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dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

Zaczynają się wakacje, a my wydajemy dopiero 3. numer URANII. Tragedia! Zbyt 
dużo czasu musieliśmy znów poświęcić promocji kosztem redagowania pisma. 
Ale dzięki temu może uda się Wam znaleźć URANIĘ oprócz księgarni EMPiK 
również na półkach eleganckich salonów prasowych Inmedio, Relay i Ruch. 

A jeśli znajdziecie, dyskretnie… wysuńcie winietę z gąszczu innych czasopism. 

Właściwą decyzją, podjętą dwa i pół roku 
temu, było pozostawienie URANII w nurcie 
popularyzacji, edukacji i upowszechniania wiedzy 
kosztem profilu typowo hobbystycznego. Z jednej 
strony, taka jest blisko 100-letnia tradycja pisma, 
z drugiej, tylko w ten sposób mamy szansę na 
otrzymanie publicznego wsparcia i grantów. Środki 
otrzymane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na promocję URANII w szkołach 
oraz 50% dopłaty do szkolnych prenumerat 
nie okazały się wcale łatwe do wydania. Wciąż 
dysponujemy sporym limitem tych prenumerat, 
bo dla większości placówek kwota 30 zł to 
suma… astronomiczna, a świadomość roli 
astronomii w rozwoju zainteresowań naukami 
matematyczno-technicznymi i przyrodniczymi 
wśród dyrektorów szkół jak widać nie jest 
wysoka. Szukamy więc innych sponsorów, 
komitetów rodzicielskich, rad rodziców etc. 
Może wśród Czytelników lub organizacji 
pozarządowych znajdą się darczyńcy chcący 
wesprzeć wybraną szkołę lub kilka szkół? 
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
na naszej stronie internetowej! Szkoda będzie 
oddawać z takim trudem zdobyte pieniądze ministerstwu.

Nie próżnowaliśmy również w pracy na rzecz całego środowiska. Najważniejsze, to 
podpisanie przez premiera Tuska instrukcji negocjacyjnej w sprawie przystąpienia Polski 
do ESO. Dobrą wiadomość już następnego dnia, 14 maja, przyniósł na Zebranie Zarządu 
PTA jeden z najbardziej zaangażowanych w lobbing w tej sprawie dyrektor goszczącego 
nas Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, Marek Sarna. 
W tej sytuacji liczne spotkania z parlamentarzystami, w których uczestniczyłem w imieniu 
Zarządu wraz z Krzysztofem Czartem, zamiast prośby o zwrócenie uwagi premiera 
na sprawę ESO dotyczyły już, miejmy nadzieję, nieodległego procesu ratyfikacji umowy 
z ESO. 

Uczestnicząc w Walnym Zjeździe 
Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii, miałem nadzieję znaleźć tam ideowe 
i merytoryczne, a może nawet finansowe wsparcie 
dla URANII. Już około 200 członków PTMA 
korzysta z promocyjnej prenumeraty, a mam 
nadzieję, że niedługo dotrze do wszystkich! 
Nowy Zarząd czeka wiele rewolucyjnych 
i koniecznych zmian, by PTMA, jako 
nowoczesna organizacja pozarządowa, mogła 
konkurować w dostępie do środków publicznych 
w zakresie popularyzacji i upowszechniania 
astronomii. Jedną z takich imprez, które, jak 

sądzę, najlepiej zorganizowałyby organizacje pozarządowe, jest kujawsko-pomorski 
Astrofestiwal, którego trzecia edycja odbyła się w czerwcu w Golubiu-Dobrzyniu. Banner 
za plecami Prezesa Jagły niech przypomina całemu Zarządowi, że URANIA, to nasze 
wspólne dziedzictwo, astronomów i miłośników nieba.

Maciej Mikołajewski
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Dawno temu w… „Uranii” W AKTUALNYM NUMERZE

luty — marzec 2014  6

Ciekawe strony internetowe: 
Reboot Project albo stacja ISEE-3 po 36 latach 38

Kronika

 16 Alicja Wierzcholska

Nowy świt na niebie gamma
Kosmiczne promieniowanie γ najwyższych energii jest niezwykle trudne 
do obserwacji. Dlatego dotychczas na całym niebie udało nam się dostrzec 
zaledwie 148 źródeł takiego promieniowania. Jednak szykuje się przełom 
w tej dziedzinie, również z inicjatywy i przy dużym udziale polskich na-
ukowców.

4

Adam Strzałkowski

Wskrzeszone obserwatoria
W niezniszczonym działaniami wojennymi Krakowie znaleźli oparcie polscy 
astronomowie. Również w Krakowie odradzał się ruch miłośników astro-
nomii. Już w połowie 1946 r. udało się wydać pierwszy po wojnie numer 
„Uranii”.

  8

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

26 Leszek Błaszkiewicz

Radioastronomia 
Już przeszło 80 lat trwa tryumfalny pochód radioastronomii zaznaczony 
epokowymi odkryciami kwazarów, promieniowania tła, pulsarów i maserów 
kosmicznych. W Polsce właśnie powstają trzy stacje LOFAR, europejskiego 
radioteleskopu nowej generacji.

Słoneczne misterium (IV) 36

Przeczytane w Nature i Science 
Chmury w gwiazdach 24

Fryderyk Chopin  
a odkrycie Neptuna
Niewątpliwym przyczynkiem do badań na temat 
oddźwięku rezultatów badań astronomicznych 
w kręgach odbiorców nie związanych 
z astronomią może być fragment listu 
Fryderyka Chopina, w którym artysta opisuje 
swoje wrażenia po otrzymaniu wiadomości 
o odkryciu planety Neptun. List pochodzi 
z 11 października 1846 r., reakcja Chopina 
na odkrycie była więc szybka, ponieważ 
pierwsza obserwacja Neptuna dokonana przez 
J. Gallego w Berlinie miała miejsce 23 września 
1846 r. Podziwiać należy szybkość, zważywszy 
ówczesne środki, z jaką wiadomość o odkryciu 
została przekazana do publicznej wiadomości.

List Chopina napisany został po polsku, 
adresowany jest do rodziny w Warszawie. 
Odpowiedni fragment cytuję według wydania 
„Korespondencja Fryderyka Chopina” 
opracowanego przez Bronisława Edwarda 
Sydowa, tom II, wyd. PIW 1955:

„W niedzielę, 11 octobra 1846

Ch. de Nohant, przy stoliku obok fortepianu

...Między nowinami, zapewne już wiecie 
o planecie nowej pana Leverrier. Leverrier 
z obserwatorium paryskiego, uważając pewne 
nieregularności w planecie Uranus, przypisał 
to innej planecie, jeszcze nieznanej, której 
opisał odległość, kierunek, wielkość, słowem, 
wszystko, tak jak pan Galle w Berlinie a teraz 
Adams w Londynie spostrzegli. Co za tryumf  
dla nauki, żeby rachunkiem dojść do odkrycia 
podobnego. Na przeszłym posiedzeniu 
Akademii Nauk p. Arago proponował, żeby 
nową planetę nazwać Leverrier. Pan Galle pisał 
z Berlina, że prawo nazwania jej należy do pana 
Leverrier, ale proponuje nazwać ją Janus. Pan 
Leverrier wolałby Neptun. Ale pomimo pewnej 

Świat chwali kujawsko-pomorskie astrobazy 34

100 lat Uranii

„Urania” — pierwsze numery powojenne 12

      Krok bliżej ESO 14
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NA OKŁADCE

5

Yepun, jeden z czterech 8,2-m teleskopów 
VLT w należącym do ESO Obserwatorium 
Paranal w Chile, kieruje swój laser w niebo, 
aby utworzyć sztuczną gwiazdę porównania. 
Nad kopułą teleskopu widać także Wielki 
Obłok Magellana i Mały Obłok Magellana.  
Źródło: ESO/B. Tafreshi (twanight.org)

kalendarz astronomiczny:  lipiec – wrzesień 2014

Niebo nad Polską widziane z Bukowca  60

Poczta  65
Krzyżówka   66
Astrożarty Jacka D.  66
Astrofotografia amatorska: Słońce 67

Polecamy do obserwacji: 

Gromady kuliste 58

W skrócie

NASA znalazła na Marsie krater powstały w 2012 roku 39
NASA będzie uprawiać warzywa w Kosmosie 39
Inauguracja prototypu teleskopu SST-1M dla Cherenkov  
Telescope Array 39
Planeta wyjątkowo odległa od swej gwiazdy 40
Potwierdzono dystans do odległej gromady galaktyk 40
Narodziny nowego satelity Saturna 41
Co naprawdę widzi BICEP2?  42
Studenci w CAMK  42
Planetoida „Piotrflin”  44
Obserwatorium na Suhorze ma kamerę on-line  44

Poradnik: Modernizujemy kitowy okular do obserwacji  
ekranowych Słońca  57
Raport: marzec — kwiecień 2014  57

Obserwator Słońca

Circulos meos 

     Natura nie oszukuje 54

     Z biblioteczki komitetu olimpijskiego  50

Młodzi badacze

Astronomia i muzyka

Chopin na orbicie 52

Zloty, obozy, warsztaty

Młodzieżowa astronomia w alpejską zimę 48

części Akademii Nauk wielu było za nazwaniem 
planety od imienia wynalazcy,
który siłą rachunku nadzwyczajnej, niesłychanej 
w dziejach astronomii rzeczy dokazał, 
i ponieważ są komety Vico, Hind, Uranus 
zwał się Herschel, czemu nie ma być planeta 
Leverrier? Król go zaraz oficerem legii 
honorowej zrobił... Ale ja wam scientyficzne 
rzeczy piszę, jak żebyście nie mieli Antka albo 
Bełzy.”

Dla uzupełnienia, mniej obszerny fragment 
tego samego listu dotyczy opisu wynalazku 
bawełny strzelniczej. Oryginał listu zaginął. 
List pisany był na papierze z inicjałami G. S. 
(George Sand).

Co dotyczy opisu dokonanego przez 
Chopina, na uwagę zasługuje jego rzeczowość 
i rzetelność. Interesujące jest, że Chopin 
wiedział również o odkryciu Adamsa 
– informacje na ten temat przekazywane 
były więc we Francji przez prasę łącznie 
z wiadomościami o tryumfie Leverriera. Z listu 
przebija zainteresowanie i entuzjazm dla potęgi 
wiedzy i możliwości przewidywania zjawisk 
w drodze rachunku.

Chopin najwyraźniej interesował się 
zagadnieniami astronomicznymi – świadczyć 
mogą o tym zawarte w cytowanym fragmencie 
uwagi o kometach i planecie Uran. Można więc 
chyba uznać Chopina za miłośnika astronomii.

JERZY ERDMAN

(zachowano pisownię oryginalną)

XLI Walny Zjazd Delegatów PTMA 46

Circulos tuos 

     Bajka druga 56

Kwadratura kopuły  58
Pod własnym dachem — odsuwanym!  58

pod patronatem Uranii
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Kronika

LUTY 2014
5 II — Otrzymano dowód, że planetoidy mogą mieć zróżnico-
waną strukturę wewnętrzną. Zmierzono tempo zmian pręd-
kości rotacji planetoidy (25143) Itokawa. Wynosi ono zale-
dwie 0,045 s/rok, ale daje się wyjaśnić tylko przy założeniu, 
że różne części planetoidy mają różne gęstości – od 1,75 do 
2,85 g/cm3.

6 II — Obserwatorium kosmiczne Gaia (ESA) po raz pierw-
szy wykonało zdjęcia gwiazd podczas testowania i dostra-
jania instrumentów. Obserwatorium Gaia zostało wysłane 
w Kosmos 19 grudnia 2013 r. (zob. „Urania” 4/2013, s. 6). 

9 II — Znaleziono „najczystszą” znaną gwiazdę. Nazywa się 
SMSS J031300.36670839.3 i znajduje się w Drodze Mlecz-
nej, w odległości około 6 tys. lat św. W jej atmosferze oprócz 
wodoru i helu są tylko 4 pierwiastki: Li, C, Mg i Ca. Obfitość 
żelaza stanowi co najwyżej 1/15000000 wartości słonecznej. 
Gwiazda ta musi więc być  jedną z najstarszych w Galaktyce 
i należeć do zaledwie drugiej generacji gwiazd. (zob. „Ura-
nia” 2/2014, s. 36)

14 II — Liczba zarejestrowanych na całym świecie użytkow-
ników serwisu Zooniverse osiągnęła milion. Biorą oni udział 
w 20 różnorodnych projektach naukowych, począwszy od 
astronomii, aż do poszukiwania leków na raka. Wszystko za-
częło się niecałe 7 lat temu od niewielkiego międzynarodo-
wego projektu badawczego pt. „Galaktyczne Zoo”, w którym 
ochotnicy mieli pomóc astronomom w klasyfikacji galaktyk 
widniejących na zdjęciach zrobionych przez automatyczne 
teleskopy. Efektem tej współpracy jest ponad 50 prac nauko-
wych.

15 II — Na antenie TVP Bydgoszcz ruszył program telewizyj-
ny pt. „Astroregion”, który przewidziany jest na 10-odcinkowy 
cykl o tematyce astronomicznej. Kolejne odcinki będą nagry-
wane w wybranych Astrobazach, czyli sieci 14 przyszkolnych 
obserwatoriów astronomicznych, funkcjonującej na terenie  
regionu kujawsko-pomorskiego. Wyemitowane programy 
można obejrzeć na stronie http://www.tvp.pl/bydgoszcz/edu-
kacja/astroregion.

18 II — Ogłoszono wyniki obserwacji pulsara IGR J1104-
6103 przeprowadzonych m.in. przez obserwatorium rentge-
nowskie Chandra. Ucieka on z pozostałości po supernowej, 
w której powstał, z olbrzymią prędkością ocenianą na około 
1000 – 2000 km/s, plasując go w czołówce najszybciej poru-

szających się pulsarów. Ponadto wyrzuca z siebie poskręca-
ną strugę o długości 37 lat świetlnych, co w tej kategorii daje 
mu pierwsze miejsce w Galaktyce. 

19 II — Przy pomocy satelity NuSTAR, obserwującego 
w dziedzinie wysokoenergetycznych (68-78 keV) promieni X 
stworzono pierwszą mapę rozkładu radioaktywnego izotopu 
44Ti w pozostałości po supernowej Kasjopeja A (obszary nie-
bieskie na powyższym zdjęciu). Porównanie jej z wykonaną 
wcześniej w niskoenergetycznych X-ach (1–7 keV) mapą 
rozkładu żelaza (obszary czerwone) oraz krzemu i magnezu 
(zielone) zbliża nas do zrozumienia mechanizmu wybuchu 
supernowej. Wydaje się, że proces ten przebiega dwufazo-
wo: fala uderzeniowa wybuchu niemal zamiera i ożywia ją 
dopiero rozlanie się wewnętrznych obszarów gwiazdy.

26 II — Ogłoszono listę 715 nowych, potwierdzonych planet 
pozasłonecznych, odkrytych w ciągu pierwszych 2 lat pracy 
satelity Kepler. W ten sposób jednego dnia liczba znanych 
nam planet pozasłonecznych wzrosła z ok. 1000 do ponad 
1700. 

MARZEC 2014
5 III — Opublikowano serię zdjęć pokazujących niezwykły 
rozpad planetoidy P/2013 R3 na co najmniej 10 mniejszych 
fragmentów. Zdjęcie były wykonane przez kosmiczny tele-
skop Hubble’a od października 2013 roku do stycznia 2014. 
Do rozpadu doszło prawdopodobnie pod wpływem promie-
niowania słonecznego (zob. „Urania” 2/2014, s. 39).

6 III — Siecią teleskopów ALMA odkryto chmurę gazowego 
CO w pyłowym dysku wokół gwiazdy β Pictoris. Ultrafiole-
towe światło gwiazdy powinno było rozbić cząsteczki CO 
w ciągu 100 lat. Skoro do tego nie doszło, to musi on być sta-
le uzupełniany, prawdopodobnie przez częste (co 5 minut!) 
zderzenia pomiędzy kometami. 

12 III — Interferometrem VLTI zmierzono średnicę jasnego 
nadolbrzyma HR 5171 A. Okazał się największą znaną żółtą 
gwiazdą, aż 1300 razy większą od Słońca (jej promień wyno-
si 6 j.a.!). Zajmuje 10 miejsce na liście największych znanych 
nam gwiazd. Jest ona o 50% większa od Betelgezy i około 
milion razy jaśniejsza niż Słońce.
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16 III — Dzień Pla-
netariów, czyli święto 
wszystkich europej-
skich planetariów, które 
przypada w niedzielę 
przed lub po równono-
cy wiosennej. 

17 III — Zakończył się 
wyścig o odkrycie w mi-
krofalowym promienio-
waniu tła polaryzacji 
światła w tzw. modach 
B, charakteryzujących 
się spiralnym układem 
wektorów drgań. Udało 
się to znajdującym się 
na Biegunie Południo-
wym teleskopem BI-
CEP2 (rys. obok). O ile 
jest prawdziwe (co do 
czego są wątpliwości), jest to niezwykle doniosłe odkrycie, 
jako pierwszy obserwacyjny dowód na to, że 10–36 s po Wiel-
kim Wybuchu Wszechświat przeszedł przez fazę inflacji – 
w czasie rzędu 10–32 s zwiększył swoje rozmiary co najmniej 
1026 razy.

18 III — Po raz pierwszy udało się precyzyjnie zmierzyć pręd-
kość rotacji Wielkiego Obłoku Magellana. Teleskopem Hub- 
ble’a przez 7 lat mierzono średni ruch setek pojedynczych 
gwiazd w tej galaktyce. Okazało się, że centralna część Wiel-
kiego Obłoku Magellana na pełny obrót potrzebuje 250 mln lat. 

20 III — W serwisie Astronomy Picture Of the Day zamiesz-
czono zdjęcie analemm, wykonane przez Macieja Zapióra 
i Łukasza Fajfrowskiego z Wrocławia, którzy posłużyli się 
techniką zwaną solarygrafią (zob. Urania” 3/2013, s. 20). 

26 III — Okazało się, że obiekt 2012 VP113 jest drugim po 
Sednie najdalszym ciałem Układu Słonecznego. Wielka pół-
oś jego orbity wynosi 264 j.a. (Sedna – 532 j.a.). Jednak pe-
ryhelium, przez które przeszedł parę lat temu, odległe jest od 

Słońca o 80 j.a., czyli więcej niż peryhelium Sedny (76 j.a.). 
Jego średnicę szacuje się na kilkaset kilometrów, więc jest 
to zapewne planeta karłowata. Przypuszcza się, że oprócz 
dwóch znanych, w przestrzeni poza Pasem Kuipera czeka 
na odkrycie jeszcze wiele podobnych ciał.

26 III — Podczas obserwacji zakrycia gwiazdy 
przez planetoidę (10199) Chariklo okazało się, 
że posiada ona 2 pierścienie o grubości 7 i 3 
km, odległe od siebie o 9 km. W Układzie Sło-
necznym pierścienie posiadają cztery planety 
(Jowisz, Saturn, Uran i Neptun). Teraz dołączył 
do nich piąty i najmniejszych obiekt z taką struk-
turą (zob. „Urania” 2/2014, s. 39). 

Wybrał i skomentował Paweł Z. Grochowalski
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Rachunek różniczkowy i całkowy 
Banacha, takie dwa nieduże tomiki, 
Rachunek różniczkowy i całkowy dla 
przyrodników i techników Łomnickie-
go, a z fizyki trzytomowe Einfűhrung 
In die Physik Pohla i Lehrbuch der 
Elektrizität und des Magnetizmus Mie-
go. Byłem wtedy pod dużym urokiem 
tych podręczników. 

Wskrzeszone 
obserwatoria

Adam Strzałkowski

Wojnę przetrwało tylko Obserwatorium Krakowskie, które stało się ośrodkiem odradzania 
się polskiej astronomii. W niezniszczonym działaniami wojennymi Krakowie znaleźli oparcie 
w tym pierwszym okresie powojennym polscy astronomowie. Wśród ich licznego grona 
odradzał się również amatorski ruch miłośników astronomii. Już w połowie 1946 r. udało się 
wydać, po 7-letniej przerwie, pierwszy po wojnie numer „Uranii”. 

Odradzanie się polskiej astronomii  
i ruchu amatorskiego po wojnie 

Prof. Tadeusz Banachiewicz

Banachiewicz bez słowa wstał, wy-
szedł do swojego gabinetu i wrócił… 
z tomami Łomnickiego i Miego. Otwie-
rał je losowo i zadawał mi pytania. 

Nie zdawałem sobie nawet wtedy 
dobrze sprawy, że zdaję pewnie najważ-
niejszy egzamin w moim życiu, który 
zadecydował o mojej przyszłości. Wy-
padł pomyślnie. Zostałem asystentem 

Obserwatorium, nie będąc 
jeszcze nawet studentem, co 
wprawiło potem w zdumienie 
dziekana mojego Wydziału — 
wtedy jeszcze Filozoficznego 
— którym był filozof prof. 
Zygmunt Zawirski. A Bana-
chiewicz stał się moim pierw-
szym Mistrzem, który obok 
mojego drugiego Mistrza prof. 
Henryka Niewodniczańskiego 
zaważył na całej mojej nauko-
wej przyszłości. 

Astronomia polska 
w czasie okupacji 
niemieckiej zajmo-
wała dziwną, nie-

zupełnie zrozumiałą pozycję. 
W utworzonym z okupowa-
nych przez nich obszarów 
Polski Generalnym Guberna-
torstwie działały obserwatoria 

Niemcy opuścili Kraków 18 
stycznia 1945 r., Uniwersytet 
Jagielloński bardzo szybko 
podjął działalność przerwaną 

przez wojnę i okupację. Ja wiedziałem, 
że chcę studiować fizykę. Ale jeszcze 
trzeba było — ot, drobiazg — z czegoś 
żyć. Mój przyjaciel, Wojtek Zakrzewski 
powiedział mi, że jego krewniak, astro-
nom profesor Tadeusz Bana-
chiewicz poszukuje asystenta. 
I tak zupełnie na wariackich 
papierach — nie byłem wte-
dy nawet jeszcze studentem! 
— zgłosiłem się już w lutym 
1945 r. w Krakowskim Obser-
watorium Astronomicznym do 
prof. Banachiewicza.

Prof. Banachiewicz przy-
jął mnie w sekretariacie Ob-
serwatorium na I piętrze 
Collegium Śniadeckiego 
w towarzystwie prof. Józefa 
Witkowskiego, astronoma 
z Uniwersytetu Poznańskie-
go, który przebywał wte-
dy w Krakowie. I przystą-
pił… do egzaminu. Po kilku 
zdawkowych pytaniach do-
tyczących spraw osobistych 
zapytał, co czytałem z mate-
matyki i fizyki. Wymieniłem 
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Na Politechnice Warszawskiej prof. 
Felicjan Kępiński zaczyna od podstaw 
organizację Katedry Astronomii Prak-
tycznej, której budynek i wyposażenie 
instrumentalne zostały zniszczone 
w czasie powstania. Podejmuje też sta-
rania celem utworzenia obserwatorium 
poza obszarem miasta. Szczególnie źle 
przedstawia się sytuacja astronomii na 
Uniwersytecie Warszawskim. Prze-
niesiony na emeryturę prof. Michał 
Kamieński zamieszkuje w Krakowie. 
Organizacje studiów i wykłady obejmu-
je jeden z adiunktów, dr Włodzimierz 
Zonn. Profesor Józef Witkowski, który 
lata okupacji spędził w Krakowie, już 
w marcu 1945 r. wraca do Poznania, 
gdzie w ocalałym budynku obserwa-
torium organizuje studia i obserwacje 
astronomiczne. Po kilku latach urucha-
mia stacje obserwacyjną w Borówcu 
koło Kórnika.

Profesor Eugeniusz Rybka i jego 
współpracownicy z Uniwersytetu 
Lwowskiego, wysiedleni ze Lwowa, 
przenoszą się do Wrocławia, gdzie 
obejmują ocalałe obserwatorium uni-
wersyteckie. Podobnie astronomowie 
wileńscy, profesorowie Władysław 
Dziewulski i Wilhelmina Iwanowska 
ze swoimi współpracownikami osiadają 
w Toruniu, organizując studia i badania 
astronomiczne w nowo utworzonym 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. 

astronomiczne w Krakowie, Warszawie 
i Lwowie. Obserwatorium Poznańskie 
znalazło się na terenie przyłączonym 
do Niemiec, Wileńskie zostało przeję-
te przez Litwinów. Stacje zamiejskie 
uległy zniszczeniu. Krakowską stację 
na górze Lubomir spalili Niemcy, war-
szawską na Popie Iwanie zniszczyła 
i rozgrabiła miejscowa ludność. 

Utrzymanie obserwatoriów war-
szawskiego, krakowskiego i lwowskie-
go Niemcy traktowali w czasie wojny 
zapewne propagandowo, uważając 
astronomię za mało szkodliwą poli-
tycznie, a mając zamiar według tajnego 
okólnika zachowane wyposażenie tych 
obserwatoriów przejąć po zwycięskiej 
wojnie przez astronomów niemieckich. 
Oczywiście w czasie wojny nasze 
obserwatoria otrzymały komisaryczny 
zarząd niemiecki w osobie astronoma 
z Obserwatorium Poczdamskiego prof. 
Kurta Waltera, który miał swą siedzibę 
w Obserwatorium Krakowskim. 

Obserwatoria zarówno Uniwersytetu, 
jak Politechniki Warszawskiej zostały 
spalone w czasie powstania warszaw-
skiego w roku 1944. Przetrwało wojnę 
tylko Obserwatorium Krakowskie, 
które w okresie zaraz po wojnie stało 
się ośrodkiem odradzania się astronomii 
polskiej. Tutaj przebywał prof. Józef 
Witkowski przed swym powrotem do 
Poznania, pojawili się astronomowie 
warszawscy: prof. Michał Kamieński 
oraz adiunkci dr Jan Gadomski i dr Ja-
nusz Pagaczewski. 

Dr Kazimierz 
Kordylewski, ad-
iunkt Krakowskie-
go Obserwatorium, 
zdobył zaraz po woj-
nie dla astronomów 
budynek przy ul. św. 
Tomasza 30, gdzie 
ulokował warsztaty 
Zakładu Aparatów 
Naukowych Naro-
dowego Instytutu 
Astronomicznego 
im. Mikołaja Koper-
nika (NIAiMK) oraz 
kilka mieszkań i po-
kojów gościnnych 
dla przebywających 
czasowo w Krako-
wie astronomów 
z innych ośrodków. 
Po odrodzeniu się 
ruchu miłośników 
astronomii zarząd 
ich Towarzystwa 
i redakcja czasopi-
sma „Urania” zna-
lazły siedzibę również w tym budynku. 

Nie zniszczony przez działania 
wojenne Kraków stał się ośrodkiem, 
w którym znaleźli oparcie w tym 
pierwszym okresie powojennym 
polscy astronomowie. Pojawiali się 
na dłuższe pobyty i krótsze wizyty 
Eugeniusz Rybka, Jan Mergentaler, 
Antoni Opolski, Edward Stenz, Tade-
usz Olczak.

Collegium Śniadeckiego, siedziba Krakowskiego Obserwatorium 
Astronomicznego. Lunetami w kopułach przeprowadzano obserwa-
cje. Obserwowano również z tarasu, a także już po wojnie urządzano 
tam pokazy nieba dla miłośników astronomii

Zespół pracowników Obserwatorium Krakowskiego w 1946 r. — od prawej prof. Tadeusz Bana-
chiewicz, dr Kazimierz Kordylewski, dr Lidia Stankiewicz, mgr Halina Jaśkowa, dr Józef Ryzner, 
mgr Aldona Szczepanowska, dr Stefan Piotrowski, dr Irena Kocyan. Mnie nie ma na tym zdjęciu, 
bo je robiłem. Ale dr Kordylewski pobiegł do swego mieszkania na pierwszym piętrze Obser-
watorium, przyniósł swój aparat i zrobił mi zdjęcie — pierwsze barwne zdjęcie w moim życiu! 
(patrz s. 11)
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Astronomowie krakowscy pod kie-
runkiem swego Mistrza prof. Tadeusza 
Banachiewicza w ocalałej wraz z wy-
posażeniem swej siedzibie w gmachu 
Collegium Śniadeckiego kontynuują 
prace zarówno teoretycznie w dziedzi-
nie zastosowań w astronomii i geodezji 
wprowadzonego przez Banachiewicza 
rachunku krakowianowego, w dzie-
dzinie badań ruchu i figury Księżyca 
oraz transferu promieniowania w atmo- 
sferach planet, a obserwacje głównie 
gwiazd zmiennych zaćmieniowych 
i świecenia atmosfer planet.

W Krakowie, który zaraz po 
wojnie gościł liczne gro-
no polskich astronomów, 
odradzał się również do-

skonale rozwijający się już przed wojną 
amatorski ruch miłośników astronomii. 
Szczególnie duże zasługi w tym jego 
odrodzeniu położyli dr Kazimierz 
Kordylewski, adiunkt Obserwatorium 
Krakowskiego i dr Jan Gadomski, ad-
iunkt Obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Obaj działali w amatorskim ruchu 
astronomicznym jeszcze przed wojną. 
Teraz liczyli też na to, że przyciągając 
do niego po wojnie zwłaszcza młodych 
ludzi, uzyskają w ten sposób nowych 
adeptów tej dziedziny nauki, przy-
szłych studentów dla odradzających 
się w Polsce studiów astronomicznych. 
Kordylewski dla tych poczynań miał za-
plecze w Krakowskim Obserwatorium 
Astronomicznym. Dr Gadomski, który 
po powstaniu warszawskim przebywał 
w Krakowie, zdawał sobie dobrze 
sprawę z trudności uruchomienia prac 
obserwacyjnych z astronomii w Warsza-
wie wobec zniszczenia przez Niemców 

budynku warszawskiego 
obserwatorium z całym 
jego wyposażeniem. 
Usiłował zatem działa-
nia takie zapoczątkować 
w Krakowie, tworząc tu 
Stację Astronomiczną 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Udało mu się 
w roku 1947 uzyskać od 
znanego krakowskiego 
architekta prof. Adolfa 
Szyszko-Bohusza moż-
liwość wykorzystania 
do tych celów jego willi 
„Zameczek” w Przego-
rzałach pod Krakowem. 
Była ona znakomicie 
usytuowana na wysokim 
na 65 m brzegu Wisły, 
a jej tarasy nadawały się 
świetnie do prowadzenia 
obserwacji astronomicz-
nych czy też organizo-
wania pokazów nieba 
dla miłośników astronomii.

Gadomski zorganizował w Przego-
rzałach prace obserwacyjne z udziałem 
dr. Janusza Pagaczewskiego, drugiego 
adiunkta Uniwersytetu Warszawskiego 
i młodego studenta Macieja M. Mazu-
ra, wykorzystując do tego celu lunetę 
pozostałą po znanym polskim łowcy 
komet prof. Antonim Wilku, zmarłym 
w 1940 r. po powrocie z obozu w Sach-
senhausen, gdzie Niemcy zaraz na 
początku wojny uwięzili profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tech-
niczną pomoc przy urządzeniu tego 
obserwatorium otrzymał z Zakładu 
Aparatów Naukowych NIAiMK. Obser-

watorium w Przegorzałach i jego sprzęt 
wykorzystywał również dla pokazów 
nieba i obserwacji amatorskich dla mi-
łośników astronomii.

Przebywający w Krakowie lub 
przejeżdżający przez Kraków 
astronomowie zaczęli wygła-
szać popularne astronomiczne 

pogadanki radiowe, odczyty w ramach 
Powszechnych Wykładów Uniwersy-
teckich i publikować w prasie popularne 
astronomiczne artykuły. Dzięki zasił-
kowi Wydziału Oświaty dla Dorosłych 
oraz Wydziału Nauki Ministerstwa 
Oświaty udało się już w połowie 1946 r. 

Dr Kazimierz Kordylewski

Krakowski architekt prof. Adolf Szyszko-Bohusz udostępnił swo-
ją willę „Zameczek” w Przegorzałach koło Krakowa dla Stacji 
Astronomicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Tarasy otaczają-
ce willę nadawały się doskonale do obserwacji astronomicznych, 
jak i do pokazów nieba dla miłośników astronomii

Dr Jan Gadomski na tarasie Stacji Astronomicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Przegorza-
łach w willi „Zameczek”. Przy lunecie po prof. Wilku Jan Grzyb, mechanik Zakładu Aparatów 
Naukowych NIAiMK. Fot. Maciej M. Mazur



11Urania3/2014

wydać pierwszy po wojnie, po 7-let-
niej wojennej i okupacyjnej przerwie 
numer znakomitego, wychodzącego 
już od 18 lat przed wojną popularnego 
czasopisma astronomicznego „Urania”. 
Jego redaktorem został Jan Gadomski, 
a w skład Komitetu Redakcyjnego 
weszli astronomowie Jan Mergentaler 
i Janusz Pagaczewski.

W roku 1946 wyszedł również pierw-
szy po wojnie tom „Rocznika Astrono-
micznego na rok 1946” wydany przez 
Geodezyjny Instytut Naukowo-Badaw-
czy przy Głównym Urzędzie Pomiarów 
Kraju, a opracowany przez prof. dr. F. 
Kępińskiego i inż. mgr. W. Szpunara. 
Zawierał on w postaci tablic i map nieba 
bogaty materiał dla astronomów, geode-
tów, nauczycieli i miłośników astrono-
mii. Również poza Krakowem zaczęły 
tworzyć się koła amatorów astronomii. 
Ta działalność wymagała formalnego 
zatwierdzenia. Nowe władze w Polsce 
wymagały rejestracji powstających 
stowarzyszeń. 

Na początku roku 1947 grupa 15 
działaczy tego ruchu amatorskiego 
opracowała nowy statut stowarzysze-
nia i przedstawiła go do zatwierdzenia 
w Starostwie Grodzkim w Krakowie. 
Został on przyjęty i zatwierdzony 15 
stycznia1948 r. Nowe towarzystwo 
powstało pod nazwą Polskiego Towa-
rzystwa Miłośników Astronomii. Grono 
jego członków założycieli powołało Za-
rząd. Prezesem został dr Jan Gadomski, 

wiceprezesem dr Janusz Pagaczewski, 
członkami zarządu prof. dr A. Chromiń-
ski, dr L. Orkisz, dr K. Kordylewski, 
M. Mazur, dr S. Piotrowski, A. Piaskow-
ski i dr J.Strzemieński.

Siedziba Zarządu mieściła się w Kra-
kowie przy ul. św. Tomasza 30. Pierwsze 
oddziały Towarzystwa powstały w Kra-
kowie, Łodzi, Warszawie, Zakopanem 
i Myślenicach. 

Powołany przez członków założy-
cieli Towarzystwa Zarząd miał oczy-
wiście charakter tymczasowy. Po roku, 
w styczniu 1949 r. Towarzystwo liczyło 
już ponad 400 członków, działających 
w 7 oddziałach . W tym czasie Zebranie 
Delegatów Oddziałów powołało nowy 
Zarząd Towarzystwa. Prezesem został 
wybrany inż. Władysław Kucharski, 
krakowski przemysłowiec, działacz 
polityczny II RP, w rządzie Wincentego 
Witosa w roku 1920 minister do spraw 
byłej dzielnicy pruskiej, potem minister 
przemysłu i handlu, członkami Zarządu 
A. Barbacki, dr J. Gadomski, dr K. Kor-
dylewski, M. Mazur, inż. H. Niemirski, 
dr L. Orkisz, dr J. Pagaczewski, A. Pia-
skowski i dr J. Strzemiński.

Zaczęło się już normalne życie i dzia-
łalność polskiej astronomii.

Strona tytułowa Statutu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Inż. Władysław Kucharski, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii w latach 
1949–1964(?)

Adam Strzałkowski jest emery-
towanym profesorem Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, specjalistą 
w zakresie fizyki jądrowej, choć 
— o czym można przeczytać — za-
czynał od astronomii. W latach 
1956-57 był Redaktorem Naczel-
nym… „Uranii”! Pełen osobistego 
czaru intelektualista, bibliofil i hi-
storyk nauki, z czego współczesna 
„Urania” jeszcze nie raz chętnie 
skorzysta. Na historycznym zdjęciu 
(fot. K. Kordylewski), Autor fotogra-
fuje swoich starszych kolegów na 
tarasie Collegium Śniadeckiego 
(patrz s. 9).
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100 lat Uranii

W portalu internetowym 
„Uranii” udostępniliśmy 
kolejną partię zeskano-
wanych archiwalnych 

numerów naszego czasopisma. Tym ra-
zem są to lata 1946–1959, co oznacza, 
że Cyfrowe Archiwum Uranii obejmu-
je obecnie komplet numerów z okresu 
1922–1959. Skanowanie zostało dofi-
nansowane przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Adres archi-
wum to www.urania.edu.pl/archiwum. 

