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dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

Dzień przed wyjazdem na finał Olimpiady Astronomicznej dowiedzieliśmy się 
o uzyskaniu grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dopłaty do 
prenumerat Uranii dla szkół w latach 2014 i 2015. Cała młodzieżowa astronomia 

nabiera w tym kontekście (i numerze) nowego znaczenia, a Ola Hamanowicz staje się 
szczególnie ważnym ogniwem w Redakcji.

Dwa tygodnie później byłem jurorem 40. Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Seminarium Astronomicznego w Grudziądzu. Moje pokolenie całymi latami zdobywało 
umiejętności uzyskiwania i analizy widm gwiazdowych albo sztuki precyzyjnych pomiarów 
astrometrycznych oraz liczenia parametrów orbit małych ciał Układu Słonecznego. Wiele 
lat kosztowało nas zdobywanie pozycji i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. To 
był już etap specjalistycznego wtajemniczenia w zawód astronoma. W Grudziądzu już na 
pierwszej sesji zobaczyliśmy widma z amatorskiego spektrografu, perfekcyjne efemerydy 
kilku komet wyznaczone z własnych obserwacji i zmierzone wspólnie z kolegami z kilku 
kontynentów odległości planetoid. Chyba czas… umierać, skonstatowaliśmy w przerwie 
z jurorką, niegdyś redaktorką Uranii, Magdą Sroczyńską.

Co mógłby pomyśleć na ten temat nasz najstarszy kolega-astronom, Antoni Opolski? 
Dożył 101 lat! Niecały rok temu świętowaliśmy 100-lecie Profesora, a w Uranii mogliśmy 
przeczytać Jego ostatni artykuł. Kiedy wraz z Uranią posłałem Mu kartkę z życzeniami 
i pytanie o najstarsze, pisane ręcznie Uranie z 1921 roku, wskazał trop wiodący poprzez 
archiwum Jana Mergentalera do Felicjana Kępińskiego, ówczesnego Prezesa Towarzystwa 
Miłośników Astronomii.

Dużo młodsza była zmarła również niedawno Maryla Kurpińska-Winiarska 
z Krakowa. Niestrudzona obserwatorka, fotometrystka, bliska mi szczególnie ze względu 
na Jej wyjątkowo aktywny udział w kampaniach obserwacyjnych zaćmień w układzie 
EE Cep. Jeśli naukowo coś po mnie pozostanie, zapewne będzie to ta gwiazda. Dziś nie 
podnosi wskaźników cytowań, bo z grupą najbliższych współpracowników praktycznie 
zmonopolizowaliśmy jej badania. Jednak nasze prace o EE Cep zapewne będą cytowane 
i za sto, i dwieście lat. Wychowałem na niej dwóch doktorów, a w zaćmienia w roku 2003 
i 2008/9 zaangażowała się z setka obserwatorów i ze 30 teleskopów na całym świecie. 
Każde zaćmienie wygląda inaczej! 
Po dwóch płytkich na około pół 
magnitudo, 23 sierpnia 2014 r. 
spodziewamy się spadku blasku 
o dwie wielkości gwiazdowe. 
Centralna część zaćmienia 
jest bardzo szybka, trwa trzy 
tygodnie, ale wstępnego, 
stopniowego osłabienia blasku 
możemy się spodziewać 
w każdej chwili. Każdego, 
kto tylko ma nawet niewielki 
teleskop z kamerą i filtrami 
(np. RGBL i Hα Baadera), 
zachęcamy do wykonywania 
zdjęć, nawet jeśli jeszcze nie 
umie ich fotometrycznie 
obrabiać. Ważne, żeby 
zapamiętać ten filtr i moment 
obserwacji. Jasność gwiazdy poza zaćmieniem to 10,8 (w barwie V) magnitudo (mapka 
obok). Koordynatorem kampanii będzie autor Kalendarza w Uranii, Piotr Wychudzki 
(kontakt: adyrbyh@gmail.com lub Redakcja Uranii) a strona kampanii, gdzie możecie 
zobaczyć swoje obserwacje, to: https://sites.google.com/site/eecep2014campaign/.  
Być może tym razem uda się wyraźniej dostrzec przerwy w zaćmiewającym dysku, a w nich 
rodzące się na naszych oczach planety…

Na koniec gratulacje dla dr hab. Agnieszki Kryszczyńskiej, Prezeski Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego. Postępowanie habilitacyjne dotyczące jej dorobku 
naukowego było przyjemnością dla wszystkich w nie zaangażowanych. Nie sposób o tym 
nie napisać w Uranii poświęconej polskim planetoidomi. Strzeż nas Agnieszko przed ν6 
i napisz, co nam grozi!?

Maciej Mikołajewski
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Dawno temu w… „Uranii”

 12

36

Jerzy Kuczyński

Suchy, wilgotny  
czy zlodowacony?

Jak wyglądała Czerwona Planeta trzy miliardy lat temu? Rozważania na 
temat wilgotności Marsa w świetle kilku najnowszych publikacji na ten temat.

W AKTUALNYM NUMERZE

Michał Kusiak, Michał Żołnowski

Rantiga Osservatorio 
Z ziemi polskiej do włoskiej zawędrowało obserwatorium krakowskiego 
lekarza z 40-cm, automatycznym teleskopem. Instrument do tej pory wyko-
nał 13 tysięcy obserwacji astrometrycznych małych ciał Układu Słoneczne-
go i wskazał 1200 kandydatów na nowe obiekty.

grudzień 2013 — styczeń 2014  22Kronika

Przesłanki obserwacyjne istnienia 
satelitów planetoid

Od kilku lat są wysuwane przypuszczenia 
co do istnienia naturalnych satelitów wokół 
niektórych planetoid. Przypuszczenia te 
wynikają z kilku obserwacji zakryć gwiazd przez 
planetoidy, kiedy to oprócz zakryć głównych, 
tj. przez właściwą planetoidę, zauważono 
także zakrycia wtórne. Te ostatnie trwały 
znacznie krócej i były widoczne z miejscowości 
odległych zwykle o setki kilometrów od pasa 
głównego zakrycia.

Jak wiadomo, zakrycia gwiazd przez 
planetoidy są widoczne wzdłuż stref  (pasów) 
na powierzchni Ziemi, mających szerokość 
zbliżoną do średnicy planetoid i trwają od 
ułamku sekundy do kilkunastu sekund. Tak 
krótki czas trwania zakrycia jest wynikiem 
małych rozmiarów planetoid oraz ich 
stosunkowo dużych prędkości orbitalnych. 
Toteż zaobserwowanie nawet głównych zakryć 
jest dość trudne, szczególnie przez co najmniej 
dwóch obserwatorów. Do tych trudności 
dochodzą jeszcze inne, związane z niepewnymi 
zazwyczaj efemerydami zakryć, przy czym 
mało dokładne są szczególnie dane co do 
przebiegu pasów widoczności, wynikające 
z niedokładności efemeryd planetoid, jak 
i niepewnych często pozycji słabych gwiazd. 
Turbulencja powietrza, zachmurzenie, trudne 
warunki obserwacji także mogą przeszkadzać 
w uzyskaniu pewnych wyników. Biorąc to 
pod uwagę, do rezultatów dotychczasowych 
obserwacji zakryć wtórnych należy podchodzić 
z dużą ostrożnością. Dość powiedzieć, że 
poza dwoma przypadkami żadna z podobnych 
wiarygodnych obserwacji nie została jak dotąd 
przeprowadzona przez więcej niż jednego 
obserwatora oraz nie została powtórzona przy 
zakryciu innej gwiazdy przez daną planetoidę.

Pierwszym zakryciem wtórnym było 
zaobserwowane 5 marca 1977 r. półsekundowe 
zniknięcie gwiazdy γ Ceti (jasność aż 3m,6, co 
jest rzadkością!) podczas jej zakrycia przez 

 14 Małgorzata Królikowska-Sołtan

Planetoida czy asteroida?
Jesteśmy przyzwyczajeni do wielu terminów, powszechne ich użycie często 
powoduje, że nie zastanawiamy się, jak i kiedy powstały. A przecież kiedyś zo-
stały użyte po raz pierwszy . I nie zawsze w postaci znanej i używanej obecnie...

4

Józef Szudy

Na początku było  
planetaryum…

Każdy Polak słyszał o Koperniku i Skłodowskiej-Curie. A kto wie, kim był 
Jan Czochralski? A przecież bez jego genialnie prostego wynalazku nie byłoby 
nie tylko naszych ukochanych komputerów, telefonów komórkowych, kart 
kredytowych, ale i całej współczesnej astronomii…

  8

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

Tomasz Skowron

Planetoida JanCzochralski
Astronomicznym pokłosiem Roku Czochralskiego jest propozycja upamiętnie-
nia tego uczonego w nazwie planetoidy, odkrytej przez szczecińskich uczniów.

44 Magdalena Cynk

Moja kosmiczna filharmonia 
Autorka utworów z płyty „Planetoidy” opisuje inspiracje towarzyszące 
procesowi tworzenia poszczególnych kompozycji.

Przeczytane w Nature i Science 
Woda w Układzie Słonecznym 24

  8
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NA OKŁADCE

5

Mozaika zdjęć z sondy DAWN wykonanych 
od lipca 2011 do września 2012 ukazuje 
szczegóły powierzchni Westy.
Źródło: NASA

kalendarz astronomiczny:  kwiecień – czerwiec 2014

Niebo nad Polską widziane z Bukowca  56

Poczta  61
Krzyżówka   62
Astrożarty Jacka D.  62
Astrofotografia amatorska: Wenus i Księżyc 63

Polecamy do obserwacji: 

Planeta Saturn 58

W skrócie

Ciekawe strony internetowe: 
Astronomia dla każdego w Dolinie Krzemowej 34

planetoidę (6) Hebe. Znany obserwator 
amerykański Paul Maley znajdował się kilkaset 
kilometrów od pasa głównego zakrycia. 
Domniemany satelita miałby około 20 km 
średnicy i w momencie zakrycia znajdowałby 
się w odległości 900 km od planetoidy (licząc 
w rzucie na płaszczyznę główną, prostopadłą 
do linii Ziemia — planetoida). 

[…] Wreszcie, 18 kwietnia 1982 r. 
w Meudon (Francja) zarejestrowano na 
taśmie “video” trwające 0,6 s wtórne zakrycie 
gwiazdy BD + 17° 2516 przez domniemanego 
satelitę planetoidy (146) Luciny. Niestety, była 
to znów obserwacja pojedyncza. Zakrycie 
główne obserwowano w Hiszpanii, a odległość 
na płaszczyźnie głównej wynosiła w tym 
przypadku około 1600 km. Odpowiada 
to odległości 6-kilometrowego satelity od 
planetoidy macierzystej.

Wszystkie opisane obserwacje nie są jednak 
pewne. Podobny efekt, jak zakrycia wtórne, 
wywołują często ruchy powietrza, krótkotrwałe 
zachmurzenie a nawet przeloty ptaków (!), 
co poważnie bierze się już pod uwagę. Na to, 
że zakrycia wtórne rzeczywiście się zdarzają, 
wskazywałaby z kolei koincydencja ich 
momentów z momentami zakryć głównych. 

[…] Osobnym zagadnieniem jest teoretyczne 
przeanalizowanie możliwości istnienia satelitów 
planetoid. Wszystkie dotychczas wykryte 
satelity (jeśli założyć ich istnienie) znajdowały 
się w sferze oddziaływania planetoid. Jednakże 
należałoby jeszcze rozpatrzyć zakłócenia od 
innych ciał niebieskich. To zagadnienie czeka 
na rozstrzygnięcie, a mówiłoby ono wiele 
o powstaniu i historii Układu Słonecznego. 
Na razie więc miłośnicy astronomii mają 
kolejne pole do popisu, gdyż każda obserwacja, 
nawet negatywna, ma w tym przypadku dużą 
wartość.

Źródło: artykuł Marka Zawilskiego, „Urania”  
nr 1-4/1983.
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6 Urania 2/2014

Kronika

GRUDZIEŃ 2013
2 XII — John Seach z Australii odkrył 
gwiazdę nową w Centaurze (Nova 
Cen 2013 = V1369 Cen). W chwi-
li odkrycia miała jasność 5,5 mag., 
a 10 dni później osiągnęła blask 
3,3 mag., stając się najjaśniejszą 
dotychczas nową bieżącego tysiąc-
lecia.

3 XII — Za pomocą Kosmicznego 
Teleskopu Hubble’a wykryto wodę 
w atmosferach pięciu egzoplanet: 
WASP-17b, HD209458b, WASP-
-12b, WASP-19b oraz XO-1b. Cała 
piątka należy do kategorii gorących 
jowiszów. 

3 XII — W danych zebranych przez satelitę WISE odkryto od-
ległą o 3,8 mld lat św. galaktykę WISE J233237.05-505643.5 
o przedziwnych własnościach. Wśród nich jest zygzakowata 
struga, widoczna na falach radiowych. Najprostszym wyja-
śnieniem obserwacji wydaje się przyjęcie, że w centrum tej 
galaktyki jest nie jedna, lecz dwie czarne dziury, krążące wo-
kół siebie po coraz ciaśniejszej orbicie, dążąc do ostateczne-
go zlania się w jeden obiekt. Na rys. obok wizja artystyczna 
centrum galaktyki WISE J233237.05-505643.5. 

5 XII — Odkryto planetę pozasłoneczną HD 106906 b, któ-
ra obiega swoją gwiazdę w rekordowej odległości 650 j.a., 
to jest 22 razy dalej niż odległość Neptuna od Słońca. Jest 
11 razy cięższa od Jowisza. Mimo to temperatura na jej 
powierzchni wynosi ok. 1500°C. Jest tak 
gorąca, bo ma zaledwie 13 mln lat i wciąż 
wytraca ciepło pozostałe po procesie jej for-
mowania. Żaden z dotychczasowych modeli 
formowania się planet lub gwiazd nie wyja-
śnia jej położenia. 

12 XII — Kosmiczny Teleskop Hubble’a 
spektroskopowo odkrył w okolicach połu-
dniowego bieguna księżyca Jowisza, Euro-
py, parę wodną. Prawdopodobnym jej źró-
dłem są szczeliny w lodowej skorupie pokry-
wającej Europę, którymi przeciska się woda 
z położonego głębiej oceanu i wystrzeliwuje 
w postaci gejzerów. Na rys. obok zaobser-
wowana lokalizacja pary wodnej, naniesio-
na na mozaikę zdjęć wykonanych przez sa-
telity Voyager i Galileo.

12 XII — Ogłoszono odkrycie nowego 
magnetara rozbłyskującego, nazwanego 
3XMM J186536.6+003317. Magnetary to 
gwiazdy neutronowe o wyjątkowo silnym 
polu magnetycznym. Znamy tylko 27 takich obiektów, a roz-
błyskujących zaledwie 9. Obiekt znajduje się w pobliżu pozo-
stałości po supernowej, nazwanej SNR Kesteven 79, z którą 
prawdopodobnie jest powiązany. Nowo odkryty magnetar 
stanowi wyjątek, ponieważ rozbłyskuje w zakresie rentge-
nowskim co 11,56 s, co czyni go obiektem tego typu o naj-
dłuższym okresie.

19 XII — W Kosmos zostało wystrzelone kosmiczne obser-
watorium astronomiczne Gaia. Miejscem docelowym sondy 
jest punkt odległy o ok. 1,5 mln km od Ziemi w kierunku od-
słonecznym. Misję Gaia zaplanowano na 5 lat, w czasie któ-

rych zostanie sporządzona precyzyjna, trójwymiarowa mapa 
Drogi Mlecznej, z dokładną lokalizacją około 1 mld gwiazd. 
W pracach misji Gaia biorą udział także polscy naukowcy 
(zob. „Urania” 4/2013, s. 6). 

20 XII — Stwierdzono istnienie nowego typu supernowych, 
które nazwano superluminous supernovae, czyli wyjątko-
wo jasne supernowe. Odkryto dotychczas dwa przypadki: 
SLSN 06D4eu i SLSN 07D2bv. Ich wybuchy zaobserwowano 
w 2006 i 2007 r., ale przez lata nie potrafiono zinterpretować 
wyników. Wreszcie zrozumiano, że są to supernowe, lecz 
setki razy jaśniejsze niż inne obiekty tego typu. Obie znajdują 
się ok. 10 mld lat św. od Ziemi, są więc najdalszymi superno-
wymi, jakie udało się wypatrzeć. 

STYCZEŃ 2014
5 I — Odkryto niezwykły układ trzech gwiazd. Wokół milise-
kundowego pulsara PSR J0337+1715, w odległości 0,03 j.a. 
krąży biały karzeł, a wokół nich po orbicie o promieniu 
1,25 j.a. jeszcze jeden. Tak ciasny układ trzech masywnych 
ciał stanowi naturalne „laboratorium”, pozwalające testować 
teorię grawitacji. 

7 I — W Małym Obłoku Magellana odkryto gwiazdę, której 
atmosfera jest wzbogacona w lit, molibden i rubid. Z tej racji 
może być obiektem Thorne’a-Żytkowej (TŻO), hipotetycznym 
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typem gwiazdy, która składa 
się z czerwonego olbrzyma lub 
nadolbrzyma, z gwiazdą neu-
tronową we wnętrzu. Tempe-
ratura na powierzchni gwiaz-
dy neutronowej przewyższa 
miliard stopni i tam właśnie 
zachodzą reakcje termoją-
drowe, normalnie spotykane 
tylko przy wybuchach super-
nowych — stąd osobliwy skład 
chemiczny atmosfery gwiazdy. 
Podejrzewa się, że w naszej 
Galaktyce znajduje się zaled-
wie od kilku do kilkudziesięciu 
takich obiektów. 

7 I — Kosmicznym Telesko-
pem Hubble`a wykonano zdję-
cie gromady galaktyk Abell 
2744, najgłębszy z otrzyma-
nych dotychczas obrazów gro-
mad galaktyk (rys. obok). Abell 
2744, działając jak grawitacyj-
na soczewka, kilkunastokrot-
nie wzmocniła obraz położo-
nych za nią blisko 3 tys. galak-
tyk, najdalszych i najstarszych 
we Wszechświecie. Niektóre 
z nich są 10–20 razy słabsze 
od najsłabszych, dotychczas 
znanych, a ich światło wędro-
wało do nas ponad 12 mld lat. 

9 I — W Drodze Mlecznej od-
kryto 20 gwiazd tworzących 
nowy podtyp gwiazd hiper-
szybkich, czyli poruszających 

się z prędkością pozwalającą im opuścić naszą Galaktykę. 
W odróżnieniu od innych obiektów posiadających tę wła-
sność, nie zostały one wyrzucone przez czarną dziurę w cen-
trum Galaktyki (na rys. niżej kierunki ruchu 4 z nich). Na razie 
naukowcy nie mają pojęcia, co mogło wytrącić te gwiazdy 
z ich orbit (patrz „Urania” 1/2014 s. 40).

16 I — Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła, że 
jedna z planetoid z głównego pasa będzie nosiła miano 
(376574) Michalkusiak. Doczekaliśmy się kolejnego Polaka 
w Kosmosie. Michał Kusiak jest znanym odkrywcą komet 
i planetoid. (Jego artykuł o odkrywaniu komet czytaj w „Ura-
nii” 5/2013, s. 42).

21 I — Zespół studentów z University College w Londynie, 
pod kierunkiem dra Steve’a Fosseya, odkrył supernową typu 
Ia w galaktyce M82, w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzi-

cy, w odległości 12 milionów lat św. Supernowa 
otrzymała oznaczenie SN 2014J. Dwa tygo-
dnie później obiekt osiągnął maksymalny blask 
10,5 mag. Jest najbliższą (choć nie najjaśniej-
szą) supernową typu Ia od 1972 r. (rys. obok).

22 I — Na planecie karłowatej Ceres odkryto 
parę wodną. To pierwsze takie odkrycie doty-
czące obiektów głównego pasa planetoid oraz 
dowód na to, że Ceres ma lód na powierzchni 
i atmosferę.

Wybrał i skomentował Paweł Z. Grochowalski
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Na początku było 
planetaryum… Józef Szudy

W dniu 7 grudnia 2012 r. Sejm RP przyjął oddzielne uchwały, 
zgodnie z którymi Jan Czochralski, Witold Lutosławski 
i Julian Tuwim mieli zostać patronami roku 2013. Podczas 
gdy nazwiska kompozytora Lutosławskiego i poety Tuwima 
są dobrze Polakom znane, nie można tego powiedzieć 
o Czochralskim. A przecież jest on polskim uczonym 
najczęściej wymienianym w literaturze światowej. Ustępuje 
pod tym względem jedynie Mikołajowi Kopernikowi i Marii 
Skłodowskiej-Curie. Jego dokonania w dziedzinie hodowli 
kryształów legły u podstaw nowoczesnych technologii 
półprzewodnikowych. 

Struktura kryształu

Planetoida 352214 
JanCzochralski 

Tomasz Skowron

Nie wiemy, czy Jan Czochralski kiedykolwiek był w Szczecinie. 
Ale to właśnie w tym mieście odkryto planetoidę, która ma 
nosić jego nazwisko.

Jak ją odkryliśmy
Przygoda uczniów XIII LO w Szcze-

cinie z planetoidami rozpoczęła się 
wiosną 2007 r. Zgłosiliśmy się do 
udziału w Międzynarodowej Kampanii 
Poszukiwania Planetoid, organizowa-
nej przez projekt edukacyjny Hands-On 

Aż do ostatniej dekady XX 
w.niewiele osób w Polsce 
zdawało sobie sprawę z tego, 
że Czochralski był Polakiem. 

W 12-tomowej „Wielkiej encyklopedii 
powszechnej” wydawanej przez PWN 
w latach 1962–1969 w ogóle nie było 
hasła „Czochralski Jan”. Pojawiło się 
ono dopiero w tomie 13-tym, wydanym 
w roku 1970 jako suplement. Zawiera-
ło 17 wierszy, gdzie podano m.in., że 

„zajmował się zagadnieniem otrzymy-
wania monokryształów metali”, ale nie 
wspomniano ani słowem o „metodzie 
Czochralskiego”, która zrewolucjonizo-
wała światowy przemysł elektroniczny.

Również na świecie Czochralski dłu-
go nie był kojarzony z Polską. Czasami 
był przedstawiany jako Czech (tak było 
w Bolszoj Sowietskoj Encikłopedii!), ale 
najczęściej jako uczony niemiecki. Prze-
konałem się o tym osobiście, gdy we 

Jan Czochralski 
(fot. z archiwum rodzinnego) 
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Universe, koordynowany w Polsce 
przez Centrum Fizyki Teoretycznej 
PAN i Obserwatorium Astronomiczne 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. 

Z amerykańskiej centrali programu 
otrzymywaliśmy tzw. paczki zdjęć, 
wykonanych naziemnymi teleskopami 
w USA, które należało przeanalizować. 
W jednej paczce znajdowały się trzy 
zdjęcia pewnego obszaru nieba, wyko-
nane np. co 30 minut. Po złożeniu tych 
zdjęć ze sobą programem Astrometrica 
widać było ewentualne ruchy niektó-
rych elementów. Naszym zadaniem 
było wybrać właściwe (według nas) 
obiekty i w formie raportu wysłać do 
Centrum Małych Planet (Minor Planet 
Center, Cambridge, USA). Opracowa-

wrześniu 1972 r., przebywając w USA, 
miałem możliwość uczestniczenia w se-
minarium nt. badań kosmicznych. Jeden 
z prelegentów reprezentujących NASA 
przedstawił fascynujące oczekiwania 
związane z sondą kosmiczną Pioneer 10, 
wystrzeloną pół roku wcześniej i zdąża-
jącą wówczas w kierunku Jowisza. Oma-
wiając genezę programu amerykańskich 
sond kosmicznych, prelegent zaczął 
w iście biblijnym stylu: In the beginning 
was Czochralski (Na początku był Czo-
chralski), wyświetlając jednocześnie na 
ekranie fotografię Jana Czochralskiego 
z podpisem German scholar (niemiecki 
uczony). Jego samego zaś określił jako 
ojca elektroniki półprzewodnikowej, bez 
której realizacja programu Pioneer nie 
byłaby możliwa.

Stało się tak dzięki genialnemu odkry-
ciu, dokonanemu przez Czochralskiego 
w roku 1916 w Berlinie. Poszukując 
metody pomiaru szybkości krystalizacji 
metali, zanurzał wąską kapilarę w tyglu 
zawierającym stopiony metal. Zauważył 
wówczas, że po wyciągnięciu kapilary 
z cieczy, z jej końca zwisała cienka nitka 
zestalonego metalu, która — jak się oka-
zało — stanowiła idealny kryształ, czyli 
monokryształ tego metalu. Według ro-
dzinnej legendy zaczęło się od pomyłki. 
Pewnego wieczoru Czochralski odstawił 
tygiel ze stopioną cyną i pisząc notatki, 
zanurzył przez roztargnienie stalówkę 
pióra w tyglu zamiast w kałamarzu. To 
wtedy po raz pierwszy objawił mu się 
monokryształ cyny, zwisający z końca 
stalówki po wyciągnięciu pióra z tygla. 
Tak narodziła się „metoda Czochralskie-
go” hodowli kryształów.

Przed II wojną światową była spo-
radycznie stosowana w kilku laborato-
riach do wytwarzania monokryształów 
niektórych metali (cyna, cynk, ołów, 
pallad, srebro), ale poza Niemcami nie 
przysporzyła wówczas jej autorowi 
zbyt dużego rozgłosu. Światową sławę 
metodzie Czochralskiego przyniosło 
dopiero wynalezienie w 1947 r. tran-
zystora germanowego. Dokonali tego 
amerykańscy fizycy John Bardeen, 
Walter H. Brattain i William B. Shoc-
kley, za co w 1956 r. uhonorowano ich 
Nagrodą Nobla. Ten wynalazek stano-
wił przełom w elektronice. Tranzystor 
zastąpił duże i energochłonne lampy 
elektronowe, wskutek czego, dzięki 
dalszym rewelacyjnym pomysłom 
(układy scalone, mikroprocesory), 
doprowadził do ogromnej miniatu-
ryzacji urządzeń elektronicznych 
i stworzył niesłychane możliwości we 

wszystkich dziedzinach działalności 
ludzkiej. 

Dążąc do wdrożenia produkcji 
tranzystorów germanowych 
na skalę przemysłową, pil-
nie poszukiwano wówczas 

odpowiednio prostej i taniej metody 
wytwarzania dużych monokryształów 
germanu. Około roku 1950 dwaj na-
ukowcy (Gordon K. Teal i John B. Little) 
stwierdzili, że najlepiej do tych celów na-
daje się właśnie metoda Czochralskiego. 
Dokonano wówczas pewnej modyfikacji 
tej metody, polegającej na wprowadzaniu 
w ruch obrotowy zarodka krystalizacji 
(kapilary) i tygla oraz zbudowano wy-
rafinowane urządzenie, umożliwiające 
wytwarzanie dużych monokryształów 
germanu. W roku 1951 zastosowano tę 
metodę także do wytwarzania dużych 
monokryształów krzemu. Po wynale-

Schemat wytwarzania monokryształów metodą Czochralskiego. (Źródło: Igor, Wikipedia)

Roztapianie 
polikryształów 
krzemu, 
domieszkowanie

Wprowadzanie 
zarodka 
kryształu

Rozpoczęcie 
wzrostu kryształu

Wyciąganie 
kryształu 
z fazy ciekłej, 
obracanie pręta

Uformowany pręt 
z monokryształem

Zrzut przykładowego okna roboczego. Czerwone kwadraciki otaczają obiekty znane już wcześniej. 
Na powiększeniu w środku, w kółeczku jest obiekt przez nas zaznaczony. Krzywa Gaussa obok 
odzwierciedla jego jasność. Jednym z warunków odkrycia było, aby krzywa ta nie zmieniała się na 
trzech zdjęciach. Często zdarza się, że rejestrowane są tzw. gorące piksele. Wówczas „obiekt” jest 
widoczny na jednym zdjęciu, a na drugim lub trzecim już nie. Drugim ważnym elementem był tor 
ruchu — chodziło o to, aby była to mniej więcej linia prosta
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nie jednej paczki zdjęć kosztowało nas 
około 2 godzin pracy. Następnie mogli-
śmy już tylko czekać na ogłoszenie listy 
odkrytych obiektów. 

Czasem podczas całej kampanii 
wszystkie paczki były puste, a czasem 
mieliśmy więcej szczęścia. Oczywiście 
nie wszystko, co wykazywało jakiś 
ruch, było planetoidą. Zazwyczaj w 
jednej kampanii zgłaszaliśmy kilkana-
ście propozycji, a trafienia mieliśmy 
maksymalnie 2–3.

Udział w programie poszukiwania 
planetoid zakończyliśmy jesienią 
2009 r.

Gdy już właściwie zapomnieli-
śmy o naszych odkryciach, przyszła 
do nas niespodziewana wiadomość. 
Okazało się, że jedną z naszych pla-

netoid możemy nazwać. Nie jest to 
rzecz codzienna. Tylko te planetoidy 
mogą zostać nazwane, które doczekają 
się odpowiedniej ilości obserwacji, 
umożliwiających wyznaczenie para-
metrów orbity. Ta szczęśliwa, którą 
dane nam było nazwać, została przez 
nas zauważona 2 października 2007 r. 
Grupę odkrywców stanowili Tomasz 
Niedźwiedź, Krzysztof Będkowski 
oraz Adam Dziedzic. Po obliczeniu 
orbity planetoida ta została oznaczona 
numerem 352214.

Z racji tego, że wiadomość o wy-
znaczeniu orbity otrzymaliśmy w roku 
2013, a był to Rok Jana Czochral-
skiego, stwierdziliśmy, że dobrym 
pomysłem będzie nazwanie planetoidy 
JanCzochralski. Czas, jaki upłynie od 

zgłoszenia nazwy do jej oficjalnego 
nadania przez Międzynarodową Unię 
Astronomiczną, może trwać nawet 5 
lat. Mamy nadzieję, że nie będziemy 
musieli tak długo czekać i że już wkrót-
ce będziemy cieszyli się z kolejnej 
polskiej planetoidy na niebie.

Co o niej wiemy 
Do obliczenia orbity planetoidy 

352214 wykorzystano 84 obserwacje, 
z których najstarsze wykonano jeszcze 
w roku 1998 (na 9 lat przed odkry-
ciem!), a ostatnie w marcu 2013 r. 
Odkryta przez nas planetoida obiega 
Słońce na dość mocno eliptycznej or-
bicie (mimośród e = 0,21), w głównym 
pasie planetoid. Wielka półoś orbity ma 
długość a = 2,65 j.a., a okres obiegu 

zieniu w roku 1954 tranzystora krzemo-
wego przyczyniło się to do zawrotnej 
kariery monokrystalicznego krzemu jako 
podstawowego surowca do produkcji 
układów scalonych. Dziś metodą Czo-
chralskiego wytwarza się około 95% 
krzemu stosowanego we wszystkich 
urządzeniach półprzewodnikowych, 
produkowanych przez takie światowe 
giganty przemysłu elektronicznego, jak 
Intel, Motorola i Samsung. Sonda ko-
smiczna Pioneer 10 jest jednym z wielu 
przykładów szczytowych osiągnięć na-
szej cywilizacji, które stały się możliwe 
dzięki metodzie Czochralskiego. Bez 
niej nie byłoby komputerów, telefonów 
komórkowych, kart kredytowych i szere-
gu innych wyrafinowanych wynalazków. 

Życie Czochralskiego od samego 
początku obfitowało w liczne, 
nieraz dramatyczne wydarze-
nia. Ich dokładny przebieg i tło 

przez wiele lat okryte były mgłą tajemni-
cy, budząc przy tym wiele emocji i kon-
trowersji. A wszystko za sprawą infamii, 
jaka została nałożona na Czochralskiego 
przez Senat Politechniki Warszawskiej, 
który w 1945 r. odmówił przyjęcia go 
do pracy na tej uczelni, choć aż do 
wybuchu wojny pracował tam jako 
profesor zwyczajny na Wydziale Che-
micznym. W uchwale Senatu z dnia 19 
grudnia 1945 r. stwierdza się, że: „Jan 
Czochralski od końca 1939 r. przestał 
być uważany przez grono profesorów za 
profesora Politechniki Warszawskiej”. 
Ponieważ w tej uchwale nie podano 
zarzutów, można domniemywać, że 
chodziło tu o zachowanie się Czochral-

skiego w okresie II wojny światowej 
i jego stosunki z okupacyjnymi władza-
mi niemieckimi. Dopiero po prawie 70 
latach Senat Politechniki Warszawskiej 
w dniu 29 czerwca 2011 r. ogłosił pełną 

rehabilitację Jana Czochralskiego i tym 
samym zdjął z niego infamię nałożoną 
w grudniu 1945 r. 

Jan Czochralski urodził się w 1885 r. 
w polskiej rodzinie w Kcyni, na Pału-

Fragment niedokończonych wspomnień Jana Czochralskiego, spisanych 
w ostatnich latach życia (pisownia oryginalna).

[…] Teraz jeszcze luneta, aby być Kopernikiem lub co najmniej Keplerem. 
Luneta się znalazła i łaziłem z nią jak kura ze zdobytym kawałkiem mięsa, 
a kury towarzysz pędem za mną. Nie było się można ich pozbyć. A mnie zale-
żało na spokojnej „uczonej” obserwacji. Skąd lunetę nabyłem, nie pamiętam. 
Kosztowała mnie coś ponad pół talara. A to było dużo pieniędzy. Sporo kulek 
z mego śniadania musiałem tanio w szkole odsprzedać, aby grosze te zgro-
madzić. Prawdopodobnie któryś z kolegów musiał „buchnąć” ją swemu ojcu. 
[…]

Pamiętam, pewnej nocy obserwowałem niebo aż do świtu. W pewnej chwili 
zaczęły mi się w oczach wszystkie gwiazdy kręcić i dwoić. Wrażenie było pio-
runujące. Stałem pod wrażeniem Katastrofy Kosmicznej. — gdy zawrót głowy 
ustąpił, dopiero się uspokoiłem.

Niewiele tam zresztą widziałem. Półsierp Wenery wydawał mi się piękną 
zabaweczką, pyłkowej wielkości księżyce Jowisza, delikatne koronki wzgórz 
księżycowych — może i mgławicę Oriona. Coś tam wyczytałem z niemieckie-
go „Realbuchu”.

Wszystko to fikało w mojej głowie koziołki. […]
Zacząłem konstruować… planetaryum. 
To planetaryum przeniosłem sobie na większą skalę. Jako wzór posłużył 

mi karuzel…
W środku karuzelu wielka ze wszechstron widoczna lampa łukowa. To 

słońce stojące w jednym niezmienionym punkcie. Podłoga pochyła = dekli-
nacja. Obserwator zasiada do kołowrotka. Kołowrotek to nasza planeta. Ma 
on oś pochyłą. Podłoga kołowrotka w miarę obrotu podnosi się i opada — to 
deklinacja Ziemi. Przegrodzony jest pionową ścianką. To granica nocy i dnia. 
Na jeden obieg karuzela przypada 365 obrotów kołowrotka (365 dób = 1 rok). 
Kołowrotek okrąża lampę kloszową przy danej deklinacji. Jeden obieg na 28 
obrotów kołowrotka — to miesiąc księżycowy.

