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dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

40 lat temu byłem już doświadczonym uczestnikiem Olimpiady 
Astronomicznej, trzeci rok z rzędu docierając do finału. Uzyskane dwa 
lata wcześniej 20. i rok wcześniej 15. miejsce było dla mnie tak wielkim 

rozczarowaniem, że w ogóle nie chciałem w tej edycji startować. Do posłania 
rozwiązań zadań pierwszej serii namówili mnie poznani właśnie w Chorzowie i dużo 
wyżej klasyfikowani przyjaciele, Wojtek Zdrojewski i Krzysztof  Woźniak. W 1971 r., 
po pierwszym wspólnym finale spotkaliśmy się na młodzieżowym obozie PTMA 
w Niepołomicach, gdzie założyliśmy Męski Klub Astronomiczny „Keledrub”, coś 
na wzór przyszłego Almukantaratu. Byliśmy zbyt smarkaci, żeby tę szlachetną ideę 
podtrzymać, a na dodatek przyjęliśmy do klubu… babę, więc musiał się rozlecieć. 
Krzysztof  złożył mi propozycję nie do odrzucenia: – Jeśli nie wystartujesz, nie będę 
miał żadnej satysfakcji, gdy wygram. Więc wystartowałem i… wygrałem. Całe życie 
podejrzewałem w tym jakąś pomyłkę lub łut szczęścia, dopóki sam przed paru 
dniami nie znalazłem się w zaszczytnym gronie Komitetu Głównego Olimpiady. Gdy 
zobaczyłem staranność i pomysłowość w wymyślaniu i formułowaniu zadań oraz 
uczciwość i wysiłek włożony w poprawianie rozwiązań, jeszcze raz poczułem tamtą 
satysfakcję sprzed lat. 

W tym samym roku 1973 
rozpoczynał pracę w Śląskim 
Planetarium, od samego początku 
całym sercem oddany młodzieży, 
a całym rozumem — Olimpiadzie, 
Marek T. Szczepański. Najciekawszą 
opinię o roli Olimpiady 
Astronomicznej i Planetarium 
Śląskiego w naszym kraju, usłyszałem 

niedawno od Macieja Mazura, wieloletniego prezesa 
i członka honorowego PTMA, autora kultowego Atlasu Nieba, na którym uczyłem 

się astronomii. Odbudową polskich obserwatoriów po wojnie zajęło się kilku-
kilkunastu ocalałych astronomów. To na Olimpiadzie Astronomicznej, zdaniem 
Mazura, wychowało się nowe, powojenne pokolenie polskich astronomów. Marek 
T. Szczepański przez 40 lat wśród tych „wychowawców” był jednym z liderów. 
Poświęcając swoje życie uzdolnionej młodzieży, już w latach siedemdziesiątych 
był inicjatorem, początkowo związanego z harcerstwem uczniowskiego ruchu 
naukowego. Z tego ruchu wyrosło potem Stowarzyszenie Klub Astronomiczny 
„Almukantarat”, którego jest założycielem i członkiem honorowym. Jako 
przewodniczący Jury Nagrody im. Włodzimierza Zonna za popularyzację 
wiedzy o Wszechświecie, po otrzymaniu wymaganych entuzjastycznych recenzji 
z radością podczas uroczystego otwarcia XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego mogłem ogłosić naszą jednomyślną decyzję o przyznaniu Medalu 
Markowi. 

Po raz drugi w historii Jury zaproponowało przyznanie 
dwóch „Medali Zonna” jak w skrócie nazywamy to 
najbardziej prestiżowe wyróżnienie za upowszechnianie 
astronomii. Po raz drugi Nagrodę przyznaliśmy pośmiertnie 
— poprzednio dotyczyło to wieloletniego Prezesa PTA, 
Profesora Roberta Głębockiego. Po raz drugi jedną z zasług 
Nagrodzonego była budowa społecznego, szkolnego 
obserwatorium, a także stworzenie w nim atrakcyjnego, 
ambitnego programu obserwacyjnego o aspiracjach 
naukowych i charyzmatyczna popularyzacja astronomii 
w swoim obserwatorium w Bukowcu, w łódzkim planetarium i w mediach. 
Tu również, ani Jury, ani żaden z recenzentów nie mieli najmniejszych wątpliwości 
co do słuszności kandydatury. Trudno sobie nawet wyobrazić, jakie byłyby zasługi 
i osiągnięcia Pawła R. Maksyma, gdyby na swoją działalność miał jeszcze 40 lat! 
Trudno było nie ulec wzruszeniu, kiedy Prezes PTA Bożena Czerny przekazywała 
przyznany Mu Medal na ręce Kasi Maksym, małżonki Pawła.

Maciej Mikołajewski
(fot. Sebastian Soberski)
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Dawno temu w… „Uranii”

  9

  6

Antoni Opolski

Moje 100 lat
Syntetycznie ujęta, fascynująca panorama długiego życia Autora, przedsta-
wiona na tle burzliwej historii XX wieku.

W AKTUALNYM NUMERZE

Michał Tomczak

Niezwykłe święto 
Setna rocznica urodzin prof. Antoniego Opolskiego to wydarzenie ważne 
dla całej polskiej astronomii. Szczególne znaczenie ma jednak dla Uniwer-
sytetu Wrocławskiego i tamtejszego ośrodka astronomicznego, który Do-
stojny Jubilat współtworzył.

kwiecień — maj 2013  20

Damian Kępiński  Portrety Nieba 22

Kronika

…W zrozumieniu tej konieczności bliskiej 
współpracy wszystkich astronomów powstała 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna. 
Jednym z przejawów tej działalności są 
kongresy organizowane zasadniczo co trzy 
lata. Dotychczas kongresy takie odbyły się 
w następujących miastach i terminach: Rzym 
(r. 1922), Cambridge (1925), Lejda (1928), 
Cambridge Mas. (1932), Paryż (1935), Sztokholm 
(1938). Z kolei następny kongres miał się 
odbyć w Zurychu w 1941 r. Wojna w 1939 r. 
uniemożliwiła organizację jego i przerwała 
w dużym stopniu międzynarodową działalność 
Unii. Normalną pracę rozpoczęto dopiero po 
ukończeniu wojny, zwołując kongres do Zurychu 
w czasie od 11 do 18 sierpnia 1948 r…

…W kongresie Unii brała również udział 
delegacja polska. Astronomię polską 
reprezentowali: prof. T. Banachiewicz, który 
jako przewodniczący prowadził obrady 
komisji zajmującej się ruchem Księżyca, prof. 
W. Dziewulski, przewodniczący delegacji polskiej, 
prof. F. Kępiński, prof. E. Rybka, delegat polski 
do komisji finansowej oraz niżej podpisany…

…Mieliśmy możność oglądania zdjęć 
z doświadczeń przeprowadzanych w Ameryce. 
przy pomocy rakiet V-2. Rakieta taka wraz 
z umieszczonym w niej spektrografem, 
osiągnęła wysokość 162 km i wykonała zdjęcia 
widma ultrafioletowej części promieniowania 
słonecznego. W ten sposób rozszerzono badany 
zakres promieniowania Słońca o te części, które 
normalnie ulegają pochłanianiu w atmosferze 
ziemskiej i były dotychczas zupełnie niedostępne 
dla badań. Rozszerzenie widma w stronę fal 
długich uzyskano przez zastosowanie komórek 
fotoelektrycznych z warstwą siarczku ołowiu 
(PbS), których czułość sięga do fal o długości 
30 000 A. Wykryto w ten sposób nowe pasma 
absorpcyjne cząstek następujących związków 

 12
Antoni Opolski

Pętle Jowisza
Prosty przepis na samodzielne wykreślenie pętli, rysowanych na niebie 
przez planety. Ku wielkiej satysfakcji Czytelnika, który zechce ten algo-
rytm zastosować.

4

Stulecie Prof. Antoniego Opolskiego

Michał Kusiak

Odkryj kometę!
W polu widzenia satelity SOHO, stale monitorującego Słońce, często poja-
wiają się nowe komety. Ich odkrywaniem zajmują się miłośnicy astronomii. 
Autor, odkrywca 151 komet SOHO, zachęca nas do pójścia w jego ślady.

 42

Kongres MUA w Zurychu w 1948 r.
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NA OKŁADCE

5

Kometa C/2012 S1 (ISON) na zdjęciu uzyska-
nym 30 kwietnia 2013 r. za pomocą instru-
mentu WFC3/UVIS umieszczonego na pokła-
dzie Teleskopu Kosmicznego Hubble'a.
Źródło: NASA/ESA

kalendarz astronomiczny:  październik – listopad 2013

Niebo nad Polską widziane z Bukowca  48

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4
Ogłoszenia PTA 54
Krzyżówka   58
Astrożarty Jacka D.  58
Astrofotografia amatorska: galeria 29, 59

Polecamy do obserwacji: 

C/2012 S1 ISON 50

Spójrz w niebo — asteryzmy: 

Gromada E.T. 53

W skrócie

Poradnik: Jak wykonać obserwację Słońca w projekcji na ekran 56
Raport: lipiec — sierpień  57

Ciekawe strony internetowe: 
Historyczne zdjęcia Kosmosu 28

chemicznych: H2O, NH3 i CH4 oraz badano 
w tych dziedzinach promieniowanie Słońca, 
Księżyca i jaśniejszych planet…

…Dużo uwagi na referatach i wystawie 
poświęcono krótkim falom radiowym 
pochodzenia słonecznego i galaktycznego. 
Ta nowa dziedzina badań astronomicznych, 
wymagająca skomplikowanej aparatury 
odbiorczej, przynosi ostatnio dużo nowych 
danych. W promieniowaniu Słońca odkryto kilka 
składowych o różnych częstościach i znaleziono 
zależności promieniowania radiowego od innych 
przejawów działalności Słońca, szczególnie plam 
słonecznych. Podobne promieniowania radiowe 
dochodzą do nas z różnych okolic nieba… 
Wszystkie badania z tej dziedziny mają na razie 
charakter wstępnego zbierania materiałów 
obserwacyjnych…

…Prócz zebrań naukowych, zjazd obejmował 
również zebrania towarzyskie oraz wycieczki. 
I tak, w dniu 12 sierpnia odbyła się wycieczka 
po jeziorze Zuryskim ze zwiedzeniem 
muzeum polskiego w Rapperswilu. Już 
po oficjalnym zakończeniu zjazdu w dniu 
19 sierpnia, uczestnicy mieli możność 
wyjechania do wysokogórskiego obserwatorium 
słonecznego obok miejscowości klimatycznej 
Arosa albo do obserwatorium na Jungfraujoch…

(Źródło: „Urania”, nr 7-9, 1948, fragmenty 
notki prof. Antoniego Opolskiego na temat 
kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
w Zurychu w sierpniu 1948 r.)
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Niezwykłe 
święto Michał Tomczak

11 czerwca 2013 r. prof. 
Antoni Opolski ukoń-
czył 100 lat życia. Gdy 
tak niezwykły jubileusz 

obchodzi Osoba o niezaprzeczalnych 
zasługach dla polskiej astronomii 
i życia akademickiego we Wrocła-
wiu i Opolu, nietrudno wpaść w patos 
i nadużywać wielkich słów. Muszę 
bardzo uważać, by nie popełnić tego 
błędu, bo jestem pewny, że poniższy 
tekst spotka się z oceną Profesora, 
życzliwą, acz stanowczą. Nie chciał-
bym świecić oczami przed Osobą, któ-
ra od pierwszego roku moich studiów 
astronomicznych (1979) jest dla mnie 
autorytetem.

Nie będę szczegółowo opisywać 
życiorysu Profesora. Czytelnicy „Ura-
nii — Postępów Astronomii” mieli 

Stulecie Prof. Antoniego Opolskiego

okazję dowiedzieć się o niezwykłych 
losach prof. Opolskiego z najlepszego 
źródła (zob. wywiady zamieszczone 
w numerach 3/2003 i 4/2006). Ponad-
to, w bieżącym numerze znajdziemy 
unikatowe kalendarium życia, przygo-
towane przez Profesora, ilustrowane 
niepublikowanymi dotąd zdjęciami. 

Wędrując oczami po kolejnych da-
tach, odbywamy krótki kurs historii 
nowożytnej Polski: życie na Kresach, 
I wojna światowa, odzyskanie niepod-
ległości, II wojna światowa, okupacja, 
exodus na Ziemie Zachodnie i ko-
nieczność ułożenia swojego świata na 
nowo.

W dniu urodzin Jubilata delegacja władz Uni-
wersytetu Wrocławskiego pod przewodnic-
twem JM Rektora prof. Marka Bojarskiego 
odwiedziła prof. Opolskiego w domu i wręczy-
ła Mu Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskie-
go nadany specjalną uchwałą Senatu uczelni. 
Wizyta miała charakter oficjalny, więc rekto-
rzy wystąpili w togach i gronostajach. Obie 
strony były dość stremowane, ale atmosfera 
spotkania szybko stała się rodzinna, m.in. za 
sprawą prof. Adama Jezierskiego, który na 
fortepianie gospodarzy zagrał „Wiele lat” (na 
melodię „Sto lat”) i wiązankę piosenek lwow-
skich. Córka Profesora, p. Barbara Niegrusz, 
zadbała jak zwykle doskonale o żołądki go-
ści. Na zdjęciu stoją od lewej: prof. Adam Je-
zierski — prorektor UWr, prof. Marek Bojarski 
— rektor UWr, prof. Antoni Opolski, prof. Mi-
chał Tomczak — dyrektor Instytutu Astrono-
micznego, prof. Robert Olkiewicz — prorektor 
UWr. (fot: Krzysztof Śliwa)
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Profesor Opolski jest człowiekiem 
niezwykle skromnym i wszelkie roz-
mowy o osiągnięciach kwituje stwier-
dzeniem, że Jego główną zasługą jest to, 
… że tak długo żyje. Postaram się prze-
konać Szanownych Czytelników, że 
dorobek Profesora jest niepodważalny, 
a zasługi — nieprzemijające. Spójrzmy 
na „naukowe drzewo genealogiczne”, 
zawierające podstawowe informacje 
o przebiegu kariery naukowej wszyst-
kich doktorów wypromowanych przez 
Profesora (Jego naukowych „dzieci”) 
oraz doktorów wypromowanych przez 
Jego wychowanków (Jego naukowych 
„wnuków” i „prawnuków”). Tak rozbu-
dowanym i dynamicznie rozrastającym 
się drzewem może poszczycić się nie-
wielu astronomów w Polsce. Zwracają 
uwagę dwa dominujące kolory: żółty 
i niebieski, oznaczające odpowiednio: 
linię wrocławską i opolską (ujęty na 
białym tle dr Baran pochodzi z ośrodka 
krakowskiego — jest realna szansa na 
rozwój linii krakowskiej). Podział tery-
torialny odzwierciedla też zasadniczo 
tematykę prowadzonych badań: astro-
fizyka — w przypadku Uniwersytetu 
Wrocławskiego i spektroskopia ato-
mowa — w przypadku Uniwersytetu 
Opolskiego.

Lista zaszczytnych funkcji piasto-
wanych przez Jubilata jest doprawdy 
imponująca. Profesor Opolski nigdy 
nie stał się jednak etatowym przed-
stawicielem świata władzy, bo wyżej 
cenił sobie pracę naukową i dydak-
tyczną. Zawsze traktował pełnienie 
urzędowych funkcji jako obowiązek 
koleżeński. W wywiadzie z roku 2003 
mówił: Aby wymienione instytucje 
mogły pracować i rozwijać się, ktoś 
musi pełnić dyżur w gabinecie rektora, 
dziekana czy dyrektora i urzędować, 
czyli załatwiać bieżące sprawy admi-
nistracyjno-organizacyjne i realizo-
wać wieloletnie plany rozwoju, uwal-
niając od tych kłopotów kolegów, aby 
mogli poświęcić więcej czasu na pod-
stawowe prace naukowo-dydaktycz-
ne. Rzadko kiedy pełnienie funkcji 
związanej z zarządzaniem nie przyno-
si rozlicznych kłopotów, a musimy pa-
miętać, że w czasach aktywności prof. 
Opolskiego Uniwersytet Wrocławski 
nosił imię Bolesława Bieruta, co wią-
zało się z obowiązkiem nieustannego 
pertraktowania z partyjnymi namiest-
nikami uczelni. W tej sytuacji zapew-
ne łatwiej byłoby zaszyć się w zaciszu 
pracowni naukowej, a powinnościami 
administracyjnymi „uszczęśliwić” 

kolegów, ale prof. Opolski nie zwykł 
chować się za plecami innych.

Każdy ośrodek astronomiczny 
o wieloletniej tradycji ma swoich oj-
ców założycieli. We Wrocławiu polską 
epokę zapoczątkował prof. Eugeniusz 
Rybka, a naukowy profil zdefiniowa-
li prof. Jan Mergentaler i prof. Antoni 
Opolski. Ten ostatni badaniem gwiazd 
zmiennych zajmował się jeszcze we 
Lwowie. W pracy magisterskiej wyszu-
kiwał i klasyfikował gwiazdy zmienne 
na zarejestrowanych w Johannesbur-
gu kliszach, obejmujących fragment 
gwiazdozbioru Centaura. W pracy 
doktorskiej opracował własne obser-
wacje wielobarwne dwóch cefeid: RT 
Aurigae i AW Persei. We Wrocławiu 
konsekwentnie rozwijał obserwacje 
gwiazd zmiennych pulsujących. Wybór 
tej tematyki okazał się prawdziwym 
strzałem w dziesiątkę. Gwiazdy pul-
sujące — jako świece standardowe — 
doskonale nadają się do wyznaczania 
odległości, a dzięki analizie asterosej-
smologicznej umożliwiają testowanie 
poprawności modeli wnętrz gwiazdo-
wych i ścieżek ewolucyjnych.

Całym swoim życiem prof. Opolski 
wypracował sobie wyjątkową pozycję 
w społeczności polskich astronomów, 
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Prof. dr hab. Michał Tomczak jest 
heliofizykiem. Pełni funkcję dy-
rektora Instytutu Astronomiczne-
go Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Na zdjęciu autor  prezentuje pod-
ręcznik „Astronomiczne podstawy 
geografiiˮ Antoniego Opolskiego.

która wielokrotnie dawała dowód, jak 
bardzo Go sobie ceni, m.in. powie-
rzając Mu godność prezesa Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego, zapra-
szając do rozlicznych rad naukowych 
i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, 
czy też przyznając członkostwo hono-
rowe Polskiego Towarzystwa Astro-
nomicznego (2003). Przekazując Pro-
fesorowi jubileuszowe życzenia i gra-
tulacje, które nadeszły z całej Polski, 
jeszcze raz mogłem się przekonać, jak 
ciepłe uczucia wciąż wywołuje.

Czytając artykuł Profesora pt. „Pętle 
Jowisza” zamieszczony w niniejszym 
numerze, możemy zapoznać się ze spo-
sobem argumentowania Autora. Daje 
to pewną namiastkę Jego wystąpień 
jako prelegenta i wykładowcy. Wra-
cam pamięcią do semestru zimowego 
1979/80, kiedy jako student pierwsze-
go roku astronomii byłem słuchaczem 
cyklu Jego wykładów pt. „Wstęp do 
astrofizyki”. Profesor, w nieodłącznym 
brązowym, ciasno opiętym fartuchu, 
swoim już trochę wyeksploatowanym 
głosem, systematycznie wprowadzał 
nas w świat definicji i pojęć, bez zna-
jomości których trudno jest zgłębiać 
astronomię. Dbał też, byśmy prawidło-
wo kojarzyli fakty i stale robili użytek 
ze swojego rozumu, co już nie zawsze 
przychodziło nam tak łatwo…

Jeszcze nie skończyłem studiów, 
kiedy prof. Opolski jesienią 1983 r. 
przeszedł na emeryturę. Tak się złoży-
ło, że na zwolnionym w ten sposób eta-
cie zatrudnienie znalazłem właśnie ja. 
Kiedy zademonstrowano Profesorowi, 
jak wygląda Jego „następca”, stwier-
dził, że wzrost mam odpowiedni, ale 
muszę jeszcze nabrać ciała. Nie tylko 
ja zapamiętałem ten epizod, bo 25 lat 
później, kiedy w Instytucie Astrono-
micznym fetowaliśmy 95-lecie Profe-
sora, On sam ogłosił, że jeszcze jedna 
osoba obchodzi w tym roku rocznicę. 
Chodziło właśnie o 25 lat mojej pracy.

Profesor po przejściu na emeryturę 
jeszcze długie lata często bywał w In-

stytucie Astronomicznym. Dopiero 
w ostatnich latach ten rodzaj aktyw-
ności musiał ulec ograniczeniu. Z tego 
powodu tradycją stała się czerwcowa 
wizyta delegacji instytutowej w domu 
Profesora z okazji Jego urodzin i imie-
nin. Profesor jest zawsze doskonale 
przygotowany do tych spotkań. W za-
gajeniu porusza jakiś ciekawy temat 
związany z tym, co w ostatnim czasie 
przeczytał, a jego wybór niezmien-
nie nas zaskakuje. Dla przykładu, On 
— jeniec wojenny hitlerowskich Nie-
miec — podzielił się kiedyś z nami 
swoimi refleksjami związanymi z lek-
turą „Mein Kampf”! Niestety, żywszy 
dialog ogranicza konieczność posłu-
giwania się przez Profesora aparatem 
słuchowym. Reakcją na zaproszenia na 
coroczne spotkania wigilijne w instytu-
cie są życzenia świąteczne, jakie otrzy-
mujemy od Profesora. Nawet przy tak 
rutynowej czynności jak przekazanie 
listu, można zetknąć się z przykładem 
legendarnej już, przedwojennej etykie-
ty. Ciekawe kto z Szanownych Czy-
telników wie, co oznacza na kopercie 
adnotacja: ł. o. r. ?

Wśród życzeń nadesłanych Profe-
sorowi z okazji Jubileuszu moją uwa-
gę zwróciło wspomnienie prof. Ewy 
Szuszkiewicz, o tym jak prof. Opolski 
po obronie jej pracy magisterskiej poda-
rował jej różę z przydomowego ogród-
ka. Wydaje mi się, że my wszyscy, 
którzy mieliśmy szczęście zetknąć się 
z prof. Opolskim, zostaliśmy w szcze-
gólny sposób wyróżnieni przez los 
i każdy z nas nosi w sercu swoją własną 
różę — dar Wielkiego Człowieka.

Od redakcji: Wydaje się, że dotych-
czas tylko dwoje astronomów dożyło 
100 lat: Charles G. Abbot (1872–1973) 
i Dorrit Hoffleit (1907–2007). Prof. An-
toni Opolski jest więc trzecim w histo-
rii, ale pierwszym, który w roku swoich 
setnych urodzin publikuje świeży arty-
kuł („Pętle Jowisza”, w tym numerze 
Uranii–PA).

Rok 1919. Antoni Opolski w wieku 6 lat. 
Plamistość ścian na zdjęciu jest oryginalna. 
Fot. archiwum rodzinne A. Opolskiego

Rok 1929. Gimnazjalista. 
Fot. archiwum rodzinne A. Opolskiego

Rok 1931. Legitymacja studencka. 
Fot. archiwum rodzinne A. Opolskiego
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Moje 100 lat
11 czerwca 1913 – 11 czerwca 2013

Antoni Opolski

Daty Historia Moje lata

11 VI 1913

Urodziłem się dniu 11 czerwca 1913 roku, a więc jeszcze w epoce rozbiorów Polski, 
w zaborze austriackim, w Rozwadowie koło Mikołajowa, w powiecie Żydaczów 
(Wschodnia Galicja).
Ojciec: Izydor Opolski, inżynier, kierował pracami przy regulacji Dniestru. 
Matka: Emilia, z domu Kreutz.

0,0

28 VII 1914 Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. Przenosimy się do Lwowa. Ojciec był w 
tym czasie kierowany do różnych miejsc pracy. 

1,1

1 XI 1918 Walki polsko-ukraińskie o Lwów po ogłoszeniu Zachodnioukraińskiej Republiki 
Ludowej.

5,3

XI 1918
Koniec I Wojny Światowej. Podpisanie przez Niemcy rozejmu w Compiègne. 
Rozpad monarchii austro-węgierskiej. Powstanie lokalnych ośrodków władzy 
polskiej, rozbrajanie wojsk okupacyjnych. Przybycie Piłsudskiego z Magdeburga do 
Warszawy i przejęcie władzy nad wojskiem. 

5,4

11 XI 1918 Umowna data odzyskania niepodległości przez Polskę. 5,4
14 II 1919 Marsz Armii Czerwonej na Polskę; Wojna polsko-radziecka. 5,7
28 VI 1919 Wyparcie Ukraińców za Zbrucz. 6,0

IX 1919 Rozpoczęcie nauki w 4-klasowej szkole we Lwowie. 6,2
VIII 1920 „Cud nad Wisłą”. 7,2

18 III 1921 Podpisanie pokoju w Rydze. 7,8
30 I 1923 Początek nauki w szkole powszechnej w Buczaczu (woj. tarnopolskie). 9,6

15 III 1923 Państwa zachodnie zatwierdzają wschodnie granice Polski. 9,8
IX 1923 Początek nauki w 8-klasowym gimnazjum humanistycznym w Buczaczu. 10,2

31 V 1931 Matura. 18,0

24 IX 1931 Rozpoczęcie studiów astronomicznych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

18,3

18 VI 1935 Uzyskanie dyplomu magistra filozofii w zakresie astronomii. 22,00
  21 IX 1935-  
19 IX 1936

Służba wojskowa w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu 
Wołyńskim  i ćwiczenia w 6 Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie. 

  22,3-
23,3

23 VI 1936 Patent oficerski na podporucznika. 23,0

1 X 1936 Powrót na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie jako młodszy asystent – 
wolontariusz przy Katedrze Astronomii.

23,3

1 X 1937 Starszy asystent na Uniwersytecie J.K. 24,3
28 X 1937 Małżeństwo z Heleną Sadowską. 24,3
8 VIII 1938 Narodziny syna, Andrzeja. 25,2

VI 1939 Obrona doktoratu, ślubowanie. 26,0

1 IX 1939

Atak Niemców na Polskę.
Jako podporucznik artylerii zostałem zmobilizowany i przydzielony do organizacji 
baterii artylerii ciężkiej 6 PAC pod Lwowem: konie, 3 haubice kaliber 155 mm i 
obsada. Z baterią pojechałem transportem kolejowym w stronę Warszawy. Transport 
został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie. Marszem konnym rozpoczęliśmy 
powrót na południe.

26,3

17 IX 1939 Otoczony przez Niemców dostałem się do niewoli. 
Początkowo przebywałem w obozach przejściowych w Tarnowie i w Krakowie.

26,3

6 XI 1939 Ulokowano mnie w Oflagu IIB Arnswalde (Choszczno), a następnie w Oflagu IID 
Gross-Born (Borne Sulinowo). Gdy  front wschodni zbliżył się do granic Niemiec, 
Oflag IID został ewakuowany na zachód, do Oflagu XC pod Lubeką.

26,4

2 V 1945 Uwolniły nas oddziały brytyjskie. 31,9
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Po zakończeniu działań wojskowych w Europie i bezwarunkowej kapitulacji Niemiec 
zawarto porozumienie z rządem warszawskim, w wyniku którego zorganizowano 
transporty dla polskich jeńców wojennych chcących, mimo nieprzychylnej 
propagandy, wrócić do kraju.  Zgłosiłem się do pierwszego takiego transportu. 

11 XII 1945

Samochody brytyjskie przewiozły nas przez strefę radziecką do polskiego już Szczecina. 
Pojechałem do Krakowa, gdzie znałem adres wujka, Mieczysława Kreutza 
i dowiedziałem się, że cała moja rodzina wyjechała ze Lwowa , który miał zostać 
miastem ukraińskim. Wraz z innymi pracownikami Uniwersytetu J.K. zdecydowali 
się przenieść się na zachód, na ziemie odzyskane i już są we Wrocławiu. Pomimo 
ogromnych zniszczeń rozpoczęto tam organizację polskiego uniwersytetu 
w opuszczonych przez Niemców budynkach. Pojechałem do Wrocławia i spotkałem 
tam całą moja rodzinę, oraz astronomów lwowskich.

