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Trzynaście miesięcy temu wydałem pierwszą „swoją” Uranię. Udało się zdążyć na otwarcie 
XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Gdańsku, co oznacza, że w tym roku 
jesteśmy miesiąc spóźnieni. Stając przed dylematem, robić szybko czy dobrze, wybieramy to drugie. 
Zdajemy sobie jednak sprawę, że do końca roku musimy opóźnienie nadrobić. W tym samym 
okresie miałem okazję poznać setki osób, miłośników astronomii, nauczycieli, dziennikarzy portali 
internetowych, przedstawicieli biznesu. Jest z kim i dla kogo pracować!

Wakacje to okres coraz liczniejszych zlotów, obozów, konferencji i szkoleń w świecie amatorów 
i nie tylko. Na tych najbardziej tradycyjnych, uczestnicy spotykali się po raz kilkudziesiąty. 
We wszystkich razem mogło uczestniczyć nawet i tysiąc osób. Nie sposób przecenić tej działalności.  

Urania odwiedziła trzy takie imprezy (s. 281–284). Różniły się od innych tym, 
że główną atrakcją był nie tylko sprzęt 
przywieziony przez uczestników, ale również 
zapewniony przez organizatorów. W jednym 
przypadku były to teleskopy największego 
w Polsce obserwatorium astronomicznego 
w podtoruńskich Piwnicach. Wszyscy 
uczestnicy mogli Centrum Astronomii UMK 
zwiedzić, a wybrani szczęśliwcy – laureci 
zorganizowanych na miejscu konkursów – 
spędzić noc pod jedną z kopuł w towarzystwie 
astronoma. Mam nadzieję, że ten pobyt nie 
był dla nich rozczarowaniem, bo przy okazji okazało się, że profesjonalny sprzęt do fotometrii 
niekoniecznie jest wymarzonym narzędziem do astrofotografii. Fotometryczne filtry Johnsona BVR 
(niebieski, żółty, czerwony) są znacznie wolniejsze niż „prostokątne” (pod względem krzywej 
przepuszczalności) popularne filtry RGB (czerwony, zielony, niebieski) Baadera do astrofotografii. 
Dodatkowo, amatorzy astrofotografii mogą pozwolić sobie na zlekceważenie momentów 
poszczególnych obserwacji, składając, czy jak sami mówią „stackując” (jak to pisać?) setki klatek. 
Pożytek z wzajemnych kontaktów może jednak być taki, że warto nauczyć amatorów fotometrii 
z użyciem filtrów astrofotograficznych (patrz Urania 3/2012 s. 175--176), te z kolei mogą znaleźć 
zastosowanie w profesjonalnej spektroskopii bezszczelinowej do wydzielania pożądanych zakresów 
spektralnych. 

Dwa inne zloty, bodaj najliczniejsze, były zorganizowane przez firmy komercyjne zajmujące się 
sprzedażą sprzętu optycznego, głównie dla amatorów astronomii. Urania może tylko przyklasnąć 
tego typu inicjatywom. Uczestnicy tych imprez mogą zapoznać się i wypróbować ogromną plejadę 
sprzętu, gadżetów i akcesoriów będących w ofercie handlowej organizatorów. To nadzwyczajna 
możliwość! Stałymi gośćmi na takich imprezach powinni być opiekunowie astrobaz, szkolnych 
obserwatoriów i kółek zainteresowań. Tylko wolny wybór dokonywany bezpośrednio przez 
nauczycieli daje gwarancję inwestycji w pełni trafionych i wykorzystanych w edukacji. Powinny 
pomyśleć o tym dyrekcje szkół i kuratoria. Rosnąca konkurencja na rynku ze sprzętem nie tylko 
sprzyja organizowaniu podobnych zlotów, ale powoduje, że oferta rośnie, a ceny maleją! Im więcej 
ludzi będzie miało na balkonie teleskop, im więcej uczniów obok boiska będzie miało astrobazę, 

tym więcej czytelników znajdzie Urania, tym więcej młodzieży 
wybierze studia przyrodnicze i techniczne jako kierunek 
przyszłej swojej edukacji. To nasz wspólny, cywilizacyjny 
cel i Uranii jest z tymi firmami po drodze.

Przy okazji, goszcząc na AstroShow na Mazurach, 
po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć w akcji 
olsztyński astrobus! Co za cudo! W astrobusie nie 
tylko teleskop, ale i przenośne, dmuchane planetarium, 
a przede wszystkim trzech prawdziwych astronomów, 
gotowych w każdej chwili na żywo poprowadzić 
pokaz, seans albo wykład. Wizyta astrobusu może być 
największą atrakcją każdego zlotu, pokazu czy pikniku 

astronomicznego. Myślę, że znalazłby również miejsce podczas plenerowego koncertu, festynu 
ludowego, a nawet… wesela. Jak na przykład po ślubie naszego redakcyjnego kolegi, Krzysztofa 
Czarta. Młodej Parze życzymy długich lat szczęścia.

Maciej Mikołajewski
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Igor Soszyński

Wybuchy, pulsacje, zaćmienia…
Projekt OGLE przyniósł ogromny plon w postaci kilkuset tysięcy nowo odkrytych 
gwiazd zmiennych, wielokrotnie więcej niż znaliśmy przedtem. Wśród nich są 
obiekty rzadkie, wyjątkowe i zagadkowe, a nawet całe grupy gwiazd nieznanych 
wcześniej typów.

Szymon Kozłowski

Jedna z 1001 nocy OGLE
Wielu laików myśli, że astronom to siwy starzec w spiczastej czapie, który 
spędza noce w wysokiej wieży z okiem przyklejonym do końca długiej rury. Ten 
obraz nigdy nie był prawdziwy, tym bardziej dziś – w epoce komputerów, CCD 
i internetu. Ale czy nie ma w nim jednak ziarna prawdy? Przekonajmy się, czytając 
reportaż z jednej nocy w Obserwatorium Las Campanas.

W AKTUALNYM NUMERZEDawno temu w… 
Postępach Astronomii

255

Jubileusz

 255

 266

Podróżnik

Voyager l; jeden z dwóch bliźniaczych 
satelitów wystrzelonych na orbitę w roku 1977 
przeleciał już odległość 50 razy większą niż 
ta, która dzieli Ziemię od Słońca i stanowi 
jednostkę astronomiczną. Tak daleko nie sięga 
nawet orbita Plutona. Statek zmierza teraz 
do krańca przestrzeni będącej pod kontrolą 
Słońca i wkrótce wkroczy w obszar tak zwanej 
heliopauzy. stając się samodzielnym członkiem 
całej Galaktyki. Odległość od Słońca równą 
dokładnie 50 jednostek astronomicznych 
(w skrócie j.a.) przekroczył 9 października 
1992, o godzinie 1:30 czasu PDT. Wartość tej 
odległości w kilometrach wynosi 7 480 357 296.
Voyager l został wystrzelony 5 września 
1977, w dwa tygodnie po wystrzeleniu 
Voyagera 2. Poruszając się po szybszym torze 
niż jego bliźniak, już 5 marca 1979 dotarł 
do Jowisza, a 2l listopada 1980 do Saturna. 
Pole grawitacyjne Saturna skierowało następnie 
Voyagera l w górę, pod kątem 35 stopni 
w stosunku do ekliptyki i tak też się statek 
nadal posuwa. z prędkością 520 mln km 
na rok. Urządzenia na statku nadal działają 
i będą dostarczać danych obserwacyjnych tak 
długo, aż  tatek nie przekroczy heliopauzy, 
rozciągającej się na odległość 60 do 90 j.a. 
od Słońca, w zależności od natężenia jego 
aktywności. Voyager 2 oddalił się od Słońca 
dopiero na podległość 38 j.a. Równie daleko 
zawędrowaly dwa inne statki wystrzelone przez 
NASA: Pionier I (55j.a.) i Pionier II (36 j.a.).
Misja Voyagerów. tak obfita w wyniki naukowe, 
wykorzystała wyjątkowy układ zewnętrznych 
planet na przełomie lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. Pozwolił on statkom 
na zbliżenia do wszystkich planet bez 
konieczności posiadania silnego ciągu przez 
rakiety. Tak korzystny układ Jowisza. Saturna, 
Urana i Neptuna powtarza się co około 175 lat!

(b) według serwisu NASA

(zachowano pisownię oryginalną)

Konrad Rudnicki

Profesor  
Władysław Dziewulski  
a moja praca naukowa

VT–2012 Paweł Rudawy

Tranzyt nad Polską
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W skrócie

Jasny meteor (ok. –7,5 mag.) z roju Perseidów 
upolowany na nasz apel fotograficznie 11 sierpnia br. 
pod Toruniem ok. godz. 23.12. Fot. Jarosław Smolar 
(Sony DSLR Alpha 700 – obiektyw Tamron 17-50 mm 
(17mm przy fotografowaniu), f 3,5, teksp = 30 s). To 
samo zjawisko zarejestrowano fotograficznie z okolic 
Drawska Pomorskiego i z Zielonej Góry. Z Bukowca 
widział je sam prezes Pracowni Komet i Meteorów, 
Przemysław Żoładek. Na pewno wrócimy do tego 
tematu.

CENNIK (reklam):
* Jedna strona czarno-biała wewnątrz 
numeru - 1.5 mln zł * Jedna strona kolorowa 
na wewnętrznej stronie okładki i wkładce - 
5 mln zł * Jedna strona kolorowa na czwartej 
stronie okładki - 8 mln zł * 1 cm2 - 8 tys. zł * 
Opracowanie graficzne czarno-białe - 150-200 
tys. za stronę * Stosujemy znaczne ulgi przy 
powtórzeniach i w przypadku akcji reklamowych 
popieranych przez Redakcję *’ Redakcja nie 
odpowiada za treść płatnych ogłoszeń.

Prenumerata 1993
* * *

Cena prenumeraty na rok 1993 wynosi 96000 zł, 
a pojedynczego zeszytu 24000 zł.

Można jeszcze zamawiać zeszyty 2, 3, 4 z roku 
1991 w cenie 15000 zł oraz 1, 2 z roku 1992 
w cenie 20000 zł za egzemplarz, a także 
podwójny zeszyt 3-4/1992 w cenie 30000 zł.

* * *
Podane ceny pozostają aktualne aż do wydania 
zeszytu 2/93.
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Obserwacje przejść Wenus w poprzednich stuleciach miały 
fundamentalne znaczenie dla wyznaczenia bezwzględnej długości 
jednostki astronomicznej (to jest, w bardzo dobrym przybliżeniu, 
średniej odległości Ziemi od Słońca), a tym samym, do zbudowania 
podstawy astronomicznego systemu bezwzględnych pomiarów 
odległości we Wszechświecie. Obecnie obserwacje przejść Wenus, 
choć wciąż wykorzystywane do sensu stricto badań naukowych, 
np. do badań składu chemicznego atmosfery Wenus czy do 
doskonalenia metod określania parametrów fizycznych planet 
pozasłonecznych odkrywanych metodą tranzytów, mają głównie 
znaczenie edukacyjne: są wyśmienitą okazją dla zorganizowa-
nia szkolnych i środowiskowych obserwacji, pokazów, pikników 
astronomicznych, konkursów, prelekcji i spotkań pozwalających 

nie tylko poszerzyć wiedzę widzów o tym szczególnym zjawisku, 
ale także – w przypadku uczniów – zachęcić ich do głębszego 
zainteresowania się naukami ścisłymi czy też do późniejszego 
podjęcia studiów na kierunkach ścisłych i technicznych. Dlatego 
też Polskie Towarzystwo Astronomiczne, przy współpracy portalu 
internetowego „Astronomia.pl”, zorganizowało akcję oświatową 
i popularyzatorską „Program VT-2012”, której celem było zachę-
cenie polskich miłośników astronomii, a szczególnie młodzieży 
szkolnej, do przeprowadzenia obserwacji przejścia Wenus na tle 
tarczy Słońca. 

Informacje na temat różnych aspektów zjawiska przejścia Wenus 
można było znaleźć na polskiej stronie internetowej programu 
VT-2012 (http://www.vt2012.astronomia.pl), gdzie w jednym 
miejscu starałem się zgromadzić istotne informacje o nauko-

wych, technicznych, historycznych i społecznych aspektach tego 
zjawiska, na portalu publikowaliśmy również informacje o przygo-
towywanych przez różne ośrodki i stowarzyszenia pokazach i wy-
kładach.  Wielki wkład w dzieło popularyzacji obserwacji zjawiska 
tranzytu włożyli prof. Lech Mankiewicz, koordynator programu 
„Hands-On Universe” w Polsce oraz pan Jan Pomierny z portalu 
„Astronomia.pl”, który udostępnił swój serwer na potrzeby portalu. 
Zgodnie z duchem czasu, powstało także specjalne wydarzenie 
związane z tranzytem na Facebooku. 

Przed przejściem zgłoszono do portalu VT-2012 aż 58 różnego 
rodzaju imprez związanych z obserwacjami przejścia Wenus: od 
typowych pokazów po całonocne rozbudowane imprezy popu-
larnonaukowe zakończone porannym pokazem przejścia. Oczy-
wiście, całkowita liczba imprez zorganizowanych w Polsce była 
z pewnością znacznie większa i śmiało można założyć, iż mogła 
sięgać stu. Niestety, z żalem należy stwierdzić, iż stosunkowo 
małą aktywność w tym zakresie przejawiły planetaria i placówki 
naukowe związane z astronomią, katastrofalnie wypadła również 
próba zainteresowania wydarzeniem i pozyskania współpracy 

Chmury…? Czekamy! Mgła…? Nie szkodzi, przejdzie! Wieje…? 
Przestanie! 6 czerwca 2012 r., jak Polska długa i szeroka, setki 
teleskopów, kamer fotograficznych a nawet tak archaicznych 
instrumentów jak camera obscura zostały skierowane na Słońce, 
aby śledzić i rejestrować ostatni tranzyt Wenus w tym stuleciu. 
Spektakularne zjawisko przejścia planety wewnętrznej na tle 
Słońca jest jedną z rzadkich okazji, gdy można samodzielnie 
i przy użyciu małego instrumentu zaobserwować przebieg maje-
statycznego zjawiska astronomicznego. Zjawiska przebiegające-
go na tyle szybko, by bez trudu postrzegać zachodzące zmiany, 
a jednocześnie na tyle wolno, by bez pośpiechu dokonywać 
obserwacji i pomiarów.  

Społeczny sukces programu VT-2012

Tranzyt nad Polską 
Paweł Rudawy

ZŁOTA URANIA 2012ZŁOTA URANIA 2012
Profesor Paweł Rudawy był niestrudzonym spiritus 
movens społecznej promocji zjawiska w mediach. Rzadko 
kto zrobił tak wiele w tak krótkim czasie dla popularyzacji 
astronomii, upowszechniania wiedzy o Wszechświecie, 
wzbudzania zainteresowania Słońcem, planetami 
i Kosmosem. Tysiące ludzi w Polsce, wczesnym rankiem 
6 czerwca z niecierpliwością wpatrywało się w horyzont. 
Niech świadczą o tym setki, a uwzględniając klatki filmów, 
dziesiątki tysięcy zdjęć z tranzytem (ale też zakryciem 
Jowisza 15 lipca) nadesłanych do „Uranii”. Nie możemy 
wszystkiego ogarnąć, ale zapewniamy, że będziemy 
z tego bezcennego zbioru w dalszym ciągu korzystać. 
Publikowane w tym numerze zdjęcia to zaledwie fragment 
tej kolekcji. 
Wzbudzająca podziw działalność wrocławskiego 
heliofizyka aż prosi się o jakieś wyjątkowe wyróżnienie. 
Nie mając nic innego pod ręką, powołujemy ad hoc 
coroczną „Złotą Uranię”, honorową nagrodę naszej 
redakcji w dziedzinie popularyzacji astronomii, zwłaszcza 
że w tym wypadku kandydatura jest oczywista i nie 
musimy czekać ani do końca roku, ani ostatniego numeru. 

Na zdjęciu nasz Laureat, autor tego podsumowania 
i wcześniejszej serii artykułów w „Uranii”, podczas 
pokazów tranzytu na Wieży Matematycznej we Wrocławiu. 
(Fot. Maciej Zapiór)

VT–2012
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VT–2012

większości wojewódzkich kuratoriów 
oświaty. Natomiast stosunkowo duże za-
interesowanie przejściem Wenus wykazały 
media. Pierwszy Program PR wyemitował 
w sobotę 2 czerwca godzinną audycję, 
artykuły na temat przejścia ukazały się 
także w „Gazecie Wyborczej” i wielu 
gazetach o zasięgu regionalnym. We 
wtorek 5 czerwca informacje o przejściu 
powtarzała, nierzadko jako wiadomość 
dnia, większość audycji informacyjnych. 
Niezwykle wiele miejsca temu wydarzeniu 
poświęciła niezawodna „Urania – Postępy 
Astronomii”, stając się prawdziwym, acz 
nieformalnym, organem prasowym całej 
akcji i jej niezastąpionym propagatorem.

   

W dniu przejścia pogoda w Pol-
sce nie była zbyt sprzyjająca, 
dlatego wiele ośrodków, które 
włożyły dużo wysiłku w przygotowanie pokazów i im-

prez, niestety nie mogło dokonać obserwacji. Niemniej jednak 
tylko na adres portalu VT-2012 nadesłano aż 35 fotorelacji z 31 
pokazów publicznych, imprez oświatowych oraz obserwacji do-
konanych przez osoby indywidualne, przy czym najwięcej relacji 
otrzymaliśmy z województw: dolnośląskiego (9), kujawsko-pomor-
skiego i lubuskiego (po 5) oraz z wielkopolskiego (4). I znowu, 
liczba obserwacji, pokazów i imprez przeprowadzonych w Polsce 
była niewątpliwie znacznie większa. Otrzymaliśmy, między innymi, 
fotorelacje z imprez zorganizowanych przez szkoły (np. Gimnazium 
nr 1 i Szkołę Podstawową nr 3 w Lubsku, Zespół Szkół w Żychlinie, 
II LO w Głogowie czy Publiczną Szkołę Podstawową w Łanach), 
oddziały PTMA (Krakowski i Rozdrażewski), uczelnie wyższe (Uni-
wersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski), 
kujawsko-pomorskie astrobazy (Rypin, Radziejów, Kruszwica, Ino-
wrocław i inne) oraz od indywidualnych obserwatorów. Nie sposób 
wymienić wszystkich w tak krótkim sprawozdaniu, ale wszystkie 
fotorelacje można wciąż zobaczyć na stronie WWW programu VT-
-2012 (http://www.vt2012.astronomia.pl/index.html). 

Osiem lat temu, 8 czerwca 2004 r., gdy przejście Wenus 
widoczne było z terenu Azji, Europy i Afryki, Europejskie Ob-
serwatorium Południowe (ESO) zorganizowało skoordynowaną 
akcję obserwacji tranzytu i wyznaczania długości jednostki 
astronomicznej. Niemal trzy tysiące obserwatorów przesłało 

wtedy wyniki swoich pomiarów do centrum obliczeniowego, gdzie 
komputery na podstawie tych obserwacji wyliczyły odległość Zie-
mi od Słońca jako równą 149 558 547 km. Wynik ten był różny 
o zaledwie 0,026%(!) od wartości rzeczywistej. Podobna akcja, 
choć o mniejszym rozmachu, była organizowana w bieżącym roku 
przez organizację „Astronomers Without Borders”. Oczywiście, ze 
względu na warunki widoczności zjawiska, zainteresowani nią byli 
głównie obserwatorzy znajdujący się w rejonie Australii, Nowej 
Zelandii i Japonii. Niestety, do chwili przygotowania tego krótkiego 
sprawozdania, nie zostały opublikowane wyniki pomiarów. 

Przejście Wenus z 6 czerwca 2012 r. było ostatnim przejściem 
tej planety na tle tarczy Słońca w bieżącym stuleciu. Kolejne 
widoczne z Ziemi nastąpi dopiero 11 grudnia 2117 r., a jeszcze 
dłużej, bo aż 235 lat, do 11 czerwca 2247 r. trzeba będzie pocze-
kać na następne przejście widoczne w Polsce… Dla wszystkich 
współcześnie żyjących mieszkańców Ziemi była to więc ostatnia 
okazja, by obserwować tranzyt Wenus. Dlatego serdecznie dzię-
kuję wszystkim organizatorom pokazów, prelekcji, transmisji 
i wykładów za przygotowanie imprez prezentujących unikatowe 
zjawisko astronomiczne tranzytu Wenus, a przy okazji znakomicie 
popularyzujących wiedzę astronomiczną i nauki ścisłe. Jednocze-
śnie z przykrością informuję, iż z przyczyn od nas niezależnych 
kolejnych akcji obserwacji przejścia Wenus w najbliższym czasie 
organizować nie będziemy.

6 czerwca 2012. Wieża Matematyczna na gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Z lewej zdjęcie wykonane techniką solarigrafii. Czas 
naświetlania 4.39–6.54 (tak jak był widoczny tranzyt we Wrocławiu). Papier Agfa włożony do aparatu Zenit. Widać zarys montażu teleskopu 
oraz rozmytą plamę tłumu ludzi (ok. 100), którzy gromadzili się przy teleskopie. Przy przesłonie f/1.8 Słońce dosłownie wypaliło dziury w pa-
pierze – stąd czarne miejsca na ścieżce. Ktoś kopnął statyw, stąd rozmycie i przerwa w trajektorii Słońca. Obok normalny widok z tego samego 
miejsca. Fot. Maciej Zapiór

Wschód Słońca z widoczną plamką Wenus. Fot. Maciej Zapiór
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Na nasz apel o nadsyłanie zdjęć z inkluzjami odpowiedział m.in. Pa-
weł Zapała przesyłając prezentowane wyżej zdjęcie, które wykonał 
podczas tranzytu Wenus w Redzie (woj. pomorskie) ok. godziny 6.20. 
Spośród licznych jaskółek, lata-
jących w okolicy, jedna „załapa-
ła się” na fotografii. Na drugim 
zdjęciu widoczny jest teleskop, 
którego użył do obserwacji, oraz 
wujek autora (w środku, właści-
ciel teleskopu), jego tata i sam 
autor. Użyty sprzęt: aparat Sam-
sung Galaxy S Plus, teleskop Sky- 
-Watcher BKP15075EQ3-2.

Fot. Radosław Mikołajczak, Potarzyca

Fot. Artur Pilarczyk

Nagrodzeni
Zgodnie z obietnicą daną w „Uranii-PA” 3/2012 postanowili-
śmy nagrodzić uranijnymi gadżetami autorów zamieszczo-
nych tu zdjęć tranzytu Wenus z inkluzjami. Specjalne para-
sole z mapą nieba trafią do Radosława Mikołajczaka, Artura 
Pilarczyka, Pawła Zapały i Jana Urbańskiego. 

Inkluzje
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Fotografie wykonane w dniu 6 czerwca 2012 r. w Radziejowie 
(52°37’15”N, 18°31’48”E) w ramach pracy Astrobazy ukazują tranzyt 
Wenus na tle tarczy wschodzącego Słońca z wyraźnie widocznym „zie-
lonym brzegiem”. Ze względu na niską jasność zielonych fragmentów 
brzegu tarczy słonecznej do ich zaobserwowania potrzebujemy lornetki 
lub teleskopu sprzężonych z aparatem fotograficznym. „Zielony brzeg” 
jest często przedstawiany jako odmiana tzw. „zielonego promienia” – 
zjawiska o znacznie większej jasności możliwego w związku z tym do 
zaobserwowania gołym okiem. Szczegółową dyskusję wspomnianych 
zjawisk (wraz ze wspaniałymi zdjęciami) znajdziemy pod adresem 
http://www.atoptics.co.uk/atoptics/gf1.htm na stronie Lesa Cowleya, 
poświęconej zjawiskom optycznym w atmosferze – pisaliśmy już o niej 
w numerze 5/2009 naszego pisma.

Inny, piękny przykład „zielonego” (i „błękitnego”!) promienia można 
znaleźć pod adresem: http://apod.nasa.gov/apod/ap120623.html. 
Obszerną, krytyczną dyskusję zjawisk z rodziny „zielonego promienia” 
znajdziemy na stronie Andrew T. Younga: http://mintaka.sdsu.edu/GF/
index.html. Na koniec może warto jeszcze wspomnieć o książce Ro-
berta Greenlera, której polskie tłumaczenie pod tytułem „Tęcze, glorie 
i halo, czyli niezwykłe zjawiska optyczne w atmosferze” ukazało się 
w roku 1998 w wydawnictwie Prószyński i S-ka. W rozdziale VII mo-
żemy znaleźć szereg uwag na temat zjawiska „zielonego promienia” 
w szczególności, a refrakcji atmosferycznej w ogólności.

Wracając do zdjęć – na tle Słońca widoczna jest silnie spłaszczona 
tarcza Wenus – jest to związane z szybko zmieniającą się w pobliżu 
horyzontu refrakcją.

Zdjęcia wykonano teleskopem Celestron C8-SGT (XLT) Schmidt-Cas-
segrain o ogniskowej 2000 mm w układzie paralaktycznym oraz apa-
ratem fotograficznym Nikon D 5000 umieszczonym w ognisku głów-
nym teleskopu. Teleskop znajdował się na wysokości 125 m n.p.m. na 
wzniesieniu o wysokości względnej 30 m.

Kolejne zdjęcia zostały wykonane:
1) o godz. 4h 23m 00s, czułość ISO 800, ekspozycja 1/500 s
2) o godz. 4 h 25 m 33s, czułość ISO 800, ekspozycja 1/2500 s
3) o godz. 4 h 26 m 07s, czułość ISO 800, ekspozycja 1/4000 s
4) o godz. 4 h 26 m 23s, czułość ISO 200, ekspozycja 1/4000 s

Autorem zdjęć jest Jan Urbański – uczeń klasy I o profilu matema-
tyczno-fizycznym Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie, aktywny 
uczestnik zajęć w Astrobazie prowadzonych przez Janusza Wrzesińskie-
go i Sławomira Kieraja. (rs)

Inkluzje

z zielonym promieniem
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Hubert Dróżdż (na zdjęciu wyżej) fotografował tranzyt w okolicach Ra-
domska wraz z kolegami z Klubu Miłośników Astronomii i Astronautyki 
Proxima. Obok składanka zdjęć jego autorstwa (Newton 1000 mm + 
telekonwerter ×2 + Canon EOS 450D + filtr słoneczny)

VT–2012

Na zdjęciu niżej tuż obok wschodzącego Słońca z ledwo widoczną 
plamką Wenus z prawej strony widać jakby dwa „kominy” – to naj-
wyższy pylon w Polsce należący do Mostu Rędzińskiego na północnej 
obwodnicy Wrocławia, który oddalony był od miejsca obserwacji o ok. 
37 km w linii prostej. Zdjęcie wykonał Jakub Kacprzak (na zdjęciu 
obok, fot. Marcin Chwała) nieopodal wsi Pożarzysko k. Łarowa, skąd 
rozciągał się piękny widok na północny-wschód, aż po sam horyzont. 
(aparat Fujifilm FinePix S5600, eksp. 1/280 s, f/4.5, ISO 64)

Konrad Mruk wraz z ekipą z Wrocławia 
prowadził obserwacje z tzw. „Górki Świe-
radowskiej”. Na pierwszym zdjęciu ledwo 
widać jeszcze resztki zielonego błysku 
oraz, już bez wątpliwości, tarczę planety. 

(Canon EOS450D, 
SKMAK102SP, EQ3-2, 
F=1300 mm, f=12.7, 
t=1/512s, ISO400, 11C)
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W nocy z 5/6 czerwca br. nasza ośmioosobowa grupa wyruszyła au-
tostradą w kierunku Wrocławia w celu obserwacji tranzytu Wenus. 
Decyzja o wyjeździe została podjęta we wtorek wieczorem, gdyż pro-
gnozy dla rejonu Krakowa były niekorzystne. Po zjeździe z autostrady 
na wysokości Brzegu okazało się, że niebo zgodnie z przewidywaniami 
było bezchmurne. 

Stanęliśmy w miejscu o współrzędnych 17° 20’ 41”,59 E i 50° 48’ 
36”,80 N, z całkowicie odsłoniętym wschodnim horyzontem. Przez 
cały czas trwania zjawiska panowała idealna pogoda. Uczestnikom 
udało się wykonać dużą ilość zdjęć, a autor relacji zarejestrował przy 
użyciu stopera i radiozegara DCF-77 moment 4 kontaktu, który nastą-
pił o godzinie 4h 54m 52s UT (dokładność ±5 s). 

Po raz kolejny okazało się, że warto być mobilnym i śledzić pro-
gnozę pogody, gdyż zgodnie z przewidywaniami w Krakowie i okolicy 
zjawiska nie udało się zaobserwować. Wyprawa w okolice Wrocławia 
była więc przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Marcin Filipek
Oddział Krakowski PTMA

Klub „Regulus”

VT–2012

Moment 3 i 4 kontaktu w Lidzbarku Warmińskim 
„łapała” Milena Drozdowska, wykorzystując w tym 
celu teleskop słoneczny „Coronado” zainstalowany 
na wieży zegarowej Hotelu Krasicki (6h 37m 37s ±20s 
dla trzeciego kontaktu i 6h 54m 51s ±14s dla czwar-
tego kontaktu, czas lokalny). Fot. Jacek Drążkowski
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Nasi Autorzy to specjaliści, którzy podstawowe pojęcia 
astronomii znają „od zawsze”, więc są one dla nich 
oczywiste jak oddychanie. Dla większości naszych 
Czytelników również. Jednak są wśród nich i tacy, 
którzy dopiero wchodzą w świat muzy Uranii. To dla nich 
właśnie jest poniższy słowniczek pojęć niezbędnych  
do zrozumienia treści artykułów w niniejszym numerze 
„Uranii-Postępów Astronomii”.

cefeidy – gwiazdy pulsujące, zmieniające blask podobnie 
jak δ Cephei. Okres tych zmian wynosi od kilku dni 
do kilku miesięcy i od 100 lat wiadomo, że jest ściśle 
skorelowany z jasnością absolutną gwiazdy. Znając okres 
zmienności cefeidy i jej jasność obserwowaną, można 
więc łatwo obliczyć jej odległość.

data juliańska  (JD) – sposób rachuby czasu, w którym nie 
ma podziału na lata i miesiące, lecz dni liczy się ciurkiem 
od  umownej daty 1 stycznia 4713 r. p.n.e. poczynając. 
Od tego momentu do np. 1 VIII 2012 r. minęło 24561410 
dni. Dzień juliański rozpoczyna się w południe czasu 
uniwersalnego, a więc 1 VIII 2012 r. o godz. 14.00 
naszego czasu letniego to JD = 2456141,0.
Daty juliańskiej nie należy mylić z kalendarzem 
juliańskim, choć w obu wypadkach nazwa odnosi się 
do Juliusza Cezara.
Wygodny kalkulator do przeliczania zwykłej daty 
na juliańską i odwrotnie znajduje się pod adresem:  
www.astro.uni.torun.pl/~kb/Efemerydy/JulianDay.htm

diagram Hertzsprunga-Russela (H-R) – wykres zależności 
całkowitej mocy promieniowania gwiazdy od jej 
temperatury (rys. powyżej). Gwiazdy nie układają się na 

nim równomiernie, lecz wyraźnie grupują w określonych 
miejscach. Najwięcej z nich okupuje tzw. ciąg główny, 
ponieważ są to gwiazdy spalające wodór w centrum, 
a w tej fazie każda gwiazda spędza lwią część swego 
żywota. Gdy wodór w samym centrum przestaje zamieniać 
się w hel, gwiazda staje się czerwonym olbrzymem (nie 
wszystkie wtedy pulsują) – na diagramie H-R wędruje 
wówczas ku górze, w prawo. Po paru dalszych zwrotach 
większość gwiazd kończy jako białe karły. (Na rysunku 
zaznaczono pozycje niektórych grup gwiazd zmiennych).

gwiazdy gałęzi asymptotycznej – gwiazdy znajdujące 
się w późnej fazie ewolucji – spalania helu w warstwie 
otaczającej jądro.

gwiazdy pulsujące – niektóre gwiazdy nie mają stałego 
promienia, lecz okresowo puchną, po czym znów chudną. 
Konsekwencją takiego zachowania jest zmiana jasności.

gwiazdy typu RR Lyrae – gwiazdy pulsujące, podobne 
do RR Lyrae. Wszystkie gwiazdy tego typu mają podobną 
jasność absolutną – ok. 0,75m, dzięki czemu łatwo 
wyliczyć ich odległość.

jasność absolutna – jasność, jaką gwiazda miałaby, 
gdyby znajdowała się w odległości 10 pc od nas. Jasność 
absolutna M wiąże się z jasnością obserwowaną m 
i odległością gwiazdy wyrażona w parsekach D prostym 
wzorem: m – M = 5log10D + 5.

mag. – magnitudo (łac. wielkość) – miara jasności 
obiektów na niebie. Często oznaczana też małą literą 
„m”. Im większą liczbą się wyraża, tym słabszy obiekt. 
Najsłabsze gwiazdy widoczne w pogodną noc gołym 
okiem w Polsce mają ok. 5,5m, gwiazdy Wielkiego Wozu: 
ok. 2m, Wega: 0m, najsłabsze obiekty rejestrowane przez 
Teleskop Kosmiczny Hubble’a: 32m.

mirydy – gwiazdy, które podobnie jak Mira (o Ceti) są 
pulsującymi czerwonymi olbrzymami o długich okresach 
i dużych amplitudach zmienności.

mody pulsacji (fundamentalny, pierwszy harmoniczny, 
drugi, trzeci itd.) – gwiazda może pulsować z różnymi 
okresami, podobnie jak struna gitarowa, która szarpnięta 
wydaje swój dźwięk podstawowy (u gwiazd to mod 
fundamentalny), ale jednocześnie drga z częstością 2 razy 
większą (pierwszy mod harmoniczny), 4 razy większą 
(drugi mod harmoniczny) itd. U gwiazd nie jest to tak 
proste, ale zjawisko jest analogiczne.

pc (parsek) ≈ 3,262 lat świetlnych ≈ 3 × 1019 m.
1 parsek (1 pc) zdefiniowano jako odległość, z której 
promień orbity Ziemi widać pod kątem 1”.

tranzyt – przejście jednego obiektu na tle tarczy drugiego. 
6 VI obserwowaliśmy tranzyt Wenus, czyli jej przejście na 
tle tarczy Słońca. Bardzo częstym zjawiskiem są tranzyty 
księżyców galileuszowych Jowisza (na tle jego tarczy 
oczywiście, a nie tarczy Słońca).