Karuzel rusza. Widzimy dzienny wschód i zachód Słońca. Wschód i za-
chód Księżyca; po 14 obrotach kołowrotka pełnia i kulminacja wysokości; po 
dalszych 14 nów. […] Kulminacja wysokości Słońca to lato, odwrotnie to zima. 
Można zainstalować i resztę planetów do tej wesołej i taniej jazdy w przestwo-
rza. W tej chwili słyszę głos nauczyciela: [tu urywa się tekst]
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Słońca wynosi 4,31 lat. Jej jasność 
absolutna H = 17,6 mag. Jasność 
absolutną planetoid definiuje się ina-
czej niż gwiazd. Jest to jasność, jaką 
planetoida miałaby, gdyby znalazła 
się jednocześnie w odległości 1 j.a. od 
Słońca i obserwatora, a jej tarcza była 
całkowicie oświetlona. Taka sytuacja 
jest oczywiście niemożliwa — to 
tylko definicja. Jednak znajomość ja-
sności absolutnej pozwala nam łatwo 
obliczyć przybliżoną maksymalną 
jasność planetoidy. Osiągnie ją, gdy 

kach, które należały wówczas do zaboru 
pruskiego. Był więc od urodzenia oby-
watelem niemieckim i ten fakt odegrał 
pod koniec jego życia dość złowrogą 
rolę. Równie złowrogą rolę odegrały 
pewne cechy jego charakteru, które 
objawiły się już w młodości. Mając 
zamiłowanie do chemii, doprowadził do 
kilku eksplozji w piwnicy domu rodzin-
nego. Popadł w konflikt z rodzicami, 
zakończony ucieczką z domu. Nie jest 
też jasna sprawa jego matury i czy ją 
w ogóle miał. Wypełniając wolę ojca, 
ukończył Seminarium Nauczycielskie 
w Kcyni, ale — według rodzinnej 
opowieści — nie mogąc pogodzić się 
z ocenami, podarł świadectwo matural-
ne i tym gestem zamknął sobie drogę 
do dalszej kariery, gdyż nie mógł być 
przyjęty na studia uniwersyteckie.

Na marginesie warto zauważyć, że 
w swoich szkolnych latach przejawiał 
żywe i czynne zainteresowanie astro-
nomią (ramka obok). Jednak dalsze 
losy skierowały jego rozwój naukowy 
w inną stronę.

Około roku 1904 Czochralski znalazł 
się w Berlinie, gdzie według relacji ro-
dzinnych zatrudnił się w jednej z aptek 
i uczęszczał na zajęcia z metalurgii 
w Technische Hochschule w Charlot-
tenburgu. W 1910 r. wstąpił w związek 
małżeński z Niemką pochodzenia 
holenderskiego Margaretą Haase, pia-
nistką, córką zamożnego przedsiębiorcy 
budowlanego. Pierwszą dobrze płatną 
posadę Czochralski otrzymał w labora-
torium badawczym fabryki kabli należą-
cej do koncernu Allgemeine Elektrizitäts 
Gesellschaft (AEG) w Berlinie, gdzie 

od roku 1911 pracował jako asystent 
Wicharda von Moellendorffa, głównego 
technologa i wicedyrektora AEG. Ten 
powierzył mu bardzo ambitne zadanie: 
zastosować do celów elektrotechnicz-
nych aluminium, które wówczas zaczy-
nało karierę w światowym przemyśle. 
Z zadania tego, które miało absolutnie 
pionierski charakter, Czochralski wy-
wiązał się znakomicie, co przyniosło 
mu uznanie niemieckich metalurgów. 
W 1913 r. wspólnie z von Moellendorf-
fem opublikował swą pierwszą pracę 
naukową. Odtąd metalurgia stała się 
jego pasją. Zajmował się badaniami 
aluminium, cyny, cynku, magnezu i ich 
stopów, a także problemami czernienia 
i obróbki cieplnej metali. Pracując 
w AEG, opublikował 15 prac i zdobył 
kilka patentów, które wywarły istotny 
wpływ na rozwój metalurgii na świecie. 
Wśród nich jest też jego najsłynniejsza 
praca, opublikowana w „Zeitschrift 
für physikalische Chemie”, na której 
oparta jest metoda Czochralskiego. 
Paradoksalnie, do tej pracy Czochralski 
nie przywiązywał zbyt dużej wagi i wy-
nalezionej przez siebie metody nawet nie 
opatentował. Wygląda na to, że chyba 
nie zdawał sobie sprawy z jej znaczenia 
dla nauki i technologii; bardziej pasjo-
nowały go sprawy dotyczące praktyki 
odlewniczej w powiązaniu z badaniami 
struktury metali i stopów. 

Na początku października 1917 r. 
Czochralski wraz z żoną przeniósł się 
do Frankfurtu nad Menem, gdzie został 
zatrudniony w koncernie Metallbank 
und Metallurgische Gesellschaft AG, 
z zadaniem utworzenia laboratorium 

metalowego. Celem było opracowanie 
dobrych metali łożyskowych. Dzięki 
swoim talentom organizacyjnym Czo-
chralski, jako kierownik tego labora-
torium, doprowadził je do rozkwitu. 
W latach 20. było ono uważane za jedno 
z najlepiej wyposażonych laboratoriów 
przemysłowych w Niemczech. Do 
najważniejszych z opatentowanych 
wówczas materiałów należał stop 
łożyskowy na osnowie ołowiu (z do-
mieszkami wapnia, sodu, litu i alum-
inium), przeznaczony na panewki do 
kolejowych łożysk ślizgowych. Stąd 
jego niemiecka nazwa „Bahnmetall”, 
czyli metal kolejowy. W przedwojennej 
terminologii polskiej przyjęła się jednak 
nazwa „stop B”. Był to stop bez drogiej 
i deficytowej cyny. Jako zapewniający 
znaczne oszczędności przyczynił się 
do rozwoju kolejnictwa w Niemczech 
i wielu innych krajach (USA, Francja, 
Wielka Brytania, ZSRR, Czechosłowa-
cja), które prawie natychmiast po jego 
opatentowaniu w 1924 r. zakupiły licen-
cję na jego produkcję. Patent na stop B 
przyniósł Czochralskiemu wielką sławę 
oraz ogromne dochody, ale oprócz fortu-
ny przyniósł mu także zawiść bliźnich. 

W 1928 r. Czochralski w sposób dość 
nieoczekiwany zrezygnował z pracy we 
Frankfurcie. Opuścił Niemcy i na zapro-
szenie prezydenta Ignacego Mościckiego 
— który jako wybitny chemik doskonale 
zdawał sobie sprawę z jego osiągnięć 
— objął z dniem 1 kwietnia 1929 r. 
stanowisko profesora kontraktowego 
Politechniki Warszawskiej. Niedługo 
potem (6 maja 1929 r.) Senat Politechniki 
nadał mu tytuł doktora honoris causa, zaś 

Położenie orbity planetoidy 352214 (czerwo-
na) względem orbity Ziemi (jasnoniebieska) 
i innych planet. Położenia planet zaznaczono 
na dzień 7 I 2014 r.
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później prezydent Mościcki mianował 
go profesorem zwyczajnym metalurgii 
i metaloznawstwa. Niezależnie od za-
kładu dydaktycznego, powierzono Czo-
chralskiemu kierownictwo utworzonego 
na jego wniosek Instytutu Metalurgii 
i Metaloznawstwa. Chociaż formalnie 
Instytut znajdował się w strukturze orga-
nizacyjnej Politechniki, miał jako główne 
zadanie wykonywanie specjalnych badań 
metaloznawczych na potrzeby Minister-
stwa Spraw Wojskowych.

Kłopoty zaczęły się, gdy w 1932 r. 
patent na stop B został zakupiony przez 
Polskę. Starania Czochralskiego, by 
wprowadzić ten metal do kolei polskich, 
w niektórych środowiskach odebrano 
jako wyraz jego pazerności oraz próbę 
sabotażu i osłabienia Polski. W prasie 
codziennej pojawiły się artykuły oskar-
żające Czochralskiego o nielojalny sto-
sunek do państwa polskiego. O stopie B 
pisano, że jest gorszy od stopu cynowego 
i jego użycie w razie wojny może być 
szkodliwe dla obronności kraju. Podnie-
siono także kwestię tego, że nie posiadał 
matury i z tego powodu nie powinien 
być profesorem Politechniki oraz to, że 
nadal pozostawał obywatelem niemiec-
kim. Co więcej, zarzucano mu, że przez 
długi czas współpracował z niemieckim 
przemysłem wojennym. Broniąc się, 
Czochralski ostro replikował. Kończyło 
się to wprawdzie wygranymi przez nie-
go procesami sądowymi, ale stało się 
źródłem wręcz fanatycznej nienawiści 
do niego ze strony jego przeciwników. 
Wielu z nich raził ponadto spory majątek, 
który nabył dzięki honorariom za liczne 
patenty oraz intratne konsultacje dla firm 

w wielu krajach europejskich. Zresztą 
z majątkiem tym się nie krył, kupując 
drogie samochody i elegancką willę 
w pobliżu parku belwederskiego, przy 
ul. Nabielaka 4. Zgromadził w niej sporą 
kolekcję dzieł sztuki i urządzał wytwor-
ne przyjęcia z udziałem elity rządowej, 
z prezydentem Mościckim na czele. 

Ta sytuacja miała niewątpliwie 
wpływ na ocenę działalności 
Czochralskiego po wybuchu 
wojny, która stała się dla niego, 

Polaka, kiedyś obywatela niemieckiego, 
ożenionego z Niemką, szczególnym do-
świadczeniem. Niemcy chcieli w nim — 
zasłużonym dla rozwoju nauki i techniki 
niemieckiej, współzałożycielu Niemiec-
kiego Towarzystwa Metaloznawczego 
i jego byłym prezesie — widzieć pośred-
nika między władzami okupacyjnymi 
a Polakami. Postawa Czochralskiego 
była jednoznaczna — nie przystąpił do 
kolaboracji. Natomiast swoją doskonałą 
znajomość języka i spraw niemieckich 
wykorzystał inaczej. Na bazie przed-
wojennego Instytutu Metalurgii i Me-
taloznawstwa uruchomił Zakład Badań 
Materiałów jako jednostkę wykonującą 
usługi dla miasta, w której znalazło 
zatrudnienie wielu pracowników Poli-
techniki. W środowiskach niechętnych 
Czochralskiemu uruchomienie tego 
zakładu uznano jednak za dowód jego 
kolaboracji i to było głównym powodem 
infamii, jaka stała się jego udziałem 
po zakończeniu wojny. Jednak była to 
decyzja uzgodniona z rektorem zlikwi-
dowanej Politechniki Warszawskiej 
(za wiedzą władz Polski Podziemnej), 

jako próba przetrwania w warunkach 
okupacyjnych. W zakładzie tym wyko-
nywano dla AK granaty żeliwne, części 
do pistoletów i maszyn drukarskich 
dla prasy podziemnej. Wiemy także 
o wielu innych działaniach Czochral-
skiego, które dzięki jego osobistym 
kontaktom z wysoko postawionymi 
Niemcami doprowadziły do wydostania 
z więzień i obozów koncentracyjnych 
wielu Polaków. Prowadzone w wielkiej 
tajemnicy i przy stwarzaniu różnych 
pozorów działania te mogły prowadzić 
do powstania mylnego obrazu postępo-
wania Czochralskiego w jego relacjach 
z przedstawicielami władz okupacyj-
nych. Nie pozostało to bez wpływu na 

Jan Czochralski w ogrodzie swego domu 
w Kcyni. Ostatnie lata życia (fot. z archiwum 
rodzinnego)

będzie znajdować się w peryhelium 
i jednocześnie w opozycji. Wówczas 
jej odległość od Słońca:

R = a(1 – e) = 2,09 j.a.

Zaś jej odległość od Ziemi Δ będzie 
o 1 j.a. mniejsza, czyli 1,09 j.a. Teraz 
możemy skorzystać z przybliżonego 
wzoru:

m = H + 5logR + 5 log Δ,

co daje nam 19,4 mag. Niestety, sytu-
acja taka nie nastąpi prędko. Planetoida 
352214 po raz ostatni przeszła przez 
peryhelium 25 IV 2012 r. Następny 
raz zdarzy się to w sierpniu 2016 r., 
ale będzie wtedy daleko od opozycji. 
Największy blask osiągnie 3 miesiące 
później i będzie to tylko 20,3 mag.

Na wielką opozycję trzeba czekać aż 
do roku 2033. Nie jest to więc obiekt 
łatwo dostępny, nawet dużym amator-
skim teleskopem. Gdyby jednak ktoś 
z Czytelników chciał ją zaobserwować, 
to dokładne dane o orbicie i efemerydy 
znajdzie na stronie: 

ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi.
Znajomość jasności absolutnej po-

zwala też oszacować średnicę naszej 
planetoidy. Dana jest ona wzorem:

D km
a

H= −1326 10 0 2,

gdzie a oznacza tym razem albedo, 
czyli zdolność odbijania światła przez 
powierzchnię obiektu. Niestety wiel-
kość ta nie jest znana. Dla większości 
planetoid, dla których została wyzna-

czona, waha się w granicach od 0,05 
do 0,25. Przyjmując przeciętną wartość 
a = 0,15 otrzymujemy D = 1 km.

Inne nasze planetoidy
Przez lata naszej pracy zmieniali 

się uczestniczący w niej uczniowie, 
ale lista odkryć wciąż się powiększała. 
Dziś na naszym koncie jest 7 odkry-
tych planetoid. Jedna z nich, 2007 
GH2, odkryta została przez Krzysz-
tofa Będkowskiego, Tomasza Niedź-
wiedzia i Jakuba Zaborowskiego. Ona 
również ma już wyznaczoną orbitę 
i przyznany stały numer: 241099. Jest 
o tyle ciekawa, że należy do grupy 
Trojańczyków Jowisza. Znajduje się 
w pobliżu punktu libracyjnego L5, 
a więc należy do „obozu trojańskiego” 
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Tomasz Skowron jest nauczycie-
lem fizyki i astronomii w XIII LO 
i 16 Gimnazjum w Szczecinie. Od 
czasów studiów zafascynowany 
astronomią, dziś zaraża swoją pa-
sją innych. Prywatnie uwielbia jog-
ging i górskie wycieczki z rodziną.

ocenę wydaną przez członków Senatu 
Politechniki Warszawskiej w grudniu 
1945 r. Zadziwiające jest to, że w swej 
decyzji Senat w ogóle nie ustosunkował 
się do faktu, iż Czochralski, aresztowa-
ny w kwietniu 1945 r. pod zarzutem 
„współpracy z niemieckimi władzami 
okupacyjnymi”, został po czterech 
miesiącach zwolniony z więzienia. Stało 
się to na wniosek prokuratury, która po 
przeprowadzonym dochodzeniu stwier-
dziła, że: „działalność Czochralskiego 
w okresie okupacji nie miała charakteru 
kolaboracji z okupantem i nie może 
być podciągnięta pod pojęcie zdrady 
narodu polskiego”. Dochodzenie zostało 
umorzone i o tej decyzji prokuratura 
zawiadomiła rektora Politechniki War-
szawskiej. Mimo to Senat wykluczył 
Profesora z życia naukowego.

Rozgoryczony Czochralski powrócił 
do rodzinnej Kcyni, gdzie szukając 
środków do życia, uruchomił małą 
firmę produkującą wyroby drogeryjne 
i kosmetyczne. Nie miał już żadnych 
kontaktów z nauką światową. Prawdo-
podobnie nie dotarły do niego informa-
cje o wynalezieniu tranzystora i nigdy 
się nie dowiedział, że dzięki jego me-
todzie — trzy lata przed jego śmiercią 
— rozpoczynała się wielka rewolucja 
w elektronice. Zmarł 22 kwietnia 1953 r. 
i został pochowany na starym cmentarzu 
w Kcyni, w grobie, który aż do 1998 r. 
pozostawał bezimienny. 

Tłem niektórych dziwnych wy-
darzeń w życiu Czochralskiego 
było to, że już od początku lat 
20. współpracował z polskim 

wywiadem. Ta opinia jest oparta na 
oświadczeniu nestora polskiego dzien-
nikarstwa, Stefana Bratkowskiego, 
którego ojciec był przed wojną kon-
sulem RP w niemieckim Wrocławiu 
i jednocześnie oficerem II Oddziału. 
Według niego nagły wyjazd Czochral-
skiego w 1928 r. z Niemiec i przyjęcie 
zaproszenia prezydenta Mościckiego 
do objęcia profesury na Politechnice 
Warszawskiej były wynikiem tego, 
że obawiając się „namierzenia” przez 
Niemców został on ściągnięty przez 
polski wywiad do Polski. W tym 
kontekście specjalnego znaczenia na-
biera sensacyjne odkrycie dokonane 
w czerwcu 2011 r. w Archiwum Akt 
Nowych. Znaleziono wtedy dokument 
datowany na czerwiec 1944 r., potwier-
dzający współpracę Czochralskiego 
z wywiadem AK, polegającą na udzie-
laniu informacji na temat obiektów 
niemieckich, mających „podstawowe 
znaczenie dla przemysłu wojennego”. 
To właśnie na podstawie tego doku-
mentu Senat Politechniki Warszaw-
skiej w dniu 29 czerwca 2011 r. podjął 
uchwałę, w której „doceniając wybitne 
w skali światowej osiągnięcia naukowe 
prof. Jana Czochralskiego, uważa za 
konieczne przywrócenie Jego dobrego 
imienia, podważonego w Politechnice 
Warszawskiej w roku 1945”. 

Mamy więc happy end. Sprawa obec-
ności Jana Czochralskiego w świado-
mości społeczeństwa polskiego została 
załatwiona pozytywnie. Szkoda jednak, 
że tak późno. Tym bardziej że był nie tyl-
ko wybitnym uczonym, którego wkładu 
do nauk ścisłych i technicznych nigdy 

Prof. dr hab. Józef Szudy jest eme-
rytowanym profesorem w Instytu-
cie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, członkiem 
korespondentem PAN. Na zdjęciu 
pozuje w gabinecie swojego Mi-
strza, założyciela toruńskiej fizyki 
Aleksandra Jabłońskiego

i podąża ok. 60° za Jowiszem. Ma 
średnicę ok. 9 km. 

Pozostałe nasze planetoidy, które 
wciąż czekają na dodatkowe obserwa-
cje, umożliwiające obliczenie wiary-
godnej orbity to (w nawiasach nazwiska 
odkrywców):

2007 HL16 (K.  Będkowski , 
T. Niedźwiedź, J. Zaborowski),

2007 TY172 (T. Niedźwiedź),
2008 SB209 (K. Będkowski, J. Za-

borowski),
2008 ST226 (K. Będkowski, 

A. Dziedzic, Anna Jacyszyn, J. Zabo-
rowski),

2008 WW93 (K. Będkowski, 
A. Dziedzic, J. Zaborowski).

Oprócz nas, w programie poszuki-
wania planetoid brali udział również 
uczniowie kilkunastu innych szkół 
w Polsce. Oni również mają na swoim 
koncie liczne odkrycia.

Dziś szacuje się, że liczba planetoid 
znajdujących się w Układzie Sło-
necznym jest rzędu kilkuset tysięcy, 
więc wydawać się może, że nie do-
konaliśmy niczego wielkiego. Jednak 
piękne jest to, że to uczniowie mogą 
dokonywać takich odkryć, przyczy-
niając się tym samym do poznawania 
Wszechświata.

nie kwestionowano, ale był także hu-
manistą o szerokich zainteresowaniach, 
fundatorem stypendiów i przyjacielem 
wielu artystów i pisarzy (Ludwik Solski, 
Juliusz Kaden-Bandrowski, Wacław Be-
rent, Adolf Nowaczyński, Alfons Karny 
i inni). Ustanowienie Roku Jana Czo-
chralskiego przez Sejm RP było okazją 
do tego, aby przybliżyć jak najszerszym 
kręgom ludzi w Polsce tę wybitną i nie-
wątpliwie barwną, a zarazem tragiczną 
postać polskiego uczonego. 

Lektura obowiązkowa: 
Paweł E. Tomaszewski „Powrót. 

Rzecz o Janie Czochralskim”, Oficyna 
Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012. 
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Idea AstroFestiwalu powstała w 2012 r. z myślą o tysiącach fanów astronomii z województwa kujawsko-pomorskiego. 
Szybko jednak okazało się, że zainteresowanie nim przekroczyło granice województwa. Polska jest drugim na świecie 
państwem (po Stanach Zjednoczonych), w którym dokonuje się najwięcej amatorskich obserwacji nieba, a województwo 
kujawsko-pomorskie należy pod tym względem do wiodących w kraju. To zapewne wynik tradycji astronomicznych 
związanych z regionem, na które wpływ ma postać Mikołaja Kopernika, ale również Planetarium, obserwatorium 
astronomiczne w Piwnicach czy posiadający bogate tradycje i osiągnięcia na polu astronomii Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika.

Klimatowi astronomicznemu województwa sprzyjają Astrobazy, będące miniobserwatoriami astronomicznymi 
w 14 miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego, w których uczniowie pod kierunkiem doświadczonych 
opiekunów zgłębiają tajemnice Kosmosu, obserwują ciała niebieskie, fotografują je, dokonują obliczeń, a także 
uczestniczą w badaniach naukowych, w tym o charakterze międzynarodowym. Od początku realizowania tego programu 
Astrobazy odwiedziło kilkanaście tysięcy osób. 

W październiku 2013 r. Astrobazy gościły kilkudziesięcioosobową grupę przedstawicieli środowisk popularyzujących 
astronomię i nauki ścisłe z pięciu kontynentów. Byli to uczestnicy międzynarodowej konferencji „Communicating 
Astronomy With The Public”.

Dotychczas odbyły się 2 edycje AstroFestiwalu organizowane przez Urząd Marszałkowski wspólnie z Kujawsko- 
-Pomorską Organizacją Turystyczną w ramach Święta Województwa — w 2012 r. w Przysieku oraz w 2013 r. w Złejwsi 
Wielkiej. 

Na 3 edycję zapraszamy 7 czerwca 2014 r. na zamek do Golubia-Dobrzynia, w sąsiedztwie którego wybudowano jedną 
z Astrobaz. Rok 2014 to czas słonecznego maksimum, zatem Słońce uczynimy gwiazdą tegorocznego ASTROFESTIWALU. 

Impreza jest okazją do spotkania z astronomią w piknikowej atmosferze oraz do tego, by astronomią „zarazić” 
najmłodszych uczestników, którzy pojawiają się na festiwalu. Bogaty program oferuje atrakcje dla dzieci i dorosłych, 
miłośników astronomii oraz dla osób zawodowo związanych z astronomią. Ważną częścią Astrofestiwalu są 
obserwacje nieba, zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych, prowadzone w plenerze, jak i na tarasie Astrobazy 
przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu na co dzień dostępnego w 14 Astrobazach. W programie są również 
wykłady dla szerokiej publiczności przygotowane przez cenioną w środowisku kadrę naukową. 

W programie nie zabraknie pokazów łazików marsjańskich, pokazu kuchni molekularnej, astrosztafety, czyli zawodów 
w składaniu teleskopów na czas, w której rywalizować będzie młodzież ze szkół „astrobazowych”.

Wieczorem wyświetlimy multimedialny show „The Best of the Sun” ukazujący najlepsze obrazy Słońca, jakimi dysponuje 
współczesna nauka. 

Gościem specjalnym 3 edycji AstroFestiwalu 2014 będzie pierwszy i jedyny polski kosmonauta Mirosław 
Hermaszewski, który podzieli się z publicznością wrażeniami z podróży w Kosmos podczas sesji wykładów popularno- 
naukowych. 

Więcej szczegółów na stronie www.astrobaza.kujawsko-pomorskie.pl 

Jarosław Przybył
Departament Edukacji i Sportu
Urząd Marszałkowski w Toruniu

III ASTROFESTIWAL  
– święto fanów astronomii

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.

Wyrusz z nami
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w kosmiczną podróż!
Wyrusz z nami

Fot. Marek Dembski, Andrzej Goiński i Eugeniusz Mikołajczak

III Astrofestiwal
7 czerwca 2014
Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
ul. PTTK 13

dodatkowe informacje:
www.astro-festiwal.pl
tel. 728 494 690
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Rantiga 
Osservatorio

Michał Kusiak

Michał Żołnowski

Krakowskie niebo od lat niemiłosiernie zanieczyszczone 
światłem, a do tego przykryte przez większość roku 
chmurami nie rozpieszcza miłośników astronomii. W wyniku 
narastającej przez lata frustracji Michał Żołnowski latem 
2011 r. w północnych Włoszech uruchomił prywatne 
zdalnie sterowane obserwatorium astronomiczne Rantiga 
Osservatorio. Czyste niebo było główną pokusą dla tego 
ekstrawaganckiego i ryzykownego pomysłu. 

Położone jest na wysokości 
650 m, w miejscu oddalonym 
od dużych aglomeracji, a co za 
tym idzie, niewielkim zaświe-

tleniu. Pierwsze miesiące minęły na 
testowaniu pracy obserwatorium oraz 
estetycznej astrofotografii najpięk-
niejszych obiektów północnego nieba. 
Wiosną 2012 r., po kilku miesiącach 
bezawaryjnej pracy obserwatorium au-
torzy niniejszego artykułu po spotkaniu 
w Krakowie podjęli decyzję o rozpo-
częciu własnego projektu badawczego. 
Głównym celem jest prowadzenie re-
gularnego przeglądu nieba pod kątem 
obserwacji astrometrycznych i foto-
metrycznych drobnych ciał w Układzie 
Słonecznym, a ponadto wykrywaniem 
nowych obiektów. 

Sercem obserwatorium jest tele-
skop o średnicy lustra 0,4 m i światło-
sile f/3,8 wyprodukowany przez firmę 
Orion UK wraz z kamerą CCD SBIG 
STX-16803 z wewnętrznym auto-
guiderem, wyposażoną w sensor o roz-
miarach 37×37 mm standardowo chło-

MPC-D03 – polski robot na tropie planetoid i komet

dzony ogniwem Peltiera, które pozwala 
obniżyć jego temperaturę o co najmniej 
50°C względem otoczenia. Zestaw jest 
prowadzony przez montaż Paramount 
ME firmy Bisque. W początkowym 
okresie wykorzystywaliśmy starszą, 
mającą mniejszy chip kamerę SBIG 
STL-6303. Wymiana przyczyniła się 

do zwiększenia powierzchni pola wi-
dzenia blisko 2,5-krotnie! Obecnie 
jedna klatka obejmuje obszar na niebie 
o rozmiarach 1,4×1,4 stopnia, a stoso-
wane czasy ekspozycji rzędu 60 – 600 
sekund pozwalają na uzyskanie zasięgu 
obserwacyjnego między +19,5 a +21 
magnitudo. Tak dobrany zestaw świet-
nie nadaje się do wyżej wymienionego 
celu, pozwalając na względnie szybki 
przegląd dużych obszarów nieba z za-
chowaniem równocześnie znacznego 
zasięgu. 

Całość jest obsługiwana przez dwa 
komputery przemysłowe podłączone 
do internetu. W obserwatorium znaj-
duje się ponadto wiele pomocniczych 
urządzeń, które mają zapewnić bez-
pieczeństwo, komfort i jakość pracy 

Rantiga Osservatorio w trakcie pracy
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Efekty

obserwatorium. Jest tam m.in. zespół 
Relay Boardów, czujniki chmur, sys-
tem kamer i zaawansowane systemy 
bezpieczeństwa. Wiele z tych urzą-
dzeń jest zdublowanych, co pozwala 
na użycie np. drugiego czujnika chmur 
lub komputera obsługującego montaż 
w wyniku awarii głównego. 

Uruchomienie zdalnego obserwato-
rium wymusiło dopracowanie wszyst-
kich aspektów związanych z nieza-
wodnością i bezpieczeństwem umiesz-
czonego tam sprzętu.

Mimo dużej automatyzacji systemu 
przydatny okazał się zespół wysokoczu-
łych kamer przemysłowych, dzięki któ-
rym „wizualnie” można skontrolować 
obserwatorium. Całość mimo bezpo-
średniego sąsiedztwa domów podpięta 
jest do pobliskiego posterunku policji. 

Szereg zaawansowanych technolo-
gicznie sterowników i modułów elek-
tronicznych odpowiadających za pracę 
urządzeń opracował Zdzisław Łączny, 
inżynier elektronik, którego praca oraz 
zaangażowanie niezwykle ułatwiły 
obsługę sprzętu i przyczyniły się do 
pierwszych sukcesów. Ciekawostką 
jest zaprojektowany przez niego m.in. 
unikatowy interfejs do awaryjnego 
parkowania montażu Paramount dzię-
ki sygnałom wysyłanym ze zwykłego 
telefonu komórkowego z pominięciem 
komputerów obserwatorium. Zwa-
żywszy na fakt, że firma Bisque pilnie 
strzeże monopolu na sterowanie wła-
snym montażem, rozwiązanie to jest 
wyjątkowe.

W powstanie D03 bezinteresow-
nie zaangażowało się również wielu 
naszych wspaniałych Przyjaciół, bez 
których uruchomienie obserwatorium 
byłoby znacznie trudniejsze. Obserwa-
torium nie powstałoby, gdyby nie wy-
rozumiałość Marty Żołnowskiej, dziel-
nie wspierającej ten szalony pomysł.

Blisko 2 lata naszych poszukiwań przyniosły zgłoszenie blisko 1200 kandy-
datów na nowe planetoidy. Zapewne spora część obiektów z tej puli zostanie 
uznana za nasze odkrycia. Zgłoszonych zostało także ponad 13 tys. obser-
wacji astrometrycznych dla ok. 3,5 tys. znanych ciał. Rantiga Osservatorio 
było także bliskie odkrycia komety 276P/ Vorobjov. Miesiąc przed oficjalnym 
odkryciem, na jednym ze sfotografowanych pól zarejestrowała się ona jako 
obiekt ok. +21 wielkości gwiazdowej. Niestety przy tak niskim blasku brak 
możliwości ujrzenia kometarnej aktywności przełożył się na zgłoszenie 
obiektu jako planetoidę, w rezultacie czego w świetle regulaminu po oficjal-
nym oznaczeniu komety nasza obserwacja posiada status „prediscovery” 
(przedodkryciowa).

Jedną z komet, jaką Rantiga Osservatorio obserwowało w ostatnich latach, jest C/2011 F1 (LI-
NEAR). W trakcie wykonywania zdjęcia miała jasność +14,0 mag. Przez peryhelium kometa 
przeszła 8 stycznia 2013 r. w odległości 1,8 au. Znajdowała się jednak po przeciwnej stronie 
Słońca niż nasza planeta, będąc także w koniunkcji z naszą Dzienną Gwiazdą

Kometa C/2012 F5 Gibbs. Jeden z pierwszych obiektów, dla jakiego D03 miało okazję wy-
konać obserwacje potwierdzające odkrycie. W trakcie wykonywania zdjęcia miała jasność 
+19,5 mag. Na podstawie obserwacji i obliczeń orbitalnych została przypisana do bardzo oso-
bliwej i nielicznej w obiekty grupy Komet Pasa Głównego (Main-belt comets)

Swoją regularną pracę poszu-
kiwawczą obserwatorium 
rozpoczęło wraz z nadaniem 
kodu obserwacyjnego przez 

Minor Planet Center o oznaczeniu D03. 
Nastąpiło to w bardzo niecodziennych 
okolicznościach. W pierwszym dniu 
testów, wykonując pomiary dla nowo 
odkrytej przez obserwatorium Pan-
STARRS planetoidy zaanonsowanej 
na stronie NEO Confirmation Page, na-
tknęliśmy się w polu widzenia na inny 
niezidentyfikowany obiekt o jasności 
+20 mag., którego nie było w bazie 
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Michał Żołnowski (w internecie znany jako Tiamat, 
na zdjęciu po prawej) z wykształcenia jest leka-
rzem. Pomysłodawca i właściciel obserwatorium od 
2005 r. zajmuje się astrofotografią. Przez ostatnie 
lata wykonał znaczącą liczbę zdjęć mgławic, galak-
tyk i komet. Jest jednym z pierwszych w Polsce ama-
torów, którzy zaczęli stosować najbardziej zaawanso-
wany sprzęt astrofotograficzny. 15 kwietnia 2014 r. 
IAU zatwierdziła i przypisała planetoidzie 384815 
nazwę „Żołnowski”.

Michał Kusiak, student astronomii UJ. Popularyza-
tor astronomii i odkrywca 151 komet muskających 
Słońce na zdjęciach wykonanych przez kosmiczne 
sondy SOHO i STEREO. W styczniu 2014 r. planeto-
ida z pasa głównego 376574 została nazwana jego 
imieniem.

danych planetoid MPC. Oprócz serii 
pomiarów dla znanych obiektów wy-
słaliśmy wówczas swój pierwszy ra-
port z kandydatem oznaczonym przez 
nas jako ZOKU001 (skrót od nazwisk 
Żołnowski, Kusiak i numer kolejny). 
Po tygodniu nowa planetoida została 
oznaczona jako 2012 FC30 i sklasyfi-
kowana jako obiekt pasa głównego.

Niestety nastało potem kilka fru-
strujących miesięcy. Mimo pierwszego 
sukcesu oraz wcześniejszego wielo-
letniego doświadczenia musieliśmy 
poświęcić sporo czasu i wnieść nie-
mały wysiłek, aby stworzyć metodę 
efektywnego poszukiwania nowych 
planetoid. Zgranie ze sobą parametrów 
ekspozycji, algorytmów automatycz-
nego wyszukiwania oraz dobór miejsc, 
w których najlepiej szukać nowych 
obiektów, zabrało nam kilka miesięcy 
bardzo wytężonej pracy.

Dziś wiemy, w jaki sposób to robić. 
Przez pierwsze cztery miesiące zgło-
siliśmy trzy nowe obiekty. Po następ-
nych dwóch miesiącach zgłoszonych 
kandydatów było już kilkadziesiąt. 
Rantiga jest obecnie jednym z niewie-
lu na świecie prywatnych zdalnych 
obserwatoriów, które pracuje tak wy-
dajnie. Mimo że rozpoczęliśmy nasze 
poszukiwania pod koniec marca 2012, 
jesteśmy dziś w pierwszej trzydziestce 
obserwatoriów na świecie pod wzglę-
dem zgłoszonych do MPC pomiarów 
astrometrycznych w zestawieniu obej-
mującym także największe na świecie, 
sponsorowane przez NASA programy 
poszukiwawcze *.

Pośród obiektów, które zgłosiliśmy 
do MPC, jedną z ciekawszych plane-
toid jest 2012 PA6, która wg obecnych 
danych jest planetoidą z grupy Hilda.

Z   uzyskanego doświadczenia 
możemy pokusić się o pewne 
refleksje. Rantiga Osservatorio 
to niezwykle zaawansowany 

technicznie polski robot, którego ob-
sługa jest możliwa obecnie w zasadzie 
z każdego miejsca na świecie z dostę-
pem do internetu.

