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URANIA – NASZA MUZA
dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

P

ociąg repatriacyjny – dla jego pasażerów raczej ekspatriacyjny
– z przedwojennymi pracownikami Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie dotarł do Torunia 14 lipca 1945 roku. Czworo spośród ponad 200
przesiedlonych, aż do likwidacji USB w grudniu 1939 r. przez władze niezawisłej
jeszcze Litwy, było pracownikami Wileńskiego Obserwatorium Astronomicznego. Byli
to: profesor Władysław Dziewulski, docent Wilhelmina Iwanowska, doktor Stanisław
Szeligowski i… ogrodnik, pan Hipolit Górski. To oni odegrali zasadniczą rolę, by
nowy uniwersytet powstał w miejscu narodzin Mikołaja Kopernika. Wkrótce zajęli się
zadaniami stosownymi do swoich tytułów i profesji. Profesor zajął się organizowaniem
od zera nowego Uniwersytetu, którego został pierwszym prorektorem, pani docent
organizacją nowego obserwatorium w podtoruńskich Piwnicach, w którym wkrótce
objęła pierwszą w Polsce katedrę astrofizyki, a pan doktor swoją habilitacją, po czym
wkrótce wyemigrował dalej, do Wrocławia. Pan Hipolit zaczął sadzić w szczerym polu
pierwsze drzewa. Dziś, gdy ktoś odwiedza park, w którym kryją się kopuły Centrum
Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, trudno mu uwierzyć, że jeszcze niecałe
70 lat temu nie było tu ani krzaczka, a i tak w ciągu tych lat wiele wspieranych przez lobby
przyrodnicze drzew musiało ulec sojuszowi obserwatorów i… drwali.
Kiedy ja w 1977 roku zacząłem bywać
w obserwatorium, pan Hipolit od niedawna
był już na emeryturze, ale wciąż mieszkał
w otoczonym również własnoręcznie
posadzonym sadem ślicznym domku między
linią kopuł obserwacyjnych a górką, na
której miał stanąć… 2-metrowy teleskop.
Za domkiem, który jest dziś straszącą po
dużo późniejszym pożarze ruderą, stoi
niewielka murowana komórka, która panu
Górskiemu służyła za obórkę. Gdy urodziła
się córeczka, od rządzącej twardą ręką
profesor Iwanowskiej miał pozwolenie na hodowlę jednej
krówki. Całymi latami dyrektorka Instytutu wychodziła przeliczyć stado na wspomnianej
górce. Profesorski rachunek się zgadzał: na łące pasła się zawsze pojedyncza krasula. Przez
te wszystkie lata pani profesor nie zauważyła, że co dzień się zmienia maścią, z górskiej
brązowej na czarno-białą łaciatą.
Tę, i wiele, wiele innych anegdot, znam od pana Bogusława (choć wszyscy nazywali go
Wojtkiem) Rumińskiego, następcy Hipolita Górskiego w obserwatorium. Po kilku latach
pracy razem z żoną Danką, zamieszkali przez lata w innym domku z czerwona dachówką,
tuż obok naszego głównego, wybudowanego w 1956 roku budynku przeznaczonego na
pracownie i miejsca noclegu dla obserwatorów. Rzadko można było spotkać ludzi tak
kochających przyrodę. Dżeki i Czarek, dwa kolejne pieski państwa Rumińskich, wydawało
się, że przemawiają do Wojtka ludzkim głosem,
tak jak do Danki ludzkim głosem przemawiały
wszystkie wyhodowane przez nią kwiatki i roślinki.
Żyjąc latami wśród profesorów i studentów,
wychowali i wykształcili – z czego byli najbardziej
dumni – troje dzieci (na zdjęciu nie ma jeszcze
najmłodszego Przemka). Chyba znowu razem
z dziećmi pojawiło się obok domku małe stadko
kurek. Gdy lis albo myszołów porwał którąś,
Wojtek tylko ręką machnął, że dzika bestia też
stworzenie Boże i coś jeść musi.
Minęły bezpowrotnie czasy, gdy profesorowie,
studenci i ogrodnicy stanowili w obserwatorium
jedną rodzinę. Dziś mamy alarmy, kamery, monitoring i dyżury w portierni. Prawdziwych
gospodarzy, swoich Górskich i Rumińskich mają pewnie wszystkie starsze obserwatoria.
Skromnych i pracowitych, świątek-piątek obecnych na miejscu przez 24 godziny, zawsze
czujnych, życzliwych i uśmiechniętych. Cóż mogą o tym wiedzieć jutrzejsi studenci?
Pamięć o nich zachowają ich drzewa i nasze kopuły.
Póki stoją.
Maciej Mikołajewski
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Dawno temu w… „Uranii”
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Jarosław Włodarczyk

Pierwsza Urania

Czytelnicy dzisiejszej „Uranii” mogą wreszcie przyjrzeć się jej protoplastce: Profesorowi Jarosławowi Włodarczykowi udało się odnaleźć dwa
z czterech numerów, składających się na niemal mityczny rocznik 1920!

Bardzo, bardzo dawno temu…
Kilku członków Koła zajmuje się obliczaniem
efemeryd planetoid, które za pośrednictwem
obserwatorjum uniwersytetu warszawskiego
są przesyłane do centralnego biura w Marsylji.
Dotychczas obliczone zostały efemerydy
nast. planetoid: Simeisy /748/, Victorji /I2/,
Gudrun /328/, Arsinoë /404/, Iris /7/ i Chloë
/402/.
Życie Astronomiczne, Uranja 2/1920
O wybieraniu miejsca obserwacji w mieście.
Widok nieba z okien naszych mieszkań jest
zazwyczaj ograniczony przez mury otaczających
kamienic. Jeżeli mieszkanie nasze nie znajduje
się na najwyższych piętrach domu, to nie
możemy nigdy prawie zużytkować naszych
okien jako punktów obserwacji. W najlepszych
wypadkach możemy obserwować tylko jedną
część — skrawek nieba...
...Należałoby więc znaleźć miejsce, skąd
względnie wygodnie moglibyśmy obserwować
niebo. Takiem miejscem stać się mogą
najwyższe okna klatki schodowej naszego
domu. Każda kamienica w śródmieściu posiada
kilka klatek schodowych zazwyczaj zwróconych
ku sobie vis à vis, czyli pozwalających oglądać
znaczną część, wzgl. całe niebo. Te schody są
do naszego rozporządzenia. Również podwórze
domu, o ile jest dostatecznie duże, a dom nie
za wysoki, może służyć, jako jeden z punktów
obserwacji. Można też spróbować użyć dachu,
jako punktu obserwacyjnego,1ecz dachy
warszawskie rzadko przedstawiają dostateczne
warunki bezpieczeństwa, a dostęp na nie jest
zazwyczaj utrudniony. Być może jednak, że
znajdą się takie domy, na dachach których
zupełnie wygodnie i bezpiecznie można się
poruszać; rozumie się należałoby z takich
okoliczności korzystać. Jako ogólną przestrogę
zaznaczam, że przy wybieraniu miejsca
obserwacji, należy zwracać baczną uwagę na
stałość i bezpieczeństwo miejsca na którem ma
być umieszczony instrument. Niestała podstawa
powoduje drżenie obrazu w polu widzenia,
zaś chwiejność jej, może wywołać upadek
i zniszczenie przyrządu.
Rady i wskazówki praktyczne. S. K—ski
(S. Kaliński ?), Uranja 2/1920
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100 lat Uranii