Elementarzyk astronomiczny
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Czy można znaleźć wszystkie gwiazdy zmienne na niebie?

Cierpliwa, 20-letnia praca zespołu OGLE doprowadziła do odkrycia setek 
tysięcy nieznanych wcześniej gwiazd zmiennych. Tak wielka ilość musiała 
przejść w jakość. Udało się uściślić pewne elementy wiedzy na ich temat, ale też 
pojawiły się nowe problemy i zagadki.

Trudno przecenić znaczenie 
gwiazd zmiennych we współ-
czesnej astrofizyce. Gwiazdy 

pulsujące, takie jak cefeidy czy gwiazdy 
typu RR Lyrae, umożliwiają precyzyjne 
określanie odległości wewnątrz Galak-
tyki i poza nią. Oprócz tego, oscylacje 
gwiazd umożliwiają astronomom bada-
nie ich budowy wewnętrznej. Gwiazdy 
wybuchające jako supernowe typu Ia 
także są wykorzystywane do określa-
nia odległości we Wszechświecie. To 
dzięki nim Saul Perlmutter, Brian P. 
Schmidt i Adam G. Riess odkryli, że 

Wszechświat przyspiesza ekspansję, za 
co w zeszłym roku otrzymali Nagrodę 
Nobla z fizyki. Zaćmieniowe układy po-
dwójne gwiazd pozwalają na precyzyj-
ne mierzenie mas i rozmiarów gwiazd 
oraz są wykorzystywane jako wskaźniki 
odległości. Co więcej, większość me-
tod używanych do wykrywania planet 
pozasłonecznych (mierzenie zmian 
prędkości radialnych, tranzyty, mikroso-
czewkowanie grawitacyjne) również ba-
zuje na badaniu zmienności gwiazdowej  
(por. artykuł Sz. Kozłowskiego w po-
przednim numerze „Uranii”).

Wbrew pozorom niełatwo jest zde-
finiować gwiazdę zmienną. Najprostsza 
definicja mówi, że jest to gwiazda zmie-
niająca w czasie jasność obserwowaną. 
Niekiedy dodaje się, że zmiany jasności 
muszą być znaczące, co ma istotne zna-
czenie w czasach, kiedy nowoczesne ob-
serwatoria kosmiczne (CoRoT, Kepler) 
są w stanie wykryć minimalne zmiany 
jasności dla większości obserwowanych 
przez nie gwiazd. Inne definicje rozsze-
rzają pojęcie gwiazdy zmiennej również 
na obiekty, których jasność jest stała, 
ale obserwuje się w nich zmiany innych 
parametrów obserwacyjnych, na przy-
kład położenia linii widmowych. Z ko-
lei starsze słowniki zaliczały do gwiazd 
zmiennych tylko obiekty fizycznie 
zmieniające jasność, a więc wykluczały 
z tego grona na przykład zaćmieniowe 
układy podwójne. Ta ostatnia defini-
cja nie jest już używana, a zamiast tego 
gwiazdy zmienne dzieli się na obiekty 
zmienne fizycznie (zmiany zachodzą 
wewnątrz lub na powierzchni gwiazdy) 
oraz gwiazdy, których obserwowane 
zmiany jasności wynikają ze zmiennych 
warunków obserwacji (np. zmienne za-
ćmieniowe, gwiazdy rotujące, mikroso-
czewki grawitacyjne).

Trochę historii
Pierwszymi gwiazdami zmiennymi 

obserwowanymi przez człowieka były 
supernowe i nowe, które niespodziewa-
nie pojawiały się na niebie, a następnie 

Między ziemią a niebem w Las Campanas

Jedna  
z 1001 nocy 

OGLE
Szymon Kozłowski

Jest godzina 15.30, pobudka. Czas zacząć kolejną noc obser-
wacyjną…

Wychodzę z „Casa Polaca”, domku, w którym nocuję, i idę 
w kierunku budynku teleskopu OGLE, oddalonego o jakieś 
150 m. Po drodze mijam nasz ogródek z agawą i pieprzowca-
mi, które należy starannie podlewać (zrobię to jutro), następnie 
dwa teleskopy HAT, nasze polskie teleskopy ASAS, kopułę tele-
skopu OGLE i docieram do budynku obserwatora. To taki mały 
domek kilkanaście metrów od budynku mieszczącego 1,3-me-
trowy teleskop, największy, jaki Polska ma całkowicie na wy-
łączność. Jak na połowę lutego Słońce mocno razi, świecąc wy-
soko w górze na bezchmurnym, ciemnoniebieskim niebie, a na 
dworze jest ciepło, pewnie co najmniej +20°C. W Polsce jest 
jeszcze zima i mrozy, a tu, wysoko w Andach Chilijskich (2280 
m n.p.m.) lato dopiero chyli się ku końcowi. Jestem w Obserwa-
torium Las Campanas i od tygodnia pełnię wachtę w ramach 
projektu OGLE.

Domek obserwatora jest niewielki. To kwadrat o boku 8 m, 
a w środku cztery małe pomieszczenia. Te najmniejsze to ser-
werownia, toaleta i kuchnia, a największy jest pokój, z którego 
prowadzimy obserwacje. Poza komputerami jest w nim wy-
godna sofa, wieża hi-fi i biblioteczka. Wyraźnie czuje się w nim 
przyjemną, domową atmosferę – w końcu to tutaj obserwator 

Igor Soszyński

Wybuchy, 
pulsacje, 
zaćmienia…
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powoli osłabiały swój blask, aby po mie-
siącach lub latach stać się niewidocznymi 
dla ówczesnych astronomów. Co cieka-
we, doniesienia o obserwacjach tego typu 
zjawisk pochodzą niemal wyłącznie spo-
za obszaru kultury europejskiej, głów-
nie z Chin, Korei i Japonii. Astronomia 
zachodnia do końca Średniowiecza była 
pod wpływem tradycji filozoficznej po-
chodzącej jeszcze od Arystotelesa, która 
nie dopuszczała możliwości zmian na 
sferze gwiazd stałych. Dlatego, kiedy 
Tycho Brahe w 1572 r. dostrzegł nową 
gwiazdę w gwiazdozbiorze Kasjopei, nie 
mógł uwierzyć własnym oczom. Aby 
upewnić się, że pozostaje przy zdrowych 
zmysłach, dopytywał się napotkanych 
wieśniaków, czy widzą tę samą gwiazdę 
co on.

Pierwszą gwiazdę regularnie zmie-
niającą jasność odkrył David Fabricius 
w 1596 r. Była to omikron Ceti, czyli Mira 
– obiekt, który następnie dał nazwę całej 
grupie zmiennych długookresowych. Aż 
do połowy XIX w. lista znanych gwiazd 
zmiennych wydłużała się bardzo powoli. 
W 1844 r. na całym niebie znano zaled-
wie 18 tego typu obiektów, z czego więk-
szość stanowiły mirydy, czyli gwiazdy 
tego samego typu co Mira. Wprowadze-
nie do astronomii technik fotograficz-
nych i pomiary jasności ciał niebieskich 
w warunkach laboratoryjnych za pomo-
cą fotometrów gwałtownie przyspieszy-
ło rozwój astronomii gwiazdowej. Na 
początku XX w. znano już kilka tysięcy 

gwiazd zmiennych, z czego większość 
odkryli astronomowie (a właściwie astro-
nomki, bo większość zespołu stanowiły 
panie) z Obserwatorium Harwardzkiego. 
Jednym z ważniejszych wyników nauko-
wych uzyskanych w tamtym czasie było 
odkrycie w 1908 r. przez Henriettę Le-
avitt zależności okres-jasność dla pew-
nego typu gwiazd pulsujących, zwanych 
cefeidami. Okazało się, że jaśniejsze 
cefeidy mają też odpowiednio dłuższe 
okresy pulsacji (rys. 1). Dzięki temu od-
kryciu zmierzone okresy można przeli-
czyć na jasności absolutne gwiazd, a stąd 
był tylko krok do zmierzenia odległości 
do galaktyki czy gromady gwiazdowej, 
w której zaobserwowano cefeidy. To 
właśnie dzięki cefeidom Edwin Hubble 
wykonał pierwsze pomiary odległości 
międzygalaktycznych i udowodnił tezę, 
że Wszechświat składa się z niezliczonej 
liczby galaktyk, a kilka lat później wyka-
zał, iż Wszechświat się rozszerza.

OGLE  
wkracza do akcji

Kiedy w 1986 r. profesor Bohdan 
Paczyński opublikował swój słynny arty-
kuł, w którym zaproponował zorganizo-
wanie wielkoskalowego przeglądu nieba 
(patrz artykuł R. Poleskiego o historii 
projektu OGLE w poprzednim numerze 
„Uranii”), znanych było w sumie oko-
ło 40 000 gwiazd zmiennych, skrzętnie 
zebranych przez astronomów rosyjskich 
w Ogólnym Katalogu Gwiazd Zmien-

nych. Profesor Paczyński zaproponował 
regularne obserwacje przynajmniej kilku 
milionów gwiazd w celu wykrycia hipote-
tycznych wtedy zjawisk mikrosoczewko-
wania grawitacyjnego, jednak dodatkową 
korzyścią z takiego przeglądu nieba mia-
ło być odkrycie znacznej liczby gwiazd 
zmiennych. Była to swego rodzaju „poli-
sa ubezpieczeniowa” na wypadek, gdyby 
w projekcie nie udało się odkryć żadnych 
mikrosoczewek grawitacyjnych (które 
zresztą same są gwiazdami zmiennymi).

Praktyka pokazała, że z „polisy” nie 
trzeba było korzystać, bo już w rok od 
rozpoczęcia projektu OGLE, w 1993 r., 
odkryto pierwszy przypadek mikroso-
czewkowania grawitacyjnego. Mimo to, 

Rys. 1. Wpółczesny diagram ilustrujący orygi-
nalne dane Henrietty Leavitt z 1912 r. Przed-
stawione na nim okresy zmienności i jasno-
ści 25 gwiazd z Małego Obłoku Magellana to 
cały materiał, na którym oparła swoje donio-
słe odkrycie

20 lat OGLE

Widok na Obserwatorium Las Campanas z budynku 2,5-m teleskopu Du Pont. Na prawo od środka zdjęcia znajdziemy budynki teleskopu OGLE 
oraz ciemnoczerwony dach Casa Polaca, nad którym widać budynek teleskopu Swope. W centrum zdjęcia, jeden z białych budynków to „Bode-
ga” i trochę wyżej na prawo główny kompleks obserwatorium. Na najwyższej górze stoją dwa bliźniacze teleskopy Magellana
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Rys. 2. Diagram okres-jasność dla gwiazd zmiennych w Wielkim Obłoku Magellana, na podstawie danych OGLE-II i OGLE-III. Cefeidy klasyczne 
i gwiazdy typu RR Lyr układają się wzdłuż dwóch oddzielnych ciągów, zależnie od sposobu pulsowania. Gwiazdy OSARG (opisane w dalszej czę-
ści artykułu) mają po kilka okresów i jednocześnie spełniają kilka zależności (jasno- i ciemnozielone punkty). Również olbrzymy półregularnie 
zmienne i mirydy układają się w parę oddzielnych ciągów, przy czym dodatkowo różnicuje je skład chemiczny atmosfer – inaczej zachowują 
się olbrzymy tlenowe (punkty pomarańczowe), a inaczej węglowe (punkty czerwone). To samo dotyczy gwiazd z długim okresem wtórnym. Tu 
punkty fioletowe to gwiazdy tlenowe, a niebieskie – węglowe. Warto zwrócić uwagę, że okresy gwiazd na diagramie zmieniają się od około 
jednej godziny do kilku lat. Wykres zawiera kilkadziesiąt tysięcy punktów

20 lat OGLE

spędza większość czasu. Pierwsza czynność, jaką muszę „rano” 
(a raczej po wstaniu) wykonać, to sprawdzić dane z poprzedniej 
nocy i przygotować komputer do kolejnej nocy obserwacyjnej. 
Mamy tutaj dwa główne komputery do sterowania teleskopem, 
redukcji i analizy zebranych zdjęć. Trzeci komputer służy celom 
czysto osobistym, w tym przeglądaniu internetu. Oczywiście 
można także podłączyć własnego laptopa. Dzwoni telefon. To 
szef projektu OGLE, prof. Andrzej Udalski, sprawdza, czy wszyst-
ko jest OK, bo zalogowany z Warszawy widzi, że ja zalogować 
się najwyraźniej zapomniałem. Gdyby jednak przypadkiem 
działo się coś niedobrego, także dyrekcja Obserwatorium Las 
Campanas kontroluje sytuację.

Korzystając z chwili czasu, myję nasz samochód, srebrną 
Toyotę Rav4. Pojadę nim na obiad do stołówki mieszczącej się 
w głównym kompleksie Obserwatorium Las Campanas, od-
dalonym o około 2 km. Zanim tam się udam, muszę jeszcze 
pójść pod kopułę teleskopu i włączyć klimatyzację. Na parterze 
budynku teleskopu sprawdzam najpierw ilość i ciśnienie azotu, 
który wolnym strumieniem omiata kamerę CCD, aby nie skra-
plała się na niej rosa. Jeśli będzie go za mało w butli, trzeba 
zamówić kolejną w tzw. „Bodedze”. Mieszczą się tam warsztaty, 
magazyny i lekarz wraz z karetką, którą miałem kiedyś wąt-
pliwą przyjemność przejechać się osobiście. Wąskimi, krętymi 

schodami udaję się na pierwsze piętro. Pod kopułą stwierdzam, 
że teleskop nagrzany jest do +25°C. Klimatyzacja potrafi go 
schłodzić do +16°C, co przyspieszy rozpoczęcie obserwacji, 
gdyż chłodne lustro teleskopu szybciej osiągnie temperaturę 
otoczenia przed obserwacjami.

Dochodzi 18.30, czas obiadu. Uruchamiam samochód i po 
paru minutach jestem w stołówce obserwatorium. Tam już ko-
lejka astronomów i pracowników technicznych z niecierpliwo-
ścią czeka na to, co im na talerz nałoży ich ulubiony kucharz 
Hector. Stołówka ma kilka stołów i może pomieścić około 50 
osób. Dwa z nich są zawsze zajmowane przez astronomów, któ-
rzy w czasie obiadu wymieniają się nowinkami astronomiczny-
mi. Jest dzisiaj cała grupa ludzi instalująca nowy spektrograf 
na jednym z dwóch wielkich 6,5-m teleskopów Magellana. Jest 
Mario Mateo, jeden z pierwszych obserwatorów OGLE, jest też 
Nidia Morell obserwująca dzisiaj na 1-m teleskopie Swope, 
tym samym, na którym zbierane były obserwacje w pierwszej 
fazie OGLE (zob. artykuł Radosława Poleskiego o historii OGLE 
w poprzednim numerze „Uranii”). Jest też kilkoro innych astro-
nomów, w tym para Koreańczyków obserwująca na 2,5-m te-
leskopie Du Pont, oraz Anglik doglądający teleskopu słonecz-
nego. Po obiedzie, pożegnawszy się z kolegami astronomami, 
wymieniając życzenia bezchmurnej nocy, wypełniam zamó-
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obserwacje zebrane w pierwszej fazie 
projektu zostały dość dokładnie przej-
rzane pod kątem poszukiwania gwiazd 
zmiennych. Polscy astronomowie opu-
blikowali wtedy katalogi gwiazd zmien-
nych w centrum Galaktyki, w groma-
dach kulistych ω Centauri i 47 Tuca-
nae oraz w galaktykach karłowatych 
w Strzelcu i Rzeźbiarzu.

Jednak prawdziwy przełom w dzie-
dzinie gwiazd zmiennych nastąpił wraz 
z rozpoczęciem drugiej fazy projek-
tu (OGLE-II), kiedy obserwacje roz-
począł Teleskop Warszawski w Chile. 
Naukowcy związani z OGLE odkryli 
tysiące cefeid, zmiennych długookre-
sowych, układów zaćmieniowych czy 
gwiazd typu RR Lyrae. Jednym z celów 
obserwacyjnych projektu stały się dwie 
pobliskie galaktyki: Wielki i Mały Ob-
łok Magellana. Oba te obiekty spełniają 
wyjątkowo ważną rolę we współczesnej 
astrofizyce, ponieważ są na tyle bliskimi 
galaktykami, że bez trudu można w nich 
obserwować z Ziemi pojedyncze gwiaz-
dy. Jednocześnie są na tyle daleko, że 
gwiazdy w każdej z tych galaktyk można 
traktować tak, jakby znajdowały się w tej 
samej odległości od nas. Szczególnie 
Wielki Obłok Magellana okazał się po-
ligonem doświadczalnym dla testowania 
różnych wskaźników odległości między-
galaktycznych, stając się niejako miarką 
kosmicznej skali odległości. Obserwacje 
OGLE-II przyniosły m.in. największy 
zbiór cefeid klasycznych w Wielkim Ob-

łoku Magellana, co pozwoliło precyzyj-
nie skalibrować tworzoną przez nie za-
leżność okres-jasność (rys. 2). Kalibracja 
OGLE została następnie wykorzystana 
w wielkim projekcie realizowanym za 
pomocą Teleskopu Kosmicznego Hu-
bble’a (tzw. HST Key Project), którego 
celem było dokładne wyznaczenie sta-
łej Hubble’a. Można więc powiedzieć, 
że znaczna część naszej obecnej wiedzy 
kosmologicznej opiera się na pomiarach 
projektu OGLE.

W trzeciej fazie OGLE liczba mo-
nitorowanych fotometrycznie gwiazd 
zwiększyła się o rząd wielkości, do 400 
milionów obiektów, i proporcjonalnie 
zwiększyła się także liczba wykrywanych 
gwiazd zmiennych. Katalog Gwiazd 
Zmiennych OGLE-III, chociaż wciąż 
w fazie powstawania, jest już największym 
zbiorem gwiazd zmieniających jasność, 
jaki powstał w dziejach astronomii. Liczy 
obecnie około 200 tys. obiektów róż-
nych typów w Obłokach Magellana oraz 
w kierunku na centrum Drogi Mlecznej. 
W zasadzie każda kolejna część katalogu 
OGLE zawiera największą liczbę gwiazd 
zmiennych danego typu znalezioną do-
tychczas w jakiejkolwiek galaktyce (łącz-
nie z naszą Drogą Mleczną) czy groma-
dzie gwiazdowej. Na przykład 84 cefeidy 
anomalne odkryte przez nas w LMC 
podwoiły liczbę cefeid anomalnych zna-
nych w całym Wszechświecie. Często 
opublikowane przez OGLE listy gwiazd 
zmiennych są dłuższe niż lista wszyst-

kich obiektów danego typu dotychczas 
odkrytych. Projekt OGLE udostępnia 
społeczności astronomicznej nie tylko 
listy gwiazd wraz z ich podstawowymi 
parametrami, ale także wszystkie zebra-
ne przez nas dane fotometryczne, dzięki 
czemu każdy może przeprowadzać wła-
sne analizy wybranych obiektów. Dostęp 
do Katalogu Gwiazd Zmiennych OGLE 
jest możliwy przez stronę ogle.astrouw.
edu.pl. Rysunek 3 przedstawia kilkana-
ście przykładowych krzywych blasku 
gwiazd zmiennych różnych typów, uzy-
skanych z danych OGLE.

Sztuka dla sztuki?
Można zadać pytanie, czy dalsze po-

większanie katalogów gwiazd zmiennych 
ma jeszcze sens? Czy nie stało się to po 
prostu sztuką dla sztuki? Czy odkry-
wanie kolejnych obiektów zmiennych 
wnosi coś nowego do naszej wiedzy 
astrofizycznej? Przykład odkryć doko-
nywanych przez OGLE dobitnie poka-
zuje, że odpowiedź na ostatnie pytanie 
jest pozytywna. W każdej kolejnej części 
katalogu, oprócz listy gwiazd zmiennych, 
przedstawiane są nowo odkryte własno-
ści prezentowanych obiektów oraz cieka-
we, bardzo rzadko spotykane lub wręcz 
wcześniej nieznane rodzaje zmienności 
gwiazdowej. Na przykład dane pocho-
dzące z polskiego przeglądu nieba po-
zwoliły wyodrębnić zupełnie nowy typ 
zmiennych długookresowych, nazwa-
nych czerwonymi olbrzymami o małych 

20 lat OGLE

Na pierwszym planie jest widoczny budynek teleskopu OGLE,  
domek obserwatora z czerwonym dachem oraz nasz samochód.  
W oddali widać budynek 2,5-m teleskopu Du Pont
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amplitudach OGLE (ang. OGLE small 
amplitude red giants, w skrócie OSARG 
– zielone punkty na rys. 2). 

Aby zilustrować, jak dane OGLE 
rozwijają naszą wiedzę o własnościach 

gwiazd, weźmy dla przykładu zmienne 
długookresowe, czyli pulsujące czerwo-
ne olbrzymy. Tradycyjnie, zmienne dłu-
gookresowe dzieli się na mirydy i zmien-
ne półregularne. Jak już wspomnieliśmy, 

obiekty tego typu były pierwszymi gwiaz-
dami regularnie zmiennymi znanymi 
ludzkości, a jednak wiedza o nich do nie-
dawna była bardzo skromna. Wynikało 
to z tego, że badania nad zmiennymi dłu-

Rys. 3. Przykładowe krzywe zmian blasku różnych gwiazd zmiennych. W pierwszej kolumnie pokazane są zmienne zaćmieniowe (od góry: 
2 układy rozdzielone, półrozdzielony i kontaktowy), w drugiej gwiazdy pulsujące (od góry: gwiazda typu RR Lyrae, cefeida, zmienna półregularna 
i miryda), w trzeciej zmienne nieregularne
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wienie na kanapki na następną noc. Jednocześnie odbieram 
kanapki zamówione wczoraj oraz „lecie” (hiszp. leche), czyli 
butelkę mleka. Przyda się ono do kawy, którą na pewno później 
wypiję, aby wytrwać 10 godzin przed komputerem, obserwując 
do białego rana.

Mając chwilę czasu, zamiast do budynków OGLE, jadę samo-
chodem zwiedzić dwa bliźniacze teleskopy Magellana ulokowa-
ne na jednej z najwyższych gór w okolicy. Ze szczytu, w jedną 
stronę widać w oddali teleskop OGLE i na zachodzie zbliżające 
się do horyzontu Słońce. Niedaleko zauważam grzbiet górski, 
na którym błyszczy kilkanaście pozornie maleńkich kopuł. To 
Obserwatorium La Silla. Po przeciwnej stronie, na horyzoncie 
górują sześciotysięczniki na granicy z Argentyną, a pod nimi, 
bliżej na południe, jest kompleks Obserwatorium Las Campa-
nas, w tym m.in. stołówka, biblioteka, hotel, sala konferencyjna 
i gimnastyczna. Za nimi szczyt wysokiej góry, który został wysa-
dzony w powietrze 23 marca 2012 r. Kosztem 700 mln dolarów 
zostanie tam zbudowany teleskop nowej generacji – 24-metro-
wy (7 luster po 8,4 m każde) Wielki Teleskop Magellana (ang. 
The Giant Magellan Telescope, GMT).

Słońce już prawie dotyka horyzontu. Docieram samochodem 
do budynku teleskopu OGLE. Krętymi schodami idę na górę. 
Wyłączam klimatyzację i rozsuwam szczelinę kopuły, przez któ-

rą światło gwiazd będzie wpadać do środka. Aby temperatura 
w kopule jak najbardziej zrównała się z temperaturą otoczenia, 
otwieram „żaluzje” w małych okienkach rozmieszczonych do-
okoła kopuły. Ostatnia rzecz, jaką wykonuję przy teleskopie, to 

Monitory komputera sterującego teleskopem OGLE – obserwator oglą-
da je całą noc. Stąd ma pełną kontrolę nad tym, co jest obserwowane, 
czy kamera CCD zachowuje się poprawnie, jaka jest pogoda i niebo 
nad nami
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gookresowymi wymagają prowadzenia 
wieloletnich obserwacji, co było możliwe 
dla pojedynczych obiektów, ale nie dla 
dużej liczby gwiazd jednocześnie. Dopie-
ro w 1981 r. astronomowie stwierdzili że 
u miryd występuje zależność pomiędzy 
okresem a jasnością, podobna do zależ-
ności spełnianej przez cefeidy. W 1996 r. 
zauważono, iż również zmienne półregu-
larne układają się wzdłuż jednej linii na 
diagramie okres-jasność. Jednak przełom 
w tej dziedzinie nastąpił kilka lat później, 
kiedy projekt OGLE opublikował wielo-
letnie obserwacje kilkudziesięciu tysięcy 
zmiennych długookresowych. Okazało 
się, że czerwone olbrzymy spełniają nie 
dwie, ale przynajmniej kilkanaście nakła-
dających się na siebie zależności okres-ja-
sność (zielone, czerwone i pomarańczo-
we punkty na rys. 2). 

A oto inny przykład. Jednym z cie-
kawszych, choć wciąż nierozwiązanych 
zagadnień badanych dzięki danym 
OGLE jest tzw. długi okres wtórny (fio-
letowe i niebieskie punkty na rys. 2). Ta 
dodatkowa periodyczność jest widoczna 
u przynajmniej 30% zmiennych dłu-
gookresowych i, chociaż nasze badania 
pozwoliły wykluczyć niektóre hipotezy 
dotyczące pochodzenia tego zjawiska, 
wciąż nie wiadomo, jaki fizyczny mecha-
nizm odpowiada za długi okres wtórny 
w czerwonych olbrzymach.

Katalog Gwiazd Zmiennych OGLE 
jest masowo wykorzystywany przez 
astronomów z całego świata do badania 

zarówno samych gwiazd, jak i środowi-
ska, w którym się one znajdują. Okazuje 
się, że często dopiero wielki zbiór gwiazd 
danego typu pozwala dostrzec pew-
ne statystyczne własności, których nie 
udało się zauważyć wcześniej. W wiel-
kich próbkach gwiazd zmiennych jest 
też większa szansa odkrycia obiektów 
szczególnie ciekawych z astrofizycznego 
punktu widzenia.

Jak rodzynki w cieście
W ogromnych bazach danych ze-

branych przez OGLE można znaleźć, 
jak rodzynki w cieście, wyjątkowo rzad-

kie rodzaje gwiazd zmiennych, a nawet 
zjawiska nieznane wcześniej nauce. Na 
przykład wśród cefeid klasycznych od-
kryliśmy zupełnie nowy rodzaj zmien-
nych dwumodalnych (czyli gwiazd 
pulsujących jednocześnie z dwoma 
okresami – w tym przypadku w pierw-
szym i trzecim modzie harmonicznym). 
Odkryliśmy także dziesięć przypadków 
niezwykle rzadko spotykanych cefeid 
trójmodalnych. Tego typu obiekty zna-
komicie nadają się do testowania teorii 
pulsacji i ewolucji gwiazd. Z kolei cefeidy 
klasyczne pulsujące wyłącznie w drugim 
modzie harmonicznym są znane prak-
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Rys 4. Góra: krzywe blasku w filtrze I cefeidy w układzie zaćmieniowym OGLE-LMC-CEP-0227. 
Dół: krzywe blasku w filtrze I pseudogwiazdy RR Lyrae w układzie zaćmieniowym OGLE-BL-
G-RRLYR-02792. Krzywe pulsacyjne i zaćmieniowe zostały rozdzielone i zaprezentowane na 
oddzielnych diagramach

Krzyż Południa, mgławica Worek Węgla i Droga Mleczna 
nad otwartą kopułą teleskopu OGLE
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tycznie wyłącznie dzięki obserwacjom 
OGLE. Niemal sto takich obiektów zo-
stało odkrytych w danych OGLE, a tyl-
ko jeden (i to niepewny) przykład tego 
typu gwiazdy znany był z wcześniejszych 
przeglądów nieba.

Z wielkiej bazy danych fotometrycz-
nych OGLE udało się nam wyłowić 
szereg gwiazd pulsujących, będących 
składnikami zaćmieniowych układów 
podwójnych. Obiekty te są niezwykle 
cenne z astrofizycznego punktu widze-
nia, ponieważ mogą posłużyć do nieza-
leżnej kalibracji gwiazd pulsujących jako 
wskaźników odległości. Umożliwiają 
także bezpośredni pomiar mas i roz-
miarów gwiazd pulsujących, co pozwa-
la przetestować naszą wiedzę na temat 
budowy wewnętrznej i ewolucji gwiazd. 
Badaniem tego typu obiektów zajmuje 
się członek zespołu OGLE Grzegorz 
Pietrzyński, w ramach międzynarodowe-
go programu naukowego „Araucaria”. 
OGLE-LMC-CEP-0227 (rys. 4 góra) to 
katalogowa nazwa cefeidy klasycznej, dla 
której po raz pierwszy w historii udało 
się precyzyjnie (z dokładnością do 1%) 
zmierzyć masę. Było to o tyle istotne 
osiągnięcie, że od kilkudziesięciu lat 
utrzymywała się rozbieżność pomiędzy 
masami cefeid szacowanymi z teorii pul-
sacji i teorii ewolucji gwiazd. Pietrzyński 
wraz ze swoją grupą ostatecznie rozstrzy-
gnął ten spór, przyznając rację astrofizy-
kom modelującym pulsacje gwiazd.