Pierwszy powojenny numer 
1-2/1946 ma na okładce wizerunek 
Mikołaja Kopernika i rozpoczyna się 
artykułem opisującym losy polskich 
astronomów i obserwatoriów w czasie 
wojny. Pierwsze lata powojennej odbu-
dowy kraju to niełatwy czas, co widać 
także po numerach „Uranii” — ani 
jeden w latach 40. nie ukazał się poje-
dynczo, wszystkie były łączone po dwa 
albo po trzy, a w roku 1947 nie ukazał 
się żaden. Dopiero od 1952 roku „Ura-
nia” ukazuje się w normalnym trybie 
i to w ilości aż 12 numerów w roku.

W tym pierwszym powojennym nu-
merze w słowie wstępnym od redakcji 
czytamy o wydawaniu „Uranii” jako 
organu Polskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Astronomii, natomiast od roku 
1948 jako nazwa wydawcy widnieje 
już nazwa Polskie Towarzystwo Miło-
śników Astronomii.

W bieżącej „Uranii” publikujemy 
artykuł prof. Adama Strzałkowskiego 
o powojennym wskrzeszaniu polskiej 
astronomii miłośniczej i zawodowej. 
Profesor Strzałkowski jest wybitnym 
fizykiem, ale nie wszyscy wiedzą, że 
swoją działalność naukową zaczynał od 
astronomii. W archiwalnych numerach 
znajdziemy cykl obszernych artykułów 
Strzałkowskiego o widmach gwiazd: 
w numerze 7-8/1951 o widmach cią-
głych gwiazd, 9-10/1951 o widmach 
prążkowanych gwiazd, kontynuowany 
w numerach 11-12/1951 i 4/1952. Ar-
tykuły i notatki Profesora na różne inne 

tematy znajdziemy także w starych 
„Uraniach” z kolejnych lat.

Inną osobą łączącą współczesną 
„Uranię” z numerami z lat 40. i 50. jest 
prof. Andrzej Smak, którego książka 
„Nowe opowiadania starego astrono-
ma” ukazała się niedawno nakładem 
Polskiego Towarzystwa Astronomicz-
nego w ramach Biblioteki Uranii. 
W numerze 11/1959 natrafimy na arty-
kuł tego autora zatytułowany „Fantazja 
czy rzeczywistość”. Artykuł opisuje, 
jak doszło do zastosowania fotometrii 
fotoelektrycznej w astronomii oraz 
sposoby automatyzacji obróbki ze-
branych danych. Zaczynające artykuł 
słowa mogłyby równie dobrze zostać 
napisane współcześnie, tylko pewnie 
wtedy artykuł opisywałby przykłado-
wo, jak do astronomii wprowadzano 
kamery CCD lub sposoby wykorzy-
stania internetu do badań astronomicz-
nych. Zacytujmy wspomniany począ-
tek artykułu: „Niniejszy artykuł nie jest 
opowieścią fantastyczną o pracy astro-
noma przyszłości. Podane w nim fakty 
są świadectwem zwycięskiego marszu 
elektroniki we wszystkich dziedzinach 
życia.”

W roku 2014 redakcja realizuje 
projekt prenumerat sponsorowanych 
dla szkół i bibliotek szkolnych wspar-

ty przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (jeśli Wasza szkoła 
nie prenumeruje „Uranii”, to jeszcze 
można zgłosić placówkę). Dyskusję na 
temat nauczania astronomii w szkole 
średniej znajdziemy w różnych starych 
numerach „Uranii”, np. w 3-4/1946. 
Niektóre z artykułów są napisane jesz-
cze starą formą polszczyzny. Oprócz 
edukacji bardzo istotna jest także po-
pularyzacja. W numerze 3-4/1951 
znajdziemy głos Włodzimierza Zonna 
w dyskusji na temat popularyzacji na-
uki. W swojej działalności zawodowej 
jako astronom prof. Zonn bardzo anga-
żował się w popularyzację astronomii. 
Obecnie Polskie Towarzystwo Astro-
nomiczne przyznaje co dwa lata na-
grodę i medal im. Włodzimierza Zonna 
„Za popularyzację wiedzy o Wszech-
świecie”. Podsumowanie dyskusji na 
temat popularyzacji z zebranymi głosa-
mi różnych autorów znajdziemy w nu-
merze 2/1952.

Przy uważniejszym przeglądaniu 
archiwalnych numerów z lat 50. natra-
fimy na reklamę kwartalnika „Postę-
py Astronomii”. Wtedy oba czasopi-
sma ukazywały się osobno, natomiast 
w 1998 roku nastąpiło połączenie 
„Uranii” z „Postępami Astronomii”.

W numerze 10/1956 opublikowany 
został artykuł o planetarium w Chorzo-
wie, które powstało w 1955 roku i do 
dzisiaj jest największym polskim pla-
netarium. Polecamy też uwadze teksty 
dotyczące historii i działalności róż-
nych polskich obserwatoriów. 

Krzysztof Czart

„Urania”  
— pierwsze numery powojenne

Historyczne numery z lat 40. i 50. dostępne w internecie
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Zloty, obozy, warsztaty

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ASTROFOTOGRAFICZNY
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Polska rozpoczyna negocjacje akcesyjne 
z Europejskim Obserwatorium Południowym

Rozpoczynają się negocjacje pomię-
dzy Polską a Europejskim Obser-
watorium Południowym (ESO) na 
temat przystąpienia naszego kra-
ju do tej organizacji. ESO to jedna 
z największych na świecie organiza-
cji zajmujących się badaniami Ko-
smosu z powierzchni Ziemi. Posiada 
olbrzymie teleskopy na terenie Chi-
le, gdzie panują jedne z najlepszych 
warunków klimatycznych na naszej 
planecie do prowadzenia obserwacji 
astronomicznych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, w porozumieniu ze śro-
dowiskiem polskich astronomów, przy- 
gotowało instrukcję negocjacyjną zaak-
ceptowaną przez prof. dr hab. L. Ko-
larską-Bobińską, Ministra Nauki i Sz-
kolnictwa Wyższego. 12 maja 2014 r. 
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk 
wyraził zgodę na rozpoczęcie nego- 
cjacji z ESO oraz zatwierdził instrukcję 
negocjacyjną.

„Polskie Towarzystwo Astro-
nomiczne, jako reprezentacja środowi- 
ska astronomicznego, wielokrotnie 
w swoich uchwałach podkreślało 
znaczenie i korzyści z przystąpienia 
Polski do ESO i podejmowało działa-

nia na rzecz takiego kroku. Liczymy na 
szybkie i pozytywne przeprowadzenie 
negocjacji, tak aby ojczyzna Mikoła-
ja Kopernika miała pełny dostęp do 
najlepszych na świecie instrumentów 
badawczych” — powiedziała dr hab. 
Agnieszka Kryszczyńska, prezes Pol-
skiego Towarzystwa Astronomicznego.

„Starania o wstąpienie do ESO trwa- 
ją od kilkunastu lat. Polscy astrono-
mowie naukowo są od dawna gotowi 
do udziału w ESO. Wskaźniki poziomu 
naukowego na tle innych krajów oraz 
na tle innych dziedzin nauki rozwi-
janych w Polsce plasują astronomię 
w czołówce polskiej nauki” — dodał 
prof. dr hab. Kazimierz Stępień z Ob-
serwatorium Astronomicznego Uni- 
wersytetu Warszawskiego.

„Udział w ESO jest niezwykle 
ważny dla młodego pokolenia nau-
kowców. Daje perspektywy rozwoju 
i dostęp do najlepszych instrumentów 
na świecie na zasadach takich, jakie 
mają nasi koledzy w rozwiniętych kra-
jach Europy Zachodniej” — podkreślił 
Stępień. 

Europejskie Obserwatorium Połu- 
dniowe (ESO) jest organizacją 
międzynarodową zrzeszającą kilkanaś-
cie krajów, w tym czołowe kraje Unii 

Europejskiej. Misją ESO jest prowa- 
dzenie obserwacji Kosmosu z półkuli 
południowej oraz budowa olbrzymich 
instrumentów obserwacyjnych, których 
kraje członkowskie nie są w stanie wy-
budować samodzielnie. ESO wspiera 
też międzynarodową współpracę nau-
kowców, która jest szczególnie istotna 
w astronomii.

Udział naszego kraju w ESO 
przyniesie nie tylko korzyści naukowe, 
ale przede wszystkim gospodarcze 
i technologiczne. ESO dysponuje naj- 
lepszymi i najnowocześniejszymi na 
świecie instrumentami astronomicz- 
nymi. Używane do ich konstruk- 
cji technologie są potem w kolejnych 
latach przenoszone do przemysłu kra-
jów członkowskich na różne obszary 
zastosowań. Często jest to unikatowa, 
innowacyjna myśl technologiczna. Is-
totną część składki członkowskiej ESO 
musi wydać w postaci zamówień dla 
przemysłu i instytutów naukowo-tech-
nicznych danego kraju.

Obecnie ESO rozpoczyna budowę 
gigantycznego teleskopu optycznego 
o średnicy zwierciadła prawie 40 m 
(połowa stadionu piłkarskiego). Projekt 
nosi nazwę E-ELT, co jest skrótem od 
angielskiej nazwy European Extremely 
Large Telescope (Ekstremalnie Wielki 
Teleskop Europejski). Będzie to naj-
większy teleskop optyczny na świecie. 
Dla porównania, obecnie największe 
teleskopy tego rodzaju mają średnice 
zwierciadeł około 10 m.

Polska strona ESO:  
http://www.eso.org/public/poland

Filmy z serii ESOcast:  
http://www.eso.org/public/videos/archive/category/esocast/

Krok bliżej ESO
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Budżet projektu E-ELT przekracza 
miliard euro. Polskie firmy będą mogły 
wystartować w przetargach na posz- 
czególne elementy tej inwestycji je-
dynie wtedy, gdy nasz kraj będzie 
członkiem ESO. Będzie to bardzo do-
brze współgrać z niedawnym przystąpi-
eniem Polski do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA) oraz będzie sta-
nowić duże wsparcie dla polskich firm 
nowoczesnych technologii i przed-
siębiorstw branży kosmicznej, poprawi 
także ich pozycję w rywalizacji o kon-
trakty w agencji kosmicznej.

W 2013 r. w Warszawie odbyły się 
warsztaty dla polskich przedsiębiorstw 
zainteresowanych współpracą z ESO. 
Wzięli w nich udział przedstawiciele 
około 40 firm z bardzo różnych branż, 
a także około dziesięciu instytutów 
naukowo-technicznych. Łączny rocz-
ny obrót tych firm przekracza 900 mln 
złotych, a zainteresowanie współpracą 
wyrażało jeszcze więcej podmiotów. 

„Udział w ESO oznacza korzyś-
ci naukowo-technologiczne, w tym 
bezpośrednie korzyści finansowe dla 
działalności naukowej. Mogę wska-
zać przykład dotyczący szczególnie 
młodych naukowców i studentów. 
Gdy dany naukowiec złoży wniosek 
obserwacyjny, który zostanie zaak-
ceptowany do realizacji, to nie musi 

już martwić się o kwestie finansowe 
wyjazdu na obserwacje do dalekiego 
Chile. W krajach członkowskich ESO 
pokrywa koszty dojazdu i pobytu 
w swoich obserwatoriach, nie trze-
ba więc w danej chwili dysponować 
grantem z innych źródeł, tylko można 
spokojnie skupić się na naukowych as-
pektach badań.” — powiedział prof. dr 
hab. Marek Sarna, dyrektor Centrum 
Astronomicznego im. Mikołaja Koper-
nika PAN w Warszawie.

Europejskie Obserwatorium Połud-
niowe posiada swoje obserwatoria 
w Ameryce Południowej, w Chile. Są 
to Obserwatorium La Silla, Obserwa-
torium Paranal oraz Obserwatorium 
ALMA. W La Silla znajdują się tele-
skopy średniej wielkości oraz teleskopy 
wybudowane przez poszczególne kra-
je. Z kolei w Paranal działa teleskop 
VLT – zespół czterech teleskopów 
optycznych o średnicach po 8,2 m 
i czterech teleskopów 1,8-metrowych. 
Dodatkowo VLT wspierają dwa duże 
teleskopy do przeglądów nieba.

ALMA, którą technicznie obsłu-
guje ESO, to olbrzymia sieć radiote-
leskopów wybudowana w 2013 r. na 
płaskowyżu Chajnantor w północnym 
Chile. Radioteleskopy znajdują się 
na pustyni Atakama, jednym z naj- 
suchszych miejsc na Ziemi, na 

wysokości 5000 m n.p.m. Projekt 
jest prowadzony przez kraje Europy, 
Ameryki Północnej i Azji Wschodniej, 
przy czym Europa jest reprezentowana 
przez ESO.

„Europejskie Obserwatorium Połu- 
dniowe intensywnie działa także na 
polu popularyzacji astronomii. Wiele 
z najciekawszych i najbardziej sensa-
cyjnych odkryć zostało nagłośnionych 
w mediach przez dział prasowy ESO. 
Organizacja publikuje też piękne zdję-
cia, filmy edukacyjne i inne materiały 
dostępne nieodpłatnie dla celów edu-
kacyjnych i popularyzacji nauki. Co 
więcej, organizacja stara się czynić 
to nie tylko w języku angielskim, ale 
także w językach narodowych, w tym 
po polsku.” — tłumaczy Krzysztof 
Czart, koordynator Sieci Popularyzacji 
Nauki ESO w Polsce.

ESO prowadzi także staże dla 
młodych naukowców oraz doktoraty. Te 
drugie formalnie odbywają się na danej 
uczelni, ale większość czasu bada- 
wczego doktorant spędza w ESO. To 
szansa na miejsca pracy i perspektywy 
rozwoju nie tylko dla astronomów, ale 
także dla inżynierów, techników, infor-
matyków i innych specjalistów.

Publikowany tekst stanowi treść komunikatu 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Fragment sieci radioteleskopów ALMA pracujących w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych. To wspólny projekt krajów Europy, Ame-
ryki Północnej i Azji Wschodniej. Europa jest reprezentowana przez ESO. Źródło: ESO/C. Malin 
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Nowy świt  
na niebie gamma

Alicja 
Wierzcholska

Astronomia  promieniowania gamma jest dziedziną młodą — pierwsze obserwacje wykonano 
ok. 30 lat temu. Największe odkrycia wydają się być ciągle przed nami. Naukowcy i inżynierowie 
z całego świata łączą swe siły, aby mogło powstać największe na świecie obserwatorium 
promieniowania γ najwyższych energii, sieć teleskopów Czerenkowa (Cherenkov Telescope Array  
— CTA). W pracach konsorcjum CTA aktywnie uczestniczą również polscy uczeni i inżynierowie.

Obserwacje promieniowania γ 
najwyższych energii

Promieniowanie elektromagnetycz-
ne docierające do nas z przestrzeni ko-
smicznej obejmuje nie tylko światło wi-
dzialne, ale kilkanaście rzędów często-
tliwości, począwszy od promieniowania 
radiowego (niskie częstotliwości), aż do 
wysokoenergetycznego promieniowa-
nia gamma. (rys. 1)

Atmosfera ziemska, która stano-
wi barierę ochronną naszej planety, 
jest praktycznie nieprzezroczysta dla 
fotonów już o energiach rzędu elek-
tronowoltów. Aby możliwe było ich 
bezpośrednie wykrycie, astronomo-
wie zmuszeni są umieszczać detekto-
ry na pokładach satelitów. W zakresie 
promieniowania γ takie rozwiązanie 
jest skuteczne w przypadku fotonów 
o energiach do kilkudziesięciu giga-
elektronowoltów. W przypadku wyż-
szych energii strumienie fotonów po-
chodzących od znanych źródeł astro-
nomicznych zaczynają być tak małe, że 
pomiar przy wykorzystaniu satelitów 
przestaje mieć sens. Przykładowo, dla 
fotonów o energiach powyżej 100 GeV 
docierających do nas z mgławicy Krab, 
bardzo silnego źródła promieniowa-
nia γ, średnio jeden foton pada na po-
wierzchnię 1500 m2 na godzinę. Re-
jestracja takich fotonów wymagałaby 
wyniesienia na orbitę okołoziemską 
nierealnie dużych detektorów i bardzo 
długich czasów obserwacji. 

Obserwatorium CTA

Rys. 1. Pełne widmo promieniowania 
elektromagnetycznego. Na lewej skali 
długość fali (λ), na prawej odpowiadają-
ca jej energia (E). Długość fal promieni X 
i γ jest tak mała, że wygodniej zamiast 
niej używać energii wyrażonej w elektro-
nowoltach. Można ją obliczyć ze wzoru 
E = hc/λ, gdzie iloczyn stałej Plancka h 
i prędkości światła c wynosi 12,4 × 10–7 
eVm, a λ wyraża się w metrach. Po pra-
wej stronie pokazano zakresy obserwacji 
satelity Fermi, działającego Obserwato-
rium H.E.S.S.II i planowanego CTA

Do rejestracji takich fotonów może-
my jednak wykorzystać metodę detekcji 
pośredniej, w której detektorem staje się 
cała atmosfera ponad obserwatorem. 
Metoda ta wykorzystuje fakt oddziały-
wania fotonów promieniowania γ z ato-
mami atmosfery. Powstają wówczas 

cząstki wtórne, pary elektron-pozyton, 
które w kolejnych zderzeniach kreują 
kolejne takie pary. Jeden foton o energii 
1 teraelektronowolta (1 TeV = 1012 eV) 
może wykreować nawet 100 000 ta-
kich par. Powstająca w ten sposób ka-
skada cząstek wtórnych nazywana jest 
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Promieniowanie Czerenkowa
Gdy naładowana cząstka (np. elektron) porusza się w ośrodku dielektrycz-
nym (np. w powietrzu lub wodzie), polaryzuje cząstki wokół siebie. Jeśli 
jego prędkość jest niewielka, to układ powstających dipoli jest symetryczny 
i wypadkowe pole elektryczne jest zerowe (rys. 1a). 

Sytuacja jest inna, jeśli prędkość naszej cząstki ve jest większa niż pręd-
kość światła w danym ośrodku vs. Jest to możliwe, bo tylko w próżni światło 
biegnie z prędkością c. W innych ośrodkach jego prędkość wynosi vs = c/n, 
gdzie n jest współczynnikiem załamania światła, zawsze większym od 1 
(np. w powietrzu n = 1,0003, w wodzie 1,3). Z taką też prędkością rozchodzi 
się informacja. Zanim więc molekuły ośrodka zdążą „poczuć” zbliżający się 
elektron, on już je mija. W rezultacie powstające dipole nie nadążają usta-
wiać się za biegnącą cząstką i ich układ staje się asymetryczny (rys. 1b). 
Pojawia się wypadkowe pole elektryczne. Gdy chwilę później naładowana 
cząstka się odsuwa i polaryzacja znika, cząstki ośrodka emitują błysk 
światła. Rozchodzące się fale kuliste nakładają się na siebie i wzmacniają 
(rys. 2). Jest to zjawisko analogiczne do fali uderzeniowej wytwarzanej 
przez naddźwiękowy samolot. Powstaje front fali świetlnej, rozchodzący się 
po powierzchni stożka o kącie rozwarcia β, którego wielkość wprost wyni-
ka z geometrii przedstawionej na rys. 2.Wyobraźmy sobie, że w pewnym 
czasie t nasz elektron przebiega drogę z punktu A do B. Jej długość wynosi 
więc vet. W tym samym czasie czoło fali świetlnej, wytworzonej w punkcie 
A, dociera do punktu C, pokonując odległość wynoszącą vst. Stąd wynika, 
że cos β = vs/ vp.

Promieniowanie Czerenkowa gołym okiem widać w reaktorach jądrowych 
jako błękitną poświatę wody, w której zanurzony jest rdzeń reaktora. Błyski 
Czerenkowa generowane są też w górnych warstwach atmosfery przez 
cząstki promieniowania kosmicznego lub cząstki wytwarzane przez wyso-
koenergetyczne kwanty γ. Te są jednak zbyt rzadkie, zbyt krótkie i nieliczne, 
by móc je dostrzec nawet przez teleskop. Może to i lepiej. (red.)

pękiem atmosferycznym. Parametry 
pęku — kształt, wielkość i orientacja 
w przestrzeni — zależne są od energii 
i kierunku fotonu, który zapoczątkował 
kaskadę. 

Cząstki kaskady generowanej przez 
wysokoenergetyczne fotony γ też posia-
dają wysokie energie, a co za tym idzie, 
poruszają się w atmosferze z relatywi-
stycznymi prędkościami. Jeśli prędkość 
elektronów kaskady jest większa od 
prędkości światła w atmosferze, to po-
jawi się błysk niebieskiego światła, tzw. 
promieniowanie Czerenkowa (ramka). 
Jest ono emitowane w kierunku ruchu 
elektronów, wąskim snopem w kształcie 
stożka. Wystarczy zatem na powierzch-
ni Ziemi, w obszarze podstawy stożka 
umieścić czuły teleskop, aby móc zare-
jestrować wygenerowany błysk promie-
niowania Czerenkowa (rys. 2). W przy-
padku kaskad inicjowanych przez fotony 
γ jest on zawsze bardzo słaby i trwa bar-
dzo krótko (rzędu nanosekund). Dlatego 
oko ludzkie nie jest w stanie zaobserwo-
wać tego zjawiska. Warto tu podkreślić, 
że liczba fotonów promieniowania Cze-
renkowa jest zależna od energii fotonu γ, 
który zainicjował pęk — im mniej ener-
getyczny foton, tym słabszy błysk. Dla-
tego duża powierzchnia zbierająca luster 
jest szczególnie ważna, gdy chcemy re-
jestrować fotony γ o niższej energii.

Efektywna powierzchnia detektora 
jest tożsama z rozmiarem obserwowa-
nego przez teleskop słupa atmosfery, 
a więc kilkadziesiąt tysięcy razy więk-
sza niż powierzchnia współczesnych 
detektorów satelitarnych. Na podstawie 
obserwacji promieniowania Czerenko-
wa, wykorzystując wyniki symulacji 
komputerowych opisanych tu pęków 
atmosferycznych, staje się możliwe od-
tworzenie właściwości badanego pęku, 
a zatem i fotonu, który go zapoczątko-
wał (jego kierunku i energii). 

Niestety nie tylko fotony promienio-
wania γ inicjują kaskady cząstek w at-
mosferze. Takie zjawisko może zostać 
również zapoczątkowane przez cząstki 
promieniowania kosmicznego (np. pro-
tony, miony). Zdarzenia te są znacznie 
częstsze niż pochodzące od fotonów γ, 
a w wyniku generowanych przez nie ka-
skad również pojawia się promieniowa-
nie Czerenkowa. Jednak kaskady cząstek 
w takich pękach są znacznie mniej regu-
larne i szersze od fotonowych (rys. 3). 
Różnice te zwykle pozwalają na elimina-
cję dużej części „tła” od protonów pro-
mieniowania kosmicznego. Szczególnie 
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pomocne w eliminacji zjawisk innych niż pochodzące 
od fotonów γ jest zastosowanie stereoskopowej metody 
rekonstrukcji zdarzeń, czyli obserwacje promieniowania 
Czerenkowa więcej niż jednym teleskopem. 

Na świecie pracują aktualnie trzy główne obserwato-
ria, wykorzystujące teleskopy Czerenkowa jako metodę 
pośredniej detekcji promieniowania gamma najwyższych 
energii: działający w Namibii H.E.S.S.II (High Energy 
Stereoscopic System), na La Palmie MAGIC II (Major 
Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov Telesco-
pes) oraz w stanie Arizona w USA VERITAS (Very Ener-
getic Radiation Imaging Telescope Array System). 

W ramach eksperymentu H.E.S.S.II pracuje 5 tele-
skopów: 4 o powierzchni luster 107 m2 każdy (co od-
powiada średnicy 12 m) i piąty, największy „optyczny” 
teleskop na Ziemi (rys. 4), o powierzchni lustra około 
600 m2 (co odpowiada średnicy 28 m), które obserwują 
fotony γ w zakresie od kilkudziesięciu GeV do 100 TeV. 
Jest to największe aktualnie działające naziemne obser-
watorium wysokoenergetycznych fotonów γ. 

Obserwatorium MAGIC II to dwa duże teleskopy 
o powierzchni luster 236 m2 każdy. W projekcie VE-
RITAS pracują 4 teleskopy, każdy o powierzchni luster 
106 m2. Należy tu dodać, że w obserwatoriach H.E.S.S. 
i MAGIC znaczącą rolę odgrywają zespoły astrofizy-
ków z Polski.

Niebo w kolorze gamma
Skąd bierze się promieniowanie γ? Nie może to być 

świecenie termiczne, jak np. w przypadku gwiazd, gdyż 
ich źródło musiałoby mieć nieprawdopodobną tempera-
turę rzędu 1015 K! 

Fotony γ mogą powstawać w różny sposób: przy 
anihilacji par cząstka — antycząstka, rozpadzie cząstek 
elementarnych, jako promieniowanie hamowania (jak 
promienie X w lampie rentgenowskiej), czy na skutek 
tzw. odwrotnego rozpraszania Comptona.

Ten ostatni proces wyobrażamy sobie następująco. 
W pierwszym kroku, obecne w danym ośrodku proto-
ny lub elektrony przyspieszane są do prędkości niemal 
równych c. Rolę przyspieszacza może odgrywać odpo-
wiednio potężne pole magnetyczne albo rozchodząca 
się fala uderzeniowa (np. po wybuchu supernowej). Na-
stępnie tak rozpędzona cząstka spotyka na swej drodze 
jakiś „chłodny”, czyli niskoenergetyczny foton. Może 
on pochodzić od gwiazd lub z wszechobecnego mi-
krofalowego promieniowania tła. W wyniku zderzenia 
cząstka przekazuje swoją ogromną energię fotonowi. 
Staje się on fotonem γ, który bez przeszkód może do-
trzeć do Ziemi.

Na ogół nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wska-
zać, które procesy i w jakim stopniu są odpowiedzial-
ne za powstawanie wysokoenergetycznych fotonów 
w konkretnym źródle. Problemy te są ciągle burzliwie 
dyskutowane. Poszczególne scenariusze mają swoich 
zwolenników i przeciwników. Weryfikacja istniejących 
modeli jest tym bardziej utrudniona, że statystyka obser-
wacji jest wciąż uboga.

Promieniowanie γ w zakresie gigaelektronowoltów 
jest obserwowane przez satelitę Fermi. Efekt jego 5-let-
niej pracy pokazuje rys. 5. Promieniowanie γ w zakresie 

Rys. 2. a) Wpadając w atmosferę ziemską, foton γ wytwarza pęk cząstek wtór-
nych. Te z kolei, przedzierając się przez powietrze z prędkością większą niż 
światło w tym ośrodku, wysyłają promieniowanie Czerenkowa, tworząc stożko-
waty snop błękitnej poświaty, która może być zarejestrowana przez naziemne 
teleskopy.

b) Widok z góry. Wbrew sugestii rys. a), stożek promieniowania Czerenko-
wa nie jest równomiernie wypełniony światłem. Tylko niektóre z luster two-
rzących „oczy złożone” teleskopów Czerenkowa widzą błysk, jaśniejszy lub 
słabszy. Rejestracje te układają się w charakterystyczne elipsy. Ich kształty 
pozwalają odróżnić, czy źródłem kaskady był foton γ czy cząstka promieniowa-
nia kosmicznego. Przecięcie wielkich osi elips wskazuje kierunek, z którego 
przybył foton, jego energię zaś określamy z jasności błysku.

Na obu rysunkach nie zachowano proporcji — tak wielkich teleskopów jesz-
cze się nie buduje
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teraelektronowoltów rejestrują naziem-
ne teleskopy Czerenkowa. Dotychczas 
(maj 2014) udało się odkryć zaledwie 
148 źródeł fotonów „TeVowych”. Ich 
listę można znaleźć na stronie: http://te-
vcat.uchicago.edu, a ich rozkład na nie-
bie pokazuje rys. 6. Co świeci na niebie 
„TeVowym”?

● Aktywne galaktyki. Są to galakty-
ki, które w swoich centrach mają super-
masywne czarne dziury o masach mi-
liony, a nawet miliardy razy większych 
niż masa Słońca. Wokół czarnej dziury 
znajduje się dysk akrecyjny, w którym 
materia, wirując, wytraca swój mo-
ment pędu, by w końcu spaść na czarną 
dziurę (rys. 7). Część z tej materii jest 
przyspieszana do prędkości bliskiej 
prędkości światła i wyrzucana w posta-
ci skolimowanych przeciwległych strug 
(zwanych również dżetami), skierowa-
nych prostopadle do płaszczyzny dysku 
akrecyjnego. Ze względu na orientację 
osi strugi w stosunku do obserwatora 
mówimy o różnych rodzajach galaktyk 
aktywnych. Jednym z nich są blazary, 
czyli aktywne galaktyki, których dżet 
jest wycelowany niemal wprost w ob-
serwatora. Przykładem jest PKS 2155-
304 — obiekt badań autorki obecnego 
artykułu. Blazar był wielokrotnie mo-
nitorowany przez różne instrumenty. 
W lipcu 2006 roku, H.E.S.S. zaobser-
wował rekordowy rozbłysk tego źródła 
(rys 8). W czasie 90 min obserwacji 
zaobserwowano ponad 12000 fotonów 
γ, a obserwowana amplituda rozbłysku 
była prawie 100-krotnie większa od naj-
wyższej obserwowanej wcześniej dla 
tego blazara. Skala czasowa zmienno-
ści, kilka minut, była najkrótsza z do-
tychczas obserwowanych dla tego typu 
obiektów. Taka zmienność ze względu 
na skończoną wartość prędkości światła 
narzuca ograniczenie na rozmiar obsza-
ru emisji. Im szybsza zmienność, tym 
musi być mniejszy. W tym wypadku 
świecący obszar nie może być większy 
niż kilka minut świetlnych.

● Pozostałości po wybuchu super-
nowej. Wśród nich najczęściej są spo-
tykane mgławice napędzane wiatrem 
z pulsara. Pulsar to gwiazda neutrono-
wa, która bardzo szybko wiruje, emitu-
jąc przy tym ze swych biegunów cha-
rakterystyczne smugi światła. Emisja γ 
prawdopodobnie pochodzi jednak z in-
nych obszarów. Gwiazda neutronowa 
posiada bardzo silne pole magnetyczne, 
które powstało w wyniku zapadnięcia 
się gwiazdy. Pole magnetyczne i szyb-

ka rotacja powodują, że materia, która 
znajdzie się w bliskim obszarze pulsara, 
jest przyspieszana. Energetyczne cząstki 
następnie są wyrzucane i uderzają z im-
petem w otaczające środowisko między-
gwiazdowe. W wyniku tego zderzenia 
powstaje fala uderzeniowa, w której 
cząstki są również przyspieszane. Naj-
prawdopodobniej w tym właśnie obsza-
rze dochodzi do emisji fotonów γ.

Jednym z głównych przedstawicieli 
tej grupy oraz jednocześnie najbardziej 
znanym obiektem w astrofizyce gamma 
jest mgławica Krab, znana również jako 
M1 — pozostałość po eksplozji superno-
wej w 1054 r. Źródło to odkryte zostało 
w 1989 r. jako pierwsze w zakresie pro-
mieniowania γ najwyższych energii i od 
tego momentu było obserwowane wie-
lokrotnie przez różne instrumenty. Sta-

Rys. 3. Porównanie pęków atmosferycznych zainicjowanych przez foton promieniowania γ i wy-
sokoenergetyczny proton promieniowania kosmicznego (u góry przekroje podłużne, u dołu po-
przeczne). Symulacje komputerowe udostępnione przez dra Konrada Bernlöhra (Max-Planck-
-Institut für Kernphysik, Heidelberg)

Rys. 4. Największy z teleskopów Obserwatorium H.E.S.S.II na tle mniejszego
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nowi ono także tzw. świecę standardową 
dla astronomii gamma — obserwowany 
strumień w zakresie promieniowania γ 
podaje się często właśnie w jednostkach 
strumienia mgławicy Krab. Dla fotonów 
powyżej 1 TeV, 1 krab odpowiada war-
tości strumienia równej 2,26 10-11 cm-2s-1 

(na powierzchnię 1 km2 1 foton pada 
średnio raz na 4,4 s). 

● Pozostałości po wybuchu su-
pernowej bez pulsara (rys. 9). Jednak 
materia wyrzucona w trakcie wybu-
chu również tu zderza się z ośrodkiem 
międzygwiezdnym i w miejscu tego 
zderzenia powstaje fala uderzeniowa, 
w której generowane są fotony γ. Różni-
ca w stosunku do mgławic pulsarowych 
jest taka, że brak tu centralnego silnika 
napędzającego materię i pozostałość ta 
powoli zanika.

● Galaktyki z burzą formacji gwiaz-
dowej. Na niebie „TeV-owym” widzimy 
na razie tylko dwie: M82 i NGC 253. 
Wśród wielkiej ilości tworzących się 
tam gwiazd jest również wiele gwiazd 
masywnych, szybko kończących swój 
żywot jako supernowe. Stąd duża ja-
sność tych galaktyk w zakresie γ.

● Układy podwójne również mogą 
być emiterami promieniowania γ wyso-
kich energii. W tym przypadku mówimy 
o układzie masywnej gwiazdy z gwiaz-
dą neutronową bądź czarną dziurą. 
Wskazaniem na to, że zaobserwowane 
obiekty są układami podwójnymi, była 
zarejestrowana periodyczna zmienność 

jasności w wielu zakresach energetycz-
nych, w tym również w promieniowa-
niu γ wysokich energii (rzędu GeV). Do 
wyjaśnienia obserwacji zaproponowano 
dwa typy obiektów: tzw. mikrokwaza-
ry oraz pulsary. Mikrokwazar to jakby 
mniejsza wersja jądra aktywnej galakty-
ki. Materia z masywnej gwiazdy spada 
ku czarnej dziurze o masie kilku mas 
Słońca, wirując w dysku akrecyjnym, 
a następnie część tej materii wyrzucana 
jest w formie strugi. Jeśli ułożenie osi 
strugi jest wprost do obserwatora, wi-
dzimy coś na kształt blazara w wersji 
mikro. W scenariuszu z pulsarem mo-
del zakłada, że towarzyszem masywnej 
gwiazdy jest pulsar, który krążąc wokół 

niej okresowo wpada w obszar wiatru 
gwiazdowego. Wówczas dochodzi do 
przyspieszania materii, podobnie jak ma 
to miejsce w mgławicach pulsarowych. 
Tu jednak emisja pojawia się tylko okre-
sowo.

● Masywne gromady gwiazd. Liczne 
w nich pozostałości po wybuchach su-
pernowych, układy podwójne, gwiazdy 
neutronowe, zderzające się wiatry ma-
sywnych gwiazd stwarzają idealne wa-
runki do przyspieszania cząstek. 

● Olbrzymie obłoki molekularne. 
Bardzo interesująca klasa pasywnych 
źródeł promieniowania γ. Promieniowa-
nie kosmiczne z zewnętrznych źródeł, 
uwięzione w polu magnetycznym ob-

Rys. 5. Niebo w „kolorze GeV”. Mapa całego nieba we współrzędnych galaktycznych, wykonana 
na podstawie 5-letnich obserwacji satelity Fermi, w zakresie energii > 1 GeV. Porównanie jej 
z analogiczną mapą w „kolorze TeV” (rys. 6), obserwowanym przez teleskopy Czerenkowa poka-
zuje, jak szerokim pojęciem jest „astronomia γ”. W istocie są to dwie różne dziedziny, mające 
się do siebie tak jak, np. astronomia optyczna do ultrafioletowej — różne techniki i… różne niebo

Rys. 6. Niebo w „kolorze TeV”. Położenie wszystkich znanych źródeł promieniowania γ w zakresie teraelektronowoltów (współrzędne galaktyczne). 
Znaczenie symboli: ● — aktywne jądra galaktyk, ● — galaktyki z burzliwą formacją gwiazd, ● — masywne gromady gwiazd, ● — olbrzymie obłoki 
molekularne, ● — pozostałości po supernowych napędzane wiatrem z pulsara, ● — pozostałości po supernowych bez pulsara, ● — układy podwójne 
● — obiekty niezidentyfikowane. Bardziej szczegółowy opis poszczególnych typów w tekście
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wacje z Kosmosu, obecnie 
przez satelitę Fermi. 