„Urania” — kolejne numery w cyfrowym archiwum
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Adam Strzałkowski

Z butelczyną do zecera

Powojenne odrodzenie „Uranii” i miłośniczego ruchu astronomicznego
we wspomnieniach jednego z redaktorów naszego czasopisma. Barwne
przedstawienie perypetii związanych z wydawaniem pisma w tamtych
czasach i zaangażowanych w to ludzi.
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Obserwacje zorzy polarnej
23/24 kwietnia 1946 r.
W nocy 23/24 kwietnia 1946 r. zaobserwowałem
z górnego tarasu Obserwatorium Krakowskiego
jasną zorzę polarną. Już koło godz. 22 (wszystkie
momenty podane w czasie uniwersalnym
— TU) zauważyłem pomiędzy gwiazdozb. Cas
i Cyg jasną smugę, którą uważałem początkowo
za chmurę; o godz. 22 54 w tym samym
miejscu spostrzegłem słabą draperię, której
charakterystyczny kształt zorientował mnie
odrazu, że chodzi tu o zjawisko zorzy polarnej.
Podaję poniżej momenty obserwacyj oraz krótki
opis poszczególnych faz zjawiska:
23h 02 Słaba smuga dzieląca poprzecznie odstęp
„beta” Cas — „alfa” Cyg w stosunku 2:3.
23 10 Zjawisko zanika zupełnie.
23 14 Pojawiły się 3 jasne promienie między
„epsilon” Cas i „alfa” Aur oraz jeden słabszy
na prawo od Cas.
23 24 Zabłysnął jasny słup świetlny, rozwijający
się szybko w draperie pomiędzy „epsilon” Cas
i „alfa” Aur.
23 28 Wspaniała draperia o kolorze jasnoseledynowym, widoczna na tle Cas.
23 3l Draperia sięga ponad północny biegun
niebieski.
23 34 Bardzo jasna draperia z centrum
intenzywności na Capelli! (w tym miejscu
gwiazdki: 4m—3m nikną).
23 40 Szczyty poszczególnych promieni sięgają
„beta” i „gamma” UMi.
23 48 Zjawisko słabnie; lokalne słabsze
rozjaśnienia na lewo od Capelli i w Cas.
23 56 Słaby słup świetlny przecina Aurigę.
24 10 Draperie średniej jasności, nisko, na
przestrzeni Aur—Cas.
Poszczególne promienie i słupy wybiegały
wachlarzowato spod horyzontu...
S. Piotrowski, Urania 1-2/1946.
Wszystkie fragmenty zachowują oryginalną
pisownię.
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Okładka drugiego numeru „Uranii” z legendarnego
rocznika 1920. O tym, jak doszło do jego odnalezienia i co zawiera, pisze na naszych łamach Jarosław
Włodarczyk.
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Kronika
CZERWIEC 2014
2 VI — W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie uroczyście zaprezentowano prototyp małego teleskopu Czerenkowa, zaprojektowanego i zbudowanego w Polsce. Dziesiątki
takich instrumentów, wraz z większymi, będzie tworzyć powstające największe obserwatorium promieniowania γ najwyższych energii CTA (patrz „Urania” 3/2014, s. 16 i 39).
3 VI — W Układzie Słonecznym występują dwa typy planet: skaliste karły (planety wewnętrzne) i gazowe olbrzymy
(planety zewnętrzne). Okazuje się, że wokół innych gwiazd
pospolicie występuje trzeci typ: gazowe karły. Mają one
skaliste jądra i grube otoczki wodorowo-helowe. Są
1,7–3,9 razy większe od Ziemi.

22 VI — Krążący w systemie Saturna próbnik Cassini wykrył sezonowe zmiany w „geografii” wypełnionych płynnym
etanem jezior na powierzchni Tytana. Natura tych zmian nie
jest znana.
25 VII — Od pewnego czasu wiadomo było, że w centrum
kwazara SDSS J1502+1115 znajduje się nie jedna, jak to
zwykle bywa, lecz dwie czarne dziury. Teraz okazało się,
że jedna z nich jest też podwójna. Jej składniki obiegają się
w odległości zaledwie 450 lat św. i znajdują się 24000 lat św.
od trzeciej. Jest to więc najciaśniejszy znany potrójny układ
supermasywnych czarnych dziur.

9 VI — Odkryto dwie planety krążące wokół gwiazdy Kapteyna (VZ Pic), jednej z najbliższych gwiazd
i drugiej pod względem szybkości ruchu na niebie
(9”/rok). Planety mają masy 4,5 i 7 razy większe od
ziemskiej, a jedna z nich krąży w odpowiedniej odległości od gwiazdy, aby mogło tam zaistnieć życie.
Tym, co czyni to odkrycie wartym odnotowania, jest
wiek gwiazdy: co najmniej 10 mld lat! Jeśli planety
utworzyły się wraz z nią, to są najstarszymi, jakie
znamy.
9 VI — Uniwersytet Zielonogórski przyznał tytuł Doktora Honoris Causa dwóm wybitnym astronomom:
prof. Richardowi Wielebinskiemu i prof. Wojciechowi
Dembińskiemu.
11 VI — Poinformowano o planach budowy w Polsce trzech stacji międzynarodowej sieci LOFAR
(Low Frequency Array) — systemu radioteleskopów
obserwujących niebo na niskich częstościach. Do jesieni 2015 r. powstaną stacje w Bałdach k. Olsztyna, Łazach
k. Bochni i Borówcu k. Poznania.
19 VI — ESO rozpoczyna w chilijskich Andach budowę Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu Europejskiego (E-ELT), z lustrem segmentowym o średnicy 39 m. Pierwszym aktem było
wysadzenie czubka góry Cerro Armazones (fot. obok), celem
stworzenia platformy o rozmiarach 300×150 m, na której stanie budynek teleskopu.
21 VI — Zakończono prace projektowe 4 astrobaz, które powstaną w woj. lubuskim.
22 VI — Mieszkańcy Koszalina w plebiscycie na tzw. „budżet
obywatelski na rok 2015” zdecydowali, że kosztem 0,5 mln
zł zostanie zbudowane miejskie obserwatorium astronomiczne. Za projektem głosowało 3820 osób (na 18 000 oddanych
głosów).

