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dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

2 lata temu – jak ten czas leci – zaczynaliśmy składać już nową Uranię, 
w pełnym kolorze. Po rozmowie z panią ministrą Marią Orłowską 
wydawało się, że do czasu pełnego urynkowienia Uranii (co najmniej 2 tys. 
sprzedanych prenumerat) możemy liczyć na dotację naszego ministerstwa. 

Szczęśliwy chochlik drukarski sprawił, że w numerze 4. pomyliłem nazwisko 
ministry, bo po kolejnym (nie wiadomo już, którym) odwołaniu, z ulgą możemy 
przywrócić w stopce obok rządowe logo. Niech tam trwa przynajmniej do 
wielkiego jubileuszu – stulecia Uranii. Znów możemy myśleć o aktywnej promocji 
i rozwoju Uranii – stąd jej większa objętość od niniejszego numeru. Mam nadzieję, 
że pozwoli to zmniejszyć kolejkę znakomitych materiałów w redakcyjnej teczce. 
Myślę, że w 2014 roku potrafimy jeszcze bardziej zróżnicować nasze czasopismo. 
Znajdziecie w nim zabawy i… zabawki dla najmłodszych, relacje i komentarze 
do aktualnych wydarzeń na niebie i na Ziemi, unikatowe materiały historyczne 
i wspomnienia redaktorów oraz współpracowników Uranii, jeszcze więcej 
artykułów przeglądowych polskich astronomów, obserwacji rodzimych amatorów 
i osiągnięć naszej młodzieży. 

Tak jak dla mojego poprzednika, Andrzeja Woszczyka, zasadniczą sprawą była 
terminowość Uranii, tak my, podobnie jak prawie wszystkie inne ekipy, wciąż nie 
możemy nadrobić opóźnienia. Nie jest jeszcze tak źle! Można przypuszczać, że 
numer 3-4 Uranii z roku 1934 (patrz nasze archiwum w internecie) ukazał się już 
w roku następnym, o czym świadczy kalendarzyk wydarzeń na niebie obejmujący 
cały rok… 1935, w którym nie jest datowany żaden numer. My również do czasu 
uzyskania „równowagi czasowej” spróbujemy drukować kalendarzyk na trzy 
miesiące, z których jeden będzie się co numer powtarzał. Dzięki temu Urania 
w EMPiK-ach będzie zawsze aktualna. W poszukiwaniu najwcześniejszych, 
legendarnych, powielaczowych Uranii z 1921 roku zwróciłem się z pytaniem do 
naszych najstarszych P.T. Czytelników, m.in. do Antoniego Opolskiego, Macieja 
Mazura Konrada Rudnickiego, którzy wskazali na bezpośrednie lub pośrednie ślady 
wiodące do archiwum po Janie Mergentalerze. Będziemy szukać we Wrocławiu! 

Szczególnie dramatyczna była informacja od Konrada 
Rudnickiego, przekazana mi przez Jego wspaniałą małżonkę 
Teresę, w dniu… pogrzebu Profesora. Konrad Rudnicki 
pośród polskich astronomów był dla mnie osobą szczególnie 
bliską. Syn jednego z ulubionych pisarzy z lat szkolnych, 
uczeń ukochanego Zonna, współautor ich wspólnego 
podręcznika „Astronomia gwiazdowa”, odkrywca komety, 
idący pod prąd popularnym trendom kosmolog i autor 
Uranii praktycznie „od zawsze”. Jeden z tych tekstów 
przygotowywałem do druku kilka miesięcy temu… 
Był On nie tylko starszym kolegą, astronomem, pozostanie symbolem! Wojnę, 
podczas której budował społeczne obserwatorium, a potem walczył w lewicowej 
partyzantce, przeżyło zaledwie kilku, kilkunastu astronomów. Po blisko 10-letniej 
przerwie, to właśnie śp. Konrad, jako absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ale 
po obronie pracy na… UMK w Toruniu, został pierwszym polskim, powojennym 
magistrem astronomii! Wszyscy jesteśmy tylko Jego skromnymi następcami. 

Nie zdążyłem wrócić z pogrzebu, gdy dotarła do mnie 
informacja o śmierci Romana Fangora. Roman był kultowym 
miłośnikiem astronomii w Warszawie. Poznaliśmy się ponad 
40 lat temu, w „dostrzegalni” PTMA w Warszawie w Alejach 
Ujazdowskich, jeszcze za czasów Macieja Bielickiego. Kilka 
dni wcześniej Magda Sroczyńska – przez lata w Uranii – 
poinformowała mnie, że posiada otrzymane od Romana, 
kopie „dracznej” Uranii nr 13 z 1955 roku. Właśnie miałem 
pisać do Romana w sprawie oryginałów…

Maciej Mikołajewski
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Dawno temu w… „Uranii”

 18
Michał Kusiak

Requiem dla komety  
ISON: Lecą następne…

…a kometa zginęła w pobliżu Słońca, niczym ćma w płomieniu lampy! 
Gorący komentarz na kilkanaście godzin po przelocie ISON przez 
peryhelium i propozycja „zamienników” dla spalonej „komety stulecia”.

W AKTUALNYM NUMERZE

 12
Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

Komety  
zadziwiające i kapryśne 

Komety należą do grupy małych i najbardziej kapryśnych ciał Układu 
Słonecznego. Swoim zachowaniem potrafią zaskoczyć zarówno 
zawodowych astronomów, jak i zadziwić zwykłych miłośników astronomii. 
Tak jak kometa ISON, której przyszłość autorzy próbują przewidzieć…

sierpień — wrzesień 2013  28

Hubert Dróżdż  Polowanie na ISS 22

Kronika

Kometami nigdy nie zamierzałem 
umyślnie się zajmować…
…Układ Słoneczny interesował mnie 
wyłącznie biernie. Z ciekawością czytałem, 
co inni w tym zakresie zdziałali, czasem coś 
napisałem popularnie na ten temat, nigdy 
jednak nie wyobrażałem sobie, żeby przyszło mi 
naukowo pracować w tej dziedzinie, a zwłaszcza 
w dziedzinie komet…
…W końcu lata przyjaciel, z którym pracowaliśmy 
przy sąsiednich stołach, Włoch Roberto 
Barbon odkrył swoją kometę (w czasie pobytu prof. 
Rudnickiego w obserwatorium Mount Palomar — RS). 
Fotografował pewne odległe galaktyki i dojrzał 
kometę na ich tle. Astronomowie między sobą nie 
traktują odkryć komet zbyt serio. Takie odkrycie 
ma raczej posmak dobrej przygody niż poważnej 
pracy naukowej. Barbon był więcej zażenowany 
niż ucieszony odkryciem, ale świętowaliśmy je 
radośnie. Pomyślałem sobie wtedy, że to jednak 
przyjemnie mieć kometę własnego nazwiska…
…Byłem pod wrażeniem i niepowodzenia 
z kometą Grigga-Skjellerupa i odkrycia 
Barbona, gdy pojechałem ponownie na Palomar 
w październiku 1966 r. Kolejne nieudane zdjęcia 
obszaru, gdzie miała być widoczna kometa Grigga-
Skjellerupa, ale „zamiast tego” w jednym z pól 
patrolowanych dla supernowych mała, wydłużona, 
mglista plamka. Może defekt emulsji? Zrobiłem 
następne zdjęcie tego obszaru nieba i plamka była 
znów widoczna, choć nieco przesunięta. I tak 
zostałem odkrywcą komety Rudnickiego…
…Gdy „Urania” zaproponowała mi 
napisanie wspomnień z moich doświadczeń 
„komeciarskich” uznałem, że warto to zrobić 
choćby dla pewnych refleksji: O wynikach prac 
astronomów mówi
się i wie się na ogół mało. Tylko nieliczne docierają 
do publiczności. Któż z szerokiej publiczności 
wie, czym zajmuje się taki lub inny astronom? …
…Ale kometa, a zwłaszcza odkrycie komety — to 
pasjonuje. Czemu?
(Źródło: „Urania”, nr 9, 1967, fragmenty artykułu prof. 
Konrada Rudnickiego „O kometach sentymentalnie”)

  6
Wywiad z Jerzym Buzkiem

Pieszo do planetarium
Dla wielu wybitnych ludzi astronomia była ich młodzieńczą pasją, 
a „Uraniaˮ ulubioną lekturą. Będziemy ich szukać i zadawać pytania, jak 
astronomia wpłynęła na ich życie, czego ich nauczyła, jak ukształtowała 
ich charakter i zainteresowania? Rozpoczynamy od byłego Premiera 
i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. 

Circulos meos 

Ciemność, widzę ciemność! 50

4

Astrobazy Kopernik  10

Communicating Astronomy with the Public (CAP 2013)  48

Rezerwat Meteoryt Morasko — perła Europy 27

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

Ciekawe strony internetowe: 
Ciekawy astronomii? Zapytaj Dave'a! 38

Zrozumieć barwy nieba
Wyniki konkursu AstroCamera 2013

 30

Biblioteka, czyli…  Teologia kosmologii? 64
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NA OKŁADCE

kalendarz astronomiczny:  grudzień 2013 – luty 2014

Niebo nad Polską widziane z Bukowca  54

Poczta  62
Statystyczny miłośnik astronomii  66
Spis treści rocznika 2013  68
Krzyżówka   70
Astrożarty Jacka D.  70
Astrofotografia amatorska: galeria komet 71

Polecamy do obserwacji: 

Planeta Jowisz 56

Spójrz w niebo — asteryzmy: 

Lambda – lambda 59

Poradnik: Jak wypełnić raport na stronie SOS PTMA  60
Raport: wrzesień — październik  60

…Jak już wspomnieliśmy, badania ruchów komet 
prowadzone były w Polsce od lat. Niewiele jest 
chyba dziedzin, w których trzeba wykonywać 
tyle żmudnych, uciążliwych i skomplikowanych 
rachunków, co w obliczeniach ruchów komet. 
Wyznaczenie orbity komety i obliczenie jej 
efemerydy było nie byle jaką pracą i zajmowało 
czasem tygodnie a nawet miesiące. Gwałtowny 
rozwój maszyn elektronicznych w ostatnich latach 
zupełnie zrewolucjonizował tego typu prace 
i obecnie jest już nie do pomyślenia podjęcie 
jakichkolwiek badań ruchów komet bez użycia 
maszyny cyfrowej. Toteż idąc z duchem czasu, 
także i w Polsce od kilku lat pracowaliśmy nad 
przekazaniem wszelkich obliczeń orbitalnych 
maszynie elektronicznej…
…Właśnie w tym czasie, kiedy doc. Rudnicki 
odkrył nową kometę, w Warszawie w Zakładzie 
Astronomii i w Centrum Obliczeniowym PAN 
został ostatecznie opracowany i uruchomiony
komplet programów dla dokonywania obliczeń 
orbitalnych na maszynie cyfrowej GIER 
w Zakładzie Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Teraz cała praca człowieka 
sprowadzała się do wypisania w odpowiedni sposób 
elementów orbity i obserwacji komety, a wszystkie 
obliczenia związane z poprawieniem orbity 
i obliczeniem efemerydy maszyna wykonywała 
w ciągu kilkunastu minut, podając wyniki w postaci 
od razu gotowej do druku…
…Aby więc odnaleźć kometę w tym drugim 
okresie widoczności, należało podać jej dokładną 
efemerydę opartą na „uczciwych” elementach 
wyznaczonych z wielu obserwacji. Ze względu 
na okres świąteczny cyrkularze astronomiczne 
przychodziły z dużym opóźnieniem, toteż do 
ostatniej niemal chwili zwlekaliśmy z następnym 
poprawieniem orbity, zbierając ciągle napływające 
obserwacje. Wreszcie pod koniec stycznia 
wyznaczyliśmy orbitę komety opartą na 42 
obserwacjach wykonanych od 17 października do 
5 grudnia 1966 r. Tym razem wyniki potwierdziły 
rezultat naszych poprzednich obliczeń: orbita 
komety Rudnickiego jest hiperbolą w kształcie 
mało odbiegającą od paraboli (mimośród nie 
różni się wiele od jedności). Te ostatnio obliczone 
elementy również zostały przesłane dalekopisem 
do Biura Telegramów i ukazały się w Cyrkularzu 
MUA nr 1994…
(Źródło: „Urania”, nr 9, 1967, fragmenty artykułu prof. 
Grzegorza Sitarskiego „Jak obliczaliśmy orbitę komety 
Rudnickiego”)

W skrócie

Magnetar z jednym z najsilniejszych pól magnetycznych  41
Smartfon może pomóc w odkryciach naukowych  41
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Odnaleziono zagubiony księżyc Neptuna 42
Fomalhaut jest układem potrójnym 42
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LEM nadaje z orbity 43
Bardzo odległa galaktyka 52
ESO Astronomy Camp 2013 – wyniki konkursu 52

Obserwator Słońca

Wakacje pod gwiazdami

Obóz nad Zalewem  44
Mazurski raj dla obserwatorów  44
Siła tradycji  45
Astronomia i sztuka  45
Kudłacze 2013  46
Wczasy pod bieszczadzkim niebem  47
Gwiazdy nad zamkiem  47

Młodzi badacze

Kącik olimpijczyka: 
Zadanie nr 3 drugiej serii LVI OA (2012/2013)  53

Sprzęt optyczny

Sky-Watcher Virtuoso 63

Astronomia i muzyka

Siedem planet i ona jedna 61

Ostatnie tchnienie Komety ISON w kamerze LASCO 
C2 obserwatorium SOHO. Za chwilę kometa przy-
bierająca kształt cygara schowa się za przesłoną 
tarczy słonecznej koronografu SOHO. Co z niej 
pozostanie? Czytaj w numerze! Źródło: NASA
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Pieszo   
do planetarium

O Uranii z Jerzym Buzkiem

W wieku 13 lat napisał do redakcji Uranii, że po śmierci 
ojca nie stać go już na prenumeratę. Mimo to przez kilka 
kolejnych lat otrzymywał Uranię bezpłatnie. I był jej wiernym 
czytelnikiem! W rozmowie z Robertem Szajem i Maciejem 
Mikołajewskim wspomina młodzieńcze czasy Profesor 
Jerzy Buzek, były Premier i Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego. Dla wielu wybitnych ludzi, osiągających szczyty 
kariery na polu polityki, biznesu i sztuki, astronomia była ich 
młodzieńczą pasją. Będziemy poszukiwać takich osób, zadając 
pytanie, jak astronomia wpłynęła na ich życie, czego ich 
nauczyła, jak ukształtowała ich charakter i zainteresowania? 
I czy dalej czasem spoglądają w niebo… 

Maciej Mikołajewski, Robert Szaj. 
Chcielibyśmy na początku podziękować 
za wsparcie i osobistą decyzję w sprawie 
budowy teleskopu SALT w RPA. Dzięki 
tej inwestycji polscy astronomowie mają 
dzisiaj dostęp do jednego z największych 
teleksów na świecie. 

Jerzy Buzek. W roku 1999 dzięki 
spotkaniu z prof. Aleksandrem Wolsz-
czanem, zresztą w domu u pana Rober-
ta (uśmiech), poznałem aspiracje pol-
skich astronomów w zakresie dostępu 
do najnowocześniejszych urządzeń na 
świecie. Profesor Wolszczan, który, jak 
pamiętam, był wtedy pomysłodawcą 
tego instrumentu, zachęcił do jego bu-
dowy kilka amerykańskich i europej-
skich uniwersytetów. Ze względu na 
to, że w stosunku do innych wydatków 
była to kwota adekwatna do naszych 
ówczesnych możliwości, podjęto decy-
zję o sfinansowaniu polskiego udziału 
w tym projekcie. Dzięki wielu partne-
rom, którzy zaangażowali się w projekt, 
mamy dziś ten przyrząd. I choć w Chile, 
gdzie kraje Unii Europejskiej budują 
dzisiaj największe teleskopy świata, są 
chyba lepsze warunki do obserwacji, to 

w RPA też nie jest najgorzej. Poza tym 
to chyba jedna z większych inwestycji 
polskich w naukę na kontynencie afry-
kańskim.

MM, RSZ. Dzięki temu teleskopowi 
nasz kolega z Poznania, Tomasz Kwiat-
kowski, prowadził obserwacje najmniej-
szego naturalnego obiektu w Kosmosie 
— meteoroidu o średnicy 2 metrów.

JB. Zdarzenie w Czelabińsku na 
początku 2013 roku było też niezwy-
kle spektakularne. Ile miał średnicy ten 
obiekt, który wszedł do atmosfery?

MM, RSZ. Około 17 metrów.
JB. Niesamowite, że tak niewielki 

obiekt, wielkości tego budynku, w któ-
rym rozmawiamy, może wywołać tak 
dużo szkód. 

MM, RSZ. Tego dnia blisko Ziemi 
przeleciała inna, obserwowana wcze-
śniej planetoida o średnicy około 50 me-
trów. Przez chwilę znalazła się bliżej na-
szej planety niż satelity geostacjonarne. 
Gdy rano w mediach usłyszeliśmy infor-
mację o tym, co stało się w Czelabińsku, 
początkowo traktowaliśmy to jako żart. 
Tymczasem wiele osób zostało rannych 
od potłuczonych przez falę uderzeniową 

szyb. Ludzie biegli do okien, gdy zoba-
czyli błysk, a powinni od nich uciekać. 

JB. Nie przesadzajcie, Panowie. Na 
Ziemi żyje siedem miliardów ludzi, 
incydent nad Czelabińskiem dotyczył 
maksymalnie kilkudziesięciu tysięcy 
osób. Coś takiego zdarza się bardzo 
rzadko. Prawdopodobieństwo, że zdarzy 
się coś podobnego w najbliższym cza-
sie, jest naprawdę niewielkie, a na pew-
no mniejsze niż prawdopodobieństwo 
śmierci w wypadku samochodowym. 
Ja nie będę uciekał do bramy na widok 
jadącego samochodu (śmiech). Poza 
tym warto zwrócić uwagę na to, o czym 
wspomnieliśmy. Nasza intensywna eks-
ploracja Kosmosu kończy się na sateli-
tach geostacjonarnych. Dalej docierają 
już tylko nieliczne obiekty naukowe. 

MM, RSZ. Wracając do teleskopu 
SALT, należy zwrócić uwagę, że dzisiaj 
na świecie tych ogromnych teleskopów 
o średnicach rzędu dziesięciu metrów 
jest co najmniej kilkanaście. Pierwowzo-
rem tego instrumentu był teleskop HET 
w Teksasie, którego jednym z „ojców 
chrzestnych” był również Aleksander 
Wolszczan. To niezwykle tania techno-
logia, ale niestety z wieloma ogranicze-
niami. Wspominamy o tym, bo za czasów 
Pana premierowania zapoczątkowało się 
to, co niedawno zakończyło się przystą-
pieniem Polski do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej. To za Pana rządów na Pana 
osobiste polecenie powstał zespół ds. za-
gospodarowania przynależnych Polsce 
miejsc na orbicie geostacjonarnej.

JB. Zawsze interesowałem się tymi 
zagadnieniami. Zespół niestety nie 
skończył swojej pracy przed końcem 
naszej kadencji, ale w znacznym stopniu 
przyczynił się do naszego późniejszego 
uczestnictwa w Europejskiej Agencji 
Kosmicznej. Wielokrotnie zabierałem 
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głos w wielu ważnych kwestiach zwią-
zanych z gospodarczą i naukową eksplo-
racją przestrzeni kosmicznej przez kraje 
Unii Europejskiej. 

MM, RSZ. Czy ma Pan dzisiaj czas 
na to, by choć na chwilę powrócić do 
swoich dawnych pasji związanych z fizy-
ką i astronomią?

JB. Mam obecnie bardzo dużo obo-
wiązków i pracy, które niestety na to nie 
pozwalają. Choć z drugiej strony moja 
aktywność w obszarze energetyki oraz 
polityki naukowej Unii Europejskiej 
wiąże się po części z tymi moimi daw-
nymi pasjami. 

MM, RSZ. Przez wiele lat w młodo-
ści był Pan wiernym czytelnikiem Uranii. 

JB. To dzięki mojemu ojcu zainte-
resowałem się fizyką a potem i astro-
nomią. To mój tata był tą osobą, przez 
którą poznałem nocne rozgwieżdżone 
niebo i pismo Urania. To z moim ojcem 
pierwszy raz czytałem Uranię. Gdy mój 
ojciec umarł, a miałem wtedy 13 lat, na-
pisałem do redakcji Uranii, że niestety 
nie stać mnie na prenumerowanie tego 
pisma. Dzisiaj już nie pamiętam odpo-
wiedzi z redakcji, ale faktem jest to, że 
przez kilka kolejnych lat otrzymywałem 
Uranię bezpłatnie. I byłem jej wiernym 
czytelnikiem. Na studiach dostęp do 
Uranii miałem już w bibliotece. Jak dzi-
siaj funkcjonuje Wasza redakcja?

MM, RSZ. Dzisiaj nadal funkcjonu-
jemy w decydowanej większości na zasa-
dach wolontariatu i pasji. Wydaje nam 
się, że poprzez astronomię można efek-
tywnie promować nauki ścisłe, przyrod-
nicze i techniczne. W astrobazach i ma-
łych obserwatoriach astronomicznych 

pojawiają się dzisiaj uczniowie, którzy 
za kilka lat będą — tak jak Pan przed 
laty — studentami przede wszystkim 
kierunków politechnicznych. A jak było 
w Pana sytuacji? I czy przed studiami, 
jeszcze w szkole prowadził Pan Profesor 
obserwacje nocnego nieba?

JB. W Chorzowie, gdzie mieszkałem 
jako dziecko, nie było ciemnego nieba. 
Niebo było zanieczyszczone ogromną 
ilością pyłu i światłami miejskimi. Po-
mimo tego z ojcem wielokrotnie obser-
wowaliśmy planety i inne obiekty na 
niebie. Nie było to łatwe, bo mieszka-
liśmy 300 metrów od zakładów azoto-
wych, 100 metrów od elektrowni, kilo-
metr od kopalni i 500 metrów od huty. 
Niemalże w oku cyklonu! Niebo nie-
mal całkowicie było zasnute dymami. 
Na szczęście od czasu do czasu udało 

nam się coś dostrzec. W trakcie szkoły 
średniej myślałem o prawie, polonistyce 
i kilku innych kierunkach. A tak napraw-
dę nie było innej możliwości, bym nie 
poszedł na politechnikę. Ułatwieniem 
wyboru było również to, że z Chorzowa 
do Gliwic, gdzie studiowałem, jechało 
się kolejką zaledwie 24 minuty. Na wy-
dział z dworca miałem 5 minut. To bar-
dzo ułatwiało studiowanie. Na początku 
miałem bardzo ambitne plany. Fascy-
nowałem się fizyką jądrową. Marzyłem 
o badaniach, które zostałyby zwieńczo-
ne budową elektrowni atomowej w Pol-
sce. Ale polityka była oczywista — sta-
wiamy na węgiel — i moje marzenia 
się rozpłynęły. Dzisiaj analizując to, czy 
mogłem studiować w innym mieście, 
np. w Warszawie czy Krakowie, docho-
dzę do wniosku, że pewnie nie dałbym 
rady się utrzymać. Bliskość domu to 
ułatwiała. Pewnie też, gdyby już istniał, 
nie wybrałbym Uniwersytetu Śląskiego. 
Gdybym dzisiaj miał dokonywać po-
nownego wyboru, byłby on identyczny. 
Nigdy nie miałem problemów z fizyka 
i matematyką. Pewnie to duża zasługa 
mojego ojca, który też studiował na wy-
dziale elektrycznym. 

MM, RSZ — Czy fizyka i astrono-
mia były inspiracją, które spowodowały, 
że stał się Pan Profesor studentem Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach?

JB. Fizyka zawsze mi się podoba-
ła, nigdy nie miałem z nią problemów. 
Ciepło, grawitacja, kinematyka. To było 
pasjonujące. Również świat matematy-
ki i świat pomiarów mnie fascynował. 
Suwaki do obliczeń, suwmiarki do po-
miarów, to wszystko poznałem dzięki 
swojemu ojcu. Często przychodziłem do Spotkanie premiera Buzka z astronomami (Aleksandrem Wolszczanem — po lewej i Markiem 

Sarną — w środku) w 1999 r. Zdjęcie z archiwum Roberta Szaja

Nocny pokaz nieba podczas spotkania w 1999 r. Zdjęcie z archiwum Roberta Szaja
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niego, wyciągałem jakiś przyrząd z szu-
flady i pytałem o jego przeznaczenie. In-
teresowałem się również historią. Dużo 
lubiłem czytać. Z zainteresowań fizyką 
wyszła astronomia. To było naturalne, 
by zainteresować się tym wszystkim, 
co jest dookoła, co nas otacza. Planety, 
gwiazdy. Zabawa w astronomię była 
wspaniałym rozszerzeniem programu 
szkolnego. Bo od optyki, do budowy 
własnego teleskopu czy lunety jest już 
bardzo blisko. Mój ojciec miał lunetę, 
którą przywoził z pracy. Rzadko. Ale 
w domu mieliśmy porządną lornetkę, co 
dawało szansę podglądać to, co można 
zaobserwować na Księżycu. Pamiętam 
też, gdy byłem mały, z ojcem obserwo-
waliśmy zaćmienie Słońca. 40 lat póź-
niej, gdy moja córka Agata chodziła do 
szkoły podstawowej, uczyliśmy się ra-
zem do geografii podstaw z astronomii. 
Na czym polega dzień i noc, jak porusza 
się Słońce na niebie w różnych porach 
roku i na różnych szerokościach geogra-
ficznych. Ćwiczyliśmy i sprawdzaliśmy 
za pomocą globusa i latarki, jak świeci 
Słońce na równiku, zwrotniach czy ob-
szarach podbiegunowych. Agatę to fa-
scynowało. Niektóre zagadnienia były 
łatwe, inne trudniejsze dla jedenastolet-
niej dziewczynki. 

MM, RSZ. Do tego rodzaju ćwiczeń 
idealne jest planetarium. 

JB. I my to robiliśmy właśnie w ta-
kim domowym zaimprowizowanym 
planetarium. Agata była doskonale przy-
gotowana do lekcji, na której zapytano 
ją, dlaczego mamy dzień i noc? Była 
zdruzgotana, bo myślała, że dostanie 
ambitniejsze pytanie o ruchu dziennym 
Słońca na niebie na różnych szeroko-
ściach geograficznych. Była do tego 
świetnie przygotowana. To są naprawdę 
bardzo pasjonujące dla ludzi sprawy. 

MM, RSZ. Dzisiaj większość absol-
wentów szkół średnich wybiera przed-
mioty humanistyczne i okołobiznesowe. 
Jak zwiększyć zainteresowanie naukami 
ścisłymi i kierunkami technicznymi?

JB. Myślę, że każde działania, takie 
jak festiwale naukowe czy funkcjono-
wanie placówek takich jak planetaria 
czy Centrum Nauki Kopernik, pozwala 
na zbudzenie uśpionych fascynacji tym 
wszystkim, co nas otacza. Ogromna 
rolę mają też media. Niestety, nie ma 
już w nich programów typu SONDA, 
na którym wychowało się wielu dzisiej-
szych przedstawicieli świata nauki. To 
był naprawdę fascynujący i pobudzają-
cy do krytycznego myślenia program. 
Mamy co prawda stacje tematyczne, 

jak Discovery, ale poza wartościowymi 
edukacyjnie filmami i programami jest 
wiele niezbyt udanych produkcji. Bra-
kuje też wydawnictw, które zachęcałyby 
do prowadzenia własnych badań i ekspe-
rymentów, a te już istniejące nie mogą 
znaleźć właściwego miejsca na rynku 
wydawniczym. 

MM, RSZ. Skandalem jest to, że TVP 
zlikwidowała redakcję naukową. Czy od-
wiedzał pan Planetarium Śląskie?

JB. Mieszkałem w Chorzowie, gdy 
powstało planetarium. Ono było niemal 
pod moim domem. Pieszo miałem zaled-
wie 20 minut! Bywałem tam co najmniej 
raz w miesiącu, sam bądź też z wyciecz-
kami szkolnymi. To było oczywiste i na-
turalne.

MM, RSZ. To dzisiaj nadal doskona-
ła placówka, choć wielu zapomina , że to 
ona po II wojnie światowej była prekur-
sorem działań edukacyjnych i promocyj-
nych w obszarze badań Kosmosu. 

JB. Dzisiaj już nie mieszkam na Ślą-
sku, większość czasu spędzam w Bruk-
seli czy w Warszawie. Chciałbym, by 
Park, w którym mieści się Planetarium 
Śląskie wrócił do życia w nowej formie. 
Moim marzeniem jest stworzenie Parku, 
w którym rozrywka i zakupy mogły być 
uzupełnione ofertą naukową, edukacyj-

Budynek Wielkiego Teleskopu Południowoafrykańskiego (SALT), w budowie którego partycypowała Polska. Źródło: http://salt.camk.edu.pl/
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ną i kulturalną. Dziś odbudowywana jest 
kolejka linowa, która łączy najważniej-
sze elementy Parku, w tym Planetarium 
Śląskie z innymi atrakcjami. 

MM, RSZ. Jeżeli znajdą się środki, to 
prosimy nie zapominać o obserwatorium 
z największym w Polsce teleskopem ama-
torskim o średnicy 50 cm, które znajdu-
je się tuż za budynkiem Planetarium. To 
bezcenny instrument zbudowany przez 
wspaniałych ludzi. W to wszystko powin-
ny być angażowane środki europejskie. 
W jaki sposób Unia intensyfikuje swoje 
działania w zakresie badań naukowych?

JB. Jest wiele programów skiero-
wanych do świata nauki, największy 
z nich to VII Program Ramowy. Miałem 
szczęście być sprawozdawcą tego pro-
gramu, którego budżet wynosi 54 mld 
euro. To gigantyczne środki finansowe. 
Te środki zostały bardzo dobrze wy-
korzystane. Większość z nich została 
skierowana do przemysłu na tworzenie 
najnowocześniejszych rozwiązań tech-
nologicznych. To był doskonale wybra-
ny kierunek, bo to przedsiębiorcy i ich 
firmy decydowały, co jest najważniejsze 
w nowych technologiach, jak ma zwięk-
szać się konkurencyjność gospodarki 
poprzez innowacyjność. Aby jednak nie 
pomijać nauki, stworzyliśmy Europej-
ską Radę Nauki, która ma środki na ba-
dania podstawowe, a nie wdrożeniowe. 
Jeżeli wygra się w konkursie, to można 
dostać pieniądze. Z nauk stosowanych 
niech korzysta przemysł, a z nauk pod-
stawowych sama nauka. W kolejnej per-
spektywie budżetowej na naukę zosta-
nie przeznaczonych ponad 80 mld euro. 
To jedyny program Unii, który zwiększa 
środki, w przeciwieństwie do rolnictwa 
czy infrastruktury, w których w nadcho-
dzącej perspektywie finansowej nastąpi-
ła nieznaczna redukcja.

MM, RSZ. To świadomość koniecz-
ności rozwoju…

JB. Chcemy konkurować poprzez 
wspólny konkurencyjny rynek. Rynek 
wysokich technologii. Z Chinami nie 
wygramy kosztami pracy, wygramy 
innowacyjnością i najwyższymi tech-
nologiami. Innowacyjność jest w Eu-
ropie najważniejsza. Tylko ona może 
poprawić konkurencyjność gospodarek 
i zwiększyć ilość miejsc pracy. U nas 
poziom innowacyjności jest kilkadzie-
siąt razy mniejszy niż w najnowocze-
śniejszych krajach Unii. Dzisiaj my 
gonimy Unię, która idzie w kierunku 
niezwykłego rozwoju w innowacyjnych 
projektach w zakresie m.in. energetyki. 

MM, RSZ. Jednak pomimo tak złej 
diagnozy mamy się czym chwalić. Wkład 
Kopernika w rozwój Europy jest oczy-
wisty. Wiele funduszy, firm, programów 
nosi jego imię. Co z tego, skoro niewielu 
kojarzy go z Polską, Toruniem, Warmią. 
Studenci brytyjscy czy amerykańscy nie 
kojarzą zupełnie Kopernika z Polską. 
Czy nie warto nadrobić również zaległo-
ści w tym zakresie? Czy nie warto podjąć 
działań w zakresie promocji osoby Ko-
pernika na świecie jako wybitnego pod-
danego króla Polski?

JB. Niestety, w 100% zgadzam się 
z tak pesymistycznym opisem. Musimy 
tutaj wiele zrobić. Myślę, że w najbliż-
szym czasie wiele działań w tym za-
kresie podejmą nasze placówki zagra-
niczne czy organizacje pozarządowe, 
które mogą ubiegać się o środki na ten 
cel, np. z MSZ. Mamy przecież wielu 
wspaniałych zapomnianych naukow-
ców, chociażby Edmunda Biernackie-
go (odkrywca wartości diagnostycznej 
szybkości opadania erytrocytów — od-
czynu Biernackiego, znanego jako OB) 
czy Jana Czochralskiego, wybitnego 
chemika i fizyka (bez niego nie byłoby 
dzisejszych półprzewodników). Musi-
my też pilnować tego, by nie zapominać 
o Marii Skłodowskiej-Curie. Dzisiaj 
jest ona patronką programu mobilności 
kadry naukowej, niestety twórcy tego 
programu zapomnieli, że była ona Polką 
i zostawiła sobie, jako pierwsze, polskie 
nazwisko. Laureatka Nagrody Nobla 
z chemii oraz fizyki była najwybitniej-
szym naukowcem swojej epoki. Promo-
cja i upowszechnianie wiedzy to bardzo 
ważny element działań naukowych. 
MM, RSZ. Dziękujemy za rozmowę.

Po lewej widoczne obserwatorium astronomiczne Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Po prawej budynek Obserwatorium im. Jana Palta, 
w którym znajduje się 50-cm teleskop. Fot. Maciej Mikołajewski

Jerzy Buzek podczas rozmowy z red. Maciejem Mikołajewskim. Fot. Robert Szaj  
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Adres Koordynatorzy                                         Dyżury

I LO im. Filomatów Ziemi Michałowskiej 
ul. Lidzbarska 14 ,87-300 Brodnica 

Edyta Lulińska  
Agnieszka Sternicka 

poniedziałek od 19.30

Zespół Szkół 
ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą  

Dominik Turkiewicz
Łukasz Kołodziejski

wtorki 20.00-21.00
czwartki 20.00-21.00

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej 
ul. Dworcowa 11 , 88-140 Gniewkowo

Alina Wajer
Janusz Bożko

wtorek 20.00-22.00 
piątek 20.00-22.00

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny 
ul. PTTK 28, 87-400 Golub - Dobrzyń

Joanna Wróbel 
Bogdan Sęk

wtorek od 19.30

Zespół Szkół Gimnazjum im. Jana Pawła II 
ul. Sępoleńska 12a,  89-520 Gostycyn

Marek Świtała Po uzgodnieniu,  
nr tel. 52 33 46 308

I LO im. Jana Kasprowicza 
ul. 3 Maja 11/13 ,88-100 Inowrocław

Eugeniusz Mikołajczak
Andrzej Podbielski

poniedziałek – 14.30-16.00,  wtorek – godz. do ustalenia
środa – odwiedziny dzieci z przedszkoli i szkół podst. – godziny 
do ustalenia, czwartek – godz. do ustalenia, piątek 14.30-16.00

Zespół Szkół 
ul. Nowy Rynek 5, 87-330 Jabłonowo Pomorskie

Piotr Biegajski  
Rafał Laskowski  
Marcin Motofa  

środa – 20-22 (w sezonie letnim) i 17-19 (w sezonie zimowym)

Gimnazjum Nr 1 
im.Mikołaja Kopernika 

ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica

Ilona Dybicz
Magdalena Musiałowska

wtorek  10.00 – 11.00 
czwartek 8.45 – 9.30 
piątek    19.00 – 23.30

Zespół Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka 
ul. Szkolna 12,88-200 Radziejów

Janusz Wrzesiński
 Sławomir Kieraj

      

wtorek i czwartek niezależnie od pogody
styczeń         od 18.00                      lipiec              od 21.30 
luty               od 18.30                      sierpień          od 21.00 
marzec         od 19.00                      wrzesień        od 20.00 
kwiecień      od 20.30                      październik    od 19.00 
maj               od 21.00                      listopad          od 18.30 
czerwiec      od 21.30                      grudzień         od 18.00

Zespół Szkół 
ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin 

Marek Murawski
Wioletta Mulcon

piątek 18.00-22.00

I LO im. Floriana Ceynowy
ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie

Bożena Stypulska
Grzegorz Stypulski

wtorek – 18.00-20.00
środa – 10.30-13.30
sobota – 18.00-20.00

Zespół Szkół
ul. Lipowa 31,86-260 Unisław

Monika Bobin
Marek Jabłoński

środa – 18.00-20.00

Zespół Szkół
ul. Szkolna 6,87-134 Zławieś Wielka

Wiesław Skórzyński Po uzgodnieniu, tel. 56 678 09 27

I LO im. Braci Śniadeckich
ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin

Tomasz Kanarkowski
Sebastian Topolski

wtorki i piątki  
(w zależności od pory roku od 20.00 lub od 22.00)

Astrobazy Kopernik
www.astrobaza.kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt:

Biuro Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
Departament Edukacji i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

j.przybyl@kujawsko-pomorskie.pl

b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl

m.cieciura@kujawsko-pomorskie.pl

Legenda:

astrobazy        obserwatoria        planetaria
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Świat astronomii poznaje 
nasze astrobazy 
Kilkudziesięcioosobowa grupa naukowców i popularyzatorów astronomii 
z całego świata na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego odwiedziła 
w sobotę i niedzielę (19-20 października 2013 r.) Kujawsko-Pomorskie, by 
podzielić się swoimi doświadczeniami i zobaczyć najbardziej innowacyjne 
narzędzie edukacyjne ostatnich lat w Polsce – Astrobazy Kopernik.

