. To lewa półkula bierze udział w proce
sach ścisłych, takich jak obliczenia i planowanie. Lubi 
porządek i dyscyplinę, nie znosi bałaganu.

Prawa półkula to ta część mózgu, gdzie rodzą się 
wizje, wszelkiego rodzaju uzdolnienia artystyczne oraz 
marzenia. Jest odpowiedzialna za nasze umiejętności 
społeczne, kreatywność i wszystko to, co jest związane 
z muzyką, rytmem, obrazem, kolorem. To tutaj rodzą 
się emocje. Półkula prawa nie zwraca uwagi na szcze
góły. Liczy się obraz całościowy.

Mózgi astronomów
Porównajmy te dwa sposoby pracy mózgu: lewą 

i prawą półkulą. Przyjrzyjmy się astrofizykowi reprezen
tującemu najlepszą szkołę akademicką oraz amatorowi 
astronomii, który każdą pogodną noc poświęca na foto
grafowanie nieba, zachwycając się pięknem Kosmosu.

Skryty w zaciszu swojej pracowni, nowoczesny astro
fizyk cały czas bada Wszechświat z pomocą różnora
kich przyrządów i coraz bardziej nowoczesnych technik 
obliczeniowych. Siła ciężkości w galaktyce jego mózgu 
skierowana jest w lewą stronę. To gwiazd z lewej strony 
jest więcej, świecąjaśniej, przesyłając między sobą wy
specjalizowany typ informacji. Astrofizyk lubi porządek 
i dokładne obliczenia. Jest mistrzem planowania. Nie 
dostrzega jednak piękna Wszechświata, który sam 
bada...

Zdolny astroamator, nieuczesany, w wygodnym, ale 
niezbyt modnym ubraniu, każdy wieczór spędza poza 
miastem. W słuchawkach cicho przygrywa mu muzyka, 
a on obserwuje. Fotografuje ciekawe obiekty i marzy 
o wielkiej wystawie swoich prac. Zna wszystkie mity
0 gwiazdozbiorach i wie doskonale, skąd jest najlepszy 
widok na całe niebo. Niczego jednak nie obliczył. Jego 
galaktyka w środku głowy świeci przede wszystkim 
prawą stroną. Ten astronom myśli obrazami, dźwiękami
1 zapachami. Zachwyca się niebem, chociaż nigdy nie 
widział algorytmu na obliczanie wschodu słońca.

Lewą i prawą półkulę łączy wiązka neuronów. To ona 
odpowiada za rozumienie całym mózgiem. Za myślenie 
holistyczne. Celem holistycznego poznania świata jest 
wykorzystanie kreatywności prawej półkuli do przyswo
jenia informacji istotnych dla lewej części mózgu. Tylko 
wtedy jest możliwa prawidłowa obserwacja całej galak
tyki: bez jasnych i ciemnych stron.

Cóż lepiej niż właśnie żywe obrazy rzeczywistości może 
ukształtować wrażliwość uczniów? Gdzie, jeśli nie w plane
tarium, można śmiało realizować teoretyczne wizje w prak
tyce? Jakie inne prezentacje umożliwią poznanie nauki po
przez obcowanie ze sztucznym niebem?

Ważnym zadaniem edukacji szkolnej jest wzmacnianie 
postawy ucznia-badacza. Polega ona na umożliwieniu 
uczniom samodzielnego przyglądania się zjawiskom i zdo
bywaniu informacji na ich temat. Ocenianie zjawisk przy
rodniczych oparte ma być przecież na realnych przesłankach. 
Dociekliwości badawczej i wymianie informacji służyć ma 
budowanie umiejętności wyrażania własnej opinii i jej uza
sadniania. Prelekcje i interaktywne seanse pod miękką kopułą 
przenośnego planetarium sprzyjają wymienionym zadaniom 
w sposób ciekawy, nowatorski i niezapomniany. Podobają się 
małym dzieciom w przedszkolach, starszym w szkołach pod
stawowych, gimnazjalistom, młodzieży licealnej i dorosłym.

Planetarium w szkole
Przenośne planetarium, jako pomoc naukowa, może być 

stosowane we wszystkich typach szkół. Aby lekcję w plane

tarium można było uznać za pełnowartościowy warsztat, 
wpisany w harmonogram zajęć szkolnych, tematyka seansu 
powinna być dobrana do wieku widzów oraz realizowanego 
w szkole programu nauczania. O ile w klasycznych planeta
riach instytucjonalnych o wysokąjakość seansów dbają astro
nomowie i technicy, o tyle w planetariach stacjonarnych trze
ba być szczególnie wyczulonym na merytoryczną stronę 
pokazów. Bardzo łatwo jest znużyć dzieci i młodzież nud
nym, nieumiejętnie prowadzonym seansem lub seryjnie pre
zentowanym filmem zagranicznym (są na świecie firmy pro
dukujące filmy edukacyjne dla małych i dużych planetariów), 
a nauczycieli zniechęcić do takiej formy uatrakcyjnienia pro
gramu nauczania. Najważniejsza, naszym zdaniem, jest głę
boka astronomiczna pasja i chęć jej przekazywania innym. Poza 
pasjąbardzo istotnajest merytoryczna wiedza. Rzecz jasna nikt 
nie wymaga, by w przenośnym planetarium pracował zawo
dowy astronom (chociaż i tak bywa); wystarczy, że zajmuje się 
tym gruntownie przygotowany miłośnik astronomii.

Ogromną zaletą małego planetarium jest kameralność
i możliwość bezpośredniego zadawania pytań prowadzące
mu podczas seansu lub po nim. Możliwość udzielenia odpo-
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astronomia w szkole

Przenośne planetarium Anuka

wiedzi na pytania, które często padają z ust widzów, 
jest prawdziwą „wartością dodaną” przenośnego pla
netarium —  nie do przecenienia dla osób, dla któ
rych jest to nierzadko pierwszy kontakt z roz
gwieżdżonym niebem i prawdziwym, „żywym” 
astronomem (nawet jeśli, dodajmy od razu, nie jest 
to astronom z uniwersyteckim dyplomem). Brak od
powiedzi na zadawane pytania lub odpowiedzi wy
mijające, niepełne, maskujące brak podstawowej 
wiedzy, bo pytania od widzów zazwyczaj dotyczą 
podstawowych praw rządzących ruchem nieba, 
mogą ugruntować w słuchaczach stereotyp astrono
mii jako nauki trudnej, niezrozumiałej, oderwanej 
od naszej ziemskiej rzeczywistości, przynosząc skut
ki odwrotne do oczekiwanych.