Źródło: ESO

LIPIEC 2014
3 VII — Odkryto planetę krążącą wokół jednej z gwiazd ciasnego układu podwójnego OGLE-2013-BLG-0341L. Gwiazdy tego układu obiegają się w odległości 15 j.a., zaś planeta
znajduje się w odległości 0,8 j.a. od jednej z nich (rys. niżej).
Dotychczas wątpiono, czy takie układy planetarne w ogóle mogą istnieć, ze względu na zaburzający wpływ drugiej
gwiazdy. We wszystkich pozostałych znanych nam przypadkach planet w układach podwójnych, planety te krążą z dala
od obu gwiazd. Odkrycia dokonano przy znacznym udziale astronomów warszawskich, uczestniczących w projekcie
OGLE (patrz „Urania” 4/2012 str. 186, 198).
6 VII — Merkury ma zaskakujące duże żelazne jądro (80%
promienia, 65% masy). Z zaproponowanych hipotez, próbujących to wyjaśnić, badania sondy Messenger i symula-

Źródło: Cheongho Han, Chungbuk National University, Republic of Korea
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Źródło: NASA

cje komputerowe pozostawiają tylko jedną:
w swej młodości Merkury musiał przeżyć
przynajmniej jedno ukośne zderzenie z większą od niego protoplanetą, która odarła go
z większości skalistej otoczki, pozostawiając
nienaruszone żelazne jądro.
9 VII — Średnica dysku Galaktyki wynosi ok.
100 tys. lat św., ale otoczony on jest rozległym halo. Jak rozległym? Znaleziono dwie
najdalsze znane gwiazdy Galaktyki: ULAS
J0744+25 znajduje się w odległości 775 tys.
lat św., a ULAS J0015+01 900 tys. lat św.
od nas. To 5 razy dalej niż Wielki Obłok Magellana i 1/3 odległości do M31.
17 VII — Tarcza Słońca bez plam (liczba
Wolfa R = 0). Teraz, w maksimum aktywności! W drugiej połowie XX w. taki widok był
rzadkością nawet w minimum.
22 VII — Pulsar milisekundowy J1023+0038,
będący składnikiem układu podwójnego AY
Sextantis, został przyłapany na nigdy przedtem nieobserwowanym „przejściu fazowym”. Pulsy radiowe znikły, a jednocześnie strumień promieniowania γ emitowanego przez
układ wzrósł 5-krotnie. Prawdopodobną przyczyną jest nagły
napływ materii od towarzysza, która przebiła się przez barierę wiatru pulsarowego, tworząc wokół niego świecący w γ
dysk akrecyjny, przesłaniający jego promieniowanie radiowe.
25 VII — Sejm RP uchwalił ustawę o utworzeniu Polskiej
Agencji Kosmicznej, POLSA (Polish Space Agency). POLSA
nie ma być konkurencją dla Europejskiej Agencji Kosmicznej
ESA, do której Polska należy od 2012 r. Ma ułatwić rozwój
sektora kosmicznego w polskiej gospodarce.

31 VII — Teleskopem ALMA uzyskano obraz dysków protoplanetarnych w układzie podwójnym gwiazd HK Tauri. Układ
ma zaledwie parę milionów lat, nic dziwnego więc, że obie
gwiazdy są otoczone dyskami gazowo-pyłowymi. Jednak
płaszczyzny tych dysków są względem siebie nachylone pod
kątem 60°, więc przynajmniej jeden z nich nie leży w płaszczyźnie orbitalnej (wyżej wizja artysty). Jeśli tworzą się tam
planety, to będą one miały silnie ekscentryczne i nachylone
orbity, co powszechnie obserwuje się w pozasłonecznych
układach planetarnych.
Źródło: R. Hurt (NASA/JPL-Caltech/IPAC)

27 VII — Niebo wokół Ziemi wypełnia poświata miękkiego
promieniowania X. Jest ono łatwo pochłanianie przez chmury
międzygwiazdowe, więc jego źródło musi być lokalne. Ale co
to za źródło i jak bardzo lokalne? Wiadomo, że takie promieniowanie pojawia się, gdy cząstki wiatru słonecznego zderzają się z materią międzyplanetarną. Okazuje się jednak,

że w ten sposób można wyjaśnić co najwyżej 40% obserwowanej poświaty. Musi więc istnieć, postulowany od dawna,
„lokalny gorący bąbel”, wewnątrz którego znajduje się Układ
Słoneczny (rys. niżej). Jest to obszar „wyrzeźbiony” miliony
lat temu przez wybuch pobliskiej supernowej, która wywiała
gęstą materię międzygwiazdową, pozostawiając rzadki, ale
gorący gaz, o temperaturze milionów K. To właśnie on jest
źródłem większości obserwowanego promieniowania X.

31 VII — Odkryto, że nowe klasyczne świecą w dziedzinie γ. Zjawisko to zaobserwowano dla trzech obiektów: Nowej Monocerotis 2012 (V959 Mon), Nowej Scorpii 2012
(V1324 Sco) i Nowej Delphini 2013 (V1324
Del). W każdym przypadku największy
blask γ pojawiał się kilka dni po maksimum
optycznym. Odkrycie jest dużym zaskoczeniem, choć już wcześniej obserwowano promieniowanie γ V407 Cygni, która wybuchła
jako nowa w 2010 r. Tamta jednak była nową
symbiotyczną, w której składnik wtórny jest
czerwonym olbrzymem wiejącym potężnym
wiatrem. Jej promieniowanie γ łatwo wyjaśnić — powstaje przy zderzeniu materii
odrzuconej przez białego karła z wiatrem
towarzysza. W przypadku nowych klasycznych towarzysz jest karłem. Nie ma wiatru
i ekspandujący bąbel nie ma w co uderzać.
Wybrał i skomentował: Marek Muciek
Sprostowanie: Autorem Kroniki w numerze 4/2014
był Paweł Z. Grochowalski. Przepraszamy Autora
i Czytelników za omyłkowy podpis.

5/2014

Urania

7

W archiwum
Zbigniewa Wasiutyńskiego

Pierwsza
Urania
Jarosław Włodarczyk
Czytelnicy dzisiejszej „Uranii” mogą wreszcie przyjrzeć się jej
protoplastce: udało się odnaleźć dwa z czterech numerów,
składających się na niemal mityczny rocznik 1920.