Zdecydowanie lepsze warunki po-
godowe na pograniczu Emilii-Romanii 
oraz Toskanii pozwalają na realizację 
projektu w efektywny, a co najważ-
niejsze płynny sposób. Możliwość 
przeprowadzenia szeregu pomiarów 
przez kolejnych kilka nocy znacznie 

zwiększa szanse na odkrywanie no-
wych obiektów i jest niejednokrotnie 
koniecznym warunkiem dla dokład-
niejszego określenia elementów orbit 
poszczególnych ciał. 

Problemem okazały się także róż-
nego rodzaju zwierzęta dość zawzięcie 
obierające sobie za schronienie nasze 
D03. Jaszczurki, duże ptaki, myszy, 
różnej wielkości owady, a nawet węże 
i skorpiony to często pojawiający 
się goście obserwatorium. Dobrym 
przykładem, że zwierzęta dają o so-
bie znać, była usterka 
montażu, jaka wynikła 
po przegryzieniu kabla 
przez mysz, w rezulta-
cie blokując jego pra-
cę. Na szczęście udało 
się ją bezproblemowo 
usunąć. 

Wiosną 2012 okoli-
ce obserwatorium były 
nawiedzane przez se-
rie stosunkowo silnych 
trzęsień ziemi. Zaledwie 
kilkadziesiąt kilome-
trów od D03 w ich wy-
niku zanotowano ofiary 
w ludziach i zniszczeniu 
uległo wiele budynków. 
Na szczęście obserwa-
torium nie ucierpiało 
i jeszcze tego samego 
dnia wznowiło pracę.

Mamy nadzieję, że 
Rantiga Osservatorio 

będzie mogło dalej sprawnie pracować, 
dostarczając nam ciekawego materiału 
do badań. Wierzymy również, że cza-
sochłonna analiza fotografii oraz wysi-
łek związany z utrzymaniem w dobrej 
sprawności technicznej obserwatorium 
zaowocują wieloma ciekawymi odkry-
ciami.

Rantiga Osservatorio prowadzi od 
niedawna swoją stronę internetową 
rantigaosservatorio.org, a także swój 
blog na portalu Facebook, na które ser-
decznie zapraszamy.

2012 PA6 to planetoida z grupy Hilda. Na zdjęciu uzyskanym 15.08.2012 jej jasność wynosiła 
19,8 mag. (eksp. 10×600 s)

 * http://www.minorplanetcenter.net/iau/special/
CountObsByYear.txt
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Suchy, wilgotny  
czy 
zlodowacony?

Woda na Marsie

Jak wyglądała Czerwona Planeta trzy miliardy lat temu? Czy różniła się od obecnego 
pustynnego wyglądu? Czy istniała na niej woda, płynęły rzeki? A może była permanentnie 
zlodowacona i przypominała obecną ziemską Antarktydę? Rozważania na temat wilgotności 
Marsa w świetle kilku najnowszych publikacji na ten temat.

Zagadnieniem budzącym chyba 
najwięcej (niezdrowej?) fascy-
nacji jest „życie we Wszech-
świecie”. Niestety problem 

jest tyleż popularny, co słabo określony 
— znamy tylko jeden, ten występujący 
na Ziemi, przykład materii ożywionej 
i dlatego czym miałoby tak w ogóle 
być życie, powiedzieć trudno 1. Po-
twierdza to przegląd literatury fanta-
stycznonaukowej. Poza nielicznymi 
przypadkami „obcych” zbudowanych 
z krzemu, fal elektromagnetycznych czy 
po prostu robotów cała reszta to mniej 
lub bardziej udziwnione, ale jednak 
„ludziki” o biologii niemal identycznej 
z ziemską. Jak się wydaje, brakuje nam 
wyobraźni2. Dlatego też poszukiwanie 

Jerzy Kuczyński

życia w Kosmosie w gruncie rzeczy 
sprowadza się do szukania ciał niebie-
skich, na których znajdziemy warunki 
zbliżone do tych, jakie mamy na Ziemi. 
Nietrudno te warunki wskazać. Przede 
wszystkim odpowiedni skład chemicz-
ny — po prostu pewna różnorodność 
pierwiastków i związków chemicznych. 
Oznacza to, że życie może powstać tylko 
na planetach i księżycach w pobliżu 
gwiazd pierwszej populacji3. Pozostałe 
warunki są już bardziej konkretne, np. 
odpowiedni zakres temperatur. W prak-
tyce przynajmniej okresowo tempera-
tura sprzyjająca życiu musi należeć do 
przedziału 0° — 100° Celsjusza i nie 
może się zmieniać zbyt gwałtownie. 
Te ostatnie, można powiedzieć bardziej 

ogólnie, warunki muszą być dosyć 
stabilne, a większe katastrofy raczej 
nieliczne. Środowisko sprzyjające życiu 
powinno też dysponować znaczącym 
i również możliwie stabilnym źródłem 
energii. Do tego można doliczyć spore 
ciśnienie. Jak się temu wszystkiemu 
szczegółowo przyjrzeć, to okaże się, że 
całą tę wyliczankę można sprowadzić 
do jednego warunku — istnienia wody 
w stanie płynnym.

W Układzie Słonecznym jako poten-
cjalne siedlisko życia tradycyjnie jest 
rozważany Mars. Dlatego też przedmio-
tem wielu badań jest istnienie płynnej 
wody na Marsie. Przeglądając literaturę 
dotyczącą Marsa, można zauważyć, 
że „woda” stanowi temat znacznej 
części, nieomal większości, publikacji 
dotyczących jego powierzchni. I choć 
wcale nie jest łatwo spełnić warunki 
do istnienia płynnej wody, dość po-
wszechne jest przekonanie, że warunki 
te występowały na Marsie przez okres 
przynajmniej kilkuset milionów lat. 
Trzeba przy tym przyznać, że z punktu 
widzenia płynnej wody Mars miłośni-
kom „życia we Wszechświecie” wyciął 
niezły numer. W zasadzie bowiem 
większość warunków do jej istnienia 

 1 Autor, być może, jest nadmiernie tradycyjny, 
ale za Ludwigiem Wittgensteinem uważa, że na 
tematy, na które nie da się (sensownie) mówić, 
należy milczeć.
 2 Choć nietrudno wyobrazić sobie „życie” z dra-
stycznie innego od znanych na Ziemi surowca, 
np. z ciemnej materii, stanowiącej wg współ-
czesnej kosmologii prawie jedną trzecią składu 
Wszechświata. Ciemna materia nie oddziałuje 
elektromagnetycznie, więc normalna materia 
nie jest przeszkodą dla istot z niej zbudowanych. 
Mogą przenikać przez mury, a i zranienie ich nor-
malną bronią jest niemożliwe. Gdyby było jeszcze 
jakieś słabe, możliwe do włączania i wyłączania 

w pewnych sytuacjach, sprzężenie z normalną 
materią, tak by istoty te mogły wydawać dźwięki 
(trząchać łańcuchami i wygłaszać przerażające 
przepowiednie) i reagować ze światłem (ukazywać 
się lub znikać), to istnieje całkiem sporo relacji, 
wprawdzie niezbyt naukowych, potwierdzają-
cych ich istnienie. Warto zwrócić uwagę, że owo 
sprzężenie byłoby również konieczne, by istoty 
te nie zatonęły w jądrze Ziemi — po wyłączeniu 
sprzężenia pod wpływem grawitacji ziemskiej taka 
istota spadłaby do gorącego jądra Ziemi. 
 3 Z tego warunku wynikają ciekawe wnioski 
dotyczące np. tego, w jakich częściach Galaktyki 
poszukiwać obcych cywilizacji.
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jest spełniona. Temperatury może ciut 
niskie, są jednak rozsądne. Woda jest 
w postaci pary i lodu, w niewielkiej, 
ale akceptowalnej, z punktu widzenia 
życia, ilości. I pozostaje jeden waru-
nek — ciśnienie. A to jest praktycznie 
równe ciśnieniu w punkcie potrójnym 
wody. Konkretnie ciśnienie w punkcie 
potrójnym wody wynosi 6,11 hPa, a ci-
śnienie atmosferyczne na Marsie waha 
się od prawie zera (szczyty wysokich 
gór) do około 11 hPa w głębokich 
dolinach, przeciętnie na powierzchni 
6–8 hPa. Oznacza to, że płynna woda 
na Marsie albo nie może istnieć (przy ci-
śnieniach niższych od ciśnienia punktu 
potrójnego), albo może istnieć w bardzo 
wąskim zakresie temperatur. W sumie 
problem jest trudny do rozstrzygnię-
cia, a przecież gdyby ciśnienie było 
wyraźnie większe, woda na Marsie na 
pewno by popłynęła. Na odwrót, nieco 
niższe ciśnienie i o wodzie na Marsie 
możemy zapomnieć. A tak problem 
trwa w zawieszeniu i stanowi temat do 
niekończącej się dyskusji.

Wielu bardzo chce, by 
płynna woda na Marsie 
istniała, więc koncep-
cji prowadzących do jej 

istnienia nie brakuje, a przekonanie, 
że występuje, wydaje się powszechne. 
Przynajmniej, że występuje tam od cza-
su do czasu. I to „od czasu do czasu” wy-
daje się dominować dyskusję. Nietrudno 
zauważyć, że nawet okresowe występo-
wanie płynnej wody zadowala zwolen-
ników istnienia biosfery. Doświadczenia 
wynikające z badań ziemskiej biosfery 
wskazują, że nawet takie występowanie 
wody wystarcza do podtrzymania pro-
cesów życiowych. W praktyce warunki 
panujące na Antarktydzie nie odbiegają 
zbytnio od warunków panujących na 
Marsie, a na Antarktydzie organizmów 
żywych nie brakuje. Tym samym na 
Marsie nie jest tak źle, oczywiście za 
wyjątkiem wspomnianej wyżej wartości 
ciśnienia. Chciałoby się więc, aby Mars 
w chwili obecnej przeżywał epokę lo-
dowcową, tak by w okresie interglacjału 
życie mogło się na nim bujnie plenić. 
Interglacjał rozwiązuje również problem 
ciśnienia. Jeżeli bowiem temperatura 
nieco wzrasta, część ditlenku4 węgla 

zalegającego na powierzchni sublimuje, 
zwiększając ciśnienie, a ponieważ to gaz 
cieplarniany, wzrastają również i tem-
peratury, powodując dalszą sublimację. 
Jak widać, mechanizm rozwiązujący 
problem jest gotowy. Pozostaje jedynie 
wymyślenie czynnika uruchamiającego 
ten mechanizm. Można dodać, że nie jest 
to trudne zadanie i parę takich mechani-
zmów wymyślono. Ale to na przyszłość. 

Istotnym problemem jest przeszłość. 
Znaczna część znawców problemu 
uważa, że to właśnie w przeszłości Mars 
był wilgotny i ciepły oraz, co oczywiste, 
miał wówczas gęstą atmosferę. Standar-
dowy, a więc najczęściej przyjmowany 
obraz historii klimatu Marsa jest nastę-
pujący. W początkach istnienia planety 

(tzw. era noachijska) wody było na 
niej całkiem sporo. Jednak po paruset 
milionach lat ocean powinien zniknąć 
(era hesperyjska), a ostatnie większe 
jeziora powinny przestać istnieć 1,8 
mld lat temu, zapoczątkowując obecną 
suchą i zimną erę amazońską. Przy-
czyna znikania wody z Marsa też jest 
dobrze rozpoznana. Światło słoneczne 
dokonuje fotolizy H2O. Uwolniony tlen 
wiąże się z pierwiastkami tworzącymi 
skorupę planety (tworzy się rdza nada-
jąca planecie charakterystyczną barwę), 
a lekki wodór ucieka w przestrzeń. 
Oczywiście cięższe izotopy wodoru 
uciekają wolniej. Badając skład izoto-
powy wodoru oraz ilość rdzy, można 
oszacować, że w początku istnienia 

Współczesny krajobraz Marsa nie sugeruje środowiska sprzyjającego życiu. To surowa i bezwod-
na pustynia z rzadka tylko osiągająca dodatnie temperatury. Przykładem jest panorama po-
wierzchni Marsa wykonana przez łazik Curiosity w październiku i listopadzie 2012 r. w miejscu 
o nazwie „Rocknest”. Źródło: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems

 4 Dura lex sed lex. Oficjalne chemiczne słownic-
two nakazuje związek CO2 nazywać ditlenkiem 
węgla. Tym samym autor, by nie narażać się 
znajomym chemikom, takie właśnie nazewnictwo 
musi stosować. 

Okresy geologiczne w historii Marsa
Era przednoachijska — najstarszy okres geologiczny w historii Marsa. 

Era noachijska — okres w historii geologicznej Marsa, z którego pochodzą 
najstarsze formacje skalne widoczne na powierzchni planety. Powstawało 
wówczas wiele kraterów uderzeniowych, a tempo erozji było bardzo duże. 
Nazwa pochodzi od obszaru Noachis Terra, który jest typowym przykładem 
dla tej ery.

Era hesperyjska — okres następujący w historii geologicznej Marsa po erze 
noachijskiej. Charakteryzował go niski poziom erozji oraz silny wulkanizm. 
Prawdopodobnie zakończył się 3 mld lat temu, chociaż niewykluczone, że 
trwał nawet jeszcze przez miliard lat. Nazwa pochodzi od równiny Hesperia 
Planum.

Era amazońska — najmłodszy okres geologiczny historii Marsa, zapocząt-
kowany prawdopodobnie 3 mld lat temu i trwający do tej pory. Jest zimny 
i suchy. Aktywność wulkaniczna znacznie zmalała, podobnie jak erozja. 
Nazwa pochodzi od równiny Amazonis Planitia.
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planety wody wystarczało na przykrycie 
jej warstwą wody grubości 100–200 
metrów. W praktyce ocean pokrywałby 
tylko niżej położone tereny na półkuli 
północnej i nie byłby zbyt głęboki, a na 
pozostałym obszarze panowałyby raczej 
pustynne warunki. Mars nawet w swym 
najlepszym okresie pod względem ilości 
wody byłby niezbyt wilgotny, a typowy 
krajobraz przypominałby bardziej suche 
stepy niż tropikalne dżungle. I nawet 
w marsjańskich tropikach byłoby zimno. 
Jak wszyscy wiemy, Słońce się cały czas 
rozpala. W erze noachijskiej ilość ener-
gii przez nie emitowanej wynosiła około 
trzech czwartych obecnej wartości. 
Oznacza to, że w tym okresie marsjańska 
stała słoneczna wynosiła około jednej 
trzeciej współczesnej ziemskiej stałej 
słonecznej. Odpowiada to mniej więcej 
ilości energii dostarczanej średnio i bez-
pośrednio pod postacią promieniowania 
do miejsca na Ziemi o szerokości geo-
graficznej 75 stopni. Północne wybrzeża 
Syberii i Alaski leżą na południe od tej 
szerokości, a jedynie niektóre arktyczne 
wyspy leżą wyżej. Możemy więc sobie 
wyobrazić ów „ciepły i wilgotny” klimat 
ery noachijskiej Marsa jako zbliżony do 
klimatu arktycznego. Nie przeszkadza to 
zwolennikom życia na Marsie uważać, 
że prawdopodobieństwo jego wystąpie-
nia było bardzo wysokie, a nawet że wła-
śnie na Marsie ono powstało i na Ziemię 
zostało przeniesione przez meteoroidy.

W sumie jednak widać pewną huś-
tawkę nastrojów wynikającą z kolejnych 
badań. Każda nowa sonda lądująca na 
Marsie lub przeprowadzająca nowe 
pomiary z orbity — i nastroje się 
zmieniają odpowiednio do wyników 
badań. Science, jedno z czołowych 
czasopism naukowych, ma w takim 
przypadku zwyczaj publikowania serii 
artykułów. Ostatnio zdarzyło się to 

27 września 2013 r., a dotyczy badań 
Curiosity. Mamy więc najnowsze wy-
niki badań i raczej mało entuzjazmu. 
Artykuły dotyczące wody nie dają zbyt 
optymistycznego obrazu, ukrytego za 
geologiczno-chemicznym żargonem. 
Wspomniane badania dotyczą geologii 
i chemii krateru Gale, rejonu Marsa, 
z którym wiązano sporo nadziei. Jak 
się bowiem wydaje, w osadach tego 
krateru jest zapisana historia klimatu 
Marsa. Ale przejrzenie artykułów nie 
daje jasnego obrazu. A już w następnym 
tygodniu w Nature pojawił się spory 
artykuł o odkryciu na Marsie nowego 
typu superwulkanów (Michalski i Ble-
acher) pochodzących prawdopodobnie 
z końca ery noachijskiej, a mających 
kaldery o rozmiarach dziesiątków ki-
lometrów. Określenie superwulkan na 
Ziemi oznacza wulkan, którego wybuch 
powoduje wyrzucenie powyżej tysiąca 
kilometrów sześciennych materiału. 
I właśnie erupcje tej skali, oceniane na 
kilka tysięcy kilometrów sześciennych 
wyrzuconego materiału, miały prawdo-
podobnie miejsce na Marsie w końcu ery 
noachijskiej. Oczywiście erupcje tych 
rozmiarów jako źródła ogromnej ilości 
ciepła i gazów cieplarnianych mogą 
mieć istotny wpływ na klimat, ale raczej 
w niezbyt długim w skali geologicznej 
czasie. I w końcu dwa tygodnie później 
w numerze Science z 18 października 
2013 r. komentator tego czasopisma, 
Richard A. Kerr, w artykule wyjątkowo 
długim jak na tego typu teksty (aż trzy 
strony) podsumował problem, opisując 
historię poglądów na temat klimatu 
Marsa. Warto pokrótce zreferować tę 
historię.

Jak wszyscy pamiętamy, w XIX w. 
Mars wydawał się wprawdzie 
pustynny, ale „kanały” Schia-
parelliego przekonywały o ist-

nieniu i wody, i życia na tej planecie. 
Wprawdzie w XX w. wiedziano już, że 
kanały są złudzeniem optycznym, ale 
dopiero w latach 60. i na początku lat 
70. obrazy przekazane przez Marinery 
pokazały surową, pełną kraterów po-
wierzchnię, bardziej zbliżoną do tego, 
co znajdziemy na Księżycu niż do 
tego, co wyobrażano sobie dotychczas 
na temat krajobrazu Marsa. Pesymizm 
ustąpił dekadę później, po otrzymaniu 
obrazów uzyskanych przez Vikingi. 
Okazało się, że w tropikalnych rejonach 
Marsa widać wyschnięte doliny rzeczne 
i delty świadczące o wpadaniu tych rzek 

do większych zbiorników wodnych 
— jezior lub mórz, a nawet oceanów. 
Popularność poglądów o ciepłym i wil-
gotnym okresie w historii planety stała 
się wtedy powszechna. Oczywiście 
oznaczało to również twierdzenie, że 
atmosfera Marsa była bez porównania 
grubsza niż obecnie. Kolejne badania 
określały ilość wody w erze noachijskiej 
oraz lokalizację akwenów. Jednocześnie 
cały czas poszukiwano współczesnych 
cieków i co jakiś czas takie doniesienia 
się pojawiały. Zwykle jednak miały 
niezbyt długi żywot. Dość często bo-
wiem okazywało się, że taki czy inny 
twór wyglądający na współczesny lub 
prawie współczesny utwór geologicz-
ny, a wyglądający na stworzony przez 
płynącą wodę, mógł powstać inaczej. 
Oczywiście tworzono również modele 
klimatu. Rachunki wynikające z tych 
modeli wskazały, że nawet jeżeli począt-
kowo wody było sporo, to po kilkuset 
milionach lat wilgotna era noachijska 
się skończyła i około 3 mld lat temu na 
Marsie zapanowały surowe warunki, 
być może jednak przerywane przez krót-
kie okresy bardziej wilgotnego klimatu. 
I właśnie w tych okresach pojawiały 
się rzeki wpadające do dosyć sporych 
jezior. Wyobrażenie klimatu Marsa 
z występującymi stosunkowo długo 
w erze hesperyjskiej sporadycznymi 
deszczami i ewentualnymi „ciepłymi 
źródłami” zostało podtrzymane przez 
badania Opportunity i Spirita. Badania, 
jak się uważa, dna płytkiego i słonego 
morza oraz „ciepłych źródeł” podtrzy-
mały entuzjazm. Jednak mimo geolo-
gicznych argumentów o stosunkowo 
długotrwałym istnieniu rzek i jezior 
uzyskanie z modeli klimatu warunków 

Radarowy obraz jeziora Wostok ukrytego głę-
boko pod lodami Antarktydy. Podobne jeziora 
mogły występować na Marsie kilka miliardów 
lat temu. Źródło: NASA/Goddard Space Flight 
Center — Scientific Visualization Studio, Ca-
nadian Space Agency, RADARSAT Internatio-
nal Inc.

Klimaty panujące w pobliżu ziemskich biegu-
nów nieco przypominają warunki, które mogły 
panować na Marsie 3 mld lat temu. Zdjęcie 
przedstawia Mount Melbourne — wulkan na 
Antarktydzie. Źródło: Michael Van Woert, 
NOAA NESDIS, ORA
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Pozostaje tylko znaleźć sposób, by po-
jawiły się epizody gwałtownego topnie-
nia. I w tym momencie przypomina się 
doniesienie Michalskiego i Bleachera. 
Superwulkany są w stanie rozgrzać pla-
netę. Zarówno samo ciepło uwolnione 
w trakcie wybuchu ogromnego wulkanu, 
jak i wyemitowane do atmosfery gazy 
cieplarniane mogą na pewien, nawet do-
syć długi okres podnieść temperatury na 
tyle, by doprowadzić do gwałtownych 
powodzi i utworzenia obserwowanych 
rzecznych utworów geologicznych. 
Podobny skutek mogą wywołać duże 
impakty. Tym samym trwale zamarz-
nięty Mars i widoczne pozostałości po 
rzekach i jeziorach nie stanowią sprzecz-
ności. Łatwo się jednak domyśleć, że 
ten obraz „epizodów powodziowych” 
nie jest bez wad. Na przykład rzeczny 
geolog Craddok zwraca uwagę na to, 
że erozja kraterów wymaga działalno-
ści wody na ich szczytach. Oczywiście 
wody powodziowe tam działać nie 
mogą, a deszcze jak najbardziej. Jeżeli 
zauważyć, że w erze noachijskiej zostały 
całkowicie zerodowane kratery o śred-
nicy mniejszej od czterech kilometrów, 
a większe znacznie obniżone, to „desz-
czowy klimat” ma jednak pewne zalety 
przy wyjaśnianiu własności powierzchni 
Marsa. W sumie jednak wydaje się, 
że wygrywa (chwilowo?) koncepcja 
zamrożonego i suchego Marsa. Kerr 
przywołuje tu poglądy badaczy zajmują-
cych się spektroskopią powierzchni pla-
nety i twierdzi, że utwory geologiczne, 
które poprzednio uważano za powstałe 
w wyniku oddziaływania stojącej wody 
(na dnie mórz i jezior) mogły powstać 
pod powierzchnią gruntu. Podobnie 
wygląda problem glin obserwowanych 
na powierzchni Marsa.

Basen na Marsie o nazwie Eden Patera. Według najnowszych badań mógł go uformować dawny superwulkan, a nie uderzenie meteorytu. Po 
lewej: kolor żółty i czerwony wskazują wyżej położony teren, a niebieski i szary obszary niższe. Po prawej: ciemny kolor oznacza młodszy materiał 
znajdujący się na terenie depresji. Źródło: NASA/JPL/Goddard oraz ESA

Autor pracuje w Planetarium Ślą-
skim. W zasadzie zainteresowa-
ny matematycznym opisem rze-
czywistości, w praktyce ostatnio 
zajmuje się edukacją, recenzując 
podręczniki szkolne dla Komisji 
do Oceny Podręczników Szkolnych 
PAU. Aktualnie pełni funkcję wice-
przewodniczącego tej Komisji d/s 
przedmiotów przyrodniczych.

dopuszczających istnienie powierzch-
niowej wody, przy bardzo wówczas 
jeszcze słabo świecącym Słońcu, było 
trudne i nawet stosunkowo gruba atmo- 
sfera CO2 nie rozwiązywała problemu. 
Okazało się jednak, że jest rozwiązanie. 
Dziesięcioprocentowa domieszka wodo-
ru do atmosferycznego ditlenku węgla 
podnosi na tyle efektywność zjawiska 
cieplarnianego, że nawet uwzględniając 
„ciemne Słońce”, model klimatu odtwa-
rza na Marsie wilgotną erę noachijską.

Wydaje się więc, że problemy zostały 
rozwiązane. Jednak nie dla wszyst-
kich. Spora część zarówno geologów, 
jak i twórców modeli klimatycznych 
uważała, że Mars był permanentnie 
zlodowacony i wilgotnych okresów po 
prostu nie było. W szczególności Ri-
chard Kerr przywołuje poglądy Jamesa 
Heada. Mający doświadczenie tereno-
we na Antarktydzie badacz uważa, że 
podobnie jak to się dzieje na mniejszą 
skalę na tym kontynencie, realnie ist-
niejące na Marsie doliny rzeczne mogły 
powstać podczas krótkich epizodów 
topnienia lodów. Natomiast pod koniec 
ery noachijskiej, przy dużo grubszej 
atmosferze, wyraźnie uwidaczniał się 
gradient temperatur — występowało 
znane z Ziemi zjawisko spadku tem-
peratury z wysokością. Wysokie tereny 
w pobliżu bieguna południowego 
pokryły się lodem, wychładzając całą 
południową hemisferę planety. „Mode-
larze planetarnego klimatu” F. Forget 
i R. Wordsworth pokazali nawet, jak ów 
lód mógł powstać. Po prostu w umiar-
kowanie grubej atmosferze powstawał 
śnieg padający na wyżyny w pobliżu 
bieguna południowego. Oczywiście 
z czasem w sposób analogiczny, jak to 
się dzieje na Ziemi, zamienił się w lód. 

Podsumowując problem, można 
stwierdzić, że z punktu wi-
dzenia astrobiologii sytuacja 
jest mało korzystna. Podobny 

wydźwięk ma komentarz Kerra. Pa-
miętając jednak, że już kilkakrotnie 
poglądy na klimat Marsa się zmieniały, 
warto zachować ostrożność. Zwolen-
nicy życia na Marsie na pewno nie 
zrezygnują, a badania trwają. I chyba 
warto im kibicować, choć pewnie po-
dobnie jak w sporcie nie warto robić 
tego zbyt emocjonalnie. Ale oczywiście 
swoje sympatie można mieć, zwłaszcza 
w przypadku gdy nasze własne zainte-
resowania badawcze są inne. 

PS Może wydawać się, że przypisy „1” 
i „2” pozostają w pewnej sprzeczności. 
W rzeczywistości jeden jest wyrazem 
poglądów autora, a drugi wyrazem jego 
poczucia humoru.
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W Układzie Słonecznym jest nie-
wiele aktywnych geologicznie 
ciał, a przynajmniej wiemy 
o aktywności geologicznej 

niewielu. W zasadzie poza Ziemią jedynie 
Io oraz Enceladus wykazują poważniej-
szą aktywność w tym zakresie. Ostatnio 
jednak mogliśmy przeczytać o takiej ak-
tywności na Ceres (Küppers i in., Nature 
23.01.2014), a samo zjawisko wydaje się 
na tyle ciekawe, że warto je omówić. 

Wspomniana aktywność polega na 
emisji w przestrzeń (aktywność kometar-
na lub, jak kto woli, wulkaniczna) pary 
wodnej i jest całkiem spora, bo odpo-
wiada uwalnianiu 1026 molekuł H2O na 
sekundę. Oczywiście hasło „woda” na-
tychmiast aktywizuje fascynatów życia 
pozaziemskiego. Warto jednak w tym 
miejscu zauważyć, że woda na Ceres była 
raczej spodziewana, a tak w ogóle woda 
na planetoidach też raczej nie jest zasko-
czeniem. Kilka lat temu można było na-
wet spotkać doniesienia o wodzie w sta-
nie płynnym w meteoroidach, zamkniętej 
w wewnętrznych szczelinach i bardzo 
silnie zasolonej, co oczywiście nie prze-
szkodziło w spekulacjach o ewentualnym 
poszukiwaniu życia na meteoroidach. 

Wracając do Ceres, 1026 molekuł 
wody to około 6 kg, a zmierzona pręd-
kość opuszczania powierzchni wyniosła 
0,3–0,7 km/s. Całkiem sporo. Gdyby to 
skolimować w jeden strumień, mieliby-
śmy odrzut o sile około 3000 niutonów. 
Na orbitę Ceres to oczywiście nie wpłynie, 
tym bardziej że prędkość jest zbliżona 
do prędkości ucieczki. Konkretnie pręd-

przeczytane w nature i Science

Woda w Układzie Słonecznym 
kość ucieczki ocenia się na 0,52 km/s. 
Dlatego część uwalnianej wody opuszcza 
planetę, a reszta wolno opada na po-
wierzchnię. Można przypuścić, że tworzy 
coś w rodzaju niezbyt trwałej atmosfery. 
Niezbyt trwałej, bo z jednej strony woda 
jest skutecznie rozkładana przez światło 
słoneczne, a z drugiej być może część się 
zestala i opada na powierzchnię w posta-
ci śniegu, więc niewykluczone, że znaleźli-
śmy w Układzie Słonecznym jeszcze jedno 
ciało, na którym mamy „pogodę” i opady. 

Wracając na mniej spekulatywny grunt, 
okazuje się, że emisja wody następuje 
w niezbyt wielkich i zlokalizowanych ob-
szarach powierzchni planety karłowatej. 
Z obserwacji i modelu emisji wynika, że 
są to dwa obszary. Ciemny obszar Piazzie-
go (123°, +21°) i region A (231°, +23°) 
(plus we współrzędnych oznacza zapewne 
półkulę północną, jednak definicja połud-
nika zero na Ceres jest autorowi niezna-
na). Zmienność emisji następuje zarówno 
w krótkiej godzinowej skali, jak i w skali 
tygodni oraz miesięcy. Ta pierwsza jest do-
syć dobrze skorelowana z okresem obrotu 
wokół osi wynoszącym około 9 godzin. Tę 
drugą próbowano powiązać z okresem 
orbitalnym. Gdyby korelacje okazały się 
prawdziwe, można by przyjąć, że me-
chanizmem napędzającym emisję jest 
światło słoneczne. Ceres otrzymuje dość 
sporo energii słonecznej — metr kwadrato-
wy powierzchni „dysponuje” mocą 50 wa-
tów (całkowita moc podzielona przez po-
wierzchnię planety). Przy cieple utajonym 
sublimacji 2,5×106 J/kg, uwzględniając 
temperaturę i energię kinetyczną uwalnia-

nego gazu, oznacza 
to, że energia pocho-
dząca z około 0,6 km2 
powierzchni wystarczy 
do zasilania zjawiska. 
Biorąc pod uwagę, że 
najwyraźniej są dwa 
punktowe źródła subli-
macji, może to ozna-
czać istnienie dwu 
izolowanych obsza-
rów pokrytych lodem 
wodnym. Jest moż-
liwe jeszcze drugie 
wyjaśnienie — lodowe 
wulkany czy gejzery, 
a korelacje z okresami 
obrotu i obiegu pla-
nety są przypadkowe 
albo po prostu zwią-
zane ze sterowaniem 
zjawiskiem, a nie 
jego generowaniem. 
W takim przypadku 

źródłem energii zjawiska byłoby ciepło we-
wnętrzne Ceres generowane przez długo 
żyjące izotopy promieniotwórcze. Wyma-
gane ilości energii są niewielkie, a plane-
ta karłowata spora, więc nawet niewielka 
ilość takich izotopów może wystarczyć. 
Pozostaje poczekać na rozstrzygające 
obserwacje. I jak to się w nauce bardzo 
rzadko zdarza, można podać dokładną 
datę tego rozstrzygnięcia. Sonda Dawn 
odwiedzi Ceres w lutym 2015 r. Zapewne 
więc niedługo po tej dacie będziemy wie-
dzieć, co i w jaki sposób generuje emisję 
pary wodnej na Ceres. 

Podobnego zdania nie da się wypo-
wiedzieć w odniesieniu do analogicznego 
zjawiska zachodzącego na Europie. Jak po-
wszechnie wiadomo, Europa, najmniejszy 

Zmiana intensywności absorpcji fali 557 GHz (linia wody) zmierzo-
na 6.03.2013 na Ceres przez Obserwatorium Herschela. Dwie naj-
większe absorpcje odpowiadają ciemnym obszarom na powierzch-
ni znanym jako Piazzi oraz Region A. Źródło: ESA/zaadaptowane 
z Küppers et al.
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z galileuszowych księżyców Jowisza, jest 
pokryta młodym lodem, pod którym znaj-
duje się ocean o głębokości rzędu 100 km. 
Lód jest młody, bo sądząc z ilości kraterów 
ma około 50 mln lat, albo inaczej mówiąc 
jest „odnawiany” w tempie około kilometra 
kwadratowego na rok. Jego grubość wyno-
si od kilku do maksymalnie kilkudziesięciu 
kilometrów, a ponieważ Europa podlega 
dość silnym oddziaływaniom pływowym, 
można się spodziewać, że następują pęk-
nięcia, przez które woda oceanu ucieka 
w przestrzeń pod postacią pary. Istotnie, 
badania opublikowane w Science (Roth 
i in., 10.01.2014 r.), prowadzone od kilku 
lat, ujawniły emisję znacznych ilości wody 
w okolicach bieguna południowego Europy. 
Konkretnie stwierdzono dwa źródła emisji, Artystyczna wizja dżetów pary wodnej wokół Ceres 

w pasie planetoid. Źródło: ESA/ATG medialab

przeczytane w nature i Science

których długość „eurograficzną” przyjęto 
dość arbitralnie na 180° (południk „antyjo-
wiszowy”; Europa porusza się podobnie jak 
nasz Księżyc, zwrócona jedną stroną do 
macierzystej planety) oraz szerokość 55° 
i 75°. Źródła dostarczyły odpowiednio 4,9 
i 8,2×1031 molekuł (jak łatwo policzyć, taka 
ilość molekuł wody to około 300 t), a ob-
szarowo mowa o 270 km na powierzchni 
i wysokości około 200 km. Zjawisko jest 
przejściowe i jego pojawianie wydaje się 
być skorelowane z ruchem orbitalnym. 
Konkretnie wygląda na to, że źródła emisji 
działają głównie, gdy księżyc jest w pobli-
żu apocentrum. Można dodać, że zgodnie 
z oczekiwaniami. Tak bowiem sugerują 
obliczenia pływowe i tak właśnie zachodzi 
w przypadku analogicznych zjawisk na En-

celadusie. Komentator Science, J.R. Scen-
cer, zauważa, że jeżeli doniesienie się po-
twierdzi, będzie to jedno z najważniejszych 
odkryć ostatnich lat dotyczących układu 
Jowisza, a Europa stanie się czwartym 
ciałem Układu Słonecznego wykazującym 
aktywność geologiczną (Ziemia, Io, Ence-
ladus i Europa). W tym miejscu trudno nie 
zauważyć, że to ostatnie stwierdzenie nie 
przetrwało nawet trzech tygodni — omówio-
ne nieco wyżej odkrycie dopisuje do tej listy 
Ceres.

Jerzy Kuczyński
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Planetoida, 
asteroida, 
planetka?