Zespół OGLE poszukuje także 

zmiennych pulsujących typu RR Lyrae 
w układach zaćmieniowych. Pomimo 
tego, że gwiazdy RR Lyrae dość po-
wszechnie występują w naszej i w innych 
galaktykach, astronomowie dotychczas 
nie zaobserwowali ani jednego przypad-
ku tego typu obiektu w układzie podwój-
nym zaćmieniowym, a więc nie mieli 
możliwości bezpośredniego zmierzenia 
mas i rozmiarów tych ważnych wskaźni-
ków odległości kosmicznych. I tu znowu 
z pomocą przyszła ogromna baza ob-
serwacyjna zebrana w ramach polskiego 
przeglądu nieba. Wśród kilkudziesięciu 
tysięcy gwiazd RR Lyrae odkrytych przez 

Rys. 5. Diagram okres-jasność dla trzech podgrup cefeid II typu oraz osobliwych gwiazd W Vir-
ginis. Tych ostatnich nie należy mylić z cefeidami anomalnymi (bordowe punkty na rys. 2)

OGLE zauważyliśmy kilka obiektów, 
które oprócz charakterystycznych zmian 
blasku spowodowanych pulsacjami wy-
kazują także zmienność zaćmieniową. 
Jedna z tych gwiazd, OGLE-BLG-RR-
LYR-02792 (rys. 4 dół) została niedaw-
no zbadana spektroskopowo przez gru-
pę Grzegorza Pietrzyńskiego. Jakież było 
zdumienie całego zespołu, gdy okazało 
się, że OGLE-BLG-RRLYR-02792 nie 
jest gwiazdą RR Lyrae, choć fotome-
trycznie niczym nie różni się od obiek-
tów tego typu! Jednak zmierzona masa 
tej gwiazdy wynosi zaledwie 0,26 masy 
Słońca – przynajmniej dwa razy za mało, 
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zdjęcie z niego „czapki”, czyli skórzanego nakrycia, które nie 
dopuszcza do zakurzenia się filtrów. Schodzę w dół i jeszcze raz 
sprawdzam butlę z azotem. Obok znajduje się „white room”. To 
pokój, gdzie stoi kilka komputerów bezpośrednio wydających 
polecenia teleskopowi i kamerze, a które z kolei odbierają pole-
cenia z komputerów w domku obserwatora. Obok są też cztery 
kompresory chłodziarek, które obniżają temperaturę kamery 
do –150°C. Niska temperatura kamery CCD zmniejsza szum 
na zdjęciach, przez co zawierają one więcej szczegółów. Prze-
łączam wszystkie pstryczki uruchamiające teleskop i kopułę 
i sprawdzam jeszcze, czy mała klimatyzacja chłodzi pomiesz-
czenie. Wszystko wydaje się być w porządku, więc przechodzę 
do budynku obserwatora.

Już od wejścia na komputerze sterującym witają mnie dwa 
zielone światełka. Uff, wszystko jest w porządku, gdyż jedna sy-
gnalizuje, że mam kontrolę nad kopułą, a druga, że władam 
teleskopem. Czasami niestety zdarza się, że jedna lub obie 
świecą się na czerwono i trzeba szukać przyczyny, uruchamiać 
teleskop lub kopułę od nowa. Za oknem zaczyna się ściem-
niać. Uruchamiam więc skrypt, który wykona dla mnie serię 
zdjęć tzw. biasów. Będą one potrzebne później w analizie zdjęć 
astronomicznych. Na szczęście są to zdjęcia o zerowym czasie 
naświetlania i bez otwierania migawki (tak naprawdę to zdję-

cia szumu kamery), więc mogę je wykonać w dowolnej chwili. 
Po dwóch minutach zdjęcia są już gotowe. Czas na wykonanie 
drugiej serii zdjęć korekcyjnych. Zerkam na komputer, na czę-
sto odświeżane zdjęcie całego nieba nade mną i widzę, że nie 
ma ani jednej chmurki. Uruchamiam następny skrypt, który 
wykona zdjęcia „płaskiego pola”. Są to zdjęcia jeszcze jasne-
go, jednolitego, a więc czystego nieba. Na takim zdjęciu każdy 
ciemniejszy obszar zazwyczaj oznacza pyłek na filtrze lub ka-
merze, przez co mniej światła dociera na niektóre piksele ka-
mery. Wykonanie skryptu zabiera parę minut. Gdy zdjęcia są 
gotowe, sprawdzam ich jakość kolejnym programem i jeśli są 
dobre, będą użyte dzisiejszej nocy w analizie zebranych zdjęć 
astronomicznych.

Jest już na tyle ciemno, że w końcu mogę zacząć ustawiać 
teleskop. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy tele-
skop patrzy tam, gdzie powinien. Wybieram z listy w kompu-
terze w miarę jasną gwiazdę, na którą teleskop za chwilę sam 
się nastawi i zrobi jej zdjęcie. Sprawdzam, czy gwiazda jest 
na jednym z dwóch środkowych detektorów mozaiki CCD. Po 
chwili widzę, że jest ona we właściwym miejscu, klikam na 
nią myszką, pokazując tym samym teleskopowi, gdzie gwiaz-
da się znajduje. Teraz zna on już dokładne współrzędne na 
niebie.
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aby w jej jądrze mogły zachodzić reak-
cje jądrowe przemiany helu w węgiel 
i tlen, czego spodziewamy się w gwiaz-
dach RR Lyrae. Zagadkę podobieństwa 
OGLE-BLG-RRLYR-02792 do gwiazd 
RR Lyrae wyjaśnia założenie, że obiekt 
ten jeszcze niedawno był czerwonym 
olbrzymem z rozległą i rzadką otoczką, 
która została wessana przez towarzysza 
gwiazdy. Pozostała część gwiazdy ma 
zbyt małą masę, aby w jej wnętrzu mogły 
trwać reakcje jądrowe, dlatego ostatecz-
nie obiekt stanie się wkrótce helowym 
białym karłem. Zespół OGLE „przyła-
pał” tę gwiazdę, gdy przeistaczając się 
w białego karła, na jakiś czas staje się nie-
stabilna i pulsuje. Innymi słowy, widzimy 
ją w momencie, gdy w trakcie wędrówki 

na diagramie Hertz-
sprunga-Russella od 
obszaru czerwonych 
olbrzymów do bia-
łych karłów przeci-
na pas niestabilności 
pulsacyjnej. Interesu-
jącym zagadnieniem 
jest to, ile jeszcze ta-
kich pseudogwiazd 
RR Lyrae znajduje się 
w katalogach? Wciąż 
też czekamy na od-
krycie prawdziwej 
gwiazdy RR Lyrae w 
układzie podwójnym. 
Być może taki obiekt 
zostanie znaleziony 

w danych zbieranych podczas aktualnie 
trwającego etapu projektu – OGLE-IV?

Nowe typy gwiazd pulsujących
W Katalogu Gwiazd Zmiennych 

OGLE znajdują się też cefeidy II typu – 
„starsze siostry” cefeid klasycznych. Na 
cefeidy II typu składają się trzy rodzaje 
gwiazd pulsujących: typu BL Herculis 
– o najkrótszych okresach, W Virginis 
– o pośrednich okresach i RV Tauri – 
o najdłuższych okresach pulsacji (rys. 5).  
Jednym z ważniejszych wyników OGLE 
w tej dziedzinie było odkrycie zupełnie 
nowej kategorii cefeid II typu, którą na-
zwaliśmy osobliwymi gwiazdami W Vir-
ginis. Obiekty te różnią się od typowych 
gwiazd W Virginis jasnościami, bar-
wami i kształtami krzywych zmian bla-
sku. W dodatku, w przeciwieństwie do 
gwiazd RR Lyrae, większość z nich znaj-
duje się w układach podwójnych, co ob-
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Rys. 6. Krzywa blasku I gwiazdy typu BL Herculis z podwojeniem 
okresu. Co drugi cykl pulsacji zmienia się amplituda i kształt krzy-
wej blasku. Czerwone poziome linie pokazują maksymalne jasno-
ści w kolejnych cyklach

Rys. 7. Krzywe blasku I sześciu zmiennych elipsoidalnych o ekscentrycznych orbitach. Widocz-
ne zmiany jasności są spowodowane odkształceniem czerwonego olbrzyma od symetrii sfe-
rycznej przez towarzyszącą mu gwiazdę

Jest godzina 21.15. Mały Obłok Magellana jest już za nisko, 
aby go obserwować, więc dzisiejsze obserwacje rozpocznę od 
obszaru położonego nieco nad nim – to tak zwany Most Magel-
lana (ang. Magellanic Bridge, co my skracamy do MBR) łączący 
oba Obłoki Magellana. Przy polu widzenia naszej kamery, któ-
re wynosi 1,4 stopnia kwadratowego, ten obszar o rozmiarach 
około 16° × 4° udaje nam się sfotografować, dzieląc go na 47 
pól. Ustawiam teleskop na pole MBR100 (pola MBR ponume-
rowane są od MBR100 do MBR146). Ponieważ teleskop patrzy 
teraz na zupełnie inną część nieba niż ta, gdzie poprzedniej 
nocy została ustawiona ostrość, to muszę ją na nowo ustawić. 
Teleskop wyposażony jest w elektroniczny system ogniskowa-
nia, więc wybieram zakres ostrości, w jakim teleskop wykona 
serię zdjęć. Spośród 10 zrobionych zdjęć wybiorę jedno naj-
ostrzejsze i dla odpowiadającej mu wartości wstępnie ustawię 
ognisko teleskopu. Mozaikowa kamera ma duże pole widzenia. 
Jeśli nie ustawi się ostrości dokładnie, to pomimo że na środko-
wych detektorach gwiazdy będą ostre, w rogach kamery mogą 
być rozciągnięte. Kilka razy poprawiam delikatnie ostrość tak, 
aby zarówno w rogach, jak i w środku mozaiki pojawiły się ostre 
gwiazdy-kropki. Oczywiście, niezależnie od tego jak bardzo 
będę się starał, jeśli atmosfera jest wzburzona, to najlepsza 
ostrość będzie zależna od intensywności drgań powietrza. Mie-

rzę gwiazdy programem. Ich średnica to niecałe 6 pikseli, co 
odpowiada około 1,4 sekundy łuku. Za dobrze nie jest, ale źle 
też nie. Często zdarzają się noce z gwiazdami 3–4 pikselowy-
mi (<1”), a nie zapisujemy zdjęć, jeśli gwiazdy mają 8 pikseli 
i więcej (>2”). 

Jest godzina 21.35. Uruchamiam pierwszy skrypt obser-
wacyjny (ang. batch), który automatycznie wykona zdjęcia 
dziewięciu pierwszych pól MBR. Czas naświetlania zdjęcia to 
150 s, do tego doliczyć należy 20 s na odczytanie zdjęcia po za-
mknięciu migawki i 10 s na ustawienie teleskopu na następne 
pole, dlatego obserwacja jednego pola trwa 3 minuty. Po nich 
słyszę kobiecy głos z komputera mówiący „exposure ended”, 
czyli zdjęcie zrobione. Do końca skryptu słyszę to jeszcze osiem 
razy, a na końcu „batch ended”, czyli koniec serii. Sprawdzam 
ostrość – gwiazdy mają rozmiar niecałych 5 pikseli, warunki ob-
serwacyjne się polepszają. Uruchamiam drugi skrypt, kolejne 
dziewięć pól wykonuje się przez następne pół godziny. W innym 
okienku włączam program do redukcji zdjęć. Każde zrobione 
dzisiaj zdjęcie będzie teraz na drugim komputerze poprawiane 
o efekty związane z czułością pikseli i szumem kamery. Szybko 
zerkam jeszcze na kolejne okienko z temperaturą kamery CCD. 
Wszystkie wskaźniki pokazują około –150°C – kamera działa 
poprawnie.
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jawia się w postaci dodatkowych zaćmień 
lub zmienności elipsoidalnej. Układów 
podwójnych jest wśród  nich tak dużo, 
że można zaryzykować twierdzenie, iż 
pulsacje osobliwych gwiazd W Virginis 
są w jakiś sposób spowodowane przez 
podwójność. Aktualnie trwają intensyw-
ne badania tego typu obiektów.

Innym ciekawym wynikiem było od-
krycie dwóch gwiazd typu BL Herculis 
z podwojeniem okresu. Kształt ich krzy-
wych blasku zmienia się naprzemiennie 
co drugi cykl pulsacji (rys. 6). Zjawisko 
to zostało teoretycznie przewidziane nie-
mal 20 lat temu przez J. Roberta Buchle-
ra z University of  Florida i Pawła Mo-
skalika z warszawskiego Centrum Astro-
nomicznego im. Mikołaja Kopernika, 
jednak próby zaobserwowania podwo-
jenia okresu w rzeczywistych gwiazdach 
BL Herculis kończyły się do tej pory fia-
skiem. Dopiero w największym na świe-
cie zbiorze gwiazd tego typu, odkrytych 
przez OGLE, udało się znaleźć przykła-
dy takiego zachowania. Z jednej strony 
potwierdziło to przewidywania teorii 
pulsacji gwiazd, a z drugiej umożliwiło 
dodatkowe, szczegółowe badania budo-
wy i składu chemicznego tych obiektów.

Zagadkowe układy podwójne
Zespół OGLE opublikował ogrom-

ne zbiory gwiazd zmiennych zaćmie-
niowych. Wykorzystując te dane, Ronald 
Mennickent z Univesidad de Concep-
ción w Chile odkrył zupełnie nowe, 

zagadkowe zjawisko. Zauważył on, że 
niektóre zmienne zaćmieniowe wykazują 
dodatkowy okres, który jest średnio 33 
razy dłuższy od okresu orbitalnego ukła-
du gwiazd. Pochodzenie tego długiego 
okresu do dzisiaj nie znalazło ostatecz-
nego wyjaśnienia, choć wydaje się, że ma 
on coś wspólnego z dyskiem akrecyjnym 
w układzie. Badania tych tzw. zmiennych 
dwuokresowych trwają.

W bazach danych OGLE często 
znajdujemy gwiazdy zmieniające jasność 
w sposób, który nie od razu znajduje fi-
zyczne wyjaśnienie. Na przykład kilka lat 
temu wyodrębniliśmy kilkaset krzywych 

blasku, które wyglądają tak jak na rys. 7. 
Okresy tych obiektów wynoszą od kilku 
miesięcy do kilku lat, a ich barwy wska-
zują, że mamy do czynienia z gwiazdami 
chłodnymi. Zagadkę pochodzenia ta-
kich krzywych blasku wyjaśnił Bohdan 
Paczyński. Są to elipsoidalne czerwone 
olbrzymy, będące składnikami układów 
podwójnych o silnie ekscentrycznych 
orbitach. Choć układy są ciasne, nie do-
chodzi do zaćmień, ponieważ nachyle-
nie orbity jest zbyt małe. Obserwowane 
zmiany jasności wywołane są obrotem 
gwiazdy, odkształconej przez grawitacyj-
ne oddziaływanie towarzysza. Ponieważ 

Lista opublikowanych dotychczas części Katalog Gwiazd Zmiennych OGLE-III

Typ gwiazd zmiennych Środowisko Liczba gwiazd 
Cefeidy klasyczne LMC 3 375 

SMC 4 630 
GB 32 

Cefeidy II typu LMC 203 
SMC 43 
GB 335 

Cefeidy anomalne LMC 83 
Gwiazdy RR Lyrae LMC 24 906 

SMC 2 475 
GB 16 836 

Zmienne długookresowe LMC 91 995 
SMC 19 384 

Gwiazdy δ Scuti LMC 2 786 
Gwiazdy R Coronae Borealis LMC 23 
Zmienne dwuokresowe LMC 125 
Zmienne zaćmieniowe LMC 26 121 

LMC – Wielki Obłok Magellana, SMC – Mały Obłok Magellana, GB – zgrubienie centralne Galaktyki

O godzinie 22.30, zanim uruchomię następny skrypt dla pól 
MBR, szybko przechodzę do jednego pola w Wielkim Obłoku 
Magellana, w którym znajduje się bardzo interesujący układ za-
ćmieniowy, będący w tym tygodniu w jednym z dwóch zaćmień. 
Ponieważ gwiazda ta posłuży nam do pomiaru fundamental-
nych parametrów gwiazd oraz odległości do Wielkiego Obłoku 
Magellana, więc to pole ma wysoki priorytet i obserwuję je dwa 
razy na noc. Zaćmienie trwa około tygodnia, więc zbierzemy 
wystarczająco dużo pomiarów w tym czasie. Sprawdzam szyb-
ko ustawienie teleskopu na jasnej gwieździe, ostrość w filtrze 
V i w filtrze I i wykonuję po jednym zdjęciu w każdym z nich. 
Wracam do Mostu Magellana i co pół godziny uruchamiam trzy 
kolejne skrypty. O północy wszystkie pola MBR są zrobione. 
Warto zaznaczyć, że każde pole to 32 osobne zdjęcia robione 
jednocześnie, każde o rozmiarze 8 megapikseli. W czasie 2,5 
godz. zrobiłem 1504 zdjęcia, a każde z nich skompresowane 
to 7 MB, więc całość zebranych danych zajmuje już do tej pory 
ponad 10 GB.

Następnym obiektem obserwacji będzie Wielki Obłok Magel-
lana (ang. Large Magellanic Cloud, LMC). Ponownie sprawdzam 
i poprawiam ustawienie teleskopu na jednej z jasnych gwiazd 
z listy oraz ostrość. Pierwszy skrypt LMC rozpoczynam o 00.17 
i potrwa on około 25 min, gdyż zawiera osiem pól. Uchylam 

okno, które zasłonięte jest grubą kotarą, aby światło nie wydo-
stawało się na zewnątrz. Do jednej ręki biorę statyw, do drugiej 
aparat i wychodzę przed domek obserwatora zrobić kilka zdjęć 
nocnego nieba z długim czasem naświetlania. Jest ciemno, bar-
dzo ciemno. Przez dłuższy czas nic nie widzę. Przez uchylone 
okno słyszę „exposure ended” – kolejna fotografia pola w LMC 
jest skończona. W końcu zaczynam coś widzieć. Jeszcze 10 
min zajmie mi całkowite przyzwyczajenie się do kompletnych 
ciemności panujących tutaj. Rozstawiam statyw i montuję na 
nim aparat. Niebo jest piękne, wręcz idealne. Życzę wszystkim 
miłośnikom nieba i astronomom zawsze takiego! Nisko nad po-
łudniowym horyzontem widzę maleńką mgiełkę, to Mały Obłok 
Magellana. Nad nim kolejna większa mgiełka – to Wielki Obłok 
Magellana, na który właśnie celuje teleskop. Przez okno słyszę 
„exposure ended” i „batch ended” – teleskop zakończył wykony-
wanie pierwszego skryptu. Pospiesznie idę do środka i urucha-
miam drugą serię, sprawdzając ostrość gwiazd na detektorach 
w środku i na brzegach pola. Teleskop wykonuje ładne zdjęcia 
z gwiazdami o średnicy 4,5 piksela. Biorę lornetkę i wychodzę 
ponownie na zewnątrz. Wzrok przyzwyczaja się już dużo szyb-
ciej, gdyż tylko przez krótką chwilę zerkałem na komputer. Po 
kilku minutach widzę już niebo w całej okazałości. Ustawiam 
aparat na południowy biegun nieba i uruchamiam go pilotem. 
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Rys. 8. Góra: wycinek nieba wokół Nowej Scorpii 2008 – przed wybuchem (po lewej) i w mak-
simum wybuchu (po prawej). Dół: krzywa blasku gwiazdy I uzyskana przez OGLE w latach 
2001–2012. Duży rozrzut punktów widoczny przed wybuchem w 2008 r. jest spowodowany 
zmiennością zaćmieniową układu podwójnego. Wstawki przedstawiają sfazowane krzywe bla-
sku z roku 2004 oraz z roku 2007 (tuż przed wybuchem). W tym czasie skrócił się okres orbi-
talny układu i bardzo zmienił się kształt krzywej blasku – o ile w 2004 r. w każdym cyklu wy-
stępowały 2 maksima i 2 minima, to w roku 2007 było już po jednym maksimum i minimum

orbita układu podwójnego ma kształt 
spłaszczonej elipsy, deformacja gwiazdy 
zmienia się w zależności od wzajem-
nej odległości obu składników układu, 
co zmienia amplitudę zmian jasności. 
Z krzywych blasku można też odczytać 
jak, zgodnie z II prawem Keplera, zmie-
nia się prędkość składników na orbicie 
oraz jakie jest położenie orbity wzglę-
dem obserwatora. Zagadką pozostaje, 
dlaczego wśród czerwonych olbrzymów 
obserwuje się tak dużo ciasnych ukła-
dów podwójnych o ekscentrycznych or-
bitach. Teoretycy spodziewają się raczej, 
że orbity tego typu systemów powinny 
dość szybko przybrać kształt zbliżony 
do okręgu, tymczasem obserwowana 
w OGLE liczba układów ekscentrycz-
nych przeczy tym przewidywaniom.

Gwiazdy łączą się  
na naszych oczach

Bardzo ciekawym wynikiem, poka-
zującym zalety strategii długotermino-
wych obserwacji nieba przez projekt 
OGLE, było odkrycie przez Romualda 
Tylendę z CAMK w Toruniu pierwsze-
go przypadku zlania się w jedną dwóch 
gwiazd, tworzących wcześniej ciasny 
układ podwójny. Chodzi o obiekt znany 
jako Nova Scorpii 2008 lub V1309 Sco, 
którego wybuch był obserwowany wła-
śnie w 2008 r. Dla zdecydowanej więk-
szości gwiazd nowych regularne, ciągłe 
obserwacje prowadzi się dopiero po ich 
odkryciu, czyli po rozbłysku. Jednak dla 

Równocześnie przez lornetkę podziwiam Mały Obłok Magellana 
i śliczną gromadę kulistą 47 Tucanae, znajdującą się tuż obok. 
Przez okno brzmi kolejne „exposure ended”. Słyszę ruch kopuły, 
która obraca się wraz z teleskopem na następne pole. Właśnie 
przypominam sobie, aby pójść do budynku teleskopu i spraw-
dzić stan butli z azotem. Wskaźniki wyglądają tak, jak powinny, 
słyszę również delikatny syk uchodzącego gazu. Wszystko jest 
w najlepszym porządku, co zresztą i tak kontroluję, oglądając 
wykonywane zdjęcia. Gdyby azot się skończył, para wodna szyb-
ko skropliłaby się na kamerze i zdjęcia wyszłyby zamazane. Po 
wyjściu z budynku teleskopu kieruję lornetkę na Wielki Obłok 
Magellana. Co za widoki!!! Kończę naświetlanie zdjęcia apara-
tem i kieruję go na południową część nieba. Pstryk i migawka 
otwarta. Następne zdjęcie jest w drodze. 

Podziwiając niebo, słyszę… przejeżdżający pociąg? Cięża-
rówkę? I wyraźnie czuję drganie ziemi. A przecież do drogi jest 
daleko, a najbliższe miasto jest 80 km stąd. Szybko orientuję 
się, że drobne, 60-sekundowe drgania i dźwięki przemieszcza-
jące się z jednej strony gór na drugą, to trzęsienie ziemi. Wy-
czytałem późnej w internecie, że nie było ono zbyt silne, a epi-
centrum wypadło kilkaset kilometrów stąd. Biegnę szybko do 
domku obserwatora i zatrzymuję ekspozycję. Na jasnej gwieź-
dzie sprawdzam, czy ustawienie teleskopu nie zmieniło się i 

uruchamiam ten sam skrypt od pola, którego naświetlanie 
przerwałem. Wychodzę na zewnątrz. Nad południowym ho-
ryzontem pięknie prezentuje się Krzyż Południa. Nastawiam 
aparat, robię kilka zdjęć, po czym wracam z całym sprzętem 
do budynku. Około godziny 1.00 zasiadam do „nocnego lun-
chu”, który dzień wcześniej zamówiłem w stołówce. Po lunchu 
piję kawę i zabieram się za pisanie artykułu o odkryciu nowych 
kwazarów za Małym Obłokiem Magellana w danych OGLE. Co 
kilka minut myśli moje są przerywane słowami „exposure en-
ded” i „batch ended”. Co i rusz przesiadam się więc z laptopa 
na komputer sterujący OGLE, sprawdzając jakość zdjęć. 

Do godziny 3.30 wykonuję jeszcze kilka serii dla pól 
w Wielkim Obłoku Magellana. Do tej pory zrobiłem kolejne 
2048 zdjęć (64 pola), czyli zebrałem około 14 GB danych. To 
łącznie daje już 24 GB obrazków tej nocy. Gdy LMC jest już za 
nisko, a najbardziej interesujący dla OGLE obszar, czyli okoli-
ce Centrum Galaktyki, jest jeszcze za nisko, wykonuję zdjęcia 
dysku galaktycznego. Do godziny 5.00 rano obserwuję 18 pól, 
wykonując 576 zdjęć (4 GB). Wtedy Centrum Galaktyki jest 
już wystarczająco wysoko (30° nad horyzontem), aby zacząć 
jego obserwację. Przez następne 20 min ustawiam teleskop 
i… tak, znów poprawiam ostrość. Tę ostatnią ciężko jest 
ustawić na całej mozaice, gdy teleskop celuje nisko nad ho-
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V1309 Sco okazało się, że gwiazda była 
obserwowana od 2001 r. przez zespół 
OGLE, dzięki czemu można było udo-
wodnić, że przed wybuchem obiekt był 
ciasnym układem podwójnym z szybko 
zacieśniającą się orbitą (rys. 8). Wybuch 
z 2008 r. nastąpił w momencie złączenia 
się obu gwiazd, co ostatecznie potwier-
dziło wcześniejsze przypuszczenia do-
tyczące pochodzenia tego typu gwiazd 
nowych.

Rys. 9. Sfazowane krzywe blasku (w paśmie I) kilku okresowych gwiazd zmiennych, dla których 
nie jest jasna ich fizyczna interpretacja. W rogu każdego diagramu podano okres w dniach

Prof. dr hab. Igor Soszyński jest pracow-
nikiem Obserwatorium Astronomiczne-
go Uniwersytetu Warszawskiego. Jest 
też członkiem Akademii Młodych Uczo-
nych PAN. W ramach projektu OGLE 
zajmuje się poszukiwaniem oraz bada-
niem gwiazd zmiennych.

Projekt OGLE zgromadził największą 
na świecie bazę danych astrofizycznych, 
która co roku rośnie o kolejne dziesiątki 
terabajtów. W tym informacyjnym gąsz-
czu ukrytych jest jeszcze wiele zaskakują-
cych wyników naukowych, ekscytujących 
odkryć, nieznanych dotychczas zjawisk 
i obiektów. Przeglądając najliczniejsze 
w dotychczasowej historii astronomii 
zbiory gwiazd zmiennych, co krok napo-
tykamy zaskakujące krzywe blasku, któ-

rych pochodzenia na pierwszy rzut oka 
nie potrafimy wyjaśnić. Kilka takich nie-
typowych przypadków przedstawiamy na 
rys. 9. Być może ktoś z czytelników „Ura-
nii” jest w stanie podać fizyczną interpre-
tację takiego zachowania gwiazd? 

Planujemy systematycznie powięk-
szać Katalog Gwiazd Zmiennych OGLE 
o kolejne rodzaje obiektów zmiennych. 
Spodziewamy się, że ostateczna liczba 
gwiazd zmiennych w katalogu przekro-
czy milion.

Dr Szymon Kozłowski pracuje 
jako adiunkt w Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersyte-
tu Warszawskiego, w grupie 
OGLE. Jego zainteresowania 
skupiają się na poszukiwaniu 
i badaniu kwazarów, planet 
mikrosoczewkowych oraz zja-
wisk tymczasowych, takich 
jak mikrosoczewki czy super-
nowe.

ryzontem, ale w końcu się udaje. Od godziny 5.20 do 6.30 
obserwuję jeszcze 27 pól (864 zdjęcia, 6 GB danych). Przez 
całą noc wykonałem łącznie prawie 5000 zdjęć (156 pól), co 
sumarycznie oznacza 35 GB danych. Jest jeszcze dość ciem-
no, ale tło nieba na zdjęciach wyraźnie wzrasta i już czas 
zakończyć obserwacje. W jednym z okienek komputera wi-
dzę, że zdjęcia jeszcze się redukują. Po południu, już po tym, 
jak ich analiza automatycznie się zakończy, przegram je do 
katalogu przypisanego dzisiejszej nocy i stworzę następny, 
dla kolejnej nocy. Komputerem parkuję teleskop i idę pod 
kopułę. Zakładam „czapkę” na teleskop, zamykam szczeli-
nę kopuły i żaluzje. Schodzę na dół, gdzie sprawdzam, czy 
klimatyzacja działa poprawnie, bo kompresory chłodziarek 
w „white roomie” są włączone przez cały czas. Wyłączam 
wszystkie pstryczki teleskopu i kopuły. Wracam do domku 
obserwatora po swoje rzeczy i udaję się na 150-metrową 
przechadzkę do Casa Polaca, gdzie nocuję (rys. 6). Po drodze 
widzę na coraz jaśniejszym wschodnim niebie jasno świecą-
cą Wenus. Teleskopy Magellana są już pozamykane, tylko 
automatyczne teleskopy HAT robią jeszcze ostatnie zdjęcia 
płaskiego pola. Jak tylko położę się spać (7.30–8.00 rano), 
one także zamkną swoje kopułki. O 15.30 pobudka i kolejna 
noc obserwacyjna przede mną.

Przez okrągły rok ktoś z zespołu OGLE dyżuruje w Las Cam-
panas. Sesja obserwacyjna każdego obserwatora trwa zazwy-
czaj 21 nocy. Aby w pełni poznać ich smak, należy ten artykuł 
przeczytać jeszcze 20 razy od początku. Mnie się tam bardzo 
podoba, bo dla prawdziwych wielbicieli nieba to istny raj.
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Profesor 
Władysław 
Dziewulski 
a moja praca naukowa

Władysław Dziewulski (ur. 2 września 1878 r. 
w Warszawie, zm. 6 lutego 1962 r. w Toruniu)  
– polski astronom

Władysław Dziewulski przy-
szedł na świat jako warsza-
wianin, mieszkaniec stolicy 

Królestwa Kongresowego lub — jeśli 
kto woli — siedziby generał-gubernato-
ra Привислинского Края (Priwislinska-
wo Kraja). Urodził się w dniu 2 września 
1878 r. w rodzinie naukowców. Ojciec 
Klemens Eugeniusz był przyrodnikiem. 
Z dwóch braci jeden, Stefan, został praw-
nikiem i ekonomistą, zaś drugi, Wacław 
— fizykiem. Władysław ukończył w roku 
1897 miejscowe V Gimnazjum Klasycz-
ne, a spokój i ład gramatyczny greki i ła-
ciny odbijały się na stylu jego postępo-
wania do późnej starości. Wybrał jednak 
studia matematyczno-fizyczne. 

Ówczesny Uniwersytet Warszawski 
był w pełni zrusyfikowany. Polacy albo 

uważali za patriotyczny obowiązek boj-
kotować ten uniwersytet i woleli studio-
wać, jeśli już na uczelniach rosyjskich, to 
w samej Rosji, albo przeciwnie — sta-
rali się swoją, choćby studencką obec-
nością dokumentować trwające polskie 
tradycje tego uniwersytetu. Władysław 
Dziewulski wybrał to drugie podejście 
i tam, pracując pod kierunkiem profeso-
ra Krasnowa, uzyskał stopień kandydata 
nauk w roku 1901. Zaraz po ukończeniu 
warszawskich studiów miał możność 
ich uzupełnienia pobytem w Getyn-
dze w latach 1902–1903 oraz drugi raz 
w 1907–1908. Getynga była wówczas 
najważniejszym, nowoczesnym cen-
trum astronomicznym nie tylko dla 
Europy. Pod kierunkiem słynnego Ka-
rola Schwarzschilda, astronoma, fizyka 

i ojca dopiero rodzącej się kosmologii 
fizycznej, zapoznał się tam z nowator-
ską wówczas astronomiczną fotometrią 
fotograficzną. Zetknął się również z in-
nymi działami rozwijającej się coraz buj-
niej astronomii gwiazdowej, czyli tego, 
co dziś nazywamy astronomią galak-
tyczną. Te pobyty w Getyndze łączą się 
harmonijnie z jego zatrudnieniem w la-
tach 1903–1919 na jedynym istniejącym 
wówczas polskim uniwersytecie, miano-
wicie Jagiellońskim w Krakowie; wpierw 
jako asystenta w Katedrze Astronomii, 
potem jako adiunkta Krakowskiego Ob-
serwatorium Astronomicznego. Ponie-
waż kierownictwo tych astronomicznych 
jednostek przykładało wówczas główną 
wagę do obserwacji meteorologicznych 
i magnetycznych, Dziewulski stał się 
szybko — mimo niskiego stanowiska — 
głównym krakowskim astronomem. Nie 
mając do dyspozycji właściwego sprzętu 
do fotograficznej fotometrii, zajmował 
się kinematyką gwiazdową i korzystając 
z opublikowanej już wtedy sporej liczby 
prędkości radialnych gwiazd, zastosował 
je pioniersko do wyznaczania tzw. elip-
soidy prędkości. Ponadto pisał prace 
z dziedziny mechaniki nieba, z zakresu 
której uzyskał w roku 1906 — już nie 
rosyjski stopień kandydata nauk — ale 
zachodnioeuropejski doktorat (promo-
tor Maurycy Pius Rudzki). Habilitował 
się z fotometrii fotograficznej w czasie 
pierwszej wojny światowej w 1916 r., 
a w roku 1919 lub 1920 (dostępne mi 
źródła podają różne daty) uzyskał pro-
fesurę nadzwyczajną w odrodzonym 
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wil-

Konrad M. P. Rudnicki

Od lewej: Władysław Dziewulski, Halina Gadzikowska, Wilhelmina Iwanowska, Cecylia Łubień-
ska, Konrad Rudnicki
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1 Dziewulski, W. Bulletin de l’Académie des 
Sciences, Classe d. Série A, Novembre-décembre 
1916, s. 542.

nie. w roku 1921 został profesorem 
zwyczajnym. Objąwszy kierownictwo 
wileńskiego obserwatorium astrono-
micznego, sięgającego tradycją do Jana 
Śniadeckiego i Marcina Poczobut-Od-
lanickiego, postarał się o wyposażenie 
go w niewielką, na miarę istniejących 
możliwości finansowych, ale celowo do-
braną, współczesną aparaturę. w czasie 
drugiej wojny światowej współkierował 
polskim, tajnym wyższym nauczaniem 
w Wilnie. 