Obserwatorium CTA bę-
dzie miało dwie części, na 
południowej i północnej 
półkuli Ziemi, tak aby ob-
serwacjami objąć całe niebo. 
Obserwacje będą prowadzo-
ne przy wykorzystaniu w su-
mie ponad 100 teleskopów 
Czerenkowa, w 3 różnych 
rozmiarach. Będzie to duża 
liczba małych teleskopów, 
o średnicy zwierciadła 4 m, 
po kilkanaście średnich tele-
skopów o średnicach 12 m, 
i kilka wielkich o średnicy 
zwierciadła 24 m (rys. 10). 
Tylko takie rozwiązanie po-
zwoli na prowadzenie obser-
wacji w planowanym zakre-
sie energetycznym: 

a) Zakres niskich energii, 
poniżej 100 GeV

Aby możliwa była de-
tekcja pęków atmosferycznych, zaini-
cjowanych przez fotony γ o energiach 
rzędu kilkudziesięciu GeV, obserwa-
cyjne pokrycie powierzchni stożka 
Czerenkowa powinno być rzędu 10%. 
W CTA w tym zakresie energetycznym 
planowana jest niewielka liczba telesko-
pów (maksymalnie 4 na obserwatorium) 
znajdujących się w małej odległości je-
den od drugiego. Będą to duże telesko-
py, o średnicy lustra około 24 m, tak, aby 
możliwe było zebranie jak największej 
liczby fotonów Czerenkowa z kaskad, 
które przy tych energiach są niewielkie. 
Te instrumenty mają również pozwolić 
na naziemną detekcję kosmicznych bły-
sków promieniowania gamma (GRB). 

b) Zakres pośrednich energii, pomię-
dzy 0,1 TeV a 10 TeV

łoku, oddziałuje z jego gęstym materia-
łem, tworząc obszary emisji promienio-
wania gamma. 

● Ponad 20% wszystkich źródeł 
γ stanowią obiekty wciąż nieziden-
tyfikowane, czyli takie, które świecą 
w zakresie γ, ale nie udało się ziden-
tyfikować ich odpowiedników na in-
nych częstościach. Oczywiście, może 
to wynikać ze zbyt małej jeszcze licz-
by przeprowadzonych obserwacji. Być 
może jednak takie źródła (lub część 
z nich) reprezentuje całkiem nową kla-
sę obiektów, które emitują promienio-
wanie γ tylko w zakresie TeV. Sugeruje 
się, że mogą to być pozostałości po roz-
błyskach gamma.

Rozbłyski gamma (tzw. GRB — 
gamma ray bursters) wydają się być 
naturalnym kandydatem do obserwacji 
w tym zakresie, jednak efemeryczny 
charakter tych zjawisk do tej pory nie 
pozwolił na ich potwierdzoną rejestra-
cję przez naziemne teleskopy. Wciąż 
zatem czekamy na ich odkrycie w za-
kresie TeV.

Projekt CTA  
— założenia ogólne

Dotychczasowe wyniki uzyskane 
przez instrumenty takie jak H.E.S.S., 
MAGIC czy VERITAS stanowią silną 
motywację do podjęcia budowy kolej-
nego narzędzia, służącego do obserwa-
cji wysokoenergetycznych fotonów γ 
przy wykorzystaniu techniki detekcji 
promieniowania Czerenkowa. Będzie 
nim CTA (ang. The Cherenkov Telesco-
pe Array). Na wniosek Niemiec, Fran-
cji i Polski projekt ten został w 2008 
r. wprowadzony na europejską „mapę 
drogową” wielkich infrastruktur ba-
dawczych ESFRI. W pracach nad po-
wstaniem obserwatorium bierze udział 
ponad 1000 naukowców i inżynierów 
z 29 państw, z ponad 190 instytutów ba-
dawczych. Będzie to pierwsze tak duże 
obserwatorium promieniowania γ do-
stępne dla szerokiej społeczności astro-
nomów i astrofizyków. Pracujące teraz 
instrumenty H.E.S.S.II, MAGIC II oraz 
VERITAS służą głównie badaczom 
pracującym w zespołach związanych 
z tymi projektami.

W ramach projektu powstanie olbrzy-
mie naziemne obserwatorium promienio-
wania γ wysokich i najwyższych energii, 
w zakresie od około 20 GeV do znacznie 
ponad 100 TeV. Co ważne, dolny zakres 
energetyczny instrumentu zachodzi na 
obszar, w którym są prowadzone obser-

Obserwacje w tym zakresie będą 
prowadzone przy wykorzystaniu śred-
nich teleskopów, o rozmiarze lustra 
12 m, ustawionych w odległości ok. 
100 m. Będą posiadały 10-krotnie lep-
szą czułość niż teleskopy działające 
w obecnych projektach. Poprawa czu-
łości całego obserwatorium CTA będzie 
możliwa dodatkowo dzięki zwiększeniu 
powierzchni zajmowanej przez telesko-
py oraz dużo lepszej, stereoskopowej 
rekonstrukcji zdarzeń, możliwej dzięki 
temu, że każde zdarzenie będzie wi-
dziane przez wiele instrumentów. Po raz 
pierwszy pole podstawy stożka światła 
Czerenkowa będzie mniejsze niż obszar, 
jaki pokryją średnie teleskopy. 

c) Zakres wysokich energii, powyżej 
10 TeV 

Rys. 7. Schemat budowy jądra galaktyki aktywnej (AGN). 
Zależnie od kąta patrzenia widzimy ją jako blazara (patrzy-
my wzdłuż strugi), radiogalaktykę (prostopadle do strugi) 
lub kwazara (pod innym kątem)

Rys. 8. Krzywa zmian blasku blazara PKS 2155-304 podczas rekordowego rozbłysku w lipcu 
2006 r. Skala czasowa zmienności strumienia wynosi kilka minut, co oznacza, że rozmiar świe-
cącego obszaru nie przekracza kilku minut świetlnych. Niebieska linia to poziom promieniowa-
nia mgławicy Krab (źródło: F. Aharonian i in. 2009 AAA , 502, 749)



22 Urania 3/2014

 Największe ograniczenie tutaj sta-
nowią znacznie mniejsze strumienie 
fotonów w porównaniu z obserwacja-
mi w zakresie niższych energii. Dlate-
go zaprojektowany zespół teleskopów 
musi pokryć powierzchnię kilku kilo-
metrów kwadratowych, aby znaczą-
co poprawić czułość w porównaniu 
z H.E.S.S. Rozważane są przy tym dwa 
rozwiązania: albo duża liczba małych 
teleskopów o lustrach ok. 2–3 m, albo 
mniejsza liczba trochę większych tele-
skopów, 4–5 m. To drugie rozwiązanie 
ma pozwolić na obserwacje w odległo-
ści ponad 500 m od osi głównego pęku 
atmosferycznego. 

CTA przebije swoich poprzedników 
również pod względem zdolności roz-
dzielczej, zarówno kątowej, jak i cza-
sowej. Współczesne obserwatoria Cze-
renkowa pozwalają na badanie struktury 
przestrzennej źródeł γ, jeśli ich rozmiary 
są większe od kilku minut łuku. Plano-
wany instrument ma mieć 2-krotnie lep-
szą rozdzielczość kątową.

Obecnie działającymi instrumen-
tami udało się wykryć rozbłyski, pod-
czas których jasność źródeł zmieniała 
się w skali kilku minut (rys. 8). CTA 
ma pozwolić na detekcję zmienności 
w skalach mniejszych niż jedna minuta. 
Jest to bardzo ważny aspekt w obserwa-
cjach galaktyk aktywnych — pozwoli 
bardziej precyzyjnie określić rozmiar 
obszarów odpowiadających za emisję 
w tych obiektach. Dokładna analiza 
zmienności w skali sekundowej pozwoli 
również na badanie zjawisk okresowych 
w obiektach takich jak pulsary czy rent-
genowskie układy podwójne gwiazd. 

Aktualny status projektu 
Prace konsorcjum rozpoczęte zostały 

w 2007 r. Etap studium projektowego 
został zakończony w 2010 r. Aktualnie 
konsorcjum znajduje się w połowie fazy 
przygotowawczej. W 2015 r. ma rozpo-
cząć się kolejny, 5-letni etap budowy 
infrastruktury obserwatorium.

Bardzo ważnym aspektem w pracach 
nad CTA jest wybór lokalizacji dla obu 
części obserwatorium, północnej i po-
łudniowej. Wymagania, jakie stawiane 
są takiemu miejscu to płaski teren o po-
wierzchni około 10 km2, położony na 
wysokości 1,5–2,5 km n.p.m., z jak naj-
lepszymi warunkami do prowadzenia 

obserwacji astronomicznych, obejmu-
jącymi czyste, ciemne niebo oraz dobrą 
okoliczną infrastrukturę. 

Dla południowej części obserwato-
rium rozważane są lokalizacje w Ar-
gentynie, Namibii i Chile, podczas gdy 
północna część może się znaleźć na 
Wyspach Kanaryjskich, w Arizonie lub 
w Meksyku. Na odbytej we wrześniu 
2013 r. konferencji współpracy CTA 
w Warszawie wyznaczono już prioryte-
ty naukowców odnośnie tej lokalizacji, 
ale ostateczna decyzja instytucji finan-
sujących ten projekt jest spodziewana 
pod koniec 2014 r.

Udział polskich naukowców 
w pracach CTA 

Polscy astrofizycy są współinicjato-
rami budowy CTA, a Polska — obok 
Niemiec i Francji — była inicjatorem 
włączenia tego projektu na listę ESFRI. 
W maju 2009 r. powstało Polskie Kon-
sorcjum Projektu CTA, zrzeszające in-
stytucje naukowe zaangażowane w pra-
ce nad projektem: 
– 3 instytuty Polskiej Akademii Nauk: 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Nie-
wodniczańskiego, Centrum Badań Ko-
smicznych, Centrum Astronomiczne 
im. M. Kopernika,
– 5 uczelni wyższych: Uniwersytet Ja-
gielloński, który jest koordynatorem 
prac konsorcjum,  Uniwersytet War-
szawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika i Akademia 
Górniczo-Hutnicza, 

Rys. 9. Pozostałość po wybuchu supernowej z roku 1006 jest również źródłem wysokoenerge-
tycznego promieniowania γ. Zdjęcie jest złożeniem obserwacji w zakresie rentgenowskim (ko-
lor niebieski), optycznym (żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski) oraz radiowym (czerwony). Na 
brzegach „bąbla” wyraźnie widać rozchodzącą się falę uderzeniową (źródło: X-ray: NASA/CXC/
Rutgers/G.Cassam-Chenaï, J.Hughes et al.; Radio: NRAO/AUI/NSF/GBT/VLA/Dyer, Maddalena 
& Cornwell; Optical: Middlebury College/F.Winkler, NOAO/AURA/NSF/CTIO Schmidt & DSS)

Rys. 10. Spojrzenie artysty na planowane obserwatorium CTA. Źródło: G. Pérez, IAC (SMM)
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łu przez kamerę wraz z algorytmem 
jego rekonstrukcji. W pracach tych 
współdziałają budujące kamerę grupy 
z CAMK, AGH oraz UJ. 

W ramach prac nad modelowaniem 
obserwacji przy wykorzystaniu telesko-
pów Czerenkowa, na UŁ prowadzone są 
badania tzw. efektu geomagnetycznego, 
czyli symulacje numeryczne wpływu 
pola magnetycznego Ziemi na rozwój 
i detekcję pęków atmosferycznych. 
Otrzymane wyniki będą miały wpływ 
na wybór lokalizacji obserwatorium. 

Prowadzone na UŁ prace dotyczą 
również znalezienia najefektywniejsze-
go ustawienia średnich teleskopów dla 
obserwacji dużego obszaru nieba. Takie 
modelowania pozwolą na uzyskanie 
najlepszej czułości obserwatorium. 

Wyobraźmy sobie niebo, na którym 
świeci tylko 148 gwiazd. To nietrud-
ne — w naszym klimacie to się zdarza, 
gdy niebo zasnute jest gęstą mgłą. Tak 
właśnie widzimy niebo w kolorze „TeV-
-owym”. Jesteśmy pewni, że CTA dzięki 
swej dużej czułości i ostrości widzenia 
rozwieje tę mgłę. Przewiduje się odkry-
cie ponad 1000 nowych źródeł. Mamy 
nadzieję lepiej poznać fizykę tkwiących 
w centrach galaktyk czarnych dziur i ich 
otoczenia. Pewnie dowiemy się czegoś 
nowego o pozostałościach po superno-
wych i przyspieszanych w nich cząst-
kach promieniowania kosmicznego. 
A może uda się też rozwiązać tajemnicę 
ciemnej materii? Jeśli tworzą ją hipo-
tetyczne, słabo oddziałujące masywne 
cząstki (WIMP), to w wyniku ich ani-
hilacji mają powstawać fotony γ, być 
może dostrzegalne dla CTA.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej:
— przeczytaj artykuł M. Ostrowskiego 
w „Uranii” 5/2006, s. 196,
— odwiedź stronę  
www.obserwatorium-cta.pl.

Dr Alicja  
Wierzcholska 
jest adiunktem 
w Instytucie 
Fizyki Jądrowej 
Polskiej Akade-
mii Nauk  
w Krakowie. 

W trakcie 
pisania 
artykułu była 

doktorantką w Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie.

– Akademickie Centrum Komputerowe 
CYFRONET AGH.

W sumie polski zespół CTA to po-
nad 70 naukowców i inżynierów, a sam 
projekt umieszczony został na ministe-
rialnej Polskiej Mapie Drogowej Wiel-
kich Infrastruktur Badawczych. Zna-
czący polski udział czyni z nas jednego 
z głównych partnerów tego światowego 
projektu.

● Projekt małego teleskopu 
W ramach współpracy ze Szwajcara-

mi z Uniwersytetu w Genewie, Polska 
buduje dla CTA prototyp małego, jedno-
zwierciadłowego teleskopu Czerenko-
wa. Prace zostały podzielone między in-
stytuty wchodzące w skład konsorcjum. 
W ich ramach zespół konstruktorów 
z IFJ opracował projekt i zbudował pro-
totyp struktury mechanicznej 
oraz napędu takiego teleskopu, 
o ogniskowej 5,6 m, średnicy 
czaszy 4 m i polu widzenia ka-
mery 9o. UJ i AGH, częściowo 
we współpracy z zespołami 
z Niemiec i Szwajcarii, przy-
gotowują projekt nowatorskiej 
cyfrowej kamery z fotopowie-
laczami półprzewodnikowy-
mi. CBK i IFJ są zaangażo-
wane w opracowanie nowych 
technologicznie zwierciadeł na 
bazie kompozytów. Potrzebne 
przy konstrukcji modelowania 
komputerowe prowadzą ze-
społy z UŁ i CAMK, w opar-
ciu o zasoby dostarczone przez CY-
FRONET, który ma dominujący wkład 
w udostępnianie infrastruktury kom-
puterowej dla całej międzynarodowej 
współpracy CTA. 

Przy projektowaniu teleskopu na-
leży optymalizować konstrukcję, nie 
tylko szukając najnowocześniejszych 
i najbardziej niezawodnych technolo-
gii, ale też cały czas mając na uwadze 
koszty. W przypadku budowy struktury 
mechanicznej teleskopu minimalizację 
kosztów umożliwia m. in. zastosowanie 
komercyjnie dostępnych profili ze stali 
konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia, 
powtarzalność elementów konstrukcji 
wszystkich podsystemów teleskopu 
(czaszy, masztu, struktury nośnej) oraz 
użycie systemu wytwarzania podzespo-
łów niewymagającego spawania kom-
ponentów na miejscu montażu. 

Struktura mechaniczna prototypu 
małego teleskopu dla Obserwatorium 
CTA została zmontowana przez pracow-
ników przedsiębiorstwa Ponar-Żywiec. 

W IFJ stworzono pełną wersję elektro-
niki sterującej teleskopu oraz systemu 
monitoringu. Prototyp małego teleskopu 
uroczyście zainaugurowano 2 VI 2014 r. 
(rys. 11). Zanim jednak możliwe będą 
próbne obserwacje mgławicy Krab — 
świecy standardowej astronomii gamma 
— teleskop musi zostać jeszcze wypo-
sażony m.in. w zwierciadła i kamerę. 
W pełni wyposażony, gotowy do pomia-
rów teleskop powinien być ukończony 
do końca tego roku.

● Prace informatyczne
Obserwatorium CTA tworzyć będzie 

wiele teleskopów Czerenkowa, których 
parametry i rozmieszczenie muszą zo-
stać odpowiednio zoptymalizowane. 
Wymaga to przeprowadzenia ogromnej 
liczby symulacji komputerowych. Takie 

symulacje obejmują proces powstawa-
nia i rozwoju kaskad inicjowanych przez 
fotony promieniowania γ oraz odpo-
wiedź instrumentu przy danej konfigura-
cji teleskopu i obserwatorium. Porównu-
jąc odpowiedź instrumentu dla różnych 
konfiguracji teleskopów, czułości od-
biorników itp. przy ustalonym sygnale 
pochodzącym od źródła, można wybrać, 
która z konfiguracji pozwala uzyskać 
najlepsze wyniki obserwacyjne.

 Polski udział w symulacjach koordy-
nowany jest przez CAMK. Obliczenia 
komputerowe możliwe są dzięki wyko-
rzystaniu europejskiej sieci komputero-
wej EGI oraz zasobów CYFRONET. 
Ilość udostępnianych przez Polskę za-
sobów informatycznych dla CTA stawia 
nas na pierwszej pozycji w światowym 
rankingu. 

Prace informatyczne dla CTA obej-
mują również modelowania na potrze-
by konstrukcji kamery cyfrowej, celem 
zoptymalizowania jej parametrów. Po-
wstaje model przetwarzania sygna-

Rys. 11. Prototyp małego teleskopu podczas jego in-
auguracji 2 VI 2014 r. w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN 
w Krakowie
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Tytułowe obiekty znamy doskonale 
z Ziemi. Wiemy też, że występują 
na innych planetach i ich księ-
życach (Tytan). Ale chyba mało 

komu przyjdzie do głowy, że chmury zda-
rzają się w atmosferach gwiazd. A jednak 
to prawda. Równo 10 lat temu (Science 
16.01.2004) ukazała się praca, w której 
przedstawiono klasyfikację chmur i ich 
występowania w gwiazdach. 

Oczywiście gwiazdy, w których atmo- 
sferach tworzą się chmury, nie mogą być 
zbyt gorące. Mówiąc bez eufemizmów, 
muszą to być brązowe karły lub najchłod-
niejsze spośród gwiazd typu M. W ich 
względnie chłodnych atmosferach mogą 
tworzyć się chmury, wpływając na wła-
sności spektralne tych ciał. Oczywiście 
w temperaturach zbliżonych do 3 tys. 
kelwinów nie należy spodziewać się 
chmur wodnych, będą to chmury zbudo-
wane z raczej ogniotrwałych materiałów. 
A więc mogą to być ciekłe metale (żela-
zo, glin), tlenki metali, takie jak korund 
(szafiry i rubiny!) czy perowskity. Nieco 
chłodniejsze atmosfery mogą zawierać 
chlorki i siarczki. W jeszcze chłodniej-
szych atmosferach, a pamiętajmy że 
znaleziono już brązowe karły o tempera-
turach zbliżonych do pokojowych, mogą 
tworzyć się chmury z mniej egzotycznych 

Chmury w gwiazdach
substancji, takich jak tlenek i ditlenek 
węgla (zgodnie z decyzjami chemików 
taka jest oficjalna nazwa CO2). A dalej 
woda, metan… tu trzeba tę wyliczankę 
przerwać, bo jak na razie trudno opowia-
dać o temperaturach atmosfer gwiazd 
bliskich zera absolutnego. 

Podobnie jak na Ziemi, im głębiej 
w atmosferze, tym cieplej i chmury 
z bardziej ognioodpornych materiałów. 
Różnica jest tylko taka, że na Ziemi dol-
ną granicą tworzenia się chmur jest jej 
powierzchnia, a w brązowych karłach 
szybko rosnąca w ich wnętrzu tempera-
tura. Po prostu na pewnej głębokości nic 
się już nie skrapla i nie zestala. Warto 
dodać — w gazowych planetach jest po-
dobnie. Dlatego jest oczywiste, że w naj-
gorętszych brązowych karłach mogą się 
tworzyć tylko nieliczne chmury z najbar-
dziej trwałych materiałów — wygląda 
na to, że rubinowe i szafirowe chmury 
oznaczają najmniej przyjemne środo-
wisko! Im brązowy karzeł chłodniejszy, 
tym możliwy układ chmur bardziej skom-
plikowany (rys. 1), przy czym deszcze 
ciekłego żelaza będą raczej trudne do 
obserwacji, jako że wystąpią dosyć głę-
boko pod obserwowaną powierzchnią 
i będą zasłonięte przez mniej piekielne 
zjawiska. 

Tak to wygląda w teorii, bo oczywiście 
powierzchni gwiazd nie da się obserwo-
wać. Powyższe stwierdzenia to w dużej 
mierze wnioski z tego, co widać w atmo- 
sferach olbrzymów Układu Słoneczne-
go. Wydawałoby się więc, że pokazane 
na rysunku „układy chmur” długo jesz-
cze pozostaną raczej w sferze fantazji 
niż nauki. A jednak nie. Już w 2009 r. 
zauważono, że emisja w podczerwie-
ni wielu brązowych karłów zmienia się 
w skali godzin, co może być odzwiercie-
dleniem zjawisk pogodowych. W 2013 r. 
Luhman odkrył układ dwu brązowych 
karłów odległych o zaledwie 2 parseki 
od Słońca (trzecia odległość po układzie 
gwiazd Centaura i gwieździe Barnarda). 
Od nazwiska odkrywcy układ nazwano 
Luhman 16. Tak bliskie obiekty można 
badać stosunkowo dokładnie i pojawia 
się nadzieja, że mimo ich nikłej jasności 
można dowiedzieć się o nich stosunkowo 
dużo. W szczególności można określić 
temperaturę wynoszącą nieco mniej niż 
1500 kelwinów w przypadku składnika 
A i około 50 kelwinów mniej dla skład-
nika B. Przy czym nieokreśloność tem-
peratury wynika bardziej ze sposobu jej 
określenia (pasma) niż błędu pomiaru. 
Z teorii brązowych karłów wynika, że ich 
rozmiary liniowe są zbliżone do rozmia-
rów Jowisza, w granicach plus/minus 
20% promienia. 

Jeżeli obserwujemy jakieś obracają-
ce się ciało w taki sposób, 
że widoczny jest jego rów-
nik, to jedna jego część ma 
prędkość zwróconą do nas, 
a druga od nas. Dlatego linie 
widmowe tego ciała będą 
poszerzone proporcjonalnie 
do prędkości liniowej na 
równiku. Rozszerzenie linii 
pozwala zmierzyć prędkość 
liniową na równiku. Jednak 
to nie wszystko. Gdyby cia-
ło miało niejednorodną po-
wierzchnię, rozszerzenie nie 
będzie symetryczne (rys 2). 
Jeżeli jaśniejsza część bę-
dzie się do nas zbliżać, to 
na profilu zobaczymy „do-
łek” po niebieskiej stronie. 
Na odwrót — oddalający się 
jaśniejszy fragment wyge-
neruje „dołek” w poczerwie-
nionej części. Oczywiście 
zjawisko będzie zmieniać 
się z okresem równym okre-
sowi obrotu ciała. Ale to nie 
wszystko. Jeżeli jaśniejszy 
fragment jest bliżej równika, 
to zmniejszenie poszerzenia 
będzie odpowiadać szersze-
mu zakresowi prędkości. 

Rys. 1. Układy chmur mogące pojawiać się w atmosferach chłodnych gwiazd brązowych karłów i planet ol-
brzymów. Im głębiej (niżej), tym chmury są zbudowane z bardziej „ogniotrwałych” materiałów. W gorętszych 
obiektach nawet przy powierzchni mogą istnieć jedynie niektóre rodzaje chmur. Między poszczególnymi 
rodzajami chmur mogą pojawiać się obszary czystego, „bezchmurnego” gazu. (rys. Magdalena Kuczynska-
-Szymik na podstawie Crossfield i in./Nature)
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Jasna plama na wyższych szerokościach 
zmniejszy poszerzenie w mniejszym za-
kresie prędkości. Tym samym obserwu-

Rys 3. Mapa Luhman 16B (rys. Magdalena Kuczynska-Szymik, na podstawie Crossfield i in./Nature)

Rys 2. Oś obrotu widocznej na rysunku gwiazdy jest pionowa. Obrót gwiazdy powoduje, że 
linia widmowa (dolna część rysunku) jest poszerzona, co widzimy na rysunku: w wyniku obrotu 
część po jednej stronie jest przesunięta ku czerwieni, a po drugiej ku fioletowi. Wielkość po-
szerzenia zależy od szybkości obrotu. Gdyby gwiazda miała jednolitą powierzchnię, profil linii 
byłby gładki. Plama powoduje wgłębienie (lub wybrzuszenie) na tym profilu. Ponieważ wiel-
kość poszerzenia zależy od prędkości, to w chwili „wschodu” plamy wybrzuszenie pojawi się 
na pewnej wysokości profilu, zależnym od odległości plamy od równika. Mierząc wybrzuszenia, 
możemy określić jasność plamy (wybrzuszenie czy wgłębienie), szerokość „gwiazdograficzną” 
(miejsce na profilu, w którym  pojawiło się wybrzuszenie) oraz długość „gwiazdograficzną (od-
ległość czasowa pojawiania się wybrzuszeń). W sumie analiza takiej (takich) linii umożliwia 
stworzenie mapy powierzchni gwiazdy. (Rys. Magdalena Kuczynska-Szymik na podstawie 
Crossfield i in./Nature)

jąc profil, możemy określić nie tylko, o ile 
ciemniejszy obszar występuje na obser-
wowanym ciele, ale nawet określić jego 

odległość od równika oraz odległość od 
wybranego południka. Inaczej mówiąc, 
dokładna obserwacja profilu linii umożli-
wia skonstruowanie mapy ciała. 

Właśnie o coś takiego pokusili się 
autorzy pracy opublikowanej w Nature 
(Crossfield i in., 30.01.2014). Szczegól-
nie interesujący okazał się składnik B. 
Jak się wydaje, jego oś obrotu jest nachy-
lona mniej niż 30° do linii widzenia i wi-
dzimy go w okolicach równikowych, czyli 
opisana akapit wyżej sytuacja ma tutaj 
miejsce. Jak już wspomniano, oszacowa-
no kąt nachylenia do linii widzenia. Udało 
się też zmierzyć prędkość liniową, która 
okazała się całkiem spora: 26,1 ±0,2 
km/s. Zmierzono także okres wynoszący 
4,9 godziny. Okazało się również, że na 
powierzchni Luhman B znajduje się spo-
ro jasnych i ciemnych plam, a korzystając 
z powyżej opisanej metody, udało się im 
przypisać zarówno szerokość, jak i dłu-
gość luhmanograficzną, czyli sporządzić 
mapę! 

A więc mamy pierwszą mapę ciała 
nie należącego do Układu Słonecznego 
(no, może jedną z pierwszych — są rów-
nież mapy kilku czerwonych olbrzymów). 
Wprawdzie radość może tłumić nieco 
fakt, że mapa dotyczy mało trwałych 
obiektów, jako że prawdopodobnie ob-
serwujemy chmury i to nie wiemy jeszcze 
jakie (sądząc z temperatury, raczej zbudo-
wane z materiałów „ogniotrwałych”), jed-
nak następna bariera w poznawaniu ciał 
niebieskich chyba uległa przełamaniu.

Jerzy Kuczyński
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Radioastronomia
Zobaczyć niewidzialne

Przeszło 80 lat temu narodziła się nowa dziedzina pozwalająca na poszerzenie arsenału 
narzędzi doświadczalnego badania przestrzeni kosmicznej. Siłą radioastronomii, bo o tej 
nauce mowa, jest technika — ta związana z budową coraz potężniejszych przyrządów oraz ta, 
która wiąże się z detekcją niewidocznych i nieuchwytnych dla ludzi fal oraz analizą zebranych 
informacji. Dziś świat radioastronomii odchodzi od klasycznych instrumentów, gdzie czułość 
jest wynikiem zbierania danych z olbrzymich powierzchni lśniących czasz na korzyść 
cyfrowych kolektywów niewielkich anten. Części takich nowoczesnych radioteleskopów 
niebawem zaczną służbę także w Polsce.

Leszek Błaszkiewicz

Fale elektromagnetyczne
Celowe obserwacje rozgwieżdżo-

nego nieba były prowadzone od bardzo 
dawna, co można wywnioskować 
z analizy rozwoju starożytnych cywi-
lizacji. Głównym motorem obserwacji 
były sprawy religijne oraz wyznaczenie 
upływającego czasu poprzez wpro-
wadzanie systemów kalendarzowych 
czy budowę zegarów słonecznych. 
Budowa Kosmosu i poznanie zjawisk 
w nim zachodzących były w przeszło-
ści bardzo ograniczone przez fakt, że 
wszystkie obserwacje prowadzono 
metodami wizualnym i dotyczyły one 
światła. Takie właśnie obserwacje 
były podstawą stworzenia systemu 
geocentrycznego (najprawdopodobniej 
twórcą jest Hipparchos z Nikei (ok. 190 
p.n.e.–120 p.n.e.) ), który rozpowszech-
nił żyjący w II wieku n.e. Klaudiusz Pto-
lemeusz (90–168). Dokładnie te same 
metody obserwacyjne stosował też Mi-
kołaj Kopernik (1473––1543), którego 
model heliocentryczny był prawdziwą 
rewolucją w widzeniu Wszechświata.

Sytuacja zmieniła się radykalnie, 
gdy na początku XVII w. Galileo Galilei 
(1564–1642) skierował w niebo skon-
struowaną przez siebie lunetę. Chociaż 
była ona jak na dzisiejsze standardy 
bardzo mizernym przyrządem, jednak 

Galileusz odkrył za jej pomocą kratery 
na Księżycu, plamy na Słońcu, księżyce 
okrążające planetę Jowisz, fazy Wenus 
czy wreszcie fakt, że Droga Mleczna jest 
zbudowana z niezliczonej ilości gwiazd. 

Lunety astronomiczne w kolejnych 
dekadach stawały się coraz dokład-
niejsze, większe i co ważne, coraz po-
wszechniejsze w użyciu. Z konstrukcji 
lunet słynął między innymi gdański 
astronom Jan Heweliusz (1611–1687).

Do postępu badań nad gwiazdami 
przyczynił się także jeden z najwybit-
niejszych uczonych w historii, sir Isaac 
Newton (1643–1727). Po pierwsze, 
skonstruował teleskop, w którym rolę 
obiektywu spełniała nie soczewka sku-
piająca, ale zwierciadło wklęsłe. Tak 
zbudowany teleskop był pozbawiony 
wielu wad, które utrudniały dokładne 
obserwacje teleskopami soczewkowymi.

Newton dokonał też innego, znacz-
nie dalej idącego, jeśli chodzi o konse-
kwencje, odkrycia. Stwierdził, że białe 
światło ulega rozszczepieniu w cza-
sie przejścia granicy między dwoma 
ośrodkami. Odkrycie to pozwoliło dla 
przykładu na opisanie zjawiska tęczy. 

Nieco później Joseph von Fraunho-
fer (1787–1826), udoskonaliwszy spo-
soby rozszczepiania światła (wynalazł 
siatkę dyfrakcyjną), wykazał istnienie 

linii spektralnych i zaobserwował 
istotne różnice w położeniu owych linii 
w widmach gwiazdowych, czym zapo-
czątkował spektroskopię.

Inny krok milowy miał miejsce, 
gdy sir Frederick William Herschel 
(1738–1822), badając rozszczepione 
światło, stwierdził, że po czerwonej stro-
nie, gdzie już nic nie widać, termometr 
reaguje jakby na obecność niewidzialne-
go światła. W ten właśnie sposób odkrył 
podczerwień. 

Wkrótce, po odkryciu promienio-
wania UV, stało się jasne, że światło 
to tylko jeden z elementów nazwanych 
falami elektromagnetycznymi, które 
wiążą się ściśle ze zjawiskami elektrycz-
nymi i magnetycznymi.

Unifikacji całej dostępnej wiedzy na 
temat elektromagnetyzmu dokonał w 2. 
połowie XIX w. James Clark Maxwell 
(1841–1879). Krótko potem, w 1888 r. 
Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894) 
przeprowadził śmiały eksperyment, 
w czasie którego wytworzył niewidzial-
ne, słabe i długie fale elektromagnetycz-
ne oraz dokonał ich detekcji. Z racji 
późniejszego zastosowania ten rodzaj 
fal nazwano falami radiowymi i jak 
doskonale Czytelnik się orientuje, fale 
te od przeszło 100 lat stanowią podstawę 
telekomunikacji, a więc radia, telewizji, 
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docierają także fale radiowe, które 
w pewnych procesach fizycznych po-
wstają w Kosmosie.

Bardzo szybko jeden z pionierów 
radioastronomii, Amerykanin Grote 
Reber (1911–2002) w latach 1937–1938 
wybudował radioteleskopy, których 
konstrukcja pozwalała na skupienie fal 
radiowych tak, by ich energia, padając 
na antenę odbiorczą, była jak największa 
— takie konstrukcje są dziś używane po-
wszechnie. Reber badał promieniowanie 
radiowe Drogi Mlecznej i jako pierw-
szy opracował mapy radiowe naszej 
Galaktyki — pokazał, jak wyglądałaby 
ona, gdybyśmy mieli oczy czułe na fale 
radiowe o częstotliwości 160 i 64 MHz.

Opublikowane przez niego w latach 
1940–1944 prace uważa się za początek 
radioastronomii.

Niezwykle ważne w dziejach radio-
astronomii było zasugerowanie w roku 
1944 przez Hendricka van de Hulsta 
(1918–2000), że neutralny wodór może 
być obserwowany na fali 21 cm, któ-
ra to emisja jest związana ze zmianą 
spinu elektronu. Linie wodoru 21 cm 
(1420 MHz) zaobserwowano w istocie 
w 1951 r. i szybko obserwacje wodoru 
neutralnego stały się podstawą badania 
struktury i dynamiki Galaktyki, a tak-

w komunikacji transatlantyckiej pro-
wadził między innymi Karl Jansky 
(1905–1950), inżynier z Laboratorium 
Bella. Odbierając fale o długości 14,5 m 
(20,5 MHz), stwierdził, że występują 
pewne zakłócenia, które zmieniają się 
w rytmie dobowym. Stało się bardzo 
szybko jasne, że zakłócenia te są falami 
spoza ziemskiej atmosfery. Początkowo 
centrum zakłóceń usytuowano w Słoń-
cu, ale w miarę upływu dni pozycja 
obserwowanego źródła coraz bardziej 
oddalała się od położenia Słońca. Karl 
Jansky zdał sobie sprawę, że obserwuje 
fale radiowe emitowane przez centrum 
Drogi Mlecznej. Okazało się więc, że 
oprócz światła do powierzchni Ziemi 

Radioastronomia
telefonii i wielu innych dziedzin życia. 
Późniejsze zaś odkrycie promieni X 
(za co Wilhelm Roentgen (1845–1923) 
otrzymał jako pierwszy w historii Na-
grodę Nobla w 1901 r.) oraz promieni 
gamma poszerzyło i skompletowało 
widmo fal elektromagnetycznych.

Pierwsze obserwacje  
radioastronomiczne

W latach 30. ubiegłego wieku fale 
radiowe były już w powszechnym uży-
ciu, a radio stało się nieodzowną częścią 
życia. Telekomunikacja wymagała 
jednak badań, by wyeliminować wszel-
kie niedogodności w ich przesyłaniu. 
Takie badania propagacji fal radiowych 

Obraz ukazujący jak promieniowanie elektromagnetyczne przenika przez atmosferę Ziemi. Widać, że atmosfera jest przezroczysta dla promienio-
wania widzialnego i fal radiowych (na bazie źródła internetowego: LB)
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nikt nie będzie powiększał swej źrenicy, 
ale można zasymulować taką sytuację, 
stosując np. lornetkę, która ma okular 
znacznie większy niż oko. 

Podobnie wygląda sytuacja w astro-
nomii — im większa średnica obiektywu 
(w przypadku radioteleskopu jest to 
średnica zwierciadła głównego), tym 
większa zdolność rozdzielcza. 

Niestety, zdolność rozdzielcza jest 
zależna od długości odbieranej fali, 
a fale radiowe mają długości znacznie 
większe niż fale widzialne. Dlatego 
też nawet wielkie radioteleskopy nie 
gwarantują wystarczającej zdolności 
rozdzielczej. Radioastronomowie pora-
dzili sobie z tym problemem w sposób 
niezwykły. Sir Martin Ryle (1918–1984) 
jako pierwszy przeprowadził obser-
wacje dwiema antenami jednocześnie, 
a skomplikowane operacje związane ze 
wspólną analizą odebranego sygnału 
(zwane syntezą apertury) pozwoliły mu 
na uzyskanie wyniku takiego, jakby użył 
teleskopu o średnicy równej odległości 
pomiędzy antenami. Tak narodziła się 
technika zwana interferometrią radiową, 
dziś stosowana powszechnie jako In-
terferometria Wielkobazowa — VLBI. 