Pamięci Profesora Antoniego Opolskiego 1913–2014*

Termin planetoida bezpośrednio wziął się z połączenia łac. planeta (gr. planētēs, czyli wędrujący, 
błądzący) i gr. eídos, czyli postać, zaś asteroida z gr. asteroeidés , czyli z połączenia astēr, 
gwiazda i eídos. W wielu językach europejskich jest podobnie. Na pierwszy rzut oka może 
się dziś niepoprawnie wydawać, że ten drugi termin jest prawie żywcem wzięty z terminu 
angielskiego asteroid. Z tego też ostatniego powodu często czujemy być może niechęć 
do asteroidy, gdyż termin planetoida jawi nam się jako bardziej swojski. Co jednak ważniejsze, 
astronomowie zajmujący się małymi ciałami Układu Słonecznego uważają, że określenie 
planetoida jest bardziej trafne. Teraz wypierane jest przez asteroidę — szkoda tylko, że nie 
z miłości do greki.

Małgorzata  
Królikowska-Sołtan

W Słowniku języka polskie-
go pod redakcją Witolda 
Doroszewskiego (PWN 
1958–1969) możemy 

znaleźć:
„asteroidy in. planetoidy” i między 
innymi cytat z Tygodnika Ilustro-
wanego z 1899 roku: „asteroida, 
biegnąc wpośród nieruchomych 
gwiazd (…) zdradza swoją obec-
ność, gdyż pozostawia na płycie 
[fotograficznej] smugę subtelną za-
miast punkciku.” 

Oraz symetrycznie:
„planetoidy in. asteroidy” i cytat 
z Zarysu fizyki Augusta Witkowskie-
go z 1949 roku: „W zeszłym stule-
ciu odkryto (…) dwie planety więk-
sze, Urana i Neptuna, i mnóstwo 
drobnych, tak zwanych planetoid, 

krążących pomiędzy torami Marsa 
i Jowisza.”

Ale już w Słowniku wyrazów obcych 
i zwrotów obcojęzycznych Władysława 
Kopalińskiego (Świat Książki 2000) 
mamy:

„ASTER(O)- w złożeniach: gwiaz-
da; por. astr(o)-
asteroidy zob. planetoidy”

i w haśle planeta czytamy między in-
nymi: „planetoidy, asteroidy, drobne 
planety krążące dokoła Słońca między 
orbitami [torami] Marsa i Jowisza.”

Co sugeruje, że Kopaliński skłaniał 
się do preferowania terminu planetoida.

Naturę obiektu lepiej, rzecz jasna, 
oddaje termin planetoida. Dlatego są-
dzę, że warto używać właśnie tego 
określenia, gdyż samo jego brzmienie 
wywołuje skojarzenie z planetą, zaś 
to drugie z gwiazdą. W tym drugim 
przypadku trudniej wytłumaczyć, że 
wzięło się ono stąd, że dwieście czy sto 
lat temu odkrywane planetoidy dawały 
punktowy (gwiazdowy) obraz w ów-
czesnych teleskopach. Warto tu jeszcze 

wspomnieć, że oficjalnie używany do 
2006 roku przez astronomów termin 
fachowy minor planet to już rzadko 
dziś słyszana „planetka” (wśród na-
szych południowych sąsiadów jest to 
nadal, zdaje się, powszechnie używany 
termin).

Jednakże obecnie asteroida zaczyna 
dominować w języku polskim z powo-
du powszechności, nie greki czy łaci-
ny — ale rzecz jasna — języka angiel-
skiego. Chciałoby się wierzyć, że choć 
częściowo wzięło się to dzięki Stanisła-
wowi Lemowi, który w „Dziennikach 
Gwiazdowych” pisze:

TUMAN (Telechroniczny Układ 
Mimośrodowej Automatyki Nawodze-
nia) zawiódł, ZADEK (Zabezpieczenie 
Dekolizyjne) pękł, Atena zaś, krążąca 
dotąd na orbicie między Ziemią i Mar-
sem, rozprysła się na dziewięćdziesiąt 
tysięcy kawałków i został po niej tak 
zwany Pas Asteroidów.

Nie tylko, że mamy tu Pas Astero-
idów, to na dodatek obiekty go two-
rzące z pewnością nie są rodzaju żeń-
skiego. W prozie Lema jest to zabieg 

 * Zmarły kilka tygodni temu w wieku 101 lat Antoni 
Opolski (patrz „Urania” 5/2013) był prekursorem 
idei porządkowania polskiej terminologii astrono-
micznej, przewodnicząc Komisji Językowej PTA 
i tworząc podwaliny specjalnego słownika. Ostatni 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego we 
wrześniu ubiegłego roku reaktywował tę Komisję, 
a jednym z jej członków jest autorka artykułu (Red.).
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bardzo interesujący, trochę nawiązu-
jący do „męskiego” komety z „Pana 
Tadeusza”, ale jakoś zupełnie nie po-
trafię się z tym pogodzić w kontekście 
istniejących w rzeczywistości plane-
toid. A czasem i taką odmianę się dziś 
słyszy.

W liście otwartym Ijona Tichego 
mamy podobnie:

(…) Mówi się teraz wiele o upo-
wszechnieniu turystyki kosmicznej. Bez 
wątpienia turystyka to doskonała rzecz, 
ale wszystko winno mieć swoją miarę. 
Nieporządki zaczynają się tuż za pro-
giem. Krążący między Ziemią i Mar-
sem pas asteroidów jest w opłakanym 
stanie. Te monumentalne złomy skalne, 
niegdyś pogrążone w odwiecznej nocy, 
oświetlono elektrycznością, a na doda-
tek każde urwisko raz koło razu pokry-
wają pracowicie wydłubane inicjały 
i monogramy.

Zatem Lem był tu konsekwentny 
i z pewnością świetnie wiedział, co robi. 
Ten fragment jest wprost kapitalny, gdy 
porównać go z medialnym strachem 
przed Planetoidami Potencjalnie Zagra-
żającymi naszej Ziemi. I znowu, lemow-
ski Pas Asteroidów pomiędzy Ziemią 
a Marsem wydaje się czymś całkiem 
innym, gdyż to jemu zagraża zniszcze-
nie, niż dawno odkryty Pas Planetoid po-

między Marsem a Jowiszem, z którego 
wzięły się wskutek powolnej ewolucji 
dynamicznej obiekty zbliżające się do 
Ziemi, które mogą się z nią zderzyć.

Cóż zatem robić? Pozostaje nam jak 
najczęściej używać terminu planetoida, 
podkreślając większą jego sensowność. 

By ugruntować sobie stanowisko 
w tym sporze terminologicz-
nym, może warto cofnąć się 
do początku. A w tym przy-

padku wszystko zaczęło się dokładnie 
1 stycznia 1801 r., kiedy to Giuseppe 

Piazzi (astronom i założyciel Obserwa-
torium w Palermo) odkrywa „gwiazdę” 
w gwiazdozbiorze Byka, która przez kil-
ka kolejnych nocy konsekwentnie zmie-
nia swoje położenie względem gwiazd. 
Mimo podejrzeń, że może to być nowa 
planeta, jest ostrożny i nazywa ją naj-
pierw kometą.

Dzięki obliczeniom Carla Friedricha 
Gaussa szybko okazuje się, że obiekt 
odkryty w 1801 r. znajduje się w odle-
głości od Słońca przewidywanej przez 
regułę Titiusa-Bodego. Piazzi nazywa 
nową „planetę” Ceres Ferdinandea, na 
pamiątkę rzymskiej bogini plonów Ce-
res będącej patronką Sycylii i Ferdynan-
da, wówczas króla Neapolu i Sycylii.

Byłby to koniec słynnych poszuki-
wań „brakującej” planety, która (gdy 
brać regułę Titiusa-Bodego poważ-
nie) powinna znajdować się pomiędzy 
Marsem a Jowiszem. Jednakże, niecałe 
półtora roku później, 28 marca 1802 r., 
Heinrich Wilhelm Olbers podczas wy-
konywania obserwacji Ceres odkrywa 
drugie ciało poruszające się wokół 
Słońca po orbicie o półosi wielkiej po-
dobnej do tej, jaką posiada orbita Ceres. 
Nowy obiekt zostaje nazwany Pallas.

Jeszcze w 1802 r. sir William Her-
schel stwierdza, że rozmiary nowych 
obiektów są za małe, by je dobrze wy-
znaczyć ówczesnymi metodami. Z po-
wodu ich gwiazdowego wyglądu pisze 
w artykule opublikowanym w Philoso-
phical Transactions of the Royal Socie-
ty (w numerze 51, s. 339–382):
From this, their asteroidal appearance, 
if I may use that expression, therefore, 
I shall take my name, and call them 
Asteroids; reserving for myself, 
however, the liberty of changing that 
name, if another, more expressive of 

Mozaika zdjęć z sondy DAWN wykonanych od lipca 2011 do września 2012 ukazuje szczegóły 
powierzchni Westy. Od 2011 roku dysponujemy znacznie lepszymi zdjęciami Westy wykonanymi 
przez sondę DAWN. Wiemy też o niej znacznie więcej niż o Ceres. Jej kształt można przybli-
żyć elipsoidą trójosiową o wymiarach 560 × 578 × 458 km, jednakże jest ona zdeformowana 
ogromnym basenem uderzeniowym widocznym od strony bieguna południowego. Kształt Westy 
jest zatem dość zbliżony do elipsoidy obrotowej, ale nie jest pewne, czy spełnia kryterium rów-
nowagi hydrostatycznej. Nie została dotąd zaliczona do planet karłowatych. Z drugiej strony ma 
przypuszczalnie budowę podobną do planet typu ziemskiego, czyli posiada jądro (najpewniej 
żelazne), otoczone płaszczem, oraz skorupę składającą się w większości z bazaltów

Te obrazy uzyskane z pokładu Teleskopu Kosmicznego Hubble’a wyraźnie ukazują różnice 
w kształcie planety karłowatej Ceres i najbardziej masywnej planetoidy z Pasa Głównego, Westy; 
były najlepszymi zdjęciami obu obiektów przed rozpoczęciem w 2007 r. misji DAWN dedykowa-
nej badaniu obu tych małych ciał Układu Słonecznego. Kulisty kształt pierwszej (średni rozmiar 
ok. 950 km) sugeruje, że ma ona warstwową strukturę. Sądzi się, iż posiada skaliste jądro, 
lodowy płaszcz i stosunkowo cienką skorupę pokrytą pyłem. Na początku 2015 r. sonda DAWN 
zbliży się do Ceres i rozpocznie jej badanie
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their nature should occur 1. Ta pewna 
obcesowość nie podoba się Gaussowi. 
Z tym terminem również nie chce 
się zgodzić Piazzi, argumentując, 
że naturą swą obiekty są bardzo 
podobne do planet i proponuje, by je 
nazywać planetoidami (planetoids) lub 
kometoidami (cometoids) w zależności 
od mimośrodu orbity i nachylenia 
orbity do płaszczyzny ekliptyki.

Herschel zdaje się być pierwszym 
badaczem, który stwierdza, iż Ceres 
i Pallas różnią się zasadniczo od innych 
znanych wówczas planet. Zabawne, że 
ponad 100 lat później, astronomowie 
zebrani na Kongresie Międzynarodo-
wej Unii Astronomicznej stwierdzają, 
iż Ceres wyróżnia się spośród pozosta-
łych planetoid i awansują ją do stanu 
planety karłowatej.

Herschel i Olbers są jednakże od-
osobnieni w swym sądzie o odmien-
ności obu niedawno odkrytych ciał. 
Olbers w liście do Herschela formułuje 
teorię powstania tych obiektów, pyta-
jąc: czy to możliwe, że Ceres i Pallas są 
jedynie dwoma fragmentami pozostały-
mi po wielkiej planecie, która w swoim 
czasie znajdowała się we właściwym 2 
miejscu pomiędzy Marsem i Jowiszem?

Rychło nadeszły kolejne dwa odkry-
cia tej nowej klasy obiektów, w 1804 r. 
— Juno, 1807 r. — Westy. Na piątą, 
Astreę, trzeba będzie poczekać blisko 
39 lat — została odkryta dopiero pod 
koniec 1845 r.

Jeszcze w 1828 r., w książce First 
Steps to Astronomy and Geography 
(Hatchard & Son: Piccadilly, London), 
Juno, Westa, Ceres i Pallas figurują na-
dal na liście planet: Eleven: Mercury, 
Venus, the Earth, Mars, Vesta, Juno, 
Ceres, Pallas, Jupiter, Saturn and Her-
schel, gdzie Herschel jest alternatywną 
nazwą Urana, która funkcjonuje w An-
glii do połowy XIX w.

W połowie XIX w. już mamy 15 
obiektów pomiędzy Marsem i Jowi-
szem, wszystkie — jak planety — uzy-
skują swoje własne symbole. W latach 
50. i 60. XIX w., Johann Franz En- 
cke po raz pierwszy wprowadza inne 
i prostsze symbole na obiekty pomię-
dzy Marsem i Jowiszem. Proponuje 

numerować je w kolejności odkrycia 
i tak mamy do dziś stosowaną nomen-
klaturę: (1) Ceres, (2) Pallas, (3) Juno, 
(4) Westa, (5) Astrea itd. 

W terminologii angielskiej tej nowej 
klasy obiektów panuje jednakże bała- 
gan przez wiele dekad. Trwają spory, któ-
ry z terminów jest najlepszy: czy minor 
planets, asteroids, czy też small planets.

Można o tym przeczytać między 
innymi w bardzo interesującym arty-
kule Davida W. Hughesa i Briana G. 
Marsdena pt. Planet, asteroid, minor 
planet: A case study in astronomical 
nomenclature (Journal of Astronomi-
cal History and Heritage Vol. 10, No1 
(2007), pp. 21–30). Według autorów 
termin minor planet pojawił się po raz 
pierwszy w 1835 r. w The Nautical Al-
manac and Astronomical Ephemeris. 
W połowie lat 50. XIX w. przenika do 
języka niemieckiego jako Kleinplanet, 
można się domyślać, że potem i do ję-
zyka polskiego jako planetka. Przeglą-
dając przedwojenne numery „Uranii”, 
znalazłam jedynie „planetoidy” i „małe 
planety”. Wydaje się, że termin „aste-
roida” nie był używany albo znacznie 
mniej chętnie używany w przedwojen-
nym środowisku astronomicznym.

Do 2006 r. termin minor pla-
net był oficjalnie przyjętym 
przez Międzynarodową Unię 
Astronomiczną określeniem 

na niekometarne małe ciała Układu Sło-
necznego. Jednakże na kongresie Unii 
w 2006 r., który odbył się w Pradze, zo-
stała stworzona nowa klasa planet kar-
łowatych, w której znalazły się między 
innymi Ceres i zdegradowany Pluton. 

Została wówczas także zmieniona ofi-
cjalna klasyfikacja: planetki (minor pla-
nets) i komety (comets) przemianowa-
no na planety karłowate (dwarf planets) 
i małe ciała Układu Słonecznego (small 
Solar System bodies). Jest to pewnie do-
bry krok, gdyż granica pomiędzy plane-
toidą i kometą ostatnio stała się mniej 
ostra. Jednak z drugiej strony nie zmie-
niono nazwy popularnej w środowisku 
witryny „IAU Minor Planet Center” bę-
dącej pod patronatem Unii.

W Polsce terminy asteroida i plane-
toida istnieją od dawna jako sobie rów-
noważne, jednakże, jak napisałam na 
początku, astronomowie zajmujący się 
dynamiką małych ciał Układu Słonecz-
nego preferują termin planetoida z po-
wodu jego znacznie większej trafności.

Reguła Titiusa-Bodego w wydaniu współczesnym
Formuła matematyczna dobrze przybliżająca średnie odległości siedmiu pla-
net (od Merkurego do Urana) i Ceres od Słońca:

odległość (w jednostkach astronomicznych) = 0,4 + (0,3 × k),

gdzie k = 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, … czyli od drugiego wyrazu k jest ciągiem 
kolejnych potęg dwójki. Czytelnik łatwo sprawdzi, że dla pierwszych ośmiu 
elementów ciągu dostajemy przyzwoite oceny odległości do Słońca dla: Mer-
kurego (k = 0), Wenus (1), Ziemi (2), Marsa (4), planety karłowatej Ceres (8), 
Jowisza (16), Saturna (32), Urana (64), ale już dla Neptuna (k = 128) i innej 
planety karłowatej, Plutona (256), otrzymujemy błędne wartości odległości. 
Do dziś zdarzają się fascynaci, którzy bawią się w poprawianie reguły, nie 
należy jej jednak przypisywać jakiejkolwiek fizycznej interpretacji. 

W trochę innej postaci niż podana wyżej, reguła została sformułowana 
w 1766 r. przez Johanna Daniela Titiusa dla sześciu znanych wówczas 
planet. Z niej wynikało, że pomiędzy Marsem i Jowiszem brakuje planety. 
Dlatego autor w 1772 r. stawia hipotezę o jej istnieniu. Johann Elert Bode, 
dyrektor Obserwatorium Berlińskiego, skutecznie popularyzuje ideę Titiusa. 
Dziś znana jest jako reguła Titiusa-Bodego.

Dr hab. Małgorzata Królikowska- 
-Sołtan jest profesorem w Centrum 
Badań Kosmicznych PAN. Zajmuje 
się dynamiką małych ciał Układu 
Słonecznego a w szczególności 
kometami długookresowymi przy-
chodzącymi z Obłoku Oorta. Na 
zdjęciu wykonanym przez p. J. Dą-
browskiego Autorka demonstruje 
podejrzanie czysty fragment jądra 
komety zbudowanego z piasku 
nadmorskiego — Piknik GeoPlanet 
w ramach Sopockich Dni Nauki 
w roku 2010.

 2 Chodziło o popularne wówczas prawo Titiusa-
-Bodego, które stało się bodźcem do poszukiwań 
„brakującej” planety.

 1 Z powodu tego ich „asteroidalnego” (gwiaz-
dowego) wyglądu, jeśli wolno mi użyć tego 
wyrażenia, przyjmę swoje własne określenie 
i nazwę je asteroidami, zastrzegając sobie jed-
nakże swobodę zmiany tej nazwy, jeśli pojawi 
się inna, lepiej wyrażająca ich naturę.
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Słoneczne misterium (III)

Przedruk za „Głosem Uczelni” nr 4/2010

małłeCOPERNICANA

Kopernik rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Krakowskim jesienią roku 1491. Miał wówczas 
ponad 18 lat. Odpowiadałoby to dzisiejszym 

wyobrażeniom o początkowym terminie podejmowania 
studiów. Wówczas na studia szli zazwyczaj znacznie młodsi 
chłopcy — 15- lub 16-letni. Tiedemann Giese (1480–1550), 
serdeczny przyjaciel Kopernika, rozpoczął studia na 
uniwersytecie w Lipsku, mając zaledwie 12 lat; udał się tam 
pod opieką krewnego, Jana Ferbera. 

Lata 1473–1491 są z braku źródeł nieznaną kartą 
w życiorysie Kopernika. Gdyby chodziło nie o osobę 
takiego formatu, to naturalnie nie zaprzątałaby ta sprawa 
wielu badaczy. Tymczasem nieomal 19 lat w życiu młodego 
człowieka to okres kształtowania się charakteru, rozwijania 
zdolności i zdobywania wiedzy. Stąd trudno się dziwić, 
że kopernikolodzy wciąż szukają nowych źródeł, próbują 
w oparciu o poszlaki stawiać hipotezy o miejscach nauki 
i o ewentualnych preceptorach młodego Kopernika. Tą 
kwestią pasjonuje się także Jeremi Wasiutyński w swej 
ostatniej książce The Solar Mystery. 

Wszyscy biografowie astronoma są zgodni, że Kopernik 
zaczął chodzić do szkoły parafialnej w Toruniu (róg ulicy 
Łaziennej i św. Janów) przy kościele św. Janów, do której 
miał co najwyżej 100–200 m od domu rodzinnego. Różnią 
się natomiast co do miejscowości, gdzie Kopernik pobierał 
dalsze nauki, czyli gdzie chodził — jak to dzisiaj mówimy 
— do gimnazjum czy liceum. W grę wchodzą miejscowości 
Chełmno, Włocławek, Toruń, a nawet Gniezno, choć co 
do tego ostatniego miejsca nauki, poza faktem, iż wuj 
Kopernika był także kanonikiem gnieźnieńskim, brak innych 
argumentów. 

Po ukończeniu szkoły parafialnej w Toruniu uczniowie 
udawali się na studia uniwersyteckie. Karol Górski 
w biografii Kopernika wyraził nawet pogląd, iż Mikołaj 
poprzestał na nauce w tej szkole i że jej poziom być 
może nie odbiegał od szkół stojących formalnie wyżej 
(szkoły katedralne, studium particulare). Znana jest 
niezbyt pochlebna opinia Henryka Strobanda (1548–1609) 
o poziomie nauczania w szkole parafialnej przy kościele 
św. Janów, co prawda z innego, późniejszego okresu. 
Pisze on, że studia prawnicze na uniwersytetach sprawiały 
mu dużo kłopotu, bo nie był do nich wystarczająco 
przygotowany. Z kolei tacy badacze jak Hans Schmauch 
i Zenon Hubert Nowak byli skłonni opowiedzieć się za 
Chełmnem, gdzie szkołę (studium particulare) prowadzili, 
przybyli tutaj z Zwolle (Holandia), Bracia Życia Wspólnego, 
kładący nacisk na naukę łaciny, ale pomijający — co osłabia 
tę koncepcję — astronomię. Poza tym w Chełmnie ksienią 

Gdzie Kopernik chodził do 
„szkoły średniej”?

w klasztorze Benedyktynek była krewna Koperników — 
Katarzyna Peckau. 

Wasiutyński wraca do argumentacji wybitnego polskiego 
kopernikologa Ludwika A. Birkenmajera, znacznie ją 
korygując, jednak opowiada się wyraźnie za Włocławkiem. 
Kopernik mieszkałby niewątpliwie w konwikcie (bursie) 
przy szkole katedralnej. Birkenmajer przypuszczał, iż po 
śmierci męża (ok. 1485 r.) wdowa Barbara Kopernikowa 
przeniosła się do domu swego brata, kanonika kujawskiego 
(od r. 1478) Łukasza Watzenrode, do Włocławka, aby jej 
synowie mogli tutaj uczęszczać do szkoły katedralnej. 
Wasiutyński uważa, iż w 1488 r. Kopernikowa albo już 
zmarła, albo wstąpiła do klasztoru. W każdym razie 
informacje o jej przeprowadzce do Włocławka wyklucza. 
Natomiast jest w wysokim stopniu przekonany, że Mikołaj 
Kopernik w latach 1488–1491 pobierał dalsze nauki we 
Włocławku. Birkenmajer swoje przypuszczenia o nauce 
astronoma w szkole katedralnej w tym mieście opierał 
przede wszystkim na fakcie posiadania przez wuja 
i protektora Kopernika, Łukasza Watzenrode, kanonikatu 
kujawskiego. Itinerarium Watzenrodego zestawione przez 
Hansa Schmaucha wykazuje jednak, że był on w ciągłych 
rozjazdach i w latach 1482–1491 (bo ten okres nas tu 
interesuje) nie mógł mieszkać na stałe we Włocławku. 
Mogło to jednak mieć miejsce wcześniej, bo odnajdujemy 
go w kancelarii biskupa kujawskiego w roku 1481 (Andrzej 
Tomczak). 

Wasiutyński odmiennie niż Birkenmajer uważa, że 
inicjatorem wysłania Mikołaja Kopernika na naukę do 
Włocławka w roku 1488 był bezpośrednio Kallimach 
i Mikołaj Wodka z Kwidzyna (o nim dalej), a nie Łukasz 
Watzenrode. Rzeczywiście we wrześniu 1488 r. Watzenrode 
wyjechał do Rzymu, aby ubiegać się o sakrę biskupią na 
Warmii, ale trudno sobie wyobrazić, aby decyzja o nauce 
siostrzeńca mogła zapaść bez jego zgody. I znów należy 
zapytać, jakie argumenty, zdaniem Wasiutyńskiego, 
przemawiają za tym, iż Kopernik był w latach 1488–1491 
uczniem studium particulare we Włocławku. Zakładając, 
iż rzeczywiście „Nicholo mio” to Mikołaj Kopernik — 
Wasiutyński uważa, że moralnym obowiązkiem Kallimacha 
było zadbanie o dalsze kształcenie swego pupila. Tak 
się złożyło, że w 1488 r. „Nicholo” wrócił z Włoch 
i w tymże roku Kallimach osiadł na kilka miesięcy, a może 
i dłużej w rezydencji biskupa kujawskiego Piotra z Bnina 
w Wolborzu. Tutaj, według relacji samego Kalimacha, 
w refektarzu zimowym prowadzili dyskusje w gronie 
humanistów nad tekstami Leo Tuscusa biskup Piotr, lekarz 
i astronom Kallimach, kanonik włocławski Mikołaj Wodka 
z Kwidzyna (Abstemius), sekretarz królewski Jan Heydecke 
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w katedrze włocławskiej 
przez Wodkę i jego ucznia 
Kopernika w roku 1490, 
kwestionowana i nawet 
ośmieszana przez Ernesta 
Zinnera, zawiera w sobie 
źródło prawdy. Wasiutyński 
pisze, że zegar pochodzi 
zapewne z XVI w., ale 
może to być rekonstrukcja 
wcześniejszej pracy. Data 
1490 i informacja o autorach 
tego dzieła nie musi być 
nieprawdziwa. Już w 
latach 1600–1603, gdy 
biskupem włocławskim był 
Jan Twardowski, wiązano 
autorstwo tego zegara 
z Kopernikiem, a więc 
przed publikacjami Galileusza, Keplera czy Brożka, które 
zapoczątkowały mit Kopernika. 

Tak więc mimo wszystko nie mamy nadal do końca 
klarownej odpowiedzi na postawione pytanie: Gdzie 
Kopernik chodził do „szkoły średniej”? — choć pojawiły się 
nowe argumenty przemawiające za Włocławkiem. 

Janusz Małłek

Szkoła parafialna w Toruniu (róg uli-
cy Łaziennej i św. Janów) — wygląd 
współczesny

Fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
St

re
ic

h(Mirica), bernardyn Gallus z Zadaru i młody wspominany 
już Maciej Drzewicki (patrz „Czy Nicholo z korespondencji 
Filipa Kallimacha to Mikołaj Kopernik?”, GU nr 3/2010). 
Abstemius, dr medycyny uniwersytetu w Bolonii, astronom 
i astrolog, pasjonował się prognostykami i zegarami 
słonecznymi. Dodajmy, że Kallimach chwalił archidiakona 
Pawła z Łyczek, w czasach posługi biskupiej tutaj Piotra 
z Bnina, za stan szkolnictwa w diecezji włocławskiej 
(A. Karbowiak). Scholastykiem przy katedrze, a więc 
nadzorcą szkoły katedralnej we Włocławku był w latach 
1472–1493 Wojciech z Księża. O poziomie nauczania 
w szkole katedralnej niewiele wiadomo. Studiowali 
tam także gdańszczanie Ferberowie, co wskazywałoby 
na atrakcyjność szkoły. Wiadomo, że kler katedralny 
z Włocławka wysyłano na dalsze studia do Krakowa i za 
granicę. 

Wasiutyński sądzi, że hipoteza Birkenmajera, że Kopernik 
był uczniem astronoma Mikołaja Wodki (Abstemius) 
w szkole katedralnej we Włocławku, jest bardzo 
prawdopodobna. Wasiutyński pisze, że nikt nie mógł lepiej 
przygotować Kopernika do studiów i zaszczepić w nim 
zainteresowań astronomicznych jak Wodka. Co ciekawe, fakt 
ten Wasiutyński negował poprzednio, nawet w II wydaniu 
biografii Kopernika. Autor nie tłumaczy bezpośrednio 
zmiany tego stanowiska. Jeśli uznał za prawdopodobne 
bliskie związki Kallimacha z Kopernikiem, to przestał 
nawet wątpić, iż tradycja o zbudowaniu zegara słonecznego 

DIALOG CZY KŁÓTNIA?
Michał Kłosiński*

Audiatur et altera pars (Niechaj zo-
stanie wysłuchana druga strona) 
— ta sentencja otwiera gruby tom 
zebranych wystąpień z konferencji 
naukowej „Tajemnica grobu Mikołaja 
Kopernika. Dialog ekspertów”, któ-
ra odbyła się w dniach 22–23 lutego 
2010 r. w Krakowie. Można by rzec, że 
było to już dawno, bo przecież mamy 
pierwszą połowę roku 2014 i nie war-
to wracać do swego czasu głośnego 
tematu związanego z okolicznościami 
odkrycia grobu astronoma Mikołaja 
Kopernika. Jednakże monografia za-
wierająca artykuły, które były tema-
tem konferencji, ukazała się dopiero 
po dwóch latach od wspomnianego 
wydarzenia. Najważniejsze, że pozy-
cja ta jest już w „obiegu naukowym”, 
bo, co zrozumiałe, publikowane w niej 
wystąpienia ekspertów z różnych 
dziedzin są oprawione pełnym apa-
ratem naukowym, tj. odwołaniami 
do cytowań, rozbudowaną bibliogra-
fią itp. Tym samym książka stanowi 
istotny element dopełniający całe 
spektrum opinii w dyskusji naukowej, 
która wybuchła po odkryciu grobu Ko-
pernika. Odkrycie to zostało ogłoszo-
ne w 2005 r. przez zespół archeologów 
pod kierunkiem prof. Jerzego Gąsow-

skiego na uroczystej sesji we From-
borku. Na kanwie poszukiwań zostały 
opublikowane m.in. dwie pozycje na-
ukowe: „Poszukiwania grobu Mikołaja 
Kopernika” (2005) oraz w późniejszym 
czasie „Grób Mikołaja Kopernika. Od-
krycie i identyfikacja” (2010). 

Od razu po ogłoszeniu odkrycia 
były formułowane liczne głosy o scep-
tycznym nastawieniu do faktu, jakoby 
z dużą pewnością odkryto szczątki 
astronoma. Sam używam formuły 
„odkrycie grobu Kopernika”, ale trze-
ba przyznać, że fakt ten bardzo głę-
boko osiadł w naszej świadomości. 
W nauce natomiast, a jest ona wtedy 
najbardziej „żywotna”, pojawiają się 
często wątpliwości, które powinny być 

rozstrzygane po wnikliwie przeprowa-
dzonym procesie badawczym. Tym 
samym dyskusja o prawomocności 
sądu, iż mamy do czynienia z odkry-
ciem prawdziwych szczątków Koper-
nika jest w ostatnich latach w Polsce 
jedną z ważniejszych debat ogniskują-
cych w sobie ważne problemy związa-
ne z jakością i sposobem prowadzenia 
badań naukowych. Nie są to może 
tematy dostarczające odpowiedzi na 
pytanie, jak powinno funkcjonować 
szkolnictwo wyższe i nauka akademic-
ka w naszym kraju, ale odnoszą się do 
jednej z ważniejszych kwestii, którymi 
interesuje się nauka, a mianowicie jak 
wyglądała prawda materialna w cza-
sach minionych. Chociażby z tego 
względu warto sięgnąć po tę książkę, 
aby wczytać się w głosy uczonych rów-
nież wyrażających wątpliwości, nie 
tyle co do celu prowadzenia poszuki-
wań szczątków Mikołaja Kopernika, 
ile do głoszenia stuprocentowej pew-
ności, że mamy do czynienia z faktem 
odkrycia szczątków należących do wy-
bitnego astronoma. 

„Tajemnica grobu Mikołaja 
Kopernika. Dialog ekspertów”  

red. Michał Kokowski 
Copernicus Center, Kraków 2012

* Autor pracuje w Domu Mikołaja Kopernika, 
dziale Muzeum Okręgowego w Toruniu
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Porównanie rozmiarów najbardziej 
masywnej planetoidy z Pasa Głównego 
Westy i innych planetoid objętych 
badaniami misji kosmicznych

Westa  
i inne

(4) Westa
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(21) Lutetia

(253) Matylda

(243) Ida i Daktyl

(433) Eros

(951) Gaspra

(2867) Šteins

(25143) Itokawa
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Ciekawe strony internetowe…

Astronomia  
dla każdego  
w Dolinie Krzemowej
Dziś zapraszam na salę wykładową. Znany zapewne wielu 
naszym czytelnikom serwis YouTube udostępnił pod adresem 
http://www.youtube.com/user/SVAstronomyLectures 
dwadzieścia dziewięć popularnych wykładów poświęconych 
astronomii. Całość projektu nosi nazwę Silicon Valley 
Astronomy Lectures i jest wspólnym przedsięwzięciem 
NASA Ames Research Center, Foothill College Astronomy 
Program, SETI Institute i Astronomical Society of  the 
Pacific. Moderatorem całości jest  znany już z obecnej 
rubryki Andrew Franknoi z Foothil College. Pośród 
prelegentów mamy szereg wybitnych naukowców, tematyka 
jest też różnorodna — poczynając od Układu Słonecznego 
a kończąc na inflacji, wszechświatach wielokrotnych czy 
problemie życia we Wszechświecie.

Ciekawe są liczby odsłon poszczególnych wykładów, 
czasem mówi to więcej o oczekiwaniach odbiorców niż 
o rzeczywistej wartości trwającego zwykle około półtorej 
godziny (wraz z dyskusją) wykładu. Przykładem jest 
ponad 50 tys. widzów wykładu o ostatnich wynikach misji 
Kepler, podczas gdy również bardzo ciekawy wykład na 
temat stabilności Układu Słonecznego (przy okazji — 
podobnych problemów możemy się spodziewać również 
i dla pozaziemskich układów planetarnych) obejrzało tylko 
około 900 osób.

Filmy zapisane w różnych rozdzielczościach są czytelne. 
Dla osób używających komputerów firmy Apple lub 
programu iTunes wykłady są dostępne również pod 
adresem https://itunes.apple.com/us/itunes-u/silicon-
valley-astronomy-lecture/id431445898 — cała seria liczy 
w tym wypadku 36 wykładów.

Roman Schreiber
Patron medialny

urania.pta.edu.pl

Patroni książki:

POLSKIE  
TOWARZYSTWO  

ASTRONOMICZNE

POLSKIE  
TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW  
ASTRONOMII

KOSMOS
ZOBACZ

NA WŁASNE

OCZY

Czy można doświadczalnie  
stwierdzić, że Ziemia jest kulą?

•
 Naucz się rozpoznawać planety  

na niebie i zaobserwuj ich ruch
•

Zapraszamy do fascynującej  
podróży wokół Ziemi!



35Urania2/2014

W skrócieorion.pta.edu.pl

Oddział PTMA w Szczecinie 
W styczniu tego roku powołano do życia 
kolejny oddział Polskiego Towarzystwa Mi-
lośników Astronomii, tym razem w Szczeci-
nie. Spotkanie założycielskie miało miejsce 
18 stycznia 2014 r. przy al. Piastów, w sali 
seminaryjnej Instytutu Fizyki Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologiczne-
go. Zarząd Główny PTMA uchwałą z dnia 
24 lutego 2014 r. powołał oddział do dzia-
łania. 