Natychmiast po wojnie, współor-
ganizując nowo powstały Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz 
ze swoją najwybitniejszą uczennicą 
prof. Wilhelminą Iwanowską stworzył 
przy nim prężny ośrodek astronomicz-
ny z obserwatorium astronomicznym 
w Piwnicach. Ten ośrodek stał się nie-
bawem przodujący w Polsce.

A oto jak różne okresy jego pracy 
wiązały się z moimi naukowymi losami. 

Okres krakowski
W pracy magisterskiej, którą przed-

stawiłem na Uniwersytecie Warszaw-
skim w roku 1949, zajmowałem się 
tzw. ciałem prędkości gwiazd aproksy-
mowanym przez elipsoidę prędkości. 
Zafrapowało mnie wtedy następujące 
zagadnienie. Ponieważ parametry ciała 
prędkości są wyznaczane nie z wielko-
ści samych prędkości, ale z dyspersji 
tych prędkości, przypadkowe błędy ob-
serwacji powodują systematyczne błędy 
wyników. Aby prawidłowo ocenić błę-
dy otrzymanych parametrów, trzeba by 
opracować błędy popełnione w ocenie 
błędów obserwacji. O takim wyznacza-
niu średniego błędu błędów znalazłem 
w literaturze tylko jedną pracę. Zresztą 
w zagadnieniu opracowanym wówczas 
przeze mnie sprawa ta nie wydawała 
się istotna. Ale gdy w wolnej rozmo-
wie z poznanym niebawem profesorem 
Dziewulskim zwierzyłem mu się z tego 
szokującego mnie wówczas problemu, 
ten podarował mi odbitkę swojej pio-
nierskiej publikacji z roku 19161, w któ-
rej proponował wyznaczać elipsoidę 
prędkości z prędkości przestrzennych 
gwiazd, a więc na podstawie katalogów 
zarówno prędkości radialnych, ruchów 
własnych, jak i paralaks gwiazd. Dla 
zmniejszenia błędów wyników podsta-
wowy rachunek oparł w niej na kierun-
kach a nie na długościach wektorów. 

W ciągu dwu lat od magiste-
rium udało mi się ten problem 
rozwiązać z uwzględnieniem 
długości wektorów, ale tylko 
w jednym szczególnym przypad-
ku dalekim od ogólności i mój 
ówczesny szef  i mistrz profesor 
Włodzimierz Zonn orzekł, że 
jest to gotowa praca doktorska. 
Ze względu na zamieszanie wy-
wołane wprowadzaniem właśnie 
radzieckiego systemu stopni na-
ukowych, mój egzamin doktorski 
i obronę pracy pozwolono mi od-
być dopiero po dalszym, przeszło 
rocznym oczekiwaniu w roku 
1952. 

Tym, dla których rok 1952 
leży we mgle odległej historii, 
chcę wyjaśnić, że wówczas tytuł 
doktora upoważniał jedynie do 
postawienia na bilecie wizyto-
wym literek „dr”. Prawa większe 
niż magisterskie były związane 
z otrzymaniem nowego, ludowo-demo-
kratycznego stopnia kandydata nauk. 
z propozycji, abym na podstawie tej 
samej publikacji otworzył przewód kan-
dydacki, nie skorzystałem ze względu 
na wymagane przy nim egzaminy ide-
ologiczne. Biletów z literkami „dr” też 
nie zamówiłem. Uważałem, że dobre 
prace naukowe można publikować i bez 
szczególnych uprawnień.

Ale wraz z pierwszymi znamionami 
odwilży, w kilka lat po śmierci Józefa Sta-
lina, kandydatów nauk przemianowano 
po zachodnioeuropejsku na doktorów. 
Powróciły też dawne prawa doktorskie. 
i moją kolejną większą publikację uznał 
Włodzimierz Zonn za wystarczającą do 
habilitacji. Tu znów wystąpił delikatny 
problem błędów systematycznych ciała 
prędkości powstających w wyniku nie-
dokładnej oceny przypadkowych błę-
dów obserwacji. Tym razem udało mi 
się nie atakować problemu wprost, ale 
obejść go, wyznaczając potrzebne dane 
drogą okrężną, istotnie inną niż propo-
nował Dziewulski. Gdy moją habilitację 
zatwierdzano w roku 1962, profesor 
Dziewulski już nie żył.

Już przy pracy doktorskiej czułem 
dokładnie, iż rozpracowuję tu problem, 
który się pojawił po raz pierwszy w pra-
cy Władysława Dziewulskiego. Nie mia-
łem jednak okazji go zacytować, bo on 
przecież nie pisał o problemie średnie-
go błędu błędów. Natomiast w rozdzia-
le o kinematyce do podręcznika astro-
nomii gwiazdowej napisanego w końcu 

lat 50. wspólnie z profesorem Zon-
nem opisałem tę metodę obszernie, na 
dwóch stronicach. Miałem pełną satys-
fakcję, gdy podręcznik ukazał się potem 
w odpowiednich tłumaczeniach w Rosji 
i w Stanach Zjednoczonych 2. Dawało 
to wielu ludziom okazję zapoznania się 
z tą młodzieńczą, zapomnianą pracą 
Dziewulskiego. 

Okres wileński
Mimo że przed drugą wojna świato-

wą zdążyłem ukończyć tylko pierwszą 
klasę gimnazjalną, właśnie międzywo-
jenny, wileński okres działalności Wła-
dysława Dziewulskiego miał najwięcej 
wspólnego ze mną. Profesor miał wielu 
uczniów, ale chyba nie popełnię błędu, 
twierdząc, że najważniejszymi z nich 
było dwoje: Wilhelmina Iwanowska 
i Włodzimierz Zonn. Po wojnie Zonn 
stał się wiodącym duchem astronomii 
warszawskiej. Mówiło się, że wskutek 
jego działalności warszawska astrono-
mia uniwersytecka stała się po prostu 
gałęzią astronomicznej szkoły wileń-
skiej (dopiero później pojawiły się 
również silne wpływy krakowskie i od-
rodzenie szkoły Kamieńskiego). By-
łem bliskim uczniem Zonna, uczniem 
ucznia Dziewulskiego. o nim wiele się 
mówiło pomiędzy wykładami i czasem 

Konrad Rudnicki przy teleskopie Henry Drapera
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na wykładach. Zanim poznałem profe-
sora Dziewulskiego osobiście, odczuwa-
łem go już jako pewnego rodzaju moje-
go naukowego patriarchę. Było to wtedy 
coś podświadomego. 

Do świadomości dotarło to dopiero 
w wieku XXI, gdy dla zbiorowego dzie-
ła o polskim wkładzie w światową naukę 
pisałem rozdział o astronomii XX w. 
Miałem za zadanie pisać nie o percepcji 
zagranicznych prądów astronomicznych 
w Polsce, ale o percepcji przez zagrani-
cę osiągnięć astronomii polskiej. Pisząc 
o okresie międzywojennym, musiałem 
stwierdzić, że opisując najważniejsze 
polskie osiągnięcia należy wymienić trzy 
ośrodki. 

Pierwszym był Kraków z osiągnięcia-
mi w działach matematyki stosowanych 
w obliczeniach astronomicznych, dobrą 
szkołą ruchów Księżyca i światową cen-
tralą gwiazd zaćmieniowych. Astrono-
mowie krakowscy zbyt jednak lubili się 
chwalić swoimi osiągnięciami, czasem na-
rażając się nawet na uśmieszki. Przez to 
zaniżali w oczach innych wartość swoich 
całkiem istotnych prac i tracili prestiż.

Warszawę należało wymienić nie tyle 
jako ośrodek naukowy, ile jako miejsce 
pracy samotnika Michała Kamieńskiego. 
Był to znakomity mechanik niebieski. 
Przez cały okres swego kierownictwa 
uniwersyteckim obserwatorium wypro-
mował tylko jednego doktora — god-
ną siebie uczennicę, córkę kresowych 
ziemian i „obywateli Rzeczypospolitej” 
(tej XVIII- wiecznej) Helenę Połońską, 
która wskutek zawirowań politycznych 

w okresie powojennym po aresztowa-
niach i innych prześladowaniach zna-
lazła wreszcie miejsce dla siebie wśród 
astronomów leningradzkich, choć chcia-
ła pracować u siebie, na Wołyniu. Poza 
tym miał dwóch godnych wspomnie-
nia uczniów, którzy skromnie marnieli 
w jego cieniu, a jeden z nich wypłynął 
na powierzchnię — zrobił doktorat — 
po wojnie tylko pod nieuznającą sprze-
ciwów presją młodej i energicznej żony. 
Gdy w roku 1961 pojawiłem się jako 
pierwszy Polak w ówczesnej światowej 
stolicy astronomii, w Górskim Obser-
watorium Palomaru, o żadnej z później-
szych sław polskiej astronomii jeszcze 
nie doszła tam wieść, a jedynym znanym 
z nazwiska polskim astronomem był 
Michał Kamieński, którego uważano za 
famous (słynnego). 

Dopiero jako trzeci z kolei ośrodek 
wypadło mi wymienić wileński. Nie, 
tam jeszcze w okresie międzywojennym 
niczego genialnego nie zrobiono, tylko 
w bardzo uporządkowany sposób przy-
gotowywano celowym wysiłkiem kadrę 
do podejmowania i rozwiązywania pro-
blemów, do dobrze przemyślanych pro-
gramów obserwacyjnych i dokonywania 
odkryć. W tym celu utrzymywano kon-
kretne, naukowe kontakty z zagranicą. 
To przygotowanie dało wynik po wojnie. 
Członkowie wileńskiej szkoły Dziewul-
skiego zasłynęli w nowej swojej siedzibie, 
w Toruniu, nie tylko przez odkrycia róż-
nic chemicznego składu gwiazd różnych 
populacji (Iwanowska), pierwszych pla-
net wielkości Ziemi poza Układem Sło-
necznym (Wolszczan) i inne istotne prace 
optyczne i radiowe. Ich ważną rolą dla 
rozkwitu polskiej astronomii było rozpo-
wszechnienie „wileńskiego” stylu pracy: 
w Warszawie (o czym już była mowa), 
w Krakowie, gdzie „Grupa Warszawsko-
-Wrocławska”, której założycielem i du-
szą był Włodzimierz Zonn, stworzyła 
— w osobie Andrzeja Zięby i jego współ-
pracowników swoje główne gniazdo i na-
rzuciła zmianę tematów i stylu prac, oraz 
przez pewien czas w samym Wrocławiu. 
Wsród polskich ośrodków akademickich 
prowadzących kierunek studiów astrono-
micznych chyba tylko ośrodek poznański 
kierowany przez tradycyjnych profeso-
rów astronomii klasycznej nie zawdzięcza 
niczego istotnego impulsom wileńskim. 

To znaczenie szkoły Władysława 
Dziewulskiego dla polskiej astronomii 
uświadomiłem sobie dopiero w czasie 
przygotowań do udziału we wspomnia-
nym zbiorowym dziele, studiując publi-

kacje i pamiętniki polskich astronomów 
z okresu, gdy byłem dzieckiem i wcze-
śniejszego.

Okres toruński
 Według międzywojennego progra-

mu studiów astronomicznych obowią-
zującego jeszcze w pierwszych latach 
powojennych trwały one cztery lata, 
a pilnemu studentowi wolno je było 
ukończyć w ciągu trzech lat. Mnie się 
udało wprawdzie zdać w ciągu trzech 
lat wszystkie egzaminy szczegółowe, ale 
zatrzymało mnie usiłowanie zrobienia 
w tym czasie magisterskiej pracy ob-
serwacyjnej. Dwa rozpoczęte po kolei 
tematy w obserwatorium poznańskim, 
jedynym wówczas w Polsce rozporzą-
dzającym w miarę współczesną aparatu-
rą, musiałem zarzucić z powodów nie-
dostatków tej aparatury. Zdecydowałem 
się na pracę rachunkową z kinematyki 
gwiazdowej. Wspomniałem o niej w na-
wiązaniu do krakowskich osiągnięć pro-
fesora Dziewulskiego. 

W tym czasie na Uniwersytecie War-
szawskim nie było żadnego profesora 
ani docenta astronomii. Włodzimierz 
Zonn wprawdzie był habilitowany w To-
runiu, ale zgodnie z ówczesnymi prze-
pisami dawało mu to veniam legendi (pra-
wo wykładania) tylko na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika. Na warszawskim 
był zaledwie adiunktem ze stopniem 
doktora. Poszczególne egzaminy można 
było u niego zdawać za specjalnym ze-
zwoleniem rady wydziału, ale opiekę nad 
pracą magisterską oraz przewodniczenie 
w końcowym egzaminie trzeba było po-
wierzyć profesorom. Moja rada wydzia-
łu poprosiła w tym celu zaproponowa-
nych przez doktora Zonna jego starszą 
koleżankę z Wilna, wspomnianą już tu 
kilka razy profesor Wilhelminę Iwa-
nowską jako opiekunkę pracy i samego 
profesora Władysława Dziewulskiego 
jako przewodniczącego komisji, w skład 
której wszedł jeszcze Zonn. Iwanowska 
nieoficjalnie scedowała opiekę nad pracą 
Zonnowi. Na dwa tygodnie przed datą 
egzaminu wysłałem jej gotową już pracę 
magisterską sprawdzoną przez doktora 
Zonna, a zamiast męczyć dostojnych 
egzaminatorów podróżą do Warszawy, 
Zonn zadecydował, że my pojedziemy 
do nich do Torunia. 

Wizyta i egzamin w organizującym 
się ośrodku toruńskim były dla mnie 
wielkim przeżyciem. Najpierw Pani 
Profesor, podając mi egzemplarz pracy 
i spojrzawszy z wyrzutem na doktora 

Konrad Rudnicki mierzący klisze w obserwa-
torium w Piwnicach
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Zonna, wskazała na podkreślone przez 
siebie dwa moje błędy ortograficzne, 
których on nie zauważył. Zonn się lek-
ko zmitygował, co czynił zawsze, ile 
razy był przez swoją koleżankę strofo-
wany, a ja się cieszyłem, że o te błędy 
pani profesor ma pretensję nie do mnie 
i że oprócz ortograficznych nie znala-
zła innych. Pytań egzaminacyjnych już 
dziś nie pamiętam, z wyjątkiem tego, 
że profesor Dziewulski, powiedziaw-
szy, iż przy końcowym egzaminie ma-
gisterskim trzeba sprawdzić zasób wie-

dzy kandydata nie tylko z głównego 
przedmiotu, zadał mi pytanie z zakresu 
równań różniczkowych. Zupełnie nie 
byłem przygotowany na jakikolwiek eg-
zamin matematyczny, ale to, o co pytał, 
akurat umiałem. z radością więc przyją-
łem do indeksu dwie oceny bardzo do-
bre, za pracę magisterską i za egzamin.

Profesor Iwanowska zaprosiła swego 
kolegę, Zonna wraz ze mną do domu 
na obiad, a od profesora Dziewulskie-
go otrzymałem zaproszenie do wzięcia 
udziału w sadzeniu drzewek na terenie 
przyszłego obserwatorium w Piwni-
cach, a ponieważ właśnie miał być tam 
uruchomiony historyczny teleskop Hen-
ry Drapera, również zaproszenie do 
przyszłych obserwacji tym teleskopem. 
Wszystkie trzy zaproszenia przyjąłem 
z wdzięcznością. Tak się zaczęły moje 
później częste spotkania z Profesorem 
Dziewulskim i jego współpracownikami.

W rozmowach z nim samym, ale jesz-
cze silniej w rozmowach z innymi o nim, 
dostrzegałem coraz wyraźniej, że jest on 
nie tylko znakomitym i przy tym skrom-
nym naukowcem, ale również wspania-
łym człowiekiem. Studiując w młodości 
na carskim uniwersytecie, nie unikał 
kontaktu z wiernymi poddanymi cara, ale 
starał się te kontakty — przy zachowaniu 
swojej polskiej godności — wykorzystać 
w najlepszy sposób. Podobnie w zaciska-
jącej się coraz bardziej przemocy komu-
nistycznej, występując — jako prorektor 
— odważnie i godnie w sprawach niektó-
rych prześladowanych naukowców, stu-

dentów, a nawet kandydatów na studia, 
umiał wyrobić sobie prestiż wśród władz 
partyjnych. Każdy człowiek, czy to po-
dzielający jego przekonania, czy też ma-
jący zupełnie przeciwne poglądy religij-
ne, społeczne i filozoficzne, był dla niego 
przede wszystkim człowiekiem, którego 
należało zrozumieć. Był wrogiem błęd-
nych ideologii, ale starał się nie być wro-
giem żadnemu człowiekowi. Oczywiście, 
ktoś sam się mógł ustawić jako zdecydo-
wany jego wróg. Rozumiałem, że dzięki 
tej szczególnej właściwości potrafił tyle 
dobrego zdziałać dla polskiej astronomii 
w bardzo ciężkich czasach. Przebywając 
wśród kochających go uczniów, sam go 
również pokochałem. 

I jeszcze jedna rzecz zbliżyła mnie 
do niego. Jestem — jak się wkrótce oka-
zało — pierwszym powojennym ma-
gistrem astronomii w Polsce. On jako 
przewodniczący komisji nadał mi ten 
tytuł. Ostatni przed drugą wojną, a wła-
ściwie już w czasie wojny, tytuł magistra 
astronomii nadał również on. Magi-
strantką była panna Aniela Dziewulska 
— jego córka. Gdy w kilka lat później 
mogłem poznać osobiście panią Anielę, 
stwierdziliśmy, że naszymi magisteriami 
nadanymi przez jej ojca spinamy wspól-
nie wojenną szczelinę w historii polskiej 
astronomii. 

Wpływy Profesora Władysława 
Dziewulskiego odcisnęły się silnie na 
moim naukowym życiu.

Czy tylko naukowym?

Stacja kolejowa Olek. Na przełomie lat czter-
dziestych/pięćdziesiątych jedyny wówczas 
punkt komunikacji publicznej między Piwni-
cami a Toruniem

Dla prenumeratorów „Uranii” przygotowaliśmy niespodzian-
kę w postaci historycznych zeszytów kwartalnika „Postępy Astro-
nomii” sprzed 20 lat, najstarszych, jakie dotrwały w wystarczają-
cej ilości do naszych czasów. Późniejsza „zjednoczona” „Urania” 
w znacznej mierze zachowała formę tychże „Postępów”, o czym 
dziś pisze na s. 270 ówczesna redaktor, Bożena Czerny. Dwa z roz-
syłanych zeszytów mogą stanowić ciekawe dopełnienie dzisiej-
szych wspomnień. Podwójny numer „PA” 3-4/1992 w większości 
poświęcony jest astronomii krakowskiej. Osoba i nazwisko Konra-
da Rudnickiego, nie tylko jako autora artykułu o zasadach kosmo-
logicznych, przewija się tam wielokrotnie. Drugi z rozsyłanych 
zeszytów, numer „PA” 1/1993 w dużej części jest poświęcony 
dorobkowi Profesora Dziewulskiego oraz dziedzictwu, obchodzą-
cego wówczas 240-lecie (dziś 250!) Obserwatorium Wileńskiego.  

Redakcja

12 marca br. w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, czyli na terenie Obserwatorium Astronomicznego 
w Piwnicach, odbyła sesja wspomnieniowa w 50. rocznicę śmier-
ci Profesora Władysława Dziewulskiego, współtwórcy Uczelni 
i tegoż obserwatorium i ośrodka. Swoją obecnością sesję zaszczy-
cili m.in. profesorowie Grzegorz Sitarski (na zdjęciu w środku) 
oraz profesor Konrad Rudnicki wraz z małżonką (po bokach). 
Prezentowany tu artykuł stanowi pisaną wersję osobistych wspo-
mnień profesora Rudnickiego przedstawionych podczas tej sesji. 

Dziś sam autor jest już nestorem polskiej astronomii, w roku 
ubiegłym obchodząc 85. rocznicę urodzin. Niezwykły życiorys 
profesora Rudnickiego – m.in. partyzanta, astronoma, kapłana 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – sprawia, że każde za-
pisane jego piórem wspomnienie, staje się od razu żywą kartą 
historii. Większość przewijających się w artykule postaci mo-
gliśmy poznać dzięki zebranym w książce Andrzeja Woszczyka 
„Sylwetkom Astronomów Polskich XX w.”, ale głos profesora 
Rudnickiego zawsze jest w stanie dodać coś nowego do tam-
tych biografii.

Wspominana w artykule „elipsoida prędkości” nie powinna 
przerażać współczesnego czytelnika i nawet jeśli nie jest astrono-
mem, nie powinna przeszkodzić w percepcji istoty prezentowa-
nych tu wspomnień. Powiedzmy tyle, że w czasach, kiedy autor 
zdobywał kolejne stopnie naukowe, począwszy od szczegółowo 
opisanego „toruńskiego” magisterium, było to jedno z czoło-
wych zagadnień ówczesnej astronomii galaktycznej.
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Obserwacje prowadziłem w miejscowości Łaz (woj. Lubuskie) w  towarzystwie dwóch 
kolegów – Darka oraz Grześka. Księżyc był cztery dni przed nowiem i zakrył Jowisza 
oświetloną częścią tarczy. Całe zjawisko rozpoczęło się 13° nad północno-wschodnim 
horyzontem o godz. 3.35  zakryciem księżyca Jowisza, Europy. Następnie 3 minuty później 
Księżyc zakrył Io. Od godz. 3.40 zaczęło się zakrywanie samego Jowisza,  które trwało 
1min i 40s. O godz. 3.46 ten sam los spotkał Ganimedesa i o godz. 3.50 Callisto. Kto był 
na tyle wytrwały i poczekał ok. pół godziny, zobaczył  odkrycie poszczególnych obiektów 
z Jowiszem (o godz. 4.19) na czele. To był przepiekny widok, Jowisz wychodząc zza 
Księżyca błyszczał jak  brylancik. Tego dnia Księżycowi i Jowiszowi towarzyszyły Wenus, 
Aldebaran i Plejady. Wszystkie te obiekty znajdowały się nie dalej niż 8° od Księżyca.

Mariusz Rudziński

Zakrycie Jowisza 15 lipca 2012
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Fot. Jakub Kacprzak, Strzegom, woj. dolnośląskie
(Fujifilm FinePix S5600, ogniskowa: 63 mm
odpowiednik ogniskowej dla filmu 35 mm: 672 mm,
ekspozycja: 1/3 s, światłosiła: f/4.5, ISO: 200)

Powyżej seria zdjęć wykonanych w Olsztynie przez 
Piotra Wychudzkiego z OPiOA. Na górnym zdjęciu 
komputerowo wzmocniono kontrast fragmen-
tu nieba w celu uwidocznienia gwiazd gromady 
otwartej Plejady.
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REFORMY W POSTĘPACH, 
POSTĘPY W REFORMACH

Naczelny kazał mi napisać materiał o tym, jak to stare 
„Postępy Astronomii” przekształciły się w nowe. No 
i mam problem. Zdecydowanie nie należę do ludzi 

patrzących w przeszłość i zupełnie nie pamiętam minionych 
zdarzeń. Pamiętam tylko, że na początku była po prostu iryta-
cja. I jakaś rozmowa z Markiem Sarną, kluczowa dla dalszych 
wydarzeń. To musiał być rok 1990. Polska była na fali prze-
mian i ta fala nie ominęła astronomii. Kilka rozmów z kole-
gami wyłoniło dalsze szczegóły. To było tak, że zakładaliśmy 
wtedy Fundację Astronomii Polskiej, i większość dyskusji 
toczyła się w gronie trzech osób: właśnie Marek Sarna, który 
wtedy był funkcyjnym w PTA (sam nie pamięta, czy wicepre-
zesem, czy sekretarzem), Mirek Giersz i ja. W czasie jednej z ta-
kich rozmów, z licznymi dygresjami, wypłynął właśnie temat 
„Postępów Astronomii”. Marek zaczął narzekać, że nikt nie 
chce pisać do „Postępów”, i że już nie wie, co z tym zrobić. Ja 
powiedziałam, że się nie dziwię, bo przecież tego też i nikt nie 
czyta… Bo po prostu teraz to pismo jest zupełnie do niczego.

Po stwierdzeniu tego faktu nastąpiły dwie fazy: analizy 
i syntezy. Analiza wskazała, że formuła pisma po blisko 40 la-
tach od jego powstania się wyczerpała. Gdy pismo powstało, 
polscy astronomowie mieli niewielki kontakt ze światem. Pi-
smo powstało po to, aby zapewnić ten przepływ informacji ze 
świata do Polski. Publikowało się tam wiele cennych artykułów 
przeglądowych bądź z konferencji, jak się komuś udało gdzieś 
pojechać, bądź tak ogólnie z literatury. Zamieszczano tam też 
i oryginalne prace naukowe, po polsku, z niewielkim abstrak-
tem po angielsku i po rosyjsku. Pamiętam, że w Obserwato-
rium Astronomicznym w Alejach Ujazdowskich w Warszawie 
była jedna maszyna do pisania po rosyjsku i na niej dziabało 
się te abstrakty. Ja właśnie w „Postępach” opublikowałam swój 
pierwszy artykuł naukowy – materiał o dyskach akrecyjnych, 
stanowiący twórczy zapis wykładu prof. Paczyńskiego wygło-
szonego w Warszawie w ramach jakiejś konferencji (Paczyński 
nie chciał być jego współautorem…) i po opublikowaniu tego 
materiału przyjęto mnie do PTA. Ale to był rok 1978. A rok 
1990 to nadchodząca pora internetu i dostępu wszystkich do 
wszystkiego. Małe profesjonalne pisemko dla małej grupy lu-
dzi nie miało już dalej sensu. Prace oryginalne musiały być do-
stępne dla całego świata, czyli po angielsku (i tu doskonałym 
miejscem do ich publikacji były Acta Astronomica), a prace 
przeglądowe cudze były pod ręką, a własne, żeby były czytane, 
też powinny być po angielsku. Zatem, co robić dalej? Dla kogo 
pisać po polsku? Chyba tylko „dla wszystkich”’, a więc pozo-
stawała opcja pisma popularnonaukowego.

Co prawda w tym samym czasie ukazywało się inne pismo 
popularnonaukowe – „Urania” – ale wydawało się, że może 
jest miejsce na rynku dla dwóch pism. „Urania” zamieszczała 
bardzo proste materiały i porady obserwacyjne, a można by 
celować w utworzenie pisma nieco trudniejszego, na poziomie 
„Sky & Telescope”.

W dyskusjach zaczęło brać więcej osób. Większość mówiła, 
że jakakolwiek próba komercjalizacji jest bez sensu, nie  może 

się udać. Tylko Joanna Mikołajewska zapaliła się do pomysłu. 
Zaczęłyśmy się do tego przymierzać coraz bardziej konkret-
nie. Marek Sarna nas wspierał moralnie i nie tylko, bo też brał 
udział w wyprawie gdzieś na peryferie Warszawy w poszuki-
waniu niedrogiego drukarza. Reszta Zarządu raczej wróżyła 
spektakularną katastrofę…

Wypracowałyśmy wtedy z Joanną schemat pisma, biorąc 
pod uwagę koszty,  jakie PTA mogło ponieść. Okazało się, że 
stać nas na pisemko z kolorową okładką i wkładką (i obrazki 
miały być nie za duże – koszt był liczony od cm kwadratowe-
go). Wprowadziłyśmy różne rubryki, nie tylko same bazowe 
artykuły, i z numerem 1 w roku 1991 pisemko w nowej szacie 
i treści ruszyło. Oczywiście wszystko było robione chałupni-
czo. Skład pierwszego zeszytu robiłam ja, w TeXu, i był to 
koszmar, obrazki nie chciały stać tam, gdzie powinny. Zeszyt 
drugi składała Joanna, już w WORDzie, i wyszło lepiej. My 
robiłyśmy zamawianie i opracowanie materiałów, skład, korek-
tę, wiozło się ostateczny wydruk „camera ready” do drukarza, 
a potem wydrukowane trzeba było odebrać. Prenumeratorów 
i sprzedaż też załatwiałyśmy. Od trzeciego zeszytu do działań 
włączył się Maciej Mikołajewski i objechał samochodem co 
najmniej pół Polski, wciskając po kilka zeszytów do najmniej-
szych księgarń w zapomnianych wioskach.  Chyba za te zasługi 
został Naczelnym, a może za „odkrycie” Jacka Drążkowskie-
go, i dalej ruszyliśmy już we troje. Było nieco łatwiej, acz nie 
całkiem. Największe problemy mieliśmy zawsze z termino-
wością, bo przecież oprócz pracy nad nowymi „Postępami” 
mieliśmy swoje badania naukowe, a ja na dodatek małe dziec-
ko. Pamiętam jakieś szalone wyprawy maluchem do Torunia, 
dziecko „rzucało się” na łóżko w domu Mikołajewskich, i było 
parę godzin na dyskusje i decyzje odnośnie kolejnego numeru, 
dopóki smarkacz się nie obudził…

Tak jakoś ciągnęliśmy przez cztery lata, z powolnymi ulep-
szeniami, choć bez dramatycznych zmian. Katastrofy nie było. 
Redakcję przejął Andrzej Woszczyk z nową ekipą. W końcu 
roku 1997 PTA i PTMA postanowiły, że jednak nie ma sensu 
się „zwalczać”, a miesięcznik „Urania” i kwartalnik „Postę-
py Astronomii” trzeba połączyć. Ale w połączonym piśmie, 
w formie dwumiesięcznika, dominował duch „Postępów” 
i może szkoda, bo trzeba było wziąć co najlepsze z obu pism. 
Pod kierunkiem Andrzeja Woszczyka pismo dotrwało bez 
większych zmian do lata 2011, do jego śmierci. Teraz kolej na 
następne zmiany. Na początek – kolor!  

Bożena Czerny

90 lat Uranii

Pierwszy rocznik „nowych” „Postępów Astronomii” jest wyczerpany, 
zostało po kilka, kilkanaście bibliofilskich egzemplarzy. Najstarsze 
dostępne numery archiwalne pochodzą z 1992 i 1993 roku i po jednym 
egzemplarzu posyłamy je w prezencie naszym prenumeratorom. (red.)
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Ciekawe strony internetowe…

Dnia 24 sierpnia br., w trakcie trwających w Pekinie obrad 28 
Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Astrono-
micznej (IAU) został udostępniony portal poświęcony świa-
towemu dziedzictwu astronomicznemu (http: //www.astro-
nomicalheritage.net/). Jest to rezultat trwających od czterech 
lat wspólnych prac UNESCO i IAU. Portal jest pomyślany 
jako ciągle wzbogacana struktura – m.in. za pośrednictwem 
nominacji nowych miejsc i obiektów, jak i udostępnienia miej-
sca na forum dyskusyjne czy na dokumenty dotyczące kon-
kretnych obiektów. Pojęcie dziedzictwa astronomicznego nie 
dotyczy jedynie miejsc związanych z astronomią, ale również 
przenośnych urządzeń czy rzeczy niematerialnych, takich jak 
praktyki kulturowe, i wychodzi poza dość restrykcyjne defini-
cje UNESCO. Osobne miejsce poświęcono terenom, gdzie 
niebo jest jeszcze ciemne (dark-sky places). Jednym z zadań 
portalu jest utrzymywanie publicznego zainteresowania te-
matem dziedzictwa astronomicznego, jak i pomoc w definicji 
własnych zasobów (na poziomie poszczególnych krajów).

