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dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

Popularyzacja nauki to trudny temat, szczególnie finansowo. Nawet jeśli 
pracuje się w instytucji, która się tym zajmuje bezpośrednio i niejako 
statutowo, to i tak kokosów się na tym raczej nie zarabia. Wielu 
popularyzatorów zarabia na życie w innej branży, chociażby jako pracownik 

naukowy na uczelni, ale może to być branża zupełnie dowolna, niezwiązana 
z astronomią czy ogólnie nauką lub edukacją, a popularyzacja wtedy jest zajęciem 
dodatkowym, hobbystycznym i społecznym. Jaka jest motywacja dla tych działań, 
skoro nie ma z nich bezpośrednich korzyści, a inwestuje się swój czas, a czasem 
i własne środki? Wydaje mi się, że większość osób po prostu zajmuje się tym,  
bo to lubi. Astronomia jest ich pasją i lubią się nią dzielić z innymi.

W jaki sposób pomóc popularyzatorowi 
i upewnić go, że jego działania mają sens? Można 
go docenić, na przykład przyznać nagrodę. Od 2005 
roku jest organizowany konkurs Popularyzator 
Nauki, w ramach którego serwis Nauka w Polsce 
Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego nagradzają wyróżniających 
się popularyzatorów wiedzy. Mogą to być zarówno 
osoby indywidualne, jak i instytucje czy organizacje. 
W historii konkursu było już kilka „astronomicznych” nagród. Najnowszą, 
za rok 2013, jest nagroda specjalna za całokształt, którą otrzymał ks. prof. Michał 
Heller, autor kilkudziesięciu książek o kosmologii, fizyce i filozofii przyrody. 
W konkursie roku 2012 laureatem został dr hab. Lech Mankiewicz, w roku 2007 
dr Stanisław Bajtlik, a w 2006 wyróżnienie otrzymał portal Astronomia.pl. Mamy 
nadzieję, że ministerstwo nadal będzie konkurs prowadzić. To ważna inicjatywa dla 
środowiska popularyzacji nauki w Polsce. Przy okazji apel do Czytelników — znacie 
kogoś, kto zasługuje na wyróżnienie? Warto go zgłosić w kolejnej edycji. Z różnych 
miejscowości, także spoza Warszawy i innych dużych miast.

Nagrodę za popularyzację przyznaje co dwa lata również Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne. Jest to Medal im. Włodzimierza Zonna „Za popularyzację wiedzy 
o Wszechświecie”. Laureatów było do tej pory osiemnastu.

Popularyzacja nauki może dać też nagrodę w prawdziwie kosmicznym wymiarze. 
Można zyskać własną planetoidę! Wcale nie żartuję. Najnowszy przypadek jest 
całkiem niedawny, bo z 16 stycznia 2014 r. Wtedy to Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna ogłosiła nadanie nazwy planetoidzie (376574) Michalkusiak. 
Michał Kusiak jest współpracownikiem „Uranii” oraz studentem Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. W uzasadnieniu decyzji wyraźnie wskazano, 
że jest to w uznaniu m.in. wkładu Michała w popularyzację 
astronomii w Polsce. Jest też planetoida (14382) Woszczyk, 
którą mógł poszczycić się śp. prof. Andrzej Woszczyk, 
poprzedni redaktor naczelny pisma. Znajdziemy również 
planetoidę (30) Urania, ale to już czysta zbieżność nazw, 
w końcu to imię muzy astronomii. W każdym razie 
drodzy Czytelnicy, z tego wynika jasny wniosek — warto 
pisać do „Uranii”! Swoją drogą w ostatnich latach trochę 
naszych polskich planetoid pojawiło się w Kosmosie, jak 
(279377) Lechmankiewicz, (296987) Piotrflin, (315166) 
Pawelmaksym. Może warto będzie kiedyś podsumować 
temat i wymienić wszystkich astronomicznie nagrodzonych.

Na koniec mam małą podpowiedź dla popularyzatorów: rok 2015 będzie 
Międzynarodowym Rokiem Światła, a to można wykorzystać w upowszechnianiu 
astronomii!
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Dawno temu w…  
„Postępach Astronomii”

 14

  6

Leszek Rymarowicz, Jerzy M. Kreiner

Biały Słoń  
— nowy rozdział czy déjà vu?
Kilka miesięcy temu minęło 75 lat od otwarcia Polskiego Obserwatorium na górze 

Pop Iwan (obecnie Ukraina). Działało tylko około roku. Autorzy kreślą jego przedwo-
jenne dzieje, a także po raz pierwszy podejmują próbę odtworzenia losów Obserwa-
torium po 18 września 1939 roku.

W AKTUALNYM NUMERZE

Karolina Bąkowska

Pół wieku z U Geminorum 
Ponad pięćdziesiąt lat temu, na grupie młodych warszawskich astronomów sku-
pionych pod skrzydłami Włodzimierza Zonna, wielkie wrażenie wywarły badania 
ciasnych układów podwójnych prowadzone przez drugiego z ich profesorów, Stefana 
Piotrowskiego. Gdy Wojciech Krzemiński rozpoczął fotometryczne obserwacje wielu 
gwiazd postnowych, stało się jasne, że w zasadzie wszystkie stanowią ciasne układy 
podwójne zawierające białego karła. Do pełnego zrozumienia brakowało już tylko 
akrecyjnego dysku…

październik — listopad 2013  28Kronika

Dyski akrecyjne a ciasne układy 
podwójne…
Szczegółowe badania poszczególnych obiektów 
doprowadziły do wniosku, że w pierwszym 
przybliżeniu układ podwójny typu nowej może 
być opisany za pomocą pewnego uniwersalnego 
modelu, który w zastosowania do konkretnych 
układów będzie różnił się tylko drugorzędnymi 
szczegółami. Omówimy tutaj ten uniwersalny 
model wychodząc z ogólnych, jakościowych 
rozważań teoretycznych. Rozważamy układ 
podwójny, w którym składnik wtórny traci
materię przez wewnętrzny punkt Lagrange’a.
[…] Materia zdążającą do składnika głównego 
obdarzona jest znaczną ilością momentu pędu, 
co powoduje powstanie gazowego dysku 
rotującego wokół tej gwiazdy. Jeżeli gęstość 
materii w dysku jest dostatecznie wysoka, 
a z analizy danych obserwacyjnych wynika, 
że tak jest w istocie, to w miejscu, w którym 
strumień materii od składnika wtórnego wnika 
w dysk, musi dochodzić do zderzeń między 
cząstkami; w miejscu tym tworzy się tzw. gorąca 
plama. Kształt trajektorii cząstek strumienia […] 
pozwala na określenie kąta pozycyjnego plamy 
względem linii łączącej składniki. Okazuje się, że 
w najbardziej typowych wypadkach plama musi 
mieć położenie odpowiadające fazie pomiędzy 
0,8P i 0,0P, gdzie faza zero odpowiada koniunkcji.
Charakterystyki promieniowania wysyłanego 
przez, dysk i przez plamę są funkcją panujących 
w nich warunków fizycznych. Problem 
interpretacji obserwowanych charakterystyk jest 
z natury rzeczy złożony i trudny. W tym miejscu 
ograniczymy się więc tylko do wymienienia jednej 
z najważniejszych charakterystyk, jaką jest znaczna 
grubość optyczna — w dziedzinie widzialnej — 
zarówno dysku, jak i plamy.
Widmo integralne układu jest z reguły kombinacją 
widma składnika wtórnego oraz składowych 
gazowych (dysk + plama). W większości 
przypadków składnik główny jest na tyle słaby, 
że jego udział w widmie jest niewykrywalny. 
Jeżeli chodzi o składnik wtórny, to jego udział 
procentowy zawarty jest w szerokich granicach; 
w skrajnym wypadku, gdy jest on słaby, widmo 

 21
Ireneusz Włodarczyk

Nowy Rok  
z kosmicznym fajerwerkiem

Gdy astronomowie odsypiali Noc Sylwestrową do Ziemi zbliżała się pierwsza odkryta 
w tym roku planetoida i po kilkunastu godzinach wpadła w atmosferę. Jak wynika z 
oryginalnych obliczeń autora, prawdopodobny korytarz upadku objął kilka tysięcy 
kilometrów dwóch oceanów po obu stronach Ameryki Środkowej.

4

Podsumowanie programu Ciemne Niebo — Polska 2013 30
Izdebska ostaja Ciemnego Nieba    32

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

 24
Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski

Kosmiczne fontanny
Okazuje się, że kształt głowy komety można opisać w dużym uproszczeniu korzy-
stając z analogii do strumieni wody tworzących fontannę. W oparciu o elementarną 
szkolną fizykę i matematykę autorzy pokazują jak można ocenić rozmiar i kształt 
głowy komety.

Wojciech Andrzej Krzemiński  12
Józef Ignacy Smak  12

Sylwetki



5Urania1/2014

NA OKŁADCE

kalendarz astronomiczny:  luty – kwiecień 2014

Niebo nad Polską widziane z Bukowca  54
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Krzyżówka   62
Astrożarty Jacka D.  62
Astrofotografia amatorska 63
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Planeta Mars  53

W skrócie

Poradnik: Jak wypełnić raport na stronie SOS PTMA  61
Raport: listopad — grudzień 2013  62
AstroExcel  62

Kometa kometę goni… 42

integralne pochodzi głównie od składowych 
gazowych.
Jeżeli chodzi o integralne charakterystyki 
fotometryczne, to można przewidzieć istnienie 
dwu wyraźnie różnych typów układów 
w zależności od względnej jasności plamy. Różnice 
będą widoczne dla układów o niezbyt małych 
nachyleniach orbity, zwłaszcza zaś dla układów 
zaćmieniowych. Omówimy te dwa typy.
[…] Typ I będzie odpowiadał układom, 
w których jasność plamy jest porównywalna 
z jasnością dysku. Przesłanianie plamy przez 
dysk będzie powodowało istnienie płaskiego 
minimum, trwającego przez około pół okresu 
orbitalnego; w drugiej połowie cyklu występować 
będzie szerokie maksimum, odpowiadające 
najlepszej widoczności plamy. Takie szerokie 
maksimum (tzw. „shoulder”) powinno być zwykle 
wystarczająco oczywistą cechą układu Typu I, 
nawet gdy układ nie wykazuje zaćmień. Położenie 
plamy określa dwie dalsze charakterystyki 
układów Typu I. Pierwsza polega na tym, że 
maksimum blasku musi występować zwykle przed 
momentem koniunkcji. Druga charakterystyka 
odnosi się do układów zaćmieniowych; 
zaćmienia w układach Typu I muszą polegać 
na zakryciu plamy przez składnik wtórny; 
zakrycie dysku, na ogół tylko częściowe, jest 
efektem drugorzędnym. Z prostych rozważali 
geometrycznych […] wynikają też następujące 
charakterystyki zaćmienia plamy:
a) zaćmienie następuje po koniunkcji,
b) zakrycie (ingress) trwa dłużej niż odkrycie 
(egress).
W sumie zespół cech omówionych powyżej 
stanowi wystarczające kryterium dla przypisania 
danego układu zaćmieniowego do Typu I.
Typ II będzie odpowiadał układom, w których 
jasność plamy jest mała w porównaniu z jasnością 
dysku. W takich układach nie będziemy 
obserwować poważniejszych zmian jasności 
wywołanych zmienną widzialnością plamy, 
zaś ewentualne zaćmienia będą powodowane 
głównie zakryciem dysku przez składnik wtórny. 
Zakrycie plamy będzie efektem drugorzędnym, 
zauważalnym głównie
dzięki jego charakterystycznemu przesunięciu 
względem głównej części zaćmienia. Krzywe 
blasku takich układów jak UX UMa, lub 
DQ Her zdają się doskonale odpowiadać tym 
przewidywaniom, a omówione tu osobliwości 
fotometryczne powinny — w przypadku układów 
zaćmieniowych — stanowić wystarczające 
kryterium przynależności do Typu II.

Źródło: Postępy Astronomii, Tom XX (1972), Zeszyt 2, 
fragmenty artykułu prof. Józefa Smaka Gwiazdy podwójne 
wybuchowe. Część I
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Nowe karłowate
By wyjaśnić nazwę gwiazdy nowe, 

powinniśmy odwołać się najpierw do 
gwiazd supernowych. Wszyscy koja-
rzymy spektakularnie wyglądające roz-
błyski supernowych, które w ciągu kil-
ku-kilkunastu dni potrafią wyemitować 
taką ilość energii, jak setki zwykłych 
gwiazd przez całe swoje życie. Gwiaz-
dy nowe możemy nazwać dalekimi ku-
zynkami gwiazd supernowych. Pierw-
sze, co powinniśmy zauważyć, to fakt, 
iż obie nazwy pochodzą z czasów, gdy 
o mechanizmach rozbłysków gwiazd 
supernowych i nowych nic nie było 
wiadomo i w związku z tym obie na-
zwy są nieprawidłowe! Supernowe wy-
buchają na skutek gwałtownej śmierci 
gwiazdy i dlatego w ich przypadku 
rejestrujemy jeden wybuch. Natomiast 
gwiazdy nowe gwałtownie jaśnieją, co 
też określamy jako wybuchy, jednak 
zdarzają się one wielokrotnie w ciągu 
ich całego życia i nie powodują śmierci 
samych gwiazd.

Historia nowych karłowatych ma 
swój początek 15 grudnia 1855 r., kie-
dy to astronom brytyjski John Russell 
Hind zauważył w gwiazdozbiorze Bliź-

Pół wieku  
z U Geminorum

Karolina Bąkowska

Na początku lat 60. XX w. Wojciech Krzemiński odbywał 
praktykę w amerykańskich Obserwatoriach Licka i Lowella. 
Z wykorzystaniem nowoczesnych, jak na ówczesne lata, 
urządzeń Krzemiński prowadził dokładne pomiary jasności 
nowych karłowatych. Dnia 4 grudnia 1961 r. wykonał 
obserwacje gwiazdy U Geminorum, które pokazały 
wyraźne zaćmienia powtarzające się z okresem 4 godz., 
14 min i 45 s i jednoznacznie dowiodły istnienia układu 
podwójnego. Spróbujmy zrozumieć rangę tego odkrycia oraz 
docenić ogromny wkład polskich astronomów w poznanie 
mechanizmów zachodzących w nowych karłowatych.

Pierwsze obserwacje i model warszawskiej gwiazdy

niąt nieobserwowaną wcześniej gwiaz-
dę. Po dziewięciu nocach przerwy spo-
wodowanych kiepskimi warunkami, 
ponowne obserwacje tej gwiazdy przy-
niosły niespodziankę, gdyż świeciła 
ona zdecydowanie słabiej. Jak się oka-
zało wiele lat później, była to pierwsza 
odkryta nowa karłowata. Natomiast 
nasz dorobek naukowy z nimi zwią-
zany jest tak duży, że z dumą możemy 
stwierdzić, że są to gwiazdy warszaw-
skie.

To właśnie U Geminorum (inaczej 
U Bliźniąt, a w skrócie U Gem) była 
gwiazdą odkrytą przez Hinda. Począt-
kowo sklasyfikowano ją jako gwiazdę 
nową. Jednak raptem, już po 3 miesią-
cach, U Gem znów osiągnęła maksi-
mum jasności, co oznaczało, że nale-
ży ona do innego, nieznanego jeszcze 
typu gwiazd. Trzeba pamiętać, gwiaz-
dy nowe wybuchają bardzo rzadko, nie 
częściej niż raz na kilka lat, a ich wy-
buchy są bardzo intensywne. Jednak 
U Gem wybuchła ponownie już po 3 
miesiącach, osiągając jasność taką jak 
w dniu odkrycia. Obecnie znamy kil-
kaset takich gwiazd i klasyfikujemy je 
jako gwiazdy nowe karłowate. 

Geometria układu
Nowe karłowate stanowią podkla-

sę gwiazd kataklizmicznych, czyli 
charakteryzują się gwałtownymi po-
jaśnieniami średnio co kilkanaście 
— kilkaset dni. By rozwiązać zagad-
kę ich budowy i procesów w nich za-
chodzących, oprócz obserwacji foto-
metrycznych rejestrujących kolejne 
wybuchy rozpoczęto obserwacje spek-
troskopowe. By wykonać takie obser-
wacje, światło zebrane przez teleskop 
dodatkowo jest przepuszczane przez 
pryzmat. Otrzymujemy wtedy widmo 
gwiazdy, na którym widzimy wszyst-
kie kolory tęczy od fioletu aż po czer-
wień. Przy dokładniejszym spojrzeniu 
na takie widmo zauważymy cienkie, 
czarne linie, zwane liniami widmo-
wymi. Każda gwiazda ma swój indy-

John Russel Hind (1823–1893), brytyjski 
astronom. W 1855 r. odkrył pierwszą gwiaz-
dę nową karłowatą — U Geminorum. Źródło: 
National Protrait Gallery London za pośred-
nictwem http://en.wikipedia.org/wiki/John_
Russell_Hind
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widualny zestaw, niczym nasze DNA, 
po którym naukowcy potrafią określić 
skład chemiczny, temperaturę, rozmiar 
czy masę gwiazdy. Jednak analiza wid-
mowa gwiazd nowych karłowatych 
zamiast pomóc w odpowiedzi na pyta-
nia związane z budową i zachowaniem 
tych układów, tylko wszystko skompli-
kowała. Linie widmowe układały się 
w nieznane wcześniej zestawy, w do-
datku zmieniały się z upływem czasu.

Prawidłową interpretację widma 
gwiazd nowych karłowatych podał 
amerykański astronom Robert Kraft, 
który przeprowadził obszerne obserwa-
cje spektroskopowe takich obiektów. 
Po pierwsze okazało się, że obserwo-
wane obiekty są układami podwójnymi, 
czyli składającymi się z dwóch gwiazd 
związanych ze sobą oddziaływaniami 
grawitacyjnymi i obiegającymi wspól-
nie punkt nazywany środkiem masy 
układu. W widmach takich gwiazd ob-
serwujemy efekt Dopplera, czyli gdy 
jeden ze składników się do nas zbliża, 
linie w widmie przesuwają się ku czę-
ści niebieskiej, natomiast gdy gwiazda 
się oddala, linie widmowe przesuwają 
się w kierunku części czerwonej. Cał-
kowity jeden cykl przesunięć linii jest 
związany z dokonaniem przez gwiazdy 
jednego obiegu i zwany przez astro-
nomów okresem orbitalnym. Z ana-
lizy widmowej wynikał następujący 
zadziwiający fakt, że okresy orbitalne 
nowych karłowatych są najkrótsze 
ze znanych! Ponadto, takie układy są 
bardzo małe i jeśli byłoby to możli-
we, zmieściłyby się wewnątrz naszego 
Słońca, które jest gwiazdą o średnich 
rozmiarach. 

Z obserwacji spektroskopowych już 
wiemy, że nowe karłowate to ciasne 
układy podwójne. Z linii widmowych 
udało się ustalić, że składnikiem głów-
nym (gwiazdą o większej masie) jest 
tzw. biały karzeł, gwiazda o rozmiarze 
zbliżonym do naszej Ziemi, czyli wy-
noszącym zaledwie kilka tysięcy kilo-
metrów. Obiekty takie są końcowym 
stadium ewolucji gwiazd podobnych 
do Słońca, których jądra po wypaleniu 
swojego paliwa składającego się z wo-
doru kurczą się pod wpływem grawi-
tacji, co sprawia, że materia, z której 
gwiazda jest zbudowana, zaczyna być 
bardzo ciasno upakowana. Właśnie 
dlatego białe karły mimo niepozornych 
rozmiarów mają ogromną masę i gę-
stość. Każdy centymetr sześcienny ta-
kiej gwiazdy waży kilka ton. Natomiast 
drugim składnikiem nowych karłowa-

tych, nazywanym składnikiem wtór-
nym, jest gwiazda ciągu głównego, 
czyli podobna do naszego Słońca, choć 
na ogół kilkakrotnie mniej masywna. 
Taka gwiazda jest w trakcie spalania 
wodoru i jego przemiany w hel.

Dalsza część historii nowych karło-
watych to odkrycia naszych rodaków. 
Wojciech Krzemiński w Obserwato-
riach Licka i Lowella rozpoczyna ob-
serwacje nowych karłowatych. Polski 
astronom prowadził obserwacje tych 
gwiazd w trakcie ciszy, czyli w mo-
mentach między kolejnymi wybucha-
mi, zatem w czasie gdy obiekty znajdu-
ją się w minimum jasności. 5 grudnia 
1961 r. Wojciech Krzemiński otrzymał 
krzywą blasku, czyli wykres zmian 
jasności gwiazd wraz z upływem cza-
su dla U Geminorum, która pomogła 
wyjaśnić więcej zagadek związanych 

Po lewej 20-sekundowa ekspozycja U Gem przed rozbłyskiem, po prawej 20-sekundowa ekspo-
zycja w trakcie rozbłysku. Zdjęcia wykonane przez dyrektora AAVSO Arne Hendena, za pomocą 
1-metrowego teleskopu we Flagstaff, w Stanach Zjednoczonych. 

Źródło: AAVSO http://www.aavso.org/vsots_ugem

Widma U Geminorum otrzymane przez Roberta Krafta w 1961 r. w Obserwatorium McDonalda 
w Stanach Zjednoczonych. Źródło: Astrophysical Journal 1962, vol. 135, p.408

Robert Paul Kraft (ur. 1927), amerykański 
astronom. Był dyrektorem Obserwatorium Lic-
ka w latach 1981–1991, prezydentem Ame-
rykańskiego Towarzystwa Astronomicznego 
(1974–1976) i prezydentem Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej w latach 1997–2000. 
Źródło: strona Roberta Krafta http://astro.
ucsc.edu/~dept/faculty/kraft.html
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z nowymi karłowatymi niż wszystkie 
wcześniejsze badania razem wzięte.

Pierwotny model Krzemińskiego 
tłumaczył obserwowaną krzywą blasku 
nierównomiernie świecącą powierzch-
nią białego karła, co było spowodo-
wane wypływającą ze składnika wtór-
nego strugą materii, która rozbijała się 
o powierzchnię składnika pierwotnego 
i rozgrzewała ją w miejscu zderzenia. 
Zaćmienia obserwowane w U Gem 
Krzemiński tłumaczył chowaniem się 
białego karła za swojego towarzysza. 
Model ten przedstawiony w oparciu 
o krzywe blasku pokrywał się z pew-
nym cechami z analizy widmowej 
Krafta. Dla U Gem Krzemiński podał 
również interpretację zmieniających się 
głębokości zaćmień. W początkowej 
fazie wybuchu zaćmienia ulegają spły-
ceniu, by w maksimum blasku zniknąć 
całkowicie. Natomiast tuż po wybu-
chu pojawiają się ponownie i są wtedy 
znacznie szersze niż przed nim. Wycho-
dziło na to, że podczas zaćmiewania 
białego karła składnik wtórny zwiększa 
swoją jasność i rozmiary. Zwiększenie 
rozmiarów powoduje wydłużenie czasu 
zakrycia składnika głównego, czyli po-
szerzenie minimum blasku.

Interpretacja podana przez Krze-
mińskiego zyskała duże uznanie wśród 
astronomów. Jednak po kilku latach 
okazało się, że w U Gem biały karzeł 
w ogóle nie jest zaćmiewany. To, czy 
występują zaćmienia, zawsze zależy od 
kąta, pod jakim patrzy na dany układ 
podwójny obserwator. Jeśli obserwo-
walibyśmy taki układ z góry, to nigdy 
nie zarejestrujemy zaćmienia. Jeśli 
jednak obserwujemy takie gwiazdy 
z boku, to widzimy regularnie powta-
rzające się zaćmienia. Występowanie 
głębokich i cyklicznie powtarzających 
się zaćmień jest oczywistą wskazówką, 
iż układ obserwujemy właśnie z boku, 
bo przecież tylko wtedy jedna gwiaz-

da może zostać zasłonięta przez drugą. 
Rozumowanie Wojciecha Krzemiń-
skiego było więc prawidłowe, oparł je 
po prostu na niekompletnych danych. 

Pomimo że model Krzemińskiego 
okazał się niedokładny, jednak zain-
teresował astronomów. Naturalnym 
było postawienie pytania: Jeśli żaden 
ze składników nie jest zaćmiewany, to 
co jest zaćmiewane? Na to pytanie od-
powiedział kolejny polski astronom — 
Józef Smak. W swoim modelu do ukła-
du podwójnego zawierającego białego 
karła i gwiazdę ciągu głównego dołożył 
dysk akrecyjny (czyli znajdujący się 
wokół składnika głównego płaski dysk 
materii świecący własnym światłem) 

Oryginalna krzywa blasku U Geminorum (sfazowana z okresem orbitalnym) przedstawiona przez 
Wojciecha Krzemińskiego w pracy z 1965 r. W krzywej można zaobserwować zarówno zaćmienia, 
jak i poprzedzające je nietypowe i stanowiące największą zagadkę garby informujące o wzroście 
jasności przed zaćmieniem. Druga z zaprezentowanych krzywych blasku należy do VV Pup, gwiaz-
dy nieco później zakwalifikowanej do wyodrębnionej przez W. Krzemińskiego klasy tzw. polarów, 
układów kataklizmicznych, w których bardzo silne pole magnetyczne białego karła nie pozwala na 
utworzenie się dysku akrecyjnego. Źródło: Astrophysical Journal 1965, vol. 142, p. 1055

Krzywa blasku U Geminorum wykonana przez obserwatorów z AAVSO przedstawiająca gwiazdę 
zarówno w trakcie superwybuchu (maksimum z lewej), zwykłego wybuchu (drugie maksimum), 
jak i podczas okresu ciszy w minimum jasności. Źródło: Light Curve Generator, strona AAVSO

Oryginalne, podane przez Krzemińskiego wy-
jaśnienie obserwowanych zmian blasku U Ge-
minorum w okresie między wybuchami. Na 
rysunku na szaro został zaznaczony składnik 
główny układu — biały karzeł, dla przejrzysto-
ści w dużo większej skali (w rzeczywistości 
w stosunku do przedstawionego rozmiaru 
drugiego składnika byłby on wielkości małej 
kropki). Jego ciemniejsza półkula świeci sła-
biej niż jaśniejsza. (a) Obserwator zaraz ujrzy 
fragment jaśniejszej części, zatem blask ukła-
du zaczyna wzrastać. (b) Jasna półkula białego 
karła jest zwrócona w kierunku obserwatora, 
czyli układ osiąga maksimum blasku. (c) Bia-
ły karzeł chowa się za towarzyszem, wtedy 
w krzywej zmian blasku pojawia się głębokie 
i wąskie minimum. Przyczyną nierównomier-
nego świecenia białego karła jest wypływający 
z powierzchni drugiej gwiazdy strumień mate-
rii, który po okrążeniu składnika głównego 
układu uderza w jego powierzchnię. Krzyży-
kiem oznaczono położenie środka masy, czyli 
punkt, wokół którego krążą obie gwiazdy. Ob-
serwator patrzy w płaszczyźnie rysunku z kie-
runku wskazanego strzałką. Źródło: „Wiedza 
i Życie” 11/2001
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oraz tzw. gorącą plamę, czyli miejsce, 
w którym materia spływająca ze skład-
nika wtórnego zderza się z dyskiem. To 
właśnie wyłanianie się „gorącej pla-
my” zza dysku oraz jej zaćmienie przez 
składnik wtórny było odpowiedzialne 
za nietypowy wygląd krzywej blasku 
U Geminorum. W stosunku do modelu 
Krzemińskiego, Smak zmienił położe-
nie gorącej plamy, odsuwając ją do kie-
runku od z powierzchni białego karła, 
jednocześnie w kierunku towarzysza. 

W czasie wybuchu wielokrotnemu 
pojaśnieniu ulega dysk akrecyjny, go-
rąca plama przestaje się na jego tle wy-
różniać i orbitalny kształt krzywej bla-
sku z okresu ciszy (spokoju) przestaje 
obowiązywać. W tym samych czasie 

ze składnikiem wtórnym nie dzieje się 
nic wyjątkowego, nie zmienia on ani 
jasności, ani rozmiarów. Model Smaka 
przeszedł pomyślnie wszystkie testy 
obserwacyjne i do dziś nie wprowadzo-
no do niego żadnych poprawek. 

Jubileusz
Korzystając z okrągłej 50 rocznicy 

tych niezmiernie ciekawych wydarzeń 
oraz z faktu, że jej główni bohatero-
wie, czyli Wojciech Krzemiński i Józef 
Smak znajdowali się w Polsce, w dniu 
5 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste 
kolokwium poświęcone gwiazdom ka-
taklizmicznym.

Jubileuszowe kolokwium zostało 
zorganizowane przez Centrum Astro-

nomiczne im. Mikołaja 
Kopernika PAN w War-
szawie, w skład lokal-
nego komitetu organi-
zacyjnego wchodzili Jo-
anna Mikołajewska, Ar-
kadiusz Olech, Karolina 
Bąkowska i Magdalena 
Otulakowska-Hypka. 
Na konferencję przyby-
ło 36 osób z całej Pol-
ski, wśród których byli 
astronomowie CAMK 
z Warszawy i Torunia, 
Obserwatorium Astro-
nomicznego Uniwer-
sytetu Warszawskiego, 
Poznańskiego, Toruń-
skiego i Krakowskiego, 
członkowie Polskiego 

Towarzystwa Miłośników Astronomii 
oraz Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego w Niepołomicach.

Otwarcia konferencji dokonał dyrek-
tor Centrum Astronomicznego Marek 
Sarna, który serdecznie pogratulował 
Wojciechowi Krzemińskiemu i Józefo-
wi Smakowi ogromnego wkładu w ba-
dania nad gwiazdami kataklizmicznymi. 
Obaj bohaterowie konferencji otrzymali 
z rąk dyrektora listy z gratulacjami pod-
pisane przez wszystkich uczestników 
oraz eleganckie, wzorowane na orygina-
le księgi De revolutionibus orbium co-
elestium, a redaktor naczelny „Uranii” 
wygłosił i wręczył im napisaną specjal-
nie na tę okoliczność… balladę. 

Pierwszy referat pt. „Odkrycie za-
ćmień U Gemi-
norum” wygłosił 
Wojciech Krze-
miński, który 
dokładnie opo-
wiedział, jak tej 
wyjątkowej nocy 
4 grudnia 1961 r. 
wyglądały jego 
obserwacje, jaką 
tajemnicę stano-
wiły dla niego 
n i e s p o t y k a n e 
dotąd zaćmienia 
o b s e r w o w a n e 
w krzywych bla-
sku.

Po lewej współczesny, po raz pierwszy za-
proponowany przez Józefa Smaka, schemat 
i wizja artystyczna przestawiające gwiazdy ka-
taklizmiczne. Układ składa się z białego karła 
(będącego gwiazdą bardziej masywną) oraz 
drugiego składnika, na ogół małomasywnej 
gwiazdy ciągu głównego, z której wypływa ma-
teria w kierunku zwartego towarzysza. Spływa-
jąca materia tworzy wokół białego karła dysk 
akrecyjny, a miejsce zderzenia materii z dys-
kiem nazywane jest gorącą plamą. W układzie 
U Gem dominujący wkład do krzywej blasku 
w okresie ciszy ma gorąca plama (odpowiada-
jąca za wzrost jasności przez połowę okresu 
orbitalnego) i dysk akrecyjny — stąd gwiazda 
jest najsłabsza podczas zaćmienia: całkowi-
tego dla plamy i częściowego dla dysku. Wi-
dać to na przedstawionym po prawej stronie 
modelu zaćmienia: najpierw składnik wtórny 
zaćmiewa stopniowo dysk akrecyjny, następ-
nie znajdującą się na nim gorącą plamę. Biały 
karzeł znajdujący się wewnątrz dysku w ogó-
le nie jest zaćmiewany! Niebieskie kolory na 
rysunkach nie odzwierciedlają rzeczywistych 
kolorów składników układu. Źródła: „Urania” 
1/1988; NASA, http://imagine.gsfc.nasa.
gov/docs/science/know_l2/cataclysmic_va-
riables.html; „Wiedza i Życie”, 11/2001

Marek Sarna wręcza głównym bohaterom konferencji Wojcie-
chowi Krzemińskiemu i Józefowi Smakowi listy gratulacyjne 
i piękne wydania De revolutionibus orbium coelestium.

Wojciech Krzemiński podczas wygłaszania 
referatu pt. „Odkrycie zaćmień U Geminorum”
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Kolejnym referatem był „Mo-
del U Geminorum” zaprezento-
wany przez Józefa Smaka, który 
opowiedział, jak z obserwacji 
wykonanych przez Wojciecha 
Krzemińskiego wyłaniał się 
w kolejnych latach pełny model 
gwiazd nowych karłowatych.

Następnie Wojciech Dziem-
bowski w przemówieniu pt. 
„Okiem obserwatora” opo-
wiedział, jakim pracownikiem 
i przyjacielem jest Wojciech 
Krzemiński. Kolejne przemó-
wienia Marka Sarny pt. „Układy 
po wspólnej otoczce” oraz Mi-
chała Różyczki pt. „Hydrody-
namiczne modele układów ka-
taklizmicznych” przedstawiły tematykę 
gwiazd kataklizmicznych i ich modeli 
od początku ich powstawania w latach 
70. aż po stan dzisiejszy.

Po przerwie obiadowej został wy-
świetlony film z 1970 roku przedsta-
wiający wyprawę polskich astronomów 
na Zjazd Międzynarodowej Unii Astro-
nomicznej. Na pokładzie maleńkiego 
stateczku „Podhalanin” Wojciech Krze-
miński i Józef Smak wraz z kolegami 
podróżowali pośród sztormów, by do-
trzeć do Brighton na konferencję.

W drugiej części konferencji przed-
stawione zostały referaty Aleksandra 
Schawarzenber-Czerny pt. „Spektro-
skopia gwiazd kataklizmicznych”, Ma-
cieja Mikołajewskiego „V1500 Cyg 
— Nowa Cygni 1975”, Bożeny Czerny 
„Mikrokwazary a układy kataklizmicz-
ne: podobieństwa, różnice i nauki z nich 
płynące”, Janusza Kałużnego „Gwiazdy 
kataklizmiczne w gromadach kulistych” 
oraz Radosława Poleskiego „Gwiaz-
dy kataklizmiczne w danych projektu 
OGLE”. Konferencja zakończyła się 
uroczystą kolacją, podczas której wszy-

scy uczestnicy mieli okazję wymienić 
się wspomnieniami. Zdjęcia i filmy 
powstałe w trakcie konferencji można 
obejrzeć na stronie konferencji http://
users.camk.edu.pl/magdaot/UGem/ga-
leria.html. 

Mechanizmy wybuchów
Wydawać by się mogło, iż na tym 

należy zakończyć historię gwiazd no-
wych karłowatych. Znamy model, za-
gadka zaćmień wyjaśniona, a astrono-
mowie mogą odpocząć. Jednak prawda 
jest zdecydowanie inna, o czym parę 
słów poniżej. Wśród nowych karłowa-
tych wyróżniamy grupę gwiazd typu 
SU UMa, które charakteryzują się nie 
tylko wybuchami takimi, jak w te obser-
wowane w U Gem, ale także superwy-
buchami. Te ostatnie to pojaśnienia ob-
serwowane w krzywych zmian blasku, 
które są jaśniejsze niż zwykłe wybuchy 
oraz trwają od nich dłużej.

Ponadto w krzywych zmian blasku 
gwiazd nowych karłowatych w trak-
cie superwybuchu można obserwować 
regularne oscylacje przypominające 
kształtem zęby piły, które astronomo-
wie określają mianem supergarbów lub 
superhumpów (od ang. superhumps). 
Wyjaśnienie zagadki występowania wy-
buchów, superwybuchów oraz manife-
stujących się w nich superhumpów zaję-
ło całe dekady. Do dziś nie powiedziano 
w tej sprawie ostatniego słowa.

W latach 70. i 80. trwały intensywne 
prace nad interpretacją zjawisk obser-
wowanych w krzywych zmian blasku 
gwiazd nowych karłowatych. Wybuchy 
wyjaśniono tzw. mechanizmem niesta-
bilności termicznej. Wśród pionierów 
opisujących ten mechanizm był oczy-
wiście prof. Smak. Początkowo dysk 
otaczający białego karła jest chłodny 

Ponad 100 lat regularnych obserwacji gwiazdy SS Cyg pokazującej cykliczne wybuchy i superwy-
buchy. Źródlo: archiwum AAVSO

Józef Smak wraz z uczestnikami konferencji podczas prezentacji filmu z rejsu „Podhalaninem” do Brighton na konfe-
rencję Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1970 r. 
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Karolina Bąkowska, autorka tekstu, jest doktorantką Arkadiusza Olecha w Cen-
trum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie i pod jego 
kierunkiem bada układy kataklizmiczne. Wszystkie prezentowane w artykule 
zdjęcia z jubileuszowej konferencji pochodzą właśnie od jej promotora. Dwulet-
nie opóźnienie w publikacji materiału w „Uranii” wynika z wątpliwości redaktora 
naczelnego, czy wypada do niego dołączyć jego balladę na cześć bohaterów arty-
kułu. Autorka stanowczo stwierdziła, że TAK!