PTMA Szczecin bardzo aktywnie i inten-
sywnie działa na terenie Szczecina. 2 mar-
ca 2014 r. odbyły się pierwsze publiczne 
obserwacje Jowisza, które odbiły się gło-
śnym echem w lokalnych i ogólnopolskich 
mediach. Członkowie oddziału przywrócili 
również do stanu funkcjonalnego kopułę 
obserwacyjną w budynku ZUT, uszkodzoną 
kilkanaście lat temu. To właśnie zbudowa-
nie w pełni zrobotyzowanego obserwato-
rium w tej lokalizacji jest głównym celem 
działań PTMA Szczecin w bieżącym roku. 

Szczeciński oddział organizuje również 
lekcje astronomii dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych, gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych, poszerza 
swoją wiedzę na prelekcjach tematycz-
nych, a także aktywizuje swoich członków, 
tworząc grupy tematyczne. Obecnie działa-
ją trzy grupy: obserwatorzy gwiazd zmien-
nych, astrofotografowie oraz obserwatorzy 
Słońca.

PTMA Szczecin można obserwować na 
stronach www.astronomia.szczecin.pl
www.facebook.com/szczecin.astronomia 

Marcin Biskupski

Nowy adres portalu „Uranii”
Internetowy portal „Uranii” zmienił ad-

res na łatwiejszy do zapamiętania. Od teraz 
najświeższe wiadomości z badań Kosmosu 
znajdziemy, wpisując w przeglądarce inter-

netowej www.urania.edu.pl. Oprócz astro-
nomicznych wiadomości portal zawiera 
także wiele innych materiałów, w tym m.in. 
cyfrowe archiwum „Uranii” z zeskanowa-
nymi starszymi numerami naszego czaso-
pisma. Poprzedni adres portalu „Uranii” 
nadal funkcjonuje i automatycznie prze-
kierowuje czytelnika na nowy. Portal „Ura-
nii” poszukuje także współpracowników, 
szczegóły w ogłoszeniu na stronie 61.

(kc)

10 lat Polskiej Sieci Bolidowej
W dniach 20–22 lutego br. w Centrum 

Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika 
w Warszawie miało miejsce seminarium 
Pracowni Komet i Meteorów (PKiM). Szcze-
gólnego charakteru seminarium nadawa-
ła okrągła, dziesiąta rocznica utworzenia 
Polskiej Sieci Bolidowej (Polish Fireball 
Network, PFN). Jest to obecnie główny pro-
jekt realizowany przez PKiM. W ramach 
PFN działa obecnie 20 stacji, w których 
znajduje się 50 kamer wideo i dwa cyfrowe 
aparaty fotograficzne. W każdym roku sieć 

rejestruje około 40 tys. meteorów, a dla 
ponad 6000 z nich udaje się dokładnie 
wyznaczyć ich trajektorie przelotu w at-
mosferzę i orbity wokółsłoneczne. Niektóre 
zaobserwowane zjawiska dają szanse na 
spadek meteorytu.

Z referatu obecnego szefa PKiM, dra 
Arkadiusza Olecha, można było dowiedzieć 
się nie tylko o historii sieci, ale i o jej obec-
nym statusie, najciekawszych wynikach 
i perspektywach dalszego rozwoju. Per-
spektywy rysują się całkiem ciekawie, a to 
za sprawą dużego grantu, który udało się 
uzyskać w ostatnim konkursie Narodowe-
go Centrum Nauki.

(jd)

Uczestnicy seminarium w CAMK-u. Fot. Mariusz „Marand” Wiśniewski

Robot wywalczył kosmiczną 
nagrodę dla gimnazjalistów

Drużyna nastoletnich inżynierów w skła-
dzie: Tomasz Cienkowski z Tłuchowa, Ju-
lian Molski z Poznania, Agnieszka Osińska 
z Torunia, Mateusz Sieniawski z Olsztyna, 
Zofia Sorbjan z Warszawy to finaliści II edy-
cji konkursu ASTROBOT, który zakończył 
się w 23 marca 2014 r. w warszawskim 
Centrum Nauki Kopernik. Zwycięski ze-
spół pojedzie latem na wyprawę za koło 
podbiegunowe — do miejscowości Andøya 
w Norwegii. Polscy uczniowie odwiedzą 
tam bazę rakietową Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA).

(kc)

Finaliści konkursu ASTROBOT
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Najstarsza gwiazda,  
która narodziła się tuż 
po Wielkim Wybuchu

Grupa naukowców z Australian Natio-
nal University (ANU) odkryła najstarszą 
znaną gwiazdę we Wszechświecie. Na-
rodziła się ona 13,7 mld lat temu, czyli 
krótko po Wielkim Wybuchu, jako gwiaz-
da drugiej generacji, wkrótce po tym, gdy 
eksplodowały pierwsze gwiazdy jako su-
pernowe. Odkrycie pozwala astronomom 
po raz pierwszy zbadać skład chemiczny 
pierwotnych gwiazd. Dzięki temu dowiemy 
się, jakie warunki panowały na początku 
Wszechświata.

Gwiazda została odkryta teleskopem 
SkyMapper należącego do ANU stoją-
cego w Siding Spring Observatory. Tele-
skop ten, w ramach 5-letniego projektu 
sporządzenia pierwszej cyfrowej mapy 
nieba południowego ma również za za-
danie poszukiwać starych gwiazd. Nowo 
odkryta staruszka znajduje się około 
6000 lat świetlnych od Ziemi (ok. 2 kpc, 
czyli w naszej Galaktyce), jest widoczna 
w konstelacji Hydrus (Wąż Wodny) na nie-

W samym centrum najstarsza znana gwiazda 
SMSS J031300.36-670839.3 Źródło: Digital 
Sky Survey

bie południowym jako obiekt o wielkości 
14,7 mag. 

Jest to, bagatela, jedna z 60 mln 
gwiazd sfotografowanych przez SkyMap-
pera w pierwszym roku jego działania. 
Trochę to przypomina poszukiwanie igły 
w stogu siana, ale jest dużo łatwiejsze 
dzięki unikalnym możliwościom SkyMap-
pera, który został tak zaprojektowany, by 
znajdować gwiazdy o małej zawartości że-
laza. Wśród 60 mln przebadanych widm 
szukano obiektów o niskiej zawartości 
pierwiastków ciężkich. Wyselekcjonowa-
ną próbkę „podejrzanych” obiektów ob-
serwowano teleskopem Magellana. Od-
kryta gwiazda zawiera 10 mln razy mniej 
żelaza niż nasze Słońce — to najuboższa 
w żelazo znana gwiazda. To zakwalifiko-
wało ją jako gwiazdę drugiej generacji.

Odkrycie najstarszej gwiazdy zostało 
potwierdzone przez teleskop Magellana 
w Chile. Gwiazda otrzymała oznaczenie 
SMSS J031300.36-670839.3 (w skrócie 
SM0313). Tak naprawdę nie wiadomo, 
ile lat ma SM0313, ale przynależność do 
obiektów 2. generacji czyni ją niemal „tak 
starą jak Wszechświat”.

Pierwsze gwiazdy żyły szybko i umierały 
młodo. Były dziesiątki — setki razy masyw-
niejsze niż nasze Słońce. Nie przetrwały 
do naszych czasów. Gwiazda SM0313 na-
leży do drugiej generacji gwiazd, których 
masa jest rzędu masy naszego Słońca lub 
nawet nieco mniejsza, za to długość ich 
życia rozciąga się na ponad 13 miliardów 
lat.

Do zbudowania gwiazdy podobnej do 
Słońca są potrzebne wodór i hel pocho-
dzące z Wielkiego Wybuchu oraz duża 
ilość żelaza — mniej więcej tyle co 1000 
razy masa Ziemi. W przypadku nowo od-
krytej starej gwiazdy żelaza jest bardzo 
mało, jego masa odpowiada zaledwie 
asteroidzie o wielkości Australii, nato-
miast widmo wskazuje na bardzo dużą 

zawartość węgla (rys. niżej). Taki skład 
sugeruje, że nasza staruszka powstała 
z materii gwiazdy pierwotnej o masie oko-
ło 60 mas Słońca.

Skład chemiczny mówi nam bardzo 
dużo o tym, jak ewoluowały i umierały 
pierwsze gwiazdy we Wszechświecie. Do-
tychczas uważano, że pierwotne gwiazdy 
umierały w wyniku bardzo gwałtownej 
eksplozji, która prowadziła do rozrzuce-
nia żelaza na stosunkowo duże obszary. 
Jednak skład chemiczny nowo odkrytej 
gwiazdy wskazuje, że były to głównie lżej-
sze pierwiastki, takie jak węgiel i magnez, 
natomiast nie było tam żelaza. W odkrytej 
gwieździe jest ponad 1000 razy więcej 
węgla niż żelaza. Wysunięto więc teorię 
formowania gwiazd konkurencyjną w sto-
sunku do obecnie obowiązującej. 

Jeśli odkryta gwiazda powstała z ma-
terii bogatej w węgiel a ubogiej w żelazo, 
to być może energia wybuchu pierwotnej 
gwiazdy była znacznie mniejsza niż do 
tej pory sądzono. W czasie tego niezbyt 
silnego wybuchu pierwsze gwiazdy odrzu-
cały jedynie zewnętrzne warstwy bogate 
w węgiel, a żelazo znajdujące się w jądrze 
gwiazdy pozostało tam, nie uległo rozpro-
szeniu w ośrodku. Gwiazda uległa znisz-
czeniu, ale jej jądro pochłonęła czarna 
dziura powstała na skutek wybuchu.

Badanie gwiazd 2. generacji pozwala 
wnioskować na temat ewolucji ich po-
przedników i posłużyć do wyjaśnienia 
rozbieżności między tym, co obserwujemy 
a przewidywaniami teorii Wielkiego Wybu-
chu.

Odkrycie zostało opisane na łamach 
czasopisma Nature: A single low-en-
ergy, iron-poor supernova as the 
source of metals in the star SMSS 
J031300.36−670839.3 

Hubert Siejkowski 
Źródło: sciencedaily.com

Dr Stefan Keller, kierownik badań nad naj-
starszą gwiazdą, przy teleskopie SkyMapper. 
Źródło: Image courtesy of The Australian Na-
tional University

W widmie SMSS J031300.36-670839.3 trudno dostrzec jakiekolwiek linie absorpcyjne. Dobrze 
widać jedynie linie wodoru oraz węgla na 4300 Å oraz linie pochodzące z ziemskiej atmosfery 
na 5800 Å i 6300 Å (powstałe na skutek przechodzenia światła przez atmosferę Ziemi). Źródło: 
Anna Frebel
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Przełomowy okres  
w ewolucji galaktyk
We Wszechświecie znanych jest wiele 
procesów, które mogą wpływać na morfo-
logię galaktyki w trakcie jej życia. Uważa 
się, że procesy te różniły się ze względu 
na kosmiczną epokę głównie z powodu 
środowiska, w jakim znajdowała się galak-
tyka. W cieplejszym i gęstszym wczesnym 
Wszechświecie (co odpowiada dużym 
przesunięciom ku czerwieni) ewolucja ga-
laktyk była zdominowana przez zderzenia, 
oddziaływania z innymi galaktykami oraz 
materią międzygalaktyczną. Procesy te są 
bardzo gwałtowne, dynamiczne i szybkie.  
Natomiast w późnym Wszechświecie 
(małe przesunięcia ku czerwieni) zderze-
nia są bardzo rzadkie i zachodzą głównie 
w gromadach galaktyk. W tym czasie ga-
laktyki ewoluują powoli przede wszystkim 
w wyniku wewnętrznych procesów. Uważa 
się, że ten spokojny okres rozwoju prowa-
dzi do powstawania stabilnych dysków 
galaktycznych, w których naturalnie mogą 
rozwinąć się poprzeczki. Dzięki poprzecz-
kom jest możliwa redystrybucja momentu 
pędu i skierowanie gazu w stronę centrum 
galaktyki.

Stosunek ilości galaktyk dyskowych 
posiadających poprzeczkę do tych, które 
jej nie posiadają, jest nazywany frakcją 
poprzeczek. W naszym bliskim otoczeniu 
frakcja ta wynosi około 50%. Zrozumienie, 
czy i jak zmieniał się ten stosunek w trak-
cie ewolucji Wszechświata, jest ważne dla 
określenia procesów, które dominowały 
rozwój galaktyk we wczesnym Wszech-
świecie, oraz od którego momentu galak-
tyki ewoluują głównie w wyniku wewnętrz-
nych procesów.

Do zbadania ewolucji galaktyk naukow-

cy wykorzystali jedne z pierwszych wyników 
projektu Galaxy Zoo Hubble, który do pra-
cy nad klasyfikacją galaktyk ze względu 
na ich morfologię zaprasza wolontariuszy 
z całego świata. Chętni mają  za zadanie 
określić typ galaktyk, które są widoczne 
w danych pochodzących z przeglądu HST-
COSMOS i znajdują się na przesunięciu 
ku czerwieni równym około z = 1. Próbka 
składa się z bardzo dużej liczby obiektów 
(największa do tej pory) i dzięki możliwo-
ściom przeglądu HST-COSMOS możemy 
ujrzeć, jak ewoluuje frakcja poprzeczek ze 
względu na kosmiczną epokę. 

Rysunki 1 i 2 przedstawiają wyniki tych 
badań, które pokazują, że frakcja poprze-
czek spadła o około 15% w trakcie 4 mld 
lat. Ekstrapolując ten wynik na dalsze od-
ległości (czyli większe wartości przesunię-
cia ku czerwieni), dojdziemy do momentu, 
w którym frakcja poprzeczek spada do 
zera, sugerując punkt w czasie, w którym 
zmienił się rodzaj ewolucji dysków galak-
tycznych z bardzo gwałtownych zderzeń do 
spokojnych wewnętrznych procesów. Przy-
szłe obserwacje galaktyk na tym przesunię-
ciu ku czerwieni są konieczne, aby potwier-
dzić, czy te przewidywania są poprawne.

Dodatkowo naukowcy również przy- 
jrzeli się, jak ewolucja frakcji poprzeczek 
zależy od masy galaktyki. Okazało się, że 
największy spadek współczynnika jest wi-
doczny w masywnych galaktykach (rys. 2). 
Wynik ten pokazuje, że frakcja poprzeczek 
ewoluuje znacznie wolniej dla mniej ma-
sywnych galaktyk, sugerując tym samym, 
że ich rozwój jest zdominowany przez inne 
procesy. Możliwe, że formowanie się po-
przeczek w przypadku małomasywnych 
galaktyk jest zakłócane działaniem innych 
procesów lub poprzeczki w nich powstają-
ce są zupełnie innego typu.

Taki rodzaj ewolucji galaktyk był już 
rozważany w przypadku analogicznych 
obserwacji dla pobliskiego Wszechświa-
ta. Potwierdzenie tego wyniku na dalszych 
przesunięciach ku czerwieni, które było 
możliwe dzięki przeglądowi HST-COSMOS, 
pozwala przypuszczać, że faktycznie coś 
za tym musi się kryć. Konieczne są dalsze 
obserwacje, ale również silne wsparcie ze 
strony naukowców zajmujących się mode-
lowaniem i  symulacjami numerycznymi 
ewolucji galaktyk.

Artykuł Galaxy Zoo: an independent 
look at the evolution of the bar fraction 
over the last eight billion years from 
HST-COSMOS jest dostępny na arXiv.org  
Na jego pierwszej stronie widnieje adno-
tacja mówiąca, że „publikacja była moż-
liwa dzięki udziałowi w projekcie Galak-
tyczne Zoo ponad 85 000 wolontariuszy”. 
Na stronie http://authors.galaxyzoo.org  
znajdują się indywidualne podziękowania.

Hubert Siejkowski
Źródło: astrobites.org 

Galaktyka z poprzeczką na przesunięciu ku 
czerwieni z = 0,979, którą zaobserwowano 
w ramach przeglądu HST-COSMOS

Rys. 2. Ewolucja frakcji poprzeczek a przesunięcie ku czerwieni ze 
względu na masę galaktyki. Kolorem niebieskim oznaczono galaktyki 
mało masywne, czarnym o średniej masie a czerwonym galaktyki ma-
sywne. Zielony obszar przedstawia przewidywania wynikające z symula-
cji ewolucji współczynnika frakcji poprzeczek. Źródło: Melvin et al. 2014

Rys. 1. Wykres przedstawia zmianę frakcji poprzeczek ze względu 
na przesunięcie ku czerwieni. Punkty reprezentują średnią wartość 
współczynnika dla całej próbki, natomiast linia ciągła jest liniowym 
dopasowaniem. Szary obszar określa średnią niepewność wyznaczo-
nej wartości współczynnika. Źródło: Melvin et al 2014
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Dimetylonaftalen  
wszystko wyśledzi
Obszary wysokich temperatur oraz wyso-
kiego ciśnienia mogą powstawać w prze-
strzeni kosmicznej w miejscach, gdzie 
wybuchają gwiazdy, czy też w miejscach 
oddziaływań komet i meteorytów. Na-
ukowcy z Imperial College w Londynie 
opracowali metodę analizy ciśnienia, 
jakie wywierane jest na małe próbki ma-
teriału organicznego, które mogły zostać 
wyrzucone z umierających gwiazd. Ucze-
ni zbadali jeden z rodzajów węglowodoru 
aromatycznego o nazwie dimetylonafta-
len. Związek ten powinien umożliwić iden-
tyfikację gwałtownych wydarzeń z historii 
Wszechświata. 

Próbki dimetylonaftalenu występują 
w meteorytach. Wcześniej naukowcy mie-
li tylko możliwość zbadania, w jaki sposób 
oddziałuje na nie ciepło. Teraz badacze 
twierdzą, że zastosowana metoda pozwa-
la określić czas, kiedy cząsteczki dimety-
lonaftalenu doświadczyły działania wyso-
kiego ciśnienia. 

Dr Wren Montgomery, jeden z autorów 
opublikowanego artykułu, podkreśla, że 
możliwość wykrycia działania wysokiego 
ciśnienia ma ogromne znaczenie dla po-
znawania warunków, w jakich tworzyły się 
Układ Słoneczny i Wszechświat. Dimetylo-
naftaleny stanowią doskonałe barometry 
i termometry. 

Badanie przeprowadzone przez 
naukowców polegało na wywieraniu 
wysokiego ciśnienia na próbkę szero-
kości włosa ludzkiego wykonanej z di-
metylonaftalenu i obserwowaniu zmiany 
w strukturze molekularnej związku. Ko-
lejny etap badań będzie wykorzystywać 
analizy laboratoryjne, w ramach których 
naukowcy zbadają inne rodzaje węglowo-

dorów aromatycznych, poddając je dzia-
łaniu ciśnienia, jakiego doświadczyłyby 
w przestrzeni kosmicznej.

Dimetylonaftalen nie zawsze musiał 
być obecny w próbkach skalnych, więc na-
ukowcy twierdzą, że ważne jest, aby stwo-
rzyć kompleksowy katalog wszystkich 
węglowodorów aromatycznych. Badacze 
mają nadzieję, że katalog zostanie wyko-
rzystany do badania Marsa. Badanie or-
ganicznych substancji na Czerwonej Pla-
necie może przyczynić się do ujawnienia 
informacji, czy substancje te są wynikiem 
procesów generowanych przez dawne or-
ganizmy żywe. 

Alicja Wierzcholska

Promieniowanie X dyktuje 
warunki, czyli wszystko zależy 
od czarnych dziur

Na łamach czasopisma Nature opubli-
kowano wyniki symulacji, które pokazują, 
że czarne dziury, utworzone z pierwszych 
gwiazd we Wszechświecie, ogrzewały gaz 
w przestrzeni kosmicznej znacznie póź-
niej, niż dotychczas sądzono. 

Po Wielkim Wybuchu Wszechświat 
się ochładzał, a protony i neutrony mogły 
tworzyć neutralny wodór. Przez kilkaset 
milionów lat pierwotny wodór się chłodził. 
W końcu powstały pierwsze gwiazdy, ga-
laktyki i czarne dziury. Ich promieniowanie 
z zakresu X ogrzewało pierwotny wodór, 
zaś z zakresu UV jonizowało go. Uważamy, 
że Wszechświat został zjonizowany około 
miliarda lat po Wielkim Wybuchu, a zanim 
to nastąpiło, został on ogrzany.

Nowe obserwacje i symulacje poka-
zują coś innego. Astronomowie obser-
wują odległą nam, nawet o miliardy lat, 
przeszłość. Światło z odległych obiektów 
potrzebuje sporo czasu, aby dotrzeć do 

Ziemi. Właśnie dzięki temu 
badacze mogą patrzeć na 
tyle daleko, aby zobaczyć 
gwiazdy takimi, jakie były we 
wczesnym Wszechświecie. 
Na podstawie obserwacji 
poprawiono model, w któ-
rym źródłem promieniowa-
nia X są układy znane jako 
„czarne dziury binarne”. 
To pary gwiazd, w których 
większa kończy swój żywot 
w wybuchu supernowej, 
a pozostałością po eksplozji 
jest właśnie czarna dziura. 
Gaz z gwiazdy towarzysza 
jest wyciągany w kierunku 
czarnej dziury i może stać 
się emiterem promieniowa-
nia X.

Wyniki symulacji poka-
zują, że pierwotny neutral-

ny wodór ogrzewał się znacznie wolniej 
niż wcześniej uważano. Wykorzystując 
obserwacje pobliskich czarnych dziur bi-
narnych, poprawiono model, który teraz 
preferuje emisję o wysokiej energii X (po-
przedni faworyzował niskoenergetyczny 
zakres promieniowania X). Wysokoener-
getyczne promieniowanie X propaguje 
się dalej niż promieniowanie o mniejszej 
energii, zanim zostanie zaabsorbowane 
przez gaz, a wówczas wodór jest ogrzewa-
ny bardziej jednorodnie. Jednocześnie, co 
nie jest oczywiste, mniej energii promie-
niowania przechodzi do materii. Wiąże się 
to z ekspansją Wszechświata.

Promieniowanie X bardzo dobrze 
ogrzewa ośrodek, ale słabo go jonizuje. 
To promieniowanie UV sprawia, że wodór 
w ośrodku międzygalaktycznym jest dziś 
zjonizowany. Poprawiono model promie-
niowania X, ale model promieniowania 
w zakresie UV został bez zmian, co ozna-
cza, że UV rozpoczyna proces jonizacji 
ośrodka (tzw. rejonizacji lub wtórnej joni-
zacji, bo po raz drugi składniki wodoru — 
proton i elektron — będą rozdzielone), gdy 
wodór jest nadal chłodny. 

Dotąd uważano, że ogrzewanie 
Wszechświata nastąpiło bardzo wcze-
śnie. Naukowcy pokazali, że dokładny 
obraz tego, kiedy ogrzewanie następowa-
ło, zależy od precyzji wyznaczenia energii 
obserwowanego promieniowania rentge-
nowskiego z czarnych dziur binarnych. 

Aby móc prowadzić obserwacje radio-
we wodoru we wczesnym Wszechświecie 
i śledzić proces rejonizacji, są budowane 
kolejne sieci radioteleskopów (LOFAR, 
SKA, PAPER, HERA). Wiadomo, że sygnał 
będzie mocno zanieczyszczony przez inne 
źródła i trudny do identyfikacji. Jednak 
kilka charakterystycznych cech pozwo-
liłoby zidentyfikować neutralny wodór 
i śledzić kolejne etapy jego jonizacji, a co 
za tym idzie, zrozumieć ewolucje źródeł 
jonizujących: pierwszych gwiazd, galaktyk 
i czarnych dziur. Jeśli wodór został ogrza-
ny przez promieniowanie X w sposób bar-
dziej jednorodny, dużo trudniej będzie zi-
dentyfikować te charakterystyczne cechy. 
Jednocześnie dzięki tym badaniom moż-
na nieco zmodyfikować działania obec-
nych i przyszłych instrumentów, których 
zadaniem jest wykrycie sygnału neutral-
nego wodoru.

Wyniki symulacji wskazują, że radiote-
leskopy mogą zostać również wykorzysta-
ne do bezpośredniego zaobserwowania 
kosmicznego ogrzewania dokonanego 
przez wczesne czarne dziury. Promienio-
wanie radiowe odległego neutralnego wo-
doru pozwoli pośrednio badać, jak for-
mowały się pierwsze gwiazdy, które nie 
dotrwały do naszych czasów.

Alicja Wierzcholska, Karolina Zawada
Cassiopeia A – pozostałość po wybuchu supernowej. Źródło: 
NASA/JPL-Caltech/CXC/SAO
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Teleskop Hubble’a sfoto- 
grafował rozpad planetoidy
Astronomom udało się za pomocą Ko-
smicznego Teleskopu Hubble’a sfoto-
grafować rozpad planetoidy na dziesięć 
fragmentów. To pierwszy taki przypadek, 
do tej pory rejestrowano jedynie rozpady 
komet.

Obiekt, który ulega właśnie dezinte-
gracji, nosi oznaczenie P/2013 R3. Po 
raz pierwszy dostrzeżono go 15 września 
2013 r. w ramach przeglądów nieba Ca-
talina oraz Pan-STARRS. Kolejne obser-
wacje przeprowadzono już większym 
teleskopem: 10-metrowym Teleskopem 
Kecka pracującym na Manua Kea na Ha-
wajach. Okazało się wtedy, że mamy do 
czynienie nie z pojedynczą planetoidą, 
ale trzema fragmentami poruszającymi 
się razem. Dodatkowo widoczna była pyło-
wa otoczka, o rozmiarze porównywalnym 
z wielkością Ziemi.

Badacze skierowali na interesujący 
obiekty oczy Kosmicznego Teleskopu Hu-
bble’a (HST). Dzięki obserwacjom spoza 
ziemskiej atmosfery uzyskano zdjęcia 
w lepszej rozdzielczości i okazało się, że 
widać dziesięć fragmentów planetoidy. 
Na dodatek każdy z fragmentów ciągnie 
za sobą niczym kometa pyłowy warkocz. 
Rozmiary czterech największych skał 
oceniono na 200 m. Dzięki obserwacjom 
z HST udało się także określić, że frag-
menty oddalają się od siebie z prędkością 
1,5 km/h. Naukowcy ustalili również, że 
rozpad planetoidy musiał rozpocząć się 
na początku 2013 r.

Przyczyn rozpadu może być kilka. Na 
przykład mogła nastąpić kolizja z inną 
planetoidą; tę hipotezę badacze jednak 
odrzucają, bowiem w takim przypadku 
część pyłu powinna poruszać się znacznie 
szybciej, niż to jest obserwowane. Druga 
z możliwości to rozpad pod wpływem ci-
śnienia wytworzonego przez sublimację 
lodu zawartego wewnątrz obiektu, na sku-
tek rozgrzewania. Jednak planetoida jest 
zbyt zimna, aby taki proces był odpowied-
nio efektywny.

Jako najbardziej prawdopodobną przy-
czynę zespół kierowany przez Davida Je-

witta z UCLA (USA) wskazuje dezintegra-
cję na skutek działania siły odśrodkowej 
w efekcie spowalniania tempa obrotu 
planetoidy. Spowalnianie jest powodowa-
ne efektem YORP: gdy planetoida absor-
buje światło słoneczne, później następuje 
emisja w formie ciepła. Kiedy obiekt ma 
kształt nieregularny, to różne części pla-
netoidy emitują więcej ciepła niż inne, 
a efektem tego jest niewielka, ale nie-
ustanna zmiana momentu obrotowego 
i spowalniania obrotu ciała.

Taką przyczynę dezintegracji planeto-
id rozważano już od kilku lat, ale po raz 
pierwszy udało się uzyskać obserwacje, 
które są poważnym argumentem, że tak 
rzeczywiście może być. Jednak sam efekt 
YORP nie wystarczył na rozczłonkowanie 
planetoidy. Struktura obiektu musiała być 
już wcześniej naruszona poprzez dawne 
kolizje, które jednak nie spowodowały 
bezpośredniego zniszczenia ciała. Być 
może planetoida P/2013 R3 sama po-
wstała w efekcie kolizji jakiegoś większe-
go obiektu, co mogło nastąpić kilka miliar-
dów lat temu.

Krzysztof Czart

Chariklo — pierwsza  
planetoida z pierścieniami
Obserwacje zakrycia gwiazdy przez plane-
toidę doprowadziły do zupełnie nieocze-
kiwanego odkrycia — systemu pierścieni 
wokół planetoidy! Prawie każdy słyszał 
o pierścieniach Saturna, a wielu uważa 
je z jeden z najpiękniejszych widoków 
w Kosmosie. Znacznie słabsze pierścienie 
mają też Jowisz, Uran i Neptun i na tym 
lista w Układzie Słonecznym właściwie się 
kończy. U żadnego mniejszego obiektu ich 
nie dostrzeżono.

Najnowsze odkrycie międzynarodowe-
go zespołu naukowców zmienia ten obraz, 
dodając do listy posiadaczy pierścieni pla-
netoidę (10199) Chariklo. Obiekt ten na-
leży do grupy centaurów, czyli małych ciał 
obiegających Słońce pomiędzy orbitami 
Saturna i Urana. Unikalną cechą centau-
rów jest swoista dwoistość — mają cechy 
zarówno planetoid, jak i komet. Chariklo 
wydaje się być bardziej planetoidą, a przy-

najmniej do tej pory nie odnotowano w jej 
przypadku aktywności typu kometarnego.

Badacze z olbrzymiego zespołu złożo-
nego z aż 64 naukowców, kierowanego 
przez Felipe Braga-Ribas z Brazylii (Ob-
servatório Nacional/MCTI, Rio de Janeiro), 
wcale nie zamierzali odkryć pierścieni pla-
netoidy. Ich celem były obserwacje zakry-
cia gwiazdy przez Chariklo, przewidywane 
na 3 czerwca 2013 r. Zakrycie można było 
obserwować z Ameryki Południowej i tam 
też przeprowadzono sporą kampanię ob-
serwacyjną z siedmiu obszarów.

W efekcie przeprowadzonych obser-
wacji udało się określić kształt 250-kilo-
metrowej planetoidy. Zakrycie gwiazdy 
UCAC4 248-108672 przebiegło jednak 
w dość nieoczekiwany sposób. Otóż na 
kilka sekund przed i na kilka sekund po 
głównym zakryciu jasność gwiazdy na mo-
ment spadła, co jest dowodem na to, że 
coś pobliżu planetoidy blokowało światło. 
Tym czymś okazał się system pierścieni.

Co więcej, udało się nawet określić 
rozmiary pierścieni. Jeden ma grubość 
7 km, a drugi 3 km, a od siebie są od-
dzielone przerwą o wielkości 9 km. Nie 
wiadomo, jak powstały, według jednej 
z hipotez wykształciły się z materiału po-
zostałego po kolizji, a ich obecny kształt 
to skutek oddziaływań jednego lub wię-
cej małych księżyców. Sugeruje to, że 
w pobliżu Chariklo czeka na odkrycie 
przynajmniej jeden księżyc.

Pierścienie nazwano nieoficjalnie 
Oiapoque oraz Chuí od 
dwóch rzek płynących na 
północnych i południo-
wych krańcach Brazylii. 
Oficjalne nazwy zostaną 
nadane później przez 
Międzynarodową Unię 
Astronomiczną (IAU), przy 
uwzględnieniu reguł na-
zewnictwa obiektów nie-
bieskich.

Krzysztof Czart
Źródło: Nature / ESO

Seria zdjęć planetoidy P/2013 R3, która ulega właśnie dezintegracji. Wykonano je w 2013 roku za pomocą 
Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Źródło: NASA/ESA/D. Jewitt (UCLA)

Artystyczna wizja przedstawia, jak z po-
wierzchni planetoidy Chariklo może wyglądać 
system pierścieni. Źródło: ESO/L. Calçada/
Nick Risinger (skysurvey.org)
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Trzy poziomy wystawców, 
mnóstwo sprzętu i gadżetów, 
uniwersyteckich kursów, 
wydawnictw branżowych, dwa 

dni interesujących mówców, tematów 
i dużo śmiechu. Potrzeba było 
licznych tea break, by zaczerpnąć 
oddechu. 

Londyn przywitał mnie dość 
niegościnnie sparaliżowanym 
miastem i siąpiącym deszczem. Już 
na lotnisku trzeba było odstać swoje 
w długiej kolejce do autobusu, by 
dostać się do centrum królewskiej 
stolicy. Słowa, które padały z ust 
wielu sfrustrowanych londyńczyków, 
nie miały nic wspólnego z dobrymi 
manierami. Pracownicy metra ogłosili 
dwudniowy strajk. Na wejściu do 
prawie 270 stacji metra rozciągnięto 
kraty i zablokowano przejście. 
Około trzech milionów podróżnych 
musiało zmienić sposób komunikacji! 
Londyn został zakorkowany, a ulice 
przemierzali rozgoryczeni ludzie. 
Dodatkowo z góry lał jak zwykle 
zimny deszcz, a silny wiatr porywał 
parasolki. Autobusy z przepełnienia 
nie zatrzymywały się na przystankach. 
„Dziękujemy bardzo za determinację 
i chęć przybycia wobec tych 
niesprzyjających okoliczności” — 
takie słowa padły z ust organizatorów 
i wielu mówców w piątkowy 
poranek. Rzeczywiście, dotarcie na 
AstroFest2014 było skomplikowanym 
logistycznie przedsięwzięciem. 
Jednakże było warto. 

Konferencja odbyła się 
w niedalekim sąsiedztwie 
królewskiego pałacu Kensington 
i Alei Milionerów w Kensington 
Conference and Events Centre 
w dniach 7–8 lutego 2014 r. Przez 
dwa dni było to miejsce, gdzie każdy 
amator astronom powinien lub 
chciałby się znaleźć. AstroFest2014 

to przedsięwzięcie organizowane 
rokrocznie przez czasopismo 
Astronomy Now. Gromadzi 
przedstawicieli nauki, wystawców 
i amatorów. Atmosfera iście brytyjska. 
Wszyscy obowiązkowo uprzejmi, 
uśmiechnięci, odpowiadający 
bez zdziwienia na każde pytanie. 
Wśród mówców znalazło się 
wiele różnych temperamentów 
oraz zaprezentowano wykłady od 
astroarcheologii, przez zorze polarne, 
grawitację, czarne dziury, po efekty 
specjalne w Hollywood. Można było 
przysłuchać się też różnym akcentom, 
zarówno brytyjskim, australijskim, 
jak i amerykańskim. Zagościł też 
ekscentryczny historyk nauki. Warto 
wspomnieć o kilku najciekawszych. 

Lucie Green z Mullard Space 

Science Laboratory zastanawiała się 
nad kapryśnością naszej dziennej 
gwiazdy. Czy naprawdę istnieje cykl 
słoneczny? Nasze Słońce zdaje się 
zachowywać zupełnie niezgodnie 
z planem. Miało być superaktywne, 
a nie jest. Pani Green podważała 
pomysły swoich kolegów zza 
Atlantyku, którzy starali się stworzyć 
prognozę aktywności słonecznej. 
W jej mniemaniu trudno jest określić, 
jak będzie wyglądał kolejny cykl, 
gdyż nie posiadamy jego fizycznego 
modelu. Miała też nie najlepsze 
wieści. Słońce zdaje się „wyłączać”, 
pole magnetyczne słabnie i czeka nas 
epoka lodowcowa.

Poświęcono też uwagę dziedzictwu 
Voyagera 1, który opuścił Układ 
Słoneczny. Garry Hunt swoim 
dostojnym tonem wspominał 
decyzje o wybraniu dwóch spośród 
kilku tysięcy trajektorii lotu oraz 
o szoku, jaki towarzyszył przesłanym 
pierwszym zdjęciom Io, księżyca 
Jowisza, czy zagadkowości 
powierzchni Europy, także księżyca 
Jowisza. Ponad 7 tys. zdjęć, które 
zostały wykonane w trakcie tej 

Wielkie brytyjskie święto 
astronomii amatorskiej 

Pokazy, zloty, konferencje — różne rodzaje spotkań miłośników 
astronomii, nierzadko z udziałem zawodowych astronomów, które 
swoje apogeum osiągają w postaci coraz modniejszych  
— i dobrze — astrofestiwali. W przededniu trzeciego kujawsko- 
-pomorskiego astrofestiwalu w Golubiu-Dobrzyniu, dzięki relacji 
czytelniczki „Uranii” zajrzyjmy, jak to się robi w Londynie…

Oferta sprzętu optycznego jednego z wystawców podczas AstroFest 2014. Fot. Ewelina Grądzka
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misji, są powszechnie dostępne 
i Hunt zachęcał do ich przeglądania 
i odkrywania nowych tajemnic. 
Zachwycał się też faktem, iż telefony, 
które nosimy w naszej kieszeni, 
dysponują potężniejszym komputerem 
niż sprzęt na Voyagerze. 

Dużo śmiechu wywołał niezbyt 
śmieszny temat meteorytu 
Czelabińskiego. Alan Fitzsimmons 
wyjaśnił, skąd dysponujemy tak 
dobrymi filmikami wideo zrobionymi 
przez przypadkowych obserwatorów. 
Otóż rosyjscy kierowcy w obawie 
przed nieuzasadnionymi oskarżeniami 
o potrącenie lub spowodowanie 
wypadku instalują kamerki na 
przedniej szybie samochodu. 
Zaprezentowane filmiki pokazały, 
np. ciężarówkę przewożącą 
krowy, która się wywróciła tuż 
przed innym pojazdem, czy 
przechodnia rzucającego się pod 
koła samochodu. Najbardziej 
jednak fascynowało Fitzsimmonsa, 
że po nagraniu przelotu meteorytu 
pasażerowie samochodów, skąd 
pochodzą nagrania, kontynuowali 
podróż, jak gdyby nigdy nic. To 
ponoć rosyjskie standardy. Zwrócił 
też uwagę, że należy zweryfikować 
dotychczasowe szacunki mówiące 
o spodziewanej częstotliwości 
takich wydarzeń. Średnia wynosi 
obecnie jedno takie wydarzenie na 
trzydzieści lat! 

W podróż przez starożytne 
cywilizacje zabrał uczestników 
Bill Gutsch, który odwiedził 
i wyprodukował programy 
o ciekawych zabytkach 
archeoastronomii. Odwiedziliśmy 
m. in. dawne osady Indian Pueblo 
w Chaco Canyon, Nowy Meksyk, 
święte miejsca Indian Maja jak 
Chichen Itza, Caracol, Uxumal, 
Meksyk, tajemnicze Teotihuacan, 
Meksyk, Cuzco i Chankillo w Peru, 
irlandzki Newgrange, egipskie 
piramidy czy Zakazane Miasto 
w Chinach i Angkor Wat w Kambodży. 
Bill Gutsch bada rolę, jaką astronomia 
odgrywała w tych kulturach i jak 
ludzie przeszłości rozumieli działanie 
nieba i astronomię. Jednakże to 
nie wszystko, czym się zajmuje. 
Doradzał w Hollywood przy filmach 
science fiction aktorom, takim jak 
Gregory Peck czy Burt Lancaster, 
a także przy tworzeniu postaci 
R2D2 czy C-3P0. W swoim drugim 
wykładzie przedstawił sztuczki, jakimi 
posługuje się Hollywood, by stworzyć 
fantastyczne filmowe światy. Jak sam 
przyznał, wiedza ta psuje całą radość 

oglądania filmów, gdyż widz stale 
doszukuje się fałszerstw. Niestety, ze 
względu na koszty i postęp techniczny 
o wiele prościej i taniej jest tworzyć 
scenerię wydarzeń w komputerze, 
a aktorów nagrywać na tle niebieskich 
czy zielonych ścian. Swoją drogą, 
jak dobrzy muszą być ci aktorzy, 
skoro o tym, jak wygląda cały film, 
dowiadują się dopiero na końcu. 

Nie zabrakło relacji z działań 
misji łazika marsjańskiego Curiosity. 
Sanjeev Gupta opowiadał, jak trudno 
podejmuje się decyzję o kolejnych 
etapach misji w ciągu dwóch godzin 

i jak godzi się ciekawość geologów 
ze stanowczością inżynierów. Jak 
wspominał, na Marsie wszystko jest 
interesujące, ponieważ jest nam 
nieznane. Niektórzy z jego kolegów 
nawet nie chcieli opuszczać miejsca 
lądowania w kraterze Gale! 

Pojawił się też gość z antypodów, 
odkrywca Wielkiej Komety 
z 2007 roku, Rob McNaught, 
który nieskromnie przyznał, że 
z przedstawionej przez niego 
listy 7 najwspanialszych komet, 
Wielka Kometa, nazwana na jego 
cześć McNaught, była najbardziej 
spektakularną ostatniego 
pięćdziesięciolecia. 

Allan Chapman, znany 
brytyjski historyk nauki i prezenter 
telewizyjny, porzucił sztywne ramy 
prezentacji Power Point na rzecz 
iście szekspirowskiego wystąpienia, 
z pasją opowiadając o nowatorskich 
pomysłach Johna Wilkinsa. Ten XVII-
-wieczny filozof przyrody zastanawiał 

się m. in. nad problemem odczuwania 
głodu w Kosmosie. Uważał, że jest 
to kwestia grawitacji i w przestrzeni 
kosmicznej najeść się można na 
kilka miesięcy; czy kosmici patrzą 
na nas przez teleskop, możliwość 
zamieszkania na Księżycu; lotu 
maszyną przyczepioną do stada 
ptaków. By rozważać te i podobne 
tematy, spotykał się w gronie innych 
uczonych i tak narodzić się miało 
słynne Royal Society w 1660 roku, 
którego był współzałożycielem. Jego 
największym osiągnięciem, zdaniem 
Chapmana, był tzw. public outreach, 

czyli dotarcie do szerokiego grona 
odbiorców dzięki popularności 
wydawanych książek. Chapman 
zapezentował też swoją „grafikę”, 
na której przedstawił niebiańskie 
spotkanie Johna Wilkinsa 
z sir Patrickiem Moorem. Ten 
legendarny astronom amator 
prowadził najdłużej trwającą serię 
programów telewizyjnych pod 
nazwą The Sky at Night w stacji 
BBC i był ulubieńcem publiczności. 
Niestety zmarł w grudniu 2012 r., 
pozostawiając w sercach 
brytyjskich miłośników astronomii 
ogromną pustkę. 

Pojawiły się i ziemskie gwiazdy. 
Na imprezę zawitał gitarzysta 
zespołu Queen-Brian May. 
Niestety, nie wykonał żadnego 
przedstawienia. Namawiał jednak 
do uczestnictwa w Starmus Festival 
2014 na Teneryfie, wydarzenia 
łączącego astronomię z muzyką. 
Pewnie nie wszyscy wiedzą, że 

współzałożyciel tej legendarnej grupy 
jest doktorem astronomii. Rozpoczął 
studia doktoranckie w Imperia 
College London w Londynie, 
zajmując się światłem odbitym od 
pyłu międzygwiazdowego oraz 
prędkością pyłu w przestrzeni układu 
słonecznego. Jednakże, kiedy zespół 
osiągnął popularność, porzucił 
studia na rzecz kariery muzycznej. 
Co ciekawe, pasja naukowca w nim 
nie wygasła i w 2007 r. po ponad 
30 latach wrócił na uczelnię, by 
dokończyć doktorat! Jeden ze 
znanych brytyjskich astronomów 
królewskich Martin Rees miał 
powiedzieć, że nie zna żadnego 
naukowca, który tak bardzo by 
przypominał Izaaka Newtona, jak 
Brian May.

Nie zabrakło licznych tea break. 
Zresztą to dobrze, ponieważ było 
co robić w trakcie przerw. Czasami 
trudno było zdecydować, czy oglądać, 
czy słuchać. Przyznać jednak 

Bogata oferta literatury astronomicznej podczas 
AstroFest 2014. Fot. Ewelina Grądzka
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należy, iż amator astronomii na 
każdym poziomie mógł znaleźć coś 
dla siebie. Prezentowało się wiele 
firm ze sprzętem wysokiej jakości. 
Mnie jednak zainteresowała strefa 
bardziej dydaktyczna. Ciekawą 
ofertę miało do zaoferowania kilka 
brytyjskich uniwersytetów. Dla 
mnie jest to największe osiągnięcie 
internetu, który daje możliwość 
przekraczania granic zarówno 
narodowych, jak i społecznych, 
kulturowych, finansowych, czasowych 
czy wiekowych. The Open University 
jest czołową instytucją oferującą 
kursy na odległość. Dla miłośników 
astronomii przygotowano bezpłatny 
kurs Moons, może z niego skorzystać 
każdy po zalogowaniu na stronie 
www.futurelearn.com/courses/
moons. Ostrzegano mnie tylko, 
by zrobić to jak najszybciej, gdyż 
w kursie może uczestniczyć jedynie 
20 000 osób! To się nazywa mieć 
duże audytorium! Kurs jest bardzo 
interaktywny, z licznymi quizami, 
wideo, interaktywnymi zadaniami. 
Dotyczy księżyców Układu 
Słonecznego. Dostępny jest w wersji 
na komputer, ipad oraz smartfon. 
W ofercie uniwersytetu znajduje się 
również kierunek Astronomy and 
Planetary Science. Niestety, w pełni 
odpłatny. Jest to oferta dla osób 
zainteresowanych uzyskaniem tytułu 
naukowego. Czas realizacji kursu od 

trzech lat do szesnastu! Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie 
www3.open.ac.uk/study/. 

University of Central Lancashire 
oferuje kursy dla osób z niewielką 
lub znikomą wiedzą w tematach 
astronomia, astrobiologia, Słońce, 
Ziemia i klimat, kosmologia. Są to 
niezależne kursy. Ukończywszy je, 
zainteresowani dalszą nauką mogą 
kontynuować i uzyskać Diploma of 
Higher Education in Astronomy lub 
Bachelor of Science in Astronomy 
(odpowiednik licencjata/inżyniera). 
Szczegółowe informacje o systemie 
studiowania oraz kosztach na www.
studyastronomy.com. 

Uniwersytet Liverpool John 
Moores proponował roczne odpłatne 
kursy, jak Wstęp do astronomii; 
Astrofizyka wysokich energii; Planety 
Układu Słonecznego; Supernowe; 
Nauka nocnego nieba (wszystkie 
kursy w języku angielskim). Kursy 
te są osobnymi jednostkami, 
nie można uzyskać dzięki nim 
dyplomu naukowego, lecz certyfikat 
ukończenia. 

Warto było zajrzeć na stoiska 
dwóch dużych organizacji British 
Astronomical Association oraz The 
Society for Popular Astronomy. 
Pierwsza z nich prezentowała swoje 
liczne publikacje, jak Journal of the 
British Astronomical Association, 
roczny wykaz map, mapy Księżyca, 
nocnego nieba, broszury podstaw 
obserwacji Księżyca, głębokiego 
nieba, gwiazd zmiennych etc. 
Reprezentanci stowarzyszenia 
chętnie rozmawiali o działaniach 
licznych sekcji, organizowanych 
wydarzeniach i doświadczeniach. 
Każda sekcja organizuje dla swoich 
członków warsztaty podnoszące 
kwalifikacje i spotkania, by dzielić 
się osiągnięciami a także rozsyła 
newslettery. Posiadają członków 
z 40 krajów. Drugie towarzystwo 
promowało się jako bardziej amator-
friendly. Hasło to „Above all it’s 
fun!”. Ich stoisko oferowało liczne 
gadżety od oryginalnej biżuterii, przez 
świecące na czerwono długopisy, 
po gry strategiczne jak Astronauts. 
The ultimate space game (bardzo 
polecam!). Gra sprawdzona. 
Zafascynowała nawet zawodowych 
astronomów. Towarzystwo posiada 
też grupę doradców, którzy chętnie 
odpowiedzą na nurtujące pytania, 
kursy weekendowe, dobrze 
zaopatrzony sklep z gadżetami 
i prezentami oraz oczywiście sekcje 
obserwacyjne. 

Taką kopułę można zamówić sobie do wła-
snego obserwatorium. Fot. Ewelina Grądzka

Zainteresowały mnie również 
stoiska dwóch renomowanych 
wydawnictw: Springer oraz 
Cambridge University Press, które 
specjalnie dla uczestników konferencji 
przygotowały liczne zniżki. Trudno 
się było zdecydować na pojedynczy 
egzemplarz. Oferta obu wydawnictw 
jest ogromna i pozycje dotyczą 
wielu szczegółowych zagadnień. 
Książka, która zwróciła moją uwagę, 
to Sketching the Moon (Szkicowanie 
Księżyca). Przyznam, że nie 
przyszłoby mi do głowy samodzielne 
szkicowanie kraterów na Księżycu, 
jednak musi to być niezwykle 
wynagradzające zajęcie. 

Myślę, że Astrofest2014 
zawdzięczał swoją atmosferę kilku 
czynnikom. Zgromadzono dużą ilość 
wystawców na niewielkiej przestrzeni. 
Ludzie tłoczyli się jak w ulu, lecz to 
nadawało dynamiki wydarzeniu i robiło 
wrażenie. Przestrzeń wystawowa żyła, 
panował radosny gwar. Uczestnicy 
nie krępowali się podchodzić 
do wystawców i każdy mógł coś 
podsłuchać z licznych rozmów. Oferta 
zadawalała zarówno początkujących 
stargazer, jak i wytrawnych 
miłośników. Ogromny wybór sprzętu 

Okładka lutowego numeru brytyjskiego cza-
sopisma Astronomy Now, organizatora Astro-
Fest 2014
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Zloty, obozy, warsztaty

Dodatkowe informacje w internecie:
Witryna AstroFest2014 — www.europeanastrofest.com

Brytyjski National Astronomy Week — www.astronomyweek.org.uk

Interaktywny kurs internetowy o księżycach Układu Słonecznego  
— www.futurelearn.com/courses/moons

Internetowe studia astronomiczne The Open University (odpłatne)  
— www3.open.ac.uk/study/

Internetowe kursy astronomiczne University of Central Lancashire  
— www.studyastronomy.com

Autorka tekstu na AstroFest 2014

i firm oferujących swoje produkty 
przyprawiały o zawrót głowy. Liczne 
promocje i konkursy uatrakcyjniały 
spacery między stoiskami. Każdy 
mógł zabrać kilka gadżetów, jak 
pocztówki ze zdjęciami z Kosmosu, 
broszury dotyczące podstaw 
obserwacji, ołówki, długopisy, torby 
oraz słodycze z logo wystawców. 
Panie nawet mogły zakupić biżuterię 
z kosmicznymi motywami. Pojawili się 
także autorzy książek dotyczących 
astronomii i oczywiście rozdawali 
autografy. Promowano także National 
Astronomy Week (Narodowy Tydzień 
Astronomii) pod hasłem Target 
Jupiter (Cel: Jowisz). W ramach 
akcji popularyzatorskiej zapraszano 

uczestników konferencji do wykonania 
zdjęcia z ręcznie robionymi 
księżycami Jowisza: Io, Europą 
i Ganimedesem. Więcej o akcji można 
przeczytać na www.astronomyweek.
org.uk. Można też było zapoznać się 
z ofertą dydaktyczną Muzeum Historii 
Naturalnej i opcji wypożyczenia 
zestawów edukacyjnych do pracy 
w szkole. Częste przerwy między 
wykładami (po dwóch 40-minutowych) 
dawały szansę na odpoczynek między 
prezentacjami oraz zanurzenie 
się w bazarowy gwar przestrzeni 
wystawowej zlokalizowanej tuż przy 
sali konferencyjnej. 

AstroFest2014 można uznać 
za udany i godny polecenia. 

Szczegółowe informacje na temat 
programu i wystawców można uzyskać 
na oficjalnej stronie konferencji  
www.europeanastrofest.com. 

Ewelina Grądzka

Autorka jest miłośniczką nocnego nieba 
i popularyzatorką astronomii oraz podróż-
niczką. Obecnie prowadzi autorskie zaję-
cia „Niebo dla dojrzałych” w Fundacji FLY 
w Gdyni dla osób w wieku 55+.

PRENUMERATA SPONSOROWANA
DLA SZKÓŁ

50% taniej – tylko 30 zł!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
oferują dotację na prenumeratę dwumiesięcznika

URANIA – POSTĘPY ASTRONOMII
dla bibliotek szkolnych

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy:
www.urania.edu.pl
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Cykl „Planetoid” zapoczątko-
wała w roku 2005 miniatura 
sprezentowana Andrzejowi 
Woszczykowi, wówczas Re-

daktorowi Naczelnemu „Uranii”, na 
jubileusz 50-lecia pracy na Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika. Finał uro-
czystości i prawykonanie Planetoidy 
14382 Woszczyk odbyło się w parku 
obserwatorium w Piwnicach, stąd skład 
instrumentalny dostosowany do wa-
runków plenerowych: werbel i puzon. 
Charakter utworu, inspirowany kry-
tycznym stosunkiem Jubilata do tego 
typu — jak mawiał — „jasełek”, jest 
dowcipny, lekki i fanfarowy. 

Niezwykły talent wykonawcy utwo-
ru, puzonisty Rafała Krauze — wów-
czas mojego wychowanka w toruńskiej 
szkole muzycznej — zainspirował mnie 
do napisania kilku kolejnych miniatur 
na puzon i instrumenty perkusyjne. Pla-
netoidę 1572 Poznania na puzon i bon-
gosy, zawierającą w finale elementy 
uroczystego, pompatycznego poloneza, 
zadedykowałam z okazji jubileuszu 
45-lecia pracy artystycznej mojemu 
profesorowi kompozycji, Franciszkowi 
Woźniakowi, przez długie lata zwią-
zanego z poznańskim ośrodkiem mu-
zycznym. Miniatura została wykonana 
na uroczystym koncercie w Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy.

Początkowo pisane na puzon i in-
strumenty perkusyjne utwory były for-
mą żartu muzycznego. W przypadku 
dwóch kolejnych Planetoid ilustrowa-
ły również zjawiska astronomiczne. 
Symetryczna konstrukcja partytury 
Planetoidy 11755 Paczyński ma imi-
tować błysk mikrosoczewki grawita-
cyjnej, a wykorzystanie dwóch puzo-
nów w Planetoidzie 2006 Polonskaya, 
symbolizuje podwójność tej asteroidy. 
Utwór dedykowany Profesorowi Boh-
danowi Paczyńskiemu, najwybitniej-
szemu współcześnie polskiemu astro-
nomowi, ma przy tym charakter uro-
czysty, poważny, bohaterski. Następny 
zawiera dramatyczny marsz, jest zróż-
nicowany, smutny i nostalgiczny, jak 
trudne, tragiczne, ale i święte było życie 
Heleny Połońskiej-Kazimirczak1, astro-
nomce z międzywojennego Uniwer-
sytetu Warszawskiego i prawosławnej 
monachini, której skromne mieszkanie 
w radzieckim Leningradzie stało się 
polskim salonem dla przybywających 
z kraju artystów i uczonych. 

Gdy nadszedł Międzynarodowy 
Rok Astronomii 2009, okazało się, że 
pomysł kojarzenia kosmicznych polo-
noników z muzyką, to wyjątkowa oka-
zja promocji nauki i sztuki jako równo-

ważnych elementów kultury. Miniatury 
7747 Michałowski, 7789 Kwiatkow-
ski, 21776 Kryszczyńska, napisane 
tym razem na duety ze skrzypcami 
w roli głównej, noszą nazwiska trojga 
żyjących poznańskich astronomów, 
specjalistów od astrofizycznych badań 
planetoid. Muzycznie stanowią styli-
zacją trzech tańców wielkopolskich, 
wiwatów. Do skrzypiec dołączają po 
kolei wiolonczela, klarnet i… puzon, 
a cały kwartet wykonuje kolejny utwór, 
stanowiący kulminację poprzednich, 
Planetoidę 2246 Bowell. Nosi nazwi-
sko znanego amerykańskiego odkryw-
cy blisko 600 asteroid, Edwarda Bo-
wella. Muzycznie utwór jest oparty na 
rytmie tanga, najbardziej dramatyczne-
go i zabójczego tańca, jako że uczony 
ten zajmował się poszukiwaniem tzw. 
killerów, asteroid zagrażających zde-
rzeniem z Ziemią. Wszystkie cztery 
utwory, wykonywane zazwyczaj ra-
zem, stanowią rodzaj muzycznego po-
dziękowanie za zaangażowanie w na-
danie nazwy Toruń jednej z odkrytych 
przez Bowella planetek. 

W Roku Chopinowskim 2010 na-
pisałam dwie następne polskie Plane-
toidy, 16689 Vistula i 3784 Chopin, 
przeznaczone na klasyczne trio for-
tepianowe. Mają wywoływać skoja-
rzenia z polskością poprzez wyko-

Moja kosmiczna 
filharmonia

Magdalena Cynk
Płyta „Planetoidy” zawiera 15 miniatur, z jednej strony 
inspirowanych astronomią, z drugiej dedykowanych 
wyjątkowym postaciom i miejscom związanym z Polską, 
a także historią mojego Torunia i kulturą Pomorza i Kujaw. 
Pisane są na różne składy instrumentalne, od duetów 
po orkiestrę symfoniczną. 

 1 Dzieło i życie tej niezwykłej osoby, przybliżymy 
w jednym z najbliższych numerów „Uranii”. (red.)
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gdańskiego astronoma, konstruktora 
instrumentów naukowych, ale też zna-
komitego browarnika. Piwo z browaru 
Heweliusza słynęło wówczas z naj-
wyższej jakości. Obecnie hołd sztuce 
browarniczej Heweliusza oddaje piwo 
Johannes, które w podziękowaniu za 
wykonanie utworu otrzymał toruński 
Kwartet Instrumentów Dętych Blasza-
nych Copernicus Brass. 

Wreszcie ostatnia kompozycja na 
płycie jest zadedykowana miastu Ko-
pernika przez Edwarda Bowella, Plane-
toida 12999 Toruń. Jej zaprojektowa-
ny przez Paulinę Kaczor pomnik stoi 
w pobliżu nowej toruńskiej fontanny 
Cosmopolis. Odsłonięcie rzeźby inau-
gurowało obchody Roku Astronomii 
2009 w Polsce, a jej gipsowa replika 
zdobi foyer Katedry Radioastronomii 
obserwatorium w Piwnicach. To na jej 
tle spotkaliśmy się we troje z Pauliną 

Moja kosmiczna 
filharmonia

rzystanie rytmów polskich tańców, 
najpierw oberka, później kujawiaka. 
Będącą rodzajem fanfary kosmicznej 
Planetoidę1448 Lindbladia napisałam 
specjalnie dla przyjaciół z Gotlands 
Blasarkvintett ze Szwecji. Kwintet 
włączył utwór do swojego repertuaru 
i często gra go na koncertach w swoim 
kraju i całej Europie.Wybitny szwedz-
ki astronom, profesor Bertil Lindblad, 
w latach pięćdziesiątych pomagał 
w zdobyciu elementów optycznych do 
dwóch teleskopów dla obserwatorium 
w Piwnicach, a w roku 1959 otrzymał 
pierwsze na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika insygnia doktora honoris 
causa.

Z kolei Planetoida 16856 Banach 
zadedykowana postaci znakomite-
go polskiego matematyka, profesora 
Stefana Banacha, przypomina o sil-
nych związkach matematyki i muzyki, 
zwłaszcza w dziedzinie metrorytmiki.  
Utwór zainspirowany został sukcesami 
uczniów Zespołu Szkół nr 10 im. Stefa-
na Banacha w Toruniu2, którzy w opar-
ciu o projekt edukacyjny „Hands- 
-On Universe” wciąż odkrywają nowe 
planetoidy. Z okazji Roku Janusza 
Korczaka 2012 powstała Planetoida 
2163 Korczak. Wykorzystuje folklor 
żydowski, zwłaszcza w końcowej fazie 
trwania utworu. W pierwszej wersji zo-
stała napisana na carillon i dwa akorde-
ony i wykonana podczas festiwalu Tour 
de Carillon. Rok wcześniej, z okazji 
Roku Jana Heweliusza powstała oparta 
na kaszubskim, radosnym tańcu Pla-
netoida 5703 Hevelius. Przedstawia 
Heweliusza nie tylko jako wybitnego 

Magdalena Cynk jest rodowitą toru-
nianką. Pisze kompozycje solowe, ka-
meralne, orkiestrowe i chóralne, które 
wykonywane są w wielu miastach re-
gionu, Polski, Europy, a ostatnio nawet 
w USA i Brazylii. W ubiegłym roku ob-
chodziła 25-lecie twórczej pracy kom-

pozytorskiej. Jest absolwentką toruń-
skiego Zespołu Szkół Muzycznych oraz  
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
w klasie kompozycji prof. Franciszka 
Woźniaka. Studiowała również naukę 
gry na carillonie w Akademii Muzycznej 
w Gdańsku oraz w Królewskiej Szkole 
Carillonowej w Mechelen w Belgii (na 
zdjęciu, przy klawiaturze). Występuje 
na Festiwalu „Tour de Carillon”, które-
go jest pomysłodawczynią i kierowni-
kiem artystycznym, promując kulturę 
wysoką wśród wielotysięcznej rzeszy 
słuchaczy w różnych regionach Polski. 
W Zespole Szkół Muzycznych w Toru-
niu prowadzi unikatowe, wieńczone 
koncertami zajęcia z kompozycji. Jest 
członkiem Związku Kompozytorów Pol-
skich oraz Polskiego Stowarzyszenia 
Carillonowego, aktywnym animatorem 
kultury i Prezesem Pomorskiego Towa-
rzystwa Muzycznego. 

i Edwardem Bowellem, na umieszczo-
nym na płycie zdjęciu. W orkiestrowej 
wersji Planetoidy dominuje pęd, cią-
głe zwalnianie i przyspieszanie tempa, 
zmiany dynamiki, eksponowanie ko-
lorystyki brzmienia, repetycje i głośne 
uderzenia, które mają symbolizować 
wybuchy, szumy, zgiełk, wprowadzać 
wrażenie rotacji. Wykonanie utworu 
podczas Festiwalu Probaltica było jed-
nym z licznych elementów obchodów 
Roku Astronomii.

Dołączenie do tego numeru „Ura-
nii” swojej płyty sprawia mi niezwykłą 
przyjemność. Moje „Planetoidy” sta-
nowią próbę połączenie nauki i sztu-
ki, mam nadzieję inspirującą zarówno 
dla twórców, jak i słuchaczy. Cykl jest 
otwarty, polskich planetoid jest coraz 
więcej i nie zamierzam poprzestać na 
tych, które pozostawiam pod ocenę 
Czytelnikom. 

Płyta „Planetoidy” została wydana dzięki Stypendium 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako 
dodatek do „Uranii” otrzymują ją aktualni prenumeratorzy

 2 Wbrew temu, co napisał p. T. Skowron na s. 8-13 
tego numeru Uranii, to jednak szkoła z Torunia, 
pod wodzą ich nauczyciela Bogdana Sobczuka, 
była polskim prekursorem projektu. (red.)
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Jedno z najsłynniejszych dzieł mu-
zyki rockowej – płyta Dark Side of 
the Moon (DSotM) zespołu Pink 

Floyd – rok temu osiągnęło zacny wiek 
40 lat. O jego premierowym odtworzeniu 
w londyńskim planetarium wspomina-
łem już swego czasu na łamach Ura-
nii (nr 5/2003). Tym razem chciałbym 
wspomnieć dwa specjalne pokazy, jakie 
na 40-lecie tej najlepiej sprzedającej się 
płyty progresywnego rocka przygotowa-
ły nasze dwa najnowocześniejsze pla-
netaria – Niebo Kopernika w Warszawie 
i Planetarium w Olsztynie. 

Prawdopodobnie w obu przypad-
kach punktem wyjściowym był materiał 
przygotowany specjalnie dla planeta-
riów 10 lat wcześniej na trzydziestą 
rocznicę DSotM i będący swoistym 
montażem animacji komputerowych 
nawiązujących do tematyki kolejnych 
utworów składających się na monu-
mentalne dzieło Pink Floydów. Jednak 
10 lat w historii rozwoju technik kompu-
terowych, a w szczególności grafiki cy-
frowej to potężny szmat czasu! Oldsku-
lowe (jak je ładnie określił zapowiadacz 
warszawskiego seansu) animacje nie 
robią już takiego wrażenia na dzisiej-
szych widzach, jak w czasach powsta-
wania, a najmocniejszą ich stroną po-
zostały już tylko abstrakcyjne fragmen-
ty nawiązujące do psychodelik korzeni 
pinkflojdowskiej muzyki. Tak, tak, mnie 
osobiście zawroty głowy wywołane ob-
razami pulsującymi na kopule dobrze 
współgrały z dźwiękiem i oddawały kli-
mat muzyki mojej młodości. 

Autorzy nowych seansów wyszli jed-
nak z założenia, że to za mało, by zro-
bić wrażenie na współczesnym widzu. 

Nieprzemijający czar Ciemnej Strony Księżyca
Astronomia i muzyka

Pokaz laserowy „Dark Side of the Moon” w planetarium Niebo Kopernika. Fot. Wojciech Surdziel

I słusznie! Niebo Kopernika postawiło 
na wzbogacenie oryginalnej prezenta-
cji feerią barw i efektów, jakie oferuje 
zamontowana tam aparatura laserowa. 
Wiązki kolorowych promieni to tańczy-
ły po kopule, a to plotły gęsto pajęczą 
sieć tkaną bezpośrednio nad głowami 
widzów. Można domyślać się potężnej 
ilości czasu i wysiłku autora tego lase-
rowego show włożonego w stworzenie 
programu sterującego laserami, by two-
rzyło to zgraną całość z muzyką.

Ekipa z Olsztyna poszła w inną stro-
nę. Tu odrzucono większość gotowych 
wizualizacji, zastępując je własnymi, 
często mniej komputerowymi, za to 
bardziej nawiązującymi do warstwy 
treściowej utworów. Co więcej, w przy-
gotowanie pokazu zaangażowało się 
całkiem spore grono pasjonatów. Za- 

dbano nawet o takie szczegóły, jak po-
stawienie w holu fotograficznych syl-
wetek nieobecnych członków zespołu 
(przypomnę: 40 lat wcześniej zespół 
nie zjawił się na premierowym pokazie 
w planetarium w wyrazie protestu prze-
ciwko niesatysfakcjonującej ich jakości 
brzmienia tamtejszej aparatury nagła-
śniającej). Była ekspozycja okładek 
różnych wydań płytowych, można było 
posłuchać oryginalnych płyt winylowych. 
Sam seans pod kopułą urozmaicały 
występy zespołu tańca współczesnego 
o bardzo kojarzącej się nazwie „Pry-
zmat”, którego sześć tancerek ubranych 
było w obcisłe kostiumy, każdy w innym 
kolorze tęczy znanej z kultowej okładki 
płyty DSotM.

Gdy skończył się pokaz w Niebie Ko-
pernika, usłyszałem obok siebie rozmo-
wę moich sąsiadek – pań, które praw-
dopodobnie lata swej młodości przeżyły 
w czasach triumfu DSotM: – Piękne. Nie 
spodziewałam się, że ta muzyka jest 
tak ponadczasowa!. A mnie ogarnęła 
refleksja: czy dzisiejsze brzmienie pla-
netaryjnych systemów nagłaśniających 
zadowoliłoby wymagających panów mu-
zyków? I od razu przypomniał się kon-
cert Roberta Letkiewicza, jaki miałem 
przyjemność wysłuchać w Olsztyńskim 
Planetarium kilka miesięcy wcześniej. 
Wykonawca, obdarzony słuchem abso-
lutnym, po zrobieniu odsłuchu podczas 
pierwszego pobytu pod kopułą planeta- 
rium, na swój koncert po prostu przy-
wiózł własne nagłośnienie.

Jacek Drążkowski

PS Dziękuję ekipom Nieba Kopernika i Pla-
netarium w Olsztynie za zaproszenia na opi-
sywane pokazy.
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LV Olimpiada Astronomiczna (2011/2012)
Zadanie obserwacyjne (zad. 2)

W dowolny sposób dokonaj pomiaru kątowej średnicy tarczy 
Księżyca i oblicz odległość Księżyca od miejsca obserwacji. 
Drugiego takiego pomiaru dokonaj w odstępie około tygodnia 
i porównaj otrzymane wyniki. Przyjmij, że średnica Księżyca 
wynosi 3476 km. Opisz metodę pomiaru. 

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: dane 
dotyczące przyrządów użytych do obserwacji i pomiarów, opis me-
tody i programu obserwacji, standardowe dane dotyczące przepro-
wadzonej obserwacji (m.in. datę, czas, współrzędne geograficzne, 
warunki atmosferyczne), wyniki obserwacji i ich opracowanie oraz 
ocenę dokładności uzyskanych rezultatów. W przypadku zastoso-
wania metody fotograficznej można dołączyć negatyw, fotografię, 
wydruk komputerowy zdjęcia lub plik na CD, DVD itp. 

Przyrządy użyte do pomiaru: 
•	 miara o długości 1,5 m 
•	 linijka o długości 0,2 m z przedziałem 1 mm 
•	 aparat cyfrowy 
•	 program użyty do edycji zdjęć – Paint 

Metoda obserwacji: 
Do pomiary średnicy Księżyca użyłam miary i linijki umieszczo-

nej w odległości 50 cm. Wykonałam zdjęcia Księżyca, następnie za 
pomocą programu Paint połączyłam zdjęcia Księżyca i linijki umiesz-
czonej 50 cm od aparatu. W ten sposób, powiększając zdjęcia, mo-
głam dokonać pomiaru średnicy tarczy ziemskiego satelity.

Miejsce obserwacji: Krzywosądz (52°43’N, 18°36’E) 

Rysunek poglądowy do zadania: 
α — średnica kątowa Księżyca 
K — średnica Księżyca 
a — obserwowana wielkość średnicy Księżyca z odległości x 
y — odległość Ziemia-Księżyc 
punkt A — punkt prowadzenia obserwacji (Krzywosądz )

Wyprowadzenie wzoru na odległość Księżyca (z podobieństwa 
trójkątów):

a K xKay xK y
x y a
= ⇒ = ⇒ =

Wzór na średnicę kątową Księżyca: tan a
x

α =

OBSERWACJE
I. 15 października 2012 r., godz. 19.30, niebo bezchmurne, Księ-

życ w pierwszej kwadrze.

x = 0,5 m, a = 4,4·10–3 m, K = 3,476·106 m
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Odległość Księżyca od Ziemi to 3,95 108 m, a jego średnica ką-
towa to 30’.