Co pod proponowanym adresem możemy znaleźć obec-
nie? Oprócz definicji i podziału na częściowo wspomniane 
już wyżej kategorie dziedzictwa mamy dostęp do przeszuki-
warki – jak na razie dotyczy to małej bazy skatalogowanych 
już obiektów (ale z imponującą liczbą filtrów). Każdy obiekt 
jest umieszczony na mapie świata (Google Maps) i można 
łatwo dostać się do jego opisu (z bibliografią i dokładną lo-
kalizacją). Na terenie Polski mamy tylko jeden obiekt  – ka-
mienne kręgi w okolicach wsi Odry na Pomorzu. Natomiast 

pod hasłem „Thematic Study” można znaleźć obszerny do-
kument opublikowany w roku 2010 – liczący prawie 300 stron 
opis miejsc i obiektów stanowiących punkt wyjścia kolekcji 
przedstawionej w ramach omawianego portalu. Na zakończe-
nie warto wspomnieć o udostępnionym przez CSIRO zbiorze 
ponad 15 tys. fotografii dokumentujących rozwój radioastro-
nomii w Australii w latach 1943–1996. (rs)

Dziedzictwo astronomii
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Astronauta urodził się 5 sierpnia 
1930 r. w małej miejscowości 
w stanie Ohio. Już od dziec-
ka wykazywał zainteresowanie 

maszynami latającymi. Licencję pilota 
odebrał w wieku 16 lat, zanim jeszcze 
uzyskał prawo jazdy.

Armstrong miał duże doświadczenie 
lotnicze jeszcze zanim został wybrany do 
drugiej grupy astronautów NASA. Pod-
czas wojny w Korei wykonał 78 lotów 
jako pilot Marynarki Wojennej. Został 
wybrany również do nigdy niesfinalizo-
wanego, wojskowego programu lotów 

kosmicznych X-20 Dynasoar oraz Man 
In Space Soonest. Odbył za to siedem 
lotów eksperymentalnym samolotem 
X-15, podczas których uzyskał maksy-
malną wysokość ponad 63 km i prędkość 
5,74 macha.

Na orbitę okołoziemską udał się 
po raz pierwszy w 1966 r. pod-
czas misji Gemini VIII, wraz 
z Davidem Scottem. Był to 

bardzo dramatyczny lot, w którym zdol-
ności Armstronga doprowadziły do bez-
piecznego zakończenia misji. Astronauci 
dokonali pierwszego w historii cumowa-
nia obiektów na orbicie: statek Gemini 
połączył się z obiektem testowym o na-
zwie Agena Docking Target Vehicle. Tuż 
po cumowaniu nastąpiła awaria jednego 
z silniczków korekcyjnych i połączone 
pojazdy wpadły w niekontrolowaną ro-
tację, sięgającą nawet jednego obrotu na 
sekundę. Była to groźna sytuacja, gdyż 
astronauci mogli doświadczać zaburzeń 
widzenia i istniało ryzyko utraty świado-
mości. Armstrong przeszedł na stero-
wanie ręczne, odłączył pojazd Gemini 
od ADTV i ustabilizował statek, ratu-
jąc misję dzięki wykorzystaniu silników 
manewrowych służących do schodzenia 
z orbity. Kierownictwo zadecydowało 
o przyśpieszonym powrocie na Ziemię 
i kapsuła wylądowała po 10 godzinach 
i 41 minutach lotu.

Po zakończeniu programu Gemini, 
Armstrong, podobnie jak inni ówcześni 
astronauci NASA, rozpoczął pracę przy 
różnych aspektach programu księżyco-
wego. W tym programie testowano m. in. 
tryby lądowania na Księżycu, korzystając 
z pojazdów o nazwach Lunar Landing 
Research Vehicle (LLRV) oraz Lunar 
Landing Training Vehicle (LLTV). Symu-
lowały one warunki księżycowej grawita-
cji, pozwalając w ten sposób na trening 
i zaznajomienie się z charakterystyką lotu 
w pobliżu Srebrnego Globu. Armstrong 
dokonał serii lotów na obu pojazdach. 
Podczas lotu treningowego na LLTV, 
który odbył się 6 maja 1968 r., astronau-
ta otarł się o śmierć – pilotowany przez 
niego pojazd zaczął się niebezpiecznie 
przechylać i Armstrong był zmuszony 
katapultować się na niskiej wysokości. 
Późniejsze analizy wykazały, że jeśli 
Armstrong zareagowałby zaledwie 0,5 
sekundy później, prawdopodobnie jego 
spadochron nie otworzyłby się w pełni, 

Z powrotem  
w niebie

Maciej Mickiewicz*

25 sierpnia w wieku 82 lat zmarł Neil A. Armstrong – pierwsz y człowiek 
na Srebrnym Globie. Stał się symbolem rozwoju XX wieku, w którym ludzkość 
po raz pierwsz y oderwała się od Ziemi i roz poczęła podbój przestrzeni kosmicznej.

Neil Armstrong (1930–2012)
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Sylwetki

a astronauta uderzyłby w betonową po-
wierzchnię stanowiska testowego. Tym-
czasem jego jedynym obrażeniem było  
ugryzienie się w język!   

Nie wszyscy wiedzą, że to wcale nie 
Neil Armstrong miał stanąć jako pierw-
szy człowiek na powierzchni Księżyca. 
Do roli dowódcy misji Apollo 11 wybra-
no pierwotnie Franka Bormana, wetera-
na misji Gemini VII oraz Apollo 8. Bor-
manowi wystarczyło jednak dowodzenie 
pierwszym lotem ludzi na orbitę Księ-
życa. O wyborze Armstronga zadecy-
dowało jeszcze zachowanie zimnej krwi 
podczas lotu Gemini VIII, a także  dwie 
katastrofy: wypadek samolotu z Charle-
sem Bassettem oraz Elliottem See (obaj 
zginęli) oraz pożar kapsuły Apollo 1 (zgi-
nęli: Gus Grissom, Edward White oraz 
Roger Chaffee) – śmierć piątki astronau-
tów wpłynęła na rotację przydziałów 
do lotów. Ostateczna decyzja w sprawie 
składu załogi misji Apollo 11 zapadła 
w marcu 1969 r. 

Historyczny lot Apollo 11 rozpo-
czął się 16 lipca 1969 r. Czte-
ry dni później lądownik Eagle 
wylądował na Morzu Spokoju. 

Na pokładzie znajdował się Neil Arm-
strong i pilot lądownika Edwin „Buzz” 
Aldrin. Udane lądowanie nastąpiło 20 
lipca 1969 r., o godzinie 22.17 CEST. 

Spacer astronautów 
odbył się 21 lipca 
w nocy, w jego trak-
cie Armstrong posta-
wił pierwszy krok na 
Księżycu (o godzinie 
04.56 CEST). Wtedy 
też wypowiedział pa-
miętne słowa, które 
usłyszały setki milio-
nów ludzi na całym 
świecie. „To mały 
krok dla człowieka, 
ale wielki krok dla 
ludzkości”. Zdanie 
wypowiedziane przez 
Armstronga stało się 
jednym z określeń 
postępu naukowo-
-technicznego, jaki 
dokonał się w XX w. 

Misja Apollo 11 
była drugą i ostatnią 
wyprawą astronau-
ty poza Ziemię. Po-
między 1969 a 1971 
rokiem Armstrong zajmował wysokie 
stanowisko w kierownictwie NASA, 
pracując w Waszyngtonie. Od 1971 do 
1979 r. pełnił funkcję profesora inży-
nierii aeronautycznej na Uniwersytecie 
Cincinnati. Od 1971 r. działał również 
aktywnie w sektorze prywatnym, będąc 

* Autor jest redaktorem portalu internetowego 
Kosmonauta.net

Miejsce lądowania Apollo 11 sfotografowane z orbity około-
księżycowej przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 
z wysokości 24 km. Zdjęcie zostało opublikowane przez NASA 
7 marca 2012 r. Widać na nim m.in. ścieżki wydeptane przez 
astronautów w 1969 r. Oznaczenia: LM – Lunar Module, LRRR 
– Laser Ranging RetroReflector, PSEP – Passive Seismic  
Experiment Package. Źródło: NASA

przedstawicielem wielu amerykańskich 
firm technologicznych.

W 1986 r. Armstrong pełnił 
ważną rolę jako członek 
komisji Rogersa, badają-
cej okoliczności katastro-

fy wahadłowca Challenger. W 2010 r. 
wypowiadał się w Kongresie Stanów 
Zjednoczonych odnośnie kończącego 
się programu wahadłowców, anulowania 
księżycowego programu Constellation 
oraz ogólnie o rozwoju światowej astro-
nautyki i pozycji Stanów Zjednoczonych 
w sektorze kosmicznym. 

Do końca pozostał osobą skromną, 
unikającą rozgłosu. Patrząc na jego bo-
gatą biografię, trudno nie zadać sobie 
pytania, jak wiele jest w stanie osiągnąć 
człowiek w ciągu jednego życia. Na za-
wsze pozostanie inspiracją dla wielu. 

Na przełomie lat 60. i 70. na po-
wierzchni Księżyca stanęło 12 męż-
czyzn. Żyje już tylko ośmiu z nich.

Neil Armstrong na powierzchni Księżyca, pra-
cujący przy lądowniku księżycowym (Lunar 
Module). Źródło: NASA
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W skrócie

Polska przystąpiła  
do Europejskiej Agencji  
Kosmicznej
W poprzednim numerze „Uranii” pisali-
śmy o ważnych krokach w stronę człon-
kostwa Polski w Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA). Dzisiaj możemy powie-
dzieć: wreszcie się udało! 13 września 
2012 r. w warszawskim Centrum Nauki 
Kopernik odbyła się uroczystość podpi-
sania umowy o wstąpieniu naszego kraju 
do ESA. Ze strony polskiej podpis złożył 
wicepremier Waldemar Pawlak, a agencję 
reprezentował jej dyrektor generalny Jean-
-Jacques Dordain. Co prawda nie kończy 
to całej procedury, gdyż potrzebne jest 
jeszcze głosowanie w parlamencie i pod-
pis prezydenta, ale chyba można to uznać 
za formalność – szczególnie, że w 2008 r. 
podczas głosowania nad wstępnym po-
rozumieniem o współpracy z ESA polski 
sejm był jednomyślnie „za”. (kc)

chu, ale rój niewątpliwie istnieje. Jego pa-
rametry są dość podobne do Perseidów, 
ale jednocześnie na tyle różne, że może-
my mówić o osobnym roju.

Każdego roku jest to najsilniejszy rój 
meteorów na niebie w okresie od 13 do 
16 lipca – około dwa razy aktywniejszy od 
aktywnych w tym samym czasie i dobrze 
znanych Alfa Capricornidów. Około 17 lip-
ca aktywność nowego roju zanika, a ok. 
20 lipca aktywność z tego obszaru nieba 
jest już całkowicie zdominowana przez 
duże Perseidy.

Według nomenklatury Międzynarodo-
wej Unii Astronomicznej (IAU) rój nosi na-
zwę od najbliższej jego radiantowi gwiaz-
dy (radiant to miejsce, z którego zdają się 
wybiegać meteory) i miesiąca, w którym 
jest aktywny. Właściwa nazwa w tym wy-
padku to Chi Kasjopeidy Lipcowe (skrót 
od angielskiej nazwy to JCC). Radiant ten 
leży na pograniczu gwiazdozbiorów An-
dromedy i Kasjopei. Meteory są szybkie, 
wchodzą w naszą atmosferę z prędkością 
57,4 km/s – to wartość o 2 km/s mniej-
sza niż u Perseidów.

Rój jest już wpisany na oficjalną listę 
IAU, na razie na tzw. listę roboczą, a więc 
wymaga dalszych badań, ścisłego okre-
ślenia orbity, ideałem byłoby znalezienie 
ciała macierzystego – na razie jednak 
żadne znane ciało nie pasuje. Szczegóło-
we wyniki badań Żołądka i Wiśniewskiego 
ukażą się w najbliższym numerze czaso-
pisma IMO o nazwie WGN.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce  
– www.naukawpolsce.pap.pl

PTMA ma nowy oddział 
W połowie marca powstał nowy Katowicki 
Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośni-
ków Astronomii.

Celem jego powstania było zrzeszenie 
miłośników astronomii, którzy w prak-
tyczny sposób chcą realizować swoje 
hobby w większym gronie. Zdecydowaną 
większość członków stanowią użytkow-
nicy forum AstroCD – http://www.forum.
astrocd.pl, które jako lokalne śląskie forum 
już od lat stara się stworzyć zwartą grupę 
czynnych obserwatorów nieba.

To dla nich są organizowane kilka razy 
w roku kilkudniowe wyjazdy obserwacyjne 
w Beskidy czy Sudety oraz, co już chyba 
stało się regułą, coroczne AstroWczasy 
w przepięknym rejonie Bieszczad. Wyjaz-
dy te cieszą się ciągle dużym powodze-
niem i z każdym kolejnym coraz trudniej 
o wolne miejsca. Wszystkich nas łączy 
wspólna pasja i chęć do poszerzania 
swojej wiedzy.

Ponieważ skupiamy się głównie na 
praktyce, głównymi miejscami naszych 
spotkań są zloty i wyjazdy obserwacyjne. 
W wolnym od zlotów czasie spotykamy się 

W trakcie spotkania założycielskiego. Fot. M. Substyk

Polacy odkryli  
nowy rój meteorów
Chi Kasjopeidy Lipcowe to nazwa nowego 
roju meteorów, który został odkryty przez 
polskich astronomów – informuje Pracow-
nia Komet i Meteorów.

W lipcu 2005 roku w Stacji Obserwa-
cyjnej Obserwatorium Astronomicznego 
UW w Ostrowiku odbywał się letni obóz 
astronomiczny Pracowni Komet i Meteo-
rów. Rankiem, w nocy z 14 na 15 lipca, 
gdy zrobiło się już na tyle jasno, że obser-
watorzy wizualni zaprzestali obserwacji, 
pracowały tylko kamery wideo wpatrzone 
w niebo. I to właśnie one zaobserwowały 
mały wybuch aktywności meteorów, który 
zaowocował uchwyceniem kilkunastu zja-
wisk, w tym jednego pięknego bolida.

Własności meteorów, na pierwszy rzut 
oka, bardzo przypominały własności Per-
seidów, które właśnie rozpoczynały swoją 
aktywność. To trochę uśpiło czujność ba-
daczy, którzy uznali, że nie mamy do czy-
nienia z niczym nowym.

Dwa lata temu Japończycy opublikowa-
li jednak ogromną bazę danych dla 67 tys. 
meteorów zarejestrowanych w ramach ich 
własnej sieci bolidowej. Przemysław Żołą-
dek i Mariusz Wiśniewski z polskiej Pra-
cowni Komet i Meteorów zdecydowali się 
wtedy przejrzeć dane uzyskane przez Ja-
pończyków i połączyć je z tymi, które uzy-
skały kamery Polskiej Sieci Bolidowej. Do 
tego dorzucono jeszcze wyniki uzyskane 
przez kamery International Meteor Ogra-
nization (IMO).

Okazało się, że meteory podobne do 
tych, które spowodowały wybuch z lipca 
2005 r., widać każdego roku. Ich aktyw-
ność nie jest tak duża jak podczas wybu-

okazjonalnie na Wydziale Fizyki Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach.

W ciągu zaledwie 5 miesięcy działania 
w szeregi Oddziału Towarzystwa wstąpiło 
blisko 70 osób. Są to zarówno osoby mło-
de, w których widzimy naszą przyszłość, 
jak również osoby znane już dla wielu 
w środowisku astronomicznym. Cieszymy 
się, że mimo istnienia w pobliżu zarówno 
Śląskiego, jak i Gliwickiego Oddziału udało 
się nam skupić tak wielu nowych i aktyw-
nych członków.

Na 3-letnią kadencję zgodnie ze Statu-
tem PTMA, oprócz niżej podpisanego (pre-
zes) w Zarządzie zasiedli: Adam Skrzypek, 
Aleksander Knapik, Anna Bohn, Grzegorz 
Czernecki, Jerzy Łągiewka i Adam Krawczyk.

Oficjalna strona Oddziału: http://www.
ptma.astrocd.pl

Marek Substyk

Sonda Dawn opuściła  
asteroidę Westa
4 września 2012 r. naukowcy zarejestro-
wali sygnał potwierdzający opuszczenie po-
wierzchni Westy przez sondę Dawn. Teraz 
zmierza ona ku swemu drugiemu przezna-
czeniu — planecie karłowatej Ceres. 

Sonda osiągnęła orbitę Westy 15 lipca 
2011 r. Przez ponad rok zdążyła wykonać 
kompletną mapę tego egzotycznego dla 
nas świata. Według naukowców badania 
te mogą wyjaśnić nam, jak dokładnie for-
mował się Układ Słoneczny i Ziemia. Misja 
umożliwi określenie znaczenia, jakie mają 
wielkości i masy takich ciał oraz procento-
wa zawartość wody dla ich dalszej ewolu-
cji. Ceres i Westa są najmasywniejszymi 
obiektami w pasie planetoid. Ich dalszy 
wzrost został prawdopodobnie zatrzymany 
przez powstanie Jowisza. Ewolucja tych 
ciał potoczyła się przy tym różnymi droga-
mi. Ceres charakteryzuje się dużą zawar-
tością wody i prawdopodobnie stosunko-
wo dobrze zachowaną pierwotną budową. 
W przeciwieństwie do niej Westa wydaje 
się być pozbawiona wody i mieć silniej 
przekształconą strukturę.

Sonda opuściła słabe pole grawitacyjne 
Westy łagodnie i bez przeszkód. Jednak 
osiągnięcie przez nią orbity odległej  Ceres 
spodziewane jest dopiero na rok 2015.

Elżbieta Kuligowska
Źródło: astronomy.com
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W skrócie

Curiosity wylądował na Marsie

Curiosity (czyli z ang. ciekawość) jest już 
na Marsie. 6 sierpnia o 7.32 czasu pol-
skiego łazik NASA wylądował na Marsie. 
Do Ziemi dotarły też pierwsze zdjęcia 
Czerwonej  Planety. Misja Curiosity jest 
eksperymentem, który ma odpowiedzieć 
na nurtujące pytanie: czy na Marsie ist-
niało życie?

Misja Curiosity jest częścią programu 
NASA (Mars Exploration Program) i ma na 
celu zbadanie obecnego i przeszłego śro-
dowiska Czerwonej Planety, wykonanie 
pomiarów meteorologicznych, poszukiwa-
nie wody i badanie wilgotności, zbadanie 
widma wysokoenergetycznego promie-
niowania naturalnego, a także określenie 
składu skał i gleby na Marsie. 

Start odbył się 26 listopada 2011 r., 
kiedy to została wystrzelona sonda ko-
smiczna wyniesiona przez rakietę nośną 
Atlas V541. Curiosity Rover waży prawie 
900 kg, w tym 80 kg stanowi aparatura 
naukowa. Jest to największy z łazików, 
któremu udało się dotrzeć do Marsa. 

Lot na Czerwoną Planetę składał się 
z kilku etapów. Pierwszy z nich – przelot 
międzyplanetarny – trwał 210 dni. W tym 
czasie kontrolowano i korygowano tra-

jektorię lotu oraz sprawdzano działanie 
instrumentów pokładowych i naukowych. 
Podczas kolejnych 45 dni, w fazie zbli-
żeniowej, znów konieczne było skory-
gowanie toru lotu oraz, przed wejściem 
w atmosferę Marsa, przygotowanie się do 
tego manewru, przede wszystkim kontro-
lowanie temperatury układów wrażliwych 
na jej zmianę. 

Po szczęśliwym przekroczeniu granicy 
atmosfery marsjańskiej rozpoczęła się 
trzecia, ostatnia faza: wejścia i lądowania. 
Ten etap trwał zaledwie kilkanaście mi-
nut, ale od niego zależało powodzenie ca-
łej misji. Atmosfera została przekroczona 
na wysokości około 130 km od powierzch-
ni planety. Na chwilę przed wejściem do 
atmosfery odłączył się moduł przelotowy, 
dzięki któremu było możliwe korygowanie 
toru lotu. Instrumenty pomiarowe rozpo-
częły pracę natychmiast po przekrocze-
niu granicy atmosfery. Odrzucono ciężary 
stabilizujące obrót statku i na wysokości 
około 11 m ponad powierzchnią otwo-
rzono spadochrony. Lądownik z łazikiem 
odłączył się od reszty modułów i rozpoczę-
ło się zmniejszanie prędkości, a następ-
nie najbardziej ekscytujący moment, czyli 
lądowanie.

Łazik szczęśliwie wylądował na po-

Pierwsze zdjęcie Marsa wykonane przez Curio-
sity 6 sierpnia 2012 r. dotarło do Ziemi po oko-
ło 2 godzinach po lądowaniu. Źródło: NASA

wierzchni Marsa w kraterze Gale z pręd-
kością 61 cm na sekundę. Komputer po-
kładowy z trybu lądowania przełączył się 
na tryb powierzchniowy i pierwsze zdjęcie 
zostało wysłane do Ziemi!

Warto zauważyć, że na pokładzie łazi-
ka Curiosity zainstalowane zostały detek-
tory podczerwieni wyprodukowane przez 
polską firmę VIGO System S.A. z Ożarowa 
Mazowieckiego.

Alicja Wierzcholska 
Źródło: NASA 

Jedno z testowych zdjęć wykonanych 23 sierpnia 2012 r. w celu kalibracji 34-mm kamery za-
montowanej na maszcie łazika Curiosity ukazuje fragment krajobrazu na południowy zachód 

od miejsca lądowania. Na pierwszym planie widoczna najbliższa okolica łazika (Gravelly), 
dalej teren opada w depresję (Swale). Czerwono-brązowy teren pokryty głazami to niewielki 
krater. W oddali widoczne ciemne wydmy a za nimi warstwowe skały podnóża Góry Sharp. 

Częściowo przysłoniete mgłą grzbiety oddalone są o ok 10 mil (16,2 km) od Curiosity.
Kolorystyka zdjęcia została tak dopasowana, aby powierzchnia Marsa była widziana w wa-

runkach oświetleniowych podobnych do tych, jakie mamy na Ziemi, co znacznie pomaga 
w analizie terenu. Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS

W trakcie spotkania założycielskiego. Fot. M. Substyk

orion.pta.edu.pl
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poczta

Z przyjemnością przeczytałem arty-
kuł autorstwa Bogdana Jarzyny pt.” 
Namibia – astrofotograficzne Eldo-
rado”. Jednak informacje o wynikach 
konkursu AstroCamera 2012 już nie-
co mnie zaniepokoiły. W informacji 
o III miejscu chochlik drukarski usu-
nął autora zdjęcia „Kolorowa  groma-
da mgławic w Cefesjuszu” i usunął 
informację o tytule zdjęcia Rafała 
Surmana. 

Piotr Dzikowski

Red. Wszystko przez nietypową sy-
tuację przyznania dwóch 3. miejsc  
w tej kategorii! Zajęli je ex aequo au-
tor listu Piotr Dzikowski za wymienio-
ne zdjęcie „Kolorowa gromada mgła-
wic w Cefeuszu (NGC 7822)” oraz 
Rafał Surman za obraz „Crescent 
Nebula (NGC 6888)”. Obu panów 
przepraszamy i wkrótce zaproponu-
jemy niespodziankę, która powinna 
powetować poniesione przykrości. 

* * *
Nazywam się Mateusz Grala i czy-
tam „Uranię” od 2008 roku. Kilka dni 
temu czytałem numer 3/2012 i znala-
złem przykrą dla mnie literówkę. Na 
stronie 143 w żółtej ramce wymienili 
Państwo laureatów XXXVIII Ogól-
nopolskiego Seminarium Astrono-
micznego. Ja w tegorocznej edycji 
zająłem w tym konkursie 2 miejsce. 
Napisali Państwo, że drugie miejsce 
zajął Mateusz Opala (zamiast Mate-
usz Grala) z I LO w Tczewie. Taka 
sama literówka pojawiła się w trakcie 
seminarium, wówczas przed moją 
prelekcją podszedłem do przewodni-
czącego jury z prośbą o sprostowa-

nie mojego nazwiska i na dyplomie 
już miałem „swoje” nazwisko. Bardzo 
zależy mi na sprostowaniu tej kwestii 
w jednym z najbliższych numerów, 
gdyż „Urania” wiele dla mnie znaczy. 
Odkąd po raz pierwszy wpadła mi 
w ręce w 2008 roku, nie opuściłem 
w niej żadnej linijki tekstu. Jest to dla 
mnie najbardziej wartościowe czaso-
pismo astronomiczne. Tym bardziej 
byłbym usatysfakcjonowany, gdyby 
pojawiło się w niej moje „prawidłowe” 
nazwisko.

Mateusz Grala

Red. Najmocniej przepraszamy Ma-
teusza i zapewniamy czytelników, że 
rzeczywiście nazywa się GRALA, 
a wspomniana literówka poku-
towała niemal we wszystkich 
dokumentach Seminarium. Jed-
nocześnie pragniemy zapewnić 
innych uczestników OMSA, że 
nadesłane przez nich do „Uranii” 
materiały w miarę możliwości 
będą przygotowywane do druku.

* * *
Do obserwacji tranzytu Wenus 
przygotowywałam się w Pozna-
niu. Ponieważ byłam w zaawan-
sowanej ciąży, na obserwację wy-
brałam najbliższe miejsce – balkon. 
Niestety los okazał się być mi nie-
przychylny. Całą noc i poranek nad 
Poznaniem wisiała niesympatyczna 
warstwa chmur. Byłam bardzo roz-
czarowana. Na pocieszenie wzięłam 
do ręki  ostatnie dwa wydania Uranii. 
Swego czasu prenumerowałam ten 
dwumiesięcznik, więc z ciekawością 

do niego znowu zajrzałam. Byłam 
mile zaskoczona zarówno szatą gra-
ficzną, jak i zawartością. Oba numery 
przeczytałam „od deski do deski”. Te-
raz Uranię można polecać każdemu 
miłośnikowi astronomii, bo krótko 
mówiąc – nowa Urania wciąga! Przy 
okazji – czytając w drugim numerze 
o pechowym francuskim astronomie 
Guillaume Le Gentil zrobiło mi się 
raźniej, że nie ja jedyna nie obej-
rzałam tego pięknego zjawiska. Zaś 
moja 6-letnia córka Basia namalowa-
ła dla mnie specjalny rysunek, który 
postanowiłam Państwu pokazać. 
Zapewne tak wyglądałby w moim te-
leskopie tranzyt Wenus.

—
Synek Adaś narodził się szczęśliwie 
dwa miesiące temu. Ale zanim się 
narodził, udało mi się obejrzeć zakry-
cie Jowisza – oczywiście z mojego 
balkonu. Ze szczęścia nie wiedzia-
łam czy robić zdjęcia czy patrzeć! 
Pozdrawiam serdecznie i czekam na 
kolejną Uranię! 

Joanna Fengler

Fot. Rafał Surman

Fot. Piotr Dzikowski

Red. Całej rodzinie, łącznie z dwu-
miesięcznym Adasiem życzymy 
przyjemnej lektury i miłego oglądania 
nadesłanych do Uranii fotografii.  

* * *
W nr 2/2012 czasopisma URANIA 
Postępy Astronomii znalazłem na 
stronie 79 swoje zdjęcie (zbiorówka 
tranzytu Wenus w 2004 roku) bez sy-
gnatury autora, czyli mnie, a jest to 
naruszenie moich praw autorskich. 
Proszę o uzupełnienie informacji 
o autorze zdjęcia w kolejnym nume-
rze URANII. 

Marek Nowak

Red. Członkowie 
Sekcji Astrono-
micznej Często-
chowskiego Towa-
rzystwa Naukowe-
go stworzyli jedną 
z najładniejszych 
składanek zjawi-
ska z 8 czerwca 
2004 roku. Przypo-
minając ten obraz 
w Uranii (nr 2/2012 
s. 79) nie podali-
śmy jego autorów, 

sądząc, wystarczy trwale umieszczo-
ne w rogu logo stowarzyszenia. Skła-
dankę tę wykonał Marek Nowak przy 
udziale Artura Leśniczka w ramach 
akcji obserwacyjnej zorganizowanej 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Częstochowie przez dr. Bogdana 
Wszołka. 

zloty, obozy, konkursy, spotkania
LVI Olimpiada Astronomiczna http://planetarium.
edu.pl/oa.htm ***** Do wypożyczenia wystawa astro-
żartów Jacka Drążkowskiego – 14 plansz 70x70 cm 
o charakterze edukacyjnym. Dla szkół i instytucji 
do 3 miesięcy nieodpłatnie.  Centrum Hewelianum 
tel.: (+48 58) 300 08 42 wew.38 ***** 53 oprawione 
plansze A3 z rysunkami (1992-2009) Jacka Drążkow-
skiego – lekcja astronomii i fizyki na wesoło! Dla 
szkół i instytucji wyłącznie koszty transportu. 
Przyjazd astronoma na lekcję pokazową. Informacja 
urania@pta.edu.pl ***** I Warsztaty Astrofotogra-
ficzne DeltaOptical ASTROSHOT. 5-7.X.2012 http://
www.astroshot.deltaoptical.pl/ ***** Pierwsze 
w Polsce Szkolenie Astrofotograficzne info www.
astrocentrum.eu ***** XII zlot forum AstroCD 
i PTMA O/Katowice w Stężnicy (Bieszczady), 10-14 
października 2012 http://www.astrocd.pl/forum/
viewforum.php?f=133 ***** Szkolenie Sekcji Ob-
serwacji Pozycji i Zakryć PTMA (SOPiZ) kontakt 
astromax@poczta.onet.pl ***** „Medal Zonna” za 
popularyzację astronomii, kandydatury zgłaszane 
przez członków PTA, Zarząd Gł. PTMA lub placów-
ki astronomiczne należy kierować na wiceprezes@
pta.edu.pl zgodnie z regulaminem http://pta.edu.
pl/node/7 ***** Liga Zadań Astronomicznych dla 
uczniów wszystkich typów szkół http://www.asup.
krakow.pl/edu/liga/ ***** Ogólnopolski Konkurs 
Astronomiczny „Astrolabium” dla klas III gimna-
zjum oraz I i II liceum, info/zgłoszenia http://
astrolabium.edu.pl/ ***** V Międzynarodowa Kon-
ferencja „Astronomia XXI wieku i jej nauczanie 
– warsztaty astronomiczne” Niepołomice 19 do 21 
października 2012, info/zgłoszenia http://www.
moa.edu.pl/news.php *****
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Jodłów 13–16 września 2012

Astropolis StarParty 
Wszystkich przyjeżdżających 

uczestników 10. Jubileuszowego Zlotu 
Miłośników Astronomii związanych 
z internetowym forum ASTROPOLIS 
(dawniej Astro-Forum.org) organizatorzy 
imprezy witali lampką szampana. 
W pierwszych latach zlotów w Jodłowie 
przyjeżdżała na nie niewielka grupa 
amatorów, bardzo zaangażowanych 
i chętnych do dalszej nauki i rozwoju. 
Zloty dawały nam wówczas jedyną 
możliwość wymiany wrażeń oraz 
doświadczeń. Z roku na rok schronisko 
„Ostoja” odwiedzało coraz więcej 
chętnych do wspólnych obserwacji 
pod ciemnym niebem, co widać na 
zeszłorocznym zdjęciu Drogi Mlecznej 
spod schroniska. Dla wielu z 65 
tegorocznych uczestników coroczne 
wrześniowe spotkanie w Jodłowie stało 
się już tradycją.

Wspomniane schronisko „Ostoja” 
jest położone w południowo-wschodniej 
części Kotliny Kłodzkiej na wysokości 
860 m n.p.m. w masywie Śnieżnika. 
Miejsce to gwarantuje nam piękne widoki 
i wystarczająco ciemne niebo. 