32,4

22 XII 1945 Zostałem od razu przyjęty przez prof. Eugeniusza Rybkę na stanowisko adiunkta 
w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. 
Od tego czasu pracowałem na tym Uniwersytecie uzyskując kolejne stopnie i tytuły 
naukowe.
Prócz zajęć na Uniwersytecie Wrocławskim miałem czasowe zajęcia w innych 
instytucjach. Dojeżdżałem do Opola, gdzie w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
zainicjowałem badania spektroskopowe.

1 X 1949 Narodziny córki, Barbary. 36,4
29 XII 1951 Zakończenie przewodu habilitacyjnego. 38,5
7 XII 1952 Umiera mój ojciec, Izydor Opolski (we Wrocławiu). 39,5

XI 1954 Nominacja na profesora nadzwyczajnego. 41,4
1955 – 56 Funkcja prodziekana i dziekana Wydziału Matematyczno–Fizyczno–Chemicznego 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 42-43

1956 – 76 Wykładowca i profesor w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. 43-63
1959 – 61 Byłem rektorem  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. 46-48
1959 – 62 Funkcja prezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. 46-49
15 IX 1962 Umiera moja matka, Emilia Opolska (we Wrocławiu). 49,3

1964 Nominacja na profesora zwyczajnego. 51
1968 – 72 Funkcja prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 55-59
1972 – 78 Byłem dyrektorem Instytutu Astronomicznego UWr. 59-65
30 IX 1983 Przejście na emeryturę. 70,3
11 II 1989 Umiera moja żona, Helena Opolska. 75,7
IX 1998 Nominacja na porucznika. 85,3

26 XII 2006 Umiera mój syn, Andrzej Opolski. 93,5

11 VI 2013 Setna rocznica moich urodzin.
Obecnie opiekują się mną moja córka Barbara i jej mąż Roman Negrusz. 100

Wczesne lata 50-te. 
Z prof. Eugeniuszem Rybką we Wrocławiu. 
Fot. archiwum Instytutu Astronomicznego UWr

Rok 1950. Staż w Szwecji — stypendium Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej oraz Komisji Popierania Twórczości Naukowej i Ar-
tystycznej. Fot. archiwum rodzinne A. Opolskiego
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Powyższy, krótki obraz mego życia 
należy uzupełnić przedstawieniem 
wyników mojej działalności. Prócz 
zajęć ze studentami we Wrocławiu 
i Opolu prowadziłem badania gwiazd 
zmiennych pulsujących i wyniki 
publikowałem.
Moim wyjątkowym osiągnięciem 
było opracowanie podręcznika 
astronomii dla geografów. Pierwotny 
tekst tego podręcznika powstał 
w niewoli, w oflagu IIB. Podstawą 
były notatki do cyklu wykładów 
dla nauczycieli geografii, którzy 
jako oficerowie rezerwy znaleźli się 
wraz ze mną w niemieckiej niewoli. 
Chcieli oni wykorzystać ten czas na 
uzupełnienie swoich wiadomości 
z astronomii, w zakresie wyznaczania 
współrzędnych geograficznych 
i czasu. Rękopis z tych wykładów 
przywiozłem do Wrocławia i po 
opracowaniu oddałem do druku 
już w 1948 r. Wkrótce pojawiło się 
zapotrzebowanie na kolejne trzy 
wydania, każde poszerzone i lepiej 
opracowane. Ostatnie, czwarte 
wydanie ukazało się w 1966 r., a więc 
ok. 20 lat po pierwszym.

Antoni Opolski

Rok 1951. Uruchomiony przez prof. Opolskiego 
mikrofotometr umożliwił obserwacje widmowe we 
Wrocławiu. 
Fot. archiwum Instytutu Astronomicznego UWr

Rok 1960. Prof. Antoni Opolski jako Rektor 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. 
Fot. Archiwum WSP w Opolu

Rok 1971. Prof. Antoni Opolski jako prorektor 
Uniwersytetu Wrocławskiego ds. nauczania. 
Fot. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok 2003. Profesor Antoni Opolski wygła-
sza wykład pt. Tragedia ognisk pustych orbit 
eliptycznych gwiazd górnych  podczas uro-
czystych obchodów Jego 90-tych urodzin. 
Fot. Barbara Cader-Sroka
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Pętle 
Jowisza

Antoni Opolski

Od chwili przejścia na emeryturę w 1983 r. prof. Antoni Opolski cały czas wykazuje aktywność oraz zainteresowanie 
tematyką astronomiczną. Szczególnie chętnie podąża śladami myśli Mikołaja Kopernika, studiując dzieło słynnego 
astronoma i czerpiąc z niego inspiracje do własnej pracy. W ostatnich latach zajął się analizą ruchów planet Układu 
Słonecznego. Pracę nad pętlami planet Profesor rozpoczął w 2011 roku, kontynuując ją do końca roku 2012. W tym okresie 
powstały obliczenia, rysunki, tabele oraz podstawowe opisy dla wszystkich planet. Całość zrobiona została odręcznie, 
przy użyciu kartki, ołówka i prostych przyborów geometrycznych. W 2011 r. Profesor zwrócił się do niżej podpisanych 
astronomów o pomoc w zredagowaniu materiałów. Przez kilka miesięcy mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotykać się 
z Profesorem w Jego domu, by wspólnie pracować nad sformułowaniem cyklu prac o pętlach planet. W połowie 2012 r. 
powstał szczegółowy materiał dotyczący Jowisza. W ciągu wielu tygodni Profesor zmieniał i cyzelował tekst. Odręcznie 
poprawiał bądź wykonywał nowe, lepsze rysunki. W ten sposób powstał artykuł, który oddajemy w ręce czytelników. 
„Pętle Jowisza” powstały w 99. roku życia prof. Antoniego Opolskiego, by ukazać się drukiem w roku Jego 100 urodzin.

Tomasz Mrozek, Paweł Preś i Barbara Cader-Sroka
(Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Wyobraźmy sobie młode-
go miłośnika astrono-
mii, który dostał mapę 
nieba. Ogląda gwiazdo-

zbiory, interesuje się równikiem i ek-
liptyką. Dziwi go, że na mapie brak 
jest orbit planet, choćby tych najwięk-
szych, Jowisza i Saturna. Przecież 
orbity te są doskonale znane, sondy 
kosmiczne dolatują do nich i z bliska 
fotografują ich powierzchnie. Wtedy 
dowiaduje się, że gdy obserwujemy 
ruch planet na niebie, widzimy ich 
ruch nie po prawdziwych orbitach, ale 
po pozornych. Zjawiają się regularnie, 
okresowo, ale za każdym razem w in-
nym miejscu. Dlatego na mapie dla 
każdej planety mógłby być najwyżej 
pasek, który ograniczałby obszar sfery 
niebieskiej, gdzie się ona porusza. 

W podręcznikach astronomii i w li-
teraturze popularnej problem orbit 
pozornych jest zwykle pomijany albo 
wspominany marginesowo. Planety 
poruszają się zwykle wzdłuż ekliptyki, 
w kierunku z zachodu na wschód. Ten 

Pętle wykreślone na niebie przez Marsa i Urana w 2003 r. (fot. Tunç Tezel). Chcieliśmy w tym 
miejscu zamieścić analogiczne zdjęcie pętli Jowisza, ale wydaje się, że ... nikt dotychczas ta-
kiej fotografii nie wykonał. Jest okazja — Jowisz znów wchodzi na nasze niebo
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kierunek nazywamy kierunkiem pro-
stym. Pozycję planety określamy jed-
ną współrzędną, zwaną długością ek-
liptyczną λ. Jest to kąt, którego jedno 
ramię jest na stałe skierowane np. do 
wybranej gwiazdy, a drugie do plane-
ty i porusza się wraz z nią. Przy ruchu 
prostym długość ekliptyczna planety 
wzrasta z czasem. Gdy wyjątkowo 
planeta pozornie porusza się w stro-
nę przeciwną, to kierunek jej ruchu 
nazywamy wstecznym, a jej długość 
ekliptyczna wtedy maleje z czasem. 
Druga współrzędna planety, szerokość 
ekliptyczna β, zmienia się w małych 
granicach i w naszych rozważaniach 
rzadko z niej korzystamy. 

Obserwator ziemski wyznacza po-
zycję planety przez nawiązanie do 
pozycji ,,sąsiednich’’ gwiazd. Okre-
ślenie ,,sąsiednie’’ jest mylące. Chodzi 
tu o bliskość kierunków z Ziemi do 
planety i do gwiazd. Zwróćmy jednak 
uwagę na odległości. Ziemia krąży 
wokół Słońca po orbicie zbliżonej do 
okręgu o promieniu równym jednostce 
astronomicznej, rZ = 1 j.a. W ciągu pół 
roku Ziemia zmienia swoją pozycję 
o średnicę tej orbity, czyli o 2 j.a. Pla-
nety górne, krążące dalej od Słońca niż 
Ziemia, zmieniają odległość do Ziemi 
w granicach kilkunastu j.a. Natomiast 
bliskie gwiazdy są w odległościach 
rzędu 5×105 j.a. Na zmniejszonym 
modelu wygląda to następująco: je-
żeli 1 j.a. = 150×106 km zmniejszymy 
do 1 cm, to układ planetarny do Sa-
turna będzie miał średnicę ok. 20 cm, 
a bliskie gwiazdy będą odległe o ok. 
5 km. Ziemia i planety poruszają się, 
ale przesunięcia te są zbyt małe, aby 
w sposób widoczny zmienić kierunki 
do gwiazd. Dlatego przyjmujemy, że 
kierunki do nich pozostają stałe, nie-
zależnie od punktu orbity ziemskiej, 
z którego dokonujemy obserwacji. Na 
rysunkach w dalszym ciągu tego arty-
kułu kierunki do wybranej gwiazdy są 
przedstawione jako równoległe strzał-
ki, co wygląda tak, jakby gwiazda 
przesuwała się razem z obserwatorem. 
Błąd, który możemy przy tym popeł-
nić, jest mniejszy od rocznej paralaksy 
gwiazdy, a więc mniejszy od 1’’. 

Skąd biorą się pętle
Na rys. 1a przedstawiamy powsta-

wanie pozornej pętli i złudzenia ruchu 
wstecznego planety górnej. Zaznaczo-
no na nim pozycje Ziemi Z1 — Z5 na 
jej orbicie w pięciu charakterystycz-

nych momentach. Widoczny jest stały 
wzrost długości ekliptycznej Ziemi 
λZ, obserwowanej ze Słońca. Podobny 
jest stały wzrost heliocentrycznej dłu-
gości λp planety.

Gdy połączymy równoczesne po-
zycje Ziemi i planety — te same cyfry 
— i porównamy te kierunki z kierun-
kami z Ziemi do gwiazdy G, okaże się, 
że wyznaczone w ten sposób pozorne 
długości planety λapp wykazują czasem 
ruch wsteczny. Od P2 przez P3 do P4 
długość λapp maleje od +α° przez 0° 
do –α°. Jest to wynik tego, że szybsza 
Ziemia wyprzedza powolniejszą pla-
netę, która pozostając w tyle, stwarza 
wrażenie, że się cofa. 

Te same cyfry od 1 do 5 oznaczają 

odpowiednie punkty pętli (rys. 1b):
1 — początek pętli, planeta przesu-

wa się ruchem prostym;
2 — ruch prosty ustaje, planeta 

chwilowo zatrzymuje się i jest sta-
cjonarna, po czym zaczyna się ruch 
wsteczny;

3 — ruch wsteczny trwa, Ziemia 
znajduje się na jednej linii między 
Słońcem a planetą, która znajduje się 
wówczas najbliżej Ziemi, w odległo-
ści równej różnicy promieni orbit pla-
nety rp i Ziemi rZ;

4 — koniec ruchu wstecznego, sta-
cjonarność, a potem początek ruchu 
prostego;

5 — pętla się zamknęła.
Pętla i ruch wsteczny widziane są 

Rys. 1. a) Powstawanie pętli. Z1 — Z5: pozycje Ziemi na orbicie w pięciu charakterystycznych 
momentach czasu. P1 — P5: pozycje planety zewnętrznej w tych samych momentach. G — 
kierunek do gwiazdy; b) Schemat pozornej pętli planetarnej widocznej na sferze niebieskiej, 
skróconej perspektywicznie. Z — kierunek do Ziemi. Cyfry 1 -5 odpowiadają pozycjom P1 — P5 
na rys. 1a
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więc tylko przez obserwatora, które-
go miejsce obserwacji związane jest 
z Ziemią i który razem z nią wykonuje 
ruch orbitalny.

Dla ziemskiego obserwatora or-
bitalny ruch Ziemi jest nieobserwo-
walny. Fakt ten stanowił trudność dla 
starożytnych astronomów i dlatego 
przyjęli oni, że ruch taki nie istnieje 
i że Ziemia pozostaje w spoczynku 
w środku świata. Dzięki temu przez 
wiele wieków za obowiązującą ucho-
dziła koncepcja geocentryczna. Gdy 
Kopernik przedstawił swój układ he-
liocentryczny z orbitującą Ziemią, to 
nie miał dowodu istnienia tego ruchu. 
Odwoływał się do prostoty i harmonii, 
ale nie wszystkich to przekonywało. 
Pierwszym jednoznacznym dowo-
dem istnienia ruchu orbitalnego Ziemi 
było odkryte przez James Bradleya 
w 1728 r. zjawisko aberracji światła 
gwiazd. Drugim takim zjawiskiem 
była paralaksa roczna gwiazd, po raz 
pierwszy zmierzona dopiero w 1838 r. 
przez Bessela. Fakt, że daleka gwiaz-
da naśladuje roczny ruch Ziemi, jest 
najlepszym dowodem istnienia tego 
ruchu. 

Gdy po pewnym czasie znowu 
pojawi się opozycja z pętlą i ruchem 
wstecznym, to planeta i Ziemia będą 
już w innych punktach swoich orbit 
i pętla będzie trochę inaczej wygląda-
ła. Są to więc zjawiska nazywane po-
zornymi, zmienne i nie nadające się do 
zaznaczania na mapach. 

Na przykład Jowisz
Jako przykład ruchu planety górnej 

omówimy ruch Jowisza, obserwowa-

ny z Ziemi. Potrzebne dane liczbowe 
zawiera tabela 1. 

Podstawą naszych rozważań jest 
uproszczony schemat układu helio-
centrycznego. Przyjmujemy więc, 
że planety krążą w jednej płaszczyź-
nie, po orbitach o kształcie okręgów 
o wspólnym środku, w którym znaj-
duje się Słońce. Obiegi planet dokoła 
Słońca opisują ich okresy gwiazdowe 
Tp. Są to interwały czasu, w których 
planeta wykonuje pełny obieg wokół 
Słońca. Prędkość kątowa tego ruchu 
jest stałą i wynosi up = 360°/Tp.

Układ współrzędnych heliocen-
trycznych jest zbudowany następująco 
(rys. 2). Środkiem układu jest Słońce 
S. Jako oś X przyjmujemy prostą, na 

której znajdują się planety tworzące 
opozycję. Oś Y prowadzimy prostopa-
dle do osi X. Moment opozycji przyj-
mujemy za początek skali czasu, t = 
0d. Planety poruszają się po swoich 
orbitach z prędkościami kątowymi: 
Ziemia — uZ, Jowisz — uJ. Ich pro-
mienie wodzące zakreślają kąty, które 
są heliocentrycznymi długościami ek-
liptycznymi tych planet: 
dla Ziemi

λZ = uZt  (1)
i dla Jowisza 

λJ = uJt (2)

Długości heliocentryczne λ i pro-
mienie orbit r są współrzędnymi bie-
gunowymi planet. Współrzędne pro-
stokątne w tym układzie oznaczamy 
jako xZ, yZ — dla Ziemi i xJ, yJ — dla 
Jowisza. Związki między tymi współ-
rzędnymi są następujące:

xZ = rZ cos λZ = rZ cos uZt
yZ = rZ sin λZ = rZ sin uZt
xJ = rJ cos λJ = rJ cos uJt
yJ = rJ sin λJ = rJ sin uJt

Dla ustalenia współrzędnych Jowi-
sza względem Ziemi wprowadzimy 
układ współrzędnych ziemski. Środ-
kiem tego układu jest punkt obser-
wacyjny na Ziemi, przez który pro-
wadzimy dwie prostopadłe do siebie 
osie, ΔX i ΔY. Oś ΔX jest równoległa 
do osi X układu heliocentrycznego 
i skierowana również do gwiazdy G. 
Układ ten porusza się wraz z Ziemią 
w jej ruchu orbitalnym dokoła Słońca. 

Rys. 3. Ruchy Ziemi, Z, i Jowisza, J, w układzie heliocentrycznym między dwoma opozycjami, 
czyli w czasie jednego okresu synodycznego Tsyn = 399d

Rys. 2. Współrzędne Ziemi i Jowisza w układzie heliocentrycznym (zielone osie, S — Słońce) 
i współrzędne Jowisza w układzie związanym z Ziemią (niebieskie osie, Z — Ziemia). Kierunek 
do gwiazdy G wyznacza punkty zerowe długości ekliptycznych λZ, λJ i λapp
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Tabela 1. Parametry orbitalne Ziemi i Jowisza
Ziemia Jowisz

Rozmiar orbity [j.a.] rZ = 1,0000 rJ = 5,2028
Gwiazdowy okres obiegu Słońca [dni] TZ = 365,26 TJ = 4333,29
Heliocentryczna prędkość kątowa [°/d] uZ = 0,9865 uJ = 0,08304

Tabela 2. Długość ekliptyczna Ziemi, λZ, i Jowisza, λJ, w układzie heliocentrycznym oraz współrzędne pozorne Jowisza 
w układzie geocentrycznym dla wybranych punktów orbity 

Pozycja
Pkt na 
rys.1 td

[d]

Współrzędne
heliocentryczne geocentryczne
λZ [

o] λJ [
o] λapp [

o] ZJ [j.a.]
λapp = 0° przed opozycją 1 –118,7 –117,1 –9,9 0,0 5,58
stacjonarność przed opozycją 2 –60,3 –59,5 –5,0 5,0 4,69
pierwsza opozycja 3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,20
stacjonarność po opozycji 4 60,3 59,5 5,0 –5,0 4,69
λapp = 0° po opozycji 5 118,7 117,1 9,9 0,0 5,58
koniunkcja K 199,3 196,6 16,6 16,6 6,20
λapp = 33,2°, przed drugą opozycją 1 280,2 276,4 23,3 33,2 5,58
stacjonarność przed drugą opozycją 2 338,7 334,1 28,1 38,1 4,69
druga opozycja 3 398,9 33,5 33,1 33,0 4,20
stacjonarność po drugiej opozycji 4 459,2 93,0 38,1 28,1 4,70
λapp = 33,2° po drugiej opozycji 5 517,9 130,9 43,0 33,2 5,59

Rys. 4. Długości ekliptyczne Jowisza pozorne λapp i heliocentryczne λJ w zależności od czasu

W rozważaniach tych pomijamy do-
bowy obrót Ziemi dokoła własnej osi. 

W układzie ziemskim ustalamy 
współrzędne Jowisza względem Zie-
mi: 
— współrzędne prostokątne Δx i Δy:
∆x = xJ – xZ = rJcos uJt – rZcos uZt   (3)
∆y = yJ – yZ = rJsin uJt – rZsin uZt     (4)
— współrzędne biegunowe: pozorną 
długość ekliptyczną Jowisza, λapp i od-
ległość od Ziemi do Jowisza ZJ.

Dla dalszych rozważań konieczne 
jest przejście od współrzędnych he-
liocentrycznych do ziemskich. Można 
tego dokonać przy pomocy współ-
rzędnych prostokątnych obu układów. 
Przejścia takie ustalamy, korzystając 
z rys. 2. Związki między tymi wielko-
ściami są następujące:

∆x = ZJ cos λapp

∆y = ZJ sin λapp

tg λapp = ∆y / ∆x               (5)

(ZJ)2 = ∆x2 + ∆y2                     (6)

Równania (1) — (6) stanowią kom-
plet wzorów, z których będziemy ko-
rzystać, aby obliczyć λZ , λJ , λapp i ZJ 
dla dowolnego momentu czasu. Wyli-
czone z nich wielkości liczbowe λZ, λJ, 
λapp i ZJ dla kilku charakterystycznych 
momentów zawarte są w tabeli 2.

Konfiguracje Słońca, Ziemi i Jowi-
sza pojawiają się w ustalonym porząd-
ku i powtarzają okresowo. Okres ich 
powtarzania się nazywamy okresem 
synodycznym. Na podstawie rys. 3 
wyjaśnimy, jak dochodzi do powtó-
rzenia się opozycji. W momencie po-
czątkowym Ziemia zajmuje pozycję 
ZA, zaś Jowisz jest w opozycji. Po 
czasie równym okresowi synodycz-
nemu Tsyn następuje druga opozycja, 
czyli Ziemia znowu zajmie pozycję na 

linii między Słońcem a Jowiszem, ale 
tym razem jest w punkcie ZC. W tym 
momencie Ziemia wyprzedziła Jowi-
sza o jedno okrążenie. W tym czasie 
Ziemia poruszała się po orbicie z pręd-
kością kątową uZ, więc jej długość ek-
liptyczna wzrosła o TsynuZ, a długość 
Jowisza o TsynuJ i jest o 360° mniejsza 
od przesunięcia Ziemi. Możemy więc 
napisać równanie:

TsynuZ = TsynuJ + 360°
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Rys. 6. Ruch Jowisza w układzie ziemskim. S1 — S5: pozycje Słońca w momentach, w których Ziemia na rys. 1a 
zajmuje miejsca Z1 — Z5. Pętle 1J — 5J widoczne są w płaszczyźnie orbity Jowisza, pętle skrócone perspektywicz-
nie widoczne są na sferze niebieskiej

Rys. 5: Zmiany odległości Jowisza od Ziemi ZJ w czasie

Z tego wynika:
Tsyn = 360°/(uZ–uJ) = 398,9d 

= 1 rok + 33,6d

W czasie Tsyn przyrost długości ek-
liptycznej Ziemi wynosi 
ΔλZ = TsynuZ = 392,2° = 360° + 33,2°

a Jowisza 
ΔλJ = TsynuJ = 33,2°.

W połowie okresu synodyczne-
go, gdy Ziemia wyprzedza Jowisza 
o 180°, powstaje druga konfiguracja 
liniowa, zwana koniunkcją albo złą-
czeniem. Ziemia znajduje się na jed-
nej linii z Jowiszem i Słońcem, ale na 
pozycji ZB. Wtedy długość ekliptycz-
na Jowisza wynosi 33,2°/2 = 16,6°, 
a Ziemi 16,6°+180° = 196,6°.

Rys. 4 przedstawia długości ek-
liptyczne Jowisza λapp w zależności od 
czasu. Prócz ruchu prostego widocz-
ne są epizody ruchu wstecznego. Na 
wykresie zaznaczono pięć charakte-
rystycznych punktów, znanych nam 
z rys. 1.

Prócz tych pięciu punktów na rys. 4 
zaznaczono pozycję Jowisza w czasie 
koniunkcji (K), tK=199,5d, λapp=16,6°. 
Jowisz jest wtedy za Słońcem i w naj-
większej odległości od Ziemi wyno-
szącej ZJ = rJ+rZ = 6,20 j.a. Okres 
synodyczny kończy druga opozy-
cja o współrzędnych t = Tsyn = 399d, 

λapp=33,2° z zespołem punktów cha-
rakterystycznych, analogicznym do 
tych przy pierwszej opozycji.

Na rys. 4 pokazano także przebieg 
heliocentrycznej długości ekliptycznej 
Jowisza λJ. Jest to linia prosta o nachy-
leniu odpowiadającym stałej wielko-
ści prędkości kątowej uJ=0,083°/d. 

Rys. 5, przedstawia przebieg czaso-
wy odległości Jowisza od Ziemi, ZJ. 
Widoczne są dwa minima w czasie 
dwóch sąsiednich opozycji oraz środ-
kowe maksimum w czasie koniunkcji. 

Zaznaczono też położenie ustalonych 
poprzednio punktów 1—5 oraz śred-
nią odległość Jowisza od Słońca.

Zobaczmy, jak skomplikuje się 
ruch Jowisza, gdy przyjmiemy po-
zorną nieruchomość Ziemi. Na rys. 6 
jako stałą przyjmujemy pozycję Zie-
mi. Łączymy ją z Jowiszem zgodnie 
z obliczonymi współrzędnymi: dłu-
gościami λapp i odległościami ZJ. Tak 
wyznaczone pozycje Jowisza J1 — J5, 
połączone, kolejno utworzą pozorną 
pętlę o długości J1 — J3 wynoszącej 

1,38 j.a. i szerokości 
J2 — J4 równej 0,82 j.a.

Równocześnie nale-
ży umieścić Słońce na 
orbicie kołowej okrą-
żającej nieruchomą 
Ziemię. Pozycje Słoń-
ca będą przeciwne do 
pozycji Ziemi w ukła-
dzie heliocentrycz-
nym λS = λZ ± 180°. 
Odległość Jowisza od 
Słońca pozostaje stała 
i równa promieniowi 
orbity heliocentrycznej 
Jowisza rJ. Trójkątne 
konfiguracje, które po-
wstawały w układzie 
he l iocent rycznym, 
są nadal widoczne 
w układzie ziemskim. 
Na rys. 6 zaznaczono 
również skrócone 
perspektywicznie pętle 
Jowisza widoczne na 
sferze niebieskiej. Cykl 
zmian konfiguracji 
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trwa od jednej opozycji do drugiej, co 
stanowi okres synodyczny. 

Na rys. 6 widać, że odległość Jo-
wisza od nieruchomej Ziemi zmienia 
się od 4,20 j.a. w opozycji do 6,20 j.a. 
w koniunkcji. Przyrost długości w cza-
sie między kolejnymi opozycjami wy-
nosi Δλapp = 33°12’. Mało zmiennym 
elementem pętli jest długość łuku ru-
chu wstecznego. W przypadku Jowi-
sza jest to 10°.

Mimo skomplikowanego przebiegu 
zmian, średni ruch dzienny Jowisza 
z całego okresu synodycznego jest taki 
sam jak stały ruch heliocentryczny uJ:

u
T

d uJ
app

syn
J= =

°
= ° =

∆λ 33 12
398 9

0 083'
,

, /d

Stosunek okresów TJ / Tsyn równa się 
stosunkowi przyrostów odpowiednich 
długości:
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°

°
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∆
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33 12
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Z tego wynika, że gdy w ruchu 
heliocentrycznym Jowisz wykonuje 
spokojnie cały obieg dookoła Słoń-
ca, w układzie ziemskim wykonałby 
prawie 11 skomplikowanych cykli 
ruchów w okresach synodycznych. 

Rękopisy prof. Opolskiego z którymi musieli zmierzyć się autorzy niniejszego opracowania

Może to miał na myśli Kopernik, 
gdy przedstawił prostotę i harmonię 
ruchów planet w układzie heliocen-
trycznym w porównaniu z ich ruchami 
wokół nieruchomej Ziemi.

Od redakcji:
Gorąco polecamy powtórzenie ra-

chunków Autora również dla innych 
planet. Wzory (1) — (6) wstawione 
w arkusz Excela zapewnią nam zna-
komitą rozrywkę na szarą, deszczową 
niedzielę. Sprawdziliśmy!

Profesor Antoni Opolski w dniu set-
nych urodzin w towarzystwie współ-
twórców uroczystej oprawy tego 
Jubileuszu w Uranii, wrocławskich 
heliofizyków (od lewej) Barbary Ca-
der-Sroki, Tomasza Mrozka i Michała 
Tomczaka, obecnie dyrektora Insty-
tutu Astronomicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Na zdjęciu zabrakło 
Pawła Presia (niżej)



Prezydent wraz z małżonką uczestniczyli w zorganizowanych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnych 
obserwacjach nieba za pomocą specjalistycznych teleskopów będących 
na co dzień na wyposażeniu astrobaz. Prezydent zapoznał się z realizowanym 
w naszym regionie projektem budowy obserwatoriów astronomicznych 
„Astrobaza Kopernik” podczas kwietniowej wizyty na Kujawach i Pomorzu. 
Już wtedy zapowiedział, że ponownie odwiedzi nasz region, by wspólnie 
obserwować gwiazdy. W „Spotkaniu z astronomią” wziął także udział Mirosław 
Hermaszewski. Pierwszy i jedyny polski kosmonauta zachęcił harcerzy, 
by marzyć, bo to właśnie na obozie rodziły się jego pierwsze marzenia. 
Dodał także, że droga do ich realizacji nie była łatwa, ale na pewno bardzo 
ciekawa. 

