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Szanowni i Drodzy Czytelnicy!
Miejmy nadzieją, że coś drgnęło! Widzicie Państwo obok reklamę znaczącego 

uniwersytetu. Miejmy nadzieję, że pójdą za tym dalsze uczelnie, zwłaszcza te, na których 
można studiować astronomię oraz uczelnie techniczne, dla których pismo takie jak 
URANIA przygotowuje i rekrutuje studentów. Liczymy, że rynek reklam edukacyjnych, 
turystycznych, ale i tradycyjnych, sprzętowych, pozwoli na utrzymanie i na rozwój 
pisma. U dołu s. 276 pojawia się nowy zapis, który w praktyce oznacza zakup przez 
Urząd Marszałkowski URANII dla wszystkich szkół ponadgimnazjałnych województwa kujawsko-pomorskiego, 
a liczymy w przyszłości na wszystkie szkoły ponadpodstawowe i na... więcej województw. Szkolne biblioteki, 
to najbardziej właściwe miejsce docelowe dla URANII. Poprzedni numer, ze szlagierowym tekstem Pawła 
Rudawego, praktycznie jest na wyczerpaniu, więc zwiększamy nakład do 2000 egzemplarzy. W obecnym 
numerze znów plejada najznakomitszych autorów, choć kilka świetnych tekstów nie zmieściło się w druku.
Ilość aktualnych spraw, którymi powinna zajmować się URANIA, jest wystarczająca, by myśleć o powrocie 
do wydawania jej, jak kiedyś, w formie... miesięcznika. Wierzymy, że pozwoli na to zarówno liczba reklam, jak 
i sprzedaż pisma, mimo że opóźniając skład tego numeru, liczyliśmy, że doczekamy się pozytywnej odpowiedzi 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na nasze odwołanie w sprawie dotacji. Niech wyrazem tej ślepej 
wiary w dotacje, reklamodawców i Czytelników będzie fakt, że NIE ZMIENIAMY CENY URANII w roku 2012 
ani w prenumeracie, ani w wolnej sprzedaży!

Kończy się wydawanie kolejnego rocznika i chyba po raz ostatni widzimy na tej stronie fotografię zmarłego 
Naczelnego. Przyjaciele, koledzy i uczniowie Profesora będą pewnie czasem o Nim przypominać, tak jak 
Krzysztof Ziolkowski dedykuje Andrzejowi Woszczykowi swój artykuł (s. 249) i Józef Smak wspomina jako 
młodego, zdolnego badacza (s. 244). W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim redaktorom 
i współpracownikom dotychczasowej Redakcji za kilkunastoletnie dzieło we współtworzeniu pisma.
Mam nadzieję, że uda się zorganizować nowy zespół, który w sposób godny będzie kontynuował Wasze dzieło 
i pomnażał Wasz dorobek. Mam nadzieję, że zechcecie pozostać przyjaciółmi URANII jako autorzy, doradcy 
i współpracownicy.

Kolejny rocznik URANII mam nadzieję współredagować z najlepszymi w Polsce dziennikarzami naukowymi 
w dziedzinie astronomii (i nie tylko), jakich przez ostatnią dekadę wykształcił Internet. Liczę na zacieśnienie 
współpracy z portalami internetowymi, zwłaszcza najlepszym, Astronomia.pl (s. 259, 264), własnym portalem 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Orion (s. 272-275) oraz rozwinąć prezentację URANII w sieci.
Ze względów rynkowych nie będziemy jednak prezentować głównych artykułów popularnonaukowyc}i___
w Internecie aż do wyczerpania numeru. W Internecie znajdą się natomiast wszelkie teksty o ząaf^njgvpfi$Nsie
tzw. astropolityki, a więc na temat prowadzonych i planowanych astronomicznych inwestycji naukowych,

V  ,v -̂ {jRUNIUprojekty edukacyjne, praktyczne i szkoleniowe. Strategicznym celem polskiej astronomii jest przystąpienie-^  
naszego kraju do Europejskiego Obserwatorium Południowego ESO i temu zagadnieniu jest poświęcona 
znaczna część niniejszego numeru (s. 257-265), który jak najszybciej powinien być udostępniony w sieci, choćby 
jako materiał przydatny dla polityków.

Powoli dobiega końca Rok Jana Heweliusza. Znaczącym jego akcentem był wrześniowy XXXV Zjazd PTA 
w Gdańsku. Nigdy jeszcze spotkaniu polskich astronomów nie towarzyszyło takie zainteresowanie polityków 
i mediów. Nigdy nie zaproponowano astronomom takiej dawki kultury inspirowanej nauką. Na Zjeżdzie podjęto 
uchwały o strategicznym znaczeniu przystąpienia Polski do ESO i przedyskutowano projekty injrastruktury 
naukowej umieszczone na tzw. „mapie drogowej" ministerstwa. Zaraz potem odbyła się tam międzynarodowa 
konferencja z zakresu historii nauki poświęcona Heweliuszowi. Obydwie konferencje stanowią ogromny 
rezerwuar potencjalnych artykułów do URANII, z czego mamy zamiar skwapliwie korzystać.

Miniatura dzieła Giotta z kometą Hałłeya na okładce to z jednej strony zapowiedź artykułu w środku 
numeru, a z drugiej, zapowiedź zbliżającego się Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Składając Czytelnikom 
z tej okazji serdeczne życzenia, mamy nadzieję, że cały rok 2012 będzie okresem intensywnej wymiany poglądów 
między Redakcją, Czytelnikami i Autorami na temat możliwie najlepszego kształtu, profilu i rozpowszechniania 
miesięcznika (?) URANIA, począwszy od roku 2013.

Maciej Mikołajewski

Toruń, w listopadzie 2011 r.
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czytelnicy piszą... (53
Dowiedziałem się z wielkim 
smutkiem i przykrością, że 
zmarł Andrzej Woszczyk. Wie
działem, że poważnie chorował 
i że odważnie walczył z ciężką 
chorobą nie przerywając silne
go zaangażowania w sprawy 
PTA i „Uranii”. Uczynił „Uranię" 
pismem atrakcyjnym i zapew
ne chętnie czytanym. Choć 
wiadomość o Jego śmierci nie 
była zaskoczeniem, bo z tym 
trzeba się było liczyć, Jego 
odejście jest wielką stratą dla 
polskiej astronomii i jej popula
ryzacji.

Andrzeja znałem przez bar
dzo wiele lat. Był moim nauczy
cielem podczas wakacyjnych 
praktyk studenckich w Piwni
cach w 1963 r. (Boże, jak to 
dawno...). Do naszego wyjaz
du z Polski spotykałem się 
z nim często na spotkaniach 
różnych komitetów etc. Potem 
kontakty osłabły, aby odnowić 
się w ostatnich latach. (...)

Łączę serdeczne pozdro
wienia dla całej Redakcji.

Sławek Ruciński

Z dużym zainteresowaniem 
przeczytałem w naszym pięk
nym dwumiesięczniku (nr 4/ 
2011, s. 174) relację, w której 
p. Dariusz Oczki przedstawia 
działania Kolegów toruńskich 
w zakresie czynnej popularyza
cji zasad gnomoniki wśród 
uczestników tegorocznej, 
kwietniowej edycji Toruńskiego 
Festiwalu Nauki i Sztuki. Inicja
tywa taka jest godna uznania 
wobec dość powszechnego 
w naszym społeczeństw ie 
przekonania, że wykonanie 
zegara słonecznego polega — 
po prostu — na wbiciu „paty
ka” w jakąś ścianę i namalowa
niu odpowiednio „artystyczne
go” tła. Zdarzają się niekiedy 
sytuacje rozbrajające, gdy np. 
ktoś przejezdny zatrzymuje się, 
by starannie skopiować tarczę 
zegara słonecznego w miejsco
wości A, bo „taki sam chce 
um ieścić na swoim domu 
w miejscowości B”. Co gorsza, 
tego typu „liberalne” poglądy na 
gnomonikę żywią nie tylko tzw. 
laicy, lecz także — zadufani 
w swoją uniwersalną znajo
mość rzeczy— niektórzy archi
tekci. Dlatego np. w Krakowie 
można „podziwiać” na pokaź
nej ścianie „Villa Vinci" pseudo-

zegar słoneczny, wskazujący 
czas z błędem, bagatela, 5 
kwadransów, a na imponują
cym frontonie niedawno zbudo
wanego Obserwatorium (astro
nomicznego) na szczycie Lu- 
bomiru — symetryczną meta
loplastykę w postaci skali ze
gara słonecznego, abstrahu
jącą od takiego „drobiazgu” jak 
kwestia, czy owa fasada jest 
zwrócona rzeczywiście dokład
nie w stronę południową. Bywa 
zresztą i tak, że projektant wy
kona pracę bez zarzutu, a wy
konawca swoją robotę spapra, 
bo on „wie lepiej". Przykro jest 
jednak dowiadywać się (z tele
wizji), że zespół (podobno spe
cjalistów) przyznał się do nie
możności „rozszyfrowania” in
tencji Kopernika jako konstruk
tora znanej tablicy na zamko
wym krużganku w Olsztynie. 
W tej sytuacji mam u siebie, na 
pociechę, możliwość doznania 
satysfakcji, patrząc na kompe
tentnie wykonane dzieło 
(w 1954 r.) Tadeusza Przy
pkowskiego na południowej 
ścianie krakowskiego Kościo
ła Mariackiego.

Inicjatorom toruńskiego re
nesansu gnomoniki życzę sku
teczności w przekonywaniu 
władz miasta o potrzebie re
konstrukcji tamtejszych zabyt
kowych zegarów słonecznych. 
Ale chciałbym zwrócić Ich uwa
gę na pewien toruński, mało 
jeszcze zabytkowy, gadżet ze- 
garopodobny, ubliżający spe
cjalności Patrona UMK, a znaj
dujący się na malowniczym, 
„b ą b e lko w ym ” 
frontonie budyn
ku Auli tegoż Uni
wersytetu (pod
kreślam z naci
skiem, że do „bą
belków” nie mam 
żadnej pretensji).
Osiem lat temu, 
przy okazji XXXI 
Zjazdu PTA w To
runiu zestawiłem 
komplet zauwa
żonych przeze 
mnie błędów 
tego „zegara” i 
zao fe row a łem  
ó w c z e s n e m u  
rektorowi UMK 
bezinteresowne 
obliczenie po
prawnej skali ze
gara dla tej ścia-

ny, prosząc tylko o podanie mi 
jej azymutu. Mój list do rektora 
przekazałem na ręce niezapo
mnianego śp. prof. Andrzeja 
Woszczyka, uważając Jego po
średnictwo w tej sprawie za 
właściwe i wskazane. Śp. An
drzej list przekazał, o czym 
mnie poinformował. Niestety do 
dziś nie otrzymałem od adre
sata mojego listu nie tylko war
tości azymutu ściany, ale 
w ogóle — żadnej odpowiedzi. 
Podobnie zresztą nie dostałem 
odpowiedzi od sympatycznego 
wójta gminy Wiśniowa, na za
pytanie o przesłanki gnomo- 
niczne autorów symetrycznej 
metaloplastyki na frontonie no
wego Obserwatorium.

Mniejsza jednak o niezbyt 
wytworne maniery lokalnych 
znakomitości. Istotne jest to, 
by Władze UMK zrozumiały, 
że atrapa zegara słonecznego 
ubliża Patronowi Uczelni, któ
ry dziś już nie może osobiście 
zaprotestować. Zatem mło
dym (i starszym też) gnomo- 
nikom toruńskim życzę powo
dzenia w spowodowaniu likwi
dacji owego, uczynionego Mu, 
afrontu.

Jan Mietelski

Red. Zegar już na pierwszy rzut 
oka je s t dziwny. Zwłaszcza je 
śli sobie wyobrazimy, że cień 
gnomona w skrajnych pozy
cjach skali musiałoby rzucać 
Słońce niejako „zza węgła”. Co 
artysta chciał przez to powie
dzieć? Ze strony miejscowych 
astronomów padła propozycja

by ... ułamać gnomon (polos), 
pozostawiając jedynie symbo
liczne znaczenie osieroconej 
z ruchom ego cien ia tarczy. 
Tymczasem podczas wizji lo
ka lne j 10 listopada (zdjęcie  
obok), „słonecznik’’ja k  na złość 
w skazyw ał n iem a l idea ln ie  
czas administracyjny (zimowy). 
Aula, którą zdobi płaskorzeźba, 
była miejscem spotkania ludzi 
nauki z papieżem, który ency
kliką „Fides et Ratio’’ usiłował 
pogodzić naukę z wiarą. Na 
toruńskiej uczelni od początku 
je j istnienia znajduje się wydział 
sztuki, a masowa impreza słu
żąca szerokiemu upowszech
nianiu wiedzy i kultury jako je 
dyna w Polsce nosi nazwę „Fe
stiwalu Nauki i  S ztuk i”. Jak  
przystało na prawdziwy uniwer
sytet, spotykają się tu filary kul
tury: nauka, sztuka i religia. 
Sztuka współczesna bardzo  
często rozpoczyna dialog z pu
blicznością od prowokacji i szo- 
ku. Jak widać w tym wypadku, 
artyście w sposób wyjątkowy 
się to udało, bez względu czy 
to był zam iar świadomy, czy 
astronomiczne nieuctwo. Na tej 
uczelni z takiego dialogu powin
na wynikać lepsza tolerancja 
dla sztuk wizualnych, szacunek 
dla nauk i i p le jada nowych, 
zgodnych ze „sztuką" (gnomo- 
niczną) zegarów słonecznych 
na fasadzie Auli. Czy będą one 
lepie j znamionować związek 
człowieka z przyrodą niż ten 
symboliczny na płaskorzeźbie ? 
URANIA z ciekawością będzie 
ten dialog i jego efekty śledzić.

$  •
#0 1 •

:ok $

Fragment kompozycji autorstwa Stefana Knappa o wymiarach 7><10 m na ścianie 
Auli UMK w Trouniu. Fot. M. Mikołajewski
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244 Heweliusz oczami współczesnego astronoma
Józef Smak
Jan Heweliusz był wielkim uczonym, jednym z najwybitniejszych astronomów swojego stulecia. 
Jego dokonania to dziś nie tylko historia. Rzetelność obserwacji Heweliusza sprawia, że jego 
wyniki i odkrycia stanowią ważny wkład również do astronomii współczesnej. Swoje refleksje 
na ten temat snuje jeden z najwybitniejszych polskich astronomów.

249 Zaczęło się od komety Hałłeya...
Krzysztof Ziołkowski
W tym roku minęło 25 lat od bezprecedensowego w dziejach astronomii wydarzenia, jakim stało 
się badanie słynnej komety Halleya. Była wtedy śledzona z pokładu różnych obiektów kosmicz
nych, a także została spenetrowana za pomocą kilku sond międzyplanetarnych, które zbliżyły się 
do niej, a nawetprzeleciałyprzez obłok gazowo-pyłowy otaczający jejjądro. Historię tych badań 
wspomina jeden z najlepszych popularyzatorów badań kosmicznych w Polsce.

260 ESO  —  Europejskie Obserwatorium Południowe
Leonardo Testi
Na oryginalną wycieczkę po pustyni Atacama w Chile zaprasza specjalny wysłannik Europej
skiego Obserwatorium Południowego naZjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Gdań
sku. Wraz z autorem zwiedzamy obserwatoria La Sił la. Par anal i zaglądamy do ALMA tuż przed 
zaprezentowanym na okładce tej URANII debiutem. Teraźniejszość i perspektywy ESO są poka
zane w kontekście polskich starań o przystąpienie do tej wielkiej organizacji i je j najnowszych 
osiągnięć:
Dlaczego powinniśmy przystąpić do ESO (257); Polska droga do ESO (258); 
HARPS -  hurtowy łowca planet (264); Jajko sadzone na niebie (264); ALMA 
otwiera oczy (265).

■■■i W  kolorze: Jajko  sadzone n a ...  n iebie (w.I); VLT i trzy cuda nieba południow ego (w .ll-  
III); G aleria U ranii (o.III); „A stroC am era 2011” (w.IV, O.IV)

IV skrócie: Odkryto planetę z diamentu! (272)', Teleskop Keplera odkrył panetę 
w układzie podwójnym (272); Ekstremalna pogoda w obcym świecie (273); Złoto 
powstaje w kosmicznych katastrofach (273); Gromada Pandory —  galaktyczna 
katastrofa! (274); Herschel odkrywa nowa drogę ewolucji galaktyk (274); Czy 
silne pole magnetyczne powstało tuż po Wielkim Wybuchu? (275)
XXXV Zjazd PTA: Medal Zonna za „Hands on Universe’’ (268); Gracjan Ma
ciejewski laureatem Nagrody Młodych PTA (270)
w kraju i  na świecie: Nobel z fizyki za odkrycie przyspieszonego rozszerzania 
się Wszechświata (271); 10 lat portalu Astronomia.pl (282); Spotkania miłośni
ków astronomii 2011 (283)
in memoriam: Mars Andrzeja Woszczyka (244); Andrzej Lisicki (1927- 
-2011) (280)

266 felieton: Neutrina szybsze niż światło
276 astronomia w szkole: Astrobazy i nie tylko; Zacznij od ekipy, czyli od hulaj

nogi do mercedesa
284 kalendarz astronomiczny 2012: Styczeń-luty

287 astronomia i muzyka: Prosto w Kosmos w rytmie rap

288 relaks z Uranią: krzyżówka 

288 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Galaktyki NGC 4038 i NGC 4029, zwane też galaktykami 
Antenami. Ta para zderzających się galaktyk znajduje się 
70 min lat świetlnych od nas. Obraz przedstawia połączo
ne obserwacje na falach submilimetrowych i milimetrowych 
z sieci ALMA z danymi z zakresu optycznego z Kosmicz
nego Teleskopu Hubble'a. Dane z HST przedstawia kolor 
niebieski, a dane z ALMA pokolorowano na czerwono, ró
żowo i żółto.

Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); zakres widzialny: 
NASA/ESA/HST
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Lr-flII Heweliusz
Józef Smak

oczami 
współczesnego 
astronoma
Jan Heweliusz (1611-1687) je st czasem  —  z racji swoich 
wszechstronnych zainteresowań i aktywności —  

porównywany do wielkich ludzi okresu renesansu, takich jak  
Leonardo da Vinci. Byl bowiem Heweliusz piwowarem, 
drukarzem, malarzem, ławnikiem i miejskim radcą. Przede 
wszystkim jednak byl wielkim uczonym  —  jednym  
Z najwybitniejszych ówczesnych astronomów. Takie 
stwierdzenie mogłoby jednak sugerować, ie  Heweliusz i jego  
dokonania to dziś ju ż tylko historia. Tak jest w przypadku 
większości wielkich ludzi nauki. Ale w przypadku Heweliusza 
tak nie jest. Specyfika astronomii sprawia bowiem, ie  jego  
obserwacje i odkrycia stanowią nadal ważny wkład do 
astronomii współczesnej.

Profesor Józef Smak, wieloletni 
pracownik i jeden z twórców Centrum 
Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika w Warszawie, członek 
rzeczywisty PAN, jeden z 
najwybitniejszych polskich astronomów. 
Specjalista w dziedzinie teoretycznych 
i obserwacyjnych badań gwiazd 
zmiennych, w tym ciasnych układów 
podwójnych, a zwłaszcza gwiazd 
nowych karłowatych, dla których 
wyjaśnił przyczyny wybuchów, 
w oparciu o teorię dysków akrecyjnych. 
Jako Honorowy Członek Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego, 
powyższym wykładem inaugurował 
XXXV Zjazd Towarzystwa w Gdańsku, 
poprzedzając go umieszczonym obok, 
osobistym wspomnieniem o Andrzeju 
Woszczyku jako badaczu Marsa.
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PHASIUMQUE. TELESCOPII OPE DE PREHEN- 
S A R UMi D EL IN E A TIO .

In qua simul carterorum omnium Pla-
nctarum nativa fades, variacdjuc obfcrvationes,
prsferrim  autem Macularum Solarium, nt^uc Jovialium. Tubolpicillo 
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AutviU Jumiiiui, TjfU HmfrliituU.

Strona tytułowa Selenographia sive Lunae 
Descriptio (1647)

Opis dokonań i odkryć Heweliu
sza wypada poprzedzić przypo

mnieniem, że był on twórcą — kolejno 
— swoich trzech obserwatoriów. Budo
wę największego z nich, drugiego z ko
lei, rozpoczął w roku 1650. Było ono wy
posażone m.in. w trzy wielkie przyrządy 
typu klasycznego: kwadrant azymutalny, 
sekstant, oraz oktant. Dokładność pomia
rów pozycyjnych wykonywanych nimi 
przez Heweliusza, wynosząca ±28”, sta
ła się w latach 1670-1679 przedmiotem 
polemiki z dwoma angielskimi astrono
mami — Flamsteedem i Hookiem. He
weliusz zwrócił się w tej sprawie 
z prośbą o arbitraż do Royal Society, któ
rego był członkiem od roku 1664. Wy
nikiem była wizyta w Gdańsku w 1679 r.

Edmunda Halleya, który po wykonaniu 
wspólnie z Heweliuszem licznych ob
serwacji rozstrzygnął kontrowersję na 
korzyść gdańskiego astronoma. Hewe
liusz skonstruował też szereg lunet 
(w tym największą o ogniskowej 140 
stóp), których używał głównie do ob
serwacji Księżyca i Słońca.

Wyniki swoich obserwacji zawarł 
Heweliusz w dwudziestu wielkich dzie
łach.

Jednym z pierwszych i najważniej
szych była wydana w 1647 r. Selenogra
phia sive Lunae Descriptio, zawierają
ca 40 dokładnych map Księżyca, a także 
wyniki obserwacji Słońca i planet. Ob
serwacje Księżyca pozwoliły Heweliu
szowi na podanie w kolejnym dziele: De 
motu Lunae libratorio (1654) szczegó
łowego opisu zjawiska libracji Księży
ca, który dwadzieścia lat później umoż
liwił Newtonowi opracowanie teorii 
libracji.

Równie ważnym i znanym było wy
dane w roku 1690, już po śmierci He
weliusza, trzyczęściowe dzieło Prodo- 
mus Astronomiae, Catalogus Stellarum 
Fixarum Firmamentum Sobiescianum 
sive Uranographia. Część druga zawie
rała katalog 1888 gwiazd, których po
łożenia zostały podane — po raz pierw
szy — we współrzędnych równikowych. 
Część trzecią stanowił atlas nieba, obej
mujący m.in. dziewięć nowych, zapro
ponowanych przez Heweliusza gwiaz
dozbiorów, w tym najsłynniejszy — 
Scutum (Tarcza) — w oryginalnej wer
sji Scutum Sobiescianum.

Royal Society (Towarzystwo 
Królewskie), a dokładniej The 
Royal Society of London for 
Improving Natural Knowledge,
zawiązane w 1660 r. elitarne an
gielskie towarzystwo naukowe,
0 ograniczonej liczbie wzajemnie 
wybieranych i weryfikowanych 
członków krajowych i zagranicz
nych. Pełni funkcję brytyjskiej 
akademii nauk, skupiając przed
stawicieli nauk matematycznych
1 przyrodniczych. Uważane jest 
za pierwsze w świecie towarzy
stwo naukowe. Obecnie liczy 
około 1400 członków, w tym po
nad 60 laureatów Nagrody No
bla. Nie należy go mylić z zało
żonym w 1820 r. Royal Astrono
mical Society (Królewskim Towa
rzystwem Astronomicznym), sto
warzyszeniem skupiającym za
wodowych astronomów, history
ków astronomii i geofizyków, 
a nawet studentów i bardziej 
zaawansowanych miłośników 
astronomii. Od 1665 r. Royal 
Society wydaje czasopismo: Phi
losophical Transactions, najstar
sze czasopismo naukowe na 
świecie, podczas gdy Królewskie 
Towarzystwo Astronomiczne od 
roku 1829 wydaje czasopismo 
Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society (MNRAS), 
do dziś jedno z najbardziej pre
stiżow ych  pism naukowych 
w dziedzinie astronomii.

(Red.)

in memoriam

Mars Andrzeja Woszczyka

Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku Andrzej Woszczyk pra
cował w Obserwatorium McDonalda w Tekasasie. Zajmo
wał się badaniami spektroskopowymi gwiazd, planet i ko
met, w tym m.in. obserwacjami Marsa. Nasza wiedza o tej 
planecie była wówczas — w porównaniu z tym, co wiemy 
obecnie — dość skromna. W szczególności wiedziano wte
dy bardzo mało na temat ukształtowania powierzchni Mar
sa. Jeszcze parę lat wcześniej dość powszechnie sądzono, 
że ciemne obszary na jego powierzchni są nizinami, zaś 
obszary jasne — wyżynami.

Pierwszych wiarygodnych danych opisujących rzeźbę po
wierzchni Marsa dostarczyły pomiary echa radarowego wy

konane przez Pettengilla i jego trzech kolegów z MIT. Ich 
wyniki, opublikowane w roku 1969, pokazywały różnice wy
sokości dochodzące do 12 km bez jakiejkolwiek korelacji 
z występowaniem jasnych i ciemnych obszarów na po
wierzchni planety.

Istniała też inna, dość prosta metoda. Mars świeci odbitym 
światłem słonecznym. Skutkiem tego w jego widmie obser
wujemy te same linie i pasma absorpcyjne, które występują 
w widmie Słońca. Ale nie tylko. Promieniowanie słoneczne, 
przechodząc dwukrotnie przez atmosferę marsjańską, jest 
dodatkowo absorbowane przez wchodzące w jej skład mo
lekuły. Natężenie powstających w ten sposób linii zależy od
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Libracje — w przypadku Księ
życa termin ten określa wahania 
położenia oglądanych z Ziemi 
szczegółów widocznych na tar
czy Księżyca względem jej środ
ka i brzegu. Librację Księżyca 
odkrył Galileusz w 1637 r. i nie
mal jednocześnie badał ją  także 
Heweliusz. Niejednostajny ruch 
Księżyca na orbicie eliptycznej 
pozwala zaglądać na „odwrotną 
stronę” wzdłuż jego równika (li- 
bracja w długości), podczas gdy 
nachylenie jego osi rotacji do 
płaszczyzny orbity (ok. 6°,7) po
woduje, że raz oglądamy okoli
ce jednego, a po połowie obiegu 
drugiego bieguna (libracja w sze
rokości). Są to tzw. libracje  
optyczne pozwalające z Ziemi 
dostrzec około 59% powierzch
ni Księżyca. Niewielki przyczy
nek do tych efektów ma tzw. li
bracja fizyczna — rzeczywiste 
wahania prędkości kątowej ru
chu wirowego Księżyca jako elip
soidy obrotowej, pod wpływem 
oddziaływań ze Słońcem i z Zie
mią. Pełną tzw. lunację, zmianę 
wyglądu Księżyca, tak ze wzglę
du na położenie na orbicie (libra
cje), jak i kąt oświetlenia przez 
Słońce (fazę) można prześledzić 
na polskiej wersji strony Astrono
my Picture of the Day, Astrono
miczne zdjęcie dnia APOD.pl: 
http://apod.oa.uj.edu.pl/apod/ 
ap991108.html/

(Red.)

Heweliusz był także wytrawnym ob
serwatorem Słońca, odkrywcą gwiazd 
nowych (o czym będzie mowa poniżej) 
oraz badaczem komet. W swoich dwu 
dziełach: Cometographia (1668) i Epi
stoła de cometa (1672) zawarł opisy 250 
dawnych komet oraz opisy i rysunki 9 
nowych, odkrytych przez siebie.

Był wreszcie Heweliusz zasłużonym 
konstruktorem przyrządów naukowych. 
Jako pierwszy zastosował wahadło do 
pomiarów czasu1. Był wynalazcą pery
skopu (zwanego przezeń „polmosko- 
pem”). Skonstruowanym przez siebie 
magnetometrem prowadził długoletnie 
pomiary deklinacji magnetycznej, od
krywając jej zmienność.

1 Idąc tym  tropem , w  M uzeum  H istorycznym  
M iasta  G dańska skonstruow ano i udostępniono 
publiczności superdok ładny  zegar w ahadłow y, 
o k tórym  napiszem y niebawem . Red.

Gdyby w tym miejscu miał się koń
czyć ten artykuł, to zasługi i do

konania Heweliusza można by podsu
mować tak, jak się to robi w odniesie
niu do innych wielkich uczonych — 
stwierdzeniem, że wniósł on ogromny 
wkład w rozwój astronomii. Takie 
stwierdzenie mogłoby jednak sugero
wać, że Heweliusz i jego dokonania to 
dziś już tylko historia. Tak jest w przy
padku większości wielkich ludzi nauki. 
Ale w przypadku Heweliusza tak nie 
jest. Specyfika astronomii sprawia bo
wiem, że jego obserwacje i odkrycia sta
nowią nadal ważny wkład do astrono
mii współczesnej. Ich omówieniu będzie 
poświęcona druga część tego artykułu.

Powracając do komet obserwowa
nych przez Heweliusza, odnotować 
wypada, że w roku 1682 wykonał on 
szereg obserwacji komety, która zasły-

X X V I .
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Położenia plam w okresie sierpień-pażdziernik 
1 6  4 4
(plansza XXVI w Selenographia — Appendix)

Jedna z map Księżyca zawartych w Sele- 
nographii

warunków panujących w atmosferze Marsa oraz — co istot
ne — od grubości atmosfery nad danym miejscem po
wierzchni planety. W przypadku obszarów nizinnych, ponad 
którymi atmosfera jest rozległa, linie powinny być silniejsze; 
w przypadku gór i obszarów wyżynnych, ponad którymi at
mosfera jest bardziej cienka, linie powinny być słabsze.

Pierwsza próba zastosowania tej metody, podjęta przez 
trzech astrofizyków z Obserwatorium na Kitt Peaku: Belto- 
na, Broadfoota i Huntena (1968), zakończyła się niepowo
dzeniem. Wkrótce potem jednak Belton i Hunten mogli po
chwalić się sukcesem: ich praca z roku 1969 pokazywała, 
w zgodzie z wcześniejszymi wynikami radarowymi, że na 
powierzchni Marsa występują znaczne różnice wysokości; 
w szczególności, że przykładem obszaru wyżynnego jest 
Syrtis Major.

Tak wyglądała sytuacja, gdy problemem tym zajął się An
drzej Woszczyk. W porównaniu z poprzednikami dyspono
wał on znacznie bogatszym materiałem obserwacyjnym. 
Składał się on z 9 spektrogramów uzyskanych przez Barke-

ra w czasie opozycji Marsa w roku 1967 oraz 40 spektro
gramów otrzymanych w czasie opozycji w roku 1969 przez 
samego Woszczyka. Wszystkie one pokrywały obszar bli
skiej podczerwieni, umożliwiając pomiar natężeń linii nale
żących do pasm absorpcyjnych dwutlenku węgla w okoli
cach 0,87 i 1,05 mikrometra. Swoje wstępne wyniki przed
stawił Woszczyk w październiku 1969 r. na sympozjum Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej, odbywającym się w małej 
miejscowości Marfa, leżącej w pobliżu Obserwatorium 
McDonalda. Ich podsumowanie stanowiły dwa rysunki, opar
te na danych z dwu opozycji, przedstawiające ukształtowa
nie powierzchni w obszarach równikowych Marsa w funkcji 
długości areograficznej. Pokazywały one różnice wysoko
ści dochodzące do 10 km w dość dobrej zgodności z wcze
śniejszymi wynikami radarowymi.

Dziś, gdy rzeźbę powierzchni Marsa znamy już bardzo do
kładnie, warto pamiętać, że jednym z pionierów w tej dzie
dzinie był młody toruński astrofizyk.

Józef Smak
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nęła wkrótce potem jako kometa Hal- 
leya. Obserwacje te były wykorzysty
wane później wielokrotnie do badania 
ruchu tej komety. Wcześniej, w roku 
1661, Heweliusz odkrył i obserwował 
kometą, która— oznaczona później jako 
C 1661 /C1 — uchodziła przez długi czas 
zajednopojawieniową. Dopiero niedaw
no stwierdzono, że jest ona tożsama 
z odkrytą w 2002 r. kometą Ikaya- 
Zhang, a zatem, że jest to kometa okre
sowa.