Osobiście na zlotach bywałem 
wielokrotnie. Pozwoliły mi one poznać 
wielu wspaniałych ludzi, przyjaźnie 
z którymi utrzymuję do dnia dzisiejszego. 
Zawsze na imprezach tego typu 
zupełnie nowi uczestnicy zlotu byli 
przyjmowani ciepło i serdecznie, stając 
się szybko częścią astronomicznej 
społeczności. I tak było tym razem. 
Specjalne zaproszenie adresowane 
do osób zaczynających przygodę 
z astronomią zaowocowało przyjazdem 
kilkunastu nowych miłośników, którzy 
skorzystali ze specjalnych warsztatów 
skierowanych właśnie do nich. Osoby 
te otrzymały na wstępie podręcznik – 
„Astronomia dla początkujących”. Dwa 
dni warsztatów pozwoliły im poznać 
aspekty miłośniczej astronomii od strony 

teoretycznej i praktycznej. 
Tradycją takich zlotów 
są oczywiście całonocne 
obserwacje aż do brzasku, 
a nawet do wschodu 
Słońca. W przypadku braku 
pogody samoistnie tworzą 
się spotkania integracyjne, 
które pozwalają poznać 
bliżej nowych uczestników 
oraz sprawić, żeby nie 
czuli się obco. Takie 
spotkania pozwalają nam 
wymieniać obserwacyjne 
i astrofotograficzne 
doświadczenia. 

W ciągu tych 10 lat 
naszych zlotów bardzo 
wiele zmieniło się tak pod 
względem dostępnego 
sprzętu obserwacyjnego, 
jak i zainteresowań samych 
miłośników. Współczesne 
teleskopy, montaże 
i kamery dają o wiele więcej 
możliwości. Na pierwszych 
zlotach głównie były 
prowadzone obserwacje 
wizualne, dzisiaj natomiast króluje 
astrofotografia.

W tegorocznym programie znalazło 
się kilka konkursów. W puli nagród, 
ufundowanych przez astromarket*pl. 
– organizatora imprezy – były 
profesjonalne korektory komy firmy ASA 
oraz koło filtrowe, okular, zmieniarka 
filtrów i cała gama drobniejszych nagród 
o sumarycznej wartości rynkowej kilku 
tysięcy złotych! Było o co walczyć! 
Główny konkurs był podzielony 
na dwie kategorie: astrofotografia 
i wiedza obserwacyjna. W konkursie 
astrofotograficznym uczestnicy mieli 
zadanie obróbki materiału składającego 
się z klatek H-alfa i [OIII] (odpowiednio 
656,3 i 500,7 nm), generując z tego 
fotografię kolorową. Organizatorzy 
posiadali do dyspozycji dwa korektory 
o tej samej wartości, więc postanowili 

pierwszy korektor przyznać przez jury 
podczas zlotu w Jodłowie, zaś drugi 
przyznać w drodze głosowania przez 
uczestników na forum Astropolis. 
W konkursie z wiedzy obserwacyjnej 
uczestnicy otrzymali 29 pytań, na które 
musieli odpowiedzieć w 20 min. Te i inne 
rozgrywki trwały do samego rana. 

Tegoroczne StarParty obfitowało 
w sporą ilość sprzętu, oferowanego 
przez astromarket.pl, począwszy od 
małych refraktorów, a skończywszy na 
teleskopie Dall Kirkham (ODK) 16” Orion 
Optics UK oraz montażu DirectDrive 
firmy ASA. Niestety pogoda nie dopisała. 
Mieliśmy zaledwie po kilka godzin 
z przechodzącymi chmurami w ciągu 
2 nocy.

Podsumowując, zlot był fantastyczny, 
uczestnicy super, tylko „Ostoja” po raz 

Wakacje pod gwiazdami

Teleskopy od horyzontu do horyzontu. Fot. Adam Kisielewicz

Droga Mleczna. Fot. Krzysztof Zbroszczyk
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Bezpośrednio na laptopie oglądaliśmy 
obrazy zarejestrowane przez kamerę – 
szczególnie pięknie wyglądała galaktyka 
M31 w Andromedzie. Najwytrwalsi 
doczekali do rana, do obserwacji Wenus. 
Pomimo dużej wilgotności ta noc była 
obserwacyjnie i integracyjnie w pełni 
udana.

 Po śniadaniu w fontannie przed 
ośrodkiem mieliśmy okazję testować 
wodoszczelność prezentowanych na 
wykładzie Krzysztofa Mularczyka… 
lornetek. Po jednym ze slajdów 
(na zdjęciu obok) w prezentacji 
Przemysława Żołądka poświęconej 
okularom astronomicznym zawiązała 
się zabawna dyskusja, który z czterech 
okularów używać do obserwacji planet… 
pozasłonecznych? Chwilę przejaśnienia 
wykorzystaliśmy na obserwacje Słońca 
w paśmie widzialnym (refraktor 100 
ED z klinem Herschela) oraz w liniach 
wodorowej (H-alfa) i wapniowej (CaK) za 
pomocą 60-mm teleskopów słonecznych 
Coronado i LUNT. Te obrazy robiły 
niesamowite wrażenie! 

Wykład artysty fotografika Jerzego 

Kruga można 
podsumować mottem: 
Róbmy zdjęcia 
ładne i nastrojowe. 
Zarówno „kręciołki” 
z nieruchomą 
kamerą, jak 
i zastosowaniem 
prostego urządzenia 
śledzącego Vixen 
Polarie Star 
Tracker. Kolejny 
wykład Krzysztofa 
Mularczyka na 
temat przenośnej 
astrofotografii 
„w plecaku” zrobił 

kolosalne wrażenie poprzez porównanie 
wcześniej prezentowanego „śledzika” 
z nowoczesnym AstroTrac TT320X- 
-AG, zarówno poprzez porównanie ich 
gabarytów, uzyskanych zdjęć, a przed 
wszystkim udźwigów: 2 do 15 kg!

Tym razem wieczór był pochmurny, 
więc organizatorzy skorzystali 
z „wizytacji” zlotu przez… redaktora 
naczelnego „Uranii”, który opowiedział 
o najpiękniejszych odkryciach toruńskich 
teleskopów, opisując dokonania swoich 
kolegów na arenie międzynarodowej. 
Po wykładzie kolejna niespodzianka: 
testowanie noktowizorów, którym 
pochmurne, nocne niebo niestraszne! 
Uff – wrażenia niesamowite! Pod 
koniec pokazu odbył się konkurs 
odgadywania rysunków z dużej 
odległości przez noktowizory. Już po 
północy Janusz Wiland opowiedział 
o swoich obserwacjach zakryć Wenus 
przez Księżyc, które zaczęły się 
jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, 
których efemerydy obliczane były na 
komputerach na taśmy perforowane! 
Zachęceni do obserwacji zjawisk 
zakryciowych, wypogodzenia nie 
doczekaliśmy.

Sobota była dniem otwartym 
dla wszystkich zainteresowanych, 
okolicznych mieszkańców i turystów. 
Rozpoczęło się od refleksji na temat 
niestabilności warunków do życia 
na Ziemi, któremu zawdzięczamy 
zróżnicowanie gatunków, płeć, 
a w końcu język i kulturę. Cała kultura 

zloty, obozy, warsztaty

kolejny nie stanęła na wysokości 
zadania. Oferowane tu warunki nie 
nadążają ani za współczesnymi 
czasami, ani rozwojem potrzeb ludzi 
i sprzętu. Coraz głośniej szeptano 
o potrzebie poszukania nowego miejsca 
na StarParty 2013.

Adam Kisielewicz 
Odział PTMA w Lublinie

Krzyże 23–26 sierpnia 2012

Delta Optical AstroShow 
Nasza wyprawa z Zamościa 

na Mazury trwała 9 godzin. Około 
godz. 19. dotarliśmy na oficjalne 
rozpoczęcie imprezy do ośrodka „Mazury” 
w miejscowości Krzyże na skraju Puszczy 
Piskiej – miejsca organizacji II Otwartego 
Zlotu Miłośników Astronomii AstroShow. 
Blisko 200 uczestników poznało 
organizatorów i wykładowców oraz 
zasady wypożyczenia dowolnego sprzętu 
optycznego przywiezionego przez Delta 
Optical, po czym udało się do swoich, 
może nie luksusowych, ale wygodnych 
pokoi. 

Zaraz po kolacji zaczęły się pierwsze 
obserwacje nieba. Boisko zostało 
zastawione teleskopami, głównie z oferty 
organizatorów, ale również sprzętem 
przywiezionym przez zlotowiczów. 
Prym wiodły 16” Newton na montażu 
Dobsona oraz 11” Schmidt-Cassegrain 
CPC 1100 XLT z systemem GoTo. 
W pamięci utkwiły mi obrazy Urana, 
Neptuna, gromady ET (NGC 457) 
w Kasjopei oraz mgławic Ameryka 
Północna (NGC 7000) i Palec Boży 
(NGC 6960) w Łabędziu. Na korcie 
tenisowym sprzęt do astrofotografii, 
Newton 11” na montażu NEQ6 z kamerą 
Orion StarShoot Pro, rozstawił sam 
prezes PKiM Przemysław Żołądek. 

I Nagroda w konkursie_astrofotograficznym AstroShow. Fot. Bartosz Wojczyński

Dwa pokolenia „śledzików”
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wywodzi się z nieba – to optymistyczny 
wniosek z porannej dyskusji 
z astronomem Maciejem Mikołajewskim. 
Po krótkiej przerwie w kolejnym 
wykładzie Przemysław Żołądek 
przybliżył nam konstrukcje optyczne 
teleskopów od najdawniejszych 
i najprostszych po współczesne 
i najbardziej zaawansowane. W tym 
czasie za plecami słuchaczy „wyrosło” 
małe, dmuchane planetarium, 
wypakowane ze słynnego AstroLabiuM, 
czyli Astronomicznego Laboratorium 
Mobilnego, które przyjechało do nas 
z Olsztyna. W serii seansów po 30 
osób mogliśmy poznać możliwości 
tego przenośnego planetarium, po 
czym jeszcze skorzystaliśmy z wizyty 
gości z Olsztyńskiego Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznego, 
wysłuchawszy opowieści Bogusława 
Kuleszy o misji sondy Messenger 
do Merkurego i jej wynikach: 87 tys. 
wykonanych zdjęć, polu magnetycznym, 
odmiennej od ziemskiego budowie jądra 
planety etc. Kolejne wystąpienie Janusza 
Wilanda, prezesa warszawskiego 
oddziału PTMA, to historia własnoręcznie 
zbudowanych urządzeń: 3-częściowego 
20-cm teleskopu „Triplet” oraz urządzenia 
do wykonywania długich ekspozycji 
zdjęć nieba noszącego nazwę „Fastron”. 
Pod koniec wykładu Pan Janusz 

zaprezentował nam 
zdjęcia wykonane przy 
pomocy tegoż „Fastrona” 
podczas pierwszej 
nocy obserwacyjnej 
w Krzyżach!

Po wykładzie 
miał miejsce kolejny 
i niełatwy „Astroquiz”. 
Jego wyniki, obok 
rezultatów konkursów fotograficznych 
(natura i astrofoto) i noktowizyjnego 
ogłoszono podczas pożegnalnej 
biesiady, a atrakcyjne nagrody 
oczywiście ufundowane zostały przez 
Delta Optical. Przed nami była jeszcze 
cała noc obserwacyjna. I tu muszę 
wspomnieć o pełnym profesjonalizmie 
i zaangażowaniu zespołu Delta Optical. 
Przy każdym teleskopie gospodarzy 
przez obydwie noce dyżurowała 
przynajmniej jedna osoba z zespołu, 
która spełniała każde życzenie 
obserwacyjne! M13, M51, M76, Sowa, 
Ameryka Północna… etc.? Proszę 
bardzo. Filtr [OIII] – za minutę już był! 
Co 10 min nowy obiekt! Słabo widać? 
Zmieniamy okular. Zaparowało lustro 
wtórne? Suszarka już była w użyciu. 
Rewelacja!

Andrzej Rzemieniak 
Zamojskie Stowarzyszenie  

Miłośników Astronomii

Barbarka 16-19 sierpnia 2012

AstroVision TZMA
W październiku ubiegłego roku stałem 

się szczęśliwym, trzydziestoośmioletnim 
posiadaczem 8-calowego Newtona, 
spełniając tym samym swoje marzenia 
z lat dzieciństwa. Intensywne zimowe 
obserwacje poza katarem spowodowały 
u mnie zaostrzenie apetytu na zdobycie 
szerszej wiedzy o obiektach, które 
z takim trudem odnajdywałem pod 
smolistym niebem mojej rodzinnej wsi. 
Informacje prezentowane na forach 
internetowych zaczęły mi z czasem nie 
wystarczać, poczułem się spragniony 
osobistego kontaktu z doświadczonymi 
astroamatorami. Natknąłem się w sieci 
na informację, że w podtoruńskiej 
Barbarce, w dniach 16–19 sierpnia 
2012 r. odbędzie się po raz trzeci 
Toruński Zlot Miłośników Astronomii 
(TZMA) organizowany przez Internetowy 
Portal Astronomiczny AstroVision.
pl. Niezwłocznie zatelefonowałem 
do Jarka Suchockiego, wymuszając 
wpisanie mnie na listę jako ostatniego 
uczestnika. Na miejscu byłem kilka 
godzin przed czasem, miałem więc 
okazję zapoznać się z organizatorami 
oraz obserwować przybywających 
sukcesywnie prawie pięćdziesięciu 
uczestników zlotu. Zdziwiła mnie 
rozpiętość wiekowa uczestników. Jak 
się później dowiedziałem, na zlot przybył 
kwiat młodzieży polskiej w wieku od 
13 do ponad 70 lat. Reprezentowane 
były wszystkie regiony kraju: Szczecin, 
Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Włocławek 
oraz wiele innych mniejszych 
miejscowości. 

Poznałem uczestników interesujących 
się astronomią od niedawna, u których 
zapał jest na razie większy od 
posiadanej wiedzy astronomicznej 
oraz takich, jak np. Kuba Bandrowski 
z Torunia i Mateusz Hinc z Bydgoszczy, 
którzy pomimo bardzo młodego wieku, 
w moich oczach objawili się jako 
doświadczeni obserwatorzy z szerokim 
zakresem wiedzy. 

Program zlotu obfitował w szereg 
wykładów na wiele ciekawych tematów. 
Wysłuchaliśmy naukowców z Centrum 
Astronomii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Jacka Krełowskiego, 
Gracjana Maciejewskiego i Krzysztofa 
Gęsickiego, a także gospodarza Zlotu 
Marcina Gładkowskiego i miłośnika 
meteorytów Jacka Drążkowskiego 

Wakacje pod gwiazdami

Zdjęcie uzyskane na I AstroShow (2011.08.28 o godz. 1.30): Mgławice Ameryka Północna 
(NGC 7000) i Pelikan (IC 5070 oraz IC 5067 i IC 5068) z całą otoczką, obszar 9×9 stopni 
wycięty ze zdjęcia 16×10 stopni: pojedyncza ekspozycja 90 s, Sony NEX-5 (matryca APS-C 
z obiektywem Samyang 85 mm f/1.4, montaż EQ3-2 z napędem. Fot. Anna Niedzicka

Pod kopułą dmuchanego planetarium. Fot. Krzysztof Mularczyk
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z „Uranii”. Osobiście najbardziej 
podobała mi się prezentacja 
projektu Solaris, przygotowana 
przez Milenę Ratajczak i Piotra 
Sybilskiego, doktorantów profesora 
Maciej Konackiego z Centrum 
Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika PAN. Celem tego 
projektu jest poszukiwanie planet 
w układach podwójnych za pomocą 
sieci zrobotyzowanych teleskopów 
usytuowanych w Australii, Afryce 
i Ameryce Południowej. Nazwa 
zainspirowana została przez 
powieść Stanisława Lema z 1961 r. 
„Solaris”, gdzie przedstawił on 
planetę obiegającą układ podwójny. 
Moim zdaniem jeszcze ciekawszy układ 
zaproponował Brian Aldiss w trylogii 
„Helikonia”. Planeta Helikonia krąży 
wokół gwiazdy podobnej do Słońca (G4), 
a obydwa te ciała krążą po wydłużonej 
orbicie wokół białego nadolbrzyma. Na 
Helikonii trwa rok „krótki”, zbliżony do 
roku ziemskiego, oraz liczący tysiące 
lat rok „długi”, podczas którego planeta 

wraz z mniejszą gwiazdą 
obiega nadolbrzyma. Taki 
układ powoduje istnienie 
podwójnych pór roku, 
krótkich oraz długich – 
zmieniających warunki 
klimatyczne planety: zimy 
powodujące tysiącletnie 
zlodowacenia oraz upalne 
tysiącletnie lata. 

Wykłady były 
urozmaicone zwiedzaniem 
toruńskiego Planetarium 
oraz Domu Kopernika. 
Mieliśmy również 
przyjemność zwiedzić 
obserwatorium w Piwnicach, 
gdzie największe większe 
wrażenie, wywarł na mnie 
nie potężny 32-metrowy 

radioteleskop, lecz astrograf Drapera, 
na którym Annie Jump Cannon określiła 
typy widmowe 350 tys. gwiazd, 
rozpoczynając nową erę w astronomii. 
Podczas integracyjnego ogniska został 
przeprowadzony konkurs wiedzy 
astronomicznej, w którym oprócz 
nagród rzeczowych ufundowanych 
przez sponsorów, szczególną 

gratyfikacją była możliwość wzięcia 
udziału w obserwacjach z zawodowym 
astronomem w obserwatorium 
w Piwnicach. 

Toruński Zlot uświadomił mi, 
jak wielu ludzi w różnym wieku, 
pochodzących z różnych środowisk 
łączy wspólna pasja – astronomia. 
Uświadomiłem sobie również ogrom 
wiedzy i pracy, jaki jest związany 
z zawodem astronoma. Ciężka praca, 
długie żmudne badania i obserwacje 
nie mają niekiedy zbyt wiele wspólnego 
z naszymi wyobrażeniami o tym 
zawodzie. Cykl wykładów uzmysłowił mi 
konieczność odświeżenia i uzupełnienia 
mojej skromnej wiedzy z zakresu fizyki. 
Co do organizatorów, pragnę wspomnieć 
o ich niezwykłej serdeczności, 
która zrekompensowała skromne 

niedociągnięcie w postaci posiłków 
składających się tylko ze śniadań 
i obiadokolacji, co było problemem 
dla takiego głodomora jak ja. Jakoś 
jednak przeżyłem, do domu wróciłem 
zadowolony, na następny zlot piszę się 
już dziś – tym razem z moim 13-letnim 
synem. 

Robert Biskupiak

zloty, obozy, warsztaty

Nocne obserwacje w Piwnicach pod opieką Ernesta  
Świerczyńskiego. Fot. Janusz Zaparty

Wykład w Piwnicach. Fot. Janusz Zaparty

Mgławica Hantle (M27) oraz gromada kulista M92 sfotografowane przez uczestników przy użyciu 60-cm teleskopu Cassegraina w Piwnicach
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Astronomia młodych

Każdy z nas, szczególnie młodych ludzi, ma marzenia o któ-
rych realizację walczy lub nieśmiało czeka na spełnienie. Jed-
nym z moich marzeń było spojrzenie na niebo półkuli połu-
dniowej, gdzie można dostrzec niedostępne dla obserwatora 
w Polsce dwie nikłe chmurki niemające jednak nic wspólne-
go z ziemską pogodą – satelitarne galaktyki Drogi Mlecznej, 
Obłoki Magellana. Szansą na realizację tego marzenia okazała 
się kwalifikacja do drużyny narodowej na tegoroczne zawody 
Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej i Astrofizycznej 
w Brazylii. 

Moja przygoda z tą olimpiadą rozpoczęła się jeszcze w Pol-
sce. Drużynę na zawody międzynarodowe wyłania się spośród 
finalistów olimpiady krajowej, zazwyczaj jest to najlepsza piąt-
ka. Razem z pozostałymi laureatami stworzyliśmy drużynę 
narodową. W czerwcu Planetarium Śląskie zapro-
siło nas na kilkudniowy obóz przygotowawczy. 
Tam poznaliśmy szczegóły techniczne dotyczące 
przebiegu olimpiady międzynarodowej. Spędzili-
śmy też wiele godzin, współpracując z „naszymi” 
astronomami, autorem wielu zadań olimpiady kra-
jowej jak i zeszłorocznej, odbytej w Polsce, olim-
piady międzynarodowej Markiem Szczepańskim 
oraz liderem naszej drużyny Waldemarem Ogłozą. 
Przygotowania obejmowały przegląd zagadnień 
astronomicznych, fizycznych i matematycznych 
oraz naukę nieba południowego.  Dzięki aparatu-
rze planetarium już w czerwcu przenosiliśmy się 
pod niebo położonego na zwrotniku Koziorożca 
Rio de Janeiro. 

Po powrocie do domów pozostało nam tylko 
odliczać dni do wylotu do Brazylii. Nareszcie spo-
tkaliśmy się w Warszawie 3 sierpnia i wyruszyliśmy w długą 
drogę. Pobyt w stolicy karnawału rozpoczęliśmy od poznania 
naszego miejscowego przewodnika Barbary Vargas, która mia-
ła opiekować się drużyną Polski przez cały czas trwania olim-
piady. Ta sympatyczna mieszkanka Rio z radością oprowadzała 
nas po swoim rodzinnym mieście, odwiedziliśmy więc zarówno 
figurę Chrystusa Zbawiciela na górze Corcovado, Górę Cukro-
wą, jak i sławne brazylijskie plaże: Ipanemę oraz Copacabanę. 
Na tę pierwszą dotarliśmy już po zmroku, który zapadał tu bar-
dzo szybko. W końcu na południowej półkuli trwała zima! Tu 
po raz pierwszy w życiu ujrzeliśmy sławne gwiazdozbiory nie-
ba południowego: Krzyż Południa oraz Centaura. Biegaliśmy 
po piaszczystej plaży jak małe dzieci, pokazując sobie gwiazdy 
i mocząc nogi w ciepłej, oceanicznej wodzie. 

Po trzydniowym pobycie w Rio zdążyliśmy już nawiązać 
pierwsze międzynarodowe przyjaźnie. Wreszcie nadszedł czas, 
aby pożegnać piękną metropolię i wyruszyć do położonego 
w pobliżu miasta Vassouras, gdzie w hotelu Fazenda Ribe-
irão miała odbywać się zasadnicza część olimpiady. Każdy ze 
140 uczestników dzielił pokój z reprezentantem innego kraju, 

VI Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki:  
Rio de Janeiro 2012

Gwiazdy nad Ipanemą
z jednej z 32 drużyn narodo-
wych. Było to dla nas ciekawe 
doświadczenie, okazja do ze-
tknięcia się oko w oko z nie-
znanymi religiami i kulturami.

Zawody rozpoczęliśmy od poznania zadania grupowego. 
Na rozwiązanie zestawu zadań dotyczącego planety Troll 
obiegającej gwiazdę podwójną otrzymaliśmy kilka dni. Mie-
liśmy wykazać się umiejętnością pracy w grupie i wykorzy-
stania wolnego czasu.  Pierwsza samodzielna  5-godzinna 
sesja zadań teoretycznych okazała się swoistym maratonem. 
Otrzymaliśmy zestaw składający się z ok. 10 krótkich oraz 
2 długich zadań (dla porównania, podczas finału w Polsce 
do rozwiązania są 4 dłuższe zadania teoretyczne). Zadania 

krótkie, różniące się poziomem trudności, podejmują poje-
dyncze, chociaż często skomplikowane problemy pochodzące 
z  różnych dziedzin astronomii. Dwa pozostałe zadania, tzw. 
długie, składają się z kilku powiązanych ze sobą podpunktów. 
Poziom trudności zadań finału Olimpiady Astronomicznej 
w Polsce i zawodów międzynarodowych jest podobny. Za-
wody różnią się głównie strukturą i ilością zadań w poszcze-
gólnych turach.

Po wyjściu z sali, wycieńczeni, cieszyliśmy oczy widokiem 
pięknego południowego nieba.  Terminarz olimpiady nie był 
zbyt napięty, ulegał też częstym zmianom, o istnieniu których 
dowiadywaliśmy się po śniadaniu ze stojącej tuż przed wejściem 
do restauracji tablicy. Mieliśmy więc sporo wolnego czasu, aby 
zrelaksować się po trudach egzaminów, spędzić czas z przyja-
ciółmi oraz oczywiście rozwiązywać zadanie grupowe. Piękne, 
przejrzyste, nocne niebo nad Fazendą zachęcało do spędzania 
długich nocy na poznawaniu nieznanego dla większości uczest-
ników nieba południowego. Spędziliśmy wiele godzin, zapo-
znając się z obcymi gwiazdozbiorami i przepięknymi obiektami 
mgławicowymi. 

Od lewej: Filip Ficek (złoto), Jakub Klencki (brąz), Aleksandra Hamanowicz (wyróżnie-
nie), Przemysław Kuta (srebro), Waldemar Ogłoza (lider), Barbara Vargas (opiekun 
grupy), Kacper Bucki (brąz), Marek T. Szczepański (trener). Źródło: IOAA
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Kącik olimpijczyka

Z niepokojem czekaliśmy też na zadanie obserwacyjne, któ-
re składało się z kilku krótszych problemów: wskazywania kon-
kretnych obiektów na niebie, oceny pola widzenia teleskopu 
oraz jasności jednej z gwiazd w gromadzie otwartej, klasyfika-
cję obserwowanych obiektów mgławicowych (musieliśmy np. 
odróżnić mgławicę planetarną od emisyjnej), umiejętność wy-
celowania teleskopem w zadaną gwiazdę podwójną oraz ocenę 
jasności i barwy jej składników. Na rozwiązanie każdego z za-
dań mieliśmy 5 minut. Na szczęście pogoda dopisała… Przy-
najmniej dla większości zawodników. Gdy po północy niebo 
spowiły chmury, na swoją kolej przy teleskopach czekało jesz-
cze około 30 uczniów. Szczęśliwie dla pozostałych następnego 
dnia liderzy podjęli decyzję o powtórzeniu egzaminu tylko dla 
grupy, która poprzedniej nocy nie zdołała wykonać obserwacji.

Ostania tura zadań, analiza danych, to część, której brakuje 
na zawodach krajowych. W Brazylii organizatorzy przygotowali 
dla nas dwa duże zagadnienia – zmieniającą blask na skutek 
obrotu asteroidę oraz krzywe zmian blasku cefeid. Naszym za-
daniem było, na podstawie podanych danych obserwacyjnych, 
odpowiedzieć na pytania zawarte w kolejnych podpunktach, 
wykonać kilka wykresów oraz wyciągnąć wnioski z otrzyma-
nych wyników. Gdy wszyscy zakończyliśmy  zmagania z zada-
niami, czekał na nas już tylko odpoczynek. Ciężka praca roz-
poczęła się jednak dla jury oraz liderów, którzy dzielnie walczyli 
o każdy punkcik dla reprezentantów swojego kraju. 

Gdy 13 sierpnia opuszczaliśmy Fazendę, pomimo stresu 
związanego z wieczorną ceremonią wręczenia nagród, wśród 
zawodników pojawił się smutek. Spędziliśmy razem wspania-
ły czas i każdy z nas chciałby dalej kontynuować niesamowite 
wakacje w Brazylii. 

Wieczorna ceremonia rozdania nagród przyniosła wiele 
niespodzianek i wzruszeń. Cudownie było oglądać rozradowa-
nych kolegów i koleżanki odbierających medale i wyróżnienia. 
Odnieśliśmy spory sukces jako reprezentacja. Ja odebrałam 
wyróżnienie, koledzy medale, w tym Filip złoty, a w konkur-
sie drużynowym zajęliśmy 7 miejsce. Po zakończeniu części 
oficjalnej wszyscy bawiliśmy się na bankiecie, wzajemnie sobie 
gratulując i fotografując się z medalistami. Niestety, dzień wy-
jazdów i pożegnań zbliżał się coraz szybciej… 

Aleksandra Hamanowicz

Od góry: zadania teoretyczne, obserwacyjne, analiza danych (Fot. nadesłane)

PRZYKŁADY ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI
Na liczne prośby młodzieży przygotowującej się do kolejnych etapów 
Olimpiady Astronomicznej, a przede wszystkim nauczycieli chcących 
namawiać swoich uczniów do udziału w zawodach, w miarę wolnego 
miejsca będziemy publikowali wybrane zadania olimpijskie wraz 
z komentarzem i rozwiązaniami. Z przyjemnością informujemy, że 
kultowa książka H. Chrupały i M. T. Szczepańskiego „25 lat olimpiad 
astronomicznych” być może niedługo doczeka się następczyni obejmującej 
50 olimpiad (Red.)
Zawody III stopnia (finał) LV Olimpiady Astronomicznej 2011/2012.
ZADANIE 2. Z początkiem roku 2011 doniesiono o znalezieniu ciał 
o masach kilkunastu mas Jowisza i temperaturach zbliżonych do ziemskich. 
Oszacuj tempo stygnięcia takich ciał.
W tym celu załóż dla uproszczenia, że temperatura ciała zmienia się 
jednakowo w całej objętości, a ciało ma masę 10 mas Jowisza, gęstość 
1000 kg/m3 i temperaturę efektywną 300 K oraz zbudowane jest z gazu 
doskonałego o masie molowej 2 g/mol. W szczególności określ, ile lat 
będzie trwało zmniejszenie temperatury o 1 stopień.
Przyjmij, że ciepło molowe rozpatrywanego gazu wynosi 5/2 R, gdzie R jest 
stałą gazową, a masa Jowisza jest równa 2∙1027 kg.
KOMENTARZ: Zadanie okazało 
się łatwe, a dobre wyniki były 
prawdopodobnie spowodowane tym, 
że zadań o zbliżonej tematyce było już 
w Olimpiadzie sporo, więc niespodzianki 
dla uczestników nie było. Można dodać, 
że przyczyną zaproponowania tego 
zadania do zestawu finałowego był 
fakt dość szybkiego chłodzenia ciała 
o podanych parametrach, nawet przy tak niskiej, jak założona w zadaniu, 
temperaturze. Analogiczny rachunek w przypadku białych karłów pokazuje, 
że ciała te nie zdążą ostygnąć w czasie zbliżonym do wieku Wszechświata. 
Być może ciekawszym zagadnieniem byłoby porównanie czasów stygnięcia 
„planet” (cudzysłów ze względu na to, że w oryginalnej pracy będącej 
inspiracją do tego zadania, ciała te określano mianem brązowych karłów), 
ze stygnięciem białych karłów i gwiazd neutronowych. Jednak takie 
zadanie byłoby nie tylko skrajnie trudne, ale również pojawiłby się problem 
skonstruowania odpowiednich modeli chłodzenia tych bardzo różnych 
i mających skrajnie różne czasy stygnięcia ciał. Model zaproponowany 
uczestnikom do rozwiązania został znacznie uproszczony i stąd w treści 
zadania słowo „oszacuj”. Jak widać na rozkładzie ocen, tylko pięcioro 
finalistów nie rozwiązało zadania (ocena 1-2) i aż dziewięcioro uzyskało 
ocenę maksymalną (5). Zadanie uzyskało najwyższą średnią ocenę 3,5 
na 25 uczestników.

ROZWIĄZANIE: Może ono przybrać następujący przebieg:

Masa 10 mas Jowisza to 2∙1028 kg = 1031 moli 
Ilość ciepła oddanego przy zmianie temperatury o DT wyniesie DE = m∙c∙DT
Ze znajomości masy i gęstości obliczamy promień ciała R = 3Ö(3m/4p∙r)
uzyskując 1,69∙108 metrów.
Moc wypromieniowana wynosi oczywiście DM = 4p∙R2∙s∙T4,
a różnica energii DE = 4p∙R2∙s∙T4∙dt.
Z porównania tych wartości wyliczamy dt:

         (m∙c∙DT)
dt = —————.
        4p∙R2∙s∙T4

Łatwo zauważyć, że można by również zapytać o „tempo stygnięcia” 

  dT     (4p∙R2∙sT4)
—— = —————.     (*)
  dt             m∙c

Po podstawieniu uzyskujemy wynik około 3∙104 lat na kelwin, a więc ciała 
tego typu stygną rzeczywiście dość szybko.

Podobny przebieg miały rozwiązania wielu uczestników olimpiady, choć 
zazwyczaj używali oni oznaczeń nie sugerujących różniczkowego podejścia 
do zagadnienia. Ku pewnemu zaskoczeniu (i radości!) oceniających 
część uczestników zdecydowanie podjęła wyzwanie różniczkowego 
potraktowania problemu, traktując (*) jak równanie różniczkowe i poprawnie 
go rozwiązując, a następnie przez narzucenie odpowiednich warunków 
uzyskując poprawne wyniki liczbowe. Oczywiście rozwiązania te traktowano 
również jako poprawne, choć nie punktowano dużo wyżej, jako że uczestnik 
olimpiady nie jest zobowiązany znać technik różniczkowych, a tym samym 
maksymalną punktację musi mieć prawo osiągnąć również uczestnik nie 
posiadający tych umiejętności.