Obserwacje prowadzone jednocze-
śnie prze wiele radioteleskopów stały 
się już normą. Teleskopy nie znajdują 
się na jakimś konkretnym obszarze. 
Instrumenty mogą być wręcz rozsiane 
po całej kuli ziemskiej, symulując in-
strument o takichże rozmiarach, o czym 
już za moment. 

Jest kilka sieci interferometrii wiel-
kobazowej, a największe to:

VLBI (Very Long Baseline Interfe-
rometry — interferometria na bardzo 
długich bazach), skupiającej ośrodki 

europejski znajduje się w Effelsbergu, 
niedaleko Bonn, i ma średnicę 100 m, 
zaś największy w pełni sterowalny 
radioteleskop (i najnowocześniejszy 
w swej klasie) umieszczony jest w Gre-
en Bank (USA), a jego zwierciadło ma 
rozmiary 100 × 110 m i posiada zmienną 
geometrię adaptującą się do aktualnego 
stanu atmosfery.

Prym wśród kolosów wiedzie radio-
teleskop w Arecibo, na Puerto Rico, któ-
rego średnica wynosi 305 m — rozmiary 
i ograniczenia techniczne powodują 
jednak, że nie jest to w pełni ruchomy 
instrument. Podobny, ale liczący so-
bie aż 500 m znajduje się w budowie 
w chińskiej prowincji Kuejczou, w po-
bliżu miasta Pingtang.

Jednak nawet największe radio-
teleskopy odbierają niezwykle słabe 
sygnały. Dlatego też stosuje się specjalne 
techniki, by wzbudzony w antenie prze-
bieg prądu zbadać jak najdokładniej. 
W tym celu systemy odbiorcze bardzo 
często są chłodzone do temperatury 
nawet –260°C, a sam prąd przed analizą 
podlega wielokrotnemu wzmocnieniu.

Niezwykle ważnym parametrem 
w obserwacjach — nie tylko radio-
astronomicznych — jest zdolność roz-
dzielcza, czyli pewna cecha instrumentu 
pozwalająca na widzenie coraz więcej 
szczegółów w coraz dalszych obiektach. 
Dla przykładu: zdolność rozdzielcza oka 
ludzkiego pozwala na odczytanie go-
dziny z zegarka, który mamy na swojej 
ręce. Gdy jednak oddalimy tarczę od 
oka na kilkanaście metrów, mamy już 
wyraźny kłopot z odczytaniem godzi-
ny. Jak sobie z tym poradzić? Trzeba 
zwiększyć zdolność rozdzielczą oka 
poprzez jego powiększenie. Oczywiście 

że pola magnetycznego naszej Drogi 
Mlecznej.

Sprzęt obserwacyjny  
i metody obserwacji

II wojna światowa, jakkolwiek 
była straszliwym i ciężkim okresem 
w dziejach ludzkości, przyniosła pewne 
pozytywne następstwa, szczególnie jeśli 
chodzi o badania Kosmosu. W czasie 
wojny niezwykle duży nacisk położono 
na rozwój technik radarowych. Wojsko 
zatrudniało więc i kształciło nowych 
specjalistów, rozwijało też technologie, 
co po wojnie zaowocowało faktem 
niesłychanego rozwoju radioastrono-
mii. W 1947 r. ukończono teleskop 
o średnicy 67 m w Jodrell Bank, który 
formalnie należał do Uniwersytetu 
w Manchester, w Anglii. Dziesięć lat 
później powstała w tym samym miejscu 
76-metrowa w pełni sterowalna antena, 
która przez wiele lat była największym 
radioteleskopem tego typu.

Główną metodą badań jest obser-
wacja fal radiowych docierających do 
pojedynczego radioteleskopu, przy 
czym mianem radioteleskopu określamy 
cały zespół urządzeń. W najprostszym 
przypadku fale radiowe trafiają na pew-
ną powierzchnię, której zadaniem jest 
skupienie ich w jednym miejscu. Zasada 
jest dokładnie taka sama jak w przypad-
ku światła — stosujemy zwierciadła 
skupiające fale w ognisku (pierwotnym 
albo w innych układach, po odbiciu od 
dodatkowego zwierciadła, w ognisku 
wtórnym). Dopiero wtedy fala trafia 
na antenę odbiorczą i indukuje w niej 
przepływ prądu, który jest przedmiotem 
dalszych badań i analiz. 

Prąd powstający w antenie jest 
niezwykle słaby, bo i źródła fal radio-
wych w Kosmosie są bardzo nikłe. Dla 
przykładu, gdyby na Księżycu znalazł 
się telefon komórkowy, to byłby najja-
śniejszym źródłem fal pozaziemskich 
widocznym na naszym niebie. Po to 
więc, aby fal radiowych zebrać w ogni-
sku jak najwięcej, buduje się teleskopy 
o ogromnych rozmiarach, co można 
porównać do łapania wody w naczynie 
podczas deszczu — im większa średnica 
miski, tym więcej wody uda się złapać. 
Przekłada się to na możliwość obserwa-
cji coraz słabszych źródeł fal radiowych 
— wraz z rozmiarami rośnie czułość 
teleskopu. Dlatego współczesne radio-
teleskopy są takie wielkie. Największy 
w Polsce ma średnicę zwierciadła 
głównego wynoszącą 32 m, największy 

Lista największych systemów  
interferometrycznych:

• 14 anten o średnicy 25 metrów w Westerbork, Holandia (rys. 3);
• VLA (Very Large Array — bardzo wielka sieć) — 27 anten o średnicy 

25 metrów w Soccoro, USA;
• MERLIN (Multi-Element Radio-Linked Interferometer Network — wielo-

elementowa sieć połączona dawniej radiowo a obecnie światłowodowo) 
— 7 ośrodków połączonych w sieć, która znajduje się w Wielkiej Brytanii;

• 6 anten o średnicy 22 metrów w Culgoora, w Australii, tworzących 
system Australian Telescop’s Compact Array — zwarta australijska 
sieć teleskopów;

• The Giant Metrevawe Radio Telescope — wielki teleskop na fale metro-
we, na który składa się 30 anten o średnicy 45 metrów w Khodad, Indie;

• ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) — 66 precyzyjnie 
wykonanych radioteleskopów o średnicach czasz 12 i 7 metrów uloko-
wanych na płaskowyżu Chajnantor w Chilijskich Andach na wysokości 
ok. 5000 m n.p.m.
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europejskie, w tym także Obserwato-
rium Radioastronomiczne w Piwnicach 
pod Toruniem;

VLBA (Very Long Baseline Array 
— sieć na bardzo długich bazach), który 
tworzą ośrodki amerykańskie.

Obie wymienione wyżej sieci bardzo 
często prowadzą wspólne obserwacje, 
tworząc sieć globalną o bazie zbliżonej 
do średnicy Ziemi i pozwalającej na 
rozdzielczość rzędu 0,001 sekundy 
łuku. Niedawno jednak przekroczono tę 
granicę, wysyłając na orbitę kolejną już, 
12-metrowa antenę, tworzącą podstawę 
systemu VSOP2 (VLBI Space Observa-
tory Programme — kosmiczny program 
VLBI). Dzięki temu baza wydłużyła się 
do 20  tys. km, a rozdzielczość wzrosła 
do 0,0001 sekundy łuku. Z taką rozdziel-
czością możemy rozróżniać szczegóły 
wielkości kilku centymetrów na po-
wierzchni Księżyca.

Odkrycie kwazarów
Liczba odkryć dokonywanych przez 

radioteleskopy jest ogromna, lecz ist-
nieje kilka „milowych kroków”, dzięki 
którym nasza wiedza o otaczającym nas 
świecie wzrosła i które przyczyniły się 
do rozwoju innych gałęzi wiedzy, takich 
jak kosmologia, ewolucja struktur we 
Wszechświecie i lokalnie, w Galaktyce, 
a nawet chronometria. 

Jednym z najbardziej ekscytujących 
odkryć radioastronomicznych było 
zaobserwowanie obiektów gwiazdopo-
dobnych — kwazarów (od ang. Quasi- 
-Stellar Radio Source). Obserwacje 
radiogalaktyk, prowadzone od lat pięć-
dziesiątych kilka lat później uzyskały 
taką dokładność wyznaczenia położe-

nia, że można było utożsamiać źródło 
radiowe z odpowiednikiem optycznym. 
Pewna liczba odległych radioźródeł nie 
miała jednak odpowiedników w postaci 
pozostałości po wybuchach superno-
wych czy radiogalaktyk. W polu wi-
dzenia radioteleskopów obserwujących 
te źródła znajdowały się tylko gwiazdy. 
W 1960 r. Allan Sandage (ur. 1926) 
z Obserwatorium Mount Wilson i Mount 
Palomar ogłosił, że w miejscu silnego 
źródła radiowego 3C48 znajduje się 
jasna gwiazda i towarzysząca jej smuga. 
Analiza widma pokazała, że jest ono 
niepodobne do widm gwiazdowych. 
Trzy lata później podobnej identyfikacji 
dokonano dla źródła 3C273 i stwier-
dzono, że linie wodoru przesunięte są 
w widmie w stronę czerwonego krańca 
tak, że parametr z jest równy 0,16 (z = 
Dl/l). Ponowna analiza widma gwiazdy 
przypisanej radioźródłu 3C48 pokazała 
przesunięcie ku czerwieni z = 0,38, co 
przy dopplerowskiej interpretacji suge-
rowało bardzo dużą prędkość ucieczki. 
Badania późniejsze pokazały, że przesu-
nięcia widm kwazarów dochodzić mogą 
do z = 7. Takie przesunięcie ku czerwieni 
ma kwazar ULAS J1120+0641, który 
odległy jest 28,85 mld lat świetlnych 1 
i wyemitował światło, które do nas 
dociera ledwie 770 mln lat po Wielkim 
Wybuchu 2. 
1 Jest to odległość w tzw. współrzędnych współ-
poruszających się (przyp. red.).
2 Najbardziej odległą galaktyką o potwierdzonej 
odległości od Ziemi jest z8 GND 5296. Oglądane 
dziś jej światło podróżowało do Ziemi ponad 13 
mld lat (z = 7,51), a współcześnie sama galaktyka 
według współrzędnych współporuszających się 
oddalona jest o około 30 mld lat świetlnych od 
Ziemi. Galaktyka powstała około 700 mln lat po 
powstaniu Wszechświata.

Wkrótce obserwacje doprowadziły 
do powstania pojęcia AGN — aktywne 
jądra galaktyk (z ang. Activ Galatic Nu-
klei), które charakteryzują się silną emi-
sją promieniowania. Aby uświadomić, 
jak potężnymi są źródłami, podam, iż 
typowe energie emitowane przez zwykłe 
galaktyki wynoszą 1037 erg/s3, natomiast 
galaktyki aktywne emitują 1040 erg/s , 
a w przypadku silnych radiogalaktyk 
i kwazarów nawet 1040 erg/s. Materiał 
obserwacyjny pozwolił na wyłonienie 
modelu, który klasyfikował źródła. 
Według tegoż modelu jądro AGN-u sta-
nowi masywna czarna dziura otoczona 
wirującą wokół materią tworzącą przy-
pominający obwarzanek dysk akrecyjny. 

Silna grawitacja i pole magnetyczne 
powodują, że w kierunku osi rotacji 
czarnej dziury emitowane są z pręd-
kościami podświetlnymi strumienie 
plazmy, tworzące wydłużone struktury 
zwane dżetami. Na ich końcach, gdzie 
materia wypływającej strugi zderza się 
z materią przestrzeni międzygalaktycz-
nej, powstają płaty, silnie emitujące 
promieniowanie (głównie radiowo, ale 
także i w innych zakresach); czasami 
widoczne są też gorące plamy — obsza-
ry na styku ośrodków silnie świecące.

Opisany wyżej model jest podstawą 
podziału morfologicznego AGN-ów: 
gdy patrzymy na nie z boku, mamy 
do czynienia z radiogalaktyką, patrząc 
w kierunku dżetu widzimy obiekt jako 
zmienne, jasne źródło zwane lacer-
tydą lub blazarem, patrząc zaś pod 
pewnym kątem, mamy do czynienia 
z kwazarem.
3 Erg jest jednostką energii układu CGS nadal 
stosowaną w astrofizyce. 1 erg = 10–7 J (dżuli).

Radiowy obraz obiektu Cygnus A jako przykład typowego pozagalaktycznego radioźródła (Internet)
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Istnieją też inne podziały; najbar-
dziej powszechny jest podział związany 
ze strukturą widma danego radioźródła 
(a więc mechanizmami emisji i jej inten-
sywnością). Źródła z widmem płaskim, 
to zdominowane termiczną emisją jądra 
CFS (Compact Flat Spectrum — zwar-
te z płaskim widmem). W źródłach 
z widmem stromym dominuje emisja 
synchrotronowa, a dzielimy je, biorąc 
pod uwagę rozmiary: do 1 kpc — CSO 
(Compact Symetric Objects — zwarte 
symetryczne obiekty), 1–15 kpc — 
MSO (Medium-sized Symetric Objects 
— symetryczne obiekty o średnich roz-
miarach) oraz powyżej 15 kpc — LSO 
(Large-sized Symetric Object — syme-
tryczne obiekty o dużych rozmiarach). 
1 kpc to 1000 parseków (pc), 1pc = 3,26 
roku świetlnego.

Odkrycie promieniowania tła
Promieniowanie reliktowe czy też 

promieniowanie tła pochodzi z najwcze-
śniejszych etapów ewolucji Wszech-
świata. Pierwsze chwile po Wielkim 
Wybuchu opisują parametry Plancka4, 
z których przytoczę tylko czas Plancka 
tp = 10–43 sekundy oraz rozmiary Plan- 
cka lp = 10–35 m. W toku swej ewolucji 
Wszechświat przeszedł gwałtowne 
4 Wielkości, które uzyskać można poprzez kombi-
nacyjne połączenie trzech podstawowych stałych 
fizycznych: związanej ze światem makro stałej 
grawitacyjnej G, opisującej świat kwantowy 
stałej Plancka h, oraz prędkości światła c tak, by 
otrzymać wartość o wymiarze czasu, długości, 
temperatury etc.

przemiany. Siły przyrody stanowiące 
jedność rozpadły się w kolejnych eta-
pach. Kwarki zostały uwięzione we-
wnątrz struktur hadronów — pewnych 
cząstek elementarnych (np. neutron 
i proton). Wreszcie warunki stały się 
na tyle sprzyjające, że droga swobodna 
fotonów wydłużyła się, a co za tym 
idzie, ich wkład w energię całkowitą 
zmalał. Gdy Wszechświat miał około 
100 sekund, pole promieniowania prze-
stało oddziaływać z materią. Pozostały 
z tego okresu fotony (jest ich około 
400 w każdym cm3), których widmo 
odpowiada ciału doskonale czarnemu 
o temperaturze ~2,7 K.

Istnienie promieniowania tła przewi-
dział już w latach 30. Georges Lemaître 
(1894– 1966), kiedy zaczęto rozwa-
żać sprawy związane z początkiem 
Wszechświata, a uściślił w latach 40. 
George Gamov (1904–1968). Celowe 
poszukiwania promieniowania tła nie 
przyniosły rezultatu aż do roku 1965. 
W tym roku pracujący dla Laboratorium 
Bella w USA Arno Penzias (ur. 1933) 
i Robert Wilson (ur. 1936) przeprowa-
dzali testy kalibracyjne anteny służącej 
w programie łączności satelitarnej, 
a pracującej na fali 7,32 cm. Obaj pa-
nowie zaobserwowali, że temperatura 
w układzie odbiornika (szumy własne 
i pochodzące z zewnątrz) jest wyższa 
o około 5 K. 

Ciekawa jest historia związana 
z szukaniem przyczyny nadwyżki sy-
gnału. Otóż w kącie anteny zagnieździła 

się para gołębi, które straszliwie nabru-
dziły. Antena została posprzątana, a go-
łębie wywiezione 100 km od Nowego 
Jorku (na jego przedmieściach znajdo-
wało się obserwatorium). Niestety, nadal 
obserwowano dziwne szumy, tym razem 
ich temperatura nieco spadła do około 
3 K. Penzias i Wilson odkryli więc fakt, 
że nawet puste pola na niebie wysyłają 
promieniowanie. O swym odkryciu po-
informowali jeszcze tego samego roku, 
na co światek kosmologów zareagował 
bardzo entuzjastycznie. Penzias i Wilson 
zostali uhonorowani za swe odkrycie 
Nagrodą Nobla w roku 1978.

Od czasu tego historycznego od-
krycia badanie promieniowania tła 
prowadzono nieustannie, czego celem 
jest odpowiedź na wiele stale aktualnych 
pytań w kosmologii, jak chociażby 
kwestia powstania struktur we wcze-
snym Wszechświecie. Duży postęp 
przyniosło wysłanie na początku lat 
80. ubiegłego wieku satelity COBE, 
skonstruowanego specjalnie do pomiaru 
natężenia promieniowania tła, a satelita 
WMAP wystrzelony na orbitę w 2003 
roku tak dokładnie przebadał rozkład 
tego promieniowania, że można było 
uściślić naszą wiedzę na temat budowy 
i ewolucji Wszechświata. Obecnie są 
już dostępne wyniki pracy kolejnego 
obserwatorium promieniowania tła, 
satelity PLANCK, a pewną ciekawost-
ką może być ogłoszony niedawno fakt 
obserwacji polarymetrycznych cech 
tego promieniowania, które sugerują 

Obraz promieniowania mikrofalowego tła uzyskany przez satelitę WMAP ukazujący niejednorodności w emisji. Promieniowanie tła jest najwcześniej-
szym etapem ewolucji Wszechświata, jaki możemy obserwować (Internet)
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działanie nań fal grawitacyjnych we 
wczesnym Wszechświecie. 

Odkrycie pulsarów
Mniej więcej w tym samym czasie 

co promieniowanie mikrofalowe tła 
zostały odkryte pulsary. Już w latach 
30. Walter Baade (1893-1960) i Fritz 
Zwicky (1898–1974) sugerowali, że 
końcowym etapem ewolucji gwiazd 
masywnych może być jej kolaps (zapad-
nięcie się grawitacyjne) prowadzący do 
wybuchu supernowej, w wyniku czego 
powstanie supergęsta gwiazda neutro-
nowa. W niecałe 40 lat później, w roku 
1967, dyplomantka z Uniwersytetu 
w Cambridge Josellyn Bell (ur. 1943), 
pracująca z Anthonym Hewishem (ur. 
1924) zauważyła, prowadząc obser-
wacje wpływu gazu wyrzucanego ze 
Słońca na promieniowanie radioźródeł, 
że na rolce taśmy zarejestrowały się 
jakieś poszarpane impulsy. Późniejsze 
obserwacje, pokazujące na fali 3,7 metra 
wyraźne impulsy o okresie około 1,337 
sekundy i powtarzające się z dokład-
nością piątego miejsca po przecinku, 
wstępnie interpretowano jako przejaw 
istnienia cywilizacji pozaziemskich. 
Dopiero przebywający w Cambridge 
Thomas Gold (1920–2004) wespół 
z sir Fredem Hoyle (1915–2001) zin-
terpretowali sygnał jako pochodzący od 
poszukiwanych gwiazd neutronowych. 
Obecnie tenże historyczny pulsar nosi 
nazwę PSR1919+21, co tłumaczy się 
jako Pulsating Source of Radio (pul-

sujące źródło radiowe) plus skrótowe 
oznaczenie współrzędnych na sferze nie-
bieskiej. Nawiasem mówiąc, pulsar ten 
jest cały czas regularnie obserwowany.

Czymże są owe tajemnicze pulsary 
i jakie są mechanizmy wysyłania ul-
tradokładnych impulsów radiowych? 
Jak już napisałem, przewidywano, że 
końcowym etapem ewolucji gwiazd ma-
sywnych powinna być gwiazda neutro-
nowa — wynik kolapsu materii gwiazdy 
o masie kilku czy kilkunastu mas Słońca 
do ciał o średnicy zaledwie 10 km. 
Większość masy zostaje wyrzucona 
w przestrzeń siłą eksplozji, a pozostała 
masa (~1,4 do 2,5 masy Słońca) tworzy 
gwiazdę o gęstości nawet 6 miliardów 
ton w cm3. Pole magnetyczne gwiazdy 
zostaje ściśnięte w małym obszarze, 
co powoduje, że jego natężenie staje 
się nawet przeszło bilion (1012) razy 
silniejsze od ziemskiego5. Okres rotacji 
gwiazdy w zgodzie z zasadą zachowania 
momentu obrotowego przybiera war-
tość od kilku sekund do milisekund. 
Nagromadzona energia znajduje ujście 
w pobliżu biegunów magnetycznych 
gwiazdy w postaci wąskich wiązek 
promieniowania głównie radiowego, ale 
obserwuje się także impulsy w dziedzi-
nie optycznej, a nawet rentgenowskiej. 
Obserwowana pulsacja jest związana 
z efektem latarni morskiej — impuls re-
jestrujemy, gdy wiązka promieniowania 
omiata detektor promieniowania. 
5 Ziemskie pole na powierzchni to około 0,5 
gausa. 1gaus [Gs] = 10–4 tesli [T].

O tym, dlaczego obserwowało się 
i nadal intensywnie obserwuje pulsary, 
napiszę już za chwilę, teraz wspomnę 
tylko, że niesamowita stałość obrotu 
(pulsar oczywiście, tracąc energię, 
zwalnia, ale jest to spowolnienie jed-
nostajne) została swego czasu zapro-
ponowana jako podstawa niezwykle 
dokładnej skali czasu, przewyższającej 
dokładnością nawet wzorce wodorowe, 
a mianowicie czasu pulsarowego. Nie 
przyjęło się to z powodu nie dość dobrze 
poznanej fizyki gwiazd neutronowych. 
Zdarzają się na przykład trzęsienia sko-
rupy takich gwiazd, co powoduje skoki 
okresu. Mimo to pierwszy na świecie 
zegar pulsarowy został zainstalowany 
w 2011 r. w Gdańsku, na dachu kościoła 
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
a jego repetytor znajduje się w siedzibie 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Niewątpliwie największymi suk-
cesami naukowymi wynikającymi 
z obserwacji pulsarów, poza oczywi-
ście przydatnością ich promieniowania 
w badaniu ośrodka międzygwiazdowego 
i badania struktur gwiazd neutronowych, 
były obserwacje prowadzące do odkry-
cia pierwszego poza słonecznym układu 
planet wokół pulsara PSR1257+12 oraz 
obserwacje pulsara PSR1913+16, two-
rzącego układ podwójny z inną gwiazdą 
neutronową. W pierwszym przypadku 
radiowe obserwacje chronometrażowe 
doprowadziły do wykrycia periodycz-
nych zmian w okresie pulsara. Dokładna 
analiza pokazała, że zmiany te przełożyć 

Galaktyka na różnych długościach fal radiowych (góra: źródła internetowe, dół: LB)
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można na ruch, który z kolei powo-
dowany jest faktem istnienia dwóch 
planet (2,8 i 3,4 masy Ziemi), krążących 
wokół wspólnego środka masy układu 
z okresami 98,2 i 66,6 dni. To właśnie 
te dwie planety (istnieje jeszcze trzecia, 
mała planeta o masie około 0,015 masy 
Ziemi) powodują ruch pulsara, a przez to 
niejednorodność w sygnale, jaki dociera 
do radioteleskopów. Dodać wypada, że 
tego znamienitego odkrycia dokonał 
Aleksander Wolszczan (ur. 1946).

Drugi z przykładów stanowi po-
twierdzenie ogólnej teorii względności 
z dokładnością rzędu 1%. Z obserwacji 
pulsów i mechaniki nieba wynika, 
że pulsar PSR1913+16 tworzy układ 
podwójny z ciałem o masie 1,4 masy 
Słońca, a okres obiegu wspólnego środ-
ka masy wynosi ledwie 7 i  3/4 doby. 
W takim przypadku orbitalny powinien 
maleć kosztem wypromieniowania fal 
grawitacyjnych; zmianę okresu poli-
czono. Obserwacje w pełni potwierdziły 
teoretyczne rozważania.

Odkrycie maserów  
kosmicznych 6

Ponad 30 lat temu, w roku 1964, 
astronomowie z Massachusetts Institute 
of Technology, kierowani przez Alana 
Barreta odkryli promieniowanie radiowe 
charakteryzujące się dużą koherencją 
(spójnością) i szczególną monochroma-
tycznością, emitowane przez znajdujące 
się w przestrzeni międzygwiazdowej 
wzbudzone molekuły rodnika hydroksy-
lowego OH. W odbieranym promienio-
waniu linie teoretycznie słabe okazały 
się niezwykle silne. Podobnego typu 
sygnały odkryli astronomowie z Uni-
wersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, 
w 1965 r. W tym przypadku sygnał był 
dodatkowo prawie całkowicie spolary-
zowany kołowo, czego nie spotyka się 
w zwykłym promieniowaniu molekuł 
z przestrzeni kosmicznej.

Niedługo po tych i wielu innych 
spektakularnych odkryciach obser-
wacyjnych wysunięto wniosek, że 
odbierane promieniowanie jest wy-
nikiem wzmocnienia na skutek akcji 
maserowej. Zjawisko to polega na 
wzmocnieniu promieniowania mikro-
falowego poprzez emisję wymuszoną 
(MASER — ang. Microvave Amplifi-
cation by Stimulated Emmision of Ra-
diation). Zjawisko emisji wymuszonej 
opisał już w roku 1916 Albert Einstein 
6 O kosmicznych maserach Autor pisał wielo-
krotnie w przeszłości na łamach „Uranii”. Patrz 
zeszyty: 1/96; 6/02; 4/04; 3/06; 2/07 i 2/09.

(1879–1955), a o zasadzie działania 
masera w 1952 r. mówił Joseph Weber 
(1919–2000) na konferencji w Ottawie.

Do dnia dzisiejszego odkryto pro-
mieniowanie maserowe emitowane 
przez wiele różnych cząstek znajdu-
jących się w przestrzeni kosmicznej. 
Odbieramy promieniowanie z Galaktyki 
oraz emisję z innych galaktyk, tworzącą 
tzw. megamasery. 

Rodzaj promieniowania i charakter 
zjawiska wymagają pewnych warun-
ków, by akcja maserowa mogła mieć 
miejsce. Otóż konieczne jest źródło 
energii, dzięki któremu cząstki zostaną 
wzbudzone i znajdą się w stanie me-
tastabilnym, z którego mogą przejść 
do stanu podstawowego, o ile zostaną 
pobudzone promieniowaniem odpo-
wiadającym różnicy energii stanów 
podstawowego i wzbudzonego. Aby 
miało miejsce wzmocnienie, wymuszony 
foton winien stać się źródłem kolejnego 
wymuszenia. Nakłada to rygory na ruch 
cząstek, który powinien być zgodny 
(chaotyczne ruchy powodowałyby zbyt 
duże dopplerowskie rozmycie częstości 
fotonów, które nie byłyby zdolne wymu-
sić kolejnych emisji).

Powyższe fakty powodują, że mase-
ry są obserwowane w rozszerzających 
się symetrycznie otoczkach wokół 
gwiazd starych, w miejscu powstawania 
gwiazd, gdzie materia tworzy mniej lub 
bardziej uporządkowane strumienie, 
a także w rotujących dyskach — na 
przykład w materii tworzącej dysk wo-
kół Centrum Galaktyki. 

Dzięki badaniom maserów tech-
nikami spektroskopowymi i interfero-
metrycznymi możemy badać gwiaz-
dy późnego typu widmowego nawet 
w przypadku, gdy skryte są one w ko-
konie pyłowym, a przez to niedostępne 
obserwacjom optycznym. Charak-
terystyczny jest tu podwójny pik po-
chodzący od ekspandujących otoczek 
wysyłany przez rodnik OH na częstości 
1612 MHz. Masery służą pomocą także 
w wyznaczaniu rotacji Galaktyki, w po-
miarach pola magnetycznego, badaniach 
przestrzeni międzygwiazdowej, wyzna-
czeniach odległości (źródła składają się 
z pewnej ilości niewielkich obszarów 
emisji o rozmiarach rzędu jednostki 
astronomicznej (»149,6 mln km), 
których położenie można mierzyć i na 
bazie kilku takich pomiarów oceniać 
odległość). Niezwykle istotny jest też 
fakt, że emisja maserowa (głównie me-
tanolu CH3OH i wody H2O) powstaje 
także w obszarach, gdzie tworzą się 
gwiazdy. Bardzo dobrym przykładem 
jest emisja w dyskach wokół bardzo 
młodych gwiazd — tych samych, z któ-
rych nieco później najprawdopodobniej 
powstaną planety. 

Idzie nowe
Radioastronomia wciąż się rozwi-

ja i wciąż szuka nowych rozwiązań 
sprzętowych, które nie tylko polepszają 
czułość i zdolność rozdzielczą, ale także 
wydatnie skracają czas związany z nieła-
twym zadaniem, jakim jest korelacja da-
nych interferometrycznych czy redukcja 

Ilustracja prezentuje sposób uzyskiwania trójwymiarowych obrazów otoczki wokół gwiazdy, 
który bazuje na fakcie zjawiska Dopplera — prędkość względem obserwatora zmienia często-
tliwość fali (za zgodą Moniki Richards, spolszczenie: LB) 
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do 10 GHz, będzie 50 razy czulszy od 
obecnych systemów obserwacyjnych, 
zaś cyfrowa obsługa (podobnie jak 
w przypadku LOFAR-a) pozwoli na 
znacznie szybsze i skuteczniej prowa-
dzone kampanie obserwacyjne. Oczy-
wiście ilość danych gromadzonych 
przez tysiące elementów SKA stworzy 
strumień, który — jak się przewiduje — 
dziesięciokrotnie przewyższy strumień 
danych obecnie generowany w sieci 
internet (!).

Wyżej wspomniane projekty to te, 
które są już realizowane, jednak ist-
nieje wiele planów mniej lub bardziej 
realnych, a jednym z nich jest pomysł 
budowy interferometru na odwrotnej 
stronie Księżyca. I nie jest to bynajmniej 
fantastyka naukowa, bo konkretne już 
plany ma rosyjska Federalna Agencja 
Kosmiczna. Być może niebawem do-
wiemy się o pierwszych realizacjach 
związanych z tymi planami. 

Dr Leszek Błaszkiewicz, adiunkt na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim, jest w grupie zajmującej się 
budową stacji teleskopu LOFAR. Ponadto udziela się 
w Olsztyńskim Planetarium.

Autor na tle teleskopu LOFAR

danych z poszczególnych instrumentów. 
Co prawda budowa wielkich, w pełni 
sterowalnych paraboloidalnych radiote-
leskopów jest niezwykle trudna, a przez 
to kosztowna, istnieje ambitny plan 
budowy takiego przeszło stumetrowego 
kolosa w Polsce. Chiński radioteleskop 
FAST  (Five hundred meter Aperture 
Spherical Telescope), który ma być na-
stępcą 305-metrowej anteny z Arecibo, 
a którego średnica ma osiągnąć 500 m, 
jest obecnie realizowany w Pingtang. 
Ukończenie tej ambitnej inwestycji 
planowane jest na wrzesień 2016 r.

Rzeczą zupełnie dziś normalną 
jest transfer danych on-line w ramach 
sieci interferometrycznych. Systemami 
rozległymi, które realizują tę formę 
dystrybucji danych, są wspomniane już 
e-MERLIN, a także e-EVN. I taki stan 
rzeczy realizowany jest albo będzie 
w teleskopach cyfrowych, gdzie nie 
rozmiary poszczególnych elementów 
interferometru, ale mnogość poszcze-
gólnych (czasami zebranych w grupy) 
anten decyduje o klasie i przydatności 
instrumentu.

Takim zespołem fazowych cyfrowo 
sterowanych anten jest wciąż rozwija-
ny teleskop LOFAR (Low-Frequency 
Array). Ta holenderska sieć interfero-
metryczna, którą zaczęto realizować 
w 2003 r., jest złożona z dużej liczby 
(~45000) pojedynczych anten dipolo-
wych zebranych w przeszło 40 stacjach 
rozlokowanych głównie na terenie Ho-
landii, ale także w całej Europie. Każda 
ze stacji typowo posiada dwa pola anten:

Anteny Niskiej Częstotliwości 
(LBA) do odbioru fal w zakresie 10–90 
MHz (4–10 metrów). Każda stacja to 48 
lub 96 anten.

Anteny Wysokiej Częstotliwości 
(HBA) przystosowane do odbioru fal 
w zakresie 110–250 MHz (1–3 metrów). 
Anteny zebrane są w panelach po 16 
sztuk. Każde pole to 48 lub 96 paneli.

Anteny każdej stacji połączone 
są tak, by symulować pojedynczy ra-
dioteleskop, przy czym pole widzenia 
takiej anteny jest stukrotnie większe niż 
w przypadku 100-metrowego parabo-
loidu obserwującego na 350 MHz. Cy-
frowe sterowanie fazą pozwala dzielić 
wiązkę oraz pasmo tak, by obserwować 
jednocześnie wiele źródeł. Projekt jest 
niezwykle ambitny, bo wkracza w te 
rejony zakresu fal radiowych, których 
obserwacje ze względu na zakłócenia 
jonosferyczne są niezmiernie trudne, 
ale dziś wiadomo, po kilku spektaku-

larnych wynikach, że okazał się bardzo 
trafiony. Teleskop takiego typu generuje 
niewyobrażalną ilość danych i wymaga 
niezwykłych mocy obliczeniowych 
w trakcie korelacji i obróbki danych. Do 
niedawna szczytowa dedykowana dla 
LOFAR-u moc obliczeniowa komputera 
Blue Gene/P zaopatrzonego w ćwierć 
miliona rdzeni wynosiła blisko 40 
TFLOPS. Obecnie rolę korelatora pełni 
COBALT, który stanowi system 32 kart 
graficznych NVIDIA Tesla K10.

Godną odnotowania informacją po-
winien być fakt, że w Polsce powstają 
obecnie 3 stacje sieci LOFAR (w Bał-
dach koło Olsztyna (UWM), w Borówcu 
koło Poznania (CBK) oraz w Łazach 
nieopodal Krakowa (UJ)).

LOFAR jest tylko młodszym kolega 
innego realizowanego aktualnie sprzę-
towego projektu radioastronomicznego 
SKA (Square Kilometre Array).

Ten gigantyczny instrument, nad któ-
rego elementami tech-
nicznymi prace już od 
dawna trwają, stanie 
na terenie Australii 
oraz Republiki Połu-
dniowej Afryki (prace 
montażowe mają roz-
począć się w 2016 r., 
a planowo zakończyć 
do roku 2024) będzie 
potężniejszy niż ja-
kikolwiek inny ra-
dioteleskop. Pracując 
w przedziale często-
tliwości od 70 MHz 

Każdy może być radioastronomem
Na koniec chciałbym zaznaczyć pewne możliwości, które świat radioastronomii daje 
każdemu chętnemu, kto chciałby spróbować smaku prawdziwego obcowania z nauką. 

Z pewnością do nauczycieli fizyki dotarły informacje o programie Hands on Universe 
Europe (EU-HOU), która jest częścią większego, światowego programu upowszech-
niania nauk przyrodniczych — Hands on Universe *. 

W ramach EU-HOU biorące w programie udział szkoły mogą prowadzić wiele cie-
kawych ćwiczeń, a co najbardziej atrakcyjne, prowadzić można też zdalne obserwacje 
wielkimi, profesjonalnymi teleskopami optycznymi znajdującymi się m.in. na Hawajach, 
w Australii czy USA. 

Z punktu widzenia treści przekazanych w powyższym artykule najciekawsza 
będzie chyba informacja, że w ramach EU-HOU można prowadzić także zdalne 
obserwacje radioastronomiczne. Na dzień dzisiejszy w programie są udostępnione 
dwie niewielkie anteny: 2-metrowa antena w Onsala Space Observatory w Szwecji 
i podobna w Obserwatorium Astronomicznym UJ w Krakowie oraz 7-m radioteleskop 
znajdujący się w Jodrell Bank, w Anglii. Anteny te są zdolne do detekcji emisji wo-
doru neutralnego 21 cm, co pozwala na wykonywanie map nieba i badania dynamiki 
Galaktyki, do obserwacji wybranych pulsarów oraz tranzytów jasnych radioźródeł. 
Obserwacje, tak jak w przypadku teleskopów optycznych, sterowane są zdalnie przez 
internet po uzyskaniu dostępu.

Na stronie jest także szczegółowa instrukcja, jak samemu sporządzić najprostszy 
radioteleskop.