P

isząc jesienią 1816 roku sonet,
John Keats w taki sposób wyraził swoje odczucia: Then felt
I like some watcher of the skies,
/ When a new planet swims into his
ken. Angielski romantyk nawiązywał
do odkrycia Urana, wydarzenia wciąż
żywego w umysłach tamtej epoki, ale
tym razem ów niezwykły stan ducha
zawdzięczał nie ciału niebieskiemu,
lecz „pierwszemu zajrzeniu do Homera
w przekładzie Chapmana”. Mnie przypadł w udziale nieco inny, choć także
niepozbawiony emocji, rzut oka na słowo drukowane, które nieoczekiwanie
wychynęło z niebytu. Trafiły bowiem
w moje ręce dwa numery „Uranii”
z roku 1920, a zatem czasopisma, które
użyczyło swojego tytułu powołanemu
dwa lata później do życia (i istniejącemu po dziś dzień) organowi Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Dotąd wiadomo było tylko, że rocznik
ten istniał, brakowało jednak dostępu
do któregokolwiek z egzemplarzy.
Narodziny „Uranii” sięgają roku
1919 — skrzyknęła się wówczas
w Warszawie grupa uczniów ówczesnych gimnazjów, zainteresowanych
Skany opisanych w artykule
najstarszych numerów „Uranii” z 1920 roku zamieściliśmy
w formie plików PDF w internetowym archiwum pod adresem:
www.urania.edu.pl/archiwum.
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astronomią. To oni w październiku tego
roku powołali do życia międzyszkolne
Koło Miłośników Astronomii i podjęli
decyzję o wydawaniu własnymi siłami
kwartalnika popularyzującego naukę
o Wszechświecie i publikującego materiały przydatne przy wykonywaniu
samodzielnych obserwacji. Wszystkie
cztery numery tej pierwotnej „Uranii”
datowane były na rok 1920. Kiedy pół
wieku później jeden z założycieli KMA
i pierwszych autorów „Uranii”, Stanisław Mrozowski, wspominał tamte
czasy, nie potrafił odtworzyć zawartości czasopisma, gdyż w zawierusze wojennej stracił swoje egzemplarze. A redakcja „Uranii” z lat 70. XX wieku, bo
tam wspomnienia Mrozowskiego się
ukazały, opatrzyła to miejsce przypisem, w którym wzywała czytelników
posiadających numery z 1920 roku do
ich udostępnienia. Nie jest mi znany
wynik tego apelu, ale nic szczególnego chyba się nie wydarzyło, skoro na
łamach „Uranii” żaden materiał na ten
temat nie powstał.

R

ok 2014 przyniósł niespodziewane odkrycie. W trakcie
przejmowania przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk
spuścizny po prof. Zbigniewie Wasiutyńskim (bracie Jeremiego, sławnego
astronoma! — przyp. red.), inżynierze,
specjaliście od budowy mostów, wśród
materiałów udostępnionych przez roUrania

dzinę znalazły się numery drugi i trzeci
„Uranii” z 1920 roku. Druki należą do
pozycji niepodlegających archiwizacji,
współpracujący w tej sprawie z Archiwum PAN dr Zbigniew Tucholski
przekazał je zatem do Instytutu Historii
Nauki PAN. I tak znalazły się na moim
biurku.
Oba numery mają po 32 strony,
zostały wydrukowane z maszynopisu
techniką litograficzną w drukarni Pessisów „Saturn”, mieszczącej się przy
ul. Marszałkowskiej 91 w Warszawie.
Szata graficzna jest uboga, składają się
na nią odręcznie wykonane winieta,
nieliczne rysunki i wykresy oraz mapki nieba (po jednej w numerze), wskazujące położenia widocznych planet.
Ceny kolejnych numerów odzwierciedlają niepewność czasu wojny: zeszyt
marcowo-kwietniowo-majowy kosztował 4 marki, czerwcowo-lipcowo-sierpniowy już 7,5 marki. Stanisław
Mrozowski tak wspominał zabiegi
o sfinansowanie czasopisma:
„Trudność z wydaniem pierwszego
numeru »Uranji« wynikała z braku funduszów. Składki członków Koła były
minimalne, nasze możliwości finansowe żadne, trzeba było więc szukać
poparcia z zewnątrz. Trochę pieniędzy
zebrało się przez otwarcie z góry prenumeraty rocznej, ale główną częścią
sumy potrzebnej były datki zebrane
wśród rodzin i znajomych. A więc np.
moja babka zapisała mojego nowo narodzonego kuzyna na prenumeratora
dożywotniego, walnie się przyczyniając do wydania pierwszego numeru
»Uranji« w listopadzie 1919 r.”
Młodych zapaleńców w pracach redakcyjnych wspomagał Maksymilian
Białęcki, urzędnik pocztowy, miłośnik astronomii i posiadacz teleskopu
o średnicy 10 cm; jemu zresztą, według
Mrozowskiego, czasopismo zawdzięczało tytuł. Zainteresowanym astronomią ostatnia strona pierwszej „Uranii”
oferowała kontakty do Stanisława Kalińskiego, Jana Mergentalera i Stanisława Mrozowskiego, za każdym razem
podając zarówno warszawski adres
prywatny, jak i nazwę gimnazjum wraz
z klasą. W numerze trzecim znalazła
się też informacja: „Oprócz tego można
się zgłaszać co sobota około godz. 6-ej
na zebrania Koła Mił. Astr. w gmachu
szkoły im. Reja (parter, woźny wskaże)”. Poza tym zeszyt trzeci informował na pierwszej stronie: „Wydanie
numeru zostało przyspieszone”. Wojna
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zaburzyła zarówno działalność KMA,
jak i wydawanie czasopisma, które
ostatecznie odrodziło się pod egidą powołanego do życia w listopadzie 1921
roku Towarzystwa Miłośników Astronomii, o zasięgu już krajowym.

K

to i o czym pisał w dwóch dostępnych numerach „Uranii”
z 1920 roku? Zeszyt drugi (redaktorem odpowiedzialnym
był Białęcki) otwiera tekst Mergentalera o wulkanach na Księżycu, następnie
Stanisław Maliński pisze o „planecie
pozaneptunowej”, Białęcki zaś pyta
o możliwość istnienia życia na Marsie
(skłaniając się ku odpowiedzi twierdzącej; artykuł ten jest dokończeniem,
a zatem pierwsza część musiała ukazać się w nr. 1/1920). Blok dłuższych
tekstów zamyka opis światła zodiakalnego, autorstwa M. Niewodniczańskiego, zapewne tego, którego Mrozowski
w swoich wspomnieniach scharakteryzował tak: „młody Niewodniczański, późniejszy podróżnik”. Pozostałe
strony numery wypełniają informacje
o działalności astronomicznej i popularyzatorskiej członków KMA (odczyty
często zamieniały się w teksty opublikowane w „Uranii”), praktyczne rady
dla początkujących obserwatorów nieba (dawał je Kaliński) i kalendarzyk
astronomiczny.
Numer trzeci (przygotowany przez
„Komisję redakcyjną KMA”) znowu rozpoczyna artykuł Mergentalera,
traktujący tym razem o wpływie ciążenia powszechnego na bieg promieni
świetlnych, a zatem nawiązujący do
głośnego potwierdzenia przewidywań
ogólnej teorii względności Einsteina
z 1919 roku. Następnie Mrozowski,
w obszernym tekście, przedstawia
gwiazdy zmienne typu β Persei i β Lyrae, a M. Niewodniczański zamieszcza przekład francuskiego doniesienia
o możliwości wykorzystania „promieni

Pierwsza strona „Uranii” nr 3/1920

infra-czerwonych” w telegrafii. Dalej
odnajdujemy rubryki obecne już w numerze poprzednim. Wśród doniesień
z „życia astronomicznego” zwracają
uwagę informacje o działalności wydawniczej KMA, zainaugurowanej publikacją rozprawy Felicjana Kępińskiego z Obserwatorium Astronomicznego