W iatach 1642-1679 prowadził 
Heweliusz intensywne obserwa- 
cje Słońca, rejestrując precyzyjnie 

kształt i położenia plam na jego po
wierzchni. Ich wyniki weszły w skład 
Selenographii w postaci bogatej kolek
cji obrazów powierzchni Słońca. Na ich 
podstawie Heweliusz stwierdził, że ilość 
plam zmienia się, że występują one tyl
ko w pobliżu równika, do odległości he- 
liograficznej ±30°, oraz wyznaczył okres 
obrotu Słońca (Macularum Solarium 
Periodo) na 27 dni.

Ważną okolicznością było to, że ob
serwacje Heweliusza pokrywały się 
z pierwszą częścią minimum Maunde- 
ra aktywności słonecznej, stanowiąc tym 
samym unikalny materiał dla badania ro
tacji Słońca w tym okresie. Ich analizę 
wykonali w 1976 r. John A. Eddy, Peter 
A. Gilman i Dorothy E. Trotter (Solar 
Physics 46,3,19762) z High Altitude Ob
servatory w Boulder (Colorado, USA),
2 Cytowane w artykule źródła wg schematu: (na
zwa czasopisma, tom, strona, rocznik)

stwierdzając, że na szerokościach helio- 
graficznych ±15° szybkość rotacji była 
taka sama jak obecnie, podczas gdy na 
równiku była o 3-4% wolniejsza.

lipca 1670 roku Jan Heweliusz 
dostrzegł w gwiazdozbiorze 

Łabędzia dość jasną gwiazdę, jakiej nie 
było na żadnej z posiadanych przez nie
go map tego obszaru nieba. Dokonując 
tego odkrycia, Heweliusz nie był świa
dom, iż tę „nową” gwiazdę odkrył już 
miesiąc wcześniej (dokładnie 20 czerw
ca) francuski mnich z Dijon, Dom An- 
thelme. Nie wiedząc o tym, Heweliusz 
uznał, że o swym odkryciu musi jak naj

szybciej powiadomić innych astrono
mów i wysłał stosowny artykuł do słyn
nego już wtedy angielskiego czasopisma 
Philosophical Transactions o f  the Roy
al Society. Określając położenie nowo 
odkrytej gwiazdy, Heweliusz użył okre- 
ślenia Nova sub capite Cygni (tzn. 
„nowa poniżej głowy Łabędzia”). Dziś 
gwiazda ta nosi nazwę CK Vul (tu wy
pada dodać, że gwiazdozbiór Lisa, łac. 
Vulpecula, został „umieszczony” na nie
bie — i to przez Heweliusza — dopiero 
kilka lat później).

Nowo odkryta gwiazda stała się 
obiektem zainteresowania kilku ówcze
snych astronomów. Jednym z nich był

Gwiazdozbiór Scutum Sobiescianum z atlasu nieba Heweliusza
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Różnice wysokości obszarów równikowych Marsa w funkcji szerokości areogra- Różnice wysokości obszarów równikowych Marsa w funk-
ficznej. Punkty to wyniki Woszczyka uzyskane z obserwacji zebranych podczas cji szerokości areograficznej wyznaczone przez Woszczyka
opozycji planety w roku 1967. Dla porównania — linia ciągła reprezentuje mo- z obserwacji wykonanych podczas opozycji planety w roku
del Pettengilla i jego trzech kolegów oparty na pomiarach radarowych 1969.
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Nova sub capite Cygni
(rycina z artykułu Heweliusza w Philosophical Transactions, No 65, 1670)

oczywiście sam Heweliusz, przy czym 
to właśnie on miał się okazać obserwa
torem naj wytrwalszym — jedynym, któ
ry kontynuował swe obserwacje przez 
trzy kolejne lata, gromadząc w sumie 
ponad dwie trzecie wszystkich obserwa
cji. Właśnie dzięki niemu mamy dziś 
pełny opis przebiegu tego zjawiska. Po 
pierwszym pojaśnieniu, w lecie 1670 r., 
gwiazda znacznie osłabła; wiosną na
stępnego roku ponownie pojaśniała, by 
jes ien ią  znowu osłabnąć; wreszcie 
wiosną roku 1672 Heweliusz, który już 
jako jedyny kontynuował swoje obser
wacje, dostrzegł, że gwiazda znowu po
jaśniała. To trzecie maksimum było słab
sze niż dwa poprzednie, zaś jesienią 
gwiazda definitywnie „znikła”.

W połowie lat 80. ubiegłego wie 
ku trzej amerykańscy astrono
mowie: Michael M. Shara, Anthony F.J. 

Moffat i Ronald F. Webbink podjęli 
próbą odszukania pozostałości po nowej 
Heweliusza (Astrophysical Journal 294, 
271,1985). Próba powiodła się: w okre
ślonym przez Heweliusza miejscu zna-

JD -  2430000

Krzywa blasku nowej Heweliusza 1670. Zaczernio
ne kwadraty —  to obserwacje Heweliusza (wg pracy 
Shary, Mof

leziono gwiazdę 21. wielkości, a wokół 
niej słabą mgławicę. Dalsza analiza po
kazała, że jej jasność absolutna jest po
nad 100 razy mniejsza od typowej ja 
sności gwiazd nowych obserwowanych 
tuż przed lub tuż po wybuchu. To z ko
lei dało asumpt do sformułowania hipo
tezy „hibernacji”, według której gwiaz
dy nowe w długich okresach pomiędzy 
wybuchami trwają w „uśpieniu” i tylko 
na krótko przed kolejnym wybuchem 
dochodzi do przepływu materii, prowa
dzącego w konsekwencji do kolejnego 
wybuchu; z kolei po wybuchu przepływ 
materii trwa tylko przez kilkadziesiąt lat, 
w każdym razie nie dłużej niż 300 lat.

Taka interpretacja nowej Heweliusza 
i oparta na niej hipoteza hibernacji prze
trwały jednak zaledwie kilkanaście lat. 
Pojawiły się wątpliwości odnośnie sa
mego jej charakteru, wynikające z fak
tu, iż tak długotrwały wybuch, jaki za
obserwował Heweliusz, w połączeniu 
z występowaniem kolejnych pojaśnień, 
nie znajdują odpowiednika nawet wśród 
najwolniejszych nowych.

Równocześnie pojawiła się propozy
cja zupełnie innej interpretacji. 
Oto przed dziesięciu laty odkry
to osobliwy obiekt —  V838 
Mon —  w przypadku którego 
zaobserwowano długotrwały 
wybuch, z kolejnymi spadkami 
ja s n o ś c i  i p o ja śn ie n ia m i, 
a wkrótce potem stwierdzono 
pojawienie się mgławicowej 
otoczki. Najlepszy opis tych zja
wisk uzyskano w ramach mode
lu zaproponowanego (w Toru
niu! —  przyp. red.) Noam a 
Sokera i Romualda Tylendę

ŁUB1POC1EO 1HOCE I H BLPHO - PSD !

Pozostałość po nowej Heweliusza 1670 = CK 
Vul (z pracy Shary, Moffata i Webbinka)

(„Astrohysical Journal Letters” 582, 
L I05, 2003) tłumaczącego zaobserwo
wane wybuchy jako wynik... zderzenia3 
dwu gwiazd. W ślad za tym pojawiła się 
też hipoteza Taichi Kato (, Astronomy 
& Astrophysics” 399,695,2003) z uni
wersytetu w Kyoto (Japonia), wedle któ
rej „nowa Heweliusza” nie była wybu
chem gwiazdy nowej, a takim właśnie 
rzadkim przypadkiem zderzenia4 dwu 
gwiazd. Jeśli tak, to do licznych zasług 
Heweliusza można dopisać i tę, że był 
pierwszym, który zaobserwował tak 
rzadkie zjawisko.

Jeśli zaś chodzi o gwiazdy nowe, to 
warto dodać, że kilka lat później, 28 mar
ca 1678 r. Heweliusz odkrył gwiazdę 
nową, która rozbłysła w gwiazdozbio
rze Oriona (nosi ona dziś nazwę V529 
Ori). Została ona zidentyfikowana na 
współczesnych zdjęciach nieba, co po
zwoliło na wykonanie obserwacji po
twierdzających, że była to rzeczywiście 
gwiazda nowa. Tak więc, nawet jeśli 
„nowa” z roku 1670 nie była gwiazdą 
nową, to i tak Heweliusz pozostaje od
krywcą najstarszej zidentyfikowanej 
gwiazdy tego typu.

3 W rzeczywistości chodzi o zjawisko „zlewania 
się” (ang. merging) dwu składników układu po
dwójnego. Użyte tu i poniżej słowo „zderzenie” 
jest więc nieścisłe, ale lepiej oddaje katastroficz
ny charakter zjawiska (przyp. autora).
4 Romuald Tylenda potwierdził możliwość sce
nariusza zlania się pary gwiazd, poprzez bezpo
średnią obserwację narodzin gwiazdy nowej 
V I309 Scorpii, ale inny toruński astronom, Mar
cin Hajduk znajduje przesłanki, że akurat w przy
padku Nowej Heweliusza mogło dojść do faktycz
nego zderzenia się dwóch niezależnych gwiazd. 
Fascynujące opowieści o tych przypadkach, pió
rem samych autorów w następnych numerach 
„Uranii” (Red.).

248 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 6/2011



Ćwierćwiecze sondowania komet
Krzysztof Ziołkowski

Część I

Zaczęło się 
od komety 
Halleya...
Pamięci Andrzeja Woszczyka

Trochę historii
Pierwsze koncepcje badania komet za 

pomocą sond kosmicznych pojawiły się 
na przełomie lat 50. i 60. XX w., a ich 
autorami byli wybitni znawcy tych ciał 
niebieskich: Fred L. Whipple (1906- 
-2004) oraz Polydore F. Swings* (1906- 
-1983). Obaj dowodzili możliwości 
i ukazywali znaczenie takich misji m.in. 
podczas międzynarodowych konferencji 
naukowych w USA: w Waszyngtonie 
w 1959 r. (Whipple) i w Pasadenie 
w 1961 r. (Swings). W 1964 r. w ESRO 
(ang. European Space Research Organi
sation, organizacja ta dała początek Eu
ropejskiej Agencji Kosmicznej) przepro
wadzono analizę różnych pomysłów 
sondowania komet, dochodząc jednak do 
wniosku, że plany takie wydają się mało 
realne. Ale wkrótce po spektakularnym 
zdobyciu przez człowieka Księżyca 
w 1969 r. zaczęto formułować różne cie
kawe plany coraz bardziej ambitnych lo
tów międzyplanetarnych, w tym również

* Pod jego kierunkiem na Uniwersytecie w Ltege 
w latach 1957-1959 miody astronom toruński 
Andrzej Woszczyk rozpoczął badania widm ko- 
metamych zwieńczone doktoratem uzyskanym na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w 1962 r.

do komet. W USA powstał np. projekt 
wysłania sondy, która najpierw zbada
łaby kometę Grigga-Skjellerupa, prze
latując koło niej w 1977 r., a dwa lata 
później zbliżyłaby się do komety Giaco- 
biniego-Zinnera. W Niemczech — po 
sukcesie uruchomienia dwóch sond sło
necznych Helios (w latach 1974 i 1976) 
— zastanawiano się nad wystrzeleniem 
trzeciego obiektu tego typu, którego ce
lem byłaby kometa Enckego. Przypo
mniano też sobie kometę Halleya, której 
zbliżający się powrót do Słońca w 1986 r. 
szczególnie mobilizował badaczy tych 
ciał niebieskich i zachęcał do rozpoczę
cia prac przygotowujących kometamą 
misję kosmiczną.

Amerykańska agencja kosmiczna 
NASA i europejska ESA przygotowały 
w końcu lat 70. wspólny projekt misji, 
który przewidywał przelot w grudniu 
1985 r. w stosunkowo dużej odległości 
od jądra komety Halleya głównej son
dy, od której zostałaby odłączona nie
wielka minisonda mająca zbliżyć się do 
jądra na odległość kilkuset kilometrów. 
Główna sonda poleciałaby dalej na spo
tkanie w lipcu 1988 r. z kometą Tempel 
2. Napęd sondy miał zapewniać, po raz

W tym roku minęło 25 lat 
od bezprecedensowego 
w dziejach astronomii 
wydarzania, jakim było 
badanie słynnej komety 
Halleya podczas je j 
ostatniego powrotu do 
Słońca w 1986 r. Oprócz 
zakrojonych na szeroką 
skałę programów 
obserwacji naziemnych 
kometa Halleya była wtedy 
śledzona z pokładu różnych 
obiektów kosmicznych, 
a także została 
spenetrowana za pomocą 
kilku sond
międzyplanetarnych, które 
zbliżyły się do niej, a nawet 
przeleciały przez obłok 
gazowo-pyłowy otaczający 
je j jądro. Otworzyło to 
zupełnie nowy rozdział 
w historii poznawania tych 
szczególnie intrygujących 
ciał Układu Słonecznego.
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pierwszy, silnik jonowy zasilany ener
gią elektryczną uzyskiwaną za pomocą 
baterii słonecznych. Niestety NASA nie 
uzyskała funduszy na realizację tego 
przedsięwzięcia i wycofała się ze współ
pracy. ESA podjęła wobec tego w 1980 
r. decyzję samodzielnego wysłania son
dy, która w marcu 1986 r. przeleciałaby 
możliwie jak najbliżej jądra komety 
Halleya. W krajach zachodnioeuropej
skich rozpoczęły się więc przygotowa
nia do misji, którą nazwano Giotto dla 
upamiętnienia zasług — także i dla 
astronomii — włoskiego malarza Giot
to di Bondone (na jego fresku „Pokłon 
Trzech Króli”, który powstał w 1303 r. 
i zdobi wnętrze jednego z kościołów 
w Padwie, sportretowana została— jako 
„gwiazda betlejemska” — kometa Hal
leya, której artysta nie mógł nie podzi
wiać na włoskim niebie podczas jej po
wrotu do Słońca w 1301 r.).

W krajach europejskich uczestniczą
cych w programie Interkosmos także 
przystąpiono do opracowywania progra
mu naukowego i budowy aparatury dla 
dwóch radzieckich sond WEGA, któ
rych zbliżenie do komety Halleya 
w marcu 1986 r. miało być poprzedzo
ne przelotem koło planety Wenus 
w czerwcu 1985 r. i zrzuceniem na jej

Sonda kosmiczna Giotto —  pierwsza misja „deep space" ESA 
przy pomocy rakiety Ariane-1. Fot. ESA

powierzchnię próbników badawczych.
Podwójny cel misji podkreśla jej nazwa 
będąca złożeniem początkowych liter 
rosyjskich nazw obiektów, które sondy 
mają zbadać (WEnera-GAlley). Rów
nież i w Japonii wybrano kometę Hal
leya jako cel pierwszej misji międzypla
netarnej przygotowywanej w tym kraju 
(początkowo nazywanej Planeta-A, a po 
starcie przemianowanej na Suisei, co po 
japońsku znaczy kometa).

Do 1982 r. wydawało się więc, że

-wystrzelona 2 lipca 1985 r.

Zdjęcie jądra komety Borrelly'ego wykonane 22 września 2001 r. z pokładu sondy Deep 
Space 1. Długość jądra wynosi około 8 km, z odległości największego zbliżenia wynoszącej 
2200 km jeden piksel na zdjęciu odpowiada 45 m na powierzchni jądra. Fot. NASA

kometa Halleya będzie pierwszą, która 
uchyli rąbka swych tajemnic sondom 
kosmicznym budowanym przez Euro
pejską Agencję Kosmiczną, Związek 
Radziecki i Japonię. Specjaliści amery
kańscy z NASA znaleźli jednak sposób, 
aby — mimo trudności finansowych, 
które uniemożliwiły realizację wcze
śniejszych planów — nie oddać rywa
lom pierwszeństwa także i w zakresie 
sondowania komet. Znaleziono miano
wicie działający już od kilku lat w prze
strzeni okołoziemskiej obiekt, który 
można by zamienić w sondę międzypla
netarną serią skomplikowanych manew
rów, a aparaturę naukową znajdującą się 
na jego pokładzie użyć do badania ko
met. Od sierpnia 1978 r. krążył wokół 
Ziemi sztuczny satelita ISEE-3 (ang. In
ternational Sun-Earth Explorer), prze
znaczony głównie do badań pasów ra- 
diacyjnych wokół naszej planety 
i wiatru słonecznego. Okazało się, że 
zapas paliwa, którym ten satelita dys
ponował, może umożliwić — przy wy
korzystaniu także wspomagania grawi
tacyjnego Księżyca — przeniesienie go 
na trajektorię okołosłoneczną zapew
niającą w 1985 r. przelot w pobliżu 
komety Giacobiniego-Zinnera i zbada
nie wzajemnych związków wiatru 
słonecznego i komety. Po przeprowa
dzeniu bezprecedensowej operacji 
przekształcenia satelity Ziemi ISEE-3 
w sondę międzyplanetarną ICE (ang. 
International Cometary Explorer), 11 
września 1985 r. ICE przeleciała w od
ległości około 7800 km od jądra kome
ty Giacobiniego-Zinnera, mijając je po 
przeciwsłonecznej stronie z prędkością 
21 km/s. Było to pierwsze tak bliskie
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spotkanie z kometą aparatu zbudowane
go przez człowieka.

Najważniejszym wynikiem badań in 
situ komety Giacobiniego-Zinnera za 
pomocą sondy ICE było dostarczenie 
argumentów za słusznością modelu war
kocza plazmowego komety opracowa
nego przez Hannesa Alfvena (1908— 
-1995) w 1957 r. W szczególności skład 
chemiczny tworzących ten warkocz jo 
nów okazał się zdominowany przez jony 
wody, co stało się pierwszym ekspery
mentalnym potwierdzeniem tego, że 
główną składową materii jądra kome- 
tamego jest lód wodny. Na pokładzie 
sondy ICE nie było kamery, a więc 
o rozmiarach i kształcie jądra komety 
Giacobiniego-Zinnera niewiele wiado
mo. Sonda ICE „dostrzegła” również ko
metę Halleya, chociaż jej minimalna od
ległość od jądra komety wyniosła aż 
28 min km w dniu 25 marca 1986 r. Ale 
nawet w tak dużej odległości jej przyrzą
dy pokładowe zarejestrowały obecność 
jonów prawdopodobnie pochodzenia ko- 
metamego.

Tropem komety Halleya
W marcu 1986 r. cała flotylla statków 

kosmicznych przeleciała przez głowę 
komety Halleya, dokonując ze stosun

kowo niewielkiej odległości obserwacji 
jądra, pomiarów własności jego otocze
nia oraz analizy próbek materii prze
chwyconej na miejscu. To bezpreceden
sowe sondowanie komety było wsparte 
zakrojonąna wielką skalę i rozciągniętą 
w czasie kampanią obserwacyjną z po
wierzchni Ziemi, a także śledzeniem 
komety spoza atmosfery ziemskiej przez 
działające już od dawna różne obiekty 
krążące wokół Ziemi, a nawet sztucz
nego satelitę Wenus.

Pierwsza osiągnęła kometę Halleya 
sonda WEGA 1, która wystartowała 
z Ziemi 15 grudnia 1984 r., a 11 czerw
ca 1985 r. przeleciała w pobliżu Wenus, 
zrzucając na jej powierzchnię aparaturę 
pomiarową. Największe zbliżenie nastą
piło 6 marca; od jądra komety dzielił ją  
wtedy dystans 8890 km. Kometa znaj
dowała się w tym czasie w odległości 
0,79 AU od Słońca. Prędkość sondy 
względem komety wynosiła 79,2 km/s. 
Trzy dni później przeleciała koło komety 
Halleya bliźniacza sonda WEGA 2, 
wystrzelona z Ziemi 21 grudnia 1984 r., 
która 14 czerwca 1985 r. przeleciała 
w pobliżu Wenus, pozostawiając w jej 
atmosferze i na powierzchni przyrządy 
pomiarowe. W minimalnej odległości 
8030 km od jądra znalazła się 9 marca,

gdy kometa była oddalona od Słońca 
o 0,83 AU. Jej prędkość względem ko
mety wyniosła 76,8 km/s. Program na
ukowy misji WEGA obejmował: wyzna
czenie parametrów fizycznych jądra 
komety, zbadanie struktury i dynamiki 
obszaru okołojądrowego, określenie 
składu chemicznego gazu w głowie ko
mety oraz składu cząstek pyłu i ich roz
kładu w różnych odległościach od jądra, 
a także zbadanie oddziaływań wiatru 
słonecznego z materią kometamą. War
to wspomnieć, że wśród przyrządów na
ukowych sond WEGA, przeznaczonych 
do badań środowiska plazmowego ko
mety, znajdował się zbudowany w Pol
sce analizator fal plazmowych niskich 
częstotliwości.

W nocy z 13 na 14 marca 1986 r. po
dobno miliard telewidzów w 50 krajach 
(Polski wśród nich niestety nie było) 
przeżywał emocje związane z zanurze
niem się w głowę komety Halleya son
dy Giotto. Została ona wystrzelona 
z Ziemi 2 lipca 1985 r. za pomocą ra
kiety Ariane 1, a największe zbliżenie 
do jądra komety —  na odległość zaled
wie 596 km — nastąpiło 14 marca 1996 
r. Tak bliski przelot koło jądra stał się 
możliwy dzięki dokładniejszej znajomo
ści jego położenia w przestrzeni uzyska-

Kometa McNaught z  2007 roku (C/2006 P1 ) -  fotografia wykonana przez Phillipa Pudneya 22 stycznia 2007 r. z półwyspu Fleuriea w połu
dniowej Australii
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Zdjęcie komety Halleya z 1910 r.

nej m.in. z obserwacji komety wykona
nych kilka dni wcześniej przez sondy 
WEGA 1 i 2. Podczas zbliżenia odle
głość komety od Słońca wynosiła 0,89 
AU, a względna prędkość mijania była 
równa 68,4 km/s. Cele naukowe sondy 
Giotto były podobne do wymienionych 
wyżej zadań sond WEGA.

Oprócz tych trzech bliskich przelo
tów koło jądra komety Halleya istotnych 
informacji o najsłynniejszej z komet 
dostarczyły także dwie japońskie sondy 
międzyplanetarne, które jednak badały 
ją  ze znacznie większych odległości. 
Wystrzelona z Ziemi 18 sierpnia 1985 r. 
sonda Suisei minęła kometę 8 marca 
w odległości 151 tys. km od jej jądra ze 
względną prędkością 73 km/s. Jej zada
niem było przede wszystkim śledzenie 
rozwoju tworzącego się wokół komety 
obłoku wodorowego. Druga sonda o na
zwie Sakigake (w języku japońskim pio
nier), wystrzelona 8 stycznia 1985 r. jako 
próba techniczna właściwej sondy ko- 
metamej Suisei, minęła kometę 11 mar
ca w odległości około 7 min km. Zbada
ła ona zakłócenia, jakie kometa Halleya 
wprowadziła w międzyplanetarne pole 
magnetyczne oraz wiatr słoneczny.

W marcu 1986 r., w dniach przelotu 
przez głow ę kom ety H alleya sond 
WEGA i Giotto, planowany był sied
miodniowy lot promu kosmicznego 
Columbia z orbitalnym obserwatorium 
astronomicznym Astro-1 na pokładzie. 
Miało to być wsparcie śledzeniem z or
bity okołoziemskiej sondowań komety 
Halleya i bogatego programu jej obser
wacji z powierzchni Ziemi. Tragiczna 
katastrofa wahadłowca Challenger 28 
stycznia 1986 r. uniemożliwiła realiza
cję tych zamierzeń. Dodajmy, że na po
kładzie Challengera znajdowało się tak
że automatyczne laboratorium Spartan 
przeznaczone do rejestracji widm w nad
fiolecie promieniowania komety Hal
leya.

Szczególnie cennych obserwacji ko
mety Halleya dostarczyła amerykańska 
sonda Pioneer Venus Orbiter, która — 
po starcie z Ziemi w maju 1978 r. —  od 
4 grudnia 1978 r. była sztucznym sate
litą Wenus. Wprawdzie swą zasadniczą 
misję badania planety sonda zakończy
ła w grudniu 1980 r., ale jej przyrządy 
naukowe były jeszcze kilkakrotnie włą
czane m.in. właśnie dla śledzenia kome
ty Halleya. Gdy kometa znajdowała się 
w pobliżu swego peryhelium, czyli 
w pierwszej połowie lutego 1986 r., wza

jemna konfiguracja Ziemi, Słońca, ko
mety i Wenus uniemożliwiała obserwa
cje komety z Ziemi, ale dopuszczała wi
dzenie jej z Wenus. Podczas gdy Ziemia, 
Słońce i kometa znajdowały się mniej 
więcej na jednej linii prostej i patrząc 
z Ziemi, kometa przechodziła za Słoń
cem, to z Wenus— znajdującej się w tym 
czasie po przeciwnej stronie Słońca niż 
Ziemia — kometa, która przelatywała 
między Wenus a Słońcem, mogła być ob
serwowana. Co więcej, odległość kome
ty od Wenus była wtedy stosunkowo 
mała; największe zbliżenie na około 40 
min km miało miejsce 3 lutego.

Zdjęcia uzyskane za pomocą sond 
kosmicznych WEGA i Giotto umożli
wiły rekonstrukcję obrazu jądra kome
ty Halleya. Po raz pierwszy człowiek 
zobaczył jądro kometarne. Zgodnie 
z oczekiwaniami stanowi ono poje
dynczą, wydłużoną bryłę materii o nie
regularnym kształcie. Jej rozmiary są 
większe, niż się spodziewano: wielka oś 
sięga 15-16 km, a mała 8-10 km. Po
wierzchnia jądra okazała się bardzo 
ciemna, jej zdolność odbijania promie
niowania (albedo) nie przewyższa 4%. 
Do pewnego stopnia tłumaczy to stosun
kowo wysoka temperatura powierzch
ni, którą oszacowano na około 320 K.

Powierzchnia jądra nie może więc być 
pokryta —  jak pierwotnie sądzono — 
lodem wodnym, którego temperatura 
sublimacji wynosi 180-200 K, lecz 
warstwą pyłu lub jakąś trudniej topliwą 
i prawdopodobnie cienką skorupą, pod 
którą dopiero znajduje się lód. Prawie 
wszystek gaz i pył emitowany z jądra 
pochodzi z kilku pojedynczych źródeł 
będących zapewne pęknięciami lub 
szczelinami w tej skorupie. Z pomiarów 
tempa jego produkcji udało się ocenić 
całkowitą ilość materii traconej przez 
jądro podczas jednego zbliżenia kome
ty do Słońca na około 5 x 1011 kg. Próbu
jąc odpowiedzieć na pytanie, czy uzy
skana w ten sposób w artość może 
wytłumaczyć zaobserwowane wydłuża
nie się okresu orbitalnego komety o oko
ło 4 dni na obieg, stwierdzono, że obec
na masa jądra powinna być równa około 
1014 kg, co przy jego objętości wyno
szącej około 500 km3 daje gęstość zale
dwie 0,2 g/cm3.

Występowanie w gazie kometamym 
zidentyfikowanych wcześniej związków 
chemicznych zostało niemal w pełni po
twierdzone przez badania przeprowadzo
ne w trakcie sondowania komety Halleya. 
Odkryto ponadto wiele nowych molekuł 
i jonów. Przede wszystkim trzeba pod-

252 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 6/2011



Zdjęcie komety Halleya wykonane przez W. Lillera 8 marca 
1986 r. Fot. NASA/W. Liller

kreślić, że kometa Halleya jest w zasa
dzie pierwszą kometą, w której udało się 
wyraźnie stwierdzić istnienie molekuł 
wody (H,0). Dotychczasowe obserwa
cje —  np. linii emisyjnych w widmach 
komet rodnika OH, którego molekułą 
macierzystą jest H20  —  wskazywały na 
nie jedynie pośrednio. Uzyskanie bezpo
średniego dowodu na to, że głównym 
składnikiem jądra komety Halleyajest lód 
wodny, stanowi więc potwierdzenie ogól
nej koncepcji lodowego jądra, sformuło
wanej w 1950 r. przez wspomnianego 
wyżej Freda Whipple’a. Duże znaczenie 
ma także bezpośrednia detekcja molekuł 
dwutlenku węgla (C 02), którego obfitość 
oceniono na zaledwie 2-3% zawartości 
wody. W jądrze musi on występować 
w postaci suchego lodu zmieszanego 
z lodem wodnym. Znacznie więcej— aż 
do 20%— znaleziono tlenku węgla (CO). 
CO i CO, tłumaczą obserwowaną aktyw
ność komety w dużych odległościach od 
Słońca, bowiem temperatura sublimacji 
suchego lodu jest dużo niższa niż lodu 
wodnego. Dodajmy, że kometę Halleya 
widziano po raz ostatni podczas minio
nego jej pojawienia sięjeszcze w 2003 r., 
gdy miała jasność zaledwie 28,2 wielko
ści gwiazdowych.

Promieniowanie nadfioletowe Słoń
ca oraz wiatr słoneczny jonizują gaz

w głowie komety. Jed
nym z najważniejszych 
odkryć wykonanych za 
pom ocą sond WEGA 
i Giotto była identyfika
cja tzw. uwodnionych jo
nów wodorowych, które 
— zgodnie z wcześniej
szymi przypuszczenia
mi teoretycznym i —  
okazały się dominujące 
wśród jonów  obszaru 
okołojądrowego. Szcze
gólnie interesujące wy
daje się także stwierdze
nie obecności bardzo 
wielu jonów węgla i nie
mal zupełnego braku 
jo nów  azotu . W arto 
zwrócić uwagę, że wy
jątkowej obfitości jonów 
węgla nie da się wytłu
maczyć jedynie fotojoni- 
zacją atomów węgla po
chodzących z rozpadu 
molekuł tlenku i dwu
tlenku węgla oraz meta
nu. P rzypuszcza  się 
więc, że atomy węgla są również uwal
niane bezpośrednio z powierzchni jądra, 
a także z cząstek pyłu. Był to istotny 
przyczynek do rozwiązania dotychcza

sowej zagadki deficy
tu węgla w kometach 
oraz małego albedo po
wierzchni jądra.

Sondy Suisei i Sa- 
kigake, a także inne 
obiekty, które obserwo
wały kometę Halleya 
spoza atmosfery ziem
skiej, potwierdziły ist
nienie wokół niej ob
ło k u  w o d o ro w e g o  
rozprzestrzeniającego 
się wokół jadra w pro
mieniu około 10 min 
km. Do aż tak wielkich 
rozmiarów rozrasta się 
więc ta maleńka drobi
na materii Układu Sło
necznego, gdy co mniej 
więcej 77 lat przybliża 
się do Słońca na odle
głość niewiele większą 
od połowy odległości 
od niego Ziemi. N aj
b liż sz y  je j p o w ró t 
w nasze sąsiedztwo na
stąpi w 2061 r.