* adres strony: http://www.pl.euhou.net
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W województwie kujawsko-pomorskim w dniach 
6–14 czerwca 2014 r. gościła międzynarodowa 
grupa 20 uczonych, pracujących nad projektem 

satelity Planck. Pobyt naukowców w regionie wsparł 
Urząd Marszałkowski, który we współpracy z Kolegium 
Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej oraz Europejskim 
Centrum Współpracy Młodzieży zorganizował Forum 
Astronomii.

Projekt satelity Planck to obecnie największy wspólny 
projekt kosmiczny NASA oraz Europejskiej Agencji 
Kosmicznej. Grono zaangażowanych w projekt uczonych 
odbywa cykliczne spotkania robocze — w czerwcu 
jedno z nich odbywa się na Uniwersytecie w Cambridge, 
a drugie w Toruniu. Do naszego regionu przyjechali 
naukowcy z USA, Kanady, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, 
Francji, Norwegii, Etiopii, Iranu, Rosji, Estonii, Portugalii, 
Wielkiej Brytanii, Korei Południowej. Wśród gości byli 
m.in. współkierujący całym projektem ze strony NASA 
prof. Charles Lawrence (Jet Propulsion Laboratory NASA 
w Pasadenie), pani prof. Graca Rocha (Jet Propulsion 
Laboratory) oraz kierujący pracami merytorycznymi 
toruńskiego spotkania prof. Krzysztof Górski z Jet 
Propulsion Laboratory NASA.

Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego 
w naszym regionie gościli także Michelle Larson, 
dyrektor Planetarium Adlera w Chicago oraz Mario 

Puharich, animator współpracy polsko-amerykańskiej. 
Rozmowy dotyczyły między innymi wymiany doświadczeń 
i realizacji wspólnych projektów w zakresie popularyzacji 
astronomii.

Planetarium Adlera w Chicago to pierwszy tego typu 
obiekt zbudowany na zachodniej półkuli i najstarsza 
istniejąca do dzisiaj tego typu placówka na świecie. 
Znajduje się w kompleksie Museum Campus Chicago. 
Przed budynkiem stoi pomnik Mikołaja Kopernika, 
a postać astronoma jest prezentowana w trakcie 
edukacyjnych seansów dla odwiedzających.

Wizyta delegacji z Chicago w naszym regionie to 
kontynuacja współpracy, która rozpoczęła się w ubiegłym 
roku w trakcie wizyty delegacji województwa w Stanach 
Zjednoczonych pod przewodnictwem marszałka Piotra 
Całbeckiego. Przedstawiliśmy wówczas naszym partnerom 
przedsięwzięcia związane z astronomią realizowane 
na Kujawach i Pomorzu: projekt Astrobaza Kopernik, 
Astrofestiwal, dokonania Toruńskiego Planetarium oraz 
Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach. 

Świat chwali  
kujawsko-pomorskie  
Astrobazy

Fot. A. Goiński

Fot. A. Goiński

Fot. M. Malczak
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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.

Gospodarz regionu zaproponował również realizację 
wspólnych projektów z Planetarium Adlera: organizację 
zajęć dla młodzieży z regionu oraz Chicago, wymianę 
kadry popularyzującej astronomię i wystawę promującą 
postać Mikołaja Kopernika oraz dziedzictwo astronomiczne 
w Planetarium Adlera. 

W programie pobytu gości w województwie kujawsko-
-pomorskim znalazły się spotkania z naukowcami, 
zwiedzanie Obserwatorium w Piwnicach, udział w 3 edycji 
Astrofestiwalu w Golubiu-Dobrzyniu, a także zwiedzanie 
miejsc związanych z urodzonym w Toruniu Mikołajem 
Kopernikiem.

Ważną częścią pobytu znamienitych gości były 
wizyty w Astrobazach w Unisławiu, Kruszwicy 
i Radziejowie. Podczas spotkań młodzi 

pasjonaci astronomii wraz z opiekunami-koordynatorami 
Astrobaz mieli możliwość zaprezentowania swoich 
dokonań, pasji czy projektów, m.in. finałowych prac 
w ramach Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego. 
Nasi goście byli oczarowani wiedzą, efektami pracy uczniów 
oraz astrofotografiami wykonanymi przez miłośników 
astronomii i zaskoczeni tym, że mimo braku realizacji 
tematyki astronomicznej w szkołach dzieci posiadają tak 
olbrzymi zasób wiedzy i umiejętności. 

Nie spodziewałem się, że jest to przedsięwzięcie 
prowadzone z takim rozmachem i cieszy się tak dużym 
zainteresowaniem. Jestem pod wrażeniem. Najwyższe 
komplementy — powiedział PAP prof. Górski.

Spotkanie z tak znakomitymi przedstawicielami nauki 
wywarło na nas i na młodych miłośnikach astronomii 
duże wrażenie. To olbrzymie wyróżnienie dla kruszwickiej 
Astrobazy móc gościć tak wybitne osobowości świata 
nauki — mówią Ilona Dybicz i Magdalena Musiałowska 
z Kruszwicy.

Wizyty naukowców NASA oraz dyrektor Planetarium 
Adlera są początkiem współpracy województwa kujawsko-
-pomorskiego w zakresie popularyzacji astronomii oraz 
realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Mamy 
nadzieję, że już wkrótce nawiązane relacje przełożą 
się bezpośrednio na większe możliwości edukacji 
astronomicznej w regionie, a także na realizację celu, jakim 
jest uczynienie z województwa kujawsko-pomorskiego 
serca polskiej astronomii.

Jarosław Przybył, Beata Laskowska

Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

Departament Edukacji i Sportu 

Urząd Marszałkowski w Toruniu Fot. M. Malczak

Fot. M. Malczak

Fot. M. Malczak
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Słoneczne misterium (IV)

Przedruk za „Głosem Uczelni” nr 5/2010

małłeCOPERNICANA

Wasiutyński przypuszcza, że Nicholo (Mikołaj 
Kopernik?) spotkał się z Giorgionem już w roku 
1488 w warsztacie Belliniego w Wenecji, gdzie 

ten drugi miał terminować. Wówczas to miał powstać 
obrazek pazia, o którym już wspominaliśmy  
(GU, nr 3/2010). Wasiutyński chciałby widzieć w nim 
Nichola. 

Informacja ta sama przez się wydawałaby się mało 
prawdopodobna, gdyby nie było innych przesłanek 
i poszlak. Otóż na obrazie Giorgionego „Trzech filozofów” 
wybitni włoscy historycy kultury i sztuki (Bruno Nordi, 
Sergio Bettini, Giorgio Tabarroni) dopatrują się Kopernika 
w postaci ubranej w strój padewskiego studenta. Z kolei 
Rachel Wischnitzer-Bernstein w obrazie „Trzech filozofów” 
(fot. 1) odnajduje obok Kopernika — Arystotelesa 
i Ptolemeusza. Do tych sugestii jest skłonna przychylić się 
polska badaczka Karolina Targosz w artykule „Mikołaj 
Kopernik jednym z Trzech filozofów Giorgionego?” 
(Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R.40:1995, nr 3, 
s. 49–87). Odsyłam zainteresowanego czytelnika do tej 
publikacji, bo nie sposób przedstawić całej argumentacji, 
jaką posługują się ci badacze. Wasiutyński podziela te 
opinie, chociaż uważa, iż modelem nie był sam Kopernik, 
gdyż w chwili kiedy obraz ten powstawał (ok. roku 1506), 
nie było go w Italii. Wniosek ten wysuwa również na 
podstawie badań tego obrazu promieniami rentgenowskimi. 
Okazuje się, że rentgenowski obraz interesującej nas 
postaci różni się od tej, którą można oglądać na obrazie 
dostępnym naszemu oku. Wasiutyński przypuszcza, że za 
modela Kopernika służył Giorgionemu młody astronom 
z Padwy, Girolamo Fracastoro. 

Skoro wielu badaczy skłonnych jest widzieć Kopernika 
w obrazie „Trzej filozofowie”, Wasiutyński uznał, 
że należy pójść tym tropem i zorientować się, czy 
przypadkiem wśród płócien Giorgionego nie ma innych 
obrazów związanych z Kopernikiem. I tak trafił na 
„Portret młodzieńca”, który choć jest bez podpisu autora, 
przypisywany jest Giorgionemu. Uderzające podobieństwo 
osoby sportretowanej z kopiami zagubionego autoportretu 
Kopernika pozwoliło postawić tezę, iż „Portret młodzieńca” 
pędzla Giorgionego powstały ok. roku 1503 jest jedynym 
portretem Kopernika, do którego on sam pozował. 

Powstanie obrazu wiązałoby się z pobytem Kopernika 
w Padwie w latach 1501–1503. Wasiutyński zamieszcza 
w swojej książce fotografię kopii zaginionego autoportretu 
Kopernika. A więc jest to „portret strasburski” z napisem 
„Nicolao Copernici vera efigies ex ipsius autographo 
depicta” (prawdziwy wizerunek Mikołaja Kopernika 
wykonany /na podstawie/ jego autoportretu) (zob. zdjęcie 
4) i portret, kopia z ok. roku 1700 (z kopii z 1593 r.) 
z Galerii Berlińskiej wykazujący rzeczywiście wyraźne 
podobieństwo z osobą z obrazu „Portret młodzieńca”.

Wasiutyński pisze, iż nie ma bezpośrednich dowodów 
źródłowych na kontakty między Giorgionem 
a Kopernikiem, to jednak są poszlaki, że musieli się 
znać. „Portret młodzieńca” do II połowy XIX w. 
znajdował się w kolekcji członków rodziny Giustiniani 
w Padwie. Gniazdem rodowym rodziny Giustiniani była 
jednak Wenecja. Sąsiadowali oni z rodziną Kallimacha, 
Buonaccorsi. Bernardo Giustiniani (1408–1489), 
dyplomata, autor historii Wenecji, był zaprzyjaźniony 
z Kallimachem. Wasiutyński sądzi, że Nicholo (Mikołaj 
Kopernik?) mógł być rekomendowany przez Kallimacha 
rodzinie Giustiniani. Paolo Giustiniani (1476–1526), 
późniejszy założyciel zakonu kamedułów-eremitów, 
studiował w Padwie w tym czasie co Kopernik, był 

Czy „Portret młodzieńca” 
pędzla Giorgionego to portret 
Kopernika?

Giorgione, „Portret młodzieńca”. Fot. ze zbiorów autora
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Patroni książki:

POLSKIE  
TOWARZYSTWO  

ASTRONOMICZNE

POLSKIE  
TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW  
ASTRONOMII

KOSMOS
ZOBACZ

NA WŁASNE

OCZY

Czy można doświadczalnie  
stwierdzić, że Ziemia jest kulą?

•
 Naucz się rozpoznawać planety  

na niebie i zaobserwuj ich ruch
•

Zapraszamy do fascynującej  
podróży wokół Ziemi!

on bratem znanego alchemika 
Giovanniego Giustiniani 
(zm. w 1537 r.).  
Z kolei Kallimachowi był dobrze 
znany Sebastian Giustiniani 
(1460–1543), który posłował wraz 
z synem Marino (zm. w 1542 r.) 
na Węgry i do Polski. Wasiutyński 
sugeruje, iż Giorgione malował 
Kopernika na zamówienie kogoś 
z rodziny Giustiniani. 

Wielką zagadką w „Portrecie 
młodzieńca” są litery VV 
umieszczone w dolnej części obrazu. Historycy sztuki 
proponowali różnie odczytywać ten napis. Wasiutyński 
rozwiązuje go następująco: „Virgo Varmiensis” (Dziewica 
Warmińska). Na poparcie tej propozycji wskazuje 
na mapę Prus Henryka Zella, przygotowaną niewątpliwie 
w oparciu o szkice kartograficzne Mikołaja Kopernika 
i jego ucznia, Jerzego Joachima Retyka. Na dole tej mapy 
znajduje się zapis: „M.M*V.V”. Wasiutyński rozwiązuje 
go podobnie: „Musaeo Mariae*Virginis Varmiensis”), czyli 
w pałacu Marii /NMPanny/ Dziewicy Warmińskiej, czyli 
we Fromborku, miejscu pobytu Kopernika. Gwiazdka ma 
oznaczać: Święte Dziecko w ramionach Marii. Wasiutyński 
przytacza szereg przykładów „podpisywania” obrazów 
znakami VV przez Giorgionego, Tycjana i innych malarzy. 
Czasami literę V można zauważyć w rozstawieniu palców 
w portretowanych postaciach. Uważa on, że mogły 
te „tajemne znaki” oznaczać przynależność do tajnego 
stowarzyszenia i można było z nich odczytywać pozycję 
osoby w tym związku. Stowarzyszeniom tym nieobca była 
alchemia, magia i kabała, ale także dyskusje nad reformami 
religijnymi. Przypominały one nam „różokrzyżowców” 
czy masonerię. 

Janusz Małłek

Tobiasz Stimmer, portret Kopernika z obu-
dowy zegara astronomicznego w katedrze 
w Strasburgu, olej na drewnie, XVI w. Kopia 
wykonana przez prof. Józefa Flika (IZK UMK) 
w 1989 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu. 
Źródło: http://copernicus.torun.pl/galeria/

Giorgione, „Trzej filozofowie”. Źródło: Wikipedia

Urania
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Ciekawe strony internetowe…

  Reboot Project  
albo stacja ISEE-3 po 36 latach

Trzydzieści sześć lat temu, w roku 1978 został umieszczony 
na orbicie w punkcie Lagrange’a L1 (pomiędzy Ziemią 
a Słońcem) satelita ISEE-3 (International Sun-Earth 
Explorer). Zadaniem wspólnej misji NASA i ESA, w skład 
której wchodziły jeszcze stacje ISEE-1 i ISEE-2 krążące 
po bardzo wyciągniętych eliptycznych orbitach wokół Ziemi, 
było badanie plazmy wiatru słonecznego, jej oddziaływania 
z ziemską magnetosferą jak i niektórych przejawów 
aktywności słonecznej. W roku 1982 rozpoczął się cykl 
manewrów orbitalnych, który doprowadził do spotkania 
we wrześniu roku 1985 z plazmowym warkoczem komety 
Giacobini-Zinnera a rok później w marcu do przejścia przez 
warkocz komety Halleya. Wtedy ISEE-3 nazywał się już 
ICE (International Cometary Explorer). W roku 1997 misja 
ICE została oficjalnie zakończona, nie wyłączono jednak 
całkowicie satelity, dzięki czemu teoretycznie możliwe 
było nawiązanie łączności, jak i być może sterowanie 
urządzeniami na pokładzie. 

I tu zaczyna się niezwykła, jedyna w swoim rodzaju 
historia, której szczegóły można znaleźć pod adresem 
Reboot Project (http://spacecollege.org/isee3) – historia 
udanego nawiązania kontaktu z satelitą dawno już spisanym 
przez NASA na straty wraz z aparaturą służącą do kontaktu 
jak i dokumentacją, których po prostu już nie ma. Dokonała 
tego grupa prywatnych osób, zbierając w internecie 
potrzebne fundusze, kupując niezbędne wyposażenie, 
uzyskując również od NASA zgodę na dostęp do satelity. 
Osobna zgoda potrzebna jest na ewentualne odpalenie 
silników sondy w celu zmiany jej orbity. Uczestnicy projektu 
mają nadzieję, że tym razem machina biurokratyczna 
będzie bardziej sprawna. Inicjatorami projektu są Keith 
Coving (blogger na stronie http://www.nasawatch.com 
– strona NIE jest własnością NASA) i Dennis Wingo, 
ale w przedsięwzięciu bierze udział około 20 osób – 
wolontariuszy, w tym m.in. emerytowani inżynierowie NASA 
potrafiący obsługiwać tę konkretną misję, programiści 
czy obsługa radioteleskopu w Arecibo, który posłużył do 
nawiązania kontaktu z sondą. Obecnie monitorowanie 
satelity można prowadzić przy pomocy znacznie mniejszych 
anten. Część prac wymaga jednak funduszy, które szczęśliwie 
udało się zgromadzić. Jak to działa, można zobaczyć pod 
adresem http://www.rockethub.com/42228.

Strona ciągle rozrasta się, 5 czerwca pojawił się na niej  
dodatkowy link prowadzący do artykułu, tym razem 
w języku polskim, barwnie opisującego historię ISEE-3, 
ICE jak i obecnego projektu, podpisanego przez 

Piotra Stanisławskiego z „Gazety 
Wyborczej”: http://technologie.gazeta.
pl/internet/1,138228,16103341,Te_
kosmiczna_sonde_najpierw_porwano__
potem_wykorzystano.html. Codziennie 
pojawiają się nowe informacje. W chwili 

obecnej nie wiemy jeszcze, czy uda się uruchomić silniki 
sondy i zmienić jej orbitę tak, aby ponownie znalazła się 
w punkcie L1 i zaczęła przesyłać dane tak jak na początku 
misji. Przedtem sonda musi przelecieć bardzo blisko 
Księżyca (istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zderzenia), 
potem przez jakiś czas będzie przebywała w jego cieniu. 
Akumulatory dawno nie działają, zostały jedynie baterie 
słoneczne bezużyteczne bez dostępu do światła słonecznego. 
Wszystkie urządzenia satelity zostaną nagle wyłączone, 
a po wyjściu z cienia równie nagle włączone. Czy uda się je 
uruchomić ponownie? Niezależnie od końcowego wyniku 
warto obserwować dalsze losy tego unikalnego projektu.

Roman Schreiber
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NASA znalazła na Marsie  
krater powstały w 2012 roku

Na zdjęciach z amerykańskiej Mars Re-
connaissance Orbiter znaleziono na Mar-
sie niedawno powstały krater, a właściwie 
grupę kilkunastu kraterów. Największy ma 
rozmiary połowy boiska piłkarskiego. Kra-
tery powstały najprawdopodobniej w mar-
cu 2012 r.

Do tej pory na zdjęciach udokumento-
wano około 400 młodych marsjańskich 
kraterów, ale odkrycie ogłoszone 22 maja 
2014 r. przez NASA ma nietypową historię, 
bowiem kratery odkryto dzięki zdjęciom 
wykonanym przez kamerę do monitoro-
wania pogody. Naukowiec Bruno Cantor 
z Malin Space Science Systems w San Die-
go sprawdzał dane zbierane codziennie od 
2006 r. przez kamerę MARCI, poszukując 
burz piaskowych i innych zjawisk pogodo-
wych. Na jednym ze zdjęć natrafił na nie-
typową ciemną plamę w pobliżu równika, 
która przykuła jego uwagę.

Plama była na tyle nietypowa, że nauko-
wiec postanowił sprawdzić wcześniejsze 
zdjęcia. Okazało się, że występowała już 
rok wcześniej, ale pięć lat temu jej jeszcze 
nie było. Po dokładniejszej analizie mate-
riału badacz stwierdził, że plama nie wy-
stępowała do 27 marca 2012 r., natomiast 
pojawiła się na zdjęciu z 28 marca 2012 r.

Po odkryciu na plamę skierowano 
kamery o lepszej zdolności rozdzielczej. 
W ten sposób uzyskano potwierdzenie, 
że jest to niedawno powstały krater ude-
rzeniowy. Na skutek wybuchu i uderzenia 
obszar na powierzchni Marsa o średnicy 
8 km ma ciemniejszą barwę i to właśnie 
ta ciemniejsza plama przykuła uwagę na-
ukowca. Na dokładniejszych zdjęciach wi-
dać, że na obszarze występują dwa duże 

Największy z nowych kraterów na Marsie odkrytych na zdjęciach z sondy Mars Reconnaissance 
Orbiter. Powstał prawdopodobnie w marcu 2012 r. Źródło: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

kratery, otoczone kilkunastoma mniejszy-
mi. Największy z kraterów ma wymiary 
48,5 na 43,5 m.

Naukowcy uważają, że przed powsta-
niem krateru nastąpił wybuch planetoidy 
podobny do zjawiska obserwowanego nad 
Czelabińskiem w Rosji w roku 2013. We-
dług szacunków, największy z kraterów po-
wstał na skutek upadku obiektu o średnicy 
od 3 do 5 m.

Krzysztof Czart

NASA będzie uprawiać  
warzywa w Kosmosie

System produkcji warzyw nazwa-
ny „Veggie” zostanie wysłany do stacji 
kosmicznej na pokładzie misji SpaceX 
Dragon CRS-3. Dzięki temu menu astro-
nautów zostanie wzbogacone o świeże  
sałatki. Jeśli wszystko się uda, to w lu-
tym przyszłego roku na Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej zacznie rosnąć sała-
ta. NASA planuje też  hodowlę kwiatów. 
Veggie, czyli system produkcyjny warzyw, 

złożony będzie z grup roślin uformowa-
nych w „poduszki”. Każda z poduszek zo-
stanie wyposażona w panele oświetlenia 
ledowego (czerwone, niebieskie i zielone 
diody). Diody LED mają pozwolić na utrzy-
manie odpowiednich warunków wzro-
stu roślin, w szczególności temperatury. 
Veggie ma umożliwić uprawę roślin i dostar-
czać świeżych składników dla amerykań-
skich astronautów i naukowców. Jak pod-
kreśla Gioia Massa z NASA,  obecnie jednym 
z głównych celów jest ocenienie bezpie-
czeństwa żywności, jakiej dostarczy Veggie.  
Veggie zostało opracowane w ramach 
programu rozwoju małych firm. Całe urzą-
dzenie waży około 7 kg. Naukowcy mają 
nadzieję, że nowe urządzenie pozwoli na 
stworzenie bardziej przyjaznych, domo-
wych warunków dla astronautów znaj-
dujących się w przestrzeni kosmicznej.  
Gioia Massa zauważa, że rośliny podczas 
misji znacznie poprawiają samopoczucie. 
Dzięki nim astronauci czują bliższy kontakt 
z Ziemią. Gioia podkreśla, że szczególną 
wartość warzyw w przestrzeni kosmicznej 
słowami: „Można też myśleć o roślinach 
jak o zwierzętach. Załoga po prostu lubi je 
pielęgnować”.

Alicja Wierzcholska

Inauguracja prototypu  
teleskopu SST-1M  
dla Cherenkov Telescope Array

2 czerwca 2014 r. w Instytucie Fizyki 
Jądrowej Polskiej Akademii Nauk odbyła 
się uroczysta prezentacja prototypu te-
leskopu SST-1M dla projektu Cherenkov 
Telescope Array (CTA) – największego na 
świecie naziemnego obserwatorium do 
badania promieniowania gamma wyso-
kich i najwyższych energii. Obserwato-
rium podzielone zostanie na dwie części: 
jedną zlokalizowaną na półkuli północnej, 
a drugą na półkuli południowej. Każda 
z części obserwatorium składać się bę-
dzie z 50–100 teleskopów Czerenkowa. 
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Ostateczny wybór lokalizacji jest jeszcze 
dyskutowany.

Poprzez rejestrowanie promieniowa-
nia Czerenkowa powstającego na skutek 
oddziaływania fotonów gamma z ziemską 
atmosferą będzie można zbierać dane 
dotyczące promieniowania gamma w za-
kresie od około 20 GeV do kilkuset TeV, 
a pokrycie tak szerokiego zakresu energii 
możliwe będzie dzięki zastosowaniu trzech 
rodzajów teleskopów: mały (ang. small-si-
ze telescope, SST) o średnicy zwierciadła 
4 m, średni (ang. mid-size telescope, MST) 
o średnicy 12 m oraz duży (ang. large-size 
telescope, LST), o średnicy 23 m.

W prace nad projektem CTA zaanga-
żowani są badacze z 29 krajów Europy 
i świata, również naukowcy i inżynierowie 
z Polski. Jednym z głównych zadań reali-
zowanych przez polską grupę było zapro-
jektowanie i stworzenie prototypu małego 
teleskopu CTA.

Polskie Konsorcjum Projektu Cheren-
kov Telescope Array powstało w maju 
2009 roku, w jego skład wchodzą: Instytut 
Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 
PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, 
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika 
PAN, Uniwersytet Jagielloński, który jest 
koordynatorem Konsorcjum, Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika, Akademia Gór-
niczo-Hutnicza oraz Akademickie Centrum 
Komputerowe CYFRONET AGH.

SST to teleskop o ogniskowej 5,6 m 
oraz średnicy zwierciadła 4 m, który będzie 
wyposażony w nowatorską, w pełni cyfro-
wą kamerę zbudowaną z fotopowielaczy 
krzemowych. Ma pozwalać na badania 
najbardziej energetycznych fotonów gam-
ma o energiach sięgających 300 TeV. Małe 
strumienie fotonów w tym zakresie ener-
getycznym stanowią spore ograniczenie 
obserwacyjne. Dzięki sieci kilkudziesięciu 
teleskopów naukowcom uda się pokryć 

Prototyp SST-1M w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie pod-
czas uroczystej inauguracji 2 czerwca 2014. Fot.: Hubert Siejkowski

obszar kilku kilome-
trów kwadratowych, co 
pozwoli na uzyskanie 
większej powierzchni 
zbierającej oraz wy-
starczającej czułości.

Projekt SST został 
opracowany przez 
konstruktorów z In-
stytutu Fizyki Jądro-
wej PAN w Krakowie. 
29 listopada 2013 r. 
stanęła struktura me-
chaniczna prototypu, 
natomiast 2 czerwca 
2014 r. w Instytucie 
Fizyki Jądrowej PAN 
w Krakowie odbyła się 
uroczysta inauguracja 
prototypu teleskopu. 

W imprezie wzięli udział m.in. przedstawi-
ciele Międzynarodowego Konsorcjum CTA, 
przedstawiciele polskich uczelni i instytu-
tów naukowych oraz dyrekcja firmy Ponar-
-Żywiec — głównego wykonawcy prototypu.

Alicja Wierzcholska

Planeta wyjątkowo odległa 
od swej gwiazdy

Naukowcy odkryli i sfotografowali nie-
znaną dotychczas planetę, która znajduje 
się w odległości około 155 lat świetlnych 
od Układu Słonecznego. Ten gazowy gi-
gant został dodany do dosyć krótkiej listy 
egzoplanet odkrytych dzięki bezpośrednim 
obserwacjom. Okrąża on GU Psc, gwiaz-
dę trzy razy mniej masywną od Słońca, 
widoczną w gwiazdozbiorze Ryb (Pisces). 
Odkrycie było możliwe dzięki połączeniu 
obserwacji wykonanych przez teleskopy 
Gemini, Obserwatorium Mont-Mégantic 
(OMM), Kanadyjsko-Francusko-Hawajski 
Teleskop CFHT oraz instrumenty ze słynne-
go Obserwatorium Kecka.

Planeta GU Psc b znajduje się blisko 
2000 razy dalej od swej macierzystej 
gwiazdy niż ma to miejsce w przypadku 
Ziemi i Słońca. To rekord pod względem 
tego dystansu. Znając go, można również 
wyznaczyć okres orbitalny planety, który 
w przypadku GU Psc wynosi aż 80000 
ziemskich lat — tyle trwa zatem tamtejszy 
rok.

Tak duża odległość od gwiazdy ma też 
jednak swoje zalety, to właśnie ona pozwo-
liła naukowcom na uzyskanie obrazów pla-
nety w dziedzinie optycznej. Porównując 
zdjęcia wykonane na różnych długościach 
fal — czyli w różnych barwach — z telesko-
pów OMM i CFHT można było poprawnie 
znaleźć położenie samej planety. Planety 
tego typu wyglądają na znacznie więk-
sze, gdy ogląda się je w podczerwieni niż 
w świetle widzialnym, ponieważ ich tem-

peratura powierzchniowa jest niższa w po-
równaniu z temperaturami innych obiek-
tów — gwiazd.

Naukowcy zainteresowali się otocze-
niem gwiazdy GU Psc, bowiem była ona 
już wcześniej zidentyfikowana jako członek 
młodej grupy gwiazd AB Doradus. Tak mło-
de gwiazdy, liczące sobie zaledwie 100 mi-
lionów lat, są pierwszymi celami w poszu-
kiwaniach planet pozasłonecznych metodą 
obrazowania, gdyż ewentualne, krążące 
wokół nich planety nadal podlegają chło-
dzeniu, przez co są obserwowane jako ja-
śniejsze. Nie oznacza to jednak, że planety 
takie jak GU Psc b są bardzo powszechne. 
Po uważnym zbadaniu ponad 90 takich 
gwiazd znaleziono jak dotychczas tylko jed-
ną tego typu planetę.

Samo znalezienie planety nie pociąga 
za sobą możliwości prostego wyznaczenia 
jej masy. Można jednak wykorzystać teore-
tyczne modele ewolucji planet i oszacować 
jej inne charakterystyki. Spektrum GU Psc 
b wykonane przez teleskop Gemini North 
porównano tu na przykład z takimi mode-
lami, dzięki czemu wykazano, że tempe-
ratura planety jest rzędu 800°C. Znając 
jeszcze wiek gwiazdy GU Psc (z jej związku 
z grupą AB Doradus), można było już wy-
znaczyć masę planety, która jest równa 
około 9–13 mas Jowisza.

Elżbieta Kuligowska

Potwierdzono dystans  
do odległej gromady galaktyk

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, 
Francji i Włoch potwierdzili odległość do 

Planeta GU Psc b i jej macierzysta gwiazda GU 
Psc widziane jako złożenie obrazów w świe-
tle widzialnym i w podczerwieni (z teleskopów 
Gemini South i CFHT). Ponieważ światło pod-
czerwone jest niewidoczne dla ludzkiego oka, 
astronomowie użyli specjalnego kodu barwne-
go, w którym podczerwień jest sztucznie repre-
zentowana przez kolor czerwony. GU Psc b jest 
w podczerwieni jaśniejsza niż w innych filtrach, 
zatem jest na tym zdjęciu silnie poczerwieniona



41Urania3/2014

się z innymi jej satelitami, jakie napotkały 
na swej drodze. Przewiduje się, że orbita 
Peggy zbliży się do zewnętrznego skra-
ju pierścienia A pod koniec roku 2016. 
Wówczas będzie można lepiej zbadać to 
niewielkie ciało — a być może nawet je 
sfotografować. 

Możliwe jest też, że proces tworzenia 
się księżyców w obrębie pierścieni Satur-
na zakończył się na Peggy, ponieważ pier-
ścienie wydają się obecnie pod wieloma 
względami zbyt zubożone, aby uformować 
cokolwiek jeszcze. Cały ten proces może 
być niemożliwy do ponownego zaobser-
wowania, więc naukowcy chcą zbadać go 
teraz najlepiej, jak się da.

Elżbieta Kuligowska

przez grawitacyjne wpływy nowego, pobli-
skiego obiektu.

Obiekt ten nie wydaje się nadal ro-
snąć. Możliwe jest też, że oddala się od 
planety. Mechanizmy związane z jego 
utworzeniem się i ruchem mogą nam 
pomóc w zrozumieniu tego, jak tworzą 
się inne satelity w Układzie Słonecznym, 
łącznie ze skąpanym w chmurach Tyta-
nem i pełnym oceanów Enceladusem. 
Mogły one powstać dawno temu, w jesz-
cze masywniejszych pierścieniach pla-
net — olbrzymów. Co więcej, obserwacje 
takie mogą nam dać wgląd w to, w jaki 
sposób Ziemia i inne planety w naszym 
Układzie Słonecznym mogły się narodzić, 
a następnie powoli migrować, oddalając 
się od Słońca. Naukowcy sądzą, że zaob-
serwowali właśnie teraz, po raz pierwszy 
w historii, akt powstawania satelity, który 
odseparował się od swego macierzystego 
pierścienia i zaczyna nowe życie jako nie-
zależny obiekt na „własnej” już orbicie.

Satelita, tymczasowo nazwany imie-
niem Peggy, jest zbyt mały, by można 
go było zobaczyć na zdjęciach. Według 
wstępnych oszacowań jego średnica ma 
nie więcej niż kilometr. Lodowe księżyce 
Saturna różnią się w zakresie wielkości 
w zależności od odległości od planety. Im 
dalej od niej krążą, tym są większe. Wie-
le z satelitów Saturna składa się głównie 
z lodu. Ponieważ to właśnie lód buduje 
pierścienie, niektórzy badacze wysunęli 
niedawno hipotezę, że lodowe księżyce 
powstały z cząstek pierścieni planety, 
a następnie migrowały i ostatecznie prze-
niosły się dalej, na zewnątrz, mieszając 
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bardzo dalekiej gromady galaktyk. Obiekt 
o nazwie JKCS 041 znajduje się w odległo-
ści prawie 10 mld lat świetlnych. Wyniki 
badań opublikowano w The Astrophysical 
Journal oraz Astronomy & Astrophysics.

Bardzo odległe gromady galaktyk nie 
są znane w dużej liczbie, dlatego pozna-
nie własności i potwierdzenie dystansu do 
obiektu tego rodzaju jest istotne dla badań 
nad ewolucją gromad i wielkoskalowych 
struktur we Wszechświecie. Najnowsze 
badania astronomów dotyczą gromady ga-
laktyk JKCS 041. Trwały od 2006 r. i użyto 
w ich ramach wielu najpotężniejszych te-
leskopów na świecie, w tym Kosmicznego 
Teleskopu Hubble’a.

Za pomocą spektroskopii naukowcy 
rozdzielili światło galaktyk na składowe 
barwy i ustalili odległości do poszczegól-
nych galaktyk. Wyniki wskazują, że 19 
galaktyk znajduje się w takiej samej odle-
głości wynoszącej 9,9 mld lat świetlnych 
(przesunięcie ku czerwieni z = 1,8), co jest 
potwierdzeniem, że mamy do czynienia 
z gromadą galaktyk. Dodatkowym argu-
mentem za gromadą galaktyk jest zaob-
serwowanie we wcześniejszych badaniach 
emisji promieniowania rentgenowskiego 
w miejscu JKCS 041 (za pomocą Obser-
watorium Rentgenowskiego Chandra). 
Gromady galaktyk są często otoczone bar-
dzo gorącym gazem o temperaturze wielu 
milionów stopni, który jest źródłem emisji 
rentgenowskiej.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy najwięk-
sze galaktyki w gromadach przechodziły 
z fazy gwałtownego powstawania nowych 
gwiazd do fazy spokojnej. Według bada-
czy, w przypadku JKCS 041 wydaje się, że 
większość galaktyk wkroczyła do fazy spo-
kojnej, gdy miały miliard lat.

Krzysztof Czart

Narodziny nowego satelity 
Saturna

Sonda NASA, Cassini, udokumento-
wała powstawanie niewielkiego obiektu 
wewnątrz lodowych pierścieni Saturna, 
który może być jego nowym księżycem. 
Odkrycie to może nam również dostarczyć 
ciekawych wskazówek na temat proce-
sów związanych z tworzeniem się znanych 
nam już księżyców planet.

Zdjęcia wykonane przez Cassini 15 
kwietnia 2013 r. ukazały zaburzenia na 
samej krawędzi pierścienia A Saturna — 
najbardziej oddalonego od planety z jej 
dużych, jasnych pierścieni. Jednym z tych 
zaburzeń jest łuk o 20 procent jaśniejszy 
od otoczenia, o długości 1200 km i szero-
kości 10 km. Naukowcy odkryli tu również 
nietypowe zgrubienia, jak gdyby występy 
na zwykle gładkim profilu krawędzi ringu. 
Łuk i zgrubienia mogą być powodowane 

Zdjęcie centrum gromady galaktyk JKCS 041 położonej w odległości 9,9 mld lat świetlnych. Ga-
laktyki należące do gromady oznaczono kółkami. Fotografię wykonano za pomocą Kosmicznego 
Teleskopu Hubble’a. Źródło: Carnegie Institution for Science

Zaburzenie rozkładu materii widoczne w obrę-
bie zewnętrznego pierścienia A Saturna może 
być efektem tworzenia się tam nowego obiektu 
— lodowego księżyca Peggy. Zdjęcie pochodzi 
z sondy Cassini. Źródło: NASA/JPL-Caltech/
Space Science Institute
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Co naprawdę widzi BICEP2?
W marcu br. pojawiły się informacje 

o precyzyjnych pomiarach polaryzacji 
promieniowania reliktowego przeprowa-
dzonych przez znajdujący się biegunie 
południowym teleskop BICEP2 (Backgro-
und Imaging of Cosmic Extragalactic Po-
larization). Pisze o tym Paweł Grochowal-
ski w Kronice. Jeśli interpretować wyniki 
obserwacji jako odkrycie tzw. modów B 
widocznych w postaci zawirowań na ma-
pach polaryzacji i pochodzących od pier-
wotnych fal grawitacyjnych powstałych 
w czasie inflacji, będzie to miało bardzo 
ważne konsekwencje dla zrozumienia 
tego, co działo się w najwcześniejszych 
stadiach ewolucji Wszechświata. Informa-
cja o odkryciu spowodowała bardzo duże 
ożywienie — dyskusje, seminaria, artykuły 
w arXiv, również plotki czy niepotwierdzo-
ne opinie. Warto zdać sobie sprawę, że 
w grę wchodzą również osobiste ambicje 
grup badaczy jak i pojedynczych osób — 
uznanie odkrycia (wraz z interpretacją), 
jeśli nie oznacza przełomu w kosmologii 
i eliminacji szeregu rozważanych obecnie 
teorii, to na pewno doprowadzi do bardzo 
podstawowych dyskusji i przewartościo-
wań. Dlatego już krótko po ogłoszeniu 
przez Johna Kovaca w imieniu zespołu 
BICEP pierwszej informacji o odkryciu po-
jawiły się wątpliwości, przede wszystkim 
dotyczące faktu pomiarów na pojedyn-
czej częstotliwości (150 GHz). Obecność 
większej ilości częstotliwości pozwoliłaby 
na analizę zależności sygnału od często-
tliwości i pomogła w ustaleniu, czy ma on 
pochodzenie kosmologiczne czy lokalne. 
Trzeba sobie jednocześnie uświadomić, 
że sygnał, o którym mowa, jest bardzo 
słaby, a jego analiza wymaga nie tylko 
superczułych detektorów, ale i zaawan-
sowanych metod analizy. Z drugiej stro-
ny BICEP2 odbiera sygnał około 20 razy 
silniejszy od przewidywanego przez wielu 
kosmologów. Z tym faktem wiąże się dru-
gi zarzut związany z możliwą obecnością 
lokalnych (galaktycznych) źródeł spola-
ryzowanego promieniowania radiowego. 
Ponieważ promieniowanie synchrotrono-
we wydaje się być w tym wypadku bez 
znaczenia, mogą to być mikrofalowe emi-
sje pyłu orientowanego przez galaktyczne 
pole magnetyczne. Zespół BICEP użył dla 
oceny przyczynków od pyłu szeregu mo-
deli, ale krytycy wskazują na możliwość 
niedocenienia wpływu emisji pyłu jak 
i rozmytego tła pozagalaktycznego, które 
w skrajnym przypadku mogą odpowiadać 
za większość, jeśli nie za całość sygnału 
potraktowanego przez zespół BICEP jako 
sygnatura inflacji.