Teksty wspomnieniowe
S. Kaliński, Życiorysy pisane w różnych okresach życia, archiwum rodzinne.
Kom.[itet] Red.[akcyjny], Słowo wstępne, „Urania” nr 1/1922, s. 1.
J. Mengentaler, Wspomnienie o inż. Stefanie Kalińskim, jednym z inicjatorów koła miłośników astronomii, „Urania” nr 3/1971, s. 90–91.
S. Mrozowski, Jak powstało Towarzystwo Miłośników Astronomii w 1921
roku, „Urania” nr 2/1973, s. 56–62.
L. Zajdler, 50 lat naszego Towarzystwa, „Urania” nr 2/1972, s. 34–45.
Dziękuję Pani Elżbiecie A. Pateckiej za pomoc w dotarciu do materiałów
zgromadzonych w archiwum rodzinnym.
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Urania

Uniwersytetu Warszawskiego O zaćmieniach księżycowych, z uwzględnieniem specjalnem zaćmienia księżyca
dnia 2 maja 1920 r.; o zawiązaniu się
na kwietniowym zjeździe uczonych
polskich, zorganizowanym w Warszawie przez Kasę im. Józefa Mianowskiego, Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego; i o uruchomieniu 26
kwietnia 1920 roku w Obserwatorium
Warszawskim stacji telegrafu bezprzewodowego, odbierającej sygnały z paryskiej wieży Eiffla.

A

utorów i redaktorów „Uranii”
z 1920 roku odnajdziemy na
pierwszej opublikowanej liście członków Towarzystwa
Miłośników Astronomii („Urania” r.
1, nr 3–4, s. 104–106) — wszystkich
poza M. Niewodniczańskim, którego
9

Janowi Mergentalerowi (1901–1995),
kontynującemu karierę astronoma — po
studiach warszawskich i pracy na uniwersytetach w Krakowie oraz we Lwowie — w Obserwatorium Wrocławskim.
Stał się on ważną postacią polskiej astronomii, twórcą wrocławskiej heliofizyki.
Stanisław Mrozowski (1902–1999)
studiował fizykę i matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, w 1929 roku
uzyskał doktorat, w 1933 habilitację
i do drugiej wojny światowej należał,
według Andrzeja K. Wróblewskiego,
do najczęściej publikujących i cytowanych fizyków polskich. W sierpniu 1939
roku wyjechał na stypendium do USA
i tam pozostał, pracując w różnych instytucjach badawczych i na uczelniach.
Maksymiliana Białęckiego w randze
asystenta urzędu Warszawa 1 odnajdujemy na liście pracowników poczty
i telekomunikacji w latach wojny i okupacji z adnotacją, że zginął w 1944 roku
w Gross-Rosen (nie występuje jednak
w bazie więźniów zmarłych w obozie).

F
Ostatnia strona „Uranii” nr 3/1920

tożsamości na razie nie udało się ustalić. Niewykluczone, że to ktoś z rodziny mecenasa Jana Niewodniczańskiego, jednego z tych dorosłych, którzy
pomogli młodszym kolegom założyć
TMA. Jakie były dalsze losy twórców
„Uranii”? Stanisław Kaliński (1902–
–1970) w 1925 roku ukończył astronomię na Uniwersytecie Warszawskim,
rok później zaś uzyskał dyplom inżyniera rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1927 roku objął
majątek Krzywystok na Zamojszczyźnie. Według wspomnień rodzinnych,
przy sprzyjającej pogodzie lubił wystawiać na taras domu fortepian oraz teleskop, grając, śpiewając i zerkając w niebo. W latach 1941–1943 był więziony
przez niemieckiego okupanta, uwolniony, znalazł się w Warszawie, gdzie wziął
udział w powstaniu, odnosząc w nim
10

rany. Po wojnie trafił do Wrocławia,
a kiedy w czerwcu 1948 roku powołano tam do życia Oddział Wrocławski PTMA, został jego wiceprezesem.
Funkcję prezesa powierzono wówczas

orma pierwotnej „Urani” była
najprostsza
z
możliwych,
z oczywistych powodów trudno
ją porównywać z innymi czasopismami o tematyce astronomicznej wydawanymi na świecie już od
XIX wieku. Poziom publikowanych
tekstów, pisanych przecież głównie
przez świeżo zdeklarowanych miłośników astronomii, jest godny uznania
zarówno pod względem fachowym,
jak i literackim. Melanż tych cech,
podobnie jak autorów robionego własnym sumptem czasopisma, odnajdujemy w pierwszych rocznikach „Uranii”, która zaczęła ukazywać się już
pod egidą Towarzystwa Miłośników
Astronomii. Pomysł, który narodził się
w 1919 roku, okazał się nośny.

Jarosław Włodarczyk jest historykiem
astronomii; prowadzi badania w Instytucie
Historii Nauki PAN w Warszawie, wykłada
na UMCS w Lublinie i w Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Jest
laureatem Nagrody Zonna z roku 1995 r.
Ostatnio wydał
książkę „Księżyc
w nauce i kulturze
Zachodu”.
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100 lat Uranii

Cyfrowe Archiwum Uranii

Historyczne numery z lat 60. i 70. dostępne w internecie

„Urania”

— kolejne numery w cyfrowym
archiwum

W

internetowym portalu
„Uranii” udostępniamy
nieodpłatnie zeskanowane pełne roczniki
archiwalnych numerów naszego czasopisma. Właśnie dodaliśmy kolejną
partię: numery z okresu od 1960 r. do
1979 roku oraz niedawno odnalezione
dwa unikatowe zeszyty z roku 1920,
czyli jeszcze sprzed początków oficjalnej „Uranii” (więcej na ten temat na
stronie 8). Archiwum ma adres www.
urania.edu.pl/archiwum.
„Urania” w latach 60. i 70. ubiegłego wieku to miesięcznik formatu
zeszytu szkolnego, liczący 32 strony,
z drukiem w całości czarno-białym lub
czasami z jednokolorowym paskiem
tytułowym na okładce. Podstawowy
układ zawartości numeru jest w zasadzie bardzo podobny do obecnego,
czyli najpierw dłuższe artykuły, potem
różne rozmaitości i kronika wydarzeń,
a na końcu kalendarz zjawisk na niebie. Redaktorem naczelnym „Uranii”
w latach 1959–1964 był Andrzej Wróblewski, później na długo rolę tę przejął Ludwik Zajdler.
W różnych numerach z tego okresu znajdziemy przykładowo kolejne
odcinki cyklu o budowie własnego
teleskopu amatorskiego. Co prawda
obecnie zapewne zdecydowana większość naszych Czytelników nie próbuje
budować teleskopów własnoręcznie,
tylko po prostu kupuje odpowiedni model w stosownych sklepach, ale artykuł
nadal stanowi dobry przegląd różnych
rodzajów konstrukcji teleskopów, ich
zasad działania i praw optyki.
Pierwszy numer w roku 1960 rozpoczyna się od artykułu na temat spadków meteorytów na ludzi, zwierzęta
i budynki. Z jego lektury i dołączonego
zestawienia dowiemy się, że zdarzenie z meteorytem czelabińskim z roku
2013 miało wiele poprzedników.
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W numerze 2/1960 natrafimy z kolei na tabelkę, którą zatytułowano „gęstość astronomów”, a zawiera zestawienie liczby astronomów w różnych
krajach, ale nie wszystkich pracujących w branży, a jedynie naukowców
należących do Międzynarodowej Unii
Astronomicznej (IAU), według danych
tej organizacji z 1957 r. Dodatkowo
podano przeliczenie tej liczby na milion mieszkańców. Polska, z liczbą 19
astronomów, miała wtedy „gęstość”
0,7 astronoma na milion mieszkańców. Z ciekawości sprawdziliśmy, jak
sytuacja wygląda w roku 2014. Obecnie członkami IAU jest 156 polskich
astronomów, co odpowiada 4 astronomom na milion mieszkańców. Dla porównania, w przypadku Stanów Zjednoczonych jest to 8, w Niemczech 7,
a w Czechach nawet ponad 9 astronomów na milion mieszkańców.
W „Uranii” nr 1/1969 znajdziemy
tekst, który współczesne działy promocji uczelni pewnie by wolały jak najgłębiej ukryć, gdyż wcale nie stanowi
laurki na temat studiowania astronomii. Artykuł „O kandydatach na studia
astronomiczne” zawiera przemyślenia
dotyczące kilku typowych grup kandydatów wybierających się na studia