– Nasz projekt budowy przyszkolnych, ogólnodostępnych obserwatoriów 
astronomicznych jest wyjątkowym przedsięwzięciem w skali nie 
tylko kraju, ale Europy i świata. Dzięki zaangażowaniu pracujących 
w obserwatoriach koordynatorów oraz pasjonatów, Kujawsko-Pomorskie 
jest dziś – zaledwie po dwóch latach działalności astrobaz – dobrze 
znanym miejscem w świecie miłośników astronomii – mówi marszałek 
Piotr Całbecki.

Goście, m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Włoch, Chin, Zambii 
i Kolumbii przyjechali na Kujawy i Pomorze z Warszawy, gdzie brali 
udział w Międzynarodowej Konferencji CAP 2013 (Communicating 
Astronomy with the Public). Głównym celem wizyty była prezentacja 
projektu Astrobaza Kopernik oraz edukacji astronomicznej i popularyzacji 
astronomii w województwie kujawsko-pomorskim. Astronomowie 
odwiedzili astrobazy w Złejwsi Wielkiej i Unisławiu i przekonali się, 
jak uczniowie i nauczyciele wykorzystują potencjał infrastruktury oraz 
specjalistycznego sprzętu astronomicznego w tych obiektach.

Jeden z warsztatów poprowadził Pedro Russo z Portugalii, 
wiceprezydent Międzynarodowej Unii Astronomicznej oraz koordynator 
międzynarodowego projektu The Universe Awareness. Podczas 
warsztatów  grupy składające się z koordynatorów Astrobaz, uczniów 
oraz gości z zagranicy prezentowały wybrane zjawisko astronomiczne 
bez słów, z wykorzystaniem m.in. materiałów plastycznych. Pokazaliśmy 
także, jak wygląda lekcja w astrobazie, jak zmieniło się podejście 
młodych ludzi do obserwacji nieba i Słońca oraz jak środowisko ludzi 
astronomii potrafi zintegrować się wokół takiego projektu.Była to okazja 
do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń na gruncie popularyzacji 
astronomii i nauk ścisłych. 

W niedzielę naukowcy odwiedzili Obserwatorium Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Tam zobaczyli największy w Polsce optyczny 
teleskop, radioteleskop RT4 oraz astrograf Drapera. Odbyła się także 
prezentacja projektu budowy 100-metrowego radioteleskopu  w Borach 
Tucholskich. Ostatnim punktem była wizyta w Astrobazie w Unisławiu. 
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Jądra kometarne posiadają najczę-
ściej kształt nieregularnej bryły 
podobnej nieco do elipsoidy, cy-
gara lub orzeszka ziemnego o wy-

miarach przeciętnie kilku kilometrów. 
Jądra komet są konglomeratami lodów, 
zawierających materiał skalny (mete-
orytowy) o wymiarach od rzędu mikro-
na do centymetrów czy nawet metrów. 
Lody kometarne to woda wymieszana 
z takimi substancjami, jak zamrożone 
gazy: CO2, CO, NH3, C2N2 itp. Naj-
prawdopodobniej struktura jąder kome-
tarnych jest porowata i może zawierać 
obszary wypełnione różnymi gazami. 

W czasie zbliżania się ko-
mety do Słońca lody kome-
tarne zaczynają stopniowo 
sublimować w swojej na-
turalnej kolejności zgodnej 
z temperaturami parowania. 
Energia cieplna, przenikając 
z powierzchni jądra do jego 
głębszych warstw, powoduje 
parowanie zamrożonych ga-
zów. Substancje najbardziej 
lotne, których temperatury 
parowania są niskie, takie 
jak CH4, CO, H2, parują już 
w głębokich zimnych war-
stwach jądra, w relatywnie 
cieplejszych warstwach pod-

Komety  
zadziwiające  
i kapryśne

Piotr Gronkowski

Marcin Wesołowski

Komety należą do grupy małych ciał kosmicznych krążących 
w Układzie Słonecznym i potrafią zadziwiać swoim 
zachowaniem zarówno zawodowych astronomów, jak 
i zwykłych zjadaczy chleba. Krążą po orbitach mających 
w przybliżeniu kształt krzywych stożkowych (elips, parabol 
lub hiperbol), w których ognisku znajduje się Słońce. 
Podstawową składową komet są ich jądra — trwałe struktury 
będące nośnikiem masy kometarnej. 

powierzchniowych lotne substancje już 
wyparowały i dlatego sublimują w nich 
mniej lotne związki, takie jak CO2 lub 
NH3. W powierzchniowych relatywnie 
najcieplejszych warstwach jądra kome-
ty sublimują najmniej lotne substancje; 
lody kometarne, jak H2O lub H2O2. 
Przedstawiony tu mechanizm sublima-
cji zachowuje porowatą strukturę jądra 
oraz tłumaczy istnienie różnych gazów 
w głowie komety przy jej zbliżaniu się 
do Słońca. 

Molekuły sublimujących lodów 
unoszą ze sobą cząsteczki pyłów ko-
metarnych oraz ziarna lodu wodnego 

zabrudzonego materiałem kometar-
nym. Prowadzi to do powstania głowy 
komety, składającej się z molekuł su-
blimujących lodów oraz pyłów i ziaren 
lodowych, w której możemy wyróżnić 
pewne struktury — otoczkę wewnętrz-
ną oraz zewnętrzną. Z drugiej strony na 
powierzchni jądra komety gromadzą 
się cząsteczki pyłów i ziarna lodowe, 
które są zbyt duże, aby pod wpływem 
ciśnienia parujących gazów opuścić ją-
dro komety. Dzieje się tak, ponieważ dla 
nich siła grawitacji komety przewyższa 
wypadkową siły związaną z oddziały-
waniem molekuł sublimujących lodów 
oraz siły odśrodkowej będącej konse-
kwencją rotacji jądra komety. Dlatego 
na powierzchni jądra komety tworzy 
się spowijający je swoistego rodzaju 
płaszcz. Składa się on z substancji, które 
są nielotne w danych warunkach fizycz-
nych panujących przy powierzchni jądra 
komety. Płaszcz ma porowatą strukturę 
i dlatego molekuły substancji bardziej 
lotnych sublimujące z głębszych warstw 
jądra mogą przezeń przenikać i przedo-

Ruch komety po jej eliptycznej orbicie 
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stawać się do otoczki atmosfery. Zasad-
niczo istnienie płaszcza jednak znacznie 
osłabia tempo sublimacji materii kome-
tarnej. Najczęściej tylko niewielka część 
powierzchni jądra komety rzędu jedne-
go procenta wykazuje pełną aktywność 
sublimacyjną. Warto zauważyć, że część 
uniesionych z powierzchni jądra czą-
steczek pyłu może również utworzyć 
warkocz (czasami nazywany również 
ogonem) pyłowy, a zjonizowane mole-
kuły substancji lotnych warkocz jonowy 
komety. 

Komety prawdopodobnie pochodzą 
z dwóch źródeł: albo z Pasa Kuipera, 
który zaczyna się za orbitą Neptuna 
w odległości około 40 AU od Słońca, 
albo z Obłoku Oorta mającego postać 
sferycznej otoczki Układu Słonecznego 
o promieniu rzędu 100 000 AU

Jądra kometarne znajdujące się po-
czątkowo w Obłoku Oorta mogą być 

z niego wyrywa-
ne przez pertur-
bacje pochodzące 
od wielkich pla-
net i zmuszane 
do ruchu wokół 
Słońca. Analo-
gicznie perturba-
cje pochodzące 
od najbliższych 
gwiazd zmuszają 
jądra kometarne 
rezydujące w Ob-
łoku Oorta do pe-

netracji Układu Słonecznego. 
Kometa, obiegając Słońce po orbi-

cie kołowej, ulega w za-
leżności od odległości 
od Słońca cyklicznym 
przemianom związanym 
z sublimacją lodów ko-
metarnych. 

Komety w historii 
ludzkości

Komety od niepa-
miętnych czasów intry-
gowały i fascynowały 
ludzkość. Zjawiały się 
one niespodziewanie na 
niebie, świecąc czasami 
tak mocno, że bladły przy 
nich gwiazdy, planety 
a nawet Księżyc. Mało tego, były nie-
zwykle jasne, widoczne nawet w dzień. 
Niespodziewanie zjawiające się na nie-

bie komety, szczególnie wtedy, gdy były 
jasne i posiadały zakrzywiony warkocz 
przypominający karzący miecz, bu-
dziły wśród ludzi uczucia ciekawości, 
podziwu a jednocześnie lęku. Dlatego 
często uważano pojawienie się kome-
ty za zapowiedź wojny, kataklizmu lub 
zarazy. Tak więc Józef Flawiusz, słyn-
ny historyk żydowski, napisał w swoich 
kronikach, że znakiem zapowiadającym 
zburzenie Jerozolimy i pogrom ludności 
żydowskiej przez Rzymian w 70 r. n.e. 
była kometa świecąca nad miastem oko-
ło roku. Nowoczesne badania naukowe 
oparte o analizę numeryczną wykazały 
ponad wszelką wątpliwość, że była to 

słynna kometa Halleya powracająca 
w pobliże Słońca w roku 66 n.e.

Dziwnym zbiegiem okoliczności 
ta kometa była świadkiem wielu in-
nych ważnych wydarzeń na Ziemi. 
W 1066 r. n.e. świeciła na nocnym 
niebie, gdy książę normandzki Wil-
helm Zdobywca, pokonawszy w bi-
twie pod Hastings króla Haralda, zajął 
Londyn, koronował się na króla Anglii 
i w ten sposób zapoczątkował dynastię 
normandzką. Około 400 lat później 
w 1456 r. w czasie oblężenia Belgradu 
przez Turków budziła ona lęk po obu 
stronach murów obronnych twierdzy 
zarówno wśród Turków, jak i Serbów. 
W tym miejscu godzi się przypomnieć 
polskiego astronoma Michała Kamień-
skiego (1879–1973). Badał on dyna-
mikę tej komety przy uwzględnieniu 
perturbacji planetarnych i odtworzył 
jej ruch aż do roku 9541 p.n.e. W ten 
sposób Kamieński mógł porównać ob-
liczone momenty zbliżeń komety do 
Słońca i Ziemi z bardzo starymi zapi-
sami kronikarskimi. Pozwoliło to mu 
umiejscowić w czasie różne ważne 
wydarzenia, jak rozpoczęcie budowy 

Budowa komety

Układ Słoneczny z ukazanym Pasem Kuipera i Obłokiem Oorta. Schematyczny rysunek, jaki mo-
żemy znaleźć w Wikipedii

Zdjęcie komety 1P/Halley wykonane 8 marca 1986 roku pod-
czas ostatniego zbliżenia do Słońca (peryhelium tej komety 
jest równe 0, 586 j.a.). Fot. NASA
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świątyni Jerozolimskiej przez Salomo-
na, upadek Sodomy i Gomory, a na-
wet katastrofę legendarnej Atlantydy, 
którą mógł zniszczyć duży odłamek 
komety przelatującej wtedy blisko Zie-
mi. Oczywiście trudno bezkrytycznie 
przyjmować wyniki tych badań, gdyż 
obliczenia Kamieńskiego miały cha-
rakter przybliżony. Wydaje się więc, że 
powiązania w czasie kolejnych powro-
tów w pobliże Słońca i Ziemi komety 
Halleya mają raczej charakter eleganc-
kich spekulacji. Zarówno uznanie ich 
za prawdziwe, jak i kompletne odrzu-
canie tych niewątpliwie atrakcyjnych 
domysłów bez dużej dozy krytycyzmu 
byłoby nieuzasadnione [5]. 

Warto również przypomnieć dwa 
fakty dotyczące innych komet. Pierw-
szy związany jest ze słynnym polskim 
kronikarzem żyjącym w XV w., Ja-
nem Długoszem. Sławiąc dokonania 
pierwszego polskiego króla, Bolesła-
wa Chrobrego, napisał: przepowiednią 
dość wyraźną jego śmierci w 1025 r. 
n.e. była kometa wielkim światłem 
błyszcząca tak, że ludzie zaraz wnio-
skowali, że męża i króla wielkiego nie-
bo weźmie do swej chwały. Drugi do-
tyczy wielkiej komety, która pojawiła 
się na nieboskłonie w 1811r. i zwana 
była Kometą Napoleońską. Widoczna 
była ona gołym okiem łącznie przez 
około 260 dni. Uważano ją za zapo-
wiedź przyszłej wojny Napoleona 
z Rosją. Jej pojawienie się uznano za 
tak niezwykłe, że wiele lat później nie 
omieszkał opisać jej Adam Mickie-
wicz w „Panu Tadeuszu”. 

Badania ruchów i ewolucji znanych 
komet oraz poszukiwania nowych, 
pierwszy raz pojawiających się na nie-
bie, z pewnością nieraz jeszcze sprawią 
astronomom niejedną niespodziankę. 
Wszak to astronomowie mówią, że ko-

mety zachowują się jak 
koty: mają ogony i robią 
to, na co mają ochotę. 
Klasycznym przykładem 
takiego „kociego” zacho-
wania są wybuchy blasku 
komet. Zjawisko to pole-
ga na nagłym — w ciągu 
paru godzin — zwiększe-
niu blasku komety, które-
go amplituda przekracza 
1m. Zjawisko może trwać 
dość długo, do kilkudzie-
sięciu dni, po czym wy-
gląd komety powraca do 
stanu sprzed wybuchu. 

Szczegółowa analiza zjawiska wykra-
cza poza ramy tego artykułu a bardziej 
nim zainteresowanych zachęcamy do 
przeczytania artykułów z „Uranii — Po-
stępów Astronomii” ([1], [2]). 

Sublimacja komety jako 
źródło materii meteoroidowej

Jak już wspomniano, molekuły su-
blimujących gazów kometarnych mogą 
unosić z powierzchni jądra komety 
w przestrzeń kosmiczną drobne pyły 
i ziarna lodowe. W ten sposób wzdłuż 
swojej orbity kometa „rozsiewa chmu-
rę” składającą się z pyłów i ziaren lo-
dowych oraz sporadycznie z większych 

Pyły i okruchy lodów (ziarna lodowe) znajdujące się na powierzchni sublimują-
cego jądra komety są poddane następującym oddziaływaniom: sile grawitacji 
jądra komety Fgr, sile parcia molekuł sublimującej materii kometarnej Fp, sile 
odśrodkowej bezwładności Fod będącej rezultatem ruchu obrotowego jądra 
komety. Zakładając dla uproszczenia, że jądro komety ma kształt kulisty, waru-
nek na to, aby ziarno kometarne zostało uniesione z powierzchni jądra komety, 
możemy zapisać w następujący sposób:

 Fgr ≤ Fp+ Fod∙cosf  (1)

Można łatwo pokazać, że maksymalny promień kulistego kometarnego ziarna, 
które może być uniesione z jądra komety, jest wyrażony formułą: 

 (2)

W tym równaniu CD jest współczynnikiem oporu występującym we wzorze na 
siłę parcia sublimujących lodów kometarnych, M, Z, ng oznaczają odpowiednio 
masę molekuł sublimujących lodów kometarnych, tempo sublimacji oraz ich 
prędkość, G jest stałą grawitacji, d1, d2 są odpowiednio gęstościami jądra ko-
mety i unoszonych kometarnych ziaren, Rj i f oznaczają promień jądra komety 
i „szerokość kometocentryczną” (rysunek), P jest okresem rotacji jądra komety. 
Analizując powyższy wzór, widzimy, że wielkość unoszonych z powierzchni jądra 
ziaren kometarnych jest funkcją wielu parametrów, z których praktycznie to, 
jaki związek chemiczny dominuje w aktywności sublimacyjnej komet, okazuje 
się najważniejszy. Jego tempo sublimacji Z oblicza się na podstawie równa-
nia równowagi energii dla powierzchni jądra komety. Obliczenia numeryczne 
pokazują, że w praktyce promienie amax unoszonych ziaren nie przekraczają 
kilku centymetrów.

Siły działające na cząstkę pyłową leżącą na powierzchni jądra komety 

Ramka 1. 
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C/1811 F1 lub Wielka Kometa z 1811 roku (Kometa Napole-
ońska). Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/C/1811_F1
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okruchów swojej materii. Jądro komety 
poruszające się wokół Słońca po orbi-
cie eliptycznej za każdym powrotem 
w jego pobliże traci pewien ułamek 
masy w wyniku sublimacji swoich lo-
dów i rozsiewania wzdłuż orbity okru-
chów materii kometarnej. W ten spo-
sób po dostatecznie dużej ilości przejść 
przez peryhelium jądro komety zostaje 
pozbawione znacznej ilości lodów, któ-
re pełnią rolę swoistego lepiszcza spa-
jającego pyły i okruchy skalne. Dlatego 
po pewnym czasie rozpada się ono na 
małe fragmenty, a siły perturbacyjne 
pochodzące głównie od planet rozpra-
szają „gruz kometarny” wzdłuż pier-
wotnej orbity komety. Jeśli eliptyczna 
orbita komety przecina lub przebiega 
dostatecznie blisko orbity Ziemi, wtedy 
regularnie w określonych porach roku 
możemy obserwować roje meteoro-
idów — inaczej zjawisko „gwiazd spa-
dających”. Dlatego też, patrząc w bez-
chmurną noc w niebo, możemy czasa-
mi zobaczyć jasne smugi sprawiające 
wrażenie przelatujących gwiazd. Jest 
to właśnie zjawisko meteorów. 

W ogólności istnieje kilka mechani-
zmów mogących transportować w dużej 
ilości bryłki materii z jądra komety do jej 
atmosfery. Pierwszym jest właśnie su-
blimacja lodów kometarnych z warstw 
powierzchniowych jądra (ramka 1). 

Bliższa analiza zjawiska prowadzi 
do wniosku (patrz ramka 1), że istnieje 
pewna granica rozmiarów promieni czą-
stek materii kometarnej amax. Jej sens jest 
taki, że tylko cząstki o promieniach nie 
większych od niej mogą być unoszone 
z jądra do atmosfery komety i ewentual-
nie dalej, wzbogacając przestrzeń mię-
dzyplanetarną w materię meteoroidową. 
Natomiast cząstki o promieniach więk-
szych od niej, pozostając na powierzch-
ni jądra komety, tworzą swoisty płaszcz, 

który osłabia tempo sublimacji z jądra 
komety. 

Kometarne gejzery
Amerykańska sonda kosmiczna re-

alizująca firmowaną przez NASA misję 
EPOXI, 4 listopada 2010 r. zbliżyła się 
na odległość zaledwie 700 km do jądra 
małej komety 103P/Har-
tley 2. Wysokiej jakości 
zdjęcia wykonane przez 
kamery umieszczone na 
pokładzie sondy obra-
zujące jądro tej komety 
oraz jego najbliższe oto-
czenie stały się wielkim 
zaskoczeniem dla astro-
nomów na całym świecie. 
NASA oświadczyła, że 
po raz pierwszy w histo-
rii badań kometarnych 
stwierdzono tak bardzo 
blisko Słońca (w odległo-
ści 1,06 AU) aktywność 
sublimacyjną komety, 
która była kontrolowana 
przez dwutlenek węgla 
a nie lód wodny. Dodat-
kowym zaskoczeniem 
okazał się fakt, że na fo-
tografiach przesłanych 
z Kosmosu na Ziemię 
był widoczny szereg silnych strumie-
ni gazów przypominających gejzery 
na naszej planecie, wyrzucanych ze 
szczelin na powierzchni jądra komety. 
Niespodzianką było również to, że ją-
dro komety okazało się otoczone rojem 
lodowych bryłek o wymiarach od piłek 
tenisowych do piłek do koszykówki. Te 
odłamki lodu były wytrącane z komety 

za pośrednictwem strumieni dwutlenku 
węgla wyrzucanego przez liczne kome-
tarne gejzery. Zjawisko „gejzeropodob-
nych” silnych strumieni gazów wyrzu-
canych z jąder zaobserwowano również 
dla kilku innych komet (19/P Borelly, 
29P/Schwassmann — Wachmann 1). 
Istnienie zjawisk „kometarnych gejze-

rów” wydaje się być zupełnie prawdo-
podobne w świetle aktualnych badań 
kometarnych. Wnętrza komet zawie-
rają prawdopodobnie liczne pęknięcia, 
dziury i jamy, które są wynikiem róż-
norodnych procesów destrukcyjnych, 
jakim ulegają te ciała niebieskie. Lody 
kometarne mogą sublimować do tych 
pustych przestrzeni, które w ten spo-

Jądro komety 19P/Borelly. Widać stru-
gi materii kometarnej wyrzucanej z jądra.  
Fot. NASA

Schemat krateru kometarnego. Na rysunku przyjęto następu-
jące oznaczenia: a — strumień materii wypływającej z krate-
ru, b — kanał krateru, c — jama krateru, A1 — przekrój kanału,  
A2 — przekrój jamy

Wizja artystyczna przekroju przez kometę, widoczne gejzery kometarne, a także struktura komety
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sób stają się zbiornikami lotnej materii. 
Jeżeli jej ciśnienie stanie się wystarcza-
jąco duże, w strukturze jądra komety za-
czną powstawać dodatkowe pęknięcia 
i szczeliny. Wydostające się przez nie na 
powierzchnię jądra komety substancje 
gazowe, które unoszą ze sobą odłamki 
lodowo-pyłowe materiału kometarnego 
mogą być obserwowane właśnie jako 
kometarne gejzery ([3], [4]).

Wyniki obliczeń przeprowadzonych 
dla komety 103P/Hartley prowadzą do 
wniosku, że rzeczywiście strugi gejze-
rów mogą z niej wyrzucać bryłki materii 
o wymiarach rzędu kilkudziesięciu cen-
tymetrów. 

Zakończenie
Komety w dalszym ciągu nie prze-

stają zadziwiać astronomów. Te ciała 
kosmiczne zachowują się w sposób 
trudny do przewidzenia. Pojawiają się 
często niespodziewanie na nieboskło-
nie, mogą ulegać gwałtownym poja-
śnieniom — wybuchom blasku, pod 
wpływem perturbacji planetarnych 
dramatycznie zmieniają swoje orbity, 
czasami zderzają się z planetami lub 
rozpadają, tworząc roje meteoroidowe. 
Istnieje również grupa komet „muska-
jących Słońce”. Są to komety tzw. gru-
py Kreutza. Poruszają się po orbitach 
o bardzo małych peryheliach, zbliżając 
się do Słońca na odległości rzędu jego 
jednego promienia. W końcu, jak wy-
kazały ostatnio przeprowadzone misje 
kosmiczne, te ciała niebieskie wykazują 
aktywność „gejzeropodobną”. Z kolei 
sublimacja jąder kometarnych oraz zja-
wisko gejzerów wzbogaca przestrzeń 
planetarną w okruchy materii, która po 
wtargnięciu do ziemskiej atmosfery jest 
źródłem zjawiska meteorów.

O tym, że te ciała niebieskie nadal 
sprawiają nam niespodzianki, przekonu-
je nas również uważna analiza zjawiska 
gejzerów kometarnych.

Otóż fizyka gejzerów kometarnych 
może być w pew-
nym stopniu ana-
logiczna do fizyki 
silników odrzuto-
wych (ramka 3). To 
jeszcze jedna zadzi-
wiająca właściwość 
tych ciał niebieskich. 
Jak już wspomnia-
no, komety napraw-
dę są podobne do 
kotów: mają ogony 
i robią to, na co mają 
ochotę. 

Dlatego z nie-
c i e r p l i w o ś c i ą 
oczekiwano na 
przejście kome-

ty C 2012 S1 (ISON) przez peryhelium 
w dniu 28 listopada 2013 r. Tę kometę 
odkryło dwóch astronomów: Białorusin 
Witalij Newski oraz Rosjanin Artjom 
Nowiczonok w Obserwatorium Astro-
nomicznym w Kisłowodzku (Rosja) 
21 września 2012 r. przy użyciu 40-cm 
teleskopu zwierciadlanego. Wyzna-
czona hiperboliczna orbita komety ma 
mimośród e = 1,000002 i odległość pe-
ryhelium q = 0,012 j.a. Oznacza to, że 
jej orbita zbliża się do powierzchni na-
szej gwiazdy na minimalną odległość 
równą 1 100 000 km. Początkowo spo-
dziewano się, że tak bliskie położenie 
względem Słońca może spowodować, 
że kometa w okolicach peryhelium swo-
jej orbity powinna być niezwykle jasna 
— widoczna nawet w dzień. Pierwsze 
szacunkowe obliczenia wskazywały 
na możliwość, że ten obiekt w pobliżu 
peryhelium może mieć jasność porów-
nywalną z jasnością Księżyca w peł-

Ramka 2. 

Fizykę kometarnego gejzeru opisujemy, wykorzystując prawa zachowania 
pędu i energii oraz równania hydromechaniki. Równanie równowagi ener-
getycznej na powierzchni komety położonej nad jamą gejzeru ma postać:
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Symbole tu wykorzystane: A1, A2, a, So, d, q, e, d, T, K, DT, Dx oznaczają 
odpowiednio: przekrój jamy gejzeru, przekrój kanału gejzeru, współczynnik 
odbicia (albedo), stałą słoneczną w odległości 1AU, odległość komety od 
Słońca (wyrażoną w jednostkach astronomicznych), kąt padania promieni 
słonecznych na powierzchnię jądra komety, współczynnik emisji, stałą Stefa-
na-Boltzmanna, temperaturę powierzchni jądra komety, przewodność cieplną 
materii kometarnej, różnicę temperatur pomiędzy powierzchnią jądra komety 
a jamą oraz grubość płaszcza kometarnego nad jamą. Zakładamy przy tym, że 
aktywność sublimacyjna części powierzchni jądra komety znajdującej się nad 
jamą gejzeru jest pomijalna. W celu obliczenia prędkości molekuł sublimujących 
lodów wylatujących z otworu gejzeru wykorzystujemy równanie Bernoulliego:
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W powyższym równaniu symbole: n1, n2, r1, r2 oznaczają odpowiednio pręd-
kość molekuł gazu oraz jego gęstość w jamie i przy ujściu z gejzeru. Wykładnik 
adiabaty dla gazu kometarnego oznaczono jako g. Dla uproszczenia założono, 
że ciepło przewodzone z obszarów powierzchni jądra komety, znajdujących 
się nad jamą gejzeru, w całości zostaje wykorzystane na sublimację w jamie 
gejzeru. W oparciu o równanie ciągłości dla przepływu gazu w strudze można 
wyznaczyć prędkość oraz gęstość gazu przy wylocie z gejzeru. Wtedy prze-
prowadzając analogiczne rozumowanie jak dla zwykłej sublimacji, możemy 
uzyskać wyrażenie na maksymalny promień amax bryłek materii unoszonych 
przez strugę gazu wylatującą z gejzeru. Ma ona następującą postać:
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W tym wzorze a oznacza stosunek powierzchni przekroju kanału gejzeru do 
powierzchni przekroju jamy a = A1/A2; L jest ciepłem sublimacji, a inne ozna-
czenia mają taki sam sens jak poprzednio.

Kometa 103P/ Hartley. Zdjęcie wykonane z pokładu amerykańskiej 
sondy kosmicznej, która 4.11.2010 w ramach realizacji misji EPOXI 
zbliżyła się do niej na odległość 700 km. Dobrze są widoczne wyrzu-
ty materii w postaci dżetów wylatujących z kometarnych gejzerów. 
Fot. NASA 
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Ramka 3. 

W ramce 2 w celu uproszczenia rozważań przyjęto, że kanał gejzeru ko-
metarnego ma stały przekrój. W rzeczywistości można się spodziewać, iż 
przekrój kanału może być funkcją jego głębokości. Oczywiście przekrój 
kanału może się zmieniać w różny sposób wraz z jego głębokością. Jeżeli 
jednak ulega on najpierw zwężaniu a następnie rozszerzaniu, idąc od jamy 
ku powierzchni, wtedy realizuje on tzw. dyszę de Lavala. Dysza de Lavala 
jest podstawowym urządzeniem aerodynamicznym służącym do uzyskiwania 
i badania przepływów naddźwiękowych gazu. Takie badania są klasycznym 
zagadnieniem dynamiki gazów i mają ogromne zastosowanie w projektowa-
niu silników odrzutowych. W oparciu o równanie Bernoulliego oraz prawa 
gazowe można udowodnić, że przepływ gazu przez dyszę de Lavala jest 
opisany następującym równaniem:

d
dz M

dS
dz S

g

g

ν
ν
⋅ =

−
⋅ ⋅

1 1
1

1
2 . (6)

Przyjęto tu następujące oznaczenia: z jest bieżącą współrzędną wzdłuż 
dyszy, M = ns/ng oznacza liczbę Macha będącą stosunkiem prędkości 
dźwięku ns do prędkości molekuł gazu ng, S jest bieżącym przekrojem 
dyszy. Dysza de Lavala w formie zwężająco-rozszerzającego się kanału 
może służyć do przyspieszania strugi gazu do prędkości naddźwiękowych. 
Jest to wniosek z równania (6). Załóżmy, że w głębszej części dyszy  
dS/dz<0. Jeśli początkowy wypływ gazu z jamy jest poddźwiękowy (M<1), 
to z równania (6) wnioskujemy, że dng/dz >0. Wynika stąd, że molekuły gazu 
są przyśpieszane do najwęższego przekroju kanału, w którym mogą osiągać 
prędkość dźwięku. Dalej w części rozszerzającej się kanału jest spełniona 
nierówność: dS/dz>0. Na podstawie równania 6 znowu wnioskujemy, że 
dla M>1 dng/dz >0. Tak więc gaz może ulegać dalszemu przyśpieszaniu do 
znacznych prędkości naddźwiękowych. W konsekwencji prędkości strug 
kometarnej materii wypływającej z gejzerów mogą być bardzo duże. Oka-
zuje się, że zaawansowane badania fizyki komet mają swoje odniesienia do 
techniki budowy odrzutowców. To jeszcze jedna niespodziewana osobliwość 
tych ciał niebieskich. 

ni. Jednak dokładniejsze, późniejsze 
wyznaczenie jej jasności w okolicach 
peryhelium okazało się zagadnieniem 
niezwykle skomplikowanym, ponieważ 
trudno dokładnie przewidzieć zachowa-
nie się komety tak blisko Słońca. 

W tak małej odległości od Słońca 
spodziewana temperatura powierzchni 
jądra komety była oceniana na około 

3000 K. Być może jądro komety zbyt 
szybko utraci substancje lotne, co po-
zbawi ją otoczki oraz warkocza lub ule-
gnie ono całkowitemu odparowaniu? 
Z drugiej strony przy tak dramatycznym 
zbliżeniu się komety do Słońca jej jądro 
może ulec rozerwaniu przez siły pływo-
we będące konsekwencją jej ruchu orbi-
talnego oraz grawitacji słonecznej. Dla-

tego późniejsze, ostrożniejsze 
obliczenia wynikające z ana-
lizy dotychczasowych zmian 
jasności komety prowadzą 
do wniosku, że w momencie 
przejścia przez peryhelium 
jej jasność powinna być rzę-
du –3m do –5m, a więc będzie 
porównywalna z blaskiem 
planety Wenus. Być może 
ISON zachowa się jeszcze 
inaczej, przejawiając nowe, 
nieznane dotychczas aspekty 
dotyczące fizyki komet. Ni-
niejszy artykuł powstał przed 
datą przejścia komety ISON 
przez jej peryhelium i dlatego 
niezwykle trudno jest dokład-

nie przewidzieć jej zachowanie w po-
bliżu Słońca. W chwili gdy ten numer 
„Uranii” dotrze do czytelników, będą 
oni już wiedzieć, jak naprawdę zacho-
wała się ta kometa w okolicach peryhe-
lium swojej orbity. 

W historii badań kometarnych nie raz 
bywało już tak, że nowo odkryta kome-
ta zapowiadała się, że będzie obiektem 
niezwykle jasnym w okolicach swojego 
peryhelium, po czym następnie z róż-
nych powodów okazywała się obiektem 
niczym szczególnie niewyróżniającym 
się wśród innych komet. 

Astronomowie z niecierpliwością 
oczekiwali ostatnich dni listopada, ma-
jąc nadzieję, że kometa ISON będzie 
przynajmniej dorównywała swym bla-
skiem planecie Wenus. Wszak została 
już w świecie astronomów okrzyknięta 
kometą stulecia. Drodzy Czytelnicy, 
wy już wiecie, czy w listopadzie 2013 r. 
ISON okazała się wielkim kosmicznym 
fajerwerkiem czy też niewypałem.
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Po dość spokojnym okresie 
wakacji i początku jesieni, 
kiedy blask wzrastał wolniej, 
niż wstępnie oczekiwano, 

przyszedł listopad, a wraz z nim dość 
dynamiczny wzrost aktywności obiek-
tu zakończony dwoma wybuchami. 
Mocne wzrosty emisji molekuł i pyłu 
zanotowane zostały 14 oraz 18/19 li-
stopada. Dzięki pierwszemu wybucho-
wi jasność komety z początkowych +8 
magnitudo podskoczyła do blisko +5 
wielkości, a warkocz uzyskał wówczas 
długość około 7 stopni. Przez kolejne 
4 dni aktywność komety ustabilizo-
wała się, po czym naukowcy z zespo-
łu pracującego przy teleskopie ESO 
TRAPPIST zanotowali kolejny 6-krot-
ny wzrost emisji molekuł i 2-krotny 
wzrost emisji pyłu. Istniały pewne 
przesłanki mówiące, że ISON rozpadła 

Requiem dla ISON:  
lecą następne…

Michał Kusiak

się na kilka fragmentów, ale  informa-
cje te potem zostały zdementowane. 

20 listopada na blisko 8 dni przed 
peryhelium jasność komety przekro-
czyła +4 magnitudo. Przez kolejne 
4 dni nadal dokonywano obserwacji 
naziemnych, szacując blask obiektu 
aż do +2 wielkości. Między 21 a 25 li-
stopada zespół naukowców wraz z dr. 
Michałem Drahusem (Caltech, USA) 
prowadzący swoje obserwacje za po-
średnictwem radioteleskopu IRAM 
(Sierra Nevada, Hiszpania) poinfor-
mował o bardzo nietypowym, wręcz 
niepokojącym zachowaniu obiektu. 
Monitorując emisję molekuł cyja-
nowodoru HCN (3–2), stwierdzono, 
że jasność linii zaczęła gwałtownie 
spadać. W ciągu 4 dni stała się ona 
20-krotnie słabsza. Tak wyraźne osła-
bienie mogło świadczyć o marginalnej 

aktywności jądra albo jego postępują-
cym rozpadzie.