Ostatecznie zespół BICEP opubliko-
wał 20 czerwca wyniki swoich obserwa-

cji w Physical Review Letters, zamykając 
w ten sposób okres wstępnych dyskusji. 
W pracy widać wyraźnie wpływ wspomnia-
nych dyskusji jak i dostępnych na serwe-
rze arXiv ostatnich prac z misji PLANCK 
dotyczących spolaryzowanej emisji pyłu 
galaktycznego. Niestety PLANCK nie ob-
serwował fragmentu nieba obserwowa-
nego przez teleskop BICEP2, wybierając 
obszary z silnym sygnałem pochodzącym 
od pyłu. Uzyskano dzięki temu mapy pól 
magnetycznych Galaktyki w wysokiej 
rozdzielczości. Z kolei obszary nieba ob-
serwowane przez BICEP2 zostały tak do-
brane, aby przyczynek od spolaryzowanej 
emisji pyłu galaktycznego był możliwie 
mały. PLANCK ma w tym rejonie problemy 
z niskim stosunkiem sygnału do szumu 
oraz z oceną niepewności pomiarów.

Mimo to opublikowanie uzupełnionych 
map PLANCK-a jest przewidywane na 
październik, być może zespół PLANCK-a 
pokusi się wtedy o niezależną analizę, 
a może i odkrycie sygnatury modów B 
w swoich danych. Kolejnym narzędziem 
zdolnym do zauważenia modów B jest SPT 
(South Pole Telescope). PI projektu, John 
Carlstrom chce najpierw porównać wyniki 
swoich trwających ponad rok obserwacji 
z wynikami BICEP2, a później przepro-
wadzić niezależną analizę. Zespół chce 
zrobić to jeszcze przed pojawieniem się 
uzupełnionych map z PLANCK-a. Innym 
narzędziem mogącym dostarczyć nowych 
danych obserwacyjnych jest tzw. Keck Ar-
ray będąca rozszerzeniem eksperymentu 
BICEP2, „rozpisanego” na pięć identycz-
nych teleskopów. Keck Array obserwuje 
na częstotliwości 150 GHz, ostatnio dwa 
z pięciu teleskopów pracują na 100 GHz. 
Na przyszły rok przewidziany jest ekspe-
ryment SPIDER również przeznaczony do 
pomiarów polaryzacji promieniowania tła 
(znacznie bardziej dokładnych niż w wy-
padku BICEP2), który ma być wyniesiony 
w górne warstwy atmosfery na pokładzie 
balonu. Kolejny eksperyment to POLAR-
BEAR mierzący jak dotychczas mody B 
związane z soczewkowaniem grawitacyj-
nym. Jak widać, konkurencja jest duża, 
chętnych do dokonania przełomowych 
odkryć też nie brakuje, a czas (tutaj, na 
Ziemi) płynie szybko. Na pewno będzie 
jeszcze okazja powrócić do tematu.

Roman Schreiber

Studenci w CAMK
W dniach 13–15 marca 2014 r. na tere-

nie Centrum Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika przy Bartyckiej 18 w Warszawie 
zorganizowaliśmy konferencję dla studen-
tów pt. „1. Spotkanie Młodych”. Motywacją 
była chęć przedstawienia tego instytutu 
Polskiej Akademii Nauk z perspektywy 

najmłodszych badaczy tam pracujących, 
czyli doktorantów. Pojawiające się głosy, że 
„CAMK się starzeje”, spowodowały, iż na-
stał najwyższy czas, by instytut zapełnił się 
najmłodszymi astronomami. Na konferen-
cję przybyło aż 40 studentów astronomii ze 
wszystkich polskich uczelni, a także kilkoro 
fizyków. Komitet organizacyjny składał się 
z doktorantów: Weroniki Narloch, Justyny 
Modzelewskiej, Mateusza Janiaka oraz 
autorki tego tekstu. Dodatkowo pomagała 
w organizacji także czwórka zagranicznych 
doktorantów (Abbas Askar, Bhupendra 
Mishra, Varadarajan Parthasarathy oraz 
Wenchi Yan). Wygłosili oni referaty nie tyl-
ko o prowadzonych badaniach, ale także 
o tym, jak trafili do CAMK-u z Indii, Chin czy 
Pakistanu. Ponadto, zadbali o wyjątkowe 
przerwy kawowe, na których prócz stan-
dardowego zestawu ciasteczek i kawy były 
pyszne chińskie i indyjskie herbaty.

Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor 
Centrum prof. Marek Sarna. Następnie 
prof. Piotr Życki oraz prof. Paweł Moskalik 
przybliżyli studentom charakterystykę stu-
diów doktoranckich, a także przedstawili 
pracę naukowca od kuchni. Dr Wojciech 
Pych opowiedział studentom o teleskopie 
SALT, jednym z największych instrumen-
tów optycznych na świecie, do którego 
dostęp w ramach 10% czasu obserwacyj-
nego mają polscy astronomowie. 

Kolejną prelegentką była Klaudia 
Kowalczyk, zdobywczyni diamentowego 
grantu, która opowiedziała, jak można 
prowadzić badania naukowe nad rozpra-
wą doktorską w trakcie studiów magister-
skich. Nie jest to jednak furtka dla tych, 
którzy obecnie cierpią męki, zmuszając 
się do pisania pracy magisterskiej, gdyż 
studiów doktoranckich nie można oficjal-
nie rozpocząć bez tytułu magistra. Cze-
kamy zatem na Klaudię, by oficjalnie po-
witać ją w naszych szeregach. Z pomocą 
systemu wideokonferencji studenci mieli 
możliwość wysłuchania referatów z Toruń-
skiego Oddziału CAMK-u, który wygłosił 
dr Mirosław Schmidt opowiadający o mo-
lekułach amoniaku we Wszechświecie, 
a drugim prelegentem była doktorantka 

Logo doktorantów w CAMK-u, autorstwa 
Justyny Modzelewskiej. Stanowi dowód, że 
w CAMK jest coraz więcej młodych ludzi
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W skrócie

Milena Ratajczak przedstawiająca pro-
jekt Solaris. Projekt ten obejmuje budowę 
czterech teleskopów na trzech kontynen-
tach, których zadaniem będzie poszuki-
wanie planet pozasłonecznych. Na koniec 
przedstawiła film dokumentujący wszyst-
kie etapy budowy teleskopów. Okazuje 
się, iż doktoranci nie tylko muszą świetnie 
liczyć czy programować, ale także obsługi-
wać betoniarki i wiertarki. Zespół Solarisa 
spotkało już wiele przygód, jak zmasowa-
ny atak biedronek na teleskop, groźne po-
żary oraz wichury czy spotkania z wieloma 
egzotycznymi zwierzętami. Pierwszy dzień 
konferencji zamykał referat „Dwa w jed-
nym” dr Morgane Fortin. Jej wystąpienie 
opowiadało o możliwości robienia części 
doktoratu w Polsce, a części we Francji. 
Wieczorną atrakcją była możliwość od-
wiedzenia naziemnej stacji satelity BRITE 
(pierwszego polskiego satelity naukowe-
go), którego centrum dowodzenia znajdu-
je się na terenie Centrum.

Drugi dzień naszej konferencji był bar-
dzo intensywny, wystąpienia mieli wszy-
scy pracownicy naukowi Centrum, którzy 
chcieli przedstawić studentom swoje ba-
dania, ale przede wszystkim możliwości 
współpracy z nimi. Prof. Andrzej Sołtan 
opowiadał o badaniach rozkładu galaktyk 
we Wszechświecie. Ponadto stwierdził, iż 
„swojego doktoratu bronił zaraz po poto-
pie”, a jego promotor słusznie zwrócił mu 
wtedy uwagę, iż powinniśmy się starać 
używać polskich sformułowań, np. prze-
sunięcie ku czerwieni a nie „redshift” etc. 
Kolejnym prelegentami byli prof. Mirosław 
Giersz, opowiadający o badaniu ewolucji 
gromad gwiazdowych za pomocą kodu 
MOCCA. Dla sympatyków gwiazd pulsu-
jących interesujący referat przedstawił 
dr Radosław Smolec. „Sieć na spadające 
gwiazdy” to z kolei wystąpienie dr. hab. 

Arkadiusza Olecha dotyczące budowy 
polskiej sieci bolidowej. Udowodnił on 
słuchaczom, iż wystarczy tania kame-
ra przemysłowa „na złodziei”, by zrobić 
bardzo wartościowe obserwacje mete-
orów. Dr hab. Michał Bejger opowiedział 
o falach grawitacyjnych, których poszuki-
wania póki co są bezskuteczne, jednak 
naukowcy są optymistyczni w tej kwestii 
i nie poddają się w próbach ich bezpo-
średniej detekcji. Prof. Joanna Mikoła-
jewska opowiadała o badaniach gwiazd 
symbiotycznych. Gwiazdy takie mogą być 
progenitorami niektórych supernowych. 
Prof. Bożena Czerny rozpoczęła swoje wy-
stąpienie od zacytowania Profesora Boh-
dana Paczyńskiego, który mawiał: — „Zaj-
muję się wyłącznie zagadnieniami, które 
są proste”, a zatem studenci nie powinni 
bać się projektów dotyczących obiektów 
tak trywialnych jak… kwazary. Dr hab. 
Agata Różańska opowiedziała o 50 latach 
astronomii rentgenowskiej, a prof. Ewa 
Łokas pokazała studentom, iż sferoidalne 
galaktyki karłowate wokół Drogi Mlecznej 
są doskonałym laboratorium do badań 
dotyczących ciemnej materii. Prof. Paweł 
Haensel, który opowiadał o gwiazdach 
neutronowych w bardzo przystępny spo-
sób, np. „akrecję obserwował już Newton, 
gdyż jak jabłko spadło z drzewa, to zostało 
ono po prostu zaakreowane przez Ziemię, 
zatem gwiazda neutronowa, działając jak 
odkurzacz, tak samo akreuje, czyli zasysa 
materię z towarzysza w układzie podwój-
nym”. Dr hab. Leszek Zdunik pokazał, jak 
można obliczyć i zbudować gwiazdę neu-
tronową. Dr hab. Jarosław Dyks opowie-
dział o astrofizyce pulsarów, gdzie „długie 
i nudne kody numeryczne są pełne krót-
kich i fascynujących zagadnień fizycznych 
i matematycznych”.

Prof. Gerald Handler znajdujący się 
w obserwatorium SAAO w Republice Połu-
dniowej Afryki, z wykorzystaniem systemu 
wideokonferencji oraz programu Skype, 
opowiedział studentom o pulsacjach go-
rących gwiazd, co zgodnie z naturą tych 
obiektów opisał „Żyj szybko, umrzyj mło-
do” (w oryginale „Live fast, die young”). 
Kolejnym prelegentem był mgr inż. Maciej 
Wielgus, który przybliżył zagadnienia QPO 
(quasi-periodic-oscillations). Resztę piąt-
kowej sesji wypełnili doktoranci CAMK, 
prezentując swoje badania i wrażenia 
z pracy naukowej w Centrum.

Sobota, ostatni dzień konferencji, była 
dniem studentów, którzy opowiedzieli nam 
o swoich zainteresowaniach naukowych. 
Okazało się, że spośród 12 występujących 
studentów czworo realizuje prace magi-
sterskie, a dwoje prace licencjackie pod 
opieką pracowników Centrum. Tak owoc-
na naukowo współpraca rozpoczęła się 
Wakacyjnym Programem Studenckim pro-
ponowanym co roku przez CAMK. Konfe-
rencję zamykał prof. Michał Chodorowski, 
który wygłosił referat na temat wielkoska-
lowego rozkładu przestrzennego galaktyk 
we Wszechświecie, a także przypomniał, 
że słowo „Cosmos” oznacza „piękny”, 
a słowo „logia” — „nauka”.

Konferencja okazała się bardzo po-
trzebna, gdyż pracownicy CAMK, nie pro-
wadząc zajęć dydaktycznych, rzadko mają 
możliwość opowiedzieć o swoich bada-
niach i możliwości współpracy studentom. 
Doktoranci także mieli szansę przedsta-
wić studentom swoją opinię o tym miej-
scu i swoich badaniach. Wszelkie infor-
macje dotyczące tegorocznej konferencji 
oraz galerię zdjęć można znaleźć na stro-
nie www.spotkanie.camk.edu.pl.

Karolina Bąkowska

Uczestnicy konferencji na tarasie przed wejściem do Centrum Astronomicznego (fot. A. Olech)

Łopata, którą dyrekcja CAMK rozpoczęła uro-
czyste kopanie fundamentów pod budowę 
10-metrowego teleskopu SALT znajdującego 
się w RPA w Afryce (prezentacja dr. Pycha)
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Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Instytut Fizyki

ogłasza nabór na kierunek

możliwość prowadzenia zajęć
w języku angielskim

Fizyka z Astronomią

Interesujące kursy
- astrosejsmologia
- przeglądy nieba
- egzoplanety
- Journal Club
- modelowanie w 
  astrofizyce
- obserwacje na Suhorze

Możliwości
- uczestnictwo w 
  badaniach naukowych
- obserwacje na dużych 
  teleskopach
- większość zajęć w 
  formie praktycznej
- dodatkowe stypendia

Działalność naukowa
- odkrycia egzoplanet
- udział w Teleskopie 
  Globalnym (WET)
- współpraca z NASA
- obserwacje satelitarne
- obserwacje w najwięk-
  szych obserwatoriach 
  świata

Więcej informacji: www.fizyka.up.krakow.pl

studia I i II stopnia

W skrócie

Planetoida „Piotrflin”
Planetoida 296987 (2010 ET119) 

została odkryta 11 marca 2011 r. w Ob-
serwatorium Andrushivka na Ukrainie. 
Od tego czasu obserwowano ją już ponad 
100 razy i określono parametry jej orbity. 
Znajduje się ona pomiędzy Marsem i Jo-
wiszem w Pasie Głównym Planetoid w od-
ległości ok. 3 jednostek astronomicznych. 
Okres obiegu dookoła Słońca wyniesie 
około 6 lat. 

W styczniu 2013 roku w Minor Planet 
Center IAU nadano jej oficjalną nazwę 
własną „Piotrflin”, honorując w ten spo-
sób osiągnięcia naukowe polskiego astro-
noma, wieloletniego członka PTA i PTMA. 

Dr hab. Piotr Flin* zajmuje się bada-
niem wielkoskalowych struktur Wszech-
świata, ich powstawaniem i własnościa-
mi. Jest specjalistą w zakresie astrofizyki 
i kosmologii obserwacyjnej. Ma na swoim 
koncie liczne publikacje. Jako profesor 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach kieruje Zakładem Astrofizyki 
w Instytucie Fizyki na Wydziale Matema-
tyczno-Przyrodniczym.

Aleksandra Gödel-Lannoy

 * Warto dodać, że Piotr Flin jest też znakomi-
tym popularyzatorem astronomii, szczegól-
nie wnikliwie opisującym dzieje astronomii 
w Krakowie. Kilka jego znakomitych artyku-
łów „dojrzewa” w redakcyjnej teczce. (MMi)

Obserwatorium na Suhorze 
ma kamerę on-line

W Obserwatorium Astronomicznym na 
Suhorze w Gorcach należącym do krakow-
skiego Uniwersytetu Pedagogicznego  od 
pewnego czasu działa kamera typu rybie 

oko. Pod adresem: 
http://www.as.up.
krakow.pl/images/
allsky/allsky.php 
można oglądać na 
żywo przez 24 godzi-
ny na dobę bieżący 

obraz nieba. Zdjęcia wykonywa-
ne są co 10 min.

Na podanej stronie oraz 
w pliku pdf znajdują się informa-
cje, jak obserwować i co można 
zobaczyć. Bieżący obraz nieba 
można porównać z mapką nie-
ba i zidentyfikować widoczne 
obiekty.

Porównując kilka zdjęć, moż-
na znaleźć Gwiazdę Polarną, 
która, w odróżnieniu od pozo-
stałych gwiazd, nie zmienia po-
łożenia. Obrotowa Mapa Nieba, 
którą można pobrać tutaj i sa-
memu złożyć, pomoże w roz-
poznaniu widocznych konste-
lacji gwiazd. Obserwacja nieba 
w odstępie kilku godzin pozwoli 
na samodzielne wyliczenie szyb-
kości obrotu kuli ziemskiej. Bar-
dziej wytrwałym obserwatorom 
polecamy obliczenie szybkości 
ruchu Ziemi na orbicie wokół 
Słońca.

Zachęcamy wszystkich miło-
śników nocnego nieba, uczniów 
i nauczycieli do obserwacji. Cze-
kamy na opinie i propozycje ćwi-
czeń z wykorzystaniem astrono-
micznej kamery on-line.

Waldemar Ogłoza 

orion.pta.edu.pl
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PTMA www.ptma.pl

Sprawozdanie i podsumowanie dzia-
łalności Głównej Komisji Rewizyjnej 
złożyła jej Przewodnicząca dr Krystyna 
Skalska. Zarekomendowała ona Zjazdo-
wi udzielenie absolutorium ustępujące-
mu Zarządowi.

Sprawozdanie z działalności Głów-
nego Sądu Koleżeńskiego przedstawił 
jego Przewodniczący Adam Kisiele-
wicz. Sąd w minionej kadencji nie miał 
potrzeby się zebrać, gdyż nie wpłynęła 
żadna sprawa.

Po dyskusji nad sprawozdaniami, 
Zjazd w głosowaniu jawnym, przy 
jednym głosie wstrzymującym się 
udzielił absolutorium ustępującemu 
Zarządowi. Prezes PTMA dr Henryk 
Brancewicz wydał oświadczenie o nie-
kandydowaniu na stanowisko Prezesa 
PTMA na kolejną kadencję. Ponadto 
zwięźle podsumował swoją 28-letnią 
pracę społeczną w Zarządzie Głównym 
PTMA (14 lat jako sekretarz oraz 14 
lat jako prezes). Delegaci oraz goście 
Walnego Zjazdu PTMA podziękowali 
Prezesowi owacją na stojąco za nie-
zwykły wkład i zaangażowanie w do-
tychczasową działalność oraz rozwój 
Towarzystwa.

Część naukową Zjazdu rozpoczął 
dr Andrzej Branicki prelekcją „Wczoraj, 
dziś i jutro astronomii w Białymstoku”, 

ruszył m.in. tematy współpracy PTMA 
z innymi instytucjami w Polsce i za gra-
nicą, poinformował o powstaniu nowych 
Oddziałów PTMA — Rozdrażewskiego 
i Katowickiego oraz o reaktywacji 
Oddziałów Szczecińskiego i Poznań-
skiego. Istotne w ostatniej kadencji było 
uregulowanie stanu prawnego należącej 
do PTMA kamienicy w Krakowie oraz 
wpływy z tym związane, działalność 
finansowa Towarzystwa dotyczyła 
głównie wydatków na zakup sprzętu dla 
oddziałów oraz dofinansowanie i wspar-
cie udzielane różnym inicjatywom.

Najwyższą władzą statutową 
w każdym stowarzyszeniu jest 
Walny Zjazd. W Polskim Towa-

rzystwie Miłośników Astronomii Walny 
Zjazd Delegatów odbył się już po raz 41. 
Gospodarzem Zjazdu był Oddział Biało-
stocki PTMA, a obrady odbyły się w sali 
wykładowej Wyższej Szkoły Finansów 
i Zarządzania w dniu 17 maja. Wzięli 
w nim udział wszyscy wybrani delega-
ci. Zjazd ten wprowadził duże zmiany 
w funkcjonowaniu Towarzystwa.

Obrady rozpoczął Prezes dr Henryk 
Brancewicz. Na jego prośbę Zjazd 
uczcił minutą ciszy zmarłych w minio-
nej kadencji członków PTMA. Miłą uro-
czystością było wręczenie zasłużonym 
działaczom Złotych Odznak PTMA. 
Otrzymali je Henryk Butkiewicz z Zie-
lonej Góry i Adam Kisielewicz z Lubli-
na. Wyróżnienia w postaci dyplomów 
uznania otrzymali Jadwiga Moskal 
— nauczycielka geografii w Zespole 
Szkół nr 3 w Jaśle oraz jej uczniowie 
Jakub Jasiewicz, Szymon Michałowski 
i Kamil Pisany — odkrywcy planetoid 
2012 SC 21 i 2013 EY 77.

Po wyborze Przewodniczącego Zjaz-
du, którym został dr Wiesław Krajewski, 
i protokolantów, przystąpiono do przed-
stawienia sprawozdań ustępujących 
władz. Prezes dr Henryk Brancewicz 
w podsumowaniu minionej kadencji po-

Honorowy Prezes PTMA dr Henryk Brancewicz Nowy Prezes Mieczysław Janusz Jagła

Zarząd Główny

XLI Walny Zjazd Delegatów  
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Białystok, 16–18 maja 2014 r.
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natomiast dr Ireneusz Włodarczyk 
wygłosił wykład „Planetoidy bliskie 
Ziemi”.

Między tymi wystąpieniami zgło-
szono wniosek o nadanie dr. Henryko-
wi Brancewiczowi godności Honoro-
wego Prezesa PTMA. Przewodniczący 
obrad, dr Wiesław Krajewski, odczytał 
wniosek o charakterze laudacji napisany 
przez dr. Henryka Chrupałę w imieniu 
również Oddziału Toruńskiego PTMA 
oraz podpisany przez członków Zarzą-
du. Wniosek o nadanie godności Hono-
rowego Prezesa PTMA został przyjęty 
bez głosów sprzeciwu.

Po przerwie obiadowej nastąpiła 
najistotniejsza część Zjazdu — wy-
łonienie nowych władz. W wyborach 
prezesa zostali zgłoszeni dwaj kan-
dydaci — Mieczysław Janusz Jagła 
oraz Marek Substyk. Większością 2/3 
głosów delegaci wybrali na to stanowi-
sko Mieczysława Janusza Jagłę. Nowy 
Prezes PTMA jest członkiem Oddziału 
Krakowskiego, długoletnim dyrekto-
rem Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego w Niepołomicach, 
obecnie, jako prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia na rzecz Rozwoju MOA 
„Galaktyka” prowadzi działalność 
gospodarczą w tej placówce. Zorga-
nizował 9 ekspedycji na całkowite lub 
obrączkowe zaćmienia Słońca (Węgry 
1999, Madagaskar 2001, Australia 
2002, Turcja 2006, Syberia 2008, Chiny 
2009, Kenia 2010, Japonia 2012, Pacy-
fik 2012). Członek Zarządu Głównego 
PTMA od trzech kadencji.

Wybrany nowy Zarząd po ukonsty-
tuowaniu przedstawia się następująco: 
Marek Substyk i Janusz Wiland — wi-
ceprezesi, Aleksandra Gödel-Lannoy — 
skarbnik, Janusz Ławicki — sekretarz 
oraz Wojciech Burzyński, Zofia Hup-
penthal, Adam Kisielewicz i Wiesław 
Krajewski — członkowie Zarządu.

W skład Głównej Komisji Rewi-
zyjnej weszli: dr Krystyna Skalska — 
przewodnicząca, dr Franciszek Chodo-
rowski i Romuald Graul — członkowie. 
Natomiast Dariusz Raczyński został 
przewodniczącym Głównego Sądu Ko-
leżeńskiego, a Rafał Malczyk i Robert 
Twarogal zostali członkami Sądu.

W toku ożywionej dyskusji na temat 
działalności i dalszego funkcjonowania 
PTMA, delegaci zwracali uwagę na 

takie problemy, jak: promocja Towarzy-
stwa, możliwości zainteresowania no-
wych członków, wizerunek w internecie, 
samodzielność Oddziałów, gospodarka 
finansowa i sposoby pozyskiwania środ-
ków na działalność statutową, sposoby 
współpracy z administracją samorządo-
wą, dalsze funkcjonowanie czasopisma 
„Urania — Postępy Astronomii”. De-
legatem na Zjazd był również redaktor 
naczelny „Uranii–PA” dr hab. Maciej 
Mikołajewski.

Zjazd podjął również kilka uchwał 
i wniosków, m.in. o rozwoju współpracy 
z zagranicą i turystyce astronomicznej, 
konieczności przeprowadzenia szkoleń 
z zakresu prawa i finansów, pozyskiwa-
nia środków z funduszy europejskich, 
ożywieniu działalności w internecie, 
powołaniu Sekcji Popularyzacji Astro-
nomii, poparciu inicjatywy nazwania 
jednej z ulic w Puławach imieniem Marii 
Kapturkiewicz-Szewczyk.

Jak widać, problemów, zadań i wy-
zwań stojących przed nowym Zarządem 
i członkami PTMA jest wiele. W czasie 
Zjazdu dało się zauważyć duże zaanga-
żowanie i chęci do pracy na rzecz roz-
woju astronomii miłośniczej w Polsce. 
Jestem pewny, że inicjatywy nowych 
działań zgłaszane przez wiele osób sta-
ną się już wkrótce widoczne i wpłyną 
na nową jakość działalności Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii. 
Wydaje się, że miniony Walny Zjazd 
Delegatów PTMA był pod tym wzglę-
dem przełomowy.

Wiesław Krajewski
(zdjęcia: Janusz Wiland)Główna Komisja Rewizyjna

Główny Sąd Koleżeński
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Młodzieżowa astronomia 
w alpejską zimę
Pierwszy obóz astronomiczny zorganizowany przez Europejskie 
Obserwatorium Południowe (ESO) pod koniec grudnia 
2013 roku był z całą pewnością niezwykłym przedsięwzięciem, 
a uczestnictwo w nim jednym z najważniejszych, najciekawszych 
i niezapomnianych doświadczeń w moim życiu.

Moja przygoda z ESO zaczęła 
się w październiku 2013 r. 
wraz z wypełnieniem 
zgłoszenia oraz następnie 

długim, nerwowym procesem 
oczekiwania na wyniki konkursu. 
Nieoczekiwanie, 1 listopada ESO 
opublikowało nazwiska autorów 3 
najlepszych aplikacji, którzy otrzymali 
pełne stypendia na udział w obozie 
oraz na pokrycie wszystkich kosztów 
związanych z transportem do 
Mediolanu. Ku mojemu niedowierzaniu 
i nieukrywanej radości znalazłem 
się pośród trójki szczęśliwców 
docenionych przez komisję. Z lekkim 
już sercem zacząłem szukać 
odpowiednich połączeń lotniczych. 
Niemalże dwa miesiące później, 
o 4. rano znajdowałem się już na 
lotnisku Chopina w Warszawie wraz 
z dwoma innymi uczestniczkami 
obozu: Kamilą — laureatką 
stypendium ufundowanego przez 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
oraz Kasią — laureatką stypendium 
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. 
Około południa  tego samego dnia 

Obóz astronomiczny ESO oczami polskiego uczestnika

dotarliśmy na lotnisko we Frankfurcie, 
gdzie przez kilka godzin oczekiwaliśmy 
na samolot do Mediolanu, na docelowe 
lotnisko Malpensa.

Na miejscu z niebieską tabliczką 
„ESO Camp 2013” powitali nas 
opiekunowie — studenci fizyki 
i astronomii z Włoch i Hiszpanii 
oraz liczni uczestnicy, m.in. z Turcji, 
Iranu, Danii i Rosji. Spotkaliśmy 
też trójkę pozostałych uczestników 
z Polski, Gabrielę, Karola i Filipa, 
którzy przylecieli innym połączeniem 
lotniczym. Ostatnim etapem 
podróży był prawie trzygodzinny 
przejazd autokarem z lotniska do 
Obserwatorium Astronomicznego 
Aosta Valley w Saint-Barthelemy 
w gminie Nus. Oficjalna część 
obozu rozpoczęła się późną kolacją 
i zajęciami zapoznawczymi w świetlicy 
hotelu. Mieliśmy okazję lepiej poznać 
resztę spośród 50 uczestników 
z całego świata w wieku 16–18 lat 
oraz zawrzeć pierwsze znajomości 
i już na wstępie zweryfikować nasze 
wyobrażenia o obywatelach danych 
krajów. 

Tematem 
przewodnim 
wszystkich zajęć 
podczas obozu 
było spektrum 
elektromagnetyczne 
i obserwacje 
prowadzone 
w różnych jego 
pasmach. Kolejne 
dni były wypełnione 
wykładami 
pracowników 
akademickich 
z Uniwersytetu 
w Mediolanie, 
pracowników 
lokalnego planetarium 
oraz pracowników 
samego ESO, m.in. 
Larsa Lindberga 
Christensena — 

dyrektora ds. edukacji, który opowiadał 
o obecnych programach ESO oraz 
przyszłych przedsięwzięciach, 
z budową największego teleskopu na 
świecie (European Extremely Large 
Telescope — E-ELT) na czele. Oprócz 
zgłębiania zagadnień teoretycznych 
i historii astronomii mieliśmy okazję 
sami dokonywać obserwacji za 
pomocą teleskopów pobliskiego 
planetarium i podczas kolejnych dni 
analizowaliśmy oraz klasyfikowaliśmy 
uzyskane widma znanych gwiazd 
i innych obiektów astronomicznych. 
Odbywało się również wiele zajęć 
mających ułatwić poznawanie kultur 
i tradycji obecnych narodowości. Na 
jednej ze ścian jadalni wywieszono 
specjalny plakat z pozdrowieniami 
we wszystkich językach, którymi 
posługiwali się uczestnicy, a jeden 
z wieczorów poświęcony był 
słodyczom i potrawom ze wszystkich 
stron świata, które przywieźli ze sobą 
uczestnicy.

Jako że obóz odbywał się 
tuż po świętach, mieliśmy także 
okazję skorzystać z pięknej pogody 
i alpejskiego śniegu, ucząc się 
jazdy na nartach, chodząc na 
spacery z rakietami śnieżnymi czy 
po prostu zjeżdżając ze stoku. 
Widok samego śniegu wywołał 
dość duże zamieszanie, zwłaszcza 
wśród uczestników z Brazylii. Po 
zmroku często udawaliśmy się do 
obserwatorium na kolejne zajęcia 
z teleskopami, uczyliśmy się 
rozpoznawać konkretne konstelacje 
na czystym alpejskim niebie lub 
zwiedzaliśmy samo planetarium. 
Choć rozwój w sferze naukowej 
był bez wątpienia najważniejszym 
celem obozu, organizatorzy zadbali, 
by uczestnicy wykazali się również 
wrażliwością i kreatywnością, pisząc 
wiersze, układając piosenki, a nawet 
tworząc obrazy dotyczące obiektów 
astronomicznych w różnych pasmach 
spektrum elektromagnetycznego. 

Ostatniego dnia nadszedł czas 
podsumowania tygodniowego 
pobytu, rozstrzygnięcia wszystkich 
konkursów, rozdania nagród i najmniej 
oczekiwanych pożegnań. Wieczorem 
zorganizowano oficjalny obiad w duchu 
lokalnej włosko-alpejskiej kuchni 
i każdemu z uczestników wręczono 
grubą torbę gadżetów z ESO wraz 
z podziękowaniami i zaproszeniem do 
aplikowania w kolejnej edycji obozu.

Cały tydzień zaowocował 
w dziesiątki anegdot, śmiesznych 
i niezwykle inspirujących sytuacji, 
o których można by opowiadać 

Maciej Garbacz

Polscy uczestnicy oraz młodzież m.in. z Holandii, Egiptu i Anglii 
podczas oficjalnej kolacji na zakończenie obozu
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godzinami. Moim zdaniem 
najciekawszy i najbardziej 
wzbogacający był aspekt kulturowy. 
Przebywanie choćby przez tydzień 
z rówieśnikami z całego świata jest 
czymś, czego życzyłbym każdemu 
i co niezmiernie polecam. Nie tylko 
nawiązujemy nowe znajomości, 
wymieniamy się doświadczeniami, 

Autor jest uczniem drugiej klasy 
Publicznego Liceum Ogólnokształ-
cącego Politechniki Łódzkiej, gdzie 
prowadzi klub astronomiczny Alta-
ir. Poza szkołą pasjonuje się nowy-
mi technologiami, badaniami nad 
sztuczną inteligencją, fizyką i oczy-
wiście astronomią. Obóz ESO, na 
który zdobył jedno z 3 stypendiów 
za najlepszą aplikację, był jego dru-
gim międzynarodowym obozem po 
zeszłorocznym trzytygodniowym 
International Astronomical Youth 
Camp w niemieckim Klingenthal, 
gdzie prowadził badania w dziedzi-
nie astrobiologii.

Teleskopy i spektrografy używane podczas obozu. Źródło: ESO

Jeden z licznych wykładów na temat spektrum elektromagnetycznego Panorama okolicy Obserwatorium Aosta Valley

lecz poszerzamy także własne 
horyzonty, weryfikujemy stereotypy 
i wyobrażenia o innych kulturach, 
religiach i narodowościach. Ze 
strony naukowej obóz ESO jest 
genialną możliwością uczestnictwa 
w wykładach prowadzonych przez 
badaczy będących na froncie odkryć 
astronomicznych oraz rozmów z nimi 

choćby w czasie kolacji. Nie można 
oczywiście zapominać o aspekcie 
językowym — przez cały okres trwania 
obozu posługujemy się językiem 
angielskim czy to podczas zajęć, 
czy podczas posiłków, codziennych, 
zwykłych czynności i rozmów. Żaden 
kurs językowy nie jest w stanie oddać 
takiej atmosfery i w żadnym innym 
środowisku nie poprawimy swojej 
znajomości języka w tak szybkim 
tempie.

Serdecznie polecam wszystkim 
pasjonatom astronomii z Polski 
aplikować na kolejną edycję obozu 
ESO. Jest to niewiarygodne przeżycie, 
które w zaledwie tydzień jest w stanie 
całkowicie zmienić sposób, w jaki 
postrzegacie świat i jeszcze bardziej 
rozbudzić w was pasję do nauki, 
obserwacji i poszukiwań.

Panorama Obserwatorium Aosta Valley. Źródło: P. Calcidese-Fondazione C. Fillietroz, ONLUS/ESO
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słonecznej. Dla celów rozwiązania istotne jest, że każda doba 
księżycowa trwa dłużej od doby słonecznej. 

Warunkiem koniecznym i wystarczającym, by Księżyc pod-
czas całej doby nie górował, jest jego górowanie tuż przed pół-
nocą doby poprzedniej i krótko po północy doby następnej. Sy-
tuacja taka jest możliwa w pobliżu pełni Księżyca, bo wtedy koło 
północy Słońce dołuje, a Księżyc jest w okolicach górowania. 
Dodatkowo, prawdziwe jest stwierdzenie, że doba bez górowa-
nia Księżyca musi zaistnieć w pobliżu każdej pełni. Z łatwo-
ścią można teraz obliczyć liczbę dni w ciągu roku, w których nie 
występuje górowanie Księżyca. Ponieważ średni odstęp czasu 
między kolejnymi pełniami jest równy miesiącowi synodyczne-
mu (29,5 dnia), to w ciągu roku musi być co najmniej 12 pełni. 
Jednak może się zdarzyć, że będzie ich 13, jeśli pierwsza z nich 
wystąpi na początku roku (w pierwszej dekadzie stycznia). Na 
drugie pytanie postawione w treści zadania można więc odpo-
wiedzieć, że w ciągu roku może być 12 lub 13 dni bez górowania 
Księżyca i to niezależnie od tego, czy dany rok jest zwykły czy 
przestępny.