Urania

W internecie są dostępne zeskanowane archiwalne numery naszego
czasopisma. Skanowanie zostało
dofinansowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Obecnie archiwum obejmuje komplet numerów z lat 1922–1979, publikacja kolejnych w przygotowaniu.
Cyfrowe Archiwum Uranii ma adres
www.urania.edu.pl/archiwum.

astronomiczne i próbuje uświadomić
młodzieży, iż w astronomii naukowej
niezbędna jest i fizyka, i matematyka.
Przełom lat 60. i 70. to okres historycznych wydarzeń, z lądowaniem
człowieka na Księżycu i kolejnymi
misjami księżycowymi, co oczywiście
miało przełożenie na tematykę artykułów zamieszczanych w „Uranii” — kilka z nich dotyczy badań Księżyca oraz
astronautyki.
W roku 1973 obchodzono okrągłą
500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, najsłynniejszego polskiego astronoma. Nie dziwi więc, że wiele miejsca
w numerach z tego roku i w latach poprzednich poświęcono sylwetce i dokonaniom Kopernika. W 1973 r. w Polsce
odbył się także kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej (jedyny jak
do tej pory kongres IAU w naszym kraju), co również miało swoje odzwierciedlenie w „Uranii”.
Zachęcamy do lektury artykułu pt.
„Jak powstało Towarzystwo Miłośników Astronomii w 1921 roku” z numeru
2/1973 r., który przedstawia początki istnienia jednego z obecnych wydawców
„Uranii”, czyli Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii (PTMA). Artykuł wspomnieniowy na ten temat znajdziemy także w numerze 2/1972.
Krzysztof Czart
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Powojenne odrodzenie „Uranii”
we wspomnieniach jednego z redaktorów1

Z butelczyną
do zecera…
Adam Strzałkowski
Na okładce pierwszego powojennego zeszytu „Uranii” widniała reprodukcja spalonego
podczas Powstania Warszawskiego wraz z budynkiem obserwatorium, portretu Mikołaja
Kopernika. Numer zawierał artykuły poświęcone wojennym losom polskich obserwatoriów
i wspomnienia o zmarłych podczas wojny astronomach.

Z

araz po wojnie wśród zgromadzonych w ocalonym szczęśliwie Krakowie astronomów
pojawiła się myśl wskrzeszenia
zarówno Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomii, jak i astronomicznego czasopisma popularnonaukowego
URANIA będącego jego organem. Zajęli się tym szczególnie astronomowie
dr Kazimierz Kordylewski, adiunkt
Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przeby-

wający wtedy również w Krakowie dr
Jan Gadomski, astronom z Uniwersytetu Warszawskiego.
Atmosfera była dla tych działań
szczególnie korzystna. Pojawiła się
w tym czasie idea wprowadzenia do
programów szkolnych nauczania astronomii jako osobnego przedmiotu. Stąd
też czasopismo takie jak URANIA
mogło być szczególnie pomocne. Gadomskiemu udało się uzyskać wsparcie finansowe z Wydziału Oświaty dla

Dorosłych i Wydziału Nauki Ministerstwa, umożliwiające realizację zamiaru
odrodzenia URANII. W maju 1946 r.
ukazał się jej pierwszy powojenny
numer. Dla zaznaczenia kontynuacji
przedwojennego czasopisma zaznaczono na okładce, że jest to numer 66-67
roku wydawniczego XVIII.
Na okładce pojawiła się też reprodukcja XVII wiecznego portretu Mikołaja Kopernika, spalonego przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego
wraz z gmachem Warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego.

P

ierwszym redaktorem powojennej URANII został dr Jan
Gadomski, W skład Komitetu
Redakcyjnego weszli przebywający również wtedy w Krakowie astronomowie dr Jan Mergentaler
i dr Janusz Pagaczewski.
Pierwszy powojenny numer URANII poświęcił artykuły losom wojennym polskich obserwatoriów i polskich astronomów zamieszczając
wspomnienia o zmarłych w czasie wojny dr. Mieczysławie Kowalczewskim,

Dr Jan Gadomski — pierwszy powojenny redaktor „Uranii”
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1
Niedawno („Urania” 3/2014 s. 8) opublikowaliśmy pierwszą część wspomnień Profesora
nt. odradzania się po wojnie polskich obserwatoriów. W innym miejscu bieżącego numeru,
piszemy o narodzinach „Uranii” po I wojnie
światowej. Red.

5/2014

w okresie przedwojennym redaktorze
„Uranii” i polskim „łowcy komet”
dr. Antonim Wilku. Pagaczewski napisał o odkryciu Neptuna, a Stefan
Piotrowski o świeceniu planet, którym
to zagadnieniem się wtedy zajmował,
opracowując jego teorię. Powróciła też
Urania do zamieszczania w Kronice
informacji o zdarzeniach w krajowej
astronomii i o pojawiających się w zagranicznych astronomicznych czasopismach artykułach o aktualnych problemach i osiągnięciach astronomii. Powróciła również rubryka OBSERWACJE zawierająca wyniki obserwacji
amatorskich zdarzeń astronomicznych
takich jak plamy na Słońcu, zorze polarne, zaćmienia, zmiany blasu gwiazd
zmiennych.