Pierwsze instalacje
Podbój Polskich Planetariów był pomyślany jako okazja 

do spotkania się w gronie przyjaciół i niestandardowego spę
dzenia czasu. Okazuje się, że zupełnie nieświadomie zapo
czątkował nowe zjawisko w edukacji astronomicznej w Pol
sce. D zięki naszem u opisow i w izyty  w K rakow ie, 
w planetarium Anikino [1], zainteresowała się nim dr Halina 
Prętka-Ziomek —  astronom z Poznania. Wraz z mężem

Przenośne planetaria 
na stronach WWW:

[1] http://www.anikino.pl/index.php?s=oferta&id=19
[2] http://www.planetariummobilne.edu.pl/
[3] http://www.anuka.pl/
[4] http://www.niebowklasie.pl/
[5] http://przenosneplanetarium.pl/

Krzysztofem wystartowała z własnym przenośnym planeta
rium Astrolab [2] we wrześniu 2009 r. Krótko po niej plane
tarium Planeta Anuka[3] w Warszawie otworzyli wspólnie 
dr Agnieszka Krawczyk i dr Ryszard Gabryszewski, również 
astronomowie. Niemal w tym samym czasie w Łodzi p. Ma
rek Pytlewski uruchomił planetarium Ursa Major [4]. Rów
nież jeden z autorów niniejszego tekstu po dwuletnich stara
niach i zbieraniu funduszy spełnił swoje marzenie i otworzył 
własne planetarium przenośne Bajkonur [5], Drugi z auto
rów jest na zaawansowanym etapie przygotowań.

Naturalna symbioza?
Na koniec zadajmy przewrotne pytanie: czy planetaria prze

nośne mogą zagrozić planetariom stacjonarnym? Według nas 
odpowiedź brzmi —  nie, nie mogą, a co więcej —  nie powin
ny być dla siebie konkurencją. Wręcz przeciwnie, mogą do
skonale się uzupełniać. Nie każda szkoła czy przedszkole 
może pozwolić sobie na zorganizowanie wyjazdu dla swoich 
podopiecznych do planetarium stacjonarnego, nieraz bardzo 
odległego. Weźmy pod uwagę takie czynniki, jak czas podró
ży, koszt wynajęcia autokaru, konieczność zorganizowania

zastępstw dla nauczycieli biorących udział w wyjeździe, ubez
pieczenie uczniów... Liczba uczniów i opiekunów biorących 
udział w wyjeździe jest ograniczona do pojemności autobu
su, czyli mniej więcej dwóch przeciętnych klas szkolnych. 
Planetarium przenośne w ciągu jednego dnia może zaprezen
tować seanse astronomiczne kilku klasom, a w ciągu dwóch 
lub trzech dni całej dużej szkole. W dodatku od szkoły czy 
przedszkola nie wymaga się żadnych przygotowań poza udo
stępnieniem pomieszczenia odpowiedniego do rozstawienia 
kopuły. Uczniowie i nauczyciele zachęceni tym, co zobaczą 
w małym planetarium, zechcą być może zorganizować wy
cieczkę do „prawdziwego” planetarium, często połączonego 
z obserwatorium, z pełnym zapleczem edukacyjno-dydaktycz- 
nym, wystawami tematycznymi i salami wykładowymi. 
W tym znaczeniu przenośne planetarium jawi się jako zna
komite uzupełnienie planetarium stacjonarnego i zachęta do 
zainteresowania się astronomią oraz innymi naukami przy
rodniczymi: fizyką, matematyką, geografią, a nawet biologią 
i chemią. Pozwala dotrzeć z nauką tam, gdzie nauczyciele 
mają zapał, by pokazać swoim wychowankom coś nowego 
i interesującego, ale z różnych powodów nie mogą tych pla
nów zrealizować.

Tomasz Lewicki, Radosław K. Pior

Tomasz Lewicki jest absolwentem astronomii na Uniwersy
tecie Wrocławskim. Przez kilka lat uczestniczył w akcji edu
kacyjnej „ Wakacje w planetarium ” we Fromborku. W ra
mach Podboju Polskich Planetariów odpowiada za kontak
ty z odwiedzanymi placówkami Przez kilka lat zajmujący 
się zawodowo dziedziną odległą od astronomii wraca teraz 
do niej z własnym przenośnym planetarium, z dumą wpisu
jąc H’ urzędowych formularzach „astronom ” w rubryce „ Wy
konywany zawód”.
Radosław K. Pior jest fizykiem, absolwentem Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje zainteresowanie te
matyką planetariów realizował między innymi w ramach 
Podboju Polskich Planetariów. Obecnie zajmuje się szkole
niami z zakresu rozwoju osobistego. Jest trenerem szybkie
go czytania, technik pamięciowych i kreatywnych notatek 
Intelektualnie.pl
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Dołącz do grona odkrywców, już dziesiąta gwiazda supernowa została odkryta naszym teleskopem !