Ponadto oprócz obserwacji na-
ziemnych zaczęło pojawiać się coraz 
więcej pomiarów dokonywanych za 
pośrednictwem sond kosmicznych. 
ISON znalazła się w bezpośrednim 
zasięgu sond STEREO i SOHO. 21 
listopada obiekt wszedł w pole widze-
nia kamery Heliospheric Imager 1 i na 
podstawie obserwacji wykonanych za 
jej pośrednictwem Karl Battams (NRL 
Waszyngton) ocenił jasność obiektu na 
ok. +3 magnitudo. Potem blask zdawał 
się ustabilizować, aż do ~40 godzin 
przed peryhelium, kiedy kometa znala-
zła się w polu koronografu SOHO LA-
SCO C3 jako obiekt +2,5 magnitudo. 
Szybko się jednak okazało, że C/2012 
S1 zyskuje na jasności i w ciągu 24 go-
dzin od wejścia w zasięg pola widze-
nia SOHO uzyskała –2,5 magnitudo. 
Kilka godzin przez uzyskaniem mini-
malnej odległości od Słońca jasność 
zaczęła drastycznie spadać, a kometa 
zaczynała przybierać coraz bardziej 
wydłużony kształt. W momencie wej-
ścia w zasięg drugiego koronografu 
LASCO C2 (elongacja komety ok. 
2 stopnie kątowe) widać już było, że 

Wielce niewiadomy scenariusz dotyczący komety ISON 
po przejściu peryhelium staje się w końcu faktem. Pamiętam, 
jak kiedyś prof. Różyczka w jednym ze swoich artykułów 
popularnonaukowych określił kometę C/1999 S4 (LINEAR): 
„Kometa zginęła w pobliżu Słońca, niczym ćma w płomieniu 
lampy”. Czy w przypadku komety ISON możemy coś takiego 
powiedzieć? Pozostawiamy osąd Czytelnikom.

Trzy zdjęcia uzyskane za pomocą SOHO, obrazujące przejście przez peryhelium i dezintegrację komety ISON. Źródło: ESA, NASA
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początkowo dość symetryczna otoczka 
komety stawała coraz bardziej wydłu-
żona. W środowisku obserwatorów 
komet zaczęło wrzeć. Analogiczne 
zachowanie wykazują bowiem małe 
komety „muskające Słońce” z grupy 
Kreutza, które w wyniku oddziaływań 
pływowych i termicznych wyparowują 
podczas przelotu. Na 2 godziny przed 
peryhelium ISON przybrała kształt cy-
gara, co stanowiło mocne podstawy, że 
jądro lub jego fragmenty zostały znisz-
czone. Zespół naukowców z NASA, 
pracujący w ramach kampanii Comet 
ISON Observing Campaign, poinfor-
mował, że w momencie peryhelium 
nie dokonano detekcji ciała na zdję-
ciach wykonanych przez instrument 
AIA zamieszczony na pokładzie sondy 
SDO. W świat poszła zatem informa-
cja, że kometa rozpadła się całkowicie. 
Ok. godziny 22 UT, po drugiej stro-
nie koronografu pojawiła się jednak 
chmura przypominająca szczątki ko-
mety. Szybko okazało się, że jej blask 
zaczyna wzrastać, a kształt wygląda 
bardziej symetrycznie. Nad ranem 29 
listopada raport o definitywnym unice-
stwieniu ISON-a został zweryfikowa-
ny. „Coś” przetrwało peryhelium, jed-
nak są to najprawdopodobniej bardzo 
drobne fragmenty pierwotnego jądra, 

których rozmiary nie mają więcej jak 
kilkadziesiąt metrów średnicy. Praw-
dopodobna chmura szczątków w nie-
wielkiej odległości od Słońca świeciła 
początkowo blaskiem około +2 ma-
gnitudo, który potem zaczął spadać 
i na wyjściu z koronografu LASCO 
C3 wynosił już tylko +6 magnitudo. 
Ten szybki spadek wiąże się zapewne 
z rozprzestrzenianiem pyłu na coraz 
większym obszarze, a ponadto zmia-
na kąta fazowego komety powoduje 
zmniejszanie efektu „rozpraszania 
wprzód” i szybkie osłabienie.

Z komety ISON nie będzie jednak 
„komety stulecia”! Warunki do jej ob-
serwacji zapowiadają się na bardzo 
trudne i najprawdopodobniej najwcze-
śniej po 10 grudnia pojawią się szanse, 

żeby pozostałości zaobserwować za 
pomocą większych teleskopów.

W połowie grudnia trasa komety 
wiedzie przez gwiazdozbiór Herkulesa, 
po czym po okresie Świąt przejdzie do 
gwiazdozbioru Smoka. W okolicy 24 
grudnia ISON osiągnie deklinację +40 
stopni, co dla szerokości geograficz-
nych Polski umożliwia próby obserwa-
cji przez całą noc. W czasie noworocz-
nym stanie się obiektem okołobieguno-
wym, przechodząc 8 stycznia zaledwie 
3 stopnie od bieguna niebieskiego. 
W połowie stycznia kometa znajdzie 
się na pograniczu gwiazdozbiorów Ka-
sjopei i Żyrafy, a następnie stosunkowo 
wolno przemieszczać się będzie aż do 
końca lutego na tle gwiazdozbioru Per-
seusza.

Konkurs astrofotograficzny
Towarzystwo Izerskie wraz z Instytutem Astronomicznym UWr organizują 
konkurs fotograficzny pod hasłem „Komety w Górach Izerskichˮ. Zadaniem 
konkursowym jest wykonanie fotografii przynajmniej jednej z trzech dostęp-
nych w najbliższych miesiącach komet na tle Gór Izerskich. Zdjęcia komety 
C/2013 R1 (Lovejoy), 2P/Encke lub C/2012 X1 (LINEAR) należy przesłać na 
adres zamieszczony w regulaminie do 31 marca 2014 roku. Regulamin oraz 
szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie Towarzystwa 
Izerskiego: http://www.towarzystwoizerskie.org/ Zwycięskie prace obejrzeć 
będzie można na wystawie pokonkursowej w Stacji Turystycznej Orle od 3 
maja do 30 września 2014 roku. Nagrodzone prace zaprezentujemy również 
w przyszłych wydaniach „Uranii – Postępów Astronomiiˮ.

Mapka pokazująca położenie komety C/2012 S1 (ISON) na tle gwiazd w okresie czasu od końca listopada br. do końca lutego 2014 r.
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Dla zmartwionych „komeciarzy” 
mamy jednak dobrą informację, bowiem 
okres grudnia i stycznia jest jednym 
z ciekawszych do upolowania kilku in-
nych jasnych i stosunkowo jasnych ko-
met. Jedną z nich jest kometa C/2013 R1 
(Lovejoy), której uwaga została nieco 
przytłumiona przez powyższą bohaterkę, 
a obecnie stała się obiektem możliwym 
do obserwacji w dobrych warunkach na-
wet gołym okiem. Jest to czwarta kome-
ta odkryta przez słynnego łowcę komet 
Terry’ego Lovejoya z Australii. 22 grud-
nia osiągnie swoje peryhelium w odle-
głości 0,81 jednostki astronomicznej. 
Warunki do jej obserwacji zapowiadają 
się naprawdę dobrze. C/2013 R1 najle-
piej jest obserwować na porannym nie-
bie, choć w początkowym okresie grud-
nia można odszukać ją również wieczo-
rem kilkanaście stopni nad horyzontem 
w północnej części gwiazdozbioru Wo-
larza. Obserwatorzy donoszą, że obiekt 
świeci obecnie blaskiem ok. +5 magni-
tudo i ciągnie za sobą widoczny w lor-
netce kilkustopniowy warkocz. Mając 
na względzie początkowe prognozy, to 
w odróżnieniu od komety ISON sprawi-
ła ona wielką niespodziankę, a istnieją 
dodatkowo szanse, że z końcem grudnia 
kometa będzie utrzymywać jasność na 
poziomie +4 magnitudo.

Dobre warunki do obserwacji pano-
wać będą w zasadzie przez najbliższe 2 
miesiące. W grudniu kometa przemie-
szać się będzie na tle Wolarza, Koro-
ny Północnej i Herkulesa. W połowie 
stycznia przejdzie ona do gwiazdozbio-
ru Wężownika i w jego obrębie pozosta-
nie aż do połowy lutego. Gorąco zachę-
camy do jej obserwacji!

Zachęcamy ponadto do podjęcia 
prób obserwacji kilku innych komet. 
W zasięgu teleskopów i lornetek znala-
zły się, także:

— 2P/ Encke, której maksimum bla-
sku wynoszące +5 magnitudo wypadło 
w drugiej dekadzie listopada.

— C/2012 X1 (LINEAR): 12 listo-
pada doszło do wybuchu, który pod-
niósł jasność komety kilkaset razy niż 
wstępnie przewidywała efemeryda. 
Kometa swoim wyglądem przypomina 
17P/ Holmes, posiadając wydłużoną 
otoczkę 50×20 minut łuku i świecąc 
blaskiem +8,5 mag. Warto zaznaczyć, 
że mierzony blask rozkłada się na pew-
ną powierzchnię, w związku z czym do 
jej obserwacji zalecany jest teleskop 
o większej średnicy.

— C/2013 V1 (Nevski) odkryta przez 
Vitalija Nevskiego, jednego ze znalaz-
ców komety C/2012 S1 (ISON). Będąca 
także w wybuchu zwiększającym kilka-

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.

Mapka pokazująca położenie komety C/2013 R1 (Lovejoy) na tle gwiazd w okresie czasu od listopada br. do marca 2014

set razy jej jasność, świeci jako obiekt 
+10 magnitudo. 

—154P/ Brewington, której peryhe-
lium wypada 12 grudnia, a w maksi-
mum blasku spodziewamy się jasności 
ok. +9,5 magnitudo.

Zachęcamy do skorzystania 
z efemeryd zamieszczonych na stro-
nie Minor Planet Center pod adresem 
http://www.minorplanetcenter.org/iau/
Ephemerides/Comets/
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Zamów prenumeratę  
„Wiedzy i Życia” 

 i wybierz książkę w prezencie!

Z A P R E N U M E R U J
najstarszy polski miesiecznik popularnonaukowy

www.wiz.pl/prenumerata
szczegóły na:
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Polowanie  
na ISS Hubert Dróżdż

Klikawa, 19.05.2013, 6.06 UTC, Synta 8", Canon 20D, 5 × 1/6400 s ISO 100. Fot. Kamila Mazurkiewicz
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Pogodny dzień, łąka, odgłosy samochodów 
poruszających się na znajdującej się w nie-
wielkiej odległości drodze, teleskop, aparat 
i ja. Statyw ustawiony, teleskop z filtrem 

słonecznym na miejscu, aparat zamocowany. W od-
dali ludzie spoglądający na mnie dość dziwnym wzro-
kiem. Pozostało nerwowe odliczanie. Nagle przyszedł 
odpowiedni moment i… Ale może opowiem wszystko 
od początku?

Po przejściu Wenus na tle tarczy Słońca w czerwcu 
2012 r., a w oczekiwaniu na tranzyt Merkurego, po-
stanowiłem wypełnić pustkę czymś nie mniej spek-
takularnym. Wybór padł na Międzynarodową Stację 
Kosmiczną (ang. International Space Station, ISS). 
Zachęcony znalezionymi w Internecie zdjęciami rów-
nież zapragnąłem „upolować” tranzyt ISS na tle tar-
czy słonecznej. Wydawało mi się, że nie powinno być 
większego problemu — wystarczy tylko wiedzieć gdzie 
i kiedy. Niestety, rzeczywistość okazała się nieco inna.

Przygotowania
Na początku postanowiłem poszukać niezbędnych 

informacji w Sieci, po czym zdecydowałem się skon-
taktować bezpośrednio z kimś, komu podobne zdjęcia 
udało się już wykonać. Cennych wskazówek udzieliła 
mi w tym wypadku Kamila Mazurkiewicz (jej zdjęcie 
zamieszczono obok). Moje pytania dotyczyły sposobu 
ustalenia miejsca i czasu zjawiska oraz użytego sprzę-
tu, w tym optymalnych ustawień aparatu. 

Aby sprawdzić najbliższy tranzyt ISS na tle tarczy 
Słońca, wykorzystałem serwis Calsky (www.calsky.
com). Po uzupełnieniu danych dotyczących własnej 
lokalizacji, a także maksymalnej odległości od środ-
kowej linii tranzytu, otrzymałem informacje na temat 
miejsca, daty i dokładnej godziny wystąpienia zjawi-
ska, włącznie z mapką określającą najdogodniejszą 
do obserwacji (fotografowania) lokalizację. 

Próba pierwsza
Dojechałem na wyznaczone miejsce, rozstawiłem 

sprzęt i zainstalowałem aparat. Dysponowałem wte-
dy teleskopem Newtona (Sky-Watcher) o średnicy 
zwierciadła 150 mm i ogniskowej 750mm na monta-
żu paralaktycznym EQ3-2 oraz lustrzanką Canon EOS 
450D. Na tubę założyłem oczywiście filtr słoneczny 
— folię Baader Planetarium ND 5.0. Niestety jest to 
filtr dedykowany do bezpośredniej obserwacji wizu-
alnej Słońca (do fotografii zalecany jest filtr ND 3.8), 
więc musiałem liczyć się z koniecznością zwiększenia 
czułości (ISO) oraz wydłużeniem czasu naświetlania. 
Ostatnia czynność jest niekorzystna, gdyż przelot 
ISS-a przed tarczą Słońca miał trwać tylko około se-
kundy, a nie widać zbliżającego się obiektu. Podłączy-
łem do aparatu wężyk spustowy i pozostało mi tylko 
czekać. Znałem dokładny czas wystąpienia zjawiska, 
ale zapomniałem o jednym — nie sprawdziłem, czy 
mój zegarek jest właściwie ustawiony. Założyłem, że 
błąd nie przekracza minuty. Jedyne, co mogłem zro-
bić w tej sytuacji, to patrzeć w wizjer i w odpowied-
nim momencie rozpocząć sekwencję zdjęć. Czekałem 

i czekałem, zacząłem się odrobinę niecierpliwić, gdyż 
według mojego zegarka stacja powinna być widoczna 
już dwie minuty wcześniej. Jeszcze raz spojrzałem na 
zegarek, potem znowu w okular i nagle… przeleciał. 
Nie zdążyłem! Rozczarowany spakowałem sprzęt i po-
jechałem do domu.

Próba druga
Sprawdziłem, kiedy będzie najbliższa, w możliwie 

niedalekiej odległości od domu, okazja do fotografo-
wania tranzytu, zerknąłem też na prognozy ze stron 
popularnych serwisów pogodowych. Wszystko wyglą-
dało bardzo optymistycznie. Niestety prognozy mają 
to do siebie, że nie zawsze się sprawdzają. Tym razem 
tak właśnie było. Przegrałem z chmurami. Natura uczy 
człowieka pokory i cierpliwości. Nie poddałem się. Po-
myślałem, że może „do trzech razy sztuka”. 

Próba trzecia
Lokalizacja najlepszego miejsca do obserwacji wy-

padła niedaleko mojego domu, zapowiadał się piękny 
dzień, na niebie nie było ani jednej chmurki. Spako-
wałem sprzęt, dokładnie ustawiłem zegarek i poje-
chałem na miejsce. Do przelotu stacji na tle Słońca 
pozostało jeszcze około pół godziny. Zainstalowałem 
teleskop na montażu, umieściłem aparat do wykona-
nia zdjęć w ognisku głównym, ustawiłem naszą Dzien-
ną Gwiazdę w centrum kadru i uruchomiłem napęd 
w obu osiach. Potem ustawiłem ostrość, co nie jest 
czynnością prostą, biorąc pod uwagę znikomą ilość 
plam na Słońcu, a następnie postanowiłem wykonać 
kilka zdjęć testowych. Zależało mi na najlepszej jako-
ści zdjęć i możliwości późniejszej korekty, więc zde-
cydowałem się na fotografowanie w RAW (ustawiłem 
odpowiedni tryb w aparacie). Jak wiadomo, pliki RAW 
zajmują więcej miejsca niż JPEG i dość wolno zapisują 
się na karcie pamięci. To właśnie był powód mojego 
kolejnego niepowodzenia. Gdy do zjawiska zostało 
kilka sekund, nacisnąłem wężyk spustowy, aby rozpo-
cząć wykonywanie serii zdjęć. Po wykonaniu kilku ujęć 
aparat zaczął zapisywać dane i, jak się można było 
spodziewać, właśnie w tym momencie zobaczyłem 
w wizjerze, jak ISS spokojnie przelatuje na tle Słońca. 
Kolejne niepowodzenie jeszcze bardziej zmotywowało 
mnie do wykonania zadania. 

Próba czwarta — finał
Działałem już automatycznie — ustaliłem lokali-

zację, czas zjawiska, sprawdziłem prognozę pogody, 
spojrzałem na mapy satelitarne i dla pewności wyjrza-
łem przez okno, zsynchronizowałem zegarek i spako-
wałem sprzęt. Doszedłem do wniosku, że z każdą na-
stępną próbą przygotowania trwają coraz krócej. Gdy 
dojechałem na miejsce, miałem jeszcze sporo czasu. 
Można było delektować się pięknem okolicznych łąk 
i pól. Rozpocząłem przygotowanie stanowiska. Kolej-
ny raz zadziałał automatyzm — w głowie miałem tylko 
hasła: tuba, filtr słoneczny, montaż, aparat, ostrość, 
pozycja, silniki, próbne zdjęcia. Nauczony doświad-
czeniem z trzeciego podejścia, tym razem postanowi-
łem wykonać zdjęcia tylko w formacie JPEG. Zależało 
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mi na szybkim zapisie, aby wykonać możliwie długą 
sekwencję. Po próbnych ujęciach zdecydowałem na 
wykonanie zdjęć o czasach ekspozycji rzędu 1/3200 s 
przy czułości ISO ustawionej na poziomie 400. Nie 
obyło się jednak bez drobnych problemów, gdyż na 
niebie pojawiły się niewielkie chmury. Na 2 minuty 
przed planowanym przelotem nie było widać Słoń-
ca. Jednak tym razem los się do mnie uśmiechnął, 
gdyż trafiłem na 30-sekundową przerwę w chmurach, 
akurat wtedy, gdy ISS miał znaleźć się przed tarczą 
słoneczną. Rozpocząłem serię zdjęć na 2 sekundy 
przed planowanym tranzytem. Tym razem udało się! 
Radość była ogromna. W dniu 16 lipca 2013 r. o godz. 
9.51.40.56 zarejestrowałem Międzynarodową Stację 
Kosmiczną znajdującą się wtedy 581,4 km nad Zie-
mią. Udało mi się to na trzech zdjęciach. Nałożone na 
siebie klatki można zobaczyć powyżej. Nie spodziewa-
łem się, że przy typowo amatorskim sprzęcie można 
wykonać taką fotografię. Wniosek jest jeden — warto 
było tyle razy próbować.

Kolejny cel
Mam nadzieję, że wkrótce uda mi się sfotografować 

Międzynarodową Stację Kosmiczną przelatującą na tle 
Księżyca. Do tej pory jeszcze nie mam takiego zdjęcia 
w swojej kolekcji, ale myślę, że w najbliższym cza-
sie to się zmieni. Planuję również nagrywanie filmów 
z tranzytów. Do tego celu mam zamiar wykorzystać 
kamerę internetową podpiętą do teleskopu.

Nie tylko ja
Jak już wspominałem, nie tylko mnie fascynuje 

wykonywanie fotografii tranzytów. Emocje związane 
z uwiecznieniem jednego z przelotów ISS na tle Słoń-
ca tak opisywała pod swoim zdjęciem Kamila Mazur-
kiewicz:

W ubiegłą niedzielę płakałam z radości i pisałabym 
Wam tutaj o emocjach, jakie przeżywałam. Dziś emo-
cje opadły, ale nadal cieszę się z tego, co udało mi się 
osiągnąć. Może to była jedna sekunda, może mniej, 

Radomsko
16.07.2013, 7.51 UTC 

Newton Sky-Watcher 150/750 
Canon 450D

3 × 1/3200 s ISO 400
Fot. Hubert Dróżdż
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ale to taka ważna jedna sekunda. ISS na tle Słoń-
ca. Mechaniczna mucha — tak. Powiecie, że może 
to łatwe, bo wszystko jest precyzyjnie zaplanowane 
(ułatwia nam to np. strona calsky.com). Może i łatwe, 
nie wiem. Godzina „przed” żeby znaleźć spokojne 
miejsce, dwie minuty „przed” stanie przy teleskopie 
i nerwowe oczekiwanie. Miłe uczucia. Seria trzech 
zdjęć i bach… Ostatnie… O rany, jest! Spróbujcie, ko-
niecznie z odpowiednią folią — fajna sprawa, spraw-
dzenie swojego szczęścia i refleksu, a jednocześnie 
satysfakcja ze złapania chyba jednego z najbardziej 
skomplikowanych ludzkich tworów.

Kolejną osobą, której fotografie możemy dziś obej-
rzeć, jest Mariusz Świętnicki. Swoje zmagania pod-
czas wykonywania zdjęć tranzytów (w tym przypadku 
na tle Księżyca) opisywał następująco:

Tej nocy stanowisko obserwacyjne miało zostać 
założone w Pułankach. To tutaj Międzynarodowa 
Stacja Kosmiczna centralnie i z całym swoim maje-
statem miała przejść na tle tarczy Srebrnego Globu. 
Wyjazd godzinę po północy. Czysto… i nagle mgły, 
nadal mgły, na stanowisku obserwacji potężne mgły. 
Po przejściu chłodnego frontu mleczna kurtyna nad 
ranem mogła się tylko nasilić. Szybka decyzja o wy-
cofaniu i instalacji gratów na wzniesieniu we Frysz-
taku, oddalonym około kilometra od planowanego 
punktu. Nowe stanowisko powstało o 2.10, mgły zo-
stały w dole, a nad głową wspaniały granat lipcowego 
poranka. Powierzchnia Księżyca zachwycała swoim 
nieskazitelnym i surowym pięknem. O 2.35 stacja 
pędziła już w północnej części nieba. W teleskopie 
wspaniale widoczne potężne panele baterii słonecz-
nych i jej moduły. Minęła Księżyc w sporej odległości, 
ale to nie teraz. Jeszcze jeden obieg naszej planety, 
jeszcze 90 minut oczekiwania. O 4.10 wyraźnie świ-
tało, a na zachodzie pojawił się olśniewająco jasny 
obiekt. Astronauci na jego pokładzie powitali swój ko-
lejny, 45-minutowy dzień. Po chwili stacja przepłynęła 
centralnie przez zenit, pędząc na spotkanie z Księży-
cem. O 4.13 wleciała na tło jego tarczy, lecz nie cen-
tralnie. Zmiana stanowiska obserwacyjnego o 1000 
metrów spowodowała także przesunięcie projekcji 

przelotu na powierzch-
ni Ziemi. Ulotna chwila 
2,4 s i multiekspozycja 
15 zdjęć. Stacja o roz-
piętości 100 metrów 
utrwalona została z od-
ległości 631 kilome-
trów. Tło jej przelotu 
mające średnicę 3476 
kilometrów, odległe 
było od naszych tele-
skopów w ten poranek 
o 396 tysięcy kilome-
trów.

Kadr zdjęcia (Grabowce 
Dolne, 05.05.2013, 12.46 
UTC, Synta 8", Canon 20D, 
1/8000 s, ISO 100). 
Fot. Kamila Mazurkiewicz

Podsumowanie
Gorąco zachęcam szanownych Czytelników do 

spróbowania swoich sił w uwiecznianiu przelotów Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle Słońca bądź 
Księżyca. Nie jest to, jak mogłoby się pozornie wyda-
wać, zadanie łatwe. Mogę jednak w stu procentach 
zagwarantować niesamowite emocje i satysfakcję 
z wykonanych zdjęć. 

Hubert Dróżdż jest aktywnym 
członkiem warszawskiego od-
działu Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii. Pra-
cował jako asystent w Insty-
tucie Matematyki i Informa-
tyki Uniwersytetu Opolskiego, 
a także w Instytucie Edukacji 
Technicznej i Bezpieczeństwa 
Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie. Obecnie 
uczy matematyki w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Radomsku. 
Strona domowa autora: 
http://www.hubertdrozdz.pl

Frysztak, 2013.07.31, godz. 02.13 
UTC. Reflektor Newtona 205/907 
z korektorem MPCC+N.D300. ISO 
800. Eksp. 15×1/800 s w czasie 
2,4 s. Fot. Mariusz Świętnicki
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Rezerwat przyrody „Meteoryt Mora-
sko” jest miejscem szczególnym 
ze względu na walory przyrodnicze 
oraz naukowe. Można by powie-

dzieć, że jest niezwykły na skalę Polski, 
Europy, a nawet świata. Na terenie rezer-
watu znajdują się kratery powstałe w wyni-
ku spadku meteorytu żelaznego, a co roku 
znajduje się nowe meteoryty, także te bijące 
rekordy wielkości. To właśnie tutaj w 2012 r. 
odnaleziono największy meteoryt w Pol-
sce (po oczyszczeniu waży 261 kg). Poza 
walorami naukowymi, rezerwat jest także 
doskonałym miejscem na wycieczki piesze 
i rowerowe.

Na pewno rezerwat to miejsce warte wy-
eksponowania i powinno być dumą miesz-
kańców Poznania i Polski. Niestety, teren 
ten, pomimo że jest obiektem chronionym, 
okazuje się mocno zniszczony działalnością 
człowieka i zaniedbany. Z drugiej strony 
większość mieszkańców samego nawet Po-
znania nie wie, jak niezwykłe jest to miejsce. 
Uczestnicy wielu międzynarodowych konfe-
rencji naukowych odwiedzają rezerwat, nie-
stety teren ten nie wygląda reprezentacyjnie. 
Zdecydowaliśmy się coś z tym zrobić! 

Postanowiliśmy odbudować ścieżkę 
dydaktyczną na terenie rezerwatu, upo-
rządkować i urozmaicić ją, zachęcając po-
znaniaków i nie tylko do odwiedzenia tego 
wspaniałego miejsca i poznawania jego ta-
jemnic. Mamy nadzieję również rozpromo-
wać to miejsce poza granicami Poznania, 
a także Polski. W projekcie biorą udział pra-
cownicy i studenci Instytutu Obserwatorium 
Astronomiczne oraz Instytutu Geologii UAM, 
ekolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochro-
ny Przyrody Salamandra oraz społecznicy 
z organizacji pozarządowych „Poznań I love 
you” oraz Stowarzyszenie Inwestycje dla 
Poznania.

Pierwszym pomysłem było wykonanie 
nowych tablic informacyjnych w ramach za-
jęć prowadzonych ze studentami w poznań-
skim obserwatorium. Po głębszym przemy-
śleniu okazało się jednak, że ogrom pracy 
wymaga większego nakładu czasowego 
i wiedzy z zakresu geologii oraz biologii, któ-
rej pracownicy i studenci obserwatorium nie 
posiadają. Postanowiliśmy więc zwrócić się 
z propozycją współpracy do Koła Studentów 
Astronomii, Koła Studentów Geologii, pra-
cowników Instytutu Geologii oraz Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Przyrody Salaman-
dra. Nasza propozycja została przyjęta bar-
dzo entuzjastycznie. Z pełnym zapleczem 
merytorycznym ruszamy do pracy.

Pierwszym krokiem w odbudowie ścieżki 
będzie uporządkowanie terenu oraz wymia-
na tablic informacyjnych. Tablice zawierać 
będą informacje o tematyce astronomicznej, 
geologicznej oraz przyrodniczej. Kolejnym 
krokiem jest stworzenie aplikacji mobilnej 
na telefony typu smartfon, która po zeska-
nowaniu odpowiednich kodów QR z tablic 
udostępni dodatkowe informacje i materia-
ły w postaci tekstów, filmów, animacji i gier 
edukacyjnych. Mamy nadzieję, że taki spo-
sób przygotowania ścieżki uatrakcyjni wizyty 
w rezerwacie, w szczególności młodzieży 
i zachęci do studiowania kierunków ścisłych 
i przyrodniczych. Prototyp takiej aplikacji zo-

stał już napisany przez p. Mateusza Sikorę 
z Akademickiego Koła Aplikacji Interneto-
wych.

Poprzednia ścieżka dydaktyczna powsta-
ła 20 lat temu dzięki staraniom Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Przyrody Salaman-
dra. W tej chwili jest ona już mało aktualna 
informacyjnie oraz technologicznie. W ciągu 
ostatnich lat nastąpił znaczny postęp w ba-
daniach nad meteorytem Morasko oraz sa-
mymi kraterami. Znamy także coraz więcej 
kraterów impaktowych na Ziemi. Tutaj warto 
podkreślić, że kratery na terenie rezerwatu 
Morasko były jednymi z pierwszych potwier-
dzonych kraterów uderzeniowych na Ziemi. 
Jednym z przedstawianych elementów edu-
kacyjnych na ścieżce ma być właśnie po-
równanie kraterów moraskich z podobnymi 
miejscami w Polsce, Europie i na świecie 
oraz podkreślenie ich wagi pośród innych 
kraterów. Chcielibyśmy również przedstawić 
zwiedzającym sam proces poznawczy zwią-
zany z prowadzeniem badań naukowych. 
Podobnie jak w przypadku wielu innych kra-
terów na świecie, istniało wiele hipotez do-
tyczących ich genezy. W szczególności były 
omawiane dwie hipotezy: impaktowa oraz 
wytopiskowa (związana z wytapianiem się 
ustępującego lodowca podczas ostatniego 
zlodowacenia). Obecny stan wiedzy defini-
tywnie potwierdza meteorytowe pochodze-
nie kraterów.

Wszystkie materiały edukacyjne (teksty, 
grafiki, schematy itp. pod tablice informacyj-
ne) przygotowywane są przez wolontariuszy 
z Instytutu Geologii oraz Instytutu Obser-
watorium Astronomiczne. Przygotowaniem 
materiałów zajęli się studenci astronomii 
(Filip Berski, Małgorzata Bronikowska, Ma-
teusz Gibowski, Monika Matuszak, Magda 
Murawiecka, Radosław Włodarski) oraz 
geologii (Izabela Czarnecka, Mikołaj Kowal-
czyk, Paweł Urbanek, Sławomir Żabierek). 
Przygotowane materiały są sprawdzane 
pod względem merytorycznym i edytorskim 
przez pracowników Instytutu Obserwato-
rium Astronomiczne (prof. Tadeusz Jopek, 
dr Agnieszka Kryszczyńska, dr Anna Marci-
niak, dr Dagmara Oszkiewicz, dr Magdalena 
Polińska, dr Halina Prętka-Ziomek, dr Regi-
na Rudawska) oraz Instytutu Geologii (prof. 
Andrzej Muszyński, prof. Wojciech Stankow-
ski). Wszystkie materiały są opracowywane 
w dwóch językach: polskim i angielskim.

Planujemy szczególną uwagę poświęcić 
wybranym walorom naukowym rezerwatu. 
Niezwykle cennym naukowo elementem 
rezerwatu są kratery impaktowe, powstałe 
około 5000 lat temu w wyniku spadku me-
teorytu żelaznego. Kratery te są jednym 
z dwóch miejsc na świecie, gdzie spadek 
meteorytu nastąpił w tzw. „miękkie osady” 
oraz jednym z około 20 miejsc na świecie, 
gdzie oprócz kraterów odnajduje się także 
meteoryty. Fakt ten czyni rezerwat Morasko 
miejscem niezwykłym na skalę światową. 

Dodatkową atrakcją rezerwatu jest od-
nalezienie w październiku 2012 r. prawie 
300 kg okazu, stanowiącego największy 
meteoryt w Polsce i czwarty co do wielkości 
meteoryt w Europie (patrz Urania 6/2012, 
s. 331). Całkowitą wagę dotychczasowo ze-
branych meteorytów Morasko szacuje się na 

około 2 t, co stanowi największy deszcz me-
teorytów żelaznych w Europie Środkowej.

Naszym głównym zadaniem jest nie 
tylko podkreślenie niezwykłości rezerwatu 
przyrody „Meteoryt Morasko” i prezentacja 
meteorytu Morasko i kraterów moraskich na 
tle Europy i świata, ale przede wszystkim 
przedstawienie historii tego miejsca i jego 
znaczenia w poznawaniu Wszechświata, 
a w szczególności poznawania mechanizmu 
formowania się i ewolucji Układu Słonecz-
nego.

Do projektu włączyły się także organiza-
cje pozarządowe „Poznań I love you” oraz 
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania. 
Dzięki działalności Stowarzyszenia udało 
się już ustanowienie przystanku „na żąda-
nie” przy parkingu obok rezerwatu. Do rezer-
watu można więc dojechać autobusem linii 
numer 902 z osiedla Jana III Sobieskiego 
w kierunku na Suchy Las. Planowane jest 
także wykonanie ulotek informacyjnych na 
temat rezerwatu oraz możliwości dojazdu 
do rezerwatu wraz z Zarządem Transportu 
Miejskiego w Poznaniu. W celu dopełnienia 
wszelkich formalności związanych z zorga-
nizowaniem ścieżki zwróciliśmy się także 
do Nadleśnictwa Łopuchówko (zarządcy 
terenu) oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska (RDOŚ). Podczas spotkania 
w siedzibie RDOŚ przedstawiliśmy koncep-
cję nowej ścieżki i omówiliśmy różne opcje 
jej przebiegu. Ponieważ teren rezerwatu jest 
pod ścisłą ochroną, zdecydowaliśmy się nie 
ingerować w przebieg wyznaczonych już 
ścieżek i umiejscowić tablice informacyjne 
na istniejącej już trasie. Chcielibyśmy bar-
dzo podziękować pracownikom wydziału 
Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, 
a w szczególności Pani Magdalenie Majew-
skiej, za uzyskaną pomoc.

Mamy nadzieję, iż stworzenie nowej 
ścieżki edukacyjnej przyczyni się do po-
szerzania wiedzy o rezerwacie, a także 
o badaniach geologicznych i astronomicz-
nych wśród osób odwiedzających rezerwat. 
Otwarcie ścieżki planujemy w 2014 r., w 100 
rocznicę odnalezienia pierwszego meteorytu 
w okolicach Moraska.

Do wybudowania nowej ścieżki są po-
trzebne fundusze, które zbieramy jako da-
rowizny na konto PTOP Salamandra. Fun-
dusze przeznaczymy na zakup stelaży do 
tablic edukacyjnych, nadruki plansz, a także 
pokrycie pozostałych wydatków związanych 
z infrastrukturą i przygotowaniem materia-
łów (filmów, animacji, gier itp.). Do odnowie-
nia ścieżki potrzebujemy minimum 50 000 zł. 
Fundusze na ten cel zbieramy jako wpłaty 
od osób prywatnych. Ciągle poszukujemy 
także firm chętnych do wsparcia naszej ini-
cjatywy. Chętnych bardzo prosimy o kontakt 
mailowy z dr Dagmarą Oszkiewicz z Instytu-
tu Obserwatorium Astronomiczne.

Jeśli chcesz wesprzeć budowę nowej 
ścieżki na terenie rezerwatu, możesz wpła-
cić dowolną kwotę na konto:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyro-
dy Salamandra

Numer konta: 
31 1020 4027 0000 1802 0401 6929
Tytuł przelewu: Morasko

Rezerwat Meteoryt Morasko  
— perła Europy

◄
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SIERPIEŃ 2013
2 VIII — Opublikowano mapę orbit planetoid potencjalnie za-
grażających Ziemi. Zalicza się do nich obiekty o średnicy co 
najmniej 140 m (Czeliabińsk miał 19 m), zbliżające się do 
orbity Ziemi na nie więcej niż 7,5 mln km. Obecnie znamy 
ich ponad 1400. Jednak żadna z nich nie uderzy w Ziemię 
przynajmniej w ciągu najbliższych 100 lat (rys. obok).

3 VIII — Teleskopem Kosmicznym Hubble’a po raz pierwszy 
zaobserwowano wybuch „kilonowej”, w galaktyce odległej 
o 4 mld lat św. Nazwą „kilonowa” określa się zjawisko prze-
ciętnie 1000 razy jaśniejsze od nowej klasycznej. Wybuch 
zaobserwowano w miejscu, gdzie 3 VI 2013 nastąpił krótki 
rozbłysk γ. Obserwacje dowiodły, że zarówno krótkie błyski γ, 
jak i zjawisko kilonowej są wynikiem zlania się dwóch gwiazd 
neutronowych.

14 VIII — Koichi Itagaki z Japonii zaobserwował jasną 
gwiazdę nową w konstelacji Delfina. W momencie odkrycia 
jej blask oceniono na 6,8 mag. Dwa dni później osiągnęła 
maksymalną jasność 4,3 mag. Przez kilka dni była widoczna 
gołym okiem. Nova Delphini 2013 zaliczana jest do 30 najja-
śniejszych nowych w historii.

15 VIII — Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) zmie-
niła swoje oficjalne stanowisko w sprawie nazywania planet 
pozasłonecznych. Od teraz będzie można nadawać nowo 
odkrytym planetom, ich gwiazdom oraz planetarnym satelitom 
słowne nazwy, zamiast oznaczeń składających się z cyfr i liter. 