Jerzy Kuczyński

Zadania  
LVI Olimpiady Astronomicznej 2012–2013 

dostępne już na stronie:  
http://planetarium.edu.pl/oa.htm
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z teleskopem została zamontowana na 
dachu naszej szkoły. Na fotografii moż-
na zobaczyć moment montażu kopuły 
do stalowej konstrukcji platformy.

Od początku zakładaliśmy, że obser-
wacje nie będą prowadzone bezpośred-
nio z kopuły, lecz zdalnie za pomocą łą-
czy internetowych. Przyczyny były dwie. 
Po pierwsze dojście do kopuły wymaga 
wyjścia na dach budynku, po drugie ze 
względu na drgania konstrukcji stalowej 
platformy. Nie stanowią one zbyt dużej 
przeszkody przy obserwacjach wizual-
nych, ale nie ułatwiają pracy przy astro-
fotografii. Ale ze zdalnymi obserwacja-
mi mamy pewne kłopoty techniczne. 
Najpierw po wielu nieudanych próbach 
ustawienia teleskopu udało się prze-
konać serwis firmy Meade, że teleskop 
nie pracuje tak jak należy. Po powrocie 
z serwisu teleskop wreszcie udało się 
zmusić do śledzenia obiektów na noc-
nym niebie. Ale okazało się, że kompu-
ter, którego zadaniem jest sterowanie 
pracą kopuły oraz teleskopu, odmawia 
współpracy z tymi urządzeniami, gdy 
mają one pracować jednocześnie. Obec-
nie pracujemy nad rozwiązaniem tego 
problemu. Mamy nadzieję, że od wrze-
śnia obserwatorium będzie pracować 
zgodnie z naszymi zamierzeniami. Do 
pełni szczęścia brakuje nam jeszcze kil-
ku „drobiazgów”, takich jak filtry, okula-
ry, soczewki Barlowa itp.

Ale czy światła dużego miasta nie 
stanowią przeszkody do prowadzenia 
obserwacji nieba?  Pewnie nie bardziej 
niż w innych miastach, w których wybu-

Historia obserwatorium „Oko 
Jerzego” na dachu budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 1 w Bydgoszczy rozpoczęła się 
w roku 2009. Aby uczcić Międzynaro-
dowy Rok Astronomii, postanowiliśmy 
wybudować dla naszych uczniów szkol-
ne obserwatorium. Mniej więcej w tym 
czasie krystalizował się pomysł zbudo-
wania na terenie naszego województwa 
sieci Astrobaz. Postanowiliśmy wyposa-
żyć nasze obserwatorium w taki sam te-
leskop główny, jaki posiadają Astrobazy 
– czyli 14-calowy Mead LX200. Dyrekcji 
mojej szkoły udało się nakłonić lokalne-
go przedsiębiorcę, pana Rafała Jerzego, 
do sfinansowania zakupu teleskopu oraz 
kopuły. Nazwa naszego obserwatorium 
jest swego rodzaju hołdem dla jednego 
z jego fundatorów.

Początkowo planowaliśmy umiesz-
czenie obserwatorium na strychu szkol-
nej auli, lecz przeszkodą okazał się brak 
zgody urzędników odpowiedzialnych za 
ochronę zabytków w naszym mieście. 
Budynek szkolny pochodzi z XIX w., 
więc taka ochrona mu się należy. Pomocy 
w znalezieniu innego rozwiązania udzie-
liła nam firma BIN Biuro Inżynierskie. 
Inżynierowie z tej firmy zaprojektowali 
platformę wspartą na czterech stalo-
wych kolumnach wystającą ponad struk-
turę dachu. Firma ta wzięła też na swoje 
barki realizację budowy.  Na platformie 
została umieszczona kopuła o średnicy 
2,5 m. Kopułę wraz z systemem stero-
wania zakupiono w firmie Uniwersał 
z Żywca. W maju 2010 r. kopuła wraz 

Obserwatorium  
na dachu szkoły

pod patronatem URANII

ASTROBAZY

I NIE TYLKO

Oko 
Jerzego

GoTo? 
niekoniecznie!

Ciemno, że oko wykol! Od czasu do czasu 
błyska słabe czerwone światełko. Gdzieś 
z boku zielona smuga lasera przemyka 
po M31, wzbudzając groźne pomruki 
niezadowolenia. Jedynie z namiotu przecieka 
niebieska poświata ekranu laptopa – to testy 
nowej kamery astrofotograficznej, od 
niedawna dostępnej na rynku. Marzenie wielu 
zgromadzonych na zlocie. 

Ostrożnie stąpam po łące by nie uszkodzić 
niezliczonych stanowisk obserwacyjnych. Co 
chwila napotykam na ludzkie cienie skupione 
wokół rozstawionych teleskopów. Wokół 
słychać slang z którego nic nie rozumiem. 
Mieszanina marek, symboli, oznaczeń. 
Teleskopy, montaże, napędy, kamery. 

Co u was? W ciemności majaczy 
srebrzysta tuba na solidnym paralaktycznym 
montażu. M92 – lecimy dostępne Messiery 
po kolei! A u was? Na razie Saturn. Ile razy 
można gapić się na Saturna? – zniechęcony 
chcę odjeść. Ale za chwilę będzie Uran – 
słyszę wołanie i zawracam. Kilka przymiarek 
do trupiobiałego Dobsona i jest Uran. Przez 
chwilę mogę poczuć się jak Herschel między 
skomponowaniem kolejnych symfonii. Potem 
Na wykładzie pokazuję Urana z Hubble’a 
czy innego Voyagera. Pół sali skręca się 
ze śmiechu – przecież to jest Neptun!

Podziwiam umiejętności i wiedzę 
zgromadzonych tu amatorów. Reprezentują 
wszystkie możliwe zawody, szkoły i uczelnie. 
Jeden tylko chłopiec, zasmucony przy swoim 
sprzęcie – zaciął się komputer, proszę podejść 
za chwilę. W ciągu godziny podchodzę 
jeszcze dwa razy. Chłopiec jest zrozpaczony 
i bezradny. I tu wreszcie zrozumiałem, jak 
beznadziejnym i ogłupiającym jest montaż 
typu GoTo! Znalezienie Urana za pomocą 
Dobsona, czyli pralki na horyzontalnych 
widłach graniczy z maestrią i wirtuozerią. 
Ustawienie montażu paralaktycznego 
wymaga innego kunsztu. Po znalezieniu 
bieguna wiernie odzwierciedla położenie 
i ruch Ziemi w kosmosie! Jeszcze nic nie 
zaobserwowaliśmy, a już odrobiliśmy lekcję…

MMi
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dowano Astrobazy, takich jak Inowro-
cław czy Świecie. Bywają noce, podczas 
których światło lamp rozproszone w at-
mosferze nieco przeszkadza, ale bywają 
też noce, kiedy warunki obserwacji są 
całkiem znośne. Mając do wyboru ob-
serwatorium w centrum miasta lub brak 
miejsca do obserwacji nieba, wybieram 
to pierwsze, zwłaszcza tuż nad głowa-
mi uczniów i nauczycieli. Łatwiej jest 
zgromadzić młodzież na wieczorne ob-
serwacje w mieście niż wyjeżdżać z nią 
poza miasto. 

Mieliśmy też obawy o bezpieczeń-
stwo młodzieży podczas obserwacji 
na dachu szkoły. Nasze obawy zostały 
jednak rozwiane podczas czerwcowe-
go przejścia Wenus przez tarczę Słoń-
ca. Na załączonych fotografiach wi-
dać młodych ludzi, którzy bez obawy 
przebywają na dachu. Mimo wczesnej 
pory udało nam się zgromadzić około 
25 uczniów, którzy w skupieniu podzi-
wiali to rzadkie zjawisko. Pogoda mam 
dopisała i mogliśmy obserwować całe 
dostępne na naszym terenie zjawisko. 
Obserwacje były prowadzone przez 
teleskop Coronado oraz teleskop Cele-
stron NexStar 4SE. Teleskop Corona-
do zamontowaliśmy w miejscu lunetki 
celowniczej teleskopu Meade LX 200. 
Teleskop Celestron został wyposażony 
w filtr słoneczny i umieszczony na sta-
tywie, który śledził położenie Słońca na 
niebie. Dzięki temu obserwatorzy mogli 
całą uwagę poświęcić podziwianiu zja-
wiska, nie martwiąc się oto, że Słońce 
zniknie z okularu teleskopu. Obecni 
przy tym nauczyciele dbali, żeby obser-
wacje były bezpieczne dla uczestników. 
Tranzyt Wenus został również uwiecz-
niony za pomocą aparatu fotograficz-
nego.

Grzegorz F. Wojewoda

Autor jest nauczycielem fizyki i astro-
nomii oraz opiekunem obserwatorium 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Bydgoszczy. 

Strona internetowa astrobazy:  
http://obserwatorium.1lo.bydgoszcz.pl
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Moim pierwszym chińskim doktorantem był pan 
Ju-Fu Lu, obecny profesor i dziekan Wydziału 
Fizyki na Uniwersytecie Xiamen. Trzydzieści lat 
temu przyjechał do Oksfordu, gdzie pracowa-

łem jako Senior Visiting Fellow w grupie profesora Dennisa 
Sciamy, słynnego brytyjskiego kosmologa, którego ucznia-
mi byli (między innymi) Martin Rees, Stephen Hawking, Da-
vid Deutch…

Profesor Ju-Fu Lu należy do elitarnej, bo ledwie kilku-
setosobowej, pierwszej grupy studentów wysłanych na 
zagraniczne studia zaraz po politycznej odwilży w Chinach 
w latach 80. Początkowo na Zachód przyjeżdżało bardzo 
niewielu chińskich studentów, gdyż ekscesy rewolucji kul-
turalnej pogrążyły kraj w chaosie i przerwały ciągłość uni-
wersyteckiej edukacji. Tylko nieliczni młodzi Chińczycy, jak 
właśnie Ju-Fu Lu, zdobyli wtedy, dzięki heroicznemu samo-
kształceniu, podstawy angielskiego i fizyki w stopniu wy-
starczającym dla podjęcia studiów doktoranckich. Nie było 
to bezpieczne. Studenci przyłapani na zabronionej wtedy 
nauce angielskiego wysyłani byli do karnych obozów pracy. 
Niektórzy budowali linię kolejową niedaleko Pekinu.

Jako student Oksfordu, Ju-Fu mieszkał i stołował się 
w naszym dużym domu przy St. John Street 2, zaprzyjaź-
nił się z naszymi dziećmi i innymi domownikami, to zna-
czy kilku studentami oksfordzkiej fizyki i teologii, których 
całkiem prywatnie, ad maiorem Dei gloriam, wspieraliśmy. 
Ju-Fu był traktowany przez nas jak członek rodziny i tak to 
zostało do dzisiaj.

W niespełna dziesięć lat od tych skromnych początków, 
obyci w świecie i doskonale wykształceni chińscy studenci 
pojawili się masowo na wszystkich liczących się uniwer-
sytetach Ameryki i Zachodniej Europy. Spotykałem ich 
na każdej uczelni, w której pracowałem po opuszczeniu 
Oksfordu; najpierw w SISSA i ICTP w Trieście, dokąd Den-
nis Sciama przeniósł się z całą oksfordzką grupą, potem 
w słynnej kopenhaskiej Nordicie, a wreszcie na Chalmers 
i Uniwersytecie w Göteborgu. Wypromowałem kilku następ-
nych chińskich doktorantów, z których większość wróciła 
na chińskie uniwersytety, została profesorami i wykształci-
ła następne pokolenia astrofizyków. Moi niechińscy dokto-
ranci, na przykład Omer Blaes, Piero Madau, Antonio Lan-
za, Gabriele Ghisellini i inni, także wykształcili chińskich 
studentów, a ci następnych, przez co moja chińska rodzina 
naukowa urosła do dość sporej grupy.

Kiedy pierwszy raz odwiedziłem Chiny, profesor Ju-Fu 
Lu zorganizował w Pekinie nasz zjazd rodzinny, na który 
przybyło prawie dwudziestu moich chińskich synów, wnu-
ków i prawnuków. Spotkaliśmy się od razu w pierwszym 
dniu mojej wizyty. Nazajutrz, gdy miałem jeszcze w świe-
żej pamięci nasz zjazd rodzinny, poszedłem dać wykład na 
Wydziale Fizyki Uniwersytetu Pekińskiego. Wielki gmach 
Wydziału położony jest niedaleko hotelu, w którym wtedy 
mieszkałem. Zauważyłem, iż wchodzący do gmachu mło-
dzi ludzie, z pewnością studenci i asystenci, szukają mego 

wzroku, aby pozdrowić mnie serdecznym, aprobującym 
uśmiechem. Z radością i dumą zrozumiałem, iż oni wszy-
scy rozpoznają mnie dlatego, że ich chińscy profesorowie, 
uczniowie moich uczniów, pokazywali im moje fotografie, 
aby wiedzieli, jakie są ich korzenie i od kogo się to zaczęło. 
Kiedy wieczorem przy kolacji wspomniałem o tym wzru-
szającym zdarzeniu, profesor Fukun Liu, należący zresztą 
także do mojej rodziny, tak wyjaśnił sprawę: Oni się dlatego 
uśmiechali, gdyż w marynarce, w której przyszedłeś wykła-
dać, wyglądałeś kropka w kropkę tak samo, jak pewien 
wąsaty grubas reklamujący w telewizji smażone kurczęta. 
Lepiej nie noś tej marynarki w Chinach.

Posłuchałem jego rady i w następnych latach jeździłem 
do Chin w innych marynarkach. Moja współpraca z chiń-
skimi kolegami była w głównej mierze oparta na kilkulet-
nich kontraktach chińskich postdoków i długoterminowych 
stażach doktorantów w moim macierzystym Uniwersytecie 
w Göteborgu. Terminował u mnie jako asystent wspomnia-
ny wyżej Fukun Liu, obecnie profesor i prodziekan Wydziału 
Astrofizyki na Uniwersytecie w Pekinie, oraz Xingmin Chen, 
najlepszy asystent w całej mojej profesorskiej karierze.

W zeszłym roku profesor Douglas Lin, jeden z dyrekto-
rów słynnego i prestiżowego Kavli Institute w Pekinie (jest 
tylko kilka instytutów Kavli* na świecie; ja wykładałem 
w trzech – w Stanfordzie, MIT i Pekinie), polecił mi swoją 
studentkę, pannę Wenchi Yan, jako kandydatkę na dok-
torantkę w CAMK-u, czyli w Centrum Astronomicznym Mi-
kołaja Kopernika w Warszawie. Doug wiedział, że już od 
kilku lat tam pracuję. Nie mam co prawda stałej pozycji, 
ale mam niezbędne w Polsce uprawnienia do prowadzenia 
doktoratów, gdyż jestem belwederskim profesorem. Zresz-
tą w zeszłym roku wypromowałem już w CAMK-u dwójkę 
doktorantów, Olka Sądowskiego i Odelę Straub. Po dokto-
racie Olek dostał pracę na Uniwersytecie Harvarda a Odele 
w Obserwatorium Paryskim. To byli moi pierwsi doktoranci 
z polskimi dyplomami. 

W lutym tego roku zaprosiłem Wenchi do siebie do 
Szwecji (wzięła udział w zorganizowanym przeze mnie 
workshopie) i po kilku z nią rozmowach przekonałem się, 
że to bardzo dobra studentka – na pewno warta, aby zo-
stać doktorantką w CAMK-u. Wenchi wysłała wszystkie 
stosowne dokumenty do Warszawy i wygrała konkurs. 
Wiedziałem oczywiście, że to tylko początek trudnej drogi. 
Odele Straub, moja poprzednia doktorantka, jest Szwajcar-
ką. Z powodu swej zagraniczności musiała przebyć skan-
dalicznie zawiłą procedurę, aby nasz system uznał, że jej 
szwajcarskie wykształcenie, w szczególności magisterium 
uzyskane na Uniwersytecie w Zurichu, jest nie gorsze niż 
polskie. Jej się udało, ale moja szwedzka habilitacja nie zo-

 * Fred Kavli, urodzony w Norwegii, zrobił ogromną fortunę w USA. Swymi 
pieniędzmi wspiera rozwój światowej nauki – tej na najwyższym pozio-
mie. W kilku najlepszych amerykańskich uniwersytetach (Stanfordzie, 
MIT, Uniwersytecie Kalifornijskim etc.) powstały Instytuty Kavli, finanso-
wane przez jego fundacje.

Circulos meos

Z frajerami nie piję
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Zdjęcie z rodzinnego zjazdu. Wymieniony w tekscie profesor Fukun Liu stoi pierwszy z lewej w pierw-
szym rzędzie. Tuż nad nim Xue Li. Autor w fatalnej marynarce w środku, po jego prawej stronie stoi 
profesor Ju-Fu Lu, z którego prywatnego archiwum pochodzi to zdjęcie

stała w Polsce nostryfikowana. Człon-
kiem Rady Wydziału Fizyki Uniwersy-
tetu w Göteborgu, która mi tę habili-
tację nadała, był profesor Lars Brink, 
wieloletni przewodniczący Komitetu 
Nagrody Nobla z Fizyki. To właśnie 
on dzwoni osobiście do szczęśliwego 
laureata, aby powiadomić go, iż do-
stał Nobla z fizyki. Wstydziłem się po-
wiedzieć Larsowi, że moja habilitacja, 
z jego podpisem, nie została w Polsce 
uznana za dostatecznie poważną.

Zmagania Odeli z biurokratyczny-
mi absurdami znacznie skompliko-
wały pierwsze dwa lata jej studiów 
i przysporzyły zupełnie niepotrzebnej 
mitręgi kilku profesorom oraz wielu 
polskim i szwajcarskim sekretarkom. 
Najbardziej pomógł profesor Jean-
-Pierre Lasota, któremu jeszcze raz 
za to dziękuję. Niestety, w przypadku 
Wenchi jest o wiele gorzej. Zamiast 
uczyć jej fizyki, moi koledzy i ja spę-
dzamy całe dnie na próbach rozwią-
zywania bezsensownych utrudnień, 
stworzonych przez nieżyciowe przepisy. 

Wypromowałem doktorantów w kilku krajach Europy 
i z całą odpowiedzialnością, z własnego wieloletniego do-
świadczenia twierdzę, że nigdzie nie ma tak absurdalnie 
niepraktycznych przepisów dotyczących studiów dokto-
ranckich, jakie są w Polsce. Jeśli chcemy, aby przyjeżdżali 
do nas najlepsi, musimy to jak najszybciej zmienić. 

Jak? Oto konkretna rada: to lokalne uniwersyteckie ko-
legia i profesorowie z autorytetem powinni samodzielnie 
decydować, kogo przyjąć na studia i komu dać dyplom, nie 
zaś urzędnicy sprawdzający dyplomy i pieczątki. W tej ma-
terii powinno być o wiele więcej prawdziwej autonomii Rad 
Wydziału oraz więcej ministerialnego zaufania dla facho-
wości i rzetelności profesorów. Tak było w grupie Dennisa 

Sciamy, jednego z najznakomitszych pedagogów XX stule-
cia. Dennis, jako lider trzech szkół kształcących doktorów 
fizyki (w Cambridge, Oksfordzie i Trieście), podejmował 
suwerenne decyzje, zawsze oparte na kryteriach wyłącz-
nie naukowych. Pamiętam, jak z mocą odpowiedział (przy 
mnie) na pytanie ministerialnego urzędnika z Rzymu, czy 
kandydat ma dyplom równoważny dyplomowi włoskiemu: 
Tego nie wiem. Wiem natomiast, że ma Tripos z Cam- 
bridge. To mi wystarcza. Przyjmuję go na studia i więcej 
nie będę o tym rozmawiał.

Wenchi szybko uczy się polskiego. Na razie pojedyn-
czych zdań. Niedawno była uczestniczką zorganizowane-
go przeze mnie tygodniowego workshopu w Starym Gie-
rałtowie. Podczas uroczystej kolacji zaskoczyła polskich 

uczestników tym, że na pyta-
nie Adama, studenta UJ, czy 
może nalać jej wina, odpowie-
działa bezbłędną polszczyzną 
– Z frajerami nie piję. Oby ten 
niewinny żart nie przerodził się 
w złowieszcze proroctwo! Jeśli 
bowiem Wenchi zrezygnuje 
z robienia doktoratu w Polsce, 
gdyż nie będzie widziała sen-
su w pokonywaniu zbyt wielu 
absurdalnych utrudnień biuro-
kratycznych, jej koledzy na Uni-
wersytecie Pekińskim już za-
wsze będą tak właśnie myśleć: 
Doktorat w Polsce? To dobre 
dla frajerów!

Marek Abramowicz

Circulos meos

Po lewej plakat workshopu w Starym Gierałtowie, w którym uczestniczyło kilkunastu chińskich 
astronomów. Dwoje z nich podczas poobiednego drinku we wrocławskim klubie „Kalambur” po-
kazuje fotografia po prawej: Wenchi Yan z Pekinu to kandydatka na moją doktorantkę, a dr Xue 
Li z Xiamen jest już od pół roku moim asystentem w CAMK-u. Plakat wykonał Michał Bejger, 
naśladując słynny rysunek Saula Steinberga na okładce New Yorkera z roku 1976
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Powyższa mapa przedstawia przybliżony wygląd nieba 
nad Toruniem odpowiadający wybranym datom i go-
dzinom (w czasie urzędowym). Niemal to samo widzą 
wszyscy obserwatorzy na terenie Polski o godzinie 

różniącej się o poprawkę wynikającą z długości geograficznej 
(patrz mapka obok).

Na sąsiedniej stronie prezentujemy diagram pozwalający 
odczytać warunki widoczności w Toruniu nad horyzontem 
Księżyca i widocznych gołym okiem planet (wschody, góro-
wania, zachody). Odpowiedni moment odczytujemy z osi po-
ziomej w dniu wskazanym na osi pionowej. Linie wschodu 
i zachodu Słońca oraz linie świtu i zmierzchu astronomicz-
nego wyodrębniają z każdej doby: dzień (kolor pomarańczo-
wy), czas występowania poświaty słonecznej (jasnobłękitny) 
oraz porę nocy wolnej od rozproszonego światła słonecznego 
(ciemnoniebieski). Odczytane z diagramu przybliżone czasy 

Niebo nad Polską widziane z Torunia

OLSZTYN

WARSZAWA

TORUŃ

GDAŃSK

ŁÓDŹ

KRAKÓW

WROCŁAW

POZNAŃ

SZCZECIN BYDGOSZCZ
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OPOLE
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18,56

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA (STOPNIE)

POPRAWKA (MINUTY)

15 października  
godz. 00.00

15 listopada   
godz. 21.00

01 listopada  
godz. 22.00

01 października 
godz. 01.00

      kalendarz astronomiczny
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są podane dla Torunia w czasie urzędowym. Przybliżonego prze-
liczenia momentów wschodów, górowań i zachodów dla innych 

miast można dokonać, dodając do wartości odczytu poprawki 
na długość geograficzną (mapka Polski). 
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o średnicy obiektywu mniejszej od 15 cm będzie widoczna jako 
okrągła mgiełka, a przez większe uda się dostrzec niektóre 
gwiazdy tworzące tę gromadę. Kolejny, bardzo ciekawy obiekt 
mgławicowy, będący jedyną pozagalaktyczną strukturą, którą 
spoza miasta dostrzec można nieuzbrojonym okiem, znajduje 
się w gwiazdozbiorze Andromedy. Jeśli przesuniemy wzrok na 
lewo i w górę od Alpheratza, napotkamy trzy gwiazdy trzeciej 
i drugiej wielkości gwiazdowej, oddalone od siebie kolejno (za-
czynając od Alpheratza) o około 6, 8 i 12 stopni. Są to: δ Andro-
medea (3,3 mag.), Mirach (2,1 mag.) oraz Almaak (2,2 mag.), 
które tworzą gwiazdozbiór Andromedy. Jeśli przyjrzeć się uważ-
nie niebu nad gwiazdą Mirach, to w odległości około 4° na 
północ dostrzeżemy słabą gwiazdę μ Andromedae (3,9 mag.), 
a dalej 2,5° na północ, kolejną ν Andromedae (4,5 mag.). Pół-
tora stopnia dalej znajduje się Wielka Mgławica w Androme-
dzie (M31), będąca w rzeczywistości galaktyką spiralną, podob-

Pod diagramem wyszczególnio-
no najciekawsze konfiguracje planet 
i Księżyca oraz inne zjawiska. Podane 
w czasie urzędowym momenty tych zja-
wisk nie zależą od położenia nad hory-
zontem, a więc zachodzą jednocześnie 
niezależnie od miejsca obserwacji.

Gwiazdozbiory
Na początku października około 

godziny 17 są widoczne już najjaśniej-
sze gwiazdy i gwiazdozbiory. Nad po-
łudniowym niebem w tych wczesnych 
godzinach wieczornych dość łatwo jest 
odnaleźć Trójkąt Letni (tworzy go gwiaz-
da Wega z gwiazdozbioru Lutni, Deneb 
z Łabędzia i Altair z Orła). Wówczas 
wieczorami na południowo-zachodnim 
niebie będą widoczne letnie gwiaz-
dozbiory, a nad wschodnim jesienne, 
przejmujące stopniowo prymat wie-
czornego nieba. Na przełomie paździer-
nika i listopada, w późnych godzinach 
wieczornych około 22, Trójkąt Letni znajdzie się dokładnie nad 
zachodnim horyzontem, ustępując miejsca na południu aste-
ryzmowi Kwadratu Jesiennego lub inaczej Wielkiemu Kwadra-
towi Pegaza czy jeszcze inaczej Czworokątowi Pegaza. Odna-
leźć go można, przesuwając wzrok wzdłuż skrzydła Łabędzia 
bądź znajdując po lewej stronie Trójkąta Letniego gwiazdozbiór 
Delfina i dalej Źrebięcia, obok którego na niebie jest właśnie 
Pegaz. Czworokąt Pegaza tworzą gwiazdy drugiej wielkości 
gwiazdowej, widoczne jednak nawet z obszarów miejskich. Są 
to: Scheat (2,4 mag.), Markab (2,5 mag.), Algenib (2,8 mag.) 
oraz Alpheratz (2,0 mag.), który jest zaliczany już do gwiazdo-
zbioru Andromedy, a jego alternatywną nazwą użytą na mapie 
nieba jest Sirrah. W Pegazie znajduje się jasna gromada kuli-
sta gwiazd, która w katalogu Charles’a Messiera (1730–1817) 
została oznaczona numerem piętnastym (M15). Jej jasność 
wynosi 6,4 mag., a rozmiary kątowe 12 min. Przez teleskopy 

Trójkąt Letni i Kwadrat Jesienny na tle gwiazdozbiorów nad południowo-zachodnim horyzontem, 
1 XI o 22.00 (Stellarium, GIMP)

      kalendarz astronomiczny

Biblioteka astrobazy

NOWY ATLAS NIEBA,
czyli „Komplet map do amatorskich obserwacji nieba” sygnowany przez Polskie To-
warzystwo Miłośników Astronomii to, jak sama nazwa wskazuje, atlas przeznaczony 
dla amatorów poznających tajniki nieba, godna polecenia pozycja rozpoczynająca 
księgozbiór szkolnego obserwatorium astronomicznego. Na ogół chcemy wiedzieć, 
co oglądamy, a tym bardziej, gdzie szukać wybranych obiektów. Zupełnie inaczej 
postrzegamy gwiazdy, znając ich nazwy i przynależność do konstelacji. Do poruszania 
się po niebie potrzebna jest mapa nieba, podobnie jak potrzebujemy map drogowych, 
by trafić do celu. 

Na początku atlasu umieszczono w tabeli listę gwiazdozbiorów po polsku i łacinie, 
następnie nazwę skrótową, zajmowany obszar na niebie i numer strony, na której znaj-
duje się mapa. Część opisowa wystarczająco informuje użytkownika, jak poruszać się 
po stronach atlasu. Dodatkowo podano klasyfikację galaktyk oraz gromad otwartych 
i kulistych. Wyposażeni w tę wiedzę z powodzeniem możemy rozpocząć obserwację 
nieba, posługując się przejrzystymi mapkami. Na dwudziestu mapach pokazano 
fragmenty nieba, począwszy od bieguna północnego aż po biegun południowy. Atlas 
ukazuje nam obydwie półkule, wydaje się, że początkującemu amatorowi wystarczy 
to, co widzi nad głową w miejscu zamieszkania, czyli jedna półkula – północna, ale 
ta druga, w dobie jumbo jetów, w każdej chwili może się przydać. Atlas to mapy i spis 
najważniejszych obiektów na niebie. Znajdziemy w nim wszystkie gwiazdy widoczne 
gołym okiem, a to już pozwala na identyfikację wielu obiektów przy obserwacjach 
przez lornetkę.
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ną do Drogi Mlecznej. M31 znajduje się w naszym najbliższym 
galaktycznym sąsiedztwie i odległa jest od Galaktyki o 2 mln 
lat świetlnych. Mimo iż spoza miasta, bez sprzętu optycznego, 
widoczna jest jako mgliste, niewielkie wrzecionko, w rzeczywi-
stości jej rozmiar na niebie sześciokrotnie przewyższa rozmiar 
kątowy Księżyca w pełni. Staje się to widoczne dopiero po wy-
konaniu zdjęcia. Od południowego wschodu z Pegazem i Andro-
medą graniczy gwiazdozbiór Ryb. Wskazuje na niego Algenib 
z Kwadratu Jesiennego. Jedna z Ryb znajduje się bezpośrednio 
pod Czworokątem Pegaza, natomiast łeb drugiej pod gwiazdą 
Mirach. W ogonie Ryby „spod gwiazdy Mirach”, około 1,3° na 
północny wschód od gwiazdy η Psc (3,6 mag.) jest jasna galak-
tyka spiralna M74 (9,2 mag.). Jeśli do jej obserwacji użyje się te-
leskopu o średnicy obiektywu co najmniej 30 cm, to spoza mia-
sta może udać się dostrzec mgliste ramiona spiralne (podobnie 
w przypadku M51 z Psów Gończych). Przedłużenia ogonów obu 
Ryb wskazują gwiazdozbiór Wieloryba, a dokładniej jego głowę. 

W szyi znajduje się galaktyka spiralna 
M77 – prototyp tak zwanych aktywnych 
galaktyk (galaktyki emitujące promie-
niowanie we wszystkich dziedzinach 
widma elektromagnetycznego). Jej ja-
sność wynosi 8,9 mag. i jako mgiełka 
dostrzegalna jest już przez niewielkie 
teleskopy. Głowa Wieloryba znajduje 
się bezpośrednio pod gwiazdozbiorem 
Barana. Nad nim graniczy od północy 
z Andromedą i w kierunku południo-
wym z Rybami, gwiazdozbiór Trójkąta. 
w nim znajduje się spiralna Galaktyka 
Trójkąta (M33) o jasności 5,7 mag., 
która wraz z M31 należy do Lokalnej 
Grupy Galaktyk (naszego galaktyczne-
go podwórka). Wschodnie granice Trój-
kąta, Barana i Andromedy oddzielają je 
od gwiazdozbioru Perseusza. Tam, przy 
granicy z gwiazdozbiorem Kasjopei znaj-
dują się dwie czwartej wielkości gwiaz-
dowej gromady otwarte nazywane Po-
dwójną Gromadą Perseusza lub inaczej 

h i χ Persei. Już przez lornetkę czy niewielki teleskop są doskona-
le widoczne jako dwa nieregularne skupiska gwiazd. Co ciekawe, 
obiekt ten znany już był w czasach antycznych i skatalogowany 
w 130 r. p.n.e. przez greckiego astronoma Hipparchosa. 

Pomiędzy Andromedą i Łabędziem znajduje się niewiel-
ki gwiazdozbiór Jaszczurki złożony z gwiazd słabszych niż 
3,5 mag., a więc bardzo trudno jest go dostrzec z centrum 
miasta. Do gwiazdozbiorów jesiennych zalicza się również Wod-
nik. Jeśli uda nam się dostrzec Jaszczurkę po północnej stronie 
gwiazdozbioru Pegaza, Wodnika odnajdziemy dokładnie po 
przeciwnej stronie Pegaza. W Wodniku znajduje się M2 – jed-
na z najliczniejszych gromad kulistych gwiazd, wyróżniająca się 
eliptycznym kształtem.