W rozpatrywanym problemie ukryta jest pewna ciekawostka, 
którą zauważyło tylko dwóch uczniów. Zostało to w ich przypad-
ku docenione, lecz nie miało istotnego wpływu na oceny innych. 
Otóż okazuje się, że w ciągu roku może być nawet 14 dni bez 
górowania Księżyca! Taka dodatkowa możliwość pojawia się 
w dniu jesiennej zmiany czasu. Wracamy wtedy do czasu środ-
kowoeuropejskiego przesuwając wskazówki zegarów z godziny 
3.00 na 2.00. Zgodnie z treścią zadania ta doba ma 25 godzin! 
Jeśli tylko Księżyc będzie wtedy w okolicach pełni, to może się 
zdarzyć, że będzie on górował tego dnia dwukrotnie – na począt-
ku doby i tuż przed jej końcem. Wówczas sąsiednie doby będą 
musiały być dobami bez górowania Księżyca! 

Część uczestników otrzymywała również wynik 14 dni, ale było 
to wynikiem przyjęcia błędnego założenia, że dni bez górowania 
Księżyca powtarzają się z okresem miesiąca gwiazdowego. 

Należy jeszcze zaznaczyć, że moment górowania Księżyca 
jest zjawiskiem lokalnym, związanym z długością geograficzną 
miejsca obserwacji. W związku z tym, nawet w sąsiadujących 
miejscowościach, dni bez górowania Księżyca mogą mieć różne 
daty.

Jako ćwiczenie, Czytelnik zapewne zdoła samodzielnie odpo-
wiedzieć na pytanie: w jakiej fazie będzie Księżyc w dniu, w któ-
rym nie nastąpi jego wschód? 

* * *
Druga seria zadań LVII Olimpiady Astronomicznej obejmowała 
również zestaw czterech zadań, z których do końcowej klasyfi-
kacji I etapu zaliczane były trzy najwyżej ocenione. Aż 51% star-
tujących nie rozwiązywało zadania nr 4. Oto jego treść: 

Satelita obiega Ziemię z okresem równym dobie gwiazdowej, 
w kierunku zgodnym z ruchem obrotowym planety. Przyjmując, 
że orbita satelity jest okręgiem nachylonym do płaszczyzny rów-
nika pod kątem i = 50°, opisz linię, jaką tworzy na powierzchni 
Ziemi zbiór punktów podsatelitarnych oraz oblicz kąt, pod jakim 
linia ta przecina ziemski równik. 

Załóż, że Ziemia ma kształt kuli oraz pomiń wpływ oddziały-
wań perturbacyjnych.

Satelita obiegający Ziemię z okresem równym dobie gwiazdo-
wej porusza się po orbicie nazywanej geosynchroniczną. Część 
rozwiązujących to zadanie prawdopodobnie korzystała z polskiej 
Wikipedii, gdzie pod hasłem Orbita geosynchroniczna znajdowa-
ła informację: „…satelita będący na geosynchronicznej orbicie 
kołowej zachowuje stałą długość geograficzną, ale oscyluje po 
południku…”. Niestety, jest to informacja błędna, dodatkowo po-

Zgodnie z regulaminem olimpiady astronomicznej, w zawo-
dach I stopnia (szkolnych), uczestnicy rozwiązują dwie serie 
zadań, w tym zadanie obserwacyjne. Pierwsza seria obej-
muje zestaw czterech zadań, z których do klasyfikacji zali-
czane są rozwiązania trzech spośród nich, tzn. ocenionych 
najwyżej. Nie ma więc obowiązku rozwiązywania wszyst-
kich zadań z tego zestawu.

Interesujące jest, które spośród zadań bywa „unikane”. 
W pierwszej serii LVII Olimpiady Astronomicznej (rok szkolnym 
2013/2014) 43% startujących nie rozwiązywało zadania nr 3. 

Czy rzeczywiście było to zadanie wyjątkowo trudne? Oto jego 
treść:

Jakie warunki powinny być spełnione, by w Twojej miejsco-
wości podczas całej doby (liczonej od północy do północy we-
dług czasu urzędowego) nie nastąpiło górowanie Księżyca? 

Ile razy w ciągu roku sytuacja taka może mieć miejsce? 
Potrzebne informacje oraz dane liczbowe wyszukaj samo-

dzielnie. 

Skomplikowany ruch Księżyca wokół Ziemi mógł niepokoić, ale 
w rozwiązaniu zadania opis tego ruchu nie był potrzebny, nato-
miast uczestnik musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sytu-
acja opisana w treści jest możliwa? Kilku uczniów uważało zde-
cydowanie, że nie. Wystarczyło jednak zauważyć, że dla ziem-
skiego obserwatora Księżyc przesuwa się na tle gwiazd o wiele 
szybciej od Słońce i odwiedza kolejne gwiazdozbiory zodiaku 
w ciągu 27,3 dnia (czyli w ciągu miesiąca gwiazdowego), a Słoń-
cu potrzebny jest na to cały rok. W związku z tym doba księżyco-
wa, rozumiana jako odstęp czasu między kolejnymi górowaniami 
Księżyca, trwa średnio o około 50 minut dłużej od średniej doby 

ESO Astronomy Camp 2014
Stypendia dla polskich uczniów  

na udział w obozie
Zachęcamy uczniów w wieku 16–18 lat (roczniki 1996, 
1997 i 1998) do udziału w międzynarodowym obozie 
astronomicznym ESO Astronomy Camp 2014, który 
odbędzie się we Włoszech w okresie od 26.12.2014 
do 1.01.2015.

Organizatorem obozu jest Europejskie Obserwato-
rium Południowe (ESO), jedna z czołowych organiza-
cji zajmujących się badaniami Kosmosu z powierzchni 
Ziemi. W ramach polskiego konkursu czeka kilka sty-
pendiów ufundowanych przez Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci 
i New Space Foundation. Partnerami medialnymi kon-
kursu są z kolei „Urania”, „Wiedza i Życie” oraz portal 
„Nauka w Polsce PAP”.

Zadanie konkursowe: chętni powinni przesłać pra-
cę na temat „Astronomia i ja”, w której opiszą swoje 
zainteresowania astronomiczne i motywację udziału 
w obozie. Alternatywnie można zamiast tekstu prze-
słać krótki film. Termin zgłoszeń: 20.10.2014.

Zgłoszenia i więcej informacji: 
www.pta.edu.pl/eso-camp2014

Z BIBLIOTECZKI KOMITETU OLIMPIJSKIEGO...
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wielana w wielu innych miejscach w internecie. Zbiór punktów 
podsatelitarnych tego satelity nie jest fragmentem południka i nie 
przecina równika pod kątem prostym, lecz tworzy na powierzch-
ni kuli ziemskiej linię w kształcie ósemki, której punkt przecięcia 
znajduje się na równiku. Ekstremalne wartości szerokości geo-
graficznej wynoszą 50° N i 50° S. Linia ta ma dwie osie symetrii 
– poziomą (równik) i pionową (południk o długości geograficznej 
λ, przechodzący przez punkt przecięcia ósemki z równikiem).

W tym samym haśle Wikipedii znajduje się poprawny rysunek 
ilustrujący zbiory punktów podsatelitarnych dwóch satelitów geo-
synchronicznych, poruszających się po orbitach kołowych. Orbi-
ty te są nachylone do ziemskiego równika pod kątem 30° i 63,4° 
(choć z zamieszczonej tam informacji, niestety to nie wynika).

Linia odpowiadająca satelicie z zadania znajdowałaby się 
pomiędzy narysowanymi powyżej liniami. Wyznaczenie kąta, 
pod jakim przecina ona ziemski równik, sprowadza się do ana-
lizy sytuacji w lokalnym, kartezjańskim układzie współrzędnych 
geograficznych λ, φ.

Niech, w momencie początkowym to, obserwator znajduje 
się w punkcie A, tzn. na równiku i w punkcie podsatelitarnym 
o długości geograficznej λo. Po upływie krótkiego czasu Δt ob-
serwator, na skutek ruchu obrotowego Ziemi, przemieści się do 
punktu O, natomiast punkt podsatelitarny do punktu P, przy czym 
odcinki AP i AO są sobie równe oraz tworzą między sobą kąt i. 
Kąty w trójkącie równoramiennym AOP opisane są na rysunku. 
Widać, że po upływie czasu Δt, punkt podsatelitarny nie znajduje 
się na południku obserwatora, lecz kierunek do niego utworzy 
z tym południkiem kąt i/2, czyli z ziemskim równikiem będzie 
tworzył kąt 90° + i/2.

W zależności od kierunku ruchu satelity w punkcie A (czy 
z południowej półkuli na półkulę północną czy odwrotnie), stycz-
na do toru punktu podsatelitarnego będzie tworzyła z równikiem 
kąty: 90° ± i/2, czyli 65° lub 115° . 

Bardziej ambitne rozwiązania zawierały próby analitycznego opi-
su ósemki. Przykładowo, można to zrobić za pomocą układu 
dwóch równań parametrycznych, z których pierwsze: φ = φ(ωt) 
opisuje zmianę w czasie szerokości geograficznej, a drugie: λ = 
λ(ωt) zmianę w czasie długości geograficznej, gdzie ω=2π/T jest 
prędkością kątową, T – dobą gwiazdową, natomiast t – czasem. 

W tym celu należy rozważyć podobny trójkąt AOP na po-
wierzchni Ziemi, tyle że sferyczny, bo teraz czas t nie jest wielko-
ścią nieskończenie małą:

Bok AO jest częścią równika, przy czym AO = AP = ωt. Bok 
BP jest fragmentem południka, na którym aktualnie znajduje się 
punkt podsatelitarny P. Trójkąt ABP jest prostokątnym trójkątem 
sferycznym, z którego można wyznaczyć szerokość geograficz-
ną punktu P:

sin φP = sin i sin (ωt),

a następnie kątową wartość boku x:

cos cos( )
cos

,x t

P

=
ω
ϕ

przy czym: 

cos sin sin ( )ϕ ωP i t= ± − ⋅1 2 2
.

Jeśli długość geograficzną obserwatora oznaczymy przez λo, 
to długość geograficzna punktu podsatelitarnego będzie wyno-
siła:

λP = λo – Δλ = λo – (ωt – x).

To równanie parametryczne pozwoliło wyznaczyć numerycz-
nie ekstremalne długości geograficzne ósemki, które wynoszą: 
λo ± 12°,56.

* * *
Organizatorzy olimpiady starają się, by w zestawach olimpij-

skich występowały zadania, które nie tylko sprawdzają umiejęt-
ności i wiadomości uczniów, ale dodatkowo jeszcze czegoś ich 
uczą. To zadanie zapewne nauczyło niektórych uczestników, że 
do tekstów, zwłaszcza tych pochodzących z internetu, nie należy 
podchodzić bezkrytycznie. Można sobie wyobrazić sytuację, że 
uczeń rozwiązujący to zadanie zakładał, że będzie ono jednym 
z trzech punktujących i zrezygnował z przysyłania czwartego 
rozwiązania. Cóż, może wtedy powstać kłopot.

Marek T. Szczepański

Autor jest pracownikiem Planetarium Śląskiego w Chorzowie i wie-
loletnim członkiem Komitetu Olimpiady Astronomicznej, a także au-
torem wielu olimpijskich zadań. Doskonale znany i uwielbiany przez 
zainteresowaną astronomią młodzież, za swoje osiągnięcia na polu 
popularyzacji nauki wśród młodych otrzymał przyznawany przez Pol-
skie Towarzystwo Astronomiczne medal im. prof. T. Zonna.
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W lutym 2010 r., podczas 
swej przedostatniej misji 
prom kosmiczny Ende-
avour dostarczył na Mię-

dzynarodową Stację Kosmiczną dwa 
moduły. Jeden łącznikowy, o wdzięcz-
nej nazwie „Spokój” (Tranquility), drugi 
obserwacyjny, nazwany po prostu „Ko-
pułą” (Cupola). Moduł obserwacyjny 
wyposażony w 6 trapezoidalnych okien 
bocznych i jedno okrągłe, będące naj-
większym oknem, jakie dano do dyspo-
zycji astronautom (80 cm średnicy), po-
zwala na bezpośredni, panoramiczny 
podgląd wszystkiego, co dzieje się na 
zewnątrz stacji. Pozwala też patrzeć na 
wyjątkową planetę — Ziemię.

Obraz Ziemi widziany z orbity jest 
przeżyciem — tak, jak ulubiony utwór 
muzyczny — a nie tylko widokiem. To 
słowa płk. George'a Davida Zamki, 
dowódcy owej misji, oznaczonej jako 
STS-130. George Zamka jest jednym 
z astronautów o polskich korzeniach, 
do których z dumą się przyznaje. Na 
pokład wahadłowca zabrał kopię ręko-
pisu Preludium A-dur op. 28 nr 7 i pły-
tę z dziesięcioma utworami Fryderyka 
Chopina. Pewnie miał zamiar zabrać do 
słuchania coś innego, ale Adam Usty-
nowicz, inżynier lotnictwa i producent 
filmowy w jednej osobie, go przekonał. 
Wszak argument, iż koniec misji przy-
padnie dokładnie w 200 rocznicę uro-
dzin Chopina był nie do odrzucenia. 

Zamysł Ustynowicza był jednak 
znacznie szerszy: pokazać, jak pięknie 
muzyka romantycznego kompozytora 
współgra z obrazami Kosmosu i współ-
czesnych technologii. Nie zdziwiłbym 
się, gdyby autor przyznał się do inspi-

Chopin na orbicie
Astronomia i muzyka

Specjalista misji STS-130 Kathryn P. Hire w kopule widokowej z obrazem Ziemi w tle. Źródło: NASA

racji wspaniałymi scenami z „Odysei 
Kosmicznej 2001” Stanleya Kubricka, 
gdzie prom i stacja kosmiczna tańczą 
w takt straussowskiego walca. (To 
niesamowite, że takie wizje miał gość 
ponad 45 lat temu!). Polski filmowiec 
dostał do dyspozycji obszerny mate-
riał filmowy i zdjęciowy nie tylko z misji 
STS-130 na orbicie, ale i z przygotowań 
do niej. Wyjątkowo NASA udostępniła 
też materiał zdjęciowy z misji w postaci 
oryginalnych plików RAW, bez kompre-
sji i korekty barwnej. Praca nad mon-
tażem trwała dwa lata. W maksymalny 
możliwy sposób przybliżono efekt koń-
cowy do tego, co naprawdę widzą lu-
dzie przebywający ponad 400 km nad 
powierzchnią Błękitnej Planety. W grud-
niu 2012 r. dokumentalno-muzyczny 
film Adama Ustynowicza zdobył Grand 
Prix Międzynarodowego Festiwalu Fil-
mowego w Monaco oraz nagrody w ka-
tegoriach Najlepszy Dokument Śred-
niometrażowy i Najlepszy Reżyser. 

Nie widzieli Państwo tego filmu w na-
szej telewizji? No cóż, to chyba nie dzi-
wi w przypadku niezależnych produkcji. 
Podobnie było z nagradzanym na świe-
cie filmem Michała Juszczakiewicza 
„Tajemnica grobu Kopernika”. Ponoć 
nasze szacowne Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nie dało na 
to przedsięwzięcie ani grosza, bo… nie 
widziało związku muzyki Chopina z Ko-
smosem. Pozwolę sobie w tym miej-
scu przypomnieć, iż Fryderyk Chopin 
wielkim kompozytorem nokturnów był! 
Nokturn to taka instrumentalna forma 
muzyczna inspirowana obrazami nocy. 
Nocą ładnie widać na niebie Księżyc, 
planety, gwiazdy, Drogę Mleczną. Trze-

ba tylko wyjść spod rampy sztucznych 
świateł.

Na szczęście film jak i muzyka gosz-
cząca na orbicie są dostępne w postaci 
wydawnictwa, na które składa się płyta 
z filmem (blue-ray lub dvd), 50-stroni-
cowy album ze zdjęciami okraszonymi 
głębokimi komentarzami G. Zamki oraz 
płyta audio CD.

Na koniec obowiązkowo coś o samej 
muzyce. Wykorzystane w filmie i za-
warte na płycie CD specjalnie wybrane 
przez reżysera utwory Chopina wyko-
nał pianista Karol Radziwonowicz z to-
warzyszeniem Orkiestry Sinfonia Viva. 
W 2001 r. po koncercie Radziwonowi-
cza w Carnegie Hall krytycy amerykań-
scy okrzyknęli go wiernym kontynuato-
rem tradycji Chopina i Paderewskiego. 
Nie bez kozery na ostatnich stronach 
albumu przytoczono słowa przemó-
wienia Ignacego Paderewskiego wy-
głoszone we Lwowie w setną rocznicę 
urodzin Fryderyka Chopina: Energia 
wszechświata brzmi nieustannie wśród 
przestrzeni i czasu. […] Wszystko gra, 
śpiewa, mówi. Wszystko tylko własnym 
ruchem, własnym głodem i mową wła-
sną. Mówi, gra, śpiewa i narodu dusza, 
a jak? Słyszymy w Szopenie. [...]

Zamka ujął to swoimi słowami: Zo-
baczyłem i usłyszałem, że emocje, 
które towarzyszyły naszej wyprawie, 
są tymi samymi, które Chopin wyraził 
swoją muzyką. 

15 marca 2011 r. podczas wizyty 
w kraju przodków, dowódca misji STS-
130 za wyniesienie muzyki Chopina na 
orbitę został odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi. Dobre choć to.

Jacek Drążkowski



53Urania3/2014

Kącik olimpijczyka



54 Urania 3/2014

Circulos meos

Natura nie oszukuje

Skrupulatnie przestrzegana szwedzka tradycja wy-
maga, aby laureaci Nagrody Nobla z fizyki powta-
rzali swój sztokholmski wykład studentom elitarnej 
Chalmers Tekniska Högskola w Göteborgu, najsłyn-

niejszej prywatnej politechniki w Skandynawii. Pierwszy raz 
słuchałem takiego wykładu w roku 1993 jako nowy profesor 
na Chalmers, kilka miesięcy po mej profesorskiej nomina-
cji. Nagrodę Nobla otrzymali Russell A. Hulse oraz Joseph 
H. Taylor, obaj (wtedy) z Princeton University, za odkrycie 
w roku 1974 podwójnego pulsara PSR 1913+16. Hulse 
i Taylor pracowali, używając 300-metrowego radioteleskopu 
w Arecibo; tego samego, który w roku 1992 posłużył Aleksan-
drowi Wolszczanowi do znalezienia pierwszych planet poza 
Układem Słonecznym.

Po odkryciu podwójnego pulsara Taylor i współpracow-
nicy1 analizowali pomiary obserwowanego okresu pulsacji, 
czyli czasu pomiędzy kolejnymi pulsami rejestrowanymi 
przez radioteleskop. Pomiary takie pozwalają na wyznacze-
nie zmian okresu orbitalnego w układzie podwójnym tym pre-
cyzyjniej, im większa jest ich liczba, to znaczy im dłuższy jest 
czas gromadzenia danych. Precyzja osiągnięta już w pięć 
lat po odkryciu wystarczała, by stwierdzić, że okres orbitalny 
pulsara PSR 1913+16 zmienia się dokładnie tak, jak to wy-
nika z przewidywań ogólnej teorii względności Alberta Ein-
steina. Zgodnie z teorią Einsteina zmiany parametrów orbity 
zachodzą z powodu emisji promieniowania grawitacyjnego, 
która zmniejsza energię i moment pędu podwójnego pulsara. 
Zmierzenie efektu emisji fal grawitacyjnych było tak ilościo-
wo precyzyjne, iż nadało ogólnej teorii względności rangę 
najdokładniej doświadczalnie sprawdzonej teorii fizycznej. 
Ten główny, w istocie epokowy, wynik noblowskiego odkrycia 
uzupełniały dodatkowe ważne rezultaty, a wśród nich impo-
nująco dokładne wyznaczenie masy pulsara PSR 1913+16. 

W roku 1993 wicerektorem Chalmers była Pam Fredman, 
młoda profesor neurochemii. Przed noblowskim wykładem 
Josepha Taylora w Auli Gustafa Daléna na Chalmers zaprosi-
ła do siebie pięcioosobową grupę profesorów, aby przy kawie 
i ciasteczkach, które sama upiekła, prywatnie porozmawiać 
z noblistą. Pam mówiła do niego „Joe”. Mnie poprosiła do-
datkowo, abym po przyjęciu odprowadził na wykład najstar-
szego z zaproszonych panów profesorów, Olofa Rydbecka, 
założyciela i wieloletniego dyrektora radioastronomicznego 
obserwatorium w pobliskim Onsala. Był on wtedy ponado-
siemdziesięcioletnim emerytem i nieczęsto sam przychodził 
na Chalmers. Prośbę Pam potraktowałem jak znaczące 
wyróżnienie. Choć nigdy bowiem osobiście nie poznałem 
göteborskiego haute société, wiedziałem dobrze o pozycji 
Olofa Rydbecka w tych wysokich kręgach. Był postacią le-
gendarną nie tylko z racji swych dokonań i zaszczytów aka-
demickich, ale także z powodu kulturalnego wyrafinowania, 
urodzenia i towarzyskich koneksji. Te sprawy są w Szwecji 
bardzo ważne. Szczerze podziwiam, jak harmonijnie splata 
się tam prawdziwy i wszechobecny obywatelski egalitaryzm, 
gwarantujący równość wszystkich Szwedów wobec państwa 

i prawa, z jednoczesnym poszanowaniem społecznej hierar-
chii i z hermetycznością szwedzkich elit, tworzonych przez 
klany wiekowych rodzin, obecnych od pokoleń w życiu poli-
tycznym, gospodarczym, artystycznym i intelektualnym tego 
nordyckiego królestwa. Na gruncie zawodowym spotykałem 
prawie codziennie Gustafa, syna Olofa Rydbecka, trochę tyl-
ko ode mnie starszego. Przypadliśmy sobie do gustu i wie-
le rozmawiali, głównie o wspólnie prowadzonym wykładzie 
z kosmologii. Z góry cieszyłem się więc na pierwsze prywat-
ne spotkanie z jego słynnym ojcem. Natomiast Taylora zna-
łem już przedtem z przelotnych konwersacji na instytutowych 
imprezach w Princeton, podczas mych wtedy częstych tam 
wizyt. Nie byłem jednak wcale pewien, czy „Joe” pamięta, jak 
mam na imię. 

Pam z wdziękiem dbała o przyjemny nastrój swego ma-
lutkiego przyjęcia. Okazało się, jak to często bywa w takich 
towarzyskich okazjach, że ona, Joe i my wszyscy mamy 
dobrych wspólnych znajomych — w Princeton, w Caltechu, 
w Trieście… Poskutkowało to opowiadaniem pouczających 
anegdot dotyczących noblowskiego odkrycia. Profesor Lars 
Brink, mój kolega z Chalmers, który był przewodniczącym Ko-
mitetu Noblowskiego Fizyki (to on dzwonił do laureatów, za-
wiadamiając ich o przyznaniu nagrody), wspominał wykłady 
Talyora w 1979 r. w Caltechu i później w Trieście, na drugiej 
konferencji „Marcel Grossmann”, zorganizowanej w stulecie 
urodzin Einsteina. W Caltechu wszyscy byli pod wrażeniem 
dokładności pomiaru efektów promieniowania grawitacyjne-
go. Richard Feynman wygłosił na ten temat entuzjastyczny 
komentarz. Natomiast w Trieście, po publicznie wyrażonym 
przez Larsa zachwycie: — „Zobaczycie, Joe dostanie za to 
Nobla!”, Peter van Nieuwenhuizen, wówczas gwiazda teo-
rii supergrawitacji i medialny celebryta (wysoki, przystojny, 
świetnie ubrany, arogancki), komentował cierpko: — „Non-
sens. Nie dostaje się Nobla za odkrycie tylko podwójnego 
pulsara.” Peter mylił się często w swych przepowiedniach. 
W innym felietonie napiszę o spektakularnej wpadce, której 
sam byłem świadkiem podczas jego wykładu dla niewielkiej 
publiczności w Erice na Sycylii.

Na przyjęciu u Pam mówiliśmy wszyscy po angielsku. 
Czas szybko mijał. Postanowiłem wyjść z profesorem Ryd-
beckiem kilka minut przed końcem przyjęcia, aby się nie 
spóźnić na wykład. Wszyscy inni chodzili szybko; jego czekał 
powolny spacer parkowymi alejkami campusu Chalmersa. 
Gdy zostaliśmy sami, profesor przeszedł od razu na szwedz-
ki. „Proszę mi wybaczyć” — usprawiedliwiłem się po angiel-
sku. — „Ja nie jestem Szwedem i nie mówię po szwedzku.” 
Popatrzył na mnie uważnie, powracając na resztę wieczoru 
do angielskiego: „A skąd pan jest, profesorze?” Spytał za-
pewne po to, aby uprzejmie ukryć, iż właśnie rozpoznał mój 
polski akcent. „Z Polski, jestem Polakiem” — wyjaśniłem. 
Wtedy stanął gwałtownie na środku pustej alejki i niemal 
wykrzyknął: „Wy, Polacy, nawet dzisiaj nie rozumiecie patrio-
tyzmu i żołnierskiego męstwa waszego marszałka, Edwar-
da Śmigłego-Rydza. Marszałek Śmigły-Rydz był genialnym 
dowódcą i waszym wielkim, polskim patriotą. Wielkim patrio-
tą!” Nie wstydząc się swej gwałtowności, dodał porywczo: 
— „A jako Polak, co pan myśli o marszałku Śmigłym-Rydzu, 
panie profesorze?” Zanim zdążyłem zebrać myśli, zreflekto-

 1 Wśród nich wymienię tylko Thibault Damour, francuskiego fizyka ba-
dającego bardzo trudne matematyczne aspekty teorii grawitacji Einsteina 
oraz Aleksandra Wolszczana, polskiego radioastronoma.
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wał się: — „Ale, ale… lepiej już chodźmy, bo się spóźnimy na 
wykład”. Później dowiedziałem się od Gustafa, że ich rodzina 
nie miała żadnych polskich paranteli. Skąd więc to nie przy-
stające do sytuacji skojarzenie ze Śmigłym-Rydzem, gdzie 
Rzym, gdzie Krym? Wątpię, aby profesor Rydbeck akurat 
wtedy przeczytał trudno dostępną pracę Stanleya Seidnera 
„Marshal Edward Śmigły-Rydz and the Defense of Poland”, 
wydaną w Nowym Jorku w roku 1978. Przypuszczam, że 
o Rydzu czytał w Göteborgs-Posten albo innej szwedzkiej 
gazecie. Nie udało mi się jednak dotrzeć do tych artykułów.

Słuchając wykładu Joe Talyora2 nie mogłem powstrzymać 
się od refleksji, że dotyczy on przecież wspaniałego tryumfu 
ogólnej teorii względności Alberta Einsteina, wyjaśniającej 
grawitację jako efekt krzywizny czasoprzestrzeni. Dokład-
nie 70 lat wcześniej, w roku 1923, Einstein także wykładał 
w Göteborgu. Był to jego spóźniony o dwa lata wykład no-
blowski. Przedstawił na nim jednak główne założenia swej 
teorii względności, a nie wyjaśnienie efektu fotoelektryczne-
go, które dowodziło istnienia kwantów światła i za które otrzy-
mał nagrodę Nobla. 

Był wtedy u szczytu sławy. Jego szokująca przepowied-
nia, że przestrzeń jest zakrzywiona, a światło nie rozchodzi 
się po liniach prostych, została wspaniale potwierdzona ob-
serwacjami Arthura Eddingtona podczas zaćmienia Słońca 
29 maja 1919 r. Liczba chętnych usłyszenia Einsteina była 
tak wielka, że wykład zorganizowano wyjątkowo nie na Chal-
mers, ale w dysponującym największą w mieście salą Lise-
bergu, wesołym miasteczku równie w Skandynawii sławnym 
jak kopenhaskie Tivoli.

Do dziś upamiętnia ten wykład „Gwiazda Einsteina” w Alei 
Sławy przy wejściu do Lisebergu. Wszystkie inne gwiazdy 
w Alei przypominają występy mistrzów estrady. Jest wśród nich 
także gwiazda Edith Piaf, która koncertowała tu w roku 1947.

W przyszłym roku minie sto lat od ukazania się pracy Ein-
steina, w której sformułował ostateczną wersję swej ogólnej 

teorii względności. W roku 1915 ustalił, jak wykorzystać do 
opisu grawitacji abstrakcyjne idee Bernharda Riemanna na 
temat dających się pomyśleć geometrii. Zawarł całą, niezwy-
kle bogatą treść teorii w jednym krótkim równaniu, Gik = kTik. 
Jego zwięzłość jest imponująca, ale pełne zrozumienie nie 
jest proste, wymaga bowiem poznania geometrii różniczko-
wej, rachunku tensorowego i klasycznej dynamiki. Tych z ko-
lei nie da się studiować bez uprzedniej znajomości kilku in-
nych działów matematyki. Dlatego ogólna teoria względności 
Einsteina wykładana jest nie wcześniej niż na trzecim roku 
studiów fizyki teoretycznej. Bardzo lubię ten wykład. Każde-
go roku mozolnie podążam z małą grupą studentów przez 
zawiły gąszcz naprawdę trudnego formalizmu, aż w końcu 
wyłania się perfekcyjna konstrukcja Einsteina, którą jeste-
śmy urzeczeni. Nie jest ani łatwa, ani prosta. Jest natomiast 
piękna, co głęboko odczuwa każdy, kto ze zrozumieniem ją 
studiuje. Z równania Einsteina wynika cała dotychczasowa 
wiedza o ruchach planet, księżyców i komet w Układzie Sło-
necznym, gwiazd w galaktykach, torów rakiet i sztucznych 
satelitów oraz efekty i zjawiska uprzednio nieznane — czar-

ne dziury, rozszerzanie się Wszechświata, 
fale grawitacyjne… Teoria Einsteina, wysnu-
ta z abstrakcyjnych rozważań geometrycz-
nych, wyjaśniła i przepowiedziała imponu-
jąco wiele zjawisk w ich bardzo dokładnych 
szczegółach. Bardzo dokładne pomiary 
potwierdzające przewidywania ogólnej teo-
rii względności wykonano dopiero w latach 
siedemdziesiątych. W latach dwudziestych 
i trzydziestych ich brakowało. Podczas wy-
kładu w Princeton w 1931 r., Einstein został 
poinformowany o nowym eksperymencie, 
który jakoby podważał jego teorię. Einstein 
był tak bardzo przeświadczony, na gruncie 
teoretycznym, o prawdziwości ogólnej teorii 
względności, że swą niewiarę w interpreta-
cję tego eksperymentu wyraził zdaniem: — 
Bóg jest wyrafinowany, ale nie złośliwy, co 
po niemiecku brzmiało: — Raffiniert ist der 
Herrgott, aber boshaft ist er nicht. Prince-
toński matematyk Ostwald Veblen poprosił 
Einsteina o pozwolenie wyrycia tej pięknej 
i mądrej maksymy na kominku w saloniku 
budynku matematyki w Princeton, co zro-
biono. Einstein później tłumaczył, że tak na-
prawdę chciał powiedzieć, iż Natura skrywa 
swe sekrety, lecz nie oszukuje.

Marek Abramowicz

Noblowski wykład Alberta Einsteina odbył się 11 czerwca 1923 r. Einstein wykładał po 
niemiecku. Na fotografii widać, że w pierwszych rzędach siedzą wytwornie ubrani panowie. 
Niektórzy dyskretnie przysypiają, inni zasłaniają się kapeluszami przed ostrym słońcem. 
Niewidoczni na zdjęciu (nieliczni) studenci Chalmers zajmują dalekie miejsca

 2 http://www.nobelprize.org/nobel prizes/physics/laureates/1993/taylor-lecture.pdf
 3 http://www.nobelprize.org/nobel prizes/physics/laureates/1921/einstein-lecture.pdf
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Circulos tuos

Bajka druga

Profesor Marek Abramowicz zakończył swą „Bajkę”, 
opublikowaną w pierwszym numerze tegorocznej 
„Uranii”, przywołaniem westchnienia swej znajo-
mej Profesoressy, która to nie śmiąc nawet marzyć 

o posiadaniu osobistej sekretarki, rozczula się na myśl o co-
kolwiek większym biurku…

W innej „Bajce”, niemalże sto lat wcześniej, Virginia Woolf 
śmiała zapostulować, że twórcy (a więc także twórczyni) 
potrzebny jest własny pokój.

Jak dalece tych postulatów wobec pisarek nie spełniono, 
można wyczytać chociażby w wielkanocnym numerze 
„Polityki”, gdzie Sylwia Chutnik opowiada, jak to tworząc 
swe Dzieło Życia jednocześnie chłonie odgłosy telefonu 
czy odkurzacza, a w międzyczasie rozlicza fakturę za gaz 
i uzupełnia listę zakupów spożywczych.

Biedniejące uczelnie i instytuty naukowe nie zatrudniają 
już osobistych sekretarek profesorom. Jedna czy dwie panie 
muszą obsłużyć całe grono, więc chcąc nie chcąc sami 
borykamy się z prozą życia oferowaną a to przez hotele czy 
agentów lotniczych, a to przez unijne instytucje grantowe, 
o wymaganiach edytorów językowych w zagranicznych 
czasopismach nie wspominając. No właśnie: panie… Bo 
odkąd profesorkami zostają coraz częściej też panie, to jakoś 
tak łatwiej owa „samoobsługa” działa. Paniom profesorkom 
do głowy na ogół bowiem nie przychodzi, że mogłyby być 
obsługiwane, że mogłyby wymagać — takie wychowanie, 
tysiące lat tradycji za nami…

No więc tak oto nasza współczesna pani profesor, pisząc 
swe Dzieło Życia (w zakresie astrofizyki teoretycznej, na 
przykład), jednocześnie wolną drugą półkulą mózgową 
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zamawia hotele, rezerwuje bilety, ustala menu na obiad 
konferencyjny dla całego grona (bo panowie się nie znają), 
przelicza euro na złotówki i z powrotem (bo księgowa 
nie miała czasu), a jeszcze drugą wolną ręką nastawia 
zmywarkę, pomaga dziecku odrobić niemiecki i szyje rozpruty 
pasek od tornistra.

Dzieło Życia pisze się bowiem przy kuchennym stole, 
odkąd biedniejące uczelnie i instytuty naukowe nie 
zapewniają już samodzielnych pokoi profesorom. 

A oszczędność dzięki kobietom na profesorskim 
stanowisku powstaje nie byle jaka: raz, że panie są 
„z natury” mniejsze i drobniejsze, i bardziej zgodne, łatwiej 
więc się ścieśnią na wspólnej powierzchni, a dwa, to 
i nawet mniej prądu w instytucie zużyją, po godzinach nie 
przesiadując. Łącząc zaś opiekę nad potomstwem z pracą 
naukową w domowym „zaciszu”, oszczędzają cenny grosz 
społeczeństwa, które żłobków fundować nie zamierza. 
A jak już któraś mimo wszystko wyjątkowo sprawnie sobie 
z tym wszystkim poradzi i spłodzi jakoś to swoje dzieło, to 
może w nagrodę zostać mianowana szefową zespołu czy 
administracji i dalej rozwijać swe umiejętności w zakresie 
organizowania życia innym, bardziej przecież „z natury 
predystynowanym” do naukowej samodzielności a życiowej 
nieporadności, kolegom.

Pauperyzacja środowiska naukowego dziwnym więc trafem 
doskonale się splata z postępującym „równouprawnieniem”. 
Równiej znaczy w tym wypadku po prostu mniej. Mniej, bo 
te, które wychowane zostały w duchu tysiącletniej tradycji, 
wciąż między bajki mogą tylko włożyć marzenie o dochodach 
takich, aby stać je było na zakup domu z własnym pokojem 
do pracy, w którym gromadka dzieci pod okiem guwernantki 
radośnie hasa po ogrodzie, a w kuchni zatrudniony kucharz 
smaży bliny ze śmietaną. I mniej dlatego, że to, iż drugą Zofią 
Tołstojową nie mają ochoty zostawać, nie oznacza zaraz, że 
będą mogły być drugim Tołstojem. 