 
II. 21 października 2010 r., godz. 17.50, niebo częściowo za-

chmurzone, Księżyc w pełni. 
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Odległość Księżyca od Ziemi to 404186046,5 m a średnica ką-
towa to 29,7’. 

Wniosek: 
Obserwowana średnica tarczy Księżyca zmienia się w ciągu kilku 

dni, odległość Ziemia-Księżyc nie jest więc wielkością stałą. 
Na podstawie moich pomiarów oszacowałam, że Księżyc w cią-

gu tygodnia oddalił się od Ziemi o około 9·106 m, podczas gdy jego 
średnica kątowa zmniejszyła się o 0,3’.

Ewelina Kucal

Autorka zadania jest dwukrotną finalistką Olimpiady Astronomicz-
nej. Obecnie studiuje energetykę na Politechnice Poznańskiej (II rok).

Zachęcamy olimpijczyków z ubiegłych lat do nadsyłania 
swoich rozwiązań zadań olimpijskich. Jeśli chcesz, aby także 
twoje zadanie znalazło się w „Uranii”, prześlij jego wersję elek-
troniczną na adres redakcja@urania.edu.pl
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Jak połączyć astronomię, harcer-
skie namioty, wspaniałe towarzy-
stwo, świetną zabawę i solidną 
dawkę nauki? Nam udaje się 

tego dokonać już od wielu lat. Nam — 
to znaczy Klubowi Astronomicznemu 
Almukantarat.

Inicjatywa obozów astronomicznych 
narodziła się dzięki pasji do astronomii 
i trwa już ponad 30 lat, przeradzając 
się w istniejący od 1985 r. Klub Astro-
nomiczny Almukantarat. Jako stowa-
rzyszenie zajmujemy się popularyza-
cją astronomii wśród młodzieży z całej 
Polski. W tym celu organizujemy letnie 
obozy, zimowiska oraz kilkudniowe se-
minaria śródroczne.

Nasze obozy wyróżnia ich niezwykła 
kadra. Nie jesteśmy zawodowymi na-
uczycielami, ale nie jesteśmy też grup-
ką przypadkowych miłośników astro-
nomii. Kadra naszych spotkań w więk-
szości składa się ze studentów i dokto-
rantów nauk ścisłych lub technicznych, 
którzy sami kiedyś byli uczestnikami 
obozów, a teraz chcą przekazać swo-
ją wiedzę i pokazać piękno astronomii 
młodszym kolegom i koleżankom. Nie-
wielka różnica wieku pomiędzy uczest-
nikami a wykładowcami ułatwia kontakt 
na zajęciach i pozwala stworzyć niepo-
wtarzalny klimat wspólnego zgłębiania 
wiedzy.

Zróżnicowane zainteresowania 
członków kadry pozwalają na zorgani-

zowanie wartościowych zajęć w różno-
rodnych dziedzinach. Wykłady astro-
nomiczne obejmują m. in. astronomię 
sferyczną, ewolucję gwiazd, heliofizy-
kę, kosmologię. Niezastąpione okazują 
się rozmaite kursy z matematyki, np. 
trygonometria, logarytmy, geometria, 
a dla bardziej zaawansowanych ra-

chunek różniczkowy i całkowy. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się też za-
jęcia, na których są przeprowadzane 
doświadczenia fizyczne oraz zajęcia 
z programowania w polowej pracowni 
komputerowej.

Na ćwiczeniach z języka angiel-
skiego uczestnicy zapoznają się ze 
specyficznym słow-
nictwem stosowa-
nym w astronomii. 
Zainteresowani dal-
szym rozwojem biorą 
udział w opracowy-
waniu, na podstawie 
źródeł anglojęzycz-
nych, artykułów do 
redagowanego przez 
nas portalu AstroNET 
(www.astronet.pl).

Jednak czymże 
byłby obóz astro-
nomiczny bez ob-
serwacji? Dogodna 
lokalizacja ośrodka, 
w którym odbywa-
ją się nasze obozy, z dala od miej-
skich świateł, zapewnia ciemne niebo. 
W trakcie obserwacji uczestnicy uczą 
się rozpoznawać gwiazdozbiory oraz 
odnajdują różne ciekawe obiekty — 
gwiazdy podwójne i zmienne, mgławi-
ce, gromady, galaktyki. Następnie, ko-
rzystając z atlasów nieba oraz wskazó-
wek kadry, samodzielnie szukają tych 

obiektów za pomocą 
teleskopów. Dodatko-
wą atrakcję stanowią 
także obserwacje me-
teorów, szczególnie 
w pobliżu maksimum 
roju Perseidów, któ-
ry wypada w trakcie 
obozu dla najmłod-
szego rocznika. 
Klubowe teleskopy 
wyciągamy jednak 
nie tylko nocą. Pod-
czas słonecznych dni 
obserwujemy tarczę 
Słońca w różnych fil-
trach oraz przeprowa-
dzamy pomiary aktyw-

ności słonecznej. Zwracamy przy tym 
uwagę, aby przy obserwacjach Słońca 
zachowywać zasady bezpieczeństwa.

Tym, którym nie wystarczają obser-
wacje wizualne, proponujemy naukę 
astrofotografii. Uczestnicy mogą wziąć 
udział w każdym etapie procesu two-
rzenia zdjęć nieba — od kalibracji te-

leskopu, poprzez cierpliwe oczekiwanie 
w czasie zbierania obrazu aż do obrób-
ki zdjęć w programach komputerowych.

Oczywiście nie samą nauką obóz 
żyje! Charakter naszych spotkań nie-
odłącznie wiąże się z tradycjami har-
cerskimi. Mieszkamy pod namiotami, 
zbiórkami kieruje oboźny, wieczorami 

wspólnie śpiewamy przy ognisku. Lo-
kalizacja spotkań umożliwia  spacery 
po okolicznych lasach oraz organizację 
gier terenowych i zajęć sportowych. 
Wieczorami można pograć w ulubione 
gry lub wziąć udział w pokazie filmo-
wym.

W planie obozów dla absolwen-
tów gimnazjum znajduje się również 
wycieczka do Planetarium Śląskiego 
na specjalnie zorganizowany seans. 
W ten sposób najmłodsi uczestnicy 
mają możliwość osobistego poznania 
pana Marka T. Szczepańskiego — oso-
by, dzięki której wielu z nas rozpoczęło 
wspaniałą przygodę z klubem i astro-
nomią.

Klub Astronomiczny Almukantarat to 
nie tylko obozy, zimowiska i seminaria. 
To również niepowtarzalna okazja do 
rozwoju zainteresowań (nie tylko tych 
astronomicznych!) i poszerzania hory-
zontów, a także (a być może przede 
wszystkim) zawiązywane przyjaźnie 
trwające całe życie oraz mnóstwo 
wspaniałych wspomnień, do których 
naprawdę często się wraca.

Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do odwiedzenia strony in-
ternetowej Klubu www.almukantarat.pl. 
Do zobaczenia na obozie!

Anna Kapuścińska 
Klub Astronomiczny Almukantarat

(Fot. Szymon Starczewski)

Lato z Almukantaratem
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LVII OLIMPIADA ASTRONOMICZNA 
2013/2014

Za nami już LVII Olimpiada Astronomiczna. Zawody 
finałowe odbywały się tradycyjnie w Planetarium 
Śląskim w Chorzowie, między 6 i 9 marca. Spośród 
19 uczestników finału wyłoniono pięciu laureatów, 

którzy stworzą reprezentację na ósmą Międzynarodową 
Olimpiadę z Astrofizyki i Astronomii w Rumunii. Drugi raz 
z rzędu zwycięzcą Olimpiady został Paweł Zalecki z V 
Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego 
w Krakowie, zeszłoroczny reprezentant Polski na Między-
narodowej Olimpiadzie w Grecji. 

Kolejne miejsca zajęli: 2. – Tomasz Różański (III Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu); 3. – 
Maciej Głowacki (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kro-
śnie); 4. ex aequo – Mateusz Bronikowski (I Liceum Ogól-
nokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku) i Michał 
Grendysz (II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana 
Zamoyskiego w Lublinie).

XL OGÓLNOPOLSKIE 
MŁODZIEŻOWE SEMINARIUM 

ASTRONOMICZNE 
GRUDZIĄDZ 2014

W okolicach wiosennej równonocny (20–22 mar-
ca) w grudziądzkim planetarium gościli młodzi 
miłośnicy astronomii z całej Polski. Coroczny 
konkurs referatów przyciąga zafascynowanych 

astronomią licealistów już od czterdziestu lat. Grudziądzkie 
spotkania to okazja do prezentacji wyników własnych obser-
wacji (pierwszych badań naukowych) oraz spotkania z zafa-
scynowanymi astronomią rówieśnikami. 

W tym roku na arenie OMSA stanęło 24 uczestników 
z 13 województw. Najlepszy okazał się Tomasz Świerczew-
ski z Warszawy z referatem „Czas komet”. Drugie miejsce 
zajęła Agnieszka Domalewska z Tczewa za „Wyznaczanie 
odległości do obiektów z pasa asteroid metodą pomiaru 
paralaksy”. Trzecie miejsce przypadło Pawłowi Wodniakowi 
z Siedlec za „Historię stacji bolidowych”. Kolejne miejsca 
zajęli: 4. ex aequo Błażej Busza z Ostrowi Wlkp. („Łączno-
ści satelitarne”) i Adrianna Szymczak z Sulęcina („Liczenie 
gwiazd); 5. ex aequo Paulina Drożak z Lublina („Analiza 
wpływu aktywności słonecznej na klimat Ziemi”) i Anna Liu 
z Olsztyna („Pomiar prędkości światła na podstawie obser-
wacji Jowisza”); 6. ex aequo Kamila Ulatowska z Grudzią-
dza („Jak daleko od nas są kosmici?”) i Karolina Jarosik 
z Wieliczki („Moje obserwacje Nowej Delfina”); 7. Konrad 
Szymendere z Sieroszewic („Obserwacje fotometryczne 
planetoidy 381”); 8. Aleksandra Świtalska z Inowrocławia 
(„Słońce w obserwacjach i pomiarach”); 9. Mateusz Windak 
z Wieliczki („Krótka historia długiego naświetlania”). Trady-
cyjnie poza oficjalnymi laureatami nagrodzeni zostali także 
najmłodszy uczestnik seminarium — Błażej Busza oraz ulu-
bieniec publiczności — Maciej Urbanowicz („Planeta Jowisz 
— wiadomości i moje obserwacje”).

Gratulujemy!
Szykujcie teleskopy do obserwacji i do zobaczenia za rok!

(ah)

Olimpijczycy z Olą Hamanowicz przed ogłoszeniem (wyżej) i po ogłosze-
niu wyników (zwycięzca — pierwszy z lewej). Fot. MMi

Wszystkim wykładom na tegorocznej OMSA patronowała „Urania”. 
Fot. MMi

Oficjalne logo VIII Międzynarodowej Olimpiady z Astrofizyki 
i Astronomii w Rumunii
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Dlaczego ten temat?
Odkąd jestem w liceum, chodzę na 

kółko astronomiczne. Bardzo mnie inte-
resuje, co istnieje poza naszą planetą 
oraz to, co nieodkryte. Jeden z tema-
tów naszych zajęć dotyczył odległości 
różnych ciał od Ziemi. Dowiedziałam 
się, jakimi metodami posługują się pro-
fesjonalni astronomowie by zmierzyć 
odległości we Wszechświecie oraz że 
to głównie oni wykonują takie bada-
nia. Po dyskusji z moim guru (panem 
Jarkiem Pióro), wspólnie doszliśmy do 
tego, że gdybym znalazła osobę odle-
głą o min. 2000 km od mojego miejsca 
zamieszkania, to z moją wiedzą i zapa-
łem byłabym w stanie sama wyznaczyć 
odległości asteroid do Ziemi. Ponieważ 
lubię wyzwania, uznałam, że muszę 
spróbować. Ponadto chciałam zain-
teresować moich kolegów i koleżanki 
nauką, pokazać, że astronomia to nie 
tylko patrzenie w gwiazdy czy badanie 
właściwości planet, ale też różne fascy-
nujące zjawiska i obiekty, których bada-
nia są w zasięgu naszych umysłów. Za-
stanawiałam się, czy mając amatorski 
sprzęt i wiedzę na dany temat, mogę 
wykonać projekt, którym zajmują się 
profesjonaliści.

Pierwsze kroki
Celem mojego projektu było zmie-

rzenie odległości od Ziemi obiektów, 

które krążą w pasie planetoid pomiędzy 
Marsem a Jowiszem. Postanowiłam 
skorzystać z pomiaru paralaksy — jest 
to zjawisko zmiany położenia ciała na 
niebie względem obiektów położonych 
znacznie dalej (tj. takich, których para-
laksa jest zaniedbywalnie mała) w róż-
nych miejscach obserwacji badanych 
ciał. Aby zmierzyć paralaksę asteroidy, 
musiałam wykonać i porównać zdjęcia 
zrobione za pomocą aparatów przymo-
cowanych do teleskopów (moja szkoła 
dzięki dofinansowaniu z Europejskiego 
Funduszu Społecznego zakupiła tele-
skop 8" marki Celestron oraz aparat 
Kanon 550D stworzony wręcz na po-
trzeby fotografii astronomicznej). Odle-
głość między tymi teleskopami powin-
na wynosić minimum 2000 km — osza-
cowałam, że dopiero przy takiej odle-
głości paralaksa będzie widoczna. Aby 
móc wykonać powyższy projekt, wspól-
nie z panem Pióro znalazłam osoby 
mieszkające w Indiach (a dokładniej 
w Bangalore), które zrobiły zdjęcie 
badanemu obiektowi w tym samym 
momencie, gdy robiłam je ja. Wstęp-
ną selekcję asteroid przeprowadziłam 
przy pomocy strony internetowej http://
britastro.org/computing/charts_aste-
roid.html, która pokazuje, kiedy i jakie 
asteroidy są w opozycji. Położenie da-
nej asteroidy na niebie określiłam na 
podstawie programu astronomicznego 

„Stellarium”, do 
którego impor-
towałam para-
metry orbit wy-
branych astero-
id z bazy MPC 
(Minor Planet 
Center). Po in-
terpretacji otrzy-
manych zdjęć 
oraz odpowied-
nich oblicze-
niach określiłam 
ich paralaksę, 
a w następstwie 
odległość od 
Ziemi.

Paralaksa na fejsie
Moim założeniem było wyznacze-

nie odległości asteroid: 324 Bamberga 
oraz 505 Cava od naszej planety (wy-
braliśmy następujące obiekty, ponie-
waż ich jasność była wystarczająca, by 
móc dostrzec je na amatorskich foto-
grafiach). Aby wykonać to doświadcze-
nie, postanowiłam zmierzyć paralaksę 
obserwowanych obiektów na podsta-
wie zdjęć wykonanych w Gorzędzieju 
(woj. pomorskie) oraz w Bangalore (In-
die), a także w Nowym Meksyku oraz 
Australii. Wspólnie z moim mentorem 
nawiązaliśmy kontakt z dwoma Hindu-
sami — są to Sathya i Sanath Kumar 
(pomimo wspólnego nazwiska nie są 
rodziną), którzy postanowili pomóc mi 
w moim projekcie.

Po ustaleniu położenia asteroidy na 
niebie przystąpiliśmy do wykonywania 
zdjęć. Największą przeszkodą była po-
goda — jednocześnie w Polsce i w In-
diach musiało być czyste, bezchmurne 
niebo. Trzeba było przeczekać porę 
deszczową w Indiach, a gdy ta minęła, 
to u nas z kolei dał się we znaki defi-
cyt czystego nieba. Dlatego pomiary 
wykonywaliśmy parokrotnie. Ponadto, 
by asteroidy były widoczne, obydwa 
zdjęcia musiały być wykonane w nocy 
— w Polsce koło godziny 20.00 (na-
szego czasu). W tym samym momen-
cie w Bangalore była 00.30. Podczas 
robienia zdjęć mieliśmy ze sobą kon-
takt (facebook), tuż przed wykonaniem 
zdjęć zschynchronizowaliśmy nasze 
zegarki na podstawie zegara atomowe-
go — różnica w czasie wykonania zdjęć 
mogła wynieść maks. ok. 1 min (odpo-
wiada to pikselowi na fotografii). 

Poza nieprzewidywalną pogodą 
w przeprowadzeniu obserwacji prze-
szkadzał nam m.in. Księżyc. Zdarzy-
ło się, że Sathya i Sanath byli wolni 
tylko w dniu, w którym nasz natural-
ny satelita był bliski pełni. Niestety, 
nic nie wyszło z obserwacji — nasze 
zdjęcia były zdecydowanie za jasne.  
Koordynowanie obserwacji na tak du-
żym dystansie jest nie lada wyzwa-

Polsko-hinduska paralaksa

Jarosław Pióro — opiekun naukowy Agnieszki 

Czy warto przez dwie godziny marznąć 
w temperaturze –20°C, by zrobić jedno zdjęcie? 
Jak z pomysłu licealistki z Tczewa powstał projekt 
obejmujący cały świat? Poniższa praca to owoc 
działań Agnieszki Domalewskiej — młodej badaczki 
nieba, laureatki II miejsca na Ogólnopolskim 
Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym 
w Grudziądzu. Dzięki niej dowiecie się, jak 
zmierzyć odległość do ciał z pasa asteroid metodą 
pomiaru paralaksy. 

Jak z Tczewa zmierzyć odległość planetoidy?
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Młodzi badacze

niem. Trzeba być absolutnie pewnym, 
że patrzymy na dobry obszar nieba; 
inaczej nie znajdziemy naszej astero-
idy na zdjęciach. Warto też na wszelki 
wypadek wykonać kilka zdjęć z różnym 
czasem naświetlania: ja robiłam po 3 
zdjęcia — pierwsze naświetlałam 10 s, 
drugie 20 s, a ostatnie 30 s.

Po otrzymaniu zdjęć przystąpiłam do 
ich obróbki. 

Analiza zdjęć
Tak naprawdę była to najtrudniej-

sza część mojej pracy.  Proces analizy 
zdjęć można streścić w kilku punktach.

1. Zidentyfikowanie asteroidy na 
zdjęciach — przyznam, że na początku 
myliłam asteroidę z szumami tła. Jed-
nakże nie warto się zniechęcać, prakty-
ka czyni mistrza, wkrótce nauczyłam się 
rozpoznawać interesujące mnie obiekty.

2. Znalezienie na zdjęciach dwóch 
gwiazd stałych, które wraz z asteroidą 
tworzą trójkąt.

3. Wprowadzenie współrzędnych fo-
tograficznych tych trzech obiektów do 
arkusza kalkulacyjnego, chodzi o okre-
ślenie położenia obiektów na fotografii. 
W tym celu należy maksymalnie przy-

bliżyć zdjęcie (tak, by widoczne były 
piksele) i zobaczyć, jakie współrzędne 
ma np. piksel, który utożsamiamy z na-
szą planetoidą. Polecam program do 
obróbki zdjęć „Iris”.

4. Obliczenie odległości między tymi 
ciałami w pikselach.

5. Zamienienie uzyskanych wartości 
z pikseli na sekundy kątowe.

6. Interpretacja matematyczna uzy-
skanych wyników (na obrazku obok). 
„G1” oraz „G2” oznaczają gwiazdy stałe, 
zaś „A” jest to położenie asteroidy. Prze-
sunięcie asteroidy na tym obrazku to „f”.

7. Obliczenie odległości między punk-
tami obserwacyjnymi po kole wielkim.

8. Zastosowanie prostej trygonome-
trii do obliczenia odległości planetoidy 

Autorka, licealistka z Tczewa, jest laureatką 
II miejsca na tegorocznym OMSA w Grudzią-
dzu. Obecnie szykuje się do matury, a po niej 
planuje studiować nanotechnologię na Poli-
technice Gdańskiej… lub astronomię na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Współrzędne obrazu obiektów na zdjęciach Odległości w pikselach
Asteroida (A) Gwiazda 1 

(G1)
Gwiazda 2 

(G2)
AX AY G1X G1Y G2X G2Y AG1 AG2 G1G2

Bangalore 1328 1996 2589 1467 2213 2951 1367,47 1302,02 1530,89

Gorzędziej 2446 987 4982 364 3807 3068 2611,4 2486,54 2948,26

Współrzędne obrazu obiektów na zdjęciach Odległości w pikselach
Asteroida (A) Gwiazda 1 

(G1)
Gwiazda 2 

(G2)
AX AY G1X G1Y G2X G2Y AG1 AG2 G1G2

Nowy Meksyk 1997 1347 1490 1510 2498 1189 532,56 525,32 1057,88
Australia 536 494 371 54 667 953 469,92 477,33 946,48

Obserwacje asteroidy  
324 Bamberga
Czas obserwacji:  
2013-10-07, 09.06.53 UTC

Obserwacje asteroidy  
505 Cava
Czas obserwacji:  
2013-12-28, 01.07.48 UTC

Sanath

Sathya

Sądzę, że mój projekt dowodzi, że 
nie istnieją bariery takie, jak: czasowa 
(różnica czasu między mną a Hindusa-
mi), odległości, czy językowa (mogłam 
z nimi rozmawiać tylko po angielsku). 
Moi hinduscy koledzy dowiedli też, że 
obserwacje można wykonywać w du-
żych miastach — Bangalore to jedno 
z największych miast w Indiach. 

Mój projekt stał się iskierką do 
stworzenia międzynarodowej sieci 
astronomów amatorów, aby każdy 
miał możliwość wykonania takich 
pomiarów. Chciałabym zaprosić każ-
dego z Was do dołączeniu do gru-
py, o której mowa (wystarczy wejść 
na stronę https:// www.facebook.com/
groups/parallaxme/ oraz kliknąć „do-
łącz do grupy” — obiecuję, że Was 
przyjmę ;) ). 

Agnieszka

od Ziemi — wszystkie potrzebne wzory 
można znaleźć w internecie.

Podsumowanie
Udało mi się zmierzyć odległość 

asteroid od Ziemi! Wyniki moich pomia-
rów prezentują powyższe tabelki.

Dla asteroidy 505 Cava uzyskałam 
wynik 1,01 au — wg Minor Planet Cen-
ter odległość ta wynosi 1,12 au — tak 
więc mój błąd rzeczywisty wyniósł zale-
dwie 10%. Dla planetoidy 324 Bamber-
ga mój wynik to 0,86 au, zaś wg MPC 
— 0,85 au. Tak więc błąd rzeczywisty 
wyniósł mniej niż 1% — uważam to za 
zwykłe szczęście.

Agnieszka Domalewska
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Circulos meos

Jakie będą Rzeczypospolite?

W zeszłą sobotę wybrałem się z grupą dorosłych 
przyjaciół na Pchłę Szachrajkę do Narodowe-
go, na południowe przedstawienie dla najmłod-
szych. Od dawna nie bywam w teatrze na sztu-

kach dla dzieci, a że czytałem ostatnio w gazetach horrory 
o nieprawdopodobnych ekscesach szkolnych wycieczek na 
takich właśnie przedstawieniach, obawiałem się najgorsze-
go — biegania, krzyku, niegrzecznego chaosu, nawet bez-
czelnej wulgarności. Ale już w westybulu odetchnąłem, gdyż 
usłyszałem pieszczący ucho, zwykły i dobrze znany teatral-
ny półgwar. Widocznie akurat dziś wycieczki nie przyszły. 
Jeszcze milej było w barze. Wszystkie dzieci, dwunastolet-
nie i młodsze, siedziały przy stolikach, elegancko piły mro-
żoną czekoladę i grzecznie rozmawiały z rodzicami. Patrząc 
na tę idyllę, nagle zrozumiałem, że dawniej też tak było! Za 
komuny chodziłem regularnie do teatru i opery z rodzicami 
i braćmi. Byłem pogardzanym przez kolegów grzecznym ma-
minsynkiem. Moi koledzy pozowali na twardzieli. Pojawiali 
się w teatrze tylko na szkolnych spektaklach, tylko ze szkol-
nej konieczności, wyłącznie dla draki. Biedne nauczycielki! 
Nigdy nie potrafiły okiełznać teatralnego rozbrykania Naszej 
Klasy.

Tuż przed pierwszym dzwonkiem minąłem chłopca, na 
oko ośmiolatka, prowadzonego do toalety przez bardzo sta-
nowczą babcię: „Przed przedstawieniem musisz koniecznie 
zrobić siusiu.” Dotknięty zawieszeniem statusu swej teatral-
nej dorosłości, chłopiec głośno protestował. Ukłoniłem się: 
„Pozwoli pani, że opowiem krótką i stosowną historyjkę. 
Mój przyjaciel poznał w Princeton emerytowanego amery-
kańskiego dyplomatę, który objaśnił mu trzy fundamentalne 
zasady tej profesji. Po pierwsze trzeba kochać swój kraj, po 
drugie nigdy nie wolno kłamać przełożonym, a po trzecie na-
leży korzystać z toalety zawsze, gdy tylko jest okazja.” Re-
akcja chłopca była natychmiastowa: „Babciu, ja nie chcę być 
dyplomatą!” 

Na widowni przygasło światło i zaraz potem na scenę 
wbiegła młoda aktorka w żółtej sukience, dwukrotnie głośno 
wykrzykując pierwsze zdanie Pchły Szachrajki jako pyta-
nie skierowane bezpośrednio do widowni: „Chcecie bajki? 
Chcecie bajki???” Wszystkie dzieci odpowiedziały chórem: 
„Taaak!!!”… i zaczęły się igraszki. Anna Seniuk reżyserowała 
Szachrajkę już kilka razy, grała też w przeszłości rolę Pchły. 
Tym razem odtworzyła arcydzieło Jana Brzechwy linijka po 
linijce, bez skrótów. Jedynie we wstępie dodała krótki frag-
ment z Opowiedział dzięcioł sowie, innego wiersza Brzechwy. 
Zauważyli to zapewne tylko skrupulatni pedanci, którzy mog- 
li też wiedzieć o dziś zapomnianym apokryfie opisującym 
wizytę Pchły u lekarza, a obecnym (tylko?) w pierwodruku: 
„Przekrój” nr 40, 1946, s. 12.* 

Anna Sekuła przygotowała minimalistyczną scenografię, 
zupełnie bez dekoracji. Na pustej scenie aktorzy grali tylko 
tekstem sztuki, kostiumem i ruchem ciała. Jedynym rekwi-
zytem był zwykły stolik na kółkach, udający w zależności 
od sytuacji wszystkie meble i pojazdy. Podobnie zdyscypli-
nowana asceza panowała w szekspirowskim The Globe, 

o czym można przeczytać w kilku niedawno publikowanych 
erudycyjnych artykułach Anny Cetery o teatrze elżbietań-
skim i o Szekspirze, np. Pusty kształt. O wyobraźni teatralnej 
Szekspira, „Tematy z Szewskiej”, 2008. 

Sceny w pociągu, którym Pchła jechała do Wrocławia, 
były mistrzowską pantomimą, wymagającą od całego zespo-
łu (stłoczonego wtedy na bardzo małym i ruchomym stoliku) 
akrobatycznej zręczności i baletowej koordynacji. Od pierw-
szego do ostatniego momentu przedstawienia, granego bez 
przerwy przez trochę ponad godzinę, abstrakcyjna umow-
ność mieszała się zręcznie z drobiazgowym realizmem. 
Pchła miała, jak powinna, żakiecik z lila pluszu i purpurowe 
rękawiczki, rurek z kremem na stoliku w cukierni było rze-
czywiście dokładnie trzydzieści… Dzieci się w tym doskonale 
orientowały, a najbardziej zachwycały nieustannymi, brawu-
rowymi przebierankami. Szaloną salwę śmiechu wywołało 
pojawienie się siedmiu koleżanek Pchły, gdyż cztery z nich 
były aktorami przebranymi za „czarujące warszawianki”. Mie-
li (miały?) krótkie spódniczki z falbankami, różowe torebki 
i przemierzały (przemierzali?) scenę, komicznie parodiując 
krok modelek na wybiegu. 

Ewa Konstancja Bułhak, grająca Pchłę, dostrzegła i leciut-
ko musnęła obecny w wierszu Brzechwy erotyzm. „Odrobi-
neczkę wypinała biodro” w scenie na morzu, na balu u Szer-
szenia, w sklepie bławatnym oraz w duecie ze Słoniem. 
Erotyzm Pchły był subtelny, prawie niedostrzegalny, ale 
prawdziwy i dorosły. Na pewno wrażliwym chłopcom śniła się 
następnej nocy, jak mnie dziecku Alicja Boniuszko, po obej-
rzeniu (z płaczącą matką) Cudownego Mandaryna. Bardzo 
dobrze! Rozumni dorośli nie powinni skrywać przed dziećmi 
swych wszystkich bez wyjątku erotycznych zachowań, uda-
jąc, że publicznie nigdy nie są kobietami albo mężczyznami. 
Wszyscy bowiem mamy płeć, a dyskretna erotyka należy do 
savoir vivre’u, czyli mówiąc pryncypialnie i serio, do jednego 
z fundamentów kultury. Któż, jeśli nie rodzice i teatr, nauczy 
nasze dzieci ogłady i bezpruderyjnej delikatności w tych kwe-
stiach, kto pokaże, jak kobiety i mężczyźni grają swoje żarto-
bliwe towarzyskie role wynikające z la petite différence? Moi 
rodzice potrafili zmierzyć się z tym wyzwaniem z przedwojen-
nym wdziękiem. Pamiętam na przykład takie zdarzenie. Mam 
dziewięć albo dziesięć lat. Ojciec i jego koledzy grają cotygo-
dniowego brydża. Moja śliczna mama przynosi z kuchni tacę 
malutkich sandwiczów i powoli pochyla się z nimi nad bry-
dżowym stolikiem. Jeden z graczy kieruje wtedy długie spoj-
rzenie w głąb jej olśniewającej décolleté, a mama komentuje 
(tylko dla mnie) tę męską niedyskrecję, puszczając (tylko 
do mnie) porozumiewawcze perskie oko. Jestem zupełnie 
pewien, że mrugnięcie mojej mamy było stricte wychowaw-
cze, określające ad usum Delphini granicę tego, co wypada. 
Chwała Bogu, że ta granica przebiegała w domu moich rodzi-
ców nieco śmielszymi zakrętami niż w wielu innych domach!

* * *
Wysmakowana książeczka z teatralnym programem do Pchły 
Szachrajki jest małym arcydziełem graficznym Jana Bajtlika. 
Autor zadbał o dobór szlachetnego, sztywnego, lekko kre-
mowego papieru, druk różną czcionką ułatwiający orientację, 
które partie wypowiadane są przez jakie poszczególne dra-

 * Pełny tekst tego apokryfu dociekliwi Czytelnicy znajdą w internecie na 
stronie www.sapijaszko.net (przyp. red.).
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matis personae oraz o rozkładane, trzystronicowe wklejki, in-
teligentnie zachęcające dzieci do samodzielnego ilustrowania 
przygód Pchły. Bajtlik jest już znanym i cenionym grafikiem, 
choć dopiero w pozaprzeszłym roku skończył Akademię. Od-
nosi przyprawiające o zawrót głowy sukcesy. Miał indywidu-
alne wystawy w Polsce, w kilku krajach Europy, a także USA 
i w Japonii. Jego rysunki zamówił i drukował The New York 
Times. Pisał i ilustrował książki, wygrywał konkursy na pla-
katy. Kilka z nich, obsypanych nagrodami, zna cała Polska, 
bo wisiały we wszystkich polskich miastach. W tym roku bę-
dzie prowadził po francusku tygodniowe warsztaty graficzne 
„Les grandes figures de la mythologie grecque et romaine” 
w L’école Autograf w Paryżu. Dobrze pamiętam Jana Bajtlika 
jako Jasia, miłego kilkunastolatka, podobnego do dzieciaków 
z dzisiejszej widowni. Jego niezwykły talent rozwijał się nie 
tylko poprzez własną pracę i wytrwałość, ale także dzięki mą-
drej miłości rodziców, Anny i Stanisława. Jasio i jego młod-
sza siostra Kasia otrzymali najświetniejszą kindersztubę, jaką 
można sobie wyobrazić. Rodzice zadbali o dobrą prywatną 
szkołę, maniery, lektury, pływanie, sporty, smakoszostwo, na-
ukę języków i muzyki (Kasia śpiewała partię jednego z chłop-
ców w Czarodziejskim Flecie w Teatrze Wielkim). Jaś i Kasia 
od małego zwiedzali z rodzicami, gruntownie, bez pośpiechu, 
pociągami, pieszo, kajakami, na rowerach i nartach, polskie 
okolice, wszystkie miasta z wioskami, zamki, kościoły, cer-
kwie, synagogi, muzea i pola bitew, poznając polską histo-
rię i kulturę poprzez najbardziej osobisty z nimi kontakt: takie 
będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie!

* * *
Wracałem na Smolną, gdzie mieszkam, niedługim spacerem 
przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Foksal, mo-
imi domowymi ulicami na historycznym Trakcie Królewskim. 
Po obejrzeniu świetnej Pchły, obiedzie z żoną i przyjaciółmi 
w naszej ulubionej śródmiejskiej restauracji (gdzie wolno pa-
lić) i po gorącej czekoladzie w Pędzącym Króliku myślałem 
z przyjemnością o planowanej na wieczór uważnej lekturze 
komentarzy Anny Cetery do Burzy Szekspira. Książkę poda-
rowała mi autorka wcześniej w teatrze; jest to następny tom 
„całego Szekspira”, w nowym przekładzie Piotra Kamińskie-
go i w jej redakcji. Na Krakowskim zatrzymała mnie ładna 
dziewczyna z różową parasolką, bardzo podobną do tej, jaką 

nosiła Pchła na scenie w Narodowym. Grzecznie namawiała 
na odwiedziny pobliskiego Go-Go Club Cocomo. Słuchałem 
jej kuszenia połową ucha, drugą połowę zwracając na głos 
dochodzący od małej grupy z narodowymi flagami, demon-
strującej przed Pałacem Namiestnikowskim. Pomyślałem 
wtedy o proroczej powieści Jarosława Marka Rymkiewicza, 
której lektura zachwyciła mnie w roku 1983. Miałem wraże-
nie, że dzisiejsze wypadki są jej dalszym ciągiem, a słyszane 
teraz słowa dziewczyny i słowa demonstrantów zlewają się 
w spójną i pełną znaczenia przepowiednię o tym, jakie będą 
lub jakie nie będą, przyszłe Rzeczypospolite: „najpiękniejsze 
dziewczyny, prawo i sprawiedliwość, komfort i dyskrecja, po-
błogosław, Panie…”

Marek Abramowicz

Podczas warsztatów teatralnych, prowadzonych przez Jana Bajtlika i Kata-
rzynę Jabłońską-Kuśmierek w malarni Teatru Narodowego, dzieci projekto-
wały, wykonywały i przebierały się w stroje na bal u Szerszenia
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Obserwator Słońca

Do obserwacji Słońca nasi członkowie stosują różne 
techniki obserwacji, które pozwalają na wyciągnięcie 
jak najwięcej informacji. Jedni wykonują obserwacje 

wizualne polegające na bezpośrednim patrzeniu w teleskop 
zaopatrzony w filtr Baadera, służące zliczeniu grup, plam, 
półcieni z plamami i plam bez półcieni a także półpochodni. 
Te wszystkie informacje i oczywiście datę, czas obserwacji, 
warunki atmosferyczne zapisują do specjalnego dziennika 
obserwacji. Inni oprócz tego wykonują jeszcze szkic. Wyko-
nanie szkicu bezpośrednio podczas obserwacji wymaga już 
kunsztu i doświadczenia. Poniżej jeden ze wspaniałych szki-
ców naszego obserwatora Yuria Zakharova. Jak widzimy, 
Yuri nie tylko szkicuje, ale wręcz maluje półcienie z plamami.