S k y - W a t c h e r
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher

DOB 6*............................849
DOB 8"..........................1189
DOB 10"....................... 2079
DOB 12"......................  3119
DOB 8"rozsuwany..... 1499
DOB 10" rozsuwany... 2219 
DOB 12" rozsuwany... 3769
BKP13065 EQ2.......769 zł
SK1309 EQ2..........  599 zł
BKP15075EQ3-2.. 1149 zł
BKP2001EQ5........ 2279 zł
909 AZ3 ...................589 zł
1021EQ3-2..........  1709 zł
1206EQ3-2........... 2029 zł
BKMAK102............. 789 zł
BKMAK127........... 1299 zł
BKMAK150..........  2599 zł
MAK180................  3999 zł

Crayford 2" do Newtona CRF001 ........................... 349
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-CRF086... 549 
Crayford 2’ z mikrofokuserem 10:1 M-CRF230... 459 
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-SCT001... 459 
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-MLP230... 459
Tuba optyczna GSO MT-800................................. 1999
Tuba optyczna GSO MT-1000................................1999
NLA001 Newtonian Kolimator 1.25"......................  199

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 1,25V . 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 2m........ 419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25*....155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2*......... 269 zł.
Filtr słoneczny folia....................... 10 z ł /  dm"

Lornetka Nikon Action VII 8x40...... ?40 zł
Lornetka Nikon Action VII 7x50...... 289 zł
Lornetka Nikon Action VII 10x50... 299 zł
Lornetka Nikon Action VII 12x50... .3 4 0 zł
Lornetka Nikon Action VII 16x50... 390 zł
Lornetka Nikon Action EX 7x35..... ... 460 zł
Lornetka Nikon Action EX 8x40.... 500 zł
Lornetka Nikon Action EX 7x50..... 535 zł
Lornetka Nikon Action EX 10x50... 565 zł
Lornetka Nikon Action EX 12x50... 630 zł
Lornetka Nikon Action EX 16x50... 680 zł

13 M E A D E
.3995 zł 
.9995 zł

Meade LightBridge 8" Pyrex De Lux.....1999 zł
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux.. .2995 zł 
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux 
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux
Meade LX200 ACF 8*.......10899 zł
Meade LX200ACF 10*......17899 zł
Meade LX200ACF 12*......26899 zł
Meade LX200ACF 14*......41699 zł
Meade LX200ACF 16*......88999 zł
Meade" SN LXD-75 6"...... 5899 zł
Meade" SN LXD-75 8".......6899 zł
Meade" SN LXD-75 10"......7899 zł
Meade ETX 80 AT...............1299 zł
Meade ETX 90 PE............. 2899 zł
Meade ETX 125 PE..........  4099 zł

LUM ICON

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" O llł 1,25"............... 375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" OIII 2".....................730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" UHC 1,25".............375 zł

V^WHUAM OPTICS /  

llfl

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

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....................................... 879 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe............219 zł
Sky Atlas 2000.0 Field - laminowany......269 zł

4 P
9

2in m

Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200......8179 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........ 4779 zł

□r=*ioivi

T o lo c lr n n  e tn

Filtr Słoneczny Orion 4,57*....345 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 , redukcje i wyciągi
Redukcja M42x1 /  Canon EOS.. 49 zł
Redukcja M42x1 /  N ikon............ 49 zł
Redukcja M42x1 /  Sony A lfa .....49 zł
Redukcja M42x1 /  O lym pus....... 49 zł
Redukcja M42x1 /  Pentax...........49 zł
Redukcja T2 /  Canon EOS..........49 zł
Redukcja T2 /  N ikon..................... 49 zł
Redukcja T2 /  M inolta AF............ 49 zł
Redukcja T2 / O lym pus...............49 zł
Redukcja T2 / Pentax...................49 zł
Redukcja SCT /  M42x1................49 zł
Redukcja M42x1 /  WEB do SPC900.......... 79 zł
Złączka 2“ / M42x1 z gw intem  filtrow ym .....................59 zł
Z łączka 1,25" / M42x1 z gwintem  filtrowym ..............49 zł
Redukcja M42x1 / W EB do SPC900........................... 59 zł
Redukcja 1,25" /  WEB do SPC900............................... 49 zł
Redukcja 23,2m m / W EB............................................... 39 zł
Redukcja 23,2mm / WEB do SPC900.........................39 zł
Złączka okularowa M42 /  2" z Clamping ringiem .....69 zł
W yciąg przesuwny 1,25" do Newtona...................... 149 zł
W yciąg przesuwny 1,25" do refraktora..................... 159 zł
W yciąg przesuwny 2" do Newtona...........................  199 zł

Okulary NPL

Plóssła HVixen"NPL 6mm 109 zł
Plóssla "Vixen"NPL 10mm 109 zł
Plóssła "Vixen"NPL 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

■
W

Filtr mgławicowy "Lumicon" UHC 2"...................730 zł Wyciąg przesuwny 2" do refraktora............................219 zł

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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Maj
Słońce

Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad równik 
niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy i w ciągu 
miesiąca przybywa go o ponad godzinę: w Warszawie 1 maja 
Słońce wschodzi o 3h06m, zachodzi o 18h01m, a 31 maja wscho
dzi o 2h22"n, zachodzi o 18h46m.

W maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2011 P [° ] t°] u r i

V 1 -24,20 —4,22 113,66
3 -23,84 —4,01 87,23
5 -23 ,45 -3,81 60,79
7 -23,03 -3 ,60 34,35
9 -22,58 -3 ,38 7,91

11 -22,10 -3 ,16 341,47
13 -21,60 -2 ,94 315,02
15 -21,07 -2 ,72 288,57
17 -20,51 -2 ,49 262,12
19 -19 ,93 -2 ,26 235,66
21 -19,33 -2 ,03 209,21
23 -18 ,69 -1 ,80 182,75
25 -18,04 -1 ,56 156,29
27 -17 ,36 -1 ,32 129,82
29 -16,66 -1 ,08 103,36

V 31 -15,94 -0 ,84 76,90

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

B0, L0—  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

9d14h22m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce wystąpią na początku i pod koniec 

maja, gdyż kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: nów 3d06h51m, pierwsza kwadra 10d20h33m, pełnia 
17d11 h08m i ostatnia kwadra 24d18h52m. W perygeum Księżyc 
znajdzie się 15d11h19m a w apogeum 27d09h59m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Merkury i Wenus znajdują się na niebie w pobliżu Słońca 

i są niewidoczne.
Pod koniec maja nad ranem tuż nad północno-wschod

nim horyzontem pojawia się Mars, który jednak całkowicie 
ginie w blasku zorzy porannej i jego obserwacja jest niemoż
liwa.

W pierwszych dniach maja, również nad ranem, nisko nad 
północno-wschodnim horyzontem, pojawia się Jowisz, świe
cąc z jasnością -2 ,1 m. W  ciągu miesiąca wysokość planety 
nad horyzontem, mierzona na początku świtu cywilnego, wzra
sta pod koniec maja do ponad 5°, jednak nawet wtedy jej 
obserwacje na tle zorzy porannej będą bardzo trudne.

W pierwszej połowie nocy, na wysokości 36° nad połu
dniowym horyzontem w gwiazdozbiorze Panny, zobaczymy 
Saturna świecącego z jasnością +0,7m. Przez teleskop do-

A f]

Rys. 1. Mars i Jowisz nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) w maju i czerwcu 2011 na początku świtu cywilnego 
(około godzinę przed wschodem Słońca)

strzeżemy układ pierścieni planety oraz jej najjaśniejsze księ
życe.

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. Od dru
giej połowy maja w obserwacjach przeszkadzać będą jasne 
astronomiczne białe noce.

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

(4) Vesta, (jasność od 7,3m do 6,9m): 1 V: 20h51,1m, -17°29’; 
11 V: 20h56,3m, -1 7 °1 9 ’; 21 V: 20h01,2m, —17°11’; 31 V: 
21h05,8m, -17°03'.

Meteory
W dniach od 3 do 14 maja promieniują meteory z roju eta 

Lirydów (ELY), związanego z kometą C/1983 H1 (IRAS-Ara- 
ki-Alcock). Maksimum aktywności roju przypada w tym roku 
w dniu 9 maja. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lut-

7 -i

6-I

5 -i

C 4J
XZ

3i
2-i

1

- Merkury]

30 VI

22 VI

—I—
130125

A [°]
Rys. 2. Merkury nad zachodnim horyzontem (w Warszawie) 
w maju i czerwcu 2011 pod koniec zmierzchu cywilnego (oko
ło godzinę po zachodzie Słońca)
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ni i ma współrzędne: rekt. 19,1h, deki. +44°. Rój 
jest, jak dotąd, znany głównie z  obserwacji foto
graficznych i wymaga starannych obserwacji. 
W  jego obserwacjach w drugiej połowie nocy nie 
będzie przeszkadzał zbliżający się do pierwszej 
kwadry Księżyc.

W dniach od 19 kwietnia do 28 maja promie
niują meteory z roju eta Akwarydów (ETA), zwią
zanego z  kometą Halley’a, we wstępującym węź
le jej orbity (obserwowany był już w VII w. w Chi
nach). W  roju tym obserwuje się jasne, szybkie 
meteory, pozostawiające bardzo długie ślady. 
Maksimum aktywności roju przypada w tym roku 
w dniu 6 maja o godzinie 13 UT. Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma współ
rzędne: rekt. 22,5h, deki. -1°. Tegorocznym ob
serwacjom nie będzie przeszkadzał Księżyc trzy 
dni po nowiu.

1d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 6°.
I d04h Złączenie Jowisza z Marsem w odl. 0,3°.
1d18h Złączenie Jowisza z  Księżycem w odl. 5°.
1d18h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
1d21h56m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg

osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,4m [mapka zamieszczona w „Ura
n ii-PA” 1/2005],

4d12h Minimalna libracja Księżyca (5,4°) w kierunku 
krateru Schickard (zacieniony).

4d22h56m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osią
ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada 
od 5,9m do 6,6m [mapka zamieszczona w „Ura- 
n ii-PA” 1/2008].

6d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miry- 
da) (15h24,3m, -22°55’) osiąga maksimum jasno
ści (7,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 
6/2009],

7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
zachodniej.

7d19h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej 
od Słońca w odległości 26°33’.

7d20h37m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m) [mapka zam ieszczo
na w „Uranii-PA” 5/2007],

8d07h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°.
9d23h42m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osią

ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada 
od 5,9m do 6,6m [mapka zamieszczona w „Ura
n ii-PA” 1/2008],

10d21h54m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m) [mapka zam iesz
czona w „Uranii-PA” 6/2007],

II d07h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kie
runku Sinus Iridium (zacieniona).

14d10" Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.
16d21h04m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5m) [mapka zam ieszczo
na w „Uranii-PA" 6/2007],

17d08h Minimalna libracja Księżyca (4,8°) w kierunku 
Mare Humboidtianum (oświetlone).

18d07h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°.

ju i czerwcu 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)

sie od 5 do 15 maja

w okresie od 20 kwietnia do 25 maja
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nej R Sgr (19h16m41,8S, -19°18’28"). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)

19d Gwiazda zmienna długookresowa R Cas (miryda) (23h58,4m, 
+51 °24') osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2010].

21d01h31m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

21d08h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 2°.
21d09h20m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wtedy 60°.
23d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (miryda) (9h47,6m, 

+11°26’) osiąga maksimum jasności (5,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2009],

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
23d09h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 1°.
23d21h Maksymalna libracja Księżyca (7,7°) w kierunku Mare 

Australe (zacienione).

nej R Boo (14h37m11,6S, +26°44’12”). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

23d23h00m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 

24d01h18m Gwiazda zmienna r} Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 

24d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
27d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
28d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr (miryda) (19h16,7m, 

-19°18') osiąga maksimum jasności (7,3m).
29d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
30d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
31d01h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
31d18h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w maju 
2011 r. (I — lo, II — Europa, III —  Ganimedes, IV —  Callisto). 
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cie
niu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy 
planety), wschód na lewo

;  vmi /» »

 3  y . -q s
 4  ---------------- 20
5  7U'J---------  21
6  -------------------  22

7  / -------V ------------  23

8  -------------------------  24

9 ~ ~ \ c t —  251 0  -----------------------  26

1 1  - ¥ * - ------------ 27

1 2  O ------------ 28

1 3  7 : A - ---------  29
1 4 All_A------
1 5  — t— t-| o i

1  6  — L i - I  32
Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w maju 2011 r. (Ill — 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).

1 czerwca wystąpi częściowe zaćmienie Słońca, niewi
doczne w Polsce, natomiast 15 czerwca częściowe zaćmie
nie Księżyca, widoczne w Polsce przy wschodzie.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec czerwca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: nów 1d21h03m, pierwsza kwadra 
9,!02h11m, pełnia 15d20h14m i ostatnia kwadra 23d11h48m. W pe- 
rygeum Księżyc znajdzie się 12d01h43m, a w apogeum 
24d04h14m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Pod koniec czerwca wieczorem tuż nad północno-zachod- 

nim horyzontem pojawi się Merkury, jednak w ostatnim dniu 
miesiąca wzniesie się on pod koniec zmierzchu cywilnego na 
maksymalną wysokość zaledwie 2,5° i jego obserwacja w bla
sku zorzy wieczornej będzie niemożliwa.

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

Nad ranem coraz wyżej nad północno-wschodnim hory
zontem wznosi się Mars, który jednak pod koniec miesiąca, 
na godzinę przed wschodem Słońca, osiągnie wysokość je
dynie 9°, co przy jasności zaledwie +1,4m sprawi, że nie bę
dzie on widoczny w blasku zorzy porannej.

W czerwcu poprawiają się warunku porannej widzialno
ści Jowisza. Podczas gdy na początku miesiąca, na począt
ku świtu cywilnego, zobaczymy go na wysokości zaledwie 6° 
nad wschodnim horyzontem, o tyle pod koniec czerwca wy
sokość ta będzie wynosiła już 21°, co przy jasności -2,2m 
pozwoli dostrzec planetę na tle zorzy porannej. Przez tele
skop możemy obserwować tarczę Jowisza o średnicy 36”, 
zmiany w układzie chmur planety oraz zjawiska w systemie 
jej księżyców galileuszowych.

Warunki obserwacji Saturna w porównaniu z majem prak
tycznie się nie zmieniają. Planeta z dnia na dzień świeci jed
nak coraz niżej nad wieczornym, południowo-zachodnim ho
ryzontem i pod koniec miesiąca można ją  dostrzec w godzinę 
po zachodzie Słońca na wysokości już tylko 24°.

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

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

Planeta karłowata (1) Ceres widoczna jest w drugiej poło
wie nocy na granicy gwiazdozbiorów Wieloryba i Wodnika jako 
„gwiazda" o jasności rosnącej od 9,1m do 8,9m: 10 VI: 23h58,1m, 
—11 °36’; 20 VI: 0h06,5m, -11°21’; 30 VI: 0h13,5m, -11°17'.

W czerwcu w pobliżu opozycji znajduje się jasna planeto- 
ida (jaśniejsza od 9,0"1):

(4) Vesta, (jasność od 6,7m do 6,3m): 10 VI: 21 h28,3m, 
-17°06’; 20 VI: 21h31,3m, -17°37’; 30 VI: 21h31,2m, -18°26’.

Meteory
W dniach od 22 czerwca do 2 lipca promieniują meteory 

z roju czerwcowych Bootydów (JBO). Rój ten obserwowa
ny był w 1916 r., następnie być może w 1921 i 1927 r., po 
czym zaniknął. Dużym zaskoczeniem było ponowne pojawie
nie się czerwcowych Bootydów w 1998 r. i to od razu jako

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2011 P[°] Bn[°] L o l i

VI 1 -15,57 -0,72 63,66
3 -14,82 -0,48 37,20
5 -14,05 -0,24 10,73
7 -13,26 0,00 344,26
9 -12,46 0,24 317,79

11 -11,64 0,48 291,32
13 -10,80 0,72 264,85
15 -9,96 0,96 238,37
17 -9,10 1,20 211,90
19 -8,23 1,44 185,42
21 -7,35 1,67 158,95
23 -6,47 1,91 132,47
25 -5,57 2,14 106,00
27 -4,67 2,37 79,53

VI 29 -3,77 2,59 53,05
VII 1 -2,87 2,82 26,58

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
5d07h15m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Rys. 10. Schemat częściowego zaćmienia Słońca w dniu 1 czerwca 
2011 r. [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

s
F. Espenak, NASA's GSFC  

eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html

ZewnTWown. 
kontakty półciania
P I a 19:25:18.3 UT 
P4 *  23:06:56.2 UT
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ba w czerwcu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

aktywnego roju —  tzw. zenitalna liczba godzinna 
(ZHR) przez ponad pół doby wynosiła w tedy od 
50 do ponad 100! Ponowny wzrost aktywności 
nastąpił w  czerwcu 2004 r. —  zenitalna liczba 
godzinna osiągnęła w tedy 20 -50 . Macierzysta 
kom eta roju, 7P /P ons-W innecke przechodziła 
przez peryhelium w  styczniu 1996, w  maju 2002 
i ponownie we wrześniu 2008. Obecnie orbita ko
m ety zbliża się do orbity Ziemi na odległość aż 
0,24 j.a., tak w ięc aktywności z  1998 i 2004 r. 
m usiały być zw iązane ze starszym  materiałem 
krążącym po orbicie rezonansowej z  Jowiszem 
(z 1819,1869 lub 1825 r.). Tegoroczne maksimum 
przewidywane jes t w  dniu 27 czerwca o godzinie 
21h UT. Radiant m eteorów leży w  gw iazdozbio
rze W olarza i ma w  tym dniu współrzędne: rekt. 
14h56m, deki. +48°. W  obserwacjach tych niezwy
kle wolnych m eteorów nie będzie przeszkadzał 
zbliżający się do nowiu Księżyc.

1d Częściowe zaćmienie Słońca. Cień Księżyca przechodzi nad 
północnymi obszarami biegunowymi Ziemi. Zaćmienie widocz
ne będzie we wschodniej Azji, w północnej części Ameryki 
Północnej, na Grenlandii oraz na całym obszarze Oceanu 
Lodowatego. Faza maksymalna równa 0,6011 nastąpi o go
dzinie 21h16m11,1s i będzie widoczna na arktycznym wybrze
żu zachodniej Syberii w punkcie o współrzędnych ip = 67°58’N, 
A = 46°01’E. W Polsce zaćmienie niewidoczne.

1d13h Minimalna libracja Księżyca (4,9°) w kierunku Mare Orien
tate (oświetlone).

2d Gwiazda zmienna długookresowa R Boo (miryda) (14h37,2m, 
+26°44’) osiąga maksimum jasności (7,2m).

3d10h Neptun nieruchomy w rektascensji.
8d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

8d06h Maksymalna libracja Księżyca (7,5°) w kierunku krateru Plato 
(zacieniony).

10di 4 h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
12d18h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
13d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (miryda) (0h02,1m, 

-14°41 ’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Urani'h-PA" 2/2010].

14d04h Saturn nieruchomy w rektascensji.
15d Całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne we wschodniej Afry

ce, południowej Azji, na całym obszarze Oceanu Indyjskiego 
oraz na Antarktydzie; w Ameryce Południowej, na Atlantyku, 
w Europie oraz zachodniej Afryce przy wschodzie Księżyca, 
natomiast we wschodniej Azji, w Indonezji i w Australii przy 
zachodzie Księżyca. Przebieg zaćmienia: początek zaćmie
nia półcieniowego: 17h25m, początek zaćmienia częściowe-

Rys. 12. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w czerwcu 2011 r. (I — lo, II —  Europa, III — Ganimedes, IV
— Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 13. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w czerwcu 2011 r. (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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25d22h53m 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].

26d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
28d19h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,9°.
28d22h30m Gwiazda zmienna ?/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 6/2007], 
28d23h Minimalna libracja Księżyca (5,0°) w kierunku Mare Orien

tate (oświetlone).
30d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,5°.

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.
Opracował T. Ściężor

Rys. 14. Schemat całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 15 czerw
ca 2010 r. [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

go: 18h23m, początek zaćmienia całkowitego: 19h22m, maksi
mum zaćmienia: 20h13m, koniec zaćmienia całkowitego: 
21h03m , koniec zaćmienia częściowego: 22h02m, koniec za
ćmienia półcieniowego: 23h01m. Maksymalna faza zaćmienia 
całkowitego wyniesie 1,6998. Zaćmienie widoczne w Polsce 
przy wschodzie Księżyca.

16d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
16d04h Minimalna libracja Księżyca (4,9°) w kierunku Mare Fe- 

cunditatis (zacienione).
20d22h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
20d22h07m 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],

21d00h Maksymalna libracja Księżyca (7,5°) w kierunku Mare 
Australe (zacienione).

21d17h16m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata. 

23d18h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 6°.
24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
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Rys. 15. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego czerwco
wych Bootydów (JBO) w okresie od 25 do 30 czerwca

Errata
Do ostatniego „Kalendarzyka” wkradł się błąd. Otóż dla kwiet
nia jest: „3d17h Saturn w koniunkcji ze Słońcem”, a ma być „3d17h 
Saturn w opozycji do Słońca” (w tekście opisowym jest prawi
dłowo). Za błąd przepraszam

T. Ś.

Dokończenie ze s. 50.

dziennej. Odruchowo skrzyżo
wałem swe palce dla uzyska
nia tego samego, tym razem 
już celowo pozyskanego efek
tu. Zdjęcia w załączeniu.

Podsumowując, ostatnie 
zaćmienie okazało się dla mnie 
przepięknym spotkaniem z ko
smiczną dynamiką, a przede 
wszystkim ze swoją własną 
pasją, której to skromna księ
ga dziejów właśnie wzbogaciła 
się o nową, zajmującą poczes

ne miejsce kartę. Życzę każde
mu Miłośnikowi zjawisk niebie
skich, Czytelnikowi „Uranii-PA” 
w spaniałych doświadczeń 
w obcowaniu z niebem, oby 
były one jak najczęstsze i praw
dziwie ubogacające!

Łączę pozdrowienia,
Grzegorz Kubicki

Red.: Dwa wybrane zdjęcia 
prezentujemy w naszej galerii 
na s . o.lll

Momenty kontaktów
PI *  17:24:33 UT 
U1 ■= 18:22:55 UT 
U2 *  19:22:29 UT 
U3« 21:02:41 UT 
U 4 *  22:02:14 UT 
P4 » 23.00:44 UTF. Espenak, NASA *  GSFC 

octopsegatc.nasa.gov/edlpse.html
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Konkurs Moje Okno na Wszechświat

Minął termin nadsyłania odpowiedzi I etapu oraz 
zgłoszeń do konkursu „Moje okno na Wszechświat”. 
Zgłosiło się ogółem 119 osób, z których odpowie
dzi wysłało 85 uczestników. Z tej liczby 28 odpowiedzi przy

słali opiekunowie lub reprezentanci astronomicznych kółek 
zainteresowań, pozostałe zgłoszenia pochodzą od osób indy
widualnych. Pokrycie obszaru kraju jest bardzo równomier
ne, z lekkim wskazaniem na południe (patrz: mapka na stro
nie internetowej konkursu). Świadczy to o szerokim 
zainteresowaniu astronomią oraz o tym, że praktycznie w każ
dym zakątku naszej ojczyzny jest ktoś, dla którego kontem
placja skarbów rozgwieżdżonego nieba stanowi przedmiot 
prawdziwej pasji. To cieszy i pozwala na optymistyczne pa
trzenie w przyszłość polskiej astronomii miłośniczej. Jest nas 
naprawdę sporo!

Za I etap konkursu można było maksymalnie otrzymać 70 
punktów, z czego 64 punkty za merytoryczną poprawność 
odpowiedzi, 3 punkty za dostosowanie wysłanego pliku z od
powiedziami do wymagań zamieszczonych na stronie inter
netowej konkursu i wreszcie 3 punkty za ogólną estetykę prze
słanego dokumentu. Odpowiedzi pierwszego etapu są właśnie 
sprawdzane i jest przygotowywana ostateczna lista uczestni
ków wraz z punktacją która zostanie niebawem rozesłana 
drogą mailową do wszystkich, którzy wzięli udział w rywali
zacji. Oto odpowiedzi I etapu konkursu „Moje okno na 
Wszechświat”:
1. Edmond Hailey (1 pkt)
2. Obłoki Magellana (1 pkt)
3. Lżejsze, gdyż wolniej spalają wodór (2 pkt)
4. Minimum: Oorta, Wolfa, Sporera, Maundera, Daltona 