Agnieszka Janiuk

Autorka polemiki (w środku) z Markiem Abramowiczem (pierwszy 
z lewej). Profesorski krąg uzupełniają Michał Hanasz, Marek Sikora, 
Paweł Haensel, Wojciech Dziembowski i Bożena Czerny

Nowe opowiadania  
starego astronoma
Druga część bestsellerowych opowiadań profesora Józefa Smaka 
wydana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

Książka stanowi zbiór artykułów, felietonów i anegdot na różne 
tematy związane z astronomią, a  wśród nich m.in:

– Heweliusz 400 lat później

– Niezwykłe zaćmienia

– Kapitan Cook i Wenus na Tahiti

– Jak powstał CAMK

– Jak to było z primaaprilisowym 
13. numerem „Uranii”

Do kupienia w księgarniach 
oraz w sklepie internetowym 
„Uranii”

http://sklep.pta.edu.pl
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Wiadomo, że do obserwacji Słońca metodą projekcji 
na ekran musimy zaopatrzyć się w okular, który 
nie posiada wewnątrz żadnych części plastiko-

wych. Co zrobić kiedy nie mamy takiego okularu, a dyspo-
nujemy okularem kitowym, tzn. z elementami plastikowymi 
wewnątrz. Mamy w zasadzie dwie możliwości: albo pozbyć 
się tego okularu albo go przysposobić do tego rodzaju ob-
serwacji. W tym artykule pokażę, jak przy minimalnym na-
kładzie uzyskać z kitowca okular nadający się do metody 
projekcji.

Na początek musimy dokonać pomiarów wewnętrznej 
tulejki plastikowej, oraz zewnętrznej tulejki metalowej na-
szego okularu. W tym celu musimy odkręcić tulejkę meta-
lową i przy użyciu najlepiej suwmiarki zmierzyć średnice 
wewnętrzne obu tulejek.

Znając wymiary udajemy się do sklepu z częściami me-
talowymi i kupujemy tulejkę np. miedzianą używaną do c.o. 
i jedną podkładkę powiększoną M10. Takie jak na zdjęciu 
poniżej.

Podkładka M10 ma niestety śred-
nicę zewnętrzną nieco większą od 
średnicy wewnętrznej tulejki metalo-
wej okularu, dlatego będziemy mu-
sieli ją doszlifować. Możemy też użyć 
okrągłej blaszki lub monety i wywiercić 
w jej środku otwór o średnicy 10 mm.

Tulejkę miedzianą docinamy na dłu-
gość taką, jaką ma tulejka plastikowa 
z soczewkami.

Następnie wsuwamy ją w tulejkę 
plastikową, delikatnie, aby nie uszko-
dzić soczewek w okularze. Kolejną 
czynnością będzie nagrzanie boków 
tulejki plastikowej i dociśnięcie jej do 
ścianek tulejki miedzianej. Przybloko-
wana w ten sposób tulejka miedziana 
nie będzie się nam wysuwać podczas 
obserwacji. Rowek pomiędzy tulejką 

plastikową a tulejką metalową wypełniamy jakimś spoiwem. 
Może to być np. silikon lub klej. Nakładamy tyle, aby spo-
iwo trochę wystawało ponad tulejkę. Wkładamy naszą pod-
kładkę powiększoną M10 lub okrągła blaszkę czy monetę 
z otworem i mocno dociskamy.

Wygląd gotowego okularu przedstawiam poniżej.

Teraz nasz okular kitowy doskonale nadaję się do obser-
wacji metodą projekcji.

Opracował i wykonał Tadeusz Figiel

Poradnik

Modernizujemy kitowy okular  
do obserwacji ekranowych Słońca

Raport
marzec – kwiecień 2014

Obserwator Słońca

Obserwatorzy, którzy nadesłali swoje raporty: Krystyna Wirkus (17/25), Kinga Moskal (2/4), Julia 
Pąsowicz (0/1), Ewa Fila (1/1), Jerzy Zagrodnik (24/27), Piotr Skorupski (10/7), Jerzy Bochusz 
(1/4), Janusz Bańkowski (17/14), Krzysztof Żywko (2/0), Mikołaj Sabat (1/0), Yuri Zakharov (14/19), 
Francisco Jimenez (23/22), Alex Burda (16/0), Tadeusz Figiel( 9/6)
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Firma Allsky została założo-
na przez miłośnika astronomii 
i astrofotografa z wieloletnim 

doświadczeniem — pana Adama Kisie-
lewicza. Od początku swojego istnienia 
zajmuje się ona produkcją kompakto-
wych obserwatoriów astronomicznych 

pod patronatem URANII

Kwadratura  
kopuły
Wśród wielu innych funkcji 
społecznych, przyjąłem również 
honory i obowiązki członka rady 
programowej kujawsko-pomorskiego 
projektu ASTROBAZA. Od samego 
początku kibicuję projektowi, 
wspieram nauczycieli, opiekunów 
i potencjalnych użytkowników 
astrobaz poprzez specjalnie dla nich 
uruchomione studia podyplomowe 
na moim uniwersytecie, oceniam 
uczniów w coraz liczniejszych 
konkursach astronomicznych, 
współpracuję z mediami, a władzom 
wciąż przypominam, że istnieją 
szkolne i społeczne obserwatoria 
zbudowane przez prawdziwych 
pasjonatów niezależnie od projektu, 
które też potrzebują wsparcia. 
I wreszcie, wbrew większości, 
zamiast cieszyć się z budowy aż 
14 astrobaz, boleję, że… tylko 14, 
martwię się partactwem wykonawców 
większości z nich i wciąż słabym 

oddziaływaniem na młodzież spoza 
szkoły będącej gospodarzem 
budynku. 

Podczas wspólnych obserwacji 
gwiazd z Prezydentem Bronisławem 
Komorowskim („Urania” 
5/2013) zrodził się pomysł, że 
w skromną astrobazę lub, jak 
kto woli „astrobudkę”, można by 
wyposażyć jeśli nie każdą szkołę, 
to przynajmniej każdą gminę. 
Zamiast wyspecjalizowanego, 
długoogniskowego teleskopu na 
wypasionym montażu, można użyć 
naprawdę wielkiej (40–50 cm) 
i relatywnie taniej „pralki” z dobrym 
okularem na montażu Dobsona, 
a całość przykryć prostym 
odsuwanym dachem albo nawet całą 
budką na szynach. Dla większości 
społeczeństwa to właśnie obraz 
obserwowany „na żywo”, przez okular 
wycelowany gdzieś w niebo, w stronę 
niewidocznej gołym okiem gromady, 
galaktyki czy mgławicy jest najbardziej 
inspirujący. Ile z tej inspiracji może 
wyniknąć edukacyjnego, społecznego 
pożytku, na tych łamach nie trzeba 
tłumaczyć.

Koszt takiego obserwatorium, 
razem z teleskopem nie będzie 
większy od ok. 20–25 tys. złotych! 
Uzdolnieni majsterkowicze wśród 
miłośników astronomii potrafią je 
sobie wybudować sami, jak np. 
pan Jacek Bobowik z Tarnobrzega 
(„Urania” 3/2012). Z tanią propozycją 
dla każdego amatora, ale może 
nawet przede wszystkim dla 
projektów społecznych wychodzi 
Adam Kisielewicz z Lubelskiego 
Oddziału PTMA, który utworzył 
nawet specjalną firmę do produkcji 
kwadratowych „kopuł” z drewna. 
Z radością witamy pozytywną 
recenzję jej produktu. Namawiamy 
inne firmy do występowania 
z podobnymi, może jeszcze 
tańszymi ofertami. Zachęcamy 
również czytelników do dzielenia się 
podobnymi, rzeczowymi uwagami 
na temat sprzętu i infrastruktury dla 
szkolnych, społecznych i prywatnych 
obserwatoriów oraz udziału 
w odwiecznej dyskusji o wyższości 
kopuły nad harwardzkim (roll-off) 
dachem, a może odwrotnie…

Maciej Mikołajewski

Pod własnym dachem  
— odsuwanym!

Recenzja obserwatorium astronomicznego firmy Allsky

Miłosz Leszewicz

przeznaczonych dla indywidualnego 
użytkownika. Zanim produkt wszedł 
na rynek, pan Adam testował go przez 
okres 2 lat, udoskonalając i uspraw-
niając, co obecnie uczyniło ten projekt 
w pełni użytecznym i doskonale prze-
myślanym. 

Swoje obserwatorium typu roll-
-off, o niestandardowym wymiarze 
3 m × 2,5 m zamówiłem na początku 
czerwca 2013 r. Dwa miesiące od 
zamówienia projekt został w pełni zre-
alizowany. Pan Adam służył radą oraz 
wsparciem, poczynając od fazy pro-
jektu, poprzez wstępne przygotowania, 
aż po wykończenie. Po mojej stronie 
leżało wybudowanie piera pod teleskop 
oraz słupków, na których miało być 
postawione całe obserwatorium. Ekipa 
Allsky zainstalowała obiekt w ciągu 
jednego dnia, bardzo sprawnie i szybko. 
Ponieważ wybrałem opcje z alarmem 
i pełną automatyką, w drugim dniu 
prac pan Adam osobiście instalował 
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całą automatykę obserwatorium. Tutaj 
też nie ma niespodzianek. Zasilanie 
dachu, montażu i osprzętu teleskopu 
jest sterowane z komputera przez sieć 
LAN. Otwieranie i zamykanie dachu 
jest sterowane z komputera przez usb, 
bezprzewodowo z pilota i przez przy-
cisk w obserwatorium. Firma Allsky 
wywiązała się z powierzonych jej zadań 
z należytą starannością oraz zgodnie 
z warunkami umowy.

Również serwis gwarancyjny działa 
bez zarzutu. Z nadejściem jesieni poja-
wił się problem z otwieraniem dachu 
związany z wypaczeniem się kilku 

desek. Został on szybko rozwiązany, 
choć mieszkam 500 km od siedziby 
firmy. Cała konstrukcja wytrzymała 
wichury i obfite opady śniegu, chroniąc 
dobrze delikatny sprzęt. Jak widać na 
zdjęciach, obserwatorium zostało wy-
konane schludnie i estetycznie. 

Jeśli ktoś rozważa realizację podob-
nego obserwatorium, radzę szczegóło-
wo uzgodnić wszystkie szczegóły, tj. 
fundamenty, podstawę piera, ciągnięcie 
kabli (zasilania i sterowania obserwato-
rium) z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Dodam jeszcze, że odkąd posiadam 
własne obserwatorium astronomiczne, 

jestem w stanie wykorzystać mak-
symalnie nawet krótkotrwałe, nocne 
wypogodzenia, a ilość sesji fotogra-
ficznych zwiększyłem dwu-, a nawet 
trzykrotnie. Obserwatorium typu roll-
-off daje mi wiele więcej możliwości 
fotograficznych i wizualnych, niż mo-
głem się spodziewać. Ponadto relacja 
jakości i użyteczności obiektu do jego 
ceny jest, w moim odczuciu, bardzo 
adekwatna.

Wszystkim miłośnikom astronomii 
szczerze polecam własne obserwato-
rium astronomiczne według autorskie-
go projektu Adama Kisielewicza. 
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Niebo nad Polską 
1 lipca 

godz. 02.00
15 lipca  

godz. 01.00

      kalendarz astronomiczny

1 sierpnia  
godz. 00.00

Opracowanie mapy 

Janusz Liżewski

widziane z Bukowca

15 sierpnia  
godz. 23.00

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 Bu-
kowcu nad horyzontem Księżyca i widocznych gołym okiem planet (wschody, górowania, zacho-
dy). Odpowiedni moment odczytujemy z osi poziomej w dniu wskazanym na osi pionowej. Linie 
wschodu i zachodu Słońca oraz linie świtu i zmierzchu astronomicznego wyodrębniają z każdej 
doby: dzień (kolor 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). 

1 września 
godz. 22.00

15 września 
godz. 21.00

30 września 
godz. 20.00
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lipiec — wrzesień 2014     
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nym nad horyzontem gwiazdozbiorze Skorpiona, zaledwie 1,5° 
od jego najjaśniejszej gwiazdy — Antaresa. M4 jest jedną z naj-
większych gromad dostępnych wieczorami na letnim niebie dla 
niewielkich teleskopów. Jej średnica wynosząca na niebie 36 
minut łuku nie przekłada się na wielkie rozmiary w przestrze-
ni, jakimi zwykle charakteryzują się gromady kuliste. Oddalona 
jest bowiem od nas zaledwie o około 7 tys. lat świetlnych, a jej 
gwiazdy są rozsiane na obszarze 75 lat świetlnych. Co innego 
M5, czyli kolejna gromada widoczna nieuzbrojonym okiem jako 
mgiełka. Ta z kolei zajmuje obszar 164 lat świetlnych, ale przy 
odległości ponad 20 tys. lat świetlnych jej rozmiar na niebie wy-
nosi 20 minut łuku. To jednak wystarczająco dużo, aby przez 
teleskopy o średnicy 15 cm dostrzec w gromadzie pojedyncze 
gwiazdy. M5 odnajdziemy w gwiazdozbiorze Węża. 

Wspomnianą już M13 odnajdziemy niemal dokładnie 40° 
wyżej, nad południowo-zachodnim horyzontem, w konstelacji 
Herkulesa. M13 to jedna z gromad kulistych najczęściej ob-
serwowanych przez miłośników astronomii. Amatorzy astro-
fotografii chętnie biorą ją na cel ze względu na dużą jasność 
i położenie ponad 70° nad horyzontem, pozwalające uzyskać 
bardzo dobrej jakości fotografie. Gromady kuliste skupia-
ją w ogromnych ilościach najstarsze gwiazdy w Galaktyce. 
Średnia gęstość w nich gwiazd to około 1 na 8 l.ś3. Natomiast 

Gromady 
kuliste

Gwiazdozbiory i obiekty  
nocnego nieba

W sierpniowe noce na niebie możemy podziwiać 
letnie gwiazdozbiory, do których należą: Źrebię, Delfin, 
Koziorożec, Lisek, Łabędź, Lutnia, Strzała, Orzeł, Tarcza 
Sobieskiego, Strzelec, Wężownik, Herkules, Skorpion, 
Korona Północna, Głowa Węża, Wilk.

Około godziny 22.00 nad południowym horyzon-
tem góruje konstelacja Lutni. Gwiazdozbiór ten przed-
stawia lutnię Orfeusza, który w mitologii greckiej wy-
stępuje jako słynny śpiewak. Jego gra i śpiew potrafiły 
uspokoić najdziksze zwierzęta, dzięki czemu w całej 
przyrodzie panowała harmonia i spokój. Gdy zmarła 
żona Orfeusza, Hades ujęty jego śpiewem postano-
wił oddać mu Eurydykę. Jednak w drodze z królestwa 
śmierci Orfeusz nie wypełnił warunku postawionego 
przez Hadesa i obejrzał się za swoją żoną. Umarła wtedy po 
raz drugi, a Orfeusz zginął z rąk kobiet trackich. Wówczas 
Muzy uprosiły bogów, aby chociaż lutnia Orfeusza została 
uwieczniona na niebie. 

Lutnia to mały gwiazdozbiór, którego charakte-
rystyczny kształt tworzy 5 gwiazd widocznych nawet 
w miejskiej łunie. Najjaśniejsza z nich to Wega, która 
różni się od większości gwiazd widocznych nieuzbrojo-
nym okiem niebieskawym kolorem. Jest gwiazdą oko-
łobiegunową i drugą pod względem jasności gwiazdą 
nieba północnego, bardzo ważną dla astronomów. Na 
podstawie jej światła były kalibrowane obserwacje 
widm gwiazdowych. Przy południowej granicy kon-
stelacji znajdują się dwie niebieskie gwiazdy (patrz 
okrągła mapka). Sheliak to w rzeczywistości układ 
zaćmieniowy, którego oba składniki są większe od 
Słońca i krążą tak blisko siebie, że działające na nie 
siły grawitacyjne zmieniły ich kształt ze sfer na wydłu-
żone elipsoidy przypominające krople. Natomiast Su-
lafat to układ poczwórny, w którym dwie pary gwiazd 
obiegają wspólny środek masy. Między Sheliakiem 
i Sulafatem znajduje się mgławica planetarna M57. 
Mgławice planetarne to jedne z końcowych stadiów 

ewolucji gwiazd takich jak Słońce. M57 dostrzec można już za 
pomocą teleskopu o średnicy obiektywu 8 cm. 

Pośród gwiazdozbiorów letniego nieba, nawet w mieście, 
odnaleźć można jeszcze kilka jasnych obiektów mgławico-

Polecamy do obserwacji

Mgławica planetarna w Lutni (M 57). Fot. OPiOA

Wdzięcznymi obiektami do obserwacji są gromady kuliste 
gwiazd. Na letnim niebie odnajdziemy ich kilkanaście, wystar-
czająco jasnych, aby dostrzec je już za pomocą lornetek. Jasno-
ści kilku z nich są na tyle duże, że w warunkach pozamiejskie-
go ciemnego nieba można wypatrzeć je nieuzbrojonym okiem. 
Zalicza się do nich M4, M5 i M13. Ta pierwsza stanowi jednak 
obserwacyjne wyzwanie, gdyż szukać jej należy w nisko położo-

Dwubarwne Oko Łabędzia (Albireo). Fot. J. Drążkowski
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wych. Do bogatych w setki 
tysięcy gwiazd pojedynczych 
i układów podwójnych zalicza-
ją się gromady kuliste. Tych 
najstarszych obiektów naszej 
Galaktyki próżno szukać na tle 
Drogi Mlecznej. Zwykle są poło-
żone poza nią, w tak zwanym 
galaktycznym halo, oddalone 
od nas o dziesiątki tysięcy lat 
świetlnych. Najjaśniejszą re-
prezentantką tych obiektów 
na polskim niebie jest M13. 
Odnajdziemy ją w gwiazdozbio-
rze Herkulesa. Około godziny 
23.00 wznosi się 70° nad połu-
dniowym horyzontem i znajdu-
je się w wyśmienitym położeniu 
dla obserwacji zarówno wizual-
nych, jak i fotograficznych.

Z Lutnią graniczy gwiazdo-
zbiór Łabędzia ze sławną gwiaz-
dą 61 Cygni. To ona w 1837 r. 
stała się pierwszą gwiazdą, do 
której wyznaczono odległość metodą paralaksy heliocentrycz-
nej. Gwiazda Albireo tworząca tak zwane ,,Oko Łabędzia’’ jest 
układem podwójnym gwiazd. W obserwacjach nieuzbrojonym 
okiem jawi się jako pojedynczy obiekt. Jeśli jednak użyjemy te-
leskopu, dostrzeżemy dwie gwiazdy, które wyraźnie różnią się 
kolorami: jaśniejsza jest złotożółta, a ciemniejsza niebieska. 
Albireo to bardzo dobry przykład, że gwiazdy, w przeciwieństwie 
do tego, jak jawią się na niebie, nie zawsze są białe/srebrne, 
ale mają przeróżne kolory.

Roje meteorowe
Na 28 lipca przypada maksimum aktywności roju Południo-

wych Delta Akwarydów. Rój ten nie należy do wyjątkowo ak-
tywnych i w czasie maksimum spodziewać się można do 20 
przelotów w ciągu godziny. Meteory roju, wchodząc w atmosfe- 
rę z prędkościami 41 km/s, tworzą radiant w gwiazdozbiorze 

Wodnika. Ich źródłem nie jest jeden obiekt, ale grupa tak zwa-
nych komet muskających Słońce.

Od 7 lipca aż do 24 sierpnia będziemy mogli podziwiać me-
teory roju Perseidów. Rój ten jest związany z kometą 109P/
Swift-Tuttle i wykazuje niezwykłą regularność corocznej aktyw-
ności. Maksimum aktywności przypada zwykle na noce 12–13 
sierpnia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza. 
Prędkość wchodzacych w atmosferę meteorów dochodzi do 
59 km/s.

We wrześniu najbardziej aktywnym rojem meteorowym są 
Alfa Aurygidy, w przypadku których w maksimum aktywności 
w ciągu godziny można dostrzec około 10 przelotów (choć zda-
rzało się 30–40 przelotów). Radiant roju znajduje się niedaleko 
centrum gwiazdozbioru Woźnicy, który na początku miesiąca 
jest widoczny 20° nad horyzontem, na północno-wschodnim nie-
bie. Maksimum aktywności tego roju przypada na 1 września.

w ich wewnętrznych obszarach może być nawet 400 obiektów 
na 3,3 l.ś3. Dlatego właśnie na zdjęciach, ukazujących rozmiary 
gromady, centralna część staje się często jedną jasną plamą. 
Porównajmy tę gęstość z otoczeniem Słońca. Najbliższa Słońcu 
znana gwiazda znajduje się dopiero w odległości ponad 4 lat 
świetlnych! Dziesięć stopni na południowy zachód od M13 od-
naleźć można słabszą i mniejszą M92. W odróżnieniu od M13 
jest dużo bardziej zwartym obiektem, przez co łatwiej ją odna-
leźć, lecz trudniej wyróżnić pojedyncze gwiazdy jej centrum.

Od południowej strony z Herkulesem graniczy gwiazdozbiór 
Wężownika. Znajdują się w nim dwie kolejne gromady otwarte 
M10 i M12. Ich jasności są już mniejsze i nie mieszczą się w za-
sięgu ludzkiego wzroku, natomiast w dalszym ciągu nie stano-
wią przeszkody dla lornetek, a już na pewno dla teleskopów. 
Tak jak w większości obiektów tego typu znajdują się w nich 
setki tysięcy gwiazd, których wiek przynajmniej dorównuje wie-
kowi Galaktyki. W Psach Gończych, przy granicy z konstelacją 
Wolarza odnaleźć można M3. Przez teleskopy o aperturze przy-
najmniej 20 cm doliczyć się w niej można od kilkunastu do kil-
kudziesięciu gwiazd. Jest jedną z największych i najjaśniejszych 
gromad, którą budować może nawet pół miliona gwiazd. W gro-
madzie tej odkryto ponad 200 gwiazd zmiennych. Ostatnia 
przytaczana tu duża i jasna gromada kulista, dostępna na let-

Gromada kulista w Herkulesie (M13). Fot. Krzysztof Janusz
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Planety
Przez najbliższe miesiące obserwacje Merkurego można 

prowadzić jedynie przed wschodem Słońca w drugiej połowie 
lipca. Wówczas planeta będzie świeciła ponad 3° nad północ-
no-wschodnim horyzontem. 25 lipca towarzyszy jej planeta 
Wenus oraz cienki sierp Księżyca, na dwa dni przed nowiem.

Obserwacje planety Wenus również należy planować na 
poranki. Planeta ta będzie jednak w dużo lepszym położeniu 
nad horyzontem niż Merkury. Przez cały lipiec świeci około 
4.00 nad ranem 10° nad północno-wschodnim horyzontem 
jako najjaśniejszy po Księżycu obiekt na porannym niebie. Jej 
blask z łatwością będzie  się przebijał przez łunę wschodu. 
W sierpniu w podobnym położeniu Wenus można odnaleźć 
około 5.00 rano. Natomiast wrzesień to schyłek okresu sprzy-
jającego obserwacjom Wenus. Z dnia na dzień zbliża się na 
niebie do Słońca i pod koniec miesiąca jej blask będzie ginął 
w słonecznej łunie.

Marsa w dalszym ciągu można obserwować na wieczornym 
niebie. Odnajdziemy go nad południowo-zachodnim horyzon-
tem, na tle gwiazdozbioru Panny, świecącego jak czerwonawa 
gwiazda. W sierpniu i wrześniu warunki do obserwacji Marsa 
się pogarszają, gdyż z wieczora na wieczór planeta będzie wi-
doczna coraz niżej nad horyzontem.

Planeta Jowisz dostępna obserwacjom stanie się dopiero 
w sierpniu. Wraz z Wenus będzie świeciła na tle gwiazdozbio-
ru Raka, jednak łuna wschodu uniemożliwi dostrzeżenie jego 
gwiazd i utrudni obserwacje Jowisza. W korzystnym położe-
niu do obserwacji znajdzie się dopiero we wrześniu, gdy przed 
wschodem Słońca będzie się wznosić około 25° nad wschod-
nim horyzontem.

Saturn tak jak i Mars to w wakacje planeta wieczorna. Od-
najdziemy ją około 30° na wschód od Marsa, w gwiazdozbio-
rze Wagi.

Więcej informacji na temat dostępności planet widocznych 
nieuzbrojonym okiem można znaleźć na diagramie wschodów 
i zachodów.

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/

nim niebie to M22 położona 
na tle gwiazdozbioru Strzelca, 
w którym znajduje się jeszcze 
kilkanaście gromad kulistych, 
jednak mniejszych i o wie-
le słabszych. Gwiazdozbiór 
Strzelca, tak jak Skorpiona, 
widoczny jest nisko nad połu-
dniowym horyzontem. Warto 
jednak pokusić się o odnale-
zienie M22, gdyż, tak jak M4, 
jest jedną z niewielu gromad 
przewyższających wielkością 
na niebie Księżyc w pełni. 

Piotr Wychudzki

Nie przegap!
25 lipca nad ranem warto skierować wzrok nad wschodni 

horyzont. Będzie okazja dostrzec ciekawą konfigurację dwóch 
planet wewnętrznych z bardzo starym Księżycem. Poniższy ry-
sunek przedstawia układ tych ciał około godz. 4.00 czasu urzę-
dowego. Proszę się nie zrażać, jeśli pomimo czystego nieba, nie 
uda się zobaczyć nieuzbrojonym okiem Merkurego. Można spró-
bować zrobić fotografię tego obszaru i przy dobrych ustawie-
niach parametrów zapewne będzie widoczny na zdjęciu. Najład-
niejsze ujecia chetnie opublikujemy na łamach naszej galerii.

Gromada kulista M92 w Herkule-
sie. Fot. Krzysztof Janusz (montaż 
SVP osadzony na własnym pier, 
aparat Canon 350d, teleskop Sky-
Watcher 150/750, 5.06.2014, 
5×30 s ISO 1600, końcowy stack 
w DeepSkyStacker)

Wenus

Merkury
Księżyc
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Poczta ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawyZaglądam czasami na 
Państwa stronę internetową. 
Wygląda na to, że artykuł „Czym 
obserwować?”, link: http://www.
urania.edu.pl/node/32 jest mocno 
nieaktualny (sprzed 12 lat). Może 
warto napisać nowy tekst, bo jak 
się czyta o osiągach aparatów 
fotograficznych, że mają aż 4 
megapiksele i nie oferują zbliżenia 
20× – w czasie teraźniejszym, to 
naprawdę dziwnie to brzmi.

Piotr z Lubartowa
PS To samo dotyczy art. 
„Wybieramy cyfrowy aparat 
fotograficzny” i pewnie wielu 
innych.

Red. Oczywiście, ma Pan 
rację. Ten materiał ma już dziś 
w zasadzie tylko znaczenie 
historyczne. Od samego początku 
kiedy objąłem „Uranię”, myślę 
o jakimś współczesnym poradniku 
astrofotografii na jej łamach. 
Miałem nawet pewne obietnice ze 
strony potencjalnych autorów. Jak 
widać, musimy dość pilnie wrócić 
do tematu.

(MMi)
* * *

Od bardzo dawna próbuję poznać 
oficjalne stanowisko astronomów 
w sprawie zauważonego 
przeze mnie zjawiska. Niestety, 
wyjaśnienia spotykanych 
astronomów są, delikatnie mówiąc, 
„pokrętne”. Chodzi o sytuację, 
kiedy Księżyc jest w I lub III 
kwadrze (połowa Księżyca jest 
jasna) i Słońce jest odpowiednio 
nisko nad linią horyzontu, 
a Księżyc w najwyższym 
punkcie, to prostopadła do linii 
rozdzielającej cień i oświetloną 
część nie trafia w Słońce. Różnica 
jest bardzo wyraźna – ponad 30 
stopni. Interesuje mnie nie ogólne 
omówienie zjawiska, a konkretne 
narysowanie na mapie nieba drogi 
promieni Słońca do Księżyca. 
Czy ktoś potrafi to narysować? 
Inną wersją odpowiedzi jest 
postawienie przed sobą szyby 
i zaznaczenie mazakiem na 
szybie w tym momencie położenia 
Słońca, położenia 
Księżyca i jego oświetlenia 
i zasugerowanie 
poprawnej drogi promieni 
od Słońca do Księżyca. 
Obrazek na szybie 
jest odpowiednikiem 
zdjęcia Księżyca 
z przyciemnionym 
Słońcem. Najprostszą 
sytuacją jest przebieg tego 
promienia w dniu,  

INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
OF YOUNG 
ASTRONOMERS (ICYA)

Toruń 20–23 września, www.icya.pl 
Międzynarodowa wersja dotychczasowych corocznych 
Ogólnopolskich Seminariów Studentów Astronomii (OSSA)

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

IV TORUŃSKI ZLOT MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII  
Toruń–Barbarka, 14–17 sierpnia, www.tzma2014.pl/

18. ZLOT FORUM ASTROCD I PTMA  
Zwardoń 21-24 sierpnia, www.astrocd.pl/forum

OGÓLNOPOLSKI ZLOT 
MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII 
Niedźwiady 14-17 sierpnia 
www.ppsae.pl

DELTA OPTICAL ASTROSHOW 
Piaski 28-31 sierpnia

IV Międzynarodowy Otwarty Zlot Miłośników Astronomii
astroshow.deltaoptical.pl

np. 19 czerwca 2014 roku 
o godzinie 6.00.

W moich czasach szkolnych 
(1960–1965) w Krośnie był pan, 
który mieszkał obok rynku i często 
na tym rynku siedział z własną 
lunetą, a obok mieszkania miał 
gablotkę, w której był zawsze 
rozłożony ostatni (aktualny) 
numer „Uranii”. Nie muszę 
dodawać, że korzystałem z tej 
okazji, aby ten numer przeczytać 
i oglądnąć.

Henryk Zajdel, Katowice

Red. Nie wiem, czy uda mi 
się sprostać oczekiwaniom 
Czytelnika. Z jednej strony sprawa 
jest dziecinnie prosta, z drugiej 
trudno nie zauważyć logiki 
w przedstawionym rozumowaniu. 
Problem już jest niełatwy, 
kiedy rzutujemy obrazy Słońca 
i Księżyca na sferę niebieską, 
ale – jeśli dobrze zrozumiałem – 
Autor listu dodatkowo rzutuje sferę 
niebieską na płaszczyznę (mapę) 
czy taflę szklaną. Nie sposób 
przedstawić rozwiązania na mapie 
(albo szybie), bo zagadnienie 
jest trójwymiarowe, a nie płaskie. 
Paradoks wynika z tego, że Słońce 
w przestrzeni jest blisko 400 razy 
dalej niż Księżyc. W I i III kwadrze 
Słońce i Księżyc widoczne są 
z Ziemi pod kątem bliskim 90°, 
podczas gdy odległość kątowa 
Ziemi i Księżyca widzianych 
ze Słońca jest mniejsza od 
połowy stopnia. Łącząc linię 
terminatora (granicę cienia 
i światła) z kierunkiem Słońca, 
łączymy tylko rzuty obrazów 
Księżyca i Słońca na sferę 
niebieską. Zgodnie z sugestią 
Autora na rysunku przedstawiam 
sytuację w pobliżu tegorocznego 
przesilenia letniego 19 czerwca. 
O godz. 6 rano Słońce (czasu 
lokalnego) znajduje się blisko 
przesilenia, niemal dokładnie nad 
punktem wschodu (E), podczas 
gdy Księżyc w ostatniej kwadrze 
leży blisko równika i góruje 
w południku (S). Łącząc wewnątrz 
sfery niebieskiej obrazy Słońca 
i Księżyca (czerwona strzałka), 

otrzymujemy oczywisty paradoks, 
o który prawdopodobnie chodzi 
Czytelnikowi. Jednakże nie 
możemy tak zrobić, bo łączymy 
jedynie rzuty obydwu ciał 
niebieskich na sferę. Prawdziwą 
linią łączącą obrazy Słońca 
i Księżyca (przerywany czerwony 
łuk na rysunku) będzie przecięcie 
płaszczyzny utworzonej przez 
Słońce, Ziemię i Księżyc ze 
sferą niebieską, która pozostanie 
prostopadła do linii terminatora. 
O tym, że promienie Słoneczne 
nie lecą wzdłuż czerwonej strzałki, 
najlepiej się przekonać, wbijając 
kij (gnomon) prostopadle do 
horyzontu – cień kija wyznaczy 
płaszczyznę wschód-zachód 

(EW), a nie płaszczyznę bliską ES, 
w której leży strzałka. 

Na drugim rysunku 
widzimy przekrój sfery 
niebieskiej (kropkowany 
okrąg) w płaszczyźnie Słońca, 
Ziemi i Księżyca. Kąt między 
terminatorem i kierunkiem 
„promienia” rzutu Słońca na 
sferę niebieską wynosi 45°, 
ale już ponad 70° dla „słońca” 
znajdującego się 3 razy dalej 
niż Księżyc. W rzeczywistości 
Słońce jest niemal 400 razy dalej 
i oświetla zarówno Ziemię, jak 
i Księżyc niemal prostopadle 
do łączącej je linii i obydwu 
terminatorów. 

(MMi)
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relaks krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
1/2014: 1. JÓZEF, 2. KOMETA, 3. CZARNOHORA, 4. SONDA, 5. SUPER-
NOWA, 6. HEWELIUSZ, 7. ROSETTA, 8. MARS, 9. PLANETOIDA, 10. SUB-
LIMACJA, 11. TATCHER, 12. KRZEMIŃSKI, 13. BLIŹNIĘTA, 14. IZDEBNO
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. 
Na rozwiązania czekamy do końca sierpnia 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@urania.
edu.pl. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie 
książki Józefa Smaka „Nowe Opowiadania Starego Astronoma”.

W „Uranii–PA” nr 1/2014 zamieściliśmy krzyżówkę, której 
rozwiązaniem jest hasło JOHN RUSSEL HIND (jak 
słusznie zauważyli Czytelnicy, poprawnie nazwisko po-

winno być napisane przez dla „l”!). Nagrody książkowe wylosowali 
Piotr Borek z Barlinka i Krzysztof Janusz z Bożkowa. 

z archiwum „Postępów Astronomii”: radioastronomia

  1. Kompozytor słuchany na orbicie
  2. Rosyjski naukowiec, który otrzymał w 1958 r. Nagrodę Nobla za 

odkrycie nowego typu promieniowania
  3. Astronom wileńska, współtworzyła Uniwersytet Mikołaja Koper-

nika po wojnie
  4. Może być np. kulista
  5. Włoski malarz, autor portretu młodzieńca, którym być może był 

Mikołaj Kopernik
  6. Do uniwersytetu z tego miasta należało słynne obserwatorium 

w Jordell Bank
  7. Pozostałości po jej wybuchu obserwujemy w zakresie TeV
  8. Krakowski profesor, twórca rachunku krakowianowego
  9. Uruchomił stację obserwacyjną w Borówcu
10. Jakby mniejsza wersja jądra aktywnej galaktyki
11. Jedna z lokalizacji obserwatoriów ESO
12. Akademickie Centrum Komputerowe AGH
13. Rój widoczny w lipcu i sierpniu
14. Dokonał unifikacji teorii elektromagnetyzmu półtora wieku temu
15. Miasto, w pobliżu którego jest budowany chiński radioteleskop 

o średnicy 500 m
16. Lodowy księżyc Saturna z podpowierzchniowymi oceanami
17. Pustynia z radioteleskopami
18. Rodzaj obiektu o promieniowaniu wysoce koherentnym, spola-

ryzowanym kołowo i monochromatycznym obserwowany przez 
radioastronomów

19. Miasto św. Katarzyny i słynnej biblioteki
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Słońce astrofotografia amatorska

Grupa plam słonecznych AR 2087 sfotografowana przez Adama Tomaszewskiego z Poznania 18 czerwca 2014 r. (Sky-Watcher 200/1000 
+ Barlow 2,5× GSO, Point Grey Chameleon + Filtr Yellow Emission 590 nm, seeing 3/10)

Słoneczna pętla i rejon aktywny AR 1987 sfotografowany przez Karola Wenerskiego 23 lutego 2014 r. w Obserwatorium Astronomicznym 
PPSAE w Niedźwiadach (Coronado SolarMax II 90 mm DS BF 30, kamera DMK 41 AU)
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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!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne oferują prenumeratę dwumie-
sięcznika URANIA – POSTĘPY ASTRONOMII dla szkół i bibliotek szkolnych

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: www.urania.edu.pl
Informacje: urania@urania.edu.pl, tel. 698 55 61 61
„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 czasopismo oraz numeru NIP, jeśli ma 

być wystawiona faktura.

Najkrótsze w roku noce to dobry czas, by zapolować na tzw. obłoki srebrzyste (NLC) 
spowodowane pyłem kosmicznym w górnych warstwach atmosfery. Potrafią być 
bardzo dobrze widoczne nawet w środku miasta, co widać na zdjęciu wykonanym 
około godz. 2.00 czasu urzędowego z toruńskiego osiedla Koniuchy przez naszych 
czytelników, Małgorzatę i Daniela Ludwińskich 
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