P

o roku 1946 nastąpił rok przerwy w wydawaniu URANII,
związanej głównie z pracami
organizacyjnymi nad wskrzeszeniem i ponownym formalnym zarejestrowaniem Towarzystwa. „Urania”
zaczyna się ukazywać ponownie —
w dalszym ciągu jako kwartalnik — od
stycznia 1948 roku. Lista prenumeratorów liczy już kilkaset nazwisk.
Zmienia się w tym czasie skład Komitetu Redakcyjnego „Uranii”. Wchodzą do niego astronomowie Stefan
Piotrowski i Władysław Tęcza.
W roku 1950 dr Stefan Piotrowski
obejmuje tekę naczelnego redaktora.
„Urania” z kwartalnika staje się
w lipcu 1950 r. dwumiesięcznikiem,
a od stycznia 1952 r. miesięcznikiem.
Dla ułatwienia pracy amatorom obserwacji zamieszcza kalendarzyk zjawisk

Pierwszy zeszyt „Uranii” po wojnie ukazał się w maju 1946 r. z kolejnym numerem 66-67

astronomicznych, a także wskazówki
dla obserwatorów i konstruktorów narzędzi obserwacyjnych.

zumienia różnych problemów dotyczących struktury i ewolucji różnych
obiektów astronomicznych. Z rozwo-

Pojawiła się w tym czasie idea
wprowadzenia do programów
szkolnych nauczania astronomii
jako osobnego przedmiotu. Stąd też
czasopismo takie jak URANIA mogło
być szczególnie pomocne.

W latach 1950–1955 redaktorem „Uranii”
był dr Stefan Piotrowski
5/2014

A

były to czasy dla rozwoju
astronomii niezwykle ciekawe. Z rozwojem radioastronomii otworzyło się
nowe okno na Wszechświat. Postępy
w fizyce, zwłaszcza jądrowej i fizyce
cząstek stworzyły podstawę do zroUrania

jem zwłaszcza elektroniki pojawiają
się nowe możliwości i metody obserwacyjne. Komputery stwarzają nowe
warunki dla rejestracji i obróbki danych obserwacyjnych, a także obliczeń
numerycznych w opracowywanych
modelach i teoriach. Rozwój napędu
13

rakietowego zarysowuje możliwość
podróży poza obszar atmosfery Ziemi
i uniknięcia w obserwacjach jej zakłócających wpływów. W wyniku przeprowadzanych tymi nowymi metodami
obserwacji pojawiają się nowe obiekty
astronomiczne w postaci pulsarów,
kwazarów, magnetarów czy czarnych
dziur. Te nowe wyniki umożliwiają
nowe naukowe spojrzenie na Wszechświat i jego ewolucję.
Dla czasopisma w rodzaju „Uranii” oznaczało to wielki benefis. Rosło
zainteresowanie tymi zagadnieniami
w społeczeństwie, rosła liczba członków PTMA, powiększała się liczba
czytelników „Uranii”. Do redakcji
zachodzili ludzie zainteresowani tymi
zagadnieniami, wśród których można
było znaleźć potencjalnych autorów
artykułów. Zachodził też do nas czasem Stanisław Lem, konsultując swe
pomysły opowieści fantastycznych.

W

tym czasie współpracowałem bardzo blisko
naukowo i przyjaźniłem
się z nowym redaktorem „Uranii” Stefanem Piotrowskim.
Starałem się też mu pomagać w jego
pracach redakcyjnych. A wtedy przed
ponad pół wiekiem inaczej wyglądała
praca redaktora. Oczywiście podobnie
jak teraz zaczynała się od wymyślania tematów planowanych artykułów,
wynajdywania potencjalnych autorów,
namawiania ich do pisania i naciskania w przypadku opóźnień obiecanych
terminów. Potem po nadesłaniu tekstów zaczynało się ich czytanie, poprawianie… niekiedy nawet błędów
ortograficznych. Tak to odbywa się
i teraz.
Ale dalsza część pracy redaktora była zupełnie inna, związana
z odmienną wtedy techniką druku.

Składy kolejnych redakcji „Uranii” w latach 1946–1948, 1948–1949, 1950–1955, 1955–
–1956 i 1956–1957

Rosło zainteresowanie tymi
zagadnieniami w społeczeństwie,
powiększała się liczba czytelników
„Uranii”. Do redakcji zachodzili
ludzie zainteresowani tymi
zagadnieniami, a wśród nich Stanisław
Lem, konsultując swe pomysły
fantastycznych opowieści.
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„Urania” w tym czasie drukowano
w Drukarni Związkowej przy ul. Mikołajskiej w Krakowie.
Była to stara, znana drukarnia krakowska powstała jeszcze przy końcu
XIX wieku, ceniona szczególnie przez
krakowskie uczelnie i PAU. Ja spotykałem tam jeszcze starego zecera,
który przed wojną, nie znając języka
arabskiego, składał — i to bezbłędnie!
— teksty arabskie dla mego kuzyna
orientalisty prof. Tadeusza Kowalskiego publikowane w wydawnictwach PAU.
5/2014

Z

aangażowanie redaktora w te
prace drukarskie zaczynało
się od przygotowania ilustracji, dobrania ich formatu
i zamówienia klisz w zakładzie cynkograficznym znajdującym się poza
drukarnią. Tymczasem zecerzy w drukarni składali tekst na linotypach. Gdy
odbitki szczotkowe z klisz z ilustracjami i z tekstu dotarły do rąk redaktora,
musiał on przeprowadzić pierwszą korektę, a następnie za pomocą nożyczek
i kleju sporządzić makietę numeru. Należało zdecydować o kolejności artykułów, rozmieścić w tekście ilustracje,
ustalić w przypadku małych obrazków,
czy i jak je obskładać, czyli — jak to
mówili zecerzy — „oblać” tekstem.
Ot, taka zabawa w wycinanki! Potem
redaktor dużą część dnia musiał spędzić w drukarni przy łamaniu numeru.
Było to konieczne, aby w przypadku
jakichś nieprzewidzianych trudności
technicznych podjąć na miejscu merytoryczną decyzję. Muszę powiedzieć,
że lubiłem tę robotę i chętnie wyręczałem w niej Piotrowskiego, co przydało

Przez wiele lat „Urania” była drukowana w Drukarni Związkowej w Krakowie przy ul. Mikołajskiej

bierał czcionki z kaszty i zestawiał je
w linijki tekstu. Łamanie tekstu było
w drukarni uroczystością, na którą zjawiałem się z butelczyną!

Lubiłem tę robotę i chętnie
wyręczałem w niej Piotrowskiego,
co przydało mi się potem, gdy sam
zostałem samodzielnym redaktorem
„Uranii”.
mi się potem, gdy sam zostałem samodzielnym redaktorem „Uranii”. Zafascynowany patrzyłem jak metrampaż,
czyli zecer dokonujący łamania tekstu,
składał ręcznie kawałki tekstu oblewające ilustracje. Błyskawicznie po-

P

otem jeszcze ostatnia korekta już złamanego tekstu i…
nie!, nie to, co Państwo myślą!
Wcale jeszcze nie można było
drukować! Działała wtedy cenzura,
której do akceptacji należało przedło-