Polowanie na komety
Sonda Giotto, po przelocie przez gło

wę komety Halleya w marcu 1986 r., 
przez kilka lat krążyła wokół Słońca 
w stanie „uśpienia”. Ponieważ jej ruch 
był współmierny z ruchem Ziemi (okres 
6 obiegów Słońca przez sondę był nie
mal dokładnie równy okresowi 5 obie
gów Słońca przez Ziemię), więc po 5 
latach od startu, 2 lipca 1990 r., Giotto 
znowu znalazł się w pobliżu Ziemi, mi
jając ją  w odległości 22 730 km od po
wierzchni. Kontrolne uruchomienie son
dy na początku 1990 r. dowiodło jej 
sprawności oraz istnienia zapasu pali
wa, które można było wykorzystać do 
niewielkiej zmiany jej trajektorii w taki 
sposób, aby zbliżyła się do komety Grig- 
ga-Skjellerupa (jako cel ewentualnego 
spotkania były ponadto brane pod uwa
gę komety: Hartley 2, DuToit-Hartley, 
Tuttle-G iacobini-K resak i Honda- 
Mrkos-Pajdusakova; wybrano tę, którą 
można było stosunkowo szybko osią
gnąć i której ruch był najlepiej poznany 
—  dodajmy, że dzięki pracom polskie
go astronoma Grzegorza Sitarskiego). 
Manewr się powiódł i 10 lipca 1992 r. 
sonda przeleciała w odległości około 
200 km od jądra komety Grigga-Skjel- 
lerupa ze względną prędkością 14 km/s

Deep Space 1 — pierwsza misja w ramach projektu New Mille
nium wystrzelona 24 października 1998 r. z przylądka Canave
ral. 22 września 2001 r. zbliżyła się do jądra komety Borrel- 
ly’ego na odległość około 2200 km. 18 grudnia tego samego 
roku satelita został wyłączony — misję uznano za zakończoną. 
Fot. NASA/JPL
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Zdjęcie komety Halleya wykonane 8 maja 2010 r. przez G.W.Ritcheya przy pomocy półtora
metrowego teleskopu obserwatorium Mont Wilson. Fot. NASA/JPL

(czyli pięciokrotnie mniejszą niż w przy
padku komety Halleya) po jego przeciw
słonecznej stronie. Spośród 11 ekspery
mentów naukowych, przewidzianych 
pierwotnie do wykonania z pokładu son
dy Giotto, zdołano tym razem zrealizo
wać tylko 7, gdyż przyrządy do pozo
stałych uległy trwałemu uszkodzeniu 
podczas przelotu przez głowę komety 
Halleya. Mimo podejmowanych wysił
ków nie udało się niestety uruchomić 
kamery i wobec tego rezultaty dotyczą
ce komety Grigga-Skjellerupa nie były 
już tak spektakularne jak w przypadku 
komety Halleya. Niemniej otrzymano 
wiele wartościowych informacji o emi
sji gazu i pyłu z jądra komety. Najcie
kawszym wynikiem było odkrycie nad
spodziewanie silnych zjawisk falowych 
w jej otoczeniu plazmowym.

Kolejny przelot koło komety za
wdzięczamy eksperymentalnej sondzie 
Deep Space 1 (DS1), która była pierw
szym obiektem amerykańskiego progra
mu o nazwie Nowe Tysiąclecie (ang. 
New Millenium Program), służącego 
wdrażaniu nowych technologii do badań 
kosmicznych XXI w. Głównym jej za
daniem było testowanie praktycznej 
użyteczności w misjach międzyplanetar

nych kilku nowych urządzeń, m.in. sil
nika jonowego. Początkowe plany mi
sji zakładały, że dla realizacji jej zasad
niczego celu sonda DS1 zostanie 
skierowana do trzech ciał niebieskich, 
a wśród nich komety krótkookresowej 
West-Kohoutek-Ikemura. Spowodowa

ne problemami technicznymi kilkumie
sięczne opóźnienie startu sondy wymu
siło jednak całkowitą zmianę przebiegu 
misji. Sonda DS1 została wystrzelona 
24 października 1998 r. z Cap Canave
ral na Florydzie. Okazało się, że po prze
locie koło planetoidy Braille w lipcu 
1999 r., półtora roku później może zbli
żyć się do obiektu Wilsona-Harringto- 
na, który jest prawdopodobnie tzw. 
martwą lub drzemiącą kometą. Odkry
ty w 1949 r. wykazywał aktywność ko- 
metarną, ale po 30 latach, gdy znowu 
go zaobserwowano, wyglądał jak pla- 
netoida, czyli był pozbawiony atrybu
tów komety. Uznano to za obserwacyjne 
potwierdzenie dawno formułowanego 
przypuszczenia, że wiele planetoid, 
szczególnie tych, które poruszają się po 
orbitach podobnych do kometamych, 
może być wygasłymi jądrami komet. 
Stwierdzono ponadto, że we wrześniu 
2001 r. sonda DS1 będzie mogła przele
cieć koło jeszcze jednej komety — ko
mety Borrellego.

Przygotowania skoncentrowano 
głównie na intrygującym obiekcie Wil- 
sona-Harringtona. Radość z perspekty
wy zbadania go z bliska nie trwała jed
nak długo: w listopadzie 1999 r. na 
pokładzie sondy DS1 nastąpiła awaria 
kamery, co pozbawiło sondę kontroli 
orientacji, wykluczając możliwość uży
wania silpika jonowego i ograniczając 
jej kontakt z Ziemią. Chociaż nie udało 
się znaleźć przyczyny uszkodzenia, to 
jednak w czerwcu 2000 r. sondę DS1

Obraz jądra komety Halleya uzyskany 13 marca 1986 r. ze zdjęć wykonanych przez sondę 
ESA Giotto. Fot. ESA, MPAE
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Kometa Hyakutake sfotografowana przez Andrzeja S. Pilskiego we Fromborku w 1996 r.

zdołano uratować, ale było już za póź
no na osiągnięcie przez nią komety Wil- 
sona-Harringtona. Zawiedzione nadzieje 
próbowano jeszcze wskrzesić propo
zycją nowej misji kosmicznej. Podczas 
kongresu COSPAR w Houston (USA) 
w 2002 r. przedstawiono śmiały japoń
ski projekt misji CNSR (ang. Comet 
Nucleus Sample Return), której celem 
byłby nie tylko przelot sondy koło ko
mety Wilsona-Harringtona, ale nawet 
pobranie próbek materii z powierzchni 
jej jądra i sprowadzenie ich na Ziemię. 
Jednak do realizacji tego ambitnego pro
jektu niestety nie doszło.

Sprawnie działająca sonda DS 1 po
zwoliła natomiast podjąć wyzwanie 
skierowania jej ku odkrytej w 1904 r. 
komecie Borrellego, będącej typową 
kometą krótkookresową obiegającą 
Słońce co 6,8 r. Należy ona do stosun
kowo dobrze poznanych komet, gdyż od 
czasu odkrycia była obserwowana pra
wie we wszystkich swych powrotach do 
Słońca. Kilka dni po kolejnym przejściu 
przez peryhelium, 22 września 2001 r., 
po 1063 dniach od startu z Ziemi sonda 
DS 1 przeleciała w odległości 2171 km 
od jądra komety Borrellego ze względną 
prędkością 16,6 km/s. Spotkanie to na
stąpiło w odległości 1,36 AU od Słońca 
i 1,47 AU od Ziemi. Do jego najbardziej 
spektakularnych i wartościowych z na
ukowego punktu widzenia rezultatów 
należy 25 zdjęć jadra komety i 46 widm 
jej promieniowania w bliskiej podczer
wieni. Zdjęcia charakteryzuje rozdziel
czość dochodząca do 47 m na piksel; po

raz pierwszy zobaczono szczegóły po
wierzchni jądra kometamego z taką do
kładnością. Dotychczas nauka dyspono
wała jedynie uzyskanym 15 lat wcześniej 
obrazem jądra komety Halleya pokazu
jącym niewiele więcej poza ogólnymi 
jego zarysami.

Stosunkowo dokładne zdjęcia jądra 
komety Borrellego umożliwiły rozpo
znanie różnych struktur geologicznych 
na jego powierzchni. Oprócz terenów 
wyraźnie pofałdowanych, pokrytych 
licznymi wzniesieniami i dolinami, ro
wami i graniami, a także obszarów gład
kich, na uwagę zasługują ciemne, pła
skie wierzchołki otoczone jasnymi, ostro 
nachylonymi krawędziami, a także 
ciemne plamy pokryte warstwą, być 
może pyłu, całkowicie wykluczającą 
sublimację. Źródłem najbardziej inten

sywnej sublimacji, skutkującej widocz
nymi na zdjęciach komety strumienia
mi gazu i pyłu, są najprawdopodobniej 
zbocza płaskich wzniesień. Na po
wierzchni jądra nie zaobserwowano kra
terów uderzeniowych, czyli struktur ty
powych dla powierzchni planetoid. 
Badania środowiska plazmowego kome
ty pokazały nadspodziewanie wyraźną 
asymetrię fali uderzeniowej i innych 
struktur otoczenia plazmowego komety, 
względem linii Słońce — jądro komety.

Kolejny start sondy kometamej na
stąpił 3 lipca 2002 r. Celem amerykań
skiej misji CONTOUR (ang. COmet 
Nucleus TOUR), w której badacze ko
met pokładali duże nadzieje, miał być 
przelot jednej sondy koło co najmniej 
dwóch komet krótkookresowych. Przez 
kilka tygodni po starcie sonda CON
TOUR krążyła wokół Ziemi po bardzo 
wydłużonej orbicie eliptycznej (o odle
głościach perygeum i apogeum równych 
odpowiednio 197 km i 106,7 tys. km), 
a gdy upewniono się, że wszystkie jej 
urządzenia prawidłowo funkcjonują, 15 
sierpnia 2002 r. włączono silnik dla ta
kiego jej przyspieszenia, aby krążąc 
wokół Słońca, znalazła się na trajektorii 
wiodącej do pierwszego celu misji. Nie
stety w momencie uruchomienia silni
ka sonda niespodziewanie zamilkła 
i utracono z nią wszelki kontakt. Bez
skuteczne próby nawiązania z nią 
łączności prowadzono aż do końca 
2002 r. Nie udało się jednak stwierdzić, 
co się z sondą stało, ani ustalić przyczyn 
niepowodzenia tego obiecującego i bar
dzo ciekawego z naukowego punktu wi
dzenia projektu.

Szczególnie interesująco zapowiada
ło się pierwsze spotkanie z kometą Enc-
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Sonda Ulysses (ESA/NASA) wystrzelona 6 października 1990 r. z pokładu promu kosmiczne
go Discovery przeznaczona była przede wszystkim do badań otoczenia Słońca w wysokich 
szerokościach heliograficznych. Pracowała do 30 czerwca 2009 r. Fot. ESA/Dave Hardy
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kego, które miało nastąpić w listopadzie 
2003 r. Kometa Enckego jest jedną z naj
dłużej obserwowanych i najlepiej pozna
nych komet; pierwsze jej obserwacje 
pochodzą z końca XVIII w. Okres jej 
obiegu wokół Słońca wynosi zaledwie 
3,3 r. (i jest najkrótszym wśród znanych 
dotychczas komet), dzięki czemu odle
głość komety od Ziemi nigdy nie jest 
tak duża, aby nie można było jej dostrzec 
przez współczesne teleskopy. Należy 
więc do niewielu komet, które stale 
mogą być obserwowane. Plany misji 
CONTOUR przewidywały, że sonda 
przeleci w odległości około 100 km od 
je j jąd ra  ze w zględną p rędkością  
28,2 km/s. Oczekiwano, że kamera za
instalowana na jej pokładzie dostarczy 
zdjęć powierzchni jądra o zdolności roz
dzielczej dochodzącej nawet do 4 m.

Drugą kometą, do której miała się zbli
żyć sonda CONTOUR w czerwcu 2006 r. 
była kometa Schwassmanna-Wachman- 
na 3. Odkryta w 1930 r., podczas bardzo 
bliskiego przelotu koło Ziemi (w mini
malnej odległości 0,06 AU) obiega Słoń
ce mniej więcej co 5,5 r. Przy następnych 
powrotach w pobliże Słońca warunki jej 
widoczności nie były już tak dobre i pew
nie dlatego kometę zagubiono. Odnale
zienie jej dopiero po prawie 50 latach 
pozwoliło na znacznie lepsze poznanie 
jej ruchu, co stworzyło możliwości dal
szego jej śledzenia. Wprawdzie w następ
nym pojawieniu znowu komety nie wi
dziano, ale od 1990 r. jest już pilnie 
obserwowana przy każdym przejściu 
przez peryhelium, bowiem zauważono, 
iż jej jądro dzieli się na części. Szczegól
nie spektakularny rozpad na wiele frag
mentów nastąpił w 2006 r., czyli wtedy 
gdy miała się do niej zbliżyć sonda CON
TOUR. Niecodzienne zjawisko było 
wnikliwie badane przez różne obserwa
toria, w tym także kosmiczne, ale zabra
kło niestety danych z sondy kosmicznej.

Po tej zasadniczej części misji CON
TOUR spodziewano się jej przedłuże
nia. W sierpniu 2008 r. sonda mogłaby 
bowiem przelecieć koło komety d’Ar- 
resta. Kometa krótkookresowa d ’Arre- 
sta została odkryta w 1851 r., ale ponie
waż udało się udowodnić jej tożsamość 
z kometą widzianą w 1678 r., więc na
leży do najdłużej obserwowanych ko
met (warto dodać, że poznanie cieka
wych osobliw ości je j ruchu nauka 
zawdzięcza m.in. polskim astronomom: 
Grzegorzowi Sitarskiemu i Sławomi
rze Szutowicz z Centrum Badań Ko

smicznych PAN). Rozważano też moż
liwość skierowania sondy CONTOUR 
ku komecie Boethina, a także interesu
jącemu obiektowi Wilsona-Harringtona, 
do którego nie udało się zbliżyć sondzie 
Deep Space 1 (o czym była wyżej 
mowa). Wszystkie te plany zniweczył 
niestety najprawdopodobniej rozpad 
sondy w wyniku wybuchu, który z nie
znanych przyczyn nastąpił być może 
w momencie zapłonu silnika. Przypusz
czenie to oparto na doniesieniach o za
obserwowaniu z Ziemi — jak podejrze
wano —  szczątków sondy.

Wielkiej straty, jaką dla badań komet 
było niepowodzenie misji CONTOUR, 
nie umniejszyło nieoczekiwane włącze
nie się sondy kosmicznej Ulysses w po
znawanie tajników warkoczy kometar- 
nych. Wystrzelona z Ziemi w 1990 r. 
sonda Ulysses była przeznaczona do 
badań rejonów biegunowych Słońca 
i wobec tego krążyła wokół niego 
w płaszczyźnie niemal prostopadłej do 
płaszczyzny ruchu planet pokrywającej 
się z płaszczyzną równika słonecznego. 
Dopiero w 2000 r. udało się wyjaśnić, 
że zarejestrowane przez tę sondę, długo 
niezrozumiałe zaburzenia lokalnego 
pola magnetycznego oraz odkrycie jo
nów węgla, tlenu i azotu w obszarze 
przestrzeni międzyplanetarnej, przez 
który przelatywała w ciągu kilku godzin 
1 maja 1996 r., było efektem jej przej
ścia przez warkocz plazmowy komety 
Hyakutake.

Jednopojawieniowa kometa Hyakuta
ke, odkryta 30 stycznia 1996 r., zanim 1 
maja tego samego roku przeszła przez 
peryhelium, oddalone od Słońca o zale
dwie 0,23 AU, 25 marca zbliżyła się do 
Ziemi na minimalną odległość 0,1 AU, 
czyli około 15 min km. Dzięki temu przez 
kilka tygodni była widoczna gołym 
okiem, a jej duża jasność umożliwiła 
wykonanie wielu ciekawych i wartościo
wych obserwacji. Odkrycie zawdzięcza
ne sondzie Ulysses pokazało, że kometa 
Hyakutake miała najdłuższy z dotychczas 
obserwowanych warkoczy komet, rozcią
gający się na dystansie co najmniej 3,4 
AU (około 0,5 mld km) od jądra, bowiem 
w takiej odległości od niego znajdowała 
się sonda, stwierdzając obecność materii 
kometamej. Oczywiście nie można wy
kluczyć, że był to ślad jakiejś innej, nie
znanej komety, ale wydaje się to bardzo 
mało prawdopodobne.

Do jeszcze bardziej zaskakującego 
odkrycia doszło kilka lat później.

W 2004 r. okazało się, że sonda Ulysses 
zarejestrowała 19 października 2000 r. 
chmurę jonów, głównie tlenu i węgla, 
będącą fragmentem warkocza plazmo
wego komety McNaught-Hartley. Został 
on oderwany od warkocza 4 dni wcze
śniej przez obłok cząstek naładowanych 
stanowiący tzw. koronalny wyrzut masy 
wyemitowanej ze Słońca w wyniku sil
nej erupcji, która nastąpiła 6 paździer
nika 2000 r. Rozerwania plazmowych 
warkoczy kometamych są czasem obser
wowane, dostarczając informacji przede 
wszystkim o wywołującym to wietrze 
słonecznym. W 2007 r. udało się nawet 
sfilmować takie zjawisko w przypadku 
wspomnianej wyżej komety Enckego, 
która 20 kwietnia była śledzona z pokła
du sondy kosmicznej STEREO-A.

Za pomocą sondy Ulysses zbadano 
także w arkocz plazm ow y kom ety 
McNaught, która na początku 2007 r. 
mogła być obserwowana gołym okiem 
i zasłynęła pięknym widokiem ogromne
go, rozłożystego warkocza. W okresie od 
4 do 9 lutego 2007 r., gdy kometa odda
lała się od Słońca (po przejściu przez pe
ryhelium  12 stycznia w odległości 
0,17 AU), przyrządy pomiarowe Ulysse- 
sa, znajdującego się w odległości około 
1,7 AU od jądra komety, zarejestrowały 
m.in. dwukrotne spowolnienie wiatru sło
necznego (zmiany jego prędkości w gra
nicach 780-360 km/s), stukrotny spadek 
gęstości protonów (głównego składnika 
wiatru słonecznego), obecność gazu ko- 
metamego, a przede wszystkim jonów 
tlenu. Wszystko to świadczy o tym, że 
sonda Ulysses przeleciała przez warkocz 
plazmowy komety McNaughta, przeka
zując wiele danych o jego budowie i po
szerzając wiedzę o związkach wiatru sło
necznego z materią kometamą.

P
.KrzysztofZbikowski 
pracuje w Centrum 
Badań Kosmicznych 
Polskiej Akademii 
Nauk, gdzie zajmu
je  się przede wszyst
kim ruchem komet 
i planetoid oraz dy
namiką Układu Słonecznego. Wieloletni 

członek władz Polskiego Towarzystwu 
Astronomicznego, h’ tym wiceprezes. Hy- 
hitny popularyzator astronomii, w 1989 
roku uhonorowany Medalem im. Włodzi
mierza Zonna. Autor książek, artykułów 
i wieloletni redaktor naczelny miesięcz
nika „ Urania ” przed fuzją z „Postępami 
Astronomii”.
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Manifest młodych astronomów
DLACZEGO POWINNIŚMY PRZYSTĄPIĆ DO ESO?

ESO to najważniejsza instytucja astro
nomiczna w Europie. Powstała jako od
powiedź na rosnące zapotrzebowanie na 
coraz większe teleskopy, bez których 
astronomia europejska nie miała szansy 
konkurować z resztą świata (głównie 
Stanami Zjednoczonymi). Żaden z bu
dowanych przez ESO teleskopów nie 
mógłby powstać bez międzynarodowej 
współpracy naukowców z krajów euro
pejskich zarówno na etapie projektu, jak 
i realizacji. Nawet te najbogatsze i po
siadające wysoko rozwinięty przemysł 
wysokich technologii kraje Europy Za
chodniej w dzisiejszych czasach nie są 
w stanie budować tego typu teleskopów 
sam odzielnie. C złonkostw o Polski 
w ESO umożliwi polskim astronomom 
pełny i natychmiastowy dostęp do tej gi
gantycznej bazy instrumentalnej.

W astronomii obserwacyjnej to po
siadany instrument wyznacza kierunek 
prowadzonych badań. W zależności od 
długości fali, na której prowadzone są 
obserwacje, oraz od wielkości instru
mentu, możemy badać różne zjawiska 
astrofizyczne, różne rodzaje obiektów. 
Polscy astronomowie mają obecnie do
bry dostęp do m ałych teleskopów  
optycznych i średniej klasy radiotelesko
pów. Przystępując do ESO, uzyskamy 
dostęp do największych teleskopów 
optycznych oraz teleskopów podczer
wonych i (sub)milimetrowych. W rezul
tacie tematyka badań w Polsce ma szan
se znacznie się poszerzyć oraz otworzyć 
na te najbardziej aktualne problemy 
astrofizyczne.

W dzisiejszych czasach, w szczegól
ności w naukach eksperymentalnych, 
bardzo trudno jest prowadzić badania 
samodzielnie. Już na etapie pisania pro
jektu obserwacyjnego na duży, nowo
czesny teleskop okazuje się, że trzeba 
się wykazać szerokimi umiejętnościami 
analizy danych i interpretacyjnymi. Tyl
ko praca w dużym, zwykle międzyna
rodowym zespole, w którego skład 
wchodzą eksperci o uzupełniającym się 
doświadczeniu technicznym i badaw
czym, gwarantuje sukces w konkursie
o czas obserwacyjny. Polscy astronomo
wie, dzięki uczestnictwie w ESO, staną 
się aktywnymi członkami światowej 
społeczności astronomicznej.

Uczestnictwo Polski w ESO jest 
szczególnie ważne dla młodych ludzi na 
początku ich naukowej kariery. Wyjazd 
na doktorat lub staż podoktorski do in
nego, znaczącego ośrodka naukowego, 
ma często ogromny wpływ na całą 
dalszą karierę. Ważnym elementem ta
kiego wyjazdu jest możliwość naucze
nia się zupełnie nowej dziedziny/ aspek
tu astronom ii, k tórą  potem  można 
„zaszczepić” w Polsce. Nawet ważniej
sza wydaje się jednak praca w zupełnie 
nowej rzeczywistości, gdzie czas czę
sto „płynie szybciej”: wyniki badań są 
na bieżąco dyskutowane podczas regu
larnych telekonferencji z kolegami z in
nych krajów, rocznie wysyła się kilka
naście wniosków o czas obserwacyjny, 
już doktorant ma ściśle określone obo
wiązki wobec grup badawczych, w któ
rych uczestniczy (zwykle kilku). Wszyst
ko to sprawia, że m łody astronom  
zyskuje kontakty i pozycję w grupie, 
niezbędne przy poszukiwaniu dalszej 
pracy, wspólnym wnioskowaniu o gran
ty, a w końcu stawaniu się niezależnym 
naukowcem. ESO oferuje naukowcom 
z krajów członkowskich szereg staży 
i stanowisk, które umożliwiają prace 
w międzynarodowych grupach badaw
czych i korzystanie z pełnego zaplecza 
instrumentów ESO.

Równie ważne wydaje się stworze
nie w Polsce mechanizmów, które będą 
w stanie przyjąć „absolwentów” tego 
typu staży i stworzyć im dobre warunki 
pracy w naszym kraju. Dotychczas mło
dy człowiek miał tylko dwie opcje: albo 
pozostać za granicą, albo wrócić do kraju 
i zapomnieć o dziedzinie, którą mógł 
dotychczas z powodzeniem rozwijać, 
z powodu braku dobrego dostępu do wy
sokiej klasy teleskopów. Żaden, nawet 
największy krajowy grant indywidual
ny, nie przełoży się na zwiększenie do
stępności teleskopów ESO dla polskie
go astronoma. Pula dostępnego czasu 
obserwacyjnego ściśle wiąże się z tym, 
czy dany kraj uczestniczy w tej między
narodowej organizacji i jest marginalny 
dla krajów spoza ESO. Członkostwo 
w ESO daje szanse na powrót młodych, 
wybitnych astronomów do Polski i moż
liwość rozwijania przez nich z powodze
niem rozpoczętej tematyki badawczej.

Jako pełnoprawny członek ESO pol
scy astronomowie zyskają nie tylko peł
ny dostęp do Europejskiego Obserwa
torium  Południow ego w obecnym  
kształcie, ale również wpływ na dalsze 
kierunki rozwoju ESO. Pomysły doty
czące budowy nowych teleskopów, 
związane z nowymi celami naukowy
mi, są zawsze szeroko dyskutowane 
z wszystkimi krajami partnerskimi. Wy
konawcami tychże instrumentów są 
konsorcja międzynarodowe, które naj
częściej tworzone są właśnie przez kra
je  członkowskie. Udział w tego typu 
projektach może stanowić silny im
puls do rozwoju sektora wysokich 
technologii w Polsce i zapewnić pracę 
dla absolwentów kierunków technicz
nych polskich uczelni. Około 40% rocz
nej składki członkowskiej wraca do kra
ju  właśnie w postaci zamówień na sprzęt
i oprogramowanie. Dodatkowo, udział 
w konstrukcji instrumentów dla ESO 
w przypadku teleskopów optycznych 
wiąże się z otrzymaniem dodatkowej puli 
czasu na budowanym teleskopie w ra
mach tzw. czasu gwarantowanego.

ESO właśnie udostępniło dla astro
nomów pierwszych 16 anten z planowa
nego na 66 anten (sub)milimetrowego 
obserwatorium ALMA (ukończenie bu
dowy planowane jest na 2013 r.). Już 
niedługo rusza budowa największego na 
świecie (znów!) 40-metrowego optycz
nego teleskopu E-ELT (oddanie do użyt
ku prawdopodobnie do końca 2020 r.). 
Byłoby wspaniale, gdyby polscy astro
nomowie mogli jak  najszybciej za
cząć korzystać z ALMA i już niebawem 
E-ELT. Często właśnie te pierwsze ob
serwacje nowym teleskopem przynoszą 
najbardziej nieoczekiwane odkrycia.

Agata Karska

Agata Karska jest młodym, zdolnym, am
bitnym i wielce zaangażowanym na rzecz 
środowiska astronomem. W roku 2009 
ukończyła studia astro
nomiczne na Uniwersy
tecie Mikołaju Koperni
ka w Toruniu, uzysku
ją c  tytuł Najlepszego 
Absolwenta całej uczel
ni Obecnie na studiach 
doktoranckich w Max 
Planck lnstitut »■ Gar- 
ching (Niemcy).
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Do niniejszego numeru URANII dołączamy dla 
prenumeratorów jedną z pocztówek z ESO. 
Nowi prenumeratorzy otrzymają pocztówki wraz 
z kolejnymi numerami URANII, aż do wyczer
pania zapasów

Przynależność do ESO oznacza obligatoryjny dostęp polskich 
astronomów do najnowocześniejszej na świecie 
infrastruktury badawczej oraz powrót znacznej części składki 
członkowskiej ESO w postaci etatów, pozycji pre- 
i postdoktorskich dla młodych polskich naukowców, 
inżynierów i informatyków, a także zamówień dla polskiego 
przemysłu.

Zibiegi polskich astronomów o przy
należność do Europejskiego Obser
watorium  Południow ego ESO 
trwają już wiele lat. Szczególną kartę 

w tych staraniach wobec kolejnych ekip 
rządowych zapisał profesor Kazimierz 
Stępień, przew odniczący Komitetu 
Astronomii PAN. Swoisty protokół 
tych starań prezentował on na kolej
nych Zjazdach Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, w tym i na ostatnim 
XXXV Zjeździe w Gdańsku. Na ogół 
pro fesor nie try skał optym izm em  
w tych sprawozdaniach, a Walne Ze
branie PTA i Zarząd podejmowały ko
lejne uchwały „o strategicznym celu 
polskiej astronomii, którym jest przy
należność do ESO”. We wrześniu, pod
czas ostatniego, XXXV Zjazdu PTA 
w Gdańsku, dotychczasowy Prezes, 
Edwin W nuk, poprosił dyrektorów 
wszystkich astronomicznych jednostek 
naukowych w Polsce na specjalne ze
branie w sprawie ESO. Dyrektorzy jed
nomyślnie potw ierdzili właściwość 
wszelkich działań zmierzających do 
przystąpienia do ESO i desygnowali do 
rozm ów  na najw yższym  szczeblu  
(w polskim rządzie i w dyrekcji ESO) 
Przewodniczącego Komitetu Astrono
mii PAN (obecnie K. Stępień) oraz jako 
przedstawiciela instytucjonalnego, dy
rektora Centrum Astronomicznego im. 
Mikołaja Kopernika PAN, profesora 
Marka Sarnę.

U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII

Nowa sytuacja powstała w chwili 
przyjęcia aż trzech astronomicznych 
projektów (90 m radioteleskop HEVE- 
LIUS, CTA —  obserwatorium astrono
mii gamma TeV, POLFAR/LOFAR — 
radiointerferometr niskiej częstotliwo
ści) na tzw. Mapę Drogową Infrastruk
tury Badawczej Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Z jednej stro
ny, to fantastyczny sukces lokalnych śro
dowisk i ich projektów, z drugiej, oba
wa części kolegów o cel strategiczny 
polskiej astronomii, jakim było i jest 
ESO. Zarządowi PTA udało się zaanga
żować w tę sprawę młodego, toruńskie
go posła Platform y Obywatelskiej, 
Grzegorza Karpińskiego, który roz
począł nękanie zarówno ministerstwa, 
jak i premiera kolejnymi interpelacjami 
i zapytaniami poselskimi w sprawie 
przynależności Polski do ESO. Jedno
cześnie pismo w tej sprawie do prof. 
Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, wystosował 
profesor Stępień. Minister zwróciła się 
o opinię do Komitetu Polityki Nauko
wej, który wyraził poparcie dla koncep- 
cji udziału Polski w ESO. Powiało 
optymizmem: również w kolejnej od
powiedzi na zapytanie poselskie poja
wiło się zdanie o przygotowaniu tzw. 
„instrukcji negocjacyjnej” . N astęp
stwem tej odpowiedzi była wizyta po
sła Karpińskiego u sekretarz stanu Mi
nisterstwa, prof, dr hab. Marii Elżbiety
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Orłowskiej, na którą w dniu 29 wrześ
nia poseł poprosił również profesorów 
Stępnia i Samą wraz z piszącym te sło
wa, wiceprezesem PTA.

Pani minister okazała się znakomi
cie do rozmowy przygotowana, dosko
nale orientując się w wysokiej pozycji 
scientometrycznej polskiej astronomii 
na tle innych nauk. Obydwie strony po
wtórzyły znane argumenty na rzecz 
przynależności do ESO, jak obligatoryj
ny dostęp do najnowocześniejszej infra
struktury badawczej oraz powrót znacz
nej części składki członkowskiej ESO 
w postaci etatów, pozycji pre- i postdok- 
torskich dla młodych polskich naukow
ców, inżynierów i informatyków, a tak
że zamówień dla polskiego przemysłu. 
Wydawało się natomiast, że czymś no
wym (skrzętnie to zanotowała) jest dla 
profesor Orłowskiej argument społecz
ny i cywilizacyjny. Nawiązując do istot
nych w kampanii wyborczej premiera 
i Platformy Obywatelskiej budów Cen
trum Nauki Kopernik w Warszawie oraz 
tzw. astrobaz w Kujawsko-Pomorskiem, 
zaznaczyliśmy zasadniczą rolę astrono
mii w promocji nauk matematycznych, 
technicznych i przyrodniczych. Przy 
okazji wręczyliśmy pani minister naj
nowszą... „Uranię”, wyrażając ubole
wanie z powodu pierwszego w dziejach 
braku dotacji ministerstwa na pismo. 
Wiele wskazuje na to, że nasz wniosek 
w sprawie „Uranii” posłaliśmy złą 
ścieżką finansowania i nasze odwołanie 
będzie rozpatrzone pozytywnie.

Minister Orłowska do sprawy ESO 
podeszła wyjątkowo optymistycznie. 
Powołując się na opinię Komitetu Poli
tyki Naukowej, zarysowała następujące 
horyzonty czasowe działań Minister
stwa: 30 dni na przygotowanie tzw. „in
strukcji negocjacyjnej”, 14 dni na akcep- 
tację jej przez MSZ i inne resorty 
(również 14 dni po każdych ewentual
nych poprawkach), podpis premiera i 60 
dni (sic!) na właściwe negocjacje. W ne
gocjacjach możemy oczekiwać zarów
no uzyskania rabatu, jak i rozłożenia na 
wiele rocznych rat składki „wejściowej” 
do ESO, co daje wraz ze składką roczną 
sumę, którą pani minister widzi jako 
możliwą do wygospodarowania w ra
mach budżetu swojego resortu. Ten 
optymistyczny scenariusz pozwala my
śleć o przynależności do ESO nawet 
w perspektywie kilku-kilkunastu mie
sięcy.

