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Rys. 1. Mapa zanieczyszczenia światłem dla Europy. Kolory oznaczają 
różne wartości ilorazu jasności sztucznej do jasności naturalnej noc
nego nieba (w zenicie). Źródło: P. Cinzano, F. Falchi (University of Pa
dova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center, Boul
der). Copyright Royal Astronomical Society. Reprodukcja z Monthly 
Notices of the RAS za zgodą Blackwell Science (patrz s. 164)

Rys. 13. Krzywe zmian blasku B i wskaźnika barwy B-/c za
ćmień z 2003 r. (dół) i z 2008/9 r. (góra). Pośrodku ukazane są 
profile linii widmowych dubletu sodowego Nal oraz linii H« dla 
epok nr 9 (nałożenie linii przerywanej na cienką linię ciągłą) i nr 
10 (gruba linia ciągła). Położenie poziomu kontinuum odpowia
da fazie orbitalnej obliczonej według efemerydy JDmin = 
2434344.1 + 2049d.94 x E  (patrz s. 158)
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Rys. 2. Mapa Ameryki Północnej i Europy pokazująca istniejące obecnie obszary ciemnego nieba. Kolorem zielonym oznaczono 
obszary nominowane w Kanadzie przez Royal Astronomical Society of Canada, kolorem brązowym — obszary nominowane przez 
International Dark-Sky Association, kolorem niebieskim — inne obszary ciemnego nieba (patrz s. 167)
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Andrzej Woszczyk 1935-2011
W niedzielę, 17 lipca zmarł Profesor Andrzej Woszczyk, Redaktor Na
czelny „Uranii-Postępów Astronomii” , jeden z najbardziej zasłużonych 
polskich astronomów, organizator życia akademickiego na Uniwersy
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i naukowego w mieście, wychowaw
ca i nauczyciel kilku pokoleń toruńskich astronomów, jeden z budowni
czych uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego w Piwnicach, 
Prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu i były Prezes Polskiego To
warzystwa Astronomicznego, autor wielu artykułów i książek, niestru
dzony popularyzator nauki. Za całokształt działań popularyzujących wie
dzę o Wszechświecie, w 2007 r. prof. Andrzej Woszczyk został uhono
rowany przez PTA Medalem im. Włodzimierza Zonna. Był naszym Mi
strzem i Przyjacielem. Do końca aktywny. Kilka godzin przed kolejną 
operacją i na dwie doby przed śmiercią, jeszcze dzwonił i pytał, czy 
wyszedł kolejny numer Jego ukochanej „Uranii"...

Szczegółowa biografia w następnym numerze.

Redakcja

4 /2 0 11 U r a n i a  -  POSTĘPY A s t r o n o m ii

•ójnych
eniowego

iejskich
stronę

kiego. Izerski 
świata. 
i w w Polsce 
i planetariów

nas zapewnia 
:łym w wielu 
ystem

phisica 
wynikach 
>rzez

ki? w barwny 
ematyki

je wieloletnie 
nych, który

zaprasza
troVision.pl

ctury i dużo

Toruń, czerwiec 2011 r.

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Nasz numer otwiera artykuł dotyczący odniesień astronomicznych

fo
t. 

A.
 D

au
ks

za
-W

iś
ni

ew
sk

a



Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Nasz numer otwiera artykuł dotyczący odniesień astronomicznych 

w literaturze. Dzieje się tak po raz pierwszy, bo zwykle zeszyt otwieraliśmy 
artykułem o szerszym aspekcie kosmologicznym, W tym miesiącu, z powodu 
ciężkiej choroby Naczelnego, menu numeru zostało skomponowane przez 
członków Redakcji.

Gdy mówimy o dziełach Szekspira, przychodzi nam na m yśl,, być albo nie 
być ” Hamleta. Agnieszka Janiuk, na co dzień zajmująca się astrofizyką 
wysokich energii, okiem astronoma dostrzega w twórczości Szekspira 
kosmiczną alegorię.

Cezary Gałan relacjonuje obserwacje ekstremalnie długookresowych układów podwójnych 
gwiazd zaćmieniowych. W artykule są omówione kampanie obserwacyjne układu zaćmieniowego 
EE Cephei o okresie 5,6 roku.

Nadmiar sztucznego światła przesłania nam widok na Wszechświat. W obszarach miejskich 
jasność nocnego nieba jest tak duża, że są widoczne tylko najjaśniejsze obiekty. Ciemną stronę 
światła opisuje dr Sylwester Kołomański z  Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Izerski 
Park Ciemnego Nieba ma być miejscem, które pozwali zobaczyć złożone piękno Wszechświata.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z kilku różnych oddziałów w Polsce 
zorganizowali astronomiczną wyprawę do słowackich obserwatoriów astronomicznych i planetariów 
biorących udział w akcji „Karpackie Niebo ”.

Zapraszamy w imieniu zespołu Centrum Nauki Kopernik pod Niebo Kopernika. Jak nas zapewnia 
Kamil Złoczewski, właśnie otwarte planetarium Niebo Kopernika jest miejscem niezwykłym w wielu 
aspektach. Budynek o kształcie głazu narzutowego kryje w sobie najnowszej generacji system 
projekcji.

Bogdan Wszołek omawia III Częstochowską Konferencję Naukową Młodych „Astrophisica 
Nova ” zwołaną dla uczczenia 400 rocznicy urodzin Jana Heweliusza oraz informuje o wynikach 
I Międzynarodowego Konkursu Artystycznego ,,Ars Astronomica ”, zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Astronomia Nova i Częstochowski Oddział PTMA.

W In Memoriam przypominamy dwie ważne postacie polskiej astronomii:
Stanisława Gorgolewskiego (1926—2011) i Lucjana Broniewicza (1961—2011).
Marek Abramowicz w felietonie: Czy uczniowie Hypatii zdaliby maturę z matematyki? w barwny 

sposób porównuje sposoby uprawiania matematyki Hypatii, własne wspomnienia z matematyki 
w szkole i obecne sposoby nauczania tego przedmiotu.

Dwaj miłośnicy astronomii, Krzysztof Kanawka oraz Adam Piech, wykorzystali swoje wieloletnie 
amatorskie doświadczenia i stworzyli uniwersalny notatnik dla obserwacji astronomicznych, który 
przedstawiamy w dziale Astronomia w szkole.

Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekołogiczne „ Grupa Lokalna ” zaprasza 
na X V  Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii OZMA 2011, a internetowy portal AstroVision.pl 
zaprasza na II Toruński Zlot Miłośników Astronomii.

Przepraszając za opóźnienie w wydaniu tego numeru, życzę Państwu przyjemnej lektury i dużo 
ciemnego nieba.

Toruń, czerwiec 2011 r.
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czytelnicy piszą. ISI (33
Pan Marcin M. Płócienniczak 
(k1kuj1ro@yahoo.ca) przystał 
nam bardzo długi list, w którym 
ocenia nasze czasopismo i daje 
wskazówki, jak  „Urania” powin
na się rozwijać. Każda redakcja 
cieszy się, gdy takie listy nad
chodzą i  korzysta z zawartych 
w nich rad i sugestii. My też 
z uwagą, aczkolwiek również 
i z wielkim zdziwieniem wczyty
waliśmy się w jego treść. Oczy
wiście można mieć różne kon
cepcje czasopisma i różnie je  re
alizować. Ale globalna negacja 
tego wszystkiego, czym je s t 
współczesna „Urania"zaprezen
towana przez naszego kore
spondenta, w naszej ocenie jest 
niesprawiedliwa i budzi nasz 
sprzeciw.

Oto pierwszy akapit tego listu:
Szanowna redakcjo,

Z tęsknotą wspominam stare 
czasy, gdy „Urania” byta cza
sopismem łączącym pasję dy
daktyczną profesjonalnych 
astronomów z zamiłowaniem 
do nieba miłośników astrono
mii. Przez dziesięciolecia, dzię
ki niej pokolenia polskich miło
śników astronomii miały możli
wość pogłębiania wiedzy oraz 
zdobywania umiejętności prak
tycznych sprzętowo-obserwa- 
cyjnych. Jednak od czasu po
łączenia się „Uranii” z „Postę
pami Astronomii” powoli, acz 
systematycznie „Urania" traci
ła swoje walory popularyzator
skie, zamieniając się w to, co 
mamy obecnie, czyli stricte 
branżową gazetkę publikującą 
streszczenia aktualnej pracy 
polskich astronomów. Nie do
strzegam już w niej ani pasji, 
ani chęci do działania, jedynie 
wegetację od numeru, do nu
meru.

Mogę zapewnić naszego 
Korespondenta, że podobnie 
ja k  w chwili powstania tak i dzi
siaj „Urania” jes t przygotowy
wana z pasją i  zamiłowaniem  
do gwiaździstego nieba. Nasi 
„Ojcowie Założyciele" stworzy
li ją  po to, aby wymieniać się 
wzajemnie informacjami o tym, 
co dzieje się na niebie, ale też 
co dzieje się w polskiej astro
nomii. I tę misję do dzisiaj peł
nimy. Oni sam i uczestniczyli 
w badaniach, pomagając astro
nomom liczyć orb ity komet, 
perturbacje ruchu p laneto id  
przez zbliżenia do planet, zmia

ny  b lasku gw iazd  itp. A to 
uczestniczenie w badaniach 
polegało na żmudnych rachun
kach przy pomocy siedmiocy- 
frowych logarytmów. Nie bali 
się wzorów, ale w nie się za
g łęb ia li i stosowali, bo taka 
wówczas była astronomia. Dzi
siaj inne są środki badawcze. 
A co potrafią polscy miłośnicy 
astronomii, to widać w każdym 
numerze „ Uranii” oraz w kalen
darzach przez nich produkowa
nych i od kilku lat dołączanych 
do „Uranii". Obserwacje gwiazd 
zmiennych i inne nie są publi
kowane w „Uranii", ale bezpo
średnio w światowych bazach. 
Nie wystarczy coś zobaczyć, ale 
trzeba zrozumieć, jaka jes t na
tura obserwowanego zjawiska. 
I od wyjaśniania tych problemów 
„Urania” nie może uciekać. Po
trzebne do tego jest czasem po
kazanie „wzorów”, na których to 
się opiera. I potrzebne jest po
woływanie się na źródła, z któ
rych czerpiemy przekazywaną 
wiedzę —  tego zresztą wyma
ga od nas prawo autorskie. 
A „U rania" je s t powszechnie  
uważana za jedno z najlepszych 
na świecie czasopism popula
ryzujących astronomię.

Ale zdanie naszego Kore
sponden ta  je s t  odm ienne. 
Przykro nam, ale będziemy je  
brali pod uwagę w dalszej pra
cy i ulepszaniu naszego pisma.

A oto ostatni akapit listu:

tu jest miejsce
na
KLAMĘ

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

Zapraszamy na nasze łamy!

Podsumowując. „Urania- 
-Postępy Astronomii” straciła 
swój czar, nie ma już mocy pod
bijania serc miłośników astrono
mii. Na pierwszy rzut oka widać, 
że nie ma w niej ani zaangażo
wania, ani chęci popularyzacji 
astronomii.

Zamiast pomysłu na nowo
czesne czasopismo mamy nud
ne, sformalizowane artykuły, któ
re nijak się mają do gustu i moż
liwości odbioru czytelników. „Ura- 
nia-Postępy Astronomii” stała 
się czasopismem o niczym i dla 
nikogo. Zarówno mnie, jak i wie
lu moim znajomym taka forma 
nie odpowiada.
Red.: Ciekawi jesteśmy, jakie 
jes t Państwa zdanie o „ Uranii” 
po tym liście?

W  poprzednim numerze „Ura- 
n ii-P A ” (n r 3, „A stronom ia  
w szkole") przedstawiliśmy arty
kuł naszych Kolegów z Krako
wa „Warsztaty astronomiczne  • 

na zajęciach pozalekcyjnych 
w szkołach podstawowych". 
Materiały uzupełniające dostęp
ne są na stronie www.as.up.kra- 
kow.pl/edu/warsztaty lub po
p rzez www. krakow. astrono
mia.pl. Serdecznie zapraszamy 
do skorzystania z nich i podzie
lenia sie wrażeniami, własnymi 
spostrzeżeniami! Zapraszamy 
nauczycieli do dyskusji na temat 
astronomii w szkole (a raczej je j 
braku). Jak temu zaradzić?

(red)

VI Ogólnopolskie Seminarium 
Studentów Astronomii

Koło Naukowe Astronomów Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wszystkich stu
dentów astronomii na VI OSSA. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniach 
22-25  września 2011 r. Celem Seminarium jest integracja studentów zajmujących 
się astronomią i dziedzinami pokrewnymi (astronautyka), wymiana wiedzy i doświad
czeń. Organizatorzy przewidują kilka sesji wykładowych, będzie czas zarówno na 
wystąpienia studentów, jak i zaproszonych gości. Planowany jest również wyjazd 
do Obserwatorium Astronomicznego UW w Ostrowiku. Osoby zainteresowane wzię
ciem udziału w Seminarium proszone są o nadsyłanie zgłoszeń w nieprzekraczal
nym terminie do 31 lipca. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie 
internetowej http://www.astrouw.edu.pl/knastr/ossa/.
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148 Astronomia w utworach Williama Szekspira
Agnieszka Janiuk
William Szekspir, najwybitniejszy dramaturg i narodowy poeta angielski, żył w latach 
1564-1616. Był autorem około 40 sztuk teatralnych, zarówno tragedii, ja k  i komedii, 
154 sonetów oraz innych utworów. W swoich dziełach w  niezwykły sposób potrafił p o 
łączyć lekkość i humor, nieraz groteską, czasem makabrą, z  poetyką i filozoficzną głą
bią. Jego dzieła wskazują ponadto na wyjątkowo szeroką wiedzą i znajomość współcze
snych autorowi osiągnięć nauki, w tym astronomii

154 Enigmatyczna natura dysku 
w układzie zaćmieniowym EE Cephei
Cezary Gałan
Ekstremalnie długookresowe układy podwójne zaćmieniowe gwiazd z  okresami orbi
talnymi wyrażającymi sią w  latach lub dekadach są obiektami szczególnie trudnymi do 
badań ze wzglądu na bardzo długie skale czasowe obserwowanych w  nich zmienności. 
Obecnie je s t znane nieco ponad czterdzieści przypadków takich układów, które w więk
szości są stosunkowo słabo zbadane. Niniejszy artykuł opisuje wysiłki poczynione dla zro
zumienia jednego z  nich  —  układu EE Cep, który je s t obiektem unikatowym

i 60 Ciemna strona światła
Sylwester Kołomański
Nierozsądne używanie sztucznego światła doprowadziło do zjawiska zwanego zanie
czyszczeniem światłem. Skala jego  je s t na tyle duża, że należy j e  zaliczyć do takich 
problem ówjak chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, wody i gleby. Nadmiar sztuczne
go światła przesłania nam też widok na Wszechświat

■ M B  W  kolorze: Astronomiczna wyprawa na W schodnią Słowację (w.I); Ziemia nocą 
(w.II-III); Galeria Uranii (w.IV, o.III); Obiekt Hanny i galaktyka 1C 2497 (o.IV) 

rozmaitości: Ocean magmy na Io (180); Obiekt Hanny (181) 
w kraju i na Świecie: Konferencja naukowa młodych „Astrophisica Nova ” 
(153); Astronomiczna wyprawa na Wschodnią Słowację (169); Niebo Koper
nika  —  Niebo otwarte dla wszystkich! (170); Meteoryt Soltmany (172); IM ię
dzynarodowy Konkurs Artystyczny „Ars Astronomica " (172); Sesja naukowa 
w Częstochowie (173); Grudziądzka Masa Krytyczna Astronomiczna (173); 
Zegary słoneczne Torunia: warsztaty, wykłady i spotkania, (174)

175 in memoriam: Profesor Stanisław Gorgolewski (1926-2011); Lucjan Bro- 
niewicz (1961-2011)

178 felieton: Czy uczniowie Hypatii zdaliby maturę z  matematyki?
182 astronomia w szkole: Notatnik astronomiczny dla miłośników astronomii 
184 kalendarz astronomiczny 2011: Wrzesień—październik
191 astronomia i muzyka: Astrołabium, czyli podróż w czasie
192 relaks z Uranią: krzyżówka 
192 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Zdjęcie całkowitego zaćmienia Księżyca 15 
czerwca 2011 r., godz. 23.02 CEST wykona
ne w Obserwatorium Astronomicznym w Bu
kowcu refraktorem ED80/600 na montażu 
EQ5 i z  flattener-reduktorem  x  0,85, apara
tem Canon EOS 550D z czasem ekspozycji 
6 s przy ISO 800. Jego autorem jest Janusz 
Wilandpełniący obecniefunkcję prezesa war
szawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii (nazdjęciu obok). Ob
serwatorium w Bukowcu jes t wspólną inicja
tywą Gminy Brojce, Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Bukowcu i miłośników 
astronomii z  terenu województwa łódzkiego.
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Agnieszka Janiuk Astronomia

Portret Williama Szekspira

w utworach
Williama
Szekspira

148

William Szekspir, najwybit
niejszy dramaturg i narodo
wy poeta angielski, żył w la

tach 1564-1616. Był autorem około 40 
sztuk teatralnych, zarówno tragedii, jak 
i komedii, 154 sonetów oraz innych 
utworów. W swoich dziełach w niezwy
kły sposób potrafił połączyć lekkość 
i humor, nieraz groteskę, czasem maka
brę, z poetyką i filozoficzną głębią. Jego 
dzieła wskazują ponadto na wyjątkowo 
szeroką wiedzę i znajomość współcze
snych autorowi osiągnięć nauki, w tym 
astronomii.

Ta ostatnia nie była wprawdzie czymś 
nadzwyczajnym w wieku XVI, gdy 
przeciętna wiedza na temat zjawisk za
chodzących na niebie była w społeczeń
stwie dużo większa niż obecnie. Wiąza
ło się to na przykład z powszechnym 
zastosowaniem astronomii w nawigacji 
morskiej — dziedzinie bardzo ważnej 
w epoce wojny z hiszpańską Wielką 
Armadą. Również samo niebo nocne 
było w tych czasach dużo lepiej widocz
ne nawet w centrum Londynu. Z dru
giej strony, erudycja Szekspira u niektó-
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rych badaczy wzbudzała pewne zasta
nowienie. Po pierwsze, wątpliwości na
rosły wokół momentu powstania niektó
rych dzieł, a po drugie — dotyczyły 
liczby autorów i samej osoby: Szekspir 
nie pochodził z arystokracji, lecz był 
synem rzemieślnika i ukończył jedynie 
szkołę lokalną w Stratford.

Gdy mówimy o dziełach Szekspira, 
pierwszym utworem, który od razu przy
chodzi nam na myśl, jest „Hamlet” i jego 
nieśmiertelne Być albo nie być... Prze
słanie egzystencjalne tego utworu jest 
ponadczasowe — lecz spójrzmy nań 
okiem astronoma. Zdaniem niektórych, 
cały dramat można potraktować jako 
kosmiczną alegorię.

Wiadomo, że Szekspir korespondo
wał z matematykiem, Thomasem Dig- 
gesem, synem optyka i prawdopodob
nego twórcy jednej z pierwszych lunet 
— Leonarda Diggesa. W 1576 r. Tho
mas Digges opublikował dzieło o orbi
tach ciał niebieskich, w którym propo
nuje, że wszechświat jest nieskończony 
i zawiera nieskończoną liczbę gwiazd 
podobnych do Słońca. W modelu tym
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Portret Tychona de Brahe. Na ramie portretu wypisane są na
zwiska jego przodków

łączy koncepcję heliocentryczną z kon
cepcją nieograniczonego wszechświata, 
dającą początek tak zwanej Nowej 
Astronomii. Digges podziwiał i był za
inspirowany postacią Marcellusa Stel- 
łatusa, autora poematu „Zodiacus Vitae”, 
w którym wyrażał on zdumienie ogro
mem otaczającej nas przestrzeni.

Jedną z pierwszych postaci na scenie 
„Hamleta” jest Marcellus, obwieszcza
jący istnienie Ducha, któryjest jego zda
niem faktem, a nie przywidzeniem. 
Można powiedzieć, że podobnie astro
nom musi w swej codziennej pracy 
uwzględnić dychotomię między tym, co 
się wydaje (ponieważ to, co widzimy, 
to tylko obrazy obiektów kosmicznych 
na dwuwymiarowej sferze niebieskiej), 
a tym, co jest rzeczywiście, lecz nie pod
lega bezpośredniemu eksperymentowi.

Alegoryczność „Hamleta” może tak
że dotyczyć przedstawienia w tle dra
matu historii rewolucji kopemikańskiej. 
Uzurpujący sobie prawo do tronu król 
Klaudiusz reprezentuje wówczas Klau
diusza Ptolemeusza, autora obowiązu
jącej przed Kopernikiem koncepcji geo- 
centrycznej. Król Klaudiusz sprzeciwia 
się wyjazdowi Hamleta na studia do 
Wittenbergi, która, jak wiadomo, była 
jednym z pierwszych ośrodków, gdzie

zyskała uznanie teoria 
Kopernika (jej zwolen
nikiem był Joachim 
Retyk). Z kolei drugo
planowe postacie dra
matu, fałszywi przy
jacie le  Hamleta —
Rosenkrantz i Guilden- 
stern, reprezentu ją  
duńskiego astronoma 
Tychona de Brahe, au
tora hybrydowego mo
delu kosmosu, w któ
rym n i e r u c h o m ą  
Ziemię obiega Księżyc 
i Słońce, zaś wokół 
Słońca krąży pozostałe 
pięć planet. Imiona tych 
postaci widnieją wszak 
wśród wykazu przod
ków na ramie autopor
tretu Tychona. Uczony 
ten, znany ze swego 
narcyzmu, rozsyłał ów 
portret wraz z kopią 
swej księgi.

Jednak „Hamlet” kończy się tak, że 
Rosenkrantz i Guildenstem nie żyją zaś 
na scenę wkracza Fortynbras, który wła
śnie powrócił z Polski... Sama sztuka 
powstała najprawdopodobniej w roku 

1601, który był również 
rokiem śmierci Tychona 
de Brahe.

Nie wszystkie dzieła 
Szekspira można jednak 
traktować jako jedno
znacznie opowiadające 
się za teorią heliocen
tryczną. Na przykład 
Makbet w drugim akcie 
wypowiada słowa zapo
wiadające grozę mają
cej nastąpić tragedii, 
nieuchronnej jak fakt, 
że stała w swych posa
dach jest Ziemia. Rów
nież w „Wesołych ku
moszkach z Windsoru” 
stałość Ziemi jest w wy
powiedzi Forda synoni
mem sytuacji pewnej, tak 
samo jak fakt, że Falstaf- 
fa można zawsze znaleźć 
w tym samym miej scu— 
czyli w karczmie.

Dalej, w kronice hi
storycznej o Królu Ja
nie, ból wyrażany w III 
akcie przez Konstancję

jest porównywalny swym ogromem do 
ciężkiej Ziemi, zaś w dramacie „Tro- 
ilus i Kresyda” bohater jest wiemy swej 
wybrance podobnie jak środkowi Zie
mia. W tej samej sztuce Ulisses nazy
wa Słońce tym jasnym planetą (zwróć
my uwagę na polski przekład Leona 
Ulricha: planeta jest w rodzaju mę
skim), tym samym zaliczając je do ciał 
obiegających Ziemię, choć jest wyjąt
kowo jasne. Również Ulisses, w akcie 
I dramatu, porównuje godność i mą
drość Nestora do osi, na której niebo 
krąży — metafora ta obrazuje ruch ca
łej sfery niebieskiej wokół nieruchomej 
Ziemi, która jest oparciem i podporą 
świata, podobnie jak Nestor dla Helle
nów.

Oprócz Ziemi i Słońca częstym sym
bolem i źródłem metafor u Szekspira jest 
Księżyc.

Przypisywany był mu wpływ na ludz
kie losy, a także związek z przypływa
mi morza, co wyraża w swej wypowie
dzi Falstaff w „Henryku IV”: (...) Jak 
morze prowadzenijesteśmy przez czystą 
i szlachetną Panią Lunę, pod opieką któ
rej kradniemy (...).

Księżyc uosabia również zmienność 
ze względu na to, że może pojawiać się 
w różnych fazach. W „Tymonie z Aten” 
bohater zmienia się i z bogacza zostaje 
pustelnikiem, podobnie jak Księżyc, 
gdyż nie miał już od kogo pożyczać —

Plakat z filmu pt. „Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją” (1990, 
reż. Tom Stoppard). W rolach tytułowych wystąpili Gary Old
man i Tim Roth
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lae Martis”

słońc nie było pożyczać mu zdolnych. 
Metafora ta odzwierciedla wiedzę auto
ra o tym, że Księżyc świeci światłem 
odbitym.

Zmienny jest też Otello w swych 
uczuciach do ukochanej Desdemony, 
mówiąc: Czyż ja  chcą oddać się w jarz
mo zazdrości? Jak Księżyc zmiennym 
być w swych podejrzeniach? Również 
Julia wzdraga się przed przysięgą Ro- 
mea na światło Księżyca, gdyż oznacza
łoby ono niestałość jego miłości do niej.

Szekspir był zamiłowanym obserwa
torem nieba, o czym może świadczyć 
na przykład następująca kwestia z dra
matu „Otello”, w której obywatel opi
suje rozpętujący się sztorm: Wichrem 
szarpana fala z groźną grzywą zda się 
uderzać w Wielką Niedźwiedzicę i gasi 
ognie, co stoją na straży Gwiazdy Po
larnej.

W scenie tej gwiazdozbiór Wielkiej 
Niedźwiedzicy widoczny jest nad hory
zontem, w który biją fale, zaś ognie sto
jące na straży gwiazdy polarnej to Beta 
i Gamma Ursae Minoris.

Oczywiście, Szekspir znał również 
gwiazdozbiory Pasa Zodiakalnego. Ulis
ses w akcie II „Troilusa i Cressidy”, 
mówiąc o zarozumiałym Achillesie, do 
którego nie należy iść z poselstwem, 
tylko go zawezwać, nawiązuje do an
gielskiego przysłowia „nieść węgiel do 
Newcastle” w odniesieniu do gwiazdo
zbioru Raka: Tylko by tuczył dumę dość 
już tłustą. Tylko by węgli przyrzucał 
Rakowi (...).

Wyrażenie to ozna
cza wykonywanie cze
goś bez sensu, a tutaj 
odwołuje się do faktu, 
że Słońce przebywa 
w Raku w najgoręt
szym miesiącu lata, 
którego nie trzeba już 
dodatkowo ogrzewać.

D alej, gw iazdo
zbiory pojawiają się 
jako określenie kierun
ków świata, na przy
kład w nieco zabawnej 
scenie III w akcie 4 
„Titusa Andronicusa”.
Strzelanina, którą zor
ganizował przeciwko 
samozwańczemu no
wemu cesarzowi wódz 
rzymski Tytus, wraz 
z przyjaciółmi Marcu- 
sem i Publiusem, okazuje się całkowi
cie bezładna, gdy czytelnik zda sobie 
sprawę, że strzelcy, zapewne również 
odurzeni nieco winem, mierzą raz na 
łono Panny, to znowu na rogi Byka i Ba
rana. Akcja rozgrywa się zapewne zimą, 
około północy, gdy nad wschodnim ho
ryzontem pojawia się właśnie gwiazdo
zbiór Panny, zaś Baran znika za hory
zontem zachodnim. Dramat ten, zwany 
w podtytule „Najżałośniejszą tragedią 
rzymską” i uważany za wstępny szkic 
do „Makbeta”, jest niezwykle krwawy. 
Powstał około 1592 r. jako dzieło mło
dzieńcze 28-letniego wówczas Szekspi

ra. Ten okres w jego twórczości zwany 
jest przez niektórych „okresem Taranti- 
nowskim”, ze względu na wyjątkowo 
brutalne sceny krwawych porachunków 
i okaleczeń, połączone z czarnym humo
rem.

Komety i meteory były często ob
serwowanymi zjawiskami na niebie, 
które w czasach elżbietańskich budziły 
w ludziach na ogół podziw pomieszany 
z grozą. W „Henryku IV” (cz. I, akt I, 
sc. 2), groźne komety (w oryginale „me
teors”) określa się jako z jednej ulepio
ne gliny, zgodnie z naszą współczesną 
wiedzą, że są to okruchy skalne obecne 
w przestrzeni międzyplanetarnej i po
chodzące z odłamków planetoid lub 
komet. Te ostatnie w czasach Szekspira 
były uważane za zwiastuny nieszczę
ścia: w dramacie „Juliusz Cezar” śmierć 
bohatera tytułowego obwieszcza wła
śnie widok komety, co zauważa Kalpur- 
nia w scenie 2 II aktu.

Jak wspomiałam, astronomia była 
w powszechnym użyciu w nawigacji, 
ale także w życiu codziennym — uży
wano na przykład zegarów słonecznych. 
W akcie II, scenie 7 komedii „Jak wam 
się podoba” Jakub wyciąga z kieszeni 
zegarek — występowały również wer
sje kieszonkowe zegarów słonecznych. 
Z kolei w nocy często podawano godzi
nę na podstawie położenia gwiazd, jak 
na przykład w „Henryku IV” (cz. I., akt 
II, sc. 1), gdy Wóz Dawidowy (czyli 
Wielka Niedźwiedzica) znajduje się nad 
kominem, co oznacza godzinę 4 rano. 
W części drugiej tego dramatu autor

Średniowieczna miniatura przedstawiająca Bitwę pod Agincourt (25.10.1415), która była jed
nym z największych zwycięstw Anglików nad Francuzami podczas wojny stuletniej. O zmien
nych kolejach tej wojny opowiada Szekspir w utworze „Henryk IV"
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Sierp Księżyca

zdradza z kolei znajomość almanachu 
i położeń planet, mówiąc ustami Księ
cia Henryka o koniunkcji Saturna i We
nus (akt II, sc. 4). Także we „Śnie nocy 
letniej” bohaterowie sprawdzają w al
manachu, jaka będzie faza Księżyca 
w dniu ślubu Hipolity z Tezeuszem i pla
nowanej premiery sztuki. Jak wiadomo, 
przygotowujący to przedstawienie wraz 
kompanami Pigwa nie grzeszył rozu
mem, w związku z czym sprawdził tyl
ko, że Księżyc świeci, lecz nie spraw
dził fazy. Ostatecznie okazało się, że rolę 
Księżyca musi zagrać człowiek z latar
nią.

Szekspir był pilnym obserwatorem 
i wiedział, że punkt wschodu Słońca za
leży od pory roku. W „Juliuszu Ceza
rze” (w akcie II, scenie 1) spiskowcy 
dyskutują o tym, gdzie Słońce pokaże 
swe pierwsze blaski w dniu planowane
go zamachu —  czyli w Idy Marcowe. 
Będzie to miejsce tuż nad Kapitolem, 
bliżej ku północy, ponieważ dzień bę
dzie już wówczas dłuższy.

Jak duża była wiedza Szekspira na 
temat problemów współczesnej mu 
astronomii, świadczyć może wypowiedź 
Karola w dramacie „Henryk IV” (cz. I, 
akt I, scena 2), który wspomina, że Mar
sa orbita do dziś nieznana, odnosząc się 
tutaj do niepewnych losów Wojny Stu
letniej. Problem z Marsem był zagad
nieniem współczesnym Szekspirowi. To 
właśnie na podstawie obserwacji poło
żeń tej planety, Kepler w 1609 r. opubli
kował dzieło „De Mortibus Stellae Mar-

tis” i zaproponował 
sw o je  p ie rw sze  
prawo. Data p o 
w stan ia  sam ego 
dramatu „Henryk 
IV” nie jest znana, 
jednak powyższa 
kw estia  nasuw a 
wniosek, że było to 
przed rokiem 1610, 
gdyż autor nie był 
jeszcze świadom 
odkrycia Keplera, 
choć słyszał o pro
blemie z Marsem.

W niektórych 
fragmentach utworów Szekspira może
my doszukać się nie tylko dużej wiedzy 
naukowej, ale nawet pewnych zdolno
ści profetycznych, a w każdym razie 
dużej intuicji. We wspomnianej już sztu
ce „Sen nocy letniej” autor sugeruje, 
wprawdzie ustami głupca, możliwość 
umieszczenia człowieka na Księżycu. 
Dalej, w tym samym utworze (akt IV, 
sc. 1), Oberon mówi o obiegnięciu ca
łej Ziemi prędzej niż Luny promienie —  
w czasach, gdy podróżowano okrętami, 
przewidzenie możliwości okrążenia Zie
mi szybciej niż w miesiąc świadczy
o dużej wyobraźni. Rekord w tej sztuce 
pragnął jednak pobić duszek Puk (akt 
II, scena 1): obiegnie Ziemię w minut 
czterdzieści. Doprawdy, jest to zastana
wiająca zbieżność choćby w odniesie
niu do prędkości współczesnego sztucz
nego satelity.

Wreszcie ponadczasowa 
wiedza Szekspira przejawia 
się również w tytule jednego 
z proponowanych we „Śnie 
nocy letniej” przedstawień, 
ostatecznie odrzuconego 
jako nieprzystające do rado
snej cerem onii zaślubin. 
W tytule tym Trzy razy po  
trzy m uzy lam entują nad  
śmiercią nauki zmarłej ostat
nio z nędzy (akt V, sc. 1). Jak 
widać, niezależnie od epoki 
nauka borykała się z proble
mem finansowania, czego 
autor był świadom.

Co do samego autorstwa 
i dat powstania wielu dzieł 
Szekspira, jak już wspomnia
łam wcześniej, istnieją pew
ne wątpliwości. Na przykład 
w Sonecie 98, wątpliwości 
co do daty jego powstania

można próbować wyjaśnić wzmianką 
o tańcu Saturna ze Słońcem:

Nie byłem z Tobą tej uroczej wiosny 
Gdy pyszny kwiecień bogato odziany 
Tchnął w ociężałych wigor swój ra

dosny
I  Saturnowi kazał iść wpadwany. 
Nie jest pewne jednak, czy autor 

miałby tutaj na myśli koniunkcję, czy 
opozycję planety —  wydarzenia odle
głe od siebie o 11 lat.

Autorstwo zbioru sonetów przypisu
je  się czasem innemu poecie, Christo- 
pherowi Marlowowi (świadczyć może
0 tym tajemnicza dedykacja Panu W.H.: 
Henry Wriothesley był patronem Szek
spira, zaś lord Thomas Walsingham był 
opiekunem i przyjacielem Marlowe’a) 
albo nawet samej królowej Elżbiecie, ze 
względu na fakt, że sonety są adreso
wane do młodzieńca. W roku pisania 
Sonetu 98 królowa musiałaby mieć 
wprawdzie od 53 do 69 lat, z uwagi na 
wspomniane wyżej daty koniunkcji
1 opozycji Saturna, jednak niewątpliwie 
była osobą pełną radosnego wigoru i sił 
twórczych.

Dobrym kandydatem na autora dra
matów jest z kolei zdaniem niektórych 
badaczy Edward de Vere, hrabia Oxford. 
Tutaj mogą świadczyć obecne w wielu 
utworach odniesienia do wydarzeń 
astronomicznych, które miały miejsce za 
życia Oxforda, a dalej brak wzmianek 
na temat zdarzeń po 1604 r„ w tym o od
kryciach Galileusza. O tych ostatnich tak 
obeznany w astronomii autor musiałby 
być świadomy— astronom Peter Usher 
w swoich artykułach utrzymuje jednak, 
że „Hamlet” zawiera wiele zakamuflo
wanych odniesień do odkryć Galileusza, 
o czym ze względu na poprawność po
lityczną nie można było w XVII w. na
pisać wprost.

Tymon z Aten, bohater tytułowy tragedii Szekspira, na
malowany przez XIX-wiecznego malarza francuskiego 
Thomasa Couture
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Autorka artykułu wraz z przedstawicielami Rady Naukowej CAMK. Od lewej: prof. Micha) 
Różyczka, prof. Marek Abramowicz, prof. Michał Hanasz, prof. Marek Sikora, prof. Paweł 
Haensel, prof. Wojciech Dziembowski, prof. Bożena Czerny, prof. Bronisław Rudak.

Fot. Stanisław Bajtlik

O tym, czy Szekspir był zwolenni
kiem astrologii, trudno przesądzić. W je
go czasach większość ludzi, w tym wład
ców, w jak iś sposób kierow ała się 
wskazaniami astrologii. Jednak w wie
lu miejscach utwory Szekspira świadczą 
o tym, że był raczej racjonalistą. Kasjusz 
w „Juliuszu Cezarze” (akt I, sc. 2) mówi 
na przykład, że wina, mój drogi Brutu
sie, nie w gwiazdach, ale w nas samych, 
żeśmy pachołkami— odpowiedzialność 
za nasze losy ponosimy my osobiście. 
Podobnie Edmund z „Króla Leara” 
(w akcie I, scenie 2) twierdzi, że skła
danie winy za własne nadużycia na Słoń
ce, Księżyc, gwiazdy i planety jest je 
dynie wygodną wymówką.

Szekspir wydaje się jednak być prze
konany, że jakiś wpływ na nasze losy 
kosmos wywiera, jednak zapewne nie 
taki, jak to opisuje astrologia. W Sone
cie 15 mówi na przykład, że człeka i ziele 
to samo niebo nagli i hamuje. Możemy 
tutaj przywołać słowa XIX-wiecznego 
poety i myśliciela Walta Whitmana, któ
rego w „Boskim Wszechświecie” cytu
je  Owen Gingerich. Whitman mówi: 
Wierzę, iż źdźbło trawy nie mniej zna
czy niż mozolny trud gwiazd, co dziś 
można rozumieć tak, że ewolucja i bu
dowa gwiazd może się wydać naukow
com mniej skomplikowana niż budowa 
DNA trawy.

Na zakończenie chciałabym przywo
łać również sonet, jeden z najpiękniej
szych, jakie znalazłam w zbiorze Szek
spira—  Sonet 14.

Nie z  gwiazd o losu przypadłościach 
wnoszą

Choć z astronomią własną się 
zadaję

Ani przewidzieć zdołam ani proszę 
O plagi różne, susze, urodzaje 
Ani przyszłości nie znam co do chwili 
Ani każdemu deszcz czy wiatr 

sprowadzę
Ani książętom powiem czy zbłądzili 
Ani co z  mapy niebiosów doradzę 
Gdyż z  Twoich oczu własne 

czerpię zdanie
Te właśnie gwiazdy zdają się 

uważać
Iż prawda z pięknem złączona 

powstanie
Jeśli potomstwu zechcesz ją  

przekazać
Albo też straszny los Ci 

przepowiadam
Tyżeś kres piękna i prawdy 

zagłada.

Oczywiście, jak zawsze w poezji, 
sonet ten można interpretować na wie
le sposobów. Wydaje mi się, że po 
pierwsze, astronomia, z którą zadaje się 
autor, jest nauką a nie narzędziem do 
przewidywania przyszłości. Z mapy 
niebiosów nie możemy doradzić niko
mu, jak żyć. To, co najważniejsze w ży
ciu człowieka, można zdobyć dzięki 
poszerzaniu wiedzy i samodzielnemu 
poznawaniu świata. Czy nie ważniej
sze jest jednak iść przez życie we dwo
je  —  z oczu ukochanej osoby odczyta
my o wiele więcej niż z gwiazd...

Lecz myślę, że zdaniem Autora, 
uwieńczeniem i najlepszym sposobem 
zachowania prawdy i piękna, do któ
rych dochodzimy w swym naukowym 
trudzie, jest przekazanie ich następnym 
pokoleniom : naszym dzieciom  lub 
uczniom.
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6. W ykorzystano utw ory W illiam a 
Szekspira w przekładach polskich au
torstwa: Leona Ulricha, Jerzego S. Sito, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Krystyny Berwińskiej, Zofii Siwickiej, 
Bohdana D rozdow skiego, M acieja 
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Epilog
Rada Naukowa CAMK z przyjem

nością wysłuchała powyższego wykła
du. W ramach nieformalnej dyskusji po 
wykładzie prof. Marek Abramowicz 
wygłosił z pamięci Sonet 49, który On 
osobiście uważa na najpiękniejszy 
w zbiorze Szekspira. Wnikliwego Czy
telnika zachęcamy niniejszym do samo
dzielnego zapoznania się z tym utwo
rem.

Agnieszka Janiuk pracuje w Centrum 
Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie. 
Naukowo na co dzień zajmuje się astro
fizyką wysokich energii.

Niniejszy artykuł powstał na pod
stawie wykładu habilitacyjnego autor
ki, który zostat wybrany jako jeden  
z trzech zaproponowanych tematów 
przez Radą Naukową Centrum Astro
nomicznego im. Mikołaja Kopernika 
PAN w Warszawie.
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w kraju

Konferencja Naukowa Młodych „A s tro p h is ic a  Nova”

mii Novej. Wykłady 
proszone wygłosili:
— prof, dr hab. Ma
rek Biesiada „Astro
fizyka źródłem ogra
niczeń na egzotyczne 
teorie fizyczne”,
— dr Henryk Bran- 
cewicz „Rok Hewe
liusza”,
—  prof, dr hab. Piotr 
Flin „Tadeusz Bana- 
chiewicz w Kazaniu

— Aleksander Kurek „Solaris -— profe
sjonalne obserwatorium na dachu hiper
marketu”,
— Iryna Malygina „The development 
of astronomy as an influencing factor on 
change of philosophy of art during the 
Renaissance”,
— Janusz Nicewicz „Koronalne wyrzu
ty materii”,
— Grygorii Polinovskyi „New astrophy- 
sical database of the NH3 molecule pro
perties”,

łek „Linie pochodzenia międzygwiaz- 
dowego w widmie gwiazdy HD23180”,
— Bartosz Gauza ,JHU Aquarii — ca
taclysmic binary system harbouring two 
massive planets?”,
— Sylwia Kusiak i Bogdan Wszołek 
„Analiza spektroskopowa materii mię- 
dzygwiazdowej w kierunku oPer”,
— Agnieszka Kuźmicz i Bogdan Wszo
łek „Nie wszystkie międzygwiazdowe 
pasma rozmyte są międzygwiazdowe”,
— Julita Ozga i Bogdan Wszołek „Cha-

Uczestnicy konferencji na tle kopuły planetarium w Instytucie Fizyki A JD  w Częstochowie. Fot. B. Wszołek

i Tartu” oraz „Wybra
ne własności gromad 
galaktyk”,
— prof, dr hab. Jerzy 
Machalski „Historia 
radioastronomii, jej 
największe odkrycia 
i przyszłość”,
—dr Beata Malec „Strong lensing sys
tem as a tool of constraints on dark ener
gy models”,
—dr Bogdan Wszołek „Międzygwiaz
dowe pasma rozmyte i ich badanie 
w Częstochowie” oraz „Koncepcja 
utworzenia polskiego interferometru ra
diowego”.

Młodzi astronomowie i studenci 
przedstawili serię interesujących komu
nikatów:
— Tomasz Brożek „Badania spektrofo- 
tometryczne gwiazd symbiotycznych”,
— Maciej Cegłowski „Projekt budowy 
90-100 m radioteleskopu Hevelius”,
— Justyna Gronowska „Gwiazdy 
zmienne zaćmieniowe —  obserwacje 
CC Com”,
— Tomasz Kundera „Mleczna Droga dla 
całej klasy”,

— Szymon Sikora „Mikrosoczewkowa- 
nie w dyskowym modelu Galaktyki”,
— Michał Silarski „Symetria CP a ewo
lucja Wszechświata”,
— Ernest Świerczyński „Wybuch 
gwiazdy nowej V2468 Cygni jako oka
zja do obserwacji kilku przejawów ak
tywności gwiazd kataklizmicznych”,
— Jan Świerkowski „Upowszechnianie 
astronomii poprzez sztukę współ
czesną”,
— Magdalena Wszołek „Wpływ astro
nomii na nauki rolnicze”,
— Anastasiia Zolotukhina „Observa
tions obtained at Kyiv meridian axial 
circle with CCD-camera and their reduc
tion”.

Całości przyczynków naukowych 
dopełniły plakaty:
— Agnieszka Debudej i Bogdan Wszo

rakterystyka spektroskopowa środowi
ska międzygwiazdowego w kierunku 
£ Per”,
— Mariusz Tarnopolski „Bąble Fermie
go”,
—  Mateusz Wiśniewicz „Long Term 
Quasi-Periodicity During X-Ray Decli
ne of LMXB4U 1636-53”.

Przed rozpoczęciem konferencji oraz 
po jej zakończeniu wyświetlono w pla
netarium seanse astronomiczne. Dla nie
których było to pierwsze spotkanie 
z możliwościami cyfrowych systemów 
planetaryjnych.

Treści przyczynków konferencyj
nych zostaną w najbliższym czasie wy
dane w części czwartej Częstochowskie
go Kalendarza Astronomicznego na rok 
2012.

Bogdan Wszołek

W
r dniach 10-11 maja 2011 r. 
w Planetarium Instytutu Fi
zyki AJD w Częstochowie 
odbyła się III Częstochowska Konferen

cja Naukowa Młodych „Astrophisica 
Nova” dla uczczenia 400 rocznicy uro
dzin Jana Heweliusza. Zorganizowały ją  
Instytut Fizyki AJD w Częstochowie 
i Obserwatorium Astronomiczne UJ
w Krakowie, przy wsparciu Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego, Pol
skiego Towarzystwa Miłośników Astro
nomii oraz Astrono-
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Cezary Gałan Enigmatyczna 
natura dysku 
w układzie 
zaćmieniowym
EE Cephei
Kampanie obserwacyjne 
2003 i 2008/9

Ekstremalnie długookresowe 
układy podwójne zaćmieniowe 
gwiazd z okresami orbitalnymi 
wyrażającymi się w latach 
lub dekadach są obiektami 
szczególnie trudnymi do 
badań ze względu na bardzo 
długie skale czasowe 
obserwowanych w nich 
zmienności. Obecnie jes t  
znane nieco ponad  
czterdzieści przypadków takich 
układów, które w większości 
są stosunkowo słabo zbadane. 
Niniejszy artykuł opisuje 
wysiłki poczynione dla 
zrozumienia jednego z nich 
—  układu EE Cep, który jes t  
obiektem unikatowym.
Z  zaćmieniami
powodowanymi przez rozległy, 
ciemny dysk złożony z drobin 
kosmicznego gruzu i pyłu 
może on stanowić 
odpowiednik dła jednego tylko 
spośród znanych układów 
zaćmieniowych  —  słynnego 
E Aurigae, który badany 
od prawie 200 łat pozwolił się 
poznać jako najbardziej 
rozlegfy i chyba najbardziej 
niezwykły układ zaćmieniowy, 
z powodującym zaćmienia 
ciemnym, pyłowym dyskiem  
o rozmiarze porównywalnym  
z rozmiarem orbity Jowisza. 
Kampanie obserwacyjne 
przeprowadzone dla zaćmień 
w układzie EE Cep w latach 
2003 i 2008/9 dostarczyły 
danych obserwacyjnych 
o nieosiągalnej dotychczas 
jakości, które są zarówno 
źródłem naszego lepszego 
zrozumienia niektórych 
aspektów tego systemu, 
ale także, ja k  to zwykle bywa, 
implikują nowe pytania.

Gwiazda EE Cephei, jako obiekt 
11 w ielkości gw iazdow ej, 
może być osiągalna już dla ob

serwatora wyposażonego w dobrą lornet
kę. Historia badań obiektu sięga połowy 
XX w., gdy został on zidentyfikowany 
jako gwiazda zmienna przez Giuliano 
Romano, który prowadził obserwacje 
metodą fotometrii fotograficznej w oko
licy minimum blasku w 1952 r. Typ 
zmienności gwiazdy początkowo został 
sklasyfikowany jako R CrB ze względu 
na lekką asymetrię krzywej blasku zja
wiska oraz fotograficzny wskaźnik bar
wy m -m  = +0,6. Wkrótce, w 1956 r.,J  pg pv ’  ’  ’

miłośnik astronomii Roger Weber doniósł 
o uchwyceniu na swoich kliszach, już 
wcześniej w 1947 r., spadku blasku 
gwiazdy o około lm. Ten fakt zapewne 
zdecydował, że odtąd zjawisko było ob
serwowane regularnie co 5,6 roku, a w la
tach 60. już wiedziano, że natura zmien
ności jest zaćm ieniowa (zaćmieniu

z momentu odkrycia w 1952 r. przypisu
jemy numer epoki E = 0). Pierwsze ob
serwowane zaćmienia były bardzo głę
bokie —  w minimum blasku osiągały 
amplitudy około 2m (rys. 1). Bardzo róż
niło się od nich zaćmienie z 1969 r. 
(E = 3), które było płytkie i jako jedyne 
miało wyraźnie zarysowaną fazę pła
skiego dna. Kolejne zaćmienie z 1975 r. 
(E = 4) było pierwsze, dla którego za
stosowano fotometrię fotoelektryczną. 
Zorganizowana przez Ludwiga Meinun- 
gera kampania obserwacyjna zaowoco
wała dobrej jakości, dobrze obsadzony
mi krzywymi blasku UBV.Ha. bazie tych 
obserwacji Meinunger zaproponował 
pierwszy model system u1, w którym 
miało dochodzić do zaćmień gorącej 
gwiazdy typu B przez pulsującego ol
brzyma typu M o około trzykrotnie 
większych gabarytach. Pulsacje olbrzy
ma miały odpowiadać za zmiany głębo- 
1 Meinunger, L., 1975, Mit. Ver. St.,7,97.
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Rys. 1. Krzywe blasku zaćmień obserwowanych od 1952 r. (E = 0) 
do 1997 r. (E = 8). Punktami zaznaczono wyniki pomiarów foto
graficznych lubfotoelektrycznych w pasmach S, l/lub/n^. W przy
padku zaćmienia z 1992 r. (E = 7) krzyżyki oznaczają jasności 
określone (wyinterpolowane) na bazie obserwacji wizualnych

dzie EE Cep. Momenty charakterystyczne wzajemnej konfigura
cji dysku i gwiazdy (po lewej) odpowiadają momentom kontak
tów (1a, 1, 2, 3, 4, 4a) wyróżnionym w schematycznej krzywej 
blasku (po prawej)

kości zaćmień i ich asymetrię, zaś ga
zowa otoczka wokół olbrzyma za obser
wowane skrzydła zaćmień. Podczas na
stępnego zaćmienia w 1980 r. (E = 5) 
zainteresowanie układem wciąż było 
żywe, toteż znów otrzymano dobrej ja
kości trójbarwne krzywe blasku. Za
ćmienie to miało przebieg podobny do 
poprzedniego. Nowe dane nie wnosiły 
jednak nic istotnego, co mogłoby wpły
nąć na rozumienie układu. W kolejnych 
epokach zainteresowanie obserwatorów 
obiektem wygasło. Podczas zaćmienia 
w 1992 r. (E = 7) m etodą fotoelek- 
tiyczną uzyskano już tylko kilka punk
tów pomiarowych. Całą niemal wiedzę 
na temat tamtego zaćmienia zawdzię
czamy obserwatorom wizualnym, dzię
ki którym wiadomo, że było ono prze
ciętnej głębokości z czasem trwania 
przypuszczalnie krótszym niż w której
kolwiek innej epoce.

Model
Z precesującym dyskiem

Zainteresowanie układem EE Cep 
odżyło w obserwatorium w Piwnicach, 
gdzie w 1997 r. przeprowadzono wielo
barwne obserwacje UBVR1. Zaćmienie 
okazało się jednym z najgłębszych spo
śród dotychczas obserwowanych. Wy
konana po raz pierwszy fotometria w pa
smach RI, ulokowanych w czerwonym 
zakresie widma promieniowania, ujaw
niła rzecz zaskakującą —  głębokość za
ćmienia zmieniała się nieznacznie w za
leżności od długości fali, osiągając około 
l m,75 w paśmie U  i aż l m,45 w paśmie I. 
Gdyby zaćmiewającą gwiazdą miał być 
czerwony olbrzym, dominujący w czer
wonym zakresie, wtedy należałoby się 
spodziewać zaćmienia znacznie płytsze
go w paśmie I. Była to pierwsza silna 
przesłanka przemawiająca za tym, że cia
ło zaćmiewające nie może być zwykłą, 
odewoluowaną chłodną gwiazdą. Model 
M einungera przestał już  tłumaczyć 
w sposób zadowalający obserwacje i wy
magał weryfikacji. Porównując krzywe 
blasku od momentu odkrycia zmienno
ści w 1952 r. do pierwszych obserwacji 
w Piwnicach w 1997 r. (rys. 1), można 
stwierdzić, że pomimo znacznych różnic 
w głębokościach i czasie trwania zaćmie
nia posiadają cechy wspólne. Wszystkie 
cechuje ta sama postać asymetrii —  czas 
przebiegu gałęzi opadającej zaćmień jest 
zawsze dłuższy niż wznoszącej. W krzy
wych blasku zaćmień lepszej jakości 
można wyróżnić pięć charakterystycz

nych faz (rys. 2): roz
ległe skrzydła zaćmień 
(la—1 i 4-4a), fazy in
gresu (1-2) i egresu 
(3—4) oraz faza mniej 
lub bardziej pochyłego 
dna (2-3). Najbardziej 
wiarygodnym wyja
śnieniem obserwowa
nego kształtu zaćmień, 
zmian ich głębokości
1 czasu trwania oraz 
słabej zależności głę
bokości od długości 
fali zdaje się być hipo
teza zaproponowana 
w 1999 r. przez dra 
Macieja Mikołajew
skiego i Dariusza Gra
czyka2. Zaproponowa
li oni, że składnikiem 
wtórnym układu po
wodującym zaćmienia 
może być ciemny dysk 
pyłowy wokół ciała 
centralnego o niskiej 
jasności. Zakrycie 
gwiazdy przez nieprze
zroczyste wewnętrzne 
partie dysku powodo
wałyby centralną, głę
boką część zaćmienia 
charakteryzującą się 
szybkimi zmianami, 
podczas gdy półprze
zroczyste obszary ze
wnętrzne odpowiada
łyby za rozległe, .atmosferyczne’ ’ skrzydła 
zaćmień. Nachylenie dysku w stosunku 
do kierunku widzenia obserwatora oraz 
względem kierunku ruchu miałyby w tym 
modelu ulegać zmianie na skutek prece
sji. Powodowałoby to zmiany pola pro
jekcji dysku na sferę niebieską oraz 
zmiany w jego głębokości optycznej. 
Taki mechanizm tłumaczyłby zmiany 
głębokości i czasu trwania zaćmień. Po
nieważ zaćmienia są niecentralne (za
chodzą przy niezerowej wartości para
m etru  zderzen ia), k rzyw e b lasku  
obserwowane podczas zaćmień są asy
metryczne. Opisany tu pokrótce model 
mógłby wyjaśnić płytkie (0m,6) zaćmie
nie z płaskim dnem z 1969 r., jeżeli 
przyjąć, że dysk był wówczas zorien
towany względem obserwatora niemal 
dokładnie krawędzią i bez istotnego na
chylenia względem kierunku ruchu.

2 M ikołajewski, M. & Graczyk, D., 1999, 
MNRAS, 303, 521.

Tak specyficzna konfiguracja dysku 
byłaby bardzo podobna do geometrii 
zaćmień w układzie £ Aurigae3. Układ 
ten doświadcza obecnie fazy egresu pod
czas trwającego około 2 lat zaćmienia, 
które powtarzają się z rekordowo dłu
gim, 27-letnim okresem orbitalnym. 
EE Cep może być podobnym układem. 
Zaćmienia obserwowane w systemie 
e Aur są również płytkie, niemal szare 
i posiadają fazę płaskiego dna. Tego ro
dzaju rozległe układy z dyskiem pyło
wym jako ciałem zaćmiewającym są 
niezwykle rzadkie i poza dwoma wyżej 
wspomnianymi znany jest tylko jeszcze 
jeden obiekt, M2-29, który zdaje się 
wykazywać pewne podobieństwa4.

3 Zainteresowanych odsyłam do strony interne
towej kampanii obserwacyjnej zorganizowanej 
przez R. E. Stencela i J. L. Hopkinsa: 
http://www.hposoft.com/Campaign09.html
4 Zobacz np.: http://arxiv.org/abs/0807.0028, 
http://arxiv.org/abs/1001.5387.
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Kampania obserwacyjna 2003 
— przesłanki za szybką 
rotacją gwiazdy i przerwą 
w dysku

Hipoteza o precesującym dysku jako 
ciałem zaćmiewającym wymagała po
twierdzenia i głównie dla osiągnięcia tego 
celu została zorganizowana kampania ob
serwacyjna na okoliczność zaćmienia 
w 2003 r. (E = 9). Dziesięć instrumentów 
w czterech krajach europejskich wzięło 
udział w obserwacjach fotometrycznych 
(tab. 1), uzyskując bardzo dobrej jako
ści dane o dobrym pokryciu czasowym. 
Na rys. 3 zaprezentowano krzywe bla
sku składające się łącznie we wszystkich 
pasmach UBV(R1)C z około 800 indy
widualnych ocen jasności. Niespodzie
wanie zaćmienie okazało się bardzo 
płytkie, lecz zgodnie z oczekiwaniami 
było niemal szare. Głębokość zaćmie
nia zmieniała się od około 0m,7 do 0m,5 
odpowiednio w filtrach U  oraz /. W wy
niku kampanii po raz pierwszy stała się 
możliwa analiza ewolucji wskaźników 
barwy podczas zaćmienia. Ujawniły się 
dwa niebieskie maksima około 9 dni 
przed i po minimum zaćmienia, którym 
towarzyszą wyraźne cechy w krzywej 
blasku B (strzałki na rys. 4). W zrozu
mieniu pochodzenia tych struktur pomo
gły widma. W obserwacjach spektrosko
powych w okolicy tego zaćm ienia 
wzięło udział 6 instrumentów o średni
cach zwierciadeł około 2 m. Uzyskano 
najlepsze jak dotychczas pokrycie ob
serwacjami spektroskopowymi. Anali
zując kształt profili linii Balmera i linii 
Feli, doszliśmy do wniosku, że gorący 
składnik jest bardzo szybko ratującą

gwiazdą Be otoczoną 
emisyjnym pierście
niem gazowym. Pro
file linii wodorowych 
sąznacząco rotacyjnie 
poszerzone. Porówna
nie profili linii absorp
cyjnych serii Balmera 
H8-H11 z profilami 
teoretycznymi daje 
prędkość rotacji vsin/ 
= 350 km/s (rys. 5), co 
jest wartością bardzo 
b lisk ą  k ry tycznej 
prędkości rotacji dla 
olbrzym a typu B5. 
Tak szybko ratująca 
gwiazda będzie silnie 
pociemniona na rów
niku na skutek działa
nia efektu pociemnie
nia grawitacyjnego 
von Zeipela. Wartość 
stosunku temperatury 
z obszaru biegunowe
go do tej w obszarze 
równikowym może 
dochodzić nawet do 
około 3/2. Średnia 
temperatura efektyw
na fotosfery gwiazdy 
w układzie EE Cep to 
około 15000 K. Róż
nice temperatury po
m iędzy obszarem  
biegunowym i równi
kowym mogą w tym 
przypadku osiągnąć 
około 5 -6  tysięcy 
stopni. Taka charakte
rystyka tarczy gwiaz-
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Rys. 3. Krzywe blasku UBV(RI)C uzyskane dziesięcioma telesko
pami ulokowanymi na terenie Europy podczas zaćmienia w 2003 r. 
(E = 9). Zaprezentowane zostały jasności różnicowe (Var— comp.)
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Rys. 4. Krzywa zmian jasności w paśmie B podczas zaćmienia 
z 2003 r. (E = 9) i towarzyszące im zmiany we wskaźnikach barwy. 
Punkty reprezentują średnie arytmetyczne pomiarów otrzymanych 
tej samej nocy w takich samych pasmach fotometrycznych

Tab. 1. Zestawienie obserwatoriów zaangażowanych w obserwacje fotoelektryczne (w większości CCD; symbol * 
oznacza te przypadki, w których jako odbiornik był użyty fotopowielacz) podczas i w pobliżu zaćmień EE Cep 
w latach 2003 (E = 9) i 2008/9 (E = 10). Oznaczenia kolumn: — średnica zwierciadła, P — pasma fotometrycz- 
ne, E —  numery epok, w których obserwowano, N —  liczba indywidualnych wyznaczeń jasności.

Obserwatorium (kraj) P E N Obserwatorium (kraj) <J>[m] P E N
Altan (Czechy) 0,2 BVRI 10 60 Piszkestetó (Węgry) 0,6 BVRI 9 12
Ateny (Grecja) 0,4 BVRI 9 10 176 Piwnice (Polska) 0,6* UBVRI 9 317
Białków (Polska) 0,6 BVRI 9 10 75 Piwnice (Polska) 0,6 UBVRI 10 352
Green Island (Cypr) 0,35 BVRI 10 35 Rolling Hills (USA, FL) 0,25 BV 10 80
Hankasalmi (Finlandia) 0,4 BVRI 10 28 Rozhen (Bułgaria) 2 UBVRI 910 20
llston (UK) 0,35 BVRI 10 68 Rozhen (Bułgaria) 0,5 UBVRI 9 10 33
Kraków (Polska) 0,5 UBVRI 9 10 336 Rozhen (Bułgaria) 0,6* UBV 9 18
Kryoneri (Grecja) 1,2 UBVRI 9 10 42 Rozhen (Bułgaria) 0,6 UBVRI 10 34
GRAS (USA, NM) 0,3 B V I 10 127 Skinakas (Grecja) 1.3 UBVRI 9 44
Navas de Oro (Hiszpania) 0,35 V 10 16 Sonoita (USA, AZ) 0,5 BVRI 10 349
Ostrava (Czechy) 0,2 BVRI 10 24 Suhora (Polska) 0,6 UBVRI 10 196
Ostrava (Czechy) 0,3 BVRI 10 4 Tenagra-ll (USA, AZ) 0,81 UBVRI 10 20
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dy dostarcza sposobności wyjaśnienia ob
serwowanych we wskaźnikach barwy po- 
niebieszczeń. Wyobraźmy sobie, że za
ćmiewający dysk jest podzielony na 
dwie części wskutek obecności w nim 
kolistej przerwy. Wówczas podczas za
ćmienia powinny wystąpić niebieskie 
maksima, gdyby tylko któryś z gorących 
obszarów biegunowych pojawił się 
w przerwie. Układ EE Cepjestjedynym 
w swoim rodzaju unikatem nie mającym 
odpowiednika wśród znanych nam sys
temów. Nie istnieją więc gotowe narzę
dzia, których można by użyć do jego wy- 
modelowania. Dlatego musieliśmy 
stworzyć własny kod numeryczny po
zwalający uwzględniać spłaszczoną na
turę gwiazdy oraz precesujący dysk, 
w którym mogą wystąpić koncentrycz
ne przerwy i/lub otwór centralny. Rys. 6 
przedstawia wynik zastosowania tego 
kodu dla stworzenia modelu zaćmień 
szybko rotującej gwiazdy przez lity 
dysk. Taki model pozwala dobrze wy
jaśnić asymetrię zaćmienia, nie spraw
dzając się jednak dla obserwowanych 
zmian kolorów. Przyjęto płaski dysk 
z rozkładem gęstości jak r 2. Analogicz
ny model, lecz dla przypadku z dys
kiem podzielonym na dwie części przez 
występującą w nim kolistą przerwę, jest 
zaprezentowany na rys. 7. Przerwa 
w dysku pozwala dość dobrze wyjaśnić 
zmiany kolorów, umożliwiając wyge
nerowanie efektu o adekwatnej ampli
tudzie. Rozważane modele były jednak 
zbyt uproszczone, w szczególności for
muła przyjęta dla opisu rozkładu gęsto
ści w dysku. Dlatego też próby jedno
czesnego rozwiązania krzywych blasku 
i krzywych wskaźników barwy nie dają 
ostatecznie satysfakcjonujących rezul
tatów.

Kampania obserwacyjna 
2008/9

Kampania obserwacyjna z 2003 r. nie 
przyniosła rozstrzygających odpowiedzi 
na szereg kwestii, między innymi: 1) nie 
można było bez wątpliwości potwier
dzić słuszności hipotezy o precesji dys
ku, 2) potwierdzenia wymagała hipote
za o obecności w nim przerwy, 3) 
nieznana pozostawała natura ciała cen
tralnego dysku oraz to, jak znaczący 
mógłby być wkład obiektu zaćmiewa
jącego do całkowitego strumienia 
w podczerwieni. Nadzieję uzyskania od
powiedzi na te pytania pokładaliśmy 
w nadchodzącym kolejnym zaćmieniu, 
przypadającym na przełom lat 2008/9 
(E = 10). Na apel o obserwacje uzyska
liśmy bardzo silny odzew. W obserwa
cjach fotometrycznych wzięło udział 
ponad 50 obserwatorów posługujących 
się 20 teleskopami ulokowanymi w Eu
ropie i Ameryce Północnej (tab. 1). 
Wyniki w toku kampanii były systema
tycznie prezentowane na specjalnie de
dykowanej stronie internetowej5. Uzy
skano najlepsze jak dotychczas pokrycie 
obserwacjami fotometrycznymi. Na pre
zentowane na rys. 8 krzywe blasku skła
da się łącznie ponad 1600 indywidual
nych wyznaczeń jasności. Jakość 
uzyskanej fotometrii jest doskonała, się
gając dokładnością tysięcznych części 
magnitud. Ostatnia kampania swój suk
ces zawdzięcza dużemu zaangażowaniu 
w obserwacje fotometiyczne zarówno 
obserwatoriów profesjonalnych, jak 
i niedużych teleskopów amatorskich. Na 
rys. 9 jest przedstawiony histogram 
określający zaangażowanie w obserwa
cje teleskopów o różnych aperturach 
oraz ilość uzyskanych nimi danych po
miarowych. W rozkładzie występują 
dwa maksima: pierwsze, przy rozmia

rze apertury 30- 
-3 5  cm, powstało 
przede wszystkim za 
sprawą zaangażowa
nia teleskopów ama
torskich; za drugie 
m a k s i m u m  przy 
60 cm odpowiadają 
obserwatoria profe
sjonalne. Zaćmienie 
2008/9 wzbudziło 
także zainteresowa
nie miłośników astro
nomii, wykonujących 
obserwacje wizualne. 
Na rys. lOjestzapre-

Rys. 5. Profile linii Balmera H10 i H11 w widmie uzyskanym 11 VIII 
2003 r. w obserwatorium SPM w Meksyku. Linią ciągłą jest ukaza
ne widmo syntetyczne otrzymane z zastosowaniem następujących 
wartości parametrów gwiazdy: Te(f = 15000 K, logg = 3,5, Fe/H = 0 
i v«in/= 350 km/s. Dla porównania są ukazane modele odpowiada
jące innym prędkościom rotacji vsin/' = 300 km/s (linia przerywana) 
i 400 km/s (linia przerywano-kropkowana)

— 1---------- '—JD = 2452831.37

52740 52760 52780 52800 52820 52840 52860 
JD-2400000

Rys. 6. Model zaćmienia szybko rotującej 
gwiazdy przez lity dysk. Na górnym panelu 
ukazany jest obraz rzutu uktadu na sferę nie
bieską. Biegunowe (gorące) i równikowe 
(chłodne) obszary gwiazdy oraz wewnętrz
ne (nieprzezroczyste) i zewnętrzne (półprze
zroczyste) obszary dysku są oznaczone róż
nymi odcieniami. Rozmiar jest wyrażony 
w promieniach słonecznych. Panele poniżej 
ukazują uzyskane podczas zaćmienia 
w 2003 r. różnicową krzywą blasku B (pośrod
ku) i krzywą zmian wskaźników barwy B-/c 
(na dole). Linią ciągłą jest naniesiony model 
syntetyczny

i ---------- 1---------- 1—
/  JD “  2452834.43
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Rys. 7. Modele zaćmienia szybko ratujące 
gwiazdy przez dysk z przerwą. Rola paneli 
i oznaczeń jest taka sama jak w przypadku 
rys. 6. Linią przerywaną jest zaznaczony 
wynik uzyskany poprzez jednoczesne dopa
sowanie do krzywych blasku i kolorów. Linia 
ciągła reprezentuje wynik dopasowania do 
samych tylko wskaźników barwy

zentowana krzywa blasku uzyskana 
przez Stanisława Swierczyńskiego, Han- 
sa-Gorana Lindberga oraz sześć osób 
z belgijskiej grupy obserwatorów 
gwiazd zmiennych W S  Belgium6. Sto
sunkowo mała dokładność obserwacji 
wizualnych — zdecydowanie przegry
wają one w konfrontacji z obserwacja
mi fotoelektrycznymi — uniemożliwia

5 Strona kampanii 2008/9: 
http://www.astri.uni.torun.pl/~cgalan/EECep/

6 http://www.vvs.be/wg/wvs/index_en.php
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ich wykorzystanie w  naszych dalszych 
analizach. Niemniej jednak należy zwró
cić uwagę na to, że dobrze oddają one 
podstawowe cechy zaćmienia (jego płyt
kość i asymetrię). W  razie braku zainte
resowania ze strony obserwatoriów dys
ponuj ących now oczesnym  sprzętem , 
obserwacje wizualne m ogą być bezcen
ne jako jedyne źródło informacji o zja
wisku, czego przykład mieliśmy już cho
ciażby w  przypadku zaćmienia EE Cep 
z 1992 roku (E = 7).

Ostatnie zaćmienie zupełnie niespo
dziewanie okazało się być najpłytszym 
w  historii obserwacji EE Cep, osiągając 
w  paśmie U  głębokość około 0m,5. Ce
chy obserwowane podczas poprzednie
go zaćmienia powtórzyły się (strzałki na 
rys. 11). Ponownie we wskaźnikach bar
wy są widoczne dwa poniebieszczenia. 
Zmieniły się nieco intensywności i faza 
występowania tych cech, co zapewne 
może być wiązane z powodowaną pre
cesją zm ianą przestrzennej orientacji 
dysku. Garb obserw ow any na gałęzi 
opadającej tego zaćmienia i towarzyszą
ce m u poniebieszczenie są jednak zbyt 
silne, aby mogły być tłumaczone w y
łącznie wpływem przerwy w dysku. Te
stowana jest właśnie nowa idea, zgod
n ie z k tó rą  za  po w stan ie  tej cechy  
mogłaby odpowiadać niejednoczesność 
z a ć m ie w a n ia  g o rą c y c h  b ie g u n ó w  
gwiazdy —  w tym scenariuszu cecha ta 
byłaby wynikiem nałożenia się na sie
bie dw u różniących się  g łębokością

(pierwsze płytsze i drugie głębsze), prze
suniętych o kilka dni minimów.

Dyskusja porównawcza 
wyników obserwacji ostatnich 
zaćmień

Porównanie precyzyjnej fotometrii 
i spektroskopii uzyskanej podczas dwóch 
ostatnich zaćmień (rys. 13) prowadzi do 
interesujących wnio
sków. Zaćmienia oka
zały się być dłuższe 
niż oczekiwaliśmy—  
w obu przypadkach 
czas trwania zmian fo- 
tometrycznych wyno
si około 90 dni. Za
ćmienia zaczynają się 
i kończą płytkimi mi
nim am i (strzałki na 
rys. 13), które cechu
je  powtarzalność z cy
klu na cykl. Ś w i a d 
c z y ć  t o  m o ż e  
o istnieniu w  struktu
rze dysku dodatko
wego, zewnętrznego 
pierścienia. Możliwa 
w ielop ierśc ien iow a 
struktura dysku suge
ruje istnienie jakichś dość masywnych 
ciał krążących wewnątrz przerw, które 
byłyby odpowiedzialne za ich uformo
wanie się poprzez analogię do układu 
pierścieni Saturna, gdzie za każdy pier
ścień zdają się być odpowiedzialne ja 

kieś księżyce plane
ty. W dysku EE Cep 
mogłyby to być mało- 
masywne gwiazdowe 
obiekty (brązowe kar
ły?), ale biorąc pod 
uwagę, że masywna 
gwiazda Be w ukła
dzie sugeruje raczej 
je g o  m ło d y  w iek , 
możliwe, że jesteśmy 
w łaśn ie  św iadkam i 
formowania się planet 
w  w o k ó łg w ia z d o -  
wym dysku.

Podczas zaćm ień 
w  profilu linii emisyj
nej H a oraz w  absorp- 
c jach  d u b le tu  
sodowego N al poja
w iają się dodatkowe 
składniki absorpcyj
ne, k tó re  podobn ie  
ew oluują, nasila jąc

się wraz z postępem zaćmienia i osią
gając maksymalne natężenie w  pobliżu 
fotometrycznego minimum. Linie du
bletu sodowego posiadają wieloskład
n ik o w ą  s tru k tu rę  z p rzy n a jm n ie j 
dwoma dodatkowymi składnikami ab
sorpcyjnymi. W idma z ostatniego za
ćmienia sugerują, że taki charakter ewo
lucji linii absorpcyjnych jest podobny

podczas każdego cyklu. Unikalne w id
m o u z y s k a n o  p rz e d  z a ć m ie n ie m  
z 2003 r. przy fazie -0 ,975, na którym 
linie Nal pokazują profile P Cyg. Jeżeli 
byłby to ślad wypływu z gwiazdy Be, 
może to znaczyć, że zaćmienia wystę
pują względnie blisko fazy peryastronu. 
Gwiazda Be ratująca z prędkością bliską 
krytycznej musi doświadczać ciągłego 
radialnego wypływu gazu z równika, co 
jest potwierdzone obecnością emisyjne
go pierścienia gazowego. W  przypadku 
istotnie ekscentrycznej orbity w pobli
żu peryastronu gwiazda powinna tracić 
duże ilości gazu. Faktycznie w fazach 
dalekich od zaćm ienia (-0 ,17 , -0 ,25) 
obserwowaliśmy pojawianie się absorp
cji nałożonych na linię emisyjną H a, co 
może wskazywać na obecność w  syste
mie dużych ilości rozproszonych obło
ków materii gazowej.

W  Piwnicach prowadzimy ciągły fo- 
tometryczny monitoring EE Cep, dzię
ki czemu poza zaćmieniami ujawniły się 
in teresu jące zm ienności w filtrze I. 
Wkrótce po ostatnich zaćmieniach przy 
fazie około 0,2 występują znaczące po
jaśnienia (rys. 12). Obserwacja zjawiska 
po zaćmieniu w 2003 r. i odosobnione 2 
punkty po zaćm ieniu w cześniejszym

Rys. 9. Histogram ukazujący jak wielu teleskopów o różnych aper- 
turach użyto do fotometrii CCD podczas ostatniego (E = 10) za
ćmienia i ilości uzyskanych nimi ocen jasności
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Rys. 10. Wizualna krzywa blasku ostatniego (E = 10) zaćmienia 
EE Cep
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Rys. 8. Krzywe blasku UBV(RI)C uzyskane dwudziestoma tele
skopami ulokowanymi na terenie Europy i Ameryki Północnej 
podczas zaćmienia na przełomie 2008 i 2009 r. (E = 10). Zapre
zentowane zostały jasności różnicowe (Var — comp.) względem 
gwiazdy porównania BD+55°2690
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Rys. 11. Krzywa zmian jasności w paśmie B podczas zaćmienia 
z 2009 r. (E = 10) i towarzyszące im zmiany we wskaźnikach 
barwy

Rys. 12. Krzywa różnicowa w paśmie / uzyskana w Piw
nicach na przestrzeni 13 lat. Poziom zerowy odpowiada 
średniej jasności poza zaćmieniami

w 1997 r. skłaniały nas do przypuszczeń
0 ich powtarzalności. Te bardzo niepew
ne przewidywania zyskały potwierdze
nie w bieżącej epoce. Powtarzalność
1 szybki przebieg zjawiska skłania do 
spekulacji, że mogłoby ono być zwią
zane z efektami bliskości w pobliżu 
przejścia przez peryastron. Orbita może 
być znacząco ekscentryczna. Interesu
jąca korelacja —  im silniejsze pojaśnie
nie w paśmie /przy fazie -0,2, tym głęb
sze poprzedzające go zaćmienie —  
może być rezultatem zmian projekcji 
dysku. Stanowiłoby to dodatkowy argu
ment obserwacyjny przemawiający za 
precesją dysku. Dość duża amplituda 
omawianych pojaśnień wskazuje, że 
wkład ciemnego składnika (dysk i/lub 
ciało centralne) do całkowitego strumie
nia w paśmie 1 musi być znaczący. W bli
skiej podczerwieni (pasma JHK) chłod
ny sk ładn ik  m ógłby zdom inow ać 
obserwowane strumienie. Istnieją więc 
szanse na dokonanie bezpośredniej de
tekcji promieniowania od nigdy dotych
czas nie obserwowanego składnika po
wodującego zaćmienia. W tym celu 
należałoby przeprowadzić podczerwo
ne obserwacje w czasie około rok po za
ćmieniu.

EE Cep jako kuzyn 
e Aurigae

Nasze najnowsze wyniki potwier
dzają istnienie podobieństwa pomiędzy 
EE Cep i układem e Aurigae, sugerowa
nego w 1999 r. przez dra Macieja Miko
łajewskiego i Dariusza Graczyka. Uzna
w any d o ty ch czas  za n a jb a rd z ie j 
prawdopodobny model układu e Aur 
zakładał, że składa się on z nadolbrzy- 
ma typu F0 o masie bliskiej 15 M0 i re
zydującego w centrum dysku układu 
podwójnego gwiazd typu B. Analizując 
rozkład energii w widmie układu, opie
rając się na nowych pomiarach podczer
wonych Kosmicznego Teleskopu S p i- 
tz e r a  o ra z  d o s tę p n y c h  d a n y c h  
archiwalnych, Hoard i inni7 wykazali, 
że bardziej prawdopodobny jest wariant 
modelu małomasywnego z gwiazdą 
post-AGB typu F (~3M0) i pojedyn
czym gorącym karłem B5V (~6M 0) 
w centrum dysku. Badania interferome
tryczne Kloppenborga i innych8 przy 
użyciu interferometru CHARA pozwo
liły uzyskać obrazy dysku na tle tarczy

7 Hoard, D.W., Howell, S.B., Stencel, R.E., 2010, 
AJ, 714,459.

8 Kloppenborg, B., i inni, 2010, arXiv: 1004.2464.

zaćmiewanej gwiaz
dy, w odstępach oko
ło miesiąca, podczas 
ingresu trwającego 
obecnie zaćmienia.
Oszacowali oni war
tość stosunku mas 
składników układu 
(M?/M b ~0,62) oraz 
całkowitą masę dys
ku jak o  po rów ny
walną z masą Ziemi.
Dysk pyłowy ma pro
mień około ~3,8 AU
i powinien być zdo
minowany przez ziar
na o rozmiarach prze
kraczających ~10 /um.
Ze względu na po
dobnie szary charak
ter zaćm ień , dysk 
w układzie EE Cep 
powinien być zbudowany 
z podobnego materiału o po
dobnie dużych ziarnach. Jed
nak niemal na pewno będzie 
on miał dużo mniejszy (kil
k a k ro tn ie )  p ro m ień , ze 
względu na to, że układ ma 
dużo ciaśniejszą orbitę, przy 
podobnie dużej sumie, lecz 
drastycznie większym kon
traśc ie  m as składników .
Kwestia pochodzenia dysku 
w układzie EE Cep nie jest 
obecnie jasna, podczas gdy 
w przypadku e Aur wiadomo już, że po
wstał on w wyniku transferu masy z ode- 
woluowanej gwiazdy, pierwotnie bar
dziej masywnej (obecnie post-AGB typu 
F), na wtórny wówczas składnik (obec
nie masywniejsza gwiazda B5V). Wie
my jednak, że układ EE Cep jest młody. 
Dysk jest więc zapewne pozostałością 
po form ow aniu się układu. Układ 
EE Cep znajduje się w kilkakrotnie 
większej odległości niż e Aur, a zaćmie
wana gwiazda ma kilkanaście razy 
mniejszy promień i jest dużo gorętsza. 
Wykonanie obserwacji interferome
trycznych, które miałyby doprowadzić 
do detekcji dysku podczas zaćmienia, 
jest obecnie poza zasięgiem możliwo
ści technicznych. Uzyskanie orbity 
spektroskopowej jest także nie lada wy
zwaniem ze względu na wczesny typ 
widmowy widocznego składnika oraz 
bardzo małą spodziewaną amplitudę 
zmian prędkości radialnych na pozio
mie kilku do kilkunastu km/s. Co wy

daje się być w zasięgu obecnych moż
liwości i na czym w najbliższym cza
sie powinny być zogniskowane bada
nia układu EE Cep, to obserw acje 
podczerwone celem próby detekcji 
składnika wtórnego układu. Zapewne, 
jeszcze przez dziesięciolecia układ 
EE Cephei będzie źródłem intrygują
cych zagadek, podobnie jak fascynują
ca i wciąż tajemnicza, mimo ponad 200 
lat badań, e Aurigae.

Do napisania niniejszego artykułu zostały 
wykorzystane dane obserwacyjne uzyskane 
przez szeroką rzeszę prawie 90 obserwato
rów, w ramach dwu kampanii obserwacyj
nych. Wszyscy Oni są współautorami pre
zentowanych wyników. Autor niniejszego 
artykułu chce złożyć Im serdeczne podzię
kowania za zaangażowanie w badania ukła
du EE Cep. Wyniki prezentowane w bieżą
cym artykule stanowią część rezultatów 
publikowanych w dużej pracy, sygnowanej 
przez wszystkich członków kampanii, złożo
nej niedawno do recenzji w „Astronomy 
& Astrophysics
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Sylwester Kołomański

strona 
światła

Od połowy XX w., 
dzięki lampom wyładowczym, 
możemy niemalże zmieniać 
noc w dzień, a miasta stały się 
wyspami światła, które z orbity 
łatwo dostrzec na nocnej 
części Ziemi. Można 
powiedzieć, ż,c człowiek 
pokonał ciemność, która 
od zawsze wzbudzała w nim 
lęk. Wydawałoby się, 
że to dobrze, ale... 
właśnie zaczynamy rozumieć, 
że ciemność nocy jest 
potrzebna przyrodzie i nam, 
więc powinniśmy ją  chronić. 
Nierozsądne używanie 
sztucznego światła 
doprowadziło do zjawiska 
zwanego zanieczyszczeniem 
światłem. Skala jego jest 
na tyle duża, że należy je  
zaliczyć do takich problemów 
jak chemiczne 
zanieczyszczenie atmosfery, 
wody i gleby. Nadmiar 
sztucznego światła 
przesłania nam też widok 
na Wszechświat.

Lęki z przeszłości
Termin „zanieczyszczenie światłem” 

wydaje się trochę dziwny —  słowa „za
nieczyszczenie” i „światło” jakoś nie 
pasują do siebie. Światło wywołuje po
zytywne skojarzenia i nie przywołuje na 
myśl jakiegokolwiek zanieczyszczenia. 
Równie zaskakujące może być nama
wianie do ochrony naturalnej ciemno
ści nocy.

Nasze odczucia wynikają z głęboko 
zakorzenionej w nas symboliki światła 
i ciemności. Światło symbolizuje życie, 
dobro, radość, prawdę itp. Natomiast 
ciemność jest symbolem śmierci, zła, 
smutku, kłamstwa... Taka symbolika 
światła i ciemności wynika stąd, że je 
steśmy gatunkiem, który od początku 
swego istnienia był aktywny w dzień i do 
takiej aktywności dobowej jesteśmy 
przystosowani. Nasz najważniejszy 
zmysł— wzrok— słabo działa w ciem
ności. Noc była więc dla prehistorycz
nego człowieka bardziej niebezpieczną 
porą niż dzień. W ciemności trudniej 
było się orientować i dostrzec niebez
pieczeństwo grożące ze strony drapież
ników. Zdobycie umiejętności posługi
wania się ogniem było również ważne, 
dlatego że dało człowiekowi pewną 
możliwość obrony przed niebezpieczeń
stwami ciemności. Późniejszy rozwój

cywilizacyjny to również historia coraz 
doskonalszych źródeł sztucznego świa
tła, które umożliwiły nam wydłużenie 
okresu aktywności na noc.

Pomimo że zyskaliśmy „władzę” nad 
ciemnością, lęk przed nią pozostał, jest 
on wpisany w ludzką naturę. Daje o so
bie znać wtedy, gdy musimy przejść sła
bo oświetloną uliczką, ciemnym par
kiem lub gdy nagle gaśnie światło 
w naszym domu. Aby zrozumieć, że 
nadmiar sztucznego światłajest szkodli
wy a ciemność jest potrzebna, musimy, 
choć na chwilę, zapomnieć o naszym 
lęku przed nią i spojrzeć na problem z in
nej perspektywy. Od samego początku 
istnienia Ziemi obecne jest na niej cią
głe następowanie po sobie dnia i nocy. 
Życie, które powstało na naszej plane
cie, przystosowało się do tych cyklicz
nych zmian, tak jak przystosowało się 
do obecności innych nieożywionych ele
mentów środowiska naturalnego. Ciem
ność (i światło) jest więc takim samym 
elementem tego środowiska jak powie
trze, gleba, woda, skały itd. Jeżeli za
tem chronimy środowisko naturalne 
przed negatywnymi skutkami działalno
ści człowieka, to ochronie powinna pod
legać również ciemność nocna, zagro
żona n ieum iejętnym  stosow aniem  
sztucznego światła.
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Fot. 1. Nocne zdjęcie satelitarne Europy. Wyraźnie widoczne są duże miasta europejskie i linia brzegowa kontynentu. Źródło: C. Mayhew 
& R. Simmon (NASA/GSFC), NO AA/ NGDC, DMSP Digital Archive

Jasne źródło problemu
Zaledwie nieco ponad 100 lat temu 

każdy, wychodząc przed swój dom 
w pogodną noc, mógł na niebie zoba
czyć tysiące gwiazd i Drogę Mleczną. 
Nocne niebo było dostępne w pełni swej 
okazałości niezależnie od tego, czy ktoś 
mieszkał na wsi, czy w mieście. Dziś 
już tak nie jest. W obszarach najbardziej 
zurbanizowanych jasność nocnego nie
ba okazuje się być tak duża, że widocz
ne są tylko nieliczne, najjaśniejsze 
gwiazdy i planety oraz Księżyc. Obec
nie około 50% mieszkańców Unii Eu
ropejskiej żyje na obszarach, w których 
niebo nigdy nie jest ciemniejsze niż jak 
podczas pełni Księżyca.

Gdzie dokładnie leży źródło tego pro
blemu i jak bardzo jest on poważny? 
Odpowiedź na te dwa pytania odnoszą
ce się do zanieczyszczenia światłem sta
nowią zarazem odpowiedź na pytanie, 
czy jest sens podejmować działania 
mające na celu zmniejszenie tego zanie
czyszczenia oraz jak to zrobić.

Źródłem zanieczyszczenia światłem 
jest tzw. oświetlenie zewnętrze (oświe
tlenie uliczne, parkowe, terenów prze
mysłowych, reklam, iluminacja budyn
ków itp.), które:

—  jest nieodpowiednio osłonięte lub źle 
skierowane,
—  jaśniejsze niż jest to potrzebne lub 
działa w czasie, gdy jest zbędne. 
Można to też ująć inaczej: sztuczne 
światło w nieodpowiednim miejscu, cza
sie i w nadmiernej ilości staje się zanie
czyszczeniem. Krótka definicja zanie
czyszczenia światłem może być też taka: 
Zanieczyszczenie światłem to używane 
przez człowieka w nocy sztuczne świa
tło, które nie służy nikomu, nie jest po
trzebne i może stanowić utrudnienie, 
a nawet zagrożenie.

Ciemna strona światła
Światło zagrożeniem? Z dotychcza

sowych rozważań wynika jedynie, że 
zanieczyszczenie ogranicza widoczność 
obiektów astronomicznych na ziemskim 
niebie. Gdyby pozostać tylko przy tym, 
to z punktu widzenia ogółu społeczeń
stwa, całą sprawę zanieczyszczenia 
światłem można by spokojnie zlekcewa
żyć. Współczesna cywilizacja ma już 
mnóstwo różnych problemów ekolo
gicznych, ekonomicznych i politycz
nych. Problem, czy widać w miastach 
na nocnym niebie 100 czy 1000 gwiazd, 
wydaje się być w tej skali zaniedbywal- 
ny. Ponadto jasno oświetlone ludzkie

osady są symbolem postępu, rozwoju 
cywilizacyjnego, a łunę światła na mia
stami możemy uważać za drobny efekt 
uboczny. To, że widzimy na niebie mniej 
gwiazd, jest niewielką ceną za jasne, 
bezpieczne ulice.

Niestety, nie chodzi tu tylko o ciem
ne niebo, a miejska łuna światła, jak się 
zaraz przekonamy, jest takim samym 
symbolem postępu, jak gęsty dym uno
szący się z fabrycznych kominów i rze
ki „wzbogacone” ściekami. Skutki za
nieczyszczenia światłem przejawiają 
się w wielu dziedzinach życia i doty
kają nas wszystkich, niezależnie od 
tego, czy lubimy obserwować nocne 
niebo, czy nie. Odpowiedzmy, więc na 
pytanie, komu i dlaczego zanieczysz
czenie światłem szkodzi. Zacznijmy 
jednak od astronomii.

Astronomia
Zanieczyszczenie światłem stanowi 

oczywiście problem dla ludzi pragną
cych prowadzić obserwacje ciał niebie
skich. Zawodowi astronom owie są 
zmuszeni budować nowoczesne obser
watoria na odludziach, gdzie jest wy
starczająco ciemno. Niektóre ze star
szych obserwatoriów, położone zbyt 
blisko miast lub w ich obrębie, nie na-
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dają się obecnie do prowadzenia profe
sjonalnych obserwacji. Zanieczyszcze
nie światłem doskwiera też obserwato
rom amatorom. Aby znaleźć się pod 
nocnym niebem odpowiadającym ich 
potrzebom, zmuszeni są czasem do po
konywania dużych odległości. Choć 
negatywny wpływ zanieczyszczenia 
światłem na obserwacje astronomiczne 
dotyka tylko względnie niedużej grupy 
ludzi, ale podawany jest tu jako pierw
szy z powodów historycznych. Astrono
mia była pierwszym miejscem, w któ
rym zanieczyszczenie to rozpoznano 
jako uciążliwe, a astronomowie jako 
pierwsi zaczęli zwracać uwagę społe
czeństwa na ten problem. Również obec
nie astronomowie (amatorzy i profesjo
naliści) należą do osób zaangażowanych 
w działania mające na celu ogranicze
nie zanieczyszczenia światłem.

Dla astronomii zanieczyszczenie 
światłem to nie tylko utrudnienia w pro
wadzeniu obserwacji, ale również wy
mierne straty. Sztuczne zwiększenie ja
sności nieba zmniejsza zasięg teleskopów 
w sensie minimalnej jasności obiektów 
dostępnych do obserwacji. Większy, 
droższy teleskop przy jaśniejszym niebie 
może mieć gorszy zasięg niż mniejszy 
i tańszy znajdujący się pod naturalnie 
ciemnym niebem. Wzrost zanieczyszcze
nia światłem powoduje zatem spadek 
wartości sprzętu obserwacyjnego nie tyl
ko pod względem naukowym, ale rów
nież finansowym.

Pozostałe skutki zanieczyszczenia 
światłem mają znacznie szerszy zasięg.

Bezpieczeństwo
Lampy świecące wprost do oczu po

wodują zjawisko olśnienia. Zjawisko to 
wynika ze zbyt dużej jasności źródeł 
światła lub z dużego kontrastu pomię
dzy miejscam i oświetlonym i jasno 
a oświetlonymi słabo lub wcale. Olśnie
nie sprawia, że oko nie może dostoso
wać się do dużych różnic w jasności. 
Efektem tego jest uczucie dyskomfortu 
i mniejsza możliwość widzenia ciem
niejszych obszarów. Nadmierne, nie
równomierne i olśniewające oświetlenie 
drogowe może zmniejszać też zdolność 
widzenia uczestnikom ruchu drogowe
go oraz odwracać ich uwagę od prze
szkód, przyczyniając się do powstawa
nia wypadków. Źle zaprojektowane 
oświetlenie uliczne w pobliżu lotnisk 
może być mylące dla pilotów, a tym sa
mym niebezpieczne.

Kilka słów 
o terminologii

Najczęściej, gdy mowa jest o za
nieczyszczeniu światłem, pojawia 
się termin „ciemne niebo”. Dzieje 
się tak z dwóch powodów:
— Po pierwsze, o zanieczyszcze
niu światłem często mówią astro
nomowie (amatorzy i profesjona
liści), dla których ciemne nocne 
niebo mało lub wcale niezanie- 
czyszczone światłem jest niezbęd
ne dla prowadzenia obserwacji.
— Po drugie (i to jest nawet waż
niejsze), ciemność nocnego nieba 
jest bardzo dobrym, łatwo dostrze
galnym wskaźnikiem jakości noc
nego środowiska. Ciemniejsze nie
bo oznacza, że na danym obszarze 
mniejsze jest zanieczyszczenie 
światłem, a zatem nocne środowi
sko (nocna ciemność) jest mniej za
burzone przez sztuczne światło.

Biorąc pod uwagę drugi z po
wyższych punków, łatwo zrozu
mieć, że ochrona ciemnego nieba 
jest równoważna z ochroną noc
nego środowiska. Dlatego też mo
żemy zamiennie używać terminów 
„nocna ciemność" i „ciemne niebo” 
lub „ochrona nocnego środowiska” 
i „ochrona ciemnego nieba".

Przykładem tego, jak niebezpieczne 
może być złe oświetlenie jest wypadek 
lotniczy z 1 lutego 1991 r. Wieczorem 
1 lutego 1991 r. na lotnisku w Los An
geles doszło do wypadku lotniczego, 
w którym lądujący samolot USAir Fli
ght 1493 zderzył się na pasie z drugim 
samolotem, SkyWest Airlines Flight 
5569, kołującym na pozycję startową. 
Jak w każdym wypadku lotniczym, 
przyczyn jego zaistnienia było kilka, 
w tym błąd kontrolera lotu. Wśród czyn
ników sprawczych komisja badająca 
wypadek wskazała złe oświetlenie pły
ty lotniska. Oświetlenie było tak usta
wione, że powodowało olśnienie kon
trolerów lotu, utrudniając obserwację 
ruchu na płycie lotniska.

Ekologia
Brak ciemności w nocy wpływa na 

wiele aspektów zachowań flory i fauny, 
zaburzając naturalne cykle św iatła 
i ciemności (dobowe, miesięczne, rocz
ne). Zanieczyszczenie światłem może 
zakłócać orientację przestrzenną zwie
rząt, zmieniać wzajemne zależności po
między różnymi gatunkami i wpływać

na psychologię, zdobywanie pożywie
nia, rozmnażanie, komunikację oraz 
inne istotne zachowania zwierząt.

O tym jak waży jest wpływ światła 
na organizmy żywe nie trzeba nikogo 
przekonywać. Wystarczy spojrzeć na 
fotosyntezujące rośliny, które bez świa
tła nie mogą istnieć. Potrzeba ciemno
ści nie jest już tak oczywista. Badaniem 
zachowań i metabolizmu organizmów 
żywych w ciemności (np. nocnej) zaj
muje się skotobiologia. Chodzi tu nie
0 to, jaki negatywny wpływ na organi
zmy żywe ma brak światła, ale jaki jest 
pozytywny wpływ okresowego braku 
tego światła (np. w cyklu dobowym). 
Badania skotobiologiczne są podstawą 
do lepszego zrozumienia wagi ochrony 
nocnego środowiska przed zanieczysz
czeniem światłem. Głównym, ogólnym 
wynikiem tych badań jest stwierdzenie, 
że ciemność jest konieczna dla funkcjo
nowania systemów biologicznych. Ter
min skotobiologia powstał w roku 2003 
w Kanadzie podczas sympozjum „Eco
logy of the Night”.

Zdrowie
Badania wpływu światła w nocy na 

organizm ludzki prowadzi się stosunko
wo od niedawna, jednak już pierwsze 
wyniki są niepokojące. Podobnie jak 
w przypadku zwierząt, zanieczyszczenie 
światłem ma również wpływ na ludzi. 
Nadmiar sztucznego światła w nocy za
burza nasz naturalny cykl dobowy. Cho
ciaż skutki obecności sztucznego świa
tła mogą być nieznaczące w skali jednej 
nocy, to jednak „świetlny stres” wywie
rany w sposób ciągły na organizm może 
mieć negatywne, długoterminowe skutki 
zdrowotne. Wskazuje się, że zanieczysz
czenie światłem może powodować róż
ne dolegliwości, takie jak zmęczenie, 
stres, odczucie niepokoju, bezsenność. 
Nawet stosunkowo słabe światło w nocy 
może być przyczyną zaburzeń snu
1 zmniejszenia produkcji hormonu me
latoniny przez organizm. Wyniki badań 
medycznych wskazują, że nocne, sztucz
ne oświetlenie może być czynnikiem za
burzającym układ odpornościowy oraz 
czynnikiem zwiększającym ryzyko za
chorowania na raka, poprzez zmniejsza
nie ilości wytwarzanej nocą melatoni
ny. Zaskakujący jest wynik badań nad 
samobójstwami popełnianymi w kra
jach leżących w strefie polarnej, jak 
północna Skandynawia czy Grenlandia. 
Wbrew oczekiwaniom najwięcej samo-
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bójstw zdarza się nie w zimie, gdy dni 
są krótkie lub trwa noc polarna, ale la
tem, gdy dzień trwa praktycznie całą 
dobę. Jak widać, długotrwały brak ciem
ności może być poważnym czynnikiem 
zaburzającym organizm człowieka.

Ekonomia i ekologia
Złe oświetlenie oznacza marnotraw

stwo prądu elektrycznego a tym samym 
pieniędzy (prywatnych i publicznych). 
Światło, które nie świeci tam, gdzie trze
ba, kiedy trzeba łub zbyt jasno, jest tak 
samo użyteczne jak ciepło, które w zi
mie ucieka z mieszkań nieszczelnymi 
oknami, ogrzewając ulice i parki. Pła
cąc za złe lub zbędne oświetlenie, fun
dujemy sobie dodatkowe zanieczyszcze
nie atmosfery, bo energia elektryczna 
marnowana na zbędne oświetlenie rów
nież musi być wytworzona przez elek
trownie. To oznacza zwiększoną emisję 
zanieczyszczeń, poniew aż obecnie 
większość energii wytwarzana jest przez 
elektrownie pracujące na paliwach ko
palnych.

Kultura i estetyka
Zanieczyszczenie światłem zdecydo

wanie zmienia charakter krajobrazu, 
zubożając go o bardzo ważną składową
—  o ciemne, rozgwieżdżone niebo. Nie
bo to od niepamiętnych czasów inspiro
wało człowieka i kształtowało go. Było 
źródłem wierzeń, wpływało na sztukę, 
filozofię, religię, literaturę i naukę. Nad

miar sztucznego światła spowodował, że 
obecnie dla bardzo wielu ludzi ciemne 
niebo ozdobione mnóstwem gwiazd jest 
na co dzień niedostępne. Ludzie żyjący 
pod sztucznie rozświetlonym nocnym 
niebem często nawet nie mają pojęcia 
o tym, jak naprawdę ono wygląda. Ich 
obraz nieba jest mocno zdegradowany, 
a to, co widzą nocą nad swoimi głowa
mi, nie bardzo może zachwycać i inspi
rować tak jak prawdziwie ciemne niebo.

Ciemność w odwrocie
O tym, jak dużym problemem jest 

zanieczyszczenie światłem, świadczy 
nie tylko to, że dotyka ono wielu dzie
dzin życia, ale również siła, z jaką to się 
dzieje. Chyba najprostszym sposobem 
na to, by poznać globalną skalę proble
mu, jest spojrzenie na nocną część Zie
mi z orbity. Do takiej analizy idealnie 
nadają się zdjęcia z satelitów DMSP 
(Defense Meteorological Satellite Pro
gram). Na pokładzie każdego z tych sa
telitów znajduje się instrument o nazwie 
OLS (Operational Linescan System). 
Jego głównym zadaniem jest obserwa
cja chmur. Jednak wysoka czułość OLS 
na światło czyni z niego idealny instru
ment do obserwacji nocnych źródeł 
sztucznego światła i badania zanieczysz
czenia światłem.

Na zdjęciach DMSP/OLS doskona
le widoczne są obszary najbardziej za
ludnione i zurbanizowane. Bez trudu 
odnajdziemy tu Amerykę Północną,

Europę, Indie czy Japonię (patrz zdję
cie na rozkładówce). Na zdjęciu przed
stawiającym samą Europę (fot. 1) łatwo 
możemy prześledzić przebieg linii brze
gowej kontynentu czy też odnaleźć 
większe i mniejsze miasta. Na zdjęciach 
OLS widoczne są nawet miasta liczące 
niewiele ponad 1000 mieszkańców.

Ogromna ilość zewnętrznych źródeł 
światła sprawia, że nocne zdjęcia Ziemi 
usiane są gęsto większymi i mniejszy
mi wyspami światła. Widać też, że ob
szary, gdzie noc pozostaje naturalnie 
ciemna, występują tylko na odległych 
odludziach: pustynie, lasy tropikalne, 
wysokie góry, obszary polarne i ... oce
any. Chociaż i to też nie jest już regułą 
—  Alpy wcale nie wyróżniają się na 
nocnym zdjęciu Europy.

Widoczność ludzkich osiedli na noc
nych zdjęciach satelitarnych jest powo
dowana przez dwie składowe:

—  światło emitowane do góry bez
pośrednio lub po odbiciu od powierzch
ni oświetlanych,

—  światło trafiające do góry po roz
proszeniu w atmosferze ziemskiej.

Pierwsza składowa dominuje w ob
szarze miast i innych terenów zabudo
wanych. Większą rolę odgrywa tu świa
tło odbite, ponieważ na szczęście lampy 
świecące pionowo do góry są w mniej
szości. Druga składowa to „łuna miej
ska” widziana z góry. Jest ona słabsza 
od pierwszej składowej, dlatego na zdję
ciach uwidacznia się poza obszarami 
m iejskim i. Druga składow a niesie 
ważną informację— „łuna miejska” nie 
ogranicza się tylko do obszarów za
mieszkanych, ale sięga daleko poza nią. 
Nocne niebo może być sztucznie rozświe
tlone nawet wiele dziesiątków kilome
trów od centrum dużego miasta. Sztucz
ne światło „uciekające” z miast lub wsi 
pokonuje znaczne odległości, zanim cał
kowicie rozproszy się w atmosferze. 
Wskutek tego zanieczyszczenie światłem 
rozlewa się na duże obszary, sięgając na
wet do miejsc słabo zaludnionych lub zu
pełnie nie zamieszkanych.

Chociaż zdjęcia satelitarne dostar
czają tylko informację jakościową o za
nieczyszczeniu światłem, to już tu wi
dać, że problem jest poważny i obejmuje 
duże obszary Ziemi. Aby otrzymać glo
balne dane ilościowe, musielibyśmy 
w ogrom nej liczbie m iejsc na p o 
wierzchni naszej planety zmierzyć, ile 
dokładnie dociera tam sztucznego świa
tła. Dobrym i prostym wskaźnikiem

Różne oblicza 
zanieczyszczenia światłem

Zanieczyszczenie światłem przejawia się jako:
— ucieczka światła do obszarów, które nie powinny być oświetlane lub nie 
są celem danego oświetlenia (np. świecenie lamp ulicznych na ściany bu
dynków i do okien mieszkań),
— emisja światła w ilości większej niż jest potrzebne (zbyt jasne oświetle
nie oraz oświetlenie działające w czasie, gdy jest zbędne),
— olśniewanie* użytkowników oświetlenia zewnętrznego (pieszych, kierow
ców itd.) źródłami światła źle osłoniętymi lub źle skierowanymi albo zbyt ja
snymi, prowadzące do powstania uczucia dyskomfortu lub nawet utrudniają
ce korzystanie z oświetlenia,
— chaos świetlny, powodowany przez źle zaprojektowane oświetlenie, pro
wadzący do dezorientacji lub odwracający uwagę od przeszkód (np. duże 
nagromadzenie w jednym miejscu oświetlonych reklam i znaków informacyj
nych ruchu drogowego),
— sztuczne rozświetlenie nocnego nieba (zwane łuną miejską albo smo
giem świetlnym) występujące zwłaszcza nad obszarami miejskimi; powstaje 
wskutek rozpraszania sztucznego światła w atmosferze.

' Olśnienie —  warunki widzenia powstałe na skutek niewłaściwej, wysokiej jasności źródeł świa
tła lub zbyt dużych kontrastów, które powodują uczucie dyskomfortu i obniżają lub uniemożliwiają 
rozpoznawanie szczegółów. W skrajnym przypadku, bardzo silne olśnienie powoduje przejścio
wy brak zdolności widzenia.
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stopnia zanieczyszczenia światłem da
nego miejsca jest jasność nocnego nie
ba nad nim. Jednak nawet używając 
takiego prostego wskaźnika, przygo
towanie globalnej mapy zanieczyszcze
nia światłem wydaje się zadaniem nie
wykonalnym. Pomiar jasności nocnego 
nieba w ogromnej ilości miejsc pochło
nąłby znaczną ilość czasu i pieniędzy 
oraz wymagałby zaangażowania dużej 
grupy osób obserwatorów.

Na szczęście znaleziono prostszy 
sposób na sporządzenie globalnej mapy 
zanieczyszczenia światłem. Przepis na 
taką mapę jest następujący:

Krok 1: mierzymy, ile sztucznego 
światła ucieka w niebo, korzystając z po
miarów satelitarnych, takich jak dane 
z DMSP/OLS.

Krok 2: liczymy, jak to światło, roz
chodząc się w atmosferze, wpływa na 
jasność nocnego nieba; przy oblicze
niach musimy uwzględnić następujące 
czynniki:
—  rozpraszanie światła przez moleku
ły i aerozole,
—  absorpcję światła podczas jego pro
pagacji,
—  ilość aerozoli w atmosferze,
—  krzywiznę Ziemi,
—  wysokość danego obszaru n.p.m.,
—  osłanianie przez łańcuchy górskie,
—  naturalną jasność nieba.

Metodę tę wymyśliła i zastosowała 
grupa naukowców związana z Diparti- 
mento di Astronomia (Universita di Pa
dova) i NOAA National Geophysical 
Data Center (Boulder). Badania wspie

ra też Light Pollution Science and Tech
nology Institute (Thiene). W grupie pra
cują Pierantonio Cinzano, Fabio Falchi 
oraz Christopher D. Elvidge. Efektem 
ich pionierskiej pracy jest atłas zanie
czyszczenia światłem. Wyniki pracy tej 
grupy były publikowane w uznanych 
czasopismach astronomicznych i są do
stępne w Internecie. Chociaż przepis na 
atlas wygląda prosto, jednak na jego 
opracowanie potrzeba dużo czasu obli
czeniowego na wydajnych kompute
rach. Ponadto sytuacja zmienia się z roku 
na rok wraz ze wzrostem ilości źródeł 
sztucznego świata. Dlatego też prace na 
atlasem wciąż trwają.

Przyjrzyjmy się mapie Europy z tego 
atlasu. Rys. 1 (s. o.II) przedstawia mapę 
sztucznej jasności nocnego nieba. Mapa 
ta umożliwia ocenę stopnia zanieczysz
czenia światłem, który przedstawiono 
jako iloraz R jasności sztucznej nieba 
do jasności naturalnej (wartość w zeni
cie). Iloraz R został policzony bez 
uwzględnienia wysokości, na jakiej 
znajduje się dany obszar, czyli tak, jak
by cała powierzchnia Ziemi była poło
żona na poziomie morza. Dzięki takie
mu podejściu można ocenić i porównać 
poziom zanieczyszczenia światłem 
w różnych miejscach oraz zidentyfiko
wać obszary najbardziej zanieczyszcza
jące atmosferę światłem lub te, w któ
rych sztucznego światła jest najmniej.

Chociaż nieuwzględnienie rzeczywi
stych wysokości n.p.m. nie pozwala z tej 
mapy dokładnie odczytać, jak widocz
ne jest nocne niebo w danym miejscu, 
jednak możemy wyciągnąć następujące 
ciekawe wnioski.
—  Granica pomiędzy obszarem czar
nym a szarym oznacza R = 0,1 i jest jed
nocześnie definiowana przez Międzyna- 
rodow ą U nię A stronom iczną jako  
granica pomiędzy niebem niezanie- 
czyszczonym a zanieczyszczonym. Je
dynym miejscem w Europie (poza eu
ropejską częścią Rosji), gdzie niebo ma 
naturalną jasność, jest północna Skan
dynawia.
—  Granica pomiędzy obszarem zielo
ny a żółtym (R = 1) to miejsca, gdzie 
jasność sztuczna jest równa naturalnej, 
czyli całkowita jasność nieba jest po
dwojona.
—  Obszary pomarańczowe (R = 3—  
— 9) to miejsca, gdzie Drogę Mleczną 
trudno jest dostrzec lub nie jest ona wi
doczna. Takie obszary są dość rozległe, 
obejmują np. Belgię, Holandię, północ-

LETNIE IMPREZY ASTRONOMICZNE 
W IZERSKIM PARKU CIEMNEGO NIEBA

23.07.2011 (sobota)
Teleskopowe obserwacje Słońca na tradycyjnym festynie z okazji 
dnia św. Anny
miejsce: Jizerka 
wstęp: darmowy
impreza dla: szerokiej publiczności

6.08.2011 (sobota)
„Gwiezdna noc” w Muzeum Gór Izerskich; w programie teleskopo
we obserwacje nocnego nieba
miejsce: Jizerka 
wstęp: darmowy
impreza dla: szerokiej publiczności 

25-28.08.2011 (czwartek-niedziela)
Ogólnopolskie Spotkania Astronomiczne „Weekend pod Gwiazda
mi"; w programie obserwacje nieba i wykłady astronomiczne
miejsce: Orle
zapisy i szczegółowe informacje: www.osa.teleskopy.net/2011Jesien 
impreza dla: miłośników astronomii

27.08.2011 (sobota)
Polsko-czeski piknik astronomiczny; w programie teleskopowe ob
serwacje nocnego nieba i ognisko
miejsce: Orle 
wstęp: darmowy
impreza dla: szerokiej publiczności

Szczegółowe informacje o imprezach pojawią się 
na www.izera-darksky.eu.
Jeśli masz pytania, napisz na: pi@astro.uni.wroc.pl

Jizerka położona jest po czeskiej stronie Gór Izerskich przy bocznej dro
dze odchodzącej od drogi Harrachov — Liberec 
współrzędne: 50°49'6"N, 15°20‘46"E

Orle jest położone po polskiej stronie Gór Izerskich, 4 km od przejścia 
granicznego w Jakuszycach (trasa Szklarska Poręba — Harrachov) 
współrzędne: 50°48'54"N, 15°22'59"E
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no-zachodnie Niemcy, dużą część An
glii, Górny Śląsk, północne Włochy.
—  W obszarach czerwonych i białych 
(R >  9) ilość widocznych gołym okiem 
gwiazd spada poniżej 400 (na prawdzi
wie ciemnym niebie widać ich ponad 
2000).

Mapa sztucznej jasności nieba wy
daje się być rozmyta, nieostra. Nie jest 
to jednak wina niskiej rozdzielczości 
obliczeń czy wizualizacji wyników, ale 
wynika z faktu, że samo zjawisko roz
chodzenia się i rozpraszania światła ma 
charakter dyfuzyjny, bez ostrych granic. 
Mapa ta pokazuje wyraźnie to, co wy
nikało z dokładnej analizy zdjęć sateli
tarnych —  zanieczyszczenie światłem 
dociera daleko od swojego źródła. Ob
szary, które wydają się być ciemne na 
zdjęciach satelitarnych (np. morze czy 
teren słabo zaludniony), wcale nie muszą 
być wolne od zanieczyszczenia świa
tłem. Wskutek rozchodzenia się i roz
praszania światła z pobliskich miast za
nieczyszczenie dociera nawet tam.

Na podstawie swoich obliczeń auto
rzy atlasu oszacowali, że:
—  99% mieszkańców Unii Europej
skiej żyje na obszarach, gdzie nocne nie
bo jest zanieczyszczone światłem (wg 
definicji Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej),
—  90% mieszkańców Unii Europej
skiej żyje na obszarach, gdzie niebo 
w nocy jest co najmniej tak jasne, jak 
podczas kwadry Księżyca,
—  około 50% mieszkańców UE żyje na 
obszarach, gdzie Droga Mleczna nie jest 
widoczna, a niebo jest tak jasne, jak 
w czasie pełni Księżyca,
—  w centrach największych miast ja
sność nocnego nieba przekracza nawet 
jasność nieba podczas pełni Księżyca,
—  jedno duże miasto może zanieczy
ścić niebo w promieniu przekraczają
cym 100 km od jego centrum (zobacz 
np. Madryt).

Po ciemnej stronie nocy
Zdjęcia satelitarne i atlas zanieczysz

czenia światłem pokazują, że występuje 
ono na dużych obszarach i dotyka zna
czącej części popu lacji ludzkiej. 
Uwzględniając jego negatywne skutki, 
nietrudno dojść do wniosku, że musimy 
podjąć jakieś działania zmniejszające to 
zanieczyszczenie. Tylko jakie?

Zakaz używania ośw ietlenia ze
wnętrznego w nocy nie jest rozwiąza
niem problemu. Światło w nocy jest nam

potrzebne, nawet jeśli jesteśmy miłośni
kami obserwowania nocnego nieba. 
Musimy znaleźć racjonalne rozwiąza
nie, kompromis, który da nam dobrze 
oświetlone ulice i jednocześnie ciem
niejsze niebo nad głowami. Chociaż 
wyda się to niemożliwe, istnieje rozwią
zanie, dzięki któremu będziemy bez
piecznie poruszać się po ulicach, utrzy
mamy w wielu miejscach naturalną 
ciemność nocy dla dobra naszego i resz
ty przyrody, a także zmniejszymy zuży
cie elektryczności i pieniędzy na oświe
tlenie, a do tego zachowamy widok 
rozgwieżdżonego nieba ku radości astro
nomów, filozofów, poetów...

Aby osiągnąć równowagę między 
światłem i ciemnością, trzeba mądrze 
wykorzystywać sztuczne oświetlenie 
zewnętrzne nocą, tj.:
—  Należy używać źródeł światła o ja 
sności nie większej niż jest potrzebna. 
Jaśniej nie znaczy lepiej czy bezpiecz
niej. Nie chodzi bowiem o to, aby uli
ce w nocy były tak jasne jak w dzień. 
Wystarczy, że będą jasne na tyle, żeby 
można z nich bezpiecznie korzystać. 
Zmniejszając jasność oświetlenia do 
właściwego, odpowiedniego poziomu, 
zmniejszamy też ilość światła trafiają
cego w niebo po odbiciu od oświetla
nych powierzchni. Poza tym należy 
oświetlać równomiernie tak, aby nie 
występował efekt zmniejszonej zdolno
ści widzenia przy przejściu z obszaru 
jaśniejszego do ciemniejszego i na od
wrót.
—  Należy wyłączać oświetlenie lub 
zmniejszać jego jasność, gdy jest to 
możliwe. Przykładem może być oświe
tlenie parkingów przy dużych sklepach, 
które można wyłączyć po zamknięciu 
tych sklepów, czy też iluminacja obiek
tów zabytkowych zbędna o trzeciej czy 
czwartej rano. Można też zmniejszać 
jasności oświetlenia drogowego w go
dzinach np. 22— 6, gdy natężenie ruchu 
jest małe.
—  Należy stosować obudowy lamp 
kierujące światło tylko w dół i tylko na 
obszar, który jest celem oświetlania. 
Nie należy świecić wprost w niebo! 
Najgorszym typem obudowy jest kula, 
często spotykana w parkach i na osie
dlowych ulicach. Połowa światła emi
towanego z lampy w takiej obudowie 
trafia w niebo i jest tracona. Dobra obu
dowa, poprawnie zamontowana, po
winna całkowicie osłaniać lampę od 
góry i uniemożliwiać ucieczkę jej świa-

Jan Heweliusz 
a zanieczyszczenie 

światłem
Rok 2011 jest rokiem Jana Hewe
liusza. Obserwatorium Heweliu
sza znajdowało się w centrum 
Gdańska. W czasach, gdy prowa
dził on obserwacje nieba, noce 
w miastach były ciemne. Na dzi
siejszym miejskim niebie Hewe
liusz odkryłby niewiele.

tła powyżej płaszczyzny horyzontu oraz 
pod małymi kątami względem tej płasz
czyzny. Światło rozchodzące się z lam
py prawie horyzontalnie przebywa długą 
drogę w atmosferze i rozpraszając się 
powoduje większe rozjaśnienie nieba niż 
światło kierowane pionowo do góry.
—  Należy używać tych typów lamp, 
które w mniejszym stopniu powodują 
wzrost jasności nieba i nocnego środo
wiska, a jednocześnie m ają wysoką 
wydajność. Wśród powszechnie używa
nych do ośw ietlenia zewnętrznego 
lamp wyładowczych są: lampy rtęcio
we, metalohalogenkowe oraz sodowe 
wysokoprężne i niskoprężne. Biorąc 
pod uwagę wydajność (tym samym 
energochłonność), trwałość i stabilność, 
najlepsze są oba typy lamp sodowych 
i dlatego ze względów ekonomicznych 
i ekologicznych powinny być używane 
do oświetlania zewnętrznego wszędzie, 
gdzie to jest możliwe. Lampy metalo
halogenkowe mają mniejszą wydajność 
niż sodowe, ale ponieważ dają światło 
białe, można je  stosować tam, gdzie wy
magana jest wysoka zdolność rozpozna
wania barw. Lampy rtęciowe natomiast 
powinny wyjść z użycia całkowicie, 
ponieważ są mało wydajne. Lampy so
dowe są też lepsze od pozostałych ty
pów pod względem wpływu na jasność 
nocnego nieba. Sztuczne rozświetlenie 
nieba powstaje wskutek rozpraszania 
światła w atmosferze. Rozpraszanie 
w atmosferze ma tę własność, że silnie 
zależy od długości fali (rozpraszanie 
Rayleigha) i światło niebieskie jest roz
praszane znacznie bardziej niż czerwo
ne. Lampy sodowe nie mają praktyczne 
składowej niebieskiej w swoim widmie, 
w przeciw ieństw ie do pozostałych 
dwóch typów lamp, i dlatego powodują 
mniejsze rozjaśnienie nieba.

Oprócz racjonalnego wykorzystania 
światła w nocy możemy zrobić jeszcze 
jedną ważną rzecz. Możemy starać się
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zachowywać obszary mało lub wcale nie 
zaburzone przez sztuczne światło w sta
nie nie gorszym niż obecny. Pomimo 
pogarszającej się sytuacji z zanieczysz
czeniem światłem są wciąż miejsca, 
gdzie noc jest ciemna, a na niebie widać 
Drogę Mleczną. Te miejsca zasługująna 
naszą uwagę i opiekę. Działania idące 
w tym kierunku zostały już podjęte 
w kilku miejscach na świecie, owocu
jąc powstawaniem tzw. obszarów ciem
nego nieba, swoistych „rezerwatów 
ciemności”. Takie obszary pełnią kilka 
ważnych funkcji.

Popularyzacja wiedzy 
o zanieczyszczeniu światłem

Największym problemem z zanie
czyszczeniem światłem jest to, że nie 
istnieje on w świadomości przeważa
jącej części społeczeństwa. Wynika to 
choćby z faktu wspomnianego na po
czątku —  światło kojarzy się nam 
z rzeczam i dobrymi, a nie z zanie
czyszczeniem. Jeśli chcemy skutecz
nie zmniejszać zanieczyszczenie świa
tłem, musimy w pierwszej kolejności 
przekazać społeczeństwu wiedzę na ten 
temat. Trzeba pokazać, że istnieje po
ważny problem , który dotyczy nas 
wszystkich i wskazać, jak możemy go 
rozwiązać. Trudno by było prowadzić 
np. wymianę oświetlenia ulicznego na 
bardziej przyjazne ciemności bez popar
cia społecznego. Takie poparcie można 
zdobyć tylko poprzez rzetelne przeka
zywanie wiedzy o zanieczyszczeniu 
światłem.

Astroturystyka
Obserwowanie nocnego nieba może 

być wspaniałym przeżyciem. A już na 
pewno tak będzie, jeśli nocne niebo bę
dzie (prawie) naturalnie ciemne. Nie
rzadko zdarza się, że mieszkańcy dużych 
miast, odwiedzając miejsca mało zanie
czyszczone światłem, są zaskoczeni wi
dokiem mglistej wstęgi rozciągającej się 
przez całe niebo. Widok Drogi Mlecz
nej naprawdę nie jest już codziennością. 
Tym cenniejsze są miejsca, gdzie moż
na zobaczyć i j ą  i całe mnóstwo innych 
obiektów, które z miasta trudno dostrzec: 
mgławice, galaktyki, gromady gwiazd, 
czasem kometę. Takie miejsca są oczy
wiście magnesem dla osób, których hob
by jest obserwowanie i fotografowanie 
nieba. Ale do takich miejsc warto też 
przyciągać innych, niezainteresowanych 
astronomią. Pokazując ludziom, jak

wspaniale wygląda ciemne, nocne nie
bo, nie tylko pokażemy im kawałek 
Wszechświata, ale również możemy 
wyjaśnić im, dlaczego takiego nieba nie 
widzą w mieście. Oglądanie nocnego 
nieba staje się punktem wyjścia do mó
wienia o zanieczyszczeniu światłem.

Ochrona przyrody
Jeżeli ciemność nocna jest elemen

tem środowiska naturalnego i jest jed
nocześnie zagrożona, powinniśmy ją  
chronić tak, jak chronimy różne części 
przyrody ożywionej i nieożywionej. 
Często obszary ciemnego nieba po
wstają na terenach ochrony przyrodni
czej, takich jak parki narodowe, krajo
brazowe czy rezerwaty. Ochrona nocy 
przed nadmiarem sztucznego światła 
staje się więc częścią programu ochro
ny przyrody. Pamiętając, że ciemność 
jest też bogactwem naturalnym, takie 
działanie wydaje się nie tylko logiczne, 
ale i niezbędne, jeśli przyrodę chcemy 
chronić całościowo i skutecznie.

Ochrona dla obserwacji 
astronomicznych

Prowadzenie obserwacji to sedno 
astronomii. Chociaż astronomowie mają 
do dyspozycji nowoczesne obserwato
ria orbitalne i międzyplanetarne sondy, 
to wciąż najłatwiej i najtaniej prowadzi 
się obserwacje z powierzchni Ziemi. 
Najwspanialszym oknem do obserwo
wania Wszechświata jest nocne niebo. 
Obserwacja Kosmosu przez to okno dała 
nam i wciąż daje możliwość poznawa
nia, jak on działa. Niestety, rozwój cy
wilizacyjny doprowadził do znacznego 
ograniczenia dostępu do nocnego nie
ba. Coraz szybciej narastające od ponad 
stulecia zanieczyszczenie światłem po
woduje, że astronomowie mają proble
my z prowadzeniem obserwacji. Za
nieczyszczenie światłem wypędziło 
astronomów z miast na odludzia. Ale 
nawet tam nie mogą czuć się bezpiecz

ni. Wraz ze wzrostem ilości oświetlenia 
nocnego sztuczne światło dociera do 
niektórych „astronomicznych pustelni”. 
Istniejące obserwatorium astronomicz
ne praktycznie nie da się przenieść 
na większe odludzie. Tworzone są więc 
strefy ochronne wokół obserwatoriów. 
W strefach tych obowiązują przepisy 
regulujące użytkowanie oświetlenia ze
wnętrznego. Nie oznacza to, że ludzie 
tam m ieszkający  m uszą nocą żyć 
w ciemności. Przepisy te wymuszająje- 
dynie racjonalne użytkowanie oświetle
nia, takie jak opisane wcześniej. Astro
nomiczne strefy ochrony ciemności 
znajdziemy np. na Wyspach Kanaryj
skich (Teneryfa, La Palma).

Powyższe funkcje mogą się łączyć ze 
sobą. Jeden obszar może być jednocze
śnie miejscem ochrony ciemności i ce
lem astroturystycznych wypraw. Tak 
samo funkcje ochronne, edukacyjne i tu
rystyczne łączą się na terenach rezerwa
tów przyrody czy parków narodowych. 
Obszary ciemnego nieba różnią się jed
nak od tych przyrodniczych jedną ważną 
cechą —  nie tworzą one tak jednolitej 
grupy. Teren, który jest parkiem naro
dowym, musi spełniać pewne normy, 
a najego terenie obowiązująprzepisy re
gulujące różne działania, np. ruch tury
styczny czy korzystanie z zasobów na
turalnych.

Z obszarami ciemnego nieba bywa 
różnie. Są one na tyle młodym „wyna
lazkiem”, że nie istniejąjeszcze ogólnie 
przyjęte reguły ich powstawania i funk
cjonowania. Głównym problemem jest 
to, że przepisy regulujące oświetlenie 
zewnętrzne tak, by minimalizować za
nieczyszczenie światłem, istnieją obec
nie w niewielu miejscach na świecie. 
Dlatego główną prrzeciwnością z jaką 
zwykle borykają się obszary ciemnego 
nieba, jest brak prawnej ochrony przed 
światłem okolicznych miejscowości. 
W tej sytuacji pozostaje tylko dobrosą
siedzka współpraca z tymi miejscowo-

ODNOŚNIKI
www.ngdc.noaa.gov/dmsp — opis i baza danych satelitów DMSP 
www.lightpollution.it/dmsp — atlas zanieczyszczenia światłem 
www.rasc.ca/lpa/darksky.shtml — program obszarów ciemnego nieba pro

wadzony przez Royal Astronomical Society of Canada 
www.darksky.org — serwis internetowy International Dark-Sky Association 
www.izera-darksky.eu — serwis internetowy Izerskiego Parku Ciemnego Nieba 
www.ciemneniebo.pl — program „Ciemne Niebo” prowadzony przez Stowa

rzyszenie Polaris
www.astro.uni.wroc.pl/ciemna-strona-swiatla — strona internetowa poświę

cona zanieczyszczeniu światłem
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Fot. 2. Nocne zdjęcie satelitarne Gór Izerskich i okolicy. Góry Izerskie widać jako ciemną „wy
spę” w środku zdjęcia. Nocne oświetlenie zewnętrze powoduje, że miasta są widoczne jako 
jasne obszary. Na zdjęciu zaznaczono granice państw (linia przerywana) i Izerskiego Parku 
Ciemnego Nieba (linia ciągła). Wizualizację wykonano na podstawie danych z NOAA National 
Geophysical Data Center

ściami. Korzyści takiej współpracy mogą 
być dwustronne. Dbałość o zachowanie 
ciemnego nieba, jak już wiemy, idzie 
w parze z racjonalnym użytkowaniem 
oświetlenia zewnętrznego. Społeczność 
mieszkająca w sąsiedztwie obszaru ciem
nego nieba może więc zyskać lepsze 
i mniej energochłonne oświetlenie ulic 
oraz nietypową atrakcję turystyczną — 
rozgwieżdżone niebo.

Pod względem sposobów tworzenia 
i funkcjonowania obszary ciemnego nie
ba można podzielić na dwie grupy (patrz 
też rys. 2 na s. o.II).

1. Obszary, których tworzenie i ist
nienie regulują odgórnie narzucone nor
my. W tej grupie mamy dwie podgrupy:

a) Pierwszą podgrupą są obszary two
rzone w Kanadzie przez Royal Astro
nomical Society of Canada przy współ
pracy z Parks Canada. Program RASC 
opiera się na kontroli oświetlenia ze
wnętrznego, promowaniu racjonalnych 
praktyk oświetleniowych i edukacji spo
łeczeństwa. RASC prowadzi dwa typy 
obszarów: Urban Star Park i Dark Sky 
Preserve. W pierwszym typie obszarów 
może być obecne oświetlenie zewnętrze, 
ale musi być przyjazne dla ciemnego 
nieba. W drugim typie tego oświetlenia 
nie powinno być w ogóle. Obecnie 
w Kanadzie jest 13 obszarów ciemnego 
nieba i większość z nich powołana zo
stała przez RASC. W Kanadzie znajdzie
my też największy na świecie obszar 
ciemnego nieba— Jasper National Park, 
liczący 11 228 km2.

b) W drugiej podgrupie są obszary 
nominowane przez International Dark- 
Sky Association (IDA). IDA wyróżnia 
trzy typy obszarów: International Dark 
Sky Park, International Dark Sky Rese
rve oraz International Dark Sky Com
munity. Obszarem ciemnego nieba no
minowanym przez IDA może zostać 
dowolne miejsce na świecie, po spełnie
niu norm stawianych przez to stowarzy
szenie. Wśród wymagań jest: używanie 
oświetlenia zewnętrznego przyjaznego 
dla ciemności oraz prowadzenie działań 
edukacyjnych związanych z zanieczysz
czeniem światłem i ochroną ciemności. 
Obecnie obszarów ciemnego nieba no
minowanych przez IDA jest 13 w tym 
w Ameryce Pn. —  9, a w Europie —  4.

2. Obszary powstające dzięki współ
działaniu organizacji lokalnych, bez ze
wnętrznych wym agań dotyczących 
obecnego stanu nocnego środowiska 
i jego ochrony. Niektóre z obszarów

w tej grupie nie mają nawet szczegól
nie ciemnego nieba nocnego. Czasem 
wystarczy jednak, że jest ono wyraźnie 
ciemniejsze w skali danego regionu. To 
wystarczy, by zaoferować lokalnej spo
łeczności to, co najważniejsze w tej gru
pie obszarów ciemnego nieba, czyli po 
pierwsze możliwość obcowania z nie
bem bogatszym w obiekty astrono
miczne (astroturystyka). A po drugie, 
zapoznanie się z problem em  zanie
czyszczenia światłem. Słowem, obsza
ry te pełnią ważne funkcje poznawczo- 
edukacyjne.

Organizacje ciemnego nieba
Na zanieczyszczenie światłem pierw

si zwrócili uwagę astronomowie. Jed
nak problem ten, jak już wspomniano, 
nie dotyczy tylko astronomów. Dlatego 
obecnie zanieczyszczeniem zajmują się 
ludzie różnych profesji: astronomowie, 
przyrodnicy, inżynierowie oświetle
niowcy itd. Na świecie istnieje wiele 
organizacji, których działalność w ca
łości lub częściowo poświęcona jest 
temu problemowi. Przekazują one spo
łeczeństwu wiedzę o zanieczyszczeniu 
światłem, prowadzą badania naukowe 
i współpracują z władzami na różnych 
poziomach administracyjnych, od poje
dynczych miast po całe państwa, zachę
cając je  do poprawy jakości oświetlenia 
zew nętrznego. Ich działalność jest 
szansą na poprawę sytuacji.

Największą i chyba najbardziej znaną 
organizacją jest International Dark-Sky

Association (Międzynarodowe Towa
rzystwo Ciemnego Nieba), która po
wstała w 1988 r. w USA. Do IDA nale
ży ponad 5000 członków z 70 krajów 
na świecie. Część z nich to członkowie 
zbiorowi, np. kluby miłośników astro
nomii. Działalność IDA można uznać za 
wzorcową. Towarzystwo to nie tylko 
informuje o przyczynach i skutkach za
nieczyszczenia światłem, ale również 
oferuje szczegółową wiedzę o technice 
oświetleniowej, prowadzi program ob
szarów ciemnego nieba, a nawet promu
je  sprzęt oświetleniowy zmniejszający 
zanieczyszczenie światłem.

W wielu krajach działają również 
organizacje lokalne. W Europie są to 
m.in. Campaign for Dark Skies (UK), 
Cielo Buio (Włochy), Cel Fosc (Hisz
pania), Drustvo Temno nebo Slovenije 
(Słowenia), Ćeska astronomicka spo- 
lećnost (Republika Czeska). W Polsce 
największy program na rzecz ciemnego 
nieba prowadzi Stowarzyszenie Polaris 
(program „Ciemne Niebo”). Działalność 
Polaris w ramach tego programu jest 
podobna do działalności IDA. Do naj
większych sukcesów programu „Ciem
ne Niebo” zaliczyć należy współpracę 
z lokalnymi władzami na Żywiecczyź
nie, obejmującą czasowe wyłączenia 
oświetlenia ulicznego (wspieranie ama
torskich obserwacji nieba) oraz wymia
nę tego oświetlenia na powodujące 
mniejsze zanieczyszczenie światłem.

Jednym z celów organizacji ciem
nego nieba jest zachęcanie władz do
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nasza rozkładówka:

Mozaika zdjęć satelitarnych pokazująca Ziemię w nocy. Doskonale są 
widoczne obszary najbardziej zaludnione i zurbanizowane. Bez trudu od
najdziemy tu Amerykę Północną Europę, Indie czy Japonię.
Źródło: C. Mayhew & R. Simmon (NASA/GSFC), NOAA/ N G DC, DMSP 
Digital Archive

wprowadzania przepisów prawnych 
prowadzących do minimalizacji zanie
czyszczenia światłem poprzez instalo
wanie lepszego oświetlenia ulicznego. 
Wśród krajów posiadających obecnie 
takie przepisy (lokalne lub ogólnopań- 
stwowe) są: Australia, Chile, Kanada, 
Słowenia, USA, Wielka Brytania, Wło
chy, Wyspy Kanaryjskie (obszar auto
nomiczny). Ustawa zawierająca przepi
sy chroniące środowisko nocne została 
przyjęta też w Republice Czeskiej 
w 2002 r., niestety jednak w takiej for
mie, że obecnie jej wytyczne nie są sto
sowane w praktyce.

Izerski Park Ciemnego Nieba
Góry Izerskie to zachodni kraniec 

obszarów górskich w Polsce. Góry te 
mają typowo sudecki charakter —  stro
me zbocza i łagodne wierzchołki. Mają 
też coś wyjątkowego —  wysoko poło
żone, prawie płaskie, rozległe doliny 
Izery i Jizerki. Obie doliny tworząjed- 
no z najpiękniejszych miejsc w Górach 
Izerskich. Dwie górskie rzeki leniwie 
meandrują wśród rozległych torfowisk 
i łąk otoczonych przez łagodne, zalesio
ne wzgórza. Wkraczając w ten niezwy
kły górski krajobraz, odbywamy jedno
cześnie podróż na daleką północ. 
Krajobraz nad Izerą i Jizerką przypomi
na północną Skandynawię. Klimat Gór 
Izerskich jest bowiem wyjątkowo chłod
ny, szczególnie w obu dolinach, otoczo
nych zewsząd grzbietami górskimi. Gro
madzi się tu zimne powietrze spływające 
ze zboczy okolicznych szczytów. Cza
sem nawet w lipcu zdarzają się noce 
z ujemną temperaturą. Oznaką zimne
go klimatu wnętrza Gór Izerskich jest 
kosodrzewina rosnąca na izerskich tor
fowiskach na wysokości zaledwie oko
ło 850 m n.p.m. (w sąsiednich Karko
noszach strefa kosodrzewiny zaczyna się 
400 m wyżej).

Doliny Izery i Jizerki nie są jedynie 
ostoją chłodu, ale również ciemności. 
Otaczające te doliny grzbiety górskie nie 
tylko zamykają tu zimne powietrze, ale 
również osłaniająje przed światłem oko
licznych miejscowości. A świateł w Su
detach nie brakuje, bo obszar, choć gór
ski, je s t gęsto zaludniony. Dzięki 
ukształtowaniu terenu wnętrze Gór Izer
skich pozostaje jednak oazą ciemności 
(patrz fot. 2). Sprzyja temu też fakt, że 
w obu dolinach mieszka niewiele osób
—  są tu tylko trzy małe osady (Jizerka
—  32 domy, Orle —  4 domy i Chatka

Górzystów —  1 dom) i nie ma oświe
tlenia zewnętrznego.

W pogodną noc na izerskim niebie 
widać prawie 2000 gwiazd i Drogę 
Mleczną prawie po sam horyzont. To 
nocne bogactwo Gór Izerskich wykorzy
stano do utworzenia pierwszego w Pol
sce i Europie parku ciemnego nieba. 
Izerski Park Ciemnego Nieba (IPCN) 
powstał 4 listopada 2009 r., czyli w Mię
dzynarodowym Roku Astronomii. IPCN 
też jest międzynarodowy. Rzeka Izera 
jest rzeką graniczną i jej dolinę dzieli
my z naszymi południowymi sąsiada
mi, Czechami. Mniejsza dolina Jizerki 
leży w całości po czeskiej stronie. Po
trzebna więc była ponadgraniczna 
współpraca, aby objąć parkiem obie 
doliny w całości. W sumie aż sześć or
ganizacji wzięło na siebie opiekę nad 
IPCN, w tym trzy polskie:
—  Instytut Astronomiczny Uniwersyte
tu Wrocławskiego (pomysłodawcy par
ku)
—  Nadleśnictwo Świeradów
—  Nadleśnictwo Szklarska Poręba 
i trzy czeskie:
•— Instytut Astronomiczny Akademii 
Nauk Republiki Czeskiej
—  Obszar Krajobrazu Chronionego Ji- 
zerske hory
—  Dyrekcja Regionalna Lasów Repu
bliki Czeskiej w Libercu

Dzięki polsko-czeskiej współpracy 
IPCN ma jeszcze jeden wyróżnik. Jest 
jedynym obecnie obszarem ciemnego 
nieba położonym na terenie dwóch 
państw. Oprócz astronomów w realiza
cji projektu uczestniczą też leśnicy. Taka 
zaskakująca współpraca, sprawdzona 
już w kilku miejscach na świecie, do

skonale działa przy ochronie ciemności. 
Zanieczyszczenie światłem ma jedną 
dobrą stronę, jest interdyscyplinarne 
i owocnie łączy ze sobą różne dziedzi
ny nauki i życia.

IPCN powstał głównie z potrzeby 
przekazywania społeczeństwu wiedzy 
o zanieczyszczeniu światłem. Zarówno 
w Polsce, jak i w Republice Czeskiej 
świadomość ciemnego nieba jest mała. 
Jeśli chcemy aktywnie chronić ciemność 
nocy w skali całego kraju, musimy 
w pierwszej kolejności podnieść tę świa
domość. Bez tego trudno marzyć np. 
o wprowadzeniu ogólnopolskich przepi
sów ograniczających zanieczyszczenie 
światłem poprzez racjonalne użytkowa
nie oświetlenia zewnętrznego. Dlatego 
pierwszym krokiem na drodze do zacho
wania ciemności nocnej jest edukacja.

W zamierzeniach Izerski Park Ciem
nego Nieba ma być też miejscem astro- 
turystycznym, które pozwala poznawać 
nie tylko to, co na Ziemi, ale również 
to, co nad naszymi głowami, czyli zło
żone piękno pozostałej części Wszech
świata. O astroturystycznych Projektach 
Izerskich, przybliżających turystom 
Wszechświat, opowie kolejny artykuł.

Dr Sylwester Kołomański jest adiunk
tem w Instytucie Astronomicznym Uni
wersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się 
badaniem zjawisk związanych z aktyw
nością magnetyczną Słońca oraz popu
laryzowaniem wiedzy astronomicznej, 
a w szczególności problemu zanieczysz
czenia światłem. Współtwórca Izerskie
go Parku Ciemnego Nieba i działań 
popularyzujących astronomię w Górach 
Izerskich.
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Astronomiczna wyprawa 
na Wschodnią Słowację

Mgr Janusz Jagta (MOA), dr Zbigniew Głownia (MOA), dr Igor 
Kudzej (dyr. Obserwatorium w Humennem), dr Henryk Bran- 
cewicz (PTMA)

Uranii

1-m etrow y teleskop zrobi) duze w rażenie szczególnie 
na młodszych uczestnikach wycieczki

Grupa na tle kopuł Planetarium i Obserwatorium na Kolonic- 
kim Sedle

Zdjęcie supernowej SN2011 by, która ostatnio pięknie ozdo
biła swą macierzysta^ galaktykę NGC-3972, wykonał pan 
Mariusz Świętnicki ze Żręcina. Parametry: 2011.05.04 
21.44-21.57 CWE. Reflektor Newtona 250/1520 + Nikon
D300 (w ognisku głównym teleskopu). Eksp. 3><190 s przy 
IS01600

Urania -  Po s t ę p y  A s t r o n o m
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Ziemia nocą Urania
Po stępy Astro n o m ii
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Źródło: C. Mayhew & R. Simmon (NASA/GSFC), NO AA/ NGDC, DMSP Digital Archive
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Warunki pogodowe w kraju w czasie całkowitego zaćmienie Księżyca 15 czerwca 
br. nie były zbyt dobre i wielu obserwatorom dane było cieszyć się dopiero 
widokiem wyjścia naszego naturalnego satelity z cienia, co dobrze ukazuje se
ria zdjęć, którą wykonał pan Artur Pilarczyk z Gorzowa Wielkopolskiego

.L

Zdjęcie obok to połaszenie 
trzech obrazów gwiazd, na 
tle których w odstępie kil
ku minut przeleciały dwa 
satelity Iridium i jeszcze 
samolot. Jedna flara Iry- 
dium jest przerwana z po
wodu p rzedw czesnego 
zwolnienia migawki. Fot. 
Krzysztof Rudziński

Podobnie jak samo zaćmienie, fascynujący jest w i
dok młodego Księżyca. Ten sprzed 2 lat, 25 maja 
2009 r. sfotografował pan Franciszek Chodorowski

Zdjęcie nocnego nieba z Drogą Mleczną zrobione w Jizerce pod
czas III Astronomicznego Dnia w Izerskim Parku Ciemnego Nieba. 
Fot. Katarzyna Mikuła
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w kraju i na świecie

Astronomiczna wyprawa na Wschodnią Słowację

8 kwietnia 2011 r. z Niepołomic 
wyruszył autokar na trzydniową 
wyprawą do Słowacji. Uczestni
kami byli członkowie Polskiego Towa

rzystwa Miłośników Astronomii z kil
ku różnych oddziałów w Polsce oraz 
duża grupa z Niepołomic. Głównym 
celem wyprawy były odwiedziny w ob
serwatoriach astronomicznych i plane
tariach w Kolonickim Sedle, Humennem 
i Preszowie. Ośrodki te biorą udział 
w akcji „Karpackie Niebo”, zainicjowa
nej i dynamicznie rozwijanej przez Sło
waków, którym udało się do swojego po
mysłu namówić Polaków. Do chwili 
obecnej „Karpackie Niebo” obserwują 
astronomowie i miłośnicy astronomii 
w 5 ośrodkach słowackich: Kolonickie 
Sedlo, Humenne, Snina, Roztoky i Pre- 
szów oraz w 4 polskich: Lesko, Krosno, 
Jasło i Lubomir. Duszą i sercem całego 
przedsięwzięcia jest dr Igor Kudzej — 
dyrektor Obserwatorium w Humennem, 
który wokół siebie zdołał zgromadzić 
grupę ludzi z ciekawymi pomysłami, 
chętnych do pokonywania wszelkich 
trudności i przełamywania barier w re
alizacji ambitnych planów i dążeń.

Pierwszym etapem naszej podróży 
było Kolonickie Sedlo— położone dość 
wysoko w górach Vihorlat (500-1000 m 
n.p.m.) obserwatorium, w miejscu o bar
dzo szerokim i nocą pozbawionym świa
tła widnokręgu. Główne budynki są już 
gotowe. Samo obserwatorium z kopułą 
wyposażone jest w 1-metrowy teleskop, 
sprowadzony z Odessy. Ponadto znaj
dują się tam pracownie i pokoje gościn
ne oraz planetarium o średnicy 15 m, 
które jest tak ciekawie skonstruowane,

że po schowaniu aparatury metodą za
padni zamienia się w salę konferencyjną. 
Prócz tego działa tu kilka pawilonów 
z odsuwanymi dachami, wyposażonych 
w mniejsze teleskopy i stacja meteoro
logiczna. W budowie jest stacja geofi
zyczna do badania pola magnetycznego 
Ziemi i stacja sejsmograficzna. Całość 
została zaprojektowana jako Centrum 
Astronomiczno-Geofizyczne prowadzą
ce profesjonalne obserwacje i badania 
z bardzo szeroko zakrojonym planem 
popularyzacji astronomii. Lokalizacja 
obiektu w górach, pośród lasów, poło
nin, zbiorników wodnych na rzekach 
Cirocha i Udawa, dopływach Laboreci, 
Ondawy i Topli, są zachętą dla turystów 
do planowania przyjazdów rekreacyj
nych do okolicznych miejscowości i po
łączenia ich z odwiedzinami w Centrum. 
Dużą część pieniędzy na inwestycje po
zyskano z Unii Europejskiej w ramach 
tematu wiążącego popularyzację wiedzy 
z turystyką. Reklamowany efekt czar
nego nieba uzyskano na znacznej prze
strzeni całego regionu dzięki zastosowa
niu specjalnych osłon od góry przy 
wszelkiego typu lampach ulicznych 
i oświetleniach przemysłowych, ograni
czając w ten sposób rozproszenie świa
tła w nocy. Dr Igor Kudzej przedstawił 
uczestnikom wyprawy Pawła Dubo- 
vskiego, który zapoznał nas z metoda
mi obserwacji i zasadami ich wykony
wania zarówno wizualnie, jak i metodą 
fotoelektryczną oraz techniką CCD (on 
sam sam wykonał ponad 50 000 obser
wacji wizualnych).

Drugim etapem było zwiedzenie 
X V II-w iecznego, pięknego pałacu 

w H um ennem , s ta 
rannie odrestaurowa
nego w stylu baroko
wym  i zatrzym anie 
się przy pomniku Mi
lana R. Stefanika —  
inżyniera, astronoma, 
słowackiego genera
ła, polityka, twórcy 
obserwatorium astro
nom icznego  M ont 
B lanc, p ierw szego 
ministra spraw zagra
nicznych niepodległej

Czechosłowacji w 1918 r. Przejazd do 
Preszowa i odwiedziny w obserwato
rium i planetarium, gdzie zaproszono nas 
na seans w języku polskim, rozpoczął 
trzeci etap podróży. Okazało się, że pla
netarium na bieżąco jest przygotowane 
do przyjęcia grup nie tylko rodzimych, 
ale również czeskich, ukraińskich, wę
gierskich oraz anglo-, niemiecko- i fran
cuskojęzycznych. Po seansie astrono
micznym zademonstrowano nam jeszcze 
fragment jednego z programów niezwią- 
zanych z astronomią, ale ciekawych dla 
odw iedzających (była to opowieść
0 muzycznej grupie The Beatles), który 
dał nam pojęcie o możliwościach inne
go wykorzystania planetarium dla roż
nych odbiorców, np. dzieci, młodzieży, 
dorosłych itd. Renata Kolivoskowa, pro
w adząca obydwa pokazy, potrafiła 
z dużą swobodą i wdziękiem podtrzy
mać zainteresowanie uczestników, od
powiadać na pytania, pokazywać i ob
jaśniać eksponaty na wystawie w holu
1 jeszcze sprzedawać pamiątki: zdjęcia 
planet, próbki meteorytów, książki itp.

Ostatni dzień rozpoczął poranny 
spacer po Preszowie w poszukiwaniu 
astronomicznych śladów: pamiątkowej 
tablicy na miejscu najstarszego, XVI- 
-wiecznego obserwatorium astronomicz
nego i starego, maleńkiego obserwato
rium w samym centrum miasta. W dro
dze powrotnej do Polski zwiedziliśmy 
jeszcze zamek w Starej Lubowni. Z basz
ty i murów widać było panoramę ośnie
żonych Tatr Bielskich i płynący doliną 
Poprad. Dalej piękna widokowo trasa 
wiodła przez Spisz i Pieniny aż do zapo
ry wodnej w Czorsztynie, po której po
spacerowaliśmy, podziwiając zamek 
w Nidzicy, który trzeba będzie zwiedzić 
innym razem. Każdy z uczestników od
czuwał niedosyt, bowiem te trzy dni mi
nęły zbyt szybko, żal było żegnać się, bo 
przecież pozostało jeszcze tyle interesu
jących miejsc do odwiedzenia..., ale dy
rektor Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego (MOA) mgr Janusz 
Jagła obiecał, że będzie myślał o zorga
nizowaniu kolejnej ekspedycji, gdyż go
ścinni Słowacy serdecznie nas zaprasza
li i namawiali do ponownych odwiedzin.

Aleksandra Gódel-Lannoy
Kopuła starego, nieużywanego już Obserwatorium w Preszowie. 
Fot. MOA
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Niebo Kopernika — Niebo otwarte dla wszystkich

Otwarte w dniu 19 czerwca br. 
planetarium Niebo Kopernika 
jest miejscem niezwykłym 

w wielu aspektach. Niebo Kopernika 
jest jedną z wielu atrakcji wchodzących 
w skład Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. Jako marka Centrum Na
uki zachowuje jednak pewną odrębność
— ma swoje logo, dedykowany budy
nek, osobne bilety oraz godziny otwar
cia. Do Nieba Kopernika można wejść 
z samego budynku Centrum Nauki, 
przez łącznik (w którym znajdziemy ki
netyczny mural poświęcony astrono
mii), jak i niezależnym wejściem od 
strony południowej przez tzn. Park Od
krywców.

W brunatnoczerwonym budynku 
o kształcie głazu narzutowego, na pierw
szym piętrze mieści się betonowa kon
strukcja o średnicy 20 m. Jej wygląd ro
dzi szeroki wachlarz komentarzy od 
zachwytu aż po cytaty podobne do tego: 
Czy to schron atomowy? We wnętrzu 
kopuły planetarium zobaczymy biały 
ekran o średnicy 16 m wykonany z kil
kudziesięciu perforowanych paneli al
buminowych o niemal niezauważalnych 
połączeniach. Prawie 3-tonowy ekran 
jest zawieszony nad widowniąz pomocą 
16 łańcuchów. Pochylony jest pod ką
tem 17 stopni i opada w kierunku pół
nocnym tak jak cała sala planetarium. 
W sali tej znajdziemy 137 odchylanych 
siedzeń oraz miejsce dla dwóch osób po
ruszających się na wózkach inwalidz
kich. Na dole sali znajduje się przestrzeń
— proscenium — dzięki czemu prezen
ter ma bezpośredni kontakt z widow
nią tam też okazjonalnie umieszczany 
jest profesjonalny fortepian cyfrowy. 
Podświetlane na biało stopnie pro
wadzą na górę sali, gdzie pośrodku 
znajduje się reżyserka a po lewej stro
nie wyjście z kopuły.

W środku sali projekcyjnej nasz 
wzrok przykuwa mający kształt jajka 
optomechaniczny projektor gwiazdowy 
Megastar IIA firmy Ohira Tech. Otoczo
ny jest wianuszkiem projektorów: pię
ciu planet (Merkurego, Wenus, Marsa, 
Jowisza, Saturna) oraz wideoprojekto- 
ry Księżyca i Słońca. Sam w sobie pro
jektor gwiazdowy jest unikalny, ponie

waż to drugi tego typu projektor na świe- 
cie. Pierwszy został zamontowany 
w marcu 2010 r. w japońskim Centrum 
Nauki prefektury Yamanashi w mieście 
Kofo. Z pomocą Megastara II A jest 
możliwe wyświetlenie około 15 milio
nów gwiazd. Dzięki temu Droga Mlecz
na oraz wybrane gromady gwiazdowe 
są utkane z pojedynczych punktów. Ser
cem projektora są 32 układy optyczne

wraz z diodami LED, których żywot
ność szacuje się na co najmniej 10 lat. 
Dzięki ich zastosowaniu są redukowa
ne koszta związane z poborem energii 
oraz odpada konieczność częstej wymia
ny źródeł światła, jak jest w wypadku 
najczęściej stosowanych lamp w projek
torach gwiazdowych.

Projektor posiada sterowane elektro
niczne przesłony, które pozwalają na 
precyzyjne zakrywanie dowolnego ob
szaru nieba, a także wyświetlanie gwiazd 
w kierunku widowni. Sterowanie pro
jektorem gwiazdowym wykonuje się 
w dwóch trybach: sterownikiem DMX 
z poziomu manualnej konsoli lub dedy
kowanego programu, a także w trybie 
hybrydowym wraz z systemem projek
cji cyfrowej.

Planetarium Niebo Kopernika wypo
sażono również w system cyfrowy wraz 
z oprogramowaniem Digital Sky 2 (da
lej DS2) umożliwiającym przenieść się 
w dowolne miejsce we Wszechświecie.

Nie byłoby to możliwe bez projektorów 
cyfrowych marki JVC umieszczonych 
po dwa na północnym i południowym 
skraju kopuły. W tym momencie projek
tory pracują na zmianę, tj. po jednym 
projektorze z góry i dołu sali. W przy
szłości 4 projektory umożliwią projek
cję trójwymiarową. Każdy z rzutników 
ma nominalną rozdzielczość 4096 na 
2400 pikseli. Obrazy przez nie wyświe

tlane są generowane za pomocą 8 kom
puterów. Dodatkowa maszyna ukazuje 
w reżyserce podgląd nieba, jaki widać 
na kopule, zaś jeszcze jedna steruje 
dźwiękiem. Jest on przekazywany do ze
stawu dedykowanych 7 głośników fir
my JBL. System dźwiękowy rozszerzo
no w stosunku do typowego system 5.1 
o dodatkowy głośnik tuż nad widow
nią. Wspomniane wcześniej oprogra
mowanie DS2 zawiera bazę obiektów 
astronomicznych takich jak planety, 
planetoidy, komety, gwiazdy z katalo
gu Hipparcosa, znane pozasłoneczne 
układy planetarne, obiekty z katalogu 
Messiera i trójwymiarowy model Dro
gi Mlecznej. DS2 współpracuje z bazą 
danych Digital Universe rozwijaną przez 
Adler Planetarium, dzięki czemu istnieje 
możliwość zaprezentowania niemal ca
łego znanego nam Wszechświata. Pro
gram daje możliwość wczytania obiek
tów trójwymiarowych i dowolnego 
manipulowania nimi, oświetlania, obra-

Budynek planetarium Niebo Kopernika. Fot. Kamil Złoczewski
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cania itp., dzięki czemu można przedsta
wiać np. cząsteczki chemiczne czy wsta
wić modele sond kosmicznych.

Typowy pokaz w planetarium Niebo 
Kopernika będzie trwał około 1 godziny. 
W jego trakcie zobaczymy prowadzony 
na żywo 10-15-minutowy pokaz pt. 
„Niebo nad Warszawą” oraz jeden z 6 
pokazów filmowych z aktualnego reper
tuaru. Prezentowane filmy skierowane są 
zarówno do najmłodszych, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum, liceów, ro
dzin z dziećmi i widzów indywidualnych. 
Filmy te zostały wyprodukowane w tech
nice full dome, dostosowanej do projek
cji obrazu na całej półsferze planetarium. 
Dzięki zastosowaniu ekranu planetarium 
ma się wrażenie uczestniczenia w kre
owanym świecie i zanurzenia w obrazie. 
W pierwszej ofercie planetarium znala
zły się następujące pokazy filmowe:

Pod jednym niebem — bohaterowie 
dobrze znani dzieciom z Ulicy Sezam
kowej: Żółtodziób, Elmo oraz ich nowy 
przyjaciel z Chin Hu, Hu Zhu oprowadzą 
najmłodszych po dziennym i nocnym 
niebie. Poznają najważniejsze układy 
gwiazd oraz zobaczą, jak można się ba
wić na Srebrnym Globie. Czytają: Żół
todziób — Aleksander Mikołajczyk, 
Elmo — Tomasz Bednarek, Hu Hu Zhu 
— Jacek Bończyk.

Początek ery kosmicznej — film 
skierowany do miłośników astronauty
ki przedstawia jej rozwój od sputnika, 
przez pierwszy lot człowieka w Kosmos, 
lądowanie na Księżycu aż po wizjoner
skie plany zasiedlenia powierzchni Mar
sa. Czyta Marek Lelek.

Dobór naturalny —  wraz z Karo
lem Darwinem odkrywamy, jak doszedł

do wniosków, które spisał w wiekopom
nym dziele „O powstawaniu gatunków”. 
Odwiedzimy wyspy Galapagos na po
kładzie statku HMS Beagle. Czyta Ma
rek Lelek.

Tajemnice nieba Majów — pokaz 
omawia, jaki wpływ miały zjawiska 
astronomiczne na kulturę dawnych Ma
jów. Poznamy ich wierzenia, system licz
bowy a także ważne dla nich zjawiska 
astronomiczne. Czyta Agata Gawrońska.

Czarne dziury — film wyjaśnia, jak 
astronomowie doszli do tego, że te 
obiekty istnieją oraz jak można je wy
kryć. Omawiane jest zjawisko soczew- 
kowaniagrawitacyjnego i dylatacji cza
su. Widzowie będą mogli zobaczyć, 
w jaki sposób ogólna teoria względno
ści tłumaczy zakrzywianie czasoprze
strzeni przez masywne obiekty. Czyta 
Piotr Fronczewski.

Ziemia, Księżyc i Słońce — pokaz 
filmowy przeznaczony dla młodych wi
dzów —  na poziomie szkół podstawo
wych — w prosty sposób objaśnia pod
stawowe zjawiska zachodzące na niebie. 
Dlaczego Słońce świeci, skąd się biorą 
pory dnia, pory roku i fazy Księżyca. 
Wyjaśniona jest także rola, jaką w na
szym życiu pełnią Słońce i Księżyc — 
jak powstają fazy Księżyca oraz dlacze
go możemy obserwować zaćmienia 
Słońca i Księżyca. Omawiane są rów
nież podróże kosmiczne oraz plany od
nośnie przyszłych baz kosmicznych na 
Księżycu. Narrator: Wojciech Malajkat, 
kojot: Krzysztof Tyniec.

Planetarium Niebo Kopernika jest 
czynne od wtorku do czwartku w go
dzinach 9.30-20.30, zaś od piątku do 
niedzieli w godzinach 9.30-21.30.

W poniedziałki nieczynne. W sumie 
w ciągu tygodnia jest wyświetlanych 
łącznie 51 pokazów. Przykładowe ceny 
biletów to: 18 zł — normalny, 14 zł — 
ulgowy studencki/doktorancki, 11 zł — 
ulgowy szkolny, 47 zł — bilet rodzinny 
(2 dorosłych + 2 dzieci). W ofercie są 
również bilety grupowe, które można re
zerwować telefonicznie (22 596 4100). 
Osoby indywidualne mogą je kupować 
w kasach planetarium lub w kasach Cen
trum Nauki razem z biletem na wysta
wy interaktywne. W przedsprzedaży do
stępnych jest 109 biletów, natomiast 
pozostałe miejsca są dostępne jedynie 
w dniu seansów tak, aby każdy miał 
szansęje zakupić. Wstęp do planetarium 
tylko dla dzieci powyżej 3 łat.

W planach planetarium jest rozsze
rzenie oferty o pokazy dydaktyczne, 
koncerty muzyczne pod gwiazdami, 
pokazy z użyciem techniki laserowej 
a także rozszerzenie repertuaru o poka
zy prezentowane w trójwymiarze. Nie
bo Kopernika posiada swoje własne 
studio produkcyjne wyposażone w mi- 
nikopułę do testów. Już teraz trwają 
prace nad pierwszym pokazem fu li 
dome produkcji planetarium Niebo Ko
pernika.

Przetarg na instalację i wyposażenie 
planetarium Centrum Nauki Kopernik 
wygrała we wrześniu 2010 roku firma 
Sky-Skan Europe GmBh, która zapro
ponowała opisany powyżej system de- 
finity 3D. W szranki stawały również 
niemiecka firma Zeiss oraz amerykań
ska Evans & Sutherland. Zapraszam 
w imieniu zespołu Planetarium Niebo 
Kopernika.

Kamil Zloczewski, CNK

Wnętrze i zewnętrze kopuły planetarium. Fot. Kamil Ztoczewski
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Meteoryt Sołtmany

W' pierwszej połowie maja br. 
przez krajowe media prze
płynęła fala informacji na te
mat spadku meteorytu w mazurskiej wsi 

Sołtmany. Trochę ponadkilogramowy 
kamień około godz. 6 rano przebił z hu
kiem okap dachu zabudowania gospo
darczego, dzięki czemu zwrócił na sie
bie uwagę gospodarzy i został od razu 
znaleziony. Poinformowana o zdarzeniu 
redakcja lokalnej gazety ściągnęła na 
miejsce miłośnika astronomii z pobli
skiego Giżycka, pana Romana Rzepkę, 
a ten natychmiast powiadomił astrono
ma z Fromborka— Andrzeja S. Pilskie
go. Ten, kontaktując się z członkami Pol
skiego Towarzystwa Meteorytowego

szybko zorganizował ekipę, która przy
była na miejsce spadku w celu oględzin 
i pobrania próbek do badań, dzięki cze
mu w przeciągu kilku dni świeżo przy
były z Kosmosu kawałek pozaziemskiej 
materii trafił w ręce uczonych i do spe
cjalistycznych laboratoriów. Szczegól
nie ważne było, aby jak największa masa 
zewnętrznej warstwy (skorupy obtopie- 
niowej) poddana była badaniom radio
izotopowym, co pozwala uzyskać pew
ne informacje na temat wcześniejszego 
pobytu tej materii w przestrzeni około- 
słonecznej (np. promień orbity, czas eks
pozycji napromieniowanie kosmiczne). 
Po przeprowadzeniu badań klasyfikacyj
nych przez prof. Łukasza Karwowskie-

Masa główna meteorytu Sołtmany.
Fot. J. Drążkowski

go z Uniwersytetu Śląskiego, meteoryt 
okazał się dość przeciętnym chondrytem 
L6. Jednak dla uczonych takie świeże 
znalezisko to zawsze cenny skarb uzy
skany bez organizowania kosztownych 
misji astronautycznych. (jd)

I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny 
Ars Astronomica

8 czerwca 2011 r. w Częstochowie 
zostały ogłoszone wyniki konkur
su Ars Astronomica, zorganizowa
nego przez Stowarzyszenie Astronomia 

Nova i Częstochowski Oddział PTMA. 
68 autorów nadesłało łącznie 76 prac ar
tystycznych różnego rodzaju. Były pra
ce plastyczne, modele przestrzenne, 
utwoiy wierszowane, prezentacje mul
timedialne i próbki filmowe. Najmłod
sza uczestniczka konkursu ma 7 lat, 
a najstarsza ponad 70. Jury przyznało 
6 pierwszych, 16 drugich i 10 trzecich

miejsc, a także 24 wyróżnienia. Szcze
góły o konkursie zebrano na stronie 
www.astronomianova.org. Próbki pre
zentowanych prac przedstawiają zdję
cia 1-5 oraz poniższy wierszyk auror- 
stwa Justyny Jakubowskiej, uczennicy 
I klasy Gimnazjum im. H. Sienkiewi
cza w Nowym Sączu.

Bogdan Wszołek

Gwiezdna podróż
Podróżować w Kosmos 

to nietrudna rzecz

Wystarczy tylko tego bardzo chcieć 
Ruszyć wyobraźnią 

w Galaktyki świat 
Wtedy możesz z siebie 

jak najwięcej dać 
Potem wzlecieć nad chmury 

w pobliżu gwiazd 
Aby na orbitach dostrzec 

Słońca blask 
Droga do przebycia długa jest 
Jednak wiarą w siebie pokonasz 

wszystko co chcesz
Justyna Jakubowska

Uczestnicy i organizatorzy konkursu na tarasie widokowym Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie. Fot. B.Wszołek

172 U r a n i a  -  Postępy a s tro n o m ii 4/2011

http://www.astronomianova.org


w kraju

Sesja Naukowa w Częstochowie

Dnia 2 kwietnia 2011 r., w Plane
tarium Instytutu Fizyki Aka
demii im. Jana Długosza w Czę
stochowie odbyła się Radioastronomicz

na Sesja Naukowa dla uczczenia 400 
rocznicy urodzin Jana Heweliusza. 
Sesję zorganizowały: Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie, 
U niw ersy tet Jag iellońsk i 
w Krakowie oraz Stowarzysze
nie Astronomia Nova. Patrono
wały jej Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne i Polskie Towa
rzystwo Miłośników Astrono
mii. Wygłoszono referaty:
— dr hab. Grzegorz Michałek 
(OAUJ) — Międzyplanetarne 
wybuchy radiowe,
— dr Adam Michalec (OAUJ)
— Radiowe obserwacje Słoń-

—  dr Dorota Kozieł-Wierzbowska 
(OAUJ) —  Radiogalaktyki,
— dr Bogdan Wszołek (IF AJD) — 
Marzenia o polskim interferometrze ra
diowym.

W sesji wzięło udział kilkadziesiąt 
osób, głównie z Krakowa i Częstocho

wy. W przedłużeniu sesji odbyło się 
Walne Zgromadzenie Astronomii Novej, 
na którym dyskutowano m.in. możliwo
ści astronomicznego wykorzystania an
ten radiowych rozebranych w Psarach 
jesienią zeszłego roku.

Bogdan Wszołek

ca,
— dr Marek Jamrozy (OAUJ)
— Odkrywanie Wszechświata
— złoty wiek radioastronomii,
— dr Stanisław Ryś (OAUJ) — 
Radioastronomia amatorska,

Grudziądzka Masa Krytyczna Astronomiczna

W sobotnie popołudnie 11 
czerwca na grudziądzkiej 
Starówce w ramach Święta 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
odbył się Piknik Astronomiczny. Gru- 
dziądzanie mieli możliwość wysłucha
nia prelekcji o Kosmosie bliższym i dal
szym dzięki zawodowym astronomom 
z Centrum Astronomii UMK (CA 
UMK) oraz grudziądzkiego Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznego

(PiOA). Nie tylko miniwykłady stano
wiły o wartości edukacyjnej spotkania, 
bo oprócz nich wystawiono 6 telesko
pów optycznych, przez które miłośnicy 
astronomii (studenci UMK z portalu 
ASTROVISION.PL, członkowie Mię
dzyszkolnego Koła Astronomicznego 
przy PiOA, pracownicy PiOA) dzielili 
się swoją pasją z grudziądzanami. Ob
serwowano Słońce oraz Księżyc. Ten 
minizlot teleskopów został wzbogaco

ny dzięki mieszkańcom, 
którzy przyszli na spotkanie 
ze swoimi przyrządam i 
optycznymi w ramach hasła 
„Grudziądzka Masa Kry
tyczna Astronomiczna”.

Kulminacją spotkania 
było zdalne przejęcie kontroli 
nad największym polskim 
radioteleskopem (średnica: 
32 m, masa: 620 t) w CA 
UMK, który został na kilka 
minut skierowany w kierun
ku bardzo jasnego pulsara

PSR0329+54 (odległość ok. 2600 lat św.), 
a odbierany sygnał na żywo usłyszeli 
uczestnicy pikniku astronomicznego.

Dodatkową atrakcjąbył żyroskop, któ
rym można było „pobujać” się, testując 
swój organizm, tak jak robią to prawdzi
wi astronauci. W przerwach pomiędzy 
atrakcjami astronomicznymi grudzią- 
dzanie nawiązywali liczne pokojowe 
kontakty z krążącymi wśród nich posta
ciami z Gwiezdnych Wojen, wypytując 
o szczegóły uzbrojenia i inne fakty z kul
towej serii SF.

Podobne Pikniki Astronomiczne 
odbyły się też w innych miastach wo
jewództwa kujawsko-pomorskiego 
(Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Ino
wrocław). Pomysł na „kosmiczne” 
obchody Święta Województwa zainspi
rowany został budowanymi w Kujaw
sko-Pomorskiem 14 szkolnymi obser
watoriami astronomicznymi w ramach 
unikatowego na skalę krajową i euro
pejską projektu Astro-Baza.

Sebastian SoberskiFot. Piotr Bilski
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w kraju

Zegary słoneczne Torunia: 
warsztaty, wykłady i spotkania

W dniach 15-19 kw ietn ia 
2011 r. odbyła się w Toruniu 
kolejna już edycja Toruń

skiego Festiwalu Nauki i Sztuki, które
go celem jest popularyzacja nauki, a tak
że sztuki wśród mieszkańców tak miasta, 
jak  i całego regionu. Pod wspólnym 
szyldem Festiwalu odbyło się kilka
dziesiąt prezentacji, odczytów i warsz
tatów, które poprowadzili naukowcy, 
studenci toruńskich uczelni oraz arty
ści. Na oczach widzów wykonano setki 
naukowych doświadczeń, których prze
bieg i zasady dokładnie wytłumaczono. 
Każdy z uczestników mógł sam spró
bować połączenia nauki ze sztuką i na 
koniec dotknąć efektu. Dwie imprezy 
spośród tego niezwykle barwnego wa
chlarza wydarzeń dotyczyły zegarów 
słonecznych i ich historii.

Pierwszą z nich była prelekcja połą
czona z prezentacją, w czasie której dr 
Krzysztof Przegiętka z Wydziału Fizy
ki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu opowiadał o historii zegarów 
słonecznych Torunia, ze szczególnym 
uwzględnieniem zegarów już nieistnie
jących. Zaprezentowane zostały wyniki 
poszukiwań archiwalnych materiałów 
ikonograficznych, które w najbardziej 
bezpośredni i czytelny sposób potwier
dzają istnienie przed łaty słoneczników, 
którym nie było dane dotrwać do na
szych czasów. Uczestnicy wykładu zo
baczyli zatem szereg przedwojennych 
fotografii i szkiców, na których uwiecz
niono zegary słoneczne z Ratusza Sta

Ocena właśnie wykonanego zegara słonecznego dokonywana 
fachowym spojrzeniem dra Krzysztofa Przegiętki i astronoma 
dra hab. Andrzeja Strobla. Fot. Dariusz Oczki

romiejskiego i Katedry Janów. Być 
może uda się namówić władze miasta 
do odtworzenia i ponownego przywró
cenia Słońcu przynajmniej jednego 
z nich? Po wykładzie nastąpiła krótka 
prezentacja kilku przenośnych zegarów 
słonecznych ze zbiorów autora niniej
szych słów.

Kontynuację tematu słoneczników 
stanowiły praktyczne warsztaty, podczas 
których każdy chętny mógł wykonać ze 
sklejki swój własny zegar słoneczny. 
Po odpowiednim ustawieniu zegar —  
np. w ogrodzie —  pokaże prawdziwy 
czas słoneczny. Zajęcia poprowadził 
wspomniany wcześniej Krzysztof Prze
giętka, zaś rozszerzenia tematu o kilka 
pojęć i zjawisk astronomicznych doko
nał dr hab. Andrzej Kazimierz Strobel 
z Ośrodka A stronom icznego UMK 
w Piwnicach pod Toruniem. Organiza
torzy przygotowali kilkanaście stano
wisk w pełni wyposażonych w sprzęt 
i materiały niezbędne do wykreślenia 
tarczy zegara—  sklejkę, przyrządy kre
ślarskie i farby do pomalowania goto
wych czasomierzy. W warsztatach naj
liczniej uczestniczyła młodzież, ale 
osoby dorosłe z nie mniejszą ochotą 
uczestniczyły w zabawie. Wszystkie 
kolejne kroki były dokładnie opisane 
i przedstawione na schematach, dzięki 
czemu każdy mógł sprostać zadaniu, bez 
konieczności zagłębiania się w skompli
kowane obliczenia i zaawansowaną wie
dzę gnomoniczną. Ołówki, lekko zgrzy
tając, kreśliły linie, cyrkle rysowały 

okręgi, piły docinały 
niezbędne elem enty 
konstrukcji, a farby 
przelewały artystyczne 
fantazje na gotowe ze
gary.

J e ś l i  k to ś  m ia ł  
problem y z którym ś 
etapem wykreślania, 
pomocą służyły anima
torki sztuki, które dbały 
zarów no o wsparcie 
plastyczne, jak i mery- 
toiyczne. Myślę, że nie
zależnie od końcowego

efektu wszyscy bawili się dobrze i na 
długo zapamiętają swoje wrażenia z im
prezy. Kto wie, może zegary słoneczne 
znajdą teraz nowych miłośników, któ
rzy zaczną zgłębiać naukę o gnomoni- 
cei zbudują  kolejne słoneczne cza
som ierze? Po w arsz ta tach , przed 
zabraniem do domu swojego nowego ze
gara, można było go od razu wypróbo
wać, w czym pomogła piękna, słonecz
na pogoda. W sum ie w w ykładzie 
i warsztatach wzięło udział około 40 
osób.

Tego rodzaju imprezy pom agają 
w nawiązywaniu kontaktów z innymi 
pasjonatami, toteż po zakończeniu czę
ści oficjalnej mieliśmy niezbyt częstą 
okazję do porozmawiania o zegarach 
słonecznych i wymienienia doświad
czeń z toruńskimi miłośnikami gnomo- 
niki. Szczególnie ciepłą i życzliwą osobą 
okazał się dr Krzysztof Przegiętka. Dzię
ki jego niezwykłej uprzejmości mogli
śmy odwiedzić obserwatorium astrono
miczne w Piwnicach i zobaczyć stojący 
tam zegar słoneczny, teleskopy obser
wacyjne oraz ogromne anteny nasłuchu
jące kosmicznych fal radiowych.

Wizyta w Toruniu dała jednocześnie 
okazję do ponownego spojrzenia na sło
neczniki toruńskiej starówki oraz space
ry jej ulicami. O ile zegary znamy już 
wszystkie, to sam Toruń potrafi zawsze 
zaskoczyć! W sklepiku z pamiątkami 
znaleźliśmy reprint starej, XIX-wiecznej 
pocztówki ukazującej toruński Ratusz 
z ... zegarem słonecznym, o którym do
piero co mówiono na wykładzie. Z kolei 
w zwykłym sklepie z toruńskimi pierni
kami wypatrzyliśmy na ścianie pokaźny 
obraz z tym samym zegarem i torbę na 
zakupy z nadrukowanym projektem sło
necznika z ulicy Łaziennej, który zain
spirowany został przez inny, nieistnieją
cy już zegar Tadeusza Przypkowskiego 
z Zamku Królewskiego w Warszawie.

Do domu w róciliśm y obłowieni 
w słonecznikowe pamiątki, wrażenia 
z kilku spotkań, nowy, własnoręcznie 
wykonany zegar słoneczny i zmęczeni 
odpoczywaniem na słońcu.

Dariusz Oczki
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in memoriam

Stanisław Gorgolewski (1926—2011)

Stanisław Gogolewski urodził się 
19 października 1926 r. w Sło- 
nimiu. Słonim — to miasto 
w obwodzie grodzieńskim przy ujściu 

Issy do Szczary (dopływ Niemna), obec
nie na terenie Białorusi. Jego ojciec Jan 
Gorgolewski w latach 1925-1928 pra
cował w rodzinnej firmie w Warszawie 
jako księgowy i kierownik filii. Na po
czątku grudnia 1928 r. objął stanowisko 
kontrolera kas miejskich w Środzie 
Wielkopolskiej, gdzie pracował również 
w czasie okupacji. Młody Stanisław 
w latach 1941-1944 pracował jako ro
botnik przymusowy w okolicznych go
spodarstwach rolnych, potem prowadził 
biuro firmy stolarskiej. W latach 1945- 
-1948 pracował jako mechanik w radio- 
węźle. W tym czasie ukończył także 
Liceum Ogólnokształcące w Środzie 
Wielkopolskiej.

Studia wyższe na kierunku fizyka 
doświadczalna odbył w latach 1948— 
-1952 na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Już w czasie 
studiów podjął pracę jako asystent w jed
nej z katedr tego uniwersytetu. W tym 
okresie (1950-1953) zajmował się fi
zyką jądrową, promieniowaniem ko
smicznym, projektowaniem i budową 
aparatury elektronicznej, wykorzysty
wanej w datowaniu zabytków metodą 
węgla radioaktywnego. Pracę na UMK 
podjął wraz z rozpoczęciem nowego 
roku akademickiego w 1953 r. W latach 
1956—1958 był głównym konsultantem 
w zakładach radiowych Eltra w Byd
goszczy w ramach pierwszej w kraju 
produkcji przemysłowej przyrządów do 
dozymetrii promieniowania jonizujące
go dla potrzeb nauki i techniki. Przeby
wał jako stypendysta British Council 
w latach 1958-1959 w Cambridge Uni- 
wersity w Wielkiej Brytanii, gdzie pra
cował pod kierunkiem późniejszych lau
reatów Nagrody Nobla: prof. Martina 
Ryle’a i prof. Anthony’ego Hewisha. 
Pobyt w tym przodującym wówczas 
obserwatorium radioastronomicznym 
— Mulłard Radio Astronomy Observa
tory — pozwolił na zebranie materia
łów naukowych do pracy doktorskiej 
zatytułowanej Badanie zewnętrznej at
mosfery Słońca metodami interferome

trii, którą obronił w 1960 r. Promotorem 
pracy była prof. Wilhelmina Iwanowska. 
Był to pierwszy polski doktorat z dzie
dziny radioastronomii. Pozostając 
w tym nurcie badań naukowych, 
w 1964 r. uzyskał stopień doktora habi
litowanego na podstawie rozprawy Ra
diowe obserwacje superkorony Słońca 
wiatach 1961,1962i 1963. Profesorem 
nadzwyczajnym został w 1970 r., tytuł 
naukowy profesora zwyczajnego otrzy
mał w 1992 r. W roku 1997 przeszedł na 
zasłużoną emeryturę, pozostając nadal 
aktywnym naukowo.

Fot. Barbara Główczewska

Jego zainteresowania naukowo-ba- 
dawcze skupiały się na radiowych ba
daniach aktywności słonecznej na ni
skich częstotliwościach, badaniach 
korony Słońca metodą zakryć radioźró
deł za pomocą technik interferometrycz
nych, radiowych obserwacjach satelitów 
Jowisza (Kallisto i Ganimedesa) w za
kresie mikrofalowym i badaniach elek- 
trotropizmu roślin, czyli wpływu pół elek- 
trycznych na ich wzrost i kształt. 
Przewidywał, że wyniki tych badań mogą 
znaleźć zastosowanie w przyszłości do 
uprawy roślin w trakcie długich pobytów 
człowieka w przestrzeni kosmicznej.

Profesor Stanisław Gorgolewski był 
przede wszystkim niestrudzonym pro
jektantem i konstruktorem instrumentów 
radioastronomicznych oraz aparatury 
elektronicznej stanowiącej ich wyposa
żenie. Radioamatorskie doświadczenie 
wyniesione w młodości z pracy w ra-

diowęźle, nabyte w trakcie studiów 
umiejętności prowadzenia eksperymen
tów fizycznych, kwalifikacje zdobyte 
pod okiem prof. Ryle’a podczas pobytu 
w Cambridge, okazały się bezcenne 
w jego pracy naukowej. W pełni odpo
wiedzialnie można stwierdzić, że Pro
fesor był znakomitym instrumentalistą. 
Zawsze uważał i wielokrotnie to pod
kreślał, że nieodzownym warunkiem dla 
rozwoju radioastronomii w Polsce jest 
posiadanie odpowiednich instrumentów. 
Wspomniane wyżej okoliczności, deter
minacja Profesora i jego współpracow
ników w budowie nowych radiotelesko
pów RT-3 (15-m antena) i RT-4 (32-m 
antena), nieustanne wsparcie prof. Wil
helminy Iwanowskiej, doprowadziły do 
powstania obserwatorium radioastrono
micznego w Piwnicach. Dzięki tym ini
cjatywom nasz ośrodek mógł dołączyć 
w 1982 r. do Eurpejskiej Sieci Inter
ferometrii Długobazowej (VLBI), 
a w 1984 r. do Światowej VLB1. Dla 
wielu z nas Profesor jest i pozostanie 
ojcem toruńskiej radioastronomii.

Stanisław Gorgolewski w latach 
1958-1991 kierował Zakładem, a póź
niej Katedrą Radioastronomii, a w la
tach 1976-1978 sprawował dodatkowo 
funkcję dyrektora Instytutu Astronomii 
UMK.

Odbył kilka wielomiesięcznych sta
ży naukowych w renomowanych ośrod
kach naukowych w USA. Wymienimy 
je tutaj w porządku chronologicznym: 
California Institute of Technology, Pa
sadena, 1970; National Radio Astrono
my Observatory, Charlottesville, 1978/ 
1979; California State Univeristy, Fre
sno, 1990/1991.

Był członkiem wiełu międzynarodo
wych organizacji naukowych: IAU, 
URSI, ESF CRAF (1987-1995). Brał 
udział w pracach ITU, jako delegat Pań
stwowej Agencji Radiokomunikacyjnej 
na konferencje w Genewie w latach 
1995 i 1997.

Był promotorem prac doktorskich 
większości toruńskich radioastronomów.

Zmarł 23 kwietnia 2011 r. w Toru
niu. Został pochowany na cmentarzu 
św. Jerzego przy ulicy Gałczyńskiego.

Jerzy Usowicz
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in memoriam

Lucjan Broniewicz (1961— 2011)

Szalenie trudno jest pisać o tych, 
którzy odchodzą. O tych, którzy 
odchodzą w kwiecie wieku, od
chodzą nagle i niespodziewanie — pi

sać tym trudniej... O Lucjanie Bronie- 
wiczu pisać można i trzebajak najlepiej, 
jak najcieplej, jak najserdeczniej — do
kładnie tak, jakim człowiekiem był dy
rektor Planetarium w Toruniu.

Pałuczanin z urodzenia, torunianin 
z wyboru, z serca —  Polak, z myśli — 
Europejczyk. Właśnie tak wielowymia
rową postacią był Lucjan. Łączył w so
bie otwartość intelektualisty, wiedzę 
nauczyciela akademickiego, sprawność 
menedżera i ludzki pragmatyzm.

Urodził się 20 kwietnia 1961 r. w Bie
lawach (dzisiejsze województwo kujaw
sko-pomorskie). W tym roku obchodził 
zatem dopiero 50 urodziny! Uczył się 
w Piechcinie i pobliskim Inowrocławiu. 
W 1986 roku ukończył studia z historii 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. 
Rok później rozpoczął pracę naukową 
i dydaktyczną na UMK: najpierw w In
stytucie Nauk Społecznych, a od 1990 r. 
w Zakładzie Historii Oświaty i Wycho
wania. Jako historyk doskonale znał 
powiedzenie: historia est magistra vi
tae i jak nikt potrafił przekładać tę wie
dzę na język praktyki i przyszłości. Kie
dy w 1993 roku powierzono mu zadanie 
stworzenia Planetarium w Toruniu, roz
począł od ludzi. Zbudował zespół 
astronomów i techników, z którymi 
wykreował oryginalną koncepcję
i niepowtarzalny styl popularyzacji 
astronomii — w Polsce dotąd niespoty
kany. W innych planetariach można było 
zobaczyć tylko gwiazdy i trochę slajdów. 
W grodzie Kopernika stworzono system 
w oparciu o europejskie standardy — 
obrazy pokrywające całą kopułę nad gło
wami widzów i projekcje wideo. Dzię
ki temu była możliwa wirtualna podróż 
w różne, nawet najdalsze zakątki 
Wszechświata. Na początku lat 90. ub. 
stulecia Lucjan Broniewicz postawił 
na dwóch młodziutkich astronomów 
z ogromną pasją i wyobraźnią: Jerzego 
Rafalskiego i Stanisława Rokitę. I uda
ło się. Ale samo Planetarium — to było 
mało. Kilka lat po uruchomieniu placów
ki powstała sala Orbitarium, w której

umieszczono m.in. model sondy Cassi
ni. I znów strzał w dziesiątkę! Nieba
wem dla widzów otworzy się kolejny 
moduł — Geodium. Uda się? Zawsze 
się udawało!

Po latach Lucjan wspominał, że 
z uruchomieniem Planetarium było jak 
z wyprawą w nieznane, ale chęć osią
gnięcia celu była tak ogromna, że prze
słaniała obawy. — Kiedy wszyscy mó
wili, że coś jest niemożliwe, to znaczyło, 
że jest szansa dla nas, a młoda załoga 
postanowiła o to powalczyć. Pamiętam 
przedstawiciela Planetarium Carl Zeiss 
Jena, który asystował przy otwieraniu

skrzyń z aparaturą projekcyjną. Z  drżą
cym sercem wsłuchiwałem się w słowa 
„sehr Gut”, które musiały paść z ust 
naszego niemieckiego kolegi przy oce
nie każdego modułu z osobna. W sumie 
trzeba było usłyszeć siedemnaście „sehr 
gutów ”, aby wystartować z Planetarium 
Toruń — wspominał z uśmiechem Lu
cjan Broniewicz.

Tworzył nowąjakość toruńskiej pra
cy Kiedy reprezentanci Planetarium po
jawiają się z pokazami nieba w różnych 
miejscach Polski, a czasem i Europy, 
często pada pytanie: Skąd jesteście? — 
Z Torunia. Z Planetarium.— Aaa, to zna
czy, że impreza na pewno się uda!

Jednym z ulubionych słów Lucjana 
była „synergia”. Zawsze i wszędzie szu
kał zgodności idei, celów i działań. 
Łączył ludzi, czyniąc to z niezwykłą 
rozwagą i umiejętnością. Dzięki temu

wniósł do praktyki wzór, nad którym 
tęgie matematyczne głowy mogłyby 
pochylać się latami. Wszyscy wiemy, że
2 + 2 = 4, ale Lucjanowi z reguły uda
wało się sumować na szóstkę, nierzad
ko z plusem.

To dlatego ogromnie Go ceniono 
i wielokrotnie nagradzano. Był laure
atem Nagrody Prezydenta Miasta Toru
nia (1996), Złotej Karety „Nowości” 
(2000) i Feliksa „Gazety Wyborczej” 
(2003). W 2004 roku Prezydent Miasta 
Torunia uhonorował go Medalem Tho- 
runium — wyróżnieniem przyznawa
nym niezwykle rzadko. Lucjan Bronie
wicz angażował się społecznie w prace 
nad strategiami rozwoju Torunia oraz 
turystyki i promocji miasta. Był pierw
szym dyrektorem Lokalnej Organizacji 
Turystycznej, pełnił także obowiązki 
szefa Rady Prezydenckiej, członka Rady 
Programowej Toruńskiego Festiwalu 
Nauki i Sztuki, Rady Programowej Cen
trum Nowoczesności i Rady Programo
wej Portalu Nicolaus Copernicus Tho- 
runensis.

Lucjan doskonale rozumiał i doceniał 
siłę mediów w popularyzacji astronomii. 
Zawsze sprzyjał pomysłom, dzięki któ
rym niełatwe zagadnienia można prze
łożyć „z polskiego na nasze” i w przy
stępnej formie przekazać w świat. 
Udanie sprawował rolę patrona takich 
przedsięwzięć, jak „Radio Planet i Ko
met” (miesięcznik nadawany przez Pol
skie Radio PiK) oraz „PLANETARIUM 
TVP” (miesięcznik w TVP Info/Byd- 
goszcz).

Premierowy seans Planetarium, wy
świetlony w urodziny Mikołaja Koper
nika w 1994 roku nosił tytuł „A jednak 
się kręci”. Tytuł ten stał się w pewnym 
sensie wyzwaniem dla nowej instytucji. 
W tamtych czasach niewielu bowiem 
wierzyło, że planetarium będzie w sta
nie funkcjonować bez dotacji budżeto
wych. Cytat „A jednak się kręci” zapi
sano nawet na projektorze gwiazd, aby 
przyświecał działalności placówki. Dziś 
wszyscy z podziwem możemy patrzeć 
na dzieło życia Lucjana Broniewicza. 
Często powtarzał: „Po pierwsze nie nu
dzić”. Właśnie dlatego pokazy w Toruń
skim Planetarium nie są ilustrowanymi
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wykładami z astronomii. Ważną rolę 
odgrywają tu emocje, bo bez nich nie 
da się otworzyć umysłów na wiedzę. 
Nad tym wszystkim zaś unosi się duch 
Mikołaja Kopernika. Lucjan nie krył 
swego uwielbienia dla astronoma 
wszech czasów, często podkreślając, że 
za sprawą kopernikańskiej legendy 
w Toruniu udało się to, co zapewne nie 
udałoby się nigdzie indziej...

Od niedawna Planetarium Toruń ma 
jeszcze jednego, opiekuńczego, przyja
znego i silnego ducha, który z pewno
ścią będzie sprzyjał kontynuacji wspa
niałego dzieła pod nazwą Planetarium 
Toruń — Centrum Popularyzacji Ko
smosu.

Piotr Majewski

Próg
gwiaździstego

nieba
Wspomnienie 

o Lucjanie Broniewiczu

Seans w planetarium: cisza i wę
drówka w czasie. W sierpniu 
2010 roku w Toruniu spokojny 
głos komentatora uświadomił mi, że 

Wszechświat zmierza do śmierci. Ol
brzymi horyzont czasowy nie wytłumił 
uczucia szoku i zaskoczenia. Przeciw
nie, zasugerował trwogę. Ziemia— zie
lona planeta, jak ogród, sad, Eden wresz
cie —  Boże dzieło i Boże igrzysko, 
a poza nią nieogamięta czerń. Myśl 
szybko odnalazła Kierkegaarda, jego 
„Bojaźń i drżenie”.

Sms od Lucjana: „Gdzie jesteś?”. 
Jestem  już  pom iędzy Olsztynem  
a Lidzbarkiem. Na toruńskim dworcu, 
wyglądając pociągu, umawialiśmy się 
na kolejne spotkania, telefony... Nie 
wiedziałem, że zwykły deszczowy pe
ron, w nieodgadnionym wtedy scena
riuszu, wyznaczony już został na miej
sce ostatniego pożegnania. Owszem — 
do 7 maja następnego roku dzwonili
śmy do siebie, rozmawiając długo wie
czorami. Nie przypuszczaliśmy, że ko
smiczna pustka potrafi zbliżyć się 
nagle na najbliższą z możliwych od
ległości i ogarnąć jednego z nas na 
wieczność...

Lucjanie, serdeczny druhu -— ile cza
su spędziliśmy na dyskusjach? Studio
waliśmy historię, ale lubiliśmy filozo
fię. Gdy Lucjan zaznajamiał mnie 
z planetarium, miałem wrażenie, że czy
ni to jako racjonalista i teolog. Przybli
żył genezę instytucji, sposób zarządza
nia, zaznajomił z planami na przyszłość 
— czynił to z dystansem. Rozumiał do
skonale doczesność ludzkich wysiłków, 
a te, w Jego wykonaniu były piękne, 
sprawne, ich efekty dobrze funkcjonu
jące. Planetarium, Orbitarium — mikro- 
kosmos, który wykreował, w którym się 
spełniał. W Geodium na podłodze leża
ły przygotowane do naklejenia malowa
ne fragmenty powierzchni kuli ziem
skiej. Widzowie mieli spoglądać na 
Ziemię z pozycji niebieskiego firma
mentu: planetarium a rebours. Był to 
zamysł w stylu Lucjana, zobaczyć rze
czy z różnych punktów widzenia, zapa
lić rozmaite światła. Interesowało go 
prawo moralne, wartości najwyższe 
i nieprzemijające. Może dlatego niebo
skłon musiał trwać przy nim na podorę
dziu. Jak się okazało, niebo gwiaździste

czekało w zbyt niecierpliwym pogoto
wiu. Pękło wiosną, lekceważąc ludzkie 
życie.

Podziwiałem spokój Lucjana, życz
liwość wobec ludzi, odróżnianie rzeczy 
istotnych od błahych. Przechadzając się 
ulicami Torunia — miasta, które napa
wało go dumą — wracaliśmy do Olsz
tyna okolic stanu wojennego, strajku na 
WSP, wykopalisk archeologicznych 
w Grunwaldzie... Na ostrych, gotyckich 
łukach łagodnie osiadały plany na przy
szłość: odkrywanie krajobrazów rodzin
nych dla Lucjana Pałuk, wycieczka 
rowerowa do Piwnic i parabole — re
miniscencje. Były to powroty do punk
tu, w którym zadzierzgnęliśmy taki ro
dzaj przyjaźni, który pozwalał mi 
otwarcie skomentować pięćdziesięcio
lecie wspominane przez Lucjana. 
Spodobała mu się podsunięta trafna ana
logia, przecież sam lubił mówić meta
forycznie. Teraz z trudem przychodzą mi 
słowa retrospekcji — piszę bowiem 
o przyjacielu, a nie ma Go wśród żywych.

Gdzie jesteś, Lucjanie?
Jerzy Necio
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Czy uczniowie Hypatii 
zdaliby maturę z matematyki?

Z apewne większości z Was pytanie postawione w ty
tule wyda się niemądre, a przecząca na nie odpo
wiedź zupełnie oczywista — żyła przecież Hypatia 
ponad 1500 lat temu, a w je j czasach nikt w Europie nie wie

dział nawet o liczbach ujemnych i zerze! Dlatego bez wstydu 
przyznaję, że w pierwszej chwili niezmiernie się zdumiałem, 
gdy uświadomiłem sobie, iż uczniowie Hypatii z  łatwością 
rozwiązaliby prawie wszystkie z 33 zadań przygotowanych przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) na tegoroczną ma
turę z matematyki. Rozwiązałem sam te zadania i stwierdzi
łem, że dostaliby na egzaminie 43 punkty z 50 możliwych do 
zdobycia. Mogłem wyliczyć punkty aż tak precyzyjnie, gdyż 
przeczytałem niedawno piękną książkę Marii Dziełskiej Hy
patia z Aleksandrii, z której dowiedziałem się dokładnie, cze
go Hypatia uczyła swych studentów'.

Po zdumieniu przyszła refleksja a z niąpytanie— co to zna
czy? Czy jakiś morał wynika z uświadomienia sobie faktu, iż 
grecka wiedza matematyczna sprzed 1500 lat wystarcza, aby 
dzisiaj w Polsce zdać egzamin maturalny z matematyki, choć
by tylko na poziomie podstawowym? Zapewne dla wielu bę
dzie to nowy powód do lamentowania nad upadkiem polskiego 
szkolnictwa i oburzającym obniżeniem poziomu matematycz
nych wymagań w Polsce. Jednak moim zdaniem można z tego 
faktu wysnuć także inny wniosek. Taki mianowicie, że mate
matyka w swej najgłębszej istocie jest ponadczasowa. Jaka 
była na początku, jest teraz i zawsze będzie, na wieki wieków. 
Z  wielu aspektów tej nieoczywistej oczywistości wspomnę tylko 
dwa, mieszając je  zresztą w moim felietonie tak bardzo, że 
wypada zacząć od ich wyodrębnienia i nazwania. Będę więc 
mówił o odkrytej przez Greków skuteczności matematykijako 
sposobu opisywania świata oraz o niewyczerpanej atrakcyj
ności greckich problemów matematycznych dla młodzieńczych 
umysłów.

Matematyka wynika z metafizycznego pragnienia pozna
nia prawdziwego, choć często ukrytego, piękna realnego świa
ta materii i ducha. Grecy odkryli je j niepojętą skuteczność 
w opisywaniu świata, a my, choć mądrzejsi od Greków o skutki 
Renesansu i Oświecenia, także nie wiemy, dlaczego niektóre 
piękne twory czystej wyobraźni matematyków nierzadko prze
kształcają się w najdoskonalsze modele realnego świata, a na
wet przepowiadają odkrycia bytów i zjawisk uprzednio nie
znanych — nowych planet, fa l elektromagnetycznych, cząstek 
elementarnych, kwantowego splątania. Matematyka i je j sku
teczność sąfundamentami naszej cywilizacji i kultury. Z  grec
kich kwadracików, trójkącików i kółek nauczyliśmy się nie
skończoności, całej naszej wiedzy o świecie, całej naszej 
technologii. Zresztą niewątpliwy fakt, iż olśniewające prak
tyczne sukcesy współczesnej technologii wynikają z rozumie

nia matematyki, powinien zdumiewać, skoro pytania naprawdę 
interesujące matematyków bywają na ogół absurdalnie nie
praktyczne. Na przykład: Jaka jest najmniejsza liczba dająca 
się zapisać na dwa różne sposoby jako suma dwóch dodat
nich sześcianów? Jakaś siła fatalna skłaniała Greków, a te
raz skłania nas, do poświęcania ogromnego wysiłku, by takie 
problemy rozwiązywać. Rozwiązaniem postawionego wyżej 
zadania jest słynna2 liczba Hardy’ego-Ramanujana, 1729 =  

-  I s + 123 = 93 +  103. Choć to akurat zadanie byłoby zbyt 
trudne na maturze, Hypatia na pewno umiałaby je  rozwią
zać. Podobnie jak umiałaby rozwiązać dwa łatwe maturalne 
zadania, moim zdaniem bardzo „matematycznie ładne", któ
re omawiam niżej.

Zadanie nr 33: Punkty K, L i M są środkami krawędzi BC, GH i AE 
sześcianu ABCDEFGH z krawędziami o długości 1. Oblicz pole trójką
ta KLM. W tym zadaniu podoba mi się elegancki kształt trójkąta wpisa
nego w sześcian. Chciałbym mieć takie executive toy na biurku. Za pra
widłowe rozwiązanie przewidziano 4 punkty, co oznacza, że w zamy
śle CKE było to zadanie trudne, choć nie najtrudniejsze, te bowiem 
wycenione były na 5 punktów. Po prawej pokazana jest konstrukcja, 
jaką zapewne (moim zdaniem) wykonałaby Hypatia, aby znaleźć bok 
KM = KM, szukanego trójkąta równobocznego KLM: pomocniczy trój
kąt prostokątny AKM, zbudowany jest tak, iż AK, = AM, = (1/2)AD

Zadanie nr 25 (za 2pkt.): Wiedząc, żeX+ Y= 1 oraz ż c X +  
+ Y2 = 7, pokaż, żeX4 + Y4= 31. Zadanie podoba mi się, dlate
go że pilny uczeń bez polotu rozwiążeje inaczej niż uczeń bystry. 
Postępując metodycznie, pilny uczeń na pewno najpierw roz
wiąże układ X+ Y= 1, X2 + Y2 =7 i znajdzie jego pierwiastki,

1  ^ ł ł  1 Vl3 ^
2 2 ’ 2 2

albo

(
(X,Y)  =

2 '
( 1)

1 Maria Dzielska „Hypatia z Aleksandrii”, wydanie III poprawione, Uni- 
versitatis, Kraków, 2010. Na stronie http://www.cke.edu.pl można znaleźć 
zadania maturalne wraz z rozwiązaniami i bardzo szczegółowymi kryteria
mi punktowej oceny.

a potem wstawi je  do X4 + Y4, co da mu żądany wynik 31. 
Bystry uczeń natomiast zauważy, iżX4+ Y4= 4 9 -2 X 2Y2 oraz 
2X2Y2 = 18, co kończy sprawę. Hypatia na pewno by tak zro
biła, unikając w dodatku nieznanych sobie liczb ujemnych 
i niewymiernych, występujących we wzorze (1) metody pilne
go ucznia3.

2 Zobacz hasło „1729” w Wikipedii, gdzie opisana jest zabawna matema
tyczna anegdota.
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Napisałem „ nieznanych Hypatii liczb ujemnych ” i zamy
śliłem się. O tym, czy Hypatia znała liczby ujemne, nie wiemy. 
Powszechna opinia, że ich nie znała, jest bardzo prawdopo
dobna, lecz w istocie oparta na domysłach. Domysły zaś czę
sto prowadzą na manowce. W swojej recenzji książki Marii 
Dzielskiej napisałem pochopnie, że Hypatia zapewne nie znała 
„ dużych ” trójek Pitagorejskich, takich jak na przykład 2066- = 
= 20302 + 3842 oraz 18032 = 16532 + 7202. Przeczytał to 
profesor Andrzej Trautman,fizyk z Warszawy, przed laty pro
motor mojej pracy doktorskiej, i tak do mnie napisał: Drogi 
Marku, Hypatia zapewne wiedziała, jak obliczać dowolnie 
duże trójki Pitagorejskie, bo mogła przeczytać o tym w „Ele
mentach” Euklidesa, księga X, 28,29, lemat 1.

Warszawski astronom Stanisław Bajtlikwspominał niedaw
no obecność Hypatii w programie swojej szkoły średniej („ Ty
godnik Powszechny ”, 20 lipca 2010/: Imię Hypatii pojawia
ło się w trakcie mojej szkolnej edukacji wielokrotnie, na 
różnych poziomach nauczania i w różnych celach. Historyk 
opowiadał o niej na lekcjach poświęconych przejściu od an
tyku do chrześcijańskiego średniowiecza. Matematyk przy
woływał to imię, mówiąc o równaniach Diofantosa czy „Ele
mentach” Euklidesa. Geograf wspominał o Hypatii, 
omawiając miasta Egiptu. Nauczyciel rysunku pokazywał 
reprodukcję fresku Rafaela w Stanza della Segnatura z do
mniemanym przedstawieniem aleksandryjskiej uczonej. 
Astronom przekonywał, że to ona wynalazła astrolabium, a fi
zyk, że areometr. Polonista nie mógł co prawda omawiać 
poświęconych tej kobiecie fragmentów „Traktatu moralne
go” Miłosza czy dzieł Woltera na lekcjach, ale wskazywał 
odpowiednie teksty zainteresowanym maturzystom. Staszek 
jest moim przyjacielem; wiem z jego opowiadań, że zdał ma
turę w znanym z wysokiego poziomu nauczania Liceum Ko
pernika w Żywcu.

Ja też chodziłem do dobrego prowincjonalnego liceum, 
słynnej w Gdańsku „dziewiątki". Nie pamiętam, czy moi na
uczyciele mówili nam o Hypatii tyle co żywieccy nauczyciele 
Staszkowi, natomiast dobrze pamiętam, jak  uczył nas mate
matyki Roman Sowiakowski, groźny Ciamkacz5. Miał przed
wojenny doktorat z  matematyki, obroniony na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie, w legendarnej „ lwowskiej szkole 
matematycznej”, której przewodzili najwybitniejsi matema
tycy tamtych czasów — Stefan Banach, Marek Kac, Hugo 
Steinhaus, Stanisław Ułam. Uczył nas, rzecz jasna, przede 
wszystkim matematycznego rzemiosła, to znaczy biegłości 
w stosowaniu standardowych metod rozwiązywania typowych 
problemów, a je j sumiennego ćwiczenia wymagał nieustępli
wie od wszystkich, nawet od humanistów. U Ciamkacza prze
szedłem rzetelną matematyczną kindersztubę, zauważoną po
tem przez profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie po
3 Ciekawe, że zgodnie ze wskazówkami CKE, obie metody powinny być 
punktowane jednakowo przez egzaminatora oceniającego prace maturalne.

4 http://tygodnik.onet.pl/43,0,49644, b iednahypatia, artykul.html

5 Tych, którzy nie mieli zupełnie talentu do matematyki, nazywał „ciamka- 
czami do kwadratu” i stąd powstał jego nauczycielski przydomek używany 
powszechnie, także przez grono pedagogiczne i dyrektora. „Ciamkacz” to 
po lwowsku bardzo pieszczotliwa nazwa, tyle co „dzieciak”, „szkrab”, „małe 
bubele” , o tej samej etymologii (na co zwrócił mi uwagę mój brat Jacek, 
filolog) co „ciamajda” .

Autor felietonu na maturze w IX LO w Gdańsku, 1963. Od lewej: Marian Wasz
kiewicz (polonista), FranciszekTmka (Kuratorium), Kazimierz Niedżwiedzki (dy
rektor), Jan Trzcieniecki (polonista, dawny profesor Liceum Krzemienieckiego), 
Irena Dąbrowska (biolog). Napisałem dwie matury z matematyki, jawnie swoją 
i skrycie Anki Twardowskiej. Fot. z archiwum Mieczysława Abramowicza

maturze studiowałem matematykę. Profesor Andrzej Hulanic
ki skomplementował ją  nawet publicznie. Gdy na jego wykła
dzie rozwiązałem a vista przy tablicy postawione nam trudne 
zadanie, spytał: „Ktopana uczył w liceum matematyki? ”

Do dziś pamiętam porywające szkolne zmagania z proble
mami Euklidesa i Diofantosa, w których Ciamkacz był mi życz
liwym i cierpliwym przewodnikiem. To już nie były ćwiczenia 
rzemiosła, ale prawie dorosłe odkrywanie dla siebie głębi 
i zniewalającego piękna matematyki. O niektórych myślałem 
w ogromnym napięciu nawet kilka dni, zanim przychodził błysk 
zrozumienia, a z nim rozkoszne katharsis. Antyczni matema
tycy uczą nas abstrakcyjnego, kreatywnego i jednocześnie zdy
scyplinowanego myślenia: także wytrwałości, sumienności, 
hartu ducha. Nie ma „metody ” na rozwiązywanie nieałgo- 
rytmicznych problemów euklidesowych i diofantyjskich, którą 
można by na pamięć wyćwiczyć. Trzeba w sobie odnaleźć 
„ ochotę i zdolności ” do trudnej i twórczej matematyki, obec
nej w greckich problemach. Samodzielne odkrywanie (na przy
kład) jak  skonstruować pięciokąt foremny za pomocą cyrkla 
i łineału albo jak znaleźć wszystkie całkowite pierwiastki ukła
du X+ Y+Z=3, XJ+ Y3+Z3= 3, jest najlepszym szkolnym spo
sobem na nauczenie się zarówno matematyki, jak  i sprawne
go rachowania. W roku 1967 rządfrancuski powołał Komisję 
Lichnerowicza, która pod wpływem idei burbakistów przepro
wadziła we francuskich szkołach średnich reformę nauczania 
matematyki. Nowa Matematyka została oparta na studiowa
niu zbiorów, grup i innych abstrakcyjnych struktur, w miejsce 
tradycyjnej geometrii i algebry. Eksperyment ten w różnej ska
li i zakresie został wprowadzony w kilku innych krajach (w tym 
w Polsce) i zupełnie się nie powiódł. Okazało się, że tradycyjne 
nauczanie jest o wiele skuteczniejsze. Co więcej, wydaje się, że 
„Euklides i Diofantos ” to młodzieńcze doświadczenie równie 
ważne i konieczne jak lektury Szekspira, Pascala, świętego 
Augustyna i Kajki, a może nawet jak tatrzańskie wędrówki 
i pierwsza miłość. Na pytanie Andrzeja Hulanickiego, kto uczył 
mnie w liceum matematyki, mógłbym chyba zaryzykować od- 
powiedziedż: nie tylko Roman Sowiakowski, czyli ze wzrusze
niem i wdzięcznością wspominany Ciamkacz, ale także Eukli
des, Diofantos i aleksandryjska Hypatia.

Marek Abramowicz
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Ocean magmy na lo?
Od roku 1979 wiemy, że księżyc Jowi
sza lo charakteryzuje silna aktywność 
wulkaniczna. Jej efektem oprócz wyrzu
tów gorącej lawy (w ciągu roku przekra
czających stukrotnie to, co wydostaje się 
w tym samym czasie z wnętrza Ziemi) 
jest pozostawianie na wokółjowiszowej 
orbicie tony związków siarki na sekundę
— w plazmowym otoczeniu Jowisza po
wstaje torus związany z lo. lo posiada 
wulkany rozrzucone po całej powierzchni 
w odróżnieniu od Ziemi, na której wul
kany gromadzą się przeważnie w obsza
rach związanych z granicami płyt tekto
nicznych. Wiadomo również, że źródłem 
energii odpowiedzialnym za powstanie 
rezerwuaru magmy na lo są grawitacyj
ne siły przypływowe związane z obecno
ścią potężnego sąsiada. Jednak dokład
na lokalizacja wspomnianego rezerwuaru 
nie była do tej pory znana.

W czasopiśmie Science w dniu 12 
maja br. ukazał się artykuł Krishana Khu- 
rany z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los

Angeles, który wraz z współpracownika
mi przedstawia dowody na obecność pod 
powierzchnią lo oceanu magmy o gru
bości co najmniej 50 km. Praca oparta 
jest na pomiarach pola magnetycznego 
w czasie czterech przelotów stacji Gali
leo w pobliżu księżyca. Szczególnie uży
teczne okazały się dwa przejścia: I24 z 11 
października 1999 r. oraz I27 z 22 lutego 
roku 2000. Idea jest prosta — linie sił pola 
magnetycznego związanego z Jowiszem 
periodycznie „omiatają” lo. Jeśli pod po
wierzchnią księżyca znajduje się warstwa 
przewodząca, to zostanie w niej wzbu
dzony prąd. Prąd z kolei wytworzy wła
sne pole magnetyczne, które w pobliżu 
lo będzie zauważalnie zniekształcać pole 
magnetyczne pochodzące od Jowisza. 
Prostota jest jednak pozorna, szczegó
łowe dopasowanie modelu do wyników 
pomiarów okazało się skomplikowanym 
przedsięwzięciem, w trakcie którego trze
ba było wziąć pod uwagę szereg niewia
domych.

Z wcześniejszych pomiarów pola gra
witacyjnego lo dokonanych w trakcie

przelotów w pobliżu księżyca wiadomo, 
że lo posiada żelazne (najprawdopodob
niej ciekłe) jądro o średnicy pomiędzy 650 
a 950 km, otoczone skalnym płaszczem. 
Okazuje się jednak, że w stałym płasz
czu skalnym nie da się wytworzyć prą
dów na tyle silnych, aby modyfikowały 
one pole magnetyczne Jowisza w pobli
żu lo zgodnie z obserwacjami. Potrzeb
ne są do tego chociażby częściowo sto- 
pione skały — wystarczy warstwa 
częściowo (powyżej 20%) stopionego 
płaszcza o grubości co najmniej 50 km 
i temperaturze rzędu 1200—1400 stopni 
Celsjusza, znajdująca się na głębokości 
30—50 km pod zimną skorupą tworzącą 
powierzchnię lo. Autorzy nazywają ją  
astenosferą (tak jak w przypadku Ziemi 
jest to warstwa znajdująca się bezpośred
nio pod skorupą— litosferą). Niepewność 
wyznaczeń wynika m.in. z krótkości cią
gu dostępnych danych. Aby zanalizować 
głębsze warstwy lo, potrzeba ciągłych 
obserwacji trwających powyżej 13 godz.

Dane magnetometryczne użyte w pra
cy były dostępne już od ośmiu lat, nikt

XV Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii OZMA 2011
Organizator: Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne „Grupa Lokalna”
Miejsce zlotu: Teren Obserwatorium Astronomicznego w Niedźwiadach, gm. Szubin, woj. kujawsko-pomorskie 
(teren zlotu położony jest wśród czystych lasów, z dala od miejskich świateł).
Termin: 4 -7  sierpnia 2011 (czwartek-niedziela)
Noclegi: tylko własne namioty i przyczepy kempingowe.
Organizatorzy zapewniajądla wszystkich, którzy nadeślązgłoszenia do 25 lipca: 2 ciepłe obiady, kiełbaski na ogni
sko, okolicznościową koszulkę, ciemne niebo, dostęp do teleskopów będących na wyposażeniu Obserwatorium, 
czyste powietrze oraz dobrą zabawę i miłą atmosferę.
W programie zlotu ciekawe wykłady i prelekcje, turniej wiedzy astronomicznej, konkurs astrofoto, konkurs na naj
lepszy sprzęt własnoręcznie zbudowany lub zmodernizowany, konkurs na najlepszą własną prezentację, slajdowi- 
ska, filmy, giełda sprzętu i akcesoriów oraz nocne obserwacje.
Nagrody: przyznane będą tradycyjne nagrody Grand OZ w kategoriach:
— astrofotografia
— budowa lub modernizacja sprzętu obserwacyjnego
— prezentacja własnych dokonań
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania w/w nagród ze względu na niewystarczający poziom 
prac.
Przyznane zostaną również cenne nagrody w konkursie wiedzy astronomicznej oraz tytuł SUPEROZMITY. 
Każdy z uczestników otrzyma możliwość zaprezentowania swoich dokonań, dlatego zachęcamy do pochwalenia 
się swoimi dokonaniami na polu astronomii (zdjęcia, dzienniki obserwacyjne, filmy, wyniki obserwacji itp.)
Ze względu na dobre warunki obserwacyjne zachęcamy do zabrania ze sobą własnego sprzętu obserwacyjnego. 
OZMA to zlot nie tylko dla zaawansowanych miłośników astronomii, zapraszamy także początkujących, ich rodzi
ny i przyjaciół.
Koszt uczestnictwa: 100 zł 
Dla małych dzieci zniżki!
Zapisy: zgłoszenia proszę kierować pocztą elektroniczną rkral@poczta.onet.pl 
lub telefonicznie Roman Kral tel. kom. 691 468 800
Zgłoszenia proszę nadsyłać do 25 lipca 2011 r.
Szczegółowe informacje na stronie www.ozma.astronomia.pl

180 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRO NO M II 4 /2011

mailto:rkral@poczta.onet.pl
http://www.ozma.astronomia.pl


rozmaitości

jednak nie wiedział, jak je zinterpretować, 
chociaż metoda użyta w opisywanej pra
cy została już wcześniej zastosowana 
m.in. do stwierdzenia obecności prze
wodzących wodnych oceanów pod po
wierzchniami Europy, Ganimedesa 
i Callisto. W przypadku lo dopiero spo
strzeżenie, że przewodność elektryczna 
skał bogatych w magnez i żelazo wzra
sta o kilka rzędów wielkości, gdy znajdą 
się w stanie płynnym, pozwoliło na roz
wiązanie zagadki i uzyskanie dobrych 
dopasowań modelu do obserwacji. Trze
ba jednak zdawać sobie sprawę, że mó
wimy o własnościach minerałów ziem
skich, jak do tej pory żaden próbnik nie 
wylądował na powierzchni lo i nie zanali
zował składu chemicznego magmy wy
dostającej się na jego powierzchnię. 
Z drugiej strony nie jest chyba przesadą 
oczekiwanie, że pewne klasy skał moż
na spotkać w różnych zakątkach Układu 
Słonecznego. Model skał użyty w dopa
sowaniu danych do obserwacji był wzo
rowany na ultrazasadowym minerale po
chodzącym z górnego płaszcza Ziemi 
zwanym Iherzolitem (spotykamy go m.in. 
na Spitsbergenie).

Do zaburzeń pola magnetycznego Jo
wisza w pobliżu lo przyczynia się rów
nież obecność atmosfery (w tym jej zjo- 
nizowanej części — jonosfery) księżyca, 
jak i korotującej plazmy jowiszowej. Przy
czynki z tym związane zostały uwzględ
nione w ramach trójwymiarowych symu
lacji MHD wypróbowanych wcześniej do 
interpretacji obserwacji w pobliżu Gani
medesa.

Ubocznym produktem analizy zabu
rzeń pola magnetycznego w pobliżu lo 
jest określenie górnej granicy natężenia 
ewentualnego własnego globalnego 
pola dipolowego księżyca jako około 110 
nanotesli na równiku (kilkakrotnie niższe
go od zmian natężenia pola związanych 
z oddziaływaniem indukowanego pola 
magnetycznego lo z polem magnetycz
nym Jowisza). Oznacza to również, że 
lo nie posiada praktycznie własnego dy
nama magnetycznego (takiego, jakie ma 
np. Ziemia) — płaszcz skalny jest zbyt 
gorący, by efektywnie studzić jądro, co 
utrudnia pojawienie się dynama. Z dru
giej strony pole indukowane przez prą
dy płynące w astenosferze ma charak
ter dipolowy, co dowodzi, że warstwa ta 
jest ciągła. Izolowane od siebie obsza
ry przewodzące generowałyby pole za
wierające wyższe harmoniki, czego ob
serwacje nie potwierdzają. Jest to 
dodatkowy argument na rzecz zastoso
wanego modelu.

(rs)

Obiekt Hanny
Astronomia jest jedną z niewielu nauk, 
do których rozwoju przyczyniają się 
amatorzy — miłośnicy astronomii. Po
wszechnie znany i doceniany jest wkład 
obserwatorów gwiazd zmiennych zrze
szonych w licznych organizacjach, takich 
jak American Association of Variable 
Stars Observers. Coraz częściej też 
amatorzy są zapraszani do udziału w re
alizacji wielkich programów obserwacyj
nych.

W 2000 r. rozpoczęto realizację pro
gramu obserwacyjnego Sloan Digital 
Sky Survey (SDSS), polegającego na 
masowym rejestrowaniu obrazów nieba 
(a dodatkowo także na rejestrowaniu 
widm obecnych na tych obrazach galak
tyk).

W ramach tego programu, realizowa
nego 2,5-m teleskopem w Apache Point 
Observatory w Nowym Meksyku, zbie
rane są obrazy nieba w pięciu barwach, 
przy zasięgu do 22 wielkości. W ciągu 
dwu pierwszych etapów jego realizacji 
(2000-2005 i 2006-2008) SDSS pokrył 
ponad 1/4 całego nieba, rejestrując ob
razy ok. 240 min obiektów (dla ponad 
miliona galaktyk i kwazarów zarejestro
wano również ich widma).

Już wstępna analiza tak wielkiego 
materiału, polegająca na identyfikacji 
i klasyfikacji galaktyk, przekraczała moż
liwości realizatorów SDSS. Postanowili 
więc zaprosić do współpracy amatorów. 
Tak powstał projekt Galaxy Zoo. Jego 
uczestnicy dostają do analizy porcje 
danych obserwacyjnych i ich zadaniem 
jest właśnie identyfikacja i klasyfikacja 
wszystkich obecnych w danym polu ga
laktyk. Już w ciągu pierwszych kilku 
miesięcy zgłosiło się do udziału w tym 
projekcie ponad 150 tys. uczestników 
(w tym także z Polski).

Jednym z uczestników projektu Ga
laxy Zoo jest holenderska nauczycielka 
Hanny van Arkel. W roku 2007 odkryła 
ona osobliwy obiekt, który wkrótce stał 
się sławny, jako „Hanny's Voorwert”, czyli 
Obiekt Hanny. Znajduje się on w pobli
żu galaktyki spiralnej IC 2497 (odległej
o ok. 720 min lat światła), a wyróżnia się 
nieregularną strukturą oraz — przede 
wszystkim — jaskrawozieloną barwą. 
Zbadaniem tego niezwykłego obiektu 
zajął się międzynarodowy zespół kilku
nastu obserwatorów, których wyniki zo
stały opublikowane w końcu 2009 r. 
w Monthly Noticices of the Royal Astro
nomical Society. Są one następujące:

Swoją zieloną barwę obiekt Hanny 
zawdzięcza silnym liniom wzbronionym

.  *

. 0

podwójnie zjonizowanego tlenu: A 4997A 
i X 5007A(tym samym, które występują 
w świeceniu zórz polarnych). Oprócz 
nich w widmie obiektu występują rów
nież linie wzbronione neonu i siarki, sil
na linia Ha oraz szereg linii wskazują
cych na wysoki poziom wzbudzenia. Do
kładniejsza analiza danych obserwacyj
nych pokazała, że Obiekt Hanny jest ob
łokiem silnie rozrzedzonego, gorącego 
gazu pobudzanego do świecenia z ze
wnątrz przez jakieś wysokoenergetycz
ne promieniowanie.

Co jest źródłem tego promieniowa
nia? Mogłyby nim być procesy zacho
dzące w centralnych częściach galakty
ki IC 2497, takie jakie obserwuje się w ją
drach aktywnych galaktyk (Active Galac
tic Nuclei = AGN). Potrzebne do tego 
musiałoby jednak być silne promienio
wanie rentgenowskie IC 2497, gdy tym
czasem ta galaktyka źródłem takiego 
promieniowania nie jest.

Wiadomo jednak, że wiele obiektów 
typu AGN wykazuje zmiennąaktywność.

Biorąc to pod uwagę, autorzy oma
wianej pracy wysunęli przypuszczenie, 
że galaktyka IC 2479 — choć nie wyka
zuje obecnie aktywności typu AGN — 
musiała być aktywna w przeszłości (jak 
oceniają autorzy przed ok. 100 tys. lat)
i to wtedy jej promieniowanie pobudza
ło do świecenia Obiekt Hanny. Jeśli tak, 
to stanowi on tzw. „echo świetlne” zja
wisk rozgrywających się wcześniej w ją
drze IC 2497, przy czym istotna dla tej 
interpretacji jest różnica dróg: IC 2497 
— obserwator oraz IC 2497 — Obiekt 
Hanny — obserwator.

Prędkość radialna Obiektu Hanny jest 
mniejsza od prędkości radialnej IC 2497 
o 270 km/s, co oznacza, że oddala się 
on od tej galaktyki. Skoro tak, to praw
dopodobne staje się przypuszczenie, że 
ów obłok gazu został wyrzucony z cen
tralnych obszarów galaktyki IC 2497 
podczas jednego z wcześniejszych okre
sów jej aktywności.

Józef Smak
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Notatnik astronomiczny dla miłośników astronomii

W
fielu miłośników astronomii, tak początkujących, 
jak i zaawansowanych, chciałoby zapisywać wy
niki swoich obserwacji. Zebrane zapiski mogą być 

przydatne w wielu przypadkach, np. przy obserwacjach 
gwiazd zmiennych czy szybko ewoluujących plam słonecz
nych. Najczęściej służą do tego różne „szkolne” zeszyty, któ
re jednak nie zawsze są pomocne. Przykładowo —  brakuje 
w nich przygotowanych już tabel lub miejsc na szkice z linia
mi pomocniczymi.

Dwóch miłośników astronomii —  autor tego artykułu oraz 
pan Adam Piech —  postanowiło wykorzystać swoje wielo
letnie amatorskie doświadczenie i stworzyć uniwersalny no
tatnik dla obserwacji astronomicznych. Przez wiele lat każdy 
z nas interesował się różnymi typami obiektów astronomicz
nych, które najczęściej wymagały zupełnie różnych warun
ków obserwacyjnych i sprzętu.

Nowy notatnik miał być łatwy w obsłudze nawet dla po
czątkujących miłośników astronomii i być pomocą dla wszyst
kich najważniejszych typów amatorskich obserwacji. Notat
nik docelowo miał być także bardzo tani w ewentualnej 
produkcji i sprzedaży —  tak, aby każdy miłośnik astronomii 
miał szansę z niego skorzystać.

Notatnik powstał na przestrzeni kilku miesięcy i na po
czątku 2009 r. był gotowy. Pierwsza seria 100 notatników 
została rozdana na testy na trzech największych wówczas 
polskich forach astronomicznych, dzięki czemu udało się nam 
„doszlifować” kilka szczegółów technicznych w wyglądzie 
stron na zapiski. Opinie były bardzo pozytywne —  miłośni
kom astronomii spodobała się uniwersalność notatnika. Jed
nocześnie zauważono, że w tej chwili nie istnieje żaden po
dobny notatnik na całym rynku sprzętu i akcesoriów 
astronomicznych.

Jak wygląda notatnik?
Notatnik jest formatu A4 (wygląda mniej więcej jak „duży” 

zeszyt) i ma 80 stron. Pierwsze 16 to krótki opis notatnika, 
najważniejszych działów astronomii amatorskiej (tak, aby po

czątkujący mieli najbardziej podstawowe informacje pod ręką) 
oraz linków do miejsc w sieci, gdzie można znaleźć bardziej 
szczegółowe informacje i porady.

Pozostała część notatnika to miejsce na zapiski obserwa
tora. Postanowiliśmy, że każda obserwacja albo zestaw ob
serwacji (np. Słońca czy gwiazd zmiennych) —  zależnie od 
tego, jak obserwator woli —  będzie zajmować dwie strony 
w notatniku. Wypełnione są one polami do zapisków, diagra
mami oraz okręgami. Warto tu dodać, że każdy z diagramów 
może być zapisany przez obserwatora tak, jak sobie życzy —  
nie tutaj ma żadnych sztywnych zasad, choć znajdują się tak
że elementy specjalnie przygotowane dla niektórych obiek
tów (np. zarys tarczy Saturna i wielkości pierścieni).

Dzięki tej uniwersalności stało się możliwe zapisywanie 
w notatniku różnych rodzajów amatorskich obserwacji astro
nomicznych, które często bardzo się różnią między sobą. Przy
kładowo: amator astronomii jednej nocy ogląda Perseidy i za
pisuje ślady meteorów w jednym  z okręgów notatnika, 
a kilkanaście godzin później dokonuje obserwacji Słońca i za
pisuje na okręgu (oczywiście na innej stronie) pozycje plam 
słonecznych. Jak widać, ten sam okrąg można wykorzystać do 
nanoszenia zupełnie różnych obiektów, a dzięki pomocniczym 
liniom precyzyjność umieszczania obiektów jest wysoka.

Jak na razie notatnik jest dostępny jedynie w języku pol
skim, jest jednak możliwe, że wkrótce powstaną wersje w róż
nych językach, np. angielskim, francuskim, niemieckim, hisz
pańskim i portugalskim. Planowane jest także pozyskanie 
numeru ISBN, który pozwoli obniżyć stawkę podatku VAT 
na notatnik.

Notatnik można nabyć za pośrednictwem serwisu www.ko- 
smonauta.net. W ciągu najbliższych kilku miesięcy powinna 
ruszyć bardziej zaawansowana forma sprzedaży notatnika. 
Przynajmniej część dochodu ze sprzedaży (jeśli taki w ogóle 
będzie) zostanie wykorzystana na konkursy oraz zakup sprzętu 
dla szkół i klubów astronomicznych.

Krzysztof Kanawka

Przykład wykorzystania dużego pola w notatniku

Diagram tan (asl również przystosowany do nanoszenia obserwac|l Saturna, dzięki wpisaniu 
okręgu, symbolizującego tarczę planety oraz dwóch linii pomocnlcznych okręcających oba 
kraóce pieridenia. 7. powodu ruchu orbitalnego położenie pierścieni względem ziemskiego 
obserwatora ulega zmianie. |ednak każdorazowo skala w stosunku do tarczy planety jest 
stalą. Dzięki temu możliwe jest naniesienie dowolnego ustawienia pierścieni 
z wykorzystaniem diagramu pomocniczego W przypadku takiego zastosowania, obszar 
diagramu po prawej stronie może posłużyć do opisu rysunku. Drugie pole. wyglądaiące 
podobnie, a znajdujące się po prawej stronie, również może pełnić dodatkową funkcję Dla 
obserwacji planet umożliwia opisanie Ich bezpośredniego sąsiedztwa - księżyców oraz gwiazd 
tła W pewnym sensie pełni podobną funkcję do poprzedniego diagramu, jednak funkcjonuje 
w większej skali - tutaj tarcza planety jest symbolizowana przez niewielki okrąg w centrum 
rysunku. Pozostały obszar jest również wystarczający do naniesienia ewentualnych opisów 
zaznaczonych obiektów - ich nazw oraz jasności Ewentualne dodatkowe uwagi można 
umieszczać w polu przeznaczonym do opisu szczegółowego obserwacji Czyste strony do zapisków dla obserwatora
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Dołącz do grona odkrywców, już dziesiąta gwiazda supernowa została odkryta naszym teleskopem !
Filtry Baader

Sky-Watcher m
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 zł
, Crayford 2’  z mikrofokuserem 10:1 M-CRF086... 549 zł 

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

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

Sur WILLIAM OPTICS > 

lii

Wyciągi Baader

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

Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka

Nikon Action VII 8x40..... 240 zł
Nikon Action VII 7x50..... ?89 zł
Nikon Action VII 10x50... ?99 zł
Nikon Action VII 12x50... 340 zł
Nikon Action VII 16x50.... 390 zł
Nikon Action EX 7x35.... 460 zł
Nikon Action EX 8x40.... 500 zł
Nikon Action EX 7x50.... 535 zł
Nikon Action EX 10x50... 565 zł
Nikon Action EX 12x50... 630 zł
Nikon Action EX 16x50... 680 zł

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 2H...........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 f

Tnloclrnn

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

ORION

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..... 8489zł
Teleskop słoneczny "Coronado" PST.................... 2799zł

Meade LightBridge 8" Pyrex De Lux....1999 zł
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux ...2995 zł 
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux....3995 zł 
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux.. .9995 zł
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 V  .
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

LUMICfcN

Astrokrak
Złączki , redukcje i wyciągi

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

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

■
W

Okulary NPL

Plóssla "Vixen"NPL 6mm...... 109 zł
Plóssla "Vixen"NPL 10mm....109 zł
Plóssla "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

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 LVW 42mm ..1289 zł

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w myśl przepisów prawa handlowego
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Wrzesień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 23 września 
przekracza równik niebieski w punkcie równonocy jesiennej, 
wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astronomicznąjesień. 
Dni stają się ciągle coraz krótsze. W Warszawie 1 września 
Słońce wschodzi o 3h46m, zachodzi o 17h25m, a 30 września 
wschodzi o 4h34m, zachodzi o 16h17m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2011 P [°] B„[°] UnH
IX 1 20,95 7,18 286,63

3 21,45 7,21 260,22
5 21,93 7,23 233,80
7 22,39 7,25 207,38
9 22,82 7,25 180,97

11 23,23 7,25 154,56
13 23,61 7,23 128,15
15 23,97 7,21 101,75
17 24,31 7,18 75,34
19 24,62 7,14 48,94
21 24,90 7,10 22,54
23 25,16 7,04 356,14
25 25,40 6,98 329,74
27 25,60 6,91 303,35

IX 29 25,78 6,83 276,95
X 1 25,93 6,74 250,56

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
22d16h59m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec września, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następu
jąca: pierwsza kwadra 4d17h39m, pełnia 12d09h26nn, ostatnia 
kwadra 20d13h39m i nów27d11h09m. W apogeum Księżyc znaj
dzie się 15 września o 6h24m a w perygeum 28 września
o 1h02m.

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

wschodnim horyzontem będzie można dostrzec Merkure
go. W dniu 5 września planeta, na godzinę przed wscho
dem Słońca, wzniesie się na wysokość prawie 10° nad ho
ryzontem, świecąc z jasnością-0,4m. Przez teleskop moż
na będzie wtedy dostrzec tarczę Merkurego o średnicy 7” 
w fazie zbliżonej do kwadry. Wrzesień jest miesiącem naj
lepszej porannej widzialności Merkurego w 2011 r.

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

Nad ranem wysoko na wschodnim niebie można dostrzec 
Marsa, świecącego na granicy gwiazdozbiorów Raka i Bliź
niąt z jasnością zaledwie +1,3"'. Dostrzeżenie jakichkolwiek 
szczegółów powierzchniowych na tarczy planety o średnicy

zaledwie 5” będzie praktycznie niemożliwe.
Jowisz góruje w drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze 

Barana na wysokości 51°, świecąc z jasnością-2 ,8m. Pla
neta zbliża się do opozycji i średnica jej tarczy rośnie, co 
ułatwia obserwacje procesów zachodzących w jej atmosfe
rze.

Saturn zachodzi tuż po zachodzie Słońca i jego obser
wacje na tle zorzy wieczornej są praktycznie niemożliwe.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Ryb widoczny jest Uran 
(o jasności 5,7m), natomiast Neptuna (7,8m) możemy jesz
cze obserwować w pierwszej połowie nocy w gwiazdozbio
rze Wodnika. Małe średnice tarcz tych planet (odpowiednio 
3,7” i 2,3”) utrudniają dostrzeżenie jakichkolwiek szczegó
łów powierzchniowych nawet przez większe teleskopy ama
torskie, jednak już teleskop o średnicy przynajmniej 10 cm
i powiększeniu 100* pozwoli na dostrzeżenie tarczy Urana 
oraz odróżnienie obrazu Neptuna od obrazów dyfrakcyjnych 
sąsiednich gwiazd o podobnych jasnościach

Planeta karłowata (134340) Pluton jest widoczna wie
czorem w gwiazdozbiorze Strzelca, jednakże jej jasność 
wynosi jedynie 14,5m i do jej zaobserwowania niezbędny jest 
teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 20 cm.

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

(1) Ceres, (jasność 7,6m-7,7m). 8 IX: 0h08,4m, -16°24’; 
18 IX: 0h00,3m, -17°20’; 28 IX: 23h51,9m, -18°02\

(4) Vesta, (jasność 6,4m-6,9m). 8 IX: 20h42,9m, -25°42’; 
18 IX: 20h41,3m, -25°48’; 28 IX: 20h42,8m, -25°37’.

(192) Nausikaa, (jasność 8,6m-9,2m). 8 IX: 22h38,8m, 
-9°01’; 18 IX: 22h29,6m, -8°45’; 28 IX: 22h22,7"\ -8°20\

Komety
Wieczorem wysoko na niebie w gwiazdozbiorach Strza

ły i Herkulesa będzie można przy pomocy lornetek obser
wować kometę C/2009 P1 (Garradd): 1 IX: 19h33,7m, 
+19°30’, 8,1m; 11 IX: 18h58,1m, +19°56’, 8,0m; 21 IX: 18h29,9m, 
+19°47’, 8,0m; 1 X: 18h09,0m, +19°23’, 8,0m. Przewidywana 
średnica głowy komety wynosi 6’, czyli około jedną piątą 
średnicy tarczy Księżyca.

Należy pamiętać, że położenie komety, a zwłaszcza jej 
jasność, mogą się nieco różnić od przewidywanych. Zaleca 
się podejmować próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, naj-
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lepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli pod ko
niec września.

M eteory
W okresie od 28 sierpnia do 5 września 

możemy także obserwować bardzo szybkie 
meteory z roju alfa-Aurigidów (AUR). Maksi
mum aktywności roju przypada 1 września 
o godzinie 13. Współrzędne radiantu wynoszą: 
rekt. 6h04m, deki. +39°. Rój jest mato aktywny, 
jednak w latach 1935, 1986 i 1994 zaobser
wowano jego nagłe, nieoczekiwane deszcze. 
Zgodnie z oczekiwaniami kolejny rozbłysk za
obserwowano w 2007 r., w czasie którego ZHR 
osiągnęła wartość ok. 130. W bieżącym roku 
nie przewidywany jest jakikolwiek wzrost ja
sności, jednakże Księżyc w fazie bliskiej no
wiu zachęca do obserwacji tych meteorów.

We wrześniu można obserwować meteory 
z kilku słabo zbadanych rojów o niskiej aktyw
ności, z radiantami w gwiazdozbiorach Bara
na, Perseusza, Kasjopei i Woźnicy, być może 
związanych genetycznie z kometą Kiesa (1911 
II). Od 4 do 14 września promieniują wrześnio
we epsilon-Perseidy [SPE], Rój jest mało 
aktywny, jednak 9 września 2008 r. odnotowa
no rozbłysk jasnych meteorów z tego strumie
nia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze 
Perseusza i ma współrzędne: rekt. 4h00m, deki. 
+47°. Maksimum aktywności tego bardzo sła
bo zbadanego roju przypada 9 września o 22h. 
W tym roku w obserwacjach opisywanych 
meteorów przeszkadzał będzie zbliżający się 
do pełni Księżyc.

Przez cały wrzesień możemy też obserwo
wać wolne, czerwonawe i często jasne mete
ory z mało aktywnego, ekliptycznego Źródła 
Przeciwsłonecznego [ANT], dawniej wydzie
lane w oddzielny rój Piscidów (SPI), wiązany 
z kometą Morehouse’a z 1907 r. Radiant me
teorów, w ciągu miesiąca przesuwający się 
wzdłuż ekliptyki, leży w gwiazdozbiorze Ryb 
w pobliżu punktu Barana i 15 września ma 
współrzędne: rekt. 0h20m, deki. +3°.

*  *  *

2d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miry- 
da) (15h50,7m, +15°08’) osiąga maksimum ja
sności (6,9m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
-PA" 4/2008],

2d05h Minimalna libracja Księżyca (6,1°) w kierun
ku Mare Humboldtianum (oświetlone). 

2d22h02m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA ” 5/2007],

3d06h Merkury w maksymalnej elongacji zachod
niej od Słońca w odległości 18°07'.

8d19h22m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,9m do 6,4m [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA” 1/2005],

10d03h Maksymalna libracja Księżyca (7,6°) w kie
runku Mare Australe (oświetlone).

nika we wrześniu i październiku 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 9m)

niu i październiku 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 9m)

dzierniku 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 9m)
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Rys. 5. Położenie radiantu meteorowego alfa Aurigidów (AUR) w okre
sie od 25 sierpnia do 5 września 2011 r.

Rys. 6. Położenie radiantu meteorowego epsilon Perseidów (SPE) 
w okresie od 5 września do 20 października 2011 r.
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Rys. 7. Położenie radiantu meteorowego Drakonidów (GIA) w dniu 9 
października 2011 r.

Rys. 9. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we 
wrześniu 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. 8. Położenie radiantu meteorowego Leo Minorydów (LMI) 
w okresie od 20 do 30 października 2011 r.

10d17h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.

11d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv (miryda) (12h19,6m, 
-19°15’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2007],

12d23h58m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7'" [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

13d Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (miryda) (15h21,4m, 
+31°22’) osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2007],

13d14" Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.

14d Gwiazda zmienna długookresowa o Cet (Mira) (2h19,3m, 
-2°58’) osiąga maksimum jasności (3,4m).

15d01h19m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

15d21h07m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

16d16h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

17d Gwiazda zmienna długookresowa RR Sgr (miryda) (19h55,9m, 
-29°11’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2004],

17d Gwiazda zmienna długookresowa W And (miryda) (2h17,6m, 
+44°18’) osiąga maksimum jasności (7,4m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2009],
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17d01h Minimalna libracja Księżyca (4,8°) w kie
runku krateru Schickard (oświetlony).

17d19h41m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,9m do 6,6"'/'mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA” 1/2008],

18d Gwiazda zmienna długookresowa R UMa (mi- 
ryda) (10h44,6m, +68°47’) osiąga maksimum 
jasności (7,5m) [mapka zamieszczona w„Ura- 
nii-PA” 1/2009],

18d21h Odkrycie gwiazdy 56 Tau (5,3m) przy ciem
nym brzegu Księżyca przed ostatnią kwadrą, 
widoczne w całej Polsce, na wysokości około 
18° nad horyzontem (Krosno 21h33m — 
— Gdańsk 21h39m).

19d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (mi- 
ryda) (18h09,1m, +31°01’) osiąga maksimum 
jasności (8,0m) [mapka zamieszczona w„Ura- 
nii-PA” 1/2011],

19d00h24m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

19d20h55m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) 
osiąga maksimum jasności (3,6m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

23d01h21m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

23d05h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
23d09h05m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego dłu

gość ekliptyczna wynosi wówczas 180°, 
mamy zrównanie dnia z nocą i początek je
sieni astronomicznej.

23d16h Maksymalna libracja Księżyca (8,6°) w kie
runku Sinus Iridium (oświetlona).

27d Gwiazda zmienna długookresowa T Dra (mi- 
ryda) (17h56,4m, +58°13’) osiąga maksimum 
jasności (9,6m) [mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA” 3/2010],

27d04h Uran w opozycji do Słońca.
27d07h Złączenie Merkurego z Księżycem 

w odl. 7°.
28d05h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6°.
28d14h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
29d10h Minimalna libracja Księżyca (5,4°) w kie

runku Mare Humboidtianum (oświetlone).
29d17h59m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

29d23h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 1°.
30d00h32m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) 

osiąga maksimum jasności (3,6m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

we wrześniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

ku 2011 (zaznaczone gwiazdy do 8m)

Rys. 12. Mapa gwiazdozbioru Wieloryba do obserwacji gwiazdy 
zmiennej o Cet (Miry) (2h19m20,8s, -2°58’37”). Podane jasności 
gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)
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Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wschodu 
i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4t’36m, zachodzi o 16h14m, a 31 października 
wschodzi o 5h29m, zachodzi o 15h10m.

W październiku Słońce wstępuje w znak Skorpiona.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2011 P[°] B„I1 U l
X 1 25,93 6,74 250,56

3 26,06 6,65 224,17
5 26,16 6,54 197,78
7 26,22 6,43 171,39
9 26,26 6,31 145,01

11 26,27 6,18 118,62
13 26,25 6,05 92,23
15 26,21 5,91 65,85
17 26,13 5,76 39,47
19 26,02 5,60 13,09
21 25,88 5,44 346,71
23 25,71 5,27 320,33
25 25,51 5,09 293,95
27 25,27 4,91 267,58
29 25,01 4,72 241,21

X 31 24,72 4,53 214,83

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
19d23h49m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec paździer

nika, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: pierwsza kwadra 4d03h15m, pełnia 12d02h06'1’, ostat
nia kwadra 20d03h30m i nów 26d19h56m. W apogeum Księżyc 
znajdzie się 12d11h44m, a w perygeum 26d12h27m.

Planety i planetoidy
Merkury i Wenus znajdują się na niebie w pobliżu Słoń

ca i są niewidoczne. Warunki wieczornej widoczności Mar
sa w porównaniu do września praktycznie się nie zmieniają 
co oznacza, że planeta świeci nad ranem wysoko na niebie 
w gwiazdozbiorze Raka.

Jowisz widoczny jest przez całą noc, świecąc z jasno
ścią-2 ,9m w gwiazdozbiorze Barana. W związku z przeby
waniem planety w opozycji średnica jej tarczy osiąga naj
większą w bieżącym roku wartość równą prawie 50”, co uła
twi teleskopowe obserwacje szczegółów w atmosferze pla
nety oraz zjawisk w układzie jej największych księżyców. 
Przez większe teleskopy amatorskie będzie można dostrzec 
tarcze księżyców galileuszowych Jowisza: lo (1,26”), Euro
py (1,09"), Ganimedesa (1,83”) i Callisto (1,67”).

Saturn wschodzi niedługo przed wschodem Słońca i gi
nie w blasku zorzy porannej.

Warunki obserwacji Urana stosunku do września się nie 
zmieniają.

Neptun widoczny jest wieczorem coraz niżej nad połu
dniowo-zachodnim horyzontem i pod koniec miesiąca jego 
obserwacja na tle zorzy wieczornej staje się praktycznie nie
możliwa.

Praktycznie nie zmieniająsię również warunki obserwa
cji planety karłowatej (134340) Pluton.

W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne 
planetoidy (jaśniejsze od 9,0m):

(1) Ceres, (jasność 7,9m-8,3m). 8 X: 23h44,1m, -18°25’; 
18 X: 23h37,6"',-18°27’; 28 X: 23h33,0"',-18°10'.

(4) Vesta, (jasność 7,1m-7,4m). 8 X: 20h47,4m, -25°12'; 
18 X: 20h54,5m,-24°35’; 28 X: 21h03,9m,-23°46’.

(15) Eunomia, (jasność 8,8m-8 ,4 m). 8 X: 4h33,5m, 
+37°47’; 18 X: 4h34,9m,+38°19’; 28 X: 4h32,3"\+38°34’.

Komety
Wieczorem wysoko na niebie w gwiazdozbiorze Herku

lesa będzie można przy pomocy lornetek nadal obserwo
wać kometę C/2009 P1 (Garradd), która przez cały miesiąc 
górować będzie na wysokości około 50°: 10 X: 17h55,4m, 
+19°02’, 8,0m; 20 X: 17h44,9m, +18°46', 7,9m; 30 X: 17h38,1m, 
+18°44', 7,9m; 10 XI: 17h33,6m, +19°00’, 7,8m. Przewidywa
na średnica głowy komety wynosi 6’, czyli około jedną piątą 
średnicy tarczy Księżyca.

Nad ranem będzie można przy pomocy lornetek obser
wować kometę C/2010X1 (Elenin). Kometa pojawi się nad 
wschodnim horyzontem w pierwszych dniach październi
ka i szybko wznosząc się na niebie osiągnie pod koniec 
miesiąca wysokość aż 70°: 10 X: 10h27,6m, +15°36’, 6,2m; 
20 X: 8h14,6m, +27°39’, 6,9m; 30 X: 6h06,0m, +30°52’, 8,1m; 
10 XI: 4h38,0m, +28°21’, 9,4m. Przewidywana średnica gło
wy komety wynosi 14’, czyli około połowę średnicy tarczy 
Księżyca.

Należy pamiętać, że położenia komet, a zwłaszcza ich 
jasności, mogąsię nieco różnić od przewidywanych. Zaleca 
się podejmować próby ich dostrzeżenia z dala od miasta, 
najlepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli na początku i pod 
koniec października.

Meteory
Od 20 września do 16 października możemy obserwo

wać bardzo szybkie meteory z roju delta-Aurigidów (DAU).
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Rys. 13. Położenie radiantu meteorowego delta Aurigidów (DAU) 
w  okresie od 5 do 20 października 2011 r.
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Maksimum aktywności roju przypada 3 paź
dziernika. Współrzędne radiantu wynoszą: rekt.
6h40m, deki. +44°. Zaleca się prowadzić obser
wacje tego roju po północy, oczywiście już po 
zachodzie Księżyca zbliżającego się do pierw
szej kwadry.

Od 2 października do 7 listopada promie
niują szybkie, białe meteory ze śladami, z roju 
Orionidów [ORI], związanego z kometą 1P/
Hailey. Radiant meteorów leży na granicy 
gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współ
rzędne: rekt. 6h20m, deki. +16°. W bieżącym 
roku maksimum aktywności przypada 21 paź
dziernika, jednak odnotowywano już także inne 
maksima. W obserwacjach meteorów będzie 
przeszkadzał Księżyc po ostatniej kwadrze.

Od 6 do 10 października promieniują wol
ne meteory z roju Drakonidów [GIA], związa
nego z kometą 21 P/Giacobini-Zinner (dlatego 
zwane są  również Giacobinidami). Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne: rekt. 17h28m, deki. +54°. W roku bieżącym prze
widywane jest maksimum w dniu 8 października o 20h42m, 
jednak bardzo możliwe jest wystąpienie innych maksimów 
w okresie 8 -10  października, zwłaszcza 8 października 
o 19h56m. W obserwacjach tych meteorów będzie przeszka
dzał zbliżający się do pełni Księżyc, jednak przewidywana 
wysoka aktywność roju zachęca do jego obserwacji.

Od 19 do 27 października promieniują szybkie meteory 
z roju Leo Minorydów [LMI], Radiant m eteorów leży 
w gwiazdozbiorze Małego Lwa i ma współrzędne: rekt. 
10h48m, deki. +37°. W bieżącym roku maksimum aktywno
ści przypada 24 października, toteż w obserwacjach tego 
wyjątkowo słabo zbadanego roju nie będzie przeszkadzał 
zbliżający się do nowiu Księżyc.

Rys. 15. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w październiku 2011 r. (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, 
IV — Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywa
nie satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety),

Rys. 14. Trasa komety C/2010 X1 (Elenin) na tle gwiazd w październiku 2011 (za
znaczone gwiazdy do 7m)

3d Gwiazda zmienna długookresowa S CMi (miryda) (7h32,7m, 
+8°20') osiąga maksimum jasności (7,5m).

5d02h47m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 

6d13h Maksymalna libracja Księżyca (8,6°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

6d20h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 2°.
7d22h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
8d23h51m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ifi Per) osiąga 

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

10d16h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
11d20h40m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

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

12d23h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

13d09h Saturn w opozycji do Słońca.
13d16h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
14d17h Minimalna libracja Księżyca (4,0°) w kierunku krateru Schic- 

kard (oświetlony).
15d20h21m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 
18d Gwiazda zmienna długookresowa R Aur (miryda) (5h17,3m, 

+53°35’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2010],

20d00h17m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „ Uranii-PA" 5/2006],

21d17h Maksymalna libracja Księżyca (9,3°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

21d18h18m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

21d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 7°.
22d01h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

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

23d01h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

23°18h31m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 210°.
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24d Gwiazda zmienna długookresowa X Oph (miryda) (18h38,3m, 
+8°50') osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2009],

25d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m, 
+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2008],

26d01h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.
27°14h Minimalna libracja Księżyca (4,3°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
28d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,7°.
28d03h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
28d22h33m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 
29d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miryda) (17h07,8m, 

-16°06’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2007],

29d00h Jowisz w opozycji do Słońca.
29d01h34m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 

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

31 d16h Zakrycie gwiazdy § Sgr (3,5m) przez ciemny brzeg Księży
ca przed pierwszą kwadrą widoczne w całej Polsce, na wy
sokości około 14° nad horyzontem ((Szczecin 16h26m — Kro
sno 16h37m).

31d22h23m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

31d22h44m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

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

Rys. 16. Mapa gwiazdozbioru Wielkiego Psa do obserwacji gwiazdy 
zmiennej S CMi (7h32m43,1s, +8°19'05”). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

Aby otrzymać datę w obowiązującym we wrześniu pra
wie całym październiku w Polsce „czasie letnim”, należy do
dać 2 godziny, po wprowadzeniu 30 października „czasu zi
mowego” należy dodać 1 godzinę.

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

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

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2011

Poczuj magię 
toruńskiej 

astronomii!

Budynek gościńca w Barbarce

W 2010 r., pasjonaci zgromadzeni wokół Internetowego Portalu Astronomicznego — Astro- 
VisioN.pl, zorganizowali pierwszy w historii zlot w stolicy polskiej astronomii — Toruniu. 
W ciągu 3 dni imprezy adepci astronomii wysłuchali licznych wykładów, które poprowadzili 
doktoranci oraz zawodowi astronomowie, zwiedzili Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, 
odwiedzili dom samego Mikołaja Kopernika oraz Toruńskie Planetarium i Orbitarium.

Entuzjazm, jaki wytworzył się wówczas wśród uczestników i licznych instytucji, sprawił, 
iż postanowiliśmy kontynuować nasze dzieło. Doświadczenia zdobyte podczas pierwszej 
edycji imprezy pomogły nam w przygotowaniu jeszcze ciekawszego programu na 
TZMA2011. Mamy nadzieję, że toruńskie spotkanie wpisze się na stałe w karty historii 
Grodu Kopernika i będzie najchętniej wybieranym zlotem przez miłośników astronomii.

Drugi Toruński Zlot Miłośników Astronomii odbędzie się w dniach 4-7 sierpnia 2011 r. 
(czwartek-niedziela), w Szkole Leśnej na Barbarce, położonej zaledwie 5,5 km od Cen
trum Astronomii UMK w Piwnicach. Organizatorem zlotu jest Internetowy Portal Astro
nomiczny AstroVisioN.pl. W inicjatywie jako partnerzy/sponsorzy uczestniczą: Szkoła 
Leśna na Barbarce, Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, toruńskie Planetarium, Mu
zeum Okręgowe w Toruniu, czasopismo „Urania -  Postępy Astronomii" oraz grupa „Poka
zy Nieba w Toruniu”. Głównym sponsorem jest firma ScopeDome — producent kopuł astro
nomicznych. Zlot został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz 
patronatem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Patronat medialny sprawują: 
Polskie Radio Pomorza i Kujaw oraz Radio Gra. Internetowy patronat medialny objęło 
forum forumastronomiczne.pl, forum astro4u.net oraz serwis astronomia24.com.

Trwają zapisy na zlot! Szczegóły i rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie:

http://www.tzma2011 .pl
W tym roku koordynatorami zlotu są: Marcin Gładkowski oraz Jarosław Suchocki.
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astronomia i muzyka

Astrolabium, czyli magiczna podróż w czasie

A
strolabium to bardzo praktycz
ny przyrząd astronomiczny. 
iLiczba możliwych zastosowań 
jest naprawdę imponująca. Co prawda 

czasy jego świetności minęły parę wie
ków temu, ale wciąż robi spore wraże
nie na osobach, które zechcą zadać so
bie trochę trudu, by zrozumieć jego 
działanie*.

Skonstruowanie pierwszego astrola
bium przypisuje się Hipparchowi (II w. 
p.n.e.), ale są i tacy, którzy wolą za kon
struktora, a raczej konstruktorkę tego 
instrumentu, uważać Hypatię (IV w. 
n.e.), chociaż źródła historyczne wspo
minają o jej uczniu Synesiusu, który 
udoskonalił istniejący już przyrząd.

Masową produkcję i spopularyzowa
nie tego instrumentu zawdzięczamy rze
mieślnikom arabskim około X w. n.e. 
W wiekach średnich astrolabium na do
bre zadomowiło się w Europie i zapew
ne było w posiadaniu każdego światłe
go człowieka nauki lub... snoba.

Bez tego przyrządu trudno wyobrazić 
sobie sukcesy ówczesnych dalekich wy
praw i wielkich odkryć geograficznych.

Może warto jeszcze tylko przypo
mnieć, że najsłynniejsza para uczonych 
a zarazem kochanków średniowiecza— 
Heloiza i Abelard — postanowili dać

swemu synowi na imię... Astrolabiusz!
Nie powinno więc chyba nikogo zdzi

wić, że astrolabium stało się także inspi
racją dla członków zespołu Gotard. Jego 
trzon stanowią dwaj muzycy: Jacek Kul 
i Tomasz Marc. Obecnie towarzyszą im 
wokalistki ukrywające sie pod tajemni
czymi imionami Lamia i Darkgrace.

'  Swego czasu na łamach „Uranii” (6/2004) był 
publikowany obszerny artykuł Marcina Egerta 
poświecony temu swoistemu analogowemu kom
puterowi astronomicznemu.

Zespół tworzy muzykę elektroniczną 
będącą skrzyżowaniem dark ambientu 
z muzyką dawną. Muzycy nie ukrywają 
swoich fascynacji podróżami i czasami 
średniowiecza. Nagrywają płyty od 
2005 roku, a szóstą z kolei wydali do
kładnie w 5 rocznicę istnienia swego 
projektu i udostępnili ją  w całości w In
ternecie (http://www.jamendo.com/pl/ 
album/72301). Zatytułowana jest wła
śnie „Astrolabium”.

Taki też tytuł nosi pierwszy instru
mentalny utwór zawarty w albumie. To

swoisty hołd złożony wynalazkowi, któ
ry z pewnością odegrał kluczową rolę 
w rozwoju astronomii i nie tylko. Dźwię
ki syntezowanego instrumentu struno
wego nieodparcie kojarzą się z twórczo
ścią legendarnej grupy „Dead Can 
Dance”, choć brak im tego charaktery
stycznego nerwu. Muzyka z płyty 
, Astrolabium” jest dość spokojna, ale 
potrafi być niepokojąca. Miłośnikom 
kosmicznych, przestrzennych klimatów 
zapewne przypadną do gustu kompozy
cje Terra Incognita, Cosmic Exile czy 
zamykający album Orion.

Mnie jeszcze szczególnie przypadł 
do gustu utwór Infernum. Tytułowe „in- 
femum” zdaniem autorów to wszystko, 
co zniechęca człowieka do poznania: 
strach przed niewiadomym oraz piekło 
jako ważny symbol chrześcijaństwa 
(i pewnego rodzaju narzędzie w prze
szłości). Utwór ten powstał początko
wo specjalnie na potrzeby pierwszej 
kompilacji internetowego wydawnictwa 
(netlabelu) 3Loop.rec, z którym Gotard 
współpracuje od dłuższego czasu (kie
dyś już pisałem tu o twórczości innego 
muzyka związanego z tym netlabelem 
a występującego pod pseudonimem Ql- 
head).

Od kilku miesięcy płyta „Astrola
bium” znajduje się w moim zestawie 
ulubionych „kołysanek” na dobranoc. 
Polecam!

Jacek Drążkowski

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

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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1
relaks z Uranią krzyżówka

W'„Uranii-PA” nr 2/2011 zamieściliśmy krzyżów
kę, której rozwiązaniem jest hasło ROK HEWE
LIUSZA. Nagrody książkowe wylosowali Adam 

Derdzikowski z Naruszewa i Kamil Stefaniak z Legnicy. 
Nagrody zostaną wysłane pocztą.

1. Zaproponował pierwszy model układu EE Cephei
2. Jeden z księżyców Jowisza
3. Jedno z ulubionych słów Lucjana Broniewicza
4. Autorka „Gwiezdnej podróży”
5. Warstwa częściowo stopionego płaszcza
6. Rój meteorów z początku października
7. Urządzenie do utrzymywania położenia kątowego
8. Filozofka i matematyczka z Aleksandrii
9. Postanowił nazwać syna Astrolabiusz

10. Ultrazasadowy minerał z górnego płaszcza Ziemi
11. Złączenie ciał niebieskich na niebie
12. Zajmuje się badaniem zachowań organizmów 

w ciemności
13. Obiekty badań internetowego astronomicznego 

zoo
14. Twórca poematu „Zodiacus Vitae”

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

12

11

14

13

10

1

Stówa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii-PA” 
2/2011: 1. Egret, 2. Rodopy, 3. Arktur, 4. Scheila, 5. Zbierski, 6. Zjawisko, 
7. Czerenkowa, 8. Armilarna, 9. Magnitudo, 10. Herkules, 11. Horoskop, 
12. Blazary, 13. Kwark.

Ciekawe strony internetowe...
W numerze 6/2009 pisałem o składającej się z trzech tysięcy zdjęć panoramie Drogi Mlecznej wykonanej przez 

Axela Mellingera. Okazuje się, że w ostatnich latach nie jest to jedyne przedsięwzięcie tego rodzaju. W maju br. Nick 
Risinger pod adresem http://skysurvey.org/ udostępnił wyniki swojego projektu (Photopic Sky Survey). Jest to panora
ma złożona z 37 440 zdjęć dająca w sumie obraz całego nieba o wielkości 5 Gigapikseli. Panorama zawiera powyżej 20 
milionów gwiazd, oparta jest o podział nieba na 624 pola (o przekroju 12° każde). Aby ją  uzyskać autor wraz z poma
gającym mu w pracy ojcem przebył trasę równą około 100 000 km. Każde pole było fotografowane 60 razy z różnymi 
czasami naświetlenia. Znalezienie miejsc o małym „zanieczyszczeniu” światłem powstającym w wyniku działalności 
człowiek nie było łatwe —  trzeba ich było szukać w odległych rejonach Arizony, Teksasu, Newady, Kolorado, Kalifornii 
i Oregonu, nie wspominając o Afryce Południowej. Do tego trzeba było uwzględnić bezksiężycowe noce i widoczność

poszczególnych obszarów nieba w różnych porach roku.
Wynik możemy podziwiać na stronie Photopic Sky 

Survey w dwóch zasadniczych postaciach: panoramy ca
łego nieba, którą możemy powiększać i przesuwać w ob
rębie monitora komputera jak również tej samej panora
my, ale z zaznaczonymi gwiazdozbiorami, nazwami 
niektórych gwiazd i obiektów. Tu również możliwe jest 
powiększanie obrazu. Kliknięcie w konkretny obiekt może 
odesłać do odpowiedniego artykułu w Wikipedii.

O rozmachu całego przedsięwzięcia świadczy też dłu
ga lista użytego oprogramowania oraz operacji przepro
wadzonych z jego pomocą na poszczególnych zdjęciach 
jak i całej panoramie.
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uranii
Prezentowane obok zdjęcia wykona) 
M a riusz  Ś w ię tn ick i na P rze łę czy  
Szklarskiej w Beskidzie Niskim. Są one 
częścią realizowanego od 2 lat projek
tu fotografii szerokich pól nieba. Na 
górnym widzimy okolice gwiazdozbio
ru Skorpiona (2011.05.26-27 godz. 
23.12-00.14 CWE. Obiektyw Sigma 
1.4 /50, f2 .8  + N ikon D300. Eksp. 
12x210 s. ISO 1600). Drugie przedsta
wia fragment Drogi Mlecznej w gwiaz
dozbiorach S trze lca i W ężow nika. 
(2011.05.27 godz. 00.37-01.33 CWE. 
Obiektyw Sigma 1.4/50, f 2.8 + Nikon 
D300. E k s p .10x210  s. ISO 1600, 
1x105 s. ISO 800)

Pan M ariusz przysła ł nam również 
piękna^ sekw encję zdjęć zaćm ienia 
Księżyca z 15 czerwca br., z której po
chodzi powyższe zdjęcie. Natomiast 
dwa zdjęcia poniżej są z serii przysła
nej przez pana Jerzego Burghardta 
z Chorzowa

A tak wyglądało zaćmienie Księżyca widziane z ulicy dużego miasta (fot. To
masz Ściężor, Kraków, aparat Canon EOS 500D)

Urania



Obiekt Hanny i galaktyka 1C 2497

Ten tajemniczy obiekt (piszemy o nim na s. 181) widoczny na zdjęciu pod galaktyką spiralną IC 2497 został odkryty w 2007 r. 
przez holenderską nauczycielkę Hanny van Arkel w ramach projektu Galaxy Zoo na zdjęciach wykonanych w programie 
Sloan Digital Sky Survey. Źródło: NASA, ESA, W. Keel (Uniwersytet Alabamy), Galaxy Zoo Team