Autor artykułu ze Stefanem Piotrowskim nad tekstami „Uranii”
5/2014
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żyć gotowy już do druku skład. Interwencje cenzury były niekiedy irytujące, ale czasem i zabawne.
Kiedyś Eustachy Białoborski w artykule o pracy gen. Józefa Bema o rakietach zacytował jej pełny tytuł:
Doświadczenia nad rakietami
zapalającymi, typu Congreve,
zebrane do roku 1819
w Królewskiej Polskiej Artylerii
i przekazane do wiadomości Jego
Cesarskiej Wysokości Wielkiego
Księcia Konstantego Naczelnego
Wodza wszystkich Królewskich
Polskich Wojsk, przez Józefa
Bema
Cenzorowi Wielki Książę Konstanty
zbyt się kojarzył z aktualnym wodzem
Wojsk Polski Ludowej Konstantym
Rokossowskim i nie chciał nam tego
cytatu puścić. Kontakty z cenzurą
zostawialiśmy sekretarzowi redakcji dr. Strzemboszowi, jak większość
Strzemboszów w historii noszącemu imię Tomasz. Był on prawnikiem
i jakoś dawał sobie radę z cenzorem.
I w tym przypadku też go przekonał.
Specjalistą od „robienia w konia”
cenzora był prof. Michał Kamieński,
znakomity badacz komet, częsty autor
w „Uranii”. W swoim artykule o powrotach komety Halleya napisał zdanie: Wiadomo, że patriarcha Abraham
był współczesny królowi Hammurabiemu. I zacytował: W.J. Awdiejew:
Istoria drewniewo Wostoka 2.
2

Historia Starożytnego Wschodu.
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W żadnym wydawnictwie radzieckim nie można było pisać o postaciach
biblijnych jako historycznych, zapytałem więc Profesora zdumiony:
— Panie Profesorze, czy naprawdę
Awdiejew napisał o patriarsze Abrahamie?
— Oczywiście, nie! — padła odpowiedź — napisał o Hammurabim.
Ale z cenzorem nie było już kłopotów, gdy zacytowany był uczony radziecki.

T

radycją „Uranii” była staranna
korekta tekstów. Korektę czytało zwykle kilka osób. Przedostatnim był dr Strzembosz,
szczególnie wyczulony na błędy językowe. Mawiał, że mało rzeczy w życiu
irytowało go więcej niż to, gdy ktoś

gaczewski. Miał tę
właściwość, że zawsze potrafił jeszcze dostrzec błędy
w już — wydawałoby się — starannie
wyczyszczonym
tekście.
W roku 1954
Stefan Piotrowski
przeniósł się do
Warszawy.
Jeszcze przez pół roku
zastępowałem go
w redakcji „Uranii”
w Krakowie. Gdy
jednak
wydawanie „Uranii” objęło
Państwowe
Wydawnictwo Nauko-

Prof. Michał Kamieński był autorem artykułów o kometach w „Uranii”

Gdy potem wyjeżdżałem na dłuższy
pobyt za granicę, a redakcję
obejmował po mnie Andrzej Kajetan
Wróblewski z Warszawy, przesłałem
mu list z radami. Najważniejszą z tych
rad było, aby sam nie przestał pisywać
do „Uranii”.

R

edagowanie z Warszawy drukowaną w Krakowie „Uranią”
było jednak przy ówczesnej
organizacji druku bardzo niewygodne i po roku Redakcja wróciła
do Krakowa, a ja objąłem od stycznia
1956 r. funkcję redaktora.
W tym okresie znacznie już jednak mniej zajmowałem się w mojej
pracy naukowej astronomią, a więcej
fizyką jądrową. Powstawały instytuty,
w których organizację byłem mocno zaangażowany. Uchyliła się już
mówił — a jeszcze nie daj Boże pisał! we, zdecydowano przenieść redakcję w tym czasie nieco „żelazna kurty— „we wojnę, we Warszawie”. Ale jako do Warszawy i tekę redaktora naczel- na”, co można było wykorzystać dla
ostatni robił tradycyjnie korektę dr Pa- nego przejął dr Konrad Rudnicki.
odbycia staży zagranicznych. Po roku
postanowiłem zrezygnować z redagowania
„Uranii”.
Przed okresem mojego redaktorowania
sam dużo pisywałem
do „Uranii”. Zamieszczałem dłuższe artykuły, pisałem notatki do
Kroniki relacjonujące
osiągnięcia publikowane w naukowych czasopismach za granicą.
Potem, gdy zostałem
samodzielnym redaktorem, jakoś przestałem.
Uważałem zapewne, że
mnie samemu jako redaktorowi nie wypada
zapełniać szpalt redagowanego czasopisma
swymi
artykułami.
Gdy potem wyjeżdżałem na dłuższy pobyt
Dr Janusz Pagaczewski był przez szereg lat czynnym członkiem komitetu redakcyjnego i autorem „Uranii”
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Fot. Andrzej Kobos

za granicę, a redakcję obejmował po
mnie Andrzej Kajetan Wróblewski
z Warszawy, przesłałem mu list z ra-

Dr Konrad Rudnicki objął w roku 1955 funkcję redaktora „Uranii”

dami. Niedawno przypominał mi, że
najważniejszą z tych rad było, aby
sam nie przestał pisywać do „Uranii”.
Uważałem to za swój błąd. I muszę
przyznać, że mój następca do tej rady
się zastosował.

Profesor Adam Strzałkowski, z racji talentu, szerokich zainteresowań i… wieku (rocznik 1923!) to uczony o jednym z najbardziej bogatych i niezwykłych
życiorysów naukowych. Swoją zwieńczoną profesurą karierę na Uniwersytecie
Jagiellońskim rozpoczynał w obserwatorium astronomicznym jako asystent
Tadeusza Banachiewicza. Będąc jednym z ojców polskiej radioastronomii
(„Postępy Astronomii” 1954, t. II, s. 148––150) i redaktorem naczelnym „Uranii” (1956–1957) odcisnął piętno na pełnym tytule dzisiejszego dwumiesięcznika. Później, jako najbliższy współpracownik Henryka Niewodniczańskiego,
kontynuuje karierę głównie jako fizyk jądrowy. Autor znanych podręczników
akademickich i niestrudzony popularyzator astronomii, fizyki i historii nauki.
„Urania” dziękuje swojemu Mistrzowi za życzliwe słowo, pamięć i artykuły!

Prenumerata sponsorowana dla szkół!
50% taniej – tylko 30 zł !
od
od1920
1922 roku!
roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
oferują dotację na prenumeratę
dwumiesięcznika

® specjalne materiały dla młodzieży
oraz nauczycieli fizyki, geografii,
informatyki i przyrody
® informacje o regionalnych i ogólnopolskich
konkursach i stypendiach dla uczniów
® artykuły dydaktyczne doświadczonych
pedagogów
® osiągnięcia szkolnych kół astronomicznych
® rozwiązania zadań
z Olimpiady Astronomicznej

dla bibliotek szkolnych
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® najlepsze prace z Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Seminarium
Astronomicznego

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy:
www.urania.edu.pl
Urania
Informacje: urania@urania.edu.pl, tel. 698 55 61 61
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Czym nas zaskakują drobne galaktyki?
Kilka zespołów badawczych zajmujących
się galaktykami karłowatymi opublikowało w Nature artykuły opisujące najnowsze wyniki swoich prac. Okazuje się,
iż małe galaktyki wydają się grupować
w pobliżu pewnej płaszczyzny, a pochłanianiem mniejszych galaktyk przez większe być może sterują procesy, których
obecne modele ewolucji galaktyk jeszcze
nie uwzględniają.
Galaktyki, zwłaszcