
1Urania2/2013

2/2013 (764)   marzec – kwiecień 

    tom LXXXIV

ISSN 1689-6009

Cena 11,90 zł  
w tym 5% VAT

Teleskop ALMA – woda 
na krańcach Wszechświata

Pejzaż z kometą  
Toruń wśród gwiazd

DLA PRENUMERATORÓW: KALENDARZ „MISTRZOWIE ASTROFOTOGRAFII” – DO WYCZERPANIA

Saturn dla każdego

Czelabińsk trafiony!
Kto następny?





3Urania2/2013

URANIA – NASZA MUZA
dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

(PL ISSN 1689-6009)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszech-
nianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo 
powstałe w roku 1998 z połączenia „Uranii” 
(ISSN 0042-0794) — dotychczasowego 
miesięcznika Polskiego Towarzystwa Mi-
łośników Astronomii, ukazującego się od 
1922 r. i „Postępów Astronomii” (ISSN 
0032-5414) — dotychczasowego kwartal-
nika Polskiego Towarzystwa Astronomicz-
nego, wychodzącego od 1953 r. Zachowana 
zostaje dotychczasowa numeracja „Uranii”. 
Pismo częściowo finansowane przez:

Nakład: 2500 + 500 egz.
Zespół Redakcyjny:
Krzysztof Czart (serwis www)
Jacek Drążkowski (red. techniczny, skład)
Katarzyna Drozd (dystrybucja, sekretariat)
Maciej Mikołajewski (redaktor naczelny)
Marek Muciek (redaktor)
Roman Schreiber (badania kosmiczne)
Bożena Wyrzykowska (korekta językowa)
Karolina Zawada (orion.pta.edu.pl)
Współpraca:
Marek Abramowicz, Cezary Gałan, Paweł 
Z. Grochowalski, Aleksandra Hamanowicz, 
Katarzyna Kurdek, Paweł Maksym, Paweł 
Rudawy, Marek Substyk, Janusz Wiland, 
Piotr Wychudzki, Przemysław Żołądek
Adres Redakcji:
Urania, Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. 509 44 17 17
fax. (56) 611 30 08 
e-mail: redakcja@pta.edu.pl
Adres WWW:
http://urania.pta.edu.pl
Dystrybucja, marketing, sekretariat:
Urania, Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. 698 55 61 61
e-mail: urania@pta.edu.pl
Cena Uranii w prenumeracie 10 zł 
Prenumerata roczna 60 zł
Bank Millennium S.A. o/Toruń
Nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241
Wydawcy:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel. (0-22) 841 00 41 wewn. 146
e-mail: zarzad@pta.edu.pl
WWW: www.pta.edu.pl
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
ul. Miodowa 13 m. 35, 31-055 Kraków
tel. (0-12) 422 38 92
e-mail: zgptma@gmail.com
WWW: ptma.astronomia.pl
* MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH REDAKCJA 
NIE ZWRACA * ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO REDA-
GOWANIA I SKRACANIA TEKSTÓW * PRZEDRUK 
MATERIAŁÓW TYLKO ZA ZGODĄ REDAKCJI * 
OPINIE I POGLĄDY FORMUŁOWANE PRZEZ 
REDAKCJĘ I AUTORÓW NIE REPREZENTUJĄ 
OFICJALNEGO STANOWISKA WYDAWCÓW *

K tóry to raz już pędziliśmy razem z Krzysztofem Czartem i Sebastianem Soberskim 
samochodem z Torunia do Warszawy na rutynowe zebranie Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego? Gdzieś między Lipnem a Sierpcem rozdzwoniły się 

telefony. Co rusz do któregoś z nas dobijał się znajomy (lub nieznajomy) dziennikarz:  
– co z tym Czelabińskiem?! Oczywiście wiedzieliśmy, że tego dnia ma musnąć Ziemię 
planetoida 2012 DA14, więc pierwsze wieści o wybuchu nad Uralem potraktowaliśmy jak 
kawał lub dziennikarska kaczkę. Też postanowiliśmy zażartować, że właśnie jedziemy 
do stolicy, gdzie w związku z nalotem planetoid zbiera się… „sztab kryzysowy” polskich 
astronomów zwołany przez PTA! Kiedy się zorientowaliśmy, że w Czelabińsku naprawdę 
doszło do katastrofy, a dziennikarze biorą nasz żart całkiem serio, pospiesznie zaczęliśmy 
wycofywać wozy transmisyjne licznych telewizji kierujące się już na Bartycką, miejsce naszego 
spotkania w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. I może to był 
błąd!? Może mogliśmy mieć swoje przysłowiowe 5 minut, by spróbować przekonać media, 
społeczeństwo i rząd, że bez astronomów ten świat się zawali zbombardowany rojem asteroid 
albo zamarznie na kość po ustaniu aktywności słonecznej? 

Wkrótce, kolejny raz odwiedziłem 
finał LVI Olimpiady Astronomicznej 
w Chorzowie, gdzie za cudowną 
architektonicznie bryłą Planetarium 
Śląskiego wstydliwie chowa się 
w krzakach skromna, by nie powiedzieć 
obskurna, kopuła największego 
wykonanego amatorsko instrumentu 
w Polsce, reflektora z 50-cm lustrem. 
Na cześć swojego kolegi, sławnego 
na Śląsku konstruktora i optyka, włodarze pawilonu 
ze Śląskiego Oddziału PTMA nadali Obserwatorium imię Jana Palta. Do kopuły nie trzeba 
zaglądać, bo pełne sterowanie może odbywać się całkowicie zdalnie, z budynku planetarium. 
Widząc tak niezwykłe dzieło, chce się zawołać: gdzie są fundusze, które umożliwiłyby 
obłożenie fasady budynku takim że samym marmurem, jak budynki planetarium!? Być może 
strach przed Czelabińskiem powinien nam torować drogę do niezbędnych na takie cele środków: 
na dokończenie dzieł wielu zapaleńców, na edukację poprzez astronomię, na dotację dla 

stuletniej URANII, której nam ministerstwo na razie znów odmówiło.
Jak czelabiński grom z jasnego nieba, 

uderzyła nas wiadomość o śmierci dobrego 
ducha całego środowiska, Pawła Maksyma, 
dokładnie od roku stałego autora URANII. 
Z URANIĄ wiązał ogromne, edukacyjne 
plany, a URANIA z nim. Nie wiem, czy 
da się tę lukę po Pawle w URANII jakoś 
załatać? Był jedyny w swoim rodzaju, pełen 
twórczej inwencji, wszechogarniającego humoru, 
niespotykanej charyzmy i wielkiej skromności. 
Dwukrotnie młodszy ode mnie, w URANII 
łączył pokolenia! Chyba jedyny astronom 
amator, który swoim profesjonalizmem 

i zauważalną w świecie pozycją naukową, jednoczył zarówno środowisko miłośników, jak 
i zawodowych astronomów. Sylwetka naukowa Pawła, rola społeczna Jego działalności będzie 
nam towarzyszyć w kolejnych numerach. Jego Duch pozostanie na naszych kartach mam 
nadzieję na zawsze. Na Jego cześć nasze niebo w Kalendarzu przenosimy do wybudowanego 
przez Pawła Bukowca, najbliższego środka Polski obserwatorium.

Maciej Mikołajewski
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Bartosz Dąbrowski

ALMA — nowa era odkryć
ALMA to ogromny interferometr radiowy przeznaczony 
do obserwacji różnych obiektów we Wszechświecie, zarówno 
tych dalekich, jak i bliskich. Oczekuje się, że teleskop ten 
wniesie istotny wkład do różnych dziedzin astronomii. Właśnie 
nastąpiła jego inauguracja — czekamy na nowe odkrycia!

W AKTUALNYM NUMERZEDawno temu w… „Uranii”

 12

W skrócie

Tomasz Kwiatkowski

Uwaga na nisko  
przelatujące planetoidy

Raz na rok trafia w Ziemię 
kilkumetrowa planetoida, raz 
na wiek — kilkudziesięciometrowa! 
Ta, która trafiła w okolice 
Czelabińska, pokazała, że 
nie można ich lekceważyć. 
Poprosiliśmy o wypowiedź jednego 
z najlepszych znawców tematu 
małych ciał Układu Słonecznego.

  6

grudzień 2012 — styczeń 2013  20

Mistrzowie astropejzażu

Piotr Potępa  
— mój astropejzaż     24

Kronika

Polemika astrologów
W kwietniu 1467 r. magnatowi węgierskiemu 
hr. Janowi Rozgonowi urodził się syn 
i zabobonny ojciec chciał wiedzieć, co 
o przyszłych losach nowonarodzonego 
„mówią” gwiazdy. Jak wiadomo, Akademia 
Krakowska już w tym czasie słynęła w Europie 
z nauk astrologicznych, dlatego też Rozgon 
o postawienie horoskopu zwrócił się do Jana 
Sterczego, profesora astrologii tej akademii. 
Stercze horoskop taki opracował i przesłał na 
Węgry Rozgonowi.

Nieszczęściem dla Sterczego na Węgrzech 
przebywał już wtedy jego nauczyciel, a znany 
astronom i astrolog krakowski, Marcin Bylica 
z Olkusza (ur. ok. 1433 r., zm. ok. 1493 r.). 
Otóż Rozgon horoskop pokazał Bylicy, 
a ten orzekł, że jest niewłaściwie postawiony, 
ponieważ opiera się na fałszywych obliczeniach 
astronomicznych. Na skutek tego pomiędzy 
Rozgonem a Sterczym wywiązała się ożywiona 
korespondencja, w której Stercze udowadniał, 
iż zarzuty Bylicy są nieprawdziwe. W końcu 
aby obronić swą sławę Stercze osobiście udał 
się na Węgry i tam doszło do ostrej polemiki 
pomiędzy obu astrologami (miało to nawet 
być w obecności króla Macieja Korwina). 
Nie wiadomo jak ostatecznie spór ten został 
rozstrzygnięty, ponieważ istnieją dwie wersje: 
jedna mówi, że Bylica udowodnił swoją 
słuszność i Stercze został wyśmiany; druga 
natomiast głosi jakoby Stercze od króla Macieja 
tytułem wynagrodzenia otrzymał 100 florenów.

Bylica nie mógł przebaczyć Sterczemu, który 
kiedyś był jego uczniem, tego zuchwalstwa. 
Głosił on, że swego czasu Stercze pożyczył 
od niego astrolabium, które następnie zastawił 
w gospodzie za długi i Bylica musiał je dopiero 
wykupywać.

St. R. Brzostkiewicz

(zachowano pisownię oryginalną)
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Podwodny krater
Kanadyjscy geologowie zidentyfikowali 
pierwszy podwodny krater utworzony przez 
uderzenie meteorytu kamiennego lub jądra 
komety o średnicy 2-3 km. Upadek zdarzył się 
prawdopodobnie we wczesnym eocenie, tj. 54 mln 
lat temu. Niektórzy uczeni sądzili, że w wyniku 
działania wody meteoryt wpadający do morza 
tworzy krater o innej strukturze niż przy upadku 
na ląd. Lubomir Jansa i Georgia Pe-Piper są 
innego zdania. Stwierdzili oni, że krater położony 
200 km na południowy wschód od Nowej Szkocji 
na Północnym Atlantyku ma budowę podobną 
do obserwowanych na lądzie. W centrum 
krateru znajduje się wzniesienie, otoczone przez 
koncentryczne depresje. Badania sedymentacji 
w okolicznym szelfie dadzą odpowiedź na pytanie,
jaki jest wpływ upadku meteorytu na ekosystemy 
morskie i na zanikanie masy biologicznej.
Wg New Scientist, 1987, 1566, 41

KRZYSZTOF LECHOWICZ,  
RYSZARD PALCZEWSKI

Chodzi o krater Montagnais - http://www.passc.net/
EarthImpactDatabase/montagnais.html (rs)

   42 Jerzy Kuczyński

Prawdopodobieństwo  
i miłosierdzie 

Młodzi badacze

Przykład zadania obserwacyjnego I etapu  
LV Olimpiady Astronomicznej    44
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Przeznaczony dla szkół, ośrodków wychowawczych, świetlic oraz instytucji organizujących letni 
wypoczynek dzieci i młodzieży. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i przeprowadzenie 
cyklu zajęć o tematyce astronomicznej, tematyce związanej z badaniami kosmicznymi itp.

Kometa C/2011 L4 Pan-STARRS 16 mar-
ca br. nad toruńskimi radioteleskopami 
w Piwnicach. Fot. Piotr Potępa (Nikon 
D700, 300 mm, F/4.0, 3 s, ISO 2500)
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Uwaga na nisko 
przelatujące 
planetoidy 

Tomasz Kwiatkowski

Dwóch gości z Kosmosu jednego dnia — o tym nie śniło się nawet 
filozofom! 15 lutego wieczorem naszego czasu minęła Ziemię w bardzo 
małej odległości planetoida 2012 DA14. Tego samego dnia rano 
nad rejonem czelabińskim na Syberii eksplodował w atmosferze inny 
obiekt podobnego typu, pokazując nam, że takie zjawiska mogą być 
groźne dla ludzi. Przez chwilę poczuliśmy się jak na kosmicznej 
strzelnicy i nie było to wrażenie fałszywe: średnio raz na rok 
w Ziemię trafia odłamek skalny o średnicy kilku metrów.

Rozmiary i energia
Rozpad planetoidy nad Czelabiń-

skiem był wydarzeniem nieoczeki-
wanym, jednak jej przelot zarejestro-
wało wiele amatorskich kamer video, 
zamontowanych w samochodach, 
kamery przemysłowe w Czelabińsku 
i okolicy, satelity meteorologiczne, 
jak również sejsmografy i detektory 
infradźwięków położone często tysią-
ce kilometrów od miejsca zdarzenia. 
Pierwsze obliczenia, wykonane przez 
specjalistów z JPL NASA w USA, mó-
wią o energii wybuchu 500 kT TNT, 
co odpowiada 30 bombom atomowym 
zrzuconym na Hiroszimę. To, że skutki 
dla mieszkańców w obu przypadkach 
były odmienne (centrum Hiroszimy 
zostało niemal zrównane z ziemią, 
a w Czelabińsku w większości przy-
padków ,,tylko’’ powypadały szyby 
z okien), wynikało z różnej w obu 
przypadkach wysokości eksplozji. 
Bomba w Hiroszimie wybuchła 600 m 

Czelabińsk — cel — pal!

nad centrum miasta, a główna fala ude-
rzeniowa od planetoidy miała swoje 
źródło na wys. 25—30 km w pewnej 
odległości od Czelabińska.

Dla porównania warto wspomnieć, 
że rozpad bolidu Sikhote-Alin w 1947 r. 
nad wschodnią Syberią wyzwolił ener-
gię 10 kT TNT (1 kT TNT to energia 
wybuchu tysiąca kilogramów trotylu). 
Ponieważ jednak był to obiekt żelazny, 
większa część energii została zużyta na 
stworzenie licznych kraterów na ziemi. 
Znacznie większy od niego był obiekt, 
który w 2009 r. eksplodował nad oce-
anem w rejonie Indonezji. W tym wy-
padku energię wybuchu oszacowano 
na 50 kT. Żaden z tych obiektów, na-
wet obiekt Czelabiński, nie mogą się 
jednak równać z obiektem Tunguskim 
z 1908 r., który wybuchł nad tajgą sybe-
ryjską z energią rzędu 10 000 kT.

Jedno z wielu zdjęć przelotu obiektu Czelabińskiego (Źródło: Russia Today) Widoczne poja-
śnienia w torze przelotu związane z kolejnymi rozpadami ciała macierzystego na kawałki pod 
działaniem sił oporu powietrza 
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Spośród wielu meteorytów, odnajdy-
wanych cały czas na ziemi po wybuchu 
w okolicach Czelabińska, kilka zostało 
zbadanych w laboratorium Uralskiego 
Uniwersytetu Narodowego. Stwierdzo-
no, że należą one do najczęściej wystę-
pującej na Ziemi grupy tzw. chondrytów 
zwyczajnych. Mając informację o praw-
dopodobnym składzie planetoidy, ener-
gii wybuchu oraz toru przelotu przez 
atmosferę astronomowie z NASA wy-
liczyli, że obiekt ten miał 
średnicę ok. 17 m i masę 
w przedziale od 7 do 10 
tys. ton (dla porównania: 
tramwaj ma masę 50 ton).

Orbita
Przedłużając, czy jak 

to się fachowo mówi, cał-
kując trajektorię przelotu 
wstecz, wyliczono przybli-
żoną orbitę, po której mógł 
się poruszać obiekt Czela-
biński przed zderzeniem 
z Ziemią (rys. 4). Jest to 
typowa orbita planetoidy 
bliskiej Ziemi z rodziny 
Apolla, co raczej wyklucza 
hipotezę, że obiekt ten był 
odpryskiem lodowo-pyło-
wego jądra komety. Orbita 
ta różni się także znacznie 

od orbity planetoidy 2012 DA14, która 
minęła Ziemię 16 godzin po wybuchu 
na Syberii. Oznacza to, że oba te ciała 
nie były ze sobą związane, a ich poja-
wienie tego samego dnia to przypadek.

Interesująca jest również analiza tra-
jektorii przelotu i miejsca upadku me-
teorytów. Grupa pod przewodnictwem 
Jiri Borovicki z Obserwatorium w On-
drejovie (Czechy) podała (CBET 3423), 
że zarejestrowano cztery rozbłyski na 

wysokościach 41, 31, 26 i 21 km, zwią-
zane z postępującym rozpadem ciała na 
kawałki. Masa największego odłamka, 
który prawdopodobnie wpadł do jezio-
ra Czebarkuł, została oszacowana na 
200—500 kg. Jeden lub dwa meteory-
ty o masie kilkudziesięciu kilogramów 
upadły prawdopodobnie w okolicy wsi 
Travniki, a pojedynczy odłamek o ma-
sie kilograma mógł spaść na płn.-zach. 
od Schapino. Można się domyślać, że 

Smuga skondensowanej pary wodnej, pozostała po przelocie obiektu czelabińskiego. Źródło: www.youtube.com

Zjawiska zachodzące w trakcie wtargnięcia obiektu Czelabińskiego w atmosferę. W początkowym okresie po-
wstawała smuga kondensacyjna (vapor trail). W miarę wzrostu gęstości powietrza obiekt rozgrzewał się, zaczy-
nając wysyłać promieniowanie widzialne (faza bolidu). W tym czasie zaczęła rozchodzić się cylindryczna fala 
uderzeniowa. Gdy ciśnienie aerodynamiczne przekroczyło wartość naprężenia rozrywajacego obiektu (0,4 MPa), 
rozpadł się on na kilka części, wyzwalając energię w postaci kulistej fali uderzeniowej (disintegration of meteo-
roid). Powstałe odłamki w większości uległy stopieniu w powietrzu, na Ziemię spadła niewielka część początko-
wej masy obiektu. Źródło: wikipedia, CC 0
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— biorąc pod uwagę wysoką cenę, jaką 
osiągają już na giełdzie meteoryty czela-
bińskie — okolice te przeczesują rzesze 
poszukiwaczy ,,kosmicznego złota’’.

Mogło być gorzej
Zastanówmy się teraz przez chwi-

lę, co mogłoby się stać, gdyby za-
miast obiektu czelabińskiego nad mia-
stem tym eksplodowała planetoida 
2012 DA14, która tego samego dnia 
minęła powierzchnię Ziemi w odległo-
ści 28 tys. km (czyli ok. 4 jej promie-
ni). Do naszego eksperymentu wyko-
rzystajmy symulator skutków zderzeń, 
dostępny na stronie http://www.purdue.
edu/impactearth/. Jego wyniki są bardzo 
przybliżone i służą jedynie do ilustracji 
zjawiska, dlatego przed użyciem nale-
ży ,,dostroić’’ kalkulator do przypadku 
czelabińskiego, przyjmując zawyżoną 
gęstość planetoidy: 8000 kg/m3.

Zachowajmy wszystkie parame-
try trajektorii obiektu czelabińskie-
go (prędkość wejścia w atmosferę 
18 km/s, kąt wejścia w atmosferę 
<mierzony od poziomu> 20°, gęstość 
obiektu 8000 kg/m3) i zwiększmy tylko 
średnicę ciała z 17 m do 50 m.

Okazuje się, że w tym wypadku 
energia eksplozji wynosiłaby nie 500, 
a 18 000 kT TNT, zaś główna fragmen-
tacja miałaby miejsce na wysokości ok. 

15 km. W odległości 1 km 
od epicentrum (czyli miej-
sca położonego dokładnie 
pod głównym wybuchem) 
fala uderzeniowa miała-
by nadciśnienie 1500 kPa, 
a wiatr wzbudzony wybu-
chem prędkość 940 m/s. 
Grzmot o natężeniu dźwięku 
123 dB byłby niebezpieczny 
dla uszu. Na ziemi wielopię-
trowe budynki z cegły zapa-
dłyby się, a te o szkielecie 
stalowym uległyby defor-
macji grożącej zawaleniem. 
Samochody zostałyby po-
przesuwane i uszkodzone 
w stopniu uniemożliwia-
jącym ich użycie, a 90% 
drzew złamanych.

Czy zderzenia z planeto-
idami o średnicy podobnej 
do 2012 DA14 zdarzają się 
często? Statystyki wskazu-
ją, że do sytuacji takich do-
chodzi średnio raz na 1000 
lat. Kolizje z planetoidami 
o średnicach obiektu czelabińskiego są 
oczywiście częstsze: średnio raz na 50 
lat. Co roku natomiast wpada do ziem-
skiej atmosfery (i na ogół spala się na 
dużej wysokości) planetoida o średnicy 
kilku metrów.

Kolizja kontrolowana?
Zamiast dalej snuć ponure wizje, po-

dajmy teraz przykład sytuacji, w której 
wizytę kosmicznego gościa udało się 
przewidzieć z wyprzedzeniem. Mowa 

Schematyczny rysunek toru przelotu obiektu czelabiń-
skiego. Oznaczenia: C -- Czelabińsk, L — jezioro Czebar-
kuł, do którego prawdopodobnie spadł główny odłamek, 
K — miasteczko Korkin, nad którym obiekt był widoczny 
w zenicie, BP — punkt pojaśnienia, FP — punkt głównego 
rozpadu (Źródło: Zuluaga i in., Astro-ph 1302.5377v1)

Efemeryda rządzi!
Obserwacje przelotu planetoidy 2012DA14 
obwoływanego przez niektórych „zjawiskiem 
roku” traktowałem bardzo sceptycznie. No, 
może w wizualizacjach 3D, jakich pełno było 
w telewizji, ta wielka skała muskająca niemal 
atmosferę Ziemi wyglądała imponująco, ale 
od strony zwykłego obserwatora, to kolejna 
kropka przesuwająca się po niebie. Taka jak 
satelity, które co noc wchodzą astronomom 
w pole widzenia teleskopów.

Bliski przelot planetoidy był okazją do foto-
metrycznego wyznaczenia okresu rotacji czy 
stworzenia modelu budowy planetoidy, ale 
to nie moja specjalność. Na ciekawy pomysł 
dydaktyczny wpadli moi studenci: potwierdzić 
prawo zmiany jasności z kwadratem odległo-
ści tym ciekawym przykładem astronomicz-
nym. Sprawdziłem więc efemerydy…

Liczby były imponujące! Pozycja liczona, 
jak zwykle, na początek doby 15 lutego dała 
wynik RA=00h DEC= –76°, a już 16 II szokują-
ca zmiana: RA=12h DEC = +76°. Maksymal-
ny ruch własny 2860”/min, czyli pole widzenia 
naszego teleskopu planetoida przetnie w cią-
gu 25 sekund. Mechanika teleskopu 60 cm 
Zeiss absolutnie nie pozwala na śledzenie 
tak szybkiego obiektu, nowoczesne telesko-
py typu GoTo ledwo będą nadążać. 

W dniu przelotu jest mgła, a stanowisko 
dla małego (ale szybkiego) teleskopu zasy-
pane 1,5-m warstwą śniegu. Gdy „oczy ca-

łego astronomicznego świata są zwrócone 
na 2012DA14” (jak mówili w telewizji koledzy 
astronomowie) ja zajmuję się spokojnie od-
śnieżaniem. Ok. 3.00 w nocy chmury opadły. 
Planetoida jest już 3 razy dalej niż w najwięk-
szym zbliżeniu, deklinacja osiąga 83°, a ruch 
własny zmalał do 120”/min. W pośpiechu 
wyliczam położenie z 10 minutowym wyprze-
dzeniem i biegnę do kopuły nastawić tele-
skop. Na pierwszych zdjęciach identyfikuję 
gwiazdy z mapą, szukam planetoidy, niestety, 
nic się nie rusza… 

Gdzie leży błąd? Czy efemerydy są precy-
zyjne? Czy orbita DA14 zmieniła się przy zbli-

żeniu? Jak teraz odnaleźć tak szybki obiekt? 
Odkryłem, że zdjęcia robię 2 minuty przed 
czasem, więc po prostu czekam. 

O wyznaczonej godzinie planetoida wlatu-
je w pole widzenia. Wróciła wiara w mechani-
kę nieba i poczucie kontroli nad Wszechświa-
tem. Drobne 10-sekundowe opóźnienie to 
efekt tego, że efemerydę policzyłem dla 100 
zamiast dla 1000 m n.p.m.

Przy maksymalnej szybkości silników ru-
chów drobnych udaje mi się obserwować ją 
przez kilka minut, dopóki powrót mgły nie za-
kończył zabawy.

Waldemar Ogłoza
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tu oczywiście o planetoidzie 2008 TC3, 
która 7 października 2008 r. zderzyła 
się z Ziemią. Ten 4 m średnicy okruch 
skalny został wykryty na 20 godz. przed 
wejściem w atmosferę, a wyznaczo-
ne miejsce spadku wskazało na nieza-
mieszkałą pustynię w Sudanie. Obiekt 
eksplodował na wys. 37 km z energią 
1—2 kT TNT, a z ok. 80 ton początko-
wej masy na ziemi odnaleziono zaled-
wie 10 kg w 600 kawałkach.

Oprócz minięcia Ziemi w pewnej 
odległości lub uderzenia w nią jest 
możliwy również trzeci scenariusz: 
wychwyt grawitacyjny planetoidy. 
Choć istnienie Księżyca bardzo utrud-
nia Ziemi ,,schwytanie’’ planetoidy na 
stałe tak, by zaczęła ona krążyć wokół 
niej jako dodatkowy naturalny satelita, 
możliwe jest jednak czasowe okrąża-
nie naszej planety przez kosmicznego 
przybysza. Sytuację taką obserwowano 
dwa razy. W 1991 r. mała planetoida 
1991 VG zbliżyła się do Ziemi z nie-
wielką prędkością względną i zakre-
śliwszy wokół niej otwartą pętlę, po-
wróciła na orbitę okołosłoneczną.

Przybliżona orbita obiektu czelabińskiego (ChM) przed zderzeniem z Ziemią. Kolorem zielo-
nym oznaczono orbitę Ziemi (Earth), czerwonym — Marsa. Najbardziej prawdopodobny wariant 
orbity planetoidy z Czelabińska pokazuje linia pogrubiona, dwie dodatkowe niebieskie linie, 
cienka i przerywana, pokazują zakres niepewności. Taka orbita jest typowa dla planetoid bli-
skich Ziemi z grupy Apolla. (Źródło: Zuluaga i in., Astro-ph 1302.5377v1)

Planetoidę 2006 RH120 odkryto 14 września 2006 r. w ob-
serwatorium na górze Mt. Bigelow w Arizonie (USA), przy 
pomocy teleskopu Schmidta o średnicy 68 cm. Instrument 
ten jest częścią Catalina Sky Survey — sieci trzech ob-
serwatoriów, odkrywających obecnie najwięcej planetoid 
bliskich Ziemi. Obiekt poruszał się po orbicie zadziwiająco 
podobnej do orbity Ziemi, co mogło oznaczać, że jest po-
zostałością jednej z rakiet nośnych, których używa się do 
wysyłania sond na orbity okołosłoneczne. 

W miarę napływu nowych obserwacji, w grudniu 2006 r. 
stwierdzono jednak, że 2006 RH120 to obiekt całkowicie 
naturalny, wart zbadania. Na początku 2007 r. planetoida 
znajdowała się akurat na niebie południowym, będąc nie-
dostępna dla teleskopów z Arizony — głównego „zagłę-
bia” badań obiektów bliskich Ziemi. Jej jasność widoma 
wynosiła ok. 21 mag., wymagała więc do dokładniejszego 
zbadania dużego teleskopu. W tym samym czasie grupa 
poznańskich astronomów, pod kierownictwem niżej podpi-
sanego, prowadziła systematyczne obserwacje planetoid 
bliskich Ziemi, wykorzystując do tego SALT — jeden z naj-
większych na świecie teleskopów (o średnicy lustra 10 m), 
położony w RPA w Afryce. Ponieważ 2006 RH120 znajdo-
wał się wtedy idealnie w polu widzenia tego instrumentu, 
postanowiono zaobserwować zmiany jego blasku i wyzna-
czyć okres rotacji oraz przybliżony kształt. Pech chciał, że 
w bezksiężycowe noce w marcu 2007 r. zaplanowano prze-
rwę techniczną w pracy teleskopu. Inżynierowie nie chcieli 
pozwolić astronomom na obserwacje — pomógł dopiero 
„list żelazny” od menadżera SALT-a. 

Dane zebrane na teleskopie SALT w ciągu dwóch nocy 
pozwoliły ustalić, że 2006 RH120 wykonuje jeden obrót wo-
kół osi w ciągu 2,75 min, jego wydłużenie (stosunek długo-
ści do szerokości) jest większe niż 1,4, a średnica wynosi 

2006 RH120 — „POZNAŃSKA” PLANETOIDA
ok. 3 m. Była to wtedy najmniejsza z planetoid, dla których 
wyznaczono okres rotacji, a jej średnica — paradoksalnie 
— była mniejsza od średnicy lustra teleskopu, na którym ją 
obserwowano (szczegóły w „Uranii-PA” nr 5/2008, s. 204).

Obserwacje rotacji najmniejszych planetoid mogą do-
starczyć informacji o ich budowie. Nie chodzi tu o skład 
chemiczny — ten najlepiej wyznaczać poprzez obserwacje 
widma odbitego od ich powierzchni światła — lecz o stopień 
„wewnętrznego spękania” skały wpływający na jej „spój-
ność”. O ile większe planetoidy o średnicach powyżej ok. 
200 m obracają się raz na kilka-kilkanaście godzin, o tyle 
wiele z tych najmniejszych wiruje naprawdę szybko: obec-
na rekordzistka 2010 JL88 (o średnicy podobnej do śred-
nicy obiektu czelabińskiego) potrafi wykonać pełen obrót 
w ciągu 25 s. W skrajnych przypadkach może to doprowa-
dzić do rozerwania obiektu przez siły bezwładności podob-
ne do tych, które zrywają czapki z głów osobom na karu-
zeli. Wyznaczając najkrótsze dopuszczalne jeszcze okresy 
rotacji, można wyznaczać stopień spójności planetoid, czy 
jak to się fachowo mówi, ich naprężenia rozrywającego. 
Może być on później wykorzystany do wyznaczenia wyso-
kości, na której podobnie zbudowane obiekty, po wpadnię-
ciu w ziemską atmosferę, ulegną fragmentacji, wyzwalając 
większość swojej energii w wybuchu. Od wysokości tej 
z kolei zależą naziemne skutki eksplozji. Obiekt czelabiński 
przed zderzeniem z Ziemią brał już udział w zderzeniach 
planetoid, dlatego musiał być silnie spękany. Wskazuje na 
to naprężenie rozrywające, wynoszące 0,4 MPa, przy któ-
rym nastąpiła jego główna fragmentacja w atmosferze.

Tak więc badając planetoidy, gdy są one jeszcze w bez-
piecznej od nas odległości, i wyznaczając ich parametry: 
rozmiary, skład chemiczny i spójność, możemy lepiej prze-
widzieć skutki ewentualnego z nimi spotkania.
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Mapa fragmentu jeziora Czebarkuł‚ obejmująca obszar 100×60 m. 
Zawiera ona 6000 pomiarów anomali pola magnetycznego Ziemi, wy-
konanych przez naukowców z Uralskiego Narodowego Uniwersytetu 
(UrFU). Naturalny poziom pola magnetycznego oznaczono odcieniami 
koloru zielonego. Kolor pomarańczowo-czerwony wskazuje miejsca 
anomalii, w których mogą znajdować się odłamki meteorytu. Ich wy-
dobycie nie jest jednak łatwe — jezioro jest skute lodem, a na jego dnie 
zalega warstwa mułu. Źródło: Ural Federal University

W 2006 r. planetoida 2006 RH120 
powtórzyła podobny manewr, z tym że 
wykonała aż trzy otwarte pętle wokół 
Ziemi i spędziła w jej pobliżu cały rok 
(patrz ramka).

Program NEO zawiódł?
Obecnie odkrywaniem nieznanych 

jeszcze obiektów bliskich Ziemi zaj-
muje się kilka teleskopów, skanujących 
niebo w każdą pogodną noc. Wykrywa-
ją one większość planetoid o średnicach 
kilkunastu- kilkudziesięciu metrów, 
przelatujących w pobliżu Ziemi w od-
ległości mniejszej niż odległość Ziemia-
-Księżyc. Jak zatem mogło dojść do sy-
tuacji, w której stosunkowo duży obiekt 
Czelabiński pojawił się niepostrzeżenie 
w naszym sąsiedztwie i — co więcej — 
zderzył się z Ziemią?

Mamy tu do czynienia z sytuacją, 
która wystąpiła w czasie II Wojny Świa-
towej, gdy amerykańskie bombowce 
dokonywały nalotów dywanowych na 
Niemcy. W samolotach tych rozmiesz-
czeni byli strzelcy pokładowi, których 
zakresy obserwacji nieba pokrywały się, 
uniemożliwiając niemieckim myśliw-
com atak z zaskoczenia. Żaden z tych 
strzelców nie był jednak w stanie pa-
trzeć wprost na Słońce. Fakt ten szybko 
wykorzystali piloci niemieckich Mes-
serschmittów, przeprowadzając zabój-
cze w skutkach ataki od strony Słońca. 
W podobny sposób do Ziemi zbliżył się 
obiekt Czelabiński, którego odległość 
kątowa od Słońca tuż przed kolizją wy-
nosiła zaledwie 15°.

Otwór w lodzie w jeziorze Czebarkuł. Podejrzewano, że w tym właśnie 
miejscu spadł jeden z głównych odłamków obiektu czelabińskiego. 
Odnalezione meteoryty początkowo nazywano z tego powodu me-
teorytami czebarkulskimi. Źródło: RIA NOVOSTI/SCIENCE PHOTO 
LIBRARY

Największy odnaleziony do tej pory fragment meteorytu Czebarkuł, pochodzący z obiektu, któ-
ry eksplodował nad Czelabiśnkiem. Odłamek waży ok. 1 kg. Źródło: RIA-Novosti

Zdjęcie w świetle spolaryzowanym uwidacznia bogatą strukturę wewnętrzną meteorytu Czela-
bińsk. Zawiera on stopione, a następnie skrystalizowane fragmenty. Źródło: Valeriy Melnikov/
RIA Novosti
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Tomasz Kwiatkowski, dr hab. z Obser-
watorium Astronomicznego Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, astronom o wszechstronnych 
zainteresowaniach. Brał m.in. udział 
w konstrukcji, wykonaniu i testach 
tzw. pierwszego spektagrafu echelle 
w Poznaniu (patrz „Urania” 1/2013 
s. 14–19). Zasłynął swoimi oryginal-
nymi badaniami fotometrycznymi 
planetoid. Pomysł wykorzystania 
10-m instrumentu SAL jako gi-
gantycznej kamery do śledzenia 
krążących blisko Ziemi okruchów 
skalnych jest źródłem najbardziej 
istotnych informacji na ich temat. 
Obiekt 2006 RH120 był w tym cza-
sie najmniejszym naturalnym cia-
łem niebieskim kiedykolwiek obser-
wowanym przez człowieka.

Czy możemy ustrzec się planetoid 
„atakujących od strony Słońca”? Ob-
serwacje takie są trudne z dwóch powo-
dów: po pierwsze obiekty znajdujące się 
na niebie blisko Słońca widoczne są w 
dzień, co uniemożliwia ich obserwację 
z powierzchni Ziemi. Z orbity ziemskiej 
nie stanowiłoby to problemu (niebo jest 
tam zawsze „czarne”), jednak plane-
toidy w pobliżu Słońca przypominają 
Księżyc w nowiu, gdy widzimy jego 
nieoświetlona przez Słońce powierzch-
nię. Ich jasność jest więc bardzo mała. 
Istnieją jednak sposoby, by poradzić so-
bie nawet w tak trudnej sytuacji.

Tuż po wybuchu obiektu Czelabiń-
skiego, w czasie posiedzenia Komitetu 
Pokojowego Wykorzystania Przestrze-
ni Kosmicznej ONZ, przedstawiono 
projekt umieszczenia teleskopu po-
szukującego planetoid w tzw. punkcie 
libracyjnym L1, znajdującym się na 
odcinku Ziemia-Słońce, w odległości 
1,5 mln km od naszej planety. W punk-
cie tym siły przyciągania grawitacyjne-
go od Ziemi i Słońca równoważą się, 
a każde ciało tam umieszczone zajmo-
wać będzie stałe położenie względem 
Ziemi (obiegając Słońce w czasie 365 
dni). Teleskop tam umieszczony po-
winien być skierowany w stronę Zie-
mi, co pozwoliłoby wykrywać obiekty 
zbliżające się do niej ze strony Słońca 
na odległość mniejszą niż 1,5 mln km 
(co stanowi ok. 4 odległości Ziemia-
-Księżyc). W ramach innego projektu 

planuje się umieszczenie na orbicie 
ziemskich teleskopu „patrzącego” 
na Słońce w dalekiej podczerwieni 
(długość fali ok. 10 µm). W zakresie 
tym Słońce nie jest już tak jasne, jak 
w świetle widzialnym, a planetoidy sta-
ją się widoczne nie z powodu odbijane-
go przez nie światła Słońca, lecz dzięki 
własnemu promieniowaniu. Przypomi-
na to sytuację, gdy poszukując w nocy 
zaginionych osób stosuje się noktowi-
zory, odbierające promieniowanie ter-
miczne, wysyłane przez ciała o tempe-
raturze 36°C.

Z powyższych rozważań widać, że 
program poszukiwań obiektów bliskich 

Planetoida (zwana też czasem, z angielskiego, asteroidą) — 
odłamek skalny o rozmiarach od kilku metrów do kilkuset ki-
lometrów, krążący wokół Słońca. Największe z planetoid (np. 
Ceres, Vesta) nazywane są planetami karłowatymi.

Meteoroid — odłamek skalny o rozmiarach od kilku milime-
trów do kilku metrów, krążący po orbicie wokół Słońca. Róż-
ni się od planetoidy tym, że ze względu na małe rozmiary 
nie można go obserwować przez teleskop. Dzięki rozwo-
jowi technik obserwacyjnych granica między meteoroidem 
a planetoidą przesuwa się ciągle w kierunku coraz to mniej-
szych rozmiarów.

Meteor — zjawisko przelotu cząstki pyłu międzyplanetarnego 
przez atmosferę ziemska, w trakcie którego  ulega ona spale-
niu, rozbłyskując na chwilę na niebie. Meteory nazywane są 
potocznie „spadającymi gwiazdami”, choć nie mają z gwiaz-
dami nic wspólnego.

Bolid — zjawisko bardzo jasnego meteoru (o jasności więk-
szej niż planeta Wenus), po którym pozostaje w atmosferze 
zanikający z czasem ślad. Często przelotowi bolidów towa-
rzyszą zjawiska akustyczne. Przykładem bolidu był przelot 
obiektu czelabińskiego przez atmosferę ziemską.

Ziemi, które mogą się zderzyć z naszą 
planetą, wymaga uzupełnienia o tele-
skopy umieszczony w przestrzeni ko-
smicznej. Zamknęłoby to ostatnią „furt-
kę”, przez którą niespodziewany gość 
mógłby wtargnąć na nasze podwórko 
i sprawić nam niespodziankę podobna 
do tej, która wydarzyła się nad Czela-
bińskiem. Miejmy nadzieję, że tak się 
wkrótce stanie. W międzyczasie jed-
nak możemy spać spokojnie wiedząc, 
że obiekty typu Czelabińskiego trafiają 
w Ziemię średnio raz na 100 lat, w więk-
szości przypadków ulegają rozpadowi 
wysoko w atmosferze, a ok. 70% po-
wierzchni Ziemi zajmują oceany.

Meteoryt — fragment meteoroidu (planetoidy lub planety), 
który spadł na Ziemię. Wyglądem przypomina zwykły kamień, 
choć zdarzają się meteoryty żelazne, łatwiejsze do odróżnie-
nia od ziemskich skał. 
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ALMA  
— nowa era odkryć

Bartosz Dąbrowski

W realizację projektu zaanga-
żowane są kraje z Europy, 
Ameryki Północnej, Azji 

Wschodniej oraz Chile. Budowę sieci 
ALMA rozpoczęto w 2002 r., a jej ofi-
cjalna inauguracja nastąpiła w marcu 
2013 r. Pierwsze obserwacje z wyko-
rzystaniem 16 radioteleskopów rozpo-
częły się już w październiku 2011 r.

Interferometr radiowy
Pojedynczy radioteleskop charak-

teryzuje się małą kątową zdolnością 
rozdzielczą. Można ją wyznaczyć, 
korzystając z zależności θ ≈ 1,2 λ/D, 
gdzie D jest średnicą czaszy, a λ dłu-
gością odbieranej fali. Oznacza to, że 
gdy np. prowadzimy obserwacje ante-
ną o średnicy czaszy 12 m pracującej 
na fali o długości 0,3 mm, to zdolność 
rozdzielcza radioteleskopu wyniesie 
zaledwie 0,1”. Rozwiązaniem proble-
mu małej zdolności rozdzielczej w za-
kresie radiowym było zastosowanie 
technik interferometrycznych. Pionie-
rem w tej dziedzinie był prof. M. Ryle, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
nauk fizycznych z 1974 r. Zbudował 
on pierwszy interferometr radiowy 
oraz opracował metodę syntezy aper-

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) to mię-
dzynarodowy projekt astronomiczny budowy wielkiego interferometru 
radiowego (złożonego z 66 anten) na płaskowyżu Chajnantor w An-
dach Chilijskich na wysokości ponad 5000 m n.p.m. Taka lokalizacja 
jest nieprzypadkowa. Promieniowanie milimetrowe i submilimetrowe jest 
absorbowane głównie przez tlen i parę wodną w atmosferze ziemskiej, 
co utrudnia lub wręcz uniemożliwia jego odbiór. Dlatego sieć ALMA 
powstaje na dużej wysokości, w miejscu, gdzie jest sucho, a ilość pary 
wodnej w atmosferze jest niewielka.

tury. Ogólnie polega ona na prowadze-
niu obserwacji interferometrami, któ-
rych bazy i konfiguracja odpowiadają 

dużemu pojedynczemu radiotelesko-
powi. Rozdzielczość interferometru 
można wyznaczyć z prostej zależno-
ści θ ≈ λ/B, gdzie B to długość tzw. 
bazy, czyli wektor między parą anten. 
Z tej zależności wynika, że gdy zwięk-
szymy odległość pomiędzy antena-
mi (wzrost B), zdolność rozdzielcza 
wzrasta.

Wspomniana rozdzielczość doty-
czy płaszczyzny zawierającej bazę 
i obserwowane źródło. Aby móc 
rozdzielić szczegóły źródła w róż-
nych płaszczyznach, trzeba dyspono-
wać różnie zorientowanymi bazami. 
Składanie obserwacji z różnych baz 
i odtwarzanie z nich struktury źródła 

Rys. 1. Zasada działania supersyntezy apertury (opis w tekście). Rysunek pochodzi z książki: 
Frank H. Shu, „Galaktyki, gwiazdy, życie, fizyka Wszechświata”, wyd. Prószyński i S-ka SA, 2003

Jak zbadać chłodny i odległy Wszechświat?
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(tworzenie jego mapy) nazywa się 
syntezą apertury. Różne bazy uzyska-
my, przestawiając jedną z anten pro-
stego interferometru lub dysponując 
wieloma antenami bądź obserwując 
w różnych porach doby (baza zmienia 
orientację względem źródła wraz do-
bową rotacją Ziemi). W praktyce wy-
korzystuje się wszystkie trzy metody 
syntezowania apertury: sieci wieloan-
tenowe, sieci z niektórymi antenami 
ruchomymi lub przestawialnymi oraz 
dobową rotację baz (tzw. supersynte-
za). Kiedy wyobrazimy sobie radiote-
leskopy ustawione w jednej linii, np. 
na biegunie północnym (rys. 1), to po 
12 godzinach, w wyniku ruchu obro-
towego Ziemi, baza układu zakreśli 
półkole. W tym czasie anteny każdej 
pary widzianej z odległego źródła za-
mienią się miejscami, co oznacza, że 
dalszy ich obrót nie przyczyni się do 
wzbogacenia różnorodności baz. Naj-
dłuższa baza w zsyntetyzowanej w ten 
sposób aperturze decyduje o tym, że 
sieć ma rozdzielczość, jaką miałby po-
jedynczy teleskop o średnicy równej 
jej długości.

Sieć ALMA
ALMA składa się z tzw. sieci pod-

stawowej, która obejmuje pięćdziesiąt 
anten o średnicy 12 m oraz sieci ACA 
(Atacama Compact Array) złożonej 
z dwunastu anten o średnicy 7 m i 4 
anten o średnicy po 12 m. Konfigura-

Tabela 1. Parametry sieci ALMA

Sieć Sieć podstawowa Sieć ACA

Liczba anten 50 (12 m) 12 (7 m) + 4 (12 m)

Powierzchnia zbierająca do 7240 m2 460 m2 + 450 m2

Rozdzielczość kątowa 0,2” λ (mm) / baza (km) 5,7” λ (mm)

Długość baz do 16 km

Anteny

Średnica 12 m 7 m, 12 m

Dokładność wykonania czaszy < 25 μm < 20 μm, < 25 μm

Dokładność pozycjonowania < 0,6” < 0,6”

cję anten w obu sieciach będzie można 
zmieniać. W przypadku sieci podsta-
wowej maksymalna odległość mię-
dzy antenami będzie wynosić około 
16 km. W zależności od konfiguracji, 
jaką wybierzemy (kompaktową bądź 
rozciągłą), pozwoli to nam na bada-
nie wielkoskalowej natury radioźródeł 
bądź jej szczegółów. Taki interfero-
metr działa jak pojedynczy teleskop, 
który jest tak duży jak cała sieć. Jego 
maksymalna zdolność rozdzielcza bę-
dzie lepsza od Kosmicznego Telesko-
pu Hubble’a. 

Sieć ACA zaprojektowano do pro-
wadzenia obserwacji interferome-
trycznych na krótkich bazach, gdyż 
mniejsze anteny można bardziej „zbli-
żyć” do siebie. Pozwoli ona na obser-
wacje obiektów rozciągłych. Ponadto 
cztery anteny 12-m średnicy będą wy-
korzystywane oddzielnie do pomia-
rów jasności absolutnej obserwowa-
nych obiektów.

Teren, na którym stoją teleskopy 
oraz budynki techniczne mieszczące 
m.in. korelator, tzw. Array Operation 
Site (AOS), znajduje się na wysoko-
ści 5000 m n.p.m. (rys. 2). Ze wzglę-
du na trudne warunki pracy na tej 
wysokości (stosunkowo niska ilość 
tlenu w atmosferze), sieć sterowana 
jest z tzw. Operations Support Facili-
ty (OSF), które znajduje się na wyso-
kości 2900 m n.p.m. W OSF są biura, 
laboratoria, mieszkania dla pracowni-

Kalendarium projektu
Maj 1998 – start fazy 1 (projekt 
i prace przygotowawcze).

Czerwiec 1999 – memorandum 
między Europą a Stanami Zjedno-
czonymi w sprawie projektu i prac 
przygotowawczych.

Luty 2003 – Europejskie Obser-
watorium Południowe (ESO) oraz 
Amerykańska Narodowa Fundacja 
Nauki US (NSF) podpisały porozu-
mienie na rzecz budowy i eksplo-
atacji teleskopu ALMA.

Kwiecień 2003 – rozpoczęcie 
testów prototypowej anteny w So-
corro w Nowym Meksyku.

Listopad 2003 – ceremonia roz-
poczęcia budowy na terenie przy-
szłego obserwatorium ALMA.

Październik 2004 – otwarcie biura 
ALMA w Santiago, Chile.

Kwiecień 2007 – dostarczenie 
pierwszej anteny do Chile.

Luty 2008 – dostarczenie pierw-
szego z dwóch transporterów do 
Chile.

Lipiec 2008 – antena po raz 
pierwszy zostaje przeniesiona za 
pomocą transportera.

Grudzień 2008 – oddanie do użyt-
ku pierwszej anteny ALMA.

Maj 2009 – pierwsze obserwacje 
dwuelementowym interferome-
trem radiowym przeprowadzone 
z OSF.

Wrzesień 2009 – pierwsza antena 
ALMA zostaje przetransportowana 
na teren obserwatorium (5000 m 
n.p.m.).

Listopad 2009 – zarejestrowanie 
pierwszego sygnału z obiektu 
astronomicznego za pomocą 
trzech połączonych ze sobą anten.

Marzec 2011 – zaproszenie do 
składania wniosków na pierwsze 
obserwacje na teleskopie ALMA. 

Wrzesień 2011 – start Early Sci-
ence Cycle 0. Publikacja pierwsze-
go obrazu galaktyk uzyskanego 
przez ALMA.

Styczeń 2013 – start Early Sci-
ence Cycle 1.

Marzec 2013 – inauguracja tele-
skopu ALMA.

Rys. 2. Anteny projektu ALMA na płaskowyżu Chajnantor w Andach Chilijskich, ponad 5000 m n.p.m. 
Zdjęcie wykonano w maju 2012 r. Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) i J. Guarda (ALMA)
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ków oraz warsztaty, gdzie wykonuje 
się bieżące naprawy oraz konserwuje 
anteny i odbiorniki (rys. 3). Stąd na 
ogromnych transporterach na teren 
obserwatorium przenoszone są ante-
ny. Siedziba Joint ALMA Observatory 
znajduje się w Santiago.

Głównym technicznym wyzwa-
niem dla teleskopu ALMA jest moż-
liwość jednoczesnego ustawienia 
wszystkich anten sieci na dokładnie 
ten sam obszar na niebie, zebranie sy-
gnału astronomicznego z każdej ante-
ny, a później przekonwertowanie ode-
branego sygnału do postaci cyfrowej. 

W dalszej kolejności sygnał z każdej 
anteny jest transmitowany do super-
komputera (tzw. korelatora), łączące-
go sygnały odebrane z różnych anten, 
by wygenerować dane, które będą 
już odpowiednie do przeprowadzenia 
analiz naukowych obserwowanego 
źródła. Wszystko to jest wykonywane 
z niespotykaną dokładnością i jako-
ścią.

Sieć teleskopów ALMA zaprojek-
towano do wykonywania map radio-
wych różnych obiektów we Wszech-
świecie oraz do obserwacji bardzo sła-
bych linii widmowych. ALMA będzie 
obserwować w zakresie od 31,3 GHz 
do 950 GHz. Podstawowe parametry 
sieci przedstawiono w tabeli 1, a wię-
cej szczegółów na jej temat można 
znaleźć na stronie www.almaobserva-
tory.org.

Transport anten
Transport 115-tonowej anteny 

z OSF, znajdującego się na wysokości 
2900 m n.p.m., na teren obserwato-
rium leżący ponad dwa kilometry wy-
żej, a także w obrębie samego obser-
watorium w celu zmiany konfiguracji 
sieci, to nie lada wyzwanie (rys. 4). 
Dla jego rozwiązania zamówiono 

w Niemczech dwa 28-kołowe trans-
portery. Każdy z nich ma szerokość 
10 m, długość 20 m, wysokość 6 m, 
waży 130 ton i napędzany jest przez 
dwa silniki o mocy 500 kW. Mogą one 
podnieść antenę i umieścić ją bardzo 
precyzyjnie w wybranym miejscu. 
Transportery wyposażono w zbiornik 
z tlenem, który wspomaga oddycha-
nie kierującego pojazdem na dużej 
wysokości. Pierwszy z dwóch trans-
porterów zaprezentowano mediom 5 
października 2007 r.

Struktura organizacyjna  
projektu ALMA

Na świecie powołano trzy Centra 
Regionalne ALMA (ang. ALMA Re-
gional Center — ARC), po jednym 
w Europie, Ameryce i Azji. Ich za-
daniem jest pomoc użytkownikom 
teleskopu w przygotowaniu wniosku 
obserwacyjnego, obserwacjach oraz 
redukcji i analizie danych. Centrum 
Regionalne w Europie ma swoją sie-
dzibę w Garching (ESO/Niemcy). 
Dodatkowo powołano siedem Cen-
trów Lokalnych (ang. ARC Nodes), 
które znajdują się w Manchesterze, 
Lejdzie, Bonn, Onsali, Grenoble, Bo-
lonii i Ondrejovie (rys. 5). Jak widać, 

Rys. 3. Widok z lotu ptaka na ALMA Operations Support Facility znajdujące się na wysokości 2900 m n.p.m. W prawym górnym rogu zdjęcia 
widać drogę prowadzącą na teren obserwatorium. Po prawej mamy ośrodki montażowe partnerów projektu, w kolejności od dołu do góry: pół-
nocnoamerykański, japoński i europejski. W środku zdjęcia jest główny budynek OSF, a po lewej kampus dla pracowników.
Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), W. Garnier (ALMA). Dzięki uprzejmości: General Dynamics C4 Systems

Ciekawostki o ALMA
Korelator ALMA, czyli komputer 
łączący ze sobą dane zarejestro-
wane przez poszczególne anteny 
sieci, jest jednym z najszybszych 
superkomputerów na świecie. Ma 
134 mln procesorów i wykonuje 
17 000 000 000 000 000 operacji 
na sekundę.

Sieć anten pracuje na płaskowyżu 
Chajnantor na wysokości 5000 
m n.p.m. To jedne z najwyżej 
położonych na świecie konstrukcji 
zbudowanych przez człowieka.
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Rys. 4. Transport anteny o średnicy 12 m i wadze około 100 t z Operations Support Facility 
na teren obserwatorium znajdujący się na wysokości 5000 m. Dystans, jaki musi pokonać 
transporter, wynosi 28 km. Antena jest zaprojektowana tak, by wytrzymać trudne warunki 
atmosferyczne występujące na dużej wysokości, gdzie jest bardzo sucho, a rozrzedzone powie-
trze idealne do obserwacji Wszechświata w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych. 
Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Więcej informacji:
Obserwatorium ALMA – http://
www.almaobservatory.org

Film „ALMA – w poszukiwaniu 
naszych kosmicznych korzeni” – 
http://www.eso.org/public/videos/
eso1312a/

Różne filmy o ALMA, a także 
o E-ELT – http://www.eso.org/
public/videos/archive/category/
esocast/

są one rozsiane po całym kontynencie, 
dzięki czemu będą lepiej dostępne dla 
użytkowników sieci. Naukowcy ko-
rzystający z ALMA mogą odwiedzić 
jedno z Centrów Lokalnych, aby uzy-
skać niezbędną pomoc. Ponadto zada-
niem Centrum Lokalnego jest rozwój 
społeczności użytkowników i popu-
laryzacja projektu. Każde Centrum 
specjalizuje się w innych dziedzinach 
astrofizyki, których będą dotyczyć ba-
dania za pomocą teleskopu ALMA.

Do przygotowania i złożenia wnio-
sku obserwacyjnego oraz przygotowa-
nia samych obserwacji na teleskopie 
ALMA wykorzystuje się specjalnie do 

tego celu napisane oprogramowanie, 
tzw. ALMA Observing Tool. Procedu-
ra składania i zatwierdzenia wniosku 
obserwacyjnego jest dwufazowa. Naj-
pierw składamy wniosek o obserwacje 
(w którym opisujemy cel naszych ba-
dań), a jeśli zostanie on zaakceptowa-
ny przez komitet naukowy, wówczas 
przechodzimy do fazy drugiej, w któ-
rej ustalane są szczegóły techniczne 
obserwacji.

Dane obserwacyjne uzyskane z sie-
ci radioteleskopów będą redukowa-
ne i analizowane za pomocą pakietu 
CASA (ang. Common Astronomy 
Software Applications). Oprogramo-

wanie to jest wykorzystywane przy 
przetwarzaniu danych interferome-
trycznych, jak również danych z po-
jedynczej anteny. Za jego rozwój jest 
odpowiedzialny międzynarodowy ze-
spół naukowy.

Centrum Lokalne ALMA 
w Ondrejovie

Nasz południowy sąsiad — Cze-
chy — może poszczycić się jednym 
z ośrodków tego wielkiego projektu. 
Centrum Lokalne ALMA w Ondrejo-
vie zostało powołane w 2009 r. Funk-
cjonuje w ramach Instytutu Astrono-
micznego Czeskiej Akademii Nauk. 
Dostępne jest głównie dla użytkow-
ników sieci ze Środkowej i Wschod-
niej Europy. Centrum będzie udzielać 
technicznego i naukowego wsparcia 
w takich dziedzinach astronomii, 
jak fizyka Słońca, astronomia galak-
tyczna i pozagalaktyczna, astrofizy-
ka relatywistyczna i modelowanie 
molekularnych linii widmowych 
(we współpracy z Instytutem Tech-
nologii Chemicznej w Pradze). ARC 
w Ondrejovie jako jedyne w Euro-
pie zajmuje się obserwacjami Słońca 
i jednym z jego zadań jest również 
udzielanie pomocy w tej dziedzinie 
wszystkim użytkownikom z Europy. 
Więcej szczegółów na temat Centrum 
w Ondrejovie można znaleźć pod ad-
resem: www.asu.cas.cz/alma.

Program naukowy ALMA
Oczekuje się, że ALMA wniesie 

istotny wkład do różnych dziedzin 
astronomii. Oto niektóre stawiane 
przed projektem cele naukowe:
— obserwacje pierwszych gwiazd 
i galaktyk, które uformowały się 
w młodym Wszechświecie, miliardy 
lat temu,
— w bliższych regionach Wszech-
świata ALMA umożliwi bezpreceden-
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sowe badania procesów powstawania 
gwiazd i planet,
— szczegółowe poznanie skompli-
kowanej chemii olbrzymich obłoków 
gazu i pyłu, w którym rodzą się gwiaz-
dy i układy planetarne,
— tworzenie map rozkładu gazu i pyłu 
w Drodze Mlecznej i innych galakty-
kach,
— badania gwiazd normalnych,
analiza gazu pochodzącego z erupcji 
wulkanu na Io,
— badania pochodzenia wiatru sło-
necznego.

Pierwsze obserwacje ALMA
Pierwsze testowe obserwacje na-

ukowe (tzw. Early Science) rozpoczę-
ły się w 2011 r., mimo nieukończonej 
budowy sieci. Zerowy cykl obserwa-
cyjny (tzw. Early  Science  Cycle 0) 
wystartował w październiku 2011 r. 
Do dyspozycji było wówczas szes-
naście anten o średnicy 12 m, co po-
zwoliło na osiągnięcie 10% docelowej 
czułości całej sieci. Do wyboru były 
dwie konfiguracje interferometru, tzw. 
kompaktowa (ang. Compact Configu-

ration), w której długość bazy (czyli 
odległości pomiędzy dwiema antena-
mi) wynosiła od ~18 m do ~125 m 
oraz rozszerzona (ang. Extended Con-
figuration), gdzie długość bazy wyno-
siła od ~36 m do ~400 m. W kwietniu 
2012 r. ogłoszono kolejny cykl ob-
serwacyjny (tzw. Early  Science  Cyc-
le 1), dla którego termin zgłoszenia 
wniosków obserwacyjnych upłynął 
w lipcu 2012 r. Obserwacje tego cy-
klu rozpoczęły się w styczniu 2013 r. 
i będą trwały przez 10 miesięcy. Pod-
stawowe parametry sieci dla Cyklu 1 
są następujące:
— trzydzieści dwie anteny o średnicy 
12 m z sieci podstawowej,
— długość bazy sieci podstawowej 
wynosić będzie od ~160 m do ~1 km,
— dziewięć anten o średnicy 7 m 
i dwie anteny o średnicy 12 m (ob-
serwacje pojedynczą anteną) z sieci 
ACA, będą używane razem z siecią 
podstawową do wykonania map struk-
tur rozciągłych,
— cztery odbiorniki pracujące na 
częstotliwości 110 GHz, 230 GHz, 
345 GHz oraz 675 GHz,

Dr Bartosz Dąbrowski pracuje 
w Centrum Lokalnym ALMA w On-
drejovie, funkcjonującym w ramach 
Instytutu Astronomicznego Czeskiej 
Akademii Nauki. Jego zaintereso-
wania naukowe koncentrują się 
wokół badań Słońca w zakresie 
radiowym, a w szczególności wyko-
rzystania teleskopu ALMA do obser-
wacji Słońca.

Rys. 5. Centra Lokalne ALMA w Europie. Czerwoną kropką oznaczono Centrum Regionalne w Garching. Źródło: ALMA

— obserwacje w kontinuum 
oraz linie widmowe.

Sieć ACA będzie wyko-
rzystywana jedynie w celu 
uzupełnienia obserwacji 
prowadzonych za pomocą 
sieci podstawowej. Przewi-
duje się, że w Cyklu 1 bę-
dzie dostępnych 800 godz. 
dla obserwacji prowadzo-
nych przy pomocy sieci 
podstawowej i do 800 godz. 
dla obserwacji prowadzo-
nych za pomocą sieci ACA.

Podsumowanie
ALMA jest interferome-

trem radiowym przeznaczo-
nym do obserwacji różnych 
obiektów we Wszechświe-
cie, zarówno tych dalekich, 
jak i bliskich. Oczekuje 
się, że teleskop ten wniesie 
istotny wkład do różnych 
dziedzin astronomii. Jego 
oficjalna inauguracja nastą-
piła w marcu 2013 r., jednak 
po tym terminie będą pro-
wadzone dalsze prace kon-
strukcyjne. Na razie dys-
ponujemy tylko czterema 
odbiornikami, pracującymi 
na częstotliwości 100 GHz, 

230 GHz, 345 GHz oraz 675 GHz. 
W przyszłości ma być ich dziesięć, 
pokrywających pasmo od 31,3 GHz 
do 950 GHz.
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marca 2013 r. okazał się bardzo 
miłym dniem dla astronomii. Na da-
lekim odludziu w Andach Chilijskich

 odbyła się uroczystość inauguracji wybu-
dowanej tam olbrzymiej sieci radiotelesko-
pów. W uroczystości wzięło udział 500 osób, 
w tym dziennikarze i ministrowie z różnych 
krajów. ALMA, czyli Atacama Large Millime-
ter/submillimeter Array (ALMA), powstała 
dzięki współpracy ludzi z wielu krajów z Eu-
ropy, Ameryki Północnej i Azji Wschodniej 
oraz Chile. Europa jest reprezentowana 
przez Europejskie Obserwatorium Południo-
we (ESO).

Początki obserwatorium sięgają lat 80. 
ubiegłego wieku. Najpierw były trzy osobne 
projekty w Europie, USA i Japonii, które do-
piero w latach 90. zostały połączone w je-
den. Budowa rozpoczęła się w 2003 roku, 
a całkowity koszt projektu wyniósł 1,4 mld 
dolarów. ALMA jest wielką siecią radiotele-
skopów (66 anten), pracujących w zakresie 
fal milimetrowych i submilimetrowych. Do-
kładniejsze informacje o teleskopie przed-
stawiamy w artykule na sąsiednich stro-
nach.

Przy okazji inauguracji ujawniono naj-
nowsze wyniki badań naukowych przepro-

Start teleskopu ALMA 

Wśród badanych galaktyk gwiazdotwór-
czych dwie są najdalszymi zaobserwowa-
nymi obiektami tego typu. Ich światło rozpo-
częło podróż do nas, gdy Wszechświat miał 
zaledwie miliard lat. Jeżeli natomiast uśredni 
się wyniki dla całej próbki, to okazuje się, że 
intensywne procesy gwiazdotwórcze nastę-
powały już 12 mld lat temu, co przesuwa tę 
granicę o miliard lat wstecz w stosunku do po-
przednich badań. Co więcej, w widmie jednej 
z rekordzistek wykryto oznaki występowania 
molekuł wody, a to oznacza obserwacje naj-
dalej występującej wody w Kosmosie spo-
śród wyników opublikowanych do tej pory.

Krzysztof Czart 

Lotnicze zdjęcie sieci radioteleskopów ALMA na pła-
skowyżu Chajnantor w Chile. Większe anteny mają 
po 12 m, mniejsze po 7 m średnicy. Na horyzoncie 
główne szczyty od prawej do lewej: Cerro Chajnantor, 
Cerro Toco oraz Juriques. Fotografię wykonano w grud-
niu 2012 r., cztery miesiące przed inauguracją. Źródło: 
Clem & Adri Bacri-Normier (wingsforscience.com)/ESO

Dane z ALMA (kolor czerwony) nałożone na zdjęcia z Kos- 
micznego Teleskopu Hubble’a. Obrazy z ALMA przed-
stawiają soczewkowane grawitacyjnie galaktyki. Źródło: 
ALMA (ESO/NRAO/NAOJ), J. Vieira et al.

wadzonych za pomocą sieci ALMA. To nie 
pomyłka – obserwacje naukowe rozpoczęto 
już pod koniec 2011 r., wykorzystując część 
anten, jeszcze w trakcie budowy całej sieci.

W cyklu prac opublikowanych w Nature 
i Astrophysical Journal zostały przedsta-
wione badania galaktyk gwiazdotwórczych 
na krańcach Wszechświata. W galaktykach 
tych procesy powstawania gwiazd zacho-
dziły setki razy szybciej niż w zwykłych 
galaktykach spiralnych, takich jak nasza 
Droga Mleczna. Naukowcom udało się 
zarejestrować promieniowanie od 26 tego 
rodzaju galaktyk oraz wyznaczyć odległości 
do wielu z nich. Przy tej procedurze ujaw-
niła się jedna z korzyści z ALMA, bowiem 
w większości przypadków do określenia 
odległości wystarczyły same obserwacje 
z tego teleskopu, podczas gdy do tej pory 
konieczne było żmudne łączenie obserwa-
cji z zakresu radiowego i widzialnego. Do-
datkowo czułość i szeroki zakres długości 
fal rejestrowanych przez ALMA znacząco 
przyspieszają obserwacje — wystarczy po 
kilka minut rejestrowania sygnału na daną 
odległą galaktykę, wobec setek minut przy 
starszych i mniejszych teleskopach milime-
trowych.

13

Woda na krańcu Wszechświata
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Droga małych kroków — umowa o finansowaniu przez Polskę konkretnego „polskiego” 
instrumentu. Byłaby to droga do zbudowania grupy przedsiębiorstw zdolnych do skutecz-
nego zdobywania zleceń ESO po przystąpieniu Polski do tej organizacji.

mgr inż. Paweł Woszczyk (A1Pixel sp z o.o.)

Bardzo interesująca, interdyscyplinarna tematyka, dobrze zdefiniowane obszary, w których 
kompetencje polskich jednostek naukowych (w tym wypadku PWr) mogą być użyteczne. 
W mojej opinii konsorcja naukowo-przemysłowe mają największe szanse na wygrywanie 
konkursów ESO. Potrzebny jest mechanizm wsparcia organizacyjnego oraz być może 
finansowego (nie musi być duże). 

dr inż. Krzysztof Juszczyszyn (Politechnika Wrocławska)

Instytucje rządowe mogłyby udzielić rekomendacji firmom polskim, które wcześniej mo-
głyby zostać wyselekcjonowane przez te instytucje jako zdolne do realizacji przetargów 
ESO. Takie rekomendacje, na podstawie przeprowadzonych audytów w firmach, mogą 
być pomocne podczas przetargów.

Piotr Cichewicz (Expom S.A.)

Miejscowości, w których siedziby mają firmy zainteresowane współ-
pracą z ESO

Warsztaty ESO dla Przemysłu” 
były jednodniową imprezą, 
która odbyła się w Warsza-

wie 22 stycznia 2013 r. Zaprezentowa-
no na niej możliwości współpracy dla 
przedsiębiorstw w projektach techno-
logicznych prowadzonych przez ESO, 
w tym przy rozpoczynającej się budowie 
40-m teleskopu E-ELT (projekt o budże-
cie przekraczającym miliard euro).

Organizatorami były Polskie Towa-
rzystwo Astronomiczne oraz Centrum 
Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika 
PAN, w budynku którego warsztaty się 
odbyły. Ze swojej strony ESO wydele-
gowało bardzo mocną reprezentację: dy-
rektorów departamentów odpowiedzial-
nych za przetargi, technologie, budowę 
instrumentów i kontakty z firmami oraz 
kierownika projektu E-ELT. Przyjechał 
także Dyrektor Generalny ESO, Tim de 
Zeeuw, który po otwarciu warsztatów 
udał się na rozmowy w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Udział w warsztatach wzięło ponad 
50 osób, z których dwie trzecie stano-
wili przedsiębiorcy, reprezentujący fir-
my z różnych branż, a w szczególności 
informatyczną, elektroniczną, optyczną, 

Prof. Tim de Zeeuw, Dyrektor Generalny ESO, przemawia na otwarciu Warsztatów ESO dla 
Przemysłu. Źródło: ESO/K. Czart

automatyki prze-
mysłowej, krio-
geniki, a nawet 
b u d o w n i c t w o 
(konstrukcje stalo-
we). Było też spore 
zainteresowanie 
ze strony politech-

nik (łódzka, warszawska, wrocławska). 
Obecni byli przedstawiciele ministerstw 
gospodarki i nauki, Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju, a także parla-

Co z tym ESO?  
I co na to polski 
przemysł?

mentu (poseł Bogusław Wontor — prze-
wodniczący Grupy Parlamentarnej ds. 
Przestrzeni Kosmicznej). 

Grupa firm zainteresowanych współ-
pracą z ESO w dużym stopniu pokrywa 
się z firmami zainteresowanymi koope-
racją z ESA (Europejską Agencją Ko-
smiczną), do której Polska przystąpiła 
kilka miesięcy temu. Zresztą przedsta-
wiciele ESO nie ukrywali, że przy sta-
raniu się o kontrakty w ich organizacji, 
wcześniejsza współpraca z ESA jest 
atutem i że w drugą stronę działa to po-
dobnie. 

W jaki sposób polska gospodarka 
może skorzystać na projektach tech-
nologicznych ESO? Warunkiem pod-
stawowym jest przystąpienie naszego 
kraju do tej organizacji. Bez tego kroku 
nasze firmy mogą co prawda startować 
w przetargach, ale szans na wygraną nie 
posiadają, gdyż preferowane są firmy 
z krajów członkowskich. ESO zamawia 
„za granicą” tylko to, czego nie produ-
kują firmy z krajów członkowskich.

„
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Minikonkurs internetowy
Dla Czytelników mamy konkurs, a w nim do wygrania drobne upominki: trzy 
zestawy pocztówek ESO. W każdym z zestawów wśród widokówek jest jedna 
specjalna — z autografem Alistaira McPhersona, kierownika projektu budowy 
40-m teleskopu E-ELT. Kim jest ten pan? Wcale nie astronomem. Pracował 
jako inżynier lotniczy, a także dla wojska przy systemach pocisków. Potem 
rozpoczął pracę w ESO, zbudował teleskop VISTA (jako kierownik projektu), 
a obecnie kieruje budową olbrzymiego teleskop przyszłości. Konkurs trwa 
do 15 maja 2013 r., a pytanie konkursowe zamieściliśmy na naszej stronie 
internetowej: http://urania.pta.edu.pl. 

Testy supercienkiego, deformowalnego zwierciadła dla ESO (średnica 112 cm, grubość zale-
dwie 2 mm). Jego powierzchnia może być deformowana nawet do tysiąca razy na sekundę, 
za pomocą specjalnych siłowników. Blok ceramiki do produkcji zwierciadła dostarczyła firma 
niemiecka, powłokę wyprodukowała firma francuska, a system do deformacji lustra — włoska. 
Źródło: ESO

Warsztaty pokazały, że środowisko 
przedsiębiorców zainteresowanych 
sektorem kosmicznym jeszcze mało się 
zna i potrzebuje pomocy w zorganizo-
waniu się. Wiele osób wskazywało, że 
rząd powinien pomóc w stworzeniu pol-
skiego konsorcjum firm, które byłoby 
w stanie realnie konkurować z dużymi 
firmami zachodnimi przy ubieganiu się 
o kontrakty w ESO. Jako dobrą meto-
dę na stworzenie takiej grupy wskazy-
wano wynegocjowanie przez władze 
umowy z ESO o budowie „polskiego” 
instrumentu. Przedsiębiorcy liczą także 
na wsparcie w rozmowach i promowa-
nie naszego przemysłu w kontaktach 
na najwyższym szczeblu. Przykładowo 
niedawno Obserwatorium ESO Para-
nal zostało odwiedzone przez najważ-
niejszych polityków Unii Europejskiej 
(m.in. Przewodniczący Komisji Eu-
ropejskiej, José Manuel Barroso oraz 
Przewodniczący Rady Europejskiej, 
Herman Van Rompuy). 

Strona internetowa warsztatów na-
dal jest dostępna (http://eso-industry.
pta.edu.pl), jeżeli ktoś nie mógł wziąć 
w nich udziału, a jest zainteresowany 
tematem, to znajdzie tam podstawowe 
informacje, a także listę uczestników, co 
powinno ułatwić kontakt między polski-
mi firmami.

Krzysztof Czart

2013 — rok komet! Pierwsza  
amatorska  
rejestracja  
komety ISON 
w Polsce!

Prezentowany obok obraz to kadr pełnej 
klatki wykonanego przez Bartosza Łaszczyń-
skiego z Leszna zdjęcia, na którym zlokali-
zowana została kometa C2013 S1 ISON.  
Zdjęcie było wykonane 5 lutego br. o godz. 
21.38 aparatem Canon 300D dołaczonym do 
8-calowego teleskopu Skywatcher Quattro f4 
Carbon na montażu EQ6. Czas ekspozycji 
5 min, ISO 800. Szacowana jasność komety 
w tym czasie to 15–16 mag.
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GRUDZIEŃ 2012
3 XII — NASA poinformowała, że próbnik Voyager 1 dotarł 
do obszaru na pograniczu Układu Słonecznego i przestrzeni 
międzygwiazdowej, w którym zarejestrowane cząstki wyso-
koenergetyczne poruszają się w jednym kierunku, zgodnie 
z orientacją pola magnetycznego. Sonda znajduje się wciąż 
w granicach naszego układu, ale wkrótce może go opuścić 
(zob. “Urania” 1/2013, s. 28).

5 XII — Ustalono, że pierwsze gwiazdy pojawiły się nie wcze-
śniej niż 750 mln lat po Wielkim Wybuchu. Wykorzystano do 
tego niedawno odkryty kwazar (ULAS J1120+0641), którego 
powstanie datuje się właśnie na 750 mln lat po Wielkim Wybu-
chu. W jego widmie obecne są duże ilości wodoru, ale nie ma 
żadnych śladów tlenu, krzemu, żelaza ani magnezu. Potwier-
dzałoby to hipotezę, że ciężkie pierwiastki musiały poczekać 
dopiero na powstanie pierwszych gwiazd. 

5 XII — NASA opublikowała mapę pola grawitacyjnego Księ-
życa (poniżej), stworzoną przez sondę GRAIL. Okazało się, że 
aż 98% jego powierzchni nosi ślady kosmicznego bombardo-
wania. Podobne „kosmiczne lanie” mogło dotknąć także Mer-
kurego, Wenus, Ziemię i Marsa. Ponadto skorupa Księżyca 
jest znacznie cieńsza, niż wcześniej przypuszczano, i wynosi 
od 34 km do 43 km (wcześniej uważano, że lokalnie może 
przekraczać nawet 60 km). Do tego potwierdzono, że jego 
skorupa rozszerzała się pod wpływem rozgrzewającego się 
wnętrza, co mogłoby potwierdzać teorię o powstaniu Księżyca 
w wyniku zderzenia Ziemi z ciałem wielkości Marsa. 

6 XII — Odkryto najmłodszy układ planetarny, który ma za-
ledwie 300 000 lat. Otrzymał oznaczenie L1527 IRS i znaj-
duje się 450 lat św. od Ziemi, w konstelacji Byka. Centralny 

obiekt systemu jest aktualnie protogwiazdą o masie 1/5 masy 
Słońca, ale w przyszłości powinna ona stać się podobna 
do naszej.

12 XII — Podano nową odległość do Gwiazdy Polarnej. Wy-
nosi ona 323 lata św. Jest to o ponad 100 lat św. bliżej niż do 
tej pory przyjmowano na podstawie pomiarów dokonanych na 
początku lat 90. przez europejskiego satelitę Hipparcos, który 
określił ten dystans na 434 lata św. 
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12 XII — W gwiazdozbio-
rze Pieca zaobserwowano 
siedem kandydatek na naj-
starsze i najbardziej odległe 
galaktyki we Wszechświecie 
(s. 20, u góry). Obiekty te po-
wstały ponad 13 mld lat temu. 
Jedna z nich mogła wysłać 
światło zaledwie 380 mln lat 
po Wielkim Wybuchu — ma 
przesunięcie ku czerwieni 
szacowane na z = 11,9.

12 XII — Na zdjęciach z son-
dy Cassini odkryto miniaturo-
wą, pozaziemską wersję Nilu. 
Licząca ponad 400 km dolina 
metanowej rzeki rozciąga się 
na księżycu Saturna — Tyta-
nie (patrz obok, źródło: NASA/
JPL-Caltech/ASI).

21 XII — Ukończono kolejny 
etap projektu ALMA (Atacama 
Large Millimeter/submillimeter 
Array). Jeden z najpotężnie-
jszych superkomputerów na 
świecie został w pełni skon-
figurowany. Specjalny korela-
tor ALMA ma ponad 134 mln 
procesorów i wykonuje 17 
biliardów operacji na sekundę. 
Pozwala mu to zamienić wiele 
anten w jeden gigantyczny te-
leskop (zob. „Urania” 1/2013, 
s. 28). 

STYCZEŃ 2013
2 I — Przy pomocy telesko-
pu ALMA zbadano młodą 
gwiazdę HD 142527. Obiekt 
znajduje się ponad 450 lat 
św. od Ziemi i jest otoczony 

przez dysk gazu i kosmicznego pyłu, które są pozostałościami 
obłoku, z jakiego gwiazda powstała. Po raz pierwszy został 
zaobserwowany kluczowy etap narodzin olbrzymich planet. 
Pyłowy dysk jest rozdzielony przerwą na części wewnętrzną 
i zewnętrzną. Naukowcy uważają, że przerwa ta została utwo-
rzona przez nowo powstałą olbrzymią planetę gazową, która 
okrążając gwiazdę, czyści otoczenie swojej orbity. (zob. „Ura-
nia” 1/2013, s. 31).

3 I — Zespół wolontariuszy działających w ramach projektu 
Planet Hunters odkrył 42 kandydatów na planety. Wśród nich 
jest gazowy olbrzym, który posiada księżyce prawdopodob-
nie nadające się do życia, gdyż temperatura ich powierzchni 
zawiera się w przedziale od 30 do 88oC. Odkrycie czeka na 
potwierdzenie przez zawodowych astronomów. 

7 I — Odkryto sześć kolejnych komet, które znajdują się w po-
zasłonecznych układach planetarnych. Tym samym liczba 
gwiazd, wokół których prawdopodobnie krążą komety, wzrosła 
do 10. Ponieważ nowo odkryte komety są pozostałościami po 
dyskach protoplanetarnych, naukowcy przypuszczają, że nie-
opodal nich mogą znajdować się planety. 

8 I — Potwierdzono obecność dwóch pasów planetoid wo-
kół Wegi. Wewnętrzny pas jest „ciepły” i odpowiada pasowi 
planetoid w Układzie Słonecznym, natomiast zewnętrzny jest 
„zimny” i wykazuje podobieństwo do Pasa Kuipera. Prawdo-
podobnie pomiędzy pasami znajdują się planety, co mogą po-
twierdzić kolejne obserwacje (poniżej). 

10 I — Okazało się, że gwiazda HD 140283 ma co najmniej 
13,2 mld lat (rzeczywisty rezultat badań: 13,9 mld lat ± 700 mln 
lat), czyli powstała około 500 mln lat po narodzinach Wszech-
świata i jest najstarszą znaną gwiazdą. Znajduje się zaledwie 
190 lat św. od Ziemi.

11 I — Odkryto największy obiekt we Wszechświecie — Wiel-
ką Grupę Kwazarów (LQG — Large Quasar Group), składa-
jącą się z 73 obiektów. Wyjątkowość tego odkrycia polega na 
tym, że znaleziona grupa kwazarów w najbardziej rozciągnię-
tym miejscu liczy sobie aż 4 mld lat św. długości. Natomiast ze 
współczesnych teorii kosmologicznych wynika, że największe 
struktury tego typu nie powinny być większe niż 1,2 mld lat św. 

Wybrał i skomentował: Paweł Z. Grochowalski

Kronika

Układ Wegi Układ Słoneczny

NASA/JPL-Caltech
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Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Warszawa, Toruń

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk jest wiodącym polskim instytutem 
badawczym w zakresie astronomii i astrofizyki. W obecnym kształcie istnieje od 1978 roku. Prowadzone są tu badania 
obserwacyjne i teoretyczne w zakresie astrofizyki gwiazd, układów gwiazd i materii wokółgwiazdowej, fizyki materii 
gęstej, procesów fizycznych wokół gwiazd neutronowych i czarnych dziur z uwzględnieniem procesów akrecji, struktury 
i ewolucji aktywnych galaktyk, kosmologii, poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych.

Pracownicy Centrum uczestniczą w dużych, międzynarodowych projektach obserwacyjnych np. H.E.S.S., CTA (obserwacje 
promieniowania gamma o bardzo wysokiej energii – TeV – metodą detekcji promieniowania Czerenkowa), Herschel 
(satelitarne obserwacje promieniowania podczerwonego), SALT (teleskop optyczny ok. 10 m średnicy, zlokalizowany 
w Republice Południowej Afryki), INTEGRAL, Fermi (satelitarne obserwacje promieniowania gamma). W Centrum 
realizowany jest projekt badawczy SOLARIS poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych finansowany przez 
European Research Council. Centrum jest też koordynatorem naziemnego ośrodka kontroli lotu polskich satelitów 
naukowych z konstelacji BRITE: Lem i Heweliusz.

W roku 2013 CAMK PAN ogłasza następujące konkursy:
Konkurs na 

stanowisko stażysty 
po doktoracie

Konkurs na 
stanowisko stażysty 

po doktoracie

Konkurs na 
stanowisko adiunkta

Nabór na studia 
doktoranckie

Dziedzina badawcza Spektroskopia 
w zakresie optycznym

Wysokoenergetyczne 
procesy promieniste 
w źródłach akreujących

Spektroskopia 
w zakresie optycznym

Dowolna, 
reprezentowana 
w Centrum

Wymagania Doktorat z fizyki lub 
astronomii, uzyskany 
nie wcześniej niż 
w 2010 r.

Doktorat z fizyki lub 
astronomii, uzyskany 
nie wcześniej niż 
w 2009 r.

Doktorat z fizyki 
lub astronomii, 
nie wcześniej niż 
w 2008 r.

Magisterium z fizyki 
lub astronomii

Data rozpoczęcia Najpóźniej 1-01-2014 1-10-2013 Najpóźniej 1-01-2014 1-10-2013
Czas trwania 3 lata 3 lata 5 lat 4 lata

Dodatkowo, Centrum organizuje corocznie praktyki dla studentów starszych lat fizyki i astronomii, zainteresowanych 
pracą naukową w dziedzinie astrofizyki. Studenci, pod opieką pracowników naukowych Centrum, realizują nieduże 
projekty badawcze, z których wiele kończy się publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowych. Praktyki 
te dają szanse zapoznania się z metodyką pracy naukowej oraz ofertą CAMK PAN w zakresie studiów doktoranckich 
i dalszej kariery naukowej. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat 
wszystkich ofert, znajdującymi się na stronie http://www.camk.edu.pl

tekst sponsorowany * tekst sponsorowany * tekst sponsorowany * tekst sponsorowany * tekst sponsorowany
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Ciekawe strony internetowe…

20 marca b.r. pojawiło się na serwerze arXiv.org kilkana-
ście prac podsumowujących aktualny stan wyników misji 
PLANCK. Dotyczą one pierwszych trwających nieco ponad 
piętnaście miesięcy obserwacji kosmologicznego promie-
niowania tła, znacznie dokładniejszych od obserwacji misji 
COBE oraz WMAP. Tak się złożyło, że kilka dni wcześniej 
wpadł mi w ręce adres, tym razem bardzo długi, związany 
z Astronomical Society of  the Pacific i odsyłający do bogate-
go zbioru materiałów poświęconych kosmologii:
http://astrosociety.org/education/astronomy-resource-
guides/cosmology-the-origin-evolution-ultimate-fate-of-the-
universe/

Mamy tutaj odnośniki do stron internetowych poświęco-
nych m.in. kosmologii jako dziedzinie wiedzy, animacjom i sy-
mulacjom, historii kosmologii, wykładom czy konkretnym ar-
tykułom popularnonaukowym — z tymi ostatnimi może być 
kłopot — niekiedy trzeba korzystać ze stron internetowych 
czasopism czy mieć dostęp do książek, co czasem wymaga 
prenumeraty (online) lub dostępu do książek czy czasopism 
w wersji papierowej. Ale na przykład polskie odpowiedniki 
artykułów ze Scientific American dadzą się łatwo odszukać.

Dla osób niechętnych długiemu wstukiwaniu adresu 
proponuję start z http://astrosociety.org. Poprzez zakładkę 
„Resources & Education” i związane z nią rozwijalne menu 
docieramy do naszego celu „Astronomy Resource Guides” 

Wszystko (?) co 
chciałbyś wiedzieć  
o kosmologii,  
a o co boisz się 
zapytać…
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a w nim do łącza związanego z kosmologią. Podejście to ma 
tę zaletę, że po drodze natrafimy na szereg zasobów zwią-
zanych z astronomią — eksplorację pozostawiam naszym 
Czytelnikom. Niestety, jak zwykle w tego rodzaju antologiach 
bywa, niektóre adresy odsyłają do zasobów nieco zdezaktu-
alizowanych. Autorem większości kompilacji jest Andrew 
Fraknoi (Foothill College and Astronomical Society of  the 
Pacific). Pozostałe zakładki też warte są chwili uwagi, wspo-
mnę tu tylko znajdujący się pod „ASP Publications” kilku-
stronicowy biuletyn (newsletter) „Universe in the Classroom” 
dla nauczycieli. Każdy numer poświęcony jest konkretnemu 
zagadnieniu związanemu z astronomią. Archiwum zawiera 
ponad osiemdziesiąt numerów, ostatni datowany jest „Wio-
sna 2013” — tutaj z aktualizacją nie ma problemów.  

Roman Schreiber

Konkurs  
na stanowisko asystenta  

w zakresie astrofizyki
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza 
do składania aplikacji na stanowisko asystenta, który zostanie 
zatrudniony ze środków grantu badawczego finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Astrofizyka procesów 
wokół zwartych obiektów kosmicznych” pod kierownictwem 
prof. Agnieszki Janiuk.

Zatrudnienie jest proponowane wstępnie na 1 rok, z możli-
wością przedłużenia na kolejne 3 lata pod warunkiem satysfak-
cjonujących postępów w pracy. W ciągu tego czasu asystent 
powinien przygotować i obronić rozprawę doktorską. Tematyka 
pracy związana będzie z wielowymiarowymi symulacjami nume-
rycznymi astrofizycznej plazmy w warunkach silnego pola grawi-
tacyjnego, w otoczeniu zwartych obiektów kosmicznych, takich 
jak podwójne układy rentgenowskie, kwazary i błyski gamma. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się 
w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej http://
www.cft.edu.pl.
Termin nadsyłania aplikacji to 06.05.2013 lub dopóki stanowisko 
nie zostanie obsadzone. Przewidywana data ropoczęcia pracy 
w CFT PAN to 01.07.2013. Doktoranci w CFT PAN są zatrudnieni 
na stanowiskach asystenta w ramach umowy o pracę i posiadają 
wszelkie wynikające z tego uprawnienia przysługujące pracow-
nikom naukowym. 

Wszelkie pytania proszę kierować do: 
prof. Agnieszka Janiuk (agnes@cft.edu.pl).

Globe at Night
Od kilku lat jest prowadzona ogólnoświatowa akcja 

sprawdzania, jak ciemne jest niebo w różnych miejscach 
na Ziemi. W roku 2012 napłynęło prawie 17 tys. pomia-
rów (w tym z Polski aż 1196). Aby wziąć w niej udział, nie 
potrzeba teleskopów ani lornetek. Procedura jest prosta: 
wystarczy wyjść na spacer, znaleźć najciemniejsze miejsce 
w naszej okolicy i ocenić, ile gwiazd widać w gwiazdozbio-
rze Lwa, a wynik przesłać za pomocą formularza interne-
towego. Pomogą w tym mapki i inne materiały zamiesz-
czone na stronie http://www.globeatnight.org/. Kampania 
obserwacyjna potrwa od 29 kwietnia do 8 maja 2013 r. 
Projekt szczególnie polecamy nauczycielom i młodzieży 
szkolnej. (kc)

tekst sponsorowany * tekst sponsorowany * tekst
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Toruń Wśród Gwiazd

MÓJ ASTROPEJZAŻ
Piotr Potępa

Wraz z upływem czasu zaczyna się udzielać podener-
wowanie. Przecież już powinien być widoczny. Zaczy-
nam przebierać nogami i spacerować, naiwnie my-
śląc, że to pomoże go wypatrzeć. Wyciągam telefon 
i sprawdzam godzinę. Efemeryda pokazuje wysokość 
2° nad horyzontem. Przystawiam do oka kompas, aby 
ponownie się upewnić co do miejsca i azymutu, jakie 
obrałem. Wszystko się zgadza, więc dlaczego wciąż 
go nie widzę? I wtedy go dostrzegam! Wyłania się zza 
monumentalnej katedry św. Janów. Wiem, że to złu-
dzenie, lecz wydaje się być większy od niej. Jest już 
ciemnożółty, więc wiem, że nie mam za wiele czasu 
na fotografowanie. Za maksymalnie 10 min. stanie się 
tak jasny, że nie będzie możliwe zrobienie zdjęcia, nie 
uwieczniając go jako jasnej, wypalonej plamy.
Zawsze wschód Księżyca w pełni robił na mnie 
ogromnie wrażenie. Jednak tym razem efekt potęgu-
ją okoliczności, w jakich przyszło obserwować to niby 
zwyczajne, ale jakże niezwykłe zjawisko. Nareszcie 
wszystkie elementy układanki pasowały do siebie i po 
dwóch latach w końcu udało się uwiecznić pełnię nad 
dachami Torunia. 

Dochodzi godzina 16.00. Słońce po-
woli zachodzi, chowając się leni-
wie za zaroślami drugiego brzegu 

Wisły. Zanikają rozbłyski na otaczają-
cej mnie z każdej strony wodzie. Zaczy-
na się robić coraz chłodniej, jednak nie 
jest mi zimno. Temperaturę podnoszą 
emocje. Czy tym razem się uda? Czy 
obliczenia nie były błędne? Czy pogoda 
znów ze mnie nie zadrwi? Raz jeszcze 
sprawdzam sprzęt. Nauczony doświad-
czeniem poprawiam i dociążam statyw. 
Podpinam wężyk spustowy i ustawiam 
ostrość, póki warunki na to pozwala-
ją. To wszystko, co mogę zrobić w tej 
chwili. Pozostaje tylko oczekiwanie, 
które umila powoli podświetlana pano-
rama toruńskiej Starówki. 

2011.11.11 Wschód Księżyca w pełni nad katedrą św. Janów w Toruniu (Nikon D700, 600 mm, F/7.1, 0,4 s, ISO 200)
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Moja przygoda z fotografią 
astrokrajobrazową zaczęła się 
bardzo niewinnie i wręcz pro-

zaicznie. W pewnym momencie, zwy-
czajnie w świecie nie miałem czasu, 
by fotografować w dzień. Jako że nie 
miałem zamiaru z tak błahego po-
wodu rozstawać się ze swoim hob-
by, postanowiłem sprawdzić, jak się 
zachowa mój aparat, gdy źródłem 
światła będą jedynie Księżyc i gwiaz-
dy. Wybór padł na próbę uwiecznie-
nia śladów tych drugich, tworzących 
okręgi na niebie, które kiedyś widzia-
łem gdzieś w Internecie. Tak chyba 
zaczynał każdy miłośnik astrofoto-
grafii. Już po pierwszym plenerze 
wiedziałem, że to jest to, co będę 
w najbliższym czasie fotografował. 
Byłem wprost oczarowany ilością 
gwiazd, jakie zobaczyłem w miejscu 
oddalonym zaledwie kilkanaście kilo-
metrów od centrum miasta. Do tego 
doszedł efekt, jaki uzyskałem, foto-
grafując gwiazdy z długimi czasami 
ekspozycji. Okręgi, które utrwaliłem, 
po prostu mnie wchłonęły! I nawet 
brak czucia w palcach z powodu 
ekstremalnie niskiej temperatury nie 
zniechęcił mnie do nocnych plene-
rów. Od tego momentu coraz czę-
ściej zaczynałem spoglądać przez 
wizjer aparatu na nocne niebo. Szu-
kałem ciemnych miejsc pod nocne 
kadry. Widząc ciekawy obiekt, zasta-
nawiałem się, jak będzie wyglądał w 
nocy, jak będzie oświetlony i czy uda 
się go sfotografować z gwiezdnym 
motywem na niebie.

Po ruchomych gwiazdach przy-
szedł czas na księżycowe łowy. Uga-
nianiem się za wschodami i zacho-
dami Księżyca zaraził mnie kolega, 
Piotr Majewski, dziennikarz, znany 
m.in. z telewizyjnego programu Pla-
netarium. I to właśnie wraz z nim 
zacząłem odmierzać dni fazami na-
szego naturalnego satelity. Od tej 
pory, gdy tylko zbliżała się pełnia 
lub nów, częstotliwość sprawdzania 
przeze mnie prognoz pogody znacz-
nie wzrastała. Między tymi fazami 
coraz życzliwiej zacząłem spoglą-
dać w kierunku gwiazd, wypatrując 
ich ciekawych układów i koniunkcji 
z planetami i Księżycem. 

2011.12.28 Zimowe niebo w Beskidzie Są-
deckim (Nikon D700, 35 mm, F/2.5, 15 s, ISO 
2000, filtr gwiazdkowy, panorama złożona z 7 
poziomych kadrów)



28 Urania 2/2013

Po kilku nieudanych próbach szybko zrozumiałem, 
że najważniejszą częścią fotografii astrokrajo-
brazowej jest planowanie, zarówno dla kadrów 

z gwiazdami, jak i przede wszystkim przy próbie foto-
grafowania Księżyca z elementami krajobrazu. „Złapa-
nie” pełni wiszącej tuż nad jakimś drzewem bądź bu-
dynkiem wymaga wyznaczenia miejsca, z którego bę-
dzie się wykonywało zdjęcie z dokładnością nawet do 
kilku metrów. Tak rozpoczął się comiesięczny proces 
poszukiwania odpowiedniego miejsca dla uchwycenia 
kompozycji Księżyca z krajobrazem. W ruch poszły 
wszystkie ułatwienia, jakie dostarcza nam dziś inter-
net. Korzystając z dostępnych w sieci map oraz zdjęć 
satelitarnych, wspomagając się oprogramowaniem 
astronomicznym, wyznaczałem miejsca, w których 
powinienem się znaleźć z aparatem w odpowiednim 
momencie, tak aby dane zjawisko uwiecznić w „pięk-
nych okolicznościach przyrody”. Często miejsca te 
okazywały się być normalnie niedostępnymi. Jak to 
w mieście bywa, nierzadko okazywało się, że aby mieć 

to jedno ujęcie, trzeba się wdrapać na dach któregoś 
z wyższych budynków. Czasem, przy braku zgody na 
wejście na dach ratunkiem okazywały się okna klatki 
schodowej. Bywało, że miejsca, w których należało 
się ustawić, były ogólnodostępne, co jednak nie było 
równoznaczne z łatwym do nich dostępem. Ze wzglę-
du na położenie Torunia złapanie Księżyca nad jego 
majestatyczną Starówką wymaga w pewnych miesią-
cach dotarcia w miejsca leżące tuż nad samą Wisłą. 
A tam, w zależności od poziomu samej rzeki, dojście 
do z góry wybranego punktu bywa bardzo trudne. 
Zdecydowanie łatwiej jest w terenie otwartym. Na 
polach zazwyczaj nic nam nie przeszkadza, no chy-
ba że okaże się, iż na zdjęciu satelitarnym nie było 
widać ponaddwumetrowej kukurydzy zasłaniającej 
cały widok z miejsca, które z ciepłego fotela przed 
komputerem wydawało się idealne. Dlatego pomi-
mo bardzo dokładnego planowania nic nie zastąpi 
osobistego sprawdzenia miejsca, z którego chcemy 
fotografować. 
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Fotograficzne łowy często prowadziły 
mnie również w miejsca, których normalnie 
nigdy bym nie odwiedził. Bo kto normalny 
z przyjemnością wybiera się w środku bez-
księżycowej nocy na spacer po opuszczo-
nym cmentarzu? Do dziś pamiętam, gdy 
podczas jednego z takich plenerów na ma-
łym, opuszczonym cmentarzu menonickim 
podszedł do mnie od tyłu biały kot. Mia-
uczenie usłyszane w takich okolicznościach 
pamięta się naprawdę długo. Podobnie jak 
nadmierne zainteresowanie jakiegoś ptaka 
lub dużego nietoperza moją latarką czołową 
podczas łapania gwiazd na ciemnej i pustej 
plaży. W takich momentach nie sposób so-
bie nie zadać pytania: co ja tutaj robię? Na 

2012.08.19 Droga Mleczna widziana z okolic Torunia (Nikon D700, 35 mm, F/2.8, 121 s, ISO 800, 
filtr gwiazdkowy, panorama złożona z 7 poziomych kadrów)

2010.04.16 Zachód młodego Księżyca z Wenus i Merku-
rym nad toruńską Starówką (Nikon D700, 85 mm, F/5.6, 
2 s, ISO 400, multiekspozycja z 6 kadrów)



30 Urania 2/2013

szczęście bywają też przyjemniejsze momenty, które 
również zapadają mocno w pamięć. Podczas jednej 
z wypraw nad Wisłę stoczyłem dość długą wymianę 
zdań z pewnym bobrem, który to kilkukrotnie starał 
się mnie przekonać że byłoby lepiej, jakbym już sobie 
poszedł. I mimo że tego wieczoru Księżyca nie widzia-
łem, wracałem do domu z uśmiechem na twarzy. 

Niestety, fotografia astrokrajobrazu w Polskich 
realiach nie jest tak łatwa, jakby się to mogło 
wydawać. Mam tu na myśli głównie warunki 

pogodowe, które bardzo często uniemożliwiają sfoto-
grafowanie ciekawego zjawiska na niebie. Ileż to razy 
musiałem się obejść smakiem, wracając do domu bez 
choćby jednego zdjęcia. Tak było w przypadku zeszło-
rocznego częściowego zaćmienia Słońca. Cała Polska 
podziwiała ten rzadki spektakl, a w Toruniu skończyło 
się na dniu wolnym od pracy i kilkugodzinnym ocze-
kiwaniu przy dużym mrozie i nie mniej dokuczliwym 
wietrze w szczerym polu. I nawet widok największego 
radioteleskopu w podtoruńskich Piwnicach, zza które-
go miało wzejść Słońce, tego nie wynagrodził. 

Astropejzaż nie zawsze bywa tak łatwy i przy-
jemny, jak to wygląda na prezentowanych zdję-
ciach. Po kilku nieprzespanych nocach i braku 

efektów człowiek może się zniechęcić. A to chmury 
upodobały sobie akurat ten fragment nieba, w którym 
miałeś fotografować! To znów obiektyw po raz kolejny 
zaparował chwilę po tym, gdy zaczęło się właściwe 
naświetlanie kadru! Taki już urok fotografii astrokrajo-

brazowej. Bez silnej woli i determinacji niestety daleko 
nie zajdziemy. Jednak już przy odrobinie samozapar-
cia można dość szybko uzyskać bardzo zadawalające 
rezultaty. 

Mimo tych wszystkich przeciwności chciałbym 
wszystkich zachęcić do spróbowania tej formy foto-
grafii. Wystarczy odrobina determinacji, dobra orga-
nizacja i przygotowanie oraz przełamanie stereotypu, 
że nocą nie można fotografować. Już najprostsza 
lustrzanka z możliwością manualnego doboru pa-
rametrów oraz zdalnego wyzwalania wystarczy, aby 
uwieczniać niezwykłe zjawiska widoczne na niebie. 
Nawet gdy nie wszystko pójdzie zgodnie z naszym 
planem, warto próbować! W końcu musi się udać.

2011.06.16 Wschód czerwcowej pełni nad radioteleskopem w podtoruńskich Piwnicach (Nikon D700, 600 mm, F/10, 2 s, ISO 640)

Piotr Potępa zawodowo 
zajmuje się geofizyką, 
prywatnie zaś jest mi-
łośnikiem fotografii. Od 
kilku lat w kręgu jego 
szczególnych upodobań 
znajduje się astrofotogra-
fia krajobrazowa. Jest au-
torem kilkuset zdjęć uka-
zujących piękno nocnego 
nieba w plenerze. Jego 
prace są wysoko cenione przez użytkowników wielu por-
tali astronomicznych i fotograficznych. Uchodzi za jednego 
z najwybitniejszych polskich astrofotografów pejzażu. 

Strona autorska: www.piotrpotepa.art.pl

Fo
t. 

Le
sz

ek
 S

as
in

ow
sk

i



31Urania2/2013

20
12

.0
4.

05
 W

en
us

 z
 Jo

w
is

ze
m

 n
a 

w
ie

cz
or

ny
m

 n
ie

bi
e 

(N
ik

on
 D

70
0,

 5
0 

m
m

, F
/3

.5
, 1

0 
s,

 IS
O

 4
00

, fi
ltr

 g
w

ia
zd

ko
w

y)



32 Urania 2/2013
2012.04.30 Pozorny ruch obrotowy gwiazd (Nikon D700, 16 mm, F/5.0, 45 s, ISO 1600, multiekspozycja z 181 ujęć)
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W skrócieorion.pta.edu.pl

Precyzyjny pomiar odległości 
do Wielkiego Obłoku Magellana

Międzynarodowy zespół naukowców, 
którego większość stanowili polscy astro-
nomowie z Obserwatorium Astronomicz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego, wy-
znaczył dokładną odległość do Wielkiego 
Obłoku Magellana. Najnowszy wynik okre-
śla odległość do tej galaktyki na 163 tys. 
lat świetlnych, z dokładnością do 2%. To 
bardzo ważny rezultat, mający znaczenie 
dla całej astrofizyki i kosmologii, bowiem ta 
pobliska galaktyka służy za podstawę usta-
lania  skali odległości we Wszechświecie.

Astronomowie badają odległości w Ko-
smosie za pomocą łańcucha powiązanych 
ze sobą metod. Najpierw są ustalane od-
ległości do obiektów bliskich, a potem na 
ich podstawie kalibrowane metody okre-
ślania dystansów dalszych. Sposób ten 
zwany jest metodą świec standardowych. 
Okazuje się, że najsłabszym ogniwem tego 
łańcucha, wpływającym na dokładności 
dalszych wyznaczeń, jest dystans do Wiel-
kiego Obłoku Magellana.

Dlatego pomiar odległości do Wielkiego 
Obłoku Magellana, stanowiący podstawę 
kosmicznej linijki, jest tak istotny dla współ-
czesnej astrofizyki. W literaturze można 
znaleźć ponad 500 wyznaczeń odległości 

do tej galaktyki. Najbardziej wiarygodne 
wyznaczenia mają dokładność rzędu 10%. 
Trzeba zaznaczyć, że znakomita więk-
szość pomiarów wymagała dodatkowych 
założeń, co praktycznie uniemożliwia po-
prawną ocenę ich dokładności — tłumaczy 
pierwszy autor publikacji, prof. Grzegorz 
Pietrzyński z Obserwatorium Astronomicz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
z chilijskiego Universidad de Concepción.

Obserwacje potrzebne do jego wy-
znaczenia zostały wykonane w ramach 
międzynarodowego projektu Araucaria, 
którego liderem jest prof. Pietrzyński. Na-
ukowcy obserwowali wyselekcjonowane 
gwiazdy, stosując duże teleskopy: 6,5-m 
Teleskop Magellana w Obserwatorium Las 
Campanas, 3,6-m teleskop ESO i 3,5-m te-
leskopu NTT w Obserwatorium La Silla na-
leżącym do Europejskiego Obserwatorium 
Południowego (ESO). Badania trwały 8 lat. 
Do obserwacji wielkimi teleskopami wyse-
lekcjonowano specjalne gwiazdy spośród 
bazy danych zebranej dla kilkudziesięciu 
milionów gwiazd z Wielkiego Obłoku Ma-
gellana, zawierające dane fotometryczne 
z projektu OGLE, prowadzonego przez Uni-
wersytet Warszawski. 

Do zbadania zostały wybrane rzadkie 
pary chłodnych układów podwójnych za-
ćmieniowych. Bardzo dokładne obserwa-

cje wzajemnych zaćmień gwiazd 
pozwoliły na ustalenie ich mas 
i informacji o orbitach, a w połą-
czeniu z pomiarami całkowitego 
blasku i barwy umożliwiły bardzo 
precyzyjne określenie odległości 
do tych gwiazd.

Jakie są dalsze konsekwen-
cje odkrycia? Dzięki niemu mię-
dzy innymi można wyznaczyć 
stałą Hubble’a z dokładnością 
do 3%. Znając odległość do Wiel-
kiego Obłoku Magellana, można 
skalibrować zależności dla cefe-
id, następnie za ich pomocą wy-
znaczyć odległości do dalszych 
galaktyk, w których zaobserwo-
wano wybuchy supernowych, 
a metoda supernowych pozwala 
wyznaczać dystanse do bardzo 
odległych galaktyk.

W składzie polskiego zespołu 
badawczego znaleźli się: G. Pie-
trzyński, D. Graczyk, B. Pilecki, 
A. Udalski, I. Soszyński, S. Ko-
złowski, P. Konorski, K. Suchom-
ska, M. Kubiak, M. Szymański, 
R. Poleski, Ł. Wyrzykowski, K. Ula-
czyk, P. Pietrukowicz, M. Górski, 
P. Karczmarek (Obserwatorium 
Astronomiczne Uniwersytetu War-
szawskiego) oraz R. Smolec (Cen-
trum Astronomiczne im. Mikołaja 
Kopernika PAN w Warszawie). 

Oprócz Polaków w zespole byli także na-
ukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, 
Francji, Niemiec i Chile.

(kc)
Źródło: Uniwersytet Warszawski/ESO/Nature

Zdjęcie Wielkiego Obłoku Magellana z zaznaczonymi pozycjami układów podwójnych zaćmieniowych zba-
danych przez grupę kierowaną przez prof. Grzegorza Pietrzyńskiego z Obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Źródło: ESO/R. Gendler

Źródło: FNP / UW
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Bezpośredni obraz  
w podczerwieni  
— powstawanie planet  
w dysku wokół młodej gwiazdy

Wykonany za pomocą Teleskopu Suba-
ru obraz w bliskiej podczerwieni przedsta-
wia rzeczywisty dysk protoplanetarny wo-
kół młodej gwiazdy J 1604. Czarne obszary 
to w rzeczywistości jasny, przesycony świa-
tłem obraz tarczy gwiazdy. Miary odległości 
wyrażone są w jednostkach astronomicz-
nych i sekundach łuku. Oznaczona jest tu 
też „dziura”, czyli prześwit w dysku (biała 
linia przerywana) i rozciągające się ponad 
nią ramię (widoczne po prawej stronie na 
zdjęciu). Źródło: Graduate Univ. for Advan-
ced Studies and the National Astronomical 
Observatory of Japan.

Międzynarodowy zespół astronomów 
kierowany przez Satoshi Mayamę (Gra-
duate University for Advanced Studies 
w Japonii) i Ruobinga Donga z Princeton 
wykonał pierwszy w historii obraz w pod-
czerwieni ukazujący zakrzywione ramię 
pyłu — prześwit w dysku protoplanetarnym 
wokół młodej gwiazdy 2MASS J16042165-
2130284 (J1604). Zdjęcie widoczne obok 
artykułu zostało zrobione przy pomocy Te-
leskopu Subaru. Widoczna na nim struktu-
ra wskazuje na istnienie niemożliwych dla 
nas jak na razie do bezpośredniego zaob-
serwowania planet, które tworzą tę dziu-
rę. Fotografia pokazuje niezwykle złożone 
i dynamiczne środowisko, w którym mogą 
powstawać planety.

Badania z dwóch ostatnich dekad zdają 
się sugerować, iż tego typu młode gwiazdy 
są często otoczone dyskami gęstego gazu 

i pyłu — dyskami protoplanetarnymi — z któ-
rych później formują się planety. Centralna 
gwiazda wchodzi w aktywną fazę budowy 
planet w wieku kilku milionów lat. Podczas 
tego okresu nowo powstałe  planety mogą 
zubożyć niektóre obszary gazu i pyłów 
w dysku, tworząc w nim małe prześwity, 
podczas gdy cała jego globalna struktura 
— pierścień zewnętrzny — pozostaje niena-
ruszona. Jednak potwierdzenie istnienia 
powszechnych procesów tworzenia się 
takich dziur wymaga dalszych obserwacji.

Bezpośrednie obrazowanie struktur 
wskazujących na takie miejsca powstawa-
nia planet było jak dotąd bardzo trudne. Te-
raz wyniki badań zespołu, które stanowią 
część większego projektu SEEDS (Strate-
gic Explorations of Exoplanets and Disks 
with Subaru), dają astronomom istotny 
wkład w dotychczasową wiedzę i teorie 
dotyczące formowania się planet. Zespół 
wykorzystał kamerę podczerwoną (Suba-
ru Next Generation Adaptive Optics — Hi-
CIAO) zainstalowaną w Teleskopie Subaru 
w kwietniu 2012 r. Sfotografowała ona 
młodą, niezwykle podobną do dawnego 
Słońca gwiazdę — J1604. Znajduje się ona 
w gwiazdozbiorze Skorpiona i liczy około 
3,7 mln lat. 

Jej dysk ma bardzo ciekawą właściwość 
— dużą „dziurę” i rozciągające się od niej 
zakrzywione ramię. Jest to pierwszy bez-
pośredni obraz takiego ramienia wykona-
ny w podczerwieni. To znaczące, bowiem 
według niektórych teorii właśnie w ten spo-
sób mogą powstawać niewielkie, skaliste 
planety podobne do Ziemi. Na podstawie 
wyników modelowania komputerowego 
oceniono  promień wewnętrznej krawędzi 
dysku na 63 jednostek astronomicznych 
(AU, średniej odległości pomiędzy Ziemią 
a Słońcem), jego nachylenie — na 10 stop-
ni, a długość ramienia — na 50 jednostek 
astronomicznych. Jasność „dziury” spada 
aż 5-krotnie w porównaniu z resztą dysku.

Szerokość i głębokość obserwowanego 
prześwitu odpowiadają przewidywaniom 
teoretycznym, zgodnie z którymi tworzą-
ce się planety wyrywają, a zarazem prze-
chwytują z dysku część jego pierwotnej 
materii. Ponadto wielkość otworu sugeru-
je, że w tym dysku mogła utworzyć się co 
najmniej jedna planeta, leżąca w odle-
głości około 40—50 AU od swej gwiazdy 
centralnej. Teorie przewidują również, że 
duża masa takiej planety może powodo-
wać powstawanie zakrzywionego ramienia 
w dysku. Kształt ramienia widocznego na 
obrazie z Subaru jest również w zgodzie 
z przewidywaniami teoretycznymi. Według 
naukowców istnienie takich struktur może 
być wyjaśnione właśnie przez obecność 
niewidocznej dla nas planety.

Subaru to japoński teleskop pracujący 
w zakresie światła widzialnego i podczer-

wieni, wyposażony w optykę aktywną. 
Znajduje się w obserwatorium na Hawa-
jach, położonym na wysokości 4139 m 
n.p.m. nieopodal Teleskopów Kecka. 
Ma zwierciadło monolityczne o średnicy 
8,3 m, które powstało przez zgrzanie 55 
sześciokątnych segmentów. Wyposażony 
jest aż w 261 siłowników, które kompen-
sują ewentualne odkształcenia tak duże-
go zwierciadła.

Elżbieta Kuligowska
Źródło: astronomy.com

Amatorzy pomogą w detekcji 
układów planetarnych

Astronomowie amatorzy mogą nieba-
wem odegrać istotną rolę w wykrywaniu 
egzoplanet, wykorzystując technikę zwaną 
mikrosoczewkowaniem.

W ubiegłym miesiącu naukowcy pra-
cujący w projekcie Kepler ogłosili kilku 
nowych kandydatów na egzoplanety. Ich 
pełna lista liczy sobie dzisiaj już 2740 
kandydatów. Ale Kepler nie jest jedynym 
projektem, który pomaga w ich znajdywa-
niu na niebie. Inny zespół naukowy ogło-
sił właśnie wyniki swoich badań. Odkryto 
najprawdopodobniej drugi w historii na-
uki układ wielokrotny znaleziony metodą 
mikrosoczewkowania, która daje szero-
kie pole do popisu również astronomom 
amatorom.

By znaleźć planetę metodą mikro-
soczewkowania, łowcy systematycznie 
monitorują miliony gwiazd położonych 
w centralnym zgrubieniu Drogi Mlecznej. 
Tam właśnie jest ich (gwiazd, a zatem być 
może i planet) najwięcej. Gdy jakiś obiekt 
gwiazdowy znajdujący się w Galaktyce 
pomiędzy nami a inna gwiazdą znajduje 
się na osi widzenia obserwatora, działa 
jak silna soczewka chwilowo powiększają-
ca światło odległej gwiazdy tła. Jeśli taka 
soczewka jest zwykłą gwiazdą bez planet, 
gwiazda skryta w jej tle po prostu jaśnie-
je i słabnie zgodnie z charakterystycznym 
wzorcem. Jednak już potencjalna planeta 
krążąca wokół gwiazdy pierwszego pla-
nu będzie dodawać do tego wzoru nowy, 
niepowtarzalny element. Astronomowie 
mogą wówczas zaobserwować te subtel-
ne, ale bardzo znaczące zmiany w krzywej 
zmian blasku gwiazdy. 

Sceptyczny czytelnik może się zasta-
nawiać, dlaczego w ogóle poszukuje się 
nowych,innych technik wykrywania planet 
w sytuacji, gdy sam Kepler bardzo dobrze 
spełnia to zadanie. Ale Kepler nie może 
zrobić wszystkiego. Jest co prawda w sta-
nie znaleźć niewielkie globy podobne do 
Ziemi, jednak wciąż ma problemy ze znaj-
dywaniem planet leżących poza tzw. linią 
śniegu, która wyznacza taką orbitę w da-
nym układzie planetarnym, a począwszy 

Być może właśnie tak wygląda dysk protopla-
netarny wokół gwiazdy J 1604. Źródło: The Gra-
duate University for Advanced Studies, Japonia
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od niej woda mogła się już zestalić do po-
staci lodu. Gazowe olbrzymy uważane są 
za te planety, które mogą powstawać jedy-
nie poza tą granicą (choć mogą też dużo 
później przenieść się na orbity położone 
nieco bliżej gwiazdy). W dodatku planety 
utworzone poza linią śniegu to właśnie te, 
które astronomowie najbardziej chcą te-
raz znaleźć, bowiem stanowią one braku-
jący element we współczesnych teoriach 
powstawania planet. Kepler nie potrafi 
również odkrywać egzoplanet położonych 
w większych odległościach od Słońca. 
Jego maksymalny zasięg to około 3000 
lat świetlnych. Natomiast metodą mikro-
soczewkowania można znaleźć nawet pla-
nety leżące w centrum Naszej Galaktyki, 
odległe o 26 000 lat świetlnych stąd.

Znalezienie pojedynczego wystąpienia 
zjawiska mikrosoczewkowania wymaga 
monitorowania milionów gwiazd i pochła-
nia zwykle czas setek astronomów. Pro-
jekty te to między innymi polski projekt 
Optical Gravitational Lensing Experiment 
(OGLE), wykorzystujący teleskopy z obser-
watorium Las Campanas w Chile. Jednak 
badania te są często zbyt czasochłonne 
dla profesjonalnych obserwatorów. Dla-
tego właśnie mogą im pomóc amatorzy. 
Projekt MikroFun istnieje już od 2004 r. 
i angażuje 23 obserwatoria z całego 
świata, w tym aż 16 amatorskich. Gdy 
w jego ramach zostaje zaobserwowany 
potencjalnie ciekawy obiekt, pozostałe 
z teleskopów również zaczynają go śle-
dzić, wypełniając tym samym własnymi 
obserwacjami jego krzywą zmian blasku. 
Pomimo względnej jasności obiektów 
obserwacje te są dużym wyzwaniem. Wy-
magają wielu umiejętności i pewnego po-
święcenia. Nawet najbardziej jasny obiekt 
ma w większości przypadków szczytową 
jasność mniej więcej 15 wielkości gwiaz-
dowej w bliskiej podczerwieni. To czasem 
ledwo widoczna plamka na chipie CCD, 
plamka leżąca w otoczeniu setek jasnych 
gwiazd, na obrazie o wielkości jednej trze-
ciej rozmiaru tarczy Księżyca w pełni!

Cheongsho Han (Chungbuk National 
University, Korea) i jego współpracownicy 
wymodelowali krzywe zmian blasku kilku 
gwiazd znalezionych w projekcie Mikro-
Fun. Odkryli dwie planety — wielkości Nep-
tuna i Jowisza — krążące wokół gwiazdy 
podobnej do Słońca, o typie widmowym 
G. Obie planety znajdują się już poza li-
nią śniegu. Metodą paralaksy wyliczono, 
że układ tych planet leży w odległości 
13 000 lat świetlnych od Słońca, w poło-
wie drogi do centrum Galaktyki. Pomimo 
oczywistego sukcesu misji Kepler, a może 
raczej dzięki temu, metoda mikrosoczew-
kowania będzie nadal wdrażana. Zatem 
jeśli chcemy „przyłączyć się do zabawy”, 
powinniśmy przede wszystkim wejść na 

stronę MikroFun (http://www.astronomy.
ohio-state.edu/~microfun/info.html). Do-
wiemy się tam m.in., jak zacząć i jakich 
narzędzi będziemy potrzebować.

Źródło: www.skyandtelescope.com

Planety rozmiarów Ziemi  
jeszcze powszechniejsze,  
niż sądzono?

Niedawno pisaliśmy w „Orionie” o no-
wych wynikach badań dotyczących po-
wszechności skalistych planet typu ziem-
skiego. Teraz okazuje się, że jeszcze więcej 
z nich może leżeć w tzw. strefach zamiesz-
kiwalnych (ang. habitable zone), gdzie 
warunki pozwalają na występowanie wody 
w stanie ciekłym. 

„Na obecną chwilę szacujemy, że gdy-
byśmy mogli dobrze zbadać dziesięć z bli-
skich nam, niewielkich gwiazd, znaleźliby-
śmy przy nich około czterech potencjalnie 
nadających się do zamieszkania planet” 
— twierdzi doktor nauk geofizycznych, 
Ravi Kopparapu. „To ostrożne szacunki, 
może być ich więcej” — dodaje nauko-
wiec. Swe odkrycia przedstawił szczegóło-
wo w publikacji przyjętej właśnie do druku 
w prestiżowym czasopiśmie astronomicz-
nym Astrophysical Journal Letters. Wyniki 
przez niego zebrane obejmują m.in. nowe 
przeliczenie częstości występowania pla-
net wielkości Ziemi w strefach zamiesz-
kiwalnych małomasywnych gwiazd, zna-
nych jako chłodne karły typu M.

Naukowcy w swych badaniach egzo-
planet koncentrują się na tych karłach 
z kilku powodów. Przede wszystkim okre-
sy orbitalne ich planet są bardzo krótkie, 
a to pozwala na zebranie dużej ilości 
danych na temat większej liczby takich 
orbit w krótszym czasie niż w przypadku 
planet okrążających gwiazdy bardziej zbli-
żone fizycznie do Słońca. Karły typu M są 
również bardziej powszechne niż gwiazdy 

Światło gwiazd docierające do różnych planet w stosunku do światła słonecznego, jakie otrzy-
muje powierzchnia Ziemi. Źródło: Chester Harman

typu słonecznego, co oznacza, że może-
my zaobserwować ich większą liczbę (sza-
cuje się, iż stanowią około 75% gwiazd 
w naszej Galaktyce!).

Według ustaleń Kopparapu nasza 
średnia odległość do najbliższej, nadają-
cej się do zamieszkania planety wynosi 
około 7 lat świetlnych. Jest to mniej więcej 
połowa tej odległości, obliczanej według 
poprzednich szacunków. Wokół Słońca 
w odległości 10 lat świetlnych znajduje 
się około ośmiu chłodnych karłów, może-
my więc śmiało założyć, że w ich strefach 
zamieszkiwalnych krążą łącznie aż trzy 
planety pozasłoneczne.

Praca Kopparapu (http://arxiv.org/
pdf/1301.6674v2.pdf) nawiązuje do 
najnowszych badań przeprowadzonych 
przez naukowców z Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics, w których prze-
analizowano 3 987 karłów typu M w celu 
oszacowania kandydatów na planety roz-
miarów Ziemi, znajdujących się w obrę-
bie ich stref zamieszkiwalnych. Strefy te 
są zdefiniowane jako pewien określony 
obszar wokół danej gwiazdy, w jakim na 
powierzchni skalistej planety może znaj-
dywać się woda w stanie ciekłym, jak rów-
nież — co zakładamy — jakieś pozaziem-
skie formy życia. W badaniach przyjęto 
limity dla stref zamieszkiwalnych, obliczo-
ne w 1993 r. przez Jima Kastinga, obec-
nie profesora z Penn State’s Department 
of Geosciences. Kopparapu zauważył, że 
te oszacowania, oparte na danych z sa-
telity Kepler, nie odzwierciedlają najnow-
szych wyników dla prób ustalenia, kiedy 
tak naprawdę planety leżą w obszarze 
wokół gwiazdy potencjalnie nadającym 
się do zamieszkania.

Przedstawione w artykule nowsze 
szacunki są z kolei oparte na zaktuali-
zowanym modelu opracowanym przez 
Kopparapu i jego współpracowników przy 
uwzględnieniu dodatkowych informacji 
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na temat pochłaniania wody i cząsteczek 
dwutlenku węgla w atmosferach planet, 
które w roku 1993 nie były jeszcze zna-
ne. Kopparapu uwzględnił te dane we 
wcześniejszych oszacowaniach zespołu 
naukowego z Harvard, przy użyciu dokład-
nie tych samych metod obliczeniowych. 
Wyniki wskazują wyraźnie, że w takich na 
nowo zdefiniowanych strefach zamieszki-
walnych potencjalnie znajduje się jeszcze 
więcej planet. Niemal trzy razy więcej, niż 
wynikało to z poprzednich szacunków. To 
zdaniem naukowca oznacza, że planety 
o wielkości zbliżonej do rozmiarów Zie-
mi są bardziej powszechne, niż nam się 
kiedykolwiek wydawało, to także większa 
szansa na znalezienie hipotetycznych po-
zaziemskich form życia. (kz)

LOFAR odkrywa nową  
gigantyczną radiogalaktykę

Zespół astronomów kierowany przez 
dr. Georga Healda z holenderskiego in-
stytutu radioastronomii ASTRON odkrył 
nieznaną wcześniej, gigantyczną radio-
galaktykę. Obiekt ten został znaleziony 
dzięki użyciu potężnego, międzynarodo-
wego interferometru radiowego LOFAR, 
zaprojektowanego i zbudowanego przez 
ASTRON. Zespół wykonuje aktualnie LO-
FAR-em pierwszy przegląd całego nieba 
(tzw. MSSS — Multi-frequency Snapshot 
Sky Survey). Podczas przeglądania opra-
cowywanych obrazów MSSS dr Heald zi-
dentyfikował nowe źródło emisji radiowej 
o rozmiarach kątowych sięgających śred-
nicy Księżyca w pełni. Promieniowanie po-
chodzi najprawdopodobniej z materii wy-
rzuconej dziesiątki lub setki milionów lat 
temu z jednego ze składników potrójnego 

LOFAR umożliwia badanie Wszechświata z niespotykaną dotychczas dokładnością na najniższych 
częstotliwościach dostępnych z Ziemi. Polscy astronomowie uczestniczą aktywnie w pracach LO-
FAR-a, w ramach polskiego konsorcjum POLFAR. Na zdjęciu — centralne stacje tzw. jądra LOFAR-a 
niedaleko Exloo w Holandii. Źródło: Top-Foto, Assen

Obraz z LOFAR-a nowej gigantycznej radiogalaktyki (kolor niebiesko-biały) nałożony na zdję-
cie optyczne (z przeglądu Digitized Sky survey). Ramka pokazuje centralny triplet galaktyk 
(z przeglądu Sloan Digital Sky Survey). Cały obraz obejmuje obszar o średnicy około 6 mln lat 
świetlnych. Radiogalaktyka to rodzaj galaktyki z aktywnym jądrem o rozległych strukturach 
radiowych. Aktywne jądro galaktyki, napędzane energią supermasywnej czarnej dziury, zdolne 
jest wyrzucać świecącą radiowo materię na olbrzymie odległości. Źródło: ASTRON

systemu oddziaływujących grawitacyjnie 
galaktyk. Fizyczny rozmiar obszaru emisji 
jest znacznie większy od poszczególnych 
galaktyk samego tripletu i rozciąga się 
w przestrzeni kosmicznej na miliony lat 
świetlnych. Przegląd MSSS wciąż trwa 
i czeka na nowe odkrycia.

Nowo odkryte źródło należy do obiek-
tów zwanych gigantycznymi radiogalakty-
kami (GRGs). Jest to rodzaj radiogalaktyk 
o ekstremalnie dużych rozmiarach suge-
rujących, że są to obiekty niesłychanie 
energetyczne albo też bardzo stare. LO-
FAR jest skutecznym narzędziem poszu-
kiwania takich obiektów, ze względu na 
swoją wyjątkową czułość na rozciągłe 
struktury w połączeniu z pracą na bardzo 
niskich częstotliwościach, na których sta-
re, dyfuzyjne obiekty są najlepiej widocz-
ne. Centrum nowej GRG jest powiązane 
z jednym z członków potrójnego systemu 
galaktyk znanego jako UGC 09555. Cen-

tralna galaktyka tego tripletu wykazuje 
przesunięcie ku czerwieni z = 0,054536, 
co odpowiada odległości około 750 mln 
lat świetlnych od Ziemi. Centralne źródło 
sygnału radiowego było poprzednio znane 
i wykazuje płaskie widmo radiowe, typowe 
dla gigantycznych radiogalaktyk. 

Przegląd MSS LOFAR-a ma na celu 
zobrazowanie całego północnego nieba 
na bardzo niskich częstotliwościach ra-
diowych, od 30 MHz do 160 MHz (czyli 
na falach o długości od 2 m do 10 m). 
Ma on dokonać wstępnego, szybkiego 
zobrazowania nieba, aby stworzyć model 
emisji radiowej, który następnie będzie 
umożliwiał dokładną kalibrację znacznie 
czulszych i dokładniejszych obserwacji. 
Obecny przegląd jest porównywalny pod 
względem czułości i zdolności rozdzielczej 
do poprzednich obserwacji teleskopów 
radiowych, jak VLA w USA, WSRT w Holan-
dii czy GMRT w Indiach. Jednak przegląd 
MSSS jest szczególny z tego powodu, że 
obejmuje znacznie niższe częstotliwości, 
a zatem jest zdolny do odkrywania źródeł, 
które zostały pominięte w poprzednich 
badaniach. Jego szeroki zakres pasma 
częstotliwości jest również nowatorski 
dla przeglądów całego nieba i dostarcza 
dodatkowych informacji o nowo odkrytych 
obiektach w Kosmosie. 

Międzynarodowy zespół astronomów, 
odpowiedzialny za wykonanie przeglądu 
MSSS, składa się z około pięćdziesięciu 
członków z różnych instytucji, głównie 
z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Pol-
ski, Francji i Włoch. 

Krzysztof Chyży
Źródło: www.astron.nl

Więcej informacji o przeglądzie 
MSSS: www.astron.nl/radio-ob-
servatory/lofar-msss/lofar-msss.
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AstroGrid-PL:
•	wirtualne obserwatorium!
•	 akwizycja danych!
•	 superobliczenia!

PLGrid Plus – nowe możliwości dla polskiej nauki

Grid – sieci komputerowe.  W technologii gridowej 
łączy się komputery rozproszone na dużym obszarze 
geograficznym, co pozwala na wykorzystanie ich 
wspólnej mocy obliczeniowej. Grid umożliwia dostęp do 
zasobów obliczeniowych, a także wpływa na zwiększenie 
mocy obliczeniowej i zdolności przechowywania danych. 
Przyczynia się również do rozwoju narzędzi i usług 
ułatwiających przeprowadzanie badań naukowych na 
poziomie światowym i na zasadach pełnej współpracy 
między naukowcami. 

Potężna moc obliczeniowa oferowana w sieciach gri-
dowych jest dostępna z poziomu komputera osobiste-
go i okazała się już przydatna w wielu zastosowaniach 
naukowych, komercyjnych i innych. Grid zmienił sposób 
prowadzenia badań naukowych i tworzenia współcze-
snej nauki. Obecnie nie tylko fizyka wysokich energii, 
ale także astronomia, nauki o Ziemi, medycyna, ochro-
na środowiska i wiele innych dziedzin wiedzy korzysta 
już z tej technologii.

Praca przy użyciu technologii gridowych jest szybsza 
i bardziej ekonomiczna, ponieważ dzięki nim redukowa-
ne są koszty, które każda odrębna grupa naukowców 
musiałaby ponieść, aby uzyskać wymaganą moc obli-
czeniową.

Infrastruktura PL-Grid. W Polsce infrastruktura infor-
matyczna dla nauki – PL-Grid – powstała   latach 2009- 
-2012 w ramach projektu PL-Grid (projekt.plgrid.pl). Z in-
frastruktury tej korzysta już ponad 1500 polskich naukow-
ców, którzy wykorzystują zasoby obejmujące obecnie po-
nad 550 TFLOPS-ów (1TFLOPS = 1012 operacji zmienn-
noprzecinkowych na sekundę) mocy obliczeniowej i ponad 
3,6 PB pamięci dyskowej. Na zasobach tych wykonuje się 
miesięcznie średnio 120 tysięcy zadań.

Celem kolejnego projektu – PLGrid Plus (2011-2014, 
www.plgrid.pl/plus) – jest rozbudowa istniejącej Infra-
struktury PL-Grid o usługi dedykowane dla poszczegól-
nych dziedzin nauki (usługi dziedzinowe), które zwięk-
szą jej użyteczność w środowisku naukowców oraz 

ułatwią współpracę w obszarze e-Nauki. Projekt PL-
Grid Plus jest realizowany przez Konsorcjum PL-Grid, 
w skład którego wchodzą polskie ośrodki Komputerów 
Dużej Mocy koordynowane przez ACK CYFRONET 
AGH w Krakowie.  

Usługi dziedzinowe. Koncepcja usług dziedzinowych 
w Projekcie PLGrid Plus zakłada utworzenie 
i udostępnianie specjalizowanych usług, które mogą 
dotyczyć wielu aspektów infrastruktury. Przykładowe 
kategorie takich usług to:
•	 dostęp do specjalizowanego oprogramowania,
•	 integracja danych dziedzinowych, na których 

opierają się obliczenia,
•	 wsparcie użytkownika w zakresie korzystania 

z zasobów obliczeniowych. 

Rozwiązania dedykowane poszczególnym gałęziom 
nauki są obecnie tworzone dla użytkowników repre-
zentujących  13 dziedzin: AstroGrid-PL, HEPGrid, 
Nanotechnologie, Akustyka, Life Science, Chemia 
kwantowa i fizyka molekularna, Ekologia, Synchro-
Grid, Energetyka, Bioinformatyka, Nauki o zdrowiu, 
Materiały, Metalurgia.  Projekt przewiduje także uru-
chamianie dalszych usług informatycznych dla ze-
społów naukowców z innych dziedzin, które planują 
eksperymenty wsparte symulacjami wielkiej skali lub 
prace z dużymi bazami danych.  

Naukowcy, którzy korzystają z zasobów obliczenio-
wych PL-Grid, mają zapewnione wsparcie i fachową 
pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów zwią-
zanych z dostępem i efektywnym wykonywaniem ob-
liczeń na tych zasobach. W ramach udostępnionych 
usług oferujemy pomoc w uruchamianiu specjalistycz-
nego oprogramowania naukowego na rozproszonych 
zasobach obliczeniowych oraz wsparcie technolo-
giczne i informatyczne przy projektowaniu własnych 
aplikacji naukowych lub wieloetapowych ekspery-
mentów obliczeniowych i ich wdrażaniu do obliczeń 
na Infrastrukturze PL-Grid.

tekst sponsorowany * tekst sponsorowany * tekst sponsorowany * tekst sponsorowany * tekst sponsorowany
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AstroGrid-PL – Grid dedykowany 
profesjonalnej astronomii
Jednym z gridów dziedzinowych w projekcie PLGrid Plus 
jest AstroGrid-PL. Będzie on służył całej społeczności 
profesjonalnych astronomów w Polsce. W pracach nad 
nim uczestniczy kilka ośrodków naukowych, wchodzących 
w skład zespołu AstroGrid –PL:  
•	 Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN 

(Warszawa+Toruń) – koordynator
•	 CA UMK (Toruń), OA UJ i KA UP (Kraków), ZAiA US 

(Szczecin) – główni uczestnicy
•	 IA UWr (Wrocław), CBK PAN (Warszawa), UŁ (Łódź) 

– ośrodki wspierające – członkowie konsorcjum 
Astrogrid-PL

Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie istotnie nowej 
jakości w badaniach astronomicznych, z wykorzystaniem 
nowoczesnych technik komputerowych w skali całego 
kraju. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie usług 
dziedzinowych oraz zapewnienie wsparcia technicznego. 
Z usług tych będzie mógł korzystać każdy zarejestrowany 
w Portalu PL-Grid (www.plgrid.pl) użytkownik gridu. 

Zakres prac obejmuje wdrożenie usług:
•	 Zarządzanie danymi astronomicznymi. Będzie to 

dostępny poprzez portal WWW i linię komend system 
przechowywania, udostępniania i zarządzania danymi 
z możliwością tworzenia i przeszukiwania własnych ka-
talogów danych. System będzie integrował różnorodne, 
rozproszone geograficznie zasoby dyskowe.

•	 Polskie  Wirtualne Obserwatorium. Będzie to krajowa 
implementacja międzynarodowych standardów Wirtua-
lnego Obserwatorium (VO), czyli platformy do współd-
zielenia danych astronomicznych oraz narzędzi do ich 
analizy. W ramach AstroGrid-PL planowane jest stwor-
zenie polskiego centrum danych VO oraz udostępnianie 
w nim wybranych zestawów danych. Szczególnie inte-
resujący jest plan udostępnienia danych z archiwalnych 
płyt fotograficznych, które zostaną w tym celu profesjo-
nalnie zdigitalizowane.

•	 Środowisko workflow dla astronomii. Udostępnione 
zostanie w środowisku gridowym oprogramowanie umoż-
liwiające tworzenie zadań złożonych (kaskady zadań) 
wraz z predefiniowanymi scenariuszami analizy danych 
astronomicznych. Dzięki tej usłudze niektóre zadania, jak 
np. fotometria metodą odejmowania obrazów, będą mo-
gły być łatwo uruchamiane zarówno na komputerach lub 
klastrach lokalnych, jak i na infrastrukturze PLGrid.

•	 Wielozadaniowy kod płynowy Piernik. W ramach 
tej usługi zostanie udostępniony wielozadaniowy kod 
magnetohydrodynamiczny Piernik, tworzony od kilku lat 
przez kilkuosobowy zespół w Centrum Astronomii UMK 
w Toruniu. Piernik umożliwia modelowanie: procesów 
dynamicznych w ośrodku międzygwiazdowym z ud-
ziałem samograwitacji, dysków akrecyjnych, gazowo-
pyłowych dysków protoplanetarnych, fal uderzeniowych, 
turbulencji, transportu promieniowania kosmicznego 
oraz wielu innych procesów astrofizycznych. Planowa-
ne jest przygotowanie usługi tak, aby każdy użytkownik 
mógł wykonać obliczenia związane z własnym proble-
mem badawczym oraz przeprowadzić opracowanie wy-
ników bez konieczności samodzielnego konfigurowania 
środowiska obliczeniowego.

oraz dodatkowe działania:
•	 wsparcie projektów obliczeniowych w zakresie adapta-

cji i optymalizacji kodów numerycznych, mające na celu 
włączenie nowych użytkowników infrastruktury PL-Grid.

•	 wdrożenie usług wspierających planowanie obserwacji 
oraz przygotowanie projektu platformy gridowej, umoż-
liwiającej dynamiczne organizowanie teleskopów w sie-
ci wirtualne realizujące wspólny program obserwacyjny.

•	 wsparcie współpracy w przestrzeni wirtualnej m.in. po-
przez uruchomienie testowej platformy wideokonferen-
cyjnej pomiędzy ośrodkami astronomicznymi. 

•	 wsparcie integracji zasobów sprzętowych ośrodków as-
tronomicznych z infrastrukturą PL Grid.

•	 stworzenie portalu informacyjno-dostępowego dla ws-
zystkich usług AstroGrid-PL.

Więcej informacji na temat AstroGrid-PL  można znaleźć 
na stronie: www.camk.edu.pl/pl/astrogrid-pl/

PLGrid Plus – Projekt współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zaproszenie do współpracy 
Zapraszamy do współpracy wszystkich naukowców z dziedziny 
astronomii i innych zainteresowanych skorzystaniem z oferty 
projektu PLGrid Plus: dla każdej grupy naukowej wspólnie 
przygotujemy specyficzne środowiska obliczeniowe, tj. 
usługi, narzędzia oraz infrastrukturę obliczeniową wraz 
z oprogramowaniem, dostosowując je do Waszych potrzeb.

Każdy naukowiec w Polsce może korzystać nieodpłatnie z zasobów i usług Infrastruktury 
PL-Grid. Konto uzyskuje się poprzez rejestrację w Portalu PL-Grid, dostępnym ze 
strony www.plgrid.pl. Wszelkie zapytania odnośnie rejestracji, dostępu do infrastruktury, 
uruchamiania zadań, a także przygotowania nowych usług dla grup naukowców prosimy 
kierować na adres: helpdesk@plgrid.pl



42 Urania 2/2013

O książce Michała Hellera raz jeszcze

Prawdopodobieństwo  
i miłosierdzie

Jerzy Kuczyński

Aby coś zrozumieć, musimy zainwestować niemało wy-
siłku, co wymaga sporej motywacji. A że z zasady wy-
maga ona osobistego zainteresowania, dlatego nasze po-
glądy są skażone osobistymi doświadczeniami i nie ma 
od tego ucieczki. Toteż dochodzenie do prawdy musi być 
procesem zbliżonym do sądowego — każdy przedstawia 
swoją prawdę i przez porównanie argumentacji staramy 
się wybrać tę najbardziej adekwatną do rzeczywistości. 
Fakt, że każda „osobista” prawda jest spaczona, jest 
kłopotliwy, jednak ucieczki od tego nie ma. Mało tego, 
łatwo zauważyć, że istnieje „prawda czasu” — w jednym 
momencie historii jakiś pogląd powszechnie uchodzi za 
prawdziwy, a w innym nawet uczeń dowiaduje się, że po-
gląd ten jest „oczywiście” błędny. Jednak stosując mocną 
zasadę kosmologiczną (żaden czas nie jest wyróżniony!), 
wywnioskujemy, że i poglądy naszego czasu „absolutną 
prawdą nie są”. 

Powyższe wprowadzenie jest uzasadnieniem moich 
uwag do inspirowanego książką Michała Hellera 
tekstu Janusza Osarczuka (patrz „Urania” 6/2012 

s. 334 i 1/2013 s. 40) o filozofii cudu; oczywiście, subiek-
tywnych i będących wynikiem uogólnień osobistych do-
świadczeń (głównie rachunków w różnych dziedzinach nauk 
fizycznych). Dlatego są „moją prawdą”, jednak możliwą do 
konfrontacji z innymi prawdami na ten sam temat i jak mam 
nadzieję niosącą pewną, choć nie absolutną, wiedzę o rze-
czywistości.

Otóż p. Osarczuk, cytując „Wiki”, stwierdza, że cud jest 
to zjawisko „nie znajdujące wyjaśnienia w nauce”, czyli 
ma prawdopodobieństwo bliskie zera. Według mnie prawie 
wszystkie zachodzące we Wszechświecie zdarzenia mają 
prawdopodobieństwo równe zero. Konkretnie stosunek zda-
rzeń sprzyjających temu konkretnemu do wszystkich możli-
wych jest mniejszy od dowolnej liczby (dla każdego epsilon 
większego od zera…). Zilustrujmy to astronomicznym przy-
kładem. Otóż dla każdej odległości gwiazdy dobierzemy taką 
aperturę teleskopu, by… nie było nic widać, czyli statystycz-
nie żaden foton nie zostałby zarejestrowany. Oznacza to, że 
każdy foton jest emitowany w danym kierunku z prawdopo-
dobieństwem zero, choć w jakimś kierunku wyemitowany 
jest. Nietrudno zauważyć, że dotyczy to wszystkich (prawie) 
zdarzeń, a niezerowe prawdopodobieństwa wynikają z fak-
tu, że jako zdarzenia elementarne bierzemy pod uwagę dość 
spore „agregaty” bardziej elementarnych zdarzeń. A więc 
odpowiednio, budując przestrzeń probabilistyczną, możemy 
uzyskać prawie to, co chcemy. Dobrze ilustruje to tzw. para-
doks Bertranda — wybierając losowo cięciwę w kole, łatwo 
pokazać, że prawdopodobieństwo, że będzie ona dłuższa 
od boku trójkąta równobocznego wpisanego w to koło jest 
równe 0,5 (gdy będziemy wybierać prostopadle do dowol-
nej średnicy, a potem uwzględnimy wszystkie średnice), 1/3 
(gdy najpierw wybierzemy jeden punkt będący początkiem 
cięciwy), a nawet ¼ (gdy obliczymy pole, na którym musi 
wypadać środek cięciwy). Oczywiście wszystkie rachun-
ki są poprawne, a wyniki różne. Nie inaczej jest z innymi 
prawdopodobieństwami. W zależności od sposobu ich zde-
finiowania uzyskamy odpowiednio dużą lub małą wartość. 
To ostatnie można oczywiście interpretować w kategoriach 
cudu. I czasem tak się robi, gdy zleceniodawca tak potrze-
buje. Bo oczywiście wiele zależy od potrzeb. W praktyce 
dobry teoretyk zawsze jest w stanie wyliczyć z góry żądaną 
wartość. Dlatego żadna wartość (niekoniecznie prawdopo-
dobieństwa) nie może być uważana za realną, dopóki nie 
przeprowadzi się procedury zbliżonej do sądowej. W prak-
tyce wynik jest mało wartościowy, gdy tylko jeden teoretyk 
coś wyliczy albo doświadczalnik zmierzy. Bowiem wbrew 
powszechnie panującej opinii dobry doświadczalnik lub ob-
serwator również są w stanie zmierzyć z góry zadaną war-
tość. Procedura zaś polega na kontrolowaniu wyniku przez, 
najlepiej mający dobry powód (artykuły, które łatwiej opu-
blikować, gdy wyniki są oryginalne) do uzyskania innego 
wyniku, konkurentów. I tak, gdy wyniki zaczynają być po-
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wtarzalne, przyjmujemy, że są poprawne. Widać to szcze-
gólnie dobrze w sytuacji, gdy istnieje teoria o przeważającej 
popularności. Wówczas rachunki i pomiary zdumiewająco 
dobrze się z nią zgadzają. Oczywiście do czasu, gdy teoria 
nie straci na popularności. 

Nic w tym oryginalnego i znakomita większość nieco star-
szych i obdarzonych nieco lepszą pamięcią ludzi zdaje sobie 
z tego sprawę. A jednak wydaje się, że warto o tym przypo-
mnieć. Bo oczywiście do konstatacji, że nasze poglądy mają 
ograniczoną poprawność, trzeba dorosnąć. Zaś w praktyce jest 
bardzo silna tendencja do uniemożliwiania tego dorastania. 
Mówiąc bez eufemizmów, 

w praktyce edukacyjnej  
podaje się do wierzenia różne 
prawdy, nie próbując nawet 
dyskutować wątpliwości.  

Ta tendencja szczególnie dotknęła 
nauki przyrodnicze.  

Z natury rzeczy nie najłatwiejsze 
i oddzielone od rzeczywistości 
formalizmem matematycznym, 

robią wrażenie monolitu.  
Stąd powszechna wiara 
w absolutną poprawność  

tych nauk.

I to jest właśnie główny powód, dlaczego zacząłem pisać 
ten tekst. W praktyce spotykamy dwa typy stosunku 
do nauki: bezwzględna afirmacja i równie bezwzględ-

na negacja przy niemal kompletnym zapomnieniu o wspo-
mnianej „procedurze parasądowej” polegającej na niezależ-
nej kontroli wyników. Prawda, że nie zawsze skutecznej, ale 
skuteczniejszej nie znamy, z czego jawnie wynika, że… w in-
nych niż nauka dziedzinach jest bez porównania gorzej, co 
zresztą stale w mediach obserwujemy. Zwolennicy jakiegoś 
poglądu naukowego są skłonni uważać go za prawdę abso-
lutną i dyskusję z jej przeciwnikami ucinać stwierdzeniem, że 
inny pogląd świadczy o nieuctwie. W praktyce dyskusje pra-
wie zawsze odbywają się na poziomie półprawd, czyli całych 
kłamstw, nawet nie ocierając się o rzeczywiste problemy. Ta 
cecha (dyskusja na poziomie półprawd) w pierwszym rzędzie 
dotyczy sporu religii z nauką. Jedni i drudzy „wiedzą”, a że 
prawdy różne, to i o przeciwnikach źle myślą i co gorsza w ra-
zie zaistnienia takich możliwości starają się spór rozstrzygnąć 
metodami pozaintelektualnymi (czyli prawem stanowionym 
popartym odpowiednim aparatem represji). Na tym tle zna-
komicie wyróżnia się ksiądz profesor Michał Heller. Ksiądz, 
który nigdy nie miesza do nauki faktu, że jest księdzem, a do 

wiary tego, że jest profesorem. Wydaje mi się, że po prostu 
jest w obu tych sferach fachowcem, a w żadnej propagan-
dystą. Dlatego stanowczo nie podoba mi się próba „uzgad-
niania” religii i nauki, używając Jego książki jako pretekstu. 
Moim osobistym i całkowicie subiektywnym zdaniem tego 
uzgadniać nie wolno. A powodują mną osobiste doświadcze-
nia. Jako nauczyciel spotykam się często z sytuacjami, gdy 
młody, niekoniecznie wiekiem, człowiek „wie, jak jest”. I naj-
częściej ja wiem, że tak jak on wie, nie jest. I również naj-
częściej nie jestem w stanie mu wyjaśnić, że nie ma racji2. Ta 
sytuacja sugeruje (mi!!) próbę porównania z Panem. Nawet 
wybitny Profesor uhonorowany Nagrodą Nobla jest w porów-
naniu z Nim nieskończenie mniej znaczącym intelektualnie od 
mojego studenta w stosunku do mnie. Jeżeli więc ja pewnych 
nawet i dość prostych spraw nie jestem w stanie wyjaśnić stu-
dentowi, tak i najwybitniejsi naukowcy w danym im w końcu 
nie za długim czasie, mimo wielkiego wysiłku nie są w sta-
nie za wiele zrozumieć z tego świata. Dlatego rozsądny (wg 
mnie!) człowiek pewny swej wiedzy nie jest. Choćby dlatego, 
że ktoś (Pan) te nieporadne usiłowania mógłby ocenić. A ta 
myśl może przestraszyć. Bo ile to już razy, widząc, że kandy-
dat na inżyniera nie potrafi podstawić do wzoru lub zrozumieć 
prostej definicji, zdarzyło mi się zdenerwować. Oczywiście 
staram się wtedy wykazać miłosierdzie i liczę na nie, gdy cza-
sem zauważę i u siebie pewność swej wiedzy. Cała nadzieja 
w nieskończonym miłosierdziu. Ale jak nieskończonym nie 
wiadomo, dlatego, jak sądzę, lepiej nie ryzykować, rozpowia-
dając wszem i wobec, że się wie, jak to z tym tworem nieskoń-
czonej mądrości Bożej jest. Po prostu nieskończoność przez 
nieskończoność jest symbolem nieoznaczonym i jeżeli wynik 
liczenia granicy wyjdzie powyżej akceptacji nieskończonego 
miłosierdzia… Wydaje mi się, że widzę podobną postawę 
w dziełach Księdza Profesora — jako Profesor zrobić jak tyl-
ko da się najlepiej i nie imputować Panu, że zrobił tak, jak 
się wyliczyło, ograniczając się do nadziei, że jakiś fragment 
rzeczywistości udało się zrozumieć. 

1 Z wielu b. istotnych powodów, których tu nie warto wyliczać! Choć może 
kiedyś byłoby warto. 

2 Pomijając to, że poglądy ulegają zmianie raczej w wyniku wymierania ich 
zwolenników niż pod wpływem argumentów, coraz częściej dzieje się tak 
z powodów czasowych. Np. na jednej z uczelni mam na przedmiot „fizyka” 
całe siedem godzin wykładu!

Jerzy Kuczyński, doktor fizyki o zainteresowaniach na styku ko-
smologii i fizyki cząstek, autor wielu artykułów z dziedziny upo-
wszechniania i dydaktyki astronomii i fizyki, żeglarz. Będąc 
członkiem Komisji ds. oceny podręczników szkolnych Polskiej 
Akademii Umiejętności redaguje czasopismo „Opinie eduka-
cyjne PAU”. Jako wieloletni członek tzw. Komisji Olimpiady 
Astronomicznej wymyślił dziesiątki zadań i sprawdził tysiące 
ich rozwiązań. Etatowy pracownik Planetarium Śląskiego.
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PRZYKŁAD ZADANIA OBSERWACYJNEGO
Spośród wielu zadań Olimpiady Astronomicznej zdecydowanie 

wyróżniają się zadania obserwacyjne. Z pierwszym z nich olimpij-
czyk spotyka się już podczas pierwszego wysyłkowego etapu olim-
piady. Do wyboru jest jeden z dwóch zaproponowanych przez or-
ganizatorów problemów, można również nadsyłać wyniki własnych 
obserwacji wykonanych w ciągu poprzedniego roku.

Autor rozwiązania poniższego zadania jest Kacper Bucki — lau-
reat II miejsca LV Olimpiady Astronomicznej, brązowy medalista 
6 Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki w Rio de 
Janeiro w Brazylii (patrz „Urania” 5/2012 s. 284). Obecnie jest stu-
dentem mechatroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wyjątkowo w tym roku aż 11 uczestników uzyskało tytuł Laureata. 
Wśród pozostałych pięciu otrzymało tytuł Finalisty a trzech Uczestni-
ka Finału (pełną klasyfikację finałową można znaleźć na stronie Pla-
netarium Śląskiego (http://www.planetarium.edu.pl/56news.htm).  
Pierwsza piątka laureatów weźmie udział w 7 Międzynarodowej 
Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki która odbędzie się  na prze-
łomie lipca i sierpnia tego roku w Grecji (http://www.ioaa2013.gr).

ZADANIE OBSERWACYJNE 
I etap LV Olimpiady Astronomicznej 2011/12

Zad.1. Wykonaj fotografię okolic zenitu w taki sposób, aby było 
możliwe określenie jego położenia. Na podstawie otrzymanej foto-
grafii wyznacz szerokość geograficzną miejsca swojej obserwacji. 

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: dane 
dotyczące przyrządów użytych do obserwacji i pomiarów, opis me-
tody i programu obserwacji, standardowe dane dotyczące przepro-
wadzonej obserwacji (m.in. datę, czas, współrzędne geograficzne, 
warunki atmosferyczne, wyniki obserwacji) i ich opracowanie oraz 
ocenę dokładności uzyskanych rezultatów. Wykonaną obserwację 
astronomiczną należy odpowiednio udokumentować. 

Przyrządy użyte do obserwacji:
— teleskop Sky-Watcher EQ 3-2 (reflektor o średnicy głównego 

zwierciadła 150mm i ogniskowej 750mm + montaż paralaktycz-
ny),

— lustrzanka cyfrowa Nikon D3100 (rozmiary matrycy: 23,1mm na 
15,4 mm; 4608 na 3072 pikseli),

— redukcja M42 pozwalająca zamontować aparat do teleskopu,
— poziomica,
— program komputerowy do 

obróbki zdjęć — GIMP,
— program Stellarium.

Opis metody i program ob-
serwacji:

Szerokość geograficzna 
z definicji jest kątem pomiędzy 
linią lokalnego pionu a płaszczy-
zną równika. Wyznaczenie sze-
rokości geograficznej na pod-
stawie obserwacji nieba polega 
na odnalezieniu odpowiednika 
tego kąta na sferze niebieskiej. 
Używane w astronomii współ-
rzędne równikowe są rzutem 
siatki ziemskich współrzędnych 
na niebo, płaszczyzna równika 
ziemskiego pokrywa się więc 
z płaszczyzną równika sfery 
niebieskiej. Zenit jest natomiast 
punktem przecięcia linii lokalne-
go pionu ze sferą niebieską. Lo-
kalną szerokość geograficzna 
wyznaczymy więc, mierząc kąt 
pomiędzy płaszczyzną równika 
a zenitem, który to kąt jest jed-
nocześnie deklinacją zenitu. 

f = dZ

Młodzi badacze

Aby przeprowadzić moje obserwacje, do teleskopu zamonto-
wałem aparat fotograficzny i nastawiłem oś optyczną teleskopu 
w kierunku zenitu za pomocą poziomicy (przykładając ją do tubusa 
i wyrównując w dwóch płaszczyznach). Następnie rozpoznałem 
gwiazdozbiór i gwiazdy, w okolicy których znajdował się zenit. Wy-
konałem kilkanaście serii zdjęć, każda po dwa zdjęcia — jedno przy 
czasie ekspozycji 1 s, a drugie 30 s (czułość kliszy dla obu zdjęć 
wynosiła 3200 ISO). Fotografia naświetlana 30 s wyznacza orien-
tację zdjęcia względem siatki współrzędnych równikowych, gwiaz-
dy pozostawią smugi, które będą ilustrowały nachylenie zdjęcia do 
koła deklinacji. 

Na zdjęciu wykreśliłem prostą równoległą do smug, przecho-
dzącą przez znajdujący się na środku zdjęcia zenit. Następnie tę 
prostą przeniosłem na zdjęcie o krótszym czasie naświetlania, na 
którym gwiazdy były już punktowe. Rozpoznawszy jedną z widocz-
nych na zdjęciu gwiazd, określiłem wartość jej deklinacji (korzysta-
jąc z programu Stellarium). 

Deklinacja gwiazd zmienia się wskutek precesji; warto-
ści deklinacji odczytane w programie wyznaczone są dla kon-
kretnej epoki. W celu uzyskania jak najdokładniejszego wy-
niku postanowiłem wyznaczyć poprawkę na aktualną datę. 

Odległość kątowa gwiazdy od naniesionej prostej będzie różni-
cą jej deklinacji i deklinacji zenitu. Odległość tę (x) wyrażoną w pik-
selach wyznaczyłem w programie GIMP. Wartość łuku a odpowia-
dającą długości piksela wyliczyłem ze wzoru:
a = 2 arctan(d/2f)
d = 23,1 mm/4608 – rozmiar piksela
f = 750 mm – ogniskowa teleskopu
a » 1,38

Ostatecznie szerokość geograficzną miejsca obserwacji można 
wyznaczyć ze wzoru:
f = dG + x·a, gdzie
dG – aktualna deklinacja rozpoznanej gwiazdy
x – odległość na zdjęciu tej gwiazdy wyrażona w pikselach
a » 1,38
Aby oszacować błąd wynikający z nieprecyzyjnego nastawienia 

za pomocą poziomicy, po każdej serii ponownie wyrównywałem 
teleskop. Szerokość geograficzną wyznaczyłem dla każdej z se-
rii zdjęć, następnie porównując uzyskane wyniki, obliczyłem błąd 
przeciętny. Błąd związany z rozdzielczością teleskopu oraz aparatu 
jest nieznaczny (a » 1,38), więc można go pominąć. 

LAUREACI LVI OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ 2012/2013

Miejsce Nazwisko uczestnika Klasa i szkoła 
1 Paweł ZALECKI II klasa V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta 

Witkowskiego w Krakowie
2 Jakub AHADDAD III klasa I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  

w Krośnie
3 ex 
aequo 

Wojciech MARCINIAK III klasa III Liceum Ogólnokształcącego z Oddz. Dwujęzycznymi 
im. Marynarki Wojennej R.P. w Gdyni

3 ex 
aequo

Damian MAZUREK III klasa I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica  
w Lublinie

3 ex 
aequo

Tomasz RÓŻAŃSKI II klasa III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  
w Kaliszu

6 ex 
aequo

Krzysztof SZYSZKA II klasa I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois  
w Koszalinie

6 ex 
aequo 

Marcin WRONA III klasa I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana  
w Limanowe

8 Mateusz WINDAK II klasa V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta 
Witkowskiego w Krakowie

9 ex 
aequo

Maciej GŁOWACKI II klasa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie

9 ex 
aequo

Maciej KUCHARSKI I klasa XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej  
we Wrocławiu 

9 ex 
aequo

Paweł SZEWCZYK III klasa Gimnazjum i Liceum Akademickiego Uniwersytetu  
M. Kopernika w Toruniu
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Kącik olimpijczyka

Zadań kolejnej LVII Olimpiady Astronomicznej  
szukaj we wrześniu http://planetarium.edu.pl/oa.htm

Obserwacja:
Data i godzina: 16 październik 2011 r. 

0.15 — 1.15
Miejsce obserwacji: Nowa Wieś 

49°54’20”N   19°12’40”E
Warunki atmosferyczne: bezchmurne 

niebo, brak wiatru, duża wilgotność, temp. 
ok. 5°

Gwiazdozbiór, w którym znajduje się ze-
nit — Perseusz/Andromeda

Liczba wykonanych serii zdjęć — 12
Deklinacje gwiazd określone zostały za 

pomocą programu Stellarium.

Przykładowa analiza jednej serii zdjęć:
Godzina — 01.08
Na negatywie fotografii nr 1 zaznaczy-

łem prostą równoległą do smug i prze-
chodzącą przez środek zdjęcia, gdzie 
znajdował się zenit. Następnie naniosłem 
ją na negatyw nr 2 i rozpoznałem naj-
bliższe jasne gwiazdy. Odległość najbliż-
szej jasnej gwiazdy (HIP 9169) od pro-
stej wyniosła 246 pikseli a jej deklinacja: 
 dG = 49° 41’58

Szerokość geograficzna miejsca obserwacji jest więc równa:
f = 49° 41’58 + 246·1,38 = 49° 47’37

Tabela z wynikami pozostałych serii zdjęć:

Nr serii Godzina Nazwa gwiazdy Deklinacja gwiazdy Odległość x Szerokość geograficzna
1 01.08 HIP 9169 49,6994° 246 49,7936°
2 00.28 HIP 6058 B 49,8155° 256 49,9135°
3 00.34 HIP 6787 49,5983° 763 49,8905°
4 00.37 HIP 6787 49,5983° 163 49,6607°
5 00.43 HIP 7335 49,6241° 779 49,9224°
6 00.45 HIP 7634 50,0405° –180 49,9716°
7 00.53 HIP 8093 49,7152° 272 49,8194°
8 00.55 HIP 8093 49,7152° –105 49,6750°
9 01.00 HIP 8742 49,8572° –326 49,7324°

10 01.02 HIP 8742 49,8572° 295 49,9702°
11 01.06 HIP 9169 49,6994° 586,7 49,9241°

12 01.12 HIP 9675 50,3105° –621 50,0727°

Średnia arytmetyczna wyników wyniosła 
S = 49° 41’44, natomiast błąd przeciętny a 
» 6’18. Ostatecznie szerokość geograficzna 
miejsca obserwacji określona na podstawie 
wykonanych zdjęć wynosi:
f = 49° 51’44 ±6’18

Negatyw fotografii nr 2 (czas ekspozycji 1 s, czułość 3200 ISO): Godzina – 01.07.28

Negatyw fotografii nr 1 (czas ekspozycji 30 s, czułość 3200 ISO): Godzina – 01.08.24

Uzyskany wynik jest zgodny z przewidywaniami, więc moja me-
toda obserwacji i szacowania błędu okazała się poprawna. 
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Circulos meos

Niedaleko Damaszku…

Jednym z najbardziej ponurych epizodów wyniszczającej 
obecnie Syrię wojny domowej było zbombardowanie Uni-
wersytetu w Aleppo w dniu rozpoczynających się właśnie 
semestralnych egzaminów. W budzącym grozę akcie ab-

surdalnego barbarzyństwa zginęło ponad osiemdziesiąt osób, 
w większości studentów architektury. Nie mogę przestać myśleć 
z bólem i współczuciem o tych okrutnie zabitych niewinnych 
dzieciakach, rozpaczy ich rodziców, zagładzie Uniwersytetu. 
Tym razem więc, wyjątkowo, mój felieton nie dotyczy astro-
nomii. Z potrzeby serca piszę bowiem dzisiaj o historii Aleppo, 
starożytnego miasta Ziemi Świętej, kilkakrotnie wymienianego 
w Starym Testamencie jako potężne i dumne Aram Soba, a te-
raz tragicznie doświadczanego domową wojną.

Od wielu lat poznawałem losy Aleppo nie tylko z książek, 
ale także niejako rodzinnie, przy różnych bardzo prywatnych 
okazjach, z opowieści moich przyjaciół, którzy z Aleppo pocho-
dzą. Pamiętam zwłaszcza pewną kolację przed dziesięciu laty 
w Trieście, na którą zaprosiłem Dennisa Sciamę, słynnego an-
gielskiego fizyka i kosmologa, oraz Rim Turkmani, wtedy jesz-
cze studentkę. Rim przyjechała z Syrii do Göteborga, aby stu-
diować teorię dysków akrecyjnych na kierowanym przeze mnie 
Wydziale Astrofizyki. Jej wizyta w Trieście była częścią tych stu-
diów. Mała grupa moich szwedzkich studentów miała tam, pod 
opieką Dennisa, uczyć się termodynamiki czarnych dziur.

Rozmowa przy stole zaczęła się od Otella, którego, jak się 
okazało, oboje niezależnie widzieli niedawno w Teatro Verdi 
w Trieście. Ja tresteńskiego Otella nie widziałem, więc aby się 
włączyć w rozmowę, musiałem nieco zboczyć z tematu:

— Rim, twoje rodzinne Aleppo nie jest chyba wymienione 
w operze Verdiego, ale występuje w oryginale u Szekspira. Pra-
gnąc bowiem poprawić w Wenecji opinię, nadszarpniętą swym 
skandalicznym zachowaniem, opowiada Otello w finale sztu-
ki, jak stając w obronie pewnego wenecjanina, zabił w Aleppo 
miejscowego Turka. Okropnie się o zabitym alepeńczyku wyra-
ża, nazywa go „a malignant, circumcised dog”. Twoje rodzinne 
Aleppo przedstawione jest przez Szekspira nadzwyczaj niepo-
chlebnie.

— Pani się urodziła w Aleppo? — natychmiast żywo zapytał 
Dennis, przerywając moją szekspirowską bufonadę — Moja ro-
dzina także stamtąd pochodzi. Mój pradziad opuścił Aram Soba 
i przebywszy wiele mórz, założył dom handlowy w Manchesterze.

Od tej chwili, przez całą resztę wieczoru, Rim i Dennis mówili 
tylko o Aleppo. Przeskakiwali z tematu w temat i z narastającą 
przyjemnością odkrywali i potwierdzali nawzajem swoją eru-
dycję, tak obustronnie kompletną i kompetentną, iż jej płynne 
opanowanie graniczyło ze zuchwałą farsą. Słuchałem skrzące-
go się popisu, zafascynowany nie tylko wiedzą, ale także ich 
widocznym umiłowaniem Aleppo i szczerym zainteresowaniem 
dziejami żydowskiej społeczności Aram Soba. Było to dla mnie 
odkrycie nowego wymiaru historii Europy i świata.

Żydzi mieszkali tu od tysiącleci, co najmniej od czasów bi-
blijnego patriarchy Abrahama, który niedaleko trzymał swoje 
stada i dostarczał mleko mieszkańcom Aleppo. Od tej legendy 
wywodzą niektórzy arabską nazwę miasta Halab, co oznacza 
mleko lub dojenie (współcześni Izraelczycy nazywają Żydów 
z Aleppo halabi). Biblijna nazwa Aram Soba wymieniona jest 
w 10. rozdziale 2. Księgi Samuela, w Psalmie 60 oraz innych 
miejscach Starego Testamentu. W czasach króla Dawida było 
częścią Izraela w sensie przynależności państwowej. Natomiast 
w sensie religijnym miasto należy, i zawsze należało, do Erec 

Rim Turkmani, Dennis Sciama i Agatha Christie. Po doktoracie 
w Göteborgu (u Ulfa Torkelssona) Rim Turkmani pracuje, już od kilku 
lat, w Imperial College w Londynie, jednej z najlepszych angielskich 
uczelni. Jest także the Dorothy Hodgkin Research Fellow of the Royal 
Society. Niedawno Nature opublikowało przeprowadzony z nią wywiad 
o jej pracy naukowej oraz zaangażowaniu w działalność polityczną na 
rzecz syryjskiej opozycji

Israel, czyli ziemi obiecanej przez Jahwe potomkom Abrahama, 
Izaaka i Jakuba. Ma to dla pobożnych żydów rozliczne konse-
kwencje dotyczące, na przykład, koszerności potraw w Aleppo. 
Dla chrześcijan Aleppo jest częścią Ziemi Świętej, to znaczy 
miejsca, gdzie rozegrały się wydarzenia opisywane w Starym 
i Nowym Testamencie. Są to tereny należące współcześnie 
do Libanu, Syrii, Izraela wraz z Palestyną, Jordanii oraz część 
Egiptu z górą Synaj.

Ekonomiczną pomyślność Aleppo zapewniał przez wieki 
Jedwabny Szlak, najważniejsza arteria handlowa w dziejach 
ludzkości. Wiódł przez bezdroża Azji, jej pustynie, stepy i naj-
wyższe góry, łącząc chińskie wybrzeże Pacyfiku z Morzem 
Śródziemnym. Aleppo leżało na końcu Szlaku. Karawany wiel-
błądów, kierujące się tylko kompasem, potrzebowały pół roku 
i dłużej, aby przebyć całą 10000-kilometrową drogę z Chin 
do Aleppo. Z Chin przywoziły bele surowego jedwabiu, a tak-
że żelazo i papier. Do Chin wieziono złoto, diamenty, perfumy 
i winogrona. Jedwab był w ogromnej cenie już w czasach do-
minacji Rzymu. Wyrabiane z jedwabiu lekkie i półprzezroczy-
ste coa vestis, jak nazywa je Pliniusz, noszone były zarówno 
przez eleganckie damy, jak i bezwstydne hetery. W taką właśnie 
suknię ubierała się Eunice, kochanka Petroniusza w Quo va-
dis Henryka Sienkiewicza. Również mężczyźni lubili stroić się 
w jedwabie, mimo wydawanych przez niektórych władców ad-
ministracyjnych zakazów. Popyt na chiński i irański jedwab trwał 
niezmiennie przez wieki i niezmiennie przez wieki bogacili się 
kupcy, bankierzy, pośrednicy i jedwabni krawcy w Aleppo, nie-
zależnie od okoliczności politycznych, tumultów i klęsk żywioło-
wych nawiedzających miasto. Także w renesansowej Europie 
miało Aleppo sławę miejsca, w którym robiło się dobre interesy. 
Obywatele Republiki Weneckiej uzyskali tam specjalne przy-
wileje handlowe. Obecność Otella i innych wenecjan w Aleppo 
była więc jak najbardziej naturalna. Do Aleppo docierali nawet 
Anglicy i Szkoci, o czym świadczą przechwałki jednej z wiedźm 
w Makbecie, jak srogo zemści się na kapitanie Tygrysa, statku 
płynącego do Aleppo, za niegrzeczne skąpstwo jego żony.

Pomyślność i bogactwo miasta sprzyjały rozwojowi nauki 
i sztuki. Aram Soba było perłą sefardyjskiej kultury żydowskiej. 
Podobnie jak Wilno w świecie aszkenazyjskim, przez wieki pro-
mieniowało natchnioną mądrością całych pokoleń uczonych 
rabinów. Słynny jest zwłaszcza Kodeks z Aleppo (po hebrajsku 
Keter Aram Soba, co znaczy Korona Aram Soba), czyli najstar-
szy pełny tekst Biblii Hebrajskiej, zachowany w całości do roku 
1947. Ma ogromne znaczenie nie tylko religijne, ale także języ-
kowe jako wzorzec i punkt odniesienia. Alepeńczycy wierzyli, że 
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Oblicza wojny są wszędzie podobne, 
cierpienie i zło zawsze tak samo bolesne. 
Dlatego ilustruję zniszczenia Aleppo, 
których sam nie widziałem, obrazem 
ruin zniszczonego wojną Gdańska, 
wśród których dorastałem jako chłopiec. Zdjęcia, zrobione przez 
mego ojca Mieczysława w roku 1946, przechowywane są w domo-
wym archiwum mego brata, także Mieczysława. Na zdjęciu po lewej 
Wyspa Spichrzów. Po prawej Brama Chlebnicka od strony Motławy 
z widocznym w głębi odbudowanym (już w roku 1946!), ale jeszcze 
w rusztowaniach, Ratuszem Głównego Miasta

pomyślność miasta zależy od ich gorliwości w strzeżeniu Ko-
deksu. Od X wieku przechowywali Kodeks w krypcie Wielkiej Sy-
nagogi, zbudowanej jeszcze w czasach króla Dawida, tysiąc lat 
przed Chrystusem (co wspomniane jest w Sam 8:3-8). W kryp-
cie składano uroczyste przysięgi i modlono w czasach trwogi. 
W roku 1947, po ogłoszeniu przez ONZ podziału Palestyny 
i powstania Państwa Izraela, wybuchły w Aleppo antyżydowskie 
zamieszki. Wielka Synagoga została spalona. Kodeks, choć 
cudem ocalał, znacznie ucierpiał. Z pogromu przetrwało tylko 
294 spośród jego 487 kart1. W kilka lat później został przemy-
cony z Syrii do Izraela dzięki roztropnej odwadze Mosze Ta-
wila, naczelnego rabina Aleppo. Obecnie odnowiony i zrekon-
struowany przechowywany jest (i udostępniony zwiedzającym) 
w Sanktuarium Zwojów w Jerozolimie.

Prawie dwa tysiące lat wcześniej XII legion rzymski, dowo-
dzony przez Wespazjana, stłumił powstanie żydowskie w Ju-
dei, które tliło się już w czasach Jezusa, a wybuchło w trzydzie-
ści lat po jego ukrzyżowaniu. Po długim oblężeniu, Jerozolima 
została zdobyta 8 września 70 roku. Jest to najtragiczniejszy 
dzień w żydowskiej historii. Całe miasto, wraz ze Świątynią, 
legło w gruzach. Żydzi, którzy ocaleli, zostali sprzedani w nie-
wolę, inni rozproszyli się po świecie. Dopiero po wiekach ich 
potomkowie wracali do Erec Israel w kilku falach powrotów, 
określanych hebrajskim słowem alija, co znaczy wstępowanie. 
Jedną z historycznie pierwszych aliji był przyjazd do Aleppo 
sefardyjskich Żydów wygnanych z Hiszpanii. W średniowie-
czu prawie wszyscy Żydzi zamieszkiwali w jednym miejscu 
na świecie — w Hiszpanii i Portugalii. Ich sytuacja uległa dra-
stycznemu pogorszeniu z powodu działania Świętej Inkwizy-
cji. Zgodnie z bullą Turbato corde wydaną przez papieża Kle-
mensa IV, jurysdykcji Inkwizycji podlegały sprawy żydowskie. 
Po licznych pogromach, szykanach i prześladowaniach Żydzi 
zostali w końcu wygnani z katolickiej Hiszpanii w roku 1492, 
tym samym, w którym Krzysztof Kolumb dotarł na wybrzeże 
Nowego Świata. Hiszpański grand Señor Szloma Kassin przy-
był do Aleppo w roku 1540 i zorganizował aliję hiszpańskich 
Żydów do Aram Soba. Początkowo nowi przybysze, mówiący 
w ladino, słabo integrowali się z miejscowymi Żydami, mówią-
cymi po arabsku lub po włosku. Tych ostatnich nazywano fran-
cos2. Z nich wywodzi się rodzina Dennisa Sciamy. Pobożność 
i administracyjne talenty Señora (jak go w Aleppo nazywano) 
sprawiły, iż wkrótce został naczelnikiem gminy żydowskiej 
w Aleppo. Założył alepeńską dynastię, która przetrwała wieki 
i wydała kilku rabinów, w tym Rabiego Jom Tow Kassina, na-
czelnego rabina Aleppo.

Ale dobry czas dla Aleppo się kończył. Po odkryciu przez 
Vasco da Gama morskiej drogi do Indii, znaczenie Jedwabne-
go Szlaku szybko upadło. W wieku XVII towary z Dalekiego 
Wschodu przybywały do Europy już tylko drogą morską. Lądo-
wa droga przez Azję odrodziła się dopiero w wieku XX, jako ko-
lej transsyberyjska. Okrutnym szyderstwem historii z Jedwab-
nego Szlaku stała się jej północna odnoga, Bajkalsko-Amurska 
Magistrala, transportująca tysiące więźniów z Europy do łagrów 
Kołymy przez położony na wybrzeżu Pacyfiku port w Wanino.

Po wybudowaniu Kanału Sueskiego Aleppo znalazło się 
całkiem na uboczu. Dostało od historii jeszcze jedną szansę, 

gdy pod koniec XIX wieku powstały plany przedłużenia Orient 
Ekspresu, łączącego wtedy Paryż z Istambułem, aż do Bag-
dadu. O koncesję ubiegały się ówczesne mocarstwa: Niemcy, 
Anglia, Francja i Rosja. Wygrali Niemcy i zbudowali liczącą 
1600 km Die Bagdadbahn, która połączyła tureckie miasto Ko-
nya z Bagdadem i dzięki której można było przejechać z Berli-
na do Bagdadu pociągiem. Aleppo znowu było na szlaku. Naj-
słynniejsza powieść kryminalna Agathy Christie, Murder on the 
Orient Express, zaczyna się „o piątej rano w zimowy poranek 
na peronie stacji kolejowej w Aleppo”. Agatha Christie napisa-
ła ją zresztą w położonym nieopodal stacji słynnym hotelu Le 
Baron, w pokoju 203 (w hotelu tym gościł także Jurij Gagarin).

Zmierzch i stopniowy rozpad Imperium Ottomańskiego 
zbiegł się z wybuchem nowych konfliktów na Bliskim Wscho-
dzie. Doprowadziły one do bardziej współczesnych nam emi-
gracji. Potomkowie hiszpańskich Żydów, którzy w wieku XVI 
przybyli do Aleppo, teraz wyjeżdżali, nie mogąc odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości ekonomicznego kryzysu, religijnych 
prześladowań i niepewnego jutra. Niektórzy, jak pradziad 
Dennisa, wybrali Anglię, ale najczęstszym celem emigracji był 
Nowy Jork. Żydzi syryjscy tworzą tam do dziś bardzo zwartą 
i odrębną społeczność, podzieloną jednak na odłam alepeński 
i damasceński. Tak jak w starej ojczyźnie, Żydzi z Aram Soba 
uważani są przez Żydów z Damaszku za wynoszących się po-
nad innych zarozumiałych pyszałków. Oba odłamy zbudowały 
więc własne synagogi, mykwy i domy nauki. Jeden z moich 
przyjaciół starał się wspomóc ten felieton stosowną anegdotą. 
Opowiedział, iż w Nowym Jorku chodzi zawsze w amerykań-
skie święto Thanksgiving do alepeńskiej synagogi Shearith 
Israel na 70. Ulicy, ponieważ z wysokiej sali o dużych oknach 
ma się tam wspaniały widok na The Thanksgiving Parade, która 
odbywa się na obrzeżach niedalekiego Central Parku. Hmm… 
ta historia jest niedokładna w istotnym szczególe. Widok ma się 
rzeczywiście piękny, ale synagoga, choć sefardyjska, nie jest 
alepeńska, tylko portugalska. Znaj proporcją, mociumpanie!

W polskiej świadomości Aleppo lokuje się na ogół w słabo 
rozpoznawalnej przestrzeni gdzieś „niedaleko Damaszku”, 
a więc na krańcach świata, poza naszym kulturalnym kręgiem. 
A przecież jest prawdziwym „miastem z krwi i kamienia”, od 
wieków związanym z historią chrześcijańskiej Europy subtelny-
mi więzami religii, sztuki, nauki, medycyny, literatury, handlu… 
Dla wielu muzułmanów, żydów i chrześcijan jest Aleppo, jak dla 
mnie Gdańsk, najpierwszym punktem odniesienia ich kulturo-
wej tożsamości.

Marek Abramowicz

1 Z powodu tego zniszczenia, najkompletniejszym oryginalnym tekstem Biblii 
Hebrajskiej jest obecnie Kodeks Leningradzki, skopiowany w Kairze w wieku 
X i podarowany Bibliotece Narodowej Rosjii przez kolekcjonera z Odessy, 
Abrahama Firkowicza.
2 Moja spekulacja, iż Shylock, bohater Kupca Weneckiego, mógł pochodzić 
od alepeńskich francos, jest tylko prywatną intuicją. Shylock, jak mi wyjaśnili 
Anna Cetera (anglistka) i mój brat Mieczysław (historyk teatru żydowskiego), 
najpewniej pochodził z Malty.
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Powyższa mapa przedstawia przybliżony wygląd nie-
ba nad Bukowcem odpowiadający wybranym da-
tom i godzinom (w czasie urzędowym). Niemal to 
samo widzą wszyscy obserwatorzy na terenie Pol-

ski o godzinie różniącej się o poprawkę wynikającą z długo-
ści geograficznej (patrz mapka obok).

Na sąsiedniej stronie prezentujemy diagram pozwalają-
cy odczytać warunki widoczności w Bukowcu nad horyzon-
tem Księżyca i widocznych gołym okiem planet (wschody, 
górowania, zachody). Odpowiedni moment odczytujemy 
z osi poziomej w dniu wskazanym na osi pionowej. Linie 
wschodu i zachodu Słońca oraz linie świtu i zmierzchu 
astronomicznego wyodrębniają z każdej doby: dzień (kolor 

Niebo nad Polską 
1 kwietnia 

godz. 02.00

15 maja   
godz. 23.00

15 kwietnia  
godz. 01.00
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1 maja   
godz. 00.00

Opracowanie mapy 

Janusz Liżewski

widziane z Bukowca

31 maja 
godz. 22.00
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odnalezienia Gwiazdy Polarnej i gwiazdozbioru Małej Niedź-
wiedzicy. Pomiędzy kosmicznymi niedźwiedziami znajduje się 
ogon Smoka, meandrującego aż do Herkulesa.

Wspomniane układy gwiazd nie należą do gwiazdozbiorów 
wiosennych. Te wieczorami około 22.00 są położone na połu-
dniowej stronie nieba. Znaleźć w nich można mnóstwo cieka-
wych obiektów, dostarczających zajęcia na wiele godzin przy te-
leskopie. Zacznijmy od konstelacji, którą wskazuje dyszel Wiel-
kiego Wozu. Około 4-krotne przedłużenie wyimaginowanej linii 
łączącej Mizara i Alkaida doprowadzi nasz wzrok do centrum 
Wolarza. Dziesięć stopni niżej (połowa wyciągniętej przed siebie 
rozcapierzonej dłoni) znajduje się najjaśniejsza gwiazda Wola-
rza — Arktur. Jest również jedną z gwiazd kolejnego asteryzmu 
zwanego Diamentem Panny. Należy do niego również Spika, 
gwiazda z ogona Lwa — Denebola — oraz Cor Caroli z Psów Goń-
czych. Asteryzm ten ma kształt rombu i jest wiosennym odpo-
wiednikiem Trójkąta Letniego czy Trójkąta Zimowego. W jego 
wnętrzu można odnaleźć słaby gwiazdozbiór Warkocza Bere-
niki. Konstelacja Wolarza zajmuje obszar nieba, który niegdyś 
należał do nieuznawanego obecnie gwiazdozbioru Kwadrantu 
Ściennego. Jednym z interesujących obiektów w Wolarzu jest 
gwiazda Izar. Przy jasności 2,5 mag. jest widoczna nieuzbrojo-
nym okiem nawet w większym mieście. Jeśli jednak skieruje 
się na nią teleskop o średnicy obiektywu przynajmniej 8 cm 
i przyjrzy przy minimum stukrotnym powiększeniu, to uda się 
dostrzec podwójną naturę systemu Izara. W jego skład wchodzi 
pomarańczowy olbrzym (2,5 mag.) i niebieska gwiazda ciągu 
głównego o jasności 4,6 mag. W dobrych warunkach atmo- 
sferycznych powinny być również widoczne wspomniane kolory 
składników układu Izara.

Położenie kolejnego wiosennego gwiazdozbioru wskazuje 
Diament Panny i najjaśniejsza gwiazda konstelacji Panny — Spi-
ka (patrz okrągła mapka nieba). W polskiej tradycji odnoszona 
jest do pszenicznego kłosa i okresu zasiewu zbóż. Jako obiekt 
gwiazdowy Spika to oddalona od Układu Słonecznego 260 lat 
świetlnych bardzo gorąca (30 000 K) gwiazda ciągu głównego, 
ponad 10-krotnie masywniejsza i ponad 7-krotnie większa od 
Słońca. W Pannie, między innymi ciekawymi obiektami, znaj-
duje się skupisko 2000 galaktyk. Kilkanaście najjaśniejszych 
z nich pozwolą dostrzec nawet niewielkie teleskopy.
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Polecamy do obserwacji

 
Na wiosenne kwietniowe i majowe wieczory polecamy do obserwacji 
Saturna, który 28 IV znajdzie się w opozycji. Będzie wówczas uloko-
wany na niebie po przeciwnej stronie względem Słońca, dzięki czemu 
widoczny przez całą noc. Odnajdziemy go przy granicy gwiazdozbiorów 
Panny i Wagi (po stronie tego drugiego). W momencie górowania będzie 
widoczny na wysokości około 25° nad horyzontem, świecąc jak gwiaz-
da o jasności +0,3 mag. Zmniejszony dystans między Ziemią i planetą 
w czasie opozycji wpłynie na zwiększenie rozmiarów kątowych Saturna 
na niebie, co znacząco ułatwi obserwację szczegółów zewnętrznych 
warstw atmosfery planety lub też morfologii pierścieni. Rozmiar kątowy 
tarczy wyniesie 19”, zaś układu pierścieni 43”. 

Saturn jest planetą znaną od czasów prehistorycznych, gdy ludzie 
rozpoznawali tylko 5 planet — te, które mogli dostrzec okiem nieuzbro-
jonym. Już przynajmniej babilońscy astronomowie dokonywali syste-
matycznych obserwacji Saturna i zapisków o jego położeniu na niebie. 
Pośród planet Układu Słonecznego Saturn jest drugi pod względem 

pomarańczowy), czas występowania poświaty słonecznej (ja-
snobłękitny) oraz porę nocy wolnej od rozproszonego światła 
słonecznego (ciemnoniebieski). Odczytane z diagramu przy-
bliżone czasy są podane dla Bukowca w czasie urzędowym. 
Przybliżonego przeliczenia momentów wschodów, górowań 
i zachodów dla innych miast można dokonać, dodając do 
wartości odczytu poprawki na długość geograficzną (mapka 
Polski). 

Pod diagramem wyszczególniono najciekawsze konfigu-
racje planet i Księżyca oraz inne zjawiska. Podane w czasie 
urzędowym momenty tych zjawisk nie zależą od położenia nad 
horyzontem, a więc zachodzą jednocześnie niezależnie od miej-
sca obserwacji.

Gwiazdozbiory
Na przełomie miesięcy, gdy około północy wzniesiemy wzrok 

na niebo, ujrzymy powszechnie znany asteryzm Wielkiego 
Wozu i świecącą niemal dokładnie w zenicie gwiazdę Alkaid.  
Zajmuje ona miejsce na końcu dyszla Wozu. Następna w ko-
lejności na dyszlu gwiazda Mizar, który wraz z tą pierwszą jest 
pomocny podczas poszukiwań innych konstelacji. Alkaid, tak 
jak prawie wszystkie gwiazdy tego asteryzmu, a także i Słońce, 
jest obiektem ciągu głównego. Temperatura jego powierzchni, 
o wiele większa niż słoneczna, wynosi około 20 000 K. Większa 
jest również średnica gwiazdy, która 6-krotnie przewyższa sło-
neczną. To wszystko powoduje, że Alkaid świeci kilkaset razy ja-
śniej niż Słońce, a z odległości około 100 lat świetlnych jawi się 
na naszym niebie jako obiekt niemal 2 wielkości gwiazdowej. 
Wielki Wóz to układ  gwiazd, od którego z powodzeniem moż-
na rozpocząć odnajdywanie gwiazdozbiorów. Sam Wóz to część 
Wielkiej Niedźwiedzicy zaznaczonej tak jak Alkaid na okrągłej 
mapie. W zależności od warunków atmosferycznych i od tego, 
czy obserwacje prowadzone są w mieście, czy poza nim, nie 
wszystkie gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy mogą być widoczne. 
Dotyczy to szczególnie gwiazd łba i łap, z których nos (Musci-
da 3,4 mag.) i pazury (Tania Australis 3,1 mag.; Tania Borealis 
3,5 mag.; κ UMa 4,2 mag.; Talitha 3,1 mag.) w dużym mieście 
nawet przy bezchmurnej pogodzie mogą być niewidoczne. 
Gwiazda występująca w roli tylnego koła Wozu — Merak — oraz 
położona na północ od niej Dubhe mogą być wykorzystane do 

masy (95 MZ) i wielkości (9 RZ). To niewątpliwie wyjątkowa planeta 
w Układzie Słonecznym. Najbardziej wyróżniającą cechę stanowi urze-
kający swym pięknem, wyjątkowo rozległy i złożony system pierścieni, 
otaczający ją w płaszczyźnie równika. Pierścienie obserwował po raz 
pierwszy Galileusz w 1610 r., jednak prawdopodobnie ze względu na 
niedoskonałość instrumentu, jakim dysponował, nie zinterpretował 
ich prawidłowo, lecz uznał, że widzi dwa duże ciała po bokach planety 
lub, według jednej z jego relacji, „parę jakby uszu”. Około pół wieku 
później prawdziwą naturę pierścieni odkrył Christian Huygens, opisu-
jąc obserwowany twór w formie anagramu, którego odszyfrowanie 
mogłoby brzmieć mniej więcej tak: „otoczony pierścieniem, cienkim 
i płaskim, w żadnym miejscu nie dotykającym powierzchni, nachylonym 
do ekliptyk”.

Saturn, tak jak pozostałe planety zewnętrzne, jest planetą gazo-
wą. Wyróżnia go jednak bardzo niska gęstość, 0,7g/cm3, znacznie 
niższa niż gęstość wody. Pod względem budowy wewnętrznej bardzo 
przypomina Jowisza. Także ma skalne jądro przykryte płaszczem 
metalicznego wodoru i warstwą ciekłego wodoru cząsteczkowego 
przechodzącą w grubą na około 1000 km gazową atmosferę, która 
w swych zewnętrznych warstwach składa się w 96% z wodoru i 3% 
z helu. Zaobserwowano w niej również śladowe ilości metanu, etanu, 
amoniaku, acetylenu, fosforowodoru, a nawet pary wodnej. Przezroczy-
sta atmosfera z wodoru jest przykrywana z zewnątrz przez cienką strefę 
czerwonawobrązowych i pomarańczowych chmur. Patrząc na tarczę 
Saturna, można zauważyć równoległe do równika pasy. Są one dużo 
mniej wyraziste i na pierwszy rzut oka zdają się mniej skomplikowane 

Saturn
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W obrębie Diamentu Panny 
znajduje się również gwiazdozbiór 
Lwa z najjaśniejszą gwiazdą tej 
konstelacji — Regulusem. Nazwę 
tę zawdzięczamy Mikołajowi Ko-
pernikowi, który nazwał ją „Małym 
Królem”. Regulus to zdrobnienie 
od łacińskiego rex — król. Wyma-
gającymi, ale za to wdzięcznymi 
obiektami do obserwacji w tym 
gwiazdozbiorze są dwa potrójne 
układy galaktyk. Pierwszy znaj-
duje się niemal w połowie drogi 
od Regulusa do Deneboli, poniżej 
linii łączącej te gwiazdy. Tworzą 
go galaktyki: M105, M96 i M95. 
Drugi to kolejna trójka, w której 
skład wchodzą M66, M65 i NGC 
3628. Galaktyki te można odna-
leźć, przesuwając teleskop dalej 
ku Deneboli do około 2/3 drogi 
do niej od Regulusa, około 2° po-
niżej gwiazdy Chertan. Patrząc na tę część nieba, warto skiero-
wać wzrok pomiędzy Lwa i Wielką Niedźwiedzicę. Tam znajduje 
się konstelacja Małego Lwa „wprowadzona” na niebo w 1690 r. 
przez Jana Heweliusza.

Jeszcze dwa gwiazdozbiory są bezpośrednio związane 
z asteryzmem Diamentu Panny. W Psach Gończych u szczytu 
Diamentu znajduje się gromada kulista M94, a w Warkoczu 
Bereniki gromady kuliste M53 i NGC 5053. Przy styku granic 
wspomnianych konstelacji i Wolarza jest jedna z najjaśniej-
szych gromad kulistych na niebie — M3.

Do gwiazdozbiorów wiosennych zalicza się również położo-
ne nisko nad horyzontem konstelacje Wagi, Kruka i Pucharu, 
a także Hydry, która wieczorem swój łeb wznosi na prawie 30° 
nad południowo-zachodni horyzont.

Planety
W kwietniu i maju najlepiej usytuowanymi do obserwacji 

planetami będą Jowisz i Saturn. Mars w kwietniu i maju bę-

dzie niewidoczny, a na dostrzeżenie pozostałych w ciągu tych 
miesięcy będzie niewiele okazji. Przez cały kwiecień i większą 
część maja niewidoczny będzie Merkury. Na początku kwietnia 
wschodzi niemal równo ze Słońcem. Z każdym kolejnym dniem 
zbliża się na niebie do Słońca, osiągając koniunkcję górną 11 
maja. Szansa na dostrzeżenie Merkurego pojawi się w ostat-
nich dniach miesiąca, gdy godzinę po zachodzie Słońca świecił 
będzie z jasnością –0,2 mag. ponad 6° nad zachodnim hory-
zontem. Być może w jego odnalezieniu pomoże Wenus, która 
w tym czasie znajdzie się około 3° niżej i prawie 2° na pra-
wo. Jej blask –3,3 mag. może być dostrzegalny nawet w łunie 
zachodzącego Słońca. Jeśli podczas obserwacji tych planet do 
dyspozycji będzie widnokrąg, na wysokości około 1,5° za po-
mocą lornetki dostrzec można również planetę Jowisz świecącą 
z jasnością –1,5 mag. Wenus podobnie jak Merkury nie będzie 
widoczna w kwietniu i przez większą część maja. Jej poszuki-
wania nisko nad horyzontem (~3°) w łunie zachodu można 
rozpocząć kilka dni wcześniej niż Merkurego, około 25 maja. 

niż na Jowiszu. Może to dawać złudne wrażenie spokoju panującego 
w atmosferze Saturna. A jednak wiejące tam wiatry mają prędkości 
dochodzące do 1800 km/h, kilkakrotnie większe niż w przypadku Jo-
wisza. Pomiędzy pasami na powierzchni Saturna częstokroć pojawiają 
się owalne zawirowania utrzymujące się od kilku dni do kilku lat. Takie 
struktury to układy burzowe. Energia potrzebna do ich wytworzenia 
nie pochodzi od Słońca, lecz z wnętrza planety. Tak jak Jowisz, Saturn 
wydziela znacznie, ponad 2,5-krotnie więcej energii niż otrzymuje od 
Słońca. Uważa się, że źródłem tej energii jest powolne zapadanie 
grawitacyjne (mechanizm Kelwina-Helholtza) oraz w pewnym stopniu 
także sedymentacja, polegająca na opadzie cięższego helu ku środkowi 
planety poprzez lżejszy wodór, podczas której energia jest rozpraszana 
poprzez tarcie. Od 2005 roku burze w atmosferze Saturna niejedno-
krotnie obserwowała sonda Cassini, rejestrując silne impulsy radiowe 
pochodzące z wyładowań elektrycznych, których moc oszacowano na 
1000-krotnie większą niż w przypadku piorunów ziemskich. Największą 
z obserwowanych burz na Saturnie nazwano „Wielką Białą Plamą”. 
Burza ta pojawia się podczas saturiańskiego lata i zanika cyklicznie 
z okresem około 30-letnim, czyli raz na jeden okres obiegu planety. 
Po raz pierwszy została dostrzeżona w 1876 r. przez Asapha Halla 
i potem była widziana w latach 1903, 1933 i 1960. Na tej podstawie 
przewidywano pojawienie się plamy na rok 1990 i faktycznie jesienią 
tego roku zauważyli ją niezależnie dwaj miłośnicy astronomii. Rozwój 

Merkury, Wenus i Jowisz godzinę po zachodzie Słońca nad północno-zachodnim horyzontem 27 maja 
(Stellarium)

Obraz zorzy na Saturnie wykonany teleskopem HST 24, 25 i 26 I 2004 r. 
Zdjęcie jest złożeniem fotografii w zakresie widzialnym i ultrafioletowym 
Źródło: NASA
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Wspomniany już Jowisz, w kwietniu, 
we wczesnych godzinach wieczor-
nych będzie dobrze widoczny nad 
zachodnim horyzontem. 14 kwiet-
nia dostrzec go można już w ciągu 
pierwszej godziny po zachodzie 
Słońca w towarzystwie Księżyca 
odległego od planety o około 2,5° 
na zachód. Razem z najjaśniejszą 
gwiazdą na naszym niebie — Syriu-
szem — będzie widoczny zaraz po 
zachodzie Słońca. W maju z dnia 
na dzień warunki widoczności tej 
planety pogarszają się, a w połowie 
miesiąca blask Jowisza będzie gi-
nął w łunie zachodu.

Saturn z miesiąca na miesiąc 
nad horyzontem pojawia się coraz 
wcześniej. Kwiecień i maj to począ-
tek okresu bardzo dobrych warun-
ków obserwacyjnych Saturna.  Na 
przełomie kwietnia i maja będzie 
wschodził jeszcze za dnia, a dwie 
godziny po zachodzie Słońca wzno-
si się już około 18° nad południowo-wschodnim horyzontem, 
świecąc tam z jasnością 0,3 mag. 28 kwietnia znajdzie się 
w opozycji, czyli widoczny będzie po przeciwnej stronie nieba 
niż Słońce. Do końca maja Saturn widnieje na niebie przez 
całą noc, górując około 25° nad horyzontem.

Polowanie na Urana może się udać dopiero w ostatnich 
dniach maja. Wówczas godzinę przed wschodem Słońca 
Uran, świecąc na wysokości około 8° nad wschodnim ho-
ryzontem z jasnością 6,2 mag., będzie pogrążony jeszcze 
w łunie wschodu, ale za pomocą teleskopu może udać się 
go wyłowić. W podobnych warunkach w ostatnich dniach 
maja można próbować dostrzec przez teleskop Neptuna. Tak 
jak w przypadku Urana, obserwacje trzeba prowadzić przed 
świtem, gdy godzinę przed wschodem Słońca Neptun będzie 
świecił z jasnością 7,7 mag. ponad 15° nad południowo-
-wschodnim horyzontem.

W maju i kwietniu dojdzie do kilku spotkań Księżyca z Jowi-
szem i Saturnem. Więcej informacji na ich temat znaleźć moż-
na na „diagramie wschodów i zachodów planet”.

Komety i meteory
W kwietniu w dalszym ciągu może być widoczna kometa 

C/2011 L4 PanSTARS. W połowie miesiąca, wieczorami nad 
północnym horyzontem znajdować się będzie na wysokości 
około 16°. Przewidywana jasność komety ma wynieść 6 mag., 
więc nie powinno być większych problemów z odnalezieniem jej 
za pomocą lornetek lub teleskopów. Przy poszukiwaniach war-
to wspomóc się atlasami nieba (np. http://www.aavso.org/vsp) 
lub programami komputerowymi (np. Stellarium, AstroJaWill). 
Z dnia na dzień po zachodzie Słońca C/2011 L4 znajdowała się 
będzie coraz wyżej nad horyzontem, ale jej jasność maleje. 13 
maja, około 22.00 powinna przemieszczać się jedynie 12’ na 

plamy był monitorowany przez HST i obserwatoria naziemne. W ciągu 
kilku tygodni rozrosła się ona do rozmiaru ponad 50 000 km. Jeśli 
okresowość jej występowania zostanie zachowana, kolejna burza 
wystąpi około roku 2020. 

Podobnie jak inne planety gazowe Saturn też bardzo szybko rotuje. 
Jeden obrót wykonuje w zaledwie 10,5 godz., skutkiem czego planeta 
jest mocno spłaszczona i wybrzuszona na równiku. Stosunek średnicy 
równikowej do średnicy mierzonej wzdłuż biegunów jest bardzo bliski 
wartości 0,9. Rotacja przewodzącej prąd warstwy metalicznego wodoru 
otaczającej jądro jest źródłem występowania silnego pola magnetycz-
nego, dzięki któremu w obszarach biegunowych Saturna, tak jak na 
Ziemi, występują piękne zorze polarne, które można obserwować 
w zakresie ultrafioletowym i podczerwonym. Źródłem tych zórz jest re-
kombinujący wodór z górnych warstw atmosfery, jonizowany wcześniej 
wskutek zderzeń z cząstkami wiatru słonecznego.

Niespełna cztery stulecia temu, gdy Huygens dociekł natury 
tworu opasującego Saturna, jego budowa wydawała się być niezbyt 
skomplikowana. Za sprawą wielkiego postępu w rozwoju technik ob-
serwacyjnych zarówno naziemnych, wykorzystujących różne zakresy 
promieniowania, jak i misji kosmicznych sond Pionieer 11, Voyager 
1 i 2 oraz Cassini, obecnie poznaliśmy znacznie lepiej strukturę pier-
ścieni, a obraz ten zmienił się w bardziej skomplikowany, obfitujący 
w szereg nie do końca zrozumiałych zjawisk. Budulcem pierścieni są 
cząsteczki lodu wodnego (93%) i amorficznego węgla (7%) z domieszką 
ziaren skalnych o rozmiarach od maleńkich pyłków do 10-metrowych 
i większych głazów. Ich delikatne czerwonawobrązowe zabarwienie 

spowodowane jest zanieczyszczeniami tlenkami żelaza i defektami 
struktury krystalicznej, wywołanymi promieniowaniem UV Słońca. 
System pierścieni jest strukturą bardzo cienką, skoncentrowaną 
wokół jednej płaszczyzny. Jego przeciętna grubość wynosi zaledwie 
kilkadziesiąt metrów. W systemie tym można wyróżnić kilka większych 
21 części, z których każda została oznaczana kolejną literą alfabetu, 
zgodnie z kolejnością ich odkrywania. Po misji Voyagerów okazało się, 
że każdy z tych głównych pierścieni składa się z szeregu węższych, zaś 
misja sondy Cassini uściśliła ten obraz, pokazując, że to, co widzimy 
jako pierścienie w ogólnej liczbie około 10 000, stanowią w rzeczywi-
stości lokalne maksima gęstości, pomiędzy którymi praktycznie nie 
ma pustek (nawet wewnątrz przerw znajdują się pewne ilości materii).

Przemieszczając się od środka Saturna na zewnątrz, najbardziej 
wewnętrznym z wyróżnionych głównych pierścieni jest pierścień D. 
Składa się on z bardzo wąskich pierścionków utworzonych z małych 
cząsteczek, które mogą sprawiać wrażenie przeciekających z kolejnego 
pierścienia C w kierunku planety. Pierścień C składający się z jasnych 
i ciemnych pasm zdominowały bryły o rozmiarach rzędu 1 m, chociaż 
może zawierać domieszkę znacznie większych ciał, nawet o rozmiarach 
1 km. Pierścień ten jest pozbawiony pyłu, który prawdopodobnie został 
wymieciony i utworzył wewnętrzny pierścień D. Następujący po nich 
pierścień B to najjaśniejszy i zarazem najgrubszy z pierścieni Saturna, 
którego grubość dochodzi do 2 km. Dominują w nim cząstki o rozmiarze 
rzędu 10 cm. Pierścień A, oddzielony od pierścienia B przerwą odkrytą 
przez Gian Domenico Cassiniego w 1675 r., która obecnie nosi jego 
imię, złożony jest z bardzo różnorodnego materiału: od drobnych pyłków 

Położenie komety C/2011 L4 PanSTARRS w kwietniu i maju na tle gwiazdozbiorów okołobiegunowych
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wschód od Errai, drugiej co do jasności gwiazdy konstela-
cji Cefeusza. Oba obiekty znajdować się będą na wysokości 
ponad 41° nad horyzontem. W kolejnych dniach w czasie 
wędrówki na tle konstelacji Cefeusza i Małej Niedźwiedzicy 
w dalszym ciągu jasność komety będzie malała, osiągając 
prawie 9,5 mag. w ostatnim dniu maja. Więcej informa-
cji o samej komecie znaleźć można pod adresem: http://
apollo.astro.amu.edu.pl/PAD/index.php?n=Wikicomet-
PubPl.2011L4

W kwietniu, jak co roku, obserwować będzie można rój 
Lirydów. Jego maksimum przewiduje się na 22 kwietnia. 
Poza miastem w dobrych warunkach atmosferycznych 
może być widocznych około 30 przelotów meteorów w cią-
gu godziny. Niestety, obserwacje będzie utrudniał księżyc na 
trzy dni przed pełnią. Rój ten jest związany z kometą C/1861 
G1 (Thatcher), obiegającą Słońce z okresem 415 lat. Ra-
diant roju znajduje się na pograniczu gwiazdozbiorów Lutni 
i Herkulesa.

Kolejne meteory godne polecenia do obserwacji należą 
do roju η Akwarydów, związanego z kometą Halleya. Radiant 
roju znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika. Jego okres ak-
tywności jest dość długi i trwa prawie półtora miesiąca od 
19 kwietnia do 28 maja. W okolicach 5 maja spodziewane 
jest wystąpienie maksimum, podczas którego można ocze-
kiwać około 60 zjawisk w ciągu godziny.

Piotr Wychudzki

do 10-metrowych głazów. Składa się z kilku wąskich pierścionków. 
Na zewnątrz pierścienia A krąży księżyc pasterski Atlas, który zdaje 
się więzić jego materię swym oddziaływaniem grawitacyjnym. 
W pierścieniu tym występuje druga z dużych przerw odkryta przez 
Johanna Enckego na początku XIX w., za której występowanie 
odpowiedzialny jest występujący w niej księżyc Pan. Odkrycie 
następującego po nich pierścienia F było jednym z owoców misji 
sondy Pionieer 11. Pierścień krąży jakieś 4000 km poza pierście-
niem A i jest bardzo wąski. Materię pierścienia F utrzymują w pasku 
o szerokości zaledwie około 700 km dwa jego księżyce pasterskie: 
Pandora i Prometeusz. Na zewnątrz pierścienia F mamy jeszcze 
słabe pierścienie G oraz ledwie widoczny pierścień E krążący daleko 
poza głównymi pierścieniami. We wrześniu 2006 r. sonda Cassini 
na swych zdjęciach dokonała detekcji kolejnych nieznanych wcze-
śniej pierścieni ulokowanych pomiędzy słabymi pierścieniami G i E.

Saturn posiada bogaty układ ponad 60 księżyców, w czym do-
równuje mu jedynie Jowisz, lecz żadna z planet nie może się równać 
pod względem ich różnorodności. Siedem z nich to duże sferyczne 
globy, z których najmniejszy, Mimas, ma średnicę 400 km, zaś 
największy, Tytan, to prawdziwy gigant o promieniu 5150 km. Tytan 
jest drugim z kolei, zaraz po Ganimedesie, największym księżycem 
w Układzie Słonecznym, nieznacznie przewyższającym swymi 
rozmiarami Merkurego. Jako jedyny księżyc posiada atmosferę, 
której gęstość nawet przewyższa (1,7-krotnie) gęstość atmosfery 
ziemskiej. Atmosfera Tytana mogła przetrwać miliardy lat prawdo-
podobnie dzięki osłaniającej ją rozległej, sięgającej poza orbitę księ-

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/

Spójrz w niebo – asteryzmy

Żaglówka
Żaglówka to wyjątkowo ciekawy asteryzm w południowej części 
gwiazdozbioru Małego Lwa — jednej z mniejszych konstelacji nasze-
go nieba. Zajmuje ona na niebie 232° kwadratowe, co odpowiada 
0,56% powierzchni całego nieba. Znajdziemy w niej do 22 gwiazd do 
6. wielkości gwiazdowej. Jeśli uda się już nam za pomocą atlasu lub 
obrotowej mapy nieba zidentyfikować kilka najjaśniejszych gwiazd, 
możemy w samym już Małym Lwie dokonać ciekawego odkrycia, 
jakim jest wyjątkowo ładny i ciekawy asteryzm Żaglówki.

Ponieważ gwiazdozbiór, jak i sam asteryzm, znajduje się na 
północ od gwiazdozbioru Lwa, najłatwiej zidentyfikujemy go właśnie 
za pomocą tzw. „głowy Lwa” — przedłużając 2,5-krotnie w kierunku 
północno-wschodnim odcinek łączący gwiazdy Ras Elased Australis 
— ε Leo (+2,97 mag.) i Ras Elased Borealis — μ Leo (+3,88 mag.). 

Najjaśniejsza spośród tworzących go 9 gwiazd to 22 LMi (+6,47). 
Układ ten przypomina odwróconą masztem w dół żaglówkę, najle-
piej więc będzie prezentować się w teleskopie odwracającym obraz. 
Dwie czerwone gwiazdy tworzą maszt Żaglówki. W teleskopach, 
które nam nie odwracają obrazu, tak jak w lornetkach, asteryzm 
będzie nam przypominał być może latawiec lub krzyż.

Asteryzm zajmuje na niebie obszar nieco większy od wielkości 
tarczy Księżyca (37’×35’). Jasność poszczególnych składników 
jest większa od +9,5 mag., do obserwacji wystarczy więc mała lor-
netka. Kształt całego asteryzmu wynika z przypadku i jakakolwiek 
z gwiazd nie jest ze sobą połączona w fizyczny sposób. Odległości 
do poszczególnych gwiazd asteryzmu ocenia się na 155 do 1080 
lat świetlnych.

Współrzędne: α = 10h14m, δ = +31°24’ [2000.0].
Marek Substyk
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życa magnetosferę Saturna, 
która nie pozwala przenikać 
w jej obręb cząstkom wiatru 
słonecznego i dzięki temu 
chroni atmosferę Tytana 
przed odparowaniem.

Tytan został odkryty 
przez Christiana Huygensa 
w 1655 r. W niespełna 350 
lat od  tej daty, w 2004 r., 
sonda Cassini zawitała do 
systemu Saturna i prze-
prowadziła serię przelotów 
w pobliżu Tytana, wykonując 
obrazy radarowe powierzch-
ni ujawniające istnienie na 
niej jezior węglowodorowych z wyraźnie zarysowaną linią brzegową, 
licznych gór i wysp. W grudniu 2004 r. sonda Cassini uwolniła próbnik 
Huygens, który wszedł w atmosferę Tytana 14 stycznia 2005 r. Próbnik, 
opadając, badał skład i warunki panujące w atmosferze księżyca, by 
w końcowej fazie lądowania uzyskać serię zdjęć jego powierzchni. 
Atmosfera Tytana, składa się głównie z azotu, metanu i innych węglo-
wodorów, a także śladowych ilości argonu, acetylenu i cyjanowodoru. 
Uważa się, że podobne warunki jak na Tytanie panowały w atmosferze 
Ziemi we wczesnych fazach jej rozwoju, zanim wzbogaciła się w tlen.

Misja Cassini badała także inne księżyce Saturna i odkryła 8 wcze-
śniej nieznanych. Szczególnie interesującego odkrycia dokonała w przy-
padku Enceladusa. Na zdjęciach z marca 2006 r. na jego powierzchni 
ujawniły się czynne gejzery. Świadczy to o istnieniu podpowierzchnio-
wych zbiorników wody w stanie ciekłym. I być może w odkryciu tym 
nie byłoby nic niezwykłego, bo przecież znane są też przypadki innych 
księżyców posiadających oceany płynnej wody (np. jowiszowa Europa), 
gdyby nie fakt, że na Enceladusie pokłady ciekłej wody mogą znajdować 
się zaledwie kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią.

Pośród księżyców Saturna znajdziemy także interesujące wyjątki. 
Wszystkie księżyce Saturna oprócz dwóch, Hyperiona i Febe, rotują 
synchronicznie, tzn. są zwrócone zawsze tą samą stroną ku planecie. 
Wszystkie, z wyjątkiem dwóch, krążą po niemal kołowych orbitach 
w płaszczyźnie równika planety. Wyjątki, Japetus i Febe, wędrują po 
orbitach nachylonych do płaszczyzny równika. Febe porusza się ruchem 
wstecznym, co przemawia za tym, że nie powstał on razem z resztą 
rodziny księżyców Saturna, lecz jest to obiekt później przechwycony. 

Misje sond i teleskopów kosmicznych zaobserwowały w układzie 
Saturna także szereg zadziwiających zjawisk, których natura albo 
nie do końca jest zrozumiała lub też ich wyjaśnienia nie są w pełni 
satysfakcjonujące. Jednym z lepiej znanych jest przypadek opisywany 
jako szprychy w pierścieniu. Po raz pierwszy zaobserwowano to zja-
wisko na zdjęciach z sond Voyager, na których ujawniły się podłużne, 
klinokształtne twory w pierścieniu B o długościach 10000 — 20000 
km. Od czasów Voyagera obserwowano je jeszcze jedynie przy użyciu 
kosmicznego teleskopu Hubble’a, aż do misji sondy Cassini, której 
również udało się obserwować to zjawisko. Wówczas na serii zdjęć wy-
konanych po nieoświetlonej stronie pierścieni znaleziono ciemne, po-
przeczne ślady na pierścieniu B, długie na 3500 km i szerokie na około 
100 km. Plamy te przemieszcza ją się w pierścieniu, a obserwowane 
pod różnymi kątami zmieniają swą intensywność. Przypuszcza się, że 
są one złożone z niezwykle małych cząsteczek lodu, o rozmiarach od-
powiadających niemal długości fali świetlnej. Nie istnieją powszechnie 

akceptowane wyjaśnienia tego zjawiska. Niektóre z koncepcji próbują 
łączyć je ze zderzeniami w obrębie pierścienia, inne ze zmianami w polu 
magnetycznym planety. 

Kolejnym zadziwiającym tworem jest niesamowicie powyginana 
struktura pierścienia F, która przypomina trochę sznur spleciony z dwu 
lub miejscami z trzech nitek. Swój niezwykły kształt pierścień F zawdzię-
cza oddziaływaniu grawitacyjnemu z dwoma księżycami pasterskimi, 
Prometeuszem i Pandorą. Dobrze zobrazowała to sonda Cassini, która 
dostarczyła serii zdjęć niezwykle skomplikowanej struktury tego pier-
ścienia. Wskutek oddziaływania z księżycami pasterskimi w pierścieniu 
tym obserwowane były dziwne, ciemne smugi, ewoluujące i podąża-
jące za księżycami. W jaki sposób oddziaływania grawitacyjne mogą 
prowadzić do powstania takich struktur nie jest do końca zrozumiałe. 
Podobnie niezrozumiałe jest, w jaki sposób powstają obserwowane 
gdzieniegdzie w pierścieniach pionowe struktury wystające do góry 
na setki metrów, których realizm podkreślany jest długimi cieniami 
rzucanymi na pierścienie.

Niezwykle wyglądają też bieguny planety. Zdjęcia z Voyagera ujawni-
ły występowanie wokół północnego wiru polarnego, struktury w formie 
sześciokąta foremnego o lekko zaokrąglonych kantach. Struktura 
ma znaczne rozmiary, bo długość każdego z jej boków wynosi około 
13 800 km, a więc swobodnie zmieściłaby się w jej wnętrzu cała Zie-
mia. Utrzymuje ona stałe położenie na powierzchni planety, tzn. rotuje 
razem z nią dokładnie z tym samym okresem, nie przesuwając się, jak 
to ma miejsce w przypadku innych chmur widocznych w atmosferze. 
Występowanie takiej struktury wokół bieguna północnego, także 
przypominającej nieco swym kształtem plaster miodu i zachowującej 
się podobnie, potwierdziły zdjęcia z sondy Cassini. W obrazach pod-
czerwonych na biegunach planety są obserwowane gorące plamy, 
w których temperatura jest o około 60° C wyższa niż średnia wartość 
temperatury w atmosferze Saturna (–185° C). Widok planety w pod-
czerwieni przypomina trochę obraz ekstremalnie szybko rotujących 
gwiazd, w przypadku których bieguny także mogą być dużo gorętsze 
od równika. W listopadzie 2006 r. sonda Cassini zaobserwowała na 
biegunie południowym cyklon, który posiadał wyraźne oko — strukturę 
obserwowaną dotychczas wyłącznie na Ziemi.

Stosunkowo niedawno, bo w październiku 2009 r., ogłoszono doko-
nanie kolejnego ważnego odkrycia w układzie Saturna. Podczerwone 
obrazy uzyskane Kosmicznym Teleskopem Spitzera ujawniły okala-
jącą Saturna słabą poświatę promieniowania o temperaturze 80 K. 
Pochodzi ona od bardzo rozrzedzonego obłoku cząsteczek gazu i pyłu 
w kształcie spłaszczonego torusa wypełniającego przestrzeń zawartą 

w obszarze o d 7,7 mln km do 12,5 mln km 
od planety i o grubości będącej w przybliżeniu 
20-krotnością średnicy planety. Twór ten, 
który można by określić mianem drugiego 
systemu pierścieni, jest nachylony do płasz-
czyzny równika Saturna i głównego układu 
pierścieni pod kątem 27°. Na zewnętrznym 
skraju tego pierścienia, bo w odległości 
około 13 mln km, krąży księżyc planety Febe. 
Według oszacowań faktyczne wymiary torusa 
mogą być nieco większe niż zaobserwowane 
i wówczas Febe znajdowałaby się wewnątrz 
niego. Drobiny tworzące ten olbrzymi pierścień 
tak jak Febe poruszają się po orbicie Saturna 
w kierunku przeciwnym niż wszystkie znane 
dotąd pierścienie i inne księżyce planety. 
Prawdopodobną hipotezą jest więc, że dysk 
może być zasilany w drobiny w wyniku uderzeń 
mikrometeorytów w powierzchnię Febe, które 

Wpływ księżyców pasterskich — Prometeusza 
i Pandory — na strukturę pierścienia F (NASA)

Szprychy w pierścieniu B obserwowane przez 
sondę Voyager (NASA)

System pierścieni Saturna z zaznaczonymi przerwami Cassiniego i Enckego oraz niektórymi Księżycami (NASA)
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następnie migrują bliżej Saturna na skutek oddziaływania z promie-
niowaniem słonecznym. Odkrycie to może dostarczyć rozwiązania 
zagadki Japetusa, księżyca Saturna, którego powierzchnia po jednej 
stronie jego globu pokryta jest ciemnym pyłem (UPA 5/2009). Jako 
że drobiny materii poruszają się w kierunku przeciwnym niż Japetus, 
który rotując synchronicznie jest zwrócony do planety zawsze tą samą 
stroną, to osiadając na jednej stronie jego powierzchni mogą barwić 
ją na ciemnobrunatny kolor.

Mimo że system Saturna jest bardzo skomplikowany, to obserwacje 
naziemne, a tym bardziej wykonane przy użyciu małego, amatorskiego 
sprzętu, nie ujawnią nam w obserwowanym obrazie aż tak wielu szcze-
gółów. Warto jednak skierować na planetę teleskop lub lornetkę, by 
korzystając z opozycji spróbować dostrzec pasy na powierzchni planety, 
co większe przerwy w strukturze pierścieni lub jaśniejsze z księżyców. 
Bardzo urozmaicona tarcza Saturna podzielona jest na wiele równole-
głych do równika stref, na wzór stref klimatycznych na Ziemi. Na obu 
półkulach można wyróżnić obszary biegunowe oraz strefy: równikowe, 

tropikalne i umiarkowane, pooddzielane od siebie ciemnymi pasami. 
Wzory na powierzchni Saturna nie są jednak tak wyraziste jak to jest 
w przypadku Jowisza. Ich kolory są bardziej stonowane i bledsze. Przez 
niewielki teleskop atmosfera Saturna jest zwykle pozbawiona rzuca-
jących się w oczy szczegółów. Zastosowanie instrumentu o aperturze 
10 cm, oferującego 100—150-krotne powiększenie, powinno pozwolić 
dostrzec równoległe, jasne strefy. Tak jak w przypadku Jowisza, struktu-
ry na powierzchni Saturna mogą ulegać radykalnym zmianom. Widocz-
ność stref i oddzielających je pasów może się nasilać lub słabnąć, lub 
też mogą znikać całkowicie na tygodnie lub nawet miesiące. Do dość 
rzadkich należą okazje obserwowania białych plam na tarczy Saturna, 
które stanowią obszary burz w jego atmosferze. Aby obserwować tego 
typu twory oraz ciemne pasy przedzielające strefy, potrzebny jest już 
nieco większy, przynajmniej 20-cm teleskop. 
Pierścienie posiadają wszystkie zewnętrzne pla-
nety gazowe olbrzymy. Jednak jedynie pierścienie 
Saturna można podziwiać z Ziemi przy użyciu 
niewielkich instrumentów amatorskich (dotyczy 
to głównych pierścieni A, B i C). Pierścienie są 
nachylone do płaszczyzny orbity Saturna pod 
kątem 27°. Zmiana kąta, pod jakim obserwu-
jemy Saturna wynikająca z obiegu po orbicie 
wokół Słońca z okresem 29 lat, powoduje, że 
pierścienie widzimy pod stale zmieniającym się 
kątem. Skutkiem tego w trakcie jednego pełnego 
okresu obiegu pierścienie dwukrotnie zanikają, 
gdy ustawiają się w stosunku do nas krawędzią 
i dwukrotnie widoczne są maksymalnie „z góry” 
tak, że wówczas przerwy między pierścieniami 
stają się najlepiej widoczne.

Do zaniknięcia pierścieni doszło ostatnio 
w 2009 r. Obecnie projekcja pierścieni na obser-

Schematyczna prezentacja widoczności pierścieni w zależności od zmian wzajemnej konfigura-
cji Ziemi i Saturna skutkiem ich ruchów orbitalnych. Źródło: mydarksky.org

Gigantyczny pierścień wokół Saturna zaobserwowany Kosmicznym Tele-
skopem Spitzera (NASA)

Heksagonalna struktura wokół północnego bieguna Saturna. Źródło: NASA

watora stale wzrasta. Maksymalna będzie w 2018 r. i wówczas warunki 
widoczności przerw w pierścieniach będą najlepsze. Niemniej jednak 
podczas obecnej opozycji przestrzenna orientacja pierścieni jest już 
na tyle dobra, że można podjąć próbę zaobserwowania przynajmniej 
Przerwy Cassiniego, a być może i bardziej subtelnych szczegółów w pier-
ścieniach Saturna. Do zaobserwowania Przerwy Cassiniego powinien 
nadawać się już 8-cm teleskop. Nieco większy teleskop (przynajmniej 
10-cm) i doskonała kondycja atmosfery będą potrzebne, żeby dostrzec 
wewnętrzny pierścień C w pobliżu tarczy planety. W trakcie obserwacji 
zwróćmy także uwagę na cienie rzucane przez planetę na pierścienie 
lub przez pierścienie na planetę. Saturn posiada liczną gromadkę 
księżyców, które nadają się do obserwacji w warunkach amatorskich. 
Jasność największego z nich, Tytana, w okolicach bieżącej opozycji 
wyniesie 8,5 mag., a więc łatwo można go obserwować nawet przy 
użyciu naprawdę małych teleskopów amatorskich lub lornetek. Cztery 
kolejne księżyce: Rea (9,9m), Tetyda (10,4m), Dione (10,5m) i Japetus 
(11,1m), odkryte przez Giovanni Cassiniego w latach 70.—80. XVI I w., 
to wciąż duże globy o promieniach w przedziale od około 1000 do 
1500 km, na tyle jasne, że do ich odszukania powinien przeważnie 
wystarczyć 7—10-cm teleskop. Japetus jest wśród nich obiektem 
szczególnym, gdyż na skutek zmian albedo powierzchni jego jasność 
może się zmieniać w dużym zakresie od 9,5 mag do 11,1 mag. Posia-
dacze nieco większych, kilkunastocentymetrowych teleskopów mogą 
odszukać Enceladusa, który mimo że jest już dużo mniejszy (promień 
zaledwie 500 km), to jego powierzchnię charakteryzuje na tyle duże 
albedo, że osiąga dość dużą jasność 11,9m. 

Obserwując księżyce Saturna, dostrzeżemy obraz raczej odmienny 
od tego, jaki prezentują galileuszowe księżyce Jowisza. Po pierwsze 
są one słabsze i bardziej zróżnicowane jasnościami. Rzadko kiedy 
też możemy dostrzec je ustawione w jednej linii, bo tylko wtedy, gdy 
pierścienie są skierowane ku nam krawędzią. Przeważnie są widocz-
ne w postaci rozproszonej gromady otaczającej planetę i takiego też 
widoku możemy oczekiwać podczas bieżącej opozycji.

Cezary Gałan
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Poradnik miłośnika astronomii Marka Substyka to jedna z kilku do-
stępnych na rynku książek skierowanych do szybko rosnącej grupy 
astronomów amatorów. W dobie internetu wydawać by się mogło, że 

wszystkie niezbędne informacje mające pomóc w rozwijaniu swojego hob-
by można znaleźć na licznych portalach tematycznych czy forach. Mimo 
wszystko książka w formie poradnika jest często pierwszą pozycją, po któ-
rą sięgają osoby rozpoczynające przygodę z astronomią.

 Zgodnie z opisem na okładce Poradnik miłośnika astronomii jest 
książką napisaną przez doświadczonego miłośnika astronomii dla po-
czątkujących, wkraczających dopiero w świat obserwacji i teleskopów. 
Autor podkreśla, że ma być ona wsparciem dla obserwatora, a jej miej-
sce jest przy teleskopie. Pierwsze rozdziały to swoiste wprowadzenie do 
tematyki amatorskich obserwacji astronomicznych; wszystko zaczyna się 
od wyboru teleskopu. Już na pierwszych stronach zauważymy ogromne 
doświadczenie autora — w tekście znajdziemy wiele cennych rad doty-
czących doboru sprzętu, znalezienia odpowiedniego miejsca obserwa-
cyjnego czy nawet wyboru najlepszego filtru mgławicowego. Miejscami 
brzmi to jak opowieść mistrza przekazującego swoje tajemnice i sztuczki 
młodym uczniom. Przejrzyste i czytelne schematy znacznie ułatwiają zro-
zumienie zasad działania sprzętu astronomicznego czy istoty niektórych 
opisanych w książce zjawisk, jakie zresztą mają stać się obiektem obser-
wacji czytelnika.

Moją szczególną uwagę zwrócił dokładny przegląd sprzętu obser-
wacyjnego dostępnego dla amatora. Dla początkującego obserwatora 
wybierającego swój pierwszy teleskop ilość dostępnych na rynku modeli 
może być przytłaczająca — trudno wybrać odpowiedni statyw, okular czy 
filtr. Chociaż brak wyraźnego podziału pod względem stopnia zaawanso-
wania sprzętu, zawarte w Poradniku wskazówki mogą okazać się nieza-
stąpione przy planowaniu zakupów. Interesujące komentarze wyraźnie 
wskazują, które elementy są niezbędne dla początkującego laika, jakie 
akcesoria mogą pomóc rozwijać nową pasję, a jakie nowinki zaintrygują 
wprawionego obserwatora. 

Kolejna część Poradnika jest poświęcona opisowi potencjalnych ce-
lów obserwacyjnych, zarówno obiektów Układu Słonecznego, jak i odda-

PORADNIK MIŁOŚNIKA ASTRONOMII — nowe wydanie!
lonych mgławic, galaktyk czy gromad gwiazd, zwanych obiektami „Deep 
Sky”. Autorowi udało się przekazać w tej części idealną porcję informa-
cji: nie przytłacza, lecz interesuje. Znaleźć tu można przystępną dawkę 
astronomicznej wiedzy, wzbogaconą amatorskimi fotografiami, które 
rozbudzają wyobraźnię i zachęcają do kierowania teleskopu na coraz to 
nowe obszary nieba. Dodatkowo autor wskazuje, jaki sprzęt powinniśmy 
wykorzystać do obserwacji danego obiektu, określa też poziom trudności 
jego odszukania. Co prawda brak mapek okolic, w których znajdują się 
te obiekty, wprowadza pewną niedogodność, jednak w zamian podano 
wiele cennych rad dotyczących sposobów ich odszukiwania, a dokładne 
współrzędne pozwalają na szybkie odnalezienie ich położenia w atlasie. 

Co ciekawe, wśród obiektów godnych obserwacji autor umieścił również 
obszerną kolekcję asteryzmów i gromad galaktyk. Zazwyczaj pomijane w li-
teraturze amatorskiej stanowią wyjątkowe urozmaicenie obserwacji. 

Największym plusem Poradnika są zdecydowanie efemerydy — 
w najnowszym wydaniu znajdziemy kalendarz zjawisk astronomicznych 
na lata 2013-2024. Ich obecność w Poradniku jest bardzo poręczna, gdyż 
zazwyczaj trzeba zaopatrzyć się w oddzielny katalog efemeryd. Informa-
cje dotyczące wschodów i zachodów Księżyca, Słońca i planet Układu 
Słonecznego są bardzo dokładne i chociaż na początku czytanie efeme-
ryd wydaje się być niewykonalne, napisana przez autora prosta instrukcja 
szybko rozwiewa wszelkie wątpliwości. 

Przechodząc przez kolejne rozdziały Poradnika przestępujemy przez 
jakby kolejne punkty organizacji dobrych obserwacji amatorskich: od wy-
boru sprzętu i miejsca obserwacji po stworzenie listy obiektów, wyboru 
odpowiednich warunków pogodowych, czy obserwacji konkretnych zja-
wisk. To książka, którą zdecydowanie polecam wszystkim początkującym 
astronomom amatorom; napisana prostym i zrozumiałym językiem jest 
bardzo przystępna. Dodatkowo przepiękne fotografie i opisy obiektów 
mgławicowych rozbudzają wyobraźnię i zachęcają do prowadzenia wła-
snych obserwacji. Chociaż dla doświadczonego obserwatora może wy-
dać się zbyt prosta, na pewno zajmie honorowe miejsce na półce każdego 
miłośnika astronomii. 

Aleksandra Hamanowicz
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Książki 
nadesłane

 nie tylko teleskopyBiblioteka, czyli...PORADNIK
MIŁOŚNIKA
ASTRONOMII

Wydawnictwo AstroCD – sprzedaż detaliczna i hurtowa (książki, mapy, atlasy, plakaty)
http://www.astrocd.pl, e-mail: wydawnictwo@astrocd.pl
tel. +48 787-972-712
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Poprawione przez autora, drugie wy-
danie, fascynującej biografii Mikołaja 
Kopernika napisanej przed wojną 
(I wydanie 1937!) przez zdolnego 
astrofizyka i jednego z najwybit-
niejszych przedstawicieli polskiej 
emigracji w Norwegii.

Przetłumaczona z języka angielskie-
go (pierwsze wydanie w roku 1988) 
już po śmierci Autora książka nosi 
podtytuł „Studium rozwoju współ-
czesnej nauki”. Od słynnej pozycji 
Thomasa Kuhna „Struktura rewolucji 
naukowych” różni ją wyjście poza ob-
szar samej nauki – na ponad trzystu 
stronicach spotykamy się z jedyną 
w swoim rodzaju żywą i bogatą re-
fleksją nad zmianami jakie dokonały 
się i nadal dokonują w poglądach na 
naukę. Czasem takie spojrzenia „z 
góry” bywa bardzo odświeżające. 
Ciekawy byłby komentarz Autora do 
obecnego wydania – wiele tez pracy 
zachowało swą aktualność – niestety 
możemy go sobie jedynie wyobrażać.

Copernicus Center Press
Kraków 2013

A jednak sie kręci…
 po raz czwarty!

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i wychowawców prowadzących 
różnorodne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży (kółka zain-
teresowań, zajęcia świetlicowe itp.) do wzięcia udziału w 4 edycji 
konkursu „A jednak się kręci”. Informacje o konkursie są dostępne 
na stronach: www.krakow.astronomia.pl oraz www.as.up.krakow.pl/
edu/konkursy

Konkurs przeznaczony jest dla szkół, ośrodków wychowaw-
czych, świetlic oraz instytucji organizujących letni wypoczynek 
dzieci i młodzieży. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie 
i przeprowadzenie cyklu zajęć o tematyce astronomicznej, tematyce 
związanej z badaniami kosmicznymi itp.

Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Astrono-
miczne (www.pta.edu.pl) oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Kra-
kowie (www.up.krakow.pl). Konkurs jest dofinansowany ze 
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrodą główną jest teleskop astronomiczny ufundowany przez 
dystrybutora sprzętu astronomicznego: firmę Astrokrak (www.
astrokrak.pl). Najlepsi otrzymają także zestaw książek, map lub ak-
cesoriów astronomicznych. 

Aby wziąć udział w konkursie należy:
— przysłać ankietę zgłoszeniową na adres: konkurs@astro.as.up.
krakow.pl w formie pliku komputerowego  
— do 30 września 2013 roku przysłać sprawozdanie będące podsu-
mowaniem działalności (preznetacja, plik tekstowy, film i tp)

Do korespondencji można też wykorzystać adres pocztowy: Ka-
tedra Astronomii, Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 
2, 30-084 Kraków z dopiskiem 

„Konkurs astronomiczny”. 
Głównym celem konkursu jest popu-

laryzacja astronomii oraz wykorzystanie 
wątków astronomicznych w aktywizacji 

uczniów na polu nauk ścisłych i technicznych. Organizatorzy 
mają nadzieję, że uczestnicy będą się dzielić swoimi pomysłami 
dotyczącymi prowadzenia zajęć jeszcze w czasie trwania kon-
kursu! Nadesłane scenariusze zajęć czy sprawozdania cząstkowe 
będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej konkursu: 
www.krakow.astronomia.pl. Zamieszczane tam będą również in-
formacje konkursowe, materiały pomocnicze itp.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o przekazanie informacji 
o konkursie wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym na stro-
nie  konkursu  (www.as.up.krakow.pl/konkursy)  oraz  wypełnienie 
zamieszczonej tam ankiety zgłoszenowej i przysłanie jej na adres: 
konkurs@astro.as.up.krakow.pl
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Poczta

Witam, znalazłam kamień — jest mały, ale waży 50 kg i silnie przycią-
ga magnes. Czy może to być meteoryt? Przedstawiam zdjęcia odłu-
panego kawałka. Za wszelkie informacje będę ogromnie wdzięczna. 
Pozdrawiam całą redakcję!

Gabriela Wyżykowska
Red.: Podane przez Panią cechy mogłyby sugerować pozaziemskie 
pochodzenie kamienia, jednak znajomy geolog, po zobaczeniu zdjęcia 
stwierdził, że mamy tu do czynienia najprawdopodobniej z diabazem, 
czyli magmową skałą wulkaniczną o składzie mineralnym bazaltu. 
Wszystkim osobom zainteresowanym identyfikacją znalezisk podejrza-
nych o pozaziemskie pochodzenie polecamy odwiedzenie internetowej 
strony Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (www.ptmet.org.pl), 
na której można znaleźć dokładną instrukcję, jak postępować w takim 
przypadku i gdzie wysłać próbkę do bezpłatnych badań. 

* * *

Soligor MT800 na EQ3, Canon 3000N, ognisko główne, folia Mylarowa, negatyw: 
Konica Centuria 200

Na naszą prośbę o nadsyłanie zdjęć tranzytu Wenus z dodatkowy-
mi inkluzjami odpowiedział pan Bartosz Łaszczyński z Leszna, autor 
niżej prezentowanego obrazu z podwójnym tranzytem na tle tarczy 
słonecznej: Wenus i… samolotu. Co więcej, okazało się, że nie jest to 
pierwsze takie osiągnięcie! 10 lat wcześniej podobną sytuację uchwycił 
podczas tranzytu Merkurego (zdjęcie po prawej, Merkury to ta drobna 
kropeczka na godzinie drugiej). O ile w 2003 r. był to szczęśliwy traf, to 
w przypadku ubiegłorocznego tranzytu efekt świadomego polowania: 
Pod koniec czerwcowego zjawiska pojawiło się dość dużo smug kon-
densacyjnych i dlatego też świadomie zaprzestałem robienia zdjęć ze 
stałym interwałem czasowym. Priorytetem stał się podwójny tranzyt. 
Obserwując smugi kondensacyjne, można mniej więcej oszacować 
(raczej mniej niż więcej), czy samolot dokona trazytu czy też nie. Jeżeli 
samolot może trafić – to ręka na spuście migawki, zdjęcia seryjne i jak 
pojawi się cokolwiek, to nie pozostaje nic innego, jak nacisnąć spust 
migawki. Jak widać, szczęście uśmiechnęło się znowu i jest zdjęcie.

Newton Celestron 6" C6N na EQ6, Canon 300D, ognisko główne, folia Mylarowa

ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawy
WYKŁADY POPULARNONAUKOWE, CAMK Warszawa, ul. Bartyc-
ka 18, poniedziałki godz. 17.00; program: https://
www.camk.edu.pl/pl/outreach/wyklady-popularne 

* * * 
TORUŃSKI FESTIWAL NAUKI, w programie m.in. 
projekcja na czaszy 32-m radioteleskopu nowego, 
rewelacyjnego filmu Michała Juszczakiewicza 
o Janie Heweliuszu, 19-23 kwietnia 2013, http://
www.festiwal.torun.pl/

* * * 
PRZEJDŹ NA CIEMNĄ STRONĘ NOCY, I Ogólnopolska 
Konferencja na temat zanieczyszczenia świetlnego, 
Warszawa, 26 kwietnia 2013, http://msos.uw.edu.
pl/kns/index.php/dzialanosc/konferencja.html

* * * 
XIII ZLOT FORUM AstroCD i Katowickiego Oddziału 
PTMA, 1-5 maja 2013 

* * * 
WYKORZYSTANIE MAŁYCH TELESKOPÓW, Kraków-Koninki 
10-12 maja 2013, konferencja naukowa (nowe badania 
w polskich obserwatoriach, polskie satelity 
fotometryczne Lem i Heweliusz, obserwatoria 
robotyczne i inne), http://www.as.up.krakow.pl/
mt2013/o-konferencji/

* * * 
ASTROPHISICA NOVA, V Częstochowska Konferencja 
Naukowa Młodych, 9-10 maja 2013, http://
www.astronomianova.org/nowosci_artykuly.
php?artykul=konferencja_astrophisica_nova_2013

* * * 
10 BIESZCZADZKI ZLOT MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII, 
Stężnica 9-12 maja 2013, organizator PTMA Lublin, 
http://www.astrozloty.pl/

* * * 
DZIEŃ ODKRYWCÓW – Czwarty Interaktywny Piknik 
Wiedzy, a w nim jak zwykle dużo astronomii 
i astronautyki, Rzeszów, 8 czerwca 2013 r., 
http://www.dzienodkrywcow.pl/ 

* * * 
XIV ZLOT FORUM AstroCD i Katowickiego oraz Warszaw-
skiego Oddz. PTMA w Zwardoniu, 13-16 czerwca 2013 

* * * 
II KUJAWSKO-POMORSKI ASTROFESTIWAL w Złejwsi 
Wielkiej w ramach Święta Województwa, 15 czerwca 
2013, www.astro-festiwal.pl

* * * 
PASJONATY 2013, WYSTAWA. Wśród wystawców Katowicki 
Oddział PTMA, 22-23 czerwca 2013
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Ankieta Czytelników „Uranii”

Poczta

Do numeru 6/2012 dołączyliśmy ankietę, do-
stępną także na naszej stronie internetowej. 
Dziękujemy za olbrzymi odzew z Waszej stro-
ny (napłynęło ponad 150 ankiet) i wiele cieka-
wych komentarzy. Kontynuujemy publikację 
części z otrzymanych uwag (tytuły pochodzą 
od redakcji). Ponieważ są to fragmenty ankiet 
a nie listy do redakcji, nie podpisujemy ich 
nazwiskami. 

Jeszcze więcej  
astronomii amatorskiej
Moim zdaniem w „Uranii” więcej powinno być 
zdjęć wykonanych przez miłośników astrono-
mii, oczywiście w kolorowym pięknym wyda-
niu. Ponadto więcej artykułów o miłośnikach 
astronomii, przedstawiających ich pasję 
i sprzęt obserwacyjny. Porady praktyczne 
w zakresie astrofoto na różnym sprzęcie. 
Więcej informacji na temat możliwych do 
zaobserwowania obiektów przez amatorski 
sprzęt w czasie sprzyjającym do ich obser-
wacji. Fotografie wykonane przez czytelników 
„Uranii”. 

M.G., 40 lat (czytelnik od 15 lat)

Astrofotografia jest piękna
Ja chętnie bym widział więcej tych cudow-
nych astrozdjęć, choćby zwykłej Drogi Mlecz-
nej, którą bardzo chciałbym kiedyś zobaczyć 
na żywo, ale wszędzie, gdzie byłem, było na 
to za jasno. Fajnie byłoby, gdyby częściej 
pojawiały się artykuły na temat niepotwier-
dzonych jeszcze, ale bardzo ciekawych teorii 
astronomicznych.

M.G., student kierunku ścisłego, 23 lata 
(czytelnik od roku)

Chcemy kosmologii!
1. Kronika — bardzo dobry, wręcz idealny, po-
mysł. 2. Trzeba uporządkować okładkę cza-
sopisma. Obecnie panuje tutaj lekki bałagan 
(różne rozmiary i pozycje logo, różne i pstro-
kate czcionki opisów, kakofonia zdjęć). Pięk-
no ukrywa się zwykle w wysublimowanej pro-
stocie... 3. WIĘCEJ KOSMOLOGII! 4. Opisy 
z imprez, astrobazy itp. — najlepiej przenieść 
zupełnie na stronę internetową, zostawiając 
w drukowanej „Uranii” więcej miejsca na ar-
tykuły. Można to zamieścić również w formie 
elektronicznego suplementu do numeru (w 
formie pdf do pobrania). I tam upychać to 
wszystko, na co nie ma miejsca w wydaniu 
papierowym, a co szkoda pominąć. Taki su-
plement miałby również swoją godną formę: 
okładkę, spis treści, itp. 5. Astronomia mło-
dych — rozwiązania zadań z olimpiad — pro-
szę o więcej! 6. Ogólnie zmierza to wszystko 
w dobrym kierunku. Tutaj chyba lepsze są 
zmiany ewolucyjne niż rewolucyjne. 7. Szcze-
gólne pozdrowienia dla Profesora Abramowi-
cza, bez którego felietonów już nie wyobra-
żam sobie „Uranii”. 8. I na koniec, jeszcze raz: 
WIĘCEJ KOSMOLOGII!

K.T., 30 lat (czytelnik od 4 lat)

Uwagi odnośnie kolorów
Dawno nie miałem „Uranii” w rękach i jestem 
pozytywnie zaskoczony zmianami. Papier 
zarówno okładki, jak i środka, jest rozsądnie 
dobrany pod względem grubości, a matowe 
wykończenie eliminuje problem odcisków pal-
ców na obszarach dużego zadruku, szcze-
gólnie w kolorze czarnym. Skład i układ gra-
ficzny czasopisma jest ciekawy, ale mam su-
gestie co do użytych kolorów. Niebieski mogę 
jeszcze przełknąć, ale żółtego jest po prostu 
za dużo. Rozumiem, że jest to nawiązanie do 
logotypu „Uranii”, ale czasopismo jest druko-
wane w pełnym kolorze i warto się nad tym 
zagadnieniem zastanowić. Mam wrażenie, 
że Redakcja boi się koloru białego, czyli bra-
ku koloru i próżno szukać go w otrzymanym 
numerze. „Urania” powinna mieć więcej lek-
kości. W „Sky & Telescope” jest większość 
białych stron i operuje się pastelowymi kolo-
rami. Mimo użycia wielu barw zachowana jest 
spójność, a strony nie przytłaczają czytelnika. 
Tak jak to wyraziłem w ankiecie, widziałbym 
więcej materiałów o tematyce obserwacyjnej 
i opracowań amatorskich obserwacji. Mam 
świadomość, że od momentu połączenia 
„Uranii” i „Postępów Astronomii” grupa czytel-
ników jest bardzo zróżnicowana i trudno jest 
spełniać oczekiwania wszystkich. Pojawienie 
się ankiety świadczy, że czytelnik może mieć 
jakiś wpływ na wygląd czasopisma i to mi się 
bardzo spodobało. Na koniec pozdrawiam 
całą Redakcję „Uranii” i czekam na pojawie-
nie się elektronicznego wydania.

Ł.W., 30 lat

Za trudna  
dla początkujących 
Dla mnie może być. Dla młodych jednak 
jest zbyt trudna. Jak do tej pory żadne cza-
sopismo nie zajmuje się właściwie począt-
kującymi adeptami obserwacji nieba. Nawet 
astronomia amatorska jest zbyt trudna dla 
początkujących. Jako pedagog uważam, że 
każdą dziedzinę wiedzy należy przedstawiać 
od podstaw. Braki w wykształceniu matema-
tycznym czy fizycznym przekładają się na 
późniejsze trudności w realizacji zaintere-
sowań astronomicznych. Niestety nie każdy 
matematyk czy fizyk właściwie wykłada ten 
przedmiot w szkole, a te braki przekładają się 
na późniejsze trudności w realizacji takiego 
hobby. Przystępny dział dla początkujących 
może przyczynić się do szerszego zaintere-
sowania tą tematyką młodych. Niestety re-
daktorzy piszący artykuły dla początkujących 
bardzo często zapominają, że nie wszyscy 
są biegli w tej dziedzinie wiedzy. Tę lukę już 
zaczął wypełniać słowniczek, który prezen-
tuje pojęcia z tej dziedziny. A co zrobić np. 
z 50-latkiem który szkołę ukończył dawno, 
a chce popatrzeć w niebo i dokonać pierw-
szych obliczeń? No właśnie, pojawiają się 
braki z fizyki czy matematyki, które są po-
trzebne, a nie ma gdzie ich uzupełnić. Ciągle 
brak fachowych artykułów z optyki, która jest 

nieodłącznym elementem astronoma. Jeżeli 
zamieści się raz podstawy, to zainteresowany 
może je już zawsze znaleźć np. w numerach 
archiwalnych. Bardzo mało jest fachowych te-
stów sprzętu astronomicznego. Każdy z nas 
coś tak kupuje i niestety często po kilka razy, 
bo np. zakup nie odpowiada oczekiwaniom. 
Wypowiedzi fachowców nie muszą być re-
klamą firm, bo czytelnicy szybko to zweryfi-
kują, czy testy są prawdziwe, czy zakłamane. 
Wiele zakupów to tysiące złotych, więc jakaś 
wiedza na temat sprzętu powinna się pojawić, 
np. jedna strona.

L.H., 42 lata (czytelnik od 5 lat)

Chciałbym, żeby „Urania” była dostępnym 
czasopismem popularnonaukowym zrozu-
miałym przez ludzi nie związanych zawodowo 
z astronomią oraz naukami ścisłymi (matema-
tyką). Z drugiej strony nie może być to pismo 
infantylne. Uważam, że poziom merytoryczny 
pisma (szczególnie matematyki i fizyki) powi-
nien odpowiadać poziomowi nauczania tych 
nauk w liceum ogólnokształcącym. Byłbym 
bardzo zainteresowany większą ilością arty-
kułów dotyczących kosmologii oraz ewolucji 
gwiazd i galaktyk. Ponieważ wykonuję obser-
wacje astronomiczne (zwłaszcza obserwacje 
gwiazd zmiennych), chciałbym również, aby 
w tym czasopiśmie było dużo artykułów w for-
mie poradnika obserwacyjnego.

A.S., 52 lata (czytelnik od 38 lat)

„Urania” inspiruje
Droga Redakcjo! Chciałabym podziękować 
Wam za to, że jesteście. Astronomią interesu-
ję się od dziecka, ale teleskop — spełnienie 
moich marzeń, kupiłam sobie dopiero w ubie-
głym roku. „Urania” to moja obowiązkowa lek-
tura, może to zabrzmi zabawnie, ale czytam ją 
wraz z moją 6-letnią córką, która przy tym za-
daje mnóstwo pytań i zaskakuje często swoją 
wiedzą, i powiem nieskromnie, popisuje się 
nią wśród swoich rówieśników, którzy nieste-
ty jej nie rozumieją. Ostatnio powiedziała: — 
Mamo, a czy ty wiesz, że w moim przedszkolu 
nie wiedzą co to jest Droga Mleczna. W mojej 
ocenie „Urania” jest bardzo dobrym czasopi-
smem, otworzyła mi drzwi do świata astrono-
mii. W dzisiejszych czasach w dobie internetu 
mamy więcej możliwości. Kiedyś ktoś napisał 
słowa: „Ideały są jak gwiazdy, im więcej ich 
obserwujesz, tym bardziej jesteś spragniony”. 
Nawiązując do tych słów, im więcej wiemy, 
chcielibyśmy jeszcze więcej wiedzieć i osią-
gnąć, dlatego proszę Was o pokazanie pozy-
cji pogłębiających dany artykuł oraz literaturę 
na dany temat. Astronomia pasjonuje mnie od 
zawsze, a ten niesamowity spokój podczas 
obserwacji, to wspaniałe uczucie. Dziękuję 
Wam, że jesteście.

E. T-K., nauczycielka, 34 lata  
(czytelniczka od roku)

Zachęcamy Czytelników do dalszego wypełnia-
nia naszych ankiet i wyrażania opinii w formie 
elektronicznej: http://urania.pta.edu.pl/ankieta
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2013.03.14 Łapanie komety Pan-STARRS (Nikon D700, 120 mm, F/5.6, 3 s, ISO 1600). Fot. Paweł Potępa, Toruń

2013.03.16 Kometa nad stadem żerujących jeleni (Canon EOS-1D Mark IV, 200 mm, F/2.8, 3 s, ISO 2000). Fot. Robert Szaj, Truszczyny

astrofotografia amatorska
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2013.03.17 Kometa Pan-STARRS i zorza polarna (Canon 300D, 18–58 mm, 15 s, ISO 1600). Fot. Paweł Turek, Wyszków

2013.03.23 Kometa Pan-STARRS (Sony SLT-A35 + teleskop 250/1000 mm, 10 s, ISO 400). Fot. Tomasz Barański, Włocławek

2013 — rok komet! galeria
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relaks krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamiesz-
czonej w „Uranii–PA” 6/2012: 
1. PARANAL, 2. MAGELLANA, 3. PETERSBURG, 
4. MCDONALDA, 5. POPRZECZKA, 6. PROCJON, 
7. PARALAKSA, 8. WIELKOPOLSKIE, 9. RADIOLO-
KACJA, 10. SYLWESTER, 11. SUPERSYMETRIA, 
12. GRAWITACJA, 13. SZWAJCARIA, 14. NINSZUBUR, 
15. TARNOWSKA, 16. MORASKO.

as
tr

o
¿a

rt
y 

Ja
ck

a 
D

.

op
r. 

Jo
tD

e

 1. Sieć pracujących wspólnie komputerów
 2. Jest nim ALMA, jest nim LOFAR 
 3. Chce angażować polski przemysł
 4. Np. wejściowa układu optycznego koronografu
 5. Jeden z 8-m teleskopów w Chile
 6. Jest nim, gdy spadnie na Ziemię
 7. Poszukiwane planety
 8. Polski ksiądz kosmolog 
 9. Planetarium w komputerze
10. Mogą nam zagrażać
11. Jeden z pasterzy pierścienia F
12. Optyka teleskopu E-ELT
13. Ulubiony temat w fotografii Piotra Poręby
14. Słynny kosmolog angielski
15. Klejnot Panny
16. Może być protoplanetarny

Dla uważnych czytelników tego zeszytu „Uranii” znalezienie 
słów pomocniczych potrzebnych do rozwiązania nowej krzyżówki 
nie powinno stanowić problemu.  Na rozwiązania czekamy do końca 
maja 2013 r. Osoby nie będące prenumeratorami „Uranii–PA” muszą 
dołączyć do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elek-
troniczną na adres: urania@pta.edu.pl. Wśród autorów poprawnych 
odpowiedzi rozlosujemy dwie książki o tematyce astronomicznej.

W „Uranii–PA” nr 6/2012 zamieściliśmy krzy-
żówkę, której rozwiązaniem jest hasło AGEN-
CJA  KOSMICZNA. Nagrody książkowe 

wylosowali Agnieszka Nowak z Krzeszowic i Janusz 
Zaparty z Zagórowa. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
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W następnych numerach:
—   E-ELT — gigantyczny teleskop przyszłości
—   Wspomnienia z Roku Heweliusza
—   Jak znaleziono największy polski meteoryt
—   Gwiazdy Przybylskiego i Smaka z Krzemińskim
—   Jak obserwować komety

OFERTY SPECJALNE 
DLA SZKÓŁ, OBSERWATORIÓW I STOWARZYSZEŃ  

AMATORSKICH, ODDZIAŁÓW PTMA ITP.
Proponujemy NIEODPŁATNE przesłanie wszystkich dostępnych archiwalnych 
numerów „Postępów Astronomii” oraz „Uranii” z lat 1992–2011 za pokryciem 
kosztów przesyłki w wysokości 30 zł. Aktualnie oferta obejmuje około 50 numerów 
archiwalnych w tym niemal komplet roczników 2001–2008.

Bieżące numery Uranii do nabycia w: 
— sklepie internetowym Uranii (http://sklep.pta.edu.pl)
— 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” w Krakowie (www.skarbnica.krakow.pl) oraz „Exlibris” (http://exlibris.osdw.pl)

PRENUMERATA ROCZNA NA KOLEJNE 6 NUMERÓW KOSZTUJE TYLKO 60 ZŁ
(dłuższa – na 12 numerów – 120 zł). Prenumeratę (oraz inne zamówienia) można opłacić na konto Polskiego Towarzy-
stwa Astronomicznego nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241 lub elektronicznie: http://urania.pta.edu.pl/prenumerata
Prosimy o dokładne podanie adresu, na który ma być wysłane pismo, oraz numeru „Uranii”, od którego ma być realizowana 
prenumerata. Kalendarze „Mistrzowie astrofotografii 2013” będą dodawane do prenumeraty aż do wyczerpania nakładu.
Na pojedyncze numery kolorowej „Uranii” od roku 2012 obowiązuje cena detaliczna 11,90 zł (liczba ograniczona).
 Z początkiem roku 2013 dostępne numery archiwalne „Postępów Astronomii” z lat 
1991–1997 oraz „Uranii” z lat 1998–2011 do nabycia w cenie 5 zł za zeszyt. Aktualna 
lista numerów wyczerpanych i bibliofilskich na stronie internetowej http://urania.pta.edu.pl

PRENUMERATA 2013 DLA CZŁONKÓW PTMA ZA POŁOWĘ CENY! 
Członkom Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii proponujemy prenumeratę „Uranii” na rok 2013 w kwocie 
30 zł przy wysyłce na adres oddziału i 40 zł przy wysyłce na adresy indywidualne. O dokonywanie wpłat wraz prosimy 
skarbników lub prezesów oddziałów. Na adres urania@pta.edu.pl prosimy o przesłanie imiennej listy prenumeratorów 
wraz z adresem zbiorowym i adresami indywidualnymi do wysyłki.

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 
DYSTRYBUCJA, MARKETING, NUMERY ARCHIWALNE I INFORMACJE  
O PRENUMERACIE: urania@pta.edu.pl     tel. 698 556161
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