(5 pkt)
5. Typy widmowe gwiazd (1 pkt)
6. Pręciki i metoda zerkania (2 pkt)
7. Wahadło Foucaulta (1 pkt)
8. Długość Plancka (1 pkt)
9. Miejsca upadku meteorytów (1 pkt)
10. Rupes Recta na Księżycu (1 pkt)
11. Arystarch z Samos (1 pkt)
12. Pływy (1 pkt)
13. Apochromat (1 pkt)
14. Kierunek południowy (1 pkt)
15. Teleskop zwierciadłowo-soczewkowy (1 pkt)
16. Fotosfera (1 pkt)
17. £ Lyr (epsilon Lutni) (1 pkt.)
18. a  Car, a Boo, P Ori, a Eri, a Aql, /? Gem (1 pkt)
19. Wielki Wybuch — Georges Lemaitre, ucieczka galaktyk 

— Edwin Hubble, grawitacja — Albert Einstein, osobli
wość — Roger Penrose, plamy słoneczne — Samuel H. 
Schwabe (5 pkt)

20. Ha, Hfi, OII1, Sil (4 pkt)
21. 7,05m, ewentualnie 7,055m (1 pkt)
22.4(1 pkt)
23. Typ niemiecki —- refraktor Yerkesa, typ angielski — tele

skop Hookera, typ amerykański — kamera Schmidta z Mt 
Palomar (3 pkt)

24. Optyka adaptywna (aktywna) (1 pkt)
25. Tarcza, Ryś, Sekstans, Psy Gończe, Jaszczurka, Lisek, 

Mały Lew (7 pkt)
26. Brak centralnej obstrukcji (1 pkt)
27. Izaak Newton (1 pkt)
28. Gustav Holst (1 pkt)
29. Leonidy (1 pkt)
30. Główne — eliptyczne, wtórne — sferyczne (1 pkt)
31. Cruithne (1 pkt)
32. Nóż Foucaulta (1 pkt)
33. +6m (1 pkt)
34.2(1 pkt)
35. Efekt Dopplera (1 pkt)
36. Gołębie miały być źródłem szumu, który okazał się być 

promieniowaniem reliktowym (1 pkt)
37. Beryl (1 pkt)
38. Mars, Europa, Tytan, Enceladus (4 pkt)
39. Antarktyda (1 pkt)
40. 751 lub 750 — obie odpowiedzi uznano za poprawne 

(1 pkt)
Można już zaczynać pracę nad drugim etapem rywaliza

cji, którego tematem jest „Lokalizacja mojego obserwato
rium”. Chcemy, aby uczestnicy zastanowili się nad proble
mem usytuowania własnej dostrzegalni astronomicznej 
w aktualnym miejscu zamieszkania lub sytuacji zupełnie wy
imaginowanej, w której możemy zainstalować swój teleskop 
w jakimkolwiek zakątku świata. Ważne jest odpowiednie 
uzasadnienie dokonanych wyborów, zaplanowanie szczegó
łów konstrukcyjnych, odpowiednia orientacja w terenie, wy
posażenie i infrastruktura, które uczynią z naszego obserwa
torium idealne miejsce do prowadzenia sesji astronomicznych. 
Nie stawiamy żadnych wymagań technicznych i formalnych, 
jak również nie wskazujemy, w jaki sposób przedstawić swój 
koncept w tej materii. Pomysłowość uczestników nie powin
na być, naszym zdaniem, krępowana nakazami i zakazami. 
Chodzi jednak o to, aby nadesłana praca była czytelna, este
tyczna, wyraźnie odnosiła się do tematu, była uzasadniona 
merytorycznie, poprawna ortograficznie i stylistycznie. Na 
odpowiedzi czekamy do końca kwietnia. Preferowany for
mat prac pisemnych — PDF.

Przypominamy o trwającym, niezależnie od pozostałych, 
etapie obserwacyjnym naszego konkursu. Jego tematyka jest 
otwarta — może to być esej na temat prowadzonych przez 
siebie obserwacji i wrażeń, jakie wywołuje kontakt z potęgą 
Wszechświata, opracowanie wyników obserwacji wybranej 
klasy ciał niebieskich, raport z ekspedycji obserwacyjnej, sta
rannie udokumentowana sesja astrofotograficzna, wyznacze
nie parametrów ciał niebieskich z własnoręcznie przeprowa
dzonych pomiarów na niebie i inne. Ze względu na mnogość 
tematów i różne możliwości sprzętowe pozostawiamy kon- 
kursowiczom w tej materii pole do popisu.

Rywalizacja toczy się o nagrody główne, ufundowane przez 
firmy ScopeDome.com i Teleskopy.pl. tj. kopułę astrono
miczną ScopeDome 3M oraz refraktor neoachromatyczny 
Meade R-152S na montażu paralaktycznym.
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astronomia i muzyka

Do posłuchania pod gwiazdami i nie tylko...

Jak już kiedyś wspominałem, zda
rzało mi się kupować płyty ze 
względu na okładki w czasach 30- 

-cm czarnych winyli, jak też i w epoce 
12-cm kompaktów. Ciekawe, jak będzie 
wyglądała ta kwestia w epoce sprzeda
ży empetrójek? Ostatnio to mi się przy
trafiło w przypadku płyty Hollana Hol
mesa „A Distant Light”. Żałuję, że nie 
mogę tu jej pokazać w kolorze, więc 
przynajmniej pozwalam sobie ukazać ją  
w większym formacie.

Ot, całkiem przypadkiem trafiłem na 
nią na internetowych stronach, szuka
jąc jakiejś nowej kosmicznej muzyki. Na 
stronach autora i dystrybutora można 
było usłyszeć tylko króciutkie próbki 
utworów, ale brzmiały dość zachęcają
co, by skusić się na zakup. Niestety, nie 
znalazłem jej w żadnym dostępnym 
sklepie, a dwa jedyne, jakie ją  wówczas 
oferowały, nie chciały przyjąć płatności 
moją kartą, a American Express nieste
ty nie mam. Ale od czego są przyjacie
le? Dzięki jednemu z nich płyta wyda
na w Teksasie po dwóch tygodniach 
zagościła w moim odtwarzaczu.