Druga metoda obserwacji plam na Słońcu to metoda 
projekcji na ekran. Tutaj również występują różne techniki 
używane przez naszych obserwatorów. Jedną z nich jest 
szkicowanie plam na ekranie zamocowanym bezpośred-
nio na pręcie przeciwwagi. Taką metodą obserwuje autor 
artykułu. Ekran przesuwa się wraz z kręceniem pokrętłem 
mikroruchów, co ułatwia nam szkicowanie plam (szczegól-
nie jeśli chodzi o dokładne położenie ich na tarczy, potrzeb-

ne do wyznaczenia współrzędnych heliograficznych grup 
plam), gdyż stale obraz tarczy Słońca mieści się w nary-
sowanym kole. W większych obserwatoriach słonecznych 
obraz Słońca wysyłany przez teleskop wędruje specjalnym 
tunelem i jest rzucany na ekran o średnicy 1 m. Tak posta-
nowiłem ostatnio zrobić, choć oczywiście zabrakło tunelu. 
Wykonałem to w zaciemnionym pomieszczeniu. Efekt, jaki 
uzyskałem, pokazuje powyższe zdjęcie.

Średnica obrazu rzucanego wyniosła 1m, a części wi-
doczne na zdjęciu to części montażu teleskopu. Zdjęcie 
wykonałem aparatem Nikon D 40 z obiektywem Auto Sun 
Lens 85–210 mm. Ci, którzy nie mają ekranu, mogą rzucać 
obraz tarczy Słońca na kartkę papieru przymocowaną do 
kawałka tektury i trzymaną w ręce. Jednak to wymaga nie 
lada umiejętności, by naszkicować dokładnie miejsca grup 
i plam.

Całkiem nową metodą obserwacji plam słonecznych 
w naszej sekcji okazała się metoda fotograficzna. Technika ta 
wymaga od obserwatora posiadania odpowiedniego sprzętu 
fotograficznego. Tą techniką wykonuje się kilka zdjęć, a na-
stępnie obrabia cyfrowo. Można też samym aparatem, tak 
jak to robi Jerzy Zagrodnik lub z wykorzystaniem teleskopu, 
tak jak w przypadku Janusza Bańkowskiego. 

Te nowe techniki obserwacji plam słonecznych zasługują 
na osobny artykuł.

Poradnik

Techniki amatorskich obserwacji plam słonecznych
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Obserwator Słońca

Na koniec została metoda obserwa-
cji Słońca w H alfa. Adam Tomaszewski 
fotografuje Słońce refraktorem achro-
matycznym Sky-Watcher 80/400 z fil-
trem Coronado SolarMax 40 i kątów-
ką Coronado z filtrem BF 10. Montaż 
HEQ-5 lub Statyw foto + astrowalker.

Zdjęcie Słońca wykonane w/w sprzę-
tem z kamerką Point Grey Chameleon. 

Opracował Tadeusz Figiel
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godz. 01.00
15 maja  

godz. 00.00
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31 maja   
godz. 23.00

Opracowanie mapy 

Janusz Liżewski

widziane z Bukowca

15 czerwca  
godz. 22.00

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

Na sąsiedniej stronie prezentujemy diagram pozwalający odczytać warunki widoczności 
w Bukowcu nad horyzontem Księżyca i widocznych gołym okiem planet (wschody, górowania, 
zachody). Odpowiedni moment odczytujemy z osi poziomej w dniu wskazanym na osi pionowej. Li-
nie wschodu i zachodu Słońca oraz linie świtu i zmierzchu astronomicznego wyodrębniają z każdej 
doby: dzień (kolor pomarańczowy), czas występowania poświaty słonecznej (jasnobłękitny) oraz 
porę nocy wolnej od rozproszonego światła słonecznego (ciemnoniebieski). Odczytane z diagra-
mu przybliżone czasy są podane dla Bukowca w czasie urzędowym. Przybliżonego przeliczenia 
momentów wschodów, górowań i zachodów dla innych miast można dokonać, dodając do war-
tości odczytu poprawki na długość geograficzną (mapka Polski). 
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powyżej Saturna. Oba obiekty mają podobną jasność i zbliżoną 
barwę. Jednak jeśli przyjrzymy się uważnie, zauważymy, że je-
den z nich nie będzie migotał — to będzie właśnie Saturn. Za-
sada ta odnosi się również do pozostałych planet widocznych 
gołym okiem. W ogólności migotanie gwiazd spowodowane 
jest tym, że zanim ich światło dotrze do naszych oczu, musi 
przedrzeć się przez atmosferę. Nawet w najbardziej pogodne 
noce o doskonałej przejrzystości powietrza atmosfera znajdu-
je się w ciągłym ruchu. To właśnie turbulencje atmosferyczne 
zaburzają drogę światła i powodują migotanie gwiazd. Oczy-
wiście atmosfera wpływa również na światło odbite od planet. 
Dlaczego więc nie widzimy ich migotania? Dlatego że znajdują 
się dużo bliżej nas niż gwiazdy i zajmują na niebie większy ob-
szar, a wtedy zaburzenia atmosferyczne mają mniejszy wkład 
w pełen obraz obiektu. Planety mogą jednak migotać, jeśli 
są obserwowane bardzo nisko nad horyzontem, kiedy światło 
musi przebić się przez dużo grubszą warstwę atmosfery. Toteż 
wszelkie obiekty astronomiczne najlepiej obserwować podczas 
górowania (gdy są najwyżej nad horyzontem). Górowanie Sa-
turna przypada 10 maja. Już niewielki teleskop o aperturze od 
7 cm zwrócony w jego stronę pokaże nam kilka szczegółów 
tego niezwykłego obiektu Układu Słonecznego. Przy pierwszym 
spojrzeniu przez okular z pewnością rzucą się w oczy pierście-

Planeta 
Saturn

Gwiazdozbiory i obiekty nocnego nieba
W czerwcowe noce możemy podziwiać gwiazdozbiory nie-

ba wiosennego. Należą do nich: Korona Północy, Głowa Węża, 
Wolarz, Psy Gończe, Warkocz Bereniki, Mały Lew, Lew, Pan-
na, Waga, Kruk, Puchar, Sekstant oraz Hydra. Około godziny 
22.00 nad południowym horyzontem góruje Wolarz. Wolarz to 
rozległy gwiazdozbiór położony pomiędzy Herkulesem i Panną. 
Symbolizuje pewnego pasterza, któremu stado wołów ukradli 
jego bracia, przez co stał się żebrakiem. Tułając się po świecie, 
widział wszędzie, jak ciężko musieli pracować rolnicy, by zdobyć 
pożywienie. Myślał więc, jak im pomóc. Gdy udało mu się zrobić 
pierwszy pług, zaprzągł do niego woły, przenosząc na nie cięż-
ką pracę rolnika. W nagrodę za uwolnienie ludzi od odwiecznej 
udręki Zeus umieścił pasterza na niebie. Według innej legen-
dy Wolarz był poganiaczem siedmiu byków — jasnych gwiazd 
Wielkiej Niedźwiedzicy. Jego matka, bogini płodności Ceres, 
zleciła mu uprawę pola. W mitologii istnieje więcej nawiązań 
do Wielkiej, a także i Małej Niedźwiedzicy. Jeden z mitów przed-
stawia Wolarza jako strażnika niedźwiedzi. W tym przypadku 
nazwa gwiazdozbioru może wywodzić się od nazwy gwiazdy 
Arktur. W języku greckim arkos oznacza niedźwiedzia, a ouros 
straż. Wówczas gwiazdozbiór miałby przedstawiać Arkosa pil-
nującego zamienioną w niedźwiedzicę Kallisto, jego matkę. 
Kształtem Wolarz przypomina arabską dwójkę. Pośrodku jej 
dolnego łuku znajduje się Arktur, pomarańczowa gwiazda o ja-
sności 0,15 mag. Wraz z Wegą, z gwiazdozbioru Lutni, są na 
wiosennym i letnim niebie najjaśniejszymi gwiazdami. Poma-
rańczowy blask Arktura da się zauważyć nawet gołym okiem. 
Dostrzegamy jego barwę, ponieważ znajduje się dużo bliżej (ok. 
37 lat świetlnych) Słońca niż większość widocznych na niebie 
gwiazd, a poza tym jest tak zwanym olbrzymem. Jego objętość 
jest 10 tys. razy większa od słonecznej. Pomarańczowy kolor 
wiąże się z temperaturą na powierzchni Arktura, która jest niż-
sza niż na Słońcu (~5600 K) i wynosi około 4300 K. Kolejną 
ciekawą cechą Arktura jest jego duży ruch własny. W ciągu 800 
lat przesunął się na niebie o kąt równy średnicy tarczy Księżyca. 
To dzięki niemu właśnie w 1717 r. Halley odkrył, że gwiazdy się 
poruszają i nie zajmują stałych pozycji na niebie, jak niegdyś 
sądzono. Na wiosenno-letnim niebie możemy dostrzec więcej 

kolorowych gwiazd. W Wolarzu położony jest obiekt, który, jeśli 
posiadamy teleskop o średnicy obiektywu około 8 cm, może 
nam pokazać, że srebrne gwiazdy na niebie w rzeczywistości 
mogą mieć przeróżne kolory. Jeśli skierujemy teleskop na 
gwiazdę epsilon Boo, tak zwanego Izara, to przy odpowiednim 
powiększeniu dostrzeżemy, że w rzeczywistości jest to układ po-
dwójny gwiazd. Widoczne bardzo blisko siebie składniki układu 
wyraźnie różnią się między sobą kolorem: jaśniejszy (2,7 mag.) 
jest pomarańczowy, a słabszy (5,12 mag.) niebieski. Kolejnym 
tego typu obiektem jest Albireo z konstelacji Łabędzia. 

Planety
Niemal do końca wiosny będą panować znakomite warunki 

do wieczornych obserwacji Marsa i Saturna. W maju na wie-
czornym niebie można odnaleźć Merkurego. Majowy Saturn 
zaświeci w opozycji, czyniąc ten miesiąc najlepszym w roku do 
obserwacji tej planety. Z każdym dniem zbliżającym nas do lata 
lepiej widoczna na porannym niebie będzie Wenus.

Merkury w kwietniu wschodzi niemal równo ze Słońcem 
i z każdym kolejnym dniem zbliża się na niebie od Słońca. Na 
przełomie miesięcy przejdzie na niebo wieczorne i w pierwszych 
dniach maja, w godzinę po zachodzie Słońca, będzie świecił po-
nad 4,5° nad północno-zachodnim horyzontem. Od około poło-
wy miesiąca, w godzinę po zachodzie Słońca, planetę dostrzec 
można ponad 8° nad północno-zachodnim horyzontem w od-
ległości 30° od Jowisza i 20° od Kapelli, najjaśniejszej gwiaz-
dy konstelacji Woźnicy. W ostatnich dniach maja i w czerwcu 
Merkury zbliża się do Słońca i warunki jego obserwacji będą się 
drastycznie pogarszały. Do 10 czerwca w godzinę po zachodzie 
Słońca, Merkury znajdzie się już pod horyzontem.

Na początku kwietnia odnajdziemy planetę Wenus 4° nad 
południowo-wschodnim horyzontem. Przy dostępie do widno-
kręgu, Wenus świecącej z jasnością prawie –4 mag. nie da 
się pomylić z żadną gwiazdą. Widoczność planety pogorszy 
się z końcem kwietnia. W maju będzie się wznosiła już jedy-
nie 2° nad horyzontem, co może uniemożliwić jej dostrzeżenie. 
W czerwcu sytuacja zacznie się poprawiać i wraz ze zbliżającym 
się latem wysokość Wenus na niebie zacznie się zwiększać. 30 
czerwca będzie widoczna ponad 6,5° nad północno-wschod-
nim horyzontem.

Polecamy do obserwacji

Majowe noce to idealny czas na obserwacje Saturna. 10 maja 
planeta z pierścieniami znajdzie się w opozycji, podobnie jak 
Mars ponad miesiąc temu. W czasie opozycji, w godzinach 
22.00–24.00 odnajdziemy Saturna nisko nad południowo-
-wschodnim horyzontem, świecącego jak gwiazda o jasności 
około 0,3 mag. Saturna można pomylić z Arkturem z gwiazdo-
zbioru Wolarza, który jednak jest położony na niebie około 37° 
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Wiosna to również wyśmienity czas na 
obserwacje Marsa. Podczas opozycji, która 
przypada 8 kwietnia, jasność Marsa wynie-
sie –1,25 mag. Wzrośnie również widoma 
średnica tarczy planety do 15” (sekund łuku). 
W tym dniu, po zachodzie Słońca, gdy zanik-
nie słoneczna łuna, Mars będzie świecił już 
ponad 20° nad południowo-wschodnim ho-
ryzontem, a górował kilkanaście minut przed 
pierwszą w nocy. To najlepszy czas w roku na 
jego teleskopowe obserwacje. Dogodne ku 
temu warunki utrzymają się niemal do lip-
ca. Warto wspomnieć, że niedaleko Marsa, 
na tle gwiazdozbioru Panny, przemieszcza 
się planeta karłowata Ceres i planetoida 
Westa. Co ciekawe, w drodze między We-
stą a Ceres jest obecnie sonda DAWN. To 
pierwsza sonda w historii, która po wejściu 
na orbitę wokół jednego z obiektów pasa 
planetoid (Westy) i przeprowadzeniu serii ba-
dań, za pomocą silnika jonowego opuściła 
jego orbitę i została skierowana do drugie-
go obiektu (Ceres). W maju w dalszym cią-
gu Mars będzie widoczny od zachodu Słońca przez prawie całą 
noc. W pierwszej połowie czerwca będzie zachodził przed 2.00 
w nocy, a pod koniec miesiąca przed 1.00. Szczegóły wschodów 
i zachodów planet odczytać można z diagramu wschodów i za-
chodów przedstawionym obok okrągłej mapy nieba.

W kwietniu, po zachodzie Słońca Jowisz będzie widoczny 
nad południowo-zachodnim horyzontem. Tak jak i w marcu od-
najdziemy go w gwiazdozbiorze Bliźniąt, na tle nóg Bliźniaków. 
Jasność planety będzie wyższa niż Marsa. W kwietniu wyniesie 
około –2,0 mag. Maj i czerwiec to schyłek sezonu na Jowisza, 
który trwa od styczniowej opozycji planety. Na początku maja 
po zachodzie Słońca Jowisz widoczny będzie około 30° nad 
zachodnim horyzontem. Z wieczora na wieczór można go ob-
serwować niżej nad horyzontem, aż w drugiej połowie czerwca 
jego blask zacznie niknąć w łunie zachodu.

Druga połowa wiosny i początek lata to z kolei sezon na 
Saturna. Planeta będzie widoczna przez całą noc od maja do 

niemal połowy czerwca. W kwietniu, w czasie zbliżania się do 
opozycji, wschodzi przed 23.00 i w najdogodniejszym położeniu 
do obserwacji, nad południowym horyzontem znajdzie się w go-
dzinach 2.00 — 3.00. Saturna odnajdziemy w gwiazdozbiorze 
Wagi, gdzie 10 maja, podczas opozycji, będzie świecił z jasno-
ścią 0,1 mag. Więcej o obserwacjach Saturna przeczytać moż-
na w części ,,Polecamy do obserwacji’’.

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 można odnaleźć na diagramie wschodów 
i zachodów.

Uran i Neptun nie będą widoczne ani w kwietniu, ani 
w maju. Do obserwacji tych planet wrócić można w czerwcu. 
Wówczas zarówno Uran, jak i Neptun nad horyzontem poja-
wią się jeszcze przed wschodem Słońca. Do ich obserwacji są 
niezbędne teleskopy, a bardzo pomocne w ich zlokalizowaniu 

wonym, sięga aż 13 mln km od planety (średnica Słońca to 
około 1,4 mln km). Nachylenie pierścieni pod kątem 27° do 
płaszczyzny orbity planety oraz 29-letni okres obiegu Saturna 
wokół Słońca sprawiają, że są widoczne z Ziemi pod ciągle 
zmieniającym się kątem. Mogą być prawie niewidoczne, gdy 
ustawią się w płaszczyźnie obserwacji, tak jak w 2010 roku, 
lub w pełni ukazywać swą wieloskładnikową strukturę tak, jak 
to było w 2002 roku i będzie ponownie w latach 2017–2018. 
Podczas obserwacji można dojrzeć ciemny cień rzucany przez 
pierścienie na powierzchnię planety. Jeśli nasz teleskop ustawi-
my na stabilnym montażu i nie będzie zbyt mocno trząsł się na 
wietrze, z pewnością dostrzeżemy pasy chmur na powierzchni 
planety. Tak jak na Jowiszu są ułożone równoleżnikowo, przy 
czym są one dużo mniej wyraźne. Atmosfera Saturna składa 
się w 93% z wodoru i 6% z helu. Wykryto w niej również ta-
kie związki chemiczne, jak metan, amoniak, fosforowodór, 
a nawet para wodna. Tarcza Saturna jest bardzo urozmaicona, 
jednak niewiele z jej tworów można wyróżnić podczas amator-
skich obserwacji. Przez niewielki teleskop, w przeciwieństwie 
do Jowiszowej, atmosfera Saturna zwykle jest pozbawiona 
rzucających się w oczy szczegółów. Zdarza się jednak, że i tam 
pojawiają się wyraźnie widoczne przez teleskop zawirowania. 
Jedno z największych dotąd zarejestrowanych można było ob-

nie Saturna, dzięki którym zdobył sobie miano najpiękniejszej 
planety (o wiele słabsze pierścienie posiadają również Jowisz, 
Uran i Neptun). Składają się one z niewielkich cząstek skalnych 
i lodowych. Mają około 30 kilometrów grubości, a najbardziej 
zewnętrzny z nich, choć widoczny jedynie w świetle podczer-
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będą mapy nieba lub komputerowe planetaria, takie jak Stel-
larium (http://www.stellarium.org/).

Komety i roje meteorowe
22 kwietnia przypada maksimum roju Lirydów, którego 

obiektem macierzystym jest kometa Thatcher. Średnie mak-
simum aktywności z ostatnich czterech lat wynosi jedynie 22 
przeloty w ciągu godziny, więc i w tym roku nie należy się spo-
dziewać ich wyjątkowej aktywności. W czasie przerwy w silnych 
maksimach meteorowych warto przygotować się na obserwa-
cje nowego roju, mogącego pojawić się w pod koniec maja 
jako pozostałości po komecie 209P/Linear, która 6 maja ma 
przejść przez peryhelium. Optymistyczne przewidywania suge-
rują ilość zjawisk na poziomie 400 w ciągu godziny. 

Jeśli chodzi o obserwacje samych komet, a nie jedynie ich 
kosmicznego tropu, to w kwietniu za pomocą średnich telesko-
pów będzie można zobaczyć C/2012 K1 Pan-STARRS. W kwiet-
niu przemierza niebo na tle gwiazdozbioru Korony Północnej 
i Wężownika. Warunki do jej obserwacji z nocy na noc będą się 
poprawiały. Jasność komety do końca kwietnia wzrośnie do 9,7 
mag. Rosła będzie również wysokość komety nad horyzontem 
wraz z jej zbliżaniem się do gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwie-

dzicy, w którym na dobre zagości dopiero w maju. Z każdym 
dniem C/2012 K1 Pan-STARRS będzie jaśniała, ale wysokość 
komety nad horyzontem w drugim tygodniu maja zacznie spa-
dać. Do końca czerwca kometa osiągnie jasność 8,2 mag., przy 
czym pod koniec miesiąca trzeba ją obserwować w łunie zacho-
dzącego Słońca. 

6 maja przypada maksimum aktywności roju η-Akwarydów. 
Ich radiant jest położony w gwiazdozbiorze Wodnika i w dniu 
maksimum nad horyzontem będzie widoczny między 2.00 
w nocy i 4.00 nad ranem. Charakterystyczną cechą η-Akwary-
dów jest to, że pozostawiają długie smugi na niebie. Ich obiek-
tem macierzystym jest kometa 1P/Halley.

Zarówno przy obserwacjach Lirydów, jak i η-Akwarydów na 
niebie nie będzie Księżyca, a taka sytuacja sprzyja wychwyce-
niu nawet najsłabszych ,,spadających gwiazd’’.

Piotr Wychudzki

Więcej informacji:

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

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

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

serwować w grudniu 2010 roku. W tym czasie badająca Saturna sonda 
Cassini odbierała silne impulsy radiowe pochodzące z wyładowań elek-
trycznych generowanych w obszarze sztormu. Takie struktury to, podobnie 
jak na Jowiszu, ogromne komórki burzowe. Jeśli nawet zdarzyłoby się, że 
nie najlepsza pogoda uniemożliwi obserwację szczegółów atmosfery, nie 
powinniśmy mieć większych problemów z dostrzeżeniem największego 
księżyca Saturna i jednocześnie największego w Układzie Słonecznym — 
Tytana. Jego średnica wynosi 5150 km i jest większy od Merkurego o śred-
nicy 4879 km. Tytan to jedyny księżyc posiadający własną, gęstą (gęstszą 
od ziemskiej), atmosferę. Składa się ona głównie z azotu, argonu, me-
tanu, etanu i acetylenu. Przepuszcza jedynie 10% promieni słonecznych, 
przez co temperatura na powierzchni wynosi około –179° Celsjusza. Tytan 
nie posiada własnego pola magnetycznego, które chroniłoby atmosferę 
przed wiatrem słonecznym. Utrzymuje się ona dzięki osłonie ogromnego 
pola magnetycznego Saturna. 14 stycznia 2005 r. próbnik Huygens sondy 
Cassini wszedł w atmosferę Tytana i po 2,5 godz., na spadochronie, osią-
gnął jego powierzchnię. Wykonał wówczas serię historycznych zdjęć z po-
wierzchni naturalnego satelity innej planety. Warunki panujące na Tytanie 
są w przybliżeniu podobne do tych, jakie panowały na Ziemi we wczesnych 
etapach jej istnienia.

Piotr Wychudzki

Nie przegap!
W maju meteory mogą sprawić niemałą niespodzian-

kę. Otóż również 6 maja przez peryhelium przejdzie ko-
meta 209P/Linear. Aktywność meteorowa wynikła z jej 
przelotu w pobliżu orbity Ziemi może wynieść nawet kil-
kaset zjawisk na godzinę! Deszcz meteorów jest progno-
zowany na około 24 maja między godziną 9.00 i 11.00 
rano. Jego radiant ma leżeć w pobliżu granic konstelacji 
Rysia, Wielkiej Niedźwiedzicy i Żyrafy.

Obraz powierzchni Tytana otrzymany za pomocą próbnika Huygens 14 stycznia 2005 r.
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Program Stellarium pozwala symulować obraz, jaki ujrzymy w okularze 
naszego teleskopu, co znacznie ułatwi identyfikację Neptuna



61Urania2/2014

Ale na południku 15 Słońce 
góruje o 12:00, więc na południku 
20, czyli 1/3 strefy wcześniej 
Słońce powinno w takiej pozycji 
być 1/3 godziny wcześniej, czyli 
o godzinie 11:40.

Dlaczego tak nie jest?
Proszę jeszcze o wyjaśnienie, 

który czas jest bazowy do 
ustalania innych „czasów” i kiedy 
południe jest w południe, a północ 
o północy. Jak ustala się czas 
urzędowy dla Greenwich?

Adam Krokosz
Niepołomice

Red.: Wszystko jest OK. Różnica 
wynika z tzw. równania czasu, 
określającego różnicę między 
rzeczywisty położeniem Słońca 
a tzw. czasem średnim. Różnica 
wynika z nierównomiernego 
ruchu rzutu Słońca na równik 
i keplerowskiego ruchu Ziemi 
na orbicie eliptycznej. Faktycznie 
w wymienionych datach południe 
prawdziwe (górowanie Słońca) na 
południku 15 nastepuje ok. 12.08 
czasu średniego, czyli na południ-
ku 20 wypadnie o 11.48.

Czas „urzędowy” jest 
jednostajny i jest tzw. czasem 
średnim. 4 razy do roku czas 
średni odpowiada prawdziwemu.

Południe prawdziwe jest mniej 
więcej w południe średnie 4 razy 

Poczta ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawy

Około pół roku temu zadzwoniła 
do redaktora naczelnego Basia 
Cader z Wrocławia, żeby na 
prośbę Profesora Antoniego 
Opolskiego przeczytać 
jego notatkę (patrz wyżej) 
z odpowiedzią na pytanie 
o ręcznie pisane, powielaczowe 
„Uranie” z 1921 roku: Telefonują 
na prośbę prof. Antoniego 
Opolskiego, który z powodu 
osłabienia słuchu sam nie może 
rozmawiać. Prof. Antoni Opolski 
nie ma i nie miał przepisywanych/
powielaczowych (?) zeszytów 
„Uranii”. Natomiast przypomina 
sobie, że w życiorysie prof. Jana 
Mergentalera napisanym przez 
niego samego, jest informacja, 
że pracował przy redagowaniu 
„Uranii” pod kierunkiem [Felicjana] 
Kępińskiego. Jeżeli to Pana 
Redaktora interesuje, odszukamy 
w archiwum Uniw. Wr. ten rękopis 
i przekażemy odpis.

Red.: Ktokolwiek coś wie i potrafi 
pomóc w sprawie ewentualnego 
archiwum po profesorze Felicjanie 
Kępińskim, prawdopodobnie 
na Politechnice Warszawskiej, 
prosimy o kontakt z redakcją.

* * *
Kłaniam się.

Proszę o okazanie pomocy 
w rozstrzygnięciu niejasności.

Wyczytałem, że na południku 
20 (na równoleżniku 50) wschody 
i zachody Słońca:
17 III pon 05:49   7:48 (dług. 11:59h)
18 III wto   5:47 17:49 (dług. 12:02h)

Wynika z nich, że południe 
„słoneczne” na południku 20 jest 
około godz. 11:48?

Portal „Uranii” poszukuje 
współpracowników

www.urania.edu.pl
Portal „Uranii” to stale rozbudowujący się serwis 
informacyjny o astronomii i badaniach Kosmosu. 
Poszukujemy osób chętnych do współpracy w rozwoju 
zasobów serwisu, a w szczególności:

– miłośników astronomii
– studentów i doktorantów astronomii
– zawodowych astronomów
– nauczycieli.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 
rekrutacja@urania.edu.pl 

Do zgłoszenia należy dołączyć podstawowe 
informacje o kandydacie (w tym imię i nazwisko, 
wiek, adres, e-mail, numer telefonu), krótki opis 
swojego doświadczenia dotyczącego astronomii oraz 
opis własnych zainteresowań astronomicznych lub 
astronautycznych. 

Dołącz do naszego zespołu!

Równianie czasu. Źródło: wiw.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

III KUJAWSKO-POMORSKI  
ASTROFESTIWAL 

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

LETNI OBÓZ OBSERWACYJNY  
„PERSEIDY”
Lewałd Wielki, 1–21 sierpnia
http://moa.edu.pl

IV LETNIA SZKOŁA EUROPEJSKIEGO  
STOWARZYSZENIA NA RZECZ  
EDUKACJI ASTRONOMICZNEJ
Niepołomice, 1–5 lipca, http://moa.edu.pl

w roku, kiedy równanie czasu jest 
równe zero (miejsca zerowe na 
wykresie). 

Oczywiście dotyczy to tylko 
południków strefowych: 0, 15, 30 
stopni etc.

Czasem „bazowym” można 

chyba nazwać czas atomowy 
przechowywany w kilkudziesięciu 
miejscach na świecie. 

Najlepiej niech Pan się uda 
do MOA w swoim mieście — 
wszystko wyjaśnią, najlepiej pod 
kopułą planetarium.



62 Urania 2/2014

K
u
po

n 
ko

nk
u
rs

o
w

y
U

r
a

n
ia

-P
A

 2
/2

0
14

relaks krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
6/2013: 1. Europa, 2. Kwiatkowski, 3. Portugalia, 4. Komety, 5. Warkocz, 6. Sky-
Way, 7. Czarnocin, 8. Curiosity, 9. Plejady, 10. Jarzyna, 11. Itagaki, 12, Virtuoso, 
13. Tafreshi, 14. Morasko.
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Tym razem proponujemy trudniejszą zabawę, albowiem 
odgadnięte słowa należy samodzielnie dopasować do diagramu. 
Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. 
Na rozwiązania czekamy do 15 czerwca 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 Józefa Smaka „Nowe 
Opowiadania Starego Astronoma”.

W „Uranii–PA” nr 6/2013 zamieściliśmy krzyżówkę, 
której rozwiązaniem jest hasło POLOWANIE 
NA ISS. Nagrody książkowe wylosowali Andrzej 

Midura z Krakowa i Krzysztof Świętek z Bytomia. Nagrody 
zostaną wysłane pocztą.

Planetoidy 

  1. Jasio z felietonu
  2. Pałuckie miasto rodzinne Czochralskiego
  3. Równina, od której wywodzi się nazwa współczesnej ery 

geologicznej Marsa
  4. Stop B
  5. Atrakcja do oglądania przez teleskop
  6. Twórca idei kanałów marsjańskich
  7. Jeden z rodzajów ciał niebieskich obserwowanych 

w obserwatorium Rantiga
  8. Odkrył ruchy własne gwiazd
  9. Jacek, miłośnik Pink Floydów
10. Pierwsza odkryta planetoida z pierścieniami
11. Jego próbki znajdują się w meteorytach
12. Konstelacja, w której znajduje się najstarsza znana gwiazda
13. Drugi człon nazwy Ceres nadanej przez Piazziego
14. Miasto z nowym oddziałem PTMA
15. Mikołaj, domniemany nauczyciel Kopernika z Włocławka
16. Astronomia to jego domena
17. Zbadana przez sondę Dawn
18. W maju w Bliźniętach

Druga część bestsellerowych 
opowiadań profesora Józefa 
Smaka. Książka obejmuje cykl 
felietonów na różne tematy 
astronomiczne. Autor opowiada 
m.in. o Heweliuszu czterysta 
lat później, kapitanie Cooku 
i Wenus na Tahiti, niezwykłych 
zaćmieniach, obiekcie Hanny, 
ciemnej materii i ciemnej energii, 
a także jak powstał CAMK i jak to 
było z tajemniczym 13. numerem 
„Uranii”.

Do nabycia w sklepiku  
internetowym „Uranii”:

sklep.pta.edu.pl
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koniunkcja Wenus i Księżyca astrofotografia amatorska

Piękna koniunkcja Księżyca i Wenus z 26 lutego 2014 r. była wdzięcznym celem fotograficznym. Dwa górne zdjęcia zostały wykonane w ogni-
sku głównym reflektora Newtona 205/907 z korektorem MPCC, aparatem Nikon D300. Pierwsze o godz. 04.23 UT (eksp. 5 s, ISO 800), drugie 
powstało z połączenia 5 oddzielnych zdjęć w celu usunięcia różnic tonalnych w oświetleniu obu ciał niebieskich (04.15–04.36 UT, eksp. 10 s 
i ISO 800 dla światła popielatego, 1/60 s i ISO 200 dla Wenus, 1/3 i 1/6 s przy ISO 200 dla jasnej części Księżyca, 5 s i ISO 320 dla gwiazd). 
Konfiguracja obu ciał niebieskich kalibrowana jest na 04.33 UT. Autorem tych zdjęć jest Mariusz Świętnicki. Kolejne dwa zdjęcia wykonał Jacek 
Drążkowski. Po lewej obraz pokazujący widok, jaki można było ujrzeć na porannym niebie gołym okiem (4.59 UT), po prawej klimatyczne ujęcie 
z wieżą zamku biskupów warmińskich (5.07 UT, 1/100 s, teleobiektyw 5.6/230 mm, ISO 800)
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ROCZNA PRENUMERATA URANII — TYLKO 60 ZŁ
Roczna prenumerata „Uranii”, obejmująca 6 numerów dwumiesięcznika, kosztuje tylko 60 zł. Można także zamawiać 
prenumeratę przedłużoną (12 kolejnych numerów) w cenie 120 zł. Prenumerata zagraniczna jest 100% droższa.

Prenumeratę oraz zamówienia numerów poprzednich można opłacić na konto Polskiego Towarzystwa Astrono-
micznego nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241 lub elektronicznie: http://www.urania.edu.pl/prenumerata. Prosimy 
o dokładne podanie adresu, na który ma być wysłane pismo, oraz numeru „Uranii”, od którego ma być realizowana 
prenumerata.

Kupujący prenumeratę zyskują niższą cenę „Uranii” (rabat 22%) oraz dodatkowe bonusy: specjalne dodatki, które 
co pewien czas dołączamy (np. płyty CD/DVD, gadżety, kalendarz astrofotografii).

PRENUMERATA 2014 DLA CZŁONKÓW PTMA ZA POŁOWĘ CENY!
Podobnie jak w roku ubiegłym, członkom Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii proponujemy prenumeratę 
na rok 2014 za połowę ceny (30 zł), przy wysyłce na adres oddziału, albo zwiększoną o 10 zł (40 zł) przy wysyłce na 
adres indywidualny. O dokonywanie wpłat prosimy skarbników lub prezesów oddziałów. 

Na adres urania@urania.edu.pl prosimy o przesłanie imiennej listy prenumeratorów wraz z adresem zbiorowym 
i adresami indywidualnymi do wysyłki. 

PRENUMERATA SPONSOROWANA DLA SZKÓŁ 
50% TANIEJ — TYLKO 30 ZŁ!

„Urania” – jeden z najstarszych astronomicznych tytułów na świecie – oprócz popularyzacji astronomii proponuje 
specjalne materiały dla nauczycieli fizyki, geografii, informatyki i przyrody:

  • Informacje o regionalnych i ogólnopolskich konkursach i stypendiach dla młodzieży
  • Artykuły dydaktyczne doświadczonych pedagogów
  • Doświadczenia szkolnych kół astronomicznych
  • Rozwiązania zadań z Olimpiady Astronomicznej
  • Najlepsze prace z Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego

Skorzystaj z dotacji 
Zgłoś swoją szkołę!

Wystarczy wpłacić 30 zł na konto:
Millenium  S.A.  nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241

Właściciel konta:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa

Tytuł wpłaty: „Urania” – prenumerata sponsorowana dla szkół.
Prosimy o precyzyjne podanie adresu szkoły, na który ma być wysyłane czaso-

pismo oraz numeru NIP, jeśli ma być wystawiona faktura.

Obraz Słońca w linii Hα, 14 lipca 2013 r.
Coronado SolarMax II 90 mm DS BF 30  
z kamerą DMK 41 AU
Obserwatorium Astronomiczne PPSAE  
w Niedźwiadach
Fot. Karol Wenerski
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