22 VIII — Ogłoszono wyniki 13-letnich obserwacji telesko-
pem Hubble’a strugi wyrzucanej z centrum galaktyki M87 
(rys. poniżej lewy). Wyniki pokazują, że jej dynamika jest 
rządzona przez pole magnetyczne wytwarzane przez dysk 
akrecyjny, wirujący wokół centralnej czarnej dziury. Linie sił 
pola zwijają się w lejek, który skupia i ukierunkowuje wypływ 
gorącej plazmy z okolic czarnej dziury (rys. poniżej prawy).

28 VIII — Przy pomocy 
Bardzo Dużego Tele-
skopu (VLT) znaleziono 
i zbadano najstarszą bliź-
niaczkę Słońca. Gwiaz-
da HIP 102152 (250 lat 
św. od Ziemi) jest bardzo 
podobna do Słońca, ale 
jest starsza o prawie 4 
miliardy lat. Pozwala to 
nam zobaczyć, jak nasza 
gwiazda będzie wyglą-
dała w przyszłości. Nowe 
obserwacje przyczyniły 
się także do powiązania 
obfitości litu w atmosfe-
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Źródło: NASA, ESA, i A. Feild (STScI)
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rze gwiazdy z jej wiekiem. Im starsza gwiazda, tym mniej go 
zawiera. 

30 VIII — Ukazały się wyniki badań pierwszej planetoidy tro-
jańskiej Urana, oznaczonej jako 2011 QF99. Została ona od-
kryta na zdjęciach wykonanych 24 października 2011 r. 3,6-
m teleskopem CFHT. Ma około 60 km średnicy. Tym samym 
Uran dołączył do rodziny planet (Jowisz, Neptun, Ziemia, 
Mars), które posiadają planetoidy trojańskie. 

WRZESIEŃ 2013

4 IX — Udostępniono darmowe oprogramowanie OSCAAR 
(Open Source differential photometry Code for Accelerating 
Amateur Research), które mierzy jasności gwiazd na obra-
zach z kamer CCD. Ułatwia posiadaczom teleskopów m.in. 

rejestrować przejścia planet pozasłonecznych na tle ich 
gwiazd lub badać rotację planetoid.

5 IX — Amerykańska sonda IBEX wykryła, że neutralne atomy 
helu wpadające do Układu Słonecznego z przestrzeni mię-
dzygwiazdowej czynią to z innego kierunku, niż obserwowa-
no wcześniej. W ciągu ostatnich 40 lat wiatr międzygwiazdo-
wy zmienił kierunek o 6,8°, z możliwym błędem wyniku 2,4°. 
W badaniach wzięli udział polscy naukowcy z Centrum Badań 
Kosmicznych PAN w Warszawie — prof. Maciej Bzowski oraz 
mgr Justyna Sokół.

5 IX — Wyniki badań najchłodniejszych brązowych karłów su-
gerują, że mogą istnieć brązowe karły o masach z zakresu 
przyjmowanego dla planet, co może dodatkowo utrudnić roz-
różnienie gwiazd od planet. Okazuje się, że niektóre brązowe 
karły mogą mieć temperatury w przedziale od 120° do 170°C, 
skąd wynika, że mają masę od 5 do 20 mas Jowisza.

12 IX — NASA oficjalnie ogłosiła, że wystrzelona w 1977 r. 
sonda Voyager 1 w sierpniu 2012 r. przekroczyła heliopauzę 
i opuściła heliosferę. Stała się tym samym pierwszym obiek-
tem zbudowanym przez człowieka, który znalazł się w prze-
strzeni międzygwiezdnej. Jednak strefę grawitacyjnej domina-
cji Słońca opuści dopiero za ok. 30000 lat. Voyager 1 znajduje 
się obecnie 125 j.a. od Słońca. Będzie jeszcze przysyłał dane, 
dopóki nie zawiedzie jego aparatura i zasilanie. Do wyłączenia 
pierwszego instrumentu badawczego dojdzie w 2020 r., a ko-
lejne wyłączą się do 2025 r. (zob. „Urania” 3/2013, s. 12).

23 IX — Odkryto, że Księżyc jest młodszy o 100 mln lat, niż są-
dzono. Ponownej analizie poddano skały pochodzące z Księ-
życa i z Ziemi. Okazało się, że do kolizji młodej Ziemi z ciałem 
wielkości Marsa, w wyniku której powstał Księżyc, doszło oko-
ło 4,45 mld lat temu.

24 IX — Zaobserwowano galaktykę karłowatą M60-UCD1, 
najgęstszą znaną galaktykę w naszej części Wszechświata. 
Ma masę 200 mln mas Słońca, ale jej połowa jest upakowana 
w promieniu ok. 80 lat św. Oznacza to, że gęstość gwiazd jest 
tam 15000 razy większa niż w okolicy Słońca, a średnia odle-
głość między gwiazdami 25 razy mniejsza. Znajduje się ona 
w pobliżu dużej galaktyki eliptycznej M60, oddalonej od nas 
o 54 mln lat św. 

26 IX — Okazało się, że gwiazda neutronowa IGR J18245-
2452 zmienia się z pulsara radiowego w rentgenowskiego 
i odwrotnie. Obiekt ten znajduje się 18 tys. lat św. od Ziemi, 
w gromadzie M28 w Strzelcu. Odkryto go w roku 2005 jako 
milisekundowy pulsar radiowy. W roku 2013 w tym samym 
miejscu odkryto pulsar rentgenowski. Analiza archiwalnych 
obserwacji udowodniła, że to ten sam obiekt, który przechodzi 
na przemian cykle radiowe i rentgenowskie.

26 IX — Wykorzystując dane zgromadzone podczas trzylet-
niej pracy dwóch kosmicznych teleskopów: Keplera i Spitzera, 
stworzono pierwszą, przybliżoną „mapę” chmur egzoplanety 
Kepler-7b. Jest to planeta 1,5 raza większa od Jowisza, o tem-
peraturze 800–1000°C, dość niskiej jak na jej odległość od 
gwiazdy — zaledwie 0,06 j.a. W przeciwieństwie do Ziemi, ma 
ona wyjątkowo stabilny klimat. Jej zachodnia półkula jest stale 
pokryta warstwą wysokich chmur, a wschodnia „pogodna”. 

Wybrał i skomentował: Paweł Z. Grochowalski

Źródło: NASA/JPL-Caltech

Źródło: NASA/JPL-Caltech

Obłok Oorta

Voyager 1
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Zrozumieć 
barwy nieba
Konkurs AstroCamera to cykliczne wydarzenie, które jest organizowane przez gdańskie Centrum 
Hewelianum od 2011 r. Konkurs na stałe zagościł w kalendarzu centrum nauki i jest ogłaszany 
zawsze w rocznicę urodzin Jana Heweliusza, czyli dnia 28 stycznia (patrz: www.hewelianum.pl). 
Jedną z kategorii w konkursie, a zarazem najtrudniejszą, są możliwe do ujęcia tylko przy użyciu 
zaawansowanego sprzętu tzw. „obiekty głębokiego nieba”, czyli mgławice, galaktyki, gromady 
galaktyk i inne. Aby wykonać jedno zdjęcie w tej kategorii, autorzy potrzebowali czasem bardzo 
wielu godzin łącznej ekspozycji, kompletowanej w ciągu kilku sesji. Uzyskane przez autorów 
barwne obrazy można próbować interpretować astrofizycznie. 

Mgławica
Koński Łeb  
i Płomień 

Zdjęcie słynnego obszaru 
w gwiazdozbiorze Oriona 
z przepiękną mgławicą „Koński 
Łeb” wykonane przez Jacka 

Bobowika otrzymało w konkursie jedno 
z trzech trzecich miejsc. Obraz, podobnie jak 
omawiany na następnych stronach „Bąbel”, 
był uzyskany przy użyciu filtrów RGB i Hα. 
Zdjęcie przedstawia kompleks mgławic 
w gwiazdozbiorze Oriona, mgławicę emisyjną 
IC 434, obszar HII (czerwony kolor wodorowej 
linii Hα) rozświetlający słynną ciemną 
mgławicę Koński Łeb. Obraz obejmuje około 
3° kwadratowe, więc szczegółowa analiza 
wymaga powiększania wybranych obszarów. 
Po lewej stronie zdjęcia, tuż pod gwiazdą 
Alnitak (będącą w rzeczywistości układem 
wielokrotnym, jednakże rozdzielczość zdjęcia 
nie pozwala na obserwację złożonej natury 
gwiazdy) znajduje się mgławica Płomień  
NGC 2024 z charakterystyczną ciemną opaską 
pochłaniającą promieniowanie znajdującego 
się za nią źródła. Dalsze astrofizyczne 
„czytanie” zdjęcia, np. poszukiwanie mgławic 
refleksyjnych w pobliżu gorących młodych 
gwiazd, po uważnej lekturze całego artykułu, 
pozostawiamy Czytelnikom. 

Magdalena Więcek, Maciej Mikołajewski
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WYNIKI W KATEGORII „GŁĘBOKIEGO NIEBA”
Do trzeciej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 271 prac nadesłanych przez 25 uczestników. Największą popularnością cieszyła się 
najtrudniejsza „kategoria 1”, czyli tzw. obiekty głębokiego nieba. Ze względu na bardzo wysoki poziom zdjęć nadesłanych w tej 
kategorii, Jury oprócz pierwszego i drugiego miejsca, postanowiło przyznać aż trzy trzecie miejsca ex aequo. 

1. Miejsce

Tytuł: Dusza i Serce

Autor: Bogdan Jarzyna

Teleskop: FSQ 106 EDXIII

Średni moment/łączny czas ekspozycji: 2011-09-29/23h

Kamera, filtry: ProLine FLI 16803, LRGB Baader Planetarium

Miejsce wykonania zdjęcia: Łuczanowice, Polska

2. Miejsce

Tytuł: Bąbel i okolice

Autor: Piotr Dzikowski

Data obserwacji/łączny czas ekspozycji: wrzesień 2011 – październik 2012/ok. 12h

Teleskop: FSQ 85 i FSQ 106

Kamera, filtry: SBIG 11000M, LRGBHα

Miejsce wykonania zdjęcia: Bolęcin, Polska

3. Miejsce

Tytuł: Łańcuch Markariana

Autor: Tadeusz Smela

Data obserwacji/łączny czas ekspozycji: sierpień – październik 2012/ok. 5.5h

Teleskop: Newon 150/750

Kamera, filtr: LX075, QHY8L

Miejsce wykonania zdjęcia: Glinna, Polska

3. Miejsce

Tytuł: Od Łabędzia po Woźnicę

Autor: Szczepan Skibicki

Data obserwacji/łączny czas ekspozycji: 16-04-2012/4h

Teleskop: obiektyw Canon EF 50 1,4 USM

Kamera, filtry: Canon 5d MKII

Miejsce wykonania zdjęcia: okolice Królowego Mostu, Polska

3. Miejsce

Tytuł: Mgławica Koński Łeb i Płomień

Autor: Jacek Bobowik

Data obserwacji/łączny czas ekspozycji: 6,7,28-11-2011/15,8h

Teleskop: TMB 92SS (92/506mm)

Kamera, filtry: SBIG ST8300C, Baader RGBHα

Miejsce wykonania zdjęcia: Tarnobrzeg, Polska

Dodatkowo, Bogdan Jarzyna uzyskał w tej kategorii Wyróżnienie za serię obrazów uzyskanych tym samym sprzętem pod nazwami: 
Irys, M-31, Omega Centauri, Rozeta i Trąba Słonia.

AstroCamera jest jedynym cyklicznym konkursem astrofotograficznym organizowanym w Polsce. Liczymy, że wraz z kolejnymi 
edycjami to nietypowe hobby zyska wielu nowych pasjonatów, dzięki którym daleki Kosmos staje się nam bliższy. Konkurs 
odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i medialnym 
patronatem „Uraniiˮ. Ogłoszenia o Konkursie AstroCamera 2014 szukaj od 28 stycznia na stronie http://www.hewelianum.pl/.
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Dusza  
i Serce 

C iemny Wszechświat kryje w sobie m.in. 
takie perły jak te o nazwie „Dusza 
i Serce”. Autor, Bogdan Jarzyna, 
tym samym wygrał drugi rok z rzędu 

konkurs w kategorii głębokiego nieba. Praca 
została wykonana w polskich Łuczanowicach, 
a na jej ostateczną formę złożyło się blisko 50 
półgodzinnych ekspozycji o łącznym czasie około 
23 godzin!

Fragment nieba ulokowany w konstelacji Kasjopei 
kryje obszar mgławic emisyjnych IC 1848 (Dusza) 
w lewym dolnym rogu zdjęcia oraz IC 1805 
(Serce) w prawym górnym rogu. Rozpiętość każdej 
z mgławic na niebie przekracza 1°,5, co przy 
odległości ponad 6 tys. lat świetlnych daje rozmiary 
liniowe ok. 200 lat świetlnych! Prezentowany 
obszar stanowi coś w rodzaju gigantycznej 
„fabryki gwiazd”. Obróbka zdjęć koncentrowała 
się na wydobyciu szczegółów mgławicowych, 
stąd wszystkie białe gwiazdy w rzeczywistości 
są intensywnie niebieskie, a w całym kadrze nie 
sposób się dopatrzeć choćby jednej gwiazdy 
czerwonej. Rozproszone światło tych masywnych 
niebieskich gwiazd to w istocie intensywnie 
niebieskie wnętrza mgławic, poprzedzielane 
włóknami znajdującego się przed nimi pyłu. 
Promieniowanie tych gwiazd jonizuje i napędza 
widoczny wokół gaz w kolorze czerwonym 
(wodorowa linia Hα). Dusza wydaje się składać 
z dwóch, a Serce z 3–4 takich gigantycznych, 
popękanych gazowych bąbli, sprężających pył 
widoczny w postaci ciemnych, zewnętrznych 
obszarów w obłokach molekularnych. To zaczątek 
„wylęgarni” kolejnych gwiazd. Praktycznie cały 
kadr jest usiany asocjacjami OB młodych gwiazd 
i ich „produktami”.W samym centrum obiektu 
o charakterystycznym kształcie serca jest widoczny 
jaśniejszy obszar; to niezwykle młoda gromada 
otwarta gwiazd o nazwie Melotte 15. Z koniuszka 
Serca „odrywa się” do góry mgławica IC 1795 
z najjaśniejszym obszarem wyróżnionym pod 
nazwą NGC 896. Mniejsze niebiesko-czerwone 
„bąbelki” to zapewne otoczki masywnych gwiazd 
grawitacyjnie wyrzuconych z niestabilnych 
asocjacji. Jeden z nich znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie mgławicy Dusza (przy lewym brzegu 
kadru) i nosi nazwę IC 1871.

Zrozumieć barwy nieba
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Bąbel  
i okolice 

Niezwykłe zdjęcie „Bąbel i okolice” 
autorstwa Piotra Dzikowskiego, 
które zajęło II miejsce w konkursie, 
zawiera olbrzymi fragment 

nieba (4°35’ × 3°03’) w gwiazdozbiorze 
Kasjopei. Kryje w sobie, podobnie jak zdjęcie 
Bogdana Jarzyny, wiele ciekawych obiektów 
i obszarów, jak np. znajdującą się niemal 
w centrum zdjęcia mgławicę o nazwie Bańka 
(NGC 7635). Aby odkryć Bańkę na zdjęciu, 
zwróćmy uwagę na charakterystyczną, 
symetryczną gromadę gwiazd M52 w lewej 
górnej ćwiartce kadru. Na powiększeniu tym 
razem wyraźnie widać kolory gwiazd, spośród 
których kilka najjaśniejszych to żółte olbrzymy 
i po nich dopiero następują liczne błękitne 
gwiazdy górnego odcinka ciągu głównego. 
Kierując od M 52 „na godzinę 4” w stronę 
środka kadru, wokół pierwszej napotkanej 
jaśniejszej gwiazdy zobaczymy wreszcie 
maleńki w tej skali bąbelek (średnica ok. 
10’). W rzeczywistości jest to olbrzymi, stale 
ekspandujący bąbel powstały poprzez wiatr 
gwiazdowy centralnej gwiazdy BD+60 2522. 
Zdjęcie oprócz filtrów szerokopasmowych 
RGBL wykorzystuje szczególnie czuły na 
emisję gazową wąskopasmowy filtr Hα. 
Utrzymanie zdjęcia w naturalnych barwach 
i bez sztucznego podnoszenia kontrastu 
powoduje, że możemy podziwiać obiekt 
dopiero w dużym powiększeniu. 

Zrozumieć barwy nieba
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Od Łabędzia  
po Woźnicę 

N iezwykłe zdjęcie panoramiczne Drogi Mlecznej 
o nazwie „Od Łabędzia po Woźnicę”, autorstwa 
Szczepana Skibickiego, otwiera listę trzech prac, 
które zajęły równorzędne III miejsca. Zdjęcie 

zawiera blisko 100 megapikseli. Obraz jest tak gęsty, że trudno 
odróżnić gwiazdy od kumulujących się gromad i odszukać 
wizerunki gwiazdozbiorów. 
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Panorama Drogi Mlecznej składająca się z pięciu ujęć lustrzanką! 
Obszar rozciągający się na niebie przez konstelacje Łabędzia, Kasjopei, Perseusza 
oraz Woźnicy. Do uzyskania ostatecznej formy pracy autor połączył 83 ekspozycje. Czas pojedynczej 
ekspozycji wyniósł 240 s, a po zsumowaniu ponad 5 godzin. Obraz jest tak duży, że wiele 
„świecidełek” wyglądających na gwiazdy w powiększeniu okazuje się gromadami. Czytelnikom 
udostępniamy pełen obraz „do pobrania” na naszej stronie internetowej urania.pta.edu.pl, 
jednocześnie ogłaszając szybki konkurs na identyfikację gwiazdozbiorów na zdjęciu. 

Kolejny zdobywca III miejsca, Tadeusz 
Smela zaszczycił nas niesamowitym 
zdjęciem obszaru galaktyk „Łańcuch 
Markariana”. Tym razem to 

teleskopowe zdjęcie uzyskano przy użyciu 
kolorowej kamery CCD i z dość nietypowym, 
wielopasmowym filtrem wycinającym widmowe 
obszary charakterystyczne dla zanieczyszczeń 
światłem. 

Na zdjęciu, oprócz widocznych gołym okiem 
galaktyk, znajduje się również 9 kwazarów! 
Podróż po łańcuchu rozpoczniemy od galaktyki 
wysuniętej na zdjęciu najbardziej w górę. To 
galaktyka M84 znajdująca się w odległości 
60 mln lat świetlnych od Ziemi. Drugą galaktyką 
tworzącą charakterystyczny łańcuch jest M86, 
która poprzez długie włókno zjonizowanego 
wodoru jest połączona z galaktyką NGC 4438, 
czyli kolejną, idąc tym tropem galaktyką – dolną. 
Ta z kolei, niegdyś spiralna, dziś odkształcona 
odczuwa grawitacyjne przyciąganie również 
od galaktyki NGC 4435. Pełną identyfikację 
obiektów autor zawiera na swojej stronie 
internetowej: http://astro-foto.pl/

Łańcuch  
Markariana 

Zrozumieć barwy nieba
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Ciekawe strony internetowe…

Ciekawy astronomii? 
Zapytaj Dave'a!
Dziś kolejna strona edukacyjna. Proponuję zajrzeć pod 
adres http://curious.astro.cornell.edu/index.php. Znowu, 
jak w wielu przypadkach stron wspominanych w niniejszej 
rubryce trafiamy na zgrzebną szatę graficzną i, jak Czytelnicy 
zapewne już się domyślają, jest to mylące pierwsze wrażenie. 
Tytuł w wolnym przekładzie brzmi: „Ciekawy astronomii? 
Zapytaj astronoma.” Strona została założona przez Dave'a 
Kornreicha w roku 1997, w czasie gdy był doktorantem. 
Jest prowadzona do dziś przez wolontariuszy, w większości 
doktorantów z Cornell University. Od roku 1997 upłynęło 
sporo czasu, część uczestników projektu pokończyła swoje 
doktoraty, pojawili się nowi, nie zawsze starczyło czasu 
na uaktualnienia. Po pogodzeniu się ze związanymi z tym 
niedogodnościami mamy dostęp do całkiem licznych pytań 
i odpowiedzi na tematy astronomiczne. Pytania są bardzo 
konkretne, wiele z nich pogrupowano w ramach szerszych 
tematów, a odpowiedzi sformułowane tak, że zrozumie 
je osoba wiedząca niewiele o astronomii, chociaż każde 
pytanie ma jedno z trzech oznaczeń (początkujący, średnio 
zaawansowany lub zaawansowany). Odbiorcą w zamierzeniu 
twórców strony są uczniowie, ich nauczyciele, miłośnicy 
astronomii, ale też studenci czy ludzie z ukończonymi 
studiami nie będący astronomami. Oprócz odpowiedzi na 
dane pytanie otrzymujemy również adresy wielu, niekiedy 
bardzo ciekawych, stron związanych z konkretnymi 
tematami – tutaj czasem niestety napotykamy martwe łącza, 
jednak wędrówka po tym, co zostaje, może zająć naprawdę 
dużo (dobrze spędzonego) czasu.

Roman Schreiber

Patron medialny

urania.pta.edu.pl

Patroni książki:

POLSKIE  
TOWARZYSTWO  

ASTRONOMICZNE

POLSKIE  
TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW  
ASTRONOMII

KOSMOS
ZOBACZ

NA WŁASNE

OCZY

Czy można doświadczalnie  
stwierdzić, że Ziemia jest kulą?

•
 Naucz się rozpoznawać planety  

na niebie i zaobserwuj ich ruch
•

Zapraszamy do fascynującej  
podróży wokół Ziemi!

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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W skrócieorion.pta.edu.pl urania.pta.edu.pl

Magnetar z jednym 
z najsilniejszych 
pól magnetycznych 
we Wszechświecie

Grupa astronomów wykorzystująca te-
leskop ESA XMM-Newton dokonała odkry-
cia jednego z najpotężniejszych znanych 
pól magnetycznych we Wszechświecie. Co 
ciekawe, dotąd uważano, że obiekt zna-
ny jako SGR 0418+5729 ma nadzwyczaj 
słabe jak na magnetar pole magnetyczne: 
6×1012 gaussów, czyli o dwa rzędy wielko-
ści mniej niż typowi przedstawiciele tej gru-
py obiektów.

Ta martwa gwiazda jest zaliczana do 
grupy magnetarów — pulsarów o bardzo 
silnym polu magnetycznym. Są to obiekty 
bardzo gęste, mieszczące masę większą 
od słonecznej w kuli o promieniu około 
20 km. Silne pola magnetyczne doprowa-
dzają do potężnych eksplozji z impulsami 
promieniowania wysokoenergetycznego. 
Jedynie nieduży odsetek pulsarów jest jed-
nocześnie magnetarem.

SGR 0418 znajduje się w naszej Ga-
laktyce, około 6,5 tysiąca lat świetlnych 
od Ziemi. Został po raz pierwszy wykryty 
w 2009 r. niezależnie przez misje agencji 
amerykańskiej (Fermi) i rosyjskiej (Koro-
nas-Foton), zwracając na siebie uwagę 
gwałtownym rozjaśnieniem w promieniach 
rentgena i gamma.

Pole magnetyczne magnetara przeja-
wia się na kilku poziomach. Najbardziej 
oczywisty efekt — i zazwyczaj bardzo in-
tensywny — pochodzi od pola dipolowego. 
Obserwujemy je, mierząc okres obrotowy 
takiego pulsara, ponieważ pole magnetycz-
ne wpływa na jego spowolnienie. Trzy lata 

takich obserwacji doprowadziły astrono-
mów do wniosku, że SGR 0418 ma słabe 
pole magnetyczne. 

Nowa technika rozwinięta przez zespół 
dr Tiengo (Instituto Universario di Studi 
Superiori w Pawii, Włochy), opiera się na 
wyszukiwaniu wariacji w widmie rentgenow-
skim magnetara w bardzo krótkich interwa-
łach czasu rotacji. Pozwala to badaczom 
na znacznie dokładniejszą analizę pola 
magnetycznego i umożliwiło ukazanie SGR 
0418 jako prawdziwego magnetycznego ol-
brzyma. Naukowcy wykryli, że co 9 sekund 
emisja magnetara słabnie w niektórych 
zakresach energetycznych, co oznacza, 
że niektóre promienie X są pochłaniane 
przez wąski obszar magnetara. Efekt ten, 
określany mianem absorpcji cyklotronowej, 
powodują protony, które oddziałują z pro-
mieniowaniem rentgenowskim wysyłanym 
z magnetara. Owo oddziaływanie zachodzi 
między 1 a 5 keV, w zależności od intensyw-
ności pola w danym miejscu.

Ten magnetar musi mieć bardzo silne, 
zawinięte pole magnetyczne, osiągające 
1015 gaussów na niewielkich obszarach 
powierzchni. Po uśrednieniu pole może 
wydawać się dość słabe, czyli takie jak 
dotąd sądziliśmy. Jednakże obecnie jeste-
śmy w stanie zbadać podstruktury na po-
wierzchni i zobaczyć, że lokalnie pole jest 
wyjątkowo silne — powiedział dr Tiengo. 
Prostym przyrównaniem mogą być lokalne 
pola magnetyczne powiązane z plamami 
na Słońcu, gdzie zmiana w ich konfigura-
cji może doprowadzić do nagłego kolapsu 
i powstania flary, w przypadku zaś SGR 
0418 do rozbłysku rentgenowskiego.

Wieńczysław Bykowski
Źródło: ESA/Nature

Smartfon może pomóc 
w odkryciach naukowych

Posiadacze smartfonów i tabletów 
mogą pomóc w odkryciach astronomicz-
nych. Od niedawna platforma BOINC, na 
której działają różne społecznościowe pro-
jekty naukowe do obliczeń rozproszonych, 
dostępna jest na urządzenia z systemem 
Android. 

Do tej pory taki sposób znany był z kom-
puterów PC. Teraz ochotnicy mogą zgła-
szać się do udziału w danym projekcie 
także poprzez instalację specjalnego pro-
gramu na telefonie komórkowym. Nie jest 
potrzebna specjalistyczna wiedza z danej 
dziedziny, po prostu udostępnia się nieuży-
waną moc obliczeniową procesora swoje-
go urządzenia. 

Oficjalną aplikację BOINC można po-
brać ze sklepu Google Play, oczywiście za 
darmo. Autorem oficjalnego programu jest 
Space Science Laboratories, U.C. Berkeley. 
Aplikację mogą instalować posiadacze 
urządzeń, na których działa system ope-
racyjny Android w wersji 2.3 lub wyższej. 
Obecnie androidowa wersja BOINC wspie-
ra projekty Asteroids@home (badania pla-
netoid) oraz Einstein@home (poszukiwa-
nie fal grawitacyjnych i pulsarów) oraz kilka 
dodatkowych związanych z innymi dziedzi-
nami nauki. Liczba projektów obsługiwa-
nych przez wersję pecetową jest znacznie 
dłuższa.

Krzysztof Czart
Źródło: BOINC/University of California

Wizja artystyczna przedstawiająca magnetar SGR 0418+5729 z pętlą magnetyczną. Źródło: ESA/ATG Medialab
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W skrócie urania.pta.edu.pl

Curiosity znalazł wodę 
na Marsie

Misja Curiosity (ang. ciekawość) jest 
jednym z najbardziej medialnych progra-
mów NASA. Łazik pracuje na Czerwonej 
Planecie od ponad roku, ciągle dostarcza-
jąc naukowcom fascynujących wyników. 
Celem misji jest badanie obecnego i prze-
szłego środowiska Czerwonej Planety, 
wykonanie pomiarów meteorologicznych, 
poszukiwanie wody i badanie wilgotności, 
zbadanie widma wysokoenergetyczne-
go promieniowania naturalnego, a także 
określenie składu chemicznego skał i gle-
by na Marsie. 

Dotychczasowe doniesienia Curiosity 
sugerowały obecność wody na Czerwo-
nej Planecie. Ostatnie doniesienia NASA 
jednoznacznie określają, ile tej substancji 
zawiera marsjańska gleba. Ilość ta szaco-
wana jest przez naukowców na 2%, czyli 
20 ml w każdym kilogramie gleby.

Odkrycie wody na Czerwonej Planecie 
pozwala nam domniemywać, że na Marsie 
mogło istnieć życie. Wyniki opublikowane 
ostatnio na łamach Science stanowią naj-
ważniejsze z dotychczasowych doniesień 
na temat istnienia wody na Marsie.

Do analizy zostały wykorzystane prób-
ki gruntu zebrane przez Curiosity z okolic 
krateru Gale. Łazik wykorzystał do tego 
celu instrument SAM (ang. Sample Analy-
sis at Mars). Pobrane próbki były podgrze-
wane do temperatury około 835 stopni 
Celsjusza, a następnie chromatograf ana-
lizował wydzielające się gazy. Dzięki takiej 
metodzie analizy udało się zidentyfikować 
dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlen 
oraz poszukiwaną wodę. 

Geologia krateru Gale reprezentuje 
różne rodzaje powierzchni, jakie spotkać 
można na Czerwonej Planecie. Dlatego 
naukowcy wnioskują, że woda obecna 
w tym obszarze będzie też znajdowała się 
w innych częściach Marsa.

Komentarz od internauty: Jeden czło-
wiek zużywa rocznie ok. 650 tys. litrów 
wody.

Alicja Wierzcholska
Źródło: Science

Ślady czerpaka, którym Curiosity pobierał 
glebę do badań. Źródło: NASA

Odnaleziono zagubiony  
księżyc Neptuna

Księżyc Najada, który krąży wokół Nep-
tuna, został odkryty przez kamery sondy 
Voyager 2 w 1989 r. Niestety potem astro-
nomowie go „zgubili”. Dzięki analizie ar-
chiwalnych zdjęć z Kosmicznego Telesko-
pu Hubble’a udało się odnaleźć Najadę.

Wyniki poszukiwań zostały zaprezento-
wane 8.10.2013 w Denver podczas kon-
ferencji sekcji nauk planetarnych Amery-
kańskiego Towarzystwa Astronomicznego. 
Prezentacji dokonał dr Mark Schowalter, 
astronom pracujący w Instytucie SETI 
i mający na swoim koncie odkrycia kilku 
księżyców w Układzie Słonecznym.

Zagubiony księżyc udało się odnaleźć 
na serii ośmiu zdjęć wykonanych w grud-
niu 2004 r. przez Kosmiczny Teleskop 
Hubble’a (HST). Zespół kierowany przez 
Schowaltera musiał jednak zastosować 
nowe metody analizy obrazów. Najada 
jest w porównaniu z Neptunem bardzo 
niewielkim obiektem, na dodatek przy ob-
serwacjach z Ziemi znajduje się zaledwie 
sekundę łuku od planety. W takiej sytuacji 
blask Neptuna, 2 mln razy większy niż 
Najady, skutecznie utrudniał astronomom 
obserwacje przez wiele lat.

Odkrycie pokazuje, że w przypadku 
danych astronomicznych, nawet po wy-
łuskaniu z nich najbardziej oczywistych 
informacji, dokładniejsza analiza może 
przynieść nowe odkrycia. W tym przy-
padku była to analiza archiwalnych zdjęć 
z HST, które zapewne już wcześniej prze-
badał inny zespół naukowców. Co więcej, 
dokładnie te same zdjęcia badał już tak-
że zespół Schowaltera, znajdując w lipcu 
2013 r. nowy księżyc Neptuna, który otrzy-
mał tymczasowe oznaczenie S/2004 N 1. 
Naukowcy prowadzili jednak dalsze anali-
zy obrazu i odnaleźli zgubioną Najadę.

Krzysztof Czart 
Źródło: Instytut SETI

Zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, 
na którym kółkiem oznaczono księżyc Na-
jada. W centrum zdjęcia była umieszczona 
przesłona niwelująca blask Neptuna. W jej 
miejsce wklejono zdjęcie planety uzyskane 
miesiąc wcześniej. Źródło: NASA/HST/SETI 
Institute

Fomalhaut jest układem 
potrójnym

Okazuje się, że odległy od nas o 25 lat 
świetlnych układ podwójny Fomalhaut ma 
jeszcze trzeci składnik. Z wcześniejszych 
badań wiadomo, że ten bardzo ciekawy 
obiekt gwiazdowy posiada także dysk 
i planetę pozasłoneczną.

Eric Mamajek, profesor pracujący na 
University of Rochester, od kilku lat po-
dejrzewał wraz ze współpracownikami, 
że Fomalhaut ma więcej składników niż 
dwa. Dla potwierdzenia swojej hipotezy 
badacze musieli zebrać jednak więcej 
danych obserwacyjnych. Podejrzana była 
gwiazda LP876-10. Dokonano pomiarów 
astrometrycznych, dzięki którym poznano 
ruchy obiektu na niebie, oraz pomiarów 
spektroskopowych, które pozwoliły ustalić 
temperaturę i ruchy gwiazdy w kierunku 
radialnym. Na tej podstawie udało się wy-
znaczyć odległość do LP876-10 i jej pręd-
kość. Okazało się, że gwiazda jest skład-
nikiem układu potrójnego Fomalhaut. Od 
tej pory będzie nosić też oznaczenie Fo-
malhaut C. Obiekt znajduje się na niebie 
daleko od głównej gwiazdy układu, Fomal-
haut A, bowiem w odległości aż 5,5°. Być 
może właśnie to było przyczyną, że do tej 
pory nie wykryto związku LP876-10 z ukła-
dem Fomalhaut.

Fomalhaut A jest jasną gwiazdą o ma-
sie mniej więcej dwa razy większej niż 
masa Słońca, z kolei Fomalhaut B i Fo-
malhaut C są znacznie mniejsze. Obieg 
składników B i C wokół głównego skład-
nika A zajmuje im miliony lat. Wiek całe-
go systemu szacuje się na 440 mln lat, 

Galatea

Naiad

Proteus

Thalassa

Larissa

S/2004 N 1
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czyli zaledwie około 10% wieku Układu 
Słonecznego.

Na niebie hipotetycznej planety, która 
okrążałaby Fomalhaut C, główny składnik 
układu (Fomalhaut A) miałby jasność taką 
jak Wenus na ziemskim niebie, natomiast 
Fomalhaut B świeciłby blaskiem podob-
nym do Gwiazdy Polarnej.

Gwiazdę Fomalhaut można zobaczyć 
z Polski gołym okiem. Widać ją bardzo ni-
sko nad południowym horyzontem.

Krzysztof Czart
Źródło: University of Rochester

Dostarczono ostatnią  
antenę ALMA

Ostatnia z anten sieci radioteleskopów 
ALMA została przekazana 1.10.2013 do 
obserwatorium. Oznacza to, że niedłu-
go do celów naukowych będzie można 
używać pełnego zestawu 66 anten pra-
cujących na falach milimetrowych i sub-
milimetrowych. Projekt ALMA jest prowa-
dzony we współpracy pomiędzy Europą, 
Ameryką Północną i Azją Wschodnią. 
Każdy z partnerów wyprodukował pewną 
część anten, z Europy pochodzi 25 anten 
12-metrowych, w tym właśnie ostatnia 
przekazana. Obserwatorium zostało ofi-
cjalnie otwarte w marcu 2013 r., ale ob-
serwacje rozpoczęło wcześniej, bo pod 
koniec 2011 roku. Wtedy były one pro-
wadzone za pomocą niepełnego zestawu 
anten.

Krzysztof Czart 
Źródło: ESO

Ostatnia antena dla projektu ALMA na krótko przed jej przekazaniem do obserwatorium. 
Źródło: ESO/C. Pontoni

LEM nadaje z orbity
21 listopada 2013 r. o godzinie 8.10 na-

szego czasu wystartowała rosyjska rakieta 
Dniepr, wynosząc w Kosmos pierwszego 
polskiego satelitę naukowego Lem. Satelita 
został wyniesiony na orbitę z wojskowej bazy 
Jasny, niedaleko granicy Rosji z Kazachsta-
nem. Powstał w ramach projektu BRITE-PL, 
który realizuje Polskie Konsorcjum Projektu 
BRITE. W skład konsorcjum wchodzą Cen-
trum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) 
oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja 
Kopernika PAN (CAMK PAN).

Odłączenie satelity Lem od górnego 
stopnia rakiety nośnej nastąpiło po 15 min 
i 50 s od startu, na wysokości 650 km. 
Odbyło się to nad Zatoką Adeńską (Ocean 

Indyjski). Po godzinie i 38 min lotu udało się 
nawiązać połączenie z satelitą. Było to po-
łączenie kontrolne, które potrwało 12 min. 
W jego trakcie wysłano polecenie włącze-
nia komputera pokładowego.