Natomiast, zdjęcie powyżej pochodzi z jej występu na zorganizowanej w maju 
2013 r. z okazji innego jubileuszu, 25-lecia Obserwatorium na Suhorze, kolejnej 
konferencji pt. „Wykorzystanie małych teleskopów”. Karolina prezentowała tam 
swoje wyniki, dotyczące — co widać na ekranie — gwiazd kataklizmicznych, po-
śród wielu innych młodych, zdolnych polskich astronomów. O podsumowanie 
konferencji w Koninkach został poproszony obecny na niej inny nestor warszaw-
skiej astronomii, profesor Andrzej Kruszewski. Był on jeszcze jednym, bezpo-
średnim świadkiem odkryć Krzemińskiego i Smaka, a także współuczestnikiem 
tworzącej się „warszawskiej szkoły gwiazd podwójnych”. Niech świadczy o tym 
rysunek z pierwszym geometrycznym wizerunkiem U Geminorum autorstwa 
J. Smaka (z 1971 roku), w którym trajektoria strumienia materii między składni-
kami jest cytowanym wynikiem rachunków A. Kruszewskiego. Profesor Kruszew-
ski, w kontekście współczesnych badań młodych astronomów, dał im cudowną 
lekcję historii polskiej astronomii, wśród wielu anegdot wspominając m.in. jak to 
Józef Smak przyszedł do reszty towarzystwa z flaszką wina i prośbą: pomóżcie mi 
zrozumieć U Geminorum! Koledzy wino wypili, o gwieździe zapomnieli, a Smak 
za miesiąc przyszedł pewnie z mniej więcej takim jak na tym rysunku, gotowym 
modelem. Szczęśliwie udało mi się te unika-
towe wspomnienie profesora sfilmować i za 
jego zgodą umieszczamy ją na naszej stronie: 
urania.pta.edu.pl/kruszewski. Trudno o lep-
sze podsumowanie warszawskiej konferencji 
i dzisiejszego artykułu. (MMi) 

i zawiera wodór w stanie neutralnym. 
Jednak materia spływająca z towarzysza 
białego karła powoduje, iż dysk zwięk-
sza masę, gęstość i temperaturę. Wodór 
przechodzi do stanu zjonizowanego, po-
wodując niestabilność termiczną dysku 
i wywołując zrzut materii na białego 
karła, co zauważamy w krzywych zmian 
blasku jako wybuch. Dalsze badania 
pokazały, iż za każdym razem materii 
spływającej na powierzchnię białego 
karła jest mniej niż tej zasilającej dysk, 
co powoduje wzrost masy i rozmiaru 
dysku. Taka sytuacja trwa aż do mo-
mentu wystąpienia rezonansu 3:1, czyli 
gdy okres rotacji cząstek w zewnętrz-
nej krawędzi dysku jest 3 razy krótszy 
od okresu orbitalnego układu. Wtedy 
zwykły wybuch spowodowany niesta-
bilnością termiczną powoduje obrót linii 
absyd (czasem nazywanego precesją) 
eliptycznego i niestabilnego dysku. Ten 
mechanizm nazwany został mechani-
zmem niestabilności pływowej. Udało 
się także wytłumaczyć obserwowane 
„ząbki”, czyli superhumpy w krzywych 
zmian blasku. Są one wynikiem zło-
żenia ze sobą okresu orbitalnego oraz 
okresu precesji dysku, zatem nie dziwi 
fakt, iż manifestują się tylko w trakcie 
superwybuchów. W latach 80. Y. Osaki 
zaproponował model (TTI) niestabil-
ności termiczno-pływowej gwiazd SU 
UMa i choć model ten tłumaczył i wy-
buchy, i superwybuchy, to zakładał stałe 
tempo akrecji masy ze składnią wtórne-
go na powierzchnię dysku. Założeniu 
temu przeczą dowody obserwacyjne 
dla zaćmieniowych gwiazd nowych 
karłowatych. Tutaj ponownie z pomocą 
ruszył prof. Smak! W latach 90. opubli-
kował serię prac pokazującą metodę de-
kompozycji, która pozwala dla zaćmie-
niowych gwiazd kataklizmicznych na 
wydzielenie z krzywych zmian blasku 
osobnej krzywej zaćmienia gorącej pla-
my oraz drugiej krzywej pochodzącej 
z zaćmienia dysku. Metoda ta zastoso-
wana dla gwiazd Z Cha, OY Car oraz 
UX UMa pokazała, że transfer masy ze 
składnika wtórnego w trakcie superwy-
buchu jest zwiększony, nie zmienia się 
za to promień dysku. Wyniki te przeczą 
modelowi TTI, potwierdzają natomiast 
model EMT (zwiększonego transferu 
masy) zaproponowany przez prof. Sma-
ka. W 2010 r. nastąpił superwybuch za-
ćmieniowej nowej karłowatej HT Cas 
o tyle istotny, iż był to pierwszy jej su-
perwybuch od 1981 r. Materiał zgroma-
dzony dla HT Cas stanowi najnowszy 

dowód obserwacyjny potwierdzający 
słuszność i prawidłowość pomysłów 
przedstawionych przez prof. Smaka.

Zorganizowane w CAMK-u spotka-
nie okazało się impulsem do nowych, 
bardzo intensywnych badań, zwłaszcza 
dla najmłodszych warszawskich astro-
nomów. Nowe wyniki przedstawiane 
przez polskich badaczy na konferencji 

„50 lat zaćmień w U Geminorum” , tak 
jak wspomnienia 50 lat badań U Gem 
i innych układów kataklizmicznych, 
pokazują że przez całe pół wieku nie 
ustępujemy dorobkiem i wynikami 
Amerykanom i Japończykom, a prawi-
dłowa interpretacja wyników jest często 
możliwa właśnie dzięki pracy naszych 
astrofizyków.
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Urodził się w 1933 r. w Warszawie. 
Po ukończeniu liceum im. Stefana Ba-
torego w Warszawie w roku 1951 roz-
począł studia astronomiczne na Uni-
wersytecie Warszawskim, gdzie w roku 
1955 obronił magisterium, a następnie 
w 1964 roku otrzymał tytuł doktora. 
W roku 1975 przeprowadził przewód 
habilitacyjny.

Całe swoje życie zawodowe poświę-
cił obserwacjom gwiazd. Swoje pierw-
sze doświadczenia zdobył w podwar-
szawskim Ostrowiku, gdzie w latach 
1956–1960 zajmował się fotoelektrycz-
nym wyznaczaniem polaryzacji gwiazd. 
Tamte czasy wspomina następująco: 
„Ostrowickie zmagania wymagały wie-
lokrotnych dojazdów z Warszawy i spo-
rego poświęcenia. Nie wszystko szło 
gładko i sprawnie, nawet po doprowa-
dzeniu stałej sieci elektrycznej. (…) Po 
obserwacjach, na ogół bardzo zmarz-
nięci, szliśmy spać do budynku „B”. Nie 
było tam łazienek, lecz miednice, zaś 
wodę się czerpało ze studni i niemałą 
sztuką było wyciągnięcie pełnego wia-
dra.”

Na początku lat 60. Wojciech Krze-
miński rozpoczyna pracę w Obserwato-
riach Licka i Lowella w Stanach Zjed-
noczonych. Tam przez wiele lat pełni 
funkcję rezydującego astronoma i pro-

Rysunek autorstwa Hermana Olivaresa — wieloletniego 
przyjaciela Wojciecha Krzemińskiego oraz pracownika 
technicznego z Obserwatorium Las Campanas w Chile. 
Komiks przedstawia od lewej Janusza Kałużnego i Woj-
ciecha Krzemińskiego w drodze z obserwacji w Obserwa-
torium Las Campanas w Chile. Przez wiele lat Wojciech 
Krzemiński był tam doskonale rozpoznawany ze wzglę-
du na swoją nieśmiertelną czapeczkę, która chroniła go 
przed zimnem w trakcie obserwacji przez ponad 50 lat!

Sylwetki

WOJCIECH ANDRZEJ KRZEMIŃSKI

JÓZEF IGNACY SMAK

wadzi obserwacje fotometryczne, astro-
nomiczne i spektralne. Również tam 
zaczyna pierwsze obserwacje gwiazd 
nowych, w tym te najbardziej znane do-
tyczące U Geminorum. Sam Krzemiń-
ski o obserwacjach tam prowadzonych 
mówi: „Wykorzystałem kilka wolnych 
nocy na Crossleyu (od aut. 36-calowy 
teleskop znajdujący się w obserwato-
rium Licka) i udało mi się wykazać, że 
nowa WZ Sge jest układem zaćmie-
niowym o okresie orbitalnym zaledwie 
81,6 minut, najkrótszym ze znanych 
ówcześnie. To odkrycie oraz kontakt 
z Kraftem spowodowały, że przystąpi-
łem do fotometrycznego monitorowania 
grupy gwiazd nowych karłowatych. Naj-
ważniejszym w tym osiągnięciem było 
wykazanie zaćmieniowego charakteru 
U Gem, prototypu nowych karłowatych. 
(…) Te obserwacje oraz ich interpreta-
cja były przedmiotem mojej tezy doktor-
skiej.”

Wojciech Krzemiński znany jest nie 
tylko ze swoich badań nad gwiazdami 
nowymi. Jest odkrywcą optycznego 
towarzysza pulsara rentgenowskiego 
Centaurus X-3; gwiazda ta została na-
zwana Gwiazdą Krzemińskiego.

Wprowadził nazwę polary dla gwiazd 
typu AM Herculis (układy kataklizmicz-
ne z silnym polem magnetycznym). 

Określenie to miało jednocześnie pod-
kreślać zjawisko polaryzacji, jak i sta-
nowić polski akcent w nomenklaturze 
układów magnetycznych. Nazwa pola-
ry została zaakceptowana i funkcjonuje 
do dziś.

Należy pamiętać, iż wieloletnia 
obecność i wysoka pozycja w Obser-
watorium w Las Campanas była jed-
nym z ważniejszych powodów, dla 
których został ulokowany tam teleskop 
Uniwersytetu Warszawskiego służące-
go do realizacji projektu OGLE.

W 1998 roku formalnie przeszedł na 
emeryturę, jednak nadal aktywnie pra-
cuje w Centrum Astronomicznym im. 
Mikołaja Kopernika w Warszawie. Po-
nadto znany jest z wyjątkowej serdecz-
ności i pogody ducha. 

Biografia i zawarte w niej cytaty pochodzą  
z książki „Astronomem być...” pod redakcją  
A. Woszczyka, ISBN 978-83-7285-319-6

Urodził się w 1936 roku w Socha-
czewie. W latach 1952–1958 odbył 
studia astronomiczne na Uniwersytecie 
Warszawskim, tam również otrzymał ty-
tuł doktora w roku 1961, następnie ha-
bilitację w roku 1965 oraz w 1971 roku 
tytuł profesora nadzwyczajnego a w 
1981 roku tytuł profesora zwyczajnego. 

Od roku 1986 jest członkiem PAN a od 
roku 1994 — co sobie szczególnie ceni 
— członkiem PAU.

W swoich badaniach zajmował się 
teorią ewolucji gwiazd, gwiazdami za-
ćmieniowymi, kataklizmicznymi oraz 
związanymi z nimi dyskami akrecyj-
nymi. Przedstawił model układów ka-

taklizmicznych oraz model wybuchów 
gwiazd nowych karłowatych. Znany jest 
z prac dotyczących modelu U Gemino-
rum, które rozpoczął wraz z Wojciechem 
Krzemińskim w czasie pracy w Obser-
watorium Licka w latach 1963–1965. 
O swojej pracy tam pisze następująco: 
„Jak wyglądały obserwacje 40 lat temu 
— dla przykładu — w tym samym Ob-
serwatorium Licka. Widma gwiazd reje-
strowano nadal techniką fotograficzną, 
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BALLADA KATAKLIZMICZNA
Moim Mistrzom!  

Wojciechowi Krzemińskiemu i Józefowi Smakowi

To jest ballada kataklizmiczna
Chociaż na razie pomijam Big Bang
To jest ballada astronomiczna
O gwiazdach nowych rozbłysłych va banque!

Przed laty Wojtek, a potem Ziutek
W gwiezdnych wybuchach o kilka mag
Niestabilności odkryli skutek
Nasi uczeni, Krzemiński i Smak!

Pięćdziesiąt lat się cofnąć wypada
Tak się zaczyna nasza ballada
W obserwatoriach Licka, Lowella
Rozpoczął pracę polski lowelas
Spojrzał w teleskop w ostatnią porę:
Odkrył zaćmienia — w U Geminorum
A to jest gwiazda nie byle jaka
To gwiazda nowa, choć karłowata

Zanim ucichły zachwyty, krzyki
Ziutek przyleciał do Ameryki
Zdolny astronom i tęga głowa
Przed nim tajemnic nowa nie schowa
Pod swą napuchłą powierzchnią Roche’a
Lecz z niej materii puszcza po trosze
I przez gorącej plamy ognisko
Na akrecyjnym osadza dysku

To ulubione Ziutka podwórko
Dysk to dla niego jest gwiazdka z dziurką!
I szybko model ułożył śliczny
Niestabilności dysku termicznej
Gdy wzrasta tempo materii zrzutu
Widzimy gwiazdę w fazie wybuchu
Aż ta materia, co tak w dół parła
Sięgnie powierzchni białego karła

Lecz bywa karzeł nie w ciemię bity
I magnetycznym polem spowity
Gdy niezbyt szybko kręci się wkoło
Materia może stuknąć go w czoło
Albo dokładniej, powiedzieć umiem
Na magnetycznym siada biegunie
Wojtek je odkrył i pełen wiary
Patriotycznie nazwał — polary! 

Ale na przykład Herculis DQ
Abyś nie cieszył się zbyt człowieku
Kręci się szybciej, przy mniejszym polu
Dysk nadziewając, wprost na dipolu
I choć polara dziś nie przytulisz
Bo je nazwano AM Herculis
Te z mniejszym polem, wirując wredniej
Wciąż zwą — polary, chociaż pośrednie!

Lecz jaka przyszłość czeka je zatem?
Polar pośredni i karłowate?
Czy każda z gwiazd tych, już jest gotowa
Rozbłysnąć tak jak prawdziwa nowa?
Czy każdą czeka ta słuszna kara
Przekroczyć limit Chandrasekhara?
I to uwaga już jest końcowa
Z której wybuchnie z nich supernowa?

Nasi uczeni, Krzemiński i Smak
Niestabilności odkryli skutek
W gwiezdnych wybuchach o kilka mag
Przed laty Wojtek, a potem Ziutek!

O gwiazdach nowych rozbłysłych va banque
To jest ballada astronomiczna!
Chociaż na razie pomijam Big Bang
To jest ballada kataklizmiczna

Maciej Mikołajewski

przy czym czas naświetlania w przy-
padku słabych obiektów wynosił często 
wiele godzin. Ważnym czynnikiem było 
przy tym osobiste doświadczenie i „wy-
czucie” obserwatora, który decydował 
o tym, jak długa ma być ekspozycja. 
Pomyłkę można było stwierdzić dopiero 
po wywołaniu kliszy, gdy okazywało się, 
że należy eksponować dwa razy krócej 
lub dwa razy dłużej. W przypadku wiel-
kiego, 3-metrowego teleskopu, ustępu-
jącego wówczas tylko 5-metrowemu te-
leskopowi na Mt Palomar, jego rozmiary 
umożliwiały umieszczenie niektórych 
typów przyrządów (…) w tzw. głównym 
ognisku teleskopu. Tam też udawał się 
obserwator, by prowadzić pomiary lub 
naświetlić klisze, siedząc w ciasnej kabi-
nie zawieszonej wysoko w górnej części 
teleskopu. Nie muszę opisywać, jak czuł 
się taki obserwator pod koniec długiej zi-
mowej nocy.”

Józef Smak ma duży wkład w pracę 
naukową kolejnych pokoleń polskich 
astronomów, jest promotorem 4 prac 
doktorskich, recenzował wiele wniosków 
habilitacyjnych i profesorskich. Opubli-
kował ponad 150 prac naukowych.

Znany jest także ze swojej dzia-
łalności organizacyjnej. Był przewod-
niczącym Komitetu Astronomii PAN 
i Komitetu Organizacyjnego Nadzwy-
czajnego (Kopernikowskiego) Kongresu 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
w Polsce w roku 1973. Miał ogromny 
wkład w stworzenie i pracę Centrum 
Astronomicznego im. Mikołaja Koperni-
ka w Warszawie, którego był wielolet-
nim dyrektorem. Ponadto pełnił funkcję 
wiceprezydenta Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej. W 1970 roku współ-
organizował wyprawę 23 astronomów 
jachtem rybackim o nazwie „Podhalanin” 
na kongres Międzynarodowej Unii Astro-
nomicznej w Brighton w Wielkiej Bryta-
nii, który wspomina następująco: „(…) 
trafiliśmy na ogromny sztorm na Morzu 
Północnym. Tego sztormu można było 
uniknąć, gdybyśmy znali prognozy po-
gody. „Podhalanin” nie miał jednak żad-
nego radia! Nie miał również dokładnych 
map, bez których szukanie schronienia 
w którymś z mniejszych portów na Wy-
spach Fryzyjskich było w sztormowych 
warunkach zbyt ryzykowne. „Podha-
lanin” płynął więc, walcząc z wichurą 
i kilkumetrowymi falami (…). Płynął tak 
przez półtorej doby (…). Późną nocą, 
minąwszy światła Brighton, weszliśmy 
wreszcie do pobliskiego portu w Sho-
reham. Zacumowany tam „Podhalanin” 
stał się na czas trwania Kongresu na-
szym hotelem. (…) Ku naszemu zasko-
czeniu staliśmy już od pierwszego dnia 
obiektem powszechnego zainteresowa-

nia. (…) Nawet dla obytych z morzem 
i przywykłych do ekscentrycznych za-
chowań Anglików pomysł podróżowania 
na Kongres w tak nietypowy sposób był 
czymś niezwykłym. (…) Drugim powo-
dem był ów sztorm na Morzu Północ-
nym. Dopiero z gazet dowiedzieliśmy 
się, że miał on siłę 9 w skali Beauforta; 
gazety podawały też, że jego ofiarą padł 
radziecki okręt szpiegowski, który zato-
nął gdzieś na Kanale la Manche. W tych 
okolicznościach polscy astronomowie-
żeglarze, którzy ten sztorm jakoś prze-
żyli, stali się kilkudniowymi bohaterami 
dla mediów.”

W dniach 4–7 września 2012 r. odby-
ło się 3 Sympozjum CAMK pt. „Accretion 
flow instabilities: 30 years of the thermal-
-viscous disc instability model”, na któ-
rym dokonano uroczystego wręczenia 
medalu CAMK-u profesorowi Józefowi 
Smakowi za wybitny wkład w rozwój 
astrofizyki i stworzenie Centrum Astrono-
micznego im. Mikołaja Kopernika PAN.

Biografia i zawarte w niej cytaty pochodzą 
z książki J. Smaka „Opowiadania starego astro-
noma” ISBN 978-83-7285-516-9. Już niedługo 
w internetowej księgarni „Uranii” będą dostępne 
„Nowe Opowiadania” Profesora.
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Biały Słoń  
— nowy rozdział  
czy déjà vu? Leszek Rymarowicz

Jerzy M. Kreiner

Na wierzchołku góry Pop Iwan w Czarnohorze (Ukraina) wznosi się zrujnowane, przedwojenne 
Obserwatorium Meteorologiczno-Astronomiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z racji 
swego wyglądu, kosztów i nieustannych kłopotów organizacyjnych do Obserwatorium 
przylgnęła nazwa „ Biały Słoń” . Później skojarzenia te związane były z sylwetką budynku 
okrytego śniegiem lub szadzią. Wydarzenia ostatnich miesięcy stwarzają nadzieję 
na odrodzenie tej placówki naukowej. Oby tylko ta ekscytująca swoją egzotyką nazwa 
nie wróciła w swoim pierwszym prawdziwym znaczeniu…

Pomysł budowy obiektu zrodził 
się w marcu 1935 r. w krę-
gach Towarzystwa Przyjaciół 
Huculszczyzny. Ciężar orga-

nizacji i finansowania budowy przy-
jęła Liga Obrony Powietrznej i Prze-
ciwgazowej (LOPP) — najliczniejsza 
chyba organizacja w przedwojennej 
Polsce, dysponująca znacznymi fun-
duszami, uzyskanymi z groszowych 
składek społecznych. Zadecydowano, 
że obserwatorium zostanie przekazane 
Państwowemu Instytutowi Meteorolo-
gicznemu (PIM), a część astronomicz-
na Uniwersytetowi Warszawskiemu. 
Pomysł uzyskał akceptację m.in. pro-
fesora Władysława Szafera, przewod-
niczącego Państwowej Rady Ochro-
ny Przyrody. W związku ze śmiercią 
Józefa Piłsudskiego w maju 1935 r. 
obserwatorium postanowiono nazwać 
imieniem Marszałka. Nie było chyba 
ówczesnej gazety, która nie poświęci-
łaby czarnohorskiemu obserwatorium 
choć jednej wzmianki.

Budowa
Prezes LOPP gen. Leon Berbecki 

osobiście wskazał miejsce, gdzie mia-
ło stanąć obserwatorium (φ=48°02’, 

Historia obserwatorium na Popie Iwanie

λ=+24°38’, h=2022 m n.p.m.) 
oraz wyznaczył pełnomocnika, 
który miał czuwać nad przy-
gotowaniami do budowy. Pro-
jekt architektoniczny budynku 
wyłoniono w drodze konkur-
su. Aby maksymalnie przy-
spieszyć prace, zasugerowano 
wykorzystanie sprawdzonego 
wzorca — bryły architekto-
nicznej „starego zamku kazi-
mierzowskiego w Przemyślu”. 
16 grudnia 1935 r. jury konkursu, po 
jedenastu godzinach obrad oceniło naj-
wyżej pracę inżynierów architektów 
Kazimierza Marczewskiego i Jana Po-
hoskiego z Biura Planu Regionalnego 
Podhala i Huculszczyzny. Po dokona-
niu przez autorów pewnych poprawek 
projekt przyjęto do realizacji.

Grunt pod obserwatorium wyku-
piono od huculskiej rodziny Maksy-
miuków/Szkryblaków z Jasieniowa 
Górnego. Jesienią 1935 r. na szczycie 
zgromadzono ok. 1500 m3 kamienia bu-
dowlanego i przebudowano drogi dojaz-
dowe. Intensywne prace budowlane roz-
poczęły się w 1936 r. Na szczycie góry 
powstały budynki pomocnicze, a przy 
ujściu potoku Pohorylec baza budowy. 

Kamień węgielny wmurowano w fun-
damenty poważnie już zaawansowanej 
budowli 5 września tego roku. W akcie 
erekcyjnym napisano m.in.:

Fundacja ta była niezbędna dawno, 
konieczna dla naszego lotnictwa, któ-
re, rozwijając coraz szerzej skrzydła, 
nie miało wytyczonych na niebieskiej 
mapie swoich szlaków, które mu da 
Obserwatorium, a że wszystkimi szla-
kami myśli polskiej kierował Marsza-
łek Józef Piłsudski, Pierwszy Członek 
Honorowy LOPP, że On był naszą 
wytyczną we wszystkich dziedzinach 
obrony i twórczości, więc Jego Imie-
niem nazywamy owo Pierwsze Wyso-
kogórskie Obserwatorium Meteoro-
logiczno-Astronomiczne… 

Widok Obserwatorium od strony południowo-zachod-
niej (widokówka z ok. 1938 r.)
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Koszty przedsięwzięcia były ol-
brzymie i wyniosły około miliona 
ówczesnych złotych. Ogromny udział 
w tej kwocie miały koszty transportu. 
Niemal wszystkie materiały budowla-
ne transportowano z odległej o 70 km 
stacji kolejowej w Worochcie, z tego 
ostatnich kilkanaście kilometrów na 
grzbietach koni lub plecach ludzi. 
Przemieszczono w taki sposób po-
nad 800 ton ładunków. Sam astrograf 
mieścił się w 33 skrzyniach, z któ-
rych najcięższa ważyła 950 kg. Warto 
wspomnieć tutaj o postaci miejsco-
wego przedsiębiorcy Lejzora (Eliza-
ra) Gertnera, który organizował cały 
proces inwestycyjny i tak komentował 
w prasie to logistyczne przedsięwzię-
cie: Tona koksu na dole kosztuje 22 zł, 
a na Pop Iwanie dwieście dwadzieścia 
[…] oto jaka jest pozycja transportu. 
Sprowadziliśmy trzy tysiące dwieście 
furmanek! Zawiozłem na górę trzysta 
ton cementu, sto pięćdziesiąt ton cegły, 
dwadzieścia ton izolacji. Dla choćby 
niewielkiego obniżenia kosztów trans-
portu zdecydowano, np. że piasek do 
sporządzania betonu pozyska się na 
miejscu, poprzez rozbijanie młotami 
miejscowego piaskowca. To było tań-
sze niż wożenie piasku na szczyt! 

Jak się okazało później, równie 
kłopotliwe było zaopatrywanie działa-
jącego obiektu. Na przykład 5 cystern 
paliwa transportowano koleją do Kut 
(przez terytorium Rumunii), a stam-
tąd, po przelaniu do beczek, wojskowe 
ciężarówki dowoziły je na Pohorylec. 
Dalej, na szczyt Popa Iwana wcią-
gane były przez półszwadron koni 
huculskich. Pewnego dnia karawana 
transportująca ostatnie beczki z ropą 

została zaskoczona przez gwałtowną 
burzę śnieżną. Woźnice ratowali swo-
je życie i życie koni szybką ucieczką, 
porzucając ładunek. W podobny spo-
sób dostarczano dwa razy do roku za-
pasy żywności. Świeży nabiał i mięso 
donosili Huculi dwa razy w tygodniu. 
Chleb (podobno bardzo smaczny) 
był wypiekany na miejscu. Listonosz 
z Zełenego docierał do obserwatorium 
raz w tygodniu (droga tam i z powro-
tem z niezbędnym noclegiem w obser-
watorium zajmowała mu dwa dni). 

Budynek obserwatorium miał 
kształt odwróconej litery L z do-
stawioną do jej wierzchołka wieżą, 
zwieńczoną obrotową kopułą astro-
nomiczną. Budynek był zbudowany, 
jak ówcześnie pisano, „monumental-
nie”. Można się było doliczyć w nim 
pięciu kondygnacji, 43 pomieszczeń 
i 57 okien. Powierzchnia budynku 
wynosiła 554 m2, a kubatura 4796 m3. 
Na głównym poziomie mieścił się ob-

szerny hall, mieszkanie kierownika 
i pokoje mieszkalne personelu. Pierw-
sze piętro zajmowały m.in. jadalnia 
i świetlica, biuro, pokoje gościnne, 
a także pomieszczenie z przecho-
dzącą tu próby bardzo nowoczesną 
(i oczywiście tajną) radiostacją. Na 
najwyższej kondygnacji była sala 
z instrumentami meteorologicznymi. 
Chlubę stanowił wieńczący budynek 
nowoczesny anemometr hydrosta-
tyczny Fuessa, w pełni zautomatyzo-
wany, wyposażony w elektryczną in-
stalację przeciwoblodzeniową. Dwie 
najniższe kondygnacje zajmowała 
opalana mazutem kotłownia, agregaty 
prądotwórcze, zespół 240 ogromnych 
akumulatorów, wozownia i inne po-
mieszczenia gospodarcze. Ponieważ 
przed wybuchem wojny nie zdołano 
do obiektu doprowadzić wody z od-
ległego o ok. 500 m źródła, używano 
więc głównie deszczówki, gromadzo-
nej w specjalnych rezerwuarach lub 
wody ze stopionego śniegu.

Szczególną uwagę zwrócono na 
odpowiednią izolację termiczną ścian. 
Po przeprowadzeniu prób i obliczeń 
zespół pod kierownictwem inż. arch. 
M. Popiela zaproponował metrowej 
grubości ściany z miejscowego ka-
mienia, ocieplone 3-cm warstwą im-
pregnowanego korka i wyłożone od 
wewnątrz cegłą, mającą wchłaniać 
wilgoć. Zastosowano też potrójne 
okna. Zewnętrzne były typu szwedz-
kiego, wewnętrzne odsunięto od 
nich aż o 20 cm, aby przeciwdziałać 
wpływom silnych wiatrów. Budynek 
zdobiła umieszczona nad wejściem 
płaskorzeźba stylizowanego orła z na-
pisem fundacyjnym, zaprojektowana 
przez Zygmunta Kosmowskiego.

Schemat 33-cm astrografu na monturze angielskiej, w kopule o średnicy 6 m. Obok, zmonto-
wany astrograf w zakładach Grubb & Parsons w Newcastle-on-Tyne w Anglii. (Okólnik nr 16 
Obserwatorium Astr. Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 1936 r.)

Widok od strony wschodniej (lato 1939). Fot. Stefan Szczyrbak
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W astronomicznej kopule o śred-
nicy 6 m, pokrytej miedzianą blachą, 
umieszczono główny przyrząd astrono-
miczny — astrograf o średnicy obiek-
tywu 33 cm i ogniskowej 200 cm wraz 
z celownicą (25/300 cm) i szukaczem 
(7,5/90 cm). Astrograf był wykonany 
przez firmę Sir Howard Grubb Parsons 
& Co (New Castle-on-Tyne). 

Obserwatorium pracuje
Oficjalne otwarcie i poświęcenie 

obserwatorium odbyło się w piątek 29 
lipca 1938 r. Na uroczystość tę, szeroko 
później opisywaną w prasie, przybyli 
przedstawiciele najwyższych władz 
Rzeczypospolitej. Obecni byli m.in. 
marszałek senatu Aleksander Prystor, 
który przeciął wstęgę, wiceminister 
komunikacji inż. Jerzy Piasecki, prezes 
Zarządu Głównego LOPP gen. Leon 
Berbecki, szef Państwowego Instytutu 
Meteorologicznego doc. Jan Blaton. 
Środowisko astronomiczne reprezen-
towali m. in. prof. Michał Kamieński, 
dyrektor Obserwatorium Warszaw-
skiego oraz prof. Eugeniusz Rybka, 
dyrektor obserwatorium we Lwowie. 
Ponadto w uroczystości wzięli udział 
liczni działacze i urzędnicy państwo-
wi wszystkich szczebli oraz pokaźna 
gromada Hucułów z wójtem Żabiego 
Petrem Szekierykiem-Donikiwem na 
czele.

Oddział meteorologiczny obser-
watorium podporządkowany został 
Państwowemu Instytutowi Meteo-
rologicznemu, który ponosił główne 
koszty eksploatacji, zaś oddział astro-
nomiczny — Uniwersytetowi Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie. Stałą obsa-
dę naukową „Białego Słonia” w latach 

1938–1939 tworzyli: kierownik — mgr 
Władysław Midowicz (z żoną Antoni-
ną i synem) oraz meteorolodzy: Franci-
szek Wiatr (do II 1939 r.), Bernard Li-
berra i mgr Stefan Szczyrbak (łączący 
pracę meteorologa i astronoma). Astro-
nomowie: dr Włodzimierz Zonn i mgr 
Maciej Bielicki przebywali na Popie 
tylko okresowo. Odwiedzał też obser-
watorium dr Jan Gadomski. Nadzór 
nad częścią astronomiczną sprawował 
dyrektor Obserwatorium Astronomicz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego — 
prof. Michał Kamieński. Wśród perso-
nelu pomocniczego byli m. in. mecha-
nicy: Władysław Szewczyk i Stanisław 
Wasilewski, woźna Katarzyna Kasica, 
pracownicy obsługi Dmytro i Jurko 
Palijczukowie oraz bracia Tomaszczu-
kowie. W przyziemiu kwaterował pa-
trol Straży Granicznej (w 1939 r. był to 
pododdział Korpusu Ochrony Pograni-
cza).

Badania naukowe realizowane w ob-
serwatorium sprowadzały się przede 
wszystkim do wykonywania zdjęć przy 
użyciu 33-cm astrografu i redukcji da-
nych. Udało się m. in. wyznaczyć po-
zycje odkrytej w 1910 r. jednej z naj-
większych planetoid (704) Interamnia, 
a także dwóch komet: jednopojawie-
niowej Jurlof-Achmarof-Hassel 1939d 
(współczesne oznaczenie: C/1939 H1) 
oraz periodycznej Brooks 1939g (16P 
Brooks 2), obiegającej Słońce z okre-
sem 6,14 lat.

Ponadto astrografem prowadzono 
dwubarwne obserwacje fotometryczne 
cefeid oraz gwiazd Północnego Ciągu 
Biegunowego (NPS). Oprócz obser-
wacji fotograficznych obserwowano 
wizualnie gwiazdy zmienne, a także 

patrolowano niebo, poszukując komet. 
W lecie 1939 r. uwagę astronomów 
przyciągał również Mars, którego wiel-
ka opozycja nastąpiła 23 lipca. Wyniki 
obserwacji miały zostać opublikowane 
w pierwszym numerze planowanego 
wydawnictwa: Publikacje Obserwa-
torium na Popie Iwanie. Niestety, po 
ewakuacji w 1939 r. oraz w trakcie Po-
wstania Warszawskiego uległ zniszcze-
niu niemal cały zgromadzony materiał 
naukowy.

Jednak podstawowym zadaniem 
Obserwatorium były kompleksowe ob-
serwacje meteorologiczne, wykonywa-
ne trzykrotnie w ciągu doby: o 6h 22m, 
12h 22m oraz 20h 22m CŚE, uzupełniane 
co trzy godziny spostrzeżeniami do ce-
lów synoptycznych. Warto podkreślić, 
że cały zestaw instrumentów należał 
do najnowocześniejszych, a ponad 20 
z nich było przyrządami samopiszą-
cymi. Szczęśliwie do naszych czasów 
zachowały się oryginalne arkusze Wy-
ników spostrzeżeń meteorologicznych, 
dzięki którym wiemy, jakie warunki 
pogodowe panowały na Popie Iwa-
nie od początku października 1938 do 
końca lipca 1939 r. Z informacji tych 
wynika, że w trakcie 10 miesięcy było 
zaledwie 27 całkowicie bezchmurnych 
nocy, tj. 9%. W ciągu 61 nocy niebo 
było bezchmurne przez pewien czas. 
Aż 71% wszystkich nocy z okresu 1 X 
1938 – 31 VII 1939 było bezużyteczne 
dla celów astronomicznych. Ponad-
to na szczycie Popa Iwana stale wiały 
wiatry (ze średnią prędkością 9,6 m/s), 
przy czym były dni, gdy prędkość wia-
tru wynosiła ponad 100 km/godz. Zale-
dwie w kilku dniach badanego okresu 
zanotowano pogodę bezwietrzną.

Te dane, jakkolwiek uzyskane ze 
stosunkowo krótkiego okresu 10 mie-
sięcy wskazują, że lokalizacja obser-
watorium nie była właściwa dla celów 
astronomicznych. Nie rekompensowa-
ła tego dobra przejrzystość powietrza 
(i zapewne niskie wartości współczyn-
ników ekstynkcji) ani ciemne niebo.

Jak wspominał Władysław Mido-
wicz, wśród turystów i Hucułów krą-
żyły o Popie liczne legendy. Mówiono, 
że pod obserwatorium mieści się tajne 
lotnisko, że w największe mrozy nie 
utrzymuje się tam śnieg, że prowadzi 
się na Popie Iwanie doświadczenia 
z „promieniami przeciwmotorowymi” 
etc. Sprzyjał takim pogłoskom katego-
ryczny zakaz wstępu do obiektu osób 
postronnych. Wejść można było tyl-Legitymacja służbowa mgr. Stefana Szczyrbaka (ze zbiorów J. M. Kreinera)
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ko przy okazaniu przepustki wydanej 
przez Dyrektora PIM w Warszawie. 
Wizyty wybitnych osobistości ze świa-
ta nauki, turystyki i wojska były rzad-
kością. Pewne jest już obecnie, że ob-
serwatorium wraz z pobliskim schroni-
skiem AZS pełniło w burzliwych latach 
1938 i 1939 rolę placówek II Oddziału 
Sztabu Generalnego, czyli wywiadu 
i kontrwywiadu.

Wojna
Wojna wkroczyła do obserwatorium 

niemal niedostrzegalnie: zniknęło kil-
ku zmobilizowanych pracowników, 
zamaskowano oświetlenie, na dachu 
pojawił się przeciwlotniczy karabin 
maszynowy. Na niebie nie było jednak 
żadnego ruchu. Natomiast odbierane 
przez radiostację wiadomości ze świata 
były jednoznaczne. Po otrzymaniu sto-
sownego rozkazu, w dniu 17 września 
wycofała się do Rumunii placówka 
ochronna, zaś 18 września cały pozo-
stały personel opuścił obserwatorium 
i zszedł na węgierską stronę, do Tisza-
bogdany. Zabrano ze sobą wyniki ob-
serwacji oraz cenniejszy sprzęt, w tym 
rozmontowane obiektywy astrografu 
(3 soczewki) i celownicy (2 soczewki).

Przed opuszczeniem obiektu, wy-
pełniając polecenie „mob” (czyli in-
strukcję mobilizacyjną), kierownik 
zniszczył eksperymentalny radiotele-
fon, otworzył sejf (by go nie rozpru-
wano) oraz polecił wywiesić na wie-
ży czerwoną flagę, co miało zapobiec 
dewastacji. Do momentu wkroczenia 
wojsk sowieckich dobytku miał pil-
nować uzbrojony Hucuł z pisemnym 
rozkazem, aby strzelał do każdego, kto 
by chciał rabować lub niszczyć obiekt. 
Przypuszczając najgorsze, kierownik 
obserwatorium zaopatrzył pracowni-
ków w zaświadczenia potwierdzające 
fakt niewypłacenia wynagrodzeń za 
pracę, licząc, że dług ten państwo pol-
skie wyrówna w przyszłości.

Wkrótce obserwatorium zostało 
zajęte przez Sowietów. Jak wynika 
z relacji żołnierzy węgierskich, obser-
wujących sytuację z posterunku tuż 
obok budynku (ale za linią graniczną), 
na Popie Iwanie zaraz po18 IX 1939 
pojawił się nieregularny oddział miej-
scowej milicji, który wkrótce zawrócił 
w dolinę. Dopiero później na szczyt 
dotarł regularny patrol wojskowy. Jego 
dowódca za pośrednictwem patrolu 
węgierskiego skierował list do załogi 
przebywającej w Tiszabogdany, aby 

wróciła i oddała zabrane elementy wy-
posażenia, gwarantując pracę i bezpie-
czeństwo. Z obiektu na pewno wynie-
siono wówczas dokumenty, które mo-
gły mieć wartość dla sowieckich władz 
bezpieczeństwa, w tym dokumenty 
mobilizacyjne placówki. Przekazano je 
do oddziału milicji w Żabiu.

W ostatni, sylwestrowy dzień 
1939 r., w bardzo trudnych warunkach 
(mróz i zamieć) do obserwatorium do-
tarł znany astronom rosyjski, członek 
Akademii Nauk, profesor Aleksander 
Jakowlewicz Orłow (1880–1954). 
Z zachowanych listów pisanych z tej 
podróży do żony dowiadujemy się, że 
w obserwatorium przebywała wówczas 
jakaś niewielka załoga. Domyślać się 
można, że byli to żołnierze wojsk we-
wnętrznych NKWD, którzy, jak wiemy 
z innych relacji, patrolowali na nartach 
główny grzbiet Czarnohory.

Na przełomie lat 1939/40 na budyn-
ku zainstalowano ogromny reflektor, 
przydatny prawdopodobnie właśnie dla 
ochrony granicy. Wiemy, że oświetla-
nie „przy okazji” terytorium węgier-
skiego spowodowało oficjalny protest 
dyplomatyczny skierowany przez rząd 
węgierski do Moskwy.

Od połowy 1940 r. do czerwca 
1941 r. na Popie Iwanie funkcjonowa-
ła stacja meteorologiczna. Dyrektorem 
obserwatorium był w tym czasie Mi-
chał K. Korostarenko. Gazeta obwo-
dowa „Radjanska Ukrajina” donosiła: 
We wschodnich Karpatach organizuje 
się pierwsze w Związku Radzieckim 
wysokogórskie obserwatorium geofi-
zyczne. Decyzją rządu radzieckiego 
budynek obserwatorium przekazano 
Głównemu Zarządowi Służby Hydro-
meteorologicznej ZSRR przy Radzie 

Komisarzy Ludowych, z wydzieleniem 
części astronomicznej i przekazaniu jej 
Akademii Nauk Ukraińskiej SRR. Jak 
patetycznie pisano: budynek obserwa-
torium kiedyś budowała polska liga 
obrony powietrznej państwa pod kie-
rownictwem specjalistów niemieckich 
z angielskim i francuskim wyposaże-
niem, rękami zniewolonego w tym cza-
sie ukraińskiego narodu – Hucułów.

W obserwatorium stworzono zespół 
meteorologiczny, zespół badania atmo- 
sfery za pomocą radiosond i balonów 
meteorologicznych, warsztat mecha-
niczny, a także ambulatorium medycz-
ne. Od 10 września 1940 r. prowadzo-
no stałe obserwacje meteorologiczne. 
Ustawiono wiatromierz, pluwiografy 
i barometry. Od 19 września rozpo-
częto nadawanie regularnych depesz 
meteorologicznych do biura prognoz 
ukraińskiej służby hydrometeorolo-
gicznej, wysyłane były także ostrzeże-
nia burzowe do Kijowa i innych miast. 
Jakkolwiek ze względu na silne wiatry 
starty sond były bardzo utrudnione, jed-
nak chwalono się, że nigdzie w ZSRR 
nie dokonuje się startu radiosond w ta-
kich warunkach. Mimo że znacznie już 
później M. Korostarenko wspominał 
o bardzo dużych trudnościach z nabo-
rem grupy pracowników, pisano: kolek-
tyw pracuje w zgodzie, są organizacje: 
partyjna, komsomolska i związkowa, 
redagowana jest gazetka ścienna, odby-
wają się narady. To można było zrobić 
jedynie w naszym kraju, gdzie instytucje 
naukowe popierane są przez rząd, par-
tię i cały naród radziecki… 

Z zachowanych pamiętników 
M. Korostarenki (nota bene w okresie 
powojennym profesora Uniwersytetu 
w Kijowie, specjalizującego się w pra-

Widok od strony wschodniej, stan z 2006 r. Fot. Marek K. Misztal
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wie międzynarodowym) wynika, że 
jedyną przesłanką utrzymywania „Bia-
łego Słonia” przy życiu były względy 
prestiżowe. Powszechnie uważano, 
że Polacy w trakcie ewakuacji chcieli 
budynek wysadzić w powietrze i tylko 
dzięki odwadze miejscowego Hucuła 
do eksplozji nie doszło, przy czym 
jakoby to Huculi uratowali budynek, 
chcąc go przekazać długo oczekiwa-
nej władzy radzieckiej. W tym krótkim 
czasie ukazało się nawet kilka utworów 
literackich osnutych na kanwie tego 
zdarzenia, a opowiadanie Jurija Janow-
skiego z 1940 r. pt. Wasyl Palijczuk, 
Hucuł weszło w skład nagrodzonego 
Nagrodą Państwową ZSRR, wydanego 
w 1948 r. tomu Kyjiwski opowidannija 
(ros. Kijewskije rasskazy). Planowano 
także nakręcenie filmu opartego na opi-
sanych wydarzeniach. Zrozumiałe jest 
więc, że nie można było tego „symbo-
lu” pominąć, bo mogłoby to podkopać 
autorytet nowej władzy. 

Czytając pamiętniki M. Korostaren-
ki, odnosi się wrażenie, że aktywność 
zatrudnionych na Popie Iwanie ludzi 
nie była pracą, a raczej walką z przy-
rodą, brakiem dosłownie wszystkiego, 
ogromną biurokracją, a przede wszyst-
kim był to ciągły konflikt dyrektora 
ze sfrustrowaną kilkunastoosobową 
załogą, zapewne nieraz niedożywio-
ną i słabo wynagradzaną. Niewiele 
pomagały organizowane regularnie 
zebrania partyjne, związkowe, komso-
molskie, a nawet interwencyjne wizy-
ty oficerów NKWD, mające poprawić 
morale załogi. Oprócz opisywanych 
codziennych kłopotów i radości (jak 
dostarczenie na plecach pracowników 

na szczyt kilkunastu kur i dwu cieląt) 
zanotowano wydarzenia szczególne. 
Były to na przykład: wizyta generała 
wojsk wewnętrznych NKWD Iwana 
Pietrowa, obchody święta 1 Maja 1941 
r. z przemówieniami do załogi i po-
chodem z ukwieconym portretem Sta-
lina wokół obserwatorium, przyjęcie 
M. Korostarenki w szeregi członków 
WKP(b) i wręczenie mu „czerwonej 
książeczki”. Jako ogromną porażkę 
uznano natomiast brak zgody władz 
zwierzchnich na nazwanie obserwato-
rium (o co występowała załoga) imie-
niem Chruszczowa, bo nazwiska Pił-
sudskiego — co jest oczywiste — nie 
używano. Podobno ów brak zgody na-
stąpił dlatego, że nazwa Pop Iwan była 
tradycyjna (czyli ludowa), a ponadto za 
bardzo znana. 

Ruina
Dzień wybuchu wojny niemiecko-

-radzieckiej nie został przez M. Koro-
starenkę opisany, bowiem w tym dniu 
uczestniczył on w konferencji nauko-
wej w Leningradzie, gdzie miał wy-
głosić referat o działalności obserwato-
rium. Nie wiemy więc, jak przebiegała 
ewakuacja czy też ucieczka.

W czerwcu 1941 r. obiekt zaję-
li Węgrzy i zlokalizowali tam swoją 
placówkę graniczną. Po ich wymarszu 
budynek został rozszabrowany przez 
miejscową ludność. Potwierdza to Kurt 
Walter, komisarz obserwatoriów astro-
nomicznych w Generalnym Guberna-
torstwie, który dotarł na Popa Iwana 
w marcu 1942 r.

Tenże Kurt Walter w 1944 r. odna-
lazł zdeponowaną w Budapeszcie opty-

kę astrografu i celownicy. Wywiózł ją 
do Wiednia i złożył w podziemiach 
tamtejszego Obserwatorium Uniwersy-
teckiego, gdzie bezpiecznie doczekała 
końca wojny. 

Od chwili ponownego przejęcia 
przez władze ukraińskie budynku ob-
serwatorium wywożono stopniowo 
wszystko, co jeszcze pozostało i miało 
jakąkolwiek wartość. Kaloryfery i pie-
ce centralnego ogrzewania znalazły się 
więc w stolicy „rajonu” Żabiu (obecnie 
Werchowyna), gdzie przez długie dzie-
sięciolecia służyły do ogrzewania szpi-
tala. Akumulatory przydały się w nie-
co bardziej odległym Rachowie, małe 
rzeczy rozeszły się po całej okolicy. 
Do dzisiaj ludzie, wskazując na drzwi, 
lustro, ramę obrazu, lampę, zegar lub 
krzesło mówią, że to właśnie z obser-
watorium. Część miedzianych kotłów, 
niezbędnych do niedawna w gospo-
darstwie huculskim robiono z pokrycia 
dachu lub kopuły. Wykonana z brązu, 
mająca ok. 70 cm średnicy płaskorzeź-
ba z portretem Marszałka, ze względu 
na ciężar została zakopana w ziemi 
nieopodal budynku, a potem wykorzy-
stana jako… surowiec do wykonania 
krowiego dzwonka! Większa część 
plakiety jednak przetrwała i może uda 
się całość jeszcze odtworzyć.

Jeszcze przed zakończeniem wojny, 
w 1944 r., z inicjatywy wspomniane-
go już akademika Aleksandra Orłowa 
w Kijowie zdecydowano o utworzeniu 
Głównego Obserwatorium Astrono-
micznego AN USRR. Proponowano 
reaktywować w tym celu placówkę 
na Popie Iwanie. Spotkało się to jed-
nak z negatywną opinią zdecydowanej 
większości astronomów ukraińskich 
i rosyjskich. Argumentowano, nie bez 
słuszności, że dojazd do Popa Iwana 
ze względu na brak drogi jest bardzo 
utrudniony, brak kadry, która zechcia-
łaby podjąć tam pracę (na co wskazy-
wał Korostarenko), a przede wszystkim 
remont i dalsze utrzymanie obserwato-
rium wymagałoby olbrzymich nakła-
dów finansowych. Zwrócono też uwa-
gę, że na Popie Iwanie brak dobrych 
warunków do prowadzenia obserwacji 
astronomicznych. Z tych względów 
zdecydowano o budowie obserwa-
torium o profilu astrometrycznym 
w miejscowości Gołosiejewo, 12 km 
na południe od centrum Kijowa.

Pozostający pomimo wszystko 
w niezłym stanie budynek, oddalony 
o kilka godzin marszu od najbliższej 

Część montury astrografu z Popa Iwana znajdująca się w stacji zamiejskiej Obserwatorium 
Lwowskiego w Brzuchowicach. Fot. J. M. Kreiner, listopad 1991 r.
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miejscowości, na pewno był wielokrot-
nie bazą dla niezwykle aktywnej w tym 
rejonie jeszcze w latach 50. partyzantki 
ukraińskiej UPA. Zachowały się z tego 
czasu zdjęcia, na których widać jesz-
cze okna i konstrukcję kopuły astrono-
micznej.

Przez cały okres powojenny budow-
lą interesowali się naukowcy z Uni-
wersytetu Lwowskiego. Organizowane 
były jakieś wyjazdy do obserwatorium, 
ale bez żadnych konkretnych rezulta-
tów. Z początkiem lat 60. do rektora 
Uniwersytetu Lwowskiego J. Łaza-
renki niespodziewanie zatelefonowano 
z lwowskiego komitetu partii i poleco-
no niezwłoczne zorganizowanie wy-
jazdu dla zinwentaryzowania budowli. 
Była to podobno reakcja na komuni-
katy o zainteresowaniu się budowlą… 
polskich kół naukowych i rządowych. 
Jak wspomina uczestnik tego wyjazdu 
Zenon Sokołowski z Iwano-Frankiw-
ska (d. Stanisławów), pojechała tam 
grupa 5 specjalistów. Pomimo bardzo 
niesprzyjających warunków (styczeń!), 
wykonano pomiary, sporządzono plan 
i złożono w komitecie partii napisa-
ne w języku rosyjskim sprawozdanie 
z wykonania zadania.

Następne działania w celu „zrobie-
nia czegoś” zostały podjęte przez ko-
mitet obwodowy partii komunistycznej 
z inicjatywy znanego pisarza ukraiń-
skiego Stepana Puszyka, który, wędru-
jąc przez Czarnohorę, zbulwersował 
się widokiem ruiny. U schyłku komu-
nizmu Komsomoł planował tam utwo-
rzyć ośrodek szkoleniowy. W latach 
90. powstał natomiast bardzo konkret-
ny projekt stworzenia na Popie Iwa-
nie centrum duchowości ukraińskiej 
– siedzibę Ukraińskiej Republiki Du-
chowej. Inicjatorem przedsięwzięcia 
i swoistym guru tego ruchu, będącego 
na granicy sekty religijnej, był znany 
pisarz science fiction Ołeksandr (Oleś) 
Berdnyk (który jakoby krążył nawet 
helikopterem nad obserwatorium). Kil-
kakrotnie budynek był także w kręgu 
zainteresowania miejscowego bizne-
su i lokalnych działaczy społecznych. 
Od dnia 19 września 1989 r. obiekt na 
Popie Iwanie posiada status „zabytku 
architektury miejscowego znaczenia”.

Obserwatorium i jego tajemniczy 
klimat oraz znane i niedopowiedzia-
ne historie stały się osnową dla kilku 
współczesnych ukraińskich powieści. 
Tytułową rolę nadała mu np. Maria 
Rymar z Iwano-Frankiwska, autorka 

powieści Biłyj Sołon, zaś Jurij Andru-
chowycz umieszcza na Popie Iwanie 
całą akcję powieści z pogranicza rze-
czywistości i fantazji pt. Try persteny. 
W tej powieści obserwatorium staje 
się własnością bogatego biznesmena, 
lądują tam helikoptery, a w ulokowa-
nej na szczycie „karczmie na Księży-
cu” przebywają goście. Jednak fatum 
i tajemnica miejsca niezwykle szybko 
wpływa na losy bohaterów, będących 
współczesnymi nam ludźmi.

Wspomniany już pisarz Stepan 
Puszyk w 2010 r. zaproponował eks-
prezydentowi Ukrainy W. Juszczence 
stworzenie na Popie Iwanie… muzeum 
pogaństwa. „Byłem w Himalajach, tam 
wiele podobieństw do nas – przekony-
wał Puszyk – Góra Czarnohora i Ob-
serwatorium Pop Iwan, które zbudo-
wali jeszcze Polacy, tam można zrobić 
wielkie muzeum wierzeń pierwotnych 
[…] niedaleko jest góra Wuchaty Ka-
mień, jezioro Mariczajka. I te miejsca, 
gdzie były miejsca kultu. 

Nowe życie?
Co dalej z obserwatorium? Co pozo-

stało po „Białym Słoniu”? 
Elementy optyczne astrografu i ce-

lownicy przed 1950 r. wróciły z Wied-
nia do Warszawy. Obiektyw celownicy 
został zamontowany w prowizorycz-
nym tubusie na montażu azymutalnym 
i przez kilka lat służył do obserwacji 
gwiazd zmiennych (zob. fot. w „Ura-
nii” 2/2003, s. 60). Nadal znajduje się 
w Obserwatorium Astronomicznym 
UW w Ostrowiku i bywa wykorzy-
stywany do celów popularyzatorskich. 
Obiektyw astrografu został zestawio-

ny w Zakładzie Aparatów Naukowych 
w Krakowie. Niestety uczyniono to 
błędnie! Uzyskiwane obrazy były fa-
talne, przede wszystkim obarczone 
aberracją chromatyczną. Mimo to, do 
roku 1962 był używany do obserwa-
cji gwiazd zmiennych. Później został 
przekazany do Planetarium Śląskiego 
w Chorzowie, gdzie, po wielu miesią-
cach starań, we właściwy sposób ze-
stawił go tamtejszy mechanik Jan Palt. 
Obiektyw jest nadal w Planetarium. Są 
plany wykorzystania tej optyki do ce-
lów popularyzatorskich. 

Natomiast montura astrografu spo-
czywa pod gołym niebem w obrębie 
zabudowań Uniwersytetu Lwowskiego 
w Brzuchowicach. W latach 60. władze 
Uniwersytetu we Lwowie chciały nam 
ją zresztą przekazać. Ze względu na 
zły stan urządzenia i trudności formal-
ne ówczesny dyrektor Obserwatorium 
Warszawskiego prof. Włodzimierz 
Zonn propozycji nie przyjął.

W Obserwatorium Astronomicznym 
UW znajdują się oryginalne klucze do 
budynku na Popie Iwanie, które wyżej 
podpisany (JK) otrzymał niegdyś od 
Władysława Midowicza.

Na górze Pop Iwan stoją nadal po-
tężne, chociaż poszczerbione mury. 
W miejscu tworzenia największych 
nawisów śnieżnych ściana wieży jest 
poważnie uszkodzona, nie istnieje mur 
obwodowy, coraz mniej czytelna jest 
płaskorzeźba stylizowanego orła nad 
głównym wejściem z wiele mówiący-
mi śladami pocisków. 

Do sprawy odbudowy „Białego 
Słonia” w ostatnich latach wracano 
kilkakrotnie. Nowością jest to, iż w tę 

Stylizowany polski orzeł nad wejściem do Obserwatorium (fot. J. Sokolovski, opublikowane m. 
in. w „ Pamiatki Ukraini” No 1/2004)
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Prof. dr hab. Jerzy Kreiner jest eme-
rytowanym profesorem Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, byłym 
prezesem PTA. Był założycielem i wie-
loletnim kierownikiem Obserwatorium 
Astronomicznego na Suhorze oraz 
Katedry Astronomii UP. Jest autorem 
m. in. dwóch podręczników akademic-
kich: „Astronomia z astrofizyką” oraz 
„Ziemia i Wszechświat” oraz współau-
torem „Atlasu diagramów O-C gwiazd 
zaćmieniowych” .

ideę realnie zaangażowała się strona 
polska. Po kilku mniej lub bardziej 
zobowiązujących konferencjach, pro-
jekt odbudowy został umieszczony we 
Wspólnym Komunikacie Prezydentów 
RP i Ukrainy z grudnia 2007 r. oraz 
w „Mapie Drogowej Współpracy RP 
i Ukrainy” podpisanej w 2009 r. Został 
też objęty honorowym patronatem Pre-
zydenta RP oraz Prezydenta Ukrainy. 
Ponownie znalazł się w „Mapie Dro-
gowej Współpracy Polski i Ukrainy 
w latach 2011–2012” . Projekt nosi 
nazwę „Polsko-Ukraińskie Centrum 
Spotkań Młodzieży Akademickiej”, 
a jednym z jego elementów jest od-
budowa dawnego obserwatorium 
astronomicznego na Popie Iwanie. 
Partnerami projektu są Uniwersytet 
Warszawski oraz Przykarpacki Uni-
wersytet w Iwano-Frankiwsku.

W dniach 6–9 lipca 2012 r. odbyło 
się spotkanie robocze przedstawicieli 
Sejmu RP i Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Ukrainy poświęcone m.in. 
sprawie odbudowy obserwatorium. Ze 
strony polskiej w skład delegacji weszli 
wicemarszałkowie Sejmu RP Cezary 
Grabarczyk i Marek Kuchciński oraz 
dr Jan Malicki, dyrektor Studium Eu-
ropy Wschodniej UW. Stronę ukraiń-
ską reprezentowali Mykoła Tomenko, 
wiceprzewodniczący Rady Najwyższej 
Ukrainy, ambasador Ukrainy w Polsce 
Markijan Malskyj, gubernator obwodu 
Iwano-Frankiwskiego Mychaiło Wy-
szywaniuk oraz prof. Igor Cependa, 
rektor Przykarpackiego Uniwersytetu 
w Iwano-Frankiwsku. Uczestnicy kon-
ferencji wizytowali również ruiny bu-
dynku na Popie Iwanie.

Latem 2012 r. rozpoczęły się prace 
przy zabezpieczaniu budynku. Wyko-
nano niemal kompletne pokrycie dachu 
budynku (bez kopuły), zamurowano 
część otworów okiennych, pozostawia-
jąc szczeliny dla umożliwienia osusza-
nia się budynku w sezonie letnim. Na 
te prace Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Polski, Uniwer-
sytety Warszawski i Przykarpacki oraz 
Fundacja Universitatis Varsoviensis 
przeznaczyły jak dotąd kwotę ok. 100 
000 USD. Dla dalszej realizacji projek-
tu wspomniane instytucje zamierzają 
wykorzystać środki z grantów, zarów-
no krajowych, jak i europejskich. Prace 
planowano zakończyć w lipcu 2015 r. 
Obecnie podaje się już rok 2016. Od-
nowiona budowla ma pełnić funkcje 
obiektu naukowo-dydaktycznego, jak 

również turystycznego, funkcjonując 
jako górskie schronisko akademickie.

W ramach projektowanego Polsko-
-Ukraińskiego Centrum Spotkań Mło-
dzieży Akademickiej na Popie Iwanie 
przewiduje się również wznowienie 
działalności Obserwatorium Astro-
nomicznego i Meteorologicznego. Ta 
idea, nawiązująca do krótkiej działal-
ności obserwatorium w latach 1938–
1939, wydaje się godna poparcia. Jed-
nak analizując warunki klimatyczne 
panujące w Czarnohorze (w szczegól-
ności niewielką liczbę bezchmurnych 
nocy w ciągu roku oraz konieczność 
rozwiązania wielu problemów logi-

Dr Leszek Rymarowicz jest fizykiem 
i przewodnikiem górskim. Swoje wę-
drówki górskie łączy z kwerendami 
bibliotecznymi i archiwalnymi oraz 
wywiadami terenowymi. Autor wie-
lu artykułów poświęconych przede 
wszystkim biografii osób zasłużonych 
dla Karpat Wschodnich w granicach II 
Rzeczypospolitej. Studia nad historią 
Obserwatorium na Popie Iwanie pro-
wadzi ponad 20 lat. 

Budynek Obserwatorium w lipcu 2013 r. (fot. Alesz Kuczera)

stycznych), profil działalności astro-
nomicznej winien raczej sprowadzać 
się do praktyk studenckich i pokazów 
nieba dla przebywającej w budynku 
młodzieży, a w profilu działalności ob-
serwatorium ważne miejsce powinny 
zająć zagadnienia szeroko rozumianej 
popularyzacji wiedzy o Wszechświe-
cie.

Obserwatorium na Popie Iwanie 
wielokrotnie było przedmiotem notatek 
i artykułów zamieszczanych w „Ura-
nii”. Por. numery: 1938/1, 1938/4, 
1963/10, 1989/4 i 1992/2.
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Nowy Rok 
z kosmicznym 
fajerwerkiem

Zderzenie planetoidy 2014 AA z Ziemią

Pierwsza odkryta w 2014 r. planetoida o nazwie 2014 AA 
wtargnęła do ziemskiej atmosfery późno w nocy 1 stycznia 
naszego czasu nad Oceanem Atlantyckim. Miała średnicę 
około 2–3 metrów. Pierwsza obserwacja została wykonana 
1 stycznia o 7.18 naszego czasu, zaledwie około 20 godzin 
przed zderzeniem. 

Obserwacje wykonał Richard 
Kowalski z obserwatorium 
astronomicznego G96 Mt 
Lemmon Survey przy uży-

ciu 1,5-m reflektora wyposażonego 
w kamerę CCD. Pomiary wykonali: 
A. Boattini, E. J. Christensen, A. R. 
Gibbs, A. D. Grauer, R. E. Hill, J. 
A. Johnson, R. A. Kowalski, S. M. 
Larson, F. C. Shelly. W ciągu nieco 
ponad godziny wykonano 7 obser-
wacji astrometrycznych. Są to jedyne 
obserwacje tej planetoidy. Planetoida 
miała jasność około 19 magnitudo. 
Mogła być zarejestrowana przez inne 
obserwatoria astronomiczne na świecie, 
jednak świętowanie Nowego Roku nie 
sprzyjało prowadzeniu obserwacji.

Już pierwsze obliczenia wykonane 
przez Billa Greya, znanego autora 
astronomicznego programu kom-
puterowego GUIDE, oraz Steve’a 
Chesleya z JPL NASA pokazały, 
że planetoida 2014 AA zderzyła się 
z Ziemią nad ranem 2 stycznia około 
2.00 – 4.00 naszego czasu. Wskazano 
również na miejsce zderzenia, gdzieś 
nad Atlantykiem, między Ameryką 
Środkową a Afryką. Odpowiedni ko-
munikat Minor Planet Center (MPC) 

ukazał się dopiero 2 stycznia o 14.08 
naszego czasu. Spodziewano się rów-
nież, że planetoida przetrwa wtargnię-
cie do ziemskiej atmosfery, podobnie 
jak planetoida 2008 TC3 o zbliżonych 

Ireneusz Włodarczyk

rozmiarach. Planetoida 2008 TC3, 
jako jedyna do tej pory, była obser-
wowana przed zderzeniem z Ziemią, 
które miało miejsce 7 października 
2008 r. około 4.46 naszego czasu. Co 
ciekawe, została odkryta również przez 
Richarda Kowalskiego z tego samego 
obserwatorium. Odkrycie 2008 TC3 
nastąpiło też 20 godzin przed kolizją, 
a pierwsze obliczenia możliwego zde-
rzenia planetoidy 208 TC3 pochodzą od 
S. Chesleya. Kawałki planetoidy 2008 
TC3 odnaleziono później w Sudanie. 

Jeden z pierwszych dwóch fragmentów planetoidy 2008 TC3 znalezionych na Pustyni Nubij-
skiej przez Petera Jenniskensa (na zdjęciu) z udziałem studentów miejscowego uniwersytetu. 
Znaleziono ok. 280 małych fragmentów o łącznej masie pięciu kilogramów. Meteoryt nazwa-
no od pobliskiej stacji kolejowej Almahata Sitta, co po arabsku znaczy Stacja Szósta. Źródło: 
NASA Ames Research Center/SETI/Peter Jenniskens
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Warto w tym miejscu 
zauważyć, że Pan Prof. 
Grzegorz Sitarski z CBK 
PAN, posługując się swoimi 
programami orbitalnymi, 
oraz autor tej notatki, posłu-
gując się zmodyfikowanymi 
włosko-hiszpańsko-ame-
rykańskimi programami 
obliczającymi zderzenia 
planetoid z Ziemią, obli-
czyli w czasie lotu plane-
toidy 2008 TC3 i napływu 
jej kolejnych obserwacji 
prognozowany czas i miej-
sce upadku tej planetoidy. 
Okazało się, że nasze wy-
niki były niemal identyczne 
z wynikami NASA!

Jednak w przypadku pla-
netoidy 2008 TC3 wiado-
mość o możliwym jej zde-
rzeniu była podana wcześniej, tj. przed 
zderzeniem, a dostęp do obserwacji 
gromadzonych przez MPC był możliwy 
przez cały czas. Natomiast wiadomość 
o możliwym zderzeniu planetoidy 
2014 AA z Ziemią była podana już po 
zderzeniu. Inne obserwatoria nic nie 
zaobserwowały, a mechanicy niebie-
scy mogli obliczać orbitę zderzeniową 
planetoidy już po zderzeniu.

Wprawdzie obserwacje planeto-
idy były opublikowane wcześniej na 
stronie MPC, w dziale poświęconym 

obiektom wymagającym potwierdzenia 
przez inne obserwatoria, ale nie było 
sygnału o jej potencjalnym zagrożeniu 
dla Ziemi. Nie chciano też (MPC oraz 
JPL NASA) wszczynać przedwczesne-
go alarmu o zagrożeniu, które mogłoby 
być nieodpowiednio wykorzystane 
przez dziennikarzy, jak to się ostatnio 
modnie mówi.

Korzystając z wcześniej wspomnia-
nych programów komputerowych, 
obliczyłem orbitę planetoidy 2014 AA. 
Wykorzystałem siedem jej opubliko-

wanych obserwacji astrometrycznych, 
stosując efemerydy planet DE405 
i uwzględniając dodatkowe perturbacje 
od 25 masywnych planetoid. Obliczone 
elementy orbitalne wraz z ich niepew-
nościami ±s, pokazane są niżej na 
rysunku.

Następnie znalazłem również roz-
wiązania zderzeniowe dla tej plane-
toidy. Wynika z nich, że zderzenie 
nastąpiło w momencie 2014-sty-
czeń-02.098 UTC, czyli blisko pro-
gnozowanej wcześniej daty przez 
B. Greya i S. Chesleya. Również 
pokazany obok pas przebiegu moż-
liwych miejsc zderzenia planetoidy 
z Ziemią jest podobny do obliczonej 
ścieżki zderzeń przez wspomnianych 
autorów amerykańskich. 

W oparciu o obliczoną z obserwacji 
jasność absolutną planetoidy 2014 AA 
wynoszącą około 30,945 mag. można 
oszacować masę planetoidy na około 
15 ton, prędkość wejścia w atmosferę 
Ziemi około 12,29 km/s i energię zde-
rzenia na około 260 ton trotylu. 

Trwają poszukiwania efektów zde-
rzenia planetoidy 2014 AA z Ziemią 
wśród obserwacji dostarczanych przez 
satelity obserwujące w promieniach 
gamma, obserwatoria sejsmologicz-
ne czy infradźwiękowe. Poszukiwane 
są też obserwacje astrometryczne 
z wcześniejszych dat, lecz rozmiary 
planetoidy są tak małe, że trudno by-
łoby ją zidentyfikować, a także z po-
wodu dużej niepewności obliczonych 
elementów orbitalnych wynikających 
z jej krótkiego łuku obserwacyjnego.

Jeden z fragmentów meteorytu Almahata Sitta w miejscu znalezienia na Pustyni Nubijskiej. Jego wysokość 
to ok. 4 cm. Źródło: NASA Ames Research Center/SETI/Peter Jenniskens

ŚLEDŹMY PLANETOIDY!
Każdy może na bieżąco śledzić i wykorzystać obserwacje astrometryczne 
odkrywanych planetoid zamieszczanych na stronie MPC:

http://www.minorplanetcenter.org/iau/NEO/toconfirm_tabular.html

oraz komplet obserwacji astrometrycznych i radarowych znanych do tej 
pory planetoid i komet:

http://www.minorplanetcenter.org/db_search

i prognozować ich możliwe zderzenia z Ziemią.

Dostępne są również gotowe prognozy zderzeniowe potencjalnie 
groźnych planetoid na stronach NASA: 

http://neo.jpl.nasa.gov/risk/, 

konsorcjum włosko-hiszpańskiego: 

http://newton.dm.unipi.it/neodys/index.php?pc=4.1.

Na stronie Centrum Badań Kosmicznych PAN:

http://phas.cbk.waw.pl/neo.htm

możemy zapoznać się z analizą wybranych orbit zderzeniowych planetoid 
zespołu pod kierownictwem Pana Prof. Grzegorza Sitarskiego
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Dr Ireneusz Włodarczyk po ukończeniu 
studiów astronomicznych na Uni-
wersytecie Wrocławskim przez wiele 
lat pracował w Planetarium Śląskim 
w Chorzowie. Jego pasją są obserwa-
cje planetoid i komet oraz badanie ich 
dynamiki. Na swoim koncie ma ponad 
50 prac naukowych. Po przejściu na 
emeryturę przeprowadził się z żoną do 
Rozdrażewa, gdzie założył 16. w Polsce 
oddział PTMA i skutecznie popularyzuje 
astronomię wśród mieszkańców
(http://www.astronomia.rozdrazew.pl/)

W momencie pisania tej notatki, 
6 stycznia 2014 r., znane były 10485 
planetoidy bliskie Ziemi (tzw. NEA od 
ang. Near-Earth Asteroids), tj. takie, 
których minimalna odległość od Słońca 
nie przekracza 1,3 au. Wśród nich 
mamy: 816 planetoid grupy Atena, któ-
rych orbity są podobne do planetoidy 
(2062) Atena (półoś wielka < 1,0 au, 
maksymalna odległość od Słońca więk-
sza niż 0,983 au), 5230 planetoid grupy 
Apolla, których orbity przecinają orbitę 
Ziemi podobnie do planetoidy (1862) 
Apollo (półoś wielka > 1,0 au, minimal-

Prognozowane miejsca zderzenia planetoidy 2014 AA z Ziemią na 2 stycznia 2014 r.

Orbity i położenia planet i planetoidy 2014 AA w momencie zderzenia 
planetoidy z Ziemią w płaszczyźnie ekliptyki. Kreskowana część orbity 
planetoidy znajduje się pod płaszczyzną ekliptyki. Punkt równonocy wio-
sennej znajduje się na rysunku na prawo. Obliczone elementy orbitalne:
Epoka: 1 stycznia 2014 r. (JD2456658.5 TDB).
Półoś wielka: 1,1642694 ± 0,0618682 au.
Mimośród: 0,2131563 ±0,0604754
Nachylenie: 1,425466 ±0,415751 st.
Długość węzła wstępującego: 101,5791 ±0,2753 st.
Argument peryhelium: 52,27958 ±2,77691 st.
Anomalia średnia: 324,22795 ±2,95297 st.
Wielkość absolutna, H = 30,945 ±0,120 m
Dopasowanie orbity do obserwacji, RMS= 0,0563”

na odległość od Słońca < 1,017 au) oraz 
4439 planetoid grupy Amora, których 
orbity są podobne do planetoidy (1221) 
Amor (zbliżają się do Słońca w grani-
cach 1,017–1,3 au). Planetoida 2014 
AA należy do planetoid grupy Apolla.

Miejmy nadzieję, że zostaną połą-
czone wysiłki wszystkich obserwa-
toriów astronomicznych wraz z ich 
centrami obliczeniowymi, aby w przy-
szłości móc wcześniej prognozować 
zagrożenia dla Ziemi od potencjalnie 
niebezpiecznych planetoid.
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Podstawową składową komety 
jest jej jądro. To trwała struktura 
krążąca po krzywej stożkowej 

(elipsie, paraboli lub hiperboli) z ogni-
skiem umieszczonym w centrum 
Słońca, będąca nośnikiem masy ko-
metarnej. Ze względu na kształt orbity 
dzielimy je na jedno- i wielopojawie-

Kosmiczne 
fontanny Piotr Gronkowski

Marcin Wesołowski

Komety stanowią szczególną grupę ciał kosmicznych krążących w Układzie Słonecznym. Nowe 
komety przyciągane przez grawitację słoneczną, przybywając z odległych obszarów naszego 
Układu Planetarnego, pojawiają się niespodziewanie na nocnym nieboskłonie, budząc 
od niepamiętnych czasów zaciekawienie, podziw a czasami nawet lęk. Są to niewątpliwie 
jedne z najbardziej intrygujących ciał niebieskich.

niowe. Komety jednopojawieniowe 
poruszają się wokół Słońca po orbi-
tach parabolicznych lub hiperbolicz-
nych, natomiast wielopojawieniowe 
po orbitach mających kształty elips. 
Komety wielopojawieniowe, których 
orbitalny okres obiegu P < 200 lat na-
zywamy krótkookresowymi, a te, dla 

których P > 200 lat nazywamy długo-
okresowymi. 

W ciągu ostatnich 30 lat nasza wie-
dza o fizyce komet ogromnie wzrosła 
dzięki bezpośrednim misjom kosmicz-
nym do następujących komet: 1P/Hal-
ley, 19P/Borelly, 81P/Wild, 9P/Tem-
pel, 103P/Hartley. Dzięki tym misjom 

Artystyczna wizja zbliżenia się Sondy Deep Space 1 do jądra komety 19P/Borelly. Fot. NASA

Jak powstaje głowa komety?
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Jądro komety 9P/Tempel zarejestrowane 
przez kamerę sondy Stardust-NExT w 2011 r. 
Fot. NASA

Wybuch jasności komety 9P/Tempel 1 zaini-
cjowany zderzeniem z nią jednego z elemen-
tów (impaktora) sondy kosmicznej Deep Im-
pact w dniu 4 lipca 2005 r. Fot. NASA

Jądro komety 9P/Tempel sfotografowane 
4 lipca 2005 r. przez sondę Deep Impact. 
Fot. NASA

Wyrzuty materii z jądra 81P/Wild świadczące 
o aktywności komety. Fot. NASA

Widok jądra komety 81P/Wild z pokładu 
sondy kosmicznej Stardust 2 stycznia 2004 r. 
(daje się zauważy jego nieregularna struktu-
ra). Fot. NASA

wiemy, że jądra kometarne mają kształt 
nieregularnych brył cygar lub orzesz-
ków ziemnych o wymiarach rzędu kil-
ku — kilkudziesięciu kilometrów.

Najprawdopodobniej jądro ko-
mety jest porowatym konglo-
meratem lodów wymieszanych 

z materią meteorytową. Skład lodów 
kometarnych jest bardzo zróżnico-
wany pod względem chemicznym, 
ale wyraźnie dominuje lód wodny. 
Inne substancje to głównie zamrożo-
ny tlenek i dwutlenek węgla, amoniak 
oraz metan. Na materię meteorytową 
składają się cząstki pyłu o wymia-
rach od 10–7 m do rzędu centymetrów 
oraz rzadziej większe okruchy czy też 
bryły skalne. Struktura wnętrza jądra 
jest porowata. Bardzo zimne i ciemne 
jądro kometarne, zbliżając się po raz 
pierwszy z głębi Kosmosu do Słoń-
ca, jest stopniowo ogrzewane przez 
promieniowanie słoneczne. W konse-
kwencji zaczyna ono odparowywać 
materię kometarną bezpośrednio ze 
stanu stałego. Molekuły sublimują-
cych lodów unoszą ze sobą cząstecz-
ki pyłów kometarnych i w ten sposób 
tworzy się wokół jądra gazowo-pyło-
wa otoczka, czyli głowa komety sta-
nowiąca jej atmosferę. Zatem kometa, 
zbliżając się ku Słońcu, rozbudowu-
je swoją strukturę, która zasadniczo 
składa się z trzech składowych: głowy 
z zawartym w niej jądrem oraz warko-
czy: pyłowego i jonowego. Generalnie 
struktura komety jest najbardziej roz-
budowana i widowiskowa tuż po jej 
przejściu przez peryhelium. Następnie 
w czasie jej oddalania się od Słońca 
tempo sublimacji z jądra stopniowo 
maleje i struktura komety zanika tyl-
ko do postaci jądra. Kometa staje się 

więc ponownie zimną lodowo-pyłową 
bryłą. W czasie następnego zbliżania 
się komety do Słońca cykl jej prze-
mian będzie się powtarzał. Jednak za 
każdym powrotem w pobliże Słońca 
jej jądro, tracąc pewien ułamek swojej 
masy w wyniku aktywności sublima-
cyjnej, pozbawia się wystarczającej 
ilości lodów, które pełnią rolę swoiste-
go lepiszcza spajającego pyły i bryły 
skalne. Dlatego w końcu rozpada się 
ono na małe fragmenty, okruchy skal-
ne i pyły, dając w ten sposób począ-
tek rojowi meteoroidów. Powszechnie 
uważa się, że komety są pozostałością 
po początkowym okresie formowania 
się Układu Słonecznego. Z powodu 
swoich małych wymiarów nie uległy 
one istotnym zmianom od momentu 
swego powstania na skutek grawitacji, 
ciepła wewnętrznego czy też zderzeń 
z meteoroidami. Warto podkreślić 
fakt, że komety długookresowe po-
chodzą prawdopodobnie z Obłoku 
Oorta — sferycznej otoczki o promie-
niu rzędu 10 tys. — 100 tys. au zawie-
rającej jądra kometarne, która spowija 
nasz Układ Słoneczny. Jest to twór 
będący pozostałością z okresu jego 
narodzin. Dlatego komety długookre-
sowe, zawierając pierwotną materię, 
z której on powstał, stanowią swoisty 
zapis tworzenia się Układu Słonecz-
nego, dostarczając astronomom nie-
zwykle cennych informacji o warun-
kach i procesach towarzyszących jego 
narodzinom. Z kolei oddziaływanie 
materii warkoczy kometarnych z mo-
lekułami wiatru słonecznego spra-
wia, że komety stały się naturalnymi 
sondami plazmy międzyplanetarnej. 
Należy pamiętać, że to właśnie ana-
liza obserwacji jonowych warkoczy 
kometarnych dostarczyła pierwszych 

informacji o istnieniu wiatru słonecz-
nego. Również badanie zarówno dy-
namiki komet, ewolucji ich orbit pod 
wpływem różnorodnych perturbacji, 
jak i termodynamicznej ewolucji jądra 
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Tory cząstek pyłowych wyrzucanych z jądra komety. Przyjęto następującą symbolikę: k — jądro komety, v — prędkość początkowa cząstki 
kometarnej, α — kąt, jaki tworzy wektor jej prędkości v z kierunkiem ku Słońcu, a — przyśpieszenie działające na wyrzuconą cząstkę 
związane z wypadkową sił ciśnienia promieniowania słonecznego i grawitacji słonecznej (założono, że dla dostatecznie małych cząstek 
siła ciśnienia promieniowania słonecznego przewyższa siłę grawitacji słonecznej)

Załóżmy, że kometa porusza się wokół Słońca po orbicie będącej jedną z krzywych stożkowych i znajduje się dosta-
tecznie blisko Słońca, aby wytworzyć strukturę głowy wokół swojego jądra. Wprowadźmy płaski układ współrzędnych 
xy, którego płaszczyzna pokrywa się z płaszczyzną orbity komety i w którego początku znajduje się w ustalonym mo-
mencie czasu t0 = 0 jej jądro.

Wtedy w przyjętym układzie współrzędnych równania ruchu cząstki pyłowej lub małego ziarna lodowego są nastę-
pujące:

x vt= cosα , (1)

y vt at
= −sinα

2

2
. (2)

W powyższych równaniach α oznacza kąt, jaki tworzy wektor prędkości v z osią 0X, t oznacza czas, jaki upłynął od 
momentu wyrzutu cząstki z powierzchni komety. Po wyrugowaniu z powyższych równań czasu t otrzymamy następują-
ce równanie trajektorii ruchu rozpatrywanej drobiny kometarnej:

y x tg ax
v

− + =α
α

2

2 22
0

cos
. (3)

Równanie to przedstawia parabolę. Jeśli założymy, że cząstki pyłowe są wyrzucane z jądra komety z tą samą usta-
loną prędkością v, lecz pod różnymi kątami α, to ich tory będą tworzyły rodzinę parabol, która opisana jest równaniem 
(3). Dlatego głowa komety będzie miała kształt zdeterminowany przez obwiednię tej rodziny. Istnieją ścisłe reguły 
wyznaczania obwiedni rodziny krzywych, które są podawane w podręcznikach analizy matematycznej. Wymagają one 
jednak one znajomości rachunku różniczkowego. W rozważanym przypadku możemy jednak wyznaczyć obwiednię 
rodziny parabol w sposób elementarny. Wyeliminujemy mianowicie kąt α z układu równań (1) i (2), uzyskując następu-
jące równanie:

1
4

02 4 2 2 2 2a t a y v t x y+ − + + =( ) .  (4)

Otrzymane równanie czwartego stopnia względem czasu t możemy przetransformować do postaci równania kwa-
dratowego poprzez podstawienie t2 = z, uzyskując:

1
4

02 2 2 2 2a z a y v z x y+ − + + =( ) .  (5)

Otrzymany trójmian kwadratowy będzie miał pierwiastki rzeczywiste tylko wtedy, gdy jego wyróżnik Δ nie będzie 
ujemny. Obwiednia rodziny parabol (3) jest zatem wyznaczona przez warunek Δ = 0. Prowadzi on do następującej 
zależności:

y ax
v

v
a

= − +
2

2

2

2 2
. (6)

Równanie (6) opisuje kształt obwiedni torów cząstek wyrzuconych z jądra komety — jest więc ono równaniem linii 
ograniczającej głowę komety. Łatwo wywnioskować, że faktycznie obwiednią jest parabola, której gałęzie skierowane są 
w kierunku ujemnym osi OY, a więc od Słońca. Aby znaleźć promień głowy R1 mierzony w kierunku od jądra komety ku 
Słońcu, należy położyć w równaniu (6) x = 0. Łatwo obliczymy, że R1 = y(x=0) = v2/2a. Natomiast aby policzyć promień 
głowy R2 mierzony od jądra komety w kierunku prostopadłym do Słońca, należy w równaniu (6) położyć y = 0. Wtedy R2 = 
x(y=0) = v2/a. Łatwo zauważyć, że R2 = 2R1. Otrzymana zależność jakościowo dobrze zgadza się z obserwacjami. 
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Autorzy są pracownikami Wydzia-
łu Matematyczno–Przyrodniczego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 
Centrum Innowacji i Transferu 
Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Głów-
ną dziedziną badań naukowych 
dr. hab. P. Gronkowskiego (na zdję-
ciu z prawej) jest ewolucja fizyczna 
komet oraz zagadnienie zderzeń 
pomiędzy małymi ciałami Układu 
Słonecznego. Popularyzacja astro-
nomii jest jednocześnie pasją i hob-
by obu autorów.

Zdjęcie komety C/2012 S1 (ISON) wykonane przez kosmiczny tele-
skop Hubble’a w kwietniu 2013 r. Można zauważyć wyraźnie parabo-
liczny zarys głowy komety. Fot. NASA, ESA

komety wymaga wykorzystania bar-
dzo zaawansowanego aparatu mate-
matycznego wykorzystującego teorię 
równań różniczkowych oraz skom-
plikowane symulacje numeryczne. 
Wszystko to sprawia, że badanie ko-
met z natury rzeczy musi opierać się 
na wykorzystywaniu wielu różnych 
dziedzin nauk przyrodniczych. Dla-
tego dla wielu pokoleń astronomów 
badanie i rozwiązywanie zagadek, ja-
kie niosą ze sobą te tajemnicze ciała 
kosmiczne, stały się pasjonującą przy-
godą na całe życie.

Dostatecznie blisko Słońca mo-
lekuły sublimujących z jądra 
komety lodów mogą unosić ze 

sobą w przestrzeń drobiny pyłów ko-
metarnych oraz małe ziarna lodowe. 
Przyczyną jest to, że przy powierzchni 
jądra komety siła parcia sublimują-
cej materii kometarnej działająca na 
unoszone ziarna kometarne przewyż-
sza działającą na nie efektywną siłę 
ciężkości będącą wypadkową siły 
grawitacji jądra komety oraz siły od-
środkowej związanej z jego rotacją. 
Istnieją bardzo zaawansowane modele 
dynamiki ruchu materii kometarnej, 
wykorzystujące zarówno teorie rów-
nań różniczkowych, jak i metody nu-
meryczne. Dokładna analiza równań 
ruchu pyłów kometarnych wskazuje, 
że już w pobliżu jądra komety uzysku-
ją one duże prędkości rzędu 100 m/s. 
W konsekwencji obserwator znajdu-
jący się bardzo daleko od relatywnie 
bardzo małego jądra komety — na 
powierzchni Ziemi odnosi wrażenie, 
że cząstki materii kometarnej uno-
szone przez molekuły sublimujących 
lodów zachowują się tak, jak gdyby 
były wyrzucane z komety praktycznie 
we wszystkich kierunkach. To właśnie 
głowa komety składa się z molekuł 
sublimujących lodów i unoszonych 
przez nie pyłów.

Na uniesioną w przestrzeń cząst-
kę materii kometarnej znajdującą się 
w głowie komety działają następujące 
siły: grawitacja jądra komety, grawita-
cja słoneczna, siła parcia pochodząca 
od molekuł sublimujących lodów ko-
metarnych oraz siła związana z ciśnie-
niem promieniowania słonecznego. 
Bardziej szczegółowa analiza tych sił 
prowadzi do wniosku, że jeśli cząstka 
jest dostatecznie mała i zdążyła się 
już wystarczająco oddalić od jądra 
komety, wtedy dominuje wypadko-

wa dwóch sił: siły 
związanej z ciśnie-
niem promienio-
wania słonecznego 
oraz siły grawitacji 
słonecznej, a pozo-
stałe oddziaływania 
można zaniedbać. 
W ogólności kształ-
ty głów różnych ko-
met mogą się różnić 
pomiędzy sobą, jed-
nak wspólną cechą 
większości komet 
jest to, że ich głowy 
mają formę jasnych 
obłoków, o para-
bolicznym zarysie. 
Taki kształt głowy 
komety można uza-
sadnić elementarnie 
w oparciu o szkolną 
matematykę i fizy-
kę (ramka). 

Przedstawiony w ramce bardzo 
uproszczony model wyrzutu mate-
rii z jąder kometarnych przypomina 
wypływ strumieni wody z fontanny 
i dlatego zwany jest niekiedy mode-
lem fontannowym. Wnikliwy czytel-
nik zauważy, że równania (1) — (3) 
są analogiczne do znanych ze szkolnej 
fizyki równań opisujących rzut uko-
śny. Nie jest to dziełem przypadku. 
Strumienie wody wyrzucane pod róż-
nymi kątami przez fontannę w parku 
realizują praktycznie zagadnienie rzu-
tu ukośnego. Ostateczny kształt, jaki 
przyjmuje wodny pióropusz fontanny, 
jest zdeterminowany przez obwiednie 
parabolicznych torów strumieni wody. 
Nic dziwnego, że gdy podziwiamy na 
nieboskłonie komety, często porów-
nujemy ich widok do obrazu kosmicz-
nych fontann.

Warto w tym miejscu nadmienić, 
że powyższe rozważania między in-
nymi są zgodne z obserwacjami już 
dzisiaj słynnej komety C/2012 S1 
ISON. Wszyscy pamiętamy duży 
szum medialny wokół przejścia tej 
komety przez peryhelium, co miało 
miejsce 28.11.2013. Jej zbliżenie do 
Słońca zapowiadało się niezwykle 
widowiskowo. Początkowo, tuż po 
odkryciu komety w 2012 r. ocenia-
no, że jej jasność w pobliżu Słońca 
może być porównywalna nawet z bla-
skiem Księżyca w pełni. Niestety jej 
koma już przed osiągnięciem pery-
helium zaczęła przygasać. Według 

astronomów zatrudnionych w NASA 
najprawdopodobniej jądro komety 
rozpadło się na fragmenty nie prze-
kraczające 10 m. Być może jednak 
przetrwały jakieś większe fragmen-
ty jej struktury. Tak więc ta kometa 
okazała się kosmicznym niewypałem 
— przynajmniej w stosunku do po-
czątkowych prognoz związanych z jej 
przejściem przez peryhelium. Oczy-
wiście rozpad będzie wnikliwie ana-
lizowany i na pewno wnioski płynące 
z przeprowadzonych badań pogłębią 
naszą wiedzę o fizyce i ewolucji ko-
met muskających Słońce. 
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Źródło: NASA, ESA, i A. Feild (STScI)

PAŹDZIERNIK 2013
4 X — Od dawna wiadomo, że Fomalhaut, (α Ryby Połu-
dniowej) tworzy rozległy układ podwójny z gwiazdą TW PsA 
(Fomalhaut B). Okazuje się, że w tym układzie trzecim skład-
nikiem jest gwiazda LP876-10 (od teraz Fomalhaut C), odle-
gła od najjaśniejszego składnika układu o 2,5 lat św., ale na 
niebie ta odległość wynosi aż 5,7°. Fomalhaut C nie leży na-
wet w Rybie Południowej, lecz w sąsiednim gwiazdozbiorze 
Wodnika. To najrozleglejszy znany układ wielokrotny. (por. 
„Urania” 6/2013 s. 42)

8 X — Na archiwalnych zdjęciach wykonanych w grudniu 
2004 r. przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a odnaleziono 
Najadę — księżyc Neptuna. Najada została odkryta przez 
sondę Voyager 2 w 1989 r., a następnie „zgubiona” przez 
astronomów. (por. „Urania” 6/2013 s. 42)

8 X — Po dokładnych badaniach okruchu skalnego, znale-
zionego w 1996 r. w południowo-zachodnim Egipcie okazało 
się, że nie jest to zwykły meteoryt, lecz fragment jądra kome-
ty, która ok. 28 mln lat temu uderzyła w Ziemię w rejonie Sa-
hary. To pierwsze takie znalezisko na Ziemi. Przypuszczalnie 
właśnie to uderzenie wytworzyło tektyty znane jako szkło li-
bijskie. Okruch został nazwany Hypatia na cześć starożytnej 
uczonej zajmującej się matematyką, astronomią i filozofią — 
Hypatii z Aleksandrii. 

14–18 X — Popularyzatorzy astronomii z 40 krajów świa-
ta spotkali się w Warszawie na konferencji Communicating 
Astronomy with the Public (CAP 2013). Po zakończeniu ob-
rad uczestnicy konferencji odwiedzili kujawsko-pomorskie 
astrobazy w Unisławiu i w Złejwsi Wielkiej. (por. „Urania” 
6/2013 s. 11)

22 X — Znamy już ponad 1000 planet pozasłonecznych! 

23 X — Najdalszą galaktyką, do której odległość udało się 
wyznaczyć, okazała się z8_GND_5296. Powstała zaledwie 
700 mln lat po Wielkim Wybuchu (z = 7,51), czyli 13 mld lat 

temu. Jej masa stanowi zaledwie 1–2% masy Drogi Mlecz-
nej, ale tempo powstawania gwiazd jest w niej ok. 100 razy 
większe. (por. „Urania” 6/2013 s. 52) 

23 X — Odkryto 4 kolejne planety krążące wokół gwiazdy Ke-
pler-90 (KIC 11442793). Wraz z trzema znanymi wcześniej 
tworzą układ aż siedmiu planet — to aktualny rekord. Są to: 
dwa gazowe olbrzymy (oznaczone literami h oraz g), trzy su-
per-Ziemie (d, e, f) i dwie planety o rozmiarach zbliżonych do 
Ziemi (b, c). 

30 X — Odkryto planetę, którą można by uznać prawie 
za bliźniaczkę Ziemi, gdyby nie kilka drobnych różnic. Ke-
pler 78b ma masę jedynie 1,9 razy większą niż Ziemia, jej 
promień jest tylko o 16% większy niż ziemski (rys. powy-

żej), a średnia gęstość to  
5,6 g/cm3 (Ziemia — 5,5  
g/cm3). Niestety, okrąża 
ona swe słońce (podob-
ne do naszego) raz na 
8,5 godziny, co oznacza, 
że znajduje się zaledwie 
0,01 au. od niego. Stąd 
wynika wysoka tempera-
tura dziennej powierzchni 
planety, szacowana na 
ponad 2000°C. 

 30 X — Nathan Gray, 10 
letni chłopiec, przy pomocy 
36-cm teleskopu z kamerą 
CCD odkrył nowy obiekt 
w galaktyce PGC 61330. 
Obiekt został zaklasyfiko-
wany jako supernowa typu 
II-pec i otrzymał ozna-
czenie 2013hc (= PSN 
J18032459+7013306). 
Jego jasność w momen-
cie odkrycia wynosiła ok. 
+18m. 

Źródło: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)
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LISTOPAD 2013
1 XI — Największy na świecie pojedynczy radioteleskop 
w Arecibo (nieruchoma czasza o średnicy 305 m) działa już 
od 50 lat.

3 XI — Miało miejsce hybrydowe zaćmienie Słońca. Zaczęło 
się na północnym Atlantyku jako obrączkowe, po czym stało 
się całkowite i zakończyło w Somalii. Maksymalną długość 
zaćmienie osiągnęło na Atlantyku w rejonie Zatoki Gwinej-
skiej (na południe od Przylądka Palmas). Takie zjawiska sta-
nowią tylko 5% wszystkich zaćmień. Było to drugie i ostatnie 
zaćmienie Słońca w roku 2013.

7 XI — Stwierdzono, że odkryty 27 sierpnia br. rozmyty obiekt 
P/2013 P5 (fot. na stronie obok) nie jest kometą, lecz pla-
netoidą! Okazało się bowiem, że jej 6 warkoczy nie zawie-
ra gazu (co jest typowe dla komet), lecz wyłącznie pył. Jest 
to mały obiekt (ok. 500 m średnicy), bardzo słabo związany 
grawitacyjnie. Jego szybka rotacja w połączeniu z ciśnieniem 
promieniowania słonecznego może powodować wywiewanie 
pyłu z okolic równikowych w przestrzeń, tworząc obserwo-
wane warkocze. 

19 XI — Analiza danych zebranych przez misje Apollo po-
zwoliła ustalić tempo gromadzenia się pyłu na powierzchni 
Księżyca. Obliczenia wskazują, że warstwa pyłu o grubości 
około 1 mm powstaje tam w ciągu 1000 lat. Jest to tempo 
10-krotnie szybsze, niż wynikało z modeli teoretycznych. 

20 XI — Obserwacje centrum Drogi Mlecznej w dziedzinie 
radiowej (na fot. obok kolor niebieski) i rentgenowskiej (fio-
letowy) potwierdziły ostatecznie, że czarna dziura w centrum 
Galaktyki, czyli źródło Sagittarius A*, wysyła w przestrzeń 
strugi wysokoenergetycznych cząstek, jak czyni wiele innych 
czarnych dziur, dużych i małych.

20 XI — Odkryto dwa brązowe karły o oznaczeniach WISE 
0013+0634 oraz WISE 0833+0052. Ich wiek ocenia się na 
10 mld lat, co oznacza, że należą do najstarszych gwiazd 
galaktyki. Są bardzo chłodne: 250–600°C. Do tej pory zna-
nych jest zaledwie 14 brązowych karłów tej kategorii. W ba-
daniach brało udział dwóch polskich astronomów: dr Ma-
riusz Gromadzki, pracujący w Universidad de Valparaiso 

w Chile oraz Bartosz Gauza, doktorant 
w hiszpańskim Instituto de Astrofísica 
de Canarias. 

21 XI — W Kosmos poleciał pierwszy 
polski satelita naukowy BRITE-PL 1 
„Lem”. Jest on pierwszym z dwóch 
budowanych w Polsce satelitów, 
wchodzących w skład międzynaro-
dowej flotylli BRITE. Drugi polski sa-
telita nosi miano „Heweliusz” i poleci 
w 2014 r. Pozostałe satelity projektu to 
dwa kanadyjskie (również wystartują 
w 2014 r.) i dwa austriackie, które są 
już w Kosmosie. Łącznie sześć sate-
litów będzie dokonywać precyzyjnych 
pomiarów blasku jasnych gwiazd. (por. 
„Urania” 6/2013 s. 43)

28 XI — Kometa C/2012 S1 (ISON) 
przeszła przez peryhelium zaledwie 
1,2 mln km nad powierzchnią Słońca. 
W rezultacie jądro komety rozpadło 
się na fragmenty nie większe niż 10 m 
i rozwiało się. (por. „Urania” 6/2013 
s. 12, 18) (fot. obok — składanka zdjęć 
z satelity SOHO).

Wybrał i skomentował:  
Paweł Z. Grochowalski
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Źródło: ESA/NASA/SOHO/SDO/GSFC
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Szanowni Czytelnicy,
Wraz z nr 1/2014 „Uranii–PA” chcemy 

otworzyć stały dział poświęcony ciemnemu 
niebu.

Termin „ciemne niebo” (dark sky) stał 
się synonimem działań na rzecz redukcji 
zanieczyszczenia światłem. Czasami 
termin ten bywa krytykowany, gdyż może 
negatywnie kojarzyć się z niepogodą lub 
wszystkim tym, co symbolizuje ciemność. 
Termin jednak na tyle dobrze przyjął się 
w środowisku osób zaangażowanych 
w ochronę nocnego nieba (i środowiska) 
przed zanieczyszczeniem światłem, że 
trudno byłoby go zamienić na inny. 
Pozostaje zatem pokazać społeczeństwu, 
że ciemne niebo to dobro, o które warto się 
starać. 

Fakt, że nocne „ciemne niebo” stało 
się wspomnianym synonimem, wynika 
z trwającego już od dziesięcioleci 
zaangażowania astronomów 
i miłośników astronomii w podnoszeniu 
ogólnospołecznej świadomości istnienia 
zanieczyszczenia światłem. Dla astronomii 
owo ciemne niebo to podstawa. Pomimo 
rozwoju techniki satelitarnej jest ono wciąż 
bardzo ważnym „oknem” na Wszechświat. 
Jednak dla astronomii „ciemne niebo” 
to coś znacznie więcej. Zaangażowanie 
astronomów w działania na rzecz redukcji 
zanieczyszczenia światłem, którego 
negatywne skutki dotyczą praktycznie 
każdego człowieka, zmienia społeczny 
odbiór astronomii. Działania te w swoisty 
sposób pokazują, że nie jest to nauka 
oderwana od codzienności (a za taką 
bywa zwykle uważana). Zanieczyszczenie 
światłem stało się jednym 
z najważniejszych tematów łączących 
astronomię z życiem codziennym.

Mówiąc o astronomii i zanieczyszczeniu 
światłem, nie można pominąć miłośników 
tej nauki. Miłośnicy astronomii 
to bardzo szczególna grupa. Ich 
wkład w poznawanie Wszechświata 
i popularyzację wiedzy o nim jest 
istotny. Wystarczy choćby wspomnieć 
o odkrywaniu komet, supernowych czy 
obserwacjach gwiazd zmiennych lub 
śledzeniu planetoid. „Ciemne niebo” 
stało się kolejny tematem, w którym 
miłośnicy astronomii odgrywają 
ważną rolę. Świadczą o tym m.in. dwa 
artykuły otwierające dział „Ciemnego 
Nieba” w „Uranii–PA” napisane przez 
miłośników astronomii, którzy podjęli 
się niełatwych działań dla zachowania 
nocnego, rozgwieżdżonego nieba.

Sylwester Kołomański 
(Instytut Astronomiczny UWr)

Z początkiem 2013 r. na łamach 
„Uranii — Postępów Astronomii” 
ukazał się artykuł zwiastun na te-

mat problemu zanieczyszczenia ciem-
nego nieba sztucznym światłem. Wraz 
z nim wystosowaliśmy apel o wsparcie 
działań w kierunku ochrony nocnego 
nieba za pośrednictwem ogólnopolskiej 
akcji „1% na astronomię”. Wszystkim, 
którzy wspomogli nas, serdecznie dzię-
kujemy! Bez tego wsparcia wiele z wy-
mienionych tu działań nie byłoby moż-
liwych. Czas więc podsumować, czym 
zajmował się program jako krajowa filia 
partnerska International Dark-Sky As-
sociation na przestrzeni minionych 12 
miesięcy.

Na początku pierwszego kwartału 
2013 r. wydaliśmy i dodrukowaliśmy 
szereg nowych materiałów i publikacji 
na temat problematyki zanieczyszczenia 
nieba sztucznym światłem i astroturysty-
ki, w postaci ulotek, plakatów i małych 
wizytówek rozdawanych mieszkań-
com terenów, gdzie nocne niebo jest 
chronione. Tymczasem już od stycznia 
swoje funkcjonowanie wznowiło Wirtu-
alne Obserwatorium Ciemnego Nieba 
(WOCN), czyli 7-m namiot sferyczny, 
za pomocą którego koordynatorzy Pro-
gramu prezentują problematykę zanie-
czyszczenia nocnego nieba sztucznym 
światłem w wersji interaktywnej (z wy-
korzystaniem projektora krótkoognisko-
wego i teleskopu z cyfrowym wyświetla-
czem). Namiot został zaprezentowany 
m.in. podczas finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na Żywiecczyź-
nie, a także w licznych szkołach regio-
nu, m.in. w Milówce, Porąbce, Żywcu, 
Rajczy, Koszarawie, Węgierskiej Górce, 
Istebnej. Z początkiem marca dopisano 
do krajowego wykazu miejsc świadomej 

Podsumowanie działań programu 
„CIEMNE NIEBO” — Polska 2013

ochrony ciemnego nieba kolejny, czwar-
ty już obszar (CN-004), czyli powołany 
przez lokalne instytucje i podmioty Park 
Gwiezdnego Nieba Bieszczady — polski 
odpowiednik słowackiego Parku Ciem-
nego Nieba Poloniny. Warto dodać, że 
działacze programu Ciemne Niebo przy-
gotowali w tym samym czasie strategię 
utworzenia strefy buforowej dla ww. 
parku, o czym zostały powiadomione 
w późniejszym czasie urzędy gmin nie 
uczestniczące w podpisaniu memoran-
dum Parku. W kwietniu 2013 r. odbyła 
się konferencja na temat zanieczysz-
czenia świetlnego na UW w Warszawie, 
w której udział wzięli przedstawiciele 
programu, informując o metodach re-
dukcji zanieczyszczenia sztucznym 
światłem na przykładzie Sopotni Wiel-
kiej i działalności IDA. W maju namiot 
WOCN gościł w Izerskim Parku Ciem-
nego Nieba, popularyzując tematykę 
astronomii obserwacyjnej i ochrony nocy 
szerokiej publiczności zarówno z Polski, 
jak i Czech, a nieco później na przeło-
mie maja i czerwca odbyło się tournée 
programu Ciemne Niebo po woj. pod-
karpackim, włącznie z prezentacją sta-
cjonarną namiotu WOCN i problematyki 
ochrony ciemnego nieba z jego pomocą 
przez 7 dni w Rzeszowie. Stanowisko 
odwiedziło kilkadziesiąt klas szkolnych 
zarówno z samego miasta — gospoda-
rza, jak i z sąsiadujących miejscowości 
(Tyczyn, Racławówka, Niechobrz, Wola 
Zgłobieńska, Bratkowice, Rudna Wielka, 
Trzebownisko i inne). 

W czerwcu i lipcu koordynatorzy pro-
gramu poprowadzili również prelekcje 
o tematyce ochrony ciemnego nieba dla 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z Tomaszowa Mazowieckiego, 
Sopotu, Czańca, Katowic, kilku innych 

Makieta dydaktyczna Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej w trakcie prezentacji różnych rodza-
jów oświetlenia w mieście

30
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miast i mniejszych miejscowości, co 
było wstępem do okresu wakacji, kiedy 
to przeprowadzono szereg pokazów, 
szkoleń i wycieczek po obszarze ochro-
ny ciemnego nieba CN-001 w gminie 
Jeleśnia, podczas których zwracaliśmy 
uwagę na problematykę „light pollution” 
oraz możliwości rozwijania astrotury-
styki. Wśród  gości znaleźli się m.in. 
grupy przewodników beskidzkich, Izba 
Turystyczna Euroregionu, sieć placó-
wek nauczania metodą Montessori, 
przedstawiciele LGD i Silesia Leader 
Network, liczni turyści indywidualni 
i grupy zorganizowane z całego kraju. 
Flagowym przedsięwzięciem wakacji 
był zorganizowany w sierpniu I Festiwal 
Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej, na 
który przybyło kilkanaście osób — dzia-
łaczy na rzecz ochrony ciemnego nieba 
w Polsce. Zorganizowaliśmy pokazy 
i obserwacje astronomiczne, a także 
zaprezentowaliśmy makietę zanieczysz-
czenia sztucznym światłem w skali H0 
dla uczestników, turystów, jak i mediów 
regionalnych. Wraz z nadejściem wrze-
śnia zainicjowaliśmy prace nad nowym 
projektem serwisu — platformą informa-
cyjną www.ciemneniebo.pl w nowej od-
słonie. Uruchomienie serwisu pod tym 
samym adresem planujemy na początek 
2014 r. W połowie tego samego miesiąca 
przedstawiciele programu Ciemne Nie-
bo uczestniczyli w dorocznych, najwięk-
szych w Polsce targach energetycznych 
i oświetleniowych ENERGETAB 2013 
w Bielsku-Białej, poznając i analizując 
nowe produkty oświetleniowe wprowa-
dzane na polski rynek. W oparciu o do-
kumentację IDA i materiały zebrane na 
targach przygotowano raport oraz nowe 
wytyczne dla opraw ulicznych ze źró-
dłami światła LED, które coraz częściej 
są oferowane przez producentów i dys-
trybutorów oświetlenia w naszym kraju. 
Również we wrześniu przedstawiciele 
programu wzięli udział w konferencji na 
rzecz ochrony ciemnego nieba w Izdeb-
nie (gmina Sieraków), po której zainicjo-
wano wspólne działania na rzecz powo-

łania Izdebskiej Ostoi Ciemnego Nieba 
jako obszaru CN-005 (piąty wg krajowej 
numeracji). Jednocześnie w tym samym 
czasie program Ciemne Niebo rozpo-
czął starania o czynną ochronę ciem-
nego nieba w obszarze Drawieńskiego 
Parku Narodowego, składając pisemne 
wnioski w tej sprawie do gmin Drawno, 
Bierzwnik, Człopa, Dobiegniew, Kalisz 
Pomorski, Krzyż Wlkp. i Tuczno. W gmi-
nach trwają aktualnie konsultacje na ten 
temat, a gmina Drawno, w której znajdu-
je się miejscowość Zatom (miejsce sys-
tematycznych zlotów astronomicznych), 
wyraziła wstępne zainteresowanie te-
matyką ograniczenia nadmiernej emisji 
sztucznego światła, co z tytułu plano-
wanych przez gminę inwestycji w infra-
strukturę drogową ze środków unijnych 
na 2014 r. może mieć bardzo duże zna-
czenie dla zachowania walorów nocne-
go nieba w tamtym rejonie. 26 września 
w obszarze ochrony ciemnego nieba 
CN-001 Sopotnia Wielka gościła gru-
pa samorządowców z Ukrainy (region 
Łuck) zainteresowana zastosowanymi 
tu rozwiązaniami ochrony ciemnego 
nieba i wynikających z tego oszczęd-
ności. Uczestnikom zaprezentowaliśmy 
pełne ujęcie problematyki zanieczysz-
czenia nieba sztucznym światłem za 
pomocą pokazowej makiety ciemnego 
nieba nad miejscowością w skali H0. 
Z początkiem października do Sopotni 
Wielkiej zawitała grupa młodzieży z Ma-
zur (okolice Ruciane-Nida), zaintereso-
wanych tematyką ochrony ciemnego 
nieba na swoim obszarze. Otrzymali oni 
materiały na temat astroturystyki, metod 
redukcji zanieczyszczenia sztucznym 
światłem, a także materiały pokonfe-
rencyjne z 12. Sympozjum International 
Dark-Sky Association (EU), które odbyło 
się w 2012 r. w Bielsku-Białej. W podob-
nym terminie odbył się oficjalny wyjazd 
działaczy programu Ciemne Niebo do 
Stężnicy, gdzie m.in. analizowali stan 
aktualny oświetlenia, wykonywali pomia-
ry ciemnego nieba, jak również przeana-
lizowali projekty oświetlenia planowane 

przez gminę Baligród. Odbył się też 
przegląd jakości nocnego nieba w wy-
branych punktach Parku Gwiezdnego 
Nieba Bieszczady oraz poprowadzono 
konsultacje z przedstawicielami wybra-
nych urzędów gmin. W tym samym cza-
sie blisko tysiąc osób zwiedziło namiot 
WOCN przy okazji weekendowej impre-
zy w Porcie Łódź, gdzie prezentowano 
problematykę ochrony ciemnego nieba 
z udziałem działaczy programu i koor-
dynatorów programu „Przybliżmy Dzie-
ciom Niebo” Stowarzyszenia POLARIS 
— OPP, natomiast w listopadzie 2013 r. 
rozpoczęły się regionalne konsultacje do 
studium zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeleśnia, w którym po wnio-
skach zgłoszonych przez działaczy pro-
gramu ujęto wstępne plany rozszerzenia 
obszaru ochrony ciemnego nieba CN-
001. Także w listopadzie program Ciem-
ne Niebo zgłosił do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Katowicach pro-
pozycje zmian w planie ochrony obszaru 
Natura 2000 PLH240006, dot. elemen-
tów związanych z redukcją zanieczysz-
czenia sztucznym światłem jako zagro-
żenie natury ekologicznej uznane już 
wcześniej przez Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Jed-
nocześnie złożono również obszerne 
wnioski wraz z uzasadnieniami do Ge-
neralnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
Ministerstwa Środowiska oraz Sejmo-
wej Komisji Ochrony Środowiska, Za-
sobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ), 
ws. uznania w Polsce zanieczyszczenia 
nocy sztucznym światłem jako zagro-
żenia środowiska naturalnego, m.in. 
na podstawie dyrektywy europejskiej 
nr 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. Na 
przełomie listopada i grudnia 2013 r. 
program Ciemne Niebo przy poparciu 
PTMA (o/Katowice) zaangażował się 
w działania mające na celu zmniejsze-
nie zanieczyszczenia sztucznym świa-
tłem w miejscowości Stężnica w gminie 
Baligród (Bieszczady). Złożone pisma 
i wnioski dotyczyły m.in. projektowane-

Namiot Wirtualnego Obserwatorium Ciemnego Nieba podczas pre-
zentacji dla jednej ze szkół na Żywiecczyźnie 

Ciemne Niebo

Prelekcja dr Sylwestra Kołomańskiego o pomiarach jasności nieba 
podczas I Festiwalu Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej
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go na 2014 r. oświetlenia głównej ulicy 
w miejscowości, jak również oświetlenia 
terenów prywatnych przez ośrodki wy-
poczynkowe, w których praktykuje się 
tzw. astroturystykę. Również w grudniu 
2013 r. program Ciemne Niebo podjął 
decyzję o zakupie 11szt. modelowych 
opraw ulicznych dla gminy Baligród, ce-
lem wymiany w strefie buforowej Parku 
Gwiezdnego Nieba Bieszczady (miej-
scowość Stężnica), gdzie istnieją obec-
nie nieprawidłowe, wypukłe klosze latar-
ni ulicznych. Działanie to było pierwszym 
punktem współpracy w kierunku przyłą-
czenia się gminy Baligród do redukcji 
zanieczyszczenia sztucznym światłem 
i jednoczesnego objęcia miejscowości 
Stężnica pełną ochroną ciemnego nieba 
na wzór Sopotni Wielkiej. 

Przez cały rok koordynatorzy progra-
mu Ciemne Niebo opracowywali liczne 
teksty, materiały informacyjne, plakaty 
czy artykuły zamieszczane m.in. na ła-
mach „Astronomii Amatorskiej”, „Dzi-
kiego Życia”, w publikacjach Lokalnych 
Grup Działania, wydawnictwach pokon-
ferencyjnych oraz licznych stronach in-
ternetowych.

Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, 
że wszystkie ww. działania na prze-
strzeni 2013 r. były realizowane przez 
działaczy programu Ciemne Niebo na 
zasadach wolontariatu, tj. żadna część 
środków zebranych z akcji „1% na astro-
nomię” nie została wydana na wynagro-
dzenia i taką samą zasadę będziemy 
stosować podczas kolejnej edycji Akcji 
Astroprocentu w 2014 r. 

Piotr Nawalkowski
Program Ciemne Niebo — Polska

Zdjęcia: www.ciemneniebo.pl

Zanieczyszczenie sztucznym światłem od strony gminy Baligród na obrzeżach Parku Gwiezd-
nego Nieba Bieszczady 

Izdebska Ostoja Ciemnego Nieba

Izdebska Ostoja Ciemnego Nieba — 
tak miałby nazywać się park ciemnego 
nieba w okolicy, w której mieszkam. Iz-

debno leży w powiecie międzychodzkim, 
nieopodal Sierakowa (północno-zachod-
nia część województwa wielkopolskie-
go). Niebo było tu zawsze piękne. Droga 
Mleczna dotyka prawie horyzontu. Wie-
lokrotnie widywałem gołym okiem gwiaz-
dy 7. wielkości gwiazdowej. Izdebno po-
łożone z dala od miejskich aglomeracji, 
stanowi wspaniałe miejsce do obserwa-
cji. Postanowiłem coś zrobić, by tak po-
zostało jak najdłużej.

Jeśli decydujesz się działać na rzecz 
ochrony ciemnego nieba, musisz pa-
miętać o jednym: to wcale nie jest ła-
twe zadanie. Temat zanieczyszczenia 
światłem jest w naszym społeczeństwie 
nowy i mało znany. Wiele osób nie wie, 

na czym polega ochrona ciemnego nie-
ba nocnego. Nie chcę tutaj nikogo zra-
żać na początek, lecz pokazać, od czego 
trzeba zacząć. Dobrze jest starać się 
dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi, 
głosząc idee ochrony ciemnego nieba. 
Przekonać ich, że nie chodzi tu o zli-
kwidowanie oświetlenia, ale o założenie 
takich opraw oświetleniowych, aby mieć 
i dobrze oświetloną ulicę, i ciemne, noc-
ne niebo.

Moje działania zacząłem skromnie. 
W styczniu 2011 r. dowiedziałem się 
o programie „Ciemne Niebo” Stowarzy-
szenia Polaris OPP. Od razu pomyśla-
łem, że działania na rzecz ciemnego nie-
ba mogłyby udać się również tutaj, gdzie 
mieszkam. Niebo jest przecież wspania-
łe. Jedyny problem to kilka latarni ulicz-
nych starego typu. Nawiązałem kontakt 

z koordynatorami programu „Ciemne 
Niebo”. Piotr Nawalkowski, prezes Sto-
warzyszenia Polaris OPP, przesłał mi 
materiały na temat zanieczyszczenia 
światłem i zachęcił do współpracy. Na 
serwisie WWW programu „Ciemne 
Niebo” pojawiły się wzmianki o moich 
planach ochrony ciemnego nieba nad 
Izdebnem.

Na wspólne obserwacje tranzytu We-
nus prowadzone z przyjaciółmi z Przeź-
mierowskiego Obserwatorium Astrono-
micznego (POA) zaprosiłem również 
Krzysztofa Sobkowskiego, redaktora 
naczelnego lokalnego tygodnika. Z cza-
sem stał się on wielkim sprzymierzeń-
cem ochrony ciemnego nieba nad Izdeb-
nem. Wspomniałem mu o moich planach 
utworzenia parku ciemnego nieba. Był 
bardzo zainteresowany tematem, obie-
cał o tym napisać. Dotrzymał słowa. Po 
jego ponownych odwiedzinach, pojawił 
się artykuł „Izdebno — astronomiczna 

Ciemne Niebo

Grupa uczestników podczas wakacyjnych obserwacji astronomicznych w pozycji leżącej na 
terenie Sopotni Wielkiej — obszar ochrony ciemnego nieba CN-001 
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Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Studiów Regionalnych 
i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe Studentów Astronomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję na temat 
Zanieczyszczenia Światłem. Konferencja odbędzie się w dniach 16–18 maja 2014 
roku we Wrocławiu.

Celem konferencji jest przybliżenie problemu zanieczyszczenia sztucznym świa-
tłem, który w Polsce jest jeszcze mało znany. Temat początkowo popularyzowany 
głównie przez środowisko astronomiczne, obecnie jest przedmiotem zainteresowania 
ze strony specjalistów wielu dziedzin. Jest to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych 
tematów w nauce.

W trakcie konferencji poruszone zostaną problemy związane ze środowiskowymi, 
astronomicznymi i ekonomicznymi skutkami zanieczyszczenia świetlnego oraz zagad-
nienia dotyczące łagodzenia tych skutków przez odpowiednie rozwiązania w technice 
oświetleniowej, architekturze i urbanistyce. Serwis internetowy konferencji i rejestracja 
uczestników dostępne są pod adresem: http://okzs.astro.uni.wroc.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

enklawa?” Dzięki temu pierwszy raz 
wypowiedziałem się publicznie o całej 
sprawie na łamach lokalnej prasy. Wie-
działem już, że obrałem dobry kierunek. 
Artykuł został przyjęty bardzo dobrze. 
Ludzie czasem sami zadawali pytania. 
Nawet przypadkowe spotkania ze znajo-
mymi stały się sposobem na popularyza-
cję idei parku ciemnego nieba. Ten sam 
artykuł ukazał się również w wydaniu 
szamotulskim tygodnika oraz na serwi-
sach internetowych programu „Ciemne 
Niebo” i Międzychód — Nasze Miasto.

We wrześniu tego roku zdecydowa-
łem się na bardzo ważny krok. Posta-
nowiłem zorganizować spotkanie, aby 
doprowadzić do dialogu środowisk astro-
nomicznych, władz lokalnych i przedsta-
wicieli agroturystyki. Zaprosiłem również 
redaktora Krzysztofa Sobkowskiego, 
który zapewnił nam patronat medialny. 
Udało mi się zorganizować salę i dwóch 
sponsorów. Przyjaciele z POA oraz soł-
tys Izdebna, Pani Krystyna Araszkiewicz 
z mężem pomogli mi przygotować spo-
tkanie na 22 września. Zaprosiłem Pana 
Witolda Maciołka, Burmistrza Miasta 
i Gminy Sieraków oraz radnego Sejmiku 
Wojewódzkiego Pana Zbigniewa Ajchle-
ra. Łukasz Wojtyniak, założyciel POA, 
który razem z Adamem Tomaszewskim 
od kilku lat dzielnie popularyzuje astro-
nomię, zaprosił w moim imieniu Pana dr. 
Krzysztofa Kamińskiego z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan 
Kamiński uświetnił nasze spotkanie wy-
kładem o błyskach gamma. Z dosyć da-
leka, bo aż z Beskidu Żywieckiego przy-
jechali również koordynatorzy programu 
„Ciemne Niebo” Stowarzyszenia Polaris 
OPP. Piotr Nawalkowski w swoim wystą-
pieniu przybliżył zebranym ideę ochro-
ny ciemnego nieba oraz korzyści, jakie 
z tego wynikają. Odtworzyliśmy prze-
mówienie Janusza Wilanda, Prezesa 
PTMA oddział Warszawa, który z przy-
czyn zdrowotnych nie mógł pojawić się 
osobiście. Łukasz Wojtyniak z POA opo-
wiedział o naszej działalności astrono-
micznej oraz planach na przyszłość. Ja 
przedstawiłem plany ochrony ciemnego 
nieba w okolicy Izdebna. Po spotkaniu 
ukazały się artykuły w lokalnej prasie 
oraz w „Głosie Wielkopolskim”.

Kolejnym koniecznym krokiem było 
przekonanie władz lokalnych do wspar-
cia idei aktywnej ochrony ciemnego nie-
ba*. Koordynatorzy programu „Ciemne 
Niebo” przygotowali i wysłali do Rady 

Miasta i Gminy Sieraków pismo oraz 
treść porozumienia w sprawie działań 
na rzecz ochrony ciemnego nieba w tej 
gminie. W międzyczasie zabiegałem 
o poparcie dla tych działań od lokalnych 
instytucji. Odwiedzałem szkoły, domy 
kultury, muzeum itd. Wsparcia udzieliły 
też środowiska astronomiczne: Instytut 
Astronomiczny Uniwersytetu Wrocław-
skiego, PTMA o/Warszawa i o/Katowice, 
PTA, Przemysław Rudź — autor książek 
popularnonaukowych oraz kilka innych 
osób i instytucji, którym należą się po-
dziękowania.

26 listopada, „uzbrojony” w zgroma-
dzone listy poparcia uczestniczyłem 
w posiedzeniu Rady Miasta i Gminy 
Sieraków, na którym zabrałem głos 
w sprawie ochrony ciemnego nieba 
w naszej gminie. Tym razem, niestety, 
nie osiągnięto porozumienia. Jedynym 
pocieszającym akcentem była rozmowa 
z zastępcą Burmistrza Panem Arkadiu-
szem Świderskim, który zapewnił mnie, 
że wrócimy do tego tematu i zaprosił na 
spotkanie po 10 grudnia. Przed tym spo-
tkaniem wysłałem Panu Świderskiemu 
list, w którym podałem między innymi 
wymagania co do prawidłowego, przy-
jaznego dla ciemnego nieba oświetlenia 
LED. Jak się później okazało, oprawy 
oświetleniowe, które będą montowa-
ne na terenie gminy Sieraków, mogą 
spełniać wytyczne odnośnie wskaźni-
ka ULOR (Upward Light Output Ratio) 
równego zero. Zerowa emisja do górnej 
półsfery, a co za tym idzie skierowanie 
strumienia światła tylko w dół, jest pod-
stawowym warunkiem ochrony ciemne-
go nieba. Wiceburmistrz zaproponował 
też wybudowanie w Izdebnie małego 
obserwatorium. Moim zadaniem było 

przygotować listę ewentualnego wypo-
sażenia tej placówki.

Jestem już po spotkaniu z Panem Ar-
kadiuszem Świderskim. Rozmawialiśmy 
ponad dwie godziny. Dyskutowaliśmy, 
które sołectwa w gminie obejmie ochro-
na ciemnego nieba. Braliśmy też pod 
uwagę bliskość Puszczy Noteckiej, którą 
można otoczyć tą ochroną, przyłączając 
ją do parku ciemnego nieba. Chcemy za-
prosić do współpracy Lasy Państwowe 
oraz Dyrektora Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopolskie-
go. Panu Świderskiemu przekazałem 
otrzymane listy poparcia dla ochrony 
ciemnego nieba w naszej gminie. Ze 
względu na ograniczone środki finanso-
we, zamiast murowanego obserwato-
rium będziemy wnioskować o możliwość 
postawienia trzech małych, drewnianych 
obserwatoriów typu roll off, które wspa-
niale pełnią funkcję edukacyjną dzieci 
i młodzieży. A na tym najbardziej nam 
wszystkim zależy. Każde obserwatorium 
byłoby zaopatrzone w teleskop oraz, być 
może, w kamerę, która pokazywałaby 
obraz nieba, i aparat fotograficzny do 
astrofotografii. Obserwatoria mogłyby 
być wyposażone w kolektory słoneczne.

Na początku roku radni mają zade-
cydować, czy powstanie park ciemnego 
nieba i czy zostanie podpisane porozu-
mienie z programem „Ciemne Niebo”. 
Do marca postaramy się przekonać rad-
nych o potrzebie zbudowania wspomnia-
nych obserwatoriów astronomicznych 
w naszej gminie.

Starania o ochronę ciemnego niebo 
w mojej okolicy nauczyły mnie, że pomi-
mo licznych przeszkód i trudności należy 
wytrwale dążyć do celu. Trzeba wierzyć 
w to, co się robi, i nie zrażać porażkami.

Tomasz Zaraś 

Ciemne Niebo

 * Chodzi o aktywną ochronę nocnego śro-
dowiska (i nieba) polegającą na stosowaniu 
techniki oświetleniowej minimalizującej zanie-
czyszczenie światłem, np. redukcja do zera 
bezpośredniej emisji światła z opraw do górnej 
półsfery.
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18 lutego 2014 Zespół Szkół, ul. Nowy Rynek 5
87-330 Jabłonowo Pomorskie

10 marca 2014 Zespół Szkół i Placówek 
ul. Szkolna 12, 88-200 Radziejów

17 marca 2014 Zespół Szkół Miejskich
ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin

8 kwietnia 2014 I Liceum Ogólnokształcące
ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie

12 maja 2014 Zespół Szkół w Unisławiu
ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław

19 maja 2014 Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej
ul. Szkolna 6, 87-134 Zławieś Wielka

2 czerwca 2014 I Liceum Ogólnokształcące
ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin

Wszystkie prelekcje rozpoczną się o godz. 18.00.
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Szczegóły:

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

j.przybyl@kujawsko-pomorskie.pl

m.cieciura@kujawsko-pomorskie.pl

Wstęp wolny

Prelekcje Kopernikańskie
Jak Kopernik odkrył niebo? to tytuł prelekcji organizo-
wanych przez Urząd Marszałkowski, które odbywają się 
we wszystkich 14 Astrobazach w Kujawsko-Pomorskiem 
w okresie listopad 2013 – czerwiec 2014. Rok 2013 
był rokiem Mikołaja Kopernika. 540 rocznica urodzin 
astronoma wszech czasów i 470 rocznica publikacji jego 
dzieła O obrotach są okazją do bliższego spotkania z czło-
wiekiem, który odkrył nasze miejsce we Wszechświecie. 

Propozycja jest adresowana nie tylko do uczniów – 
członków szkolnych kół astronomicznych, lecz także do 
lokalnej społeczności. 

Autorem opowieści jest Piotr Majewski – członek 
Rady Programowej Astrobaz, dziennikarz Polskiego Ra-
dia PiK („Radio Planet i Komet”), Mistrz Mowy Polskiej, 
popularyzator astronomii.

– Prelekcje o Koperniku to jedno z wielu przedsię-
wzięć, które realizujemy w naszym regionie z myślą 
o popularyzacji astronomii i nauk ścisłych. Pielęgnu-
jemy w ten sposób astronomiczne tradycje naszego 
województwa. Nasze astrobazy – dzięki zaanga-
żowaniu pracujących w nich koordynatorów – są 
dziś dobrze znane w świecie miłośników astronomii  
– mówi marszałek Piotr Całbecki.

Prelekcje Kopernikańskie są realizowane w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Zostaną „Małymi Naukowcami”?
Adasiu, Malwinko, Kacperku, proszę usiąść po turecku. Zaraz się zacznie. Już przyjechali 

— entuzjastycznie ustawia dzieci pani Marlena opiekująca się grupą Leśnych Skrzatów. 5-let-
nia Hania niecierpliwie zerka na korytarz prowadzący do sali zabaw, podpatrując dwóch panów 
w białych fartuchach, którzy przyjechali pokazać… jak znika szklanka. 

Niemal w podobnych okolicznościach zaczyna się każdy z kilkudziesięciu pokazów, które 
doktoranci z Fundacji Aleksandra Jabłońskiego przeprowadzili w przedszkolach województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

Animatorzy rozpoczynają od eksperymentu związanego z zasysaniem jajka do butelki. 
— Materiały wykorzystane w doświadczeniu są dobrze znane dzieciom, gdyż z ugotowanym 
jajkiem oraz szklaną butelką są dobrze zaznajomione. Płomień powstający przy zapalaniu 
oparów alkoholu w butelce dodatkowo potęguje wrażenia. A sam przebieg zjawiska, gdy jajo 
jest zasysane do środka butelki, jest spektakularny. Widać błysk w oku w momencie, kiedy 
jajko jest zasysane do butelki. — opowiada Rafał Jakubowski, który realizował w przeszłości 
podobne zajęcia. — Nie zauważyłem, by ktokolwiek przeszedł obojętnie obok któregokolwiek 
z doświadczeń, które wykonujemy — dodaje.

Uszy słonia
Potem jest wodny pryzmat. Doświadczenie pokazuje, że światło słoneczne jest tak na-

prawdę mieszaniną barw. Leśne Skrzaty już wiedzą, jak powstaje tęcza. Kolejny eksperyment 
pokazuje, jak oszukać oko, wykorzystując własności optyczne różnych materiałów. To znikają-
ca szklanka. Jednak Amelce najbardziej podobały się… uszy słonia. — Eksperyment polega 
na przystępnym wyjaśnieniu pojęcia fali dźwiękowej oraz pokazaniu, jak rozchodzi się dźwięk 
— wyjaśnia animator FAJ.

Na koniec zaskakujące akwarium, czyli jak wykorzystać olej i wodę do doświadczeń 
optycznych. Brzmi poważnie, ale dzieci szybko pojmują, o co chodzi. 

Zainteresować przez zabawę
Po części pokazowej maluchy biorą udział w warsztatach pt. „Szkiełko i oko” oraz „Rakieta 

odrzutowa”. Na początek każdy przedszkolak dostaje do ręki soczewkę, za pomocą której 
przenosi obraz kolorowej lampy na kartkę papieru. Dzieci również uczą się, jak wykorzystywać 
soczewkę jako lupę i dowiadują się, jak rozpoznać, czy okulary, które noszą oni lub ich rodzice, 
skupiają światło czy je rozpraszają. — Czasem aż ciężko wybrać młodych pomocników z tego 
lasu rąk, które obserwujemy na pokazach — wskazuje Ewa Kaszewska prezes Fundacji Alek-
sandra Jabłońskiego.

Każdy przedszkolak dowiaduje się też, jak możliwe jest zgaszenie płomienia dźwiękiem. 
— Dzieci są proszone po kolei i same gaszą ten płomień, co wywołuje wielką radość i zacieka-
wienie u ich koleżanek i kolegów. Nagle wszyscy chcą zgasić płomień — opowiada.

— Dzieci reagują fantastycznie. Ich entuzjazm sprawia, że nie mamy najmniejszych wąt-
pliwości, zdecydowanie warto robić takie pokazy. A gdy jeszcze uda nam się wpleść element 
zaskoczenia, efekty w postaci zadziwienia i radości na twarzach dzieci bywają niesamowite. 
Cel jest jasny: zainteresować przez zabawę — podsumowuje Kaszewska.

Pomysł trafiony
„Prelekcje dla przedszkolaków — Mały Naukowiec” to kolejny przygotowywany przez 

Urząd Marszałkowski projekt edukacyjny, którego celem jest rozwijanie zainteresowania naj-
młodszych naukami ścisłymi. Bezpłatne pokazy, eksperymenty oraz warsztaty z zakresu nauk 
ścisłych, przyrodniczych oraz astronomii z czynnym udziałem dzieci cieszą się ogromnym za-
interesowaniem.

— Ofertę atrakcyjnych i pobudzających wyobraźnię zajęć zachęcających do odkrywania 
tajemnic przyrody kierujemy tym razem do przedszkolaków. Wcześniej podobna formuła świet-
nie sprawdziła się podczas pokazów organizowanych w ramach naszego projektu regional-
nych kół fizycznych, matematycznych, informatycznych i astronomicznych, skierowanego do 
młodzieży — mówi marszałek Piotr Całbecki.

W rekrutacji wzięło udział ponad 300 przedszkoli z województwa kujawsko-pomorskiego. 
Niestety, mieliśmy tylko 72 miejsca. Decydowała kolejność zgłoszeń. Wszyscy mieli równe 
szanse. Pierwsze placówki wysłały formularze krótko po północy. — Mieliśmy wiele takich zgło-
szeń. Szczególnie z przedszkoli znajdujących się na obszarach wiejskich — tłumaczy Ewa 
Kaszewska.

Prelekcje prowadzone przez doświadczonych animatorów nauk ścisłych odbywają się od 
października 2013 r. i potrwają do czerwca 2014 r. w 72 przedszkolach oraz oddziałach przed-
szkolnych na terenie regionu (przynajmniej połowa z nich działa na terenach wiejskich).

Spotkania składające się z części pokazowej oraz warsztatowej przeznaczone są dla mi-
nimum 10-osobowych grup przedszkolaków w wieku 5–6 lat. 

Pomysł powstał w Urzędzie Marszałkowskim i jest realizowany w ramach projektu „Kujaw-
sko-Pomorskie Regionem Astronomicznym II”, którego liderem jest Biuro Innowacyjnych Pro-
jektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Jarosław Przybył
Departament Edukacji i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
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Zderzenia planetoid z Ziemią to 
temat wdzięczny i budzący dość 
powszechną fascynację. Tym bar-
dziej dziwne, że zdecydowanie 

niewiele konkretnych informacji na ten te-
mat ugruntowało się w społeczności astro-
nomicznej. Jest nawet wprost przeciwnie 
— krążą niczym nie poparte legendy ra-
czej zdecydowanie nie tworzące spójnego 
obrazu. Autor pamięta zdarzenie, gdy na 
jakiejś astronomicznej konferencji padło 
pytanie dotyczące tego tematu i nastąpiła 
dość długotrwała cisza — z kilkudziesię-
ciu znajdujących się na sali astronomów, 
co prawda nie będących specjalistami od 
tego problemu, nie potrafiło na pytanie 
kompetentnie odpowiedzieć. Oznacza to, 
że problem mimo fascynujących (nieastro-
nomów?) konsekwencji (zniszczenia) i po-
tencjalnie ogromnego znaczenia praktycz-
nego (możliwość pozyskiwania funduszy 
dla astronomii) nie został chyba zbyt po-
rządnie zbadany, a w każdym razie wyniki 
tych badań nie trafiły do szerszych kręgów. 

Jeżeli chodzi o „legendarną” warstwę 
problemu, to jak się wydaje, jest ona dwu-
składnikowa. Jeden z tych składników 
opowiada się za szybkimi i bardzo małymi 
ciałami (prędkości 30–70 km/s i średnice 
rzędu metra i mniej). Drugi to pogląd, że 
zderzenia zachodzą z relatywnie niewielką 
prędkością (kilkanaście lub dwadzieścia 
kilka km/s), ale za to zderzające się ciała 
są raczej okazałe (kilka, a nawet kilkadzie-
siąt metrów średnicy).

Doskonale to było widać przy donie-
sieniach dotyczących zdarzenia w Cze-
labińsku. Do południa dnia wydarzenia 
(zaszło nad ranem 15 lutego 2013 r., 
konkretnie maksimum jasności o godzi-
nie 03.20.32,2 UTC) podawano, że chodzi 
o ciało metrowej średnicy, która już pod 
wieczór zaczęła kształtować się około 10, 
by po kilku dniach ustabilizować się około 
wartości 17 metrów! Pamiętajmy przy tym, 
że masa jest proporcjonalna do trzeciej po-
tęgi rozmiaru liniowego, więc metr to około 
tony, dziesięć metrów to dobrze ponad ty-
siąc, a 17 to około 10 tysięcy ton, oczywi-
ście zależnie od gęstości, czyli praktycznie 
od materiału, z którego ciało jest zbudowa-
ne. Patrząc na przebieg czasowy informa-
cji, widać, że zwycięża opcja większych ciał. 
W Nature z 14 listopada 2013 r. ukazała 
się seria prac (konkretnie dwie prace plus 
omówienie) dotyczących zdarzenia chyba 
ostatecznie przechylająca szalę w kierun-
ku ciał większych — średnica meteoroidu 
przed zderzeniem wynosiła około 19 me-
trów. 

Z innych danych zaskakuje energia — 
około 0,5 megatony TNT, czyli obrazowo 

mówiąc kilkadziesiąt razy więcej od bomb 
atomowych użytych pod koniec II wojny 
światowej. I w tym miejscu warto zrobić 
pewną uwagę typu PR. Otóż TNT jest dosyć 
mało energetycznym związkiem zawierają-
cym mniej więcej dziesięciokrotnie mniej 
energii od typowych paliw. Konkretnie au-
torzy omawianych prac przyjęli 4,185×106 
J/kg, a benzyna to około 4,185×107 J/kg. 
Oczywiście w bombach używa się TNT nie 
ze względu na wartość energetyczną tylko 
na inne własności skutkujące destrukcyj-
nymi własnościami wybuchu. Jednak jeżeli 
uda się zmusić do wybuchu typowe paliwo, 
skutki są imponujące. 

Ale wracając do zwyczaju podawania 
energii wybuchu w TNT, to oczywiście z po-
wodu niskiej wartości energetycznej, a wy-
sokiej destrukcyjności trotylu, porównanie 
energetyczne robi wrażenie na odbiorcach. 
W rzeczywistości nawet wielokrotnie mniej-
sza ilość trotylu powoduje nieporównywal-
nie większe szkody od wybuchu „równo-
ważnej” bomby jądrowej, a ta z kolei zwykle 
jest bardziej „efektywna” od zjawisk natu-
ralnych typu zderzenie z planetoidą. Stąd 
i owe pół miliona TNT powinniśmy trakto-
wać z pewnym dystansem. W praktyce wy-
buch nad Czelabińskiem spowodował wy-
bicie szyb w promieniu około 40 km, czyli 
na powierzchni 5000 km2. Dla człowieka 
bezpośrednio pod miejscem wybuchu 
błysk był 30 razy jaśniejszy od Słońca (–28 
mag. w odległości 100 km), a ciśnienie fali 
uderzeniowej 3,2±0,6 kPa, czyli około 3% 
ciśnienia atmosferycznego. Dlatego też 
i szkody były umiarkowane. Sporo rannych 

odłamkami szkła, ale poza tym raczej nic 
groźnego. Oczywiście biorąc pod uwagę te 
pół miliona ton trotylu, a taka ilość trotylu to 
sześcian o boku ponad 60 metrów, a więc 
objętość kilku 20-piętrowych budynków!

O zjawisku wiemy wyjątkowo dużo, 
gdyż zdarzyło się w dość gęsto zaludnio-
nym (Czelabińsk ma ponad milion miesz-
kańców) i raczej cywilizowanym obszarze. 
Wystarczy powiedzieć, że bolid został zare-
jestrowany przeszło 400 kamerami wideo 
z odległości sięgających 700 km. Przy oka-
zji nie sposób nie zauważyć, że zmieniła się 
mentalność: 40–50 lat temu, widząc błysk 
na niebie, zamiast sięgać po kamerę wi-
deo człowiek padłby na ziemię i przykrywał 
oczy, pamiętając o naukach, jakie odebrał 
w ramach przysposobienia obronnego. 
Dzięki nagraniom filmowym odtworzenie 
trajektorii bolidu nie stanowiło problemu. 
Jiři Borovička i in., korzystając z 15 dostęp-
nych publicznie w internecie, spośród tych 
ponad czterystu zapisów wideo odtwo-
rzył trajektorię bolidu i orbitę planetoidy. 
Planetoida przed wejściem w atmosferę 
znajdowała się na orbicie o wielkiej półosi 
1,72 au i peryhelium 0,738 au, przez któ-
re przeszła w sylwestra 2012/2013. Orbi-
ta leżała niemal w płaszczyźnie ekliptyki 
(nachylenie około 5°) i przez kilka tygodni 
przed zderzeniem z Ziemią była zbyt blisko 
Słońca, a wcześniej zbyt ciemna, by być 
obserwowana przez ziemskie teleskopy. 
Toteż i obserwowana nie była, a zderzenie 
z Ziemią okazało się niespodzianką. Z da-
nych dotyczących orbity wynika, że „ciałem 
rodzicielskim” meteoroidu jest planetoida 
86039 (1999NC43) o rozmiarach około 
2 km. W atmosferze bolid był obserwowa-
ny już na wysokości 95 km i poruszał się 
w kierunku około 78°, czyli EbN (wschód 
ku północy; liczone z pozycji podanych 
w pracy Borovička, w pracy Popovej i. in. 

przeczytane w nature i Science

Konsekwencje eksplozji bolidu nad Czelabińskiem: wybite szyby w Czelabińskim Teatrze Dra-
matycznym im. Nauma Orłowa. Fot. Nikita Plechanow/Wikipedia

Czelabińsk podsumowany
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w Science można sądzić, że był to wschód 
ku południu!). Pierwsza poważniejsza stra-
ta masy nastąpiła na wysokości 45 km. 
Potem nastąpiło co najmniej 11 poważniej-
szych fragmentacji, w tym dwie większe, by 
na wysokości 29 km rozpaść się na co naj-
mniej 20 fragmentów o masach rzędu 10 
ton. Oczywiście reszta masy nie zniknęła. 
Około trzech czwartych uległa spaleniu, 
a reszta rozpadła się na drobny pył i rozpły-
nęła w atmosferze, tworząc „ogon” o roz-
miarach przeszło 200 km. W formie mete-
orytów spadło zaledwie około 0,03–0,05% 
początkowej masy. Rozproszona w atmos-
ferze masa dała się wyczuć nosem jako 
woń spalenizny (Popova i in.) Ciśnienie 
powodujące tę fragmentację wynosiło 
1–5 MPa, a więc było dosyć umiarkowane 
— rzędu ciśnienia w oponach samochodo-
wych. Ostateczna dezintegracja tych ciał 
nastąpiła na wysokości około 20 km, przy 
nieco większym, ale też nie ogromnym ci-
śnieniu 18 MPa. Prędkość spadku bolidu 
w początkowym etapie wynosiła 19 km/s, 
bardzo umiarkowane malejąc w atmosfe-
rze — między wysokościami 95 a 40 km 
praktycznie nie uległa zmianie. Wyraźniej-
sze hamowanie nastąpiło dopiero około 
25 km nad powierzchnią Ziemi, ale jesz-
cze na wysokości 20 km było to 14 km/s, 
by na wysokości 17 km osiągnąć 6 km/s. 
Owo niewielkie hamowanie pozwala osza-
cować, że masa meteoroidu wynosiła co 
najmniej tysiąc ton. Dokładniejsze oceny 
uwzględniające uwolnioną energią pozwa-
lają ocenić, że była ona znacznie wyższa 
i w rzeczywistości meteoroid miał 12 ty-
sięcy ton przy gęstości 3300 kg/m3. I stąd 
mamy około 19 metrów średnicy. Z tych 
samych danych wynika, że energia meto-
roidu wynosił a około 2×1015 J, z czego pod 
postacią światła wydzieliło się 3,75×1014 J, 
czyli kilkanaście procent całości. Pozosta-
ła część została rozproszona pod innymi 
postaciami, w tym fali uderzeniowej oraz 
dźwięku. Poważna emisja energii (G. Brown 
i in., Nature v. 503 s. 238) rozpoczęła się 
na wysokości 40 km, około połowy została 
wyemitowana między 33 a 27 km, z mak-
simum na wysokości 29,5 km, by zmaleć 
niemal do zera około 20 km nad Ziemią.

Jak widać z powyższych danych, zjawi-
sko było bardzo spektakularne, doskonale 
się sprzedaje w mediach (0,5 megatony!) 
i rozsądnie je oceniając, powinno nas 
znacznie uspokoić. Przede wszystkim 
okazuje się, że nawet szalone ilości ener-
gii w przypadku zderzeń planetoid z Zie-
mią powodują umiarkowane skutki. Rok 
temu chyba nikt nie sądził, że zderzenie 
o energii równoważnej połowie megatony 
w okolicach wielkiego miasta nie przynie-
sie ani jednej ofiary śmiertelnej. Po drugie 
okazało się, że nawet solidne skały (3300 
kg/m3) z trudem przechodzą przez atmo- 
sferę, eksplodując i rozpadając się na 
drobne fragmenty na szalonej wręcz wy-
sokości. W tej ostatniej kwestii warto jed-

nak zauważyć, że mieszkańcy Czelabińska 
mieli sporo szczęścia — planetoida weszła 
w atmosferę pod małym kątem (około 15° 
w stosunku do horyzontu). Pozostaje oce-
nić, ile takich zjawisk zachodzi, czyli ryzyko 
związane z takimi zdarzeniami. Prowa-
dzone przy pomocy różnych metod ponad 
20-letnie badania Browna przyniosły pew-
ne rezultaty. Przede wszystkim trzeba zdać 
sobie sprawę z tego, że nawet stosunkowo 
nieduży wybuch, rzędu kilotony, może być 
zarejestrowany z ogromnej odległości. 
Np. wybuch w Czelabińsku zarejestrowały 
sejsmografy z odległości przekraczającej 
4 tysiące kilometrów, a dźwięk w paśmie 
infradźwiękowym rozchodzi się jeszcze le-
piej. Rejestracje takich zdarzeń umożliwiły 
dopasowanie wzoru określającego praw-
dopodobieństwo zderzenia o określonej 
sile wybuchu. Konkretnie liczba zderzeń 
N na rok o energii wybuchu E może być 
oszacowana wzorem N = a×E–b, gdzie a = 
3,31±0,11, a b = 0,68 ±0,06. Wzór się 
znakomicie sprawdza dla ciał rzędu kilku 
metrów i energii do kilkudziesięciu kiloton. 
I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, 
że obserwowane rzeczywiście duże zde-
rzenia dla ciał o energiach setek i więcej 
kiloton wydają się wyraźnie częstsze, niż 
to wynika z tego wzoru. Konkretnie „od-
kryty” infradźwiękowo wybuch z 3 sierpnia 
1963 roku miał moc około 1,5 megatony, 
a prawdopodobieństwo takiego zderzenia 
w okresie prowadzenia obserwacji wynosi 
zaledwie 3%. Podobne prawdopodobień-
stwo dla eksplozji związanej z meteorytem 
tunguskim można ocenić na 2–10% na 
stulecie, przy czym duży zakres tego praw-
dopodobieństwa jest związany z niewielką 
precyzją wiedzy o energii tego wybuchu. 
Również i zjawisko czelabińskie wydaje się 
być mało prawdopodobne — w ciągu 20 lat 
prawdopodobieństwo takiego zdarzenia 
wynosi 13%. Oznacza to, że albo mamy 

do czynienia ze statystyczną fluktuacją, 
albo po prostu ilość meteoroidów o wspo-
mnianych rozmiarach jest większa od 
spodziewanej z rozkładu statystycznego. 
Oczywiście statystycznej fluktuacji nie da 
się wykluczyć — w końcu chodzi o bardzo 
małe liczby, bo suma zarejestrowanych wy-
buchów powyżej kilotony wynosi zaledwie 
58. Bardziej prawdopodobne wydaje się 
jednak, że związek ilość–średnica (ustalo-
ny na podstawie dość różnorodnych badań 
m. in. statystyka kraterów księżycowych 
i teleskopowe odkrycia drobnych planeto-
id w pobliżu Ziemi) dla ciał w pobliżu Zie-
mi w zakresie rozmiarów 10–50 metrów 
nie obowiązuje. To ostatnie oznacza tyle, 
że chwilowo, czyli w skali tysięcy lat, rów-
nowagowy związek ilość–średnica został 
zaburzony, np. przez rozpad (sukcesywne 
rozpadanie się) jakiejś planetoidy, Byłoby 
to zgodne z tym, że bolid czelabiński wyda-
je się być genetycznie związany ze wspo-
mnianą powyżej planetoidą. Jak by jednak 
nie było, warto spróbować poszukać przy-
czyn rozbieżności z wzorem.

Jerzy Kuczyński

Fragment kolekcji meteorytów Czelabińsk zebranych przez ekspedycję Rosyjskiej Akademii 
Nauk (źródło: www.meteorites.ru)

1 cm

Przekrój jednego z okazów meteorytu 
Czelabińsk znalezionego przez Pawła 
Zarębę, autora relacji zamieszczonej 
w „Uranii” nr 4/2013. Na przekroju są 
wyraźnie widoczne sferyczne struktury 
zwane chondrami 
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W skrócie

Polsko-izraelska konferencja 
astrofizyczna

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Hebrajski oraz Ambasada RP w Izraelu 
zorganizowały trzydniową polsko-izrael-
ską konferencję astrofizyczną, realizu-
jąc pomysł Tomasza Bulika (astronoma 
z Warszawy) i Tsvi Pirana (astronoma 
z Jerozolimy). Wykłady odbyły się 7–8 
stycznia 2014 r. w Tel Awiwie, a 9 stycz-
nia uczestnicy pojechali na całodniową 
wycieczkę do Jerozolimy. Ta pierwsza 
polsko-izraelska konferencja zgromadzi-
ła dość niewielką, dwudziestoosobową, 
grupę wykładowców. Wykładali: Marek 
Abramowicz, Tal Alexander, Re’em Sari, 

Jacek Niemiec, Włodek Kluźniak, Eran 
Ofek, Dorota Rosińska, Yuri Lyubarski, 
Michal Bejger, Hagai Perez, Yossi Shvar-
tzvald, Tomasz Bulik, Glennys Farrar, Ra-
fał Moderski, Bronek Rudak, Dan Maoz, 
Andrzej Udalski, Łukasz Wyrzykowski, 
Tsevi Mazeh, Nir Shaviv i Tsvi Piran. Moim 
zdaniem, najciekawsze wykłady dotyczyły 
współczesnych metod i technik obserwa-
cyjnych, pozwalających na bardzo precy-
zyjne pomiary. Największe wrażenie zrobił 
na mnie wykład Tsevi Mazeha przedsta-
wiający fotometryczne pomiary (z danych 
Keplera) efektu modulacji intensywności 
przez (nierelatywistyczny) ruch gwiazdy 
w układzie podwójnym. Doskonały był tak-
że wykład Łukasza Wyrzykowskiego o re-
zultatach OGLE. Wykładowcy często od-
nosili się do wielorakiej, od lat istniejącej, 
współpracy polskich i izraelskich astrofizy-
ków. Na pewno będzie ona kontynuowana 
w przyszłości.

Ogromne podziękowania należą się 
polskiej ambasadzie, która praktycznie 
i sprawnie pomogła w logistyce konferen-
cji. Ambasador RP, Jacek Chodorowicz, 
otworzył konferencję, a na jej zakończe-
nie podejmował uczestników na kolacji 
w swej rezydencji. Dowiedziałem się wte-
dy od niego, iż Józef Bem był gubernato-
rem Aleppo, gdzie umarł. Szkoda, że nie 
wiedziałem o tym, gdym pisał o Aleppo 
felieton do „Uranii” (2013, 2), bo może 
snułbym przypuszczenia, iż żałobny rap-
sod Norwida, Czemu, Cieniu, odjeżdżasz, 
ręce złamawszy na pancerz… — opisywał 
Bema pogrzeb w Aleppo.

Izraelscy koledzy gościli nas bardzo 
serdecznie; byliśmy z nimi na obiadach, 
podwieczorkach i kolacjach nie tylko 
w modnych restauracjach w mieście, ale 
także prywatnie, w ich domach, spoty-
kając mężów, żony i dzieci. Opowiadali 
o pokoleniu swoich rodziców i dziadków, 
rodzinnych korzeniach w Białymstoku, 
Łodzi, Włodawie albo w Warszawie, Kra-
kowie, Wrocławiu. Były to wzruszające i na 
ogół raczej smutne historie…

W Tel Awiwie czuję się często jak 
w Warszawie, bowiem co najmniej nie-
którzy mieszkańcy obu tych miast mają 
bardzo podobne poczucie humoru. Oto 
przykład. W naszym hotelu Maxim słysza-
łem od nocnego portiera taką historię. 
Spotyka się dwóch przyjaciół. Nie widzieli 
się od kilku lat.
— Jak zdrowie?
— Mogę odpowiedzieć jednym słowem 
albo trzema.
— Odpowiedz jednym. 
— LEPIEJ. 
— A trzema? 
— Lepiej nie pytaj!

Marek Abramowicz

Soczewkowanie grawitacyjne 
w wysokich energiach

Astronomowie, wykorzystując obser-
wacje w zakresie promieniowania gam-
ma pochodzące z kosmicznego teleskopu 
Fermiego, odkryli po raz pierwszy zjawisko 
soczewkowania grawitacyjnego w zakresie 
wysokich energii. Obiektem, dla którego 
zaobserwowano takie zdarzenia, jest bla-
zar B0218+357, oddalony o 4,35 mld lat 
świetlnych od Ziemi w kierunku gwiazdo-
zbioru Trójkąta (niebo północne).

Kosmiczny teleskop Fermiego (ang. Fer-
mi Gamma-ray Space Telescope) obserwu-
je od 11 czerwca 2008 r. wysokoenerge-
tyczne fotony gamma pochodzące od wielu 
różnych źródeł astronomicznych. Satelita 
prowadzi obserwacje promieniowania przy-
chodzącego z Kosmosu ze wszystkich kie-
runków. Fermi został wyposażony w dwa 
instrumenty: LAT (ang. Large Area Telesco-
pe), pracujący w zakresie od około 20 MeV 
do 300 GeV, zoptymalizowany do obserwa-
cji całego nieba oraz GBM (ang. Gamma-
-ray Burst Monitor), instrument pracujący 
w zakresie energetycznym od 8 GeV do 
30 MeV, z bardzo krótkim czasem reakcji 
(kilka mikrosekund), dzięki czemu idealnie 
nadaje się do detekcji błysków gamma. 

Warto podkreślić, że Fermi-LAT pro-
wadzi przeglądy całego nieba w zakresie 
promieniowania gamma sięgającym od 
kilkudziesięciu megaelektronowoltów do 
kilkuset gigaelektronowoltów. Nie jest de-
dykowany do szczegółowego monitoringu 
indywidualnych źródeł. 

W centrum blazara B0218+357 znaj-
duje się supermasywna czarna dziura 
o masie miliardów mas Słońca. Z jej wnę-
trza wydobywają się dżety — skolimowane 
strugi plazmy poruszającej się z relatywi-
stycznymi prędkościami. W przypadku bla-
zarów obserwowane dżety są skierowane 
pod niewielkimi kątami do obserwatora.

Zanim foton z B0218+357 dotrze do 
Ziemi, przechodzi bezpośrednio przez ga-
laktykę spiralną, oddaloną od Ziemi o oko-
ło 4 mld lat świetlnych.

Ze zjawiskiem soczewkowania grawita-
cyjnego mamy do czynienia, gdy grawitacja 
masywnego obiektu sprawia, że światło 
pochodzące od odległego obiektu zosta-
je zakrzywione i wzmocnione. Grawitacja 
galaktyki zakrzywia światło, dzięki temu 
astronomowie mogą zobaczyć podwójny 
obraz tego samego blazara. Jest to jak do-
tąd najmniejsze odseparowanie obserwo-
wanych obrazów tego samego obiektu i wy-
nosi zaledwie jedną trzecią sekundy łuku. 

W sierpniu 2012 r. Fermi-LAT zareje-
strował serię jasnych rozbłysków z blazara 
B0218+357. Takie silne flary stanowią ide-
alne narzędzie do poszukiwania zdarzeń 
soczewkowania grawitacyjnego. 

Artystyczna wizja centrum aktywnej galak-
tyki — Lazara. Źródło: NASA/Goddard Space 
Flight Center Conceptual Image Lab

Fotony obserwowane z obiektu poru-
szają się różnymi drogami, dzięki czemu 
odkryty rozbłysk może być zaobserwowany 
w innym miejscu, np. dzień później. Takie 
zdarzenie udało się właśnie zaobserwować 
dla B0218+357, który był szczegółowo 
monitorowany przez Fermi-LAT w ramach 
specjalnej, ponadtygodniowej kampanii 
ToO (ang. Target-of-Opportunity). W ra-
mach prowadzonych obserwacji udało się 
zaobserwować trzykrotnie rozbłysk wraz 
z opóźnieniem wynoszącym 11,46 dnia. 
Co ciekawe, obserwowane opóźnienie 
w zakresie promieniowania gamma jest 
o jeden dzień dłuższe niż zaobserwowane 
w zakresie radiowym. Astronomowie nie 
uważają, że promieniowanie gamma po-
wstaje w tych samych obszarach, co fale 
radiowe. Stąd obserwowane opóźnienia 
mogą się różnić. 

Naukowcy twierdzą, że porównanie 
takich obserwacji radiowych i w zakresie 
gamma może dostarczyć nowych infor-
macji na temat procesów zachodzących 
w czarnych dziurach i nałożyć nowe ogra-
niczenia na wielkości kosmologiczne, takie 
jak stała Hubble’a czy tempo ekspansji 
Wszechświata. 

Oryginalny artykuł: Fermi-LAT Detec-
tion of Gravitational Lens Delayed Gam-
ma-ray Flares from Blazar B0218+357, 
C. C. Cheung i in., http://arxiv.org/
abs/1401.0548; ukaże się w ApJL

Alicja Wierzcholska

orion.pta.edu.pl
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Rosetta  
wybudzona  
z hibernacji

Sonda Rosetta podąża 
obecnie za kometą 67P/
Churyumov-Gerasimenko. 
Misja ma na celu pierwsze 
w historii tak bliskie spotka-
nie z kometą, przeprowa-
dzenie pierwszej próby lą-
dowania na jej powierzchni 
oraz pierwszą „pogoń” za 
kometą na jej trajektorii wo-
kół Słońca.

Rosetta poleciała w Ko-
smos w roku 2004. Od tego 
czasu dokonała już trzech 
przelotów wokół Ziemi 
i jednego wokół Marsa, co 
miało pomóc w jej ostatecz-
nemu zbliżeniu się do 67P/
Churyumov-Gerasimenko. 
W swej drodze spotkała 
się już także z asteroidami 
Steins i Lutetia. W czerw-
cu 2011 r. sonda zapadła 
w drzemkę w dalekich re-
jonach Kosmosu — w od-
ległości blisko 800 mln km 
od słonecznego ciepła, za 
orbitą Jowisza. Teraz jed-
nak wróciła w bliższe rejony 
Układu Słonecznego, a jej 
baterie słoneczne znów mogą się w pełni 
naładować energią.

Teraz wciąż znajdujący się w odległości 
mniej więcej 9 mln km od komety-celu we-
wnętrzny budzik programowy Rosetty roz-
budził urządzenie do aktywności. Do życia 
zostały powołane instrumenty nawigacyj-
ne sondy, co ustabilizowało jej oś rotacji 
i pozwoliło wycelować antenę w stronę 
Ziemi. Sonda wysłała sygnał gotowości do 
dalszej pracy, który został odebrany przez 
stacje naziemne w Goldstone i Canberze, 
a następnie potwierdzony przez Centrum 
Operacyjne ESA w Darmstadt.

Komety są uważane za pierwotne bu-
dulce Układu Słonecznego, które z dużym 
prawdopodobieństwem mogły „obsiać” 
Ziemię wodą, a może nawet cząstkami 
pierwszych istot żywych. Wciąż jednak 
wiele o nich nie wiemy. Dlatego zaplano-
wane w tej misji dokładne i bezpośrednie 
badania komety 67P/Churyumov-Gera-
simenko są dla naukowców tak bardzo 
obiecujące — wydaje się, że dzięki nim 
możemy poznać niektóre tajemnice skry-
wane wciąż przez komety. Szczególnie 
interesujący jest ich wpływ na powstanie 
i ewolucję Układu Słonecznego.

Pierwsze obrazy 67P/Churyumov-Ge-
rasimenko spodziewane są już w maju, 
gdy sonda zbliży się do niej na odległość 

Zespół naukowców świętuje odebranie pierwszego sygnału od 
wybudzonej ze snu sondy Rosetta. Źródło: ESA

Artystyczne wyobrażenie sondy Rosetta zrzucającej próbnik 
Philae na powierzchnię komety 67P/Churyumov-Gerasimenko 
(sztucznie dobrana skala). Źródło: ESA, C. Carreau/ATG medialab

2 mln km. Z końcem maja Rosetta wyko-
na najważniejsze manewry zmierzające 
do ustawienia się na trasie bliskiego spo-
tkania z kometą, które przewiduje się na 
sierpień tego roku. Po owym spotkaniu 
sonda będzie przez mniej więcej dwa 
miesiące wykonywała mapę powierzchni 
komety, zmierzy też jej grawitację, masę, 
kształt oraz oszacuje skład jej gazowej 
atmosfery — komy. Dodatkowo zbada, 
jak jej plazmowe środowisko oddziałuje 
z wiatrem słonecznym. Na bazie uzyska-
nych danych naukowcy wybiorą dogodne 
miejsce do lądowania próbnika sondy, 
100-kilogramowego Philae. Lądowanie 
planowane jest na listopad 2014 r. Oce-
nia się, że przy bardzo nikłej grawitacji ko-
mety lądownik będzie musiał wykorzystać 
w tym celu zestaw śrub i harpunów.

Philae ma wysłać na Ziemię wysokiej 
jakości fotografie i panoramę komety oraz 
wykonać analizę składu jej lodowej i orga-
nicznej materii. Misja skoncentruje się na 
fazie, w której kometa zbliży się bardzo 
blisko Słońca — Rosetta zbada wówczas 
dynamicznie zmieniające się warunki pa-
nujące podczas ogrzewania się obiektu 
i sublimacji zawartego w nim lodu. Będzie 
też śledziła kometę podczas jej „odwrotu” 
od Słońca w roku 2015.

Elżbieta Kuligowska

Rok 2015  
będzie Międzynarodowym  
Rokiem Światła

Wielu miłośników astronomii zapewne 
pamięta Międzynarodowy Rok Astronomii 
2009. Zbliża się kolejna globalna inicjaty-
wa mająca związek z astronomią. 20 grud-
nia 2013 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ 
uchwaliło, że rok 2015 będzie Międzynaro-
dowym Rokiem Światła i Technologii Wyko-
rzystujących Światło.

Projekt rezolucji Zgromadzenia Ogólne-
go ONZ został zaproponowany przez Mek-
syk, ze wsparciem Nowej Zelandii. Sam 
pomysł narodził się wcześniej. W 2010 
roku zawiązano partnerstwo, w które za-
angażowało się wiele instytucji i organizacji 
naukowych i edukacyjnych. Projekt uzyskał 
poparcie UNESCO. Światło jest związane 
z wieloma dziedzinami nauki i techniki, 
a w szczególności z fizyką i astronomią.

„Cywilizacja nie istniałaby bez światła. 
Zaczynając od światła słonecznego, a koń-
cząc na świetle z laserów, które stało się 
ważną częścią naszego codziennego życia 
w skanerach przy kasach w supermarke-
tach, w leczeniu wad wzroku, czy komuni-
kacji elektronicznej przez oceany” powie-
dział Ahmed Zewail z California Institute of 
Technology (USA), laureat Nagrody Nobla.

Międzynarodowy Rok Światła będzie 
administrowany przez międzynarodowy 
komitet, we współpracy z UNESCO. Głów-
nymi naukowymi sponsorami wydarzenia 
będą Europejskie Towarzystwo Fizyczne 
(EPS), SPIE (międzynarodowa organizacja 
zajmująca się optyką i fotoniką), Towarzy-
stwo Optyczne (OSA), Towarzystwo Foto-
niczne IEEE (IPS), Amerykańskie  Towarzy-
stwo Fizyczne (AAS), międzynarodowa sieć 
lightsources.org. Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna (IAU) będzie współdziałać 
z towarzystwem fizycznym. Astronomowie 
chcą w szczególności zwrócić uwagę na za-
gadnienia ochrony obszarów naturalnego 
ciemnego nieba jako dziedzictwa ludzko-
ści i problemy wynikające z zanieczyszcze-
nia nocnego nieba nadmiarem sztucznego 
światła.  

Więcej informacji na temat Międzyna-
rodowego Roku Światła 2015 można zna-
leźć pod adresem www.eps.org/light2015. 
Zachęcamy polskie organizacje i instytucje 
do zaplanowania swoich akcji w ramach 
Roku Światła i do włączenia się w między-
narodowe działania.

Krzysztof Czart

Logo Międzynarodowego Roku Światła 2015
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Hiperszybkie gwiazdy uciekają 
z Drogi Mlecznej

Grawitacja masywnej czarnej dziury 
znajdującej się w centrum naszej Galaktyki 
bardzo skutecznie utrzymuje razem, jako 
jedną całość, należące do niej gwiazdy. 
Są jednak wyjątki od tej reguły! Nauka zna 
tak zwane hiperszybkie gwiazdy, które są 
w stanie uciec ogromnej sile przyciągania. 
Zdaniem naukowców niektóre nowo odkry-
te gwiazdy tego typu mogą reprezentować 
nieznaną dotąd, całkiem odrębną klasę 
obiektów. 

Gwiazdy o wyjątkowo dużych prędko-
ściach były znane naukowcom już wcze-
śniej. Są to początkowo układy złożone 
z dwóch wielkich, błękitnych gwiazd, które 
rozpoczęły swe życie gdzieś w pobliżu cen-
tralnej czarnej dziury. To właśnie tam, roz-
pędzone jej grawitacją, nabrały ogromnych 
prędkości. W następstwie takiego rozpę-
dzania jedna z gwiazd może być całkiem 
wyrzucona z układu — zyskując wówczas 
jeszcze większą prędkość. Gwiazdy takie 
miewają rozległe orbity eliptyczne, dzięki 
czemu mogą z łatwością „uciec” z Dro-
gi Mlecznej. Do dziś znaleziono jedynie 
osiemnaście tego rodzaju obiektów, z cze-

go można wnioskować, że są one 
raczej rzadko spotykane.

Jednak nowo odkryte gwiazdy 
są nieco inne. Są przede wszystkim 
dużo mniejsze — jedynie połowy 
masy Słońca — i nie pochodzą z cen-
trum Galaktyki. Naukowcy przeszu-
kali niedawno mniej więcej jedną 
czwartą całego nieba, odkrywając 
20 gwiazd, które jednak nie pasują 
w żaden sposób do przedstawione-
go powyżej scenariusza. Są one pod 

Ramiona spiralne Galaktyki przedstawione w sposób schematyczny. Kolorowymi strzałkami 
są oznaczone gwiazdy o różnych ruchach własnych, w zależności od odległości od centrum 
Drogi Mlecznej. Źródło: NASA/Julie Turner 

wieloma względami tak wyjątkowe, że re-
prezentują nową klasę. Odkrycie to wnosi 
do świata nauki również wiele nowych py-
tań i wątpliwości. Po pierwsze: jak tak małe 
gwiazdy mogą poruszać się z tak dużymi 
prędkościami? A poruszają się one z szyb-
kością szacowaną dziś na ponad milion 
kilometrów na godzinę, ale nieznany jest 
mechanizm, który tak silnie je rozpędza, 
jeśli wykluczyć bliską obecność czarnej 
dziury w centrum Galaktyki — co akurat w 
ich przypadku jest pewne. 

Niektórzy podejrzewają, że takie gwiaz-
dy mogły powstać poza naszą Galaktyką 
i jedynie przechodzą w przestrzeni w jej 
pobliżu, częściowo i w niewielkim stop-
niu ulegając jej silnej grawitacji. Jednak 
pojawia się wówczas kolejne „ale”. Skład 
chemiczny tych ciał jest niemal taki sam 
jak w przypadku zwykłych, wolnych gwiazd 
halo Drogi Mlecznej. Oznacza to, że naj-
prawdopodobniej nie mogły one narodzić 
się gdzie indziej, niż w Galaktyce. Problem 
pozostaje więc nierozwiązany.

Oczywiście są konieczne dalsze bada-
nia: nowo odkryte gwiazdy będą zapewne 
monitorowane przez kilka dziesięcioleci, 
a parametry ich orbit i prędkości zostaną 
dokładniej wyznaczone. Obecnie naukow-
cy przeprowadzają dla nich testy staty-
styczne. Choć jest możliwe, że niektóre 
z nich zostały błędnie sklasyfikowane, oka-
zuje się, że większość stanowią faktycznie 
ciekawe, nieznane dotąd obiekty o ogrom-
nych ruchach własnych.

Artykuł na temat takich gwiazd (Lauren 
Palladino, Katharine Schlesinger et al.) 
ukazał się właśnie w prestiżowym czasopi-
śmie Astrophysical Journal.

Elżbieta Kuligowska

Zbadano budowę wewnętrzną 
planetoidy Itokawa

Wreszcie uzyskano dowód na zróżni-
cowaną strukturę wewnętrzną planetoid. 
Świadczą o tym wyniki naziemnych ob-
serwacji planetoidy (25143) Itokawa. Ze-
spół kierowany przez Stephena Lowry’ego 
z University of Kent (Wielka Brytania) zmie-
rzył prędkość obrotu planetoidy i tempo, 
z jakim jej rotacja się zmienia. Analiza tych 
informacji pozwoliła zbadać strukturę we-
wnętrzną Itokawy.

Naukowcy przeanalizowali zdjęcia pla-
netoidy z lat 2001–2013, aby zmierzyć 
jej jasność i ustalić okres obrotu dookoła 
swojej osi. Ustalenia wskazują, że tempo 
zmian wynosi 0,045 s/rok. Wydaje się, 
że to niewiele, ale i tak sporo więcej niż 
wartość oczekiwana. Jako wyjaśnienie ba-
dacze wskazują różną gęstość planetoidy 
w poszczególnych jej obszarach, zmienia-
jącą się od 1,75 do 2,85 g/cm3.

Na tempo rotacji planetoid ma wpływ 
światło słoneczne. Mechanizm zwany jest 
efektem YORP, od nazwisk Yarkovsky-
-O’Keefe-Radzievskii-Paddack. Działa to 
następująco: promieniowanie słoneczne 
jest absorbowane przez powierzchnię pla-
netoidy, a następnie emitowane w postaci 
ciepła. Jeżeli planetoida ma kształt bardzo 
nieregularny, to wypromieniowywanie nie 
jest rozłożone równomiernie i to ma wpływ 
na tempo obrotu obiektu dookoła swojej osi.

Itokawa jest niedużą planetoidą o bar-
dzo podłużnym kształcie. Można powie-
dzieć, że przypomina orzeszek ziemny. Jej 
wymiary to 535×294×209 m. W klasyfika-
cji na podstawie budowy należy do typu S, 
który jest drugim pod względem liczby 
obiektów w pasie planetoid. Z kolei pod 
względem przebiegu orbity należy do grupy 
Apollo, czyli planetoid bliskich Ziemi, które 
przecinają orbitę naszej planety

Wcześniej planetoidę badano z bliska 
za pomocą japońskiej sondy Hayabusa, 
a także radarowo radioteleskopami. Obiekt 
odkryto w 1998 r. w ramach kampanii ob-
serwacyjnej LINEAR. Swoją nazwę plane-
toida otrzymała w 2003 r. na cześć japoń-
skiego naukowca od techniki rakietowej, 
Hideo Itokawy.

Krzysztof Czart

Schemat planetoidy Itokawa z zaznaczeniem obsza-
rów o różnej gęstości. Źródło: ESO, za zgodą JAXA

2850 kg/m3

1750 kg/m3

orion.pta.edu.pl
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Ciekawe strony internetowe…

Kometa  
kometę goni…
Widowisko oczekiwane w związku z przejściem komety 
C/2012 S1 (ISON) blisko Słońca w listopadzie ubiegłego 
roku nie doszło do skutku — wysoka temperatura w pobliżu 
Słońca skutecznie pozbawiła jądro komety składników, 
z których mogłyby uformować się głowa i warkocz 
komety. Ale w niecały rok później możemy spodziewać 
się kolejnego widowiska, 19 października br. w pobliżu 
Marsa w odległości około 138 tysięcy kilometrów przeleci 
kometa C/2013 A1 Siding Spring. Ściśle rzecz biorąc, 
zjawisko dotyczy mieszkańców Marsa, ale ponieważ do tej 
pory nie stwierdzono ich obecności, jedynymi świadkami 
zjawisk w otoczeniu planety będą zapewne urządzenia 
wysłane z Ziemi na Marsa — zarówno te znajdujące się na 
powierzchni planety, jak i krążące wokół niej. Przewidywane 
są obserwacje z powierzchni Ziemi jak i z pokładów misji 
orbitalnych. NASA już teraz przygotowuje się do obserwacji 
również po to, aby ocenić niebezpieczeństwo dla misji 
orbitujących wokół Marsa — planeta najprawdopodobniej 
przejdzie przez głowę komety, co może oznaczać gwałtowny 
wzrost ilości pyłu i meteoroidów w atmosferze. Pod adresem 
http://mars.nasa.gov/comets/sidingspring/ znajdziemy 
aktualności związane z tematem, w tej chwili ich ilość nie 
jest imponująca, a dość katastroficzny filmik z 27 marca 
2013 roku skupia się głównie na potencjalnym, z tego co 
wiemy obecnie, mało prawdopodobnym zderzeniu jądra 
komety z powierzchnią planety. W miarę zbliżania się 
„godziny zero” informacji na pewno będzie przybywać, 
dlatego warto od czasu do czasu zaglądać pod wspomniany 
adres.

Roman Schreiber

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział 
w Katowicach organizuje w dniach 24 marca do 1 kwiet-

nia 2014 roku wyjątkową wyprawę naukową do Islandii 
w celu obserwacji i badania przepięknego zjawiska, jakim 
jest zorza polarna. Całą grupę wyjazdową stanowią człon-
kowie Katowickiego i Warszawskiego Oddziału PTMA. 

Tym razem udajemy się w grupie 13 osób do miejscowo-
ści Kirkjubæjarklaustur w południowej części Islandii, gdzie 
w odpowiednich warunkach będziemy pogłębiać wiedzę 
na temat powstawania tego przepięknego zjawiska.

Ponieważ wyprawa nasza jest już drugą tego typu eks-
pedycją poza granice naszego kraju, wiemy, z jakimi proble-
mami możemy spotkać się podczas jej trwania. Istotne zna-
czenie ma odpowiedni dobór sprzętu fotograficznego oraz 
wyjątkowo stabilnych statywów, które przy często silnym 
wietrze będą mocno narażone na drgania. Dane na temat 
warunków geomagnetycznych będziemy śledzić na magne-
tometrze, a będą one porównywane z rzeczywistością.

Druga wielka wyprawa po zorzę, czyli Islandia 2014
Głównym naszym celem jest zorza polarna, ale nie mo-

żemy jednak zapominać o samej Islandii, która jest wyjąt-
kowa na skalę światową. To miejsce, w którym astronauci 
trenowali przed lotami na Księżyc. Islandia to też wspaniałe 
lodowce, czynne wulkany, niesamowite gejzery, ciepłe źró-
dła i wspaniałe krajobrazy. Mamy nadzieje, że poprzez na-
szą stałą relację z ekspedycji oddamy cząstkę tego, co sami 
zobaczymy, a także podzielimy się naszymi wrażeniami.

Zapraszamy do odwiedzin naszej specjalnej strony 
https://www.facebook.com/islandia2014.

Wystarczy kliknąć „Lubię to”, aby otrzymywać w swoim 
profilu codzienne informacje o samej Islandii, jak i z przygo-
towań do wyprawy, a w trakcie jej trwania obserwować nas 
prawie na żywo!

Od strony naukowej patronat objęło Planetarium i Ob-
serwatorium Astronomiczne w Chorzowie, a medialny Tele-
wizja Silesia (TVS) oraz „Urania–Postępy Astronomii”.

Marek Substyk
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Circulos meos

Chcecie bajki? Oto bajka:

Dawno, dawno temu, w zamierzchłych bardzo cza-
sach, wszyscy uniwersyteccy profesorowie mieli 
sekretarki. Gdy w roku 1993 zostałem profesorem 
na Wydziale Fizyki słynnego CTH (Chalmers Tekni-

ska Högskola) w Göteborgu, uczelnia zorganizowała od razu 
konkurs. Zgłosiło się aż pięć kandydatek, doskonale przygo-
towanych, ze świetnymi referencjami oraz imponującymi CV. 
Wybór nie był jednak trudny. Birgitta tak bardzo wyróżniała 
się optymizmem, poczuciem humoru, a zwłaszcza naturalną 
bezpośredniością, iż od razu wiedziałem, że nikt, tylko ona. 
Dziekan zatwierdził wybór i Birgitta została moją sekretarką. 
Miała się zgłosić do pracy w następny poniedziałek rano.

Przez cały weekend przygotowywałem się z pewnym nie-
pokojem do naszej pierwszej rozmowy tête-à-tête. Czekało 
nas trudne zadanie. Mieliśmy sami, tylko we dwoje, kiero-
wać wszystkimi aspektami pracy katedry astrofizyki: planami 
naukowymi, zatrudnieniem, budżetem, aparaturą, lokalami. 
Rzecz jasna spisałem dokładnie swoją wizję przyszłości ka-
tedry. Ale mój niepokój nie dotyczył spraw zawodowych, tylko 
troski zupełnie prywatnej. Jaka Birgitta będzie na co dzień? 
Czy będziemy się rozumieć, akceptować różnice charakteru? 
Nie było to wcale oczywiste, zważywszy na nasze zupełnie 
odmienne doświadczenie życiowe. Birgitta, ponad dziesięć lat 
młodsza, urodziła się przecież i wychowała w okresie najwięk-
szej powojennej prosperity, w zamożnej, bezpiecznej, mądrze 
rządzonej Szwecji, której obywatele od pokoleń sobie ufają, 
a urzędy są sprawne i życzliwe. Natomiast mój charakter 
kształtował się w zdruzgotanej przez wojnę, smutnej i biednej 
Polsce. Na pewno tkwiły w mej podświadomości urazy dzie-
ciństwa — pamięć komunistycznych represji, katastrofalnie 
nieefektywnej administracji, a nade wszystko przygnębiające-
go i powszechnego braku społecznego zaufania… W moich 
oczach Birgitta była pragmatyczną i ufną optymistką. Czy jej 
optymizm przeważy moją przesadną ostrożność i brak pewno-
ści siebie? Jak ją przygotować na moje polskie kompleksy i pa-
ranoje? Postanowiłem obrócić te rozterki w żart. Rozpocząłem 
więc od wygłoszenia świadomie absurdalnej deklaracji, stawia-
jącej na głowie powszechnie w Szwecji znany stereotyp pol-
skiego bałaganiarstwa. Było to ryzykowne, ale nie miałem wyj-
ścia: Birgitto, od razu od początku musimy zdać sobie sprawę 
z pewnej ogromnej różnicy w narodowych charakterach, która 
na pewno będzie rzutowała na naszą współpracę. Wy, Szwe-
dzi, jesteście mistrzami improwizacji. Najczęściej odkładacie 
sprawy na ostatnią chwilę i jakimś cudem znajdujecie rozwią-
zanie. My, Polacy, tak nie potrafimy. Nigdy nie improwizujemy, 
nigdy nie liczymy na cud. Zawsze z dużym wyprzedzeniem 
dokładnie wszystko planujemy, spisujemy szczegółowe plany, 
a potem skrupulatnie je realizujemy… Birgitta przez chwilę słu-
chała mnie ze zdumieniem, ale natychmiast zrozumiała, że nie 
mówię serio, więc z udaną naiwnością i słodkim uśmiechem 
odpowiedziała w tej samej konwencji: Nie wiedziałam o tym, 
ale ten polski sposób, o którym mówisz, bardzo mi odpowiada. 
Spotykajmy się, Marku, w każdy piątek i ustalajmy, co każde 
z nas ma zrobić w nadchodzącym tygodniu, w zgodzie z two-
imi planami. Będę to zapisywała w kajeciku i pilnowała, aby te 
plany były skrupulatnie wykonywane.

Naszą pierwszą wspólną akcją był zakup komputerów dla 
całej grupy. W tych zamierzchłych bardzo czasach kupowa-
ło się to, co było potrzebne, bez konieczności organizowania 

przetargów. Starannie sprawdziłem, co oferuje rynek i poin-
formowałem o tym Birgittę: Najlepszą jakość ma model X. Ale 
model Y, troszeczkę tylko gorszy, jest tańszy. Proponuję kupić 
dla wszystkich model Y. Birgitta popatrzyła na mnie surowo: 
Nie stać nas na kupowanie czegoś, co nie jest pierwszej ja-
kości. Nie mamy dość pieniędzy, aby ryzykować. Zawsze po-
winno nas interesować tylko to, co najlepsze. Odtąd szwedzka 
dewiza Birgitty only the best will do stała się główną zasadą 
organizowania pracy katedry. Przede wszystkim, chcieliśmy 
przyciągnąć do Göteborga najlepszych postdoków — tych 
z najwyższej światowej półki. Do tego musieliśmy zdobyć 
adekwatne fundusze, aplikując o granty — dużo grantów. Ja 
dbałem o listę kandydatów, Birgitta systematycznie i na bie-
żąco wynajdowała informacje o wszystkich możliwościach 
(grantach rządowych i prywatnych, szwedzkich, skandynaw-
skich, europejskich i innych), które mogły wchodzić w rachu-
bę. Odkryła nawet prywatne stypendium „dla synów biednych 
pastorów”. Zawsze sama wypełniała część administracyjną 
i finansową aplikacji, sama pisała do kandydatów, jakie doku-
menty mają przysłać. Dla mnie natomiast robiła zwięzłe notki: 
Swedish Institute, postdok na dwa lata. Przygotuj do 10 kwiet-
nia opis planów badawczych na dwie strony oraz streszczenie 
na pół strony. Podaj mi do jutra nazwiska trzech kandydatów. 
Muszą być z krajów dawnego bloku. Wysyłaliśmy dziesiątki 
bardzo starannie opracowanych aplikacji. Ślęczeliśmy nad 
nimi godzinami, ważąc i cyzelując każdą linijkę. Większość 
prób zakończyła się sukcesem. Wkrótce dysponowaliśmy po-
ważnymi środkami. Mieliśmy pieniądze nie tylko dla nowych 
pracowników, ale także na badania, własne podróże, udział 
w konferencjach oraz na finansowanie krótkich wizyt w Göte-
borgu najwybitniejszych światowych ekspertów. Wśród nich, 
tylko spoza Europy, przyjechali (między innymi) Shoji Kato 
z Kioto, Pranab Ghosh z Bombaju, Ed Spiegel z Nowego Jor-
ku, Omer Blaes z Santa Barbara, Ramesh Narayan z Harvar-
du… Birgitta troszczyła się o ich lotnicze marszruty, wegeta-
riańskie i koszerne diety, zamawiała bilety, hotele, odbierała 
z lotniska i dbała o nich na miejscu. Chodziliśmy wtedy całą 
grupą na kolacje, na wystawy, do filharmonii… Nasi goście 
byli zachwyceni, bo dzięki Birgitcie wszystko było och-i-ach, 
w najlepszym szwedzkim gatunku, jaki mógł zapewnić boga-
ty, wyrafinowany i kosmopolityczny Göteborg: money, money, 
money, must be funny in the rich man’s world!

Wbrew moim mglistym obawom, od razu udało się nam 
stworzyć zgrany i efektywny polsko-szwedzki duet. Rozumie-
liśmy się w pół słowa. Ja zajmowałem się tylko nauką, a Bir-
gitta całą resztą — finansami, administracją, wizerunkiem. 
Była profesjonalna, błyskotliwa, szybka i lojalna. Wszystko 
szło jak w zegarku, a nasza grupa ciągle się powiększała. 
Z Cambridge przyjechał na stałe Ulf Torkelsson (który dziś 
jest docentem), z Moskwy, na wiele lat, Igor Igumenszczew 
(dziś jest profesorem w Rochester, USA). W Göteborgu za-
czynali karierę, pracując przez kilka lat jako moi asystenci, 
także Xingming Chen (po doktoracie w Northwestern u Ro-
nalda Taama), Fukun Liu (dziś profesor i prodziekan Wydziału 
Fizyki w Pekinie), Francesco Haard (dziś profesor w Turynie) 
i Bao Gang (mój były doktorant z Triestu, obecnie na stałe 
w Columbia University). Zajmowaliśmy się teorią akrecji na 
czarne dziury. Postawiliśmy na młodych, stwarzając im ideal-
ne warunki do pracy. To przyniosło wyniki. Głównie dzięki no-
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watorskim programom numerycznym opracowanym w Göte-
borgu przez Igora oraz skutecznym modelowaniu „adafów” 
przez Xingminga, nasze prace naukowe stały się dość zna-
ne międzynarodowej społeczności astrofizyków zajmujących 
się akrecją. Jedna z nich uzyskała nawet status the ISI cita-
tion classic jako najczęściej w świecie cytowana szwedzka 
praca z fizyki, fizyki technicznej i astrofizyki. Naukowy sukces 
nakręcał ekonomię, a to nakręcało nasze ambicje. Birgitta 
i ja postanowiliśmy zorganizować Bardzo, Bardzo Ważną 
Konferencję. Na końcu świata, w małej islandzkiej wiosce, 
o godzinę jazdy jeepem od Rejkiawiku.

Kilku moich współpracowników, w tym Jean-Pierre Laso-
ta z Paryża, Ramesh Narayan z Harvardu i Bob Wagoner ze 
Stanfordu, sformowało międzynarodowy komitet organizacyj-
ny, który ustalił szczegółowy plan konferencji, a przede wszyst-
kim imponującą listę zaproszonych wykładowców. Ten staran-
nie obmyślony plan był doskonałą podstawą do ubiegania się 
o fundusze. Posłaliśmy aplikacje do kilku poważnych sponso-
rów, w tym do kopenhaskiej (wtedy) Nordity, legendarnego in-
ter-skandynawskiego instytutu fizyki teoretycznej założonego 
przez Nielsa Bohra. Koledzy z Nordity chcieli negocjować pew-
ne kwestie organizacyjne na miejscu w Kopenhadze. Birgitta 
wiedziała o nich więcej niż ja, wybraliśmy się więc do Kopenha-
gi we dwoje. Negocjacje były bardzo udane głównie dzięki rze-
czowej argumentacji Birgitty. Nordita zgodziła się pokryć znacz-
ną część kosztów a także objąć patronat nad konferencją, co 
bardzo podniosło rangę naszych planów w całej Skandynawii. 
Poważni sponsorzy wspierają najchętniej tych, którzy już są 
wspierani przez innych poważnych sponsorów. Nasze szanse 
na uzyskanie dodatkowych funduszy natychmiast więc znacz-
nie wzrosły. Zupełnie już dziś nie pamiętam, jakich skutecznych 
argumentów użyła Birgitta w tych negocjacjach. Pamiętam 
natomiast doskonale drobny kopenhaski epizod, śmieszny 
i najzupełniej prywatny, z Birgittą w roli głównej. Znałem wtedy 
dobrze Kopenhagę, gdyż przedtem przez kilka lat mieszkałem 
w jej willowej dzielnicy Hellerup, pracując jako profesor w Nordi-
ta. Aby się popisać lokalnym obyciem, zaprowadziłem od razu 
Birgittę na lunch do modnej i szykownej Den Franske Café. 

To był maj, Kopenha-
ga pachniała szalo-
nym, zielonym bzem, 
wszystkie stoliki były 
zajęte. Usiedliśmy przy 
barze. Rozmawialiśmy 
z duńską barmanką po 
angielsku. Zamówiliśmy 
Elephant Beer i wypi-
liśmy oboje po małym 
łyku. Oh, it’s very strong 
— powiedziała wyraźnie 
zaskoczona Birgitta. You 

must be Swedish! — spointowała natychmiast barmanka. Dla 
tych, którzy nie znają towarzyskich napięć duńsko-szwedzkich, 
małe wyjaśnienie. Duńczycy nie mają psychologicznych pro-
blemów z alkoholem — wino można kupić w każdym sklepie, 
o każdej porze dnia i nocy. Szwedzi mają problemy. Jeszcze 
niedawno alkohol był tu racjonowany (stemple w paszportach), 
a teraz sprzedają go wyłącznie należące do rządowej sieci mo-
nopolistyczne sklepy Systembolaget, zamknięte w niedzielę 
(do niedawna także w sobotę). Oryginalny Elephant Beer jest 
bardzo popularnym, dość mocnym, duńskim piwem. W Szwe-
cji sprzedaje się zwykle jego prawie bezalkoholową wersję.

Nasza konferencja The Non-Linear Phenomena in Ac-
cretion Discs around Black Holes odbyła się na Islandii pod-

czas letniego przesilenia w roku 1997. Interesowało nas tylko 
to, co najlepsze. Zaprosiliśmy najlepszych światowych eksper-
tów i wszyscy przyjechali. Ich znakomicie przygotowane wy-
kłady opublikowało w rok później prestiżowe CUP (Cambridge 
University Press), pod redakcją Guli Björnssona z Uniwersyte-
tu w Rejkiawiku, Jima Pringle’a z Uniwersytetu w Cambridge 
i moją, w tomie Theory of Black Hole Accretion Discs. Wszy-
scy uczestnicy konferencji byli teoretykami i dlatego wszystkie 
wykłady dotyczyły prawie wyłącznie teorii. Poprosiliśmy więc 
dwóch wybitnych obserwatorów o napisanie uzupełniających 
rozdziałów. Powstała w ten sposób monografia była, i chy-
ba ciągle jest, dość popularna. Birgitta miała urwanie głowy 
z negocjowaniem ceny publikacji z CUP, a potem rozsyłaniem 
autorskich egzemplarzy. Ponieważ pierwsze wydanie naszej 
monografii zostało szybko wyczerpane, CUP dodrukowało 
w roku 2010 wydanie drugie. Niedawno, w listopadzie 2013, 
Amazon oferował jego jedyny dostępny egzemplarz (w paper-
back) za $240.

Przyleciałem na Is-
landię na dwa dni przed 
konferencją. Birgitta była 
już tam od tygodnia, aby 
pilnować spraw na miej-
scu. Wyjechała po mnie 
na lotnisko specjalnie wy-
najętym na czas konfe-
rencji ślicznym samocho-
dem. Już nie pamiętam 
jego marki, może to był 
ciemnogranatowy kabrio-
let Saab? Sama zdecydowała, że musi mieć samochód do swej 
dyspozycji, aby wozić naszych VIP-ów, a także na wszelki wy-
padek. Hotel, w którym odbywała się konferencja, był bowiem 
daleko od miasta. Dojeżdżaliśmy do hotelu w ostrym świetle 
niskiego słońca tuż przed północą. Byłem bardzo zmęczony 
długim lotem przez Atlantyk, nierealną porą ni to dnia, ni nocy, 
niezwykłością islandzkiego pejzażu. Zapadałem w płytki sen na 
jawie i budziłem się z niego co chwilę, jeszcze bardziej skon-
fudowany. Droga biegła krętą górską szosą wzdłuż wybrzeża, 
w lunatycznej scenerii Islandii, nie przypominającej niczego 
prócz może niektórych znanych mi miejsc na Sycylii, w masy-
wie Etny. Birgitta prowadziła bardzo szybko, z widoczną przy-
jemnością. Ostro wchodziła w zakręty. Cały czas mówiła, zdając 
sprawozdanie z tego, co przygotowała w hotelu: jak rozmieściła 
uczestników w pokojach, co jest w sali wykładowej, jakie będą 
godziny posiłków. Choć jej opis docierał do mego zmroczone-
go półsnem umysłu jak przez leciutką bladolila mgłę, jego rze-
czowość była jedynym solidnym elementem realności. Było to 
niezwykłe przeżycie! Minęło już szesnaście lat, a ja ciągle naj-
bardziej pamiętam Birgittę w tym islandzkim śnie nocy letniej.

Przez jakiś czas wszystko było nadal świetnie. Posłałem 
nawet Birgittę na rok do Oxfordu, aby jako wizytująca sekre-
tarka szlifowała tam swój akcent. Miałem wtedy ciągle dobre 
znajome w uniwersyteckiej administracji, gdyż przed laty by-
łem w Oxfordzie wizytującym profesorem. Ale nadszedł kryzys 
i uniwersytety, nie tylko w Szwecji, przestały płacić pensje se-
kretarkom profesorów. Ten szlachetny i bardzo potrzebny za-
wód nigdy się już zapewne nie odrodzi…

Moja znajoma anglistka z UW, należąca do współczesne-
go pokolenia profesorów, nie rozpieszczanego przez panujący 
obecnie neoliberalny egalitaryzm i multi-kulti, po przeczytaniu 
rękopisu tego felietonu westchnęła Piękna bajka! Dobrze by 
było mieć osobistą sekretarkę... Albo chociaż większe biurko...

Marek Abramowicz

Circulos meos
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Kącik olimpijczyka

LVII Olimpiada Astronomiczna (2013/2014)
Druga seria zadań zawodów I stopnia, zadanie nr 2

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.

Można przyjąć, że w układzie Ziemia–Księżyc jest zachowany 
całkowity moment pędu. W wyniku oddziaływania pływowe-
go z Ziemią orbita Księżyca powoli zwiększa swoje rozmiary. 
Średnia odległość Księżyca od Ziemi rośnie obecnie z szybko-
ścią δa = 38,2 mm/rok. Oblicz, jak w wyniku tego oddziaływania 
zmienia się długość doby. 

Przyjmij następujące uproszczenia i dane liczbowe: 
— płaszczyzna orbity Księżyca nie odchyla się znacznie

od płaszczyzny równikowej Ziemi, 
— bryła Ziemi jest kulą o jednorodnej gęstości, 
— masa Księżyca MK = 7,35·1022 kg, 
— wielka półoś orbity Księżyca a = 384000 km, 
— masa Ziemi MZ = 5,98·1024 kg, 
— promień Ziemi RZ = 6370 km, 
— doba gwiazdowa T = 86200 s, 
— stała grawitacji G = 6,67·10–11 m3/kg/s2.

Zmianę długości doby wyznaczymy dzięki zasadzie zachowa-
nie momentu pędu układu Ziemia–Księżyc (zakładamy, że w ukła-
dzie nie dochodzi do żadnych strat energii). 
Na łączny moment pędu układu składają się: ruch obrotowy Ziemi, 
Księżyca oraz ruch obiegowy Księżyca.

(1.1)

Gdzie I — moment bezwładności odpowiednio Ziemi i Księżyca.
Przyjmujemy oba ciała za idealne kule, moment bezwładności ta-
kiej bryły wynosi
 (1.2)

W przypadku naszego oszacowania możemy zaniedbać rozmia-
ry Księżyca i potraktować go jako punkt (zamiast momentu bez-
władności będziemy używać po prostu jego masy). Dzięki temu 
przybliżeniu możemy również pominąć ruch obrotowy Księżyca, co 
znacznie uprości obliczenia.  

XL Ogólnopolskie Młodzieżowe  
Seminarium Astronomiczne

Korzystając z III prawa Keplera, można wyznaczyć wartość 
prędkości kątowej Księżyca na orbicie:

 (1.3)

  
 (1.4)

 

(1.5)

Musimy wyznaczyć jeszcze prędkość kątową obrotu Ziemi:

 (1.6)

Zmiana Tz jest szukaną przez nas zmianą długości doby na sku-
tek oddziaływania pływowego z Księżycem.  Ponieważ całkowity 
moment pędu układu musi zostać zachowany (nawet po oddaleniu 
się Księżyca), możemy zapisać:

 (1.7)

gdzie Ω — nowa prędkość kątowa po zmianie odległości Księżyca.
Możemy teraz wyznaczyć wzór na zmianę długości ziemskiej doby:

 

(1.8)

Po wykonaniu obliczeń możemy wyznaczyć wartość ΔT wyznacza-
jącą tempo zmian ziemskiej doby.

 (1.9)

Aleksandra Hamanowicz

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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Patron medialny
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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!

Wieloletni pracownik Planetarium Śląskiego 
i założyciel Oddziału PTMA w Rozdrażewie 
o najnowszej książce Andrzeja Branickiego

PODRĘCZNIK 
ASTROBAZY

Ireneusz Włodarczyk 

Książka, niedawno opublikowana przez 
Wydawnictwo Naukowe PWN w Warszawie, ma 
podtytuł: O samodzielnych obserwacjach nieba 

i Ziemi. Jest dość obszerna: 465 stron z wieloma orygi-
nalnymi kolorowymi ilustracjami.

Lektura „Na własne oczy” Andrzeja Branickiego to 
fascynująca intelektualna przygoda.

Inspiruje czytelnika do obserwowania otaczającej 
przyrody (zwłaszcza nieba) i poszukiwania odpowiedzi 
w celu wyjaśnienia obserwowanych zjawisk.

Wnikliwy przyrodnik powinien przemyśleć proce-
durę prowadzenia obserwacji astronomicznych, bo czę-
sto brak prostych odpowiedzi w tekście książki. Praca 
Branickiego umożliwia wyjaśnienie zjawisk przyrod-
niczych rzadko omawianych, lecz ważnych (zmierzch, 
barwy nieba, zorze).

Do przeprowadzenia obserwacji autor uzbraja nas 
w wiedzę fizyczną i astronomiczną, wyjaśnia podsta-
wowe pojęcia i wiążące je matematycznie zależności. 
Dostarcza informacji, jak zmieniała się metodologia ba-
dań na przestrzeni wieków (najpierw geometria, później 
narzędzia optyczne oraz aparat matematyczny i w końcu 
wiedza fizyczna).

Wartością książki jest bogata szata graficzna: duża 
liczba kolorowych rysunków, wykresów i diagramów 
oraz barwnych fotografii.

Autor odwołuje czytelnika do witryn internetowych 
jako bogatych i wiarygodnych źródeł informacji. 

Książka skłania do wnikliwej refleksji nad relacją 
między nami a naszym otoczeniem i uświadamia, że ob-
serwacje stanowią podstawę szczegółowej wiedzy astro-
nomicznej.

Autor pisze, że najważniejszym elementem w proce-
sie poznawania jest badacz, jego uważna obserwacja, do-
ciekliwość i precyzja myślenia, a także odwaga stawiania 
pytań, które z pozoru mogą wydawać się niedorzeczne.

Pytanie zasadnicze jest, dla kogo może być przezna-
czona ta książka.

Wydaje się, że przeciętny miłośnik astronomii będzie 
miał trudności z przeprowadzeniem obserwacji astrono-

 nie tylko teleskopyBiblioteka, czyli...
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micznych, korzystając tylko z tej książki. Czytelnik powi-
nien mieć pewne przygotowanie astronomiczne, znać pod-
stawowe pojęcia z fizyki czy matematyki.

Najważniejszym elementem  
w procesie poznawania  

jest badacz
Proponowane obserwacje są oryginalne i pięknie opraco-
wane. Mogą z niego korzystać raczej studenci czy też mi-
łośnicy astronomii pod kierunkiem nauczyciela praktyka.
Ponadto, dobrze by było, aby obserwacje miały oznaczony 
stopień trudności – łatwe, trudne, dla koneserów.

Należy podkreślić, że Autor stara się przedstawić 
w miarę dostępnie temat obserwacji. Nie jest zbyt sforma-
lizowany, ale wymaga też przygotowania.

Poprosiłem też żonę, Wandę Włodarczyk, emerytowa-
ną nauczycielkę fizyki z IX Liceum Ogólnokształcącego 
we Wrocławiu i II Liceum Ogólnokształcącego 
w Sosnowcu o przeczytanie książki i napisanie kilku 
uwag. Oceniła pozytywnie książkę Andrzeja Branickiego. 
Zgodziła się też ze mną, że przeprowadzenie obserwacji 
wymaga wcześniejszego przygotowania astronomicznego. 
Zachwycaliśmy się również pięknymi, oryginalnymi, ko-
lorowymi rysunkami.

Należy przyznać, że jest to wybitna pozycja na astro-
nomicznym rynku księgarskim przydatna zaawanso-
wanym miłośnikom astronomii i studentom. Książka 
Branickiego świetnie nadaje się do pracy z młodzieżą, np. 
w astrobazach, planetariach, kółkach astronomicznych etc. 
Została wydana pod patronatem Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii, a patronem medialnym jest dwumiesięcznik 
„Urania–Postępy Astronomii”, co ją nobilituje i gwarantuje 
jej doskonały poziom merytoryczny i dydaktyczny.

Andrzej Branicki,  
Na własne oczy. O samodzielnych obserwacjach nieba i Ziemi. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Poczta

Wspomnienia
Na tle artykułów „Stulecie Prof. 
Antoniego Opolskiego” i „Portre-
ty nieba” Damiana Kępińskiego 
z „Uranii” 5/2013 (767) wrzesień- 
-październik tom LXXXIV
W tak obszernej działalności 
pominięto opracowanie przez 
Prof. Antoniego Opolskiego atla-
su astronomicznego.

* * *
Dla mnie zainteresowanie as-
tronomią było lekiem psychologi- 
cznym na działanie ideologiczne-
go szkolnego ZMP.

* * *
W 1951 roku miałem 16 lat 
i maturę — „zasługi” Związku 
Młodzieży Polskiej pozbaw-
iły mnie możliwości studiowa- 
nia. Straciłem 3 lata. Co prawda 
zostałem studentem UW Wydz. 
Mat. Fiz. Chem. – astronomia, 
ale zaistniała potrzeba nabycia 
wiadomości z przyrody organi- 
cznej. Ojciec przewlekle ciężko 
zachorował. Starszy brat Jerzy 
zginął w Powstaniu Warsza-
wskim — walczył w batalionie 
„Zoska” (w muzeum tabl. 204).

* * *
Podziwiam Damiana Kępińskiego 
— wiem, jak ciężko z lornetki 
przenieść na papier szkic pozycji 
gwiazd – by znaleźć planetoidę. 

Kojarzy mi się nazwisko Feli- 
cjana Kępińskiego z Politechniki 
— udzielał lokalu pod obserwa-
torium. Tam miał odczyt prof. Ka-
mieński, m.in. o komecie Halleya.

* * *
Jest trzecia dekada kwietnia 
1986 roku. Oglądam kometę 
przez lornetkę — przy okazji nie-
bo. Na godzinę przelatuje jedna 
sonda meteo. Późny wieczór 
26/27 kwietnia. Przez ½ godz. 
przelatuje 12 sond. Budzę swą 
małżonkę: — Na świecie dzieje 
się coś niedobrego!

Zbigniew Mulewicz 
Tarczyn

PS Nazwa „Uranii – Postępy as-
tronomii” po kilkudziesięciu latach 
jest niezwykle trafiona… i dz-
iadek musi się dokształcać, bo 
ma wnuczka Krzysia (6-letniego) 
zainteresowanego astronomią.

ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawy

I SPOTKANIE MŁODYCH w CAMK-u  
dla studentów astronomii, fizyki i kierun-
ków pośrednich. Warszawa, 13-15 marca 
2014 r., http://spotkanie.camk.edu.pl

11. BIESZCZADZKI ZLOT MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII 
Stężnica 24-27 kwietnia, organizator: PTMA w Lublinie 
http://astrozloty.pl

III KUJAWSKO-POMORSKI  
ASTROFESTIWAL 

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu, 7 czerwca 
http://www.astro-festiwal.pl

WYKŁADY POPULARNE  
W CYKLU „SPOTKANIA 
Z ASTRONOMIĄ” poniedziałki, godz. 17.00, 
CAMK, Warszawa ul. Bartycka 18,  
Po wykładach w pogodne wieczory 
odbywają się pokazy nieba organizowane 
przez PTMA 
https://www.camk.edu.pl/pl/outreach/
wyklady-popularne

WALNY ZJAZD DELEGATÓW PTMA 
Białystok 17 maja, http://ptma.pl/blog

 nie tylko teleskopy

DOSTRZEŻONE BŁĘDY DRUKARSKIE:

s. 311, wiersz 27 od góry: jest L powinno być T

s. 315, wiersz 11 od dołu: jest r.ś. = 9,461012 km, po-
winno być 9,46·1012 km

s. 315, wiersz 8 od dołu: jest 1 pc=3,11013 km, powinno 
być 3,1·1013 km.

s. 324, wiersz 11 od góry: jest S0 r
2, powinno być S0/r

2

s. 450 – 452, Tabele – tytułowe wiersze ustawione 
w pionie i czytane „od prawej”, mało czytelne; 
być może bardziej czytelne byłyby czytane „od 
lewej”, czyli należałoby odwrócić o 180 stopni 
opisy parametrów w tych wierszach.
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Słoneczne misterium (II)

Przedruk za „Głosem Uczelni” nr 3/2010

małłeCOPERNICANA

W młodzieńczym życiorysie Mikołaja Kopernika 
są dwie daty pewne: data urodzenia — 19 lutego 
1473 r. w Toruniu i data jego immatrykulacji 

na Uniwersytecie Krakowskim w roku 1491 („Nicolaus 
Nicolai de Thorunia”). Wasiutyński wysuwa przypuszczenie, 
iż „Nicholo”, „Nicholo Mio” (mój Mikołaj), „Nicolaus” 
(chłopiec Mikołaj) „familiares” (domownik) występujący 
w listach Filipa Kallimacha (1437–1496) do jego krewnego 
i przyjaciela we Florencji, Lactaniusa Thedaldusa 
(Lactancjusza Thedaldi) z lat 1485–1488, i nazywany 
przez przyjaciół Kallimacha „chłopcem Mikołajem” 
(puer Nicolaus), może być identyfikowany z Mikołajem 
Kopernikiem. 

Jakie informacje o „Nicholo” zawiera ta korespondencja? 
W liście z 3 listopada 1485 r. ze Lwowa Kallimach dziękuje 
Thedaldusowi i Mikołajowi za dostarczenie podarunków 
jego florenckim przyjaciołom. Z kolei w liście datowanym 
w styczniu roku 1486 (?) z Sandomierza Kallimach pisze 
do Marsilia Ficino (1433–1499), czołowego przedstawiciela 
Akademii Florenckiej, i dołącza do listu kartkę w języku 
włoskim dla Thedaldusa i „jego chłopca Mikołaja” ze 
szczegółową instrukcją, jakie prezenty mają wręczyć 
florentczykom. Obok podarunków dla Ficino (kamizelka, 
miecz z rękojeścią z jaspisu, pary obuwia) dla władcy 
Florencji Wawrzyńca Medici przekazywał 12-letniego 
niewolnika „ze Scytii” z łukiem i strzałami, na małym koniu, 
kanclerzowi Republiki Florenckiej Bartłomiejowi della 
Scala — skórę białą z niedźwiedzia i kilka skór wilczych, 
wszystkie również białe oraz kamizelkę, a dla poety Ugolino 
Verino — plecak z „pruskiej skóry” o wspaniałym zapachu. 

Wasiutyński uważa, że Kallimach, powierzając takie zadanie 
„chłopcu Mikołajowi”, był przekonany o jego zdolnościach, 
a także niezbędnej w takiej misji dobrej znajomości języka 
łacińskiego. Pojawiają się tutaj od razu wątpliwości, czy 
niespełna 13-letni chłopiec, jakim był wówczas Mikołaj 
Kopernik, mógłby być owym „chłopcem Mikołajem”. 
Naturalnie, w poselstwie do Florencji, biorąc tylko pod 
uwagę ilość i charakter podarunków, musiało uczestniczyć 
więcej osób, także dorosłych. Wasiutyński wyjaśnia, iż było 
wówczas częstym zjawiskiem zatrudnianie jako pomocników 
dla funkcji domowych (także sekretarzowania) chłopców. 
Leonardo da Vinci zatrudniał np. jako uczniów nawet 
10-letnich chłopców, którzy czasem bywali niesforni. 

Kolejny list Kallimacha do Thedaldusa jest z kwietnia 1486 r. 
z Lipska, kiedy autor znajdował się w drodze z Kolonii 
(z uroczystości koronacyjnych cesarza Maksymiliana, 
jeszcze za życia jego ojca Fryderyka III Habsburga) 
do Wenecji. W tej podróży brał udział także sekretarz 

Kallimacha, późniejszy biskup włocławski i arcybiskup 
gnieźnieński Maciej Drzewicki (1467–1535), liczący 
wówczas 19 lat. Wspomniany list zaczyna się słowami: 
„Piszę do ciebie wkrótce po powrocie mojego Nicholo”, co 
świadczy o pozycji, jaką zajmował ten chłopiec u swego 
pryncypała. Teraz — jak sądzi Wasiutyński — Nicholo 
towarzyszył Kallimachowi w jego podróży do Wenecji. 
Celem wizyty w jego rodzinnym mieście było włączenie tego 
miasta-państwa do ligi antytureckiej. W odpowiedzi władze 
Wenecji zaproponowały jedynie zapośredniczenie rozmów 
między skonfliktowanymi ze sobą państwami: Cesarstwem 
i Polską z jednej strony a Turcją z drugiej. 

Kallimach w oczekiwaniu na wyniki rozmów ambasadora 
weneckiego w Stambule wykorzystywał czas, prowadząc 
dyskusje z wieloma miejscowymi znakomitymi 
humanistami. Uczestniczył w pogrzebie weneckiego doży 
Margo Barbarigo, zmarłego 14 sierpnia 1486 r. Spotykał się 
z przyjaciółmi malarzami: Giovannim Bellinim (1431/1438–
1516) i jego bratem Gentile (1429–1507). Wasiutyński 
przypuszcza, iż Nicholo towarzyszący Kallimachowi 
w Wenecji, będąc zainteresowany sztuką malarską, mógł 
odwiedzać warsztat malarski Belliniego i przyglądać 
się chłopcom przygotowującym farby. W warsztacie 
Belliniego był prawdopodobnie zatrudniony chłopiec, 
później wybitny malarz Zorzi de Castelfranco, znany jako 
Giorgione (1478/1479–ok.1510). Naturalne byłoby, aby 
ci chłopcy się poznali. Wasiutyński idzie niebezpiecznie 
w tych przypuszczeniach aż tak daleko, iż paź na małym 
obrazku (obecnie w Bergamo) przypisywany Giorgionemu to 
właśnie Nicholo, namalowany zapewne w czasie kolejnego 
swego pobytu w Wenecji w roku 1488. Na rysunku 
chłopiec, oparty o drzewo, trzyma w jednej ręce list, a drugą 
rozdziela koszulę, z której ukazują się symbole tajemnego 
stowarzyszenia VV (o czym dalej). Tło obrazu stanowią 
wzgórze, jezioro obrośnięte sitowiem i drzewa. Krajobraz 
rzeczywiście nie mający wiele wspólnego z pejzażem 
włoskim. 

Wróćmy do Kallimacha. Nie doczekawszy się wiadomości 
ze Stambułu, po 2 miesiącach opuścił Wenecję. 1 stycznia 
1487 r. z Piotrkowa pisał do Lactantiusa Thedaldusa, 
iż w ciągu 2–3 tygodni wyśle do Wenecji jednego ze 
swych ludzi z instrukcją w jego sprawach. W kolejnym 
liście, dopiero z 28 września 1487 r. z Sandomierza, prosi 
Thedaldusa tak: „Dopilnuj, aby Nicholo szybko powrócił do 
Polski i Lucretio Mendica”. Z listu tego wynika, iż Nicholo 
był wysłany przez Kallimacha powtórnie do Włoch lub 
przebywał w Wenecji przez cały rok. Dodajmy, iż w 1487 r. 
Kallimach w pożarze swego domu w Krakowie stracił 
nieomal wszystko: odzież, książki, a szczególnie — cenne 
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obecność w tym mieście jest potwierdzona na dzień 15 
listopada 1474 r., kiedy to rada miejska wypłaciła mu 
część należności po ojcu. Niedługo potem Watzenrode 
stał się najbliższym współpracownikiem biskupa 
kujawskiego, a potem arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Zbigniewa Oleśnickiego i pozostał nim aż do śmierci tego 
ostatniego w roku 1493. Niewątpliwie dzięki staraniom 
Oleśnickiego papież Sykstus IV nadał 26 kwietnia 
1477 r. Watzenrodemu kanonię włocławską. Wasiutyński 
twierdzi, że bliskie stosunki Kallimacha z Oleśnickim 
i Oleśnickiego z Watzenrodem mogły się przyczynić do tego, 
iż ten pierwszy nawiązał kontakty z Watzenrodem i jego 
rodzinnym miastem Toruniem. Wiele lat później w roku 1494 
kapelan H. Kotwicz, wysoko oceniając zalety włoskiego 
humanisty, podkreślał jego przyjaźń z biskupem Łukaszem 
Watzenrodem. 

Inne przesłanki — zdaniem Wasiutyńskiego — wskazujące 
na jakieś bliskie związki Kallimacha z Toruniem mają 
charakter transakcji handlowych i pochodzą z późniejszych 
lat. Kallimach mieszkał dowodnie w Toruniu w latach 
1494–1496, choć w roku 1495 wyjeżdżał stąd do Wilna, 
Lublina i wreszcie do Krakowa, gdzie 1 września 1496 r. 
zakończył życie. W itinerarium Kallimacha odnotowany jest 
jego pobyt w tym mieście także 3 lipca 1490 r. Jest znany 
fakt zakupienia 5 lutego 1496 r. przez Kallimacha dwóch 
kamienic w Toruniu od Henryka Snellenberga. Pierwsza 
kamienica znajdowała się przy ul. Żeglarskiej i sąsiadowała 
z kamienicą Łukasza Watzenrodego (starszego), ojca 
biskupa Łukasza, a zarazem dziadka Mikołaja Kopernika, 
oraz kamienicą kupca Jorge Sweidnitzera (Swincera). 
Drugi budynek to znana dobrze w Toruniu „Kamienica pod 
Gwiazdą”, która sąsiadowała z domem rodziców Mikołaja 

rękopisy. Stało się to w czasie poselstwa jego i Marcina 
z Wrocimowic do Stambułu. W podróż do Turcji zabrał ze 
sobą Nichola. Tłumaczył ten fakt w liście z 15 maja 1488 r. 
datowanym z Piotrkowa do Thedaldusa tak: „Jak wiesz, 
Nicholaus, mój domownik, był już gotowy do wyjazdu do 
ciebie, tymczasem ja musiałem pojechać do Turcji. Z tego 
powodu, iż jestem ignorantem w codziennych sprawach 
domowych, zabrałem go ze sobą z postanowieniem, że 
wyślę go /do ciebie/ w innym terminie”. Dalej pisze, iż 
nie pamięta treści listów od jego przyjaciół, które stracił 
w pożarze. Przypomina sobie, że były jakieś sprawy 
handlowe i finansowe związane z osobą Bartłomieja 
de la Scala. Sam nie jest kompetentny w tych sprawach 
i prosi Thedaldusa, aby pokazał ten list Scali, a odpowiedź 
przekazał za pośrednictwem Nicolausa do Wenecji. Pobyt 
tego ostatniego latem w Wenecji potwierdza list weneckiego 
humanisty Benedetta Brognolo do Kallimacha datowany 
16 października 1488 r., w którym wyrażając ubolewanie 
z powodu strat, jakie poniósł jego adresat w pożarze, 
dziękuje za podarunki, które przekazał mu Nicolaus. 

List z 15 maja 1488 r. do Thenaldusa był ostatni, w którym 
wymienia on imię Nicolausa. Wreszcie w liście z 1 września 
1488 r. wysłanym z Wolborza, z rezydencji ówczesnego 
biskupa kujawskiego Piotra z Bnina, Kallimach pisze 
z goryczą list do Thenaldusa: „Drogi bracie! Mylisz się, 
iż dlatego do ciebie rzadko piszę, że zajmuję się innymi 
sprawami… Nie mam nikogo, przez kogo mógłbym 
wysyłać listy i nie wiem, kiedy wyślę moich ludzi do Włoch, 
dokąd zamierzałem pojechać, a raczej tam powrócić. Ale 
los jest mi przeciwny”. Oznacza to, że będący na służbie 
Kallimacha Nicholo, zapewne już od jesieni 1485, zakończył 
ją latem 1488 r. Wypada w tym miejscu zapytać, na jakich 
przesłankach opiera Wasiutyński swoje przypuszczenia, że 
Nicholo lub Nicolaus to Mikołaj Kopernik? Trzeba jednak 
jeszcze dodać, iż Wasiutyński zdaje sobie w pełni sprawę, że 
mamy tutaj do czynienia tylko z hipotezą, skoro pisze: „Czy 
Kopernika można zidentyfikować z Nicholo, czy też nie, jest 
pewnym, że musiał odwiedzać Wenecję, na pewno więcej niż 
raz, kiedy zamieszkiwał /w Padwie w l. 1501–1503/ przez 
okres 2 lat w odległości zaledwie 20 mil angielskich”. 

Pierwszy pobyt Kallimacha w Toruniu jest potwierdzony 
jego listem z tego miasta do kupca i bankiera florenckiego 
Tomasa Portinari, datowanym 4 czerwca 1474 r. W uprzejmej 
formie dawał on do zrozumienia adresatowi, iż niewiele 
będzie mógł pomóc w staraniach jego wysłannika Anselma 
Adorno o zwrot ołtarza Memmlinga „Sąd ostateczny”, który 
padł łupem gdańskiego korsarza Pawła Benecke. Dodajmy 
— na podstawie recesu zjazdu stanów Prus Królewskich 
z 29 maja 1474 r. — iż w obradach w Toruniu uczestniczył 
król Kazimierz Jagiellończyk i podkanclerzy, biskup 
włocławski Zbigniew Oleśnicki (1430–1493). Kallimach 
był już wtedy nauczycielem królewiczów Jana Olbrachta 
i Aleksandra, a także sekretarzem królewskim. Zbieżność 
dat (wspomnianego listu i pobytu króla w Toruniu) wyraźnie 
wskazuje, iż Kallimach znajdował się w orszaku królewskim. 

W Toruniu był już zapewne Łukasz Watzenrode (1447–
1512), wuj Kopernika, który 18 grudnia 1473 r. uzyskał 
doktorat z prawa kanonicznego w Bolonii, choć jego 

Epitafium Kallimacha dłuta Wita Stwosza
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Kopernika. Włoch sprzedał te domy na krótko przed śmiercią 
w roku 1496. 

Wasiutyński przytacza inne fakty świadczące o powiązaniach 
Kallimacha i jego krewnych z toruńskimi kupcami. 
Otóż jego krewny ze strony matki, Arnulf Thedaldi, był 
żupnikiem, a więc zarządzał kopalnią soli w Wieliczce 
w latach 1488–1490. Z kolei położony w pobliżu Wieliczki 
majątek Bogucice był własnością Barbary, żony Jakuba 
Sweidnitzera. Rodzina Sweidnitzerów wywodziła się ze 
Śląska i była spokrewniona z Watzenrodami. Mieszczanin 
toruński Jan Sweidnitzer otrzymał od króla Kazimierza 
Jagiellończyka, a więc przed rokiem 1492, koncesję na 100 
baryłek soli, które miał dostarczyć inny mieszczanin toruński 
Mikołaj Jode. Dodajmy, iż 11 listopada 1495 r. król Jan 
Olbracht potwierdził otrzymanie pożyczki od miasta Torunia 
w wysokości 2000 florenów za pośrednictwem Kallimacha 
(zob. Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki, Katalog 
dokumentów i listów królewskich z Archiwum Państwowego 
w Toruniu (1345–1789), Warszawa 1999, s. 63, dokument 
nr 127). 

Wszystkie te zdarzenia mają świadczyć o związkach 
włoskiego humanisty z Toruniem i to może już od roku 1474, 
o bliskich relacjach z wujem Mikołaja Kopernika i starszego 
jego brata Andrzeja, Łukaszem Watzenrode. Pamiętać należy, 
że po śmierci ojca Andrzeja i Mikołaja Koperników około 
roku 1485 to Watzenrode zajmował się wykształceniem 
i dalszą karierą swoich siostrzeńców. Wasiutyński twierdzi, 
że na uzdolnionego chłopca, jakim był niewątpliwie Mikołaj 
Kopernik, mógł zwrócić uwagę Kallimach i przyjąć go 
na służbę już właśnie w 1485 r. Interesujące, iż 6 marca 
1485 r., na co nie zwrócił uwagi Wasiutyński, a podaje 
edytor korespondencji Kallimacha z Thedaldusem, 

Heinrich Zeissberg — Kallimach odebrał tutaj asygnatę 
we Włoclawku na zakup prezentów w wysokości 100 
florenów. Chodziło niewątpliwie o pieniądze na podarunki, 
które w 1486 r. Nicholo dostarczył florenckim przyjaciołom 
Włocha. I jeszcze dodajmy — o czym Wasiutyński nie 
pisze, że 15-letni Jan Karnkowski (1474–1536), późniejszy 
sekretarz królewski, a potem biskup kujawski, był od roku 
1489 uczniem Kallimacha na Akademii Krakowskiej. Gdyby 
we wspomnianych listach do Thedaldusa pojawił się zamiast 
zapisu „Nicholo” lub „Nicolaus” zapis „Nicolaus Nicolai de 
Thorunia”, jak w księdze matrykuły z roku 1491 Akademii 
Krakowskiej, zagadka byłaby rozwiązana. 

Postać „Nicholo” frapowała już biografa Kallimacha, 
Józefa Garbacika. Pisze on „…do Turcji /Kallimachowi/ 
towarzyszył sługa Mikołaj. Niestety niewiele wiemy o tym 
ciekawym człowieku. Zapewne nie był to już dosłownie puer 
(chłopiec) jak go określa Laktancjusz w r. 1485”. Garbacik 
chciałby widzieć w Nicholo dorosłego mężczyznę, diakona 
Mikołaja z Lipnicy, lub Mikołaja Prymusa, sekretarza 
królewskiego w latach 1484–1487, a nawet sądzi, że to może 
ta sama osoba. Wasiutyński, który znał dobrze biografię 
włoskiego humanisty pióra Józefa Garbacika, nie zatrzymuje 
się (i chyba słusznie) nad przypuszczeniami tego ostatniego, 
uważając je — jak widać — za nieuprawnione, skoro we 
wspomnianych listach jest mowa „o chłopcu Nicholo”. 
Hipoteza Wasiutyńskiego, oparta na poszlakach, ma jednak 
słabe strony. Wątpliwości budzi wysyłanie 13- czy 16-latka 
w poważnych zagranicznych misjach i wreszcie brak 
informacji o wzajemnych kontaktach między Kallimachem 
a Nicholo po roku 1488. Ale czasem hipotezy nie prowadzą 
na bezdroża, lecz do prawdy. Wasiutyński wierzył w swoją 
intuicję, oby miał rację. 

Janusz Małłek

Dwa dzieła 
astrofizyka!

 nie tylko teleskopyBiblioteka, czyli...

„Kopernik. Twórca nowego nieba”, to bardzo staranna edycja Wy-
dawnictwa Adam Marszałek z Torunia (2010) poprawionego przez 
autora za namową Włodzimierza Zonna (sic!) drugiego wydania 
słynnej biografii z 1937 roku. Jeremi Wasiutyński (1907–2005) to 
bardzo zdolny astrofizyk, a potem jeden z najwybitniejszych przed-
stawicieli polskiej emigracji w Norwegii. Pierwsze wydanie tego błys-
kotliwego dzieła ówczesne „Wiadomości Literackie” uhonorowały 
tytułem najlepszej książki roku 1937 opublikowanej w Polsce. Blisko 
sześciusetstronicowa lektura to prawdziwa uczta dla intelektualisty, 
oryginalne świadectwo astronoma o astronomie, śmiałe wyzwanie 
rzucone historykom! 

Jak pisze Wasiutyński we wstępie do nowego wydania, praca 
została przerwana z powodu jego odkryć dotyczących stosun-
ków Kopernika z malarzem Giorgionem i hermetyzmem włoskim 
(mieszanką mistycyzmu z alchemią i astrologią). Wasiutyński 
omawia je w swojej nowej, wydanej po angielsku The solar mys-
tery (Solum Forlag, Oslo 2003). Wyraźny ślad takich stosunków – 
choć Kopernik występuje w roli opozycjonisty – w potoku pomni-
kowych opracowań znalazłem tylko w genialnej, pełnometrażowej 
kreskówce Zdzisława Kudły i Andrzeja Orzechowskiego „Gwiazda 

Kopernika” („Urania” 1/2010). Temat zafascynował też Janusza 
Małłka, jednego z najbardziej rozpoznawalnych profesorów Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po krótkiej przerwie wracamy 
do jego felietonów. Jako podwójny krajan astronoma, Warmiak i to-
runianin, pisze o nim z literacką emocją i talentem, a jako historyk 
poszukuje prawdy daleko poza obiegowymi opiniami kolegów po 
fachu. „Urania” i Polskie Towarzystwo Astronomiczne marzy o pol-
skim wydaniu „Słonecznego misterium”, zwłaszcza że są poszlaki, 
iż dzieło w oryginale mogło być napisane po polsku. (MMi)
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Hm… czy jest ktoś wśród starszego 
i średniego pokolenia czytelników 
„Uranii”, kto nie pamięta telewizyj-

nego programu „Sonda”? Podejrzewam, 
że nie ma ani jednego. Ba! Zapewne 
i wśród młodszych czytelników zna-
leźliby się tacy, którzy dobrze wiedzą, 
o czym tu piszę. Wszak bez problemu 
zapisy archiwalnych audycji można 
obejrzeć w internecie. Wiele z nich do-
tyczyło zagadnień astrofizyki, kosmolo-
gii czy lotów kosmicznych. Wspaniałe 
osobowości redaktorów prowadzących: 
Andrzeja Kurka i Zdzisława Kamińskie-
go plus trafiona formuła programu spra-
wiały, że czwartkowe programy przyku-
wały do odbiorników telewizyjnych spore 
rzesze wiernych odbiorców.

Jednym z mocnych atutów „Sondy” 
była dobrze dobrana muzyka, a szcze-
gólną uwagę przyciągała czołówka pro-
gramu z charakterystycznie brzmiącym 
utworem towarzyszącym obrazom sondy 
kosmicznej przemierzającej przestworza 
Kosmosu. Przez całe dziesięciolecia, po-
dobnie jak wielu innych krajan, tkwiłem 
w błędnym przekonaniu, iż jest to mu-
zyczny kolaż sklecony na potrzeby tele-
wizji z różnych dostępnych realizatorom 
ścieżek dźwiękowych. Możliwości i talent 
Studia Eksperymentalnego Polskiego 
Radia, w którym realizował swe pomysły 
pan Rudnik, były znane i cenione w sze-
rokich kręgach nie tylko w naszym kraju. 

Gdy nastała era globalnej sieci, wątki 
z pytaniem, czego konkretnie użyto do 
stworzenia tego zgrabnego dźwiękowe-
go patchworku, pojawiały się na forach 
internetowych zarówno tych stricte mu-
zycznych, jak i astronomicznych. Zain-
teresowani zapewne bez trudu odnajdą 
je w archiwach. 

Czegóż to się nie domyślano? Pró-
bek dźwiękowych z twórczości Stock- 
hausena, Quincy Jonesa, zespołów 
Tangerine Dream, Kraftwerk itd. itp. 
Prawda wyszła na jaw, gdy wreszcie 
ktoś dotarł do nagrań nieznanego w na-
szym kraju Michaela Vickersa – muzyka 
brytyjskiego, byłego gitarzysty zespołu 
Manfreda Manna. Szok! Okazało się, 
że słynna czołówka kultowego progra-
mu to nie żaden montaż tylko… utwór 
tegoż muzyka zatytułowany Visitation 
i to bez żadnych modyfikacji! Utwór 
sprzedany przez autora komercyjnej bi-
bliotece muzycznych dźwięków (library 
music) został przez niego zapomniany, 
a on sam zaczął się wręcz specjalizo-
wać w tworzeniu muzycznych ilustracji 
pod programy telewizyjne, czołówki fil-
mowe, reklamy etc.

Sonda peerelowskiej nostalgii
Astronomia i muzyka

Jak to możliwe, że w napisach 
„Sondy” nie było nigdy o tym żadnej 
wzmianki i wręcz bezczelnie gwałco-
no prawa autorskie? No cóż. Kolejne 
odcinki programu powstawały i były 
emitowane w epoce budowania realne-
go socjalizmu, gdzie ideałem był brak 
własności prywatnej, a żelazna kurtyna 
skutecznie oddzielała nas od wielu dóbr 
„zgniłego Zachodu”. Teraz może trudno 
w to uwierzyć, ale wówczas podbiera-
nie własności intelektualnej „wrednym 
kapitalistom” uchodziło bezkarnie i za-
pewne podbieraczom przez myśl na-
wet nie przemknęło, że kiedyś żelazna 
kurtyna opadnie i wszyscy zobaczą, iż 
„król jest nagi”. Przypomnę chociażby 
opisany przeze mnie kiedyś w „Uranii” 
przypadek wielkiego przeboju Budki 
Suflera „Czas Komety”, który to okazał 
się być spolszczoną wersją utworu za-
chodnioniemieckiej grupy Eloy. Zespół 
ów był bardzo popularny w swoim kraju, 

lecz w Polsce jego twórczość była obło-
żona swoistym embargiem – nie wolno 
było puszczać ich nagrań i pisać o nich 
ze względu na antykomunistyczne tre-
ści zawarte w ich twórczości. Chyba 
jedynie redaktorowi Jerzemu Kordo-
wiczowi z radiowej Trójki udało się to 
obejść w audycjach poświęconych mu-
zyce elektronicznej, gdzie twórczość 
Eloy przemycił parokrotnie pod płasz-
czykiem tzw. science fiction.

Gwoli przypomnienia – pierwsze 
odcinki „Sondy” wyemitowano w epo-
ce „późnego Gierka” – w roku 1977 r., 
a ostatnie w roku „okrągłego stołu” — 
1989. Później, jak wiemy z historii, mur 
dzielący Wschód Europy od Zachodu 
zawalił się niczym pinkflojdowska ścia-

na. Budka Suflera grzecznie przyzna-
ła się do prawowitego autora „Czasu 
Komety”, natomiast autorstwo czołów-
ki „Sondy” dalej pozostawało owiane 
mrokiem tajemnicy. To niesamowite, 
ale udało mu się tak dotrwać aż do 
roku 2012! Pamiętam to podniecenie, 
jakie towarzyszyło użytkownikom forum 
muzyki elektronicznej „Studio Nagrań”, 
gdy w roku 2006 jego użytkownicy za-
częli na poważnie drążyć temat. Nie-
długo później ten sam wątek śledz-
twa w sprawie autorstwa muzycznej 
czołówki „Sondy” pojawił się na forum 
astronomii amatorskiej (astro4u.net). 

Niektórzy próbowali rozwikłać za-
gadkę, szukając analogicznych brzmień 
instrumentów w znanych sobie dzie-
łach, jednak te tropy wiodły donikąd.

W 2008 roku dociekliwi detektywi 
z forum Studio Nagrań znaleźli się bar-
dzo blisko źródła tajemnicy – dotarli 
mianowicie do bogatej biblioteki mu-
zycznej Sonoton!

W lutym 2011 r. ktoś wrzucił do sieci 
fragment dobrej jakości próbki znanego 
motywu i to w stereo! Ale do ujawnienia 
autora trzeba było jeszcze czekać rok. 
Maju 2012, forum astro4u – jest rozwią-
zanie zagadki! To zasługa użytkownika 
o nicku Jorge Saxon.

Czy można się w takim razie dziwić 
entuzjazmowi, z jakim przyjęto inicjaty-
wę wydawnictwa GAD Records wyda-
nia muzyki wykorzystanej w kultowym 
programie w postaci płyty CD i w wersji 
limitowanej (300 egz.) na płytach winy-
lowych? Pierwsze wydanie płyt kom-
paktowych (500 egz.) rozeszło się na 
przysłowiowym pniu jeszcze w przed-
sprzedaży. Drugie wydanie (z lekko 
zmienioną poligrafią) jest jeszcze do 
nabycia. Mnie bardziej interesowało 
jednak wydanie winylowe. Niestety, 
przez własne gapiostwo, dosłownie 
parę dni po premierze 3 lutego, na 
stronie sklepu wydawnictwa znalazłem 
informację, iż nakład jest wyczerpany. 
Tknięty złym przeczuciem zajrzałem 
szybko na stronę popularnego serwisu 
aukcyjnego… Płyty, owszem, są, ale 
ich cena przyprawia o zawrót głowy. 
Czyżby wraz z nostalgiczną muzyką 
powróciła era koników i spekulantów?

Jacek Drążkowski

PS Na Forum Astronomii Amatorskiej wą-
tek ciągnie się dalej. Jest już koncepcja, by 
kontynuować to bardzo trafione muzyczne 
wydawnictwo i następną płytę poświęcić np. 
polskim wykonawcom, których utwory posłu-
żyły do ilustrowania kultowego programu. 
Jestem ZA!

Płyta z muzyką znaną z programu Sonda oprócz 
utworu znanego z czołówki zawiera jeszcze 16 
specjalnie wyselekcjonowanych kompozycji 
pochodzących z zasobów biblioteki muzycznej 
Sonoton, które na potrzeby wydawnictwa zosta-
ły zremasterowane z oryginalnych taśm matek
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15 maja 

godz. 22.00
30 kwietnia 
godz. 23.00

28 lutego  
godz. 02.00
15 lutego 

godz. 03.00

15 kwietnia  
godz. 00.00
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31 marca   
godz. 00.00
15 marca 

godz. 01.00

Opracowanie mapy 

Janusz Liżewski

widziane z Bukowca

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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mi atutami opozycji jest pełne oświetlenie planety przez Słoń-
ce i zmniejszenie jej odległości od Ziemi. Mniejsza odległość 
powoduje powiększenie widomych rozmiarów tarczy planety 
w opozycji, co w połączeniu z większą powierzchnią odbijają-
cą światło Słońca pociąga za sobą znaczący wzrost jasności na 
niebie, a także umożliwia dostrzeżenie większej ilości szczegó-
łów tarczy za pomocą teleskopu. W przypadku Marsa mowa 
o szczegółach powierzchni, które poza opozycją często są nie-
dostrzegalne przez niewielkie domowe teleskopy. 

Opozycje Marsa należą do wyjątkowych ze względu na mi-
mośród jego wokółsłonecznej orbity. Mars jest drugą planetą 
po Merkurym o największej ekscentryczności, wynoszącej 
0,093. Dla porównania mimośród ziemskiej orbity wynosi 
zaledwie 0,017. Dzięki dużym różnicom odległości od Słońca 
w peryhelium i aphelium, w czasie opozycji Mars może znaleźć 
się w odległości zaledwie 56 mln km od Ziemi lub w prawie 
dwukrotnie większej. Opozycje przypadające na peryhelium 
nazywane są wielkimi. W ich trakcie średnica marsjańskiej 
tarczy wynosi 25” i wówczas nawet niektóre wielkie kratery 
na powierzchni planety stają się widoczne już przez teleskopy 
o średnicy obiektywu około 20 cm. Przy dowolnej opozycji za 
pomocą teleskopów o aperturze około 8 cm widoczne są czapy 
polarne na biegunach.

Planeta 
Mars

Gwiazdozbiory i obiekty nocnego nieba
W lutym w dalszym ciągu na wieczornym południowym nie-

bie dominują gwiazdozbiory zimowe. Zalicza się do nich Raka, 
Jednorożca, Bliźnięta, Woźnicę, a także Oriona i Byka oraz nisko 
nad horyzontem Wielkiego Psa i Zająca. Około godziny 21.00 
góruje gwiazdozbiór Bliźniąt. W mitologii greckiej symbolizuje 
dwóch braci, Kastora i Polluksa, którzy należeli do załogi stat-
ku Argonautów. Kastor, syn Ledy i króla Sparty Tyndareosa był 
śmiertelnikiem, zaś Polluks, którego matką także była Leda, 
ale ojcem sam Zeus, był nieśmiertelny. Z kolei w mitologii sło-
wiańskiej Kastor i Polluks utożsamiani byli z bóstwami Lelem 
i Polelem. W mitologii koreańskiej, chińskiej i japońskiej Kastor 
i Polluks tworzyły odrębny gwiazdozbiór o nazwie Północna Rze-
ka. W mitach inuickich gwiazdy te tworzyły część gwiazdozbio-
ru Obojczyk. Natomiast w kulturze polinezyjskiej były częścią 
Czerpaka. Dla Indian Lakota była to część gwiazdozbioru Ga-
wra, symbolizującego zimowe leże niedźwiedzia. Najjaśniejsze 
gwiazdy gwiazdozbioru to właśnie Kastor i Polluks stanowiące 
głowy bliźniąt. Przez teleskop można dostrzec, że różnią się ko-
lorem: Kastor jawi się jako biała gwiazda, a Polluks zabarwiona 
jest na pomarańczowo-żółty kolor. U stóp Kastora znajduje się 
kilka gromad otwartych gwiazd. Między nimi M35 o jasności 
około 5 mag. Przez teleskop bez większych problemów powin-
niśmy dostrzec, że gwiazdy wchodzące w skład gromady są 
położone na tle gwiazd Drogi Mlecznej. M35 liczy około 513 
gwiazd, które znajdują się około 2800 lat świetlnych od Ziemi 
i są rozłożone na obszarze około 24 lat świetlnych. W Bliźnię-
tach znajdziemy również gwiazdy zmienne, które można obser-
wować wizualnie już za pomocą niedużych teleskopów. Należą 
do nich: ζ Gem (3,7 — 4,2 mag.), W Gem (6,6 — 7,4), BU Gem 
(6,1 — 7,5 mag.), U Gem (8 — 14 mag.). Mapki obserwacyjne 
dla tego typu obiektów można przygotować na stronie Amery-
kańskiego Stowarzyszenia Obserwatorów Gwiazd Zmiennych 
(http://www.aavso.org), a także za pomocą programu Ja-
nusza Wilanda AstroJaWill (http://astrojawil.pl), którego już 
siedemnaste wydanie bezpłatnie można pobrać ze strony pro-
jektu.

W marcowe wieczory, gdy już około 20.00 Słońce jest nisko 
pod horyzontem i żadna łuna nie rozświetla ciemnego nieba, 

wciąż królują na nim zimowe gwiazdozbiory. Przez ostatnie 
miesiące, nawet nieuzbrojonym okiem, podziwiać w nich moż-
na było kolorowe gwiazdy, gromady otwarte, a także planetę 
Jowisz, modyfikującą wygląd gwiezdnych Bliźniaków. Z każ-
dym następnym wieczorem zimowe niebo będzie się przesu-
wać na zachód. Marcowe noce są ostatnimi tej zimy, w czasie 
których nisko nad horyzontem można wypatrzeć w całości 
gwiazdozbiór Wielkiego Psa i Zająca. W tym pierwszym cie-
kawym, ale i niezwykle trudnym obiektem do obserwacji na 
naszych szerokościach geograficznych jest gromada stowarzy-
szona z obszarem mgławicowym τ Canis Majoris. Przy jasności 
wynoszącej 4 mag., w dobrych warunkach atmosferycznych 
powinna być widoczna już przez niewielkie teleskopy. W jej 
centrum świeci τ CMa — spektroskopowo podwójna gwiazda 
o jasności 4,8 mag. W sąsiednim gwiazdozbiorze Zająca, przy 
podobnej deklinacji odnajdziemy tym razem kulistą groma-
dę M79. Nie jest to jasny obiekt, ale przy jasności 7,7 mag. 
i rozmiarach 7,8’ nie powinien mieć z nim problemów tele-
skop o 8-cm aperturze. W ostatnich dniach zimy warto rów-
nież napatrzeć się na Wielką Mgławicę w Orionie (M42), którą 
dostrzeżemy już przez większe lornetki. Jest to jedno z tych 
miejsc w Galaktyce, w którym właśnie teraz powstają gwiazdy 
i układy planetarne.

Początek wiosny przypadający w tym roku na 20 III 20.30 
jak zwykle przyniesie zmiany na wieczornym niebie. W kwiet-
niu na południowym nieboskłonie rozgoszczą się gwiazdozbiory 
wiosenne. Większość z nich nie zawiera jasnych gwiazd jak nie-
bo zimowe. Do jasnych konstelacji wiosennego nieba zaliczyć 
można Lwa, Wolarza i Pannę. Resztę tworzą słabe gwiazdy, 
trudne do odnalezienia w miejskich warunkach. 

Wspomniany Lew góruje w okolicach godziny 21.00. Jest 
jednym z gwiazdozbiorów zodiakalnych, czyli takich, na tle któ-
rych Słońce przechodzi w swej drodze po ekliptyce. Łatwo go 
rozpoznać, bo jego kształt przypomina nieco żelazko z odgię-
tą do tyłu rączką. W skład Lwa wchodzi kilka jasnych gwiazd, 
a najjaśniejszą z nich jest Regulus, utożsamiany z jego sercem. 
W dobie renesansu nazywana była też Regulus Copernicus, aby 
uczcić wybitnego astronoma. Jest to gwiazda podwójna o ja-
sności 1,36 mag. i białej barwie. Odległa jest od nas o 78 lat 
świetlnych, a masa głównego składnika pięciokrotnie przewyż-

Polecamy do obserwacji

Początek wiosny to pełnia sezonu obserwacyjnego Marsa! 
8 kwietnia planeta będzie widoczna dokładnie po przeciwnej 
stronie nieba w stosunku do Słońca, czyli znajdzie się w opo-
zycji. W takim ustawieniu względem Ziemi znaleźć się mogą 
jedynie planety krążące wokół Słońca w większej odległości niż 
Ziemia. Opozycje są sezonowymi wydarzeniami i zawsze jest 
to najlepszy czas w roku na obserwację danej planety. Główny-
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sza masę naszego Słońca. Po przeciwnej stronie gwiazdozbioru 
świeci druga co do jasności gwiazda — Denebola. Znajduje się 
w odległości 36 lat świetlnych, a jej jasność wynosi 2,14 mag. 
Najprawdopodobniej otacza ją dysk protoplanetarny, w którym 
tworzą się planety. W skład tego gwiazdozbioru wchodzą też 
cztery galaktyki spiralne M65, M66, M95 i M96 oraz galak-
tyka eliptyczna M105. W Lwie znajduje się także czerwony ka-
rzeł GJ 436, przy którym odkryto planetę o masie i rozmiarach 
zbliżonych do masy Neptuna. Gwiazda ta ma jasność 11 mag. 
i znajduje się w odległości 33 lat świetlnych.

Ponad Lwem można dostrzec zbudowanego ze słabych 
gwiazd Małego Lwa. Gwiazdozbiór ten wprowadził na niebo 
Jan Heweliusz w roku 1690, opisując go w dziele Prodomus 
Astronomiae. Podobnie swoje miejsce na niebie zawdzięcza-
ją Heweliuszowi Psy Gończe, które są położone pod dyszlem 
Wielkiego Wozu lub ogonem Wielkiej Niedźwiedzicy. Gwiaz-
dozbiór ten symbolizuje dwa charty Wolarza: Harę i Afteriona, 
atakujące Wielką Niedźwiedzicę. Jego najjaśniejszą gwiazdą 
jest Cor Caroli (Serce Karola). To gwiazda podwójna, która przy-
gasa cyklicznie o 0,1 mag. w odstępie 5,47 dnia. Swoją nazwę 
zawdzięcza Edmundowi Halleyowi, który w 1725 r. tak właśnie 
nazwał mały gwiazdozbiór leżący w pobliżu gwiazdy. Nie został 
on jednak oficjalnie zaakceptowany, ale nazwa gwiazdy pozo-
stała do dziś.

Z kolei konstelacja Wolarza jest wyobrażeniem syna Jowisza 
i Kallisto, choć Grecy widzieli w nim wilka Likaona, zaś żydzi uja-
dającego psa. Aby Wolarz mógł lepiej widzieć swoje psy, Hewe-
liusz „postawił” go na Górze Maenalis. Jednakże ten gwiazdo-
zbiór nie dotrwał do naszych czasów. W Wolarzu świeci czwarta 
co do jasności gwiazda nocnego nieba — Arktur. Jej jasność to 
–0,04 mag., a odległa jest od nas o 36,7 lat świetlnych. Ark-
tur jest pierwszą gwiazdą, u której stwierdzono ruch własny. 
W ciągu 800 lat zmienia swoje położenie na niebie o odległość 
kątową równą średnicy tarczy Księżyca. Jest też najjaśniejszą 
gwiazdą północnej hemisfery. Łatwo też dostrzec, nawet gołym 
okiem, jej pomarańczową barwę.

Wiosenne niebo to jedyny czas w roku, gdy wieczorami moż-
na dostrzec większość gwiazdozbioru Hydry, zwanej też u nas 
Wężem Wodnym. To największy pod względem zajmowanej 
powierzchni i najbardziej rozległy gwiazdozbiór, rozciągający 

się na niebie przez prawie 7h w pobliżu równika, czyli przez po-
nad jedną czwartą obwodu sfery niebieskiej. Pomimo swego 
ogromu gwiazdozbiór ten jest bardzo ubogi w jasne gwiazdy. 
Wywodząca się z języka arabskiego nazwa najjaśniejszej gwiaz-
dy w tej konstelacji — Alfard (2,0 mag.) w tłumaczeniu znaczy 
„osamotniona”, co wyraźnie sugeruje, że jest to jedyna jasna 
gwiazda w tym gwiazdozbiorze. Jest to czerwony olbrzym o roz-
miarze 50 krotnie większym i masie 3 krotnie wyższej niż sło-
neczna, zaś swą całkowitą mocą promieniowania przewyższa 
Słońce prawie 800-krotnie. Gwiazda ma pomarańczowe zabar-
wienie wynikające ze stosunkowo niskiej temperatury fotosfery 
4100 K. Leży w odległości około 180 l.ś. Wśród gwiazd konste-
lacji Hydry na szczególną uwagę zasługuje zmienna R Hydrae. 
Jest to trzecia z kolei odkryta gwiazda zmienna typu Mira zaraz 
po pierwowzorze tej klasy gwiazd zmiennych o Ceti oraz χ Cygni. 
Jej zmienność odkrył w 1704 r. włoski astronom Giacomo Ma-
raldi, bratanek Cassiniego. W gwiazdozbiorze Hydry znajdują 
się obiekty rozciągłe wszelkich rodzajów. Odnajdziemy tu gro-
mady otwarte i kuliste, mgławice a także dużą ilość galaktyk.

Planety
Tegoroczny przełom zimy i wiosny sprzyja obserwacjom 

większości planet widocznych nieuzbrojonym okiem. Niestety 
Merkury, a także Uran i Neptun nie będą dostępne, ale za to 
Mars i najjaśniejsze planety zewnętrzne nie zawiodą, gwaran-
tując jedną opozycję i bardzo dobre warunki obserwacyjne ga-
zowych olbrzymów.

Na początku lutego Merkury zacznie zbliżać się do Słońca 
i coraz trudniej będzie go dostrzec nisko nad zachodnim ho-
ryzontem w łunie zachodu. Jego wędrówka ku Słońcu dopro-
wadzi 15 II do koniunkcji dolnej, w której planeta znajdzie 
się w przestrzeni pomiędzy Słońcem i Ziemią. W tym czasie 
nie będzie widoczna. Pod koniec miesiąca planety położonej 
najbliżej Słońca powinniśmy wypatrywać na niebie porannym. 
Będzie to jednak niezwykle trudne ze względu na położenie 
Merkurego na wysokości jedynie 2° — 3° nad horyzontem. 
Na większych wysokościach na niebie planetę ujrzymy dopiero 
pod koniec maja.

Przez najbliższe miesiące będzie możliwa obserwacja We-
nus jako gwiazdy porannej. W lutym na godzinę przed wscho-

mln km. Jednak zarówno podczas opozycji, jak i maksymalne-
go zbliżenia Marsa do Ziemi, które nastąpi dopiero 14 kwiet-
nia, jego tarcza będzie miała rozmiar kątowy ponad 15” i czapy 
polarne, a także niektóre formacje topograficzne powinny być 
dostrzegalne. Pomimo nie najkorzystniejszej opozycji, dopiszą 
nam pory roku na Marsie. W lutym na północnej półkuli zacznie 
się lato, a na południowej zima. Sytuacja ta stworzy sprzyja-
jące warunki do powstawania białych chmur w sąsiedztwach 
szczytów górskich (orograficznych). Ich szybki, zaledwie kilku-
godzinny rozwój, dostrzec można przede wszystkim na obsza-
rach wulkanicznych takich jak Elysium i Tharsis. Zwykle białe 
chmury tworzą się również w obszarach równikowych planety. 

Mars tak jak pod wieloma względami drastycznie różni się 
od Ziemi, tak pod innymi jest podobny do naszej planety. Do po-
dobieństw zalicza się długość doby, dłuższą jedynie o 40 minut 
i podobne nachylenie równika do płaszczyzny orbity planety, wy-
noszące 25°. Dzięki temu jego wizualne obserwacje mogą być 
niezwykle interesujące. Ponadto Mars to jedyna planeta, której 
powierzchniowe struktury można obserwować naziemnymi te-
leskopami. Tym bardziej więc warto skorzystać ze sprzyjających 
warunków do ich obserwacji.

Ze względu na styczniowe aphelium Marsa, kwietniowa 
opozycja nie będzie należała do tych wielkich. Czerwoną Pla-
netę podziwiać będziemy mogli jedynie z odległości ponad 92 

Symulacja wielkości tarczy Marsa przed, w czasie i po opozycji (Stellarium)
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dem Słońca Wenus świeci 
bardzo jasno około 10° 
nad południowo-wschod-
nim horyzontem. 26 II 
dojdzie do spotkania 
planety z Księżycem. Te 
najjaśniejsze obiekty po-
rannego zimowego nieba, 
będą odległe od siebie 
jedynie o 20’ minut łuku, 
czyli mniej niż średnica 
tarczy Księżyca. Na po-
czątku marca, na godzinę 
przed wschodem Słońca, 
Wenus będzie widoczna 
około 8° nad południowo-
-wschodnim horyzontem. 
Odnalezienie planety nie 
powinno być kłopotliwe ze 
względu na jej wciąż dużą 
jasność. Niemal przez cały 
marzec świeci jak gwiazda 
–4. wielkości gwiazdowej 
i po Księżycu będzie najjaśniejszym obiektem porannego nie-
ba. Niestety z poranka na poranek wysokość Wenus nad hory-
zontem będzie maleć. Na przełomie marca i kwietnia wyniesie 
już jedynie 4°, przez co do obserwacji planety niezbędny jest 
odsłonięty horyzont.

Obserwacje Marsa w lutym można zacząć już około godzi-
ny 22.00. Przez cały miesiąc Czerwona Planeta przemieszcza 
się po niebie na tle gwiazdozbioru Panny. Wiosna to również 
wyśmienity czas na obserwacje planety Mars. W marcowe 
wieczory dostrzec go można już przed godziną 22.00, gdy nad 
wschodni horyzont wznosi się w towarzystwie najjaśniejszej 
gwiazdy Panny — Spiki. Wyraźny kontrast kolorów obu obiek-
tów z pewnością pomoże zlokalizować Czerwoną Planetę. Na 
początku marca jasność Marsa wyniesie –0,4 mag. i szybko bę-
dzie rosła wraz ze zbliżaniem się planety do opozycji. Podczas 
opozycji, która przypada 8 kwietnia, jasność Marsa wyniesie 
–1,25 mag. Wzrośnie również widoma średnica tarczy planety 

do 15” (sekund łuku). W tym dniu, po zachodzie Słońca, gdy za-
niknie słoneczna łuna, Mars będzie świecił już ponad 20° nad 
południowo-wschodnim horyzontem, a górował kilkanaście mi-
nut przed pierwszą w nocy. To najlepszy czas w roku na jego 
teleskopowe obserwacje. Dogodne ku temu warunki utrzymają 
się niemal do lipca. Warto wspomnieć, że niedaleko Marsa, na 
tle gwiazdozbioru Panny, przemieszcza się planeta karłowata 
Ceres i planetoida Westa. Co ciekawe, w drodze między Westą 
a Ceres jest obecnie sonda DAWN. To pierwsza sonda w histo-
rii, która po wejściu na orbitę wokół jednego z obiektów pasa 
planetoid (Westy) i przeprowadzeniu serii badań, za pomocą 
silnika jonowego opuściła jego orbitę i została skierowana do 
drugiego obiektu (Ceres).

Luty to w dalszym ciągu znakomity czas na obserwacje Jowi-
sza. Największa planeta Układu Słonecznego będzie dostępna 
całonocnym obserwacjom przez większość miesiąca. Co praw-
da w drugiej połowie lutego zachodzi jeszcze przed świtem, lecz 

Mars, Westa i Ceres na tle konstelacji Panny 8 marca około północy

Jeśli podczas obserwacji widoczne będą żółtawo zabarwione 
zamglenia, to być może będziemy świadkami tworzącej się 
pyłowej zamieci. Zjawisko to lokalnie rozwija się w przeciągu 
zaledwie kilku godzin i potencjalnie może objąć swym zasię-
giem całą planetę w przeciągu kilku dni. Gdyby do tego doszło, 
powierzchnia Marsa mogłaby zostać skryta przed ziemskimi 
teleskopami na kilka tygodni.

Jeśli jednak marsjańska pogoda będzie nam sprzyjać, to 
posiadacze teleskopów o aperturze przynajmniej 25 cm będą 
mogli pokusić się o odnalezienie kilku charakterystycznych 
struktur. Dość łatwo powinno udać się wypatrzeć ciemne ob-
szary Syrtis Major, Soli Lacus i Mare Acidalium. Ten drugi nazy-
wany jest czasami „Okiem Marsa”, ponieważ podczas obserwa-
cji teleskopowych otaczający go jaśniejszy obszar tworzy iluzję 
źrenicy oka. Podczas obserwacji warto również zwrócić uwagę 
na baseny uderzeniowe Hellas Planitia (2300 km) i Utopia Pla-
nitia (3300 km). Przy niezwykle dobrych warunkach atmosfe-
rycznych za pomocą większych teleskopów można spróbować 
wykryć dwa duże kratery uderzeniowe Marsa o średnicach 
500 km: Huygens i Schiaparelli. Podczas tak szczegółowych 
obserwacji nie można zapomnieć o najwyższej znanej górze 
w Układzie Słonecznym o nazwie Olympus Mons. Zajmuje ona 
powierzchnię porównywalną z terytorium Polski. Odnajdziemy 

ją w obszarze równikowym, prawdopodobnie otoczoną białymi 
chmurami.

O ile na Marsie nie rozpęta się pyłowa burza, jego obraz 
podczas obserwacji prowadzonych z nocy na noc zmieniać się 
będzie niewiele. Przede wszystkim dlatego, że okres rotacji pla-
nety jest jedynie o 40 min dłuższy niż ziemska doba. Istotnie 
nowe obszary powierzchni widoczne będą dopiero po około 
tygodniu obserwacji. Mimo to warto się do nich przygotować, 
sprawdzając na wielu dostępnych zdjęciach, jak Mars wyglądał 
podczas wcześniejszych opozycji. Najłatwiej wychwycić będzie 
można sezonowe zmiany zasięgu czap polarnych. Obszar Syrtis 
Major również ulega regularnym transformacjom związanym 
z wiatrem przenoszącym piasek i pył.

Posiadacze dużych teleskopów poza obserwacjami tarczy 
Marsa mogą zapolować na jego księżyce. Fobos i Deimos 
świecące z jasnością około 12 magnitudo teoretycznie do-
stępne są już za pomocą 15 cm teleskopu. Jednak przez to, że 
krążą względnie blisko planety, mogą ginąć w jej blasku. Tak 
czy inaczej przy dobrej pogodzie warto spróbować wycisnąć ze 
sprzętu duże powiększenie, które może okazać się korzystne 
zarówno dla obserwacji naturalnych satelitów Marsa, jak i tar-
czy planety.

Piotr Wychudzki
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luty, marzec, kwiecień 2014     

to nadal znakomity czas na różnorakie ob-
serwacje planety. W marcu, po zachodzie 
Słońca, planeta będzie widoczna wysoko 
nad południowym horyzontem. Dostępna 
obserwacjom będzie do późnych godzin 
nocnych, zachodząc na początku miesiąca 
około godziny 4.00 rano, a pod koniec oko-
ło 2.30. W kwietniu, po zachodzie Słońca 
Jowisz będzie widoczny nad południowo-
-zachodnim horyzontem. Tak jak i w marcu 
odnajdziemy go w gwiazdozbiorze Bliźniąt, 
na tle nóg Bliźniaków. Jasność planety bę-
dzie wyższa niż Marsa. Na początku marca 
wyniesie –2,0 mag., a pod koniec kwietnia 
–1,6 mag.

Planetę z pierścieniami przez cały mie-
siąc można obserwować w drugiej połowie 
nocy i nad ranem. W połowie lutego około 
3.00 nad ranem odnajdziemy ją kilkana-
ście stopni nad południowym horyzontem, 
na tle konstelacji Wagi, świecącą z jasno-
ścią porównywalną do jasności Spiki. Sa-
turn zbliża się do opozycji. Co prawda mu-
simy na nią poczekać do maja, ale warunki jego widoczności 
z nocy na noc są coraz lepsze. Na początku marca wschodzi 
jeszcze po północy. Z kolei na początku kwietnia nad połu-
dniowo-wschodnim horyzontem można zacząć go wypatrywać 
w okolicach 22.30. Niestety, nawet górując, wzniesie się jedy-
nie na około 22° nad horyzont. Będzie świecił słabiej niż Jowisz 
i Mars, bo z jasnością 0,43 mag. Mimo to odnalezienie plane-
ty nie powinno być trudne. Pomóc w tym może jasny Mars. W 
marcu Saturna odnajdziemy około 25° na wschód od Marsa, 
w gwiazdozbiorze Wagi. W kwietniu odległość ta będzie więk-
sza i wyniesie około 35°.

W odnajdywaniu jasnych planet na niebie niezwykle pomoc-
ny okazuje się Księżyc, który kilkakrotnie znajdzie się w ich 
pobliżu na tle gwiazdozbiorów. Przybliżone momenty spotkań 
Księżyca z planetami odnaleźć można na diagramie wschodów 
i zachodów.

Marzec i kwiecień serwują nam przerwę w obserwacjach 
Urana i Neptuna. Planety te przez najbliższe miesiące będą się 
znajdowały na niebie zbyt blisko Słońca.

Komety i roje meteorowe
W lutym i marcu nie promieniuje żaden silny rój meteorowy. 

Z kolei 22 kwietnia przypada maksimum roju Lirydów, którego 
obiektem macierzystym jest kometa Thatcher. Średnie mak-
simum aktywności z ostatnich czterech lat wynosi niemal 22 
przeloty w ciągu godziny, więc i w tym roku nie należy się spo-
dziewać wyjątkowej aktywności z jego strony. W czasie tej prze-
rwy w silnych maksimach meteorowych warto przygotowywać 
się na obserwacje nowego roju, mogącego pojawić się w pod 
koniec maja jako pozostałość po komecie 209P/Linear, która 
6 maja ma przejść przez peryhelium. Optymistyczne przewidy-
wania sugerują ilość zjawisk na poziomie 400 w ciągu godziny. 
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu „Uranii – Postępów 
Astronomii”.

Jeśli chodzi o obserwacje samych komet a nie jedynie ich 
kosmicznego tropu, to w marcu w drugiej części nocy wciąż po-
winna być dostępna C/2013 R1 Lovejoy. Odnajdziemy ją w kon-
stelacji Węża, w części nazywanej Ogonem Węża. Jej jasność 
wynosić będzie wówczas około 11 mag., więc obserwacje warto 
wykonać teleskopem o aperturze nie mniejszej niż 15 cm. Na 
przełomie 20 i 21 marca kometa przesunie się do gwiazdozbio-

ru Tarcza Sobieskiego. W kwietniu jasność komety znacznie 
spadnie, osiągając pod koniec miesiąca ponad 14 mag. i tym 
sposobem kończąc okres jej widoczności przez niewielkie te-
leskopy.

Kolejną kometą o niewielkiej jasności, pozwalającej jedy-
nie na jej obserwacje średnimi teleskopami jest C/2012 K1 
Pan-STARRS. Ta z kolei w marcu i kwietniu będzie przemie-
rzać niebo na tle gwiazdozbioru Herkulesa, Korony Północnej 
i Wężownika. Warunki do jej obserwacji z nocy na noc będą 
się poprawiały. Jasność komety z 11,4 mag. na początku mar-
ca wzrośnie pod koniec kwietnia do 9,7 mag. Rośnie również 
wysokość komety nad horyzontem wraz z jej zbliżaniem się do 
gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, w której na dobre zago-
ści dopiero w maju.

Posiadacze średnich teleskopów mogą pokusić się rów-
nież o obserwacje komety 154P/Brewington. Najlepszą porą 
będą marcowe wieczory, gdy w połowie miesiąca około godzi-
ny 21.00 znajdzie się na tle konstelacji Perseusza. Tak jak po-
przednie obiekty i ta kometa nie charakteryzuje się dużą jasno-
ścią. Już na początku marca będzie niższa niż 11 mag. i z dnia 
na dzień będzie maleć. Pod koniec kwietnia osiągnie 13,3 mag. 
W kwietniu znacznemu pogorszeniu ulegnie również jej pozycja 
na wieczornym niebie. Kometa bowiem przejdzie do gwiazdo-
zbioru Woźnicy i w dwie godziny po zachodzie Słońca będzie 
jedynie 25° nad północno-zachodnim horyzontem.

Cezary Gałan
Maciej Grzemski

Piotr Wychudzki

Droga komety C/2012 K1 Linear na tle gwiazdozbiorów w marcu i kwietniu 2014 r.

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/
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Obserwator Słońca

Równik słoneczny i południk centralny wyznaczymy 
podczas obserwacji metodą projekcji, polegającą na 
rzutowaniu obrazu tarczy słonecznej na ekran. Ekran 

ustawiamy w pewnej odległości od okularu. Odległość ta 
zależy od średnicy lustra i od średnicy tarczy, jaką chcemy 
otrzymać. Takie ustawienie obrazuje nam poniższe zdjęcie.

W moim przypadku odległość ekranu od okularu wyno-
si 30 cm, a średnica tarczy Słońca to 150 mm. Z przodu 
tubusu dla uwydatnienia i zwiększenia kontrastu plam za-
kładam diafragmę, która dla średnicy lustra 200 mm wyno-
si 120 mm. Otwór diafragmy jest umiejscowiony powyżej 
środka wlotu do teleskopu. Poniżej dekielek tubusu z wy-
ciętą diafragmą.

Przejdziemy teraz do wyznaczenia kierunków na naszej 
tarczy z obrazem Słońca.

Podczas prowadzenia obserwacji zaznaczamy najlepiej 
widoczną plamę punktem (A), po upływie kilkudziesięciu 
sekund w wyniku jej pozornego przesunięcia zaznaczamy 
drugie położenie tej samej plamy punktem (B) i prowadzimy 
linię przechodzącą przez oba zaznaczone punkty A i B.

Tak jak na poniższym rysunku.

Następnie rysujemy drugą linię prostą równoległą do linii 
AB, ale przechodzącą przez środek koła naszego szkicu. 
Kolejnym krokiem będzie narysowanie linii prostej prosto-
padłej również przechodzącej przez środek naszego nary-
sowanego na szkicu koła.

Teraz wchodzimy na naszą stronę i korzystając z genera-
tora efemeryd, odczytujemy kąt P dla danej daty i czas w UT.

Jeśli kąt jest ze znakiem (+), to odchylamy go zgodnie ze 
wskazówkami zegara, a jeśli (–) to w przeciwnym kierunku. 
Kreślimy linię przechodzącą przez środek.

W ten sposób wyznaczyliśmy kierunki na Słońcu i może-
my policzyć grupy północne i południowe, a także pokusić 
się o wyznaczenie współrzędnych plam. Jak to zrobić, po-
każę w następnym artykule.

Opracował Tadeusz Figiel

Poradnik

Wyznaczenie kierunków na tarczy Słońca  
metodą projekcji na ekran
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z ilością 2022 obserwacje jest Krystyna Wirkus. Trzecie miejsce 
z ilością 965 obserwacji ma Piotr Wirkus. Na czwartym miejscu 
uplasował się autor artykułu, wykonawszy do tej pory 716 obser-
wacji. Potem kolejno: Paweł Demecki 307, Francisco Jimenez 277, 
Janusz Bańkowski 72, Yuri Zakharov 67, Magdalena Zwolińska 

43, Piotr Skorupski 40, Tomasz Chojnacki 27, Karol Czyżewski 11 
i Krzysztof Żywko 11, Krzysztof Świtała 8 i Małgorzata Kurek 7. Nie-
którzy nasi członkowie prowadzą już swoje obserwacje kilkanaście, 
a nawet kilkadziesiąt lat.

Kończąc, życzę wszystkim obserwatorom i sympatykom, aby 
nadchodzący nowy rok był dla naszej sekcji jeszcze lepszy, by było 
nas jeszcze więcej i byśmy mogli znów chwalić się swoimi osią-
gnięciami.

Tadeusz Figiel

Obserwator Słońca

Kończy się drugi rok działalności sekcji obserwacji Słońca SOS 
PTMA. W tym roku niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem, 
jeśli chodzi o samo Słońce, było jego maksimum. Już prędzej 

typowano, że będzie ono niewysokie. Wiemy, iż tak naprawdę mie-
liśmy do czynienia z podwójnym maksimum. Tak też się stało. Mimo 
iż na tarczy Słońca pojawiało się kilkadziesiąt 
plam, to nie podniosły one maksimum aktyw-
ności. Nie było również zbyt dużo rozbłysków 
słonecznych. Liczba Wolfa wahała się od 
bardzo niskiej, nawet rzędu 11, do niespełna 
200. To wszystko rozczarowało i naukow-
ców, i miłośników obserwacji naszej dziennej 
gwiazdy.

Bezprecedensowym wydarzeniem 
w sekcji było nawiązanie współpracy z wy-
dawnictwem „Urania – Postępy Astronomii”, 
co zaowocowało publikacją artykułów doty-
czących prowadzenia obserwacji Słońca. 

W roku 2013 do grona członków obser-
watorów a później zarządu dołączył Janusz 
Bańkowski, który zasłynął z umiejętności 
prowadzenia obserwacji oraz publikacji ak-
tualności i ciekawych artykułów na grupie 
facebookowej. Nie sposób pominąć również 
obserwacji fotograficznych prowadzonych 
przez Jerzego Zagrodnika. Nadmienię, że 
obserwacje te były wykonywane samym 
aparatem fotograficznym Nikon Colpix, 
z obiektywem zoom 42×. Jego zdjęcia uka-
zują się na głównej stronie SOS PTMA oraz 
są publikowane w „Uranii”. Powstała rów-
nież telewizja SOS PTMA, w której są poka-
zywane krótkie filmiki instruktażowe. 

Zdaję sobie sprawę, że brakuje nam dobrego sprzętu audiowi-
zualnego, ale myślę, że w nadchodzącym roku się z tym uporamy. 
Miłym akcentem dla sekcji było dołączenie do obserwatorów stu-
dentów astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. To świadczy o na-
szej popularności nie tylko wśród miłośników obserwacji naszej 
gwiazdy, ale też wśród naukowców i profesjonalnych astronomów. 
Teraz przedstawię trochę statystyki ilości wykonanych dotychczas 
obserwacji przez naszych członków. Najwięcej, bo aż 5653 obser-
wacje wykonał dotychczas Jerzy Zagrodnik. Na drugim miejscu 

Podsumowanie minionego roku

Raport      listopad– grudzień 2013

Astro-Excel
Astro-Excel jest aplikacją, którą opracowywałem i tworzyłem przez 
ostatnie 9 miesięcy po 4 godziny dziennie. To typowy program dzia-
łający pod Microsoft Excel i zawiera 22 arkusze z tabelkami obliczeń 
różnych zjawisk na niebie. Wystarczy wpisać w odpowiednie okienka 
programu swoje współrzędne geograficzne i wskazać datę, a resztę 
za nas wykona program. Astro-Excel jest prostym programem w ob-
słudze i służy do wyznaczania m.in. w sposób dość dokładny pozycji 
Słońca, Księżyca i planet. Błąd w pozycji położenia planet Słońca 
i Księżyca na sferze niebieskiej wynosi średnio 5ʺ W niektórych przy-

padkach jest jeszcze mniejszy w porównaniu z danymi z roczników 
astronomicznych. Wylicza m.in. zaćmienia Słońca na kuli ziemskiej: 
ogólnie moment początku, maksymalnej fazy oraz koniec zjawiska 
z dokładnością do (±1 minuty), jak i też współrzędne geograficzne 
pasa centralnego. Wyznacza jednocześnie zaćmienia Księżyca, cały 
przebieg widoczności dla centralnej Polski z tą samą dokładnością. 
Dodatkowym atutem programu są wykresy położeń jasnych planet 
względem Słońca krokiem od 1 doby do 16 dni. Z łatwością z niego 
odczytamy odległość kątową planet pomiędzy sobą na sferze nie-
bieskiej. Dość ciekawą zakładką w arkuszu są izochrony wschodu 
Słońca dla terenu naszego kraju. To tylko niektóre tu wymienione 
możliwości programu. Algorytmy i wzory obliczeń wykorzystywałem 
głównie z książek znakomitego belgijskiego astronoma, specjali-
sty od mechaniki nieba Jeana Meeusa Elements of Solar Eclipses 
1951–2200 (1989), Astronomical Algorithms (1998), 2 wydanie, 
Astronomical Tables of the Sun, Moon and Planets (1983), More 
Mathematical Astronomy Morsels (1997) oraz radzieckiego wydania 
Astronomiczeskij Kaliendar postannaja czast 1982 Moskwa. Pro-
gram można pobrać za darmo ze strony http://sosptma.astrowww.pl  
z działu Download. Na koniec, dziękując za możliwość zamieszcze-
nia tego krótkiego opisu w „Uranii i Postępach Astronomii” życzę 
wszystkim udanej zabawy z moim programem. Obok przedstawiam 
screen programu, z którego w łatwy sposób można odczytać kulmi-
nację położeń planet na niebie. Z wykresu odczytamy datę koniunk-
cji Marsa z Saturnem: 26.08.2014.

Janusz Bańkowski 
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Uważaj, Wojtek, bo 
Ci dysk zjonizuję! 

 

Ziutek, przestań 
zaćmiewać moją plamę! 
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relaks krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
5/2013: 
1. MASA, 2. BECQUEREL, 3. KUNITZ, 4. PROGRAM, 5. TAURYDY, 6. BRA-
DLEY, 7OPOZYCJA, 8. CURIOSITY, 9. MAGNETAR, 10. PEGAZ, 11. ZURYCH, 
12. OPOLSKI, 13. ZIEMIA, 14. KERBEROS, 15. PĘTLE, 16. ISON
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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 zacieniowanych kratek. Na rozwiązania czekamy 
do końca marca 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 
J. Smaka „Nowe Opowiadania Starego Astronoma”.

W „Uranii–PA” nr 5/2013 zamieściliśmy krzyżówkę, której 
rozwiązaniem jest hasło SUNGRAZING COMETS. 
Nagrody książkowe wylosowali Jan Politowski  

z Olsztyna i Piotr Szady z Zabrza. Nagrody zostaną  
wysłane pocztą.

Wg pomysłu Macieja Mikołajewskiego

U Geminorum

  1. Kolega Wojciecha, też astronom
  2. Obiekt z fontanną
  3. Tam jest położony Pop Iwan
  4. „Leciała” w TVP przez 12 lat
  5. W ciągu kilku–kilkunastu dni potrafią  

wyemitować ilość energii jak zwykłe gwiazdy  
w ciągu całego życia

  6. Drugi polski satelita
  7. Po udanym wybudzeniu
  8. W kwietniu w opozycji
  9. Rodzaj obiektu który zderzył się z Ziemią na początku 2014 r.
10. Zjawisko odpowiadające za uwalnianie się cząsteczek  

z jądra komety
11. Jest obiektem macierzystym roju Lirydów
12. Polak mający duży wkład w badania gwiazd kataklizmicznych
13. Gwiazdozbiór, w którym odkryto pierwszą nową karłowatą
14. Miejscowość wokół której projektuje się pierwszy  

w Wielkopolsce obszar ochrony nocnego nieba



63Urania1/2014 63Urania5/2013

galeria astrofotografia amatorska

Mariusz Rudziński wykorzystał pogodną noc 30/31 grudnia 2013 r. na 
fotografowanie obiektów mgławicowych, wykorzystując do tego celu 
modyfikowany aparat Canon 350D oraz obiektyw Tamron 300 mm 
na dość popularnym montażu EQ3-2. Sfotografował również Plejady, 
uzyskując w 2,5-minutowej ekspozycji widok mgławicy dyfuzyjnej 
przy gwieździe Merope. Na koniec sfilmował Jowisza, by z wybranych 
klatek uzyskać prezentowany wyżej obraz. Królowi planet towarzyszą 
księżyce Io i Europa

Supernowa w M82 sfotografowana 22 stycznia br. przez Jarosława 
Smolara w… rozświetlonym latarniami Toruniu (teleskop Skywatcher 
ED80 z kamerą SBIG ST10XE na montażu NEQ6 Pro, eksp. 30×120 s, 
godz. 20.19.20–21.25.31 UTC, użyto filtru L, prowadzenie AllCCd5 
mono + OAG)

Kometa C/2013 R1 (Lovejoy) z 3 grudnia 2013 r. (godz. 04.47.31, 
eksp. 49 s, Canon 450D + Pentacon 4/300, ISO 1600) sfotografowana 
przez Franciszka Chodorowskiego w Kolonii Księżyno (jasne tło to efekt 
podświetlenia atmosfery światłami Białegostoku)
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PRENUMERATA 2014
PO STAREJ CENIE I Z KALENDARZEM!

Pomimo wzrostu o 1 zł ceny Uranii w wolnej sprzedaży, cenę prenumeraty na rok 
2014 pozostawiamy na poprzednim poziomie, tzn. 60 zł! Prenumeratę można zama-
wiać 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. Kto pierwszy, ten lepszy!

                        ZA POŁOWĘ CENY!

DLA SZKÓŁ…

W dalszym ciągu przyjmujemy zamówienia na prenumeraty sponsorowane na rok 2014 dla bibliotek szkolnych. 
Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać się poprzez stronę internetową http://urania.pta.edu.pl/prenumerata. Po 
zgłoszeniu prosimy opłacić prenumeratę 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). Prenumeraty szkolne w wysokości 30 zł na tych samych warunkach dla 
wybranych szkół mogą być opłacane również przez prywatnych sponsorów, komitety rodzicielskie, etc. Dodatkowe 
informacje i faktury: urania@pta.edu.pl lub tel. 698 556 161.

I DLA CZŁONKÓW PTMA

Podobnie jak w roku ubiegłym członkom Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii proponujemy prenumeratę 
na rok 2014 za połowę ceny (30 zł) przy wysyłce na adres danego Oddziału, zwiększoną o 10 zł (40 zł) przy wysyłce 
na adres indywidualny. O dokonywanie wpłat prosimy skarbników lub prezesów oddziałów. Namawiamy ich przy 
okazji o poszukiwanie dodatkowych środków na prenumeraty w kasie Oddziału i prywatnych sponsorów. Na adres 
urania@pta.edu.pl prosimy o przesłanie imiennej listy prenumeratorów wraz z adresem zbiorowym i adresami indy-
widualnymi do wysyłki. 

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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