Z każdą kolejną jesienną nocą coraz wcześniej wschodzą 
gwiazdozbiory Byka i Oriona, zapowiadając powolne, ale nie-
uniknione przejęcie na przełomie grudnia i stycznia wieczorne-
go nieba przez gwiazdozbiory zimowe.

Planety Saturn, Wenus i Merkury na tle gwiazdozbiorów 27 sierpnia godzinę przed wschodem 
Słońca

październik — listopad 2012     

Na każdej mapie mamy na bokach opisaną skalę rektascencji i deklinacji, a u dołu 
dodatkowo skalę jasności gwiazd i oznaczenia aż ośmiu rodzajów naniesionych obiek-
tów: gwiazd, gwiazd zmiennych i podwójnych, gromad otwartych i kulistych, galaktyk, 
mgławic i mgławic planetarnych, a nawet radiantów rojów meteorów i inne charakte-
rystyczne punkty, jak np. centrum Galaktyki. Na mapach, oprócz siatki współrzędnych, 
zaznaczono granice gwiazdozbiorów, a Drogę Mleczną oznaczono szarym kolorem. 
Końcowe strony atlasu zawierają bardzo przydatne tabele z katalogami Messiera 
i Caldwella oraz wybranymi obiektami NGC, prezentując informacje o typie, położeniu, 
jasności, rozmiarze obiektu  i numerze strony, na której jest odpowiednia mapa. Cieka-
wostką jest ostatnia kolumna zawierająca puste pola, chyba po to, by użytkownik mógł 
sobie odznaczyć oglądane obiekty. Atlas jest małym skarbem w biblioteczce każdego 
miłośnika nieba, dlatego że zawiera listę tzw. asteryzmów (patrz str XXX, przyp. Red.).To 
zupełnie unikatowa propozycja. Teraz bez problemu znajdziemy Chinkę, Koźlęta czy 
Samolot. Nie jestem pewien, czy w nazewnictwie wolę pisownię Spica czy Spika, ale 
niech będzie to polski katalog, wszak „Polacy nie gęsi…”. 

Dla mnie, jako użytkownika w terenie, jest niezwykle istotne, że atlas wydrukowano 
na grubym papierze w niemałym formacie (23,5×34 cm). Bardzo staranne przygoto-
wanie i doskonałej jakości czytelny druk oprawiony w spiralę umożliwia łatwe złożenie 
i oglądanie pojedynczej strony, posłuży nam z pewnością przez wiele lat. Koniec z ma-
łymi atramentowymi wydrukami A4 rozmazującymi się w  wilgoci. Brawo za zawartość 
merytoryczną atlasu i wysoką jakość wykonania!

Wydawcą atlasu jest AstroCD, Sylwia Substyk, a wśród licznych cytowań i podzię-
kowań przewija się wiele znanych i znajomych nazwisk. Zabrakło tylko nazwiska… 
autora, Marka Substyka! 

Jerzy Krug 
użytkownik amator
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Planety
Merkury na początku października 

nie będzie widoczny. Za horyzont cho-
wa się kilkanaście minut po zachodzie 
Słońca. Co prawda w październiku 
zwiększa odległość kątową od Słońca 
i 26 X osiągnie maksymalną elongację 
wschodnią (24°), ale do końca mie-
siąca będzie ginął w łunie zachodu. 
Dopiero na przełomie ostatnich dwóch 
tygodni listopada, o świcie, można 
rozpocząć polowanie na tę planetę. 
Wówczas kilka stopni nad południowo-
-wschodnim horyzontem może udać 
się dostrzec Merkurego w towarzystwie 
Wenus i Saturna, które wzejdą prawie 
dwie godziny wcześniej. W ostatnich 
dniach listopada, na godzinę przed 
wschodem Słońca będzie znajdował 
się w gwiazdozbiorze Wagi ponad 7° 
nad horyzontem, świecąc jak gwiazda o jasności 0,1 mag.

Wenus przez październik i listopad można obserwować 
przed wschodem Słońca nad południowo-wschodnim horyzon-
tem. Na początku października, świecąc w gwiazdozbiorze Lwa, 
wschodzi około trzeciej w nocy. Pierwszego dnia tego miesią-
ca, na godzinę przed wschodem Słońca będzie już świecić na 
wysokości ponad 26° z jasnością –3,6 mag. jako najjaśniejszy 
obiekt po wschodniej stronie nieba. 12 X w odległości około 8° 
na południe od Wenus widoczny będzie wąski sierp Księżyca. 
Do podobnego złączenia dojdzie 11 XI. Z nocy na noc warun-
ki obserwacji Wenus się pogarszają. Na przełomie miesięcy, 
godzinę przed wschodem Słońca będzie widoczna już jedynie 
około 20 stopni nad horyzontem, a ostatniego dnia listopada, 
z jasnością –3,4 mag., będzie świeciła na wysokości już tylko 
13 stopni. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło 
– z każdą kolejną nocą Wenus zbliża się na niebie do Spiki, Sa-
turna i Merkurego. Zaowocuje to w ostatnich dwóch tygodniach 
listopada ciekawymi zbliżeniami tych obiektów. 17 XI Wenus 
znajdzie się w odległości niecałych 4 stopni od Spiki, będącej 
najjaśniejszą gwiazdą gwiazdozbioru Panny. Dziesięć dni póź-
niej dojdzie do spotkania z Saturnem w odległości zaledwie 

około pół stopnia. Tego poranka 11,9 stopnia na wschód, nisko 
nad horyzontem, będzie świecił Merkury.

Planetę Mars w październiku dostrzec niezwykle trudno. 
Można próbować wieczorem, godzinę po zachodzie Słońca. 
Jednak przez cały miesiąc Mars nie wzniesie się wyżej niż czte-
ry stopnie nad południowo-zachodni horyzont. Świecąc z jasno-
ścią 1,4 mag., ginie w wieczornej łunie. 18 X, trzy dni po nowiu, 
półtora stopnia na północ od Marsa znajdzie się sierp Księżyca. 
Widoczność Marsa nieznacznie poprawi się w listopadzie, gdy 
do końca miesiąca planeta zwiększy swą wysokość nad hory-
zontem do prawie 6 stopni, na godzinę po zachodzie Słońca. 
16 XI dojdzie do ponownego zbliżenia Marsa i Księżyca w od-
ległości około 4 stopni. 28 XI, godzinę po zachodzie Słońca, 
Mars znajdzie się około 0,5 stopnia od gromady kulistej M22 
w Strzelcu.

Jowisz na początku października wschodzi około godziny 21. 
W wyniku oddalania się na niebie planety od Słońca (w grud-
niu Jowisz znajdzie się w opozycji) każdej kolejnej nocy będzie 
wschodził wcześniej. i tak na przełomie października i listopa-
da zobaczymy Jowisza nad horyzontem już około godziny 18h, 
a pod koniec listopada wschodzi niemal wraz z zachodzącym 
Słońcem, przed 16h. Najbliższe miesiące to bardzo dobry czas 

na obserwacje największej planety Układu 
Słonecznego. Jowisz będzie dostępny obser-
wacjom przez większą część nocy, świecąc 
wysoko nad horyzontem w gwiazdozbiorze 
Byka. W październiku, godzinę przed wscho-
dem Słońca, planetę można odnaleźć na wy-
sokości 57° nad południowym horyzontem, na 
początku miesiąca, oraz nad południowo-za-
chodnim horyzontem pod jego koniec. Jowisz 
w październiku będzie świecił z jasnością –2,2 
mag. 5 X około 3,5° na południowy wschód 
od Jowisza widoczny będzie Księżyc, dwa dni 
przed ostatnią kwadrą. 2 XI o 1h10m Księżyc 
ponownie znajdzie się w pobliżu planety w od-
ległości 1°. W połowie listopada planety na-
leży szukać na zachodnim niebie, gdzie go-
dzinę przed wschodem Słońca będzie świecił 
z jasnością 2,3 mag. prawie 23° nad hory-
zontem. W ostatnich dniach miesiąca, przed 
wschodem Słońca, Jowisza odnajdziemy nad 
północno-wschodnim horyzontem. 29 XI po Droga komety Garradd (C/2009) na tle gwiazdozbioru Sekstantu

Jowisz i Księżyc na tle gwiazdozbiorów 1 listopada o 22.00 (Stellarium, GIMP)
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Spójrz w niebo – asteryzmy

Mały Delfin (Delphinus Minor)
Po gwiazdozbiorach, gwiazdach zmiennych i rojach meteorów zwracamy uwagę 
na kolejny rodzaj „sympatycznych”, na ogół całkowicie sztucznych obiektów 
na niebie. Asteryzmy to przypadkowe, aczkolwiek układające się w jakiś cha-
rakterystyczny kształt układy gwiazd, nie stanowiące jednak gwiazdozbioru, 
zazwyczaj będące jedynie fragmentem którejś z konstelacji. Duże i jasne aste-
ryzmy mogą służyć za cenne drogowskazy, bardzo pomocne w odszukiwaniu 
na niebie zwłaszcza słabszych gwiazdozbiorów. Mniejsze stanowią ciekawą 
alternatywę dla innych często obserwowanych gromad gwiazd. W „Uranii” 
będziemy prezentować najciekawsze z nich, możliwe do obserwacji gołym 
okiem, przez lornetkę jak i przez teleskop.

Mały Delfin to układ sześciu gwiazd konstelacji Pegaza, przypominający 
kształtem gwiazdozbiór Delfina, od którego jest 5 razy mniejszy i odległy 
o około 50°, przy czym zachowuje zarówno kierunek, jak i stosunek jasności 
gwiazd niemal taki sam jak u jego większego 
pierwowzoru. Mały Delfin zajmuje na niebie 
obszar 69’×14’ i zawiera gwiazdy o jasności 
od +6,84 do +8,15 mag. W rzeczywistości 
Mały Delfin jest całkowicie przypadkowym 
układem widocznym z naszego punktu 
widzenia właśnie jako taki układ gwiazd. 
Cała szóstka na niebie to białe i żółtobiałe 
gwiazdy odległe od nas o 400 do 1100 lat 
świetlnych, z których tylko dwie najwyżej 
położone (w stosunku do deklinacji) znajdują 
się w podobnych odległościach 780 i 820 lat 
świetlnych, przy marginesie błędu ±140 lat św. Każda z nich jest większa od 
naszego Słońca i emituje dużo więcej energii, jednakże z powodu odległości 
widoczna jest dużo słabiej niż np. gwiazdy tworzące znany nam gwiazdozbiór 
Delfina.

Co ciekawe, gwiazdy tworzące oryginalny gwiazdozbiór Delfina są bardzo 
podobne do tych z naszego asteryzmu. To, że są dla nas dużo jaśniejsze, jest 
związane wyłącznie z ich odległością od nas. Najjaśniejsze gwiazdy gwiazdo-
zbioru Delfina są odległe od nas „zaledwie” 100–330 lat świetlnych.

Małego Delfina odnajdziemy dokładnie na linii stanowiącej prawy bok 
Wielkiego Kwadratu Pegaza, łączącej gwiazdy Scheat — β Peg (+2,44 mag.) 
oraz Markab — α Peg (+2,49 mag.), w 1/3 ich odległości na południe od 
β Peg. Do obserwacji w zupełności wystarcza mała lornetka, ale jak zawsze, 
teleskop oraz odpowiednio dobrane powiększenie i pole widzenia (ponad 1°) 
mogą znacznie uatrakcyjnić obserwację. Najlepszym okresem do obserwacji 
wieczornej jest w zasadzie cała jesień.

Współrzędne: α = 23h02m, δ = +22°59’ [2000.0].
Marek Substyk

raz kolejny Księżyc znajdzie się w odległości 
około 1° od planety.

Saturn w październiku nie będzie widoczny. 
24 X znajdzie się w koniunkcji ze Słońcem i od 
tego dnia nad horyzont będzie wschodził przed 
nim, lecz ze względu na początkowo niewielką 
odległość kątową od Słońca blask planety ginie 
w łunie poranka. Dopiero na przełomie drugie-
go i trzeciego tygodnia listopada można rozpo-
cząć poszukiwania na południowo-wschodnim 
niebie. Wówczas Saturn widoczny będzie na tle 
gwiazdozbioru Panny już od 6 do 9 stopni nad 
horyzontem, około 10° na wschód od jasno 
świecącej Wenus, przy czym nadal obserwacje 
utrudnia łuna wschodu. 27 XI dojdzie do wspo-
mnianego wcześniej złączenia tych planet.

Po niedawnych opozycjach Neptuna i Urana 
warunki widoczności obu planet nadal są do-
godne do obserwacji teleskopowych. W pierw-
szych dniach października odnaleźć je można 
w pierwszej części nocy nad południowym ho-
ryzontem. Neptun będzie górował około 22h, 
a Uran koło północy. Na przełomie miesięcy 
momenty górowań przesuną się dla Neptuna 
na godzinę 19h, a dla Urana na 21h. Pod koniec 
listopada najkorzystniejszym czasem do obser-
wacji tych planet są wieczory, gdy Neptun góro-
wać będzie około 17h30m, a Uran około 19h30m.

Do obserwacji dobrze jest posłużyć się tele-
skopem o średnicy obiektywu przynajmniej 100 
mm. Przy powiększeniach od około 150 razy po-
winno udać się dostrzec różnicę między tarcza-
mi planet i punktowymi obrazami gwiazd, a tak-
że odmiennym zabarwieniem tych najdalszych 
planet Układu Słonecznego.

Komety i meteory
W połowie października, na godzinę przed 

wschodem Słońca, centrum gwiazdozbioru 
Sekstans będzie widoczne na wysokości ponad 
23° nad południowo-wschodnim horyzontem. 
W gwiazdozbiorze tym do końca roku znajdo-
wać się będzie kometa Garradd (C/2009 P1). 
Najlepsze warunki do jej teleskopowych obser-
wacji nastaną w połowie listopada, gdy godzinę 
przed wschodem Słońca góruje na wysokości 
ponad 32°. W tych dniach jej przewidywana 
jasność wynosi 11,9 mag. i do jej obserwacji 
jest potrzebny teleskop o średnicy obiektywu 
minimum 200 mm oraz nie rozświetlone przez 
światła miasta niebo.

Szóstego października przypada maksimum 
aktywności roju meteorowego Drakonidów. Rój 
ten stowarzyszony jest z kometą 21P/Giaco-
bini-Zinner i w przeszłości wykazywał bardzo 
zróżnicowaną ilość widocznych podczas maksi-
mum meteorów. W ciągu ostatnich stu lat ZHR 
Drakonidów zmieniał się od 20 do ponad 300 
zjawisk w ciągu godziny w 1933 r. Radiant roju 
znajduje się w gwiazdozbiorze Smoka, a do-
kładniej w obrębie jego łba. Bogate w powolne 
(20 km/s) przeloty maksima tego roju wypada-
ją w latach, gdy jego macierzysta kometa osią-
ga peryhelium. Kometa 21P/Giacobini-Zinner, 
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Zakryciowa jesień
Nadchodzi czas żniwny dla wszystkich obserwatorów zakryć 
gwiazd przez planetoidy. Jesień jest bowiem okresem, gdy wy-
dłużająca się noc przynosi sporo ciekawych zjawisk, nierzadko 
z jasnymi gwiazdami!

Dlatego też przed tym czasem od 31 lat obserwatorzy zakryć 
z Europy spotykają się na dorocznej konferencji zwanej Europe-
an Symposium on Occultation Projects (ESOP – Europejskie 
Sympozjum Przewidywania i Rejestracji Zakryć). W tym roku 
spotkanie to odbyło się we Włoszech, we wspaniale położonej 
nad wybrzeżem Adriatyku Pescarze. Uczestnicy byli gośćmi In-
ternational Center for Relativistic Astrophysics Network (ICRAnet), 
a głównym organizatorem był Prof. 
Costantino Sigismondi z Uniwersytetu 
La Sapienza w Rzymie. Konferencja 
miała również dwa akcenty polskie. 
Piszący te słowa na prośbę organiza-
torów wziął udział w pracach komitetu 
organizacyjnego konferencji, czuwając 
nad organizacją poszczególnych sesji. 
Innym polskim akcentem były utwo-
ry Chopina… organizatorzy zadbali 
bowiem nie tylko o stronę naukową, 
ale i artystyczną. Co wieczór po zakoń-
czeniu sesji referatowych w kościele 
Sacro Cuore odbywały się koncerty 
fortepianowe poświęcone pamięci 
znanych astronomów. Każdy z kon-
certów poprzedzało wprowadzenie 
historyczne prezentujące sylwetki 
wspominanych danego dnia wielkich 
obserwatorów nieba. Wspominano 
między innymi papieża Sylwestra 
II, Kopernika, Claviusa, Galileusza 
i Keplera. W dniu, gdy wspominano 
między innymi postać Kopernika, kon-
cert wypełniły utwory Chopina, w tym 

najbardziej rozpoznawalne, jak np.: Polonez As-dur Op. 53, Fantaisie 
Impromptu, Op. 66 czy Polonez Es-dur Op. 22. Była to prawdziwa 
uczta muzyczna! Koncerty oficjalnie przybrały formę minifestiwalu 
o tytule „Muzyka i astronomia”, a na każdy z nich przybywali, poza 
uczestnikami konferencji, liczni mieszkańcy Pescary, jak i turyści. 
Dzięki temu o zakryciach usłyszały setki osób!

Oczywiście nie zabrakło polskich referatów. Piszący te słowa 
przedstawił konstrukcję i cechy nowego insertera czasu wzorcowe-
go, dla którego źródłem czasu jest sygnał systemu GPS. Inserter 
pozwala na umieszczenie na klatkach zapisu z kamery CCD „stem-
pla” czasowego. Dzięki temu jest możliwe precyzyjne odczytanie 
czasu zakrycia. Pamiętajmy, że zapis podczas zakryć odbywa się 
z dużą prędkością sięgającą 25 klatek na sekundę, a obecnie 
opracowywane są dla tych potrzeb kamery superczułe z zapisem 

obiegająca Słońce z okresem 6,6 lat w minimalnej odległości 
1,4 jednostki astronomicznej od Słońca, była w lutym tego 
roku. Tak więc październikowe maksimum Drakonidów okazać 
się może wyjątkowo obfite.

21 października wypada maksimum Orionidów. Obiektem 
odpowiedzialnym za ten rój jest kometa Halleya. Jego aktyw-
ność w maksimum w ostatnich sześciu latach sięgała ZHR=70.

17 listopada maksimum aktywności osiąga rój Leonidów, 
charakteryzujący się szybkimi meteorami wpadającymi w at-
mosferę z prędkością 71 km/s. Rój ten pochodzi od komety 
55P/Tempel-Tuttle, obiegającej Słońce z okresem ponad 33 
lat. w czasie maksimum w ciągu godziny dostrzec można około 
15 meteorów z radiantem w gwiazdozbiorze Lwa.

Wartym obserwacji może się okazać rój α-Monocerotydów, 
którego maksimum datowane jest na 21 listopada. Zwykle 
w czasie największego nasilenia przelotów widocznych jest 
około 5 meteorów w ciągu godziny, jednak w 1995 r. rój ten 
sprawił niespodziankę, kiedy to w ciągu 30 min ilość przelotów 
znacznie wzrosła, a przez 5 min ZHR roju utrzymywał się na po-
ziomie 400 zjawisk.

W listopadzie ciekawym obiektem do obserwacji może oka-
zać odkryta 28 maja bieżącego roku kometa LINEAR C/2012 
K5. Podczas odkrycia jasność komety wynosiła 18,5 magnitudo, 
a więc była zbyt słaba dla przeciętnego amatorskiego teleskopu. 
Pierwsze obserwacje komety wykonano teleskopem o metrowej 

aperturze z MIT Lincoln Laboratory. W listopadzie kometa LINE-
AR widoczna będzie w gwiazdozbiorze Psów Gończych, gdzie pod 
koniec miesiąca może osiągnąć jasność około 6 magnitudo. Bę-
dzie wciąż zbyt słaba, aby dostrzec ją nieuzbrojonym okiem, ale 
przy takiej jasności nawet niewielkie teleskopy będą w stanie po-
kazać nam ją w postaci mgiełki. Jeśli wykona się jej zdjęcie, uda 
się zaobserwować warkocz komety. W najmniejszej odległości 
od Ziemi znajdzie się dopiero w grudniu i wtedy może osiągnąć 
jasność nawet 4,8 mag. Jeśli tak się stanie, poza miastem, przy 
pomyślnych warunkach atmosferycznych można się pokusić 
o obserwacje komety nie uzbrojonym okiem.

Piotr Wychudzki

Więcej informacji:

OLSZTYŃSKI MIESIĘCZNIK ASTRONOMICZNO- 
-ASTRONAUTYCZNY
http://www.planetarium.olsztyn.pl/kalendarz/

ALMANACH ASTRONOMICZNY  
TOMASZA ŚCIĘŻORA
http://regulus.astrohobby.pl/

ROCZNIK ASTRONOMICZNY  
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
http://www.igik.edu.pl/
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50 klatek na sekundę i więcej! In-
serter, który został zaprezentowany 
na konferencji, opracował członek 
Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć 
PTMA – Tomasz Wężyk. Prezento-
wany prototyp zrobił duże wrażenie 
na uczestnikach nie tylko swoimi 
możliwościami, ale i konkurencyjną, 
w stosunku do konkurencyjnych roz-
wiązań, przewidywaną ceną. Finalny 
model ma zostać zaprezentowany na 
kolejnym ESOP, które ma się odbyć 
w przyszłym roku w Barcelonie. Ze 
względu na to, że ESOP w Pescarze 
był poświęcony pamięci Claviusa, 
a to w związku z 400 rocznicą jego 
śmierci, kolejną wypowiedź autor 
niniejszego tekstu poświęcił pamięci 
kilku innych, nieco zapomnianych 
postaci astronomii, między innymi 
papieżowi Sylwestrowi II, Georgowi 
Puerbachowi czy Giovanniemu 
Riccioli, by w finale oddać hołd prof. 
Bohdanowi Paczyńskiemu. 

Była również okazja, by w te-
legraficznym skrócie przekazać informację na temat projektu 
kujawsko-pomorskich Astrobaz. Mapka pokazująca rozmiesz-
czenie tych obserwatoriów wywołała entuzjazm. Wszyscy wyrazili 
nadzieję, że kiedyś dojdzie do niezwykle udanej obserwacji, gdy 
pas zakrycia przejdzie przez rejon Kujaw, a Astrobazy zarejestrują 
zjawisko, dzięki czemu samodzielnie będą mogły wyznaczyć profil 
planetoidy w danej fazie! Padło tu od razu zapytanie o możliwość 
zorganizowania w Polsce – już po raz 5. konferencji ESOP (ostatni 
raz odbyła się ona w Polsce w roku 2009 w Niepołomicach) – 
tak by można było zobaczyć Astrobazy na własne oczy. Podczas 
uroczystej kolacji, w nieformalnej rozmowie, przewodniczący 
International Occultation Timing Association – European Section 
(IOTA-ES, Międzynarodowe Towarzystwo Rejestracji Momentów Za-
kryć – Sekcja Europejska) pan Hans Bode poprosił o rozpatrzenie 
możliwości organizacji ESOP w Polsce w roku 2014 lub 2015. Po 
wstępnym rozeznaniu możemy niemal z pewnością potwierdzić – 
za dwa lub trzy lata zakryciowcy z całej Europy zjadą ponownie do 
Polski. Szczególnie sprzyjający wydaje się rok 2015, gdyż wtedy 
przypadnie początek serii zakryć Aldebarana – gwiazdy, której 
zakrycie obserwował Kopernik. Może to być dobry, dodatkowy 
powód do organizacji ESOP-u pod znakiem Kopernika… Kto wie, 
może właśnie w województwie kujawsko-pomorskim?

Zanim jednak to nastąpi, czeka nas tej jesieni kilka atrakcji 
zakryciowych, począwszy od wspaniałych nocy z pięknymi seria-
mi zakryć i odkryć gwiazd przez Księżyc – w tym wielu jasnych 
gwiazd podwójnych i wielokrotnych – po zakrycia planetoidalne 
z jasnymi gwiazdami. Najlepiej gdy zakrycia gwiazd przez Księżyc 
zostały policzone dla konkretnego miejsca obserwacji. Dlatego 
warto skorzystać z darmowego oprogramowania WinOccult, które 
dostępne jest w Internecie i pozwoli nam na policzenie czasów 
zakryć dla naszego miejsca obserwacyjnego. 

W kwestii zakryć gwiazd przez planetoidy w miesiącach paź-
dziernik i listopad jest kilkanaście wspaniałych okazji do rejestracji 
tego typu zjawisk. W większości przypadków zakrywane gwiazdy 
mają jasność mniejszą niż 10,5 mag. – co nie stanowi dla dobrze 
przygotowanego zakryciowca problemu – jednak dla kogoś, kto 
chce podjąć obserwacje pierwszy raz, może stanowić utrudnienie. 
Dlatego też poniżej są zaprezentowane dwa zjawiska zachodzące 
z relatywnie jasnymi gwiazdami. 

Pierwsza dobra okazja nadarzy się 5 października ok. godz. 
21.47 UT – mowa o zakryciu gwiazdy TYC 1299-00981-1 przez 
planetoidę (232) Russia. Jasność zakrywanej gwiazdy to 9,7 mag. 
a przewidywany czas trwania zakrycia to 6,8 s. Zjawisko niemal 
idealne… jednak należy brać pod uwagę, że zakrywana gwiazda 
będzie zaledwie 15° nad horyzontem (gwiazdozbiór Byka). Cen-
trum przewidywanego pasa zakrycia przebiega na linii Chełm – 
Kielce – Kędzierzyn Koźle. Szerokość pasa szacowana jest na ok. 
60 km. Efemeryda podaje pas niepewności (1 sigma) na północy 
sięgający Tomaszowa Mazowieckiego a na południu Wieliczki.

Następną okazję, by rejestrować zjawisko zakrycia astero-
idalnego jasnej gwiazdy, będziemy mieli 3 listopada ok. godz. 
18.39 UT. Wtedy bowiem za sprawą planetki (684) Hildburg 
ma zniknąć gwiazda w gwiazdozbiorze Ryb o jasności 9,7 mag. 
nosząca oznaczenie w katalogu Tycho: TYC 1208-01579-1. Tym 
razem gwiazda będzie wysoko nad horyzontem (43°). Jednak 
poważnym utrudnieniem będzie przewidywany, maksymalny czas 
zjawiska w centrum pasa szacowany na zaledwie 1,6 s! Szerokość 
pasa zakryciowego to zaledwie 23 km. Jego północny brzeg leży 
w przybliżeniu na linii Pisz, Ostrów Wielkopolski, Lubawka, zaś 
południowa granica biegnie przez Sejny, Ostrzeszów, Walim (koło 
Dzierżoniowa). 

Należy pamiętać, że każdy wynik ma znaczenie. Często wynik 
negatywny (to jest brak zakrycia) ma kluczowe znaczenie, by 
poznać, jak daleko sięga kraniec planetoidy!

Każdy chętny, by rozpocząć swoją prawdziwą przygodę z obser-
wacjami zakryciowymi, proszony jest o kontakt! Warto, bo wielką 
satysfakcję daje, gdy widzi się profil planetoidy mało poznanego 
ciała wyrysowany dzięki – między innymi – naszej obserwacji, 
a nasze nazwisko wymieniane jest wśród autorów prac z opra-
cowaniami takich wyników! Tak więc warto – dla astronomii, ale 
i samego siebie!

Paweł Maksym, OA Bukowiec
Przewodniczący SOPiZ PTMA

astromax@poczta.onet.pl
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relaks krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamiesz-
czonej w „Uranii–PA” 3/2012: 1. Międzygwiazdowa, 
2. Wenera, 3. Ekstynkcja, 4. Inkluzja, 5. Flogiston, 
6. Medycejskimi, 7. Grudziądz, 8. Spektrograf, 9. 
Władysław, 10. Paralaktyczny, 11. Gregoriański, 
12. Astrobaza, 13. Cezar, 14. Zjonizowane, 15. Za-
ćmieniowy, 16. Kalisz.

W „Uranii–PA” nr 3/2012 zamieściliśmy krzyżówkę, 
której rozwiązaniem jest hasło WENUS - SIOSTRA 
ZIEMI. Nagrody książkowe wylosowali Marcin 

Filipek z Jerzmanowic i Gabriel Murawski z Suwałk. Nagrody 
zostaną wysłane pocztą.
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  1. Autor uranijnych felietonów
  2. Miejsce toruńskich zlotów astronomicznych
  3. Kultowa trylogia Aldissa
  4. Astronomiczne laboratorium na kółkach
  5. Odkrył zmienność Miry
  6. W grudniu w opozycji
  7. Gwiazdy pulsujące o znanych odległościach
  8. Przejście jednego obiektu na tle drugiego
  9. Studiował tam Dziewulski
10. Siedziba nowego oddziału PTMA
11. Ciekawość na Marsie
12. Szef projektu OGLE
13. Gwiazdozbiór z M15
14. Mają maksimum w listopadzie
15. Włoski astronom, zmarł 400 lat temu
16. Jesienny gwiazdozbiór 
17. Złoty medalista z Rio de Janeiro
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Dla uważnych czytelników tego zeszytu „Uranii” znalezienie słów po-
mocniczych potrzebnych do rozwiązania nowej krzyżówki nie powinno sta-
nowić problemu.  Na rozwiązania czekamy do końca listopada 2012 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 rozlosujemy dwie książki o tematyce astronomicznej.

Rysunkowy komentarz do felietonu Marka Abramowicza „Z frajerami nie piję” ze strony 288. 
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W następnych numerach:
—  Mistrzowie astrokrajobrazu
—  KONIEC ŚWIATA wg. Laskara
—  dla prenumeratorów KALENDARZ 2013  
 ze zdjęciami z konkursu „AstroCamera”

URANIA za 10 z³!
Cena bieżących numerów Uranii 2012 bezpośrednio u wydawcy wynosi 10 zł. 
Można zamówić cały rocznik (60 zł) lub wybrane numery (dostępne aż do wy-
czerpania). Numery archiwalne „Postępów Astronomii” 1992–1997 oraz „Ura-
nii” 2001–2011 można zamawiać w promocyjnej cenie 2,50 zł za egzemplarz. 
Roczniki 1991, 1998, 1999 i 2000 oraz numery 1/1992, 2/1992, 6/2010 i 5/2011 
są wyczerpane. Promocja ważna do końca roku 2012.

PROMOCJA – OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓ£
Bibliotekom szkolnym do końca roku 2012 proponujemy przesłanie wszystkich 
dostępnych archiwalnych numerów „Postępów Astronomii” oraz „Uranii” z lat 
1992–2011 (około 80 zeszytów) NIEODPŁATNIE za pokryciem kosztów prze-
syłki. Cena przesyłki kurierskiej za pobraniem przy odbiorze wynosi ok. 60 zł. 
Zwykłą pocztą możemy przesłać paczkę po przelaniu na nasze konto kwoty 
30 zł. Prosimy szkoły o kontakt listowny bądź mailowy pod: urania@pta.edu.pl 
lub tel. 698 55 61 61

Dwumiesięcznik Urania do nabycia w: 
— księgarniach EMPiK na terenie całego kraju
— salonach Delta Optical (Warszawa, Al. Jana Pawła II 19, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 40/9, Katowice, 

ul. Uniwersytecka 13)
— salonie Astrokrak – Kraków, ul. Mogilska 51
— planetariach w Chorzowie, Grudziądzu, Olsztynie i Toruniu
— siedzibie PTMA w Krakowie, ul. Miodowa 13/35
— Księgarni Skarbnica – Kraków, Nowa Huta, Osiedle Centrum C bl.1, www.skarbnica.krakow.pl
— Księgarni Exlibris – Legnica, ul. Złotoryjska 23, http://exlibris.osdw.pl

PRENUMERATA
Cena prenumeraty Uranii rocznej nie ulega zmianie w roku 2013 i wynosi 60 zł. Prenumeraty można zamawiać poczynając 
od dowolnego numeru (zaznaczyć w tytule wpłaty) na okres roku (60 zł) lub dwóch (120 zł). Wszystkie wpłaty prosimy 
kierować na konto Polskiego Towarzystwa Astronomicznego nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241
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