W międzyczasie okazało się, że au
tor udostępnił możliwość słuchania ca
łego albumu w serwisie soundclo- 
ud.com. Zachęcam do zapoznania się 
z jej zawartością wszystkich miłośników 
nurtu space i każdego, kto lubi muzykę 
towarzyszącą planetaryjnym pokazom. 
Materiał z albumu „A Distant Light” 
idealnie nadaje się do błądzenia wzro

kiem i wyobraźnią po kosmicznych 
przestrzeniach, a jakość dźwięku jest 
rewelacyjna. Duża w tym zasługa Ste- 
ve'a Roacha, który podjął się masterin- 
gu płyty.

Trudniej było znaleźć jakieś informa
cje o samym twórcy. Zarówno potrój
nie rozkładana okładka, jak i interneto
wa strona nie zawierają zbyt wiele treści, 
a strona domowa kompozytora dopiero 
w przygotowaniu. Na szczęście znala
złem go na popularnym portalu społecz-

nościowym i szybko nawiązałem kon
takt. Okazało się, że łączą nas nie tylko 
muzyczne fascynacje. Hollan jest grafi
kiem komputerowym w pewnej firmie. 
Lubi rysować i malować. Okładka pły
ty to w całości jego autorskie dzieło.

A cóż to za astronom kieruje przy
rządy obserwacyjne na nieboskłon, ma
jąc powiększony obraz Plejad w tle? 
Mam nadzieję, że każdy miłośnik astro
nomii rozpozna tę sylwetkę.

Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2011 (6 zeszytów) kosztuje 60 zł. Cena pojedynczego 
zeszytu 11,90 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:

Monika Adamów 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

G-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08

____
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relaks z Uranią zamiast krzyżówki

,Uranii-PA” nr 6/2010 zamieściliśmy krzyżówką,

Nagrody książkowe wylosowali Maciej Głuch 
z Chrzanowa i Piotr Szady z Zabrza. Nagrody zostaną wysłane 
pocztą.

1. Kosmiczne obserwatorium promieniowania gamma
2. Góry z Rożenem
3. Jasna gwiazda na ilustracji komety Donatiego nad Pa

ryżem
4. Asteroida z ogonem
5. Odkrywca grobu Heweliusza
6. Np. zaćmienie Słońca
7. Promieniowanie rejestrowane przez teleskop HESS
8. Sfera ... -  do wyznaczania współrzędnych ekliptycznych 

gwiazd
9. Jednostka wielkości gwiazdowej

10. Heros na niebie
11. Podstawa astrologii
12. Rodzaj aktywnych galaktyk
13. Jeden z fermionów

Na rozwiązania czekamy do końca lutego 2011 r. Osoby 
nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć 
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogąprzesyłać rozwiązania drogą 
elektroniczną. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi roz
losujemy dwie książki o tematyce astronomicznej.

L
1 *3

1
8*2

3 1 <§■
4

5

6

7

8 I
9

H10

11

12

13

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Ura
nii-PA” 6/2010: 1. Epicykl, 2. Orbita, 3. Lovell, 4. Komety, 5. Janta, 
6. Taris, 7. Smok, 8. Kwazary, 9. Antracen, 10. Homeostaza, 11. Po
larymetr, 12. Wtókienka, 13. Rogaliński.

| --1

Ciekawe strony internetowe...

W ostatnim numerze naszego pisma pisałem o krótkim filmiku przedstawiającym zorzę polarną, dziś proponuję powrót 
do omawianej już na naszych łamach strony Thierry Legault’a, aby pod adresem http://astrosurf.com/legault/ popatrzeć 
na sfotografowaną z powierzchni Ziemi Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z przycumowanym promem ko- 

; smicznym Discovery (video z dnia 28 lutego br.). Kolejny filmik pozwala na oglądanie ISS w trzech wymiarach, bez 
np. dwubarwnych okularów — wyświetlane obok siebie obrazy można nałożyć na siebie odpowiednio zezując — 
wynik jest nadspodziewanie dobry. Autor zamieszcza krótki opis instrumentarium (amatorskiego) i sposobu obróbki 
uzyskanych z jego pomocą obrazów Można też m.in. obejrzeć zdjęcia przedstawiające przejścia ISS, jak i promów J

kosmicznych Atlantis, Endeavour oraz Discovery na tle i 

tarczy Słońca.
Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na powięk

szenie się grupy portali ZOONIVERSE o stronę http:// j 
www.planethunters.org/ związaną z poszukiwaniem pla- | 
net poza Układem Słonecznym. Część danych misji Ke- | 
pler została udostępniona do prostej analizy — być może | 
uda się znaleźć w ten sposób ciekawe obiekty, które nie 
zostały „zauważone” przez zautomatyzowane procedury i  

przeszukiwania obserwacji. Mózg człowieka jest znacz- ii 
nie lepszym narzędziem, jeśli chodzi o wyszukiwanie no- ji 
wych, nietypowych zdarzeń. (rs)

Tak wygląda Międzynarodowa Stacja Kosmiczna widziana z Zie
mi. Źródło: http://astrosurf.com/legault/

t
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uranii

Dostownie przed zamknięciem tego numeru 
„Uranii" dotarto do redakcji zdjęcie zaplamio- 
nej tarczy słonecznej. Jego autorem jest pan 
Antoni Chrapek. Prezentowane zdjęcie zo
stało wykonane 6 marca o godz. 9.06.

Obok przedstawiamy 2 spośród całej se
rii malowniczych zdjęć styczniowego zaćmie
nie Słońca, wykonane we Wrocławiu przez 
panią Katarzynę Mikułę.

Zdjęcie niżej, przedstawiające smugę 
światła zodiakalnego i pas Drogi Mlecznej, 
wykonał na Przełęczy Szklarskiej w Beski
dzie Niskim pan Mariusz Świetnicki (parame
try zdjęcia: 2011.02.27, 18.38-19.06 CSE, 
obiektyw Samyang 3,5/8 Aspherical + Nikon 
D300, eksp. 4x240 s, IS01600, horyzont za
czerpnięty z ostatniej ekspozycji). Jak widać, 
w uzyskaniu efektownych zdjęć astronomicz
nych coraz bardziej przeszkadzają cywiliza
cyjne zanieczyszczenia światłem
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