Satelita był montowany w laboratoriach 
CBK PAN od 2010 roku. Po kilkunastu mie-
siącach prac udało się ukończyć budowę 
w grudniu 2011 roku. Później, w oczekiwa-
niu na start, przechodził różne testy. Bez-
pośrednie przygotowania do startu zaczęto 
23 września 2013 r., kiedy to przekazano 
satelitę do projektanta, czyli do SFL — Uni-
versity of Toronto, gdzie dokonano końco-
wych testów.

Program naukowy misji obejmuje bar-
dzo precyzyjne pomiary grupy najjaśniej-
szych gwiazd, które posłużą do ustaleniach 
ich dokładnych parametrów, takich jak 
rozmiary, wiek skład chemiczny oraz będą 
przydatne do weryfikacji modeli budowy 
wewnętrznej tych obiektów.

Polski satelita jest sześcianem o boku 
20 cm i wadze 7 kg, co plasuje go w ka-
tegorii nanosatelitów. Będzie wchodził 
w skład grupy sześciu podobnych sateli-
tów BRITE. W skład tej grupy wejdzie także 
kolejny polski satelita Heweliusz, który ma 
zostać wystrzelony za pomocą chińskiej ra-
kiety nośnej Long March w grudniu 2013 r. 
Koszt budowy obu polskich satelitów, ra-
zem z kosztami ich wystrzelenia na orbitę, 
wyniósł około 14 mln złotych. Lem jest dru-
gim polskim sztucznym satelitą na orbicie 
okołoziemskiej (pierwszym był studencki 
PW-Sat), a pierwszym naukowym.

Przy okazji startu Lema został pobity 
rekord w liczbie wyniesionych jednocze-
śnie satelitów. Oprócz polskiego satelity, 
rakieta Dniepr wyniosła dodatkowo 31 sa-
telitów, pobijając tym samym rekord usta-
lony dzień wcześniej przez amerykańską 
rakietę Minotaur 1, której ładunkiem było 
29 satelitów.

Krzysztof Czart
Źródło: BRITE-PL

Start rakiety Dniepr z polskim satelitą nauko-
wym Lem. Źródło: BRITE oraz Kosmotras
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Czarnocin, sierpień 2013

Obóz nad Zalewem
Już drugi rok z rzędu odbył się 

obóz astronomiczny w Czarnocinie 
(Zachodniopomorskie) w Szkole 
Aktywnego Wypoczynku „Frajda”. 
Obóz jest przeznaczony dla młodzieży 
w wieku 13–17 lat. Pierwszy odbył 
się w zeszłym roku i było troje 
uczestników, teraz 5, z dwóch 
szczecińskich szkół, ze Stargardu 
oraz z Kołobrzegu. Podczas 
tygodniowego pobytu uczestnicy 
uczyli się m.in. obsługi teleskopów, 
poznawali gwiazdozbiory oraz obiekty 
nieba głębokiego. Mieli okazję poznać 
również podstawy astrofotografii. 
Do dyspozycji uczestników były 
teleskopy, lunety, lornetki, aparat 
fotograficzny, kamerka internetowa 
oraz… gnomon.

W ramach tych zajęć wykonywali 
zdjęcia Księżyca, Słońca oraz zdjęcia 
ukazujące ruch sfery niebieskiej. 
Wykonane fotografie pozwoliły 
wyznaczyć promień Księżyca,liczbę 
Wolfa oraz czas obrotu Ziemi wokół 
własej osi. Udała się też wykonać 
kilka filmów ukazujących m.in 
Saturna,Jowisza oraz Wenus. Obóz 
odbywał się w sierpniu podczas 
maksimum aktywności roju Perseidów, 

Wakacje pod gwiazdami

a zatem była okazja uchwycenia kilku 
na fotografiach. 

Miejscowość Czarnocin to mała 
wioska nad Zalewem Szczecińskim. 
Oprócz obozu astronomicznego miały 
tam miejsce jeszcze inne obozy. Był to 
doskonały moment na popularyzację 
astronomii m.in. wśród żeglarzy 
i tancerzy. W naszych pokazach 
nieba dla wszystkich uczestników 
wzięło udział około 80 osób. Zrodził 
się nam pomysł wybudowania tu 
obserwatorium. Miejsce jest bardzo 
— jak nazwa miejscowości wskazuje 
— bardzo ciemne, więc idealnie się do 
tego nadaje. Trzeba tylko pomyśleć 
nad sposobem sfinansowania 
inwestycji… 

Tomasz Skowron

Obóz MOA, Lewałd Wielki, 
1–21 sierpnia

Mazurski raj 
dla obserwatorów

Coroczną ozdobą sierpniowego 
wypoczynku w gąszczu mazurskich 
lasów i jezior jest noc „spadających 
gwiazd”, czyli „Perseidów”. Jednak 
zanim o nich opowiem, wspomnę 
najpierw, że w tym roku nie była to 
jedyna atrakcja na niebie. Już pierwszej 

pogodnej nocy przywitały nas dwie 
supernowe, SN2013dy oraz SN2013ej. 
Były niezwykle interesujące przede 
wszystkim dlatego, że przez cały czas 
trwania obozu pozostawały w zasięgu 
obserwacji wizualnych teleskopami 10’’ 
oraz 14’’. Kilkakrotnie rejestrowaliśmy 
je fotograficznie 14’’ Newtonem na 
Dobsonie z systemem GoTo. Udało 
nam się zarejestrować ich maksima 
jasności i wciąż tworzymy ich krzywe 
blasku — obie supernowe nadal 
(10 września) pozostają w zasięgu 
wizualnych obserwacji w 14’’ Newtonie. 

Czekając na najważniejszą noc 
obozu, spędzaliśmy całe dnie na plaży, 
kajakach i żaglówce. Korzystaliśmy 
z każdej sekundy pięknej pogody, 
której na pewno nam nie brakowało. 
Kiedy oczy obozowiczów zostały 
obficie zbombardowane kosmicznymi 
fotonami, a naskórki wystarczająco 
sparzone przez Słońce, nadeszło kilka 
chłodniejszych dni i pochmurnych 
nocy, zbawiennych dla potrzeby snu. 
Był to też czas integracji — wieczorów 
filmowych, ognisk, a przede wszystkim 
śpiewów. Sami napisaliśmy „Odę do 
Perseidów” i 5 innych satyrycznych 
piosenek. Rozszerzyliśmy tekst Hymnu 
Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego w Niepołomicach, 
oragnizatora naszego obozu.
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Podczas najgorętszej 
obserwacyjnie obozowej nocy (12/13 
sierpnia) skierowaliśmy 3 aparaty w 3 
różne rejony nieba. Nie brakowało 
też obserwatorów wizualnych, którzy 
zliczali pojawiające się meteory. Kiedy 
myśleliśmy, że obóz jest już na tyle 
udany, że lepiej być nie może, 14 
sierpnia w gwiazdozbiorze Delfina 
pojawiła się gwiazda nowa. Wkrótce 
była widoczna nieuzbrojonym 
okiem. Coś niesamowitego! W ciągu 
kilkunastu dni tyle ulotnych zjawisk!

Badania kosmiczne, z braku 
odpowiedniej rakiety, powierzyliśmy 
latawcowi wysłanemu na wysokość 
około 200 metrów nad ziemię. 
Wykorzystaliśmy go do wciągnięcia 
aparatu fotograficznego, który wykonał 
zdjęcia okolicy z wysokości około 120 
metrów. Coś pięknego!

Mateusz Grala

XVII OZMA, Niedźwiady, 
8–11 sierpnia

Siła tradycji
Programy większości zlotów są 

całkiem podobne. Organizatorzy 
najstarszego z nich — XVII 
Ogólopolskiego Zlotu Miłośników 
Astronomii, Pałucko-Pomorskie 
Stowarzyszenie Astronomiczno- 
-Ekologiczne również zapewnili wiele 
atrakcji, popularnonaukowe wykłady 
zaproszonych gości, pogadanki 
i warsztaty o sprzęcie i technikach 
obróbki prowadzone przez gospodarzy 
oraz autoprezentacje samych 
uczestników zlotu. Najczęściej 
prezentowano swoje dokonania 
w dziedzinie astrofotografii — swoim 
warsztatem podzielili się z publiką 
między innymi: Cezary Kotwicki oraz 
Adam Tomaszewski, który także 

opowiadał o sprzęcie oraz technikach, 
jakich używa do uzyskiwania swoich 
świetnych zdjęć obiektów Układu 
Słonecznego. Poza tym Mariusz 
Gozdalski — prowadzący stację 
bolidową w Urzędowie — zdał raport 
z jej dotychczasowego działania oraz 
podzielił się unikalnymi obrazami 
zjawisk zarejestrowanych przez jego 
kamery. Nie skończyło się jednak 
na samej pogadance. Gdy tylko 
chmury na to pozwoliły, Mariusz 
błyskawicznie uruchomił przenośną 
stację, która na żywo rejestrowała 
zjawiska pojawiające się tu i ówdzie 
nad naszymi głowami. Z kolei Paweł 
Dobies pokazywał techniki tworzenia 
filmów poklatkowych, a Przemysław 
Rudź dał wspaniały koncert muzyki 
elektronicznej i zaprezentował walory 
kopuł do obserwatoriów amatorskich. 
Państwo Mariola i Józef Baranowie 
pochwalili się swoją bogatą kolekcją 
meteorytów, w tym odłamkiem 
z Czelabińska.

W przerwach, największym 
zainteresowaniem — oprócz 
znakomitych i obfitych posiłków — 
cieszyło się będące na wyposażeniu 
gospodarzy Coronado Solar Max 
II 90 Double Stack, któremu po 
zachodzie Słońca prym odbierał 
40-centymetrowy Newton, lepiej znany 
jako BAJ oraz cała masa równie 
wspaniałego, lecz mniejszego kalibru 
sprzętu. Nie zabrakło również atrakcji 
dla najmłodszych, między innymi 
konkursów: wiedzy astronomicznej, 
w którym bezkonkurencyjnie zwyciężył 
Dominik Depta oraz odnajdywania 
zadanych obiektów na czas, gdzie 
pierwsze miejsce przypadło Jakubowi 
Gromadzkiemu. 

Tak w dużym skrócie można 
opisać to, co w tym roku wydarzyło 

się w Niedźwiadach. Gospodarze 
wspierani finansowo przez Gminę 
Szubin spisali się medalowo. Co zatem 
wyróżnia OZMA? To panująca tu 
atmosfera, całe rodziny przyjeżdżające 
rok w rok razem z dziećmi, koncerty 
muzyczne, pokazy slajdów i wystawy 
obrazów, ale przede wszystkim 
wypracowane przez lata obyczaje 
i tradycja: żółta koszulka lidera dla 
najbardziej pozytywnego uczestnika, 
honorowe nagrody Grand OZ i tym 
podobne. Z ponad 150 przybyłych 
uczestników, w tym mnóstwa stałych 
bywalców, wielu znowu pokona setki 
kilometrów, by się spotkać za rok.

Kacper Lipiec  
(Fot. Grzegorz Paszkowski)

Perseidalia w Renesowie, Nowe Guty 
na Mazurach, 10–12 sierpnia

Astronomia i sztuka
Gdy artyści spotkają się 

z astronomami i miłośnikami astronomii, 
może być twórczo wybuchowo. I tak 
właśnie było. Gościnne progi Galerii 
Andrzeja Renesa RENESOWO przyjęły 
miłośników oglądania sierpniowego 
nieba wszystkim tym, co posiada 
u siebie najlepszego. Andrzej Renes 
jest absolwentem Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie i Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli, 
autorem projektów wielu prestiżowych 
nagród i statuetek, m.in.: Wiktora — 
nagrody dla osobowości telewizyjnych, 
Nagrody Kisiela Tygodnika Wprost 
czy Czempiona — nagrody dla 
10 najlepszych sportowców roku. 
Gospodarz zadbał o to, by każdy, kto 
odwiedził jego siedlisko, czuł się jak u 
siebie. 

Nowe Guty to niewielka 
miejscowość na wschodzie Mazur 

zloty, obozy, warsztaty
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nad Śniardwami. Tutaj kilkanaście lat 
temu Andrzej Renes kupił niewielkie 
gospodarstwo rolne, które w tym roku 
stało się mekką miłośników astronomii 
i obserwatorów meteorów. 

Na pomysł zorganizowania 
imprezy artystyczno-astronomicznej 
„Perseidalia” wpadł Konrad Smoliński, 
ekonomista, z zamiłowania astronom 
i fizyk, oraz syn Andrzeja Renesa 
— Krzysztof, socjolog, rzeźbiarz 
i perkusista.  Impreza została „ubrana” 
w projekt współfinansowany przez  
Miasto i Gminę Orzysz oraz unijny 
program Młodzież w Działaniu. 

Organizatorzy projektu postanowili, 
że głównym celem tego działania 
jest łamanie granic między nauką 
i sztuką, dysocjacyjnym poznaniem 
i aktywną kreacją. Inicjacja dialogu 
pomiędzy miłośnikami jednej i drugiej 
dziedziny, a przede wszystkim wspólne 
działanie w obszarze twórczej kreacji 
i naukowego rygoru. W zgodzie 
z naturą i naturalnym porządkiem, 
bezwzględnie wyznaczającym granice 
i budującym pomost między, pozornie 
odległymi, dziedzinami poznania.

Poza oczywistymi wieczorno-nocno-
porannymi obserwacjami Perseidów 
uczestnicy imprezy uczestniczyli 
w prelekcjach i warsztatach 
rzeźbiarskich, malarskich, 
fotograficznych i astronomicznych 
poświęconych meteorom i ich 
obserwacjom. Doskonały wykład 
dla początkujących miłośników 
astronomii wygłosił Kamil Złoczewski 
z planetarium w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie oraz Tomasz 
Łojek z Pracowni Komet i Meteorów. 
Mirosław Trociuk, nauczyciel fizyki, 
wielki miłośnik i popularyzator 
astronomii z Włodawy mówił m.in. 
o Wszechświecie ludzi o długich 
i krótkich oczach. Artystyczny 
wyraz zbliżającego się maksimum 
Perseidów dał Andrzej Renes, który 
postanowił stworzyć malarskie dzieło 
sztuki upamiętniające realizację 
projektu. W starej wyremontowanej 
stodole, w której odbywały się zajęcia 
teoretyczne i planetaryjne pokazy, 
na przeciągniętej przez belkę linie 
byli „podwieszani” uczestnicy pokazu 
i z pędzlami i różnokolorowymi farbami 
„latali” w kierunku rozciągniętego 
płótna. Przy doskonałej muzyce na 
żywo zespołu Krzysztofa Renesa 
przywiązani do liny  uczestnicy 
projektu, gdy znajdowali się 
w maksymalnym wychyleniu i najbliżej 
płótna dawali wyraz swojej fascynacji 
Perseidami w postaci szybkiego 

„przelotu” pędzla przez płótno. W ten 
sposób powstał niepowtarzalny 
obraz prezentujący dość chaotyczny 
wizerunek przelatujących meteorów, 
wykonany przez wielu twórców. 

Skromne, ale czyste i bardzo 
zadbane zaplecze noclegowe 
i gastronomiczne było jednym z atutów 
projektu. I jak zaznaczali organizatorzy, 
celem ich działania nie było 
zorganizowane dużej imprezy masowej, 
a raczej ukierunkowanej pod konkretne 
osoby niewielkiej imprezy seminaryjnej, 
to zapewne frekwencja była znacznie 
wyższa, niż pierwotnie założyli. I choć 
słabą stroną projektu mogła być dość 
kiepska jakość drogi dojazdowej 
z Nowych Gut do Galerii RENESOWO 
(po sierpniowych ulewach głębokie 
kałuże utrudniały przejazd zwykłym 
samochodem osobowym, znacznie 
lepiej radziły sobie „terenówki”), to 
po dotarciu na miejsce bardzo miła 
atmosfera i gościnność Andrzeja 
i Krzysztofa, a także profesjonalna 
astronomiczna oprawa zorganizowana 
przez Konrada Smolińskiego 
z naddatkiem rekompensowała trudy 
dotarcia na miejsce projektu. 

Robert Szaj

Zlot Kudłacze 2013, Beskid 
Makowski, 29 lipca – 4 sierpnia

Kudłacze 2013
W dniach 29 lipca – 4 sierpnia 

odbył się Zlot Miłośników Astronomii 
zorganizowany przez Oddział 
Krakowski PTMA i Klub Regulus. 
Miejsce Zlotu to Polana Kudłacze 
a konkretnie gospodarstwo 
agroturystyczne państwa Kudłaczy.

Uczestnicy mieli do dyspozycji 
cały obiekt o wysokim standardzie 
i niezwykle miłej obsłudze. Warunki 
obserwacyjne na Kudłaczach nie 
dorównują wprawdzie pod względem 
jasności tła nieba bieszczadzkim, 

ale są zupełnie przyzwoite – notuje 
się tu nawet 21,2 mag/arcsec². Całe 
przedsięwzięcie natomiast jest dużo 
prostsze od strony logistycznej – 
odległość Kudłaczy od Krakowa jest 
pięciokrotnie mniejsza niż dystans 
Kraków–Bieszczady. 

Podczas tegorocznego Zlotu pogoda 
była niezwykle łaskawa – większość 
nocy pogodna, a przy tym ciepło 
i sucho. Również pod względem 
spokoju atmosferycznego panowały 
bardzo dobre warunki. Obserwatorzy 
zapewne długo będą pamiętać idealnie 
stabilne obrazy Urana i Neptuna, jakie 
mogli podziwiać za pomocą 40-cm 
teleskopu, który pozostawał do ich 
użytku. Udało nam się zobaczyć satelity 
Urana: Titanię i Oberona oraz Trytona 
– księżyc Neptuna. Obserwowano 
również komety, m.in. C/2011 L4 
(PANSTARRS) oraz supernową SN 
2013EJ w galaktyce M74 (jeden 
z uczestników wykonał zdjęcie galaktyki 
z doskonale widoczną supernową). 
Wykonywano oceny jasności 
gwiazd zmiennych zaćmieniowych 
oraz podziwiano oczywiście piękno 
rozlicznych mgławic, gromad gwiazd, 
galaktyk czy też gwiazd podwójnych. 
Nad ranem najwytrwalsi mogli obejrzeć 
zbliżający się do nowiu Księżyc, 
niezwykle plastyczny i nieczęsto 
oglądany w tej fazie. W dzień 
prowadzono obserwacje Słońca.



47Urania6/2013

zloty, obozy, warsztaty

Uczestnicy mieli do dyspozycji 
instrumenty różnej konstrukcji 
i średnicy: od mniejszych i większych 
lornetek, poprzez średniej wielkości 
teleskopy, skończywszy na 40-cm 
Dobsonie (Meade serii Lightbridge).

W godzinach popołudniowych 
odbywały się prelekcje z zakresu 
astronomii klasycznej, kosmologii, 
astrofotografii i meteorologii. 

W ciągu dnia słoneczna pogoda 
pozwalała na piesze wycieczki po 
okolicznych szczytach. Zorganizowaną 
grupą dotarliśmy do obserwatorium 
na szczycie Lubomira, gdzie 
dowiedzieliśmy się dużo przede 
wszystkim na temat historii astronomii 
obserwacyjnej, którą zajmowano 
się w tym miejscu na długo przed II 
wojną światową. W kolejnych dniach 
złożyliśmy wizytę na Suchorze 
w obserwatorium Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. 
Tu spotkało nas niezwykle miłe 
przyjęcie ze strony pana Marka 
Dróżdża, którego opowieści na temat 
historii, teraźniejszości oraz planów 
obserwatorium moglibyśmy słuchać 
bez końca.

Podsumowując, tegoroczny Zlot 
należy uznać za bardzo udany. Można 
więc planować lokalizację i termin 
przyszłorocznego spotkania.

Marcin Filipek

AstroWczasy, Stężnica, 
27 lipca –10 sierpnia

Wczasy pod 
bieszczadzkim niebem

Gdy Marek Substyk dał info na 
swojej fejsbukowej stronie o wolnym 
domku do wynajęcia w Bieszczadach, 
nie zastanawiałem się długo. Akurat 
byłem tam 2 miesiące wcześniej 
w ramach kilkudniowej wycieczki 
z pracy i czułem wielki niedosyt. 
Wiadomo, takie zorganizowane 
wyjazdy mają swoje liczne 
ograniczenia. Tym razem niezależny 

Piknik Astronomiczny, 
Świecie, 18 sierpnia

Gwiazdy nad zamkiem
Świecie nad Wisłą to jedna 

z tych miejscowości w Kujawsko-
-Pomorskiem, gdzie swoje lokum 
znalazła Astrobaza Kopernik. 

Od 4 lat na terenie tamtejszego 
XIV-wiecznego zamku krzyżackiego 
odbywają się pikniki astronomiczne, 
w których mam przyjemność 
uczestniczyć. W tym roku pogoda 
była dość łaskawa, dzięki czemu 
już od godzin południowych można 
było skorzystać z baterii teleskopów 
wycelowanych w naszą dzienną 
gwiazdę. Dla młodszych uczestników 
specjalną atrakcją było mobilne 
planetarium, które przyjechało 
z Olsztyna. Im bliżej nocy, tym liczba 
zainteresowanych mieszkańców rosła. 
Niestety, rosła też liczba obłoków na 
niebie. Na szczęście, nie przeszkodziły 
w pokazaniu przez teleskopy Księżyca, 
Jowisza z księżycami i wielu obiektów 
ciemnego nieba. Przyjemnie było 
słuchać opowiadającego z wielką 
pasją o pokazywanych obiektach 
gospodarza świeckiej astrobazy pana 
Grzegorza Stypulskiego. 

Skwapliwie skorzystałem też z jego 
zaproszenia do zwiedzenia czynnej 
nareszcie placówki, tym bardziej że 
postawiono ją przy budynku liceum 
ogólnokształcącego, do którego 
kiedyś uczęszczałem. Z miłym 
zaskoczeniem skonstatowałem, iż 
lokalizacja w centrum miasta wcale 
mocno nie ogranicza zasięgu. 
Bardzo dobrze widoczna gołym 
okiem była spod kopuły goszcząca 
od paru dni na naszym nieboskłonie 
gwiazda nowa w Delfinie, a gromada 
kulista M13 w okularze głównego 
instrumentu (14-calowego Meade'a) 
nie ustępowała obrazowi widzianemu 
przez tej samej wielkości instrument 
w Bieszczadach! 

Jacek Drążkowski

wyjazd samochodem jawił się jako 
wizja pełnej swobody działania plus 
możliwość napawania się obrazami 
legendarnego bieszczadzkiego 
nocnego nieba. Na miejscu okazało 
się, że domki przeznaczone dla 
astrowczasowiczów znajdują się 
w najdalej od drogi położonej 
części kompleksu rekreacyjno-
-wypoczynkowego Natura Park 
w Stężnicy koło Baligrodu. Dzięki temu, 
pozytywnie nastawieni do nocnych 
obserwacji wczasowicze mogli 
cieszyć się niezłym zaciemnieniem 
terenu, tym bardziej iż gospodarz 
terenu życzliwie gasił o godz. 23 
latarnie przy drodze dojazdowej. 
Można było wtedy dostrzec przy 
wielu domkach dyskretne czerwone 
lampki zdradzajace miejsce pracy 
obserwatorów. Pogoda wybitnie 
sprzyjała – stali bywalcy mówili, 
że po raz pierwszy mają non stop 
bezchmurne niebo (dwa tygodnie!). 
Po wyczerpujących wędrówkach 
w upale w ciągu dnia, takie noce pod 
gwieździstym niebem były prawdziwą 
rozkoszą. Nawet jeżeli dysponowało 
się tylko lornetką, a nawet i bez niej.
Polecam!

Jacek Drążkowski
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W dniach 14-18.10.2013 r. odbyła 
się w Warszawie międzynaro-
dowa konferencja Communi-

cating Astronomy with the Public (CAP 
2013). Konferencje z tej serii są organi-
zowane co dwa lata w różnych krajach. 
Spotykają się na nich osoby zajmujące 
się popularyzacją i edukacją astronomii 
z całego świata. W formie krótkich wy-
wiadów przedstawiamy kilka ciekawych 
inicjatyw, które warto rozpropagować 
w naszym kraju. Witryna konferencji: 
www.communicatingastronomy.org.

Astronomers Without Borders  
(Astronomowie bez Granic)

Sporo osób słyszało o organizacji 
Lekarze bez Granic. Okazuje się, że orga-
nizacja o podobnej nazwie działa również 
na polu astronomii. Przewodniczącym 
Astronomers Without Borders jest Mike 
Simmons z Wielkiej Brytanii. Witryna 
organizacji: www.astronomerswithout-
borders.org.

Krzysztof Czart: Czym zajmują się „Astro-
nomowie bez Granic”?
Mike Simmons: Nasza organizacja prowa-
dzi programy o zasięgu ogólnoświatowym, 
w których udział może brać każdy chętny, 
takie jak wspólne obserwacje, projekty 
związane ze sztuką, różnymi kulturami, 
obserwacje on-line z różnych krajów. 
Naszą największą inicjatywą jest Global 
Astronomy Month (Globalny Miesiąc 
Astronomii), który wyrósł z inicjatywy 100 
godzin astronomii, zrealizowanej podczas 
Międzynarodowego Roku Astronomii.

KC: Czy Astronomers Without Borders 
łączy coś z innymi organizacjami o po-
dobnej nazwie?
MS: Nie mamy żadnych związków z inny-
mi organizacjami „bez granic”. Może poza 
współpracą z Teachers Without Borders 
(Nauczyciele bez Granic). Współpracu-
jemy z różnymi organizacjami, małymi 
i dużymi, które robią coś lokalnie, a chcia-
łyby przenieść swoje inicjatywy na poziom 
międzynarodowy.

KC: Czy działacie w Polsce?
MS: Obecnie nie robimy nic konkretnego 
w Polsce, ale nasze projekty są dostępne 
dla każdego, w dowolnym miejscu, mam 
więc nadzieję, że miłośnicy astronomii 
z Polski będą zainteresowani niektóry-
mi naszymi inicjatywami. Szczególnie 
kwietniowym Global Astronomy Month. 
Zachęcamy do współpracy. Nie mamy 
obecnie koordynatora w Polsce i powin-
niśmy znaleźć kogoś do tej roli. Kogoś 
kto jest aktywnym astronomem, mającym 
kontakty z lokalnymi klubami astronomicz-
nymi i planetariami.

KC: Jak rozpoczęła się Pana przygoda 
z astronomią?
MS: Astronomią interesowałem się od kie-
dy pamiętam, a nawet jeszcze wcześniej. 
Byłem małym dzieckiem, gdy w latach 
pięćdziesiątych w Kosmos poleciał Sputnik 
i rozpoczęła się era eksploracji Kosmosu. 
Byłem tym zafascynowany. Generalnie 
zawsze próbowałem zaobserwować coś 
na niebie. Nie miałem wtedy teleskopu, 
ale angażowałem się w uczestnictwo 
w klubach astronomicznych.

The World At Night (TWAN)
Niesamowite zdjęcia Kosmosu oraz 
zapierające dech w piersiach krajobrazy 
z astronomicznymi elementami. Tym 
zajmuje się Babak A. Tafreshi z Iranu 
(obecnie mieszka w Niemczech) — mistrz 
astrofotografii, kierujący projektem The 
World At Night (www.twanight.org).

KC: Czym zajmuje się TWAN?
Babak Tafreshi: Ideą naszej organizacji 
jest połączenie Ziemi i nieba za pomocą 
medium fotograficznego. Zdjęcie niesie 
ze sobą różne informacje. Jedna z nich 
jest taka, że natura i nocne niebo są 
ze sobą połączone. Patrząc na Drogę 
Mleczną rozpostartą nad ziemskim 
krajobrazem, można uświadomić sobie, 

że niebo jest nie tylko laboratorium dla 
astronomów, ale istotną częścią naszej 
natury. Noc stanowi dużą część ludzkiego 
życia, podobnie jak każdego zwierzęcia 
na naszej planecie. Jeśli zaprezentujemy 
nocne niebo z tej pespektywy, wiele osób 
lepiej zrozumie, dlaczego tak ważna jest 
ochrona ciemnego nieba, tak jak każde-
go innego dziedzictwa ludzkości. Drugą 
z informacji jest, że mamy dużą różno-
rodność krajobrazów i budowli, ale nad 
wszystkimi rozpościera się niebo, jakby 
wielki dach, pod którym żyjemy na jednym 
małym świecie. Oczywiście staramy się 
być także projektem popularyzującym 
astronomię. Z naszych zdjęć korzysta 
wielu nauczycieli i popularyzatorów. Fo-
tografie te często są mostem pomiędzy 
sztuką, nauką i kulturą.

KC: Czy w TWAN są obecni Polacy? 
BT: Mamy dwa poziomy udziału w TWAN. 
Pierwszym jest główny zespół, który skła-
da się z 30 osób. Taka osoba musi być 
najlepsza w swoim regionie w krajobrazo-
wej fotografii astronomicznej. W tej chwili 
nie mamy oficjalnego członka zespołu 
z Polski, ale chcielibyśmy, aby taka osoba 
dołączyła do nas w przyszłości. Mamy 
także galerię gości. Gdy ktoś odwiedza 
witrynę internetową www.twanight.org, 
trafi na sekcję, która zawiera zdjęcia od 
fotografów z całego świata. Kilka osób 
z Polski dzieli się swoimi zdjęciami w tej 

Jak popularyzować astronomię w społeczeństwie?

Mike Simmons  
— Astronomers Without Borders

Babak Tafreshi  
— The World At Night

Communicating Astronomy with the Public (CAP 2013)

Droga Mleczna nad Alpami w zachodniej Austrii. 
Fot. Babak Tafreshi, The World at Night, twanight.org
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młodszych dzieci naukami matema-
tyczno-przyrodniczymi i techniką, w tym 
oczywiście astronomią i Kosmosem. 

KC: Czy Universe Awareness działa 
w Polsce?
PR: Tak. Prezentowaliśmy projekt podczas 
spotkania studentów astronomii w Zielonej 
Górze w ubiegłym roku. Prowadziliśmy 
także działania w przedszkolach. Mam 
nadzieję, że program dla Polski będzie 
za jakiś czas obszerniejszy i na poziomie 
ogólnokrajowym. Projekt skierowany jest 
do dzieci w wieku od 4 do 10 lat. 

KC: Co to jest Space Scoop?
PR: Jako jedno z działań prowadzimy 
Space Scoop. Jest to próba przybliżenia 
najnowszych odkryć astronomicznych 
młodszym dzieciom. Codziennie w me-
diach są podawane informacje o wielu 
różnych odkryciach, pochodzące od 
różnych organizacji, opisujących swoje 
badania. Niestety brakuje informacji 
podanych w sposób zrozumiały dla 
dzieci. Przygotowaliśmy w związku z tym 
serwis astronomicznych wiadomości dla 
najmłodszych — Space Scoop. Jest to 
adaptacja opisów najnowszych odkryć 
na język zrozumiały dla dzieci. Mamy 
sieć wolontariuszy na całym świecie, tłu-
maczących na różne języki, w tym polski.

KC: Jak zaczęło się Pana zainteresowa-
nie astronomią?
PR: Gdy byłem w małej wiosce u dziad-
ków, przypadkowo zobaczyłem spadającą 
gwiazdę — meteor. Zjawisko to bardzo 
mnie zaciekawiło i wywołało zaintere-
sowanie astronomią. Zadawałem różne 
pytania rodzicom i nauczycielom, ale nie 
byłem usatysfakcjonowany odpowiedzia-
mi, poszedłem więc do biblioteki, gdzie 
znalazłem kilka książek o astronomii. 
Później czytałem na ten temat coraz więcej 
i byłem coraz bardziej zafascynowany. 
W jednej z książek był adres portugalskie-
go stowarzyszenia miłośników astronomii. 
Napisałem do nich, miałem wtedy 9 lub 10 
lat. Zaprosili mnie do wstąpienia i przysyłali 
różne materiały, co było bardzo pomocne 
w rozwoju zainteresowań.

◄

galerii. Organizujemy także konkurs foto-
graficzny, w którym zwykle bierze udział 
spora liczba Polaków. Ale czekamy na ofi-
cjalnego członka zespołu TWAN z Polski.

KC: Czy może Pan doradzić coś osobom 
zaczynającym w tym temacie?
BT: Po pierwsze: nie bójcie się. Obecnie, 
dzięki rozwojowi techniki fotograficznej, 
jest łatwiej niż w czasach, gdy my zaczy-
naliśmy. Gdy zaczynałem jako nastolatek 
w roku 1991, bardzo trudno było uzyskać 
dobre zdjęcie Drogi Mlecznej przy krótkim 
czasie ekspozycji, ponieważ filmy miały 
niską czułość ISO, nie były tak czułe jak 
współczesne matryce. Początek jest 
łatwy. Jeżeli jednak chcemy zajmować 
się tym na poważnie, w sposób profesjo-
nalny, konieczna jest znajomość nocnego 
nieba. Profesjonalny fotograf, który nie 
zna praktycznej astronomii, nie zrobi 
dobrego zdjęcia nocnego nieba. Trzeba 
wiedzieć, jaki gwiazdozbiór jest widoczny 
niebie, jakie zjawiska mogą zajść danej 
nocy, aby móc zaplanować zdjęcia z od-
powiednim wyprzedzeniem i znaleźć 
najlepsze miejsca do ich wykonania. 
Astronomiczna fotografia krajobrazowa 
wymaga wielu podróży. Trzeba jeździć 
do miejsc z wyjątkowymi krajobrazami 
albo bardzo istotnych z perspektywy 
historycznej. Trzeba być w odpowiednim 
miejscu o odpowiednim czasie.

KC: Jaki moment sprawił, że zaintereso-
wał się Pan astronomią?
BT: Było to w stolicy Iranu, Teheranie, 
kiedy miałem trzynaście lat. W prezencie 
otrzymałem małą książkę o astronomii. 
Okazało się, że posiada ona dwie mapy 
Księżyca z zaznaczonymi szczegółami, 
które można było zaobserwować przez te-
leskop. Pożyczyłem teleskop od sąsiada. 
Był to mały teleskop o średnicy zaledwie 
6,5 cm. Spojrzenie przez ten instrument 
na Księżyc zmieniło moje życie. Było to 
w 1991 r., gdy miałem 13 lat. Pamiętam ten 
moment do tej pory, każdą jego sekundę.

Międzynarodowy Rok Światła 2015, 
Universe Awareness oraz Space 
Scoop
Zapewne większość naszych Czytel-
ników pamięta Międzynarodowy Rok 
Astronomii 2009. Nadchodzi kolejna 
globalna inicjatywa, która ma związek 
z astronomią — Międzynarodowy Rok 
Światła 2015. Obecnie projekt jest na 
etapie poparcia przez UNESCO, a póź-
niej powinien być głosowany podczas 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dokładnie 
taką samą procedurę przechodził rok 
astronomii na kilka lat przed jego realiza-
cją. Oto rozmowa z Pedro Russo, który 
był głównym koordynatorem Międzynaro-
dowego Roku Astronomii, a obecnie zaj-
muje się projektem Universe Awareness 
(www.unawe.org). 

KC: Czy Międzynarodowa Unia Astrono-
miczna ma wizję Roku Światła?
Pedro Russo: Inicjatywa jest prowadzona 
przez fizyków, w szczególności przez 
Europejskie Towarzystwo Fizyczne. 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna bę-
dzie działać zgodnie z rekomendacjami 
fizyków. Mamy nadzieję, że społeczność 
astronomiczna włączy się w te działa-
nia — światło jest przecież kluczowe 
w dziedzinie astronomii. Z naszej strony 
możemy szczególnie zaakcentować 
problem zanieczyszczenia nocnego 
nieba sztucznym światłem oraz ochrony 
ciemnego nieba.

KC: W Toruniu od kilku lat organizowany 
jest Festiwal Światła Skyway. Czy po-
dobne imprezy są realizowane w innych 
miastach na świecie?
PR: Znam toruńską inicjatywę i jedno-
cześnie nie znam innego podobnego 
festiwalu a świecie, dedykowanego w ca-
łości światłu. Wiele imprez używa w jakiś 
sposób światła, ale gdy zajmowałem się 
Międzynarodowym Rokiem Astronomii, 
to Skyway był jedyną w taki sposób pre-
zentującą temat światła.

KC: Czym się Pan zajmuje obecnie?
PR: Moim głównym projektem jest 
teraz Universe Awareness (Świado-
mość Wszechświata), który wystartował 
w 2006 r. dzięki uniwersytetowi w Lej-
dzie. Co ciekawe, istnieje podobieństwo 
pomiędzy Lejdą a Toruniem, które są 
miastami bliźniaczymi, oba mają uni-
wersytety i oba odgrywają znaczącą rolę 
w astronomii. Nasz projekt wykorzystuje 
piękno astronomii do zainteresowania 

Astronomiczne kalambury dla dzieci
Reprezentanci Universe Awareness przeprowadzili w Złejwsi Wielkiej (woj. 
kujawsko-pomorskie) warsztaty, w trakcie których zaproponowali zabawę dla 
młodszych dzieci, którą można nazwać astronomicznymi kalamburami. Dzieci 
dzieli się na kilkuosobowe zespoły. Następnie każdy z zespołów otrzymuje do 
przeczytania tekst o astronomicznym odkryciu, napisany w języku zrozumiałym 
dla dzieci (przykłady takich tekstów znajdziemy na stronie internetowej projektu 
Space Scoop: www.unawe.org/kids/). Dany zespół ma za zadanie przedstawić po-
zostałym uczniom informację bez użycia słów — może odegrać scenkę teatralną, 
wykorzystać materiały, takie jak kredki, kolorowy papier, piłki i różne inne. Pozostali 
uczniowie starają się odgadnąć, o czym była informacja. Na zakończenie można 
przeprowadzić plebiscyt na najfajniejszą z prezentacji i nagrodzić zwycięski zespół.

Pedro Russo — Universe Awareness
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Circulos meos

Ciemność, widzę ciemność!

W trójwymiarowej przestrzeni, horyzont zdarzeń 
można sobie wyobrażać jako dwuwymiarową 
„powierzchnię” czarnej dziury. Nie jest to obraz 
całkiem zadawalający, gdyż czarne dziury są 

obiektami zasadniczo czasoprzestrzennymi. Jednak w wie-
lu szczególnych rozważaniach, zwłaszcza gdy stosuje się 
go ostrożnie i z wyczuciem, obraz taki jest zupełnie upraw-
niony. Żadna informacja o zdarzeniach zachodzących pod 
horyzontem, to znaczy we wnętrzu czarnej dziury, nie może 
wydostać się do zewnętrznego świata. Wpadająca do czar-
nej dziury materia traci wszystkie swoje cechy prócz trzech: 
masy M, momentu pędu (czyli „spinu”) J i ładunku elektrycz-
nego Q. Informacja o innych własnościach całkowicie ginie. 
Czarne dziury są więc elementarnie proste, gdyż charakte-
ryzują się zaledwie trzema własnościami: M, J i Q. W szcze-
gólności, dwie różne czarne dziury, ale o tych samych M, J, 
Q są obserwacyjnie nierozróżnialne. Chociaż istnieją bar-
dzo silne pośrednie obserwacyjne argumenty za istnieniem 
czarnych dziur, nie ma bezpośrednich obserwacyjnych do-
wodów na istnienie horyzontu zdarzeń. W dość często cyto-
wanej pracy z 2002 r., Włodek Kluźniak, Jean-Pierre Lasota 
i ja pokazaliśmy, że takiego ostatecznego, obserwacyjnego 
dowodu nigdy nie będzie można uzyskać. Skazani więc je-
steśmy na gromadzenie dowodów pośrednich. 

Mam przyjaciela, agnostyka, który udaje, że zdumiewa 
go moja wiara w życie po śmierci: Jak możesz w to wie-
rzyć! Przecież istnienie „tamtego” świata jest empirycznie 
niesprawdzalne! Zirytowany jego niedowiarstwem zażar-
towałem kiedyś, iż fizyka wnętrza czarnej dziury ma prze-
cież identyczny status empirycznej niesprawdzalności. Po 
śmierci — blefowałem z powagą — każdy z nas się prze-
kona empirycznie, na własnej skórze, o istnieniu „tamtego” 
świata. Ale tej wiedzy nie będzie mógł przekazać do „tego” 
świata i podzielić się nią z żyjącymi (jeszcze) fizykami. 
Podobnie fizyk, który wpadłby do czarnej dziury, mógłby 
empirycznie badać jej wewnętrzną naturę, ale nie mógłby 
wyników swych badań zakomunikować fizykom z „tego” 
świata, gdyż żadna informacja nie może się wydostać spod 
horyzontu zdarzeń. W dodatku, i w jednym, i w drugim przy-
padku zdobycie wiedzy o „tamtej stronie” związane jest ze 
śmiercią niechybną, bowiem we wnętrzu czarnej dziury 
można przeżyć tylko krótki moment. Rzeczywiście, zgodnie 
z teorią Einsteina, wpadający do czarnej dziury fizyk prze-
kracza horyzont zdarzeń w skończonym czasie, mierzonym 
na swoim zegarku. Potem, także w skończonym czasie (i to 
bardzo krótkim), osiąga centralną osobliwość i tam zostaje 
unicestwiony, wypada z istnienia, przestaje „być”.

Gdyby fizyk wpadał pod horyzont zamknięty w małej ka-
binie o nieprzejrzystych ścianach i nie mógł obserwować 
zewnętrznego świata, wykonywane przez niego wewnątrz 
kabiny lokalne eksperymenty nigdy nie pozwoliłyby na 
stwierdzenie, w którym momencie kabina przekroczyła ho-
ryzont. Zabrania tego fundamentalna w teorii względności 
zasada równoważności. Istnienie horyzontu jest globalną 
własnością czasoprzestrzeni.

Z punktu widzenia obserwatorów „statycznych”, to zna-
czy nieruchomych względem czarnej dziury, spadające 
obiekty nigdy nie docierają do horyzontu, lecz zbliżają się 
do niego nieograniczenie, coraz wolniej i wolniej, pozosta-

jąc zawsze na zewnątrz, ponad horyzontem. Efekt ten wy-
nika z różnego tempa upływu czasu w różnych miejscach 
pola grawitacyjnego. Związany jest z nim ściśle efekt de-
gradacji energii (redshiftu): foton poruszający się „w górę” 
w polu grawitacyjnym ma coraz mniejszą energię mierzoną 
przez statycznych obserwatorów. I na odwrót: energia foto-
nów spadających na czarną dziurę, „w dół” pola grawitacyj-
nego, jest tym większa, im bliżej czarnej dziury znajduje się 
mierzący ją obserwator. Efekty „grawitacyjnego redshiftu” 
występują w każdym polu grawitacyjnym, nie tylko czar-
nodziurowym. W polu grawitacyjnym Ziemi zostały bardzo 
dokładnie zmierzone w wielu specjalnie dedykowanych 
eksperymentach; uwzględnia się je także rutynowo w tele-
komunikacji i nawigacji, w szczególności GPS. Nie ma tu 
tajemnic, wszystko jest doskonale rozumiane i sprawdzone. 
W przypadku czarnych dziur prowadzi to do wniosku, że 
tuż przy samym horyzoncie energia „spadających” fotonów, 
mierzona przez obserwatorów statycznych, jest ogromna 
a na samym horyzoncie — formalnie nieskończona. Ta 
nieskończona energia niepokoi zarówno niektórych fizy-
ków, jak i czytelników popularnych artykułów. We wrześniu 
2012 r. odpowiadałem w „Świecie Nauki”, w rubryce „Jak 
i dlaczego?” na pytanie: Co widzi astronauta, gdy obróci się 
do tyłu w momencie przekraczania horyzontu zdarzeń? Czy 
nie zobaczy całej przeszłości Wszechświata (w ułamku mi-
lisekundy)? I czy taki blask by go nie spalił?

Istotnie, na każdą czarną dziurę spadają fotony „z całej 
przeszłości Wszechświata”, to znaczy z mikrofalowego pro-
mieniowania tła, odległych i bliskich galaktyk, gwiazd i innych 
obiektów. Energia pojedynczych fotonów wpadających do 
czarnej dziury, mierzona przez obserwatorów statycznych 
(ściślej: mierzona przez tych obserwatorów intensywność 
promieniowania), jest formalnie nieskończona na horyzoncie. 
Czy zatem spadające fotony utworzą na horyzoncie „zaporę 
ogniową”, w której spali się wszelka wpadająca do czarnej 
dziury materia? Aby ocenić skutki działania takiej hipotetycz-
nej zapory ogniowej, trzeba zsumować intensywność pro-
mieniowania po całym niebie. Im bliżej horyzontu, tym więk-
szy obszar nieba obserwatora statycznego zajmuje czarna 
dziura. Na samym horyzoncie widzi on tylko ciemność. Całe 
niebo jest zakryte i czarne, a wszystkie spadające na czar-
ną dziurę fotony docierają z jednego tylko kierunku, to zna-
czy z nieskończenie małego obszaru nieba. Ich zsumowana 
energia (tzn. nieskończona intensywność pomnożona przez 
zerową powierzchnię świecącego obszaru) jest zbyt mała na 
utworzenie zapory ogniowej. Podsumujmy: zgodnie ze stan-
dardową wersją ogólnej teorii względności, przekraczanie 
horyzontu nie wiąże się z żadnymi niezwykłymi zjawiskami, 
zachodzi gładko i bezboleśnie. Czy uwzględnienie efektów 
kwantowych zmienić może ten wniosek? Tego nikt nie wie.

Promieniowanie Hawkinga opisać można jako wynik 
kwantowej, spontanicznej kreacji wirtualnych par cząstka-
-antycząstka. Całkowita energia pary jest równa zeru, gdyż 
energia nie może powstać z niczego. Zatem jedna z wirtu-
alnych cząstek musi mieć energię dodatnią, a druga ujem-
ną. Daleko od horyzontu takie pary powstają na czas bardzo 
krótki, a potem anihilują się wzajemnie bez śladu. Niedaleko 
horyzontu możliwe jest wchłonięcie cząstki o ujemnej energii 
przez czarną dziurę. Na zewnątrz horyzontu pozostaje za-



51Urania6/2013

tem cząstka o dodatniej ener-
gii, tzn. kwant promieniowania 
Hawkinga. Całkowita energia 
jest zachowana, ponieważ 
w wyniku absorbcji cząstki 
o ujemnej energii masa czar-
nej dziury ulega zmniejszeniu 
(masa i energia są równoważ-
ne, E = Mc2). Matematyczny 
opis tego procesu nie może 
być całkiem ścisły, gdyż kwan-
towa teoria grawitacji nie jest 
jeszcze znana. Dlatego wynik, 
uzyskany w roku 1974 przez 
Stephena Hawkinga, nie jest 
całkiem pewny i do dziś kwe-
stionowany przez niektórych 
fizyków. Rozważanie natury 
i własności promieniowania 
Hawkinga prowadzi do sze-
regu paradoksów. Niektóre 
są głębokie i interesujące, 
gdyż dotykają fundamental-
nych problemów kwantowej 
grawitacji, inne są pozorne. 
Najistotniejszy jest para-
doks informacyjny. Mechani-
ka kwantowa nie dopuszcza 
możliwości utraty informacji. 
Jeśli zatem promieniowanie 
Hawkinga niesie informację 
tylko o M, J, Q, gdzie podziewa się informacja o innych wła-
snościach wpadającej do czarnej dziury materii?

O paradoksie kota Hawkinga rozmawiałem w latach 
siedemdziesiątych na Uniwersytecie Teksańskim w Austin 
z Johnem Archibaldem Wheelerem i jego doktorantem 
Wojtkiem Żurkiem, dziś słynnym ekspertem od podstaw 
mechaniki kwantowej, a zwłaszcza dekoherencji funkcji 
falowej 1. Wyobraźmy sobie dr. Hawkinga, który patrzy, jak 
jego kot skacze do czarnej dziury (punkt 1 na rysunku). 
Dr Hawking jest obserwatorem statycznym. Z jego punk-
tu widzenia kot jest stale widoczny na zewnątrz horyzontu. 
Promieniowanie Hawkinga zmniejsza masę czarnej dziury 
— czarna dziura „paruje”. Im mniejsza masa, tym silniejsze 
parowanie. Zatem szybkość parowania narasta, w końco-
wym stadium bardzo gwałtownie, aż do ostatniego potężne-
go błysku, kończącego życie czarnej dziury (punkt 4). Mo-
żemy przypuszczać, że gdy ostatnia fala promieniowania 
minie dr. Hawkinga, będzie on wciąż widział kota w pustej 
przestrzeni, już bez czarnej dziury. Lecz kot, gdyby istniał, 
opowiedziałby tę historię całkiem inaczej: w skończonym 
czasie mierzonym na swoim zegarku wpadł do czarnej 
dziury (punkt 2), a następnie został unicestwiony w cen-
tralnej osobliwości (punkt 3). Mamy zatem paradoks: kot 
jednocześnie istnieje i nie istnieje! Ten paradoks jest pozor-
ny, a punkt widzenia kota słuszny: on (kot) naprawdę nie 
istnieje! Natomiast punkt widzenia dr. Hawkinga musi być 
istotnie zmodyfikowany. To prawda, że dr Hawking nigdy nie 
zobaczy kota wpadającego pod horyzont. Ale gdy dr Haw-
king widzi, że kot „dotyka” zmniejszającego się horyzontu 

parującej czarnej dziury, horyzont znika (promień światła 
2-4-5). Zatem z punktu widzenia dr. Hawkinga kot przestaje 
istnieć dokładnie w ostatnim, potężnym błysku promienio-
wania Hawkinga, który do dr. Hawkinga dociera (punkt 5). 
Dr Hawking mógłby więc powiedzieć, że kota spaliła „zapo-
ra ogniowa” utworzona tuż przy horyzoncie przez intensyw-
ne promieniowanie Hawkinga starej czarnej dziury. „Starej”, 
to znaczy w ostatnim stadium parowania.

Bardziej wyrafinowaną (ale w zasadzie podobną) wer-
sję zapory ogniowej, utworzonej przez promieniowanie 
Hawkinga starej czarnej dziury, rozważali niedawno Ahmed 
Almheiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski i James Sully 
z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. Ich zapora 
(nazywana „AMPS” od inicjałów autorów) ma ogromną gę-
stość energii fotonów, porównywalną z gęstością Plancka, 
ρP = 5×1096 kg/m3. Wynika to (przede wszystkim, ale nie 
tylko) z faktu kwantowego splątania par wirtualnych foto-
nów promieniowania Hawkinga. Zapory ogniowe AMPS są 
obecnie jednym z najczęściej i najgoręcej dyskutowanych 
tematów fizyki teoretycznej (zwłaszcza teorii strun); opubli-
kowana w lutym 2013 praca AMPS była już cytowana ponad 
100 razy. Nie ma zgody, czy zapory ogniowe AMPS mogą 
naprawdę istnieć; w dyskusji badane są głównie ich trudne 
i niebanalne aspekty kwantowomechaniczne. Włodek Klu-
źniak, Jean-Pierre Lasota i ja zwróciliśmy uwagę (w pracy 
posłanej do druku w listopadzie 2013) na niedostrzeżony do 
tej pory banalny aspekt grawitacyjny. Pokazaliśmy ścisłym 
rachunkiem, że zapora ogniowa AMPS, z powodu swej 
ogromnej gęstości, musi koniecznie mieć także ogromną 
masę; większą niż masa czarnej dziury, wokół której zapora 
się tworzy. Wydaje się, iż implikuje to trudność nie do poko-
nania dla modelu zapory ogniowej AMPS.

Marek Abramowicz

Po lewej: czasoprzestrzenne historie („linie świata”) czarnej dziury (oraz jej wewnętrznej osobliwości i horyzontu), 
dr. Hawkinga, kota i sygnałów świetlnych wysyłanych przez kota. Sygnały świetlne zaznaczone są kolorem niebie-
skim. Środek: pokazane są (kolorem zielonym) czasoprzestrzenne historie fotonów promieniowania Hawkinga. 
Tworzą one „zaporę ogniową”. Po prawej: historie czasoprzestrzenne czarnej dziury, kota i dr. Hawkinga w przypad-
ku zapory ogniowej AMPS. Kot ginie spalony w zaporze (punkt 2) i nie wpada do wnętrza czarnej dziury. To przy-
kra pointa mojego „agnostycznego” żartu: empiryczne badanie wnętrza czarnej dziury otoczonej zaporą ogniową 
AMPS jest wykluczone z zasady, natomiast empiryczne badanie „tamtego świata” nie jest (wystarczy umrzeć). Za-
uważmy także, iż dr Hawking nie dostrzega różnicy między sytuacjami zilustrowanymi po lewej (nieskuteczna zapo-
ra ogniowa) i po prawej (skuteczna zapora ogniowa) oraz że informacja o kocie nie ginie bez śladu (promień 2-4-5)

1 Paradoks opisałem ze swym studentem Marcusem Percivalem 
w szwedzkim „Forskning och framsteg” (grudzień 1997), a potem sam 
w „Delcie” (numer 6, 1998), i w „Świecie Nauki” (lipiec 2012). Wykorzy-
stuję tu małe fragmenty tych artykułów. 

Circulos meos
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W skrócie

W tle widać piękne nocne niebo nad Obserwatorium Astronomicz-
nym Aosta Valley w Saint-Barthelemy we Włoszech. To tam odbę-
dzie się międzynarodowy obóz astronomiczny dla młodzieży ESO 
Astronomy Camp 2013. Źródło zdjęcia: ESO/P. Calcidese–Fonda-
zione C. Fillietroz, ONLUS.

Laureatka stypendium PTA – Kamila Ulatowska z Grudziądza. Fot. Piotr 
Bilski, Gazeta Pomorska

Bardzo odległa  
galaktyka

Astronomowie odkryli jedną z najbar-
dziej odległych galaktyk, której wiek sza-
cuje się na 700 mln lat po Wielkim Wybu-
chu, co oznacza, że światło z niej wysłane 
podróżuje do Ziemi 13 mld lat. Odkrycie 
jest ciekawe samo w sobie, ale dostarcza 
również wskazówek na temat tego, jakie 
warunki panowały wówczas we Wszech-
świecie. Wyniki szczegółowo opisano na 
łamach czasopisma Nature.

Galaktyka, skatalogowana jako z8_
GND_5296, po raz pierwszy została za-
uważona w obserwacjach Kosmicznego 
Teleskopu Hubble’a (HST) w ramach prze-
glądu CANDELS (ang. Cosmic Assembly 
Near-Infrared Deep Extragalactic Legacy 
Survey). Projekt ten jest jednym z najwięk-
szych realizowanych przez HST i dzięki nie-
mu udało się odkryć łącznie około 100 tys. 
galaktyk, z których 43 wyróżniało się jako 
potencjalne kandydatki na najbardziej od-
ległe obiekty. Wśród nich była oczywiście 
z8_GND_5296.

Astronomowie wykorzystali obserwacje 
wykonane w Obserwatorium Kecka, znaj-
dującym się na wulkanie Mauna Kea na 
Hawajach, do zbadania 43 kandydatek. 
Naukowcy poszukiwali charakterystycz-
nych linii w widmie, powstających podczas 
przejścia Lyman alfa, aby potwierdzić, że 
obserwowany obiekt jest wyjątkowo od-
legły. Otrzymana wartość przesunięcia 
ku czerwieni dla naszej bohaterki wynosi 
z = 7,51, która odpowiada zaledwie 5% 
z obecnego wieku Wszechświata. Obecną 
odległość do galaktyki oszacowano na 30 
mld lat świetlnych (tzw. comoving distance, 
czyli odległość między nami, a galaktyką 
dla z = 0)

Odkrycia takie jak te są szczególnie 
ważne, ponieważ dostarczają nam infor-
macji na temat wczesnego Wszechświata. 

Na przykład, z8_GND_5296 
okazała się być niespodzie-
wanie bogata w metale oraz 
formująca dużą ilość gwiazd, 
w tempie około 330 mas 
Słońca rocznie, co stanowi 
100 razy więcej niż w przy-
padku Drogi Mlecznej.

Według odkrywców,  
z8_GND_5296 jest najdal-
szą znaną galaktyką, do 
której dystans został po-
twierdzony. Jak większość 
rekordów odległości w astro-
nomii, z8_GND_5296 naj-
prawdopodobniej nie utrzy-
ma tego tytułu. Lepsze 
teleskopy i techniki obrazo-
wania zawsze dostarczają 
nowych odkryć. 

Hubert Siejkowski
Źródło: Nature

ESO Astronomy 
Camp 2013  
– wyniki konkursu

Ogłoszono wyniki naboru na między-
narodowy obóz astronomiczny dla mło-
dzieży ESO Astronomy Camp 2013. Polscy 
uczniowie wykazali niesamowicie duże za-
interesowanie – z naszego kraju napłynęło 
aż 20 procent wszystkich zgłoszeń na obóz 
(34 ze 170 zgłoszeń z różnych krajów). 
Europejskie Obserwatorium Południowe 
(ESO) zdecydowało się przyznać Polsce 
sześć miejsc i ufundować dodatkowe sty-
pendium dla ucznia z naszego kraju. Sty-
pendia przyznały też Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne (PTA) oraz Krajowy Fun-
dusz na rzecz Dzieci (KFnrD). Konkursowi 
patronowała „Uraniaˮ. Obóz odbędzie się 
w dniach 26-31.12.2013 r. w Obserwato-
rium Astronomicznym Aosta Valley w Sain-
t-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech.

Zdjęcie z przeglądu CANDELS, prowadzonego przez Kosmiczny 
Teleskop Hubble’a. W ramce obiekt z8_GND_5296, który jest 
jedną z najdalszych znanych galaktyk (z=7,51). Źródło: V. Tilvi, 
Texas A&M University; S.L. Finkelstein, University of Texas at Aus-
tin; C. Papovich, Texas A&M University; CANDELS Team oraz Hub-
ble Space Telescope/NASA

Laureatami konkursu zostali:
– Kamila Ulatowska z Zespołu Szkół 

Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadec-
kich w Grudziądzu (stypendium PTA)

– Maciej Garbacz z Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej 
w Łodzi (stypendium ESO)

– Katarzyna Budzik z V Liceum Ogólno-
kształcącego im. Augusta Witkowskiego 
w Krakowie (stypendium KFnrD).

Na obóz pojadą także: Gabriela Berec-
ka, ucząca się w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Stanisława Staszica w Lublinie, 
Karol Łoziński z Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących im. Stefana 
Banacha w Jarosławiu oraz Filip Wilk 
z I Liceum Ogólnokształcącego Collegium 
Gostomianum w Sandomierzu.

Krzysztof Czart
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Kącik olimpijczyka

LVI Olimpiada Astronomiczna (2012/2013)
Druga seria zadań zawodów I stopnia, zadanie nr 3

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.

W maju 2012 roku aż dwie planetoidy z grupy Apollo (2012 
KP24 i 2012 KT42) przeszły bardzo blisko Ziemi. Pierwsza 
z nich miała średnicę około 25 m, a średnicę drugiej oszaco-
wano na 3 – 10 m. Wyznacz stosunek odległości, w których 
planetoidy te mogły być odkryte tym samym przyrządem.

W rachunkach przyjmij, że planetoidy mają kulisty kształt 
i takie samo albedo, a w momencie odkrycia były z Ziemi wi-
doczne w pełni. W doniesieniach o tych zbliżeniach sprawdź, 
czy koreluje to z odstępem czasu między odkryciem danej pla-
netoidy a jej maksymalnym zbliżeniem do Ziemi.

Dane:
r2 = 25 m
r1 Î (3, 10) m
dzbliżenia1 = 14 400 km
dzbliżenia2 = 57 000 km

Dane z doniesień o odkryciach za pl.wikipedia.org

Ponieważ planetoidy zostały odkryte tym samym przyrządem, 
ich minimalne jasności obserwowalne są sobie równe.

Zgodnie z prawem Pogsona:
m1 – m2 = –2,5 log (L1/L2) ale m1 = m2

0 = –2,5 log (L1/L2) więc L1 = L2

gdzie m1, m2 – obserwowane jasności planetoid (w magnitudo), 
L1, L2 – natężenia promieniowania planetoid.

Zakładamy, że w momencie obserwacji oba ciała miały jasność 
odpowiadającą jasności granicznej instrumentu optycznego. 

# jasność graniczna (zasięg teleskopu) – odpowiada jasności 
najsłabszych obiektów, które można dostrzec za pomocą danego 
sprzętu optycznego (teleskopu). 

XL Ogólnopolskie Młodzieżowe  
Seminarium Astronomiczne

Zakładamy, że planetoidy są dla obserwatora świecącymi tarcza-
mi w kształcie koła oraz że odbijają taki sam procent padającego 
światła (takie samo albedo (a)). Stosunek natężeń ich promieniowa-
nia wyniesie wtedy:

2 2
1 2

2 2
1 2

1 1

2 2

4 4
ðr a ðr a=
ðd ðd

r d=
r d 

Czyli stosunek promieni równy jest stosunkowi odległości plane-
toid od Ziemi (obserwatora). 

# Jasność planetoidy zależy jedynie od jej rozmiarów i albedo, 
ponieważ całe pochodzące od niej promieniowanie jest światłem 
odbitym. Jeżeli na jednostkę powierzchni planetoidy pada światło 
o natężeniu L, to promieniowanie odbite wyrazi się wzorem πr2aL. 

Podstawiając dane liczbowe:
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2
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10 10  [stosunek maksymalny]
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Planetoida 2012 KP42 została odkryta 28 maja 2012, dzień póź-
niej maksymalnie zbliżyła się do Ziemi. 2012 KT24 odkryto w nocy 
z 23 na 24 maja 2012, natomiast do Ziemi zbliżyła się 28 maja. 
Mniejsza planetoida została odkryta dzień przed zbliżeniem, więk-
sza 4 dni przed przelotem. 

Można przyjąć, że większą planetoidę odkryto, gdy była 4 razy 
dalej od Ziemi, wtedy 

1

2

0,25d =
d

co mieści się w wyznaczonym przedziale – planetoidy mogły zostać 
odkryte tym samym przyrządem.

Mateusz Krakowczyk

Autor rozwiązania jest finalistą LV Olimpiady Astronomicznej, aktual-
nie studentem Lotnictwa i Kosmonautyki na Politechnice Warszaw-
skiej. Aktywnie działa w klubie astronomicznym „Almukantarat”.

Zachęcamy olimpijczyków z ubiegłych lat do nadsyłania swoich rozwiązań zadań olimpijskich. Jeśli chcesz, aby także twoje 
zadanie znalazło się w Uranii, prześlij jego wersję elektroniczną na adres redakcja@pta.edu.pl

Wzorem ubiegłych lat Komitet Organizacyjny Ogólnopol-
skiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astro-
nautycznego im. Profesora Roberta Głębockiego zaprasza do 
przeprowadzenia wojewódzkich konkursów na referat z zakre-
su astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu 
i seminarium sprawują Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 
Polskie Towarzystwo Astronautyczne oraz Polskie Towarzy-
stwo Miłośników Astronomii.

W tym roku akcja konkursów i seminariów odbędzie się 
czterdziesty raz, w tym trzydziesty w skali ogólnopolskiej. 
Autorzy najlepszych referatów wezmą udział w Finale, który 
stanowi XL Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astro-
nomiczne w Grudziądzu. XL OMSA odbędzie się w dniach 
20–22 marca 2014 r. 

Mamy nadzieję, że wszystkie Kuratoria, Ośrodki Meto-
dyczne oraz placówki Doskonalenia Nauczycieli włączą się 
w organizację konkursu na terenie własnych województw, 
przyczyniając się do rozbudzenia zainteresowań młodzieży 
wiedzą o Wszechświecie, jedną z najbardziej intensywnie roz-
wijających się obecnie dziedzin nauki.

Komitet organizacyjny: 
Sebastian Soberski, Planetarium i Obserwatorium Astrono-

miczne w Grudziądzu
Agnieszka Zbanyszek, Olsztyńskie Planetarium i Obserwa-

torium Astronomiczne.

Strona domowa konkursu:
http://www.grudziadz.planetarium.pl/omsa
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Niebo nad Polską 
15 grudnia 
godz. 01.00
1 stycznia 

godz. 00.00

15 lutego  
godz. 21.00

15 stycznia  
godz. 23.00

      kalendarz astronomiczny

31 stycznia   
godz. 22.00

Opracowanie mapy 

Janusz Liżewski

widziane z Bukowca

28 lutego 
godz. 20.00

Powyższa mapa przedstawia przybliżony wygląd nieba nad Bukowcem odpowiadający 
wybranym datom i godzinom (w czasie urzędowym). Niemal to samo widzą wszyscy ob-
serwatorzy na terenie Polski o godzinie różniącej się o poprawkę wynikającą z długości 
geograficznej (patrz mapka obok).

Na sąsiedniej stronie prezentujemy diagram pozwalający odczytać warunki widoczności 
w Bukowcu nad horyzontem Księżyca i widocznych gołym okiem planet (wschody, górowania, 
zachody). Odpowiedni moment odczytujemy z osi poziomej w dniu wskazanym na osi pionowej. Li-
nie wschodu i zachodu Słońca oraz linie świtu i zmierzchu astronomicznego wyodrębniają z każdej 
doby: dzień (kolor pomarańczowy), czas występowania poświaty słonecznej (jasnobłękitny) oraz 
porę nocy wolnej od rozproszonego światła słonecznego (ciemnoniebieski). Odczytane z diagra-
mu przybliżone czasy są podane dla Bukowca w czasie urzędowym. Przybliżonego przeliczenia 
momentów wschodów, górowań i zachodów dla innych miast można dokonać, dodając do war-
tości odczytu poprawki na długość geograficzną (mapka Polski). 
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Opozycja spowoduje również wzrost jasności planety do 
2,7 mag. Te sprzyjające warunki to również świetny czas na 
obserwacje czterech największych naturalnych satelitów Jowi-
sza, nazywanych księżycami galileuszowymi. To bowiem włoski 
astronom Galileo Galilei, jeden z pionierów obserwacji telesko-
powych, zdał sobie sprawę z prawdziwej natury niegdysiejszych 
„gwiazd medycejskich”. Za pomocą lornetki na statywie lub 
niewielkiego teleskopu bez problemu można dostrzec księżyc 
Io, Europę, Ganimedesa oraz Kalisto i odtworzyć obserwacje 
Galileusza sprzed ponad 400 lat. Wytrwały obserwator w ciągu 
kilku dni zauważy, że zmieniają one położenie względem siebie 
i planety, którą obiegają. Io potrzebuje 1,7 dnia na pełny obieg 
Jowisza, Europa 3,5, Ganimedes 7,1, a Kalisto 16,6 dnia. Pogo-
da na jesieni i w zimie często nie dopisuje. Kilkudniowe obser-
wacje mogą się nie udać. Jednak w sprzyjających warunkach 
wystarczy godzina bezchmurnego nieba. W tym czasie można 
dostrzec ruch księżyca Io. Jeśli posiadamy teleskop o średnicy 
przynajmniej 7 cm, można przeprowadzić jedną z najciekaw-
szych obserwacji układu Jowisza, gdy jeden z satelitów (lub 
kilka na raz) rzuca cień na tarczę planety. Najciekawiej jest rów-
nież w przypadku Io, ze względu na jego krótki okres orbitalny. 
W jego przypadku zmiana położenia cienia staje się zauważal-
na w ciągu kilkudziesięciu minut. 

Planeta 
Jowisz

Jesienno-zimowe niebo
Schyłek jesieni i początek zimy to spora zmiana na wieczor-

nym niebie. W grudniu, w dwie godziny po zachodzie Słońca, 
czyli krótko po zakończeniu codziennych zajęć, nad południowo-
-wschodnim horyzontem są już widoczne gwiazdozbiory z jasny-
mi i kolorowymi gwiazdami. To one również w styczniu i lutym 
będą ozdabiać wieczorne i nocne niebo. Mowa przede wszystkim 
o Byku, Orionie, Bliźniętach, Woźnicy i Perseuszu. Pośród ich 

najjaśniejszych gwiazd, takich jak Betelgeza, Rygiel, Aldebaran 
czy Kapella, widnieją różnorakie kosmiczne twory kształtujące 
krajobraz naszej galaktycznej okolicy. Często dostrzec je moż-
na za pomocą zwykłej lornetki, niewielkiego teleskopu, a nawet 
nieuzbrojonym okiem. W średniej wielkości mieście, bez sprzętu 
optycznego i bez większych problemów powinno się udać odna-
leźć skupiska jednych z najmłodszych gwiazd w Galaktyce, w po-
staci Plejad i Hiad — gromad otwartych z gwiazdozbioru Byka. 
Hiady, w kształcie litery V, tworzą początek rogów mitologicznego 

Polecamy do obserwacji

Zimowe niebo to doskonały czas na obserwacje planety Jo-
wisz. Styczniowa opozycja gwarantuje wzrost wielkości jowiszo-
wej tarczy o ponad 30%, w stosunku do sytuacji, gdy znajduje-
my się względem niej po przeciwnej stronie Słońca. Rozmiar 
kątowy planety w czasie opozycji wyniesie 46,8’’. Dzięki temu 
jej tarczę dostrzeżemy nawet przez lornetkę, jeśli tylko ustawi-
my ją na statywie.

G
ro

m
ad

a 
ot

w
ar

ta
 P

le
ja

dy
 (M

 4
5)

. F
ot

. H
ub

er
t D

ró
żd

ż



57Urania6/2013

grudzień 2013 — luty 2014     

przebrania Zeusa. Na szczycie jednego z ramion V jasno świeci 
Aldebaran — czerwony olbrzym, którego natura jakby jest ma-
nifestowana wyraźnym pomarańczowoczerwonawym zabarwie-
niem. Około 14° na prawo, pod gwiazdozbiorem Perseusza, od-
najdziemy kolejne skupisko świeżo upieczonych gwiazd — Pleja-
dy lub inaczej M45 (z katalogu jasnych obiektów mgławicowych 
Charlesa Messiera). Jest to trudny, ale za to wdzięczny obiekt dla 
astrofotografii. Najlepsze zdjęcia Plejad ukazują mglistą powło-
kę, w której osadzone jest 7 widocznych gołym okiem składni-
ków gromady. Rejestrowany na zdjęciach gazowy składnik to 
pozostałość po obłoku gazowo-pyłowym, z którego Plejady po-
wstały, a jasno świecące gwiazdy nie zdążyły go jeszcze rozwiać 
w przestrzeń międzygwiazdową. Po przeciwnej stronie Byka, 
w stosunku do Plejad, odnajdziemy Oriona z również pomarań-
czowawą Betelgezą oraz białym Riglem, a także charakterystycz-
nym, złożonym z trzech jasnych gwiazd, Pasem Oriona. Jeśli prze-
bywając poza miastem, skierujemy wzrok mniej więcej 4° pod 
ów pas, powinniśmy dostrzec mglisty obiekt, który swą prawdzi-
wą naturę zdradza dopiero podczas obserwacji teleskopowych. 
Prócz niezwykle wyraźnie widocznego kształtu obłoku gazowego 
teleskop ukaże również cztery centralne gwiazdy struktury, nazy-
wane gromadą Trapez. Jej nazwa, jak często w astronomii, bierze 
się od widomej konfiguracji gwiazd. Gromada Trapez i otaczają-
ce ją obłoki gazu to również Wielka Mgławica w Orionie — jeden 
z najciekawszych i najefektowniejszych obiektów głębokiego 
Kosmosu, dostępnych obserwacjom niewielkimi teleskopami. 
Centralna gromada mgławicy złożona z czterech gwiazd jest 
jeszcze młodsza niż te w Byku. Podobnie jak w przypadku Plejad 
powstały z części obłoku, który wciąż je otacza. Co więcej, to dzię-
ki nim możemy podziwiać samą mgławicę. Gwiazdy w Trapezie 
są bardzo masywne i bardzo jasno świecą. Emitowane przez nie 
promieniowanie ultrafioletowe pobudza różne pierwiastki do 
świecenia. Ich rozłożenie w mgławicy staje się widoczne po wy-
konaniu kolorowego zdjęcia. Tego typu fotografie wykonane za 
pośrednictwem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a pozwoliły od-
kryć protogwiazdy i dyski protoplanetarne — obiekty, w których 
gwiazdy i planety dopiero zaczynają powstawać. Wiele gromad 
otwartych odnajdziemy również w Woźnicy i Perseuszu. Gwiazdo-
zbiory te są położone bezpośrednio na tle Drogi Mlecznej, gdzie 
przede wszystkim rodzą się gwiazdy.

Podczas jesienno-zimowych obserwacji nie zapomnijmy 
o przyjrzeniu się najjaśniejszej gwieździe nieba — Syriuszowi. 
Ciekawą obserwacje można wykonać zwłaszcza wtedy, gdy nie 
wzniesie się zbyt wysoko nad horyzont. Gdy jest na wysokości 
kilkunastu stopni, tam gdzie zwykle pomiary astronomiczne nie 
są prowadzone, wtedy właśnie warto zwrócić na Syriusza tele-
skop o długiej ogniskowej i wydusić z urządzenia duże powięk-
szenie, nawet tak duże, które podczas standardowych obser-
wacji staje się nieużyteczne. Tylko wtedy zobaczymy na własne 
oczy, jak działa refrakcja atmosferyczna.

Słońce
W grudniu, jak co roku, nadejdzie zima. Ta kalendarzowa 

rozpocznie się 22 grudnia. Natomiast dzień wcześniej, 21 grud-
nia o 18h11m w dniu przesilenia, gdy Słońce najkrócej w roku 
utrzymywać się będzie nad horyzontem, nastanie zima astrono-
miczna. W Bukowcu najkrótszy dzień roku trwa 7h48m48s. Od tej 
daty dnia zacznie przybywać. W ciągu miesiąca dzień wydłuży 
się o 44m, a pod koniec lutego będzie dłuższy już o 3h. Drugiego 
stycznia Ziemia znajdzie się w peryhelium i o 5h06m dystans dzie-
lący nas od Słońca wyniesie 0,9833 AU (147 099 586,3 km). 
Jak widać, odległość od zapewniającej nam ciepło gwiazdy nie 
rządzi porami roku. Odpowiada za nie ilość energii słonecznej, 
docierającej w różne rejony Ziemi. To z kolei modyfikuje nachy-
lenie osi rotacji Ziemi do jej wokółsłonecznej orbity. Postępują-
cy ruch orbitalny zwraca ku Słońcu w lecie półkulę północną, 
a w zimie południową. Ruch wokółsłoneczny determinuje rów-
nież długość pór roku. Eliptyczna orbita naszej planety zmusza 
Ziemię do szybszego poruszania się w okresie peryhelium, przez 
co zimy, o kilka dni, są krótsze niż lata.

Planety
Merkury na początku grudnia wschodzi około 6 rano. Na go-

dzinę przed wschodem Słońca odnaleźć go można 4° nad po-
łudniowo-wschodnim horyzontem. Pierwszego grudnia, ponad 
8° na południe od planety dostrzec będzie można bardzo wąski 
sierp Księżyca na dwa dni przed nowiem. Widoczność Merkure-
go z dnia na dzień się pogarsza, ponieważ zbliża się na niebie 
do Słońca. W pierwszych dniach miesiąca planecie towarzyszy 
Saturn i obie widoczne będą na tle gwiazdozbioru Wagi. 29 XII 

nięcie na pewien czas jednego z dwóch głównych pasów chmur. 
Ostatnie obserwacje pasa południowego przed jego absencją 
wykonano w maju 2010 roku. Jego odbudowa rozpoczęła się 
pod koniec roku, a całkowicie powrócił na jowiszowy krajobraz 
w lutym 2011 roku. Nie wiadomo dokładnie dlaczego, ale oka-
zuje się, że ten pas tak ma i od 1901 r. znikał już 17 razy.

Jowisz jest najmasywniejszą planetą Układu Słoneczne-
go, 2,5-krotnie masywniejszą niż suma mas pozostałych pla-
net. Gdyby w momencie narodzin zgromadził 80 razy większą 
masę, stałby się gwiazdą, bowiem temperatura w jego wnętrzu 
osiągnęłaby wartość umożliwiającą przebieg reakcji syntezy 
wodoru w hel. Z powodu wielkiej masy intensywnie oddziału-

W 2010 roku jowiszowy południowy pas równikowy (SEB) zniknął na 
prawie rok. Na zdjęciu z 2012 roku widoczny jest cień Ganimedesa na 
tarczy planety (OPiOA)

Większy teleskop o aperturze powyżej 8–10 cm pozwo-
li przyjrzeć się szczegółom tarczy planety. Mimo ustawicznej 
obecności (przynajmniej od XVII w.) Wielkiej Czerwonej Plamy 
w atmosferze, jowiszowe chmury to twory dynamiczne, zmien-
ne, potrafiące dostarczyć ciekawych, a nawet zagadkowych 
obserwacji. Jowisz składa się głównie z wodoru i helu. Jednak 
w jego atmosferze wykryto niewielkie domieszki takich gazów, 
jak: metan, para wodna, amoniak, etan, fosforowodór i siarko-
wodór, jak również w śladowych ilościach węgiel, neon i tlen. 
W wyniku szybkiej rotacji planety, która w 9h i 55m dokonuje 
pełnego obrotu, powstały widoczne w górnych warstwach rów-
nikowo ułożone pasy chmur. Ich odmienne barwy i odcienie są 
związane z różnicami w składzie chemicznym. Gaz w sąsiednich 
pasach porusza się w przeciwnych kierunkach. Z tego powodu 
na styku pasów powstają gwałtowne turbulencje, wiry. Najpraw-
dopodobniej w ten sposób powstała Wielka Czerwona Plama, 
którą odkrył włosko-francuski astronom J.D. Cassini w 1672 
roku. Rozmiary tego antycyklonu wynoszą około 44 000 na 
13 000 km. Widoczne przez teleskop jowiszowe chmury mają 
temperaturę około –145°C. Temperatura niższych warstw pla-
nety rośnie wraz z głębokością i tam, gdzie ciśnienie przekracza 
dziesięciokrotnie ciśnienie na powierzchni Ziemi, wynosi około 
21°C. Bardzo ciekawym wydarzeniem ostatnich lat było zanik-
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Merkury znajdzie się w koniunkcji górnej, a około 20 stycznia 
można zacząć go wypatrywać na niebie wieczornym. Wówczas 
planeta znajdowała się będzie na tle konstelacji Koziorożca. 
W ostatnim tygodniu stycznia powinna być widoczna w łunie za-
chodu, nisko nad horyzontem. Na początku lutego Merkury po-
nownie zacznie zbliżać się do Słońca. W koniunkcji, tym razem 
dolnej, znajdzie się 15 II. Tak więc pod koniec miesiąca planety 
położonej najbliżej Słońca powinniśmy wypatrywać ponownie 
na niebie porannym. Będzie to jednak niezwykle trudne ze 
względu na położenie Merkurego na wysokości jedynie 2°— 3° 
nad horyzontem. Na większych wysokościach nad horyzontem 
planeta dostępna dopiero pod koniec maja.

Wenus przez cały grudzień będzie widoczna nad południowo-
-zachodnim horyzontem. Na początku miesiąca po zachodzie 
Słońca zobaczymy ją na wysokości około 10°, świecącą z jasno-
ścią ponad –4,3 mag. Piątego grudnia w pobliżu planety pojawi 
się sierp Księżyca w 2 dni po nowiu, o jasności ponad –8 mag. Po 
Księżycu Wenus będzie najjaśniejszym obiektem niebieskim gru-
dniowych wieczorów. Codziennie zbliża się na niebie do Słońca, 
ale nawet pod koniec miesiąca, świecąc niżej nad horyzontem 
w łunie zachodu, jej blask –4 mag. nie pozostanie niezauważony. 
Na początku stycznia planeta przesunie się na niebo poranne, 
przechodząc przez koniunkcję dolną 11 I. Aby ponownie zoba-
czyć Wenus, należy jej wypatrywać nad południowo-wschodnim 
horyzontem, przed wschodem Słońca, około 20 stycznia. Mniej 
więcej od tej daty do końca lutego powinna być dostępna po-
rannym obserwacjom. W międzyczasie dojdzie do ciekawej ko-
niunkcji z Księżycem. 26 II te najjaśniejsze obiekty porannego 
zimowego nieba odległe będą od siebie jedynie o 20’ minut łuku, 
czyli mniej niż średnica tarczy Księżyca.

Marsa przez najbliższe trzy miesiące obserwować można 
do woli. W grudniu będą to obserwacje w drugiej części nocy 
oraz poranne. Pod koniec stycznia wschodzącego Marsa będzie 
można dostrzec jeszcze przed północą. Natomiast w lutym ob-
serwacje Czerwonej Planety można zacząć już około godziny 
22. Przez cały ten czas Mars podróżuje po niebie na tle gwiazdo-
zbioru Panny. Odnalezienie charakterystycznego koloru planety 
nie powinno być kłopotliwe przy bezchmurnym niebie. W jej 
zlokalizowaniu pomogą nam trzy gwiazdy: Arktur z Wolarza, 
Spika z Panny i Regulus z Lwa. W grudniu Mars przemieszczał 

się będzie mniej więcej po wyimaginowanej linii łączącej Spikę 
z Regulusem. Jako dodatkowy „punkt odniesienia” możemy wy-
korzystać linię łączącą Arktura ze Spiką, do której Mars „odbije” 
w styczniu, a którą przetnie w lutym.

Zima to również sezon na Jowisza. Największa planeta Ukła-
du Słonecznego dostępna będzie całonocnym obserwacjom 
niemal do końca stycznia. Co prawda w drugiej połowie lutego 
zachodzi jeszcze przed świtem, lecz to nadal znakomity czas na 
różnorakie obserwacje planety. Zwłaszcza że 4 stycznia Jowisz 
będzie w minimalnej odległości od Ziemi 4,21 AU, natomiast 
5 stycznia znajdzie się w opozycji. Więcej na temat obserwacji 
planety znajdą Państwo w części „Polecamy do obserwacji”.

Saturna w łunie wschodzącego Słońca można wypatrzeć 
już w drugim tygodniu grudnia. Być może planecie będzie to-
warzyszyła kometa ISON, jeśli przetrwa listopadowe bliskie 
spotkanie ze Słońcem. Tak czy inaczej, najbliższe trzy miesiące 
nie zapewnią wyśmienitych warunków obserwacyjnych Satur-
na, zwłaszcza dla astrofotografii. Planeta dostępna będzie wy-
łącznie w drugiej połowie nocy, górując jedynie około 22° nad 
horyzontem. 22 II spotka się z Księżycem w ostatniej kwadrze 
w odległości około 2°.

Z dnia na dzień będą się pogarszały warunki obserwacyj-
ne Urana i Neptuna. O ile przez grudzień i styczeń za pomocą 
teleskopów odnaleźć je można na wieczornym niebie, to Uran 
od połowy lutego będzie ginął w poświacie zachodu, a Neptun 
już na początku lutego zachodzi niedługo po Słońcu. Dokładne 
mapy położeń planet można znaleźć w Almanachu Astrono-
micznym Tomasza Ściężora.

Komety i meteory
Grudniowe niebo może stworzyć sprzyjające warunki na 

obserwacje nieuzbrojonym okiem dwóch komet. O C/2012 
S1 ISON słyszał już prawie każdy zainteresowany astronomią. 
Jeśli ten przybysz z rubieży Układu Słonecznego podczas przej-
ścia przez peryhelium nie odparuje, to możliwe, że jesienne 
wieczory dostarczą ciekawego widowiska. Być może stanie 
się widoczny warkocz komety rozpięty na kilka lub kilkana-
ście stopni na tle gwiazdozbiorów. W listopadzie wielu miło-
śników astronomii uwieczniło na zdjęciach warkocz komety 
ISON przed jej przejściem przez peryhelium. Więcej o samej 

Obserwując teleskopowo Jowisza mo-
żemy nawet w dość krótkim przedzia-
le czasu zaobserwować wyraźny ruch 
jego księżyców. Przykładowo, 9 grudnia 
w godz. 22.30 – 23.30 możemy być 
świadkiem znikania za tarczą planety 
Callisto a następnie po kilku minutach 
Europa wyłaniania się z drugiej strony. 
Niewiele później zobaczymy, jak Io mija 
się z Ganimedesem. 

Dysponując odpowiednio dużą aper-
turą teleskopu, będziemy mogli w tym 
czasie podziwiać na tarczy Jowisza jego 
słynną Wielką Czerwona Plamę
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grudzień 2013 — luty 2014     

komecie mogą Państwo przeczytać w artykule Michała Kusia-
ka na s. 56. 

Drugą z komet jest C/2013 R1 Lovejoy, którą może udać się 
wypatrzeć ponad 20° nad zachodnim horyzontem. Na początku 
miesiąca jej jasność wyniesie około 5 mag., ale z wieczoru na wie-
czór będzie spadać, wraz z wysokością komety nad horyzontem.

Z każdą kolejną grudniową nocą coraz wyżej widnieje gwiaz-
dozbiór Bliźniąt, a wraz z nim coraz lepiej staje się widoczny 
obszar radiantu Geminidów. Obiektem macierzystym tego 
roju jest planetoida 3200 Phaeton. W czasie jego maksimum 
aktywności, przypadającym na 13/14 grudnia, można się spo-
dziewać około 120 meteorów w ciągu godziny, wpadających 
w atmosferę z prędkością 35 km/s. Niestety w tym roku naj-
słabszych przelotów może nie udać się zauważyć, ze względu 
na świecący niedaleko Bliźniąt, bliski pełni, Księżyc.

Na 22 grudnia przypada maksimum aktywności Ursydów. Rój 
ten, związany z kometą 8P/Tuttle, nie należy do obfitych. Zwykle 
ilość obserwowanych zjawisk wynosi około 10 w ciągu godziny. 

Natomiast 4 stycznia zwiększy swą aktywność rój Kwa-
drantydów. Meteory z tego roju można obserwować od około 
27 grudnia. Za ich obiekt macierzysty uznaje się planetoidę 
2003EH. Obserwowane meteory wpadają w atmosferę z pręd-
kościami dochodzącymi do 43 km/s. W czasie styczniowego 
maksimum spodziewać się można około 35 przelotów w ciągu 
godziny. W przeciwieństwie do Geminidów Księżyc, krótko po 
nowiu, nie utrudni obserwacji.

Piotr Wychudzki

Więcej informacji:

MAGAZYN ASTRONOMICZNY
http://www.planetarium.olsztyn.pl/

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

ROCZNIK ASTRONOMICZNY  
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
http://www.igik.edu.pl/

Spójrz w niebo – asteryzmy

Lambda–lambda
W górnej części gwiazdozbioru Oriona możemy obserwo-

wać asteryzm zajmujący na nie bie obszar około 1° i składa-
jący się z kilku gwiazd tworzących kształt greckiej litery „λ”. 
Co ciekawe, najja śniejszym jego składnikiem jest widoczna 
w środkowej części zdjęcia gwiazda Meissa* (Heka) — λ Ori 
(+3,39 mag.) i stąd podwójna lambda w nazwie obiektu.

Dwie gwiazdy na dole zdjęcia to: z lewej φ2 Ori (+4,09 
mag.) i z prawej φ1 Ori (+4,39 mag.). W środkowej części od-
najdujemy również trzy słabsze, niemal iden tyczne gwiazdy, 
ułożone w regularną pionową linię. To od góry SAO 112926 
(+7,62 mag.), SAO 112923 (+7,46 mag.) i SAO 112922 
(+6,72 mag.). Na samej górze asteryzmu świeci gwiazda 
SAO 94671 (+5,60 mag.).

Współrzędne: α= 5h35m, δ = +9°52’ [2000.0].

Marek Substyk

je na przelatujące w pobliżu ciała kosmiczne. Ogromna siła 
grawitacji Jowisza doprowadziła do rozerwania jądra komety 
Shoemaker-Levy 9 na 21 części oraz zmiany ich orbit tak, że 
w 1994 roku wpadły do jowiszowej atmosfery, dostarczając 
astronomom okazji do obserwacji jednego z ciekawszych zja-
wisk kosmicznych, jakie udało się zaobserwować w Układzie 
Słonecznym. Zderzenia pozostawiły w atmosferze liczne ślady, 
które były obserwowane przez wiele teleskopów naziemnych 
i pozaatmosferycznych. Okazuje się, że podobne zdarzenia są 
w przypadku Jowisza względnie częste. W ostatnim pięcioleciu 
zaobserwowano trzy zderzenia. Miały miejsce 19 lipca 2009 r., 
3 czerwca i 20 sierpnia 2010 r. To ostatnie zjawisko zaobser-
wował japoński astronom amator (http://alpo-j.asahikawa-
med.ac.jp/kk10/j100820g2.wmv). Na marginesie, Mars 
w październiku 2014 roku prawdopodobnie uniknie zderzenia 
z kometą C/2013 A1. Planeta dostępna będzie wówczas ob-
serwacjom przez około godzinę po zachodzie Słońca, nisko nad 
południowo-zachodnim horyzontem. To jednak dopiero za rok. 
Przez najbliższe miesiące warto skupić się podczas pierwszej 
połowy nocy na obserwacjach Jowisza, a w drugiej można prze-
rzucić się na górującego Marsa.

Piotr Wychudzki

* Gwiazda λ Orionis jest układem wielokrotnym, w którym znajduje się 
ciasny układ ze składnikami o jasności 3,7 i 5,6m oraz typie widmowym 
O5, oddalonymi od siebie o 4,4′ łuku. W odległości 28,6′ znajduje się ko-
lejny składnik tego układu o jasności 11,2m oraz w odległości 78,3′ kolejna 
gwiazda o jasności również 11,2m.

λ Ori
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Obserwator Słońca

Bezpośrednio na stronie http://sosptma.astrowww.pl/ 
jest możliwość pisania i wysyłania raportu (zestawie-
nia miesięcznego). 

Możemy tego dokonać przy pomocy komputera przyłączo-
nego do sieci, tabletu czy nawet smartfona z systemem andro-
id 4.0. Oczywiście przedtem musimy zarejestrować się jako  
Obserwator i wypełnić pola Profil i O mnie. Poniżej przed-
stawiam krótką instrukcję, jak to wykonać.

Instrukcja wypełniania raportu
Po zalogowaniu jako obserwator wchodzimy do Profil 

i wpisujemy swoje dane osobiste a także dane dotyczące: 
teleskopu, powiększenia, używanego okularu oraz filtru. 
Dane te automatycznie zapiszą się w odpowiednim miejscu 
naszego raportu. W przeciwnym razie każdorazowo trzeba 
będzie uzupełniać te rubryki z naszymi danymi.

Podczas obserwacji w tabelce obok szkicu lub w brudno-
pisie zapisujemy: datę; czas uniwersalny – UT; dokładność 
obserwacji – t; widoczność – q; wiatr – w; seeing – S; liczbę 
grup północnych – gN; liczbę plam północnych – fN; liczbę 
grup południowych – gS; liczbę plam południowych – fS; ogó-
łem liczbę grup – g; ogółem liczbę plam – f; liczbę Wolfa R 
obliczoną ze wzoru R = 10g + f; liczbę półcieni z plamami 
– p; liczbę plam bez półcienia – s. Aktywność plamotwórczą 
obliczymy ze wzoru SN = 10p + s. Te dane będą nam po-
trzebne do prawidłowego wypełnienia naszego raportu. 

W profilu klikamy na Nowy raport. Otworzy się nam okien-
ko, w którym utworzymy swój raport zgodny z danym miesią-
cem. Przepisujemy dane zapisane podczas obserwacji do 
odpowiednich rubryk w naszym raporcie. Po każdym wpisaniu 
obserwacji klikamy na Zapisz. Wtedy jeszcze mamy możli-
wość edycji raportu. 

Dopiero po zakończeniu miesiąca klikamy na Wyślij. Po wy-
słaniu raportu nie możemy już go edytować, jedynie zobaczyć.

Życzę udanych obserwacji
Tadeusz Figiel

Poradnik

Jak wypełnić raport 
na stronie SOS PTMA

Raport
wrzesień– 

– październik 2013
Wzrost średniej aktywności Liczby Wolfa — 
R oraz liczby plamotwórczej — SN może 
świadczyć, że mamy do czynienia z fazą 
powrotnego maksimum plam Słonecznych.

Na poniższy wykres obrazujący aktywność 
Słońca za miesiąc wrzesień i październik 
złożyło się 240 obserwacji 11 obserwatorów. 
Są nimi: Wirkus Krystyna, Magdalena Zwo-
lińska, Jerzy Zagrodnik, Bańkowski Janusz, 
Demecki Paweł, Skorupski Piotr, Żywko 
Krzysztof, Czyżewski Karol, Figiel Tadeusz 
i zagraniczni obserwatorzy sekcji: Jimenez 
Cebrian oraz Yurij Zakharov. Wszystkim 
składam podziękowania.

Koordynator sekcji SOS PTMA,  
Tadeusz Figiel

Maksimum aktywności słonecznej
Jak długo obserwuję Słońce, a przeprowadziłem dotąd 5568 jego 

obserwacji, nie pamiętam tak niskiej aktywności słonecznej, która by 
w liczbie Wolfa wynosiła bez współczynnika 138 plam na tarczy sło-
necznej. Obecnie maksimum nastąpiło dnia 16 maja 2013 roku. W tym 
roku wszystkie dni obserwacyjne są bardzo zaniżone w stosunku do 
poprzednich lat, w których występowały maksima aktywności słonecz-
nej. I tak w moich obserwacjach w maju w liczbie Wolfa przeprowa-
dzone obserwacje wyglądają w dniach 01 – 54 plamy, 02 – 69 plam, 
05 – 76 plam, 06 – 68 plam, 07 – 62 plamy, 08 – 102 plamy, 09 – 67 
plam, 10 – 82 plamy, 11 – 90 plam, 14 – 110 plam, 15 – 106 plam i 16  
– 138 plam na tarczy słonecznej. Tutaj trzeba brać pod uwagę, że to są 
wyłącznie moje obserwacje przeprowadzone wizualnie przez mój re-
flektor o średnicy zwierciadła 114 mm, ogniskowej 500 mm i okularze 
lantanowym 12mm. Na pewno liczba zbiorowa wszystkich członków 
będzie inna, bo każdy obserwator ma inny instrument do obserwa-
cji Słońca. Dla przykładu podam aktywność w roku1991, 22 sierpnia 
wynosiła aż 325 plam na tarczy Słońca, a w późniejszych miesiącach 
danego roku nadal było bardzo dużo plam. W tym roku już w następ-
nych miesiącach liczba plam słonecznych jest mocno zaniżona. Co to 
oznacza, czas nam pokaże.

Jerzy Zagrodnik

Zdjęcie wykonano aparatem Nikon colpix P510 zoom 42× ogniskowa 
1000 mm powiększenie 41,6×
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Coraz mniej cieszy mnie słuchanie 
muzyki granej na żywo. Przyczyna 
jednak jest jak najbardziej poza-

muzyczna. Można by rzec – księżycowa: 
brak atmosfery…

Czasami winni są organizatorzy, cza-
sami publiczność, czasami samo jakoś 
tak wychodzi. Ot, proszę wyobrazić sobie 
koncert muzyki kameralnej, wymagającej 
skupienia odbiorców, zagrany w środku 
dnia podczas jakiegoś festynu rodzinne-
go. Głośne rozmowy przekrzykujących 
się przy piwie, rozbiegane wszędobylskie 
dzieci etc. Efekt szczególnie dotkliwie od-
czuwalny, gdy to jest właśnie TEN koncert, 
właśnie TEGO wykonawcy, dla nas przy-
najmniej WYDARZENIE roku. 

Pół biedy, jeśli koncert jest darmowy. 
Gorzej, gdy płacimy za bilet i to niemało. 
Takim wielkim rozczarowaniem był tego-
roczny koncert Dead Can Dance w So-
pocie. Trudno – mądry Polak po szkodzie. 
Następnym razem będę uważniej analizo-
wał czas (dzień, za jasno!) i miejsce (Ope-
ra Leśna to nie filharmonia) wydarzenia, 
zanim zakupię bilet. Dla przeciwwagi przy-
kład właściwego czasu i miejsca – koncert 
Józefa Skrzeka z okazji 540. rocznicy 
urodzin Mikołaja Kopernika i 40. rocznicy 
otwarcia Olsztyńskiego Planetarium pod 
kopułą tegoż planetarium.

A jak w takim kontekście wypadł za-
powiadany od dawna koncert „Planety” 
w Sali Kongresowej, któremu patronowa-
ła medialnie nasza „Urania”? Hm… nie 
było źle, mogło być lepiej. Brzmienie kil-
kudziesięcioosobowej orkiestry złożonej 
z młodych ludzi (Polska Orkiestra Sinfo-
nia Iuventus) – ekstra! Oczywiście to duża 
zasługa maestro dyrygującego zespołem 
(Zygmunt Rychert). Superstereofonicznie 

7 planet i ona jedna
Astronomia i muzyka

25.10.2013 r. w Sali Kongresowej PKiN odbyło się widowisko muzyczno-filmowe „Planetyˮ, 
które obejrzało blisko 3000 osób. Urania była patronem medialnym wydarzenia. Oto jedno ze 
zdjęć z koncertu

Patryzia Zish – młoda wokalistka obdarzona 
mocnym wyrazistym głosem, którym wypełniła 
drugą część konceru „Earthicaˮ

rozegrany chór w ostatniej części poświe-
conej Neptunowi (Chór Akademicki Poli-
techniki Warszawskiej) – rewelacja! Ra-
dość słuchania, niestety, zakłócał głośny 
szum wentylacji nad sceną i zbyt jaskra-
we oświetlenie (ustawione jakby pod ka-
mery, choć o transmisji w TVP Kultura nic 
nie słyszałem). Dzieci biegające w przej-
ściach były tylko drobnym dodatkiem do 
tego dyskomfortu. Zapewne przyciągnęła 
je do Kongresowej wizja zamiany tej no-
bliwej sali w największe na świecie plane-
tarium. Jednak rozpięty nad orkiestrą ki-
nowy ekran, na którym wyświetlano zdję-
cia planet ilustrowane dźwiękiem, nie był 
w stanie wywołać odpowiedniego efektu. 
Tym bardziej że jasne oświetlenie mocno 
psuło kontrast obrazów. 

Każdy utwór poprzedzał słowny ko-
mentarz streszczający obecną wiedzę 
astronomiczną na temat prezentowanego 
obiektu (red. Piotr Majewski i Jerzy Ra-
falski z Planetarium w Toruniu). Genialne 
było intro – animacja, w której Pałac Kultu-
ry i Nauki zamienia się w rakietę i po odpa-
leniu silników wznosi się na orbitę i dalej, 
ku planetom. 

Gustav Holst, jak wiadomo, swoje 
muzyczne planety ograniczył do tych tyl-
ko, które uwzględniano w horoskopach, 
a więc patrząc z geocentrycznego punktu 
widzenia. Zabrakło tej, dla nas najważ-
niejszej, trzeciej od Słońca – Ziemi. Przy-
znam, iż cały czas łudziłem się, że koncert 
nie zakończy się na Neptunie, że będzie 
jakiś bonus, tak jak na wstępie (startowi 
PKiN w Kosmos towarzyszyła grana na 
żywo muzyka Richarda Straussa spopula-
ryzowana w filmie Kubricka „Odyseja Ko-
smiczna 2001”). Liczyłem na niespodzian-
kę nawiązującą do tej jedynej, wyjątkowej 

planety na której żyjemy. Nic takiego jed-
nak nie nastąpiło.

Może z tego powodu szczególnego wy-
miaru nabrał o dwa dni późniejszy koncert 
w olsztyńskiej Katedrze św. Jakuba zaty-
tułowany „Earthica”. Projekt olsztyńskiego 
muzyka Grzecha Piotrowskiego, znanego 
z kooperacji z różnymi muzykami ze świa-
ta grającymi to, co często określa się mia-
nem „World Music”, był niczym brakujący 
element układanki! Miejsce koncertu na 
swój sposób podkreślało szczególny, sa-
kralny wymiar jedynej znanej nam planety 
obdarzonej fenomenem Życia. Jednak i tu 
udało się co nieco popsuć…

Zaczęło się od problemów z uru-
chomieniem rzutnika multimedialnego, 
a kiedy już udało się wyświetlić w tle wy-
konawców wspaniałe widoki Planety Zie-
mia, to szybko się okazało, iż ktoś się nie 
przyłożył i publiczność skazana była na 
oglądanie kilka razy w kółko tych samych, 
zapętlonych sekwencji. O przemyślanym 
doborze obrazów do utworów można 
było zapomnieć. Zamiast dzieci, tu z kolei 
przed wykonawcami uwijali się cały czas 
zawzięci fotoreporterzy.

Praktykowany gdzieniegdzie zwyczaj 
przypominania przed koncertami o wyłą-
czeniu telefonów komórkowych i nierobie-
niu zdjęć w trakcie nie jest taki głupi!

Jacek Drążkowski

PS Ktoś kiedyś powiedział, iż jak chce po-
słuchać w spokoju muzyki w dobrej jako-
ści dźwięku, to idzie do… Multikina. Coś 
w tym jest. Film „Grawitacja” nie dość, że 
obfituje we wspaniałe obrazy Kosmosu 
z orbity Ziemi (koniecznie oglądać w 3D!), 
to i daje przyjemność słuchania pięknych 
kompozycji Stevena Price’a. Widownia, 
wgnieciona w fotele, nie przeszkadza.
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Poczta ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawy

KONKURS FOTOGRAFICZNY  
Towarzystwo Izerskie oraz Instytut 
Astronomiczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego ogłaszają konkurs 

na najładniejsze zdjęcie komety zrobione w pięknej 
zimowej scenerii Gór Izerskich.

Szczegóły na stronie
http://www.towarzystwoizerskie.org/category/konkursy/

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

Szanowni Państwo
W numerze 4/2013 (766) 

„Uranii–Postępów Astronomii” 
zamieszczone zostały fotografie 
obłoków srebrzystych. Co do 
niektórych z nich mam poważne 
wątpliwo ści, czy przedstawiają 
rzeczywiście te najwyżej w atmo- 
sferze Ziemi występujące ob łoki. 
Trudno mi ocenić, w jakim stopniu 
fotografie te zostały „poprawione” 
bądź „upiększone” przez grafika 
redakcyjnego przygotowującego 
fotografie do druku. Biorąc pod 
uwagę jednak to, co widzę, sądzę 
że tak się mogło stać. Jak idzie 
o dane, jakie podano w artykule, 
dotyczące wykonania fotografii, 
brak niestety w kilku przy padkach 
momentu ich sfotografowania, co 
ma istotne znaczenie w identy-
fikacji tego, co przedstawiają te 
zdjęcia. Obłoki mezosferyczne 
(symbol: NLC), taka bowiem zo-
stała przyjęta nazwa międzyna-
rodowa tych najwyżej występują-
cych chmur w naszej atmosferze 
tworzących się na wysokości 
mezopauzy (około 82 km nad 
powierzchnią Ziemi), praktycznie 
są nie do zaobserwowania, gdy 
Słońce oświetla niżej położone 
warstwy atmosfery. Warunek 
poprawnej ich identyfikacji jest 
spełniony, gdy Słońce znajduje się 
co najmniej 6° i nie więcej niż 16° 
pod horyzontem, zaś najlepsze 
wa runki ich obserwacji występują, 
wg niektórych doświadczonych ob-
serwatorów, gdy jest ono pod hory-
zontem pomiędzy 8° a 14°. Z tego 
względu konieczna jest znajo mość 
dokładnego momentu obserwacji, 
oczywiście nie w czasie sztucz-
nym, jakim jest czas letni, ale tego 
chyba tłumaczyć astronomom nie 
muszę. Stąd bierze się wy żej po-
dane zastrzeżenie co do braku mo-
mentu wykonania fotografii, gdyż 
dokładny czas ich obserwacji jest 
głównym kryterium ich identyfikacji. 
Drugim kryterium jest ich barwa. 
Obłoki mezosferyczne, widoczne 
na tle ciemnego, nocnego nieba, 
mają charakterystyczny wygląd 
srebrzystego koloru sprawiającego 
wrażenie rozlanej rtęci.

Pisałem o zagadnieniach zwią-
zanych z tymi chmurami w artykule 
„Obłoki srebrzyste” zamieszczo-
nym w URANII nr XXXIX z wrześ-
nia 1968 r.

W swoim czasie, przez wiele lat 
problemem obłoków mezosferycz-
nych albo „obłoków srebrzystych”, 
jak je początkowo nazywano, zaj-
mowaliśmy się w zespole z dr. Ste-
fanią Kosibową i nieco później tak-
że dr. Jerzym Speilem (obydwoje 
pracow nikami Instytutu Geofizyki 
PAN). Z naszej inicjatywy powstała 
sieć obserwacyjna NLC utworzona 
głównie w oparciu o doświadczo-
nych obserwatorów sieci stacji 
meteorologicznych IMG W. Wy-
nikiem tych obserwacji jest m. in. 
wyznaczenie czę stości występo-
wania NLC nad Polską i szerokości 
geograficznych najczęstszej ich 
widzialności. Rezultaty tych ob-
serwacji były publikowane m. in. 
w Acta Universitatis Wratislawien-
sis, w Przeglądzie Geofizycznym 
oraz były przekazywane do Świa-
towych Centrów zbiorczych dla 
obłoków mezosferycznych w Tartu 
(Estonia), gdzie były one wysoko 
oceniane. Dla uczestników obser-
wacji NLC został przetłumaczony 
wydany w 1966 r. przez Specjalne 
Światowe Centrum Geofizyczne 
dla obłoków sre brzystych w Tartu 
należącym wówczas do Instytutu 
Fizyki i Astronomii Akademii Nauk 
Estońskiej SRR, „Podręcznik ob-
serwacyjny obłoków srebrzystych”, 
który w Polsce rozpowszechniony 
został w 1967 r.

[...] Moim zdaniem fotografia na 
okładce nie przedstawia obłoków 
mezosferycz nych, lecz podświe-
tlone przez znajdujące się pod 
horyzontem Słońce chmury tropo- 
sferyczne co najwyżej piętra śred-
niego – Altocumulus undulatus.

Fotografia na str. 28 u góry, 
wykonana 4 lipca, niewątpliwie 
przedstawia obłoki mezosferyczne, 
co wynika z ich wyglądu i głównie 
momentu wykonania zdję cia. Fo-
tografia dolna na tej samej stronie, 
z braku momentu wykonania 
zdjęcia może przedstawiać obłoki 
srebrzyste, o ile autor podałby czas 
ich wykonania, a czas ten mieściłby 
się w okresie położenia Słońca, 
jak wyżej podałem. Jednak jeśli 
kolor tych obłoków jest autentycz-
ny, szczególnie w dolnej części, to 
znaczne jest prawdopodo bieństwo, 
że nie są to obłoki mezosferyczne. 
Wykonana fotografia 10 czerwca, 
za mieszczona na stronie 29 u góry, 
prawdopodobnie przedstawia 

obłoki mezosferycz ne, aczkolwiek 
pewne wątpliwości budzi kolor 
nieba poniżej i powyżej obłoków 
(stąd m.in. moje wątpliwości co 
do ingerencji redaktora graficzne-
go). Wykluczona jest obecność 
mezosferycznych na fotografii ze 
s. 29 u dołu. Przy takiej pogodzie 
ich identyfikacja jest praktycznie 
niemożliwa. Piękna fotografia za-
mieszczona na stronach 30 i 31, 
dla której brak czasu wykonania 
oraz ich barwa powodują znaczną 
wątpliwość, raczej są to chmury 
troposferyczne.

Szanowni Państwo, proszę mi 
wybaczyć tę moją recenzję oma-
wianych foto grafii, jednak uważałem, 
że warto to zrobić dla uniknięcia 
pomyłek w przyszłości, gdyż może 
to wprowadzić w błąd czytelników.

Z serdecznym pozdrowieniem 
i życzeniem sukcesów edytorskich 
oraz do brych fotografii rzeczywi-
stych obłoków mezosferycznych.

Dr hab. em. prof. UWr  
Jerzy L. Pyka

Red.: Szanowny Panie Profesorze, 
bardzo dziękuję za wnikliwą analizę 
tematu NLC i prezentowanych 
zdjęć. Jako osoba odpowiedzialna 
za przygotowanie tego materiału 
zapewniam, iż moja ingerencja 

w przygotowanie zdjęć do druku 
jest minimalna i kolorystyka zdjęć 
niewiele odbiega od dostarczonych 
oryginałów cyfrowych. Pytałem 
również autorów o to, czy „popra-
wialiˮ kolory, ale dostałem odpo-
wiedź negatywną. Z pokorą przyj-
muję łajanie za brak konsekwencji 
w podawaniu czasu wykonania 
zdjęć – mea culpa! Niestety, często 
sami autorzy zapominają sprecy-
zować podany czas lub odsyłają 
mnie do danych zawartych w pliku 
cyfrowym (EXIF), nie wiedząc, 
że przesłane zdjęcia przeszły już 
u nich proces obróbki usuwający 
te informacje.

Po zweryfikowaniu czasów 
wykonania zdjęć budzących Pań-
skie wątpliwości i rozmowach 
z autorami śmiem jednak twierdzić, 
że wszystkie zdjęcia zawierają ob-
razy NLC, aczkolwiek nie zawsze 
w czystej postaci. Uzasadnieniem 
takiego stanowiska niech będzie 
poniższe zdjęcie panoramiczne 
pochodzące z podobnej sesji fo-
tograficznej co zdjęcie na okładce 
Uranii 4/2013. Patrząc na nie, 
można sobie wyobrazić, jak mylące 
może być ujęcie będące drobnym 
wycinkiem tej całości.

Z wyrazami szacunku
Jacek Drążkowski
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Zdjęcie obłoków mezosferycznych (NLC) wykonane w okolicach Janowca. 9 lipca 2013 r., godz. 20.57 UTC. Panorama powstała ze złożenia 6 kadrów
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Sky-Watcher Virtuoso
— poręczny teleskop i głowica fotograficzna

W połowie października 2013 r. odbyła się w Warsza-
wie zorganizowana przez firmę Delta Optical prezen-
tacja nowego teleskopu Sky-Watcher Virtuoso, na 
którą zaproszono media branżowe, w tym „Uranię”. 

Zaprezentowany sprzęt jest ciekawą propozycją dla początkują-
cych miłośników astronomii. Może być też przydatny dla amato-
rów fotografii i filmowania, niekoniecznie astronomicznego.

Zestaw Sky-Watcher Virtuoso posiada dwa elementy: nie-
wielki teleskop oraz automatyczny montaż (głowicę). Teleskop 
został wykonany w systemie Maksutowa-Cassegraina, dzięki 
czemu ma bardzo poręczne wymiary. Średnica teleskopu wynosi 
90 mm, a długość ogniskowej 1250 mm. Zestaw zawiera dwa 
okulary o ogniskowych 25 mm i 10 mm, dające powiększenia 
50× i 125×. Parametry teleskopu pozwalają na obserwacje 
Księżyca, planet, pasów na Jowiszu, pierścieni Saturna, czap po-
larnych Marsa, jaśniejszych gromad.

Drugi element zestawu — montaż, to interesująca konstruk-
cja, stanowiąca zaawansowany system precyzyjnych silników 
krokowych oraz podwójnych enkoderów osi, opatentowany przez 
firmę Sky-Watcher. Montaż jest azymutalny i potrafi śledzić ruch 
obiektów astronomicznych dzięki ruchom w dwóch osiach. Moż-
na nim sterować za pomocą przycisków zamieszczonych na 
obudowie, współpracuje także z pilotem SynScan AZ oraz ze 
sterownikiem SynScan Tour, wtedy ma nieco większe możliwości 
zdefiniowania trybów pracy oraz możliwość współpracy z bazą 
danych kilkudziesięciu tysięcy obiektów astronomicznych.

Montaż wyposażono dodatkowo w mocowanie dla aparatu fo-
tograficznego, dzięki czemu można wykorzystać go jako przeno-
śny, automatyczny statyw do robienia zdjęć lub kręcenia filmów. 
Można dzięki niemu wykonywać sekwencje czasowe (timelapse) 
oraz nagrywać filmy z płynnym prowadzeniem. Można też cyklicz-
nie fotografować kilka obiektów, w prosty sposób programując 
wcześniej miejsca, w które głowica ma się skierować (maksymal-
nie 6). Mamy również możliwość fotografowania panoramiczne-
go 360 stopni.

Jest to konstrukcja bardzo mobilna. Teleskop razem z monta-
żem waży około 5 kg (teleskop 1,45 kg, montaż 3,7 kg). Do za-
silania służą baterie lub akumulatorki AA , można też stosować 
zewnętrzny zasilacz 12 V.

Kilka dodatkowych uwag. Do wygodnego korzystania ze Sky-
-Watcher Virtuoso jako teleskopu obserwacyjnego warto po-
siadać statyw fotograficzny (z gwintem 3/8 cala), aby umieścić 
na nim montaż. Pilot SynScan AZ niestety nie wchodzi w skład 
zestawu. Trzeba zaznaczyć też, że montaż nie nadaje się do wy-
konywania fotografii obiektów astronomicznych przy stosowaniu 
bardzo długich ekspozycji z powodu tzw. rotacji pola (cecha ta 
dotyczy wszystkich montaży azymutalnych).

Na podstawie samego pokazu urządzenia nie jesteśmy w sta-
nie ocenić jakości wykonania elementów optycznych, ale pre-
zentacja teleskopu zrobiła na nas dobre wrażenie, szczególnie 
w kontekście ceny (890 zł) w stosunku do oferowanych możli-
wości. Teleskop może być atrakcyjnym prezentem gwiazdkowym 
dla początkujących miłośników nocnego nieba albo amatorów 
fotografowania i filmowania.
Zalety:
— zajmuje mało miejsca,
— łatwy do przenoszenia,
— teleskop i głowica fotograficz-
na w jednym,
— cena w stosunku do możli-
wości,
— zasilanie bateriami lub aku-
mulatorkami AA.

Wady:
— dla wygody użytkowania wy-
maga dokupienia statywu,
— pilot SynScan AZ nie wchodzi 
w skład zestawu,
— nie nadaje się do bardzo dłu-
gich ekspozycji obiektów astro-
nomicznych,
— ruch głowicy w najszybszym 
trybie jest trochę głośny, co 
może być wadą przy przy filmo-
waniu.

Krzysztof Czart

Sprzęt optyczny
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TEOLOGIA 
KOSMOLOGII?

Najnowsze i trochę starsze książki Michała 
Hellera, czyli młodzi intelektualiści  
o poglądach swoich trochę starszych kolegów

PRZED I PO EINSTEINIE 
Karolina Sędziak

Z książkami Michała Hellera zetknęłam się, rozpoczy-
nając studiowanie fizyki teoretycznej. Ksiądz profe-
sor Michał Heller jest jednocześnie uczonym, filozo-

fem i teologiem. Jako pierwszy Polak został w 2008 roku 
laureatem Nagrody Templetona.

Zawarte w książkach Hellera przemyślenia dotyczące filo-
zofii przyrody ukazują filozofię jako inspirację do tworzenia 

nowych teorii i prowadzenia ba-
dań naukowych w celu znalezie-
nia odpowiedzi na fundamentalne 
pytania. Filozofia kosmologii, jak 
sam autor przyznaje, jest tylko 
wprowadzeniem do zagadnień 
kosmologicznych. Podejmowane 
problemy poprzez pokaźną ilość 
przypisów odsyłają zaintereso-
wanych czytelników do dodat-
kowej literatury na dany temat. 
W książce poruszane są proble-
my filozoficzno-światopoglą-
dowe i kosmologiczne, z jakimi 
borykali się naukowcy. Poka-
zuje, jak pojęcie Wszechświata 
ulegało ewolucji na przestrze-

ni wieków od starożytności po czasy no-
wożytne. Przedstawia, jak wyciąganie wniosków z teorii i do-
świadczeń prowadzi zarówno do dyskusji filozoficznych, jak 
i o charakterze fizycznym. Prof. Heller poprzez nakreślenie tła 
historycznego obrazuje niełatwą ścieżkę, usianą paradoksami, 
z jakimi musiała się zmierzyć kosmologia, aby stać się na-
uką. Patrząc z perspektywy czasu, możemy zrozumieć, czemu 
dany model kosmologiczny miał szansę się rozwinąć, a inne 
koncepcje nie miały racji bytu i pozostały tylko ciekawostka-
mi historycznymi. 

Czytając tę książkę, po raz kolejny spotykam się z charak-
terystycznym podziałem czasowym na „przed” i „po” Einstei-
nie. Dla współczesnej fizyki i kosmologii jest to najtrafniej-
szy wybór, ponieważ dokonania Alberta Einsteina są bardzo 
znaczące. Heller dotyka zagadnień nierozwiązanych po dzień 
dzisiejszy, związanych z zakresem kosmologicznej ekstrapo-
lacji oraz początkiem Wszechświata, poruszając problem oso-
bliwości początkowej. W niezwykle ujmujący sposób autor 
pokazuje, że fizyka i filozofia zazębiają się, gdy dochodzimy 

do wyjaśnienia naszego istnienia — początku Wszechświata. 
Po lekturze „Filozofii kosmologii” można dojść do wnio-

sku, że książki Michała Hellera nie są dla każdego, co wcale 
nie znaczy, że ktoś nie może ich czytać. Z jednej strony nie 
da się zrozumieć filozofii kosmologii bez znajomości współ-
czesnej fizyki, z drugiej strony może to stanowić dla laika 
przyczynek do rozpoczęcia studiów nad fizyką w kontekście 
kosmologii. Autor bowiem wprowadza czytelnika w świat, 
gdzie czytelnik bardziej lub mniej świadomie musi zacząć 
zadawać sobie pytania, czasem nietrywialne, wynikające 
z chęci zrozumienia otaczającego go świata. Książka niesie 
przesłanie, że osoby znające i fascynujące się pięknem fizyki 
z natury swej rzeczy są filozofami! 

Reasumując, ks. prof. Michał Heller w swojej książce 
w sposób bardzo ciekawy przedstawił historię i ewolucję 
filozofii kosmologii na przestrzeni dziejów. Poruszana pro-
blematyka zachęca czytelnika do głębokich refleksji, prze-
myśleń filozoficznych i dociekań związanych z kosmologią 
(Wszechświatem) i jej przyszłością, dlatego naprawdę warto 
po nią sięgnąć. 

Michał Heller, Filozofia kosmologii,  
Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 150

LEKTURA OBOWIĄZKOWA
Kamil Bonna

Propozycje łączenia refleksji fi-
lozoficznej i teologicznej ze 
współczesną nauką stanowią 

znakomitą intelektualną przygodę 
dla czytelników zainteresowanych 
każdym z tych tematów. Przygodę 
tym ciekawszą, ponieważ napisaną 
przez znakomitych autorów, wybit-
nych intelektualistów i profesorów 
— księdza Michała Hellera oraz 
arcybiskupa Józefa Życińskiego.

Ich wspólne dzieło, Pasja wie-
dzy, to zbiór osiemnastu esejów, 
których zróżnicowaną tematykę 
łączy wspólny motyw — pasja 
poznawcza człowieka. Autorzy 
podzielili je na cztery części: 
Pasjonaci, Wokół ewolucji, Nauka a filozofia oraz Nauka 
a teologia.

Część pierwsza traktuje o wybitnych umysłach — na-
ukowcach i filozofach działających pod koniec XIX oraz 
w XX wieku. Autorzy w zwięzły sposób przedstawiają 
ich poglądy kładąc nacisk na uwarunkowania społeczno-
-psychologiczne oraz „atmosferę filozoficzną” panującą 
za życia myślicieli. Nie wyrażają oni swoich stanowisk 
filozoficznych w sposób bezpośredni, starają się za to na-
kreślić ówczesną problematykę metafizyczną, co w mojej 
opinii jest dużą zaletą dzieła. Taki sposób przekazu czytel-
nik może odnaleźć w każdym eseju M. Hellera i J. Życiń-
skiego. Autorzy w wielu miejscach decydują się jednak na 
komentarz, dotyczący danego nurtu, który nie ma na celu 

 nie tylko teleskopyBiblioteka, czyli...
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wskazywania jednej drogi, a jedynie uwidacznia i podkre-
śla najistotniejsze cechy i wartościowe założenia danej my-
śli filozoficznej. 

Część druga składająca się z trzech esejów abp J. Życiń-
skiego dotyczy zagadnienia ewolucji. Jej celem wydaje się 
być nakreślenie wzajemnego stosunku teologii i teorii ewo-
lucji. Można odnieść wrażenie, że autor uprawia ostrożną 
apologetykę, która w moim odczuciu nie za bardzo pasuje 
do zbioru esejów dotyczących pasji poznawczej. 

Części trzecia i czwarta koncentrują się wokół wzajem-
nych stosunków nauki z filozofią i teologią. Poruszane są 
w nich takie problemy jak matematyczność przyrody, episte-
mologia nauki, tautologiczność logiki i historia wzajemnych 
relacji teologii z przyrodoznawstwem. Problematyka tych 
esejów jest niezwykle interesująca, a ich analizę cechuje 
duży dystans i intelektualna ścisłość. Wielopoziomowy spo-
sób rozumowania autorów sprawia, że w przejrzysty sposób 
oddzielają oni nieistotną osnowę danego zagadnienia od sed-
na jego problematyki. 

Wielką zaletą myśli filozoficznej M. Hellera i J. Życiń-
skiego jest umiejętność całościowej analizy i szerokiego 
spojrzenia na wspólną problematykę płaszczyzn filozofii, 
nauki i teologii. Autorzy potrafią ukazać w logiczny i ścisły 
sposób głęboko ukryte podobieństwa między poznaniem ra-
cjonalnym i empirycznym a poznaniem filozoficznym i teo-
logicznym, które wynika z analizy epistemologicznego pro-
blemu metodologii naukowej. Tłem refleksji filozoficznych 
jest ukazywanie, w jaki sposób pragnienie wiedzy prowadzi-
ło ludzi do szukania prawdy o otaczającej ich rzeczywistości. 
Wybór problematyki, pozwalającej snuć refleksje dotyczące 
pasji poznawczej jest trafny, choć szkoda, że zabrakło za-
gadnień z zakresu antropologii filozoficznej, która mogłaby 
być doskonałym polem do rozważania kwestii podobieństw 
i różnic metod poznawczych człowieka. 

Dzieło M. Hellera i J. Życińskiego należy uznać za wyjąt-
kowe i godne polecenia, bowiem pozwala czytelnikowi na 
zauważenie głębokiej filozofii, która kryje się za formami 
poznania człowieka. Czytelnik może przekrojowo spojrzeć 
na metody poznawcze wraz z ich ograniczeniami. Zdecydo-
wanie jest to pozycja obowiązkowa w księgozbiorze każde-
go intelektualisty. 

Michał Heller, Józef Życiński,  
Pasja wiedzy. Między nauką a filozofią,  

Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2009, s. 288

BEZ WZAJEMNYCH ROSZCZEŃ
Bartosz Migała

Książka Bóg i nauka jest wywiadem rzeką, który prze-
prowadził w Tarnowie Giulio Brotti z księdzem profe-
sorem Michałem Hellerem. Osoba profesora Hellera 

zdaje się być szalenie interesująca. Jest on równocześnie księ-
dzem, a więc osobą głęboko wierzącą, jak i teologiem, filozo-
fem, a przede wszystkim fizykiem i kosmologiem, dla którego 
racjonalne rozumowanie to narzędzie pracy. Jest to połączenie 
dla większości osób zaskakujące, a jeśli mam być szczery, dla 
mnie wręcz egzotyczne. Dlaczego? Istnieje powszechne prze-
konanie, że pomiędzy nauką a szeroko pojętą wiarą występuje 
permanentny konflikt. Jest on tematem przewodnim rozmo-
wy, w której ksiądz Heller prezentuje współczesny stan relacji 

między dyskursem naukowym a religijnym. Kreśli przy tym 
panoramę problematyki, nad jaką pochyla się w dzisiejszych 
czasach ludzka myśl naukowa i filozoficzna.

Nie można zapominać o istotnej roli Pana Giulio Brottiego, 
który miał swój wkład w ostateczny kształt recenzowanej po-
zycji — polskie wydanie jest tłumaczeniem ubiegłorocznego 
wydania książki we Włoszech. To on nadawał tempo i wska-
zywał kierunek rozmowy. Stawiane przez niego pytania obej-
mowały szeroki kontekst historyczny, filozoficzny i nauko-
wy. Ponadto doskonale komponowały się z kompetencjami 
rozmówcy, a przez to stworzyły solidny fundament pod ich 
wspólne dzieło.

Treść samego wywia-
du jest szalenie interesująca. 
Wszakże dotyczy ona kwestii 
dla nas fundamentalnych — 
nauki i religii. Jest to tematyka 
niezwykle jaskrawa, budząca 
emocje, a ponadto wszech-
obecna w ludzkiej cywilizacji. 
Heller mówi o tej delikatnej 
problematyce z wielkim wyczu-
ciem i intelektualnym taktem. 
Nie faworyzuje argumentów 
żadnej ze stron i nie polemizu-
je z faktami. Swoje stanowisko 
prezentuje w sposób stonowany 
i pozbawiony roszczeń. Stara się 
przy tym pozostać obiektywny, 
intelektualnie uczciwy i racjo-
nalny wobec dyskutowanych wątków. Kilka zaskakujących, 
ale naprawdę sensownych i intelektualnie atrakcyjnych argu-
mentacji, w racjonalny sposób łączyło oba zwaśnione światy. 
W połączeniu z bogatym kontekstem historycznym, prezen-
towane konflikty często bardziej przypominały duże nieporo-
zumienia niż ideologiczne bariery nie do sforsowania. Trzeba 
zaznaczyć, że wszystko było to utrzymane w temperaturze 
merytorycznych rozważań, które nie mają nic wspólnego z go-
rączką, obserwowaną tak często w debacie publicznej. 

Szkoda, że w rozmowie zabrakło refleksji filozoficznej nad 
tą częścią nauk przyrodniczych, które zajmują się człowie-
kiem samym w sobie. Doskonale rozumiem, że ks. Heller jest 
fizykiem a nie biologiem czy neurologiem. Pominięcie takich 
wątków jak istnienie wolnej woli czy genetyka, czyni, że roz-
mowa wydaje się wręcz niekompletna. 

Książka jest zapisem rozmowy dwóch szeroko wykształ-
conych ludzi, którzy swobodnie operują językiem zarówno 
nauki, jak i filozofii. Ja czytałem ją z perspektywy osoby, 
która studiuje fizykę. Sądzę, że w dzisiejszych czasach chyba 
faktycznie występuje duży rozłam pomiędzy naukami przy-
rodniczymi a religią. Z kolei dzisiejsze społeczeństwo jest 
tak ukształtowane, że na piątym roku studiów ścisłych trud-
no byłoby komukolwiek zadać pytanie o opinię w tej kwestii. 
Jestem przekonany, że tego typu książki, wyrażające zdanie 
człowieka na co dzień trudniącego się nauką w jej najbardziej 
fundamentalnej postaci i będącego równocześnie osobą głę-
boko wierzącą, reprezentantem wielomilionowego kościoła, 
są niezwykle ciekawe i intelektualnie istotne. 

Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu.  
Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim, Copernicus Center 

Press 2013, s. 245
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Statystyczny  
miłośnik astronomii

W numerze „Uranii” 6/2012 znajdo-
wała się ankieta dla Czytelników 
— chcieliśmy poznać Waszą 
opinię na temat „Uranii” kolo-

rowej”, czyli numerów, które ukazały się od 
początku 2012 r. Ankietę można było również 
wypełniać poprzez naszą stronę internetową. 
Zastanawialiśmy się, na ile odpowiedzi może-
my liczyć, okazało się, że odzew Czytelników 
był wspaniały — otrzymaliśmy prawie 170 
ankiet. Do wielu ankiet były dołączone cenne 
komentarze i uwagi, których część opubliko-
waliśmy w numerach 1/2013 i 2/2013. Te-
raz podsumowujemy wyniki „statystycznie”. 
W niektórych przypadkach podane wyniki 
nie sumują się do 100%, gdyż nie wszyscy 
ankietowani udzielili odpowiedzi na każde 
z pytań. Było też kilka pytań z możliwością 
zaznaczenia jednocześnie kilku odpowiedzi, 
stąd z kolei w innych miejscach wyniki dające 
po zsumowaniu ponad 100%.

Jak zatem wygląda statystyczny Czytelnik 
„Uranii”? Jest to osoba w wieku 41 lat, miesz-
kająca w dużym mieście. Jest stałym czytel-
nikiem od 15 lat, nabywającym czasopismo 
w prenumeracie. Korzysta z internetu, ale nie 
porzuca czytania książek (czyta chociaż jed-
ną książkę astronomiczną w roku) ani czaso-
pism (oprócz „Uranii” czyta także różne inne 
tytuły popularnonaukowe). Posiada sprzęt 
optyczny w postaci lornetki lub teleskopu. 
W swojej lub sąsiednich miejscowościach 
zna siedmiu innych miłośników astronomii.

Jak nas oceniacie? Nadspodziewanie do-
brze. W szkolnej skali ocen od 1 do 6 otrzy-
maliśmy piątkę, i to właściwie we wszystkich 
aspektach — oceny ogólnej (średnia z ocen 

Podsumowanie ankiet wśród Czytelników Uranii

5,13), oceny za teksty (4,90) i za szatę gra-
ficzną (5,19). Dziękujemy za tak wysoką oce-
nę, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, 
że pewne rzeczy powinniśmy poprawić.

Przy bardziej szczegółowej ocenie mate-
riałów najwyższe oceny uzyskały artykuły po-
pularnonaukowe o współczesnej astronomii 
(piątka z plusem — średnio 5,22) oraz działy 
„Polecamy do obserwacji” (5,19) i „Spójrz 
w niebo” (5,17). Najniższą ocenę ma krzy-
żówka, ale nadal jest to ocena dobra (4,06). 

W „Uranii” staramy się maksymalnie róż-
nicować materiały w każdym numerze, za-
równo pod względem doboru tematów, jak 
i trudności tekstów. Wyniki ankiety potwier-
dzają, że to właściwa droga. Nie ma działu 
lub tematu, który nie wzbudzałby zaintere-
sowania chociaż pewnej grupy czytelników. 
Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się 
relacje z imprez (3,62) i staramy się je ograni-
czać, ale całkowicie nie zrezygnujemy, gdyż 
czasopismo powinno także spełniać rolę do-
kumentowania wydarzeń i informowania, co 
się dzieje w społeczności astronomicznej. 
Najwięcej osób oczekuje kalendarza astro-
nomicznego (4,96) i poradnika obserwatora 
(5,08) oraz ciekawostek (4,97) i astrofotogra-
fii (4,83). Jeśli chodzi o konkretne dziedziny 
badań Kosmosu, to bardzo trudno wskazać 
faworyta, wszystkie wymienione w ankiecie 
zakresy tematyczne otrzymały średnie oceny 
poziomu ich pożądania w „Uranii” powyżej 
czwórki. Najwięcej zwolenników mają tema-
ty takie jak „Droga Mleczna i galaktyki” oraz 
„Układ Słoneczny”, ale ich przewaga nad 
pozostałymi zagadnieniami jest naprawdę 
niewielka.

Z ankiety można wywnioskować, że pa-
sjonat danej dziedziny będzie z dużym praw-
dopodobieństwem czytał wszystkie dostępne 
czasopisma poświęcone jego hobby, o ile tyl-
ko pozwolą mu na to finanse. Kilka lat temu 
podobne wnioski prezentowała podczas jed-
nej z konferencji redakcja „Sky & Telescope”, 
przy porównaniu w stosunku do swojego 
największego konkurenta, czyli „Astronomy”. 
W odpowiedziach naszej ankiety pojawiały 
się dość często tytuły „Astronomia Ama-
torska” (17%) oraz „Vademecum miłośnika 
astronomii” (16%). Z czasopism popularno-
naukowych o bardziej ogólnym podejściu, 
wśród odpowiedzi zdecydowanie królują 
„Wiedza i Życie” (39%) oraz „Świat Nauki” 
(26%). Z zagranicznych czasopism najwięcej 
osób czyta także „Sky & Telescope” (5%). 
Ogólnie 74% osób czyta co najmniej jeden 
inny tytuł popularnonaukowy oprócz „Uranii”.

Wydawcy książek narzekają na spadają-
ce czytelnictwo, ale astronomicznemu hobby 
chyba to na razie nie grozi. Co najmniej jedną 
książkę astronomiczną w ciągu ostatniego 
roku przeczytało aż 79% ankietowanych. Co 
więcej, zakup książki o Kosmosie w ciągu 
najbliższego roku deklaruje połowa naszych 
Czytelników (51%).

Wśród współczesnych mediów coraz moc-
niejszą pozycję zdobywa internet, nie mogło 
więc zabraknąć pytań na jego temat. Interne-
towe fora dyskusyjne o astronomii odwiedza 
równo połowa uczestników ankiety, przy czym 
najczęściej więcej niż jedno, natomiast z por-
tali astronomicznych korzysta jeszcze więcej 
osób (74%) — tutaj również zazwyczaj wię-
cej niż z jednego. Co ciekawe, na pierwszej 
pozycji ciągle jest Astronomia.pl, mimo braku 
aktualizacji już od pewnego czasu — aż 31% 
ankietowanych deklaruje, że odwiedza ten 
portal, natomiast drugi w kolejności jest Astro-
net.pl z 18% odwiedzających.

Pytaliśmy także o przynależność do orga-
nizacji astronomicznych. Co czwarta osoba 
należy do stowarzyszenia lub klubu astro-
nomicznego (25% odpowiedzi). Część osób 
kiedyś należała, ale obecnie zrezygnowała 

Rys. 1. Najpopularniejsze internetowe fora astronomiczne. Wykres przedstawia odsetek ankie-
towanych, którzy odwiedzają dane forum

Wśród uczestników ankiety, którzy 
podali swoje dane adresowe, rozlo-
sowaliśmy 10 parasoli „Uranii”. Otrzy-
mają je: Piotr Idzik ze Świdnika, Ja-
nusz Kabza z Kęt, Anna Kapuścińska 
z Gliwic, Renata Karoń z Wodzisławia, 
Grzegorz Kawecki z Katowic, Sylwe-
ster Kraśnicki ze Strzelina, Wojciech 
Skałuba z Niemodlina, Józef Światłoń 
z Wrocławia, Ewa Tkaczyk-Klekociń-
ska z Człuchowa oraz Józef Wydmań-
ski z Krakowa.
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z tej formy realizacji swojego hobby. Najpopu-
larniejszą organizacją jest PTMA (16%). Jako 
jeden z problemów dotyczących zrzeszania 
się w organizacjach o zasięgu krajowym, 
ankietowani wskazują trudności techniczne 
w opłacaniu składek, co można rozumieć 
jako brak możliwości ich opłacenia metodami 
popularnymi w XXI wieku, takimi jak banko-
wość elektroniczna, karty płatnicze czy telefo-
ny komórkowe. Podobną tendencję widzimy 
przy prenumeratach „Uranii” — coraz więcej 
prenumerat jest opłacanych za pomocą na-
szego sklepu internetowego (http://sklep.pta.
edu.pl), zamiast tradycyjnymi przelewami.

Tematem bardzo związanym z organi-
zacjami są obozy astronomiczne. 23% mi-
łośników astronomii uczestniczyło w ciągu 
ostatnich pięciu lat w zlotach i obozach astro-
nomicznych, przy czym najpopularniejszy jest 
zlot OZMA (8%).

Zrzeszanie się to jedna kwestia, ale co 
z najbliższą okolicą, sąsiadami, znajomymi? 
Ilu innych podobnych pasjonatów ze swojej 
lub sąsiednich miejscowości zna dany mi-
łośnik astronomii? Prawdopodobnie nikt nie 
jest w stanie odpowiedzieć wiarygodnie na to 
pytanie, być może to dobry temat do zbada-
nia w pracy magisterskiej z socjologii. W na-
szej ankiecie zadaliśmy jedno pytanie na ten 
temat. Średnia z odpowiedzi wskazuje liczbę 
siedmiu osób, jednak najczęściej pojawiają 
się mniejsze liczby znajomych, typu jedna, 
dwie lub trzy osoby. Wielkość zwana w sta-
tystyce medianą (wartość powyżej i poniżej 
której jest jednakowa liczba obserwacji) daje 
wynik dwóch osób.

Średnia wieku, w którym nasi Czytelnicy 
zaczęli interesować się astronomią to 15,5 
roku. Mediana wynosi 13 lat, a najmłodszy 
zadeklarowany wiek 4 lata. Nie oznacza to, 
że astronomią nie można zacząć się intereso-
wać w dorosłym życiu, było trochę odpowie-
dzi wskazujących na 40 lat. Jeden z Czytelni-
ków zainteresował się Kosmosem w wieku 50 
lat. Szczegółowy rozkład odpowiedzi prezen-
tujemy na wykresie.

Sprawdziliśmy także świadomość wśród 
miłośników astronomii różnych projektów 
związanych z naszą dziedziną (w badaniach 
marketingowych miernik tego typu nazywany 

Rys. 3. Znajomość wybranych projektów astronomicznych (jaki jest procent osób, które sły-
szały o danym projekcie)

Rys. 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie: ile miałeś lat, gdy zacząłeś interesować się astronomią

jest „wspomaganą znajomością marki”). Py-
taliśmy tylko o kilka wybranych, gdyż inaczej 
lista byłaby zbyt długa. Najbardziej rozpozna-
walny okazał się nasz polski projekt OGLE, 
prowadzony przez warszawskich astrono-
mów — kojarzy go aż 80% osób. Niewiele 
mniejszą rozpoznawalność mają duże euro-
pejskie organizacje zajmująca się badaniami 
Kosmosu — Europejska Agencja Kosmiczna 
(ESA), do której Polska przystąpiła w 2012 
roku (76%) oraz Europejskie Obserwato-
rium Południowe (ESO), o przystąpienie do 
którego starania nadal trwają (74%). O pro-
jekcie Ciemne Niebo słyszało 67% osób, 

Galaktyczne Zoo uzyskało wynik 52%, Sola-
ris 44%, Globe at Night 37%, a o możliwo-
ści przekazania 1% podatku na astronomię 
(Astroprocent) wie 30% badanych.

Na zakończenie kilka dodatkowych cieka-
wostek. Sporo osób posiada sprzęt optyczny 
do obserwacji nieba. W przypadku 59% jest 
to lornetka, 49% ma mały teleskop, a 32% te-
leskop o średnicy ponad 15 cm. 86% osób wi-
działo na niebie Drogę Mleczną, 65% widzia-
ło kometę poprzez teleskop, a 55% gołym 
okiem. Dwie trzecie ankietowanych (67%) 
deklaruje, że chociaż raz było w planetarium.

Krzysztof Czart
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relaks krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
4/2013: 
Poziomo: 3. KOSMODROM, 5. NASA, 6. REESE, 9. KORONOGRAF, 11. ED-
DINGTON, 14. IRVINE, 15. OBŁOKI, 16. PARKES
Pionowo: 1. SOLARIS, 2. AMS, 3. WASIUTYŃSKI, 4. METEOROID, 7. RENT-
GENOWSKI, 8. URAN, 10. INTEGRAL, 12. ELIPSA, 13. RYBY.
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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 14. Na rozwiązania czekamy 
do końca stycznia 2014 r. Osoby nie będące prenumeratorami 
„Uranii–PA” muszą dołączyć do rozwiązania kupon umieszczony 
w lewym górnym rogu tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać 
rozwiązania drogą elektroniczną na adres: urania@pta.edu.pl. 
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie książki 
o tematyce astronomicznej.

W „Uranii–PA” nr 4/2013 zamieściliśmy krzyżówkę, której 
rozwiązaniem jest hasło OPTYKA ADAPTYWNA. 
Nagrody książkowe wylosowali Jerzy  

Burghardt z Chorzowa i Adam Migulski z Jasienia.  
Nagrody zostaną wysłane pocztą.

Jaki kraj, taki teleskop...

  1. Na ziemi i w pobliżu Jowisza
  2. Obserwował 2-metrowy meteoroid
  3. Ojczyzna wiceprezydenta Międzynarodowej Unii Astronomicznej
  4. Mówi się, że są jak koty
  5. Jonowy lub pyłowy
  6. Toruński Festiwal Światła
  7. Lokalizacja sierpniowego obozu astronomicznego nad zalewem
  8. Ciekawość na Czerwonej Planecie
  9. Siedem sióstr
10. Bogdan z duszą i sercem
11. Japoński odkrywca nowej
12. Nowość od Sky-Watchera
13. Kierujący projektem The World At Night
14. Rezerwat przyrody z meteorytem w nazwie

Wyniki konkursu "Moc Klasyki – Planety"
W dniach 23.09–6.10.2013 r. przeprowadziliśmy na naszej stro-
nie internetowej konkurs, w którym do wygrania były dwa podwój-
ne bilety na koncert „Moc Klasyki – Planety” w Sali Kongresowej 
PKiN w Warszawie. Pytaliśmy o asteryzmy, które polecamy do 
obserwacji w „Uranii” nr 4/2013. Prawidłowa odpowiedź to: Trój-
kąt Letni i Krzyż Północy. W wyniku losowania wśród autorów po-
prawnych odpowiedzi bilety otrzymały Patrycja Sobik z Rybnika 
oraz Magdalena Kawecka z Warszawy. Nagrody wysłaliśmy 
pocztą. Mamy nadzieję, że koncert się podobał.
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galeria komet astrofotografia amatorska

C/2013 V3 Nevski. 03.02 – 03.16 UTC. Eksp. 3×240 s

C/2012 S1 ISON. 04.03 – 04.07 UTC. Eksp. 230 s. Zdjęcie z jednej ekspozycji, wykonane w trudnych warunkach. W chwili, gdy kometa znalazła 
się już na odpowiedniej wysokości nad horyzontem napłynęły mgły i jednocześnie zaświeciły latarnie uliczne, gwałtownie załamując warunki fo-
tograficzne. Wielka szkoda, bo ISON rozwinęła wspaniały system warkoczy, który w dobrych warunkach przedstawiałyby spektakularny widok.
Fot. Mariusz Świętnicki, 2013.11.15. Reflektor Newtona 205/907 z korektorem MPCC + Nikon D300 (w ognisku głównym teleskopu). ISO1600

C/2013 R1 Lovejoy. 03.26 – 03.46 UTC. Eksp. 4×240 s



72 Urania 6/2013

PRENUMERATA 2014
PO STAREJ CENIE I Z KALENDARZEM!

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego postanowiliśmy zachować stare ceny prenumeraty „Uraniiˮ na rok 2014, które 
nadal kosztują tylko 60 zł! Prenumeratę można zamawiać od dowolnego numeru na 
rok i każde następne 6 zeszytów.

Prenumeratę (oraz inne zamówienia) można opłacić na konto Polskiego Towarzy-
stwa Astronomicznego nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241 lub elektronicznie: 
http://urania.pta.edu.pl/prenumerata. 

Prosimy o dokładne podanie adresu, na który ma być wysłane czasopismo  
oraz numeru „Uranii”, od którego ma być realizowana prenumerata. 

Prenumeratorom „Uraniiˮ w roku 2014 będziemy wysyłali atrakcyjny KALEN-
DARZ Z ASTROFOTOGRAFIĄ, wraz z numerem 6/2013 i 1/2014, aż do wyczer-
pania nakładu. 

                        ZA POŁOWĘ CENY!

DLA SZKÓŁ…
Czynimy starania o otrzymanie nowego rodzaju dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie 
prenumerat dla bibliotek szkolnych. Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać się poprzez stronę internetową  
http://urania.pta.edu.pl/prenumerata. Szkoły, które zgłoszą się do końca 2013 r., otrzymają prenumeraty 
w pierwszej kolejności (ilość jest limitowana). Prenumeratę trzeba opłacić po 1 stycznia 2014 r. w kwocie 30 zł. 
Jeżeli ministerstwo przyzna dotację, szkoła otrzyma pełną prenumeratę „Uranii” na rok 2014, a w przypadku 
braku dotacji gwarantujemy wysłanie 4 kolejnych zeszytów (czyli szkoła zyskuje 1 darmowy numer). Dodatkowe 
informacje: urania@pta.edu.pl lub tel. 698 556 161.

I DLA CZŁONKÓW PTMA

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 ad-
res indywidualny. O dokonywanie wpłat prosimy skarbników lub prezesów oddziałów. Na adres urania@pta.edu.pl  
prosimy o przesłanie imiennej listy prenumeratorów wraz z adresem zbiorowym i adresami indywidualnymi do wy-
syłki. 

SKLEP INTERNETOWY URANII
http://sklep.pta.edu.pl

W sklepie do nabycia prenumeraty (po 60 zł), numery bieżące od 2012 roku (11,90 zł) i numery archiwalne „Uraniiˮ 
z lat 1998–2011 (5 zł), a także archiwalne numery „Postępów Astronomiiˮ z lat 1991–1997 (5 zł). Do wyczerpania 
nakładów dostępne są również unikatowe numery bibliofilskie „Uraniiˮ i „Postępów Astronomiiˮ z wymienionych 
roczników (25 zł). 

W sklepie do nabycia również wybrane książki astronomiczne pod patronatem i polecane przez „Uranięˮ, 
a w niedalekiej przyszłości pamiątki i gadżety związane ze zbliżającą się setną rocznicą wydawania naszego tytułu.

Dla pakietów książek i czasopism oferujemy atrakcyjne promocje. 

Dodatkowo bieżące numery Uranii do nabycia m.in. w księgarniach EMPiK na terenie całego kraju, salonach 
Delta Optical (Warszawa, Al. Jana Pawła II 19, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 40/9, Katowice, ul. Uniwersytecka 13) 
i salonie Astrokrak (Kraków, ul. Mogilska 51) oraz planetariach w Chorzowie, Olsztynie i Toruniu.
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