Maciej Mikołajewski

Polska astronomia w pełni zasłużyła na przystąpienie do ESO — szcze
gólnie poprzez swój poziom naukowy. Jednym ze wskaźników aktywności 
naukowej jest liczba cytowań prac naukowych opublikowanych przez astro
nomów. Można porównać cytowalność prac polskich naukowców z róż
nych dziedzin do średniej cytowalności prac w danych dziedzinach na świe- 
cie. Przy czym trzeba porównywać do średniej światowej, a nie poszcze
gólne dziedziny między sobą, gdyż w różnych dziedzinach nauki w różnym 
stopniu cytuje się inne prace. Polska astronomia jest tutaj w zdecydowanej 
czołówce, cytowalność jest zdecydowanie większa niż średnia cytowal
ność światowa o około 30 procent. To najlepszy wynik w polskiej nauce.

Kazimierz Stępień 
Przewodniczący Komitetu Astronomii PAN

Pozytywny efekt rozmów z ministerstwem to istotny krok w staraniach o do
łączenie do ESO. Cieszymy się, że władze są przychylne i mamy nadzieję, 
że w krótkim czasie rozpoczną się zaawansowane negocjacje, które za
kończą się sukcesem dla Polski. Warto zaznaczyć, że nieco bardziej za
awansowane są starania o członkostwo Polski w ESA — Europejskiej Agen
cji Kosmicznej. Gdy nasz kraj dołączy do ESO i ESA, będzie to ważne nie 
tylko dla astronomii, ale będzie stanowić zastrzyk nowych technologii i moż
liwości dla gospodarki naszego kraju. W przypadku ESO będzie to dostęp 
do najbardziej zaawansowanych w skali światowej naziemnych astrono
micznych instrumentów obserwacyjnych. Dodatkowo, niedługo ESO roz
pocznie budowę 40-metrowego teleskopu optycznego, który jeszcze bar
dziej powiększy możliwości obserwacyjne i zaawansowanie technologicz
ne. Na pełne realizowanie tych korzyści trzeba się dobrze przygotować, 
ale osobiście sa^dzę, że polscy astronomowie są gotowi.

Edwin Wnuk
dyrektor Obserwatorium Astronomicznego 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ESO to organizacja międzynarodowa, zatem procedura wstąpienia do niej 
jest dość skomplikowana. Najpierw Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy
ższego musi zaproponować rządowi wniosek na temat instrukcji negocja
cyjnej i powołania zespołu negocjacyjnego. Potem inne ministerstwa zgła- 
szają uwagi. Gdy wszystko zostanie uzgodnione pomiędzy ministerstwa
mi, wniosek trafia do premiera, który go podpisuje. Wtedy przedstawiciele 
naszego kraju mogą rozpocząć formalne negocjacje z ESO. Takie rozmo
wy kończą się podpisaniem umowy akcesyjnej przez ministra nauki albo 
przez premiera. Następnie umowa wymaga ratyfikacji przez parlament. 
Dopiero po tej całej procedurze Polska może zostać krajem członkowskim 
ESO.

Grzegorz Karpiński 
poseł na Sejm RP poprzedniej kadencji

Bardzo się ucieszyłam po otrzymaniu pozytywnych informacji o rozmo
wach z panią minister Marią Orłowską. Wstępowanie do ESO to skompli
kowana procedura, ale ważne, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy
ższego jest zdecydowane na jej rozpoczęcie. Przystąpienie do ESO jest 
bardzo ważne dla polskiej astronomii. Współcześnie duże instrumenty na
ukowe buduje się we współpracy międzynarodowej. Bez uczestnictwa w or
ganizacjach takich jak ESO, nie będziemy mieli do nich dostępu.

Bożena Czerny
nowo wybrany Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
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Obserwatorium Paranal położone na wy
sokości 2600 m na górze Paranal w Chi
le. W'tle widać ośnieżony wulkan Lłullail- 
laco (6720 m), znajdujący się 190 km da
lej na wschód, na granicy z Argentyną. 
Obraz ten jest świadfećtwem wspanialej 
jakości powietrza i idealnych warunków 
do prowadzenia obserwacji w tym miej
scu.

Na zdjęciu widoczne są kopuły czte
rech gigantycznych 8,2-m teleskopów 
VLT. Obecnie znajduje się tam znacznie 
wiecej budynków, których nie było kilka 
lat temu, gdy wykonano to zdjecie.

Źródło: ESO/G.Hudepohl

BSO
-  Europejskie 
Obserwatorium 
Południowe

Leonardo Testi
tłumaczył Krzysztof Czart

jest czołową międzyrzą- 
A »  ^ d o w ą  organizacją nauko-

• *  wo-techniczną w zakre
sie astronomii. Na rzecz swoich krajów 
członkowskich prowadzi ambitne pro
gramy dotyczące projektowania, budo
wania i operowania wielkimi naziem
nymi urządzeniami obserwacyjnymi, 
które umożliwiają dokonywanie waż
nych astronomicznych odkryć nauko
wych. ESO zostało utworzone w 1962 r. 
przez Belgię, Francję, Niemcy, Holan
dię i Szwecję, aby umożliwić tym pań
stwom zbudowanie urządzeń obser
w acyjnych znajdujących  się poza 
możliwościami każdego z indywidual
nych krajów. Dodatkowym celem było 
przywrócenie Europie wiodącej pozy
cji w dziedzinie naziemnej astrofizyki 
obserwacyjnej. Od tamtej pory dziewięć 
kolejnych państw europejskich przystą
piło do ESO, a pierwszym pozaeuropej
skim krajem członkowskim stanie się 
Brazylia. Obecnie, blisko swojej 50. 
rocznicy, ESO posiada trzy unikalne, 
światowej klasy lokalizacje obserwacyj
ne na pustyni Atakama w Chile: La Sil- 
la, Paranal i Chajnantor, w których znaj
dują się nowoczesne urządzenia do
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obserwacji Wszechświata w zakresie 
optycznym, podczerwonym i fal submi- 
limetrowych. Planowana jest także kon
strukcja teleskopu optycznego kolejnej 
generacji. ESO odgrywa również wio
dącą rolę w promowaniu i organizowa
niu współpracy w badaniach astrono
micznych.

Obserwatoria ESO
Każdego roku astronomowie z całe

go świata składają ponad 2000 różnych 
projektów aplikujących o użycie telesko
pów ESO, czterokrotnie przekraczając 
dostępny czas obserwacyjny. ESO jest 
najbardziej produktywnym obserwato
rium astronomicznym na świecie, któ
rego efekty pracy są dostępne w wielu 
recenzowanych publikacjach -  w sa
mym tylko roku 2010 opublikowano 
ponad 750 recenzowanych publikacji 
opartych na danych pochodzących 
z ESO. Bardzo wysoka efektywność 
„maszyn naukowych ESO” generuje 
w szybkim tempie olbrzymie ilości da
nych. Są one przechowywane w Archi
wum Naukowym ESO oraz w Regio
nalnym Centrum Archiwum ALMA 
w siedzibie ESO.
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Obserwatorium La Silla po zachodzie słońca. Na środku zdjęcia 3,6-m Teleskop Nowej Tech
nologii (N TT), którego ES O  używała do testowania pionierskiej technologii optyki aktywnej, 
zastosowanej później w Bardzo Dużym Teleskopie (VLT). W swojej klasie N TT  nadal jest 
jednym z  najlepszych teleskopów na świecie. Źródło: ESO/H.Zodet

La Silla
Pierwszą lokalizacją obserwacyjną 

ESO jest La Silla, góra o wysokości 
2400 m n.p.m., położona 600 km na 
północ od Santiago de Chile. Znajduje 
się tam kilka teleskopów optycznych 
o średnicach zwierciadeł do 3,6 metra. 
Trzema największymi teleskopami w La 
Silla są 3,6-m teleskop ESO, 3,6-m Te
leskop Nowej Technologii (NTT) oraz 
2,2-m teleskop Max-Planck-ESO. Tele
skop NTT dokonał przełomu w techni
ce projektowania i budowy teleskopów
-  był pierwszym na świecie z kompute
rowo kontrolowanym lustrem głównym. 
Technologię tę opracowało ESO, a obec
nie jest stosowana w wielu największych 
teleskopów na świecie. 3,6-m teleskop 
ESO jest obecnie domem najlepszego 
na świecie łowcy planet pozasłonecz- 
nych: spektrografu HARPS (High Ac
curacy Radial velocity Planet Searcher) 
o niezwykłej precyzji. Obserwacje prze
prowadzone w połowie lat 90. w obser
watorium La Silla za pomocą telesko
pów NTT i 3,6-m zostały wykorzystane 
przez dwie grupy naukowców badają
cych supernowe o dużych przesunię
ciach ku czerwieni. Grupami tymi kie
rowali tegoroczni laureaci Nagrody 
Nobla z fizyki: Saul Permutter, Brian 
Schmidt i Adam Riess. Aktualnie La 
Silla pozostaje w czołówce badań astro
nomicznych i pod względem produk- 
tywności naukowej ciągle jest na 
drugiej pozycji na świecie wśród na
ziemnych obserwatoriów.

Parana!
Paranal na wysokości 2600 m n.p.m, 

ze znajdującym się w nim Bardzo Du
żym Teleskopem (VLT), jest flagową 
infrastrukturą europejskiej astronomii. 
Obserwatorium znajduje się około 
130 km na południe od Antofagasty 
w Chile, 12 km od wybrzeża Pacyfiku, 
w jednym z najsuchszych obszarów na 
świecie. Operacje naukowe rozpoczęto 
tutaj w 1999 r. i do tej pory zaowocowa
ły wieloma udanymi projektami badaw
czymi.

Bardzo Duży Teleskop (VLT) jest 
najbardziej nietypowym teleskopem, 
wykorzystującym najnowszą technolo
gię. Nie jest to jeden teleskop, ale sieć 
czterech pojedynczych teleskopów (UT
— Unit Telescopes), każdy o średnicy 
zwierciadła głównego równej 8,2 m. Za 
pomocą jednego takiego teleskopu ob

razy obiektów niebieskich o wielkości 
gwiazdowej 30 mag. uzyskuje się w cią
gu trwającej godzinę ekspozycji. Odpo
wiada to dostrzeżeniu obiektów, które 
są cztery miliardy razy słabsze niż te 
widoczne gołym okiem. Wszystkie czte
ry teleskopy operują indywidualnie 
z wielką kolekcją zamontowanych na 
nich instrumentów, które dostarczają im 
zdolności wykonywania obrazów i spek
troskopii od ultrafioletu do termicznej 
podczerwieni. Jednocześnie na jednym 
teleskopie mogą być zainstalowane 
maksymalnie trzy instrumenty, a po
przez poruszanie trzecim lustrem i ko

rygowanie pozycji drugiego (lustra wtór
nego), możliwe jest przełączanie pomię
dzy instrumentami w ciągu mniej niż 30 
min. VLT jest wyposażony także w no
woczesny system optyki adaptywnej, 
który pozwala astronomom na korygo
wanie zaburzeń wprowadzanych przez 
turbulencje w ziemskiej atmosferze. 
Monitorując zaburzenia na punktowym 
źródle astronomicznym (np. jasnej 
gwieździe), system dostosowuje kształt 
małych, elastycznych zwierciadeł i po
zwala na osiągnięcie limitu dyfrakcyj
nego teleskopu, polepszając ostrość 
zdjęć o czynnik dziesięć, w porówna-

Obserwatorium Paranal. Platforma na wierzchołku góry Cerro Paranal jest domem dla czte
rech 8,2-m teleskopów VLT, dla Teleskopu do Przeglądów VLT  oraz dla czterech przesuwal- 
nych Teleskopów Pomocniczych. Po lewej stronie widać też sterownię VLTA/LTI. W tle wi
doczny jest teleskop do przeglądów w podczerwieni VISTA . Źródło: ESO/G.Hudepohl/ 
www.atacamaphoto.com
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ESO po polsku
Od sierpnia 2010 r. działa polska wersja witryny internetowej ESO. Okazała 
się dużym sukcesem — w pierwszym miesiącu od uruchomienia odwiedziny 
z Polski stanowiły aż jedną czwartą odsłon liczonych dla wszystkich wersji 
językowych stron ESO (oprócz angielskiej). Duża popularność polskiej wer
sji utrzymuje się do tej pory. Witryna zawiera tłumaczenia komunikatów pra
sowych ESO oraz podstawowe informacje o obserwatoriach, teleskopach 
i działaniach organizacji. Strona działa w ramach Sieci Popularyzacji Nauki 
ESO, której polskim koordynatorem jest Krzysztof Czart. Polska wersja wi
tryny dostępna jest pod adresem http://www.eso.org/public/poland, a e-mail 
kontaktowy to eson-poland@eso.org.

niu do zdjęć ograniczanych przez seeing. 
Ponieważ do poprawnego funkcjonowa
nia optyka adaptywna wymaga jasnych 
gwiazd, które na niebie występują rzad
ko, VLT dysponuje także nowatorskim 
system tworzenia „sztucznych” gwiazd: 
Laserową Gwiazdą Porównania (Laser 
Guide Star). Jeden z teleskopów 8-me- 
trowych jest wyposażony w silny laser, 
którym wzbudzane są atomy sodu 
w ziemskiej atmosferze na wysokości 
90 km, aby stworzyć jasne źródło punk
towe dla optyki adaptywnej, dzięki cze
mu korekcja może być zastosowana 
w dowolnym kierunku na niebie.

VLT ma także cztery ruchome 1,8-m 
Teleskopy Pomocnicze (AT — Auxilia
ry Telescopes). Jedną z najciekawszych 
cech VLT jest możliwość użycia go 
jako gigantycznego interferometru 
optycznego (VLTI — VLT Interferome
ter). Dokonuje się tego poprzez łącze
nie światła z kilku teleskopów głów
nych (UT) i pom ocniczych (AT). 
Światło z teleskopów jest przesyłane do 
podziemnego laboratorium VLTI za 
pomocą specjalnych tuneli i linii opóź
niających. W trybie interferometrycz
nym teleskop uzyskuje obraz tak ostry, 
jak teleskop o rozmiarze równym se
paracji pomiędzy najdalszymi zwier
ciadłami. Dla VLTI pracującego wraz 
z teleskopami pomocniczymi może to 
być do 200 m.

Na Cerro Paranal pracują też dwa te
leskopy do wykonywania przeglądów 
nieba: Teleskop Przeglądowy VLT 
(VST, 2,6 m średnicy) w zakresie wi
dzialnym oraz VISTA w zakresie pod
czerwonym (4,1 m średnicy). Większość 
czasu naukowego podczas pierwszych

5 lat operacji teleskopów przeglądowych 
jest przeznaczona dla „publicznych 
przeglądów”, programów zaplanowa
nych w celu odpowiedzi na fundamen
talne pytania astrofizyki, które potrze
bują zdjęć dużych obszarów nieba i które 
dostarczą baz danych o wieloletniej 
wartości dla astronomii.

ALMA oraz APEX
Atacama Large Milimeter/submili- 

meter Array (ALMA), największy ist
niejący projekt astronomii naziemnej, 
jest rewolucyjnym urządzeniem astro
fizyki submilimetrowej. ALMA będzie 
stanowić sieć 66 12-metrowych i 7-me- 
trowych anten pracujących w zakresie 
fal milimetrowych i submilimetrowych. 
Budowa ALMA rozpoczęła się w roku 
2003, a obserwacje Wczesnej Fazy 
Naukowej wystartowały we wrześniu 
2011 r. ALMA znajduje się na płasko
wyżu Liano de Chajnantor, na wyso
kości 5050 m n.p.m. — to jedna z naj
wyżej położonych i najsuchszych 
lokalizacji astronomicznych na świecie. 
Projekt jest partnerstwem pomiędzy

ESO, Azją Wchodnią i Ameryką Pół
nocną, w kooperacji z Chile.

ALMA została zaprojektowana do 
zbadania pochodzenia złożonych, być 
może prebiotycznych, cząsteczek 
w ośrodku międzygwiazdowym, po
wstawania gwiazd i układów planetar
nych oraz powstawania i ewolucji ga
laktyk w odległym Wszechświecie. 
W celu osiągnięcia tych celów ALMA 
udostępni niezrównaną czułość i roz
dzielczość kątową na falach submilime- 
towych. Anteny ALMA mogą być usta
wiane w różnych konfiguracjach, 
maksymalna odległość pomiędzy nimi 
może zmieniać się od 150 m do 16 km, 
z maksymalną kątową zdolnością roz
dzielczą poniżej 10 milisekund łuku.

Budowa ALMA zostanie ukończona 
w 2013 r., ale pierwsze obserwacje na
ukowe za pomocą częściowo gotowej 
sieci już się rozpoczęły. Pierwsze opu
blikowany obraz z ALMA ukazuje ob
łoki gęstego gazu w galaktycznym mer- 
gerze (zlewających/zderzających się 
galaktykach) galaktyk Anten (NGC 
4308 i NGC 4039), uzupełniając i po
szerzając optyczne oraz podczerwone 
badania procesów gwiazdotwórczych 
w mergerach.

Chajnantor to także miejsce 12-m te
leskopu milimetrowego i submilimetro- 
wego APEX, operowanego przez ESO 
w imieniu Onsala Space Observatory, 
Max Planck Institute for Radio Astro
nomy i swoim własnym. APEX to 
zmodyfikowana prototypowa antena 
ALMA, używana jako pojedynczy tele
skop. Posiada różne instrumenty spek
troskopowe i obrazujące, które działają 
w większości okien atmosferycznych od 
0,2 do 1,4 mm.

E-ELT
ESO jest obecnie zaangażowane 

w projektowanie teleskopu optyczno-Antena APEX. Źródło: ESO
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Akronimy ESO
ALMA -  Atacama Large Millimeter/submillimeter Array -  Wielki Milimetro- 
wy/submilimetrowy Interferometr Atacama
E-ELT -  European Extremely Large Telescope -  Ogromnie Wielki Tele
skop Europejski
ESO -  European Southern Observatory -  Europejskie Obserwatorium Po
łudniowe
HARPS -  High Accuracy Radial velocity Planet Searcher -  Poszukiwacz 
Planet [metodą] Wysokiej Precyzji prędkości Radialnej 
NTT -  New Technology Telescope -  Teleskop Nowej Technologii 
UT/AT -  Unit Telescopes /Auxiliary Telescopes -  Teleskopy Główne/Tele
skopy Pomocnicze
VLTI -  Very Large Telescope Interferometer -  Interferometr Bardzo Wiel
kich Teleskopów
VLT -  Very Large Telescope -  Bardzo Wielki Teleskop

-podczerwonego następnej generacji. 
Ogromnie Wielki Teleskop Europejski 
(E-ELT), ze zwierciadłem głównym kla
sy 40 m, znajduje się w zaawansowa
nym stadium projektowania i będzie 
gotowy do rozpoczęcia budowy w przy
szłym roku. Celem jest rozpoczęcie ob
serwacji naukowych w perspektywie 
dziesięciolecia. E-ELT będzie „najwięk
szym okiem świata na niebo” —  naj
większym optyczno-podczerwonym te
leskopem na świecie i odpowie na wiele 
nierozwiązanych zagadek w astronomii, 
w tym w kwestii badania planet podob
nych do Ziemi, krążących wokół po
bliskich gwiazd, a także w zakresie po- 
pulacji gw iazdow ych w lokalnym  
Wszechświecie oraz na bardzo dużych 
przesunięciach ku czerwieni.

ESO współpracuje ze społecznością 
astronomów i astrofizyków, aby zdefi
niować parametry oczekiwane od ol
brzymiego teleskopu połowy przyszłej 
dekady. Od roku 2006 ponad stu astro
nomów ze wszystkich krajów człon
kowskich zaangażowało się w projekt, 
pomagając Biuru Projektowemu ESO 
w opracowaniu koncepcji, w której sta
rannie przeanalizowano wydajność, 
koszty, harmonogram i ryzyko.

Lokalizacją dla E-ELT będzie Cerro 
Armazone, 20 km od Paranal, co pozwo
li na połączenie operacji z istniejącym 
Obserwatorium Paranal. Ze zwiercia
dłem głównym klasy 40 m i optyką ada- 
ptywną E-ELT może zrewolucjonizo
wać nasze zrozumienie Wszechświata 
w takim stopniu, w jakim uczynił to te
leskop Galileusza 400 lat temu, gdy wło
ski uczony po raz pierwszy skierował 
go na niebo.

ESO i społeczność astronomiczna
Kluczową strategią ESO zawsze był 

rozwój i utrzymywanie ścisłych związ
ków ze społecznościami astronomiczny
mi krajów członkowskich. Ma to zasad
nicze znaczenie dla wszystkich aspektów 
misji ESO: od definiowania nowych urzą
dzeń i ich instrumentarium, poprzez fazę 
budowy, a na naukowym ich wykorzy
staniu kończąc. Aby zapewnić ten zwią
zek, do swoich komitetów doradczych 
ESO zaprasza przedstawicieli z wszyst
kich krajów członkowskich, włącznie 
z reprezentacją w organach zarządzają
cych. ESO aktywnie współpracuje z kra
jami członkowskimi, by zapewnić najlep
sze możliwe naukowe wykorzystanie 
posiadanej infrastruktury, organizując

w różnych miejscach szkolenia, szkoły 
i warsztaty, wspierając podróże astrono
mów odwiedzających obserwatoria ESO 
i promując programy wymiany astrono
mów na wszystkich szczeblach kariery 
zawodowej poprzez stypendia wewnętrz
ne, stypendia studenckie, staże podokto- 
ranckie, a także programy dla młodych 
oraz dla doświadczonych naukowców. 
Istnieją także dedykowane programy dla 
stymulowania przemysłowego udziału 
w projektach konstrukcyjnych ESO. Za
równo naukowe, jak i przemysłowe za
angażowanie we wszystkich krajach 
członkowskich są stale monitorowane, 
aby zapewnić odpowiedni i uczciwy 
zwrot poniesionych wydatków.

Polska jest ostatnim dużym krajem 
Unii Europejskiej, który jeszcze nie zo
stał członkiem ESO. Społeczność astro
nomiczna w Polsce jest duża, dobrze 
rozwinięta i o silnej międzynarodowej 
reputacji. Dodatkowo, świadomość 
astronomii w polskim społeczeństwie 
jest także bardzo mocna. Z tych powo
dów polski wkład w ESO i program or
ganizacji będzie niezmiernie cenny. Jed

nocześnie ESO może zaoferować Pol
sce możliwość uczestniczeniajako part
ner w ambitnych naukowych i techno
logicznych projektach.

Artystyczna wizualizacja teleskopu E-ELT. Źródło: Swinburne Astronomy Productions/ESO

Dr Leonardo Testi (w tle prowadzący se
sję Kazimierz Stępień) pracuje w ESO 
jako naukowiec w projekcie ALMA. Jest 
takie pracownikiem włoskiego Narodo
wego Instytutu Astrofizyki. W pracy na
ukowej zajmuje się obserwacyjnym ba
daniem formowania się gwiazd i wcze
snej ewolucji gwiazd, gromad gwiazdo
wych oraz własności dysków okologwiaz- 
dowych. Zarówno przyjazd jak i referat 
Leonardo na XX X V  Z jezdzie  PTA 
w Gdańsku był h > całości zainicjowany 
i zorganizowany przez Krzysztofa Czarta 
Z portalu astronomia.pl z pomocą dokto
rantki z Garching, Agaty Karskiej.
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Jajko sadzone 
na niebie?

Mgławice często charakteryzują się róż
nymi ciekawymi kształtami. Galeria ory
ginalnych kształtów mgławic powiększy
ła się właśnie o kolejny egzemplarz. Eu
ropejskie Obserwatorium Południowe 
ESO opublikowało zdjęcie obiektu IRAS 
17163-3907, wykonane teleskopem VLT. 
Mgławica na zdjęciu wyglądem przypo
mina nieco jajko sadzone.

Jednak nie tylko oryginalny kształt był 
powodem publikacji zdjęcia. Okazało 
się, że gwiazda odpowiedzialna za mgła
wicę należy do żółtych nadolbrzymów, 
jednej z najrzadszych klas gwiazd we 
Wszechświecie. Gwiazda IRAS 17163- 
-3907 ma średnicę około tysiąc razy 
większą niż Słońce, świeci pół miliona 
razy jaśniej niż gwiazda centralna Ukła
du Słonecznego i jest jednym z najja
śniejszych obiektów na niebie w zakre
sie fal podczerwonych. IRAS 17163- 
-3907 znajduje się w odległości około 
13 tys. lat świetlnych, co czyni ją  najbliż
szym znanym żółtym nadolbrzymem.

Wśród autorów publikacji przedsta
wiającej wyniki badań jest polski astro
nom prof. Ryszard Szczerba z Centrum

Astronomicznego im. Mikołaja Koperni
ka PAN w Toruniu.

Krzysztof Czart

HARPS — hurtowy 
łowca planet

Odkrywca pierwszej planety pozasło- 
necznej koło gwiazdy podobnej do Słoń
ca, Michel Mayor, nie spoczywa na lau- 
rach. Kierowany przez niego międzyna
rodowy zespół astronomów ogłosił od
krycie hurtowej ilości planet— ponad 50. 
Rezultaty nowych badań zostały zapre
zentowane podczas konferencji Extre
me Solar Systems, na której we wrześ
niu 2011 r. w Wyoming w USA spotkało 
się 350 ekspertów od planet pozasło- 
necznych.

Wśród odkrytych planet znajduje się 
16 plasujących się w kategorii su- 
perziem, a jedna z nich — HD 85512 b 
— ma masę szacowaną na zaledwie 3,6 
mas Ziemi. Planeta ta jest położona na 
obrzeżach tzw. strefy zamieszkiwanej, 
czyli obszaru wokół gwiazdy, w którym 
w odpowiednich warunkach może wy
stępować woda w stanie ciekłym.

Kolejnym rezultatem z badań jest 
oszacowanie prawdopodobieństwa, z ja

kim gwiazda taka jak Słońce może po
siadać małomasywne planety. Na pod
stawie obserwacji 376 gwiazd okazało 
się, że około 40% z nich ma co najmniej 
jedną planetę o masie mniejszej niż Sa
turn, a większość małomasywnych pla
net występuje w systemach wieloplane- 
tarnych.

Do łowów na planety zespół szwaj
carskiego astronoma używa spektrogra
fu HARPS, pracującego na 3,6-m tele
skopie należącym do Europejskiego Ob
serwatorium Południowego (ESO). Jest 
to niezwykle precyzyjny spektrograf, któ
rym można wykryć amplitudy prędkości 
radialnych mniejsze niż 4 km/h, czyli 
wolniej niż szybkość normalnego chodu 
człowieka.

Jednak HARPS wcale nie będzie 
ostatnim słowem ESO w dziedzinie mie
rzenia prędkości radialnych. Już bo
wiem szykowany jest jego następca — 
ESPRESSO, który powinien rozpocząć 
pracę w roku 2016. Według zapowie
dzi nowy spektrograf ma osiągnąć do
kładność na poziomie 0,35 km/h lub 
nawet lepszą. Pozwoli to na odkrywa
nie planet takich jak Ziemia, która wy
wołuje zmiany prędkości radialnej Słoń
ca o wartości 0,32 km/h.

Krzysztof Czart

Artystyczna wizja planety HD 85512b. Źródło: ESO/M. Kornmesser
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Jajko sadzone na... niebie

LIU

Mgławica IRAS 17163-3907 przypomina wyglądem jajko sadzone (patrz s. 264). Źródło: ESO/E. Lagadec
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Dziewiętnaście anten ALMA na płaskowyżu Chajnantor w Chile. Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/ 
NRAO)/W. Garnier (ALMA)

Pierwsze zdjęcie Kosmosu 
z największego na świecie teleskopu 

milimetrowego/submilimetrowego

ALMA
otwiera 
oczy

3 października 2011 r. opublikowa
no pierwszy obraz Kosmosu uzy
skany za pom ocą anten sieci 
ALMA. Mimo że obserwatorium jest 

ciągle w trakcie konstrukcji, zostało ofi
cjalnie otwarte dla astronomów i rozpo
częło testową fazę obserwacji nauko
wych.

Na zdjęciu (patrz okładka) widać parę 
zderzających się galaktyk NGC 4038 
i NGC 4029, określanych też mianem 
galaktyki Anteny. Ten galaktyczny mer
ger znajduje się w odległości 70 min lat 
świetlnych od nas.

ALMA to skrót od angielskiej nazwy 
Atacama Large Millimeter/submillime
ter Array, wybranej dla największego na 
świecie teleskopu pracującego w zakre
sie fal milimetrowych i submilimetro- 
wych. ALMA będzie składać się z 66 
anten o średnicach po 12 i 7 metrów, roz

mieszczonych na płaskowyżu Chajnan
tor w Chile, na wysokości 5000 m n.p.m. 
Aktualnie trwa budowa kolejnych an
ten, z których gotowa jest już jedna trze
cia. W pełnej konfiguracji sieć ma pra
cować od roku 2013. Wtedy odległość 
między skrajnymi antenami będzie mo
gła wynieść maksymalnie 16 km, pod
czas gdy obecnie jest to maksymalnie

125 metrów. Wszystkie anteny wcho
dzące w skład sieci będą pracować 
wspólnie jako interferometr, czyli będą 
stanowić jeden olbrzymi teleskop.

Sieć anten ALMA pracuje na falach 
o długościach milimetrowych i submi- 
limetrowych, które są prawie tysiąc razy 
dłuższe niż światło widzialne. Zakres 
milimetrowo/submilimetrowy znajduje 
się pomiędzy podczerwienią a tradycyj
nym zakresem fal radiowych badanym 
przez większość radioteleskopów.

Wśród astronomów trwała rywaliza
cja o dostęp do pierwszej Wczesnej Fazy 
Naukowej, która potrwa dziewięć mie
sięcy. Na testowe obserwacje za pomocą 
ALMA zgłoszono ponad 900 projektów 
obserwacyjnych, 9-krotnie przekracza
jąc dostępny czas obserwacyjny, co jest 
rekordem wśród teleskopów. Do reali
zacji wybrano około stu najlepszych pro
jektów.

Projekt ALMA jes t realizowany 
wspólnie przez Europę, Amerykę Pół
nocną i Azję Wschodnią we współpra
cy z Chile. Europa jest reprezentowana 
przez Europejskie Obserwatorium Po
łudniowe ESO. Na kilka miesięcy przed 
publikacją pierwszego zdjęcia z ALMA 
na płaskowyż Chajnantor dotarła pierw
sza z europejskich anten. W sumie Eu
ropa dostarczy 25 z 66 anten.

Krzysztof Czart

nasza rozkładówka:

Wiązka laserowa optyki adaptywnej VLT włączona z teleskopu UT4. W tle 
widać trzy cuda nieba południowego: Drogę Mleczną, Wielki Obłok Magella
na i Mały Obłok Magellana.
Źródło: G. Hudepohl/ESO/www.atacamaphoto.com

6/2011 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 265

http://www.atacamaphoto.com


felieton Circulosmeos

Neutrina szybsze niż światło
Wypełnienie helowe

Reflektor ............. .

Tunele rozpadu Pułapka hadronowa Detektor mionów

rozpad

1
Pion /  Kaor

\.... ...

100m

....— ........... *

1095m

Tarcza

Rys. 1. Źródło neutrin w eksperymencie OPERA. Uderzające w tarczę protony produkują piony, które rozpadają się na miony i neutrina 
mionowe jr+ -> n* + v . Natężenie wiązki protonów jest monitorowane i rejestrowane w bazie danych przez Wave Form Digitizer (patrz 
rys. 3). Typowa energia neutrin wynosi 17 GeV

O głoszone niedawno wyniki eksperymentu OPERA1 
Izostały przyjęte z niedowierzaniem przez wielu 
fizyków. Implikują one bowiem, że neutrina wypro
dukowane w CERN-ie i schwytane w podziemnym obserwa

torium Gran Sasso (LNGS), przebiegają 730 km w linii pro
stej (poprzez skorupę Ziemi) z prędkością większą od 
prędkości światła, v>  c. Neutrina przylatują do Gran Sasso 
około 60 x 10~9s (nanosekund) „za wcześnie”. Odpowiada
jąca temu względna różnica prędkości (v -  c)/c ~  10~5 jest 
ogromna, tysiąckrotnie większa niż relatywistyczne poprawki 
do słonecznej grawitacji mierzone w okolicy Ziemi.

Prędkości neutrin nie mierzy się, rzecz jasna, bezpośred
nio, lecz wyznacza ją  statystycznie, poprzez korelowanie mie
rzonej zmienności natężenia wiązki protonów „ w czasie 
CERN-u ” ze zmiennością ilości rejestrowanych neutrin 
„ w czasie Gran Sasso ”, co pokazane jest dokładnie na rys. 2 
(oraz schematycznie na rys. 3 ja ko ,, znacznik czasu protonu ” 
oraz „ znacznik czasu neutrina ”). Powodzenie i wiarygodność 
eksperymentu zależy więc od:

(a) dokładności wyznaczenia odległości CERN-LNGS,

1 http://adsabs.harvard.edu/abs/2011arXivl 109.4897A

(b) dokładności synchronizacji czasu CERN-u z czasem 
LNGS.

Rysunek 3 pokazuje, iż należy starannie rozpatrzyć wiele 
poprawek aparaturowych, które fałszują rzeczywiste (ekspe
rymentalnie poprawne) wartości „czasów” definiowanych 
jako,

T, = (odległość CERN-LNGS)/c (1)
T = (czas przelotu neutrin CERN-LNGS) (2)
Czas (1) zależy od dokładności wyznaczenia odległości 

CERN-LNGS. Błąd pomiaru odległości CERN-LNGS 
(~730 km) metodą precyzyjnej geodezji sa
telitarnej (GPS) nie jest większy niż ~20 cm, 
co oznacza, że błąd względny jest rzędu 
- 1 0 6. Ponieważ światło przebiega odle
głość 730 km wokoło 2,3* 106 ns, błędy 
w wyznaczeniu czasu (1) są przynajmniej 
o rząd wielkości mniejsze niż wyznaczony 
czas Ót -60 ns. Tu sytuacja wydaje się być 
pod pełną kontrolą.

Kontrola możliwych błędów synchroni
zacji czasu jest bardziej skomplikowana2. 
Jak pokazuje rys. 3, zsynchron izowane bez
pośrednio przez system GPS (odbiorniki Po- 
laRx2e na rysunku) dokładne zegary 
w CERN-ie i Gran Sasso nie wyznaczają 
czasów występujących w „znaczniku czasu 
protonu ” oraz „znaczniku czasu neutronu 

Czasy te wyznaczone są przez inne zegary, połączone z zega
rami GPS poprzez sieć kabli i światłowodów o znacznej 
(> 10 km) długości. Choć opóźnienia transmisji w sieci były 
starannie mierzone, także przez zespoły ekspertów niezależ
nych od projektu OPERA, a wyniki różnych pomiarów były 
ze sobą konsystentne, wszyscy fizycy doświadczalni, których 
pytałem o zdanie, podejrzewają, że gdzieś tu właśnie tkwi błąd 
systematyczny (i to najprawdopodobniej trywialny). Podob-

2 Dokumentacja: http://operaweb.lngs.infii.it/Opera/publicnotes/note 134.pdf
N a stronie http://www.ohwr.org/projects/cngs-time-transfer/wiki/Faq moż
na śledzić fachową dyskusję na ten temat i samemu zadawać pytania.

Rys. 2. Porównanie ilości rejestrowanych w Gran Sasso neutrin (punkty) z zarejestro
waną w CERN-ie czasową sygnaturą natężenia wiązki protonów (ciągła czerwona linia) 
pozwala na wyznaczenie, metodą maximal likehood, czasu <5/ = Tv-  Tc
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ne zdanie mają, jak  się zdaje, fizycy zespołu OPERA. Ich pra
ca kończy się bowiem znamiennym stwierdzeniem: Choć nasz 
wynik oparty jest o solidną i stabilną analizę danych, jego 
potencjalnie wielkie znaczenie skłania nas do kontynuowa
nia wysiłków, by poszukiwania możliwych, ciągle niezna
nych, błędów systematycznych eksperymentu, które mogą być 
przyczyną obserwowanej anomalii. Dlatego właśnie nie pod
jęliśmy żadnych prób, aby nasz wynik zinterpretować teore
tycznie lub fenomenologicznie.

Inni podjęlijednak takie próby. Serwer ADS wymienia 117 
prac omawiających wynik eksperymentu OPERA, napisanych 
w ciągu ostatnich trzech miesięcy! Wiele z nich dotyczy teo
retycznych spekulacji na temat implikacji ponadświetlnych 
prędkości dla fizyki, ale żadna nie proponuje rewolucyjnych 
idei. Większość wraca do hipotez dobrze już znanych. Przy- 
pomnęi, że w teoriach, które postulują łamanie niezmienni- 
czości Lorentza, energia E  i pęd p  relatywistycznej cząstki nie 
są związane standardowym równaniem dyspersyjnym c~p2 = 
E2, znanym ze szczególnej teorii względności, lecz równaniem

' j i t  E E i
c V  = £ 2(1 + « — + b - r - + . . . ) \  (3)

QG n QG

Prędkość cząstki v różni się od prędkości światła i zależy 
od energii,

E E^ 
u = c(l + a  +P +...). (4)

l q g  ł q g

W powyższych wzorach E()(Jest charakterystyczną ener
gią teorii postulującej łamanie niezmienniczości Lorentza. 
W niektórych teoriach jest ona znacznie mniejsza niż energia 
Plancka,

Eqg «  EPhmck — 1,22 x 1019 GeV. (5)

3 Cytuję tu fragmenty wykładu prof. Włodzimierza Klużniaka AstmphysicaI 
constraints on violations o f  Lorentz symmetry, wygłoszonego 10 październi
ka 2011 r. w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Hożej 69 w Warszawie.

W wielu wysokoenergetycznych obiektach astrofizycznych 
obserwowane zmiany jasności w różnych energiach fotonów 
zachodzą, z dokładnością do błędów pomiaru, równocześnie. 
Oznacza to, że fotony o różnych energiach poruszają się z tą 
samą prędkością. Ponieważ odległość do niektórych takich 
obiektów jest bardzo duża i znana, łatwo podać obserwacyj
ne dolne ograniczenia na wielkość EQ(;. Przypomnę najbar
dziej znane:

Eqg > 1,500 x 10'5 GeV Crab pulsar
Eqg> 0,004x W 9 GeV 1996flarę Mkn 421, Whipple
Eqg > 0,026 x lO’9 GeV 2005 flare Mkn 501, MAGIC
Wbrew temu, co często pisze prasa, istnienie cząstek po

ruszających się z ponadświetlnymi prędkościami nie prze
czy teorii względności Einsteina, która opiera się o postulat 
niezależności prędkości światła od układu odniesienia, ale 
dopuszcza możliwość istnienia poruszających się szybciej 
niż światło tachionów. Tachiony to kłopot dla fizyki cząstek 
elementarnych, bowiem Model Standardowy, który stanowi 
je j podstawę, nie przewiduje istnienia tachionów i w szcze
gólności wyklucza, by mogły być nimi neutrina. Dodam, że 
neutrina obserwowane w wybuchu supernowej z 1987 r. mia
ły prędkości różniące się (względnie) od prędkości światła 
o nie więcej niż 1 0 9.

Choć przypomniane wyżej wyniki astrofizyczne dotyczą 
fotonów a nie neutrin, kwestionują one możliwość łamania 
nieznienniczości Lorentza i w tym sensie sugerują, iż ekspe
ryment OPERA jest najprawdopodobniej błędny. Ale, oczy
wiście, tego nie dowodzą. Jestem przekonany, iż w nie
dalekiej przyszłości obsen\’atorium HESS dostarczy prze
konywujących argumentów obserwacyjnych przeciwko 
łamaniu niezmienniczości Lorentza nawet dla bardzo du
żych energii oraz przeciwko istnieniu w przyrodzie ponad
świetlnych prędkości.

Marek Abramowicz

(z MC)
(opóźnienie FPGA)

GPS wysokiej precyzji

znacznik czasu neutrina
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Rys. 3. Synchronizacja „czasu CERN-u" z „czasem Gran Sasso” w eksperymencie OPERA 
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Nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół! 

Łączcie się z Lechem Mankiewiczem: 
www.pl.euhou.net,euhoupl@euhou.net

Medal Zonna 
za „Hands on Universe”
W bieżącym roku, jako wiceprezesowi PTA, przypadł mi niezwykły zaszczyt przewodniczyć 
Jury Nagrody im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie. Należą 
już chyba do najmłodszego pokolenia astronomów pamiętających jeszcze osobiście nie
zwykłego patrona Nagrody. Jego artykuły, książki, niezwykłe wykłady i osobowość miały 
istotnym wpływ na to, że zostałem astronomem. Nie tak dawno „Zonika” wspominał na 
tych łamach „Uranii” (6/2005) tegoroczny Jubilat, profesor Konrad Rudnicki'. Również 
lista dotychczasowych laureatów (www.pta.edu.pl/nagrody.html) i ich zasług budzi szacu
nek i obawę, czy znajdzie się ktoś godny dołączyć tego znakomitego grona. Dopiero list 
dzisiejszego Prezesa (podówczas skarbnika) Towarzystwa, Bożeny Czerny rozwiał wszelkie 
wątpliwości do tego stopnia, że członkowie Jury sugerowali, by przyznać medal, omijając 
procedury, czyli recenzje.

Profesor Lech Monkiewicz ukończył fizykę na Uniwersytecie Warszawskim (1981) i na 
tej samej uczelni obronił doktorat (1987) oraz uzyskał habilitację (1996). Przez kilkanaście 
lat pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, 
a w 2001 r. przeniósł się do Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, którego od 2007 r. jest dyrek
torem. W swojej karierze naukowej wizytował wiele zagranicznych ośrodków badawczych, 
między innymi Uniwersytet w Heidelbergu, Instytut Maksa Plancka i CERN. Może trochę 
na przekór kolegom astronomom właśnie po opuszczeniu CAMK szybko stał się czołowym 
popularyzatorem astronomii w Polsce. Wielokrotnie powtarzał, że właśnie poprzez astro
nomię najlepiej i najłatwiej popularyzować fizykę, matematykę i nauki techniczne. Wyposa
żony w potężny oręż, jakim stal się Internet, rozpoczął prawdziwą edukacyjną krucjatę do 
polskich szkół, z pasją poświęcając tej misji praktycznie każdą wolną chwilę. Tę pasję i jej 
nadzwyczajne efekty najlepiej obrazują umieszczone poniżej obszerne fragmenty recenzji 
uzyskanych przez Monkiewicza w procedurze przyznawania nagrody. Te trzy głosy pocho
dzące od aktywnego uczonego (Bożena Czerny), pracownika uczelni pedagogicznej (Wal
demar Ogloza) i nauczyciela (Bogdan Sobczuk), którego uczniowie dzięki programowi EU- 
-HOU odkrywają kolejne płanetoidy, najlepiej chyba ilustrują ogrom i znaczenie dzieła 
Lecha Monkiewicza w polskiej edukacji. Z dumą, wdzięcznością i wzruszeniem, podczas 
uroczystego otwarcia XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w gdańskim 
Dworze Artusa, w obecności Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej (sic!), wręcza
liśmy Lechowi nagrodę w postaci 17. Medalu Włodzimierza Zonna.

Maciej Mikołajewski

Z J A Z D  P O L S K IE G O  T O W A R Z Y S T W A  
A S T R O N O M IC Z N E G O  '

POISM ASTRONOMIA 400 l*T PO MtWtllUSM

Lech Mankiewicz od szeregu lat jest 
koordynatorem HOU PL — polskiej 

wersji szeroko znanego programu 
Hands on Universe. Jest to niezwykle 
czasochłonny projekt, zawierający wciąż 
nowe pomysły edukacyjne: ćwiczenia, 
możliwość zdalnego przeprowadzania 
obserwacji przez teleskop (umożliwia to 
młodzieży obserwacje w dzień!), projekty
0 charakterze Nauka Obywatelska (ang. 
Citizen Science Projects). W szczegól
ności, w ramach tej ostatniej serii rozwi
nięto projekty: Galaktyczne Zoo, Galak
tyczne Zoo 2 w polskiej wersji językowej, 
które umożliwiają polskiej młodzieży 
bezpośredni udział w tym bezpreceden
sowym przedsięwzięciu — amatorzy 
pomagajązawodowym astronomom kla
syfikować galaktyki.

W maju 2010 r. ruszyło kolejne przed
sięwzięcie: Galaktyczne Zderzenia po 
polsku! Lech jest też zaangażowany 
w propagowanie kolejnych przedsię
wzięć, na razie działających w wersji an
gielskiej (Hunt for Supernovae, a wkrót
ce The M ilky Way Zoo P ro ject). 
Uruchomienie takiego polskiego warian
tu każdorazowo wymagało zarówno ne
gocjacji z organizatorami w USA (wyniki 
pracy w polskiej wersji językowej są au
tomatycznie łączone z bazą danych 
wersji angielskiej), jak też znalezienia 
chętnych do tłumaczenia odpowiednie
go softwaru. Lech Mankiewicz nie tylko 
sam działa niezwykle wydajnie, kontak
tując się z grupą kilkuset nauczycieli, jak 
tez potrafi swym entuzjazmem zarażać 
innych. Trzeba tu podkreślić, że polska 
wersja językowa jest jednąz tylko dwóch 
wersji językowych (i.e. istnieją tylko wer
sje polska i angielska, nie ma wersji fran
cuskiej czy niemieckiej).

Zasięg tych działań najlepiej ilustruje 
fakt, że polska strona EU-HOU ma oko
ło 250 odwiedzin dziennie, a stowarzy
szony z nią YouTube — ProstyEkspery- 
ment (http://www.youtube.com/user/

1 Profesor Rudnicki skończył w tym roku 85 lat. 
W Krakowie odbyła się z tej okazji specjalna kon
ferencja. Redakcja URANII dołącza się z gratu
lacjami dla Jubilata.

Prezes PTA Edwin Wnuk (z lewej) w towarzystwie Przewodniczącego Jury Nagrody Macieja 
Mikołajewskiego (w środku) przekazuje Medal Zonna Nr 17 Laureatowi — Lechowi Mankie- 
wiczowi. Fot. Justyna Gołębiewska
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ProstyEksperyment) odwiedzany jest 
jeszcze częściej.

Bożena Czerny

Działalność popularyzatorska Lecha 
Mankiewicza w dziedzinie astrono

mii zasadniczo różni się od pracy wielu 
poprzednich laureatów Medalu Zonna. 
Większość nagrodzonych stanowili 
wspaniali wykładowcy czy autorzy arty
kułów i książek popularnonaukowych. 
Podstawowym narzędziem pracy Man
kiewicza stały się e-mail, skype i witryny 
internetowe projektów edukacyjnych.

W czasach powszechnego kryzysu 
zainteresowania naukami ścisłymi, jaki 
obserwujemy w krajach europejskich, 
Lech Mankiewicz był jednym z założy
cieli europejskiej gałęzi programu 
Wszechświat własnymi rękami” (Eu- 
HoU) oraz jednym z autorów koncepcji 
jego funkcjonowania. EuHoU był laure
atem srebrnego medalu wśród wszyst
kich projektów edukacyjnych Unii Euro
pejskiej. Sukces EuHoU dla naszego 
kraju polega na podniesieniu atrakcyj
ności zajęć astronomicznych.

Program EuHoU bazuje na bezpo
średniej współpracy z nauczycielami 
szkół gimnazjalnych i średnich, którzy 
w swoich placówkach tworzą kluby i koła 
astronomiczne. Program EuHoU prowa
dzi bezpośrednie szkolenia nauczycieli, 
dostarcza im materiałów dydaktycznych 
i pomocy naukowych, umożliwia wymia
nę doświadczeń oraz współpracę pomię
dzy różnymi placówkami. Wszelkie ma
teriały, strony internetowe czy programy 
komputerowe przygotowywane są w ję
zykach narodowych poszczególnych 
krajów.

Oprócz instrukcji i materiałów teksto
wych program EuHoU jednoczy w so
bie wiele pomniejszych inicjatyw eduka
cyjnych, takich jak:
— korzystanie ze zdalnie sterowanych 
teleskopów (np. 2-metrowe teleskopy 
Faulks’a),
— zdalnie sterowane radioteleskopy, 
z których jeden jest budowany obecnie 
w Krakowie,
— udział w społecznościowych progra
mach naukowych (np. Galaktyczne 
Zoo),
— udział w analizie danych obserwacyj
nych (np. poszukiwanie asteroid i super
nowych).

Dzięki działalności Lecha Mankiewi
cza Polska jest jednym z krajów przo
dujących w dziedzinie tłumaczenia 
wszelkich materiałów na język ojczysty. 
Z jego inicjatywy powstała polskojęzycz
na wersja portalu „Galaktyczne Zoo” (je
dyny oprócz anglojęzycznego), gdzie 
internauci mogą brać rzeczywisty udział 
w statystycznych badaniach morfologii 
galaktyk. Odpowiednia promocja porta

lu sprawiła, że już w pierwszym roku na 
polskiej wersji portalu zarejestrowało się 
ponad 5000 uczniów, którzy sklasyfiko
wali ponad 100 000 galaktyk. Obecnie 
konsekwentnie na język polski tłumaczo
ne są koleje inicjatywy tego rodzaju (np.: 
ZooUniverse).

Jednym z najbardziej nagłośnionych 
medialnie przedsięwzięć jest udział pol
skich uczniów w projekcie odkrywania 
nowych planetoid na podstawie obser
wacji automatycznych teleskopów. Pol
ska ma na swym koncie nie tylko kilka
naście nowo odkrytych obiektów i kilka 
tysięcy cennych obserwacji astrome- 
trycznych, ale polscy nauczyciele stali 
się ekspertami tego projektu weryfikują
cymi wyniki uczniów z innych krajów 
świata.

Polska nie jest tylko biernym uczest
nikiem programu EuHoU. Wiele cieka
wych projektów edukacyjnych opraco
wanych w Polsce cieszy się uznaniem 
nauczycieli z innych krajów. Najciekaw
sze polskie inicjatywy edukacji astrono
micznej stały się znane i doceniane na 
forum europejskim, a część z nich (np. 
projekt monitorowania wybuchów super
nowych) mogła zaistnieć właśnie dzięki 
współpracy w ramach projektu EuHoU. 
Najbardziej znana jest inicjatywa wyko
rzystania zmodyfikowanych, tanich ka
mer internetowych do obserwacji nieba. 
Działalność profesora Mankiewicza do
prowadziła do wyposażenia wielu szkół 
w niezbędny ekwipunek (160 kamer, sta
tywy, teleobiektywy), opracowania ko
niecznych programów komputerowych 
(SalsaJ) oraz konspektów lekcji czy ob
serwacji, a zajęcia prowadzone przez 
polskich nauczycieli stały się wzorcowy
mi przykładami wykorzystania prostych 
środków dydaktycznych.

Można oszacować, że w Polsce około 
500 nauczycieli i kilka tysięcy uczniów 
zetknęło się z astronomią w najbardziej 
atrakcyjnej formie właśnie dzięki projek
towi EuHoU. Nic dziwnego, że projekt 
ten jest obecnie jednym z miejsc odkry
wania talentów zalecanych przez MEN.

W pracy badawczej prof. Mankiewicz 
zawsze na pierwszym miejscu stawiał 
na rozwój studentów, magistrantów 
i doktorantów. Projekt Pi of the sky sta
nowi wspaniały przykład sukcesu przed
sięwzięcia bazującego w dużej mierze 
na talencie młodych ludzi, którzy w cza
sie jego realizacji zdobywają unikatowe, 
jak na polskie warunki, doświadczenia. 
Działania Lecha Mankiewicza na polu 
popularyzacji astronomii cechowały za
wsze: rozmach, determinacja i konse
kwencja. Prowadząc działalność po
pularyzatorską, kolega Mankiewicz 
wygłosił niezliczoną ilość wykładów i re
feratów na konferencjach dla nauczycie
li, odwiedził wiele szkół i odbył mnóstwo

teleinformatycznych szkoleń i warszta
tów. Skoncentrował wokół projektu Eu
HoU wielu ludzi, uporczywie przekonu
jąc ich o potrzebie jak najszerszego 
promowania edukacji astronomicznej 
jako skutecznego sposobu zaintereso
wania uczniów naukami ścisłymi. Dzię
ki jego działalności astronomia staje się 
obecnie wizytówką polskiej nauki, a do
bry klimat wokół astronomii sprzyja re
alizacji innych projektów, jak np. astro- 
bazy, olimpiada międzynarodowa itp.

Waldemar Ogłoza

Pierwszy raz spotkałem się z dokto
rem Lechem Mankiewiczem 8 lute

go 2002 roku podczas odbioru licencji 
i oprogramowania w ramach debiutują
cego w Polsce programu Polish Hands
— On Univers (PL-HOU). Program ten 
powstał w Stanach Zjednoczonych, a je
go naczelną ideą było popularyzowanie 
wiedzy astronomicznej wśród uczniów 
przez udostępnianie im autentycznych 
materiałów gromadzonych podczas ob
serwacji astronomicznych z dołączony
mi przykładowymi scenariuszami lekcji 
oraz oprogramowaniem do obróbki do
starczonych danych. Do chwili obecnej 
Lech Mankiewicz pozostaje bardzo ak
tywnym animatorem tego programu, po
szerzając przez swoje osobiste zaanga
żowanie krąg nauczycieli oraz uczniów, 
do których ten program może dotrzeć. 
Jego działalność obejmuje organizowa
nie warsztatów, gromadzenie i udostęp
nianie scenariuszy na przeprowadzenie 
lekcji w oparciu o pomysły polskich na
uczycieli lub materiały tłumaczone z in
nych języków. Dba on o popularyzację 
astronomii przez odpowiednie medialne 
nagłaśnianie sukcesów polskich szkół 
i uczniów w projektach, w których dzięki 
jego zaangażowaniu mogli oni wziąć 
udział. Przykładem takiej działalności 
Lecha Mankiewicza może być udział 
polskich nauczycieli oraz ich uczniów 
w zorganizowanej przez Uniwersytet 
Hardina-Simmonsa w Abilene (Teksas, 
USA) International Astronomical Sear
ching Collabotration (IASC), w ramach 
której grupy badawcze z Polski odkryły 
ponad 20 nowych obiektów z Pasa 
Głównego planetoid, a dodatkowym suk
cesem jest fakt, że dwie grupy odkryw
ców ze szkół w Szczecinie i Toruniu uzy
skały prawo do nadania nazwy odkrytym 
przez siebie asteroidom. Kolejne obiek
ty odkryli uczniowie szkół z Sierpca pod
czas Międzynarodowej Kampanii Po
szukiwania Asteroid, która w Polsce 
zaistniała dzięki osobistemu zaangażo
waniu Lecha Mankiewicza. Organizuje 
on telekonferencje, podczas których de
biutujący w projekcie nauczyciele oraz 
„weterani” mają możliwość przećwicze
nia procedur obowiązujących w trakcie
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trwania kampanii, mogą wymieniać się 
spostrzeżeniami, rozwiać wątpliwości. 
Zaangażowanie i umiejętności organiza
torskie Lecha Mankiewicza powodują że 
polskie grupy uzyskują wysokie noty 
u kierującego całym przedsięwzięciem 
doktora Patricka Millera, ze wspomnia
nego wyżej Uniwersytetu Hardina-Sim- 
monsa.

Działalność profesora Mankiewicza 
związana z programem IASC jest dobit
nym przykładem, jak pracownicy nauko
wi mogą wspierać nauczycieli i uczniów 
chcących prowadzić autentyczne bada
nia naukowe prowadzone w ramach do
datkowych zajęć edukacyjnych z astro
nomii. Ten typ działalności pozwala 
rozbudzać w uczniach zainteresowanie

astronomią poprzez prezentowanie me
tod prowadzenia badań astronomicz
nych oraz możliwość dokonywania po
trzebnych jednostkom badawczym 
pomiarów elementów orbit znanych 
i nieznanych asteroid. Lech Mankiewicz 
pozostaje w kontakcie e-mailowym 
z uczestnikami różnych form aktywno
ści dostępnych w ramach PL-HOU, tą 
drogą rozsyła informacje o warsztata- 
tach i konferencjach, które odbywają się 
w Polsce lub na terenie Europy, zachę
ca do udziału w różnych formach do
skonalenia umiejętności nauczycieli 
związanych z popularyzowaniem astro
nomii i fizyki, wskazuje źródła finanso
wania wyjazdów zagranicznych, służy 
radą i pomocą podczas wypełniania

aplikacji o środki finansowe dostępne 
w ramach programów oferowanych 
przez Unię Europejską. Dba o to, by na 
stronie PL-HOU znajdowały się atrak
cyjne propozycje ćwiczeń z zakresu 
astronomii i nauk przyrodniczych do
stępne w wersjach oryginalnych oraz 
przetłumaczone na język polski. Orga
nizował ewaluacje ćwiczeń z zakresu 
astronomii dostępnych w polskim por
talu PL-HOU, by dostosować je do pol
skich warunków edukacyjnych jako for
mę zgodną z obowiązującą podstawą 
programową. Stara się, by nauczycie
le mogli prezentować wiedzę o świe- 
cie i Wszechświecie w skali mikro i ma
kro.

Bogdan Sobczuk

Z JA Z D  P O LS K IEG O  TO W A RZYSTW A  
ASTRO N O M ICZN EG O
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Gracjan Maciejewski 
laureatem 

Nagrody Młodych PTA
T f  Tolejnym laureatem Nagrody Młodych Polskiego Towarzy- 

stwa Astronomicznego został dr Gracjan Maciejewski za serią 
JL M^prac naukowych poświęconych badaniu i poszukiwaniu pla
net pozaslonecznych (egzoplanet) metodą chronometrażu tranzy
tów. Laureat jest adiunktem w Centrum Astronomii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pomimo młodego wieku posiada 
ju ż ogromny dorobek naukowy, którego część znalazła szczególne 
uznanie u Jury Nagrody. Jako nauczyciel akademicki z pasją wcią
ga traktowanych jak młodsi koledzy studentów do podobnych ba
dań. Współpracuje z wieloma astronomami na całym świecie, zwłasz
cza w Niemczech. Prowadzi badania wybranych tranzytujących 
egzoplanet w celu wykrycia zaburzeń w ich ruchu orbitalnym. Do 
tego celu wykorzystuje obserwacje zbierane teleskopami o średni
cach zwierciadła od 60 cm do ponad 2,5 m, położonych w Azji, Eu
ropie i Ameryce Północnej. Gracjan Maciejewski został poproszo
ny o wygłoszenie specjalnego wykładu na XXXV Zjeżdzie PTA 
w Gdańsku.

Fotometryczne obserwacje tranzytów egzoplanet wraz z precy
zyjnymi pomiarami prędkości radialnych gwiazd centralnych po
zwalają na wyznaczenie pełnego zestawu parametrów fizycznych 
tych odległych światów. Fakt ten jest niezwykle istotny w astronomii 
egzopłanetarnej, ponieważ możliwe staje się wyznaczenie rzeczywi

stej masy i promienia planety, 
a stąd je j średniej gęstości. Pa
rametr ten jest kluczowy w pro
cesie poznania budowy we
wnętrznej egzoplanet. Ta galąż 
astronomii je s t stosunkowo 
młoda —  pierwszy tranzyt eg
zoplanet}’ zaobserwowano nieco ponad U lat temu dla planety obie
gającej HD 209458  —  gwiazdę podobną do Słońca, położoną 
w gwiazdozbiorze Pegaza.

W układzie planetarnym, w którym znajduje się tylko tranzytują- 
ca planeta, je j kolejne tranzyty następują po sobie ściśle okresowo, 
tj. w równych odstępach czasu. Natomiast jeżeli w układzie znajdu
je  się dodatkowa planeta, wówczas wskutek je j oddziaływania gra
witacyjnego z tranzytującą planetą ruch tej ostatniej zostaje zabu
rzony. Perturbacje te powodują odchyłki od modelu kepłerowskiego 
w obserwowanych momentach tranzytów, a na diagramie O-C (ob
serwacje odjąć przewidywania teoretyczne) pojawiają się okreso
wo modulowane odchyłki chronometrażowe. Dzięki pomiarom tych 
odchyłek można stosunkowo łatwo odkryć dodatkowe planety o ma
sach porównywalnych do masy Ziemi czy Marsa, gdy zastosowanie 
innych metod detekcji (np. pomiar prędkości radialnej gwiazdy cen
tralnej) nie jest możliwy ze względu na ograniczenia astrofizyczne 
lub instrumentalne. Ponadto prace teoretycznie wskazują, że po
przez chronometraż tranzytujących planet można dokonać odkryć 
naturalnych satelitów tych planet, a nawet planet trojańskich.

Poznanie parametrów orbity, po której porusza się perturber, 
nie jest jednak zadaniem trywialnym i wymaga żmudnego dopaso
wywania symulacji numerycznych do obserwacji. Co więcej, różne 
konfiguracje planet mogą generować podobne odchyłki w ruchu 
tranzytującej planety. Z  tego względu przy analizie chronometrażu 
tranzytów należy posiłkować się dodatkowymi danymi (np. prędko
ściami radialnymi centralnej gwiazdy) lub, jeśli inne metody za
wodzą, prowadzić długotrwałe (nawet kilkudziesięcioletnie) i syste
matyczne obserwacje fotometryczne układu.

Gratulujemy laureatowi nagrody i życzymy wielu dalszych suk
cesów badawczych.

Redakcja

Towarzyszący nagrodzie finansowej okolicznościowy dyplom Nagrody 
Młodych został wręczony Gracjanowi Maciejewskimi! (z prawej) przez 
Prezesa PTA Edwina Wnuka. W środku Przewodniczący Jury Na
grody, profesor Bronisław Rudak. Fot. Justyna Gołębiewska
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Nobel 2011: Rozszerzanie przyspieszone

3 października 2011 r. Komitet No- 
blowski przyznał Nagrodę Nobla 
z dziedziny fizyki trzem uczonym: 
połowę nagrody otrzymał Saul Perl- 

mutter z Lawrence Berkeley National 
Laboratory and University of California 
w Berkeley w USA, szef projektu The 
Supernova Cosmology Project, a drugą 
połową podzielili się Brian P. Schmidt 
z Australian National University,Weston 
Creek w Australii i Adam G. Riess 
z Johns Hopkins University and Space 
Telescope Science Institute w Baltimo
re w USA, którzy odegrali kluczową rolę 
w projekcie The High-z Supernova Se
arch Team. Nagrodę, według oświadcze
nia Komitetu, przyznano za Odkrycie 
przyspieszonego rozszerzania się  
Wszechświata poprzez obserwacje od
ległych supernowych.

Jeszcze 20 lat tem u 
wśród kosmologów najpo
pularniejszy był model 
Wszechświata, który roz
począł swoje istnienie Wiel
kim Wybuchem ok. 13 mld 
lat temu i od tego czasu roz
szerza się coraz wolniej.
Spory toczyły się głównie 
o to, czy ekspansja kiedyś 
się zatrzyma i Wszechświat 
zacznie się kurczyć czy też 
będzie się w nieskończo
ność, coraz wolniej rozsze
rzał. To, który scenariusz 
okazałby się prawdziwy, 
miało zależeć głównie od 
jednego kluczowego parametru — gę
stości materii we Wszechświecie. W za
leżności od gęstości przyciągającej się 
grawitacyjnie materii, tempo ekspansji 
Wszechświata spadałoby szybciej lub 
wolniej. Ale... miało spadać, nie rosnąć!

Już w latach 90. ubiegłego wieku zda
wano sobie sprawę, że te modele nie do 
końca dają się pogodzić z obserwacja
mi. Niektórzy nieśmiało przypominali, 
że w równaniach, opartych na teorii 
względności Eisnteina, które opisują 
ewolucję Wszechświata, kryje się pe
wien dodatkowy element, mogący prze
ciwstawić się grawitacji: tzw. stała ko
smologiczna, którą sam Einstein nazwał 
kiedyś swoją największą pomyłką. Jed

nak mało kto traktował serio możliwość, 
że stała ta może przyjmować niezerową 
wartość.

W latach 90. oba zespoły, które dziś 
świętują przyznanie nagrody, podjęły 
się wyznaczania prędkości ekspansji 
Wszechświata. Metoda pozornie nie 
była ekscytująca: miały do tego celu celu 
posłużyć niemal identyczne wykresy, 
jakich użył 70 lat wcześniej Edwin Hub
ble, aby udowodnić, że Wszechświat się 
rozszerza. Uczeni chcieli po prostu się
gnąć dalej i głębiej. Jako kamienie mi
lowe — tzw. świece standardowe— po
służyły supernowe typu la.

Wyniki otrzymane przez oba projek
ty pod koniec lat 90. okazały się praw
dziwą rewolucją. Ich pomiary odległo
ści odległych supernowych la wykazały

bowiem, że Wszechświat nie tylko się 
rozszerza, ale że od pewnego czasu — 
kilku miliardów lat — rozszerza się co
raz szybciej. Spory o dokładną wartość 
parametru gęstości Wszechświata ode
szły w niepamięć. Teraz zaczęto się za
stanawiać, jaka jest natura czynnika 
pow odującego ro zszerzan ie  się 
Wszechświata, nazywanego teraz bar
dziej efektownie ciemną energią. Czy to 
rzeczywiście stara dobra stała kosmo
logiczna, czy coś bardziej złożonego?

Odkrycie to nie zrewolucjonizowało 
podstaw fizyki — w teorii model coraz 
szybciej rozszerzającego się Wszech
świata istniał od lat. Po prostu mało kto 
traktował go poważnie — tymczasem

po raz kolejny okazało się, że rzeczywi
stość potrafi okazać się dziwniejsza, niż 
śmielibyśmy to sobie wyobrażać. Obec
nie badania dzisiejszych noblistów nie 
sąjedynym dowodem na coraz szybsze 
rozszerzanie się Wszechświata, chociaż 
niewątpliwie najbardziej jednoznacz
nym i przekonującym.

Jest wiele innych przesłanek, które 
każą uznać, że model Wszechświata 
zdominowanego przez „ciemną energię” 
jest najbliższy obserwacjom — nawet 
jeśli nie wiemy, czym ta ciemna energia 
tak naprawdę jest. Takich przesłanek do
starczają na przykład badania ewolucji 
struktury wielkoskalowej Wszechświa
ta. Z rachunków i symulacji wiadomo, 
że we Wszechświecie bez ciemnej ener
gii struktura wielkoskalowa Wszech

świata powinna powstać 
s tosunkowo niedawno.  
Tymczasem w głębokich 
przeglądach nieba (jak np. 
przegląd W D S , w którym 
niżej podpisana miała przy
jemność uczestniczyć) widzi
my, że już wiele miliardów lat 
temu była rozwinięta w stop
niu niewiele mniejszym niż 
dziś. Powstający właśnie 
wielki głęboki przegląd VI
PERS, w którym uczestniczy 
też nasz polski zespół, ma na 
celu nie tylko dostarczenie 
dodatkowych argumentów na 
przyspieszoną ekspansję 
Wszechświata, ale i dokład

niejsze określenie natury ciemnej ener
gii na podstawie ewolucji struktury wiel
koskalowej Wszechświata.

Tegoroczna Nagroda Nobla nie jest 
zaskoczeniem. Od lat wśród kosmolo
gów dyskutowano nie o tym, czy szefo
wie obu projektów ją  kiedyś dostaną, ale 
raczej — kiedy to się stanie i dlaczego 
jeszcze do tego nie doszło. Wagi odkry
cia przyspieszonej ekspansji Wszech
świata nikt nie negował, spekulowano 
tylko, że Komitet Noblowski czeka na 
wyniki niezależnych badań, które je po
nad wszelką wątpliwość potwierdzą.

Wygląda na to, że taki moment wła
śnie nadszedł.

Agnieszka Polio

Perlmutter, Schmidt i Riess odbierajacy za swoje odkrycie Nagrodę 
Shawa w 2006 r. Źródło: Wikimedia Commons
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Odkryto planetę 
z diamentu!

Astronomowie odkryli planetę, która naj
prawdopodobniej zbudowana jest z czy
stego diamentu. Znajduje się ona tysią
ce lat świetlnych od nas, w gwiazdozbio
rze Węża. Według naukowców diamen
towa planeta powstała z układu podwój
nego (układu dwóch gwiazd okrążają
cych się nawzajem), złożonego z pulsa- 
ra i białego karła. Pulsar odarł swego 
kompana z zewnętrznej otoczki, pozo
stawiając jedynie jego węglowe jądro. 
Artykuł na ten temat ukazał się w presti
żowym piśmie „Science”.Międzynarodo
wy zespół badawczy pod przewodnic
twem Matthew Bailesa dokonał tego nie
codziennego odkrycia przy pomocy 
dwóch przyrządów: 64-m radiotelesko
pu z Parkes (Australia) i 76-m anteny 
z Jodrell Bank (Anglia).

Pulsary są szybko ratującymi gwiaz
dami neutronowymi. Powstają gdy ma
sywna gwiazda zapada się pod wpły
wem własnej grawitacji, a następnie od
rzuca swe zewnętrzne części w wybu
chu supernowej. Pulsary emitują okre
sowo wiązki promieniowania podczas 
każdego obrotu wokół swej osi. Takie 
wiązki, jeśli nadawane są pod odpowied
nim kątem, możemy obserwować z Zie
mi. Pulsar PSR J1719-1438, o którym 
mowa, należy do pulsarów milisekundo
wych (wiruje z okresem rzędu milise
kund).

Z obserwacji układu wynika, że re
gularność pulsów PSR J1719-1438 jest 
zakłócana poprzez obecność pobliskie
go, masywnego towarzysza, oddziały
wującego grawitacyjnie z pulsarem. 
Masę tego towarzysza oszacowano na 
„nieznacznie więcej niż masa Jowisza". 
Wiadomo także, że planeta ratuje wokół 
pulsara z okresem nieco ponad 2 godz., 
w odległości 372 tys. mil od gwiazdy 
(jest to mała odległość — większa tyl
ko o 56% od średniej odległości Ziemia
— Księżyc!) Ta bliskość dwóch ciał 
umożliwiła obliczenie, jak bardzo gęsta 
musi być planeta, by nie rozerwały jej 
siły pływowe (przyciąganie grawitacyj
ne) pulsara. Wynika z niego, że plane
ta ma gęstość około 23 g/cm3. Wiado
mo jednak, że węgiel ściśnięty do ta
kiej gęstości musi się skrystalizować — 
czyli stać się czystym diamentem. Nie
stety, wyliczenia te zależne są od inkli
nacji orbity planety i może jeszcze oka
zać się, że jej masa została oszacowa
na błędnie.

Niezależnie jednak od tego, odkrycie 
to wniesie sporo wiedzy w temacie ukła

dów podwójnych typu pulsar-planeta. Są 
to pierwsze obserwacje planety, która 
powstała bezpośrednio z gwiazdy. 
W przypadku dwóch pozostałych zna
nych pulsarów z systemami planetarny
mi uważano dotychczas, że planety te 
zostały przechwycone od innych gwiazd 
lub też pulsar całkowicie rozerwał swe
go mniejszego towarzysza na drobny 
pył, który później uformował dysk proto- 
planetarny.

Pozostaje pytanie, czy gwiazda po
zbawiona zewnętrznej otoczki może być 
w ogóle nazywana planetą. Obiekt ma 
masę rzędu masy Jowisza, z drugiej jed
nak strony „technicznie” jest ciągle po 
prostu jądrem gwiazdy. Jak na razie naj
istotniejsze są dalsze obserwacje ukła
du i potwierdzenie oszacowanej jak do
tychczas masy mniejszego, diamento
wego składnika.

Elżbieta Kuligowska
Źródło: skyandtelescope.com

Teleskop Keplera 
odkrył planetę 

w układzie podwójnym
Teleskop orbitalny Keplera znalazł pla
netę, która okrąża dwa słońca (dwie 
gwiazdy krążące jednocześnie wokół 
swego środka masy w tzw. układzie po
dwójnym gwiazd). Jest to pierwsza zna
na nam planeta w takim układzie. Nosi 
ona nazwę Kepler-16b, leży w odległo
ści około 200 lat świetlnych od Słońca 
i jest najprawdopodobniej nie nadają
cym się do zamieszkania, chłodnym, 
gazowym olbrzymem podobnym do Sa
turna. Może nieco przypominać słynną 
planetę Tatooine z Gwiazdnych Wojen. 
Naukowcy są jednak zgodni — na Ke- 
plerze-16b nie mogło rozwinąć się 
życie.

Już wiele lat temu podejrzewano, że 
planety w układach wielokrotnych 
gwiazd — w tym tzw. planety „okołopo- 
dwójne” — mogą i powinny istnieć. Po
zwalały na to założenia mechaniki nie
ba. Jednak po raz pierwszy mamy na to 
bezpośredni dowód obserwacyjny. Oba 
słońca planety Kepler-16b są mniejsze 
niż ziemskie Słońce i mają odpowiednio 
69% i 20% jego masy. Z tych oszaco
wań wynika, że temperatura na po
wierzchni planety to tylko jakieś -73 do 
-101 °C. Orbita planety, wokół obu 
gwiazd, to ok. 104 min km, z okresem 
orbitalnym (tamtejsza długość roku) 229 
ziemskich dni. Dwa słońca oznaczają 
m.in. to, że gdy na Keplerze-16b wstaje 
dzień, widzimy niemal jednocześnie dwa 
świty obu gwiazd centralnych. Orbita pla
nety jest orbitą zewnętrzną w stosunku 
do obu obiegających się w znacznie bliż
szej odległości gwiazd. Taka orbita pla
nety może być orbitą stabilną.

*

N ASA/ JPL-CALTECH

Teleskop kosmiczny Keplera został 
umieszczony na ziemskiej orbicie 
w 2009 r. Jego głównym przeznacze
niem jest poszukiwanie planet typu ziem
skiego w naszej Galaktyce. Tu pojawiło 
się jednak ciekawe odkrycie „uboczne”
— teleskop zdołał zaobserwować parę 
gwiazd, których jasność jest regularnie 
zaćmiona przez mniejsze ciało, okreso
wo pojawiające się na linii prostej pomię
dzy gwiazdami a teleskopem. Z obliczeń 
wynika, że ciałem tym musi być duża 
planeta obiegająca obydwie gwiazdy. 
Dane z Keplera pozwolą na precyzyjne 
wyznaczenie masy, promienia oraz or
bit tych trzech ciał: gwiazd i ich planety.

Odkrycie zostało opublikowane 
w prestiżowym piśmie „Journal Scien
ce”.

Elżbieta Kuligowska 
Źródło: astronomy.com

Wizja artystyczna wschodu dwóch gwiazd nad obiegającą je planetą. Źródło: ESA
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Ekstremalna pogoda 
w obcym świecie

Astronomowie z Uniwersytetu w Toron
to zaobserwowali duże zmiany jasności 
na pobliskim brązowym karle. Za zjawi
sko to najprawdopodobniej jest odpowie
dzialna burza o sile niespotykanej do
tychczas na innych planetach. Atmosfe
ry starych brązowych karłów i planet ol
brzymów są do siebie bardzo podobne, 
więc dzięki temu odkryciu poznamy le
piej fizykę atmosfer planet spoza Ukła
du Słonecznego.

Brązowe karły to obiekty, które ze 
względu na swoją masę znajdują się 
pomiędzy gwiazdami karłowatymi a pla
netami olbrzymami. Obecnie naukowcy 
wykonują przegląd pobliskich obiektów 
tego typu. Obserwacje są prowadzone 
przy użyciu 2,5-m teleskopu z Obserwa
torium Las Campanas w Chile. Jedną 
z części tego projektu stanowiło wyko
nanie, w krótkich odstępach czaso
wych, kilku zdjęć brązowego karła ska
talogowanego pod nazwą 2MASS 
J21392676+0220226 (2MASS 2139). 
W ciągu zaledwie paru godzin obserwa
cji zarejestrowano rozbłyski o jasności 
dotychczas niespotykanej na chłodnych 
brązowych karłach.

W ciągu 8 godz. obserwacji obiekt ten 
zmieniał swoją jasność o około 30%. 
Jacqueline Radigan z Uniwersytetu 
w Toronto twierdzi, że jest to spowodo
wane ciemnymi plamami w atmosferze 
brązowego karła, które obserwujemy 
w trakcie, kiedy brązowy karzeł obraca 
się wokół własnej osi.

Najprawdopodobniej jesteśmy świad
kami szalejącej burzy na tym brązowym 
karle, możliwe, że to większa wersja 
Wielkiej Czerwonej Plamy na Jowiszu 
— tłumaczy Ray Jayawardhana z Uni
wersytetu w Toronto i dodaje, że podob
ny efekt obserwacyjny może być rów
nież wynikiem obecności ogromnych 
dziur w pokładzie chmur brązowego kar
ła, przez które widoczne są głębsze, cie
plejsze warstwy atmosfery.

Według przewidywań teoretycznych 
chmury na brązowych karłach i plane
tach olbrzymach powstająw trakcie kon
densacji drobnych ziaren pyłu, zbudo
wanych z krzemianów i metali. Kształt 
oraz głębokość profilu zmian jasności 
2MASS 2139 zmieniły się w ciągu ostat
nich miesięcy, co sugeruje, że układ 
chmur w atmosferze ewoluuje.

Wykonanie pomiarów tempa zmian 
układu chmur w atmosferze brązowego 
karła pozwoli wyciągnąć wnioski doty
czące prędkości wiatru. Możliwe, że uda

się również poznać procesy odpowie
dzialne za powstawania wiatrów w at
mosferach brązowych karłów i planet.

Hubert Siejkowski 
Źródło: astronomy.com

Złoto powstaje 
w kosmicznych 
katastrofach?

Dokładne symulacje numeryczne pro
wadzą do wniosku, że gwałtowne mer- 
gery (zlewanie się) gwiazd neutrono
wych w systemach podwójnych mogą 
być głównym źródłem najcięższych pier
wiastków we Wszechświecie.

Miejsca w Kosmosie, gdzie formują 
się między innymi metale, łącznie ze zło
tem, zostały zidentyfikowane: są to miej
sca wyrzutu materii w układach podwój
nych bliskich, łączących się ze sobą 
gwiazd neutronowych. Gwałtowne zde
rzenia zachodzące w tym procesie skut
kują idealnymi warunkami do produkcji 
ciężkich pierwiastków. Przy pomocy sy
mulacji komputerowych naukowcy z In
stytutu Maksa Plancka w Garching 
(Niemcy) mogli zweryfikować hipotezę, 
iż zachodzące w tej sytuacji niezbędne 
reakcje jądrowe mogą istotnie zachodzić 
w takim środowisku.

Większość pierwiastków ciężkich for
muje się w reakcjach fuzji jądrowej we 
wnętrzach gwiazd. Na przykład, w jądrze 
Słońca zachodzi spalanie wodoru, co 
prowadzi do powstania atomów helu — 
z uwolnieniem znaczących ilości ener
gii. Z kolei ze spalania helu mogą po
wstać jeszcze cięższe pierwiastki, o ile 
tylko gwiazda jest odpowiednio masyw-

*
• #  ^

I

t § »«

.. 
__ i

*

Różne stadia ewolucji mergera dwóch gwiazd 
neutronowych (wynik symulacji numerycz
nej). Gdy jedna z gwiazd zapada się, mate
ria jest „wyciskana” spomiędzy gwiazd i zo
staje wyrzucona z układu. Zachodzi w niej 
jednocześnie wiele reakcji nuklearnych, na 
skutek czego powstają ciężkie pierwiastki. 
Źródło: S. Goriely, A. Bauswein, and H.-T. 
Janka (MPA)

na, bardziej masywna niż nasze Słoń
ce. Jednak ten proces „działa" jedynie 
do momentu powstania atomów żelaza. 
Dalsze reakcje fuzji nie mogąjuż dopro
wadzić do wyzwolenia energii w tych 
procesach. Stąd też atomy cięższe niż 
żelazo nie mogą powstawać w ten spo
sób. Zamiast tego mogą powstawać 
w sytuacji, gdy neutrony zostają prze
chwycone przez jądro gwiazdowe, któ
re wówczas zaczyna się radioaktywnie 
rozpadać.

Mogą tu zachodzić dwa procesy: po
wolny przechwyt neutronów („s-pro- 
ces”), który ma miejsce na obszarach 
o małej gęstości neutronowej wewnątrz 
gwiazd podczas ich późnych stadiów 
ewolucji, oraz szybki przechwyt neutro
nów („r-proces”), wymagający bardzo 
dużej gęstości neutronów. Ten ostatni 
jest odpowiedzialny za produkcję wielu 
pierwiastków cięższych niż żelazo, 
w tym platyny, złota, toru i plutonu. Do
tąd jednak zagadką było, które właści
wie obiekty astronomiczne są w stanie 
zapoczątkować „r-proces”.

Gwałtowne mergery gwiazd neutro
nowych mogą być ciekawą propozycją. 
Dwie gwiazdy zderzają się po milionach 
lat stopniowego zbliżania się do siebie 
po torach spiralnych. Astronomowie po 
raz pierwszy zdołali zasymulować po
szczególne stadia takiego procesu; sy
mulacje komputerowe dotyczyły zarów
no samego przepływu masy między 
gwiazdami, jak i możliwości formowania 
się pierwiastków w materii wyrzucanej 
z układu podwójnego podczas momen
tu zderzenia gwiazd.

Już w kilka sekund po kolizji gwiazd 
siły pływowe i ciśnienie wyrzucają bar
dzo rozgrzaną materię z układu podwój
nego, masa tej materii jest równa masie 
kilku planet wielkości Jowisza — tłuma
czy Andreas Bauswein, jeden z naukow
ców pracujących nad symulacjami. — 
Gdy taka plazma ochłodzi się do ok. 
10 min K, zachodzi wiele różnych reak
cji jądrowych, w tym rozpady promienio
twórcze, które prowadzą do powstania 
wielu nowych pierwiastków. Co więcej, 
z symulacji wynika, że ilościowy rozkład 
utworzonych w ten sposób pierwiastków 
ciężkich zgadza się z ich rozkładem ob
serwowanym w Układzie Słonecznym. 
Oznacza to, że jeśli połączymy wyniki 
symulacji z oszacowaną liczbą kolizji 
gwiazd neutronowych w Naszej Galak
tyce, okaże się, że ten właśnie proces 
istotnie mógł być głównym źródłem naj
cięższych substancji we Wszechświecie.

Elżbieta Kuligowska
Źródło: astronomy.com
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Gromada Pandory — 
galaktyczna katastrofa!
Ostatnio naukowcy przyjrzeli się uważ
niej gromadzie galaktyk Abell 2744, zna
nej bardziej jako Gromada Pandory. 
Badania gromady były bardzo złożone 
i objęły zarówno obserwacje z po
wierzchni Ziemi, jak i z Kosmosu, przy 
pomocy Teleskopu Hubble’a i VLT (Very 
Large Telescope.) Wnioski są zaskaku
jące, bowiem Abell 2744 wydaje się być 
efektem symultanicznego połączenia co 
najmniej czterech mniejszych, osobnych 
gromad galaktyk. Trwało to przypusz
czalnie kilka miliardów lat. Ta kosmicz
na katastrofa stworzyła niezwykłe efek
ty, których w gromadach nie obserwo
wano nigdy wcześniej.

Gdy duże gromady zderzają się, po
wstający w wyniku tego chaos stanowi 
cenne źródło informacji o mechani
zmach zlewania się gromad. Dzięki 
zbadaniu jednej z najbardziej niezwy- 
łych kolizji międzynarodowy zespół na
ukowców zdołał odtworzyć historię tej 
galaktycznej katastrofy. Pomaga to zro
zumieć, jak powstają wielkie struktury 
we Wszechświecie, oraz jak różne typy 
materii oddziaływują ze sobą podczas 
takich zderzeń.

Abell 2744 została zaobserwowana 
dokładniej niż jakakolwiek inna groma
da. Pozwoliło na to, między innymi, po
łączenie danych z teleskopu Hubble’a, 
VLT, japońskiego teleskopu Subaru 
oraz teleskopu rentgenowskiego Chan
dra. Poszczególne galaktyki w Groma
dzie Pandory są doskonale widoczne 
zarówno na zdjęciach z Hubble’a, jak 
i VLT. Jednak to nie one odpowiadają 
za ogólną masę gromady — stanowią 
zaledwie jej 5%. Pozostała materia to 
gorący, emitujący promieniowanie rent
genowskie gaz oraz ciemna materia 
(75% masy całkowitej), która dla na
szych teleskopów jest niewidoczna. Aby 
zrozumieć, co stało się w gromadzie 
Abell 2744, astronomowie musieli okre

ślić rozkład wszystkich trzech typów 
materii w gomadzie.

Ciemna materia nie emituje żadne
go rodzaju promieniowania. Widzimy 
jedynie efekty jej oddziaływania grawi
tacyjnego z pozostałymi masami. By 
określić jej położenie w gromadzie, na
ukowcy wykorzystali efekt soczewkowa- 
nia grawitacyjnego. Światło odległych 
galaktyk, przechodząc w pobliżu masyw
nej Gromady Pandory, ulega silnemu 
zakrzywieniu. Powoduje to charaktery
styczne deformacje galaktyk tła, widocz
ne na obrazach z Hubble'a i VLT. Ich 
analiza pozwala dość dokładnie określić, 
gdzie i w jakiej ilości znajduje się silnie 
oddziaływująca grawitacyjnie ciemna 
materia.

Mapowanie gazu w gromadzie jest 
znacznie prostsze. Teleskop orbitalny 
Chandra może obserwować go bezpo
średnio.

Wyniki badań okazały się ciekawe. 
Wszystko wskazuje na to, że Abell 2744 
to rezultat połączenia czterech mniej
szych gromad. Połączenie to jest wyni
kiem serii kolizji rozgrywających się 
w czasie około 350 min lat. Zderzenia 
te odseparowały częściowo gorący gaz 
i ciemną materię tak, że dziś leżą one 
głównie daleko od siebie, jak również od 
widzialnych galaktyk. W pobliżu jądra 
Gromady Pandory znajduje się dziwne 
zaburzenie — miejsce, gdzie gaz z jed
nej z gromad zderzył się gwałtownie 
z gazem z innej, wytwarzając falę ude
rzeniową. Ciemna materia przetrwała tę 
kolizję niezaburzona.

W innej części Gromady znajdujemy 
z kolei ciemną materię i zwykłe galakty
ki, ale nie gaz. Wydaje się, że gaz mu
siał być stamtąd niemal całkowicie wy
rzucony podczas zderzenia, na co wska
zywałby słaby, uciekający z tego miej
sca ślad po nim. Jeszcze inna część 
Gromady składa się natomiast niemal 
wyłącznie z samej ciemnej materii, bez 
widocznych galaktyk — wszystko to 
może wyjaśni nam, jak właściwie ciem

na materia zachowuje się w kontakcie 
z innymi formami materii.

Gromady galaktyk są największymi 
strukturami we Wszechświecie. Zawie
rają nawet tryliony gwiazd. Mechanizm 
ich formowania się i rozwoju jest nadal 
niewyjaśniony. Dalsze badania Groma
dy Pandory być może pomogą w zrozu
mieniu tej zagadki.

Elżbieta Kuligowska
Źródło: spacetelescope.org

Herschel odkrywa 
nową drogę 

ewolucji galaktyk
Należący do Europejskiej Agencji Ko
smicznej teleskop Herschela, prowadzą
cy obserwacje w podczerwieni, odkrył, 
że burze formacji gwiazdowej w galak
tykach, które miały miejsce w przeszło
ści, nie muszą być wynikiem kolizji ga
laktyk. Odkrycie to zmienia powszech
nie przyjęty i utarty pogląd na temat 
ewolucji galaktyk. Powyższy wniosek 
został wyciągnięty na podstawie obser
wacji przez Herschela dwóch obszarów 
nieba, każdy o rozmiarze ok. 1/3 Księ
życa w pełni.

Przypomina to podglądanie Wszech
świata przez dziurkę od klucza — Her
schel zobaczył ponad tysiąc galaktyk 
znajdujących się w bardzo różnych od
ległościach od Ziemi. Zakres obserwo
wanych odległości sięgał aż do 80% wie
ku Wszechświata. Herschel ma unikalną 
właściwość obserwowania podczerwie
ni w szerokim zakresie widma i dzięki 
temu możliwe było dokładniejsze niż 
dotychczas zbadanie historii formacji 
gwiazdowej w galaktykach.

Od lat wiadomo, że tempo, w jakim 
powstają gwiazdy, miało swoje maksi
mum we wczesnym Wszechświecie, ok. 
10 mld lat temu. Od tamtej pory niektóre 
z galaktyk formowały gwiazdy w tempie 
10, a nawet do 100 razy większym niż 
to ma miejsce w dzisiejszej Drodze 
Mlecznej. W naszym najbliższym oto
czeniu tak duże tempo formowania 
gwiazd jest rzadkością i zwykle jest wy
woływane przez kolizję galaktyk. Na tej 
podstawie astronomowie założyli, że tak 
działo się zawsze. Herschel jednak po
kazuje, że nie jest to prawda w przypad
ku galaktyk, które znajdują się daleko od 
nas, a więc obserwowanych jako dużo 
młodsze.

David Elbaz z CEA Saclay we Fran
cji wraz ze współpracownikami, analizu
jąc dane pochodzące z kosmicznego te
leskopu Herschela, odkryli, że kolizje ga
laktyk w niewielkim stopniu były odpo-
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orion.pta.edu.pl w skrócie

Galaktyka akreuje masę poprzez szybkie i wąskie strugi materii. Te filamenty stale dostar
czają do galaktyki surowiec potrzebny do formowania nowych gwiazd. Taki model teoretycz
ny został zaproponowany na podstawie symulacji numerycznych wykonanych przez Dekel 
i in. w 2009 r. („Naturę”, 457, 451D). Dotychczas tego rodzaju zjawisko strug materii nie 
zostało bezpośrednio zaobserwowane i nadal pozostaje w sferze domysłów. Źródło: ESA- 
AOES Medialab

wiedzialne za wywoływanie formacji 
gwiazdowej, nawet w przypadkach eks
tremalnych, w których galaktyka tworzyła 
nowe gwiazdy w zawrotnym tempie. 
Poprzez porównywanie ilości światła 
podczerwonego wysyłanych na różnych 
długościach fal z galaktyki, naukowcy 
pokazali, że tempo formowania gwiazd 
zależy przede wszystkim od ilości gazu 
w galaktyce, a nie od tego, czy bierze 
ona udział w kolizji. Gaz to surowiec, 
z którego powstają gwiazdy. Opisywa
ne wyniki pokazują prostą zależność: im 
więcej gazu zawiera galaktyka, tym wię
cej rodzi się w niej gwiazd. Tylko w przy
padku galaktyk, które nie posiadają du
żej ilości gazu, kolizje są źródłem gazu 
i jednocześnie czynnikiem odpowiedzial
nym za powstawanie nowych gwiazd— 
wyjaśnia Elbaz. Ten wyjątek ma zasto
sowanie głównie do dzisiejszych galak
tyk, ponieważ przez 10 mld lat formo
wania gwiazd praktycznie zużyły cały do
stępny w nich gaz.

Badania na podstawie obserwacji 
Herschela pokazują nową spokojniejszą 
drogę ewolucyjną galaktyk. Galaktyki 
zawieszone w przestrzeni i pozostawio
ne w spokoju rosną powoli, akreując gaz 
z otoczenia.

Hubert Siejkowski
Źródło: astronomy.com

Czy silne pole magne
tyczne powstało tuż 

po Wielkim Wybuchu?
Dlaczego gaz znajdujący się pomiędzy 
galaktykami albo gwiazdami z tej samej 
galaktyki jest namagnesowany?

Grupa astrofizyków pod kierunkiem 
Christopha Federrath i Gillesa Chabrier 
z Lyonu uzyskała nowe wyniki dotyczą
ce jednego z możliwych wyjaśnień tego 
zjawiska: pierwotne słabe pole magne
tyczne w wyniku ruchów turbulentnych 
zostaje wzmocnione. Przeprowadzone 
przez grupę badaczy z Francji symula
cje pokazały, że powszechne ruchy tur- 
bulentne wzmocniły pole magnetyczne 
w bardzo szybkim, eksponencjalnym 
tempie. Nasze obliczenia pokazują, że 
proces wzmocnienia pola magnetyczne
go może zachodzić w nawet bardzo eks
tremalnych warunkach fizycznych, ta
kich jak te, które panowały tuż po Wiel
kim Wybuchu — tłumaczy jeden z ba
daczy.

Trójwymiarowe obliczenia numerycz
ne pokazały, w jaki sposób linie pola 
magnetycznego są rozciągane, skręca
ne i nawijane w wyniku turbulentnych 
„przepływów”. Pole elektryczne generu

je pole magnetyczne poprzez ruch na
ładowanych cząstek. Jednak cząstki te, 
gdy poruszają się w polu magnetycz
nym, są poddawane działaniu siły, zwa
nej siłą Lorentza. Jest to bardzo złożo
ny proces: ruch cząstki generuje pole 
magnetyczne, które 
następnie ma zwrot
ny wpływ na ruch tej 
cząstki itd. Takie od
działywanie pomię
dzy polem magne
tycznym a energią 
turbulencji — rodzaj 
energii kinetycznej 
wytworzonej przez 
turbulencje — może 
powodować wzmoc
nienie słabego pola.

Pole magnetycz
ne odgrywa klu
czową rolę w proce
sach powstawania 
większości obiektów 
w Kosmosie. Bada
nia prowadzone 
przez grupę z Lyonu 
pozwolą rzucić świa
tło na warunki panu
jące we wczesnych 
etapach Wszech
świata oraz na po
wstawanie pierw
szych gwiazd i ga
laktyk.

Praca została opublikowana 9 wrześ
nia w Physical Review Letters, vol. 107, 
114504.

Hubert Siejkowski 
Źródło: sciencedaily.com
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Turbulentne struktury pola magnetycznego w czterech różnych 
modelach reprezentujących zdecydowanie różne warunki fizycz
ne. Na przykład: wnętrze Słońca (u góry po lewej) jest ośrodkiem 
mniej ściśliwym, w którym dominują przepływy poddźwiękowe niż 
plazma obecna we wczesnym Wszechświecie (na dole po pra
wej), charakteryzująca się dużą ściśliwością i ponaddźwiękowymi 
ruchami turbulentnymi. Źródło: Federrath, Chabrier, Schober, Ba- 
nerjee, Klessen, and Schleicher
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pod patronatem URANII

Astrobazy

i nie tylko
Uczestnicząc w ciągu ostatnich kilku miesięcy w uroczystych 
otwarciach tzw. astrobaz (patrz „ Urania ” 1/2011 s. 37) w Gniew
kowie, Radziejowie i Jabłonowie Pomorskim, trzech z czternastu 
miast, miasteczek i wsi województwa kujawsko-pomorskiego, 
w których zostały wybudowane, poza dumą i nadzieją władz 
i mieszkańców pojawiała się również obawa. Czy ten niezwykły 
budynek i jego wyposażenie zostaną właściwie wykorzystane? 
Z jednej strony jest to niezwykła szansa na skok cywilizacyjny —  

wzrost zainteresowania matematyką i naukami technicznymi oraz 
Jizycznymi poprzez astronomię dawno zostało dawno udowod
nione. W kujawsko-pomorskich astrobazach tkwi gigantyczny po
tencjał edukacyjny, popularyzatorski, a nawet naukowy i URA
NIA będzieje z całych sił promować w całym kraju. Już docierają 
do nas słuchy o planach trzech astrobaz w województwie lubu
skim. Z drugiej strony lokalne społeczności, burmistrzowie, wój
towie, dyrektorzy szkół i nauczyciele sprawujący bezpośredni 
nadzór nad tymi przyszkolnymi obserwatoriami nie bardzo mają 
wizję ich rozwoju, utrzymania i pełnego wykorzystania. URANIA 
będzie się starała w tym pomóc, prezentując i analizując rozwią
zania organizacyjne, techniczne i finansowe, z powodzeniem za
stosowane w innych placówkach.

Niezwykła jest bowiem budowa naraz aż 14 obserwatoriów 
w jednym regionie, ale przecież nie są to pierwsze astrobazy 
w Polsce. Nawet w tym samym województwie niedawno otwar
to szkolne obserwatorium w Strzelnie (,, Urania ” 1/2011 s. 25), 
a równieżpołożone w szkole obserwatorium iplanetarium w Gru
dziądzu, to w zasadzie pierwowzór wszystkich astrobaz, który 
w przyszłym roku obchodzić będzie 40-lecie! Będziemy korzystali 
z doświadczenia uzyskanego w tych placówkach i wiedzy ich opie
kunów. Już niedługo opiszemy obserwatorium w Bukowcu nieda
leko Łodzi i na dłużej zatrzymamy się przy prowadzonych tam 
z wielkim sukcesem obserwacjach zakryć gwiazd przez Księżyc, 
planety iplanetoidy —potencjalnie jednym z najciekawszych pro
gramów naukowych dla sieci amatorskich teleskopów. Odwie
dzimy Zieloną Górę, gdzie uniwersyteckie obserwatorium wypo
sażone jest w niemal identyczny instrument główny, ja k  te 
w kujawsko-pomorskich astrobazach. Liczymy stamtąd na szcze
gółowy instruktaż precyzyjnego montażu i justacji instrumentu. 
Będziemy odwiedzać i szczegółowo analizować szkolne i amator-
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skie obserwatoria, w tym astrobazy, starając się przestrzec na
stępców przez błędami i usterkami oraz zachęcać do powielania 
najlepszych i najbaidziejfunkcjonalnych rozwiązań. Opiekunów 
i użytkowników poszczególnych placówek zachęcamy do kontak
tu między sobą i z nami —  URANIA postara się stworzyć kom
pletną listę astrobaz, dostrzegalni i stanowisk obserwacyjnych. 
Jednocześnie jednak przypominamy, że w każdym szanującym 
się obserwatorium, obok kopuły z teleskopem jestjeszczejedno, 
równie ważne pomieszczenie —  biblioteka! A w niej oczywiście 
co najmniej kilka roczników... URANU.

Jako że wciąż jeszcze mamy Rok Jana Heweliusza, zaczynamy 
od Gdańska. Pamiętam, jak niemal dokładnie 2 łata temu, pod
czas uroczystości otwarcia obserwatorium w Gdańskich Szkołach 
Autonomicznych („ Urania ” 6/2009) nieśmiało stał, czy to przypar
ty do ściany, czy do słupa, opiekun obserwatorium, demonstrując 
swoje „cudo ” odwiedzającym kopułę VIP-om. Przyjął on trudną 
drogę samodzielnego wyboru zarówno sprzętu, jak i akcesoriów 
do swojego obserwatorium. Starałem się go pocieszyć, że w naj
bliższych planach —justacji instrumentu, jak też dalszych — głów
nie astrofotografii, powinna mu pomóc grupa entuzjastów, która 
z pewnością szybko wyłoni się ze społeczności szkolnej i z miasta. 
I  na nich powinno oprzeć działalność obserwatorium!

23 września bieżącego roku znów byłem w Trójmieście, od
wiedzając m.in. Gdańskie Hewelianum, biorące udział w ogól
noeuropejskiej akcji „Nocy Naukowców ’ Na liczne atrakcje tego 
wieczoru przybyło może ze 3 tysiące zwiedzających. Na samym 
szczycie Góry Gradowej czekało na nich kilka przenośnych tele
skopów, a wśród obecnych był również wspomniany wyżej na
uczyciel, otoczony wspierającą pokazy grupą młodzieży, w więk
szości absolwentów Szkół Autonomicznych, najczęściej studentów 
uczelni technicznych rozrzuconych po kraju. Tak więcjuż po dwóch 
latach sprawdziło się, że edukacja poprzez astronomię generuje 
inżynierów! Kiedy po północy żegnałem się z gospodarzami i wra
całem do hotelu, tamci właśnie odjeżdżali do swojego „starego ”, 
szkolnego obserwatorium. Ludzie są najważniejsi! Jak zmonto
wać taką „ ekipę ” i co z nią dalej począć, pisze obok jej szef.

Maciej Mikołajewski

Obserwatorium Astronomiczne na dachu Gdańskich Szkół Autono
micznych. Źródło: archiwum szkoły
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S8
Zacznij od ekipy,
czyli od hulajnogi 
do mercedesa

Krzysztof Horodecki

Czwartek, 29 września. Gdzieś koło 21 dzwoni telefon:
— Słuchaj, nie będziesz dziś może w obserwatorium?
— Nie!
— Szkoda, takie niebo...
— Wiem, ale nie będę.
— A może ktoś inny?
— Sprawdzę, poczekaj!
Kilka telefonów wyjaśniło szybko sytuację. Nikt się dziś 

nie wybiera. Gdzieś koło drugiej w nocy obudził mnie pies. 
Półprzytomny wygramoliłem się z nim na dwór, podniosłem 
głowę. Niebo było faktycznie nieprawdopodobnie czyste. Jak 
na złość .... Cóż — szkoda, ale od kilku nocy spałem po 4—5 
godz., rano ważne spotkanie, nie ma szans. Jutro pewnie już 
nie będzie tak ładnie....

Piątek, 30 września. Telefon znów dzwoni. Widać nie daje 
za wygraną. Nie bardzo mam ochotę, ale rzut oka na niebo 
przekonuje — dobra, jedziemy. Po drodze naszła mnie reflek
sja, że nie pamiętam już, kiedy ostatni raz sam robiłem zdjęcia. 
„Cóż— sam tego chciałeś... Zawsze marzyło ci się zbudować 
zespół — to masz. Powoli zaczynasz być gościem, a nie go
spodarzem. .

Fakt. Zabierając się za budowę obserwatorium, z góry zało
żyłem, że muszę znaleźć minimum dziesięciu pasjonatów, któ
rzy będą je ze mną, a może i beze mnie prowadzić. Tylu jesz
cze nie ma, ale niewiele już brakuje. W tym roku otworzyliśmy 
obserwatorium na cały czas trwania Jarmarku Dominikańskie
go dla ludzi „z ulicy”. Dzień w dzień na posterunku były mini
mum dwie dorosłe osoby z załogi. Co dzień inny wykład, po 
nim pokaz na żywo... A ja byłem tylko raz — na chwilę. Cóż
— można rzec, że cel prawie udało się osiągnąć.

Prawie — bo wciąż jeszcze nie możemy się przebić do spo
łeczeństwa. Po latach starań i ogromnego wysiłku mamy jedy
ne w Trójmieście szkolne obserwatorium astronomiczne z praw
dziwego zdarzenia. Korzysta z niego społeczność szkolna, ale 
moglibyśmy obsłużyć znacznie większą rzeszę zainteresowa
nych. Tylko jak ich znaleźć?

Co rusz trafia ktoś i wychodzi zachwycony. Dlaczego ja  
o was nic nie wiedziałem? Wysłaliśmy zaproszenia do wszyst
kich gdańskich szkół. Odzew — znikomy. Wystarczy jednak 
osobiście odwiedzić dowolną szkołę i okazuje się, że natych
miast są chętni na nocną wycieczkę. Tylko kto te wszystkie 
szkoły odwiedzi, zaprosi? Kto znajdzie w danej szkole tego 
jedynego być może w tej szkole nauczyciela, któremu będzie 
się chciało włóczyć nocą z młodzieżą? Trudno wymagać od 
pasjonatów, aby oprócz praktycznie społecznej pracy po no
cach (część z nich otrzymuje czasem dość symboliczne wyna
grodzenie) jeszcze wędrowali w dzień po szkołach, uprawia-

astronomia w szkole

Obserwatorium Astronomiczne 
im. Prof. Roberta Głębockiego
Gdańskie Szkoły Autonomiczne 
ul. Osiek 11/12,
80-180 Gdańsk, Polska 
http://www.obserwatorium.gfo.pl 
Teleskop główny (na zdjęciu): refraktor apochromatycz- 
ny TEC 160 ED F/8 wyprodukowany w USA przez 
Telescope Engineering Company. Na stronie dalsze 
szczegóły dotyczące sprzętu, obserwacji i wymienio
nych w artykule osób. 
kontakt: obserwatorium@gfo.pl 
opiekun: krzysztof.horodecki@gfo.pl

jąc społecznie marketing. Może trzeba znaleźć na to jakieś fun
dusze?

A jak trafić do dorosłych? Jak zaprosić mieszkańców na 
pokaz otwarty (robimy je parę razy w roku)? Media są, deli
katnie mówiąc, słabo zainteresowane. Znacznie lepiej sprze
dają się wieści mrożące krew w żyłach... Choć w końcu chyba 
jakiś sposób na nich znaleźliśmy. Narada mailowa z załogą: 
Słuchajcie, mbimypokaz z okazji zaćmienia Księżyca. Nie kupią, 
to już brzmi zbyt pospolicie. Poszukajcie czegoś ekstra... Za 
chwilę dostaję maila — To będzie najdłuższe zaćmienie od 11 
lat. Rozsyłamy takie zawiadomienie i już za chwilę dzwoni 
telefon: Czy możemy przysłać do was ekipę telewizyjną? Dru
gi: Czy przyjechałby pan do studia na wywiad na żywo? Trze
ci: Tu radio, jedziemy do was, ktoś mógłby z nami porozma
wiać. Na wieczorny pokaz przychodzi ponad 200 osób. Ech... 
bez tego „naj” nie ruszyliby palcem w bucie... Już to wielo
krotnie sprawdziliśmy.

Wczoraj kolejna szkolna wycieczka. Przyszli... kucharze. 
Część z nich była już rok temu. Miało ich być 10, najwyżej 15, 
więc uznałem, że Adam da sobie sam z nimi radę. Ale dzwoni: 
O rany, ich jest ponad 25, przyślijciejeszcze kogoś, bo przecież 
nie wezmę ich na raz do kopuły... Wanda nie może, Patryk nie 
odpowiada, Jeremi w Krakowie. Jadę sam. Siedzą i słuchają. 
Jakoś nie śpieszy im się do domu...

Dobrze, że rosną kolejni potencjalni „załoganci”. W ponie
działek mija termin wysłania zadań z pierwszej serii tegorocz
nej Olimpiady Astronomicznej. Nasi maturzyści liczą, piszą
— marudzą, że brak czasu... Trochę ich rozumiem. Każdy coś 
od nich chce — wiadomo, matura. A co im da Olimpiada?
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astronomia w szkole S3
Wiedzę —  tak, satysfakcję —  być może, wymierne korzyści 
maturalne —  nie. Można by niektórym odpuścić —  ale póki 
się da, trzeba namawiać i zachęcać. Im ich więcej -— tym bar
dziej się rozwijają. Grupa stymuluje rozwój... Za parę miesię
cy rozjadą się po świecie. Może jednak ktoś zostanie — To
mek tak się „wciągnął”, że co chwilę przychodzi po klucze. 
Samodzielnie obsługuje już wszystko. Pasjonują go zdjęcia 
Słońca —  robi je  coraz lepiej... Najlepiej z nas. Cóż, praktyka 
czyni cuda, a to, co widać przez teleskop słoneczny, zapiera 
czasem dech.

W  obserwatorium robi się ciasno. Pomieszczenie ma rap
tem 24 m2. Trzy duże stoły + 18 krzeseł, stolik z komputerem, 
multimedialna tablica (zeszłoroczna „zdobycz” na lekcje, wy
kłady i pokazy idealna), teleskop słoneczny, stary szkolny New
ton 90. Wanda z Patrykiem użyczają swój prywatny sprzęt: 
Patryk poczciwe MTO (rosyjski teleobiektyw D  = 10 c m ,/  = 
100 cm), Wanda kolubrynę w postaci zasłużonego Cassegra- 
ina 250. Pod ścianą szafa ze sprzętem —  różne akcesoria, fil
try, kable, soczewki. 1 najważniejsze „cacko” —  astrofotogra- 
ficzna kamera S B IG a... Brak miejsca na globusy, książki 
i czasopisma (głównie roczniki „Uranii” — nieocenione w  pra
cy dydaktycznej) zaowocował w tym roku pięknym, nowym 
regałem. Ale to powoli koniec możliwości. Więcej miejsca już 
nie ma i nie będzie. Obserwatorium mieści się bowiem na czwar
tym piętrze zbudowanego w  roku 2008 nowego budynku wci
śniętego między mury szkoły podstawowej i gimnazjum. Nad 
nim jest jeszcze kopuła o średnicy 3,2 m z teleskopem. Więcej 
nie dało sięjuż wcisnąć. Budynki stojąw samym centrum Gdań
ska, na Starówce. Miejscowy plan zagospodarowania nie po
zwolił na wyjście choćby o metr wyżej. W  efekcie samo obser
watorium jest ,zagłębione” na metr w poprzedniej kondygnacji 
(zabierając jej tym samym sporo światła) a kopuła wciśnięta 
na 20 cm w dół w pomieszczenie obserwatorium. Ech, przepi
sy. .. Gdyby nie one —  mielibyśmy więcej miejsca i lepszy 
widok. Część zasłaniają kalenice własnych, zabytkowych bu
dynków szkolnych. Są wyższe. Ale im wolno, bo są zabytko
we. A nasz nowy budynek nie.

W  kącie stoją kubki, czajnik, ekspres do kawy, a nawet mi- 
niwieża z kolumnami. Te akcesoria przynieśli „ludzie” — a kto 
choć raz posiedział nocą nad astrofotografią, ten wie, po co to 
potrzebne. Na podłodze obok karimaty, śpiwory. No bo prze
cież po całej nocy robienia zdjęć nie warto wracać do domu. 
Łatwiej przespać się na podłodze i rano pójść do pracy lub na 
lekcje.

Najważniejsza jest jednak atmosfera w zespole. Każdy coś 
wnosi, każdy na czymś zna się bardziej niż inni. Adam zbudo
wał stronę www, Patryk zawsze wszystko naprawi (nawet jak 
jest to superdrogi sprzęt, który widzi pierwszy raz w życiu), 
Wanda jest wśród nas jedynym prawdziwym astronomem z dy
plomem z Torunia, Jeremi —  chwilowo na emigracji w Kra
kowie —  spędził nie raz wieczór na poszukiwaniu w świecie 
rozwiązań problemów, na jakie się natykaliśmy. Pojawiają się 
też nowi —  niejako „z ulicy” . Anita ma za sobą długą praktykę 
w  dużo starszym od naszego obserwatorium w Grudziądzu, 
Paweł zgłosił akces, tylko jakoś dotrzeć nie może... No i rośnie 
kolejne pokolenie, które chłonie jak  gąbka specyficzną atmo
sferę życzliwości, współpracy i entuzjazmu.

Nie da się też przecenić wkładu, jaki w  budowę wniósł M a
rek — jedyny w  zespole człowiek z mojego pokolenia. Praca 
zawodowa rzadko pozwala mu zaglądać do nas, ale zawdzię
czamy mu dużo. Porwanie się na budowę tego, co dziś mamy, 
dla mnie —  zwykłego nauczyciela fizyki —  było jak posadze
nie w  fotelu sportowego mercedesa człowieka, który całe życie 
jeździł hulajnogą i nie dość, że nie ma prawa jazdy, ale i nie ma 
pojęcia, do czego służy sprzęgło i po co jest chłodnica. Rady 
Marka, cierpliwie tłumaczącego co i jak, uratowały nas przed 
wieloma problemami. Najbardziej jestem  mu wdzięczny za 
przekonanie mnie, że trzeba wydać aż tyle pieniędzy na jakiś 
„montaż” i jakąś „kamerę”. Jedno bowiem okazało się ważną 
prawdą: przypadkowych gości zadowoli w pełni widok Satur
na przy 200-krotnym powiększeniu. Ale dla tych, których chce
my zarazić pasją, to nie wystarczy. No bo ile razy można oglą
dać Jowisza, Wenus, Jowisza i Księżyc? Nie oszukujmy się —  
reszta tego, co da się w  mieście zobaczyć, to „mgiełki”. Tym
czasem to, co daje się „wyciągnąć” z kamery, fascynuje dużo 
dłużej. I wciąga. Bo i jest co oglądać... A raczej —  fotografo
wać.

W  porę odszukana w świecie Wanda (dawno temu kończy
ła nasze liceum) namówiła mnie na dodatkowy teleskop sło
neczny. To też był strzał w  dziesiątkę. Nie każdy potencjalny 
miłośnik astronomii może nas odwiedzić w  nocy. A tak jest na 
co popatrzeć i w dzień. W tym roku wystawiliśmy go na Jar
mark. Śmiało można powiedzieć, że piękne protuberancje na 
żywo obejrzało dzięki temu grubo ponad 1000 osób. Do tej 
poiy mogliśmy jedynie oglądać plamy na Słońcu, rzutując ob
raz z teleskopu Newtona na kartkę papieru. Dziś na główny 
teleskop mamy też filtr słoneczny pozwalający na obserwacje 
plam. Ale to nie to samo co widok przez Lunta...

Początki astronomii w naszej szkole sięgają czasów, gdy 
jako młody nauczyciel zbudowałem prostą lunetę o powięk
szeniu ok. 65 razy. To przez nią pierwszy raz podziwialiśmy 
sierp Wenus i pierścienie Saturna. Kupiony niedługo potem 
Newton wydawał się szczytem marzeń. Co nie zmienia faktu,

W ciągu ostatniej dekady URANIA opubli
kowała ponad 60 tekstów zawierających 
szereg rad dla początkujących i bardziej za
awansowanych miłośników astronomii, po
dzielone na sześć działów:
1. Aparat cyfrowy w astrofotografii;
2. Podstawy;
3. Obserwacje;
4. Fotografia;
5. Zaćmienia;
6. Interesujące obiekty.
Większość artykułów dostępnych tam na 
http://urania.pta.edu.pl/poradnik.html 
jest autorstwa Wiesława Skórzyńskiego, 
głównego koordynatora merytorycznego ds. 
budowy i wyposażenia kujawsko-pomor
skich astrobaz. Teksty mogą być bardzo 
przydatne przy rozruchu instrumentów. Ze 
względu na rozwój technologii, niektóre 
z nich mogły się zestarzeć — zapraszamy 
do komentarzy i uzupełnień.
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Mgławica Kokon: zdjęcie z 30 września —  nocy opisanej na począt
ku artykułu. Filtr Ha, czas 600 s, ogniskowa 1280 mm, kamera SBIG 
8 XME z „autoguidowaniem”, temperatura chipa 5°C. Jedyną ob
róbką było odjęcie ciemnej klatki

że przez wiele lat jego użytkowania nie miałem pojęcia o „ist
nieniu” takich obiektów jak mgławice, galaktyki czy gromady 
gwiazd. Istnieniu —  w sensie namacalności dotyku przez sa
modzielnie wykonywane zdjęcia. W sensie ich piękna.

Idea budowy obserwatorium drzemała latami. Idealnie nada
wało się do tego stare pomieszczenie nad klatką schodową. 
Jednak konserwator zabytków nie wyraził zgody na kopułę na 
starym budynku. Trzeba było czekać. Idea odżyła, gdy pojawi
ły się plany budowy „łącznika” — nowego budynku— „plom
by” między szkołą podstawową i gimnazjum. Zarządy Funda- 
cji i Szkół uznały, że może to być dobra inwestycja. No 
i zaryzykowały, że jej nie zmarnujemy... Gdy więc okazało 
się, że dość nieoczekiwanie mam zielone światło do budowy 
prawdziwego obserwatorium, problemy posypały się jak z rę
kawa. Sam wybór tego, co kupić już był problemem. A kłopo
tów z jego zakupem (za granicą) bez liku. Ostatecznie kopuła 
przyjechała z Niemiec, sprzęt z USA. Oczywiście można było 
tego uniknąć, ale w Ameryce i Kanadzie wszystko było znacz
nie tańsze niż w Europie, nawet doliczając VAT i transport. 
A liczyła się każda złotówka. W efekcie elementy wyposaże
nie docierały „w ratach” —  w sumie trwało to ponad rok. Gdy 
jednak wszystko wreszcie dotarło, zaczęły się kolejne kłopoty. 
Oszczędzając, kupowaliśmy jak najlepszy sprzęt, ale różnych 
firm. Złożenie tego wszystkiego w sprawnie działający system 
trwało dwa lata. A jeszcze dwa drobne, ale dość ważne ele
menty czekają na uruchomienie. Nie udało się oczywiście unik
nąć pewnych błędów, dziś pewnie niektóre decyzje byłyby inne. 
Cóż, doświadczenie kosztuje...

Od początku wciągałem do pracy każdego, kto tylko wyka
zał zainteresowanie. Dla ówczesnych maturzystów możliwość 
uczestniczenia na żywo w tym procesie była niewątpliwą przy
godą przez duże P. Najbardziej chyba irytujący był brak możli
wości wykonywania długich ekspozycji fotograficznych, al
bowiem zabierając się za to wszystko, nie bardzo jeszcze 
widziałem, jak cenny jest tak zwany montaż, czyli urządzenie 
obracające teleskopem za ruchem gwiazd. Bajecznie koloro
wy świat mgławic i galaktyk dostępny jest tylko wówczas, gdy 
potrafimy wykonywać zdjęcia o czasie naświetlania kilku mi-

astronomia w szkole

nut. W tym czasie teleskop nie może zboczyć z kursu więcej 
niż 2-3 sekundy łuku... Inaczej nic z tego nie będzie. Zdjęcie 
będzie „poruszone”. Przy długości teleskopu nieco ponad metr 
oznacza to, że jego koniec nie może odchylić się od prawidło
wego kursu o więcej niż 0,01 mm! Dlatego właśnie urządzenia 
prowadzące teleskop są drogie. Nasze pochodzi z Japonii — 
i choć ostatecznie okazało się, że działa bardzo ładnie, to po
czątki były fatalne. Japończycy wyraźnie nie przyłożyli się do 
oprogramowania, a my o tym nie wiedzieliśmy.

Mieliśmy świetny sprzęt, a zdjęcia były fatalne. Najpierw 
parę nocy cierpliwie ustawialiśmy oś montażu na biegun nie
bieski. Nie pomogło. Szukając rozwiązań, rozebraliśmy na czę
ści cały napęd. Wykonaliśmy chyba z tysiąc zdjęć kół zęba
tych przekładni, w biegu szukając przyczyn niedokładności. 
I pewnych rzeczy nie wiemy do dziś, choć kluczowy problem 
udało się w jakimś sensie obejść. Dzięki temu dziś wykonanie 
nieporuszonego zdjęcia np. 10-minutowego jest już w naszym 
zasięgu. I dopiero to osiągnięcie pozwala na planowanie tej 
zimy na poważnie astrofotografii.

Jak się okazuje, w naszym kraju jest pewna grupa dosta
tecznie zamożnych pasjonatów, których stać na zakup sprzętu 
wysokiej klasy prywatnie. Wielu z nich służyło mi bezintere
sowną pomocą i radą, a ich osiągnięcia w astrofotografii są 
imponujące. Gdy początkowo z braku własnych pokazywali
śmy publiczności ich zdjęcia —  oczywiście podając autorów 
—  zawsze reakcją był zbiorowy zachwyt... Jednak planując 
własne podwórko, trzeba było niektóre rozwiązania wymyślać 
samodzielnie. Bowiem każde prywatne obserwatorium ma 
swojego jednego właściciela i gospodarza zarazem. I jemu pra
wie wyłącznie ma służyć. U nas tak przyjąć nie można było, co 
skutkowało innym, czasem gorszym rozwiązaniem technicz
nych problemów. Od początku bowiem założeniem obserwa
torium było nie tylko zbudowanie miejsca pracy dla pasjona
tów, miejsca nauki dla uczniów, ale i udostępnianie go szerokiej 
publiczności. I tu najbardziej doskwiera ciasnota oraz brak ta
rasu obserwacyjnego. Parę razy zdarzyło się już, że na jeden 
wieczór przyszło grubo ponad 100 osób. Sytuację ratuje wów
czas dobrze wyposażona i duża sala wykładowa z rzutnikiem, 
położona bezpośrednio pod obserwatorium. Mieści bez pro
blemu 70 osób na siedząco. A darmowe i nieocenione oprogra
mowanie „Stellarium” przy pewnym doświadczeniu prowa
dzącego pozwala wyczarować niejeden fascynujący pokaz 
w oczekiwaniu na wejście do kopuły.

Dziś w obserwatorium regularnie odbywają się zajęcia dla 
uczniów liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej. Obsługu
jemy też szkole wycieczki po uprzednim umówieniu się tele
fonicznie lub mailowo. Przynajmniej raz w miesiącu staramy 
się robić dzień otwarty. Zapraszamy wówczas bezpłatnie każ
dego chętnego wrażeń. Zdarza się też coraz częściej, że może
my już służyć radą innym. No i dalej spędzamy setki godzin na 
tzw. wieczorach roboczych —  czytaj nocnych sesjach zdjęcio
wych. Wiedza rośnie powoli, ale skutecznie. A potęga pracy 
zespołowej daje nadzieję na wymierne efekty w każdym wy
miarze (dydaktycznym, estetycznym, społecznym, a może kie
dyś i naukowym) w sensownej perspektywie czasu. Czego rów
nież wszystkim znajdującym się na początku naszej drogi 
serdecznie życzę.
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in memoriam

Andrzej Lisicki (1927-2011)
*

Z żalem przyjęło środowisko astro
nom ii toruńskiej wiadomość

o śmierci w dniu 23 sierpnia 
2011 r. dawnego kolegi Andrzeja Lisic
kiego. Byl przecież tak niedawno tutaj, 
przyjechał specjalnie z Warszawy, gdy 
26 X 2009 r. obchodzono 60-lecie obser
wacji astrografem Drapera w Obserwa
torium Astronomicznym UMK w Piwni
cach. Przecież uzupełnił jeszcze paroma 
szczegółami wspomnienia najstarszych 
kolegów. Przybyli wtedy też do Piwnic 
dawni pracownicy: prof. Halina Hutoro- 
wicz i prof. Tadeusz Boenigk z Olsztyna, 
prof. Jan Hanasz i prof. Antoni Stawikow- 
ski z Torunia; zabierał głos prof. Andrzej 
Woszczyk, było paru zaprzyjaźnionych 
fizyków, obecnie pracujący astronomo
wie, doktoranci, studenci...

Andrzej Lisicki urodził się w Warsza
wie 6 czerwca 1927 r. Cały okres II woj
ny światowej przeżył w Warszawie, był 
członkiem Szarych Szeregów. Jako żoł
nierz AK walczył w powstaniu warszaw
skim, zdołał uciec z niewoli niemieckiej 
z obozu w Pruszkowie. Po wojnie zdał 
maturę w 1946 r. w VIII Liceum im. Króla 
Władysława IV w Warszawie i rozpoczął 
studia na Wydziale Chemii Politechniki 
Warszawskiej, skąd po roku przeniósł się 
na astronomię na Uniwersytet Warszaw
ski. W czasie studiów był asystentem 
wolontariuszem, a od września 1949 r. 
zastępcą asystenta. Do Torunia Andrzej 
Lisicki przeniósł się wiosną 1950 r. i do
łączył do grona studentów asystentów, 
którzy już regularnie wykonywali w Piw
nicach obserwacje fotograficzne. Pano
wał wówczas, a także przez długi szereg 
następnych lat, taki system pracy, że 
w przypadku pomyślnej pogody każdy 
z dyżurujących astronomów wykonywał 
zdjęcia obiektów przewidziane na daną 
porę roku i porę nocy, zupełnie niezależ
nie od tego, do czyjej pracy naukowej 
zebrany materiał obserwacyjny miał po
tem służyć. A obowiązywał też porządek 
pobytów w Obserwatorium: prof. Wilhel
mina Iwanowska z pracownikami Kate
dry Astrofizyki (należał do nich A. Lisic
ki) przebywała w Piwnicach w pierwszej 
połowie tygodnia, a prof. Władysław 
Dziewulski z zespołem z Katedry Astro
nomii w drugiej połowie tygodnia. Do
jeżdżano pociągiem, łączącym Toruń

z Chełmnem 3 razy na dobę. Z pociągu 
należało wysiąść na przystanku Olek i da
lej trzeba było przejść przez las, potem 
wiejską, na ogół błotnistą drogą przez 
wieś, aż do dawnego dworu, gdzie wte
dy mieściły się pracownie naukowe i po
koje noclegowe astronomów. Do zadań 
Andrzeja należała m.in. opieka nad ciem
nią, przygotowywanie odpowiednich 
odczynników do wywoływania klisz, co 
już potem wykonywały osoby dyżurują
ce poprzedniej nocy.

Andrzej interesował się muzyką (jego 
młodszy brat był muzykiem) i starał się 
wysłuchać cotygodniowych wieczornych 
radiowych koncertów chopinowskich. 
Twierdził zawsze, że tego dnia lub o tej 
porze, gdy nadawany był koncert, na 
pewno nie będzie pogody odpowiedniej 
do obserwacji.

Andrzej Lisicki był zapalonym popu
laryzatorem, miał też talent pisarski. Sia
dał po prostu do maszyny i po chwili miał 
już gotowy artykuł do „Uranii” czy też 
do „Fizyki w Szkole”. Chętnie udzielał 
się przy oprowadzaniu wycieczek, wy
głaszał popularne prelekcje w toruńskim 
Oddziale Polskiego Towarzystwa Miło
śników Astronomii. Dyplom magisterski 
uzyskał w 1951 r.

Dnia 26 grudnia 1951 r. odbył sięjego 
ślub z Anną Borowik, z którą doczekał 
się 2 synów: Stanisława w 1953 r. i Woj
ciecha w 1955 r.

W 1955 r. Andrzej Lisicki przeszedł 
do pracy w Okręgowym Ośrodku Meto
dycznym przy Kuratorium Oświaty i Wy
chowania w Toruniu jako kierownik sek
cji fizyki. Zajmował się wtedy metodyką 
nauczania zarówno fizyki, jak i astrono
mii. Na UMK prowadził nadal zajęcia 
z astronomicznych podstaw geografii 
i z dydaktyki astronomii. Równolegle 
przygotowywał swoją rozprawę dok
torską „Badanie struktury Drogi Mlecz
nej na styku gwiazdozbiorów Orła i Strza
ły”, obrona odbyła się w 1962 r.

W 1962 r. pp. Lisiccy przenieśli się 
do Gdańska, Andrzej został adiunktem 
w katedrze Geografii Fizycznej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej (później prze
kształconej w Uniwersytet Gdański), zaś 
od 1971 r. adiunktem na Wydziale Na
wigacji Wyższej Szkoły Morskiej w Gdy
ni. W latach 1963/64 przebywał w Sta

nach Zjednoczonych AP na stypendium 
Fulbrighta, studiując metody nauczania 
przedmiotów ścisłych w szkołach śred
nich. W 1974 r. uzyskał nominację na 
docenta, w latach 1973-1976 pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Na
wigacji, był też seniorem budowy pla
netarium przy WSM, uroczyście otwar
tego w 1979 r. Od 1981 r. rozpoczął pracę 
w Zakładzie Dydaktyki Fizyki w Insty
tucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej w Częstochowie (obecnej Akademii 
Jana Długosza). Był tam prodziekanem
i dziekanem Wydziału Matematyczno- 
Przyrodniczego. Na emeryturę przeszedł 
w 1990r.

Dorobek pisarski Andrzeja Lisickie
go obejmuje ponad 200 pozycji biblio
graficznych. Dotyczą one astronomii, fi
zyki, dydaktyki fizyki i astronomii, 
historii astronomii; są to książki, mono
grafie, skrypty, artykuły, recenzje. Jedna 
z ostatnich prac —  to pięknie wydana 
monografia „Pływy na morzach i oce
anach” wydana przez Gdańskie Towarzy
stwo Naukowe, opublikowana na Tysiąc
lecie Miasta Gdańska, stanowiąca jakby 
pożegnanie Autora z Trójmiastem i mo
rzem. Pod koniec życia Andrzej chciał 
powrócić do rodzinnego miasta i pp. Li
siccy zamieszkali w Ząbkach koło War
szawy.

„Łowiłeś teleskopem gwiazdy z Dro
gi Mlecznej, pływałeś po morzach, ucząc 
młodych nawigacji, teraz przypłynąłeś do 
bezpiecznego portu” —  tak żegnaliśmy 
Andrzeja w dniu 1 września 2011 r. na 
Cmentarzu Powązkowskim w Warsza
wie, gdzie spoczął w kwaterze powstań
ców warszawskich.

Cecylia Iwaniszewska
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Dołącz do grona odkrywców, już dziesiąta gwiazda supernowa została odkryta naszym teleskopem !
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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 A Z 3 ...................589 zł
1021EQ3-2........... 1709 zł
1206EQ3-2........... 2029 zł
BKMAK102............. 789 zł
BKMAK127........... 1299 zł
BKMAK150........... 2599 zł
MAK180................  3999 zł

W

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

Filtry Baader
SemiAPO 1,25“....279 zł
Semi APO 2m....... 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 z ł / dm

Lornetka Nikon Action VII 8x40...... ?40 zł
Lornetka Nikon Action VII 7x50...... ?89 zł
Lornetka Nikon Action VII 10x50.... ?99 zł
Lornetka Nikon Action VII 12x50... 340 zł
Lornetka Nikon Action VII 16x50... 390 zł
Lornetka Nikon Action EX 7x35..... 460 zł
Lornetka Nikon Action EX 8x40..... 500 zł
Lornetka Nikon Action EX 7x50..... 535 zł
Lornetka Nikon Action EX 10x50... 565 zł
Lornetka Nikon Action EX 12x50... 630 zł
Lornetka Nikon Action EX 16x50... 680 zł

I I  M E A D E

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 /  « \
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

LUMICQN

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

Q

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

SKY PUBLISHING
Starry Night Enthusiast 6.0........................399 zł
Starry Night Pro 6.2.................................... 650 zł
Starry Night Pro Plus 6.2........................ 1050 zł
Pocket Sky Atlas....................................... 879 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe............219 zł
Sky Atlas 2000.0 Field - laminowany......269 zł

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
Teleskop słoneczny "Coronado" SolarMax 40/10......8489zł
Teleskop słoneczny "Coronado" PST.................... 2799zł

Astrokrak
Złączki , redukcje i wyciągi
Redukcja M42x1 /  Canon EOS.. 49 zł
Redukcja M42x1 /  N ikon.............49 zł
Redukcja M42x1 / Sony A lfa .....49 zł
Redukcja M42x1 /  O lym pus....... 49 zł
Redukcja M42x1 / Pentax........... 49 zł
Redukcja T2 / Canon EOS..........49 zł
Redukcja T2 /  N ikon..................... 49 zł
Redukcja T2 /  M inolta AF........... .49 zł
Redukcja T2 / O lym pus............... 49 zł
Redukcja T2 /  Pentax...................49 zł
Redukcja SCT /  M42x1................49 zł
Redukcja M42x1 /  WEB do SPC900..........79 zł
Złączka 2" /  M42x1 z gwintem filtrowym ..................... 59 zł
Złączka 1,25" /  M42x1 z gwintem filtrow ym ..............49 zł
Redukcja M42x1 /  WEB do SPC900........................... 59 zł
Redukcja 1,25" /  WEB do SPC900...............................49 zł
Redukcja 23,2mm /  W EB............................................... 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 z ł
Wyciąg przesuwny 1,25" do refraktora.....................159 zł
Wyciąg przesuwny 2" do Newtona...........................  199 zł
Wyciąg przesuwny 2" do re fraktora........................... 219 zł

■
W

Okulary NPL

Płóssla "Vixen"NPL 6mm.......109 zł
Płóssla "Vixen"NPL 10mm.....109 zł
Płóssla "Vixen"NPL 15mm.... 115 zł
Płóssla "Vixen"NPL 20mm.....135 zł
Płóssla "Vixen"NPL 25mm.... 115 zł
Płóssla "Vixen"NPL 30mm.....165 zł
Płóssla "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 mysi przepisów prawa handlowego
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w kraju

10 lat portalu ASTRONOMIA. PL

A stronomia.pl jest dobrze znaną 
marką w społeczności astrono
micznej. Niekoniecznie wszy

scy korzystają regularnie z jej stron, ale 
trudno spotkać miłośnika astronomii, 
który by o istnieniu portalu nie wiedział. 
Portal Astronomia.pl pojawił się w In
ternecie 17 października 2001 r. W jego 
rozwoju uczestniczyło grono kilkudzie
sięciu osób, które w różnych okresach 
czasu współpracowały z redakcją. Pod
stawową częścią portalu jest dział wia
domości, który zawiera już prawie 3000 
nowinek z astronomii, astronautyki i ba
dań Kosmosu. Opisują one najważniej
sze światowe odkrycia na polu badań 
Wszechświata, ale redakcja nie mniej 
uwagi poświęca badaniom polskich 
astronomów, działaniom polskich pla

cówek edukacyjnych i polskich miłośni
ków astronomii, często przedstawiając 
je  na łamach portalu. Portal nie ograni
cza się do raportowania o bieżących 
odkryciach, wydarzeniach i zjawiskach 
na niebie: baza serwisu zawiera kilka
set artykułów popularnonaukowych 
i różnych przydatnych zestawień. W za
sobach portalu znajdziemy też m.in. fo
rum dyskusyjne, galerię zdjęć, słownik 
astronomiczny angielsko-polski, bazę 
literatury astronomicznej i różne inne 
dodatki.

W 2005 r. Astronomia.pl weszła na 
arenę międzynarodową, nawiązując 
kontakty z europejskim i światowym 
środowiskiem popularyzatorów nauki. 
Przedstawiciel portalu byłjedynym Po
lakiem uczestniczącym w konferencji 

C om m unicating A stronom y 
with the Public w G arching 
w Niemczech (CAP 2005). To 
spotkanie jest organizowane co 
dwa lata w innych krajach i war
to, aby uczestniczył w nim pol
ski przedstawiciel, gdyż zwięk
sza to szanse na udział Polski 
w różnych ciekawych projek
tach popularyzujących astrono
mię. W kolejnych latach portal 
propagow ał w naszym kraju 
liczne międzynarodowe inicjaty
wy astronomiczne, angażując się 
w nie osobiście lub pomagając 
w znalezieniu dla nich odpo
wiednich partnerów wśród pol
skich instytucji. Aktywnie uczest
niczył też w największej akcji 
popularyzacji nauki w historii, 
czyli w działaniach Międzynaro
dowego Roku Astronomii 2009.

Portal Astronomia.pl co pe
wien czas organizuje konkursy
0 zróżnicowanych poziomach 
trudności. Sam też był nagradza
ny, np. w roku 2006 otrzymał wy
różnienie w konkursie Populary
zator Nauki zorganizowanym 
p rzez  M in is te rs tw o  Nauki
1 Szkolnictwa Wyższego oraz 
Polską Agencję Prasową.

Jeśli jakaś informacja pojawi 
się w portalu, szybko rozpo
wszechnia się w przestrzeni in
ternetowej, gdyż Astronomia.pl

Strony internetowe 
prowadzone przez 

portal Astronomia.pl

www.astronomia.pl
—  główny portal

www.kopernik.pl
—  biografie astronomów

www.planetarium.pl
—  informacje o polskich

planetariach

www.astrowww.pl
—  ciekawe witryny stworzone 

przez miłośników astronomii

jest źródłem wiadomości dla wielu wi
tryn, zarówno tych astronomicznych, jak 
i dla serwisów zbierających wiadomo
ści z wielu dziedzin. Jest też witryną, 
którą znają, odwiedzają, cenią sobie i cy
tują dziennikarze mediów ogólnych, co 
jest bardzo pomocne w propagowaniu 
astronomii w społeczeństwie.

Portal wraz ze swoimi witrynami 
dodatkowymi ma zasięg na poziomie 
100 tys. unikalnych odwiedzin miesięcz
nie. Informator portalu jest rozsyłany do 
prawie 4000 osób. Sondy prowadzone 
na łamach serwisu wskazują, że najlicz
niejszą grupę czytelników stanowią oso
by w wieku od 13 do 40 lat.

Krzysztof Czart

Od Redakcji

Portal stworzyły, tak od strony in
formatycznej, jak i merytorycznej, w za
sadzie dwie osoby: Krzysztof Czart
i Jan Pomierny. W momencie powsta
wania portalu pierwszy z nich kończył 
studia astronomiczne, a drugi był 
uczniem... gimnazjum. Dziś są do
świadczonymi popularyzatorami astro
nomii, być może jedynymi w kraju, ra
sowymi dziennikarzami naukowymi 
w dziedzinie astronomii i nauk po 
krewnych, zaangażowanymi w różne 
projekty krajowe i międzynarodowe, na 
poziomie astronomii amatorskiej i za
wodowej. Składając serdeczne gratu
lacje z okazji jubileuszu, wyrażam jed
nocześnie wielką radość z podjętej 
z portalem współpracy.

Maciej Mikołajewski
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S p o t k a n i a  m i ł o ś n i k ó w  a s t r o n o m i i  w kraju

Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii 
Niedźwiady 2011

Tegoroczny Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii (OZMA) odbył się w tym samym miejscu, w którym zaczęła się historia tych zlotów czyli 
w siedzibie Pałucko-Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego w Niedźwiadach koło Szubina. Była to już XXV edycja tej 
imprezy przyciągającej tłumnie miłośników astronomii z całego kraju. Specyfiką tych zlotów jest to, że uczestnicy często przyjeżdżają całymi 
rodzinami, przywożąc własny sprzęt obserwacyjny. Jest to więc świetna okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. Dodat
kową atrakcją są wykłady, prelekcje i warsztaty prowadzone przez zaproszonych astronomów zawodowych lub zaawansowanych miłośni
ków. Tradycją zlotów są liczne konkursy odbywające się w jego trakcie. Fot. Zdzisław Szatkowski

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2011

II Toruński Zlot Miłośników Astronomii w odróżnieniu od OZMA stawia na zaspokojenie potrzeb bardziej wymagających miłośników astrono
mii, którzy pragną większego kontaktu z profesjonalnymi technikami i zagadnieniami, jakimi żyją współcześni astronomowie. Stąd pomysł 
organizowania zlotów w pobliżu największego w kraju obserwatorium astronomicznego i korzystania z bliskości i dostępu do jego zasobów 
zarówno sprzętowych jak i osobowych. Pamiątkowa fotografia przedstawia uczestników zlotu pod największym w kraju radioteleskopem 
znajdującym się w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. Fot. archiwum organizatorów
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kalendarz astronomiczny 2012

Co na niebie 
w 2012 r.?

W roku 2012 wystąpią dwa zaćmienia Słońca, niewidoczne 
w Polsce: obrączkowe 20 maja i całkowite 13 listopada (oby
dwa widoczne na Oceanie Spokojnym). Dojdzie także do 
dwóch zaćmień Księżyca: częściowego 4 czerwca (niewidocz
nego w Polsce) oraz półcieniowego 28 listopada (widoczne 
w Polsce przy wschodzie Księżyca). W dniu 15 lipca dojdzie 
do zakrycia Jowisza przez Księżyc, natomiast 3 października 
nastąpi złączenie Wenus i Regulusa. 6 czerwca będzie moż
na z Polski obserwować przejście planety Wenus na tle wscho
dzącego Słońca — następna taka okazja nastąpi w 2117 r. 
(na świecie), a z obszaru naszego kraju dopiero w 2125 r. 
W 2012 r. do Słońca zbliży się 19 znanych komet, z których 
tylko jedną będzie można obserwować przez lornetki.

Styczeń
Słońce

Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się najbliżej Słońca 5 stycznia o 1h, a zatem Słońce bę
dzie wtedy w perygeum w odległości około 147 min km. Dni 
stają się coraz dłuższe. W Warszawie 1 stycznia Słońce 
wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h33m, a 31 stycznia wschodzi
0 6h19m, zachodzi o 15h20m. W styczniu Słońce wstępuje 
w znak Wodnika.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

stycznia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pierwsza kwadra 1d06h15m, pełnia 9d07h30m, 
ostatnia kwadra 16d09h08,T\ nów 23d07h39m i ponownie pierw
sza kwadra 31d04h10m. W apogeum Księżyc znajdzie się 
2 stycznia o 20h21m, w perygeum 17 stycznia o 21h29m i po
nownie w apogeum 30 stycznia o 17h43m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Na początku stycznia nad ranem można oglądać Mer

kurego, świecącego nisko nad południowo-wschodnim ho
ryzontem. Maksymalną wysokość, wynoszącą na początku 
świtu cywilnego nieco ponad 5°, planeta osiągnie w dniu
1 stycznia, świecąc wtedy z jasnością-0,4m. Przez teleskop 
można w tym okresie zobaczyć tarczę Merkurego o średni
cy 6” w fazie dążącej do pełni.

Wieczorem, coraz wyżej nad południowo-zachodnim 
horyzontem, dostrzec można Wenus, świecącą z jasnością 
-4 ,0m. W ciągu miesiąca wysokość planety, mierzona pod 
koniec zmierzchu cywilnego, rośnie od 14° do 24°. Przez 
teleskop można zobaczyć tarczę Wenus o średnicy 13”, w fa
zie zmniejszającej się po pełni.

W drugiej połowie nocy widoczny jest Mars świecący na 
granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny. W związku ze zbliża
niem się planety do marcowej opozycji jej jasność rośnie 
w ciągu miesiąca od 0,0m do -0 ,6m. Przez teleskop możemy 
obserwować tarczę planety, której średnica w tym samym 
czasie rośnie od 9" do 12”, co już umożliwia dostrzeżenie 
szczegółów powierzchniowych przez teleskopy amatorskie.

Jowisza, świecącego z jasnością -2 ,5m, można obser

wować w pierwszej połowie nocy wysoko na niebie w gwiaz
dozbiorze Ryb. W ciągu miesiąca warunki widzialności pla
nety nie ulegają zmianie.

W drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Panny, widocz
ny jest Saturn jako „gwiazda” o jasności +0,5m. Przez teleskop 
zobaczymy wyraźnie widoczny system pierścieni planety.

Wieczorem można odnaleźć Urana, świecącego w gwiaz
dozbiorze Ryb z jasnością 5,9m. Neptun znajduje się na nie
bie w pobliżu Słońca i jego obserwacja jest niemożliwa.

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

W styczniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne plane
toidy (jaśniejsze od 9,0"1):

(15) Eunomia, (jasność8,6m—9,3m): 1 1:3h41,7m, +31°15’;
11 I: 3h42,4m, +29°48’; 21 I: 3h46,4m, +28°36'; 31 I: 3h53,3m, 
+27°39\

(433) Eros, (jasność9,4m—8,6m): 1 1:10h30,8m, +25°36'; 111: 
10h39,6m, +16°42’; 2 11:10h40,4m, +6°13'; 31 1:10h33,3m,-4°49'.

Komety
W pierwszej połowie nocy wysoko na niebie w gwiazdo

zbiorach kolejno Ryb, Wieloryba i Erydanu będzie można 
przy pomocy lornetek obserwować kometę P/2006 T1 (Levy):
1 I: 0h08,3m, +20°49’, 7,7m; 11 1:1h09,2m, +10°58', 7,2m; 21 I: 
2h27,8m, -3°04’, 7,0m; 31 I: 3h54,8m, -16°56’, 7,3m. Przewi
dywana średnica głowy komety wynosi 10’, czyli około jedną 
trzecią średnicy tarczy Księżyca.

Należy pamiętać, że położenie komety, a zwłaszcza jej 
jasność, może się nieco różnić od przewidywanego. Zaleca 
się podejmować próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, 
najlepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli około 23 stycznia.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują Kwadrantydy 

(QUA), związane planetoidą 2003 EH1. Maksimum aktyw
ności spodziewane jest 4 stycznia. Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Smoka i ma współrzędne rekt. 15h18m, 
deki. +49°. Nazwa roju pochodzi od nieistniejącego już na 
dzisiejszych mapach gwiazdozbioru Quadrans Muralis, 
umieszczonego w początkach XIX w. na granicy gwiazdo
zbiorów Smoka, Herkulesa i Wolarza. Warunki obserwacji 
Kwadrantydów w tym roku są złe w związku z Księżycem 
zbliżającym się do pełni.

Luty
Słońce

Dni stają się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części 
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego, ale 
jego deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od -17° do -8°, 
w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie godziny: 
w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o 6h18m, zachodzi 
o 15h22m, a 29 lutego wschodzi o 5h24m, zachodzi o 16h14m. 
W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec lutego, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: pełnia 7d21h54m, ostatnia kwadra 14d17h04m i nów 
21d22h35m. W perygeum Księżyc znajdzie się 11d18h33m, 
a w apogeum 27d14h03m.
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Planety, planety karłowate i planetoidy
Pod koniec lutego wieczorem, nisko nad południowo-za

chodnim horyzontem, zobaczymy Merkurego, który w ostat
nim dniu miesiąca wzniesie się na wysokość prawie 9°, świe
cąc z jasnością-0,9m. Przez teleskop zobaczymy wtedy tar
czę planety o średnicy 6”, w fazie zbliżającej się do kwadry.

Również wieczorem, wysoko nad południowo-zachodnim 
horyzontem, zobaczymy Wenus jako „Gwiazda Wieczorną”
o jasności -4 ,2m. Przez teleskop zobaczymy tarczę planety
o średnicy 18”, również w fazie zmierzającej do kwadry.

Mars, w związku ze zbliżaniem się do marcowej opozycji, 
widoczny jest praktycznie przez całą noc, świecąc na tle gwiaz
dozbioru Lwa z jasnością —1,0m. Pod koniec lutego średnica 
tarczy planety wzrośnie do prawie 14”, co umożliwi obserwa
cje jej szczegółów powierzchniowych nawet przez niewielkie 
teleskopy amatorskie.

Wieczorem nadal można obserwować Jowisza, świe
cącego w gwiazdozbiorze Barana z jasnością-2 ,2m.

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

Na początku miesiąca, pod koniec zmierzchu astronomicz
nego, można jeszcze odnaleźć Urana, świecącego z jasno
ścią 5,9m około 20° nad południowo-zachodnim horyzontem, 
jednak już w połowie lutego zbliży się on na niebie na tyle 
blisko do Słońca, że jego obserwacja stanie się praktycznie 
niemożliwa.

Neptun znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 
niewidoczny.

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

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

(433) Eros, (jasność 8,6m-9,2m): 1011:10h20,5m,-14°40’; 
20 II: 10h05,3m, -21°52’; 1 III: 9h52,2m, -26°04’.

Komety
Nadal w pierwszej połowie nocy będzie można przy po

mocy lornetek obserwować kometę P/2006 T1 (Levy), jed
nak jej wysokość nad horyzontem w momencie górowania 
(między godz. 18 i 19 UT) w ciągu miesiąca zmaleje od 22°

do zaledwie 11°: 10 II: 5h13,7"\ -25°28’, 7,9m; 20 II: 6h16,2"\ 
-28°53’t 8,5m; 1 III: 7h04,1m,-29°20’, 9,3m.

Należy pamiętać, że położenie komety, a zwłaszcza jej 
jasność, może się nieco różnić od przewidywanego. Zaleca 
się podejmować próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, naj
lepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli około 21 lutego.

Meteory
W dniach od 15 lutego do 10 marca promieniują należą

ce do kompleksu Virginidow, ó Leonidy (DLE). Maksimum 
aktywności tego mało aktywnego roju przypada 25 lutego. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współ
rzędne rekt. 11h12m, deki.+16°. W wieczornych obserwacjach 
w tym roku nie będzie przeszkadzał Księżyc po nowiu.

Tomasz Ściężor

Od Redakcji: W dobie Internetu, dostępności takich pro
gramów jak np. Stellarium, publikowanie co dwa miesiące 
Kalendarza astronomicznego w formie takiej jak do tej pory 
wydaje się anachronizmem. Kalendarz zajmował ostatnio 
co najmniej 6 stron, co przy natłoku astronomicznych aktu
alności, jak na materiał, który po dwóch miesiącach prak
tycznie przestaje mieć sens, wydaje się bardzo rozrzutnym 
trwonieniem cennego dla Czytelników miejsca. Kalendarz 
w formie podobnej do publikowanej do tej pory będziemy 
umieszczali w Internecie na http://urania.pta.edu.pl. Pole
camy też inne kalendarze, których nie traktujemy jak konku
rencję: astronomia.pl/kalendarz/oraz do pobrania znakomi
ty OLSZTYŃSKI MIESIĘCZNIK ASTRONOMICZNO- 
-ASTRONAUTYCZNY ze szczegółowym kalendarzem na 
www.planetarium.olsztyn.pl/kalendarz/.

Poszukujemy więc nowej formuły Kalendarza, zachęca
jąc astronomów i miłośników do dzielenia się z nami zarówno 
swoim zapotrzebowaniem, jak i ewentualnymi propozycjami 
do wykorzystania na naszych łamach. Wydaje się, że powin
ny mieć one postać artykułu na temat szlagieru obserwacyj
nego na najbliższe 2 miesiące z odesłaniem po liczbowe 
szczegóły do choćby wspomnianych wyżej stron interneto
wych. Ponieważ rok 2012 za pasem, na sąsiedniej stronie 
publikujemy klasyczną astronomiczną „klepsydrę” z godzina
mi świtów, zmierzchów, wschodami, górowaniami i zachoda
mi planet. Będziemy również wdzięczni za uwagi dotyczące 
przydatności takich grafików.

1 I
Wyd. „Dom Organizatora” w Toruniu i Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 
s. 190, Toruń 2010

Książką „Opowiadania starego astronoma” autorstwa Józefa Smaka. do na
bycia w cenie 35 zł (w tym koszt wysyłki) po wysłaniu maila na adres: ha- 
nia@camk.edu.pl i opłaceniu książki przelewem na konto PTA z dopiskiem 
„książka J. Smaka”.

Książka jest zbiorem felietonów o tematyce astronomicznej, których treść
i charakter są dość zróżnicowane. Są wśród nich artykuły popularnonaukowe 
poświęcone wybranym problemom współczesnej astronomii oraz specyfice
i osobliwościom obserwacji astronomicznych. Czytelnik dowie się z nich m.in. 
jak powstało słynne Obserwatorium Licka w Kalifornii, jak i dlaczego Pluton 
przestał być planetą, a także jak zagadka słonecznych neutrin przyczyniła się 
do rozwoju fizyki cząstek elementarnych.

Jó/.ef Smak

lowuulanid
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Prosto w Kosmos w rytmie rap

W
ydaje mi się, że jestem dość 
otwarty na różne gatunki 
muzyczne, lecz są obszary, 
które jednak staram się omijać przysło

wiowym szerokim łukiem. Do nich 
należą przede wszystkim disco polo 
i muzyka związana z hip-hopową sub
kulturą. Przede wszystkim odrzucają 
mnie prostackie rymowanki leżące 
u podstaw owej twórczości. O ile jed
nak ta „prostackość” jest istotą disco 
polo zarówno w warstwie tekstowej, jak 
i muzycznej, to w przypadku rapu, bę
dącego j edną z podwalin hip-hopu, spra
wa nie jest już taka prosta. Od swych 
narodzin w latach 70. XX w. ten gatu
nek muzyczny rozwinął się dość znacz
nie i już dawno wykroczył poza swoje 
pierwotne ramy. I tak, obok prostych ryt
micznych rymowanek obfitujących 
w uliczne wulgaryzmy, możemy spotkać 
tu całkiem ciekawe aranżacje, bogate 
brzmienia i teksty daleko wykraczające 
poza beznadzieję wychowanków ulicy 
i blokowisk.

Ponieważ życie lubi płatać nam róż
ne figle, tą prymitywniejszą odmianą 
polskiego rapu zaczął fascynować się 
mój młodszy syn i chcąc nie chcąc, moje 
uszy narażone są nawet we własnym 
domu na wysłuchiwanie potoków ry
mów częstochowskich wyrzucanych 
w takt terkotania karabinu maszynowe
go (czy jakoś tak...).

Pewnego wrześniowego ranka przy
witał mnie pytaniem, czy znam Sokoła, 
Dioxa albo Jurasa i czy wiem, co oni 
zrobili? Zgodnie z prawdą odpowiedzia
łem, że nie znam i nie wiem, co takiego 
zrobili.

— Co ty, tata, nie wiesz! Przecież oni 
taki kosmiczny kawałek nagrali! „Pro
sto w Kosmos ”! Polskiego satelitę pro
mują!

Nie musiałem długo czekać na po
twierdzenie tych sensacyjnych wieści 
syna, bo dosłownie po kilkunastu mi
nutach z kuchennego radia popłynęły 
wiadomości o tym, że polscy raperzy 
promują misję pierwszego polskiego 
satelity naukowego LEM. Szybko sko
jarzyłem, że to jeden z tych satelitów 
skonstruowanych przez Polaków w ra
mach programu BRITE (patrz „Urania-

PA” nr 2/2011), którego model dopiero 
co miałem okazję oglądać w gdańskim 
Hewelianum. Notabene, tamże moje 
uszy były narażone na mocną dawkę 
hip-hopowych dźwięków i to wykony
wanych na żywo w trakcie spektaklu 
„Ewolucja gwiazd” (czym z kolei do
słownie kilka dni wcześniej mogłem ja 
zaimponować synowi).

Po powrocie z pracy sprawdziłem, 
czy utwór „Prosto w Kosmos” jest do
stępny w Internecie. Był. Bez problemu 
można znaleźć go w serwisie YouTube. 
Kawałek zaczyna się niewieścim woka
lem (Marysia Starosta) przywołującym 
skojarzenia z wyczynami nieziemskiej 
divy operowej w filmie Luca Bessona 
„Piąty element”, a potem już w iście 
kosmicznym tempie, jeden po drugim, 
rapuje 4 wykonawców: Diox, Juras, 
Sokół i VNM. Wokalizy Marysi pełnią 
niejako funkcję refrenów. W warstwie 
tekstowej dzieje się dużo. Wykonawcy 
przede wszystkim wyrażają swoja dumę 
z osiągnięć ekipy Centrum Badań Ko
smicznych (dosłownie imiennie wymie
niają cała załogę!), no i przechwalają się 
tym, że oni również polecą w Kosmos. 
Tak, tak, to nie żart, wraz z satelitą poleci 
widoczna obok plakietka zawierająca 
ksywki wszystkich artystów biorących 
udział w tym niecodziennym projekcie.

No i dobrze, tak trzymać!
Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2012 (6 zeszytów) kosztuje 60 zł. Cena pojedynczego 
zeszytu 11,90 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
Bank Millennium S.A. o/Toruń 

Nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241

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.umk.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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300046513890 krzyżówka

W'„Uranii-PA” nr 4/2011 zamieściliśmy krzyżówkę, 
której rozwiązaniem jest hasło NIEBO KOPERNIKA. 
Nagrody książkowe wylosowali Henryk Habryka 

z Lędzin i Michał Matraszek z Łodzi. Nagrody zostaną 
wysłane pocztą.

1. Teleskop orbitalny, odkrywca pozasłonecznych planet.
2. Jeden z twórców portalu Astronomia.pl
3. Darmowe planetarium w komputerze.
4. Ponoć neutrina dolatują tam szybciej niż światło, 

l________I 5. Autor monografii „Pływy na morzach i oceanach”.
6. Bardzo dokładny poszukiwacz planet metodą prędkości 

radialnej.
7. Bezzałogowy, zautomatyzowany statek kosmiczny 

do badań naukowych, np. komet.
8. W tym roku zgarnął lwią część Nagrody Nobla 

za odkrycie przyspieszonego rozszerzania Wszechświata.
9. Kolizje tych gwiazd mogą rodzić złoto.

10. Jeden z badaczy komet.
11. Badał ruch komety Grigga-Skjellerupa.
12. PTA ma go co 2 lata.
13. Patron szkolnego obserwatorium astronomicznego 

w Gdańsku.
14. Nowo wybrana prezes PTA.
15. Teleskop orbitalny Europejskiej Agencji Kosmicznej.
16. Sonda przeznaczona do badań komety Halleya.

Na rozwiązania czekamy do końca grudnia 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.

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w  „Uranii-PA” 
4 /2011:1 . Meinunger, 2. Ganimedes, 3. Synergia, 4. Jakubowska, 5. Aste- 
nosfera, 6. Drakonidy, 7. Żyroskop, 8. Hypatia, 9. Abelard, 10. Lherzolit, 
11. Koniunkcja, 12. Skotobiologia, 13. Galaktyki, 14. Stellatus.

Ciekawe strony internetowe...
oparty głównie na wynikachW poprzednim numerze pojawił się artykuł na temat księżyca Saturna Enceladusa 

obserwacji misji Cassini i Herschel. Dlatego tym razem proponuję zajrzeć pod adres:
http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm.

Odnosi się on do aktualnej fazy misji Cassini, tzw. Cassini Solstice Mission, mającej trwać do września roku 2017.
Na stronie mamy dostęp do informacji/nowości, do 
podstawowych jak i bardziej szczegółowych danych 
o układzie Saturna (jak na przykład nomenklatury pier
ścieni planety), obrazów, materiałów video. Przy odro
binie cierpliwości można dokopać się do naprawdę cie
kawych informacji jak np. w zakładce “About Saturn 
& its Moons” gdzie obok informacji m.in. o samej pla
necie, jej księżycach czy pierścieniach znajdziemy peł
ne, zaktualizowane na koniec lipca b.r. listy publikacji 
związanych z poszczególnymi tematami. Są również 
dostępne ciekawe materiały edukacyjne. Na tym koń
czę dzisiejsze wyliczanie —- z resztą proponuję zapo
znać się naszym Czytelnikom.

Przy okazji: ukazał się kolejny (szesnasty) numer 
AstroNautiłusa, o którym to piśmie pisałem w ostatnim 
numerze naszego pisma. Tak jak poprzednio, znaleźć 
go można pod adresem

http://www.astronautilus.pl.
(rs)
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Zdjęcie zorzy polarnej zostało wykonane 26 września, 30 km na południe od Bydgoszczy. 
Zorza była wynikiem koronalnego wyrzutu materii (CME) z grupy plam AR 1302. Była 
widoczna kilka godzin, ale najbardziej efektowna i dynamiczna część spektaklu trwała 
kilka minut i miała miejsce około godz. 23.20. Indeks zaburzenia pola magnetycznego Kp

wynosił wówczas 9 (dla spokojnego 
pola jest mniejszy od 4). Parametry: 
ISO 800, ekspozycja 20 s, f  2,8, ogni
skowa 24 mm. Górne zdjęcie zostało 
wykonane o godz. 23.20, dolne minutę 
później.
Fot. Marek Nikodem

Zdjęcie Jowisza z pięknie widoczną 
Wielką Czerwoną Plamą wykonane 
zostało 1 listopada br. o godz. 21.46, 
drugie jest o kilka dni wcześniejsze 
(27.10, godz. 20.04). Teleskop SC T11" 
z użyciem Basler Ace acA640-100gm, 
Meade TeleXtender 2x, korektora dys
persji atmosferycznej Baader LRGB; 
510 nm, yellow longpass (Y; #12).
Fot. Piotr Maliński

Niżej obraz komety Garradda z 4 wrze
śnia br. uzyskany w godz. 22.30-22.37 
(reflektor Newtona 250/1520 + Nikon 
D300 w ognisku głównym, e k s p x  
2x180 s, IS01600.
Fot. Mariusz Świetnicki

Pan Mariusz przysłał nam również parę zdjęć 
supernowych sfotografowanych we wrześniu 
br. Tu prezentujemy SN2011 dh w M51 uchwy- 
coną2 września. Reflektor Newtona 250/1520 
+ Nikon D300, w ognisku głównym teleskopu. 
Eksp. 4x180 s, ISO 1600
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Rodzaj nagrody: II nagroda
Autor: Artur Pyć Tytuł zdjęcia: Tatry Nocą
Data w ykonania zdjęcia: 28.02.2011 r.
M iejsce w ykonania zdjęciasK ościelisko, w ojew ództw o m ałopolskie

Zdjęcie prze&stawia pozorny ruch sfery niebieskiej.
Na pierwszym planie widoczny jest gwiazdozbiór Oriona. 
Na zdjęciu zaobserwować można także kolory gwiazd.

PRENUMERATA NA ROK 2012 -  STRONA 287!