Jedyny Polak w Kosmosie podzielił się 
z uczestnikami refleksją, że najpiękniejszym widokiem we Wszechświecie 
jest biało – błękitna planeta zawieszona w czarnej, bezkresnej przestrzeni.
Uczestnicy spotkania zobaczyli także wystawę zdjęć ukazujących obiekty 
głębokiego Kosmosu uzyskanych za pomocą największych instrumentów 
Europejskiego Obserwatorium Południowego. Odbyła się również 
prelekcja multimedialna prezentująca Region Kujawsko-Pomorski jako 
najważniejsze miejsce uprawiania astronomii zawodowej i amatorskiej, 
a także konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku, w którym do wygrania 
były teleskop astronomiczny oraz lunety. Zwycięski patrol „Żółte strzały” 
otrzymał teleskop z rąk pary prezydenckiej.

Biuro Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych  
Departament Edukacji i Sportu  
Urząd Marszałkowski w Toruniu (fot. Andrzej Goiński)

Kujawsko-Pomorskie 

  patrzy w niebo  

z Prezydentem
„Spotkanie z astronomią” było jednym z głównych elementów wizyty 
prezydenta Bronisława Komorowskiego i pierwszej damy Anny 
Komorowskiej podczas Międzynarodowego Zlotu Harcerzy i Skautów 
„Wicek” 2013, który odbył się w dniach 6–10 sierpnia 2013 r. w Toruniu.



Laureaci  
Wojewódzkiego  

Konkursu Astronomicznego  
na obozie żeglarskim  

w Chorwacji

Projekt finansowany ze środków  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

oraz Samorządu Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu  

„Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym”
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CZERWIEC 2013

3 VI — Przy pomocy Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) sfo-
tografowano słaby obiekt poruszający się obok gwiazdy HD 
95086. Masę planety oszacowano na 4–5 mas Jowisza. 
Oznacza to, że może to być najmniej masywna planeta po-
zasłoneczna zaobserwowana bezpośrednio. 

4 VI — W gromadzie otwartej NGC 6811, odległej od nas 
o 3000 l. św., znaleziono dwie planety mniejsze od Neptuna. 
Okrążają one gwiazdy podobne do Słońca. Spośród ponad 
850 znanych planet pozasłonecznych do tej pory jedynie 
cztery odnaleziono w gromadach gwiazd i wszystkie miały 
masę podobną lub większą niż Jowisz.

6 VI — Przy pomocy Atacama Large Millimeter/submillime-
ter Array (ALMA) zaobserwowano po raz pierwszy „pułapkę 
na pył” w systemie o nazwie Oph-IRS 48, w gwiazdozbiorze 
Wężownika, ok. 400 l.św. od Ziemi. „Pułapka” jest obszarem 
wokół młodej gwiazdy, w którym cząstki pyłu mogą zwięk-
szać swoje rozmiary poprzez gromadzenie się razem, aby 
w końcu utworzyć komety, planety i inne skaliste ciała. 

8 VI — Centrum Badań Kosmicznych PAN przedstawiło pod-
sumowanie badań polskich naukowców związanych z misją 
Herschel, w tym wyznaczenie stosunku 
deuteru do wodoru w dwóch kometach: 
103P/Hartley 2 oraz C/2009 P1 Garrard.

13 VI — Zmarł dr hab. Tadeusz Zbigniew 
Dworak, członek Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, specjalista od fizyki at-
mosfery oraz popularyzator nauki i autor 
opowiadań science fiction. Miał 70 lat (por. 
"Urania" 4/2013, s. 38). 

13 VI — Przy pomocy Teleskopu Chandra, 
w wyniku 13-letnich obserwacji, odkryto 26 
kandydatek na czarne dziury w galaktyce 
Andromedy (M31). Potencjalne czarne 
dziury, ze względu na swoją masę należą 
do klasy gwiazdowej, tzn. powstały w wy-
niku śmierci gwiazd, których masa typowo 
wynosiła 5–10 mas Słońca.

15 VI — W czasie II edycji Festiwalu Astro-
nomicznego w Złej Wsi Wielkiej w woj. 
kujawsko-pomorskim świętowano finał sa-

morządowego programu budowy przyszkolnych obserwato-
riów astronomicznych, zwanych Astrobazami. Projekt ten jest 
unikalny na skalę Polski i Europy. W jego ramach zbudowano 
14 w pełni działających obserwatoriów. 

18 VI — NASA ogłosiła start projektu Grand Challenge, któ-
rego celem jest znalezienie wszystkich planetoid zagrażają-
cych ludzkości. Agencja zaprosiła do współpracy ludzi z ca-
łego świata: naukowców, agencje rządowe, biznesowe oraz 
astronomów amatorów. 

20 VI — Pracownia Komet i Meteorów (PKiM) poinformowa-
ła, że w nocy z 20/21 czerwca 2013 r. nad północno-zachod-
nią Polską pojawił się bolid o jasności Księżyca w kwadrze. 

25 VI — Znamy już 6, a może nawet 7 planet krążących wo-
kół gwiazdy Gliese 667C w konstelacji Skorpiona, w odległo-
ści 22 l. św. od Ziemi. Trzy spośród nich zostały zaliczone do 
kategorii super-Ziemi i dodatkowo znajdują się w ekosferze. 
Ponieważ może na nich występować woda w stanie ciekłym, 
potencjalnie mogą być siedliskiem życia.

LIPIEC 2013

2 VII — Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła ofi-
cjalne nazwy dla dwóch księżyców planety karłowatej Plu-
ton, które zostały odkryte w 2011 i 2012 r. Kosmicznym Te-
leskopem Hubble’a (fot. obok). Czwarty księżyc Plutona P4 
otrzymał nazwę Kerberos, czyli Cerber, ale w greckiej wersji 
tego imienia, aby odróżnić go od planetoidy 1865 Cerberus. 
Natomiast piąty księżyc P5 nazywa się Styks, jak grecka bo-
gini i podziemna rzeka. Przy wyborze nazw dla nowych księ-
życów po raz pierwszy skorzystano z pomocy internautów. 

2 VII — W wyniku analizy danych z należących do ESA sa-
telitów Luster, potwierdzono istnienie wiatru plazmosferycz-
nego. Odkryto, że w każdej sekundzie z ziemskiej magne-
tosfery ucieka około kilograma plazmy z prędkością ponad 
5 tys. km/h. 

4 VII — Radioteleskop Parkes w Nowej Południowej Walii 
zarejestrował silny rozbłysk radiowy, który trwał kilka milise-
kund i pochodził spoza naszej Galaktyki. Po nim nastąpiły 
trzy kolejne. Każdy z rozbłysków niósł tyle energii, ile nasze 
Słońce emituje podczas 300 000 lat. Nie wiadomo, co było 
ich źródłem (por. "Urania" 4/2013, s. 36).

Rys. 1., kolory sztuczne. źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Nienke van 
der Marel
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Dwumetrowa antena radiowa i mniejszy teleskop optyczny 
mają stanąć na krawędzi księżycowego krateru Malapert. 
W 2015 r. na Księżyc polecą pierwsze aparaty. Natomiast 
pełne obserwatorium może rozpocząć pracę już w 2016 r.

25 VII — Ogłoszono wyniki misji WISE, dzięki której ziden-
tyfikowano naturę centaurów — małych obiektów krążących 
pomiędzy Jowiszem a Neptunem. Okazało się, że około dwie 
trzecie całej populacji centaurów to komety. Natomiast pozo-
stałe obiekty to planetoidy i „wypalone” komety. 

Wybrał i skomentował Paweł Z. Grochowalski

5 VII — Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego odnaleźli w war-
stwie dolnośląskich piasków okruchy mołdawitu (jeden z oka-
zów na fot. obok), czyli minerału, który powstał 15 mln lat 
temu w wyniku uderzenia w Ziemię półtorakilometrowej pla-
netoidy. To pierwsze znalezisko mołdawitów w Polsce. 

10 VII — Przy pomocy teleskopu ALMA wykonano mikro-
falowy „skan prenatalny” gwiazdy, która właśnie tworzy się 
w ciemnym obłoku o nazwie SDC 335.579-0.292. Odnale-
ziony gwiazdowy embrion jest bardzo duży. W momencie 
narodzin powstanie bardzo jasna gwiazda o masie do 100 
mas Słońca.

11 VII — Po raz pierwszy astronomowie ustalili kolor planety 
spoza Układu Słonecznego. Planeta HD 189773b znajduje 
się w gwiazdozbiorze Łabędzia, 63 l.św. od nas. Jest kobal-
towa i z oddali może wyglądać jak błękitna Ziemia. Na jej po-
wierzchni panuje temperatura 1000 stopni i pada tam deszcz 
z płynnego szkła. Planeta zawdzięcza swój kolor krzemia-
nom, znajdującym się w jej atmosferze.

12 VII — Pracownicy Centrum Badań Kosmicznych PAN na 
podstawie przeprowadzonych przez siebie 4121 obserwacji 
uważają, że planetoida Apophis minie Ziemię w 2029 r. w od-
ległości 6,0532 ± 0,0045 promieni Ziemi od jej środka, oraz 
że prawdopodobieństwo jej zderzenia z naszą planetą w la-
tach 2036 i 2037 spadło praktycznie do zera.

15 VII — Odkryto czternasty księżyc Neptuna, który otrzymał 
tymczasową nazwę S/2004 N 1. Porusza się on po prawie 
kołowej orbicie o promieniu 105 300 km, co umieszcza go 
pomiędzy orbitami Larissy i Proteusa. Odkrywcą jest amery-
kański astronom Mark Showalter. 

18 VII — Firma Moon Express oraz International Lunar Ob-
servatory Association planują umieszczenie na Srebrnym 
Globie Międzynarodowego Obserwatorium Księżycowego. 
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Portrety  
nieba

Damian Kępiński

się wtedy, że poznam trzech: Damian Cieślik, Janusz 
Bańkowski, Paweł Borowski. Wkrótce, niezależnie od 
siebie, dołączyli do nas fotografowie: Asia Pawelec 
i Bartek Olejnik. To było 2 lata temu. (Jak się szybko 
okazało, Astronomia okazała się znakomitą swatką: 
Asia ostatecznie skończyła jako pani Olejnik). Jeszcze 
chwilę przed spotkaniem działałem jedynie na własną 
rękę. Fascynowałem się niebem w samotności, którą 

Lunatycy
Oddychając podleśnym powietrzem na obrzeżach 

Bełchatowa i ciesząc się obserwacjami Słońca w pa-
śmie wodorowym, nawet przez myśl mi nie przeszło, 
że w tym mieście może nas być więcej. Całkiem przy-
padkowo na jednym z ogólnopolskich forów znalazłem 
pasjonata z mojego miasta, prędko się do niego zgło-
siłem z propozycją wspólnych obserwacji… Okazało 

Wspominany w tekście rysunek 
rozległych okolic terminatora. Po-

święcony czas to niemal 4 godziny, 
z czego zapewne około 1/3 czasu 

to samo manewrowanie montażem 
AZ4. 28.04.2012, ok. 21.00–00.40. 
SW BKP 200/1000 + Meade Ortho 

12,5 mm. Czarny papier, kredka 
akwarelowa, wiszer, gumka
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nota bene uznawałem za bezpiecz-
ną. Wykorzystywałem do granic po-
tencjał moich ówczesnych telesko-
pów — SW 200/1000 oraz wodoro-
wego Lunta 35 mm. Teraz, już jako 
kolektyw zwany Grupą „Lunatycy”, 
rozpoczęliśmy poszukiwania innych 
pasjonatów z okolicy. Wystarczyło 
ogłoszenie się na poczciwym Fa-
cebooku i nasza grupa zaczęła się 
rozrastać; obecnie aktywnie uczest-
niczących w organizowanych obser-
wacjach jest ok. 15 osób. Na dziś 
pole naszych działań nie ogranicza 
się tylko do obserwacji we własnym 
gronie. Robimy wszystko, by budzić 
miłość do Astronomii, organizując 
spontaniczne pokazy w centrum 
Bełchatowa, wpraszamy się ze sprzętem na duże, 
miejskie imprezy masowe. Sukcesywnie dzięki takim 
akcjom promującym powiększamy nasze szeregi. 
Jako Astrogrupa „Lunatycy” mamy dostęp do bardzo 
bogato wyposażonego Obserwatorium przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Wszystko dzięki 
uprzejmości dyrektora tej placówki i dobremu sercu 
Jarka Twardowskiego — opiekuna obserwatorium, 
którego często nachodziłem po nocach, a on zwykle 
z uśmiechem udostępniał mi klucze i dawał wolną 
rękę. W tamtejszej kopule o średnicy 5 m, znajdują-
cej się na dobudowanej do szkoły kilkunastometrowej 
wieży kryją się potężny Meade 12” LXD200, Coronado 
PST, GSO 8”, Mak 5”, kilka zmotoryzowanych monta-
ży Celestrona, waliza okularów i wiele, wiele innych 
astrosprzętów. Sporo moich prac wykonałem przy uży-
ciu wspomnianych teleskopów. Zelów leży kilkanaście 
kilometrów od Bełchatowa, dojeżdżałem więc najczę-
ściej ostatnim autobusem, a wracałem pierwszym, zo-
stając w obserwatorium 10–11 godzin. W tamtejszej 
szafie skrywa się wspaniała, kilkudziesięciozeszytowa 
kolekcja „Postępów Astronomii” z lat 90. W razie pogo-
dowych powikłań miałem więc czym zająć swój czas.

Rysowanie
Rysowanie od zawsze uważam za 

coś bardzo intymnego. Nikogo, kto 
choć trochę mnie zna, nie zdziwi 
fakt, że przestaję rysować, jeśli ktoś 
zajrzy mi przez ramię. Wytrąca mnie 
to z mojego tymczasowego świata, 
gdzie jestem ja, kredki i kartka. Na 
szczęście mam tendencje do dziele-
nia się swoimi spostrzeżeniami, tech-
nikami, ostatecznie jednak, szkicu-
jąc, koniecznie muszę być sam. Ina-
czej efekty mojej pracy bywają mar-
ne, pojawia się stres i niemożność 

skupienia. W zelowskim obserwatorium wykonałem 
kilka znaczących dla mnie szkiców: planet, mgławic, 
Słońca i Księżyca. Największą uwagę zawsze skupia-
łem na tych dwóch najbliższych Ziemi obiektach. Od 
strony estetycznej Słońce i Księżyc (szczególnie on!) 
są w moich odczuciach majstersztykiem natury. Suro-
wość, przepiękne kontrasty, balanse szarości, zadzi-
wiająca gra cieni… odkąd pamiętam, rozbudzały do 
granic moją wrażliwość!

Rysunek zmusza do dogłębniejszego badania struk-
tur obserwowanych obiektów. W przypadku Słońca 
najwięcej uwagi wymagają protuberancje; z doświad-
czeń obserwatorów wiem, że bardzo rzadko zdarza 
się osoba, która skupiałaby się na szczegółach ich bu-
dowy, zwykle ewentualne oceny ich wyglądu ograni-
czały się jedynie do wielkości, rozpiętości w ogólnym 
znaczeniu. Próby rysowania utworów słonecznych, 
w szczególności właśnie protuberancji, wymuszają 
używanie techniki rodem z obserwacji nocnych obiek-
tów głębokiego nieba (Deep Sky) — czyli zerkania. 
Utrzymanie narzędzia, jakim jest nasz wzrok, w ada-
ptacji do ciemności jest tym bardziej teraz, w dzień, 

Przykładowy szkic protuberancji uzyskany me-
todą zamierzonego negatywu. Szkic w pełni wy-
konany „czerwoną” kredką węglową. Obserwa-
torium astronomiczne w Zelowie, 19.05.2013, 
6.30–6.45, Coronado PST + okular 10 mm, 
seeing: Antoniadi IV

Ostateczny efekt. Wenus zbliżona do Plejad. Bełchatów. 01.04.2012, 
godz. 20.40–21.05. Rysunek wykonany wyłącznie ołówkiem. Celowy 
negatyw
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kluczowe i bardziej kłopotliwe. Przy potencjalnych 
próbach zmagania się ze szkicowaniem słonecznym na 
wstępie odradzam oczywistego — jakby się mogło wy-
dawać — wyboru, czyli kartek w kolorze białym. Swo-
ją palącą wręcz jaskrawością skutecznie psują nam 
przyzwyczajenie oczu do ciemności, o które musimy 
również przy obserwacjach solarnych skrupulatnie 
zadbać. W miarę możliwości spędzałem ze Słońcem 
po kilka godzin dziennie, używając wieszanego na 
AZ4 Lunta Ls 35 mm w połączeniu z zoomem tej sa-
mej firmy. Przy „zbyt” ładnej pogodzie kończyło się 
to spieczonym prawym policzkiem. Pasja wypisana na 
twarzy. Ot co. Przy tworzeniu obrazów protuberancji 
nie miałem nigdy szczególnie sprecyzowanych konfi-
guracji przyborów papierniczych, wybierałem sposób 
malowania właściwie spontanicznie, czasami uży-
wałem wspomnianego wcześniej węgla największej 
twardości wespół z szarą kartką (taki rysunek oczywi-
ście po wszystkim wymagał inwersji w GIMP-ie). Kie-
dyś zdarzyło mi się również użyć czerwonego markera 
olejowego. Obrazek wyglądał bardzo efektownie, lecz 
nad samym markerem z racji grubej kreski nie można 
było mieć dostatecznej kontroli, z tego też względu 
z markerów przy szkicowaniu Słońca zrezygnowałem. 
Szczegóły protuberancji bywają niezwykle subtelne, 
ledwo dostrzegalne. Marker niestety nie jest w stanie 
im podołać. Efektownym rozwiązaniem (efektywnym, 
jak się okazuje, również) są białe kredki pastelowe 
firmy Renesans, dostępne w drewnianej, klasycznej 
formie. Sam proces rysowania, gdy celem jest cała 
tarcza słoneczna, rozpoczyna się jeszcze w domu, od 
odrysowania koła od wieczka ze słoika po suszonych 
grzybach, ewentualnie mniejszej w średnicy płyty CD. 
Gdy zamierzam przeglądać i rysować same protube-
rancje, wszystko odbywa się już na zewnątrz, wystar-
czy jedynie narysowany łuk symbolizujący krawędź 
tarczy, następnie wybieram najgrubszy fragment 
struktury protuberancji i niejako do niego dorysowuję 
całą resztę, kończąc na pilnym wyszukiwaniu poje-
dynczych kłaczków zjonizowanej materii, oddalonych 
od właściwego celu obserwacji. Ze względu na wprost 
niezwykłą dynamikę zmian granulacji, jeśli już zawie-
rałem ją na rysunkach, robiłem to w domu, impro-
wizując, jednakże taki rysunek wartości poznawczej 
miał odrobinę mniej, a jedynie dodatkowy walor este-
tyczny ze względu na domyślne zbliżenie do rzeczywi-
stego wyglądu. Jedną z zasad szkicowania jest to, by 
szkicować ewentualnie mniej aniżeli więcej niż się po-
winno, ponieważ stąd już krótka droga do zatarcia idei 
„szkicu obserwacyjnego” poprzez właśnie tendencje 
do ujawniania własnych ekspresji — w tej dziedzinie 
sztuki to coś bardzo niewskazanego.

Księżyc
Kocham Księżyc. Jeszcze do niedawna uważałem, 

że gdyby zdarzyła się sposobność, dałbym się tam 
posłać i skończyć żywot, pod warunkiem, że dostał-
bym sprzęt obserwacyjny, jaki bym zapragnął. Ziemia, 
nawet przez mojego Nikona 10×50, wyglądałaby za-
pewne nieziemsko! Na początku mojej astronomicz-
no-rysunkowej przygody, gdy tylko Słońcu poświęca-

Obraz Słońca w pełnej okazałości, stworzony zaraz po jednej z nie-
zliczonych nieprzespanych nocy. Bełchatów, 01.07.2012, godz. 
5.50–6.10. Seeing A3. Lunt Ls35 Tha+Zoom Lunt. Ołówek i gumka. 
Do samego wykończenia szkicu użyłem programu GIMP i jego opcji 
pozwalających na odwrócenie kolorów i zabarwianie rysunku
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łem swoje kredki, byłem przekonany, że Księżyc jest 
bardzo trudny do rysowania, że rozpiętość między po-
ziomami szarości jest zbyt duża i sobie z nimi nie po-
radzę (tak myślałem!). Wystarczyło się zebrać, prze-
konać samego siebie po wcześniejszym ponarzekaniu 
na umiejętności… aż w końcu wziąć pierwszy lepszy 
kawałek kartki i spędzić prawie cztery mistyczne go-
dziny na wpatrywaniu się w Księżyc, jednocześnie 
uwieczniając go na papierze. Narysowałem wtedy 
bardzo rozległy fragment, bardzo złożony, chciałem 
się sprawdzić i ostatecznie udało się wyjść z twarzą. 
Zapamiętam uczucie, które mi po wszystkim towarzy-
szyło, przekonałem się, że nie ma obiektów, których 
nie da się narysować, wystarczy jedynie samozaparcie 
i cierpliwość… i najlepiej dodatkowo opieka medycz-
na. Po kilku godzinach przy mojej ówczesnej tubie po-
wieszonej na AZ4, mój zesztywniały kark nadawał się 
do wymiany, pamiętam ciężką, bolesną noc po ryso-
waniu. Szkic ten cieszył się dużym zainteresowaniem, 
poza lawiną bardzo miłych opinii dzięki niemu zyska-
łem również coś ponadczasowego — przyjaźń. (Agata 
i Miłosz — uśmiechnijcie się!). Wspominany rysunek 
powstał dzięki białej kredce akwarelowej firmy Maries 
(biała, z zielonym paskiem) na przypadkowej czarnej 
kartce niewiadomego formatu. Teraz kredkę akware-
lową zamieniłem na pastelową, w takiej samej pospo-
litej formie. Uzyskuję dzięki niej głębszą biel, większą 
kontrolę nad rysowanym obiektem dzięki możliwości 
rozcierania i wycierania. To już wtedy uderzyła mnie 
magia ręcznego uwieczniania księżycowych tworów, 
wyklarował się fascynujący wniosek dotyczący utrwa-
lania okolic terminatora: żadna fotografia nie ukaże 
widoku, jaki naszkicowaliśmy! Poświęcając przynaj-
mniej godzinę rysunkowi terenu przy terminatorze 
możemy być pewni, że fragment, od którego rozpo-
częliśmy, zmienił swój wygląd w sposób wyraźny!

Rysujemy wszak różne momenty, a z racji zmiany 
położenia cieni obraz zmienia się dość dynamicznie. 
Tworzymy więc na szkicu swoiste „mosty w czasie” 

między poszczególny-
mi uwiecznianymi frag-
mentami! Pierwsza próba 
z Księżycem poparta taką 
emocją, jakże przekonująca i motywująca… Tym bar-
dziej że rysunek ten powędrował jako „Szkic Dnia” na 
stronę główną globalnego portalu ASOD.info, poświę-
conego rysunkom astronomicznym. To godne spraw-
dzenia (jedyne!) miejsce, gdzie znajdziemy skatalo-
gowane wg różnych „filtrów” szkice astronomiczne 
nadsyłane z całego świata, wykonane zdaje się każdą 
możliwą techniką. Obowiązkowe miejsce, gdy chce-
my obrazowej odpowiedzi na pytanie: „Jak wygląda 
… przez teleskop?” Na co dzień publikuję swoje prace 
na dwóch rodzimych forach: Astropolis.pl i AstroCD.pl 
oraz na CloudyNights.com. 

Poszukiwania
Staram się w drodze testów dochodzić do własnych, 

ciekawych rozwiązań. Często moje pomysły okazują 
się nietrafione, ale czasem zdarza się znaleźć fajne, 
oryginalne rozwiązania. Nie szukam wzorów do naśla-
dowania, są za to osoby, które w naszym szkicowym 
światku podziwiam. Podziwiam Aleksandra Cieślę za 
każdy pojedynczy obiekt, który nakreślił w swoim 
indywidualnym, bardzo rozpoznawalnym stylu. Po-
dziwiam za to, że w zasadzie „rozruszał” lata temu 
polską scenę szkicu astronomicznego. Pierwszym 
szkicem astronomicznym, jaki w ogóle zobaczyłem, 
był jego rysunek Międzynarodowej Stacji Kosmicz-
nej, i przyznaję, bardzo mnie zadziwił. Do tamtego 
momentu nie pomyślałem, że można łączyć dziedzi-
nę rysunku z astronomią. Uwielbiam twórczość pani 
Eriki Rix, specjalizującej się w wyszukanych i bardzo 
bogatych prezentacjach szkiców Słońca, szczególnie 
protuberancji zapierających dech — wzorowo posłu-
guje się białą kredką! Od strony artystycznej prawdzi-
wym mistrzem dla mnie jest pan Mark Seibold. Jego 
rysunki księżycowych krajobrazów nie dają się opisać 
słowami a jedynie emocjami: wzmożonym biciem 
serca, suchością w gardle, pięknym, przeszywającym 
uczuciem zaspokajania wrażliwości na piękno. Nie-
samowitym zabiegiem stosowanym przez niego jest 

„Zalany” krater Eratostenes. Najjaśniejsze fragmenty narysowałem 
kredką akwarelową, natomiast wszystkie pozostałe odcienie szarości 
klasycznymi kredkami pastelowymi. Bełchatów, 31.07.2013, 4.05– 
–4.40. Newton 11” na Dobsonie, LVW 13 mm na przemian z Antare-
sem Ortoskopowym 6 mm

Zaledwie drugi mój szkic, któremu 
poświęciłem więcej niż godzinę… 
o wiele więcej niż godzinę. Langre-
nus i pobliże. Najdrobniejsze szcze-
góły zarysowałem cienkopisem 
UNI PIN 0,05 mm, głęboką czerń 
skąpanego w cieniu fragmentu 
na lewo od terminatora udało się 
osiągnąć za pomocą czarnego 
markera, natomiast wycieniowana 
reszta to zasługa kredki węglowej 
i wiszera. Sky Watcher 150/750 + 
Antares Ortoskopowy 6 mm. Beł-
chatów, 25.07.2013, 00.20–3.10, 
Seeing w skali Antoniadi: 2
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dorysowanie do gotowego szkicu 
księżycowej powierzchni dodatko-
wego, będącego jego osobistym 
wyobrażeniem naszkicowanego 
wcześniej krajobrazu widocznego 
z powierzchni Księżyca! 

W szkicowaniu krajobrazów 
księżycowych powszechnie uży-
wanym narzędziem są grube, nie-
poręczne kredki pastelowe, któ-
re w skrajności mogą skutecznie 
zniechęcić do rysowania Księżyca. 
Pan Seibold używa ich z ogrom-
nym powodzeniem. Ja nie umiem 
— mnie samego nie zadowalały 
i stąd szeroko zakrojone, popar-
te testami poszukiwanie alterna-
tyw. Jedną z nich są „pastelki”, ale 
w formie klasycznych, drewnianych 
kredek marki Cretacolor. Dostępne 
głównie w odcieniach szarości, 
prócz ekstremum — czerni, dla 
której skutecznym zamiennikiem 
są kredki węglowe firmy Renesans 
— znajdziemy je również w tej 
samej, znanej wszystkim formie 
pospolitych kredek. Węgle te wy-
glądają bardzo charakterystycznie 

ze względu na końcówki mające różne kolory w za-
leżności od twardości materiału węglowego. Błękitna 
końcówka symbolizuje najniższy wskaźnik miękkości. 
Rzadko ich używam z racji dużej kruchości podczas 
rysowania i kłopotliwego ostrzenia, które wręcz de-
wastowało łamliwe „wnętrze” kredki. Jednakże poza 
technicznymi niedogodnościami w użytkowaniu mają 
swoje zalety: otóż miękki węgiel daje nam najgłębszą 
czerń. 

By uzyskać taką głębię twardym węglem, którego 
używam najczęściej, opatrzonym kolorem czerwonym, 
trzeba mocno dociskać go do papieru, jednak warto 
— jest bowiem idealny również do zdecydowanego 
„zalewania” cieniem kraterów, jak i subtelnego cienio-
wania okolic terminatora. Mocna, stabilna wewnętrz-
na struktura pozwoli nam na bardzo swobodne opero-
wanie, bez obaw o wykruszenia. 

„Deesy”
Takie węgle, bez względu na ich kolor, znakomicie 

nadają się do szkicowania obiektów Deep Sky meto-
dą zamierzonego negatywu — rzecz jasna nie bezpo-
średnio a przy pomocy narzędzia zwanego wiszerem. 
To niepozorny, mocno zespolony „zwitek” papieru 
o wyglądzie przypominającym kredki o różnych gru-
bościach. Dzięki swojej delikatnej strukturze dosko-
nale nadaje się do nakładania bardzo cienkich warstw 
materiału (węgla, pasteli), stworzony jest do odwzo-
rowywania na papierze obiektów mgławicowych, ga-
laktyk czy nawet gromad kulistych. W przypadku tych 
ostatnich przed właściwym umiejscowieniem gwiazd 
wchodzących w ich skład warto zasymulować blask 
takiego obiektu — uda się to, gdy od środka, kon-

Mgławica Omega. Ze względu na marną aurę to jedyny szkic, jaki 
udało mi się sporządzić na niedawnym, niesamowitym Zlocie OZMA 
w Niedźwiadach. Wykorzystałem Teleskop Sky Watcher 150/750 
z LVW 8 mm oraz białą kartkę, cienkopis i węgiel na wiszerze. Noc 
8/9 sierpnia

Gromada kulista M13 widoczna przez lornetkę Nikon VII 10×50. Ry-
sowanie lornetkowe „z ręki” jest zdecydowanie jedną z najtrudniej-
szych postaci szkicu sstronomicznego. Ten konkretny szkic wykona-
łem za sprawą ponad stu podniesień lornetki i dzięki temu, chcąc 
nie chcąc, do perfekcji opanowujemy wyszukiwanie szkicowanego 
obiektu. Rysunek wykonany w odwróconych kolorach i w końcowym 
etapie poddany inwersji. Bełchatów, 09.07.2013, 1.40–2.35, Nikon 
VII 10×50, seeing: A2
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centrycznie rozetrzemy odrobinę węgla. Wiszer daje 
nam możliwość nałożenia regularnej i jednocześnie 
bardzo małej ilości węgla, pasteli czy innego materia-
łu, więc przy odrobinie starań otrzymamy obraz zbli-
żony do rzeczywistego dzięki gwarantowanemu przez 
to narzędzie efektowi rozmycia. Prawdę mówiąc, tylko 
za sprawą wiszera przekonałem się do uwieczniania 
obiektów głębokiego nieba. Wcześniej, gdy moim je-
dynym narzędziem był ołówek, rysowanie „deesów” 
było istną katorgą — przez nagminny brak kontroli 
nad kreską. Wiszer jest zbawieniem w swoistej wal-
ce z obiektami Deep Sky. Węgiel przyda nam się do 
szkicowania subtelnych obiektów w „negatywie”, na-
tomiast do szkicowania gwiazd wzorowo spisze się 
czarny cienkopis. Im mniejsza wartość w milimetrach 
— tym lepiej. Ja sam, po niedługim rozpoznaniu trafi-
łem na cienkopis UNI PIN o grubości 0,05 mm — nie 
jest co prawda specjalnie tani, ale jak najbardziej wart 
zakupu. Po przetestowaniu całych zastępów tego typu 
długopisów stwierdzam, że jest idealny do wystukiwa-
nia gwiazdek. Geneza wykorzystania białych cienko-
pisów (właściwie żelopisów) jest bliźniacza, z tym że 
korzystamy z nich na czarnym papierze, wspomaga-
jąc się białym materiałem pastelowym nałożonym na 
wiszer. Zakładając, że jesteśmy już technicznie przy-
gotowani do naszkicowania mgławicy czy galaktyki, 
sam proces najprościej rozpocząć nie od głównego 
obiektu, lecz od charakterystycznych gwiazd w pobli-
żu krańców pola, które obejmuje okular. Dzięki nim 
w prosty sposób ułatwimy sobie orientację w terenie 
i skalę samego rysunku. Niejako do nich dorysowuje-
my resztę gwiazd i dopiero po ich ostatecznym umiej-
scowieniu skupiamy się na właściwym celu obser-
wacji, zaprzęgając nasze pręciki do wychwytywania 
pojedynczych fotonów frunących z obserwowanego 
celu. By zachować w pełnym znaczeniu status szki-
cu obserwacyjnego warto zwracać uwagę na każdy 
drobny szczegół wynikający z charakterystyki użytego 
przez nas sprzętu i oczywiście utrwalać go na rysunku. 
Gdy korzystamy z Newtona, przy jasnych gwiazdach 
pojawiają się refleksy („spajki”) wynikające z obecno-
ści pająka. Refleksy takie są łatwo zauważalne przy 
okazji obserwacji planet i sztuką jest ich nie dostrzec. 
To samo dotyczy aberracji chromatycznej, ale też led-
wo zauważalnych, rozciągniętych w następstwie komy 
gwiazd przy skraju pola widzenia, będących niejako 

Damian Kępiński zawodowo udziela się w ga-
stronomii, ale po pracy z pasją odrzuca pierw-
szą literę, by obcować sam na sam z Wszech-
światem i rysować to, co pozwala dostrzec 
teleskop. Swoje prace publikuje w internecie, 
m.in. można je znaleźć na stronach Astrono-
my Sketch of the Day (asod.info). 

Prezentowane obok zdjęcie autora uchwy-
conego w trakcie procesu twórczego zostało 
wykonane dość przypadkowo przez dziewięcio-
letnią Wiktorię Janowską, która zjawiła się pod 
kopułą zelowskiego obserwatorium i stała się 
jego stałym bywalcem, również rysując…

wyznacznikiem użytego okularu. Każdy drobny szcze-
gół, który zawrzemy w szkicu, zwiększa jego wartość 
edukacyjną, nie tylko ściśle związaną z dokumento-
wanym obiektem, ale też ze specyfiką optyki użytego 
teleskopu i okularu.

Genesis
Niemal równo cykl słoneczny temu, w szkolnej 

ławie, wiele długich lekcji spędzałem na rysowaniu 
graffiti z elementami związanymi z UFO. Odkąd tylko 
sięgam pamięcią, fascynowała mnie sztuka ulicy. Po-
zostało to oczywiście do dziś i kiełkuje wraz z nowymi 
pomysłami na działania w tej materii. W gimnazjum 
miałem przyjaciela, który również rysował, i na nud-
nych lekcjach tworzyliśmy barwne rysunki w klimacie 
ulicznych malowideł, nierzadko okraszone smukłymi 
postaciami z dużą głową i wielkimi, czarnymi ocza-
mi. Z tego czasu pozostały już tylko równie kolorowe 
wspomnienia i same rysunki, jakże bogate w emocje. 

Pierwszą myślą, która pojawiła się, gdy przypomi-
nałem sobie, kiedy po raz pierwszy zainteresowałem 
się niebem, dotyczyła lekcji jeszcze w szkole podsta-
wowej. Była to II lub III klasa. Podczas jednej z lekcji 
na szafie dojrzałem dziwacznie wyglądający globus, 
szary, jakiś potargany i zniszczony. To był nasz poczci-
wy Księżyc… Mimo że utrwalił się w mojej pamięci, 
wtedy jeszcze nie wzbudzał we mnie szczególnych 
emocji. Po bardziej dogłębnym przeszukaniu pamięci 
natrafiłem na scenkę z czasów, gdy byłem u mojej 
babci we wsi Podwody, z dala od miasta. Siedząc na 
podwórku, jakiegoś ciepłego, późnego wieczora usły-
szałem głośne hałasy dochodzące z nieba. Za moment 
zza drzew wychylił się nisko lecący, migocący różnymi 
kolorami ogromny helikopter. Z relacji babci już teraz 
wiem, że wykrzykiwałem „Helhoptel! Helhoptel!” Jak-
że mnie zaciekawił! Śledziłem go wzrokiem i gdy wzbił 
się do zenitu, dostrzegłem jakieś pojedyncze punkci-
ki na niebie. Śmiem teraz twierdzić, że to była Wega 
z fragmentem Letniego Trójkąta! 

To było 20 lat temu! Przeżywam właśnie z Astro-
nomią „porcelanowe gody”. Jest co prawda bardzo 
stara, ale tym bardziej fascynująca. Portretowanie jej 
różnych twarzy to doprawdy mistyczne zajęcie, naj-
piękniejsze, jakie mogłem sobie wyobrazić! Choć były 
ciche lata, nie zdradziłem jej ani razu. Romansuję je-
dynie z meteorologią, ale o tym ciiiiiii… 
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Ciekawe strony internetowe…

Urania

Historyczne zdjęcia 
Kosmosu
4 września br. University College w Londynie udostępnił 
w internecie pod adresem http://www.ucl.ac.uk/
maps-faculty/space-history część znajdującej się w jego 
posiadaniu kolekcji bezcennych historycznych obrazów 
powierzchni planet uzyskanych w trakcie pierwszych misji 
kosmicznych Dostępna jest również niezwykle dokładna 
mapa Księżyca sporządzona przez Waltera Goodacrea’a 
w roku 1910 – kopia mapy ma rozmiar około 400 
megapikseli. W pionierskich czasach badań kosmicznych, 
kiedy nie istniał jeszcze internet, NASA rozsyłała kopie 
zdjęć uzyskanych w trakcie misji kosmicznych jedynie do 
siedmiu instytucji poza granicami Stanów Zjednoczonych. 
Jedną z nich był właśnie University College w Londynie. 
Kolekcje te powiększały się również w ramach własnej 
działalności poszczególnych instytucji. Pod proponowanym 
adresem znajduje się jedynie niewielka ilość zeskanowanych 
(w wysokiej rozdzielczości) bardzo dobrej jakości zdjęć, ale 
odnośniki do oryginalnych stron internetowych archiwów 
poszczególnych misji pozwalają na dostęp do większej 
ilości materiałów. Oprócz wspomnianej już mapy Księżyca 
możemy zobaczyć słynne zdjęcie Ziemi widocznej z orbity 
wokółksiężycowej (Lunar Orbiter, rok 1966 – wykonane trzy 
lata przed lądowaniem Apollo 11 na Księżycu). Również 
Mars i księżyce Jowisza, Ganimedes oraz Io mają tutaj 
swoje kąciki. Na koniec trzeba wspomnieć o wynikach 
radzieckich misji Wenera 13 i 14 – zdjęciach wykonanych na  
powierzchni Wenus jak i radarowej mapie części powierzchni 
planety.

Roman Schreiber

28 4/2013

Przykład oryginalnego zdjęcia sprzed 20 lat (po prawej) i jego cyfro-
wa rekonstrukcja, jaką możemy znaleźć na wyżej opisanych stronach 
internetowych
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galeria astrofotografia amatorska

Koniunkcja planet: Merkurego (najwyżej), Jowisza (po lewej) i Wenus 26 maja 2013 r. nad jeziorem Żędowo k. Szubina (Nikon D700, 175 mm, 
F/5.6, 2 s, ISO 200, godz. 21.30). Fot. Marek Nikodem

W styczniu, kiedy Słońce było w peryhelium, 
czyli najbliżej Ziemi, odległość naszej plane-
ty od Słońca wyniosła 147,1 mln kilometrów. 
Wtedy to właśnie wykonałem zdjęcie Słońca 
(po lewej), w nadziei, że w lipcu uda mi się wy-
konać następne, i porównać wielkość kątową 
naszej gwiazdy w skrajnych położeniach. Naj-
dalej od Ziemi czyli w aphelium Słońce zna-
lazło się piątek 5 lipca o godz. 17. Oba ciała, 
dzielił wtedy dystans 152,1 mln km, jednak 
Słońce wyszło zza chmur dopiero następnego 
dnia (po prawej). Zdjęcia wykonałem „z ręki”, 
przystawiając aparat Canon A580 do okularu 
teleskopu Tal 100RS (refraktor 100/1000, 
okular 24 mm).  

Mariusz Rudziński
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W skrócieorion.pta.edu.pl

Sonda IBEX wykryła 
zmianę kierunku wiatru 
międzygwiazdowego

Amerykańska sonda IBEX wykryła, 
że neutralne atomy helu wlatujące do 
Układu Słonecznego z przestrzeni mię-
dzygwiazdowej czynią to z innego kierun-
ku niż obserwowano do tej pory. Wyniki 
opublikowano w czasopiśmie Science. 
W badaniach wzięli udział Polacy.

Układ Słoneczny przemieszcza się 
przez obłok materii międzygwiazdowej 
z prędkością 23 km/s. Wyniki pomiarów 
kierunku wiatru międzygwiazdowego po-
chodzącego z tego obłoku, dokonane za 
pomocą sondy IBEX, różnią się od podob-
nych badań sondy Ulysses w latach 90. 
Różnica ta skłoniła zespół IBEX do prze-
analizowania danych z aż 11 sond ko-
smicznych od roku 1972 do 2011. Wnio-
sek z tej analizy jest następujący: w ciągu 
ostatnich 40 lat wiatr międzygwiazdowy 
zmienił kierunek o 6,8°, z możliwym błę-
dem wyniku 2,4°.

Uważamy, że bardzo prawdopodob-
ne jest, iż kierunek wiatru międzygwiaz-
dowego się zmienił. Przypuszczamy, że 
zmianę tę można wyjaśnić turbulencja-
mi w obłoku międzygwiazdowym otacza-
jącym Słońce — mówi dr Priscilla Frisch 
z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniiwersy-
teu Chicago, kierująca zespołem badaw-
czym.

W badaniach wzięli udział polscy na-
ukowcy z Centrum Badań Kosmicznych 
PAN w Warszawie — prof. Maciej Bzowski 
oraz mgr Justyna Sokół. Ich udział polegał 
na ocenie historycznych obserwacji ze 
starszych sond  pod kątem przydatności 

do zastosowania w nich mo-
delowania tempa jonizacji 
gazu w heliosferze. Dzięki 
pracy Justyny Sokół istnieje 
wiarygodny model zmiany 
w czasie tempa jonizacji helu 
od 1948 r. do chwili obecnej. 
Proces ten jest bardzo istot-
ny dla opisywanych badań, 
bowiem sondy prowadziły 
obserwacje różnymi technika-
mi i ewentualny błąd mógłby 
mieć duży wpływ na końcowy 
wynik. Polacy uczestniczyli też 
w statystycznej analizie wyni-
ków, czyli w najważniejszym 
etapie projektu.

Sonda IBEX (Interstellar 
Boundary Explorer) zosta-
ła wystrzelona przez NASA 
w 2008 r. Zadaniem projek-
tu są badania interakcji po-
między wiatrem słonecznym 
a ośrodkiem międzygwiaz-
dowym na krańcach Układu 
Słonecznego. Misją kieruje 
Southwest Research Institute 
w San Antonio, we współpra-
cy z międzynarodowymi partnerami, w tym 
z polskim Centrum Badań Kosmicznych 
PAN.

Krzysztof Czart
Źródło: Southwest Research Institute/
NASA/Science

Społecznościowy projekt 
Einstein@home  
odkrył 24 pulsary

Połączona moc obliczeniowa tysięcy 
prywatnych komputerów PC biorących 

udział w projekcie Ein-
stein@home pomogła 
astronomom w odkryciu 
24 nieznanych wcze-
śniej pulsarów w Drodze 
Mlecznej.

Udało się to dzięki 
zastosowaniu nowych 
metod analizy danych 
do zestawu archiwalnych 
danych z radioteleskopu 
CSIRO Parkes w Australii. 
Po wytypowaniu kandy-
datów na pulsary astro-
nomowie użyli radiote-
leskopów Parkes, Lovell 
Telescope i Effelsberg 
do przeprowadzenia 
bardziej szczegółowych 
obserwacji obiektów. 
Okazało się, że sześć 
spośród odkrytych pulsa-
rów znajduje się w ukła-
dach podwójnych, a je-

Ruch Układu Słonecznego w lokalnym obłoku materii.  
Źródło: NASA/Adler/U. Chicago/Wesleyan 

den z obiektów ma nietypowo długi okres 
orbitalny aż 940 dni.

Do tej pory w projekcie Einstein@home 
wzięło udział ponad 340 tys. osób, co 
plasuje go w gronie największych przed-
sięwzięć tego typu na świecie. Jak poda-
ją opiekunowie projektu, każdego dnia 
50 tys. wolontariuszy oddaje nieużywany 
czas pracy swoich 200 tys. komputerów 
na rzecz obliczeń Einstein@home. Łącz-
nie projekt dysponuje mocą obliczeniową 
około 860 teraflopów na sekundę, czyli 
porównywalną z najszybszymi superkom-
puterami na świecie. Analiza archiwalnych 
danych z Parkes zajęła 8 miesięcy, a dla 
porównania pojedynczy procesor potrze-
bowałby na to ponad 17 tys. lat.

Einstein@home analizuje od 2005 r. 
dane z detektorów fal grawitacyjnych 
LIGO-Virgo-Science Collaboration (LVC) 
w poszukiwaniu fal grawitacyjnych od 
szybko obracających się gwiazd neutro-
nowych. Od roku 2009 poszukuje do-
datkowo pulsarów radiowych w danych 
obserwacyjnych z Obserwatorium Arecibo 
w Puerto Rico oraz z australijskiego ra-
dioteleskopu CSIRO Parkes. Pierwszego 
odkrycia pulsara radiowego dokonano 
w ramach projektu w roku 2010, a do tej 
pory odkryto przy jego udziale 50 tego 
typu gwiazd. W roku 2011 do poszukiwań 
dodano także pulsary gamma, które są 
wyszukiwane w danych z satelity Fermi. 

Krzysztof Czart
Źródło: Instytut Maxa Plancka ds. Fizyki 
Grawitacyjnej i Radioastronomii (Instytut 
Alberta Einsteina)

Trzy radioteleskopy (Parkes, Lovell Telescope, Effelsberg) użyte 
do potwierdzenia odkrycia 24 pulsarów przez społecznościowy 
projekt obliczeń rozproszonych Einstein@home. Źródło: CSIRO/
Jodrell Bank/Anthony Holloway/MPIfR/Norbert Tacken
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W skrócie

Zaćmienie Słońca przez Fobosa (zdjęcia z łazika Curiosity). Źródło: NASA/JPL-Caltech/Malin 
Space Science Systems/Texas A&M Univ.

Marsjańskie struktury 
erozyjne ukazują ciekawą 
przeszłość planety

Sonda Europejskiej Agencji Kosmicz-
nej Mars Express wykonała za pomocą 
wysokiej rozdzielczości kamery stereo 
(HRSC) serię zdjęć okolic krateru Bec- 
querel w obszarze Arabia Terra na Marsie. 
Jest to obszar przejściowy między połu-
dniowymi wyżynami i północnymi nizinami 
planety.

Nazwa krateru wywodzi się od Henri 
Becquerela, francuskiego fizyka i współ-
odkrywcy zjawiska promieniotwórczości. 
Krater, największy w okolicy, ma średnicę 
167 km i głębokość około 3,5 km. We 
wnętrzu znajdują się kolejne kratery, 
przez co jego dno ma złożoną strukturę 
powierzchni.

Bardzo intrygujący jest znajdujący się 

Zaćmienie Słońca  
sfotografowane  
przez łazik Curiosity

NASA opublikowała zdjęcia zaćmienia 
Słońca przez księżyc Fobos, wykonane 
z powierzchni Marsa przez łazik Curiosity. 
Zaćmienie nastąpiło 17 sierpnia 2013 r. 

Zdjęcia zostały wykonane przez tele-
obiektyw kamery Mastcam, pracującej na 
pokładzie łazika Curiosity. Przedstawiają 
Fobosa przechodzącego na tle tarczy Słoń-
ca. Księżyc nie zakrył Słońca w całości, 
w związku z tym zaćmienie to można przy-

Uran ma planetoidę trojańską
Astronomowie z Kanady i Francji odkryli, 

że Uran posiada planetoidę trojańską. Wy-
niki badań obiektu oznaczonego jako 2011 
QF99 ukazały się w czasopiśmie Science.

Planetoidy trojańskie charakteryzują 
się tym, że poruszają się wokół Słońca na 
orbicie związanej z planetą, w okolicy spe-
cjalnych punktów nazywanych punktami 
libracyjnymi albo punktami Lagrange’a. 
Najwięcej tego typu planetoid posiada 
Jowisz (kilka tysięcy), a pojedyncze trojań-
skie asteroidy mają też Neptun, Mars i Zie-
mia. Teraz do tego grona dołączył Uran.

Planetoida 2011 QF99 została odkryta 
na zdjęciach wykonanych 24 października 
2011 r. za pomocą 3,6-m teleskopu CFHT. 
Ma około 60 km średnicy. Jej związek 
z Uranem jest przypuszczalnie tymczaso-
wy i trwa najwyżej od kilkuset tysięcy lat. 
Gdy upłynie kilka milionów lat obiekt praw-
dopodobnie wyzwoli się z tego rodzaju 
wpływu grawitacji Urana.

Naukowcy przeprowadzili symulację 
ciał Układu Słonecznego obejmującą 
planetoidy trojańskie i stwierdzili, że po-
pulacja tymczasowych obiektów tego 
typu powinna być większa niż do tej pory 
się uważało. Nieoczekiwanie nasz model 
przewiduje, że w dowolnej chwili czasu 
trzy procent rozproszonych obiektów po-
między Jowiszem, a Neptunem, powinno 
mieć orbity związane z Uranem lub Nep-
tunem — powiedział Mike Alexandersen 
z kanadyjskiego University of British Co-
lumbia, główny autor publikacji w Science.

Krzysztof Czart
Źródło: Science/University of British Columbia

Fragment symulacji orbity planetoidy 2011 QF99 na tle orbit planet Układu Słonecznego. 
Źródło: Mike Alexandersen/University of British Columbia

pisać do kategorii zaćmień obrączkowych. 
Zamieszczone trzy zdjęcia zostały wykona-
ne w odstępie 3 s 17 sierpnia 2013 r., pod-
czas 369 dnia pobytu sondy na Marsie.

Fobos jest większym z dwóch księ-
życów Marsa, ale w porównaniu z natu-
ralnym satelitą Ziemi to mały obiekt. Ma 
wymiary 26,8 × 21 × 18,4 km. Jego od-
biegający od kulistego kształt wyraźnie 
widać na zdjęciach z zaćmienia. Fobos 
został odkryty w 1877 r. przez amerykań-
skiego astronoma Asapha Halla, który od-
krył także drugi księżyc — Dejmosa. 

Obserwacje Fobosa i Dejmosa przez 
Curiosity i starszy łazik Opportunity po-
magają naukowcom w dokładniejszym 
zbadaniu własności księżyców Marsa. 
W momencie obserwowanego zaćmienia 
pozycja Fobosa względem centrum tarczy 
słonecznej była o dwa do trzech kilome-
trów bliższa niż przewidywały obliczenia.

Krzysztof Czart

Dżety przyczyną braku  
gazu w galaktykach?

Dżety z supermasywnych czarnych 
dziur mogą być przyczyną braku gazu 
w niektórych galaktykach. Tak przynaj-
mniej wskazują wyniki obserwacji prze-
prowadzonych za pomocą ogólnoświato-
wej sieci radioteleskopów VLBI. 

Astronomowie od dawna zastanawiali 
się, dlaczego wiele galaktyk we Wszech-

urania.pta.edu.pl

świecie wydaje się nie posiadać dużych 
zasobów gazu, przez co nie mogą tworzyć 
nowych gwiazd. Obserwowano już szybkie 
wypływy gazu z galaktyk, ale nieznany był 
ich mechanizm.

Naukowcy z Holandii, Węgier i Włoch 
przeprowadzili obserwacje jądra galakty-
ki 4C12.50, odległej od nas o 2 mld lat 
świetlnych. Badaczom udało się ustalić 
położenie wypływu gazu i określić pręd-
kość, z jaką opuszcza galaktykę. Pręd-
kość ta wynosi 1000 km/s. Mimo bardzo 
silnego oddziaływania dżetu plazmy, który 
wypycha gaz, temperatura gazu jest ni-
ska, co stanowi pewną niespodziankę. 
Niespodzianka ta może okazać się wytłu-
maczeniem braków gazu w niektórych ga-
laktykach, gdyż właśnie chłodny gaz jest 
podstawowym składnikiem budulcowym 
nowych gwiazd, a w przypadku 4C12.50 
jest on usuwany z galaktyki.

Krzysztof Czart
Źródło: Science/ASTRON.
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Topografia krateru Becquerela. Źródło: ESA

w jego wnętrzu spory kopiec, doskonale 
widoczny na ilustracjach topograficznych 
i trójwymiarowych. Wznosi się on na około 
kilometr nad dno krateru i składa się z se-
tek jasno zabarwionych warstw osadów ze 
skał siarkowych o grubości kilku metrów. 
Możliwe, że kiedyś całe dno krateru wypeł-
niały takie osady, jednak z biegiem czasu 
zostały one zerodowane przez wiatr.

Podobne osady skał siarkowych znaj-
dują się na całym obszarze Arabia Terra, 
wliczając w to ściany kraterów. Przypusz-
cza się, że te same zjawiska zachodziły 
w całym regionie. Jedna z popularniejszych 
teorii zakłada, że następowały spore zmia-
ny w nachyleniu osi obrotowej Marsa, wpły-
wając na zmiany klimatu, objawiające się 
w grubości i powtarzalnych wzorach znaj-
dowanych w warstwach osadowych, a tak-
że w późniejszym powstrzymaniu erozji.

Osady powstały najprawdopodobniej 
3,8—3,5 mld lat temu, w czasie gdy Mars 
ewoluował z ciepłego i wilgotnego świa-
ta w suchą i zimną planetę, znaną nam 
współcześnie. Głównym czynnikiem ero-
dującym powierzchnię pozostał wiatr, co 
uwidacznia się przez charakterystyczne 
wydmy i ciemne osady, możliwe, że wul-
kanicznego pochodzenia. Na zdjęciach 
uzyskanych przez sondę widać szeroką, 
ciemną smugę. Złożona topografia wpły-
nęła na to, że wewnątrz kraterów pył był 
znacznie mniej podatny na działanie wia-
tru niż odsłonięte równiny wokół.

Zjawiska erozji ciągle zachodzą na 
Marsie. Szczegółowe badania wzorów 
osadów naniesionych przez wiatry mogą 
przynieść kolejne interesujące odkrycia 
dotyczące historii Czerwonej Planety.

Wieńczysław Bykowski
Źródło: ESA Ciemne osady naniesione przez wiatr. Źródło: ESA

Kopiec we wnętrzu krateru. Źródło: ESA
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Piknik pod gwiazdami, 
Grodziczno, 12–17 lipca

Gwiazdy nad Grunwaldem
Okazuje się, że można 

popularyzować astronomię nie tylko 
w obserwatoriach czy planetariach, 
ale nawet przy okazji plenerowych 
inscenizacji historycznych. Np. 
podczas tegorocznej rocznicy 
zwycięstwa pod Grunwaldem można 
było zobaczyć przez teleskop plamy 
na Słońcu. Wszystko to miało 
miejsce w ramach „Pikniku pod 
gwiazdami” zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie „Instytut Ekoprussia” 
przy współpracy Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznego 
w Grudziądzu. 

Zasadnicza część Pikniku 
odbywała się w Zespole Szkół 
w Nowym Grodzicznie (warmińsko-
-mazurskie). Codziennie wieczorem 
odbywały się nieodpłatne pokazy 
nieba przez teleskopy. Ogromne 
zainteresowanie mieszkańców 
okolicznych miejscowości było miłym 
zaskoczeniem dla organizatorów. 
Wiele osób, w tym liczni urlopowicze 
i turyści, przyjeżdżało z terenu całego 
powiatu nowomiejskiego i uczestniczyło 
w zajęciach wielokrotnie. Gwiazdy 
zobaczyło ponad 2000 osób! Podczas 
obserwacji nie zabrakło miniwykładów 
opisujących obserwowane obiekty. 
Organizacja pokazów była bardzo 
sprawna — dobre nagłośnienie, 
wielki ekran, na którym wyświetlano 
zapierające dech w piersiach obrazy 
nieba wykonane głównie przez 
Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Przez 
pierwsze dwa dni Pikniku pogoda nie 
rozpieszczała miłośników nieba. Na 
szczęście organizatorzy przygotowali 
alternatywne zajęcia. Ulewny deszcz 
zmusił do realizacji „planu B”, jakim były 
pokazy i projekcje upowszechniające 
astronomię pod dachem mieszczącej 
się obok sali gimnastycznej. Żywego 
Saturna doskonale zastąpiła oglądana 
przez teleskop… „Uraniaˮ zawieszona 
na tablicy do koszykówki. Uczestnicy 
mieli możliwość nauczenia się 
obsługi nowoczesnych teleskopów 
i specjalistycznego oprogramowania do 
symulacji zjawisk na niebie. Dodatkowo, 
każdy uczestnik otrzymał w prezencie 
obrotową mapę nieba! 

Wakacje pod gwiazdami

Piknik trwał każdego dnia od rana do 
późnej nocy. W ciągu dnia prowadzono 
obserwacje Słońca. Używano do 
tego aż trzech różnych przyrządów: 
teleskopu Coronado z filtrem 
H-alpha do obserwacji protuberancji, 
spektroskopu pokazującego widmo 
Słońca oraz refraktora w modzie 
projekcji na ekran. Hitem pokazów 
dziennych miało być przenośne 
planetarium. Niestety, w planetarium 
nie można było zobaczyć symulacji 
nocnego nieba, a repertuar ograniczył 
się do dwóch filmów dla dzieci. 

W czasie spotkań najcenniejsze 
były dyskusje i interakcje uczestników 
z prowadzącymi pokazy astronomami. 
Można było podyskutować z nimi na 
każdy temat związany mniej lub bardziej 
z Kosmosem. Sukces „Pikniku pod 
gwiazdami” w Grodzicznie pokazuje, 
jak ważna jest „praca u podstaw”. 
Zapotrzebowanie na prawdziwą wiedzę 
astronomiczną na wsi, w dobie zalewu 
trudno weryfikowalną informacją 
z internetu,  okazało się ogromne. 
Piknik był finansowany przez Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich przy 
wsparciu miejscowej gminy i wójta. 
Stowarzyszenie „Instytut Ekoprussia” 
zapowiedziało organizację kilku 
następnych pikników w przyszłym roku. 

Aleksandra Wołowska

Bieszczady, Stężnica, 9–12 maja

Lubelski jubileusz 
w Bieszczadach 

Po długich oczekiwaniach wreszcie 
nadszedł dzień wyjazdu na X 
Wiosenny Zlot Miłośników Astronomii 
organizowany przez lubelski oddział 
PTMA. 

Czwartek rano, godzina około 
szóstej. Wstaję po cichu, żeby 
nie zbudzić dziecka. Sprawdzam 
jeszcze raz, czy graty spakowane. 
Jak zwykle po głowie krążą pytania, 
czy wszystko zabrałem ? Aparaty 
są? Złączki? Zasilanie? Ładowarki? 
Nawet nie mając dużego zestawu 
obserwacyjno-fotografującego, ilość 
potrzebnych gadżetów do zabrania 
jest ogromna. Jak czegoś człowiek nie 
zabierze — trudno, koledzy poratują! 
Zanoszę wszystko do samochodu, 
jeszcze łyk kawy i można jechać. 
Trasa liczy jakieś 230 km, to niewiele 
w porównaniu do innych zlotowiczów, 
którzy muszą przejechać nawet 
700 km. I przyjeżdżają z całej Polski: 
Gdańsk, Tczew, Warszawa, Lublin, 
Katowice, Zakopane, Kraków — to tylko 
te największe — gros zlotowiczów jest 
z mniejszych miast i miasteczek.

Tym razem to Zlot szczególny — 
nowe miejsce, dużo nowych twarzy 
i ta niepewność… Jak będzie? 
Czy dopisze pogoda? Na miejsce 
imprezy organizator wybrał Stężnicę, 
Ośrodek Natura Park znajdujący się 
w Bieszczadach niedaleko Baligrodu. 
No to zobaczymy!

Trasa mija szybko, po trzech 
godzinach jazdy jestem na miejscu. 
Dojeżdżając pod Biuro Zlotu, widzę, 
że część uczestników dotarła już 
wcześniej. Wychodzę z samochodu, 
witam się z przybyłymi i idę do po 
identyfikator. W tym miejscu następuje 
ten szczególny moment radości — 
spotkanie z tymi, którzy przyjeżdżają 
od wielu lat, jak i z tymi, którzy są po 
raz pierwszy na podobnym zlocie. 
Pierwszy dzień upływa na wspólnych 
rozmowach, rozpakowaniu sprzętu 
i przygotowaniu do nocnego podboju 
nieba.

Od razu widać, że pogoda dopisze, 
wszyscy rozchodzą się na łąkę 
i ustawiają sprzęt do astrofotografii 
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zloty, obozy, warsztaty

oraz obserwacji wizualnych. Noc jest 
piękna, niebo w Stężnicy pokazało 
pazurki! Obserwujący przez teleskopy 
entuzjastycznie wykrzykują kolejne 
złapane „eMki”, astrofotografowie 
prawie w milczeniu krzątają się obok 
swoich zestawów, spoglądając od 
czasu do czasu na ekrany laptopów. 
Tak mijają trzy noce, które dały 
uczestnikom wiele radości i satysfakcji.

Szczególnym momentem było 
wręczenie „Złotych Identyfikatorów”, 
które uprawniają do bezpłatnego 
uczestnictwa w kolejnych zlotach. 
Uhonorowane zostały dwie osoby; 
pierwszą z nich była Kasia Maksym, 
żona naszego zmarłego Kolegi 
i Przyjaciela Pawła Maksyma, drugą 
byłem… ja, co zaskoczyło mnie 
niesamowicie! Niewątpliwą atrakcją, 
z okazji 10-lecia było pieczone prosię 
oraz piwo z beczki. Tradycyjnie 
podczas bieszczadzkich zlotów 
odbywa się konkurs dla początkujących 
miłośników astronomii. Ideą konkursu 
jest to, aby młodzi miłośnicy astronomii 
mogli wygrać swój pierwszy sprzęt 
obserwacyjny — głównymi nagrodami 
w konkursie są teleskopy, lornetki, ale 
też książki i literatura astronomiczna. 
W tym miejscu muszę złożyć 
podziękowania sponsorom nagród 
(m.in. Astromarket, Astrozakupy, Allsky, 
Teleskopy.pl, Delta Optical, „Uraniaˮ). 
Nie można zapomnieć również 
o prelekcjach naszych kolegów, którzy 
z ogromną pasją opowiadali o swoim 
astronomicznych zainteresowaniach. 
Wystarczy wspomnieć o takich osobach 
jak Andrzej Skoczewski, Szymon 
Ozimek, Dariusz Bobak i wielu innych. 

Krzysztof Zbroszczyk

III Astroshow Delta Optical, 
Spała, 29 sierpnia –1 września

Przyjaciółka Plejad
„Co ja robię tu?”

Mówi się, że przypadek rządzi 
światem, a jednocześnie podobno 
nic nie dzieje się przypadkiem. Mój 
przyjazd na III Astroshow pokazuje, 
że oba te, tylko pozornie sprzeczne, 
powiedzenia mogą być prawdziwe. Jak 
zatem trafiłam do Spały ? Odpowiedź 
jest prosta: przypadkiem! Szukałam 
mikroskopu do dalszego podglądania 
i fotografowania ulubionych „robalków”, 
gdy w oko wpadło krótkie ogłoszenie 
na stronie Delta Optical i zapadła 
błyskawiczna, spontaniczna decyzja: 
jadę! Musiała być szybka. Za kilka 
dni koniec rejestracji, a ja w głuszy 
z aparatem tropię kolejne fotokadry 
mikroświata, więc krótki czas powrotu 
przed ekran komputera z internetem 
zaraz (szczęśliwie) dobiegnie końca. 
Zapisuję się, robię przelew i ruszam 
w dalszą drogę. Klamka zapadła. 

Miesiąc później, wbrew tysiącom 
czyhających codziennych spraw 
i obowiązków, mknę do Spały. W głowie 
kotłują się niespokojne myśli:  co ja 
robię? Przecież to zlot dla pasjonatów. 
Amatorów, ale astronomów (sic!). A ja? 
Nie raz z rozmarzeniem zapatrzona 
w niebo na pełnym morzu, walcząca 
z sekstantem na fali, kręcąca się 
wokół mapki nieba, która oglądana 
z każdej strony nigdy złośliwie nie 
chciała pasować do tego co nad głową, 
rozpaczliwie próbująca zapamiętać 
nazwy i konstelacje, by po chwili 
w głowie został tylko osamotniony 
Deneb… i już. Jednym słowem, 
poza naturalną dla Homo sapiens 
ciekawością świata, zupełny laik.  

 W takich chwilach człowiek 
przypomina sobie, co mawiają Anglicy: 
„Curiosity killes the cat” (Ciekawość 
zabija kota). Nie bez przyczyny jednak 

to powiedzenie nie ma swojego 
odpowiednika w języku polskim. 
Kierując się w stronę rejestracji, 
powtarzam sobie, że przecież 
astronomowie nie gryzą. Chyba…

Już kilka pierwszych chwil 
i spotkań na zlocie szybko pokazało, 
że wszelkie wątpliwości i obawy były 
bezzasadne. Nawet ktoś, komu wielka 
litera M z numerem bardziej kojarzy 
się z systemem klasyfikacji wielkości 
polskich mieszkań niż z jakimkolwiek 
obiektem głębokiego nieba, szybko 
odnalazłby się w Spale dzięki pomocy 
i życzliwości organizatorów oraz innych 
uczestników zlotu. Zaraźliwa pasja 
i entuzjazm to jednak tylko przedsmak 
III Astroshow. Oto jak było.
Fakty i liczby
	Lokalizacja — pensjonat „Zacisze” 
(czy Tomaszów Mazowiecki musi być 
aż tak oświetlony?!)
	Liczba uczestników ~100
	Impreza towarzysząca: Letnia 
Szkoła Mikroskopii
	Gość specjalny: Mirosław 
Hermaszewski, którego prezentacja, 
bogata w osobiste spostrzeżenia 
i wspomnienia,  zaciekawiła wszystkich 
bez względu na wiek i doświadczenie. 
Na zakończenie, w miarę zmniejszania 
się kolejki po autografy, lawinowo 
rosła liczba poetyckich dedykacji 
i podpisanych kalendarzy.
	Najciekawsza obserwacja: bolid 
widoczny 31.08., po godzinie 20.00 
(Ci, którzy zagadali się przy piwie 
i grillowych smakołykach, mieli okazję 
zobaczyć zdjęcia ściągnięte na 
gorąco przez Przemysława Żołądka 
— prezesa Pracowni Komet i Meteorów 
w Warszawie).
	Liczba wykładów/warsztatów/
prelekcji: ponad 10 
	Konkurs fotograficzny z nagrodami 
	I oczywiście 3 całonocne 
obserwacje (miedzy chmurami), którym 
towarzyszyły, podane w przystępny 
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Wakacje pod gwiazdami

sposób, informacje o widzianych 
obiektach.

Główną atrakcją, bez względu 
na stopień zaawansowania, 
była  bezproblemowa możliwość 
wypożyczenia i przetestowania 
sprzętu. Oprócz pełnego asortymentu 
teleskopów, montaży azymutalnych 
i paralaktycznych, filtrów, okularów, 
lunet i lornetek, nie zabrakło również 
prezentacji noktowizorów i kamer 
termowizyjnych. Przy doborze sprzętu 
można było  liczyć na fachową 
pomoc, a specjalne wieczorne 
warsztaty Marcina Cikały (kierownik 
Obserwatorium Astronomicznego 
im. Tadeusza Banachiewicza na 
Lubomirze)  wyjaśniły początkującym, 
jak przygotować do obserwacji 
swój pierwszy teleskop.  Słuchacze 
dowiedzieli się m.in., że system GoTo 
szybko i bez wysiłku doprowadzi 
ich do wybranego obiektu. Ale czy 
to nie odbiera całej przyjemności 

i satysfakcji z poszukiwań?  To chyba 
jedyne pytanie, z którym każdy musi 
zmierzyć się samodzielnie, bo na 
wszystkie inne organizatorzy już dali 
wyczerpującą odpowiedź. Chociaż 
pogoda nie rozpieszczała, a kolejne 
nieprzespane noce (mimo non stop 
dostępnej kawy) próbowały sklejać 
powieki, „dobsony” twardo nie dawały 
za wygraną. Dzięki temu pierwszy raz 
zobaczyłam na własne oczy gromadę 
kulistą (!!!), kilka galaktyk i… kolejne…, 
a w miarę wydłużania się listy każdy 
następny obiekt fascynował bardziej 
niż poprzedni.  Laikowi mało potrzeba 
do pełni szczęścia, ale kto uważa, że 
„diamonds are the girls best friends” 
na pewno nie widział Plejad przez 
teleskop. Okazuje się, że nocne niebo 
pełne jest „stworów przeróżnych”, 
między którymi udało się dostrzec 
nawet zagubioną Miotłę Czarownicy 
(Cirrus).

Per aspera ad astra
Astrofotografia. Główna motywacja 

mojego przyjazdu do Spały. Dla 
tych, którzy jak ja, wyznają zasadę, 
iż dzień bez fotografii jest dniem 
straconym, stworzono możliwość 
zetknięcia się bliżej z jej niewątpliwie 
wymagającą dziedziną, jaką jest 
uwiecznianie obiektów na niebie. 
Aby każdy mógł zrobić swój pierwszy 
krok, doświadczeniami dzielili się 
m.in. Jerzy Krug, Janusz Wiland 
(na zdjęciu ze swoim zdumiewającym 
montażem z drewna), Artur i Tomasz 
Świerczewscy. Olśniewające 
rezultaty można było podziwiać 
na sprezentowanym uczestnikom 
kalendarzu Delta Optical1. W gąszczu 
faktów, technik i różnych podejść do 
zagadnienia pewne wydaje się tylko 
to, że (cytuję): „astrofotografia to 
1 Czynimy starania, by ten Kalendarz mógł 
być upominkiem dla naszych prenumerato-
rów w 2014 roku (Red.)

BOLID „KOWIESY” z 31 lipca 2013 r.
Późnym wieczorem, w sobotę 31.07.2013 niezbyt pogodne 

i zamglone niebo niespodziewanie rozświetlił bolid o bardzo du-
żej jasności.  Zjawisko pojawiło się na niebie o godz. 21.23.55 UT 
(23.23.55 CWE). 

Bolid był tak jasny, że w wyraźny sposób rozświetlił niebo 
i teren w sposób porównywalny z Księżycem w pełni, stąd też 
wizualne oceny jasności sięgają –12 magnitudo. Zjawisko obser-
wowane z miejscowości Spała, gdzie akurat trwał zlot astrono-
miczny „Delta Optical Astroshow”, pojawiło się na północnym za-
chodzie i przebyło znaczną cześć nieba w kierunku wschodnim, 
rozświetlając chmury na intensywnie zielony kolor. 

Podczas przelotu zaobserwowano co najmniej 2 fragmen-
tacje. W przybliżeniu po dwóch minutach słyszalny był głuchy 
słumiony huk spowodowany nadejściem niezbyt silnej fali ude-
rzeniowej. Zjawisko zostało zarejestrowane przez 4 stacje sieci 
bolidowej PFN znajdujące się na Mazowszu i Lubelszczyźnie 
(w pozostałej części kraju niebo było zachmurzone). Jedna ze 
stacji zarejestrowała widmo zjawiska, które zostanie wykorzysta-
ne do analizy własności fizyko-chemicznych meteoroidu.

Bolid wszedł do atmosfery z obserwowaną prędkością powy-
żej 20km/s i osiągnął maksymalną jasność w okolicach miejsco-
wości Kowiesy na południe od Warszawy. Orbita obiektu, który 
spowodował bolid ma mimośród około 0,6 i aphelium w głównym 
pasie planetoid. Ze względu na znaczne zachmurzenie nieba 
obrazy bolidu na kamerach CCTV są nieco zniekształcone, co 
utrudnia precyzyjną analizę tego przypadku.

Przemysław Żołądek, PKiM
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zloty, obozy, warsztaty

walka o każdy foton”, „pokaż mi swoje 
widmo, a powiem Ci kim jesteś”, „łatwo 
nie będzie”, „ależ to piękne!”. Gdzieś 
na marginesie notatek pozostała 
jedna osobista refleksja: czy zamiast 
alignować i stackować nie możemy 
wyrównywać i nakładać 2?  

Koniec i początek
Myślę, że w pamięci 

uczestników i gości dnia otwartego 
(zorganizowanego w sobotę) przyjazd 
na Astroshow 2013 został zapamiętany 
jako podróż pod szczęśliwą gwiazdą. Ja 
wróciłam zadowolona i zafascynowana. 
Powtarzając za Kantem: „niebo 
gwiaździste nade mną,…”. Reszta 
wydaje się chwilowo mniej istotna.

Agnieszka Dąbrowska

Międzynarodowy Zlot Harcerzy 
i Skautów WICEK, Toruń, 7 sierpnia

M13 z Prezydentem 
Niezmiernie rzadko się zdarza, by 

prezydent dużego kraju w Europie 
pół dnia i noc poświęcał astronomii 
i podziwianiu nocnego nieba. Tym 
bardziej powinniśmy wykorzystać to, 
że najwyżsi przedstawiciele naszych 
władz często goszczą w Toruniu, 
przypominając o tradycjach Mikołaja 
Kopernika.

O tym, co jest Jego głównym celem 
wizyty, dowiedzieć się mogliśmy 
już podczas specjalnego przyjęcie 
w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. To 
właśnie tam Prezydent, po całodniowym 
męczącym (temperatura sięgała blisko 
40°C) pobycie m.in. w Grudziądzu, 
zapowiedział, że wieczór spędzi pod 
patronatem muzy astronomów — 
Uranii, zachęcając młodych ludzi — 
uczestników Międzynarodowego Zlotu 
Harcerzy i Skautów WICEK — do 
spojrzenia w niebo i zainteresowania 
się najpiękniejszą zdaniem 
Prezydenta dziedziną nauki, jaką jest 
astronomia. Stojąc pod portretem 
Mikołaja Kopernika w Staromiejskim 
Ratuszu, Prezydent Komorowski 
mówił o swojej fascynacji nocnym 
niebem, wspominając przy tym, że 
niestety za rzadko ma teraz okazję, 
by wyciągnąć swój teleskop (do 
którego okulary i inny drobny osprzęt 
kupował m.in. autor niniejszego tekstu) 
i podziwiać uroki rozgwieżdżonego 
nieba. Żartobliwie zastanawiał 
2 Jest jeszcze polskie słowo stertować, ale 
może najprościej nakładać. Polskie Towa-
rzystwo Astronomiczne w stulecie urodzin 
Profesora Opolskiego reaktywowało Komi-
sję ds. językowych, którą przed laty kiero-
wał Jubilat (Red.)

się również, czy uczestniczący 
w wieczornym pokazie nieba Biskup 
Andrzej Suski będzie na niebie widział 
dokładnie to samo, co Prezydent.

Po części oficjalnej Prezydent 
udał się na toruński poligon, gdzie 
po wizytacji harcerskich gniazd 
wręczył zwycięzcom konkursu wiedzy 
o Mikołaju Koperniku nagrody, w tym 
teleskopy. Po tej uroczystości przyszedł 
do miejsca, w którym rozstawiono 
kilkadziesiąt teleskopów z kujawsko- 
-pomorskich Astrobaz. Kilku najbardziej 
zaangażowanych nauczycieli z Astrobaz 
przywiozło sprzęt, który mógłby 
zapełnić półki każdego 
dużego astromarketu 
na całym świecie. 
Koordynator astrobaz, 
Wiesław Skórzyński, 
zademonstrował 
Prezydentowi Saturna, 
a Krzysztof Czart 
wystawę poświęconą 
ESO, do którego mamy 
— wróble ćwierkają 
— wstąpić niedługo. 
Również autor niniejszego 
tekstu dzięki uprzejmości 
Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
zaprezentował swój 40-cm teleskop 
Newtona na montażu Dobsona. Przez 
ten teleskop Prezydent Bronisław 
Komorowski oglądał m.in. gromadę 
kulistą M13 w gwiazdozbiorze 
Herkulesa. Wielkie lustro i znakomity 
okular ukazały obraz zapierający dech, 
a w krótkiej rozmowie z Prezydentem 
zrodził się pomysł, by astrobazę 
z takim teleskopem pod harwardzkim 
odsuwanym dachem postawić w każdej 
gminie. Może będzie o tym przypominać 
wręczona Prezydentowi 
przez Honoratę Matosek 
obrotowa mapa nieba i… 
„Uraniaˮ, ze specjalnymi 
pozdrowieniami Redaktora 
Naczelnego i reszty naszej 
ekipy.

Szkoda również, 
że niewielu zwyczajnych 
uczestników Zlotu 
mogło zaznać widoku 
żywego nieba przez 
teleskop. Harcerze nie 
tylko nie skorzystali ze 
zgromadzonego sprzętu, 
ale i kilkunastoosobowej, 
fachowej obsługi. Ponad 
2000 harcerzy i skautów 
straciło bezpowrotnie 
szansę spojrzenia na 
najciekawsze obiekty 
nocnego nieba. 

Sam Prezydent doskonale zna 
niebo, posiada w swoim domu na 
Suwalszczyźnie teleskop, przez który 
od czasu do czasu spogląda w gwiazdy. 
Takie sytuacje, gdy przedstawiciele 
najwyższych władz promują nauki ścisłe 
i przyrodnicze, zdarzają się niezwykle 
rzadko. Jeszcze rzadziej zdarza się to, 
gdy wokół jest ponad 2000 młodych 
ludzi, którzy przyjechali zdobywać 
wiedzę i nowe doświadczenie. Ci młodzi 
ludzie potrzebują przewodników, którzy 
zarażą ich pasjami. Może powinniśmy 
najpierw pokazać niebo komendantom, 
by sami mogli zrozumieć tę szansę. 

Na szczęście kilka małych grupek 
młodzieży samodzielnie dotarło do 
naszych teleskopów. Pewnie urwali 
się swoim druhom pilnującym ciszy 
nocnej i porządku. Przemek Żołądek 
z Delta Optical i jednocześnie szef 
Pracowni Komet i Meteorów, zanim 
pomógł mi składać teleskop, miał trochę 
pracy, ale i przyjemności, prezentując 
perły nocnego nieba harcerkom 
z południowej Polski. 

Robert Szaj
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Wydawnictwo AstroCD – sprzedaż detaliczna i hurtowa (książki, mapy, atlasy, plakaty)
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tel. +48 787-972-712
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100 lat Uranii

KOLEJNE HISTORYCZNE ROCZNIKI URANII 1930–1939 
DOSTĘPNE W INTERNECIE: urania.pta.edu.pl/archiwum 

„URANIAˮ 
ANTONIEGO 
OPOLSKIEGO
Tegoroczny Jubilat, stulatek Profesor Antoni 
Opolski, ledwie 9 lat starszy od „Uraniiˮ, 
razem z nią wzrastał i dojrzewał. Wraz 
z bieżącym numerem naszego czasopisma 
odkrywamy w internecie (urania.pta.edu.pl/
archiwum) kolejne 10 roczników „Uraniiˮ 
z lat 1930–1939. Przekrojowy artykuł 
„Źródła promieniowania gwiazd”, autorstwa 
25-letniego magistra Antoniego Opolskiego 
ze Lwowa, otwiera 3. numer z 1937 roku. 

W następnym roku znajdujemy 
dwa mniejsze artykuły (s. 74–77 
i 96–97) w cyklu „Astronomia w szkole 
średniej”. Oglądając ryciny ze starannie 
wykonanymi pomocami naukowymi 
w postaci poziomego zegara słonecznego 
i przypominającego sferę armilarną modelu 
astronomicznych układów współrzędnych, 
aż łza się w oku kręci, gdy pomyślimy, że 
dziś takie rzeczy możemy wykładać dopiero 
studentom, a ich wyobraźnię zamiast 
namacalnych przyrządów i modeli musimy 
nasycić prezentacją w PowerPointcie 
z obrazkami z Wikipedii. 

Minęło 65 lat! W roku 2003 Profesor 
obchodził dziewięćdziesiąte urodziny, 
a „Uraniaˮ przechodziła właśnie okres 
radosnej działalności drukarskiej 
(odnotowany nakład to 2 tys. egz.) albo 
raczej załamanie czytelnictwa. Dość, że 
zostało nam w magazynie po kilkaset 
egzemplarzy jubileuszowego rocznika 
sprzed 10 lat. Dziś z radością możemy 
zrobić z nich prezent dla prenumeratorów. 
I tak w numerze 6/2003 (s. 256–260) 
znajdujemy poprzedni artykuł Profesora 
„Puste ogniska eliptycznych orbit 
planetarnych”, w pewnym sensie będący 
wstępem do tematyki kontynuowanej po 
dziesięciu latach w numerze bieżącym. Być 
może jeszcze ciekawszy dla czytelników 
może się okazać wspomnieniowy wywiad 
z Profesorem w 80. rocznicę istnienia 
„Uraniiˮ (nr 3/2003 s. 105–110). Dla kogo 
nie wystarczy tych numerów, otrzyma numer 
2/2003, a w nim fascynujące wspomnienia 

Cyfrowe archiwum „Uranii”
W internecie są dostępne zeskanowane archiwalne numery naszego czasopisma. Pierw-
szy historyczny numer 1/1922 został pobrany już ponad 750 razy. Publikujemy kolejną 
partię plików PDF z rocznikami „Uranii”. Tym razem są to lata 1930–1939. Cyfrowe 
archiwum „Uranii” jest dostępne pod adresem http://urania.pta.edu.pl/archiwum.

innego świadka historii Uranii i polskiej 
astronomii XX wieku, niedawnego 85-latka 
Księdza Profesora Konrada Rudnickiego. 

Dzieląc się z najwierniejszymi 
Czytelnikami końcówką naszych 
archiwów, jednocześnie musimy niestety 
ogłosić zakończenie akcji nieodpłatnego 
przekazywania archiwalnych numerów 
do szkolnych bibliotek. Zestaw ten 
przez blisko 2 lata sukcesywnie chudł, 
od około stu numerów archiwalnych do 
kilkunastu. W akcji „Biblioteka, … czyli 
nie tylko teleskopy” wzbogaciliśmy blisko 
300 szkolnych i innych społecznych 
księgozbiorów. 

PRZERWANA 
DEKADA
Publikowane w internecie roczniki 1930– 
–1939 obejmują z reguły 4–6 pojedynczych 
numerów „Uraniiˮ rocznie, mając 
podobny do wersji współczesnej charakter 
dwumiesięcznika, jednak o zdecydowanie 
mniejszej objętości: 70–100 numerowanych 
w sposób ciągły stron rocznie formatu 
nieco mniejszego od A5. Wiele numerów 
poprzedza wklejka o wydawniczych 
kłopotach finansowych wydawcy, Polskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Astronomii, jak 
nazywało się ówczesne PTMA. W połowie 
dziesięciolecia zmieniają się zasady pisowni 
i „Uranjaˮ ustępuje miejsca tytułowi 
„Uraniaˮ we współczesnym brzmieniu. 

Rocznik 1930 otwiera ekstra-super-
nowoczesny jak na tamte czasy artykuł 
Jeremiego Wasiutyńskiego „Metody 
i wyniki astrofotometrji fotoelektrycznej” 
(pisownia oryginalna). Autora tegoż 
artykułu uważni Czytelnicy zdążyli 
już zauważyć przy lekturze „Małłych 
Copernicanów” w poprzednim numerze, 
a za sprawą Janusza Małłka będzie on 
słusznym bohaterem Uranii jeszcze przez 
długie miesiące. Dość powiedzieć, że 
starszy z niżej podpisanych redaktorów, 
na niemal identycznym jak w artykule 
Wasiutyńskiego fotometrze, przeprowadzał 
obserwacje jeszcze… 50 i 60 lat później! 

W roku 1939 zdążyły się pojawić 3 
numery, ale aż na 74 stronach. Jeszcze rok 

wcześniej (Urania 1938, s. 7) znajdujemy 
krótką notatkę o otwarciu górskiego 
obserwatorium na Pop Iwanie (współczesna 
relacja w Uranii wkrótce). Sporo się 
dzieje w innym górskim obserwatorium, 
na Lubomirze (też dzisiejsza relacja 
niebawem). Ostatni przedwojenny 
(czerwiec 1939) numer otwiera artykuł 
docent Wilhelminy Iwanowskiej (Wilno) 
„Budowa Drogi Mlecznej według teorii 
Bertila Lindblada”. Po 20 latach zostanie 
on doktorem honoris causa nowego 
uniwersytetu Iwanowskiej, UMK 
w Toruniu, za te właśnie prekursorskie 
przepowiednie. Numer kończy jak zwykle 
kalendarzyk astronomiczny na sierpień, 
wrzesień i październik oraz zapowiedź 
całorocznego kalendarza na rok 1940. 
W kalendarzyku możemy przeczytać, że 
1 września Księżyc w Warszawie zajdzie 
o godzinie 7.25. Na siedem długich lat.

Maciej Mikołajewski
Krzysztof Czart

Nieoficjalne „Uranieˮ 
poszukiwane
Poszukujemy nieoficjalnych nu-
merów „Uraniiˮ sprzed roku 1922, 
które były pisane ręcznie i kopio-
wane metodą powielaczową. Je-
żeli ktoś z Czytelników wie coś na 
ten temat albo wie, kto może je po-
siadać, bardzo prosimy o kontakt.
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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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przez Alexa Kehagiasa i Konstadinosa Sfetsosa, przecho-
dzi w stan czarnej dziury skokowo. Mogłoby to mieć zapew-
ne interesujące konsekwencje dla stanu Wszechświata tuż 
po Wielkim Wybuchu, gdyby teoria Hořavy miała cokolwiek 
wspólnego z rzeczywistością i gdyby nasze wyliczenia były 
poprawne. Wyliczenia, które teraz sprawdzamy, zrobili tego 
lata w Opawie moi warszawscy doktoranci, Roberto Vieira 
z Brazylii i Konrad Kulczycki z Warszawy oraz doktorantka 
Zděnka, Kateřina Goluchová z Opawy. Kierował nimi profe-
sor Włodek Kluźniak z Warszawy.

Opawa, dawniej Troppau, historyczna stolica czeskiego 
Śląska, jest pięknym, baro kowym miastem, niestety znacz-
nie zniszczonym przez omyłkowe brytyjskie bom bardowanie 
podczas drugiej wojny światowej. Jej mieszkańcy zawsze 
cenili do bre życie — wygodne mieszkania, łagodne obycza-
je, wykwintne jedzenie, świetne morawskie wina, muzykę, 
malarstwo, sztukę ogrodniczą. Koncertowali tu Beetho ven 
i Mozart, a Mendel krzyżował kolorowe groszki, tworząc pod-
stawy genetyki. W Opawie jest stały teatr i opera (słuchałem 
tam wiosną Lazebníka sevillskiego Rossiniego), kilka pięk-
nych sal koncertowych, dużych a także całkiem maleńkich 
galerii, sal wystawowych, księgarni, antykwariatów i oczywi-
ście wiele wyśmienitych restauracji, kawiarni, barów. Na pla-
cach i w pięknie utrzymanych parkach stoją go tyckie i baro-
kowe posągi oraz rzeźby współczesnych czeskich artystów. 
Z nich naj bardziej podobają się mi Szpieg Františka Skály 
w formie monstrualnego mrówkojada oraz dwie rzeźby Kurta 
Gebauera — nieczęsto i bardzo dyskretnie ruszający głową 
miedziany Ptak na opawskich plantach i śliczna, bezpreten-
sjonalna Biegnąca dziewczynka, ustawiona przed dawnym 
dominikańskim kościołem Świętego Wacława. Gotyckie po-
czątki tej dużej budowli sięgają XIV wieku, jej olśniewający 
barok jest wynikiem XVIII-wiecznej gruntownej przebudowy. 
Po sekularyzacji w roku 1783 kościół służył jako magazyn 
wojskowy. Obecnie jest najważniejszą galerią sztuki w Opa-
wie; mieści także winiarnię i szkołę artystyczną. Byłem tam 
wiele razy, zawsze spotykając tłumy młodzieży zwiedzają-
cej wystawy, słuchającej koncertów, dyskutującej o sztuce. 
A przecież w Polsce się myśli, że czeskie kościoły są puste…

Imponuje ilość poważnych imprez kulturalnych organizo-
wanych w Opawie każdego tygodnia, w których zawsze licz-
nie uczestniczy miejscowa inteligencja. Niedawno, na kok-
tajlu z okazji wernisażu nowej kolekcji abstrakcyjnych kom-
pozycji fotogra ficznych Zděnka Stuchlíka, zorganizowanym 

Skokowe przejście od stanu nagiej osobliwości do czarnej 
dziury w kwantowej grawitacji Hořavy

Circulos meos

Krótka wizyta w śląskiej Opawie

Mój przyjaciel Zděnek Stuchlík doktoryzował się na 
Uniwersytecie Karola w Pradze, najstarszym uni-
wersytecie Czech, a zarazem jednym z najstar-
szych uniwersytetów Europy. Tuż po aksamitnej 

rewolucji w roku 1989 założył z kilkoma kolegami naj młodszy 
wtedy czeski uniwersytet — Uniwersytet Śląski w Opawie. 
Przez kilka lat kierował nim jako rektor, teraz jest dziekanem 
Wydziału Fizyki. Zděnek jest także dość znanym w Cze-
chach fotografikiem. Wystawiał w Opawie, Pradze i innych 
miastach Czech, a także we Wrocławiu, Warszawie, Wil-
nie, Ry dze, Trieście, Frankfurcie i Oxfordzie. O twórczości 
Zděnka Stuchlíka napisano już kilka książek. Jednym z jego 
najczęściej wystawianych zdjęć jest mój sylwetkowy portret 
w oknie, na tle słynnej plaży Copacabana w Rio de Janeiro 
(reprodukowany obok). Jego nieco zmieniony fragment służy 
jako logo moich felietonów w „Uraniiˮ.

Opawa leży niecałe trzy godziny niespiesznej jazdy samo-
chodem od małej wsi w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie mieszkam. 
Często jeżdżę do Opawy, na drugą stronę Gór Złotych, gdyż 
od wielu lat współpracuję z kierowaną przez profesora Stuch-
líka opawską grupą młodych fizyków. Zwykle pracujemy nad 
problemem oscylacji dysków akrecyjnych. Mój dawny dokto-
rant z Opawy, Gabriel Török, stał się światowym ekspertem 
w dziedzinie obserwacji szybkozmiennych źródeł promienio-
wania X. Jego perfekcyjna znajomość zaawansowanych 
programów opracowywa nia danych obserwacyjnych, którą 
nabył, terminując kilka lat u mistrzów, takich jak Didier Barret 
z Tuluzy i Ron Remillard z amerykańskiego MIT, oraz jego 
obecne zaangażowanie w projektowanie międzynarodowych 
misji satelitarnych jest gwarancją obserwacyjnego realizmu 
w naszych czysto teoretycznych badaniach.

Jednak tego lata pracowaliśmy w Opawie także nad te-
matem zupełnie oderwanym od obserwacji, a nawet być 
może nie całkiem poważnym. Zajmowaliśmy się konsek-
wencjami pewnej szczególnej odmiany kwantowej grawi-
tacji, sformułowanej w roku 2009 przez Petra Hořavę. Ho-
řava był przed laty studentem Uniwersytetu Karo la w Pra-
dze. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego 
w Berke ley i jednym z najczęściej cytowanych teoretyków 
zajmujących się teorią strun. Naszym zdaniem, występu-
jąca w teorii Hořavy naga osobliwość pola grawita cyjnego 
zdominowanego przez silne efekty kwantowe i opisywana 
matematycznie eleganckim rozwiązaniem znalezionym 
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Maria Kunitzówna pochodziła z bogatego i poważane-
go na Śląsku domu, więc miała wielki ślub — poeta Daniel 
Czepko napisał nawet z jego okazji zachowany do naszych 
czasów wierszowany panegiryk. Ale każda radość krucha na 
tym świecie. Mąż Marii, prawnik Dawid Gertsmann, umarł po 
trzech latach małżeństwa podczas pamiętnej zarazy roku 
1626. W cztery lata później, jako dwudziestoletnia wdowa, 
wyszła za mąż powtórnie, tym razem za Eliasa von Löwen, 
znanego matematy ka i astronoma. Było to małżeństwo bar-
dzo szczęśliwe. Małżonków łączyły nie tylko miłość, szacu-
nek i lojalność bez granic, ale także, a może przede wszyst-
kim, ich wspólna intelektualna pasja — astronomia. Mieli 
trzech synów, Eliasa Theodora, Antona Heinricha i Franza 
Ludwiga, utrzymywali się z prowadzonej wspólnie apteki 
i wspólnie prowadzili obserwacje astronomiczne z dachu 
własnego domu w Świdnicy (który do dziś istnieje).

Czasy były ciężkie. Wojna trzydziestoletnia i prześlado-
wania kontrreformacji zmusiły małżonków do opuszczenia 
Świdnicy. Schronili się najpierw w wielkopolskich Łubni-
cach, wiosce należącej do klasztoru cystersek w Ołoboku, 
u jego ksieni Zofii Łubieńskiej, a w roku 1648 przenieśli się 
do Byczyny, gdzie w dwa lata później Maria ukończyła prace 
nad dziełem Urania propitia, które przyniosło jej europej ską 
sławę. Wydrukowana w Oleśnicy okazała księga w dwóch 
tomach in folio liczyła ponad 500 stron i zawierała tablice 
astronomiczne (efemerydy planet) obli czone przez Marię. 
Urania propitia jest niezwykle inteligentnym i głębokim kryty-
cznym komentarzem do Tablic Rudolfińskich, wydanych 
w roku 1627 przez Keplera. Poprawia je, wyjaśnia i znacz-
nie upraszcza. Przede wszystkim upraszcza stosowane do 
układania efemeryd metody matematyczne Keplera. Urania 
napisana została w połowie po łacinie i w połowie po nie-
miecku, co znacznie rozszerzyło krąg jej czytelników. Astro-
nomii Keplera uczono się odtąd głównie z Uranii, pierwszego 
poważnego dzieła naukowego napisanego po niemiecku.

Maria Kunitz korespondowała z kilkoma najwybitniejszymi 
uczonymi swych czasów, w tym z gdańszczaninem Janem 
Heweliuszem. Korespondencja Heweliusza (zgromadzona 
w archiwach gdańskich, paryskich i innych) opracowywana 
jest przez międzynarodowy zespół, kierowany przez profe-
sora Jarosława Włodarczyka. Mam wielką nadzieję, że na 
współorganizowanej przeze mnie konferencji, która plano-
wana jest na lato 2014 roku w Gdańsku, dowiemy się o no-
wych wynikach tych prac.

Marek Abramowicz
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w paradnym hallu u Świętego Wacława, poznałem profesor 
Irenę Korbelářovą, uniwersytecką koleżankę Zděnka. Poda-
wano Modry Portugal, to znaczy morawską wersję ciągle nie-
docenianego (i zresztą niez byt poza Mitteleuropą znanego) 
austriackiego wina Blauer Portugieser. Przy tej miłej towa-
rzyskiej okazji pani profesor wspomniała o swojej, wydanej 
w tym roku, książce O znamenitých ženách Slezka1. Książ-
ka, napisana wspólnie z Rudolfem Žáčkiem, opowiada o lo-
sach i dziełach kilku wybitnych Ślązaczek żyjących w okre sie 
od XV doXVIII wieku, a wśród nich o najwybitniejszej — Marii 
Kunitz, zwanej śląską Hypatią. Urodziła się w bogatej rodzi-
nie Henryka Cunitza (Cunitiusa), pełniącego funkcję miej-
skiego lekarza w Świdnicy i wszechstronnie wykształconego 
filozofa, który po studiach we Wrocławiu, Rostoku i Frank-
furcie odwiedził Tychona Brahego w Uraniborgu, a nawet 
uczestniczył w jego astronomicznych ob serwacjach. Maria 
zdobyła w domu rodzinnym nie tylko standardowe w owych 
czasach wychowanie bogatej panny (katechizm, gospodar-
stwo domowe, roboty ręczne, muzyka), ale także prawdziwe 
i staranne wykształcenie. Znała łacinę, grekę i hebrajski. Jej 
ojczystym językiem był niemiecki, biegle władała także fran-
cuskim, polskim i włoskim. Nauczyła się bardzo gruntownie 
matematyki i as tronomii. Poważnie interesowała się medycy-
ną, historią i malarstwem. Rok jej urodzenia (1604–1610?) 
jest przedmiotem sporu między historykami. Większość są-
dzi, iż za najpewniejszą uznać należy datę 29 maja 1610 
roku. Oznaczałoby to, iż w roku 1623, gdy pierwszy raz 
wychodziła za mąż, Maria byla trzynasto latką. „To je vyso-
ce nepravděpodobne” piszą Korbelářová i Žáček, powołując 
się na opinię innych historyków, którzy twierdzą, że dawniej 
kobiety w środkowej Eu ropie wychodziły za mąż, gdy miały 
około dwudziestu lat. Hm... Jeszcze w ponad sto lat później 
Zosia (po kądzieli Horeszkówna) zaręczyła się z Tadeuszem 
Soplicą, gdy miała lat czternaście. W oczach współczesnych 
była już dorosłą kobietą.

Pamiątkowa tablica i ławka poświęcone Marii Kunitz w Świdnicy. Źrodło: Wikipedia

1 „De illustribus feminis Silesiae — o znamenitých ženách Slezka”, 
Irena Korbelářová & Rudolf Žáček, Matice slezká, Opava, 2013. Zo-
bacz także: „Sawantki w Polsce w XVII wieku. Aspiracje intelektualne 
kobiet ze środowisk dworskich”, Karolina Tar gosz, wydawnictwo Re-
tro-Art (w serii Rozprawy z dziejów nauki i techniki), Warszawa, 1997. 
Oraz: „Astronom Maria Kunic (Cunitia). Życie i dzieło”, Świdnica, 2008, 
z prze drukami z Ingrid Guentherodt (Daphnis, 20, 1991) oraz cyto-
wanej książki Karoliny Tar gosz, najpoważniejszej pozycji po polsku 
o Marii Kunitz. Dziękuję za informację o polskich książkach o Marii 
Kunitz profesorom Jarosławowi Włodarczykowi i Andrzejowi Kajeta-
nowi Wróblewskiemu.
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Projekt o nazwie Sungrazing 
Comets jest jedną z najstar-
szych kampanii obserwacyj-
nych, w których uczestnictwo 

jest otwarte dla każdego miłośnika 
astronomii. Początki projektu sięga-
ją1999 r., kiedy Terry Lovejoy, miło-
śnik astronomii z Australii, jako pierw-
szy w historii odkrył dwie komety na 
udostępnionych w internecie zdjęciach 
z koronografów LASCO, umieszczo-
nych na pokładzie satelity SOHO. 
Sama sonda rozpoczęła pracę już kilka 
lat wcześniej, jednak właśnie ten wy-
czyn jest uznawany za początek dzia-
łania projektu. 

Inspiracją do stworzenia niezależ-
nego programu, zajmującego się we-
ryfikacją odkryć komet na obrazach 
z SOHO, stała się ich dość częsta de-
tekcja przez zawodowych astronomów 
prowadzących badania Słońca. W cią-
gu trzech lat od startu misji zgłoszono 
ok. 70 obiektów. Był to niezły wynik, 
mając na względzie, że  inne historycz-
ne misje, takie jak SOLWIND i SMM, 
za swojego „żywota” odkryły zaled-
wie kilkanaście komet. Koordynowa-
niem projektu początkowo zajmowali 
się astronomowie pracujący w God-
dard Space Flight Center. Następnie, 
po 2003 r. główne prace przejął Karl 
Battams z Wojskowego Laboratorium 
Badawczego w Waszyngtonie i aż do 
dzisiaj, dzięki jego staraniom, projekt 
ma się dobrze. 

Wraz z przystępowaniem do projek-
tu nowych osób liczba odkryć zaczęła 

Odkryj kometę!
Michał Kusiak

Projekt Sungrazing Comets

Jako młody miłośnik astronomii zawsze marzyłem o odkryciu 
własnej komety. Imponowały mi dokonania prof. Konrada 
Rudnickiego czy Antoniego Wilka, a z ostatnich lat Kazimierza 
Czernisa z Litwy i Rainera Krachta z Niemiec. Moje marzenie 
spełniło się, i to wielokrotnie, dzięki satelicie SOHO 
i programowi Sungrazing Comets.

gwałtownie rosnąć. Jubileuszowego 
odkrycia komety SOHO-100 dokona-
no w 2000 r. Detekcja komety SOHO-
500 miała miejsce 3 lata później. Z ko-
lei SOHO-1000 została odnaleziona 
w sierpniu 2005 r., a SOHO-2000 
w grudniu 2010 r. Ten krótki spacer 
po odkryciach z „okrągłymi cyfer-
kami” obrazuje, jak duże znaczenie 
w badaniu tych ciał odegrali miłośnicy 
astronomii. Dzięki ich poszukiwaniom 
a w kilku przypadkach nawet szczegó-
łowej analizie orbit udało się dokonać 
odkrycia nowych grup komet: Meyera, 
Krachta i Marsdena.

 Swoje działania w projekcie rozpo-
cząłem w 2004 r., po zainstalowaniu 
w domu dość słabego łącza interneto-
wego, o przepustowości 128 kbps. Jego 
możliwości ograniczały moje szanse 
konkurowania z miłośnikami spoza 
granic naszego kraju. Na pierwsze 
odkrycie przyszło czekać aż trzy lata. 
Wydawałoby się, że odkryć kometę 
SOHO jest łatwo, bo sonda „patrzy” 
tylko w jednym kierunku – na Słońce 
i jego bliskie otoczenie. Jednak wo-
bec zorganizowanej grupy łowców, li-
czącej ponad 100 osób, rzeczywistość 
zweryfikowała ten osąd. W tym czasie 
nabrałem odpowiedniego doświadcze-
nia i na własnych błędach zbudowałem 
efektywną metodę poszukiwań, która 
sprawdziła się znakomicie w latach 
2007–2011. Okres ten uznaję za jeden 
z najwspanialszych w moim życiu. 
Odkryłem 151 komet (jedna z nich na 
fot. 1). Nawiązałem też kontakty z na-

ukowcami zajmującymi się tą tematyką 
i poszerzałem swoje doświadczenie nie 
tylko w zakresie poszukiwań, ale także 
badań komet SOHO.

W latach 2009–2010 projekt Sun-
grazing Comets o mało nie został za-
mknięty z powodu cięć budżetowych 
w NASA. Pojawił się wówczas pro-
blem, jak prowadzić dalsze działania. 
Znaleziono niecodzienne rozwiązanie 
— przekazano część obowiązków ko-
ordynatora projektu miłośnikom astro-
nomii. Ponieważ w tym czasie zbliża-
łem się do odkrycia mojej setnej kome-
ty SOHO, Karl Battams zaproponował 
właśnie mnie oraz Rainerowi Krachto-
wi przejęcie części jego obowiązków. 
W okresie kiedy projekt został zawie-
szony, prowadziliśmy regularny spis 
zgłoszeń komet, oficjalnie decydując 
o przyznaniu odkryć poszczególnym 
obserwatorom. Projekt przetrwał czas 
kryzysu, a dane, które zebraliśmy, po-
zwoliły na skatalogowanie kilkuset no-
wych komet.

Należy także wspomnieć o prężnej 
grupie polskich łowców komet. Każdy 
z nich zapewne opowiedziałby własną 
pasjonującą historię. Chciałbym wy-
mienić tutaj ich wszystkich, ale wspo-
mnę tylko niektórych:
— Arkadiusz Kubczak, w 2006 r. 
jako pierwszy z Polaków odkrył kome-
tę muskającą Słońce,
— Eryk Banach, w 2008 r. jako 
14-letni uczeń gimnazjum odkrył swo-
ją pierwszą kometę,
— Marek Kałużny, wykazał się nie-
zwykłą wytrwałością, która zaowoco-
wała odkryciami,
— Rafał Reszelewski, uznawany do 
dzisiaj za najmłodszego odkrywcę 
komety SOHO. Podobnie jak chiński 
miłośnik astronomii Hanjie Tan, swoją 
pierwszą kometę znalazł jako trzyna-
stolatek. Dzisiaj uczestniczy w poszu-



43Urania5/2013

kiwaniach planetoid w projekcie OGS 
TOTAS, prowadzony przez Europejską 
Agencję Kosmiczną.
— Szymon Liwo, jeden z najprężniej 
działających obecnie łowców komet 
SOHO,
— Krzysztof Kida, który oprócz ko-
met stara się rozwijać projekt poszuki-
wań i obserwacji supernowych.
Można stwierdzić, że Sungrazing Co-
mets jest jednym z najciekawszych pro-
jektów w historii astronomii, w którym 
miłośnicy biorą udział bez jakichkol-
wiek ograniczeń w dostępie do danych. 
Serwisy internetowe prowadzone przez 
NASA oraz ESA publikują obrazy 
z koronografów wykonywane na bie-
żąco przez sondę kosmiczną, a ponad-
to oferują pełne archiwum zdjęć z lat 
1996–2012. Wykorzystywałem wszel-
kie źródła. Dzięki temu oprócz detekcji 
w czasie rzeczywistym zostałem od-
krywcą kilkunastu komet, które sonda 
zarejestrowała, kiedy byłem jeszcze 
dzieckiem. 

Sonda SOHO ciągle działa i na-
dal istnieje możliwość wzięcia udzia-
łu w projekcie. Chciałbym podzielić 
się z Czytelnikami prostymi porada-
mi, które mogą okazać się przydatne 
w rozpoczęciu własnych poszukiwań.

Czym to się je? Sprzęt 
wykorzystywany 
w poszukiwaniach

Nie masz teleskopu? Nie szkodzi! 
Projekt wymaga od Ciebie jedynie 
posiadania własnego komputera, dość 

szybkiego łącza internetowego i opro-
gramowania, dzięki któremu będziesz 
mógł przejrzeć serię pobranych zdjęć 
w postaci animacji, metodą migotania 
(ręcznego przejścia ze zdjęcia na zdję-
cie), oraz posiadającego możliwość od-
czytania współrzędnych prostokątnych 
X i Y obiektu na zdjęciach. Współ-
rzędne te oznaczają w zasadzie piksel, 
który został naświetlony przez poten-
cjalną kometę. Ponadto przydatnym 
narzędziem może okazać się oprogra-

mowanie do obróbki 
surowego materiału 
w formacie fts i prze-
konwertowania go 
do mapy bitowej. 
W przypadku sys-
temu Windows mo-
żemy wykorzystać 
do tego celu liczną 
pulę darmowych 
programów, jakie 
są dostępne w sie-
ci. Przez lata moich 
poszukiwań korzy-
stałem z darmowej 
wersji Ulead Gif 
Animator Lite, a do 
ewentualnej obróbki 
używałem programu 
IRIS. W przypad-
ku systemu Linux 
standardowy GIMP 
„daje radę”. 

W całej sztuce poszukiwań liczy się 
wygoda. Warto korzystać z „gorących 
klawiszy” działających w poszczegól-
nych programach, gdyż na samo korzy-
stanie z myszki komputerowej tracimy 
cenne sekundy. Dlaczego to takie waż-
ne, okaże się w dalszej części artykułu.

Skąd pobieramy zdjęcia?
W sieci istnieje kilka źródeł, gdzie 

możemy znaleźć zdjęcia wykonywane 
przez sondę SOHO:

1. Obrobione zdjęcia w czasie rze-
czywistym:
— http://sohowww.nascom.nasa.gov/
data/realtime-images.html
— http://lasco-www.nrl.navy.mil/ 
javagif/gifs/

2. Nieobrobione zdjęcia w czasie 
rzeczywistym (format FTS):
— ftp://sohoftp.nascom.nasa.gov/qkl/
lasco/quicklook/level_05/

3. Archiwalne zdjęcia (format FTS):
— http://idc-solar.ias.u-psud.fr/

W przypadku wykorzystywania 
zdjęć obrobionych uczestnik nie musi 
przejmować się dodatkowym przetwa-
rzaniem obrazu. Materiał jest w za-
sadzie gotowy do analizy w animato-
rze. Minusem jest jednak opóźnienie 
w dostępności materiału w stosunku 
do plików FTS. To stwarza ryzyko, że 
w przypadku nowej komety doświad-
czony łowca po przejrzeniu zdjęć FTS 
zgłosi ją kilka minut przed nami! 

Fot. 1. Kometa SOHO-2143, 1 października 2011 r., odkrywcy: M.Kusiak, S.Liwo, B. Zhou, 
Z. Xu. Źródło: SOHO LASCO C3 (NASA, ESA)

Fot 2. Komety SOHO-972 i SOHO-974 — czerwiec 2005 r. Jedną 
z metod poszukiwań komet w archiwach może być nałożenie na 
siebie zdjęć jako kolejnych warstw. Dzięki temu uzyskamy na jed-
nym ujęciu obraz podobny do „sznura pereł”, który bardzo ładnie od-
zwierciedla fragment trajektorii komety. Źródło: SOHO, NASA, NRL
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Warto zatem przyjrzeć się alterna-
tywie nr 2, która wymaga jednak ska-
librowania zdjęć przez nas. Nie jest to 
trudne zadanie. Najprostszą metodą 
jest wykonanie pliku kalibracyjne-
go, będącego medianą co najmniej 20 
zdjęć z bieżącego dnia lub poprzedza-
jącego dzień naszych obserwacji. Na-
stępnie obrabiamy każde zdjęcie, które 
mamy zamiar wykorzystać w poszuki-
waniach; przy pomocy pliku kalibra-
cyjnego usuwamy zakłócenia, ustawia-
my jasność i kontrast oraz zapisujemy 
otrzymane zdjęcie finalne.

W przypadku zdjęć archiwalnych 
dane należy obrobić w podobny sposób 
(fot. 2). Mogą w tym pomóc informa-
cje o odkryciach zawarte na stronie 
projektu: http://sungrazer.nrl.navy.mil. 
W dziale Comet Discoveries podano 
zestawienie komet odkrytych przez 17 
lat pracy sondy SOHO. Są one bardzo 
pomocne, między innymi w ustaleniu, 
czy nasz kandydat został już skatalogo-
wany, czy też jest ciałem nowym, lecz 
przeoczonym przez obserwatorów.

Rejestracja w projekcie
Warunkiem zostania uczestnikiem 

projektu jest wysłanie pierwszego zgło-
szenia za pomocą formularza (http://sun-
grazer.nrl.navy.mil/index.php?p=comet-
form) jako New User lub wysłanie proś-
by o dodanie nas do listy uczestników na 
adres mailowy: sungrazer@nrl.navy.mil.

Wkrótce Karl Battams powinien 
dodać nasze imię i nazwisko do jednej 

z zakładek formu-
larza zgłoszeń od-
kryć. Komet mu-
skających Słońce 
nie zgłaszamy 
bezpośrednio do 
Centralnego Biu-
ra Telegramów 
Astronomicznych 
i Minor Planet 
Center, co ma 
miejsce w przy-
padku obserwacji 
wykonywanych 
t e l e s k o p a m i 
n a z i e m n y m i . 
Zgłoszenia są 
publikowane na 
stronie projektu, 
a o przyznaniu 
odkrycia decydu-
je koordynator.

Cierpliwość cierpliwością, 
ale jak zwiększyć swoje 
szanse na sukces?

Każdy z łowców zdobywa do-
świadczenie na swój własny sposób. 
Są jednak pewne sposoby, aby zwięk-
szyć swoje szanse. Na początek war-
to zaznajomić się z charakterystyką 
zgłoszeń. Wszelkie nowe raporty nad-
syłane przez uczestników znajdziemy 
w zakładce Recent reports. Wszystkie 
odkrycia autentyczne mogą być nieofi-
cjalnie potwierdzane przez doświad-
czonych łowców. 

Początkowo polecam na stronie ze 
zgłoszeniami wyszukiwać wpisy ozna-
czone kolorem niebieskim z tytułem 
Confirming comet of: Jeden z przykła-
dów zawarłem w poniższej tabeli. 

Użytkownik Sergei Schmalz po-
twierdził odkrycie chińskiemu miłośni-
kowi. W swoim raporcie podał, że jest 
to odkrycie komety Kreutza widocznej 
na zdjęciach LASCO C3 zgłoszone 22 
sierpnia 2013 r. o godzinie 11.36.42. 
Wyszukujemy wówczas na stronie 
wpis, który w nagłówku ma datę i go-
dzinę taką samą jak zawarta w raporcie 
potwierdzającym. W naszym przykła-
dzie Peiyuan Sun zawarł dla swojej 
komety 3 pozycje, w których pierwsza 
kolumna mówi o godzinie wykonania 
zdjęcia (15.06, 15.18 i 15.30), a kolum-
ny 2 i 3 mówią o współrzędnych X i Y 
obiektu. Autor zawarł również infor-
macje, że współrzędna naliczana była 
od lewego górnego rogu zdjęcia (Up-
per Left). Zrozumienie układu raportu 
nie jest wcale trudne i w przyszłości 
może pomóc w wypełnieniu naszego 
pierwszego zgłoszenia. Na początku 
pozwoli nam jednak odnaleźć stosow-
ne zdjęcia, a następnie określić położe-
nie znanych i prawdziwych komet.

Niezwykle pomocne może okazać 
się poświęcenie co najmniej 2 tygodni 
na śledzenie strony z raportami i przyj-
rzenie się wyglądowi oraz ruchowi 
komet na zdjęciach z koronografów. 
Ustrzeże nas to przed zgłaszaniem 
fałszywych komet, które w przypadku 
sondy SOHO są częstym zjawiskiem. 

Fot. 3. Zakłócenia: promieniowanie kosmiczne, szum i artefakty zare-
jestrowane w trakcie rozbłysku słonecznego. Źródło: SOHO LASCO C3 
(NASA, ESA)



45Urania5/2013

Michał Kusiak jest studentem 
astronomii na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Aktywnie uczestniczył 
w poszukiwaniach komet SOHO 
w latach 2007–2011. Obecnie pro-
wadzi obserwacje i poszukiwania 
planetoid w ramach projektu Ran-
tiga Osservatorio, współodkrywając 
z p. Michałem Żołnowskim kilkaset 
nowych ciał.

Sonda SOHO jest narażona na bezpo-
średnie oddziaływanie Słońca i promie-
niowania kosmicznego. Wysokoener-
getyczne cząstki pędzące w Układzie 
Słonecznym mogą w trakcie wykony-
wania ekspozycji uderzyć w detektor 
CCD i tym samym stworzyć przypad-
kowy obraz pozornie poruszającego się 
obiektu na kilku zdjęciach, podobnie 
jak prawdziwa kometa (fot. 3). W przy-
padku gdy przydarzy nam się taka sy-
tuacja, koordynator przewidział możli-
wość anulowania swojego raportu po-
przez wysłanie zgłoszenia Retracting 
my claim of. 

Gdy nabierzemy już odpowiednie-
go doświadczenia, możemy rozpocząć 
własne poszukiwania. Warto pamiętać, 
że zdecydowaną większość odkryć (ok. 
85%) stanowią niewielkie ciała należące 
do tzw. grupy Kreutza — formacji po-
wstałej ok. 2 tys. lat temu w wyniku roz-
padu większego ciała (fot. 4). Jak zwy-
kle w przypadku grupy komet charak-
terystyczną cechą są podobne elementy 
orbitalne, co przekłada się na dokładnie 
sprecyzowane obszary na zdjęciach 
w zależności od miesiąca, w którym po-
winniśmy spodziewać się pojawienia się 
nowych komet. Informacje na ten temat 
znajdziemy na stronie projektu w odsy-
łaczu C2/C3 Comet Tracks.

Koordynator przyjął, że w przy-
padku zgłoszenia nowej komety ob-
serwator jest zobowiązany do wysła-
nia co najmniej 3 pozycji w raporcie, 
jeśli nasz kandydat został odkryty 
na zdjęciach LASCO C3 lub nie jest 
kometą z grupy Kreutza. W okresie 
kwiecień–czerwiec oraz październik– 
–grudzień, kiedy dodatkowo korzystne 
ułożenie orbit komet Kreutza pozwala 
na detekcję mniejszych fragmentów 
w polu widzenia koronografu LASCO 
C2, jest dopuszczalne podanie tylko 
dwóch pozycji w raporcie.

Ostatnim niezbędnikiem w poszu-
kiwaniach są informacje dotyczące 
momentów transmisji danych z sondy 
SOHO (http://sohowww.estec.esa.nl/
operations/schedule/schedule.html). 
Na ich podstawie wiemy, kiedy może-
my spodziewać się aktualnych zdjęć.

Warto wykorzystać te podstawowe 
rady i na początkowym etapie poszuki-
wań wypracować własną metodę ana-
lizy zdjęć, ponieważ wszelkie niedo-
ciągnięcia w obserwacjach i opóźnie-
nia w naszej reakcji na pojawienie się 
nowej komety mogą skutkować utratą 
odkrycia. Przyjęto bowiem, że różnica 

czasowa pomiędzy niezależnymi zgło-
szeniami tej samej komety, premio-
wana współodkryciem, nie może być 
dłuższa niż 20 sekund! Ma to zapobiec 
możliwości skopiowania raportu przez 
osoby na bieżąco śledzące stronę pro-
jektu, które mogłyby przepisać raport 
i wysłać pod własnym nazwiskiem, 
w czasie krótszym niż minuta. Na 
szczęście, po okresie największej po-
pularności projektu takie incydenty już 
się nie zdarzają.

Szczegółowe informacje na te-
mat zasad poszukiwań możemy zna-
leźć na stronie projektu Sungrazing 
Comets, do czego serdecznie zachę-
cam i zapraszam. Pozostaję także do 
dyspozycji dla chętnych do wzię-
cia udziału w projekcie. Mój adres:  
michal.kusiak@rantigaosservatorio.org

Na zakończenie artykułu warto dodać, 
że końcem listopada br. przez swoje pe-
ryhelium przejdzie kometa C/2012 S1 
(ISON). 28 listopada o godz. 18.36 UT 
(19.36 CET) przemknie koło Słońca, 
w odległości zaledwie 0,012 AU (1,8 
mln km) od jego środka. Tak niewiel-
ka odległość czyni ją zatem obiektem 
„muskającym naszą dzienną gwiaz-
dę”. Nadarzy się zatem okazja do sfo-
tografowania jej za pomocą kilku sond 
kosmicznych, w tym także SOHO.

Do dziś nie wiadomo, jak kometa 
zachowywać się będzie podczas zbli-
żenia do Słońca. Czy się rozpadnie, czy 
też przetrwa w jednym kawałku, no i co 
najważniejsze, jak wysoka będzie jej 

Fot. 4. Jedną z najjaśniejszych komet ostatniej dekady okazała się kometa z grupy Kreutza C/2011 W3 
(Lovejoy). Odkryta dwa tygodnie przed peryhelium i przed przejściem przez pola widzenia sond kosmicz-
nych SOHO i STEREO. Zdjęcie zostało wykonane przez instrument Heliospheric Imager znajdujący się na 
pokładzie sondy STEREO. Być może w listopadzie zaobserwujemy podobne wydarzenie, gdy przez pery-
helium przejdzie odkryta w ubiegłym roku kometa C/2012 S1 (ISON). Źródło: NASA, ESA, Ian Musgrave

jasność. Spektakl będą mogli jednak 
zobaczyć wszyscy, korzystając m.in. 
ze źródeł zdjęć, które zawarłem w ar-
tykule. Grupa amerykańskich naukow-
ców przygotowała w tym celu stronę 
informacyjną NASA Comet ISON Ob-
serving Campaign.

(http://www.isoncampaign.org)
Pod adresem http://www.isoncampaign.
org/Study można znaleźć dokładne infor-
macje na temat warunków widoczności 
komety w polach widzenia urządzeń ba-
dawczych zamontowanych na pokładach 
sond SOHO, STEREO oraz SDO, a tak-
że mapkę z trajektorią komety w polu 
widzenia koronografów SOHO LASCO 
C2 i C3.
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Oliwne gałązki – symbol olimpij-
skiego triumfu spoczęły na głowach 
siedmiu Polaków podczas 7. Między-
narodowej Olimpiady z Astronomii 
i Astrofizyki. 

Największy sukces odniósł Marcin 
Wrona z Limanowej, zdobywając zło-
ty medal, srebro udało się wywalczyć 
Damianowi Mazurkowi z Lublina oraz 
Pawłowi Zaleckiemu z Krakowa, zaś 
Mateusz Windak z Wieliczki i Krzysztof 
Szyszka ze Sławna przywieźli z Olim-
piady brązowe medale. Ponadto Woj-
ciech Marciniak z Kamienia Krajeńskie-
go i Tomasz Różański z Cekowa zostali 
uhonorowani wyróżnieniem. Absolut-
nym zwycięzcą Olimpiady został re-
prezentant Rumunii, okazał się on być 
najlepszy spośród 188 uczestników re-
prezentujących 36 krajów. W nieoficjal-
nych zestawieniach medalowych nasza 
reprezentacja uplasowała się bardzo 
wysoko wśród pozostałych zagranicz-
nych drużyn, zajmując trzecie miejsce. 

Gospodarzem tegorocznej Olimpia-
dy było greckie miasto Wolos, położone 
nad malowniczą zatoką o takiej samej 
nazwie. Nad miastem wznosi się na 
1548 m n.p.m. góra Pelion — lasy na 
jej zboczach oraz cały masyw górski 
zamieszkiwał niegdyś mityczny Cen-
taur, którego dziś możemy podziwiać 
na niebie jako jeden z letnich gwiazdo-
zbiorów. Chociaż z terenów Polski jest 
on słabo widoczny, w Grecji można było 
bez problemu zidentyfikować należące 
do niego gwiazdy. Mityczny stwór zdo-
bił także olimpijski medal. Na zboczach 
Pelionu, gdzie zakwaterowano uczest-
ników, warunki obserwacyjne były bar-
dzo dobre — wyraźnie dostrzegalna 
m.in. Droga Mleczna. 

Zawodnicy, jak co roku, musieli się 
zmierzyć z zadaniami teoretycznymi, 

analizą danych oraz zadaniami obser-
wacyjnymi Niestety niespodziewanie 
chmury pokrzyżowały plany przeprowa-
dzenia zadania obserwacyjnego. Zada-
nia teoretyczne rozwiązywano w bu-
dynkach uniwersyteckich położonych 
w centrum miasta. W Wolos pracowali 
także liderzy drużyn. Ich zadaniem było 
ostateczne dopracowanie i zatwierdze-
nie zadań, następnie przetłumaczenie 
ich na język ojczysty zawodników. Po 
poszczególnych konkurencjach liderzy 
sprawdzali poprawność zadań i kon-
frontowali swoją ocenę z oceną sę-
dziów. Nasze dwie drużyny, wyłonione 
spośród laureatów tegorocznej LVI 
Olimpiady Astronomicznej, wspierane 
były przez trzech liderów: Waldemara 
Ogłozę z Uniwersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie, Grzegorza Kondrata 
z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
pracującego w Planetarium Śląskim 

autora tej notatki.
Ósemka pol-

skich reprezentan-
tów uczestniczyła 
także w obozie 
przygotowawczym 
zorganizowanym 
przez Planetarium 
Śląskie. Dzięki 
możliwościom pla-
netarium zawodni-
cy mogli ze szcze-
gółami zapoznać 
się z takim samym 
niebem, jakie przy-

szło im zobaczyć podczas zadania 
obserwacyjnego. Wyposażenie plane-
tarium pozwoliło także na trening w za-
kresie obsługi teleskopu i prowadze-
nia obserwacji. Liderzy oraz pozostali 
członkowie komitetu organizacyjnego 
olimpiady krajowej poprowadzili także 
szkolenia teoretyczne, zwracając uwa-
gę na najważniejsze problemy, z jakimi 
mogą zetknąć się uczestnicy w trakcie 
rozwiązywania zadań.

Olimpiada to jednak nie tylko czas 
na wykazanie się swoją wiedzą i umie-
jętnościami z zakresu astronomii, ale 
również nawiązania wielu międzynaro-
dowych znajomości. Okazją do spędze-
nia przez uczestników wspólnie czasu 
wolnego były gry i zabawy sportowe, 
zwiedzanie okolic czy wypoczynek na 
plaży. Dla wszystkich było to wspaniały, 
niezapomniany czas. 

Przyszłoroczna 8. Międzynarodowa 
Olimpiada Astronomiczna odbędzie się 
w Rumunii.

Jeśli jesteś uczniem szkoły ponad-
gimnazjalnej i choć trochę interesujesz 
się astronomią spróbuj swoich sił w kra-
jowej Olimpiadzie Astronomicznej. 

Zadania oraz wszelkie informacje 
dostępne są na stronie Planetarium 
Śląskiego www.planetarium.edu.pl/
oa.htm

Damian Jabłeka  
lider polskiej drużyny na 7. IOAA 

Planetarium Śląskie

GRECKIE IGRZYSKA  
7. Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki

Młodzi badacze
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Kącik olimpijczyka

Ruszyła LVII Olimpiada 
Astronomiczna!

Po sukcesie polskiej reprezentacji w Grecji na 7 Olimpiadzie 
Międzynarodowej z Astronomii i Astrofizyki (czyt. obok) przy-
szedł czas na kolejną odsłonę krajowej Olimpiady Astrono-
micznej, która wyłoni reprezentantów na przyszłoroczne mię-
dzynarodowe zawody w Rumunii. 

Zapraszamy do udziału wszystkich licealistów! A może to 
właśnie TY przywieziesz złoty medal z kolejnej Olimpiady Mię-
dzynarodowej?

Zadania pierwszej serii zawodów I stopnia LVII Olimpiady 
Astronomicznej oraz pełny regulamin zawodów można zna-
leźć na stronie http://planetarium.edu.pl/oa.htm. 

Rozwiązania zadań należy przesłać na adres Planetarium 
Śląskiego do 11 października 2013 r. 

Wraz z listą zadań pierwszej serii pierwszego etapu zosta-
ły opublikowane zadania obserwacyjne. Rozwiązanie jednego 
z nich (wybranego) należy nadesłać wraz z drugą serią zadań 
teoretycznych do 15 listopada.

LIV Olimpiada Astronomiczna (2010/2011)
Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia, zadanie nr 1

Znakiem # oznaczono dodatkowe komentarze z wyjaśnieniami. 
Zgodnie z regulaminem rozwiązania powinny być krótkie i zwięzłe, 
ale z wystarczającym uzasadnieniem; w przypadku samodzielnego 
wyszukiwania danych należy także podać ich źródło.

Gwiazda Fomalhaut (α PsA), wokół której dostrzeżono planety, 
należy do najjaśniejszych gwiazd południowej półkuli nieba. 
Określ dla Twojej miejscowości: 

1) na jakiej maksymalnej wysokości może być obserwowa-
na ta gwiazda; 
2) kiedy są najkorzystniejsze terminy obserwacji tej gwiaz-
dy w bieżącym roku. 

Niezbędne dane wyszukaj samodzielnie.

Odnajdujemy informacje potrzebne do rozwiązania zadania: 
•	 współrzędne gwiazdy Fomalhaut, czyli jej rektastencję i dekli-

nację: α = 22h 57m δ = –29° 37’ (źródło: program Stellarium)
•	 szerokość geograficzną miejsca obserwacji φ (np. Toruń φ = 

53°, źródło www.bazamiejscowosci.pl)
W pierwszej części należy określić maksymalną wysokość, na któ-
rej może być obserwowany Fomalhaut w danej miejscowości — 
nastąpi to w momencie jego górowania.

# Górowanie obiektu — moment przekroczenia przez obiekt połu-
dnika lokalnego, w którym osiąga on maksymalną wysokość. Jego 
kąt godzinny wynosi w tym momencie 0h.
Dołowanie obiektu — moment przekroczenia przez obiekt połud-
nika lokalnego, w którym osiąga on minimalną wysokość. Jego kąt 
godzinny wynosi w tym momencie 12h.
Oś świata — przedłużenie osi ziemskiej. 
Równik niebieski — rzut równika ziemskiego na sferę niebieską.

Aby wyznaczyć tę maksymalną wysokość, można posłużyć się 
schematem obrazującym sferę niebieską. 

Na czerwono zaznaczono kąt chylenia osi świata (przedłużenie 
osi ziemskiej) do płaszczyzny horyzontu, na niebiesko kąt dekli-
nacji (kąt pomiędzy kierunkiem do obiektu a płaszczyzną równika 
niebieskiego), na zielono — kąt określający wysokość obiektu nad 
horyzontem (w tym przypadku szukaną maksymalną).

Ponieważ wysokość równika nad horyzontem określa się jako 
hR = 90° – φ, można zauważyć, że 

h = δ + 90° – φ, 
gdzie h to szukana wysokość maksymalna. 

W drugiej części zadania mamy znaleźć najkorzystniejsze wa-
runki do obserwacji Fomalhauta. Ponieważ jest to gwiazda nieba 
południowego, nie oddali się zbytnio od horyzontu, najlepiej więc 
będzie go obserwować właśnie w momencie jego górowania. Do-
datkowo warunki obserwacyjne poprawia ciemne niebo — może-
my więc odszukać takie dni, gdy Słońce będzie dołować dokładnie 
w momencie górowania Fomalhauta. Oba obiekty będą się wtedy 
znajdowały po przeciwnych stronach sfery niebieskiej — dzielić 
ich będzie odległość 12h w rektastencji. Rektastencja Fomalhauta 
jest stała, natomiast słoneczna zmienia się w ciągu roku. Łatwo 
obliczamy, że rektastencja Słońca w poszukiwanym przez nas dniu 
powinna wynosić:

αS = 22h 57m + 12h = 10h 57m 
#24 h = 360°

Za pomocą tablic możemy sprawdzić dzień, w którym Słońce 
osiąga podaną rektastencję — będzie to 5 października (tabela 
współrzędnych równikowych Słońca, Jan Mietelski Astronomia 
w geografii). Dogodne warunki do obserwacji Fomalhauta będą 
także występowały w okolicznych dniach, czyli w pierwszym tygo-
dniu października.

Autorką rozwiązania jest Aleksandra Hamanowicz, laureatka LVI 
Olimpiady Astronomicznej; aktualnie studentka astronomii indywi-
dualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Zachęcamy olimpijczyków z ubiegłych lat do nadsyłania swo-
ich rozwiązań zadań olimpijskich. Jeśli chcesz aby także twoje 
zadanie znalazło się w Uranii, prześlij jego wersję elektroniczną 
na adres redakcja@pta.edu.pl
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Niebo nad Polską 
1 października 

godz. 24.00

15 listopada   
godz. 21.00

15 października  
godz. 23.00

     	kalendarz astronomiczny

30 września   
godz. 22.00

Opracowanie mapy 

Janusz Liżewski

widziane z Bukowca

30 listopada 
godz. 20.00

Powyższa mapa przedstawia przybliżony wygląd 
nieba nad Bukowcem odpowiadający wybranym 
datom i godzinom (w czasie urzędowym). Niemal 
to samo widzą wszyscy obserwatorzy na terenie 

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

Na sąsiedniej stronie prezentujemy diagram pozwa-
lający odczytać warunki widoczności w Bukowcu nad 
horyzontem 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 świ-
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październik — listopad 2013     
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C/2012 S1 
ISON

tu i zmierzchu astronomicznego wyodrębniają z każdej doby: 
dzień (kolor pomarańczowy), czas występowania poświaty 
słonecznej (jasnobłękitny) oraz porę nocy wolnej od rozpro-
szonego światła słonecznego (ciemnoniebieski). Odczytane 
z diagramu przybliżone czasy są podane dla Bukowca w cza-
sie urzędowym. Przybliżonego przeliczenia momentów wscho-
dów, górowań i zachodów dla innych miast można dokonać, 
dodając do wartości odczytu poprawki na długość geograficz-
ną (mapka Polski). 

Gwiazdozbiory i ciekawe obiekty 
jesiennego nieba

Niektóre jesienne obserwacje gwieździstego nieba warto 
przeznaczyć na odszukanie niewielkich gwiazdozbiorów, nie 
obdarzonych jasnymi gwiazdami. Kilka z nich znajduje się o tej 
porze roku wysoko nad horyzontem, co ułatwia ich dostrzeże-
nie. Poszukiwania, jak zwykle, dobrze jest rozpocząć od znanej 
konstelacji z jasnymi gwiazdami lub od jednego z dostępnych 
asteryzmów. Jeśli wybierzemy asteryzm, to podczas jesiennych 
wieczorów mamy do wyboru dwa. Nad zachodnim horyzontem 
jest widoczny jeszcze Trójkąt Letni (Deneb-Wega-Altair), a na 
południowym niebie góruje Czworokąt Pegaza. Pomiędzy nimi 
są położone gwiazdozbiory Liska, Strzały, Delfina i Źrebięcia. 
Ten ostatni to najmniejszy gwiazdozbiór nieba północnego, 
który również jest jednym z najsłabszych. Składa się z gwiazd 
o jasności nie przekraczającej 3,9 mag. Jeśli podróż przez noc-
ne niebo zaczniemy od znanych gwiazdozbiorów, z pewnością 
naszą uwagę przykują Perseusz, Andromeda lub Kasjopea, 
których jasne gwiazdy ujawniają je nawet w większym mieście. 
Od południowej strony z Perseuszem i Andromedą graniczą 
dwie niewielkie konstelacje Trójkąta oraz Barana. W Trójkącie 
znajduje się jeden z wdzięczniejszych obiektów do obserwacji 
teleskopowych i fotograficznych, spośród tak zwanych obiek-
tów mgławicowych. Jest to Galaktyka Trójkąta (M33), która na 
niebie zajmuje obszar ponad dwukrotnie większy niż Księżyc. 
Ta spiralna galaktyka odległa jest prawie 3 mln lat świetlnych 
i świeci z jasnością 5,7 mag., ponad 60° nad horyzontem. Tak 
więc jesień to znakomity czas na jej różnorakie obserwacje. 
Niedaleko M33, w Andromedzie, znajdziemy M31 — najbliższą 
nam galaktykę spiralną, oddaloną od nas o ponad 2 mln lat 

świetlnych. Razem z Drogą Mleczną i kilkudziesięcioma ma-
łymi galaktykami tworzy tzw. Układ Lokalny, w którym wraz 
z naszą Galaktyką rządzi ruchem mniejszych obiektów. M31, 
podobnie jak nasza, jest galaktyką spiralną. Średnica jej dysku 
wynosi około 200 tys. lat świetlnych i jest prawie dwa razy więk-
sza od średnicy Galaktyki. Masę M31 szacuje się na 300—400 
mld mas Słońca. 

M33 jest po niej drugą najjaśniejszą galaktyką na niebie, 
którą dostrzeżemy nieuzbrojonym okiem poza miastem, przy 
bardzo korzystnych warunkach atmosferycznych i nowiu Księ-
życa. Jeśli mamy dostęp do teleskopu o aperturze przynajmniej 
30 cm, możliwa jest nawet obserwacja gromad kulistych przy 
M33. We wspomnianym wcześniej Baranie znajduje się jeden 
z pierwszych odkrytych układów podwójnych gwiazd. Świecący 
z jasnością 4,4 mag. Masarthim to w rzeczywistości system zło-
żony z dwóch białych gwiazd o jasnościach 3,8 mag. i 4,6 mag. 
Na niebie dzieli je ponad 7 sekund łuku, a więc można je roz-
dzielić już za pomocą niewielkiego teleskopu.

Jednym z ciekawszych obiektów dostępnych obserwacjom 
wizualnym nawet w dużym mieście jest gwiazda Mira z konste-
lacji Ryb. Jest to układ podwójny, w którym jeden ze składni-
ków, Mira A, jest gwiazdą pulsującą. Zmieniając swą wielkość 
w zakresie od 332 do 402 promieni słonecznych, co około 333 
dni jaśnieje z 10 do 2 magnitudo! Ostatnio w maksimum ja-
sności Mira świeciła pod koniec sierpnia. Przez około 200 dni 
będzie słabła, ale w październiku i listopadzie powinna być jesz-
cze dostrzegalna nieuzbrojonym okiem. Kolejne maksimum 
jasności Miry, już w 2014 r., przewiduje się również na sierpień. 
Jest więc dużo czasu na prześledzenie cyklu zmienności tego 
odległego o 300 lat świetlnych czerwonego olbrzyma. 

Nie przegap!
Obserwacje M31 poza miastem można prowadzić 

nawet nieuzbrojonym okiem. Widziana na niebie jawi 
się jako szare wrzecionko, które najłatwiej dostrzec, nie 
patrząc bezpośrednio, ale zerkając na zajmowany przez 
nią obszar nieba.

Na zdjęciu obok obraz komety C/2012 S1 ISON uzyskany za pomocą 
kamery WFC3/UVIS Kosmicznego Teleskopu Hubble'a 10 kwietnia 
2013 r. Fot. NASA

Polecamy do obserwacji
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Nadchodzące miesiące to początek okresu najlepszej wi-
doczności komety C/2012 S1 ISON. Ma ona szansę stać się 
widoczna nieuzbrojonym okiem nawet w mieście! W czasie 
wędrówki przez wewnętrzne obszary Układu Słonecznego ISON 
minie Słońce w bardzo małej odległości. Podczas maksymal-
nego zbliżenia znajdzie się jedynie 2,7 słonecznych promieni 
(1,9 mln km) od jego powierzchni. W rzeczywistości niemal je 
muśnie, przechodząc przez koronę. Tym samym poruszać się 
będzie wewnątrz tak zwanej granicy Roche'a dla układu Słoń-
ce—ISON, gdzie siły przypływowe są tak silne, że mogą rozer- 
wać kometę na strzępy. 

Nim dojdzie do tego ekstremalnego spotkania, przez pra-
wie cały listopad przed wschodem Słońca kometa może być 
doskonale widoczna nad południowo-wschodnim horyzontem. 
Jeśli w peryhelium, które osiągnie 28 XI, nie zostanie zniszczo-
na, ponownie na porannym niebie pojawi się już na początku 
grudnia. Należy jednak pamiętać, że z kometami do końca nic 
nie wiadomo. Tak jak w pierwszym kwartale roku zawiodła 
C/2011 L4 PanSTARRS, tak i ISON może okazać się proble-
matyczna. Na ciekawe teleskopowe i fotograficzne obserwacje 
komety można będzie zapolować w połowie października. Jej 
jasność prawdopodobnie osiągnie wówczas około 8,5 mag. 15 
października, około 5 rano, wraz z Marsem i Regulusem może 

październik — listopad 2013     

Księżyc
Na diagramie wschodów i zachodów można prześledzić ko-

lejność faz Księżyca w październiku i listopadzie. Z diagramu 
wynika, że bezksiężycowe noce przypadają na początek paź-
dziernika i przełom miesięcy. Będą to noce sprzyjające obser-
wacjom obiektów mgławicowych. 19 X Księżyc przesłoni pół-
cień Ziemi. Całe zjawisko będzie dostępne obserwacjom z te-
renu Polski. Jednak zaćmienia tego typu są bardzo trudne do 
obserwacji, ponieważ półcień Ziemi będzie na tarczy Księżyca 
ledwo dostrzegalny, a początek i koniec zaćmienia będą prak-
tycznie nie do uchwycenia.

Planety
Merkury stanie się widoczny dopiero w połowie listopada. 

Około 15 listopada, na godzinę przed wschodem Słońca powinno 
udać się go dostrzec 3,5° nad południowo-wschodnim horyzon-
tem. Świecił tam będzie z jasnością ok. 0 mag. Z każdym kolej-
nym porankiem Merkury jaśnieje, ale równocześnie zbliża się na 
niebie do Słońca, więc jego widoczność będzie się pogarszała. 26 
listopada, godzinę przed wschodem Słońca, na wysokości ponad 
7o nad południwo-wschodnim horyzontem, Merkury może być wi-
doczny w towarzystwie Saturna, oddalony jedynie 0,5° od niego. 
Niestety obserwacje tego spotkania utrudni słoneczna łuna.

być widoczna już przez niewielkie teleskopy ponad 27° nad 
wschodnim horyzontem. 

Dotychczasowe badania ISON ujawniły, że jest bardziej ak-
tywną kometą niż większość, produkującą drobny pył skutecz-
niej niż przeciętne komety. Rozmiar jądra ISON szacuje się na 
około 2 km. Z ostatnich obserwacji wynika jednak, że nie jest 
tak aktywna, duża i (dotychczas) spektakularna jak kometa Ha-
le’a-Boppa czy Lovejoya, przez co w najlepszym okresie widocz-
ności może nie sprostać oczekiwaniom. 

Nawet jeśli C/2012 S1 okaże się nieciekawa wizualnie, 
dla naukowców i tak jest to niezwykle interesująca kometa. 
Rzadko bowiem zdarza się wykryć obiekt hipotetycznego Ob-
łoku Oorta, który nigdy wcześniej nie odwiedzał wewnętrznych 
obszarów Układu Słonecznego i który może wzbogacić wiedzę 
o strukturze komet. Podczas ewentualnego rozpadu astrono-
mowie będą mieli również szansę przyjrzeć się jej wewnętrznej 
budowie chemicznej. 

W naukowe obserwacje zaangażowana będzie flota naziem-
nych i kosmicznych obserwatoriów. Badania komety zostaną 
przeprowadzone w pełnym spektrum promieniowania elektro-
magnetycznego. Najciekawszy moment do wykonania pomia-
rów, z naukowego punktu widzenia, to okolice peryhelium 28 
listopada 2013 r. o godzinie 18.36 UT (19.36 CET), gdy może 

Regulus, Mars i kometa ISON ponad godzinę przed wschodem Słońca
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Wenus od początku października będzie widoczna wieczo-
rami nad zachodnim horyzontem. 8 października, pół godziny 
po zachodzie Słońca, świeci w łunie zachodu z jasnością –3,81 
mag. Tego wieczoru minie na niebie Księżyc w odległości 3,5°. 
Sama Wenus będzie wówczas najjaśniejszym obiektem na 
niebie po Srebrnym Globie. Do końca października można ją 
odnaleźć wieczorami, kilka stopni nad południowo-zachodnim 
horyzontem. Podobnie w listopadzie świeci po zachodzie Słoń-
ca nad południowo-zachodnim horyzontem, ale już wyżej niż 
w październiku. Pod koniec miesiąca, w godzinę po zachodzie 
Słońca będzie widoczna na wysokości prawie 10° (SSE).

Planetę Mars w październiku i listopadzie odnajdziemy na 
porannym niebie w gwiazdozbiorze Lwa. Pierwszego paździer-
nika, około 6.00 rano, zobaczymy go w towarzystwie wąskiego 
sierpa Księżyca, na cztery dni przed nowiem. W połowie miesią-
ca dojdzie do ciekawego spotkania planety, komety i gwiazdy 
w postaci Marsa, komety C/2012 S1 ISON i Regulusa. Obiekty 
te na dwie godziny przed wschodem Słońca będą widoczne po-
nad 27° nad wschodnim horyzontem. Mars prawie do końca 
października podróżuje po niebie na tle gwiazdozbioru Lwa, 
a 25 dnia tego miesiąca będzie świecił już w granicach konste-
lacji Panny.

Jowisz w pierwszych dniach października wschodzi w okoli-
cach północy. Każdej kolejnej nocy nad horyzontem pojawi się 
wcześniej. Pod koniec października będzie dostępny wieczor-
nym obserwacjom, świecąc nisko nad wschodnim horyzontem 
z jasnością około –1,9 mag. W październiku i listopadzie Jo-
wisza odnajdziemy w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Tam w połowie 
listopada rozpocznie ruch wsteczny, w miarę wyprzedzania go 
na wokółsłonecznej orbicie przez Ziemię.

Saturn, tak jak w poprzednich miesiącach, zbliża się na 
niebie do Słońca. Na początku października, przy odległości 
około 31° od Słońca, w godzinę po jego zachodzie będzie się 
znajdował jedynie 1,5° nad południowo-zachodnim horyzon-
tem. Tak więc w tym miesiącu Saturn nie będzie widoczny. 
Planetę tę może udać się dostrzec w ostatnim tygodniu listo-
pada, gdy przejdzie na poranne niebo. Wówczas, na godzinę 

przed wschodem Słońca z dnia na dzień widoczna będzie co-
raz wyżej nad horyzontem. Jak wspomniano przy okazji opisu 
widoczności Merkurego, towarzyszy on w tym czasie Saturno-
wi na porannym niebie.

Urana i Neptuna za pomocą większych teleskopów można 
odnaleźć w gwiazdozbiorach Ryb i Wodnika. 3 października 
Uran znajdzie się w opozycji. Przełom września i października to 
najlepszy okres w roku na obserwacje tej planety. W tym czasie 
będzie górowała około północy, na wysokości około 42° nad 
horyzontem. Do końca listopada Uran dostępny obserwacjom 
w pierwszej połowie nocy. Neptun również nad horyzontem 
obecny wieczorami i w pierwszej połowie nocy, ale z miesiąca 
na miesiąc jego wysokość maleje, stąd warunki obserwacyjne 
planety stopniowo będą się pogarszały. Aby jak najlepiej przy-
gotować się do obserwacji tych planet, dobrze jest posłużyć się 
Almanachem Astronomicznym Tomasza Ściężora dostępnym 
na stronach Klubu Astronomicznego Regulus: http://regulus.
astrohobby.pl/

Komety i meteory
Nadchodzące miesiące to początek okresu najlepszej wi-

doczności komety C/2012 S1 ISON, która, przelatując w pobli-
żu Słońca, być może zwiększy swą jasność w stopniu pozwa-
lającym na jej obserwacje nieuzbrojonym okiem (szczegóły 
w dziale „Polecamy do obserwacji”).

Tradycyjnie nie powinny zawieść roje meteorowe. W cią-
gu ostatnich dwóch wieków Drakonidy wyprodukowały kilka 
silnych deszczy meteorowych, podczas których można było 
dostrzec do kilkuset przelotów w ciągu godziny. Podobnie rok 
temu podczas maksimum, trwającego krócej niż godzinę, za-
obserwowano około 300 zjawisk. Do wyjątkowo wzmożonej 
aktywności dochodzi zwykle w czasie powrotu do wewnętrz-
nych obszarów Układu Słonecznego macierzystego obiektu 
roju. Za Drakonidy odpowiada kometa 21P/Giacobini-Zinner, 
która w zeszłym roku przeszła przez peryhelium. Tegoroczne 
maksimum przewidywane jest na 8 października na 19.30 
i również może być obfite. Meteory tego roju charakteryzują się 
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niewielkimi prędkościami wejścia w atmosferę, dochodzącymi 
do 20 km/s.

Dużo szybsze, bo poruszające się z prędkościami 66 km/s, 
są Orionidy, których maksimum przewiduje się na około 21 
października. W przeciwieństwie do Drakonidów charaktery-
zują się kilkudniowym okresem wzmożonej aktywności, która 
zwykle sięga około 40 przelotów na godzinę. W tym roku nie po-
winniśmy się spodziewać wyjątkowej aktywności ze strony tego 
roju. Jego obiektem macierzystym jest kometa Halleya, która 
ponownie w pobliżu Ziemi znajdzie się dopiero za ponad 47 lat.

W listopadzie warto pokusić się o obserwacje Taurydów 
i Leonidów. Taurydy zwykle są mniej aktywnym rojem, ale co 
około 33 lata potrafią zaskoczyć kilkoma tysiącami zjawisk na 
godzinę. W bieżącym roku maksimum, przewidywane na około 
12 listopada, także może być obfite bardziej niż zwykle. Kome-
ta 2P/Encke, odpowiedzialna między innymi za Taurydy, 24 li-
stopada przejdzie przez peryhelium, miesiąc wcześniej mijając 
orbitę Ziemi.

Kolejnym rojem wartym obserwacji w listopadzie są Leoni-
dy. Międzynarodowa Organizacja Meteorowa (www.imo.net) 
podaje dwa możliwe momenty maksimum roju. Oba przypa-
dać mają 17 listopada, ale albo o godzinie 12.00, albo o 16.00. 
Średnia aktywność roju podczas maksimum w ostatnich trzech 
latach wynosi 46 przelotów w ciągu godziny, więc być może 
i w tym roku obserwacje Leonidów będą należały do jednych 
z ciekawszych obserwacji rojów.

Piotr Wychudzki

dojść do rozbłysków, fragmentacji lub nawet odparowania całej 
komety. W tym czasie dyżur obserwacyjny przejmą kosmiczne 
laboratoria zbudowane specjalnie do monitorowania słonecz-
nej aktywności. Są one wyekwipowane w sprzęt umożliwiający 
monitorowanie obszarów w okolicy Słońca, czyli tam gdzie los 
komety ISON zostanie przesądzony. Trudne zadanie obserwacji 
komety w czasie zbliżania się do Słońca zostanie powierzone 
sondom DAWN (będącej w drodze do planetoidy Ceres), Venus 
Express, MESSENGER (obecnie na orbicie Merkurego), a przede 
wszystkim SOHO, STEREO i SDO. W zebraniu danych obserwa-
cyjnych pomoże międzynarodowa sieć anten Deep Space Ne-
twork, wspierająca misje międzyplanetarne.

Piotr Wychudzki

Najświeższe informacje o C/2012 S1 (ISON) i innych ko-
metach można znaleźć na stronie http://www.aerith.net.

Na mapce obok droga komety C/2012 ISON na tle gwiazdozbiorów 
w październiku i listopadzie 2013 r.

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

Gromada E.T.
Współrzędne: a = lh20m. d = +58°16’ (2000.0).

Obiekt ten to w rzeczywistości gromada otwarta NGC 457 
o rozmiarach 13 minut kątowych i jasności +6,4 mag. Znajduje 
się ona w gwiazdozbiorze Kasjopei, w odległości 7900 lat św. 
Odkrył ją 18 października 1787 r. William Herschel. Jest to 
młoda gromada, jej wiek szacuje się na 25 milionów lat.  

Do obserwacji tej gromady wystarczy lornetka, jednak 
ze względu na dość małe jak na gromadę otwartą rozmiary 
kątowe, do obserwacji warto zastosować powiększenie rzędu 
100 razy.

Charakterystyczny kształt — dwojga oczu i czerwonej gwiaz-
dy kojarzy się ze znaną postacią E.T. z filmu Stevena Spielberga. 
Złudzenie to związane jest jednak ściśle z ustawieniem groma-
dy w stosunku do obserwatora. W każdym innym ułożeniu niż 
pokazane na zdjęciu, ten układ gwiazd nie kojarzyłby się już 
z sympatycznym filmowym stworem. Dwie jaśniejsze gwiazdy 
wyobrażające oczy E.T. to: po lewej SAO 22187 (+7,00 mag.), 
a po prawej f Cas (+5,00 mag.). Pomarańczowa gwiazda 
stanowiąca czubek rozświetlonego palca, to zmienna gwiazda 
V466 Cas (SAO 22188) o jasności z przedziału od +9,80 do 
+10.74 mag. Wpatrując się w ten asteryzm doszukamy się 
również całego tułowia oraz — po lewej stronie — ręki E.T. z… 
pięcioma palcami.

Marek Substyk
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Ogłoszenia PTA ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawy

WYZWANIA W POPULARYZACJI 
ASTRONOMII I BADAŃ 

KOSMOSU – „Communicating Astronomy with the Public 
2013” (CAP2013) międzynarodowa konferencja dla 
popularyzatorów nauki, dziennikarzy i nauczycieli, 14-18 
października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,  
http://www.communicatingastronomy.org/cap2013/

VI MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA „ASTRONOMIA  
XXI WIEKU I JEJ NAUCZANIEˮ  
– WARSZTATY ASTRONOMICZNE,  
Niepołomice 18–20 października 2013  
http://moa.edu.pl/news.php?readmore=207

CAP 2013

Kosmiczne widowisko  
filmowo-muzyczne

25 października 2013 r. odbędzie się w Warszawie wielkie widowisko 
muzyczno-filmowe „Moc Klasyki — Planety”. Miejsce koncertu to Sala 
Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki. „Urania” została patronem medial-
nym wydarzenia, a partnerem merytorycznym Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne.

Wykonawcami koncertu będą Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus 
oraz Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej pod dyrykcją Tade-
usza Wojciechowskiego. W programie znajdziemy fragment poematu 
symfonicznego „Tako rzecze Zaratustra” Richarda Straussa oraz sie-
dem części utworu „Planety” Gustava Holsta (Mars, Wenus, Merkury, 
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun). Widowisko poprowadzą Jerzy Rafalski, 
astronom z toruńskiego planetarium, znany także z telewizyjnych pro-
gramów o astronomii. Drugim z prowadzących będzie Piotr Majewski, 
dziennikarz Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, również znany z audycji 
o tematyce astronomicznej.

Szersze informacje na temat koncertu można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.mocklasyki.pl. Można tam też dokonać zakupu biletów.

Wizualizacja koncertu „Moc Klasyki — Planety” w Sali Kongresowej 
PKiN w Warszawie. Źródło: Trinity

Nowe władze PTA
Wybory władz Polskiego Towarzystw Astronomicznego na lata 
2013–2015 odbyły się podczas Walnego Zebrania członków PTA 
w dniu 13 września 2013 r. Nowym prezesem organizacji została 
dr Agnieszka Kryszczyńska z Obserwatorium Astronomicznego 
UAM w Poznaniu.

Skład Zarządu Głównego PTA
 Prezes: dr Agnieszka Kryszczyńska  
  (OA UAM, Poznań)
 Wiceprezes: dr hab. Maciej Mikołajewski  
  (CA UMK, Toruń)
 Sekretarz: dr Waldemar Ogłoza (IF UP, Kraków)
 Skarbnik: dr hab. Agata Różańska  
  (CAMK PAN, Warszawa)
 Członkowie Zarządu: mgr Krzysztof Czart  
  (ESO/CA UMK, Toruń)

  dr Tomasz Mrozek (IF UWroc, Wrocław)
  dr Grzegorz Stachowski (IF UP, Kraków)

ESO Astronomy Camp 2013
Trwa nabór zgłoszeń na międzynarodowy obóz astronomiczny 
dla młodzieży, który organizuje Europejskie Obserwatorium 
Południowe (ESO). Termin zgłoszeń mija 15.10.2013. Prze-
widziane są stypendia dla polskich uczniów na udział w obo-
zie, w tym jedno ufundowane przez Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne. Obóz odbędzie się pod koniec grudnia we 
włoskich Alpach w Obserwatorium Astronomicznym Aosta 
Valley w Saint-Barthelemy w gminie Nus. Kryterium wiekowe 
to 16–18 lat (roczniki 1995, 1996 i 1997). Więcej informacji 
na stronie www.pta.edu.pl/eso-camp oraz na witrynie Uranii.

Stanowisko PTA w sprawie ESO
Podczas zjazdu przegłosowano uchwałę o treści: 
XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomiczne-
go obradujący w Warszawie w dniach 11–14 września 
2013 r., zdecydowanie podkreśla, że przystąpienie 
Polski do Europejskiego Obserwatorium Południo-
wego — ESO jest sprawą najważniejszą dla całego 
środowiska astronomii polskiej, a szczególnie dla 
młodego pokolenia uczonych. Jednocześnie Zjazd 
wyraża uznanie i poparcie dla działań Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Pani prof. Barbary Kudryc-
kiej, za konsekwentne działania w kierunku przystąpie-
nia Polski do ESO.

Dr Agnieszka Kryszczyńska pracuje 
w Obserwatorium Astronomicznym Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Zajmuje się badaniami własności 
fizycznych małych ciał Układu Słonecz-
nego. W 2008 r. Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna za jej wkład w badania 
planetoid nadała planetoidzie o numerze 
21776 nazwę Kryszczyńska.

II EDYCJA KONKURSU
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów 
ogólnokształcących  
Szczegóły na stronie http://www.astrolabium.edu.pl 

Fot. Justyna Gołębiewska
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Obserwator Słońca

Załóżmy, że mamy teleskop, do którego umocowali-
śmy ekran. Jesteśmy członkiem Sekcji Obserwatorów 
Słońca PTMA i zarejestrowaliśmy się na stronie sekcji 

(http://sosptma.astrowww.pl). Ze strony, z działu Download 
pobraliśmy szkic wraz z raportem dziennym. Mamy odpo-
wiednią wiedzę, jeśli chodzi o znajomość powstawania plam 
i pochodni, ich wyglądu, przynależności do danej grupy.

Na niebie są odpowiednie warunki do przeprowadzenia 
obserwacji Słońca (seeing, widoczność, wiatr).

Seeing 
Określa stabilność atmosfery. Aby zobaczyć przez tele-

skop na tarczy słonecznej więcej szczegółów, atmosfera 
musi być stabilna.

Seeing zaznaczamy cyframi od 1—5, gdzie:
1 — bardzo dobry
2 — dobry
3 — słaby
4 — bardzo słaby
5 — zły

Widoczność
To kolejny czynnik wpływający na to, czy nasza obserwa-

cja będzie dobra, czy zła.
W tym parametrze zawarte będzie wszystko, co dotyczy 

widzialności samej tarczy słonecznej na naszym szkicu, tzn. 
czy plamy, te najdrobniejsze, są widoczne podczas wyregu-

lowania okularu, czy obserwujemy ruch tarczy słonecznej na 
jej brzegach i czy obraz nam nie faluje.

Ten współczynnik jak i wiatr oceniamy również w skali 
5-stopniowej: od 1 do 5 podobnie jak przy seeingu. W nie-
których sekcjach zagranicznych podaje się tylko seeing.

Skoro znamy już warunki pogodowe, pobraliśmy szkic, 
udajemy się do naszego teleskopu i zakładamy szkic, wsu-
wając w ekran (jeśli nie posiadamy ekranu, możemy posłu-
żyć się kawałkiem kartonu, do którego spinaczami przypina-
my szkic, lub wykorzystać wieczko od pudełka po butach.

Pamiętajmy, że mamy do czynienia z bardzo silnym 
światłem, jakie emituje nasze Słońce i każde spojrzenie 
w okular może skończyć się przynajmniej utratą wzroku! 

Jeśli nie posiadamy folii Badera ND 5 do szukacza, to 
proponuję nie montować go do teleskopu, a zastosować 
moją metodę obserwacji cienia Słońca wpadającego do te-
leskopu. Na czym polega ta metoda? Otóż, kiedy już zgra-
my ustawienie teleskopu z wysokością Słońca, odkręcamy 
śruby blokujące montaż tak, aby teleskop był bezwładny 
i delikatnymi ruchami w lewo, w prawo, w dół i w górę dopro-
wadzamy do sytuacji, kiedy tarcza słoneczna znajdzie się 
w polu okularu a także na naszym szkicu. Wtedy blokuje-
my śruby i już pokrętłami zgrywamy obraz tarczy słonecznej 
z narysowanym kołem na naszym szkicu.

Są przynajmniej dwie techniki zaznaczania plam: jedni 
zaznaczają tylko położenie grup, licząc plamy w nich zawar-
te, a inni szkicują grupy i wszystkie plamy, również je licząc.

Ważne jest, abyśmy właściwie ocenili przynależność 
plam do grup. Grupy, szczególnie w okresie maksimum, by-
wają bardzo rozległe i niejednokrotnie skomplikowane. Na-
wet najlepszym zdarzają się pomyłki we właściwej ich oce-
nie. Na początku możemy sobie pomóc obrazem z kamery 
SOHO zamieszczonym na naszej stronie. Po zaznaczeniu 
położenia jednej z plam odczekać kilka sekund i w wyniku 
obrotu Ziemi zaznaczyć drugie jej położenie, np. krzyżykiem.

To zaznaczenie przyda nam się do wyznaczenia kierun-
ków na tarczy słonecznej (o tym jednak napiszę w osobnym 
artykule). Innym kolorem możemy zaznaczyć pola pochodni 

Poradnik

Jak wykonać  
obserwację Słońca  

w projekcji na ekran

Tarcza Słońca z rozległą grupą plam AR1785 sfotografowana 7 lipca 
br. przez Jerzego Zagrodnika, członka SOS PTMA. Aparat Nikon Coolpix 
zoom 42×, obróbka cyfrowa w komputerze
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(to jaśniejsze miejsca na Słońcu) na miejscach, w których 
mogą powstać plamy. Można naszą tarczę na rysunku po-
dzielić na 4 części i policzyć pola pochodni w każdej z nich. 
Jeśli mamy inny okular dający większe powiększenie, mo-
żemy policzyć półcienie (jaśniejszy obszar okalający plamy) 
z plamami, a następnie plamy leżące poza półcieniami.

Znamy już liczbę grup (g), liczbę plam (f), liczbę półcie-
ni z plamami (p) i liczbę plam bez półcienia (s). Wszyst-
kie te dane wpisujemy na naszym szkicu do zamieszczonej 
tabelki. Uwzględniamy także warunki dotyczące pogody 
i dokładności wykonania szkicu (T), datę oraz godzinę 
w czasie uniwersalnym UT. Pamiętajmy, że latem od cza-
su bieżącego odejmujemy 2 godziny a zimą 1 godzinę. Taką 
przykładową obserwację przedstawiam obok.

Mając wszystkie dane, obliczymy liczbę Wolfa. Liczba 
ta została przedstawiona przez szwajcarskiego astronoma 
i matematyka Rudolfa Wolfa w 1848 roku i stanowi prosty, 
powszechnie zaakceptowany sposób określenia aktywności 
słonecznej. Wyrażana jest wzorem:

R = k (10 × g + f)
gdzie:

k — współczynnik obserwatora (w SOS przyjmujemy = 1)
g — liczba widocznych grup
f — liczba widocznych plam

Innym przejawem aktywności słonecznej jest liczba Petti-
sa uzależniona od budowy półcienia a przedstawiona przez 
Pettisa w 1978 roku. W oryginale brzmi to The Pettis Suns-
pot Number i oznaczane w skrócie SN. Liczbę tę wyraża się 
wzorem:

SN = 10 × p + s
gdzie:

p — liczba półcieni z plamami
s — liczba plam bez półcienia.

Wszystkie te dane przepisujemy do raportu na stronie 
SOS PTMA.

Nie zawadzi, a wręcz pomoże przeczytanie instrukcji wy-
pełniania raportu zamieszczonej w profilu użytkownika.

Po dokonaniu wpisu klikamy Zapisz.
Po zakończeniu obserwacji w danym miesiącu klikamy 

na Wyślij.
Wypełnianie raportu bezpośrednio na naszej stronie jest 

absolutną nowością.
Jak utworzyć taki ra-

port i prawidłowo wypełnić, 
przedstawię w kolejnym ar-
tykule.

Tadeusz Figiel

W kolejnych artykułach do-
wiemy się między innymi: 

• Jak wyznaczyć kierunki 
na tarczy słonecznej

• Jak utworzyć nowy raport 
na stronie i go wypełnić

• Jak wprowadzić nasz 
szkic do programu „Solaris”

• Jak korzystać z programu 
„Solaris” 

• Jak zbudować ekran do 
obserwacji Słońca

• Jak zmodyfikować okular 
plastikowy do przeprowa-
dzenia projekcji.

Obserwator Słońca
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relaks krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
3/2013: 
1. HELIOPAUZA, 2. SYNTEZA, 3. RÓWNOWAGA, 4. HERSZKOWICZ, 
5. FRAUNHOFER, 6. KAPELUSZ, 7. RAS ALGETHI, 8. JOWISZ, 9. KOZIO-
ROŻEC, 10. HOMESTAKE, 11. MIKROFALE, 12. NORWEGIA, 13. NEUTRINO, 
14. SOLARYGRAFIA, 15. HERSCHEL, 16. GRUDZIĄDZ, 17. SUNJAJEW, 
18. CAYENNE.
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Dla uważnych czytelników tego zeszytu „Uranii” znalezienie słów 
pomocniczych potrzebnych do rozwiązania nowej krzyżówki nie 
powinno stanowić problemu.  Rozwiązanie utworzą litery z kratek 
ponumerowanych od 1 do 15. Na rozwiązania czekamy do końca li-
stopada 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 3/2013 zamieściliśmy krzyżówkę, której 
rozwiązaniem jest hasło OTOK HELIOSFERYCZNY. Na-
grody książkowe wylosowali Ryszard Górecki z Będzina 

i Radosław Macuski z Wrocławia. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. Jeden z podstawowych parametrów astrofizycznych

  2. Marsjański krater z obszaru Arabia Terra

  3. Wybitna Ślązaczka XVII w.

  4. Może być np. obserwacyjny albo operacyjny

  5. Rój meteorów widoczny w listopadzie

  6. Odkrył zjawisko aberracji światła gwiazd

  7. Gdy różnica długości ekliptycznych wynosi 180°

  8. Zaobserwował marsjańskie zaćmienie Słońca

  9. Obiekt o bardzo silnym polu magnetycznym

10. Góruje jesienią na południowym niebie

11. Miejsce organizacji Kongresu MUA w 1948 r.

12. Stuletni profesor

13. Planeta, na której znajduje się ALMA

14. Jeden z księżyców Plutona

15. Wykonują je planety górne

16. Krótka nazwa wyczekiwanej komety

Nowa w Delfinie
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galeria astrofotografia amatorska

14 sierpnia br. japoński astronom amator Koichi Itagaki odkrył w gwiazdo-
zbiorze Delfina nową gwiazdę. W chwili odkrycia jej jasność wynosiła 6,3 mag. 
W kolejnych dniach gwiazda pojaśniała na tyle, że można było ją dostrzec nie-
uzbrojonym okiem. Prezentowane zdjęcie zostało wykonane dzień później, 15 
sierpnia w godz. 22.37–22.46 CWE (obiektyw Sigma 4–5.6/70–300DG APO, 
(100 mm, f4) + Nikon D300. ISO 800, eksp. 3×135 s, fot. Mariusz Świętnicki)

59Urania5/2013



60 Urania 5/2013

W następnych numerach:
—  Wakacje pod gwiazdami – ciąg dalszy
—  Mistrzowie Astrofotografii – AstroCamera 2013
—  Gwiazda Przybylskiego
— U Geminorum – polska nowa karłowata
—  ISS na tle Słońca i Księżyca
—  Obserwatorium na Pop Iwanie
—  Komety i jeszcze raz komety
—  Meteoryty z Antarktydy

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)
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PRENUMERATA 2014 — 60 ZŁ TYLKO DO KOŃCA ROKU!
Z żalem informujemy, że od nowego roku będziemy musieli bardziej podzielić się koszt-
ami wydawania pisma z naszymi Czytelnikami. Wynika to oczywiście z niepewnej sytu-
acji dotyczącej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kurczącego się 
rynku reklam. Cenę detaliczną chcemy podnieść o złotówkę, czyli do 12,90 zł, a cenę 
prenumeraty do 65,00 zł. Prenumeraty na rok 2014 (i każde następne 6 numerów) 
opłacone do końca bieżącego roku nadal kosztują tylko 60 zł!

Prenumeratę (oraz inne zamówienia) można opłacić na konto Polskiego Towarzyst-
wa 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. Czynimy starania by tradycyjnie do-
datkiem dla prenumeratorów mógł być atrakcyjny kalendarz astronomiczny na rok 2014. 

Do nabycia również numery archiwalne „Postępów Astronomii” z lat 1991–1997 
i „Uranii” z lat 1998–2011 (po 5 zł) oraz „Uranii” 2012–2013 (11,90 zł). 

Pełna lista: http://urania.pta.edu.pl/prenumerata

PRENUMERATA 2014 DLA CZŁONKÓW PTMA ZA POŁOWĘ CENY!
Podobnie jak w roku bieżącym członkom Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, proponujemy prenumeratę 
na rok 2014 za połowę ceny (30 zł), przy wysyłce na adres oddziału, zwiększoną o 10 zł (40 zł) przy wysyłce na adres 
indywidualny. Od 1 stycznia ceny te będą wynosić odpowiednio 32,50 i 42,50 zł. O dokonywanie wpłat prosimy skarb-
ników lub prezesów oddziałów. Na adres urania@pta.edu.pl prosimy o przesłanie imiennej listy prenumeratorów wraz 
z adresem zbiorowym i adresami indywidualnymi do wysyłki. 

NOWA OFERTA DLA SZKÓŁ — PRENUMERATA SPONSOROWANA!
Czynimy starania o otrzymanie dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie prenumerat dla bi-
bliotek szkolnych. Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać się poprzez stronę internetową http://urania.pta.edu.pl/prenu-
merata. Szkoły, które zgłoszą się do końca 2013 r., otrzymają prenumeraty w pierwszej kolejności (ilość jest limitowana). 
Prenumeratę będzie trzeba opłacić po 1 stycznia 2014 r. w kwocie 32,50 zł. Jeżeli ministerstwo przyzna dotację, szkoła 
otrzyma pełną roczną prenumeratę „Uranii” (6 numerów), a w przypadku braku dotacji gwarantujemy wysłanie 4 kolej-
nych zeszytów (czyli szkoła zyskuje 1 darmowy numer). Dodatkowe informacje: urania@pta.edu.pl lub tel. 698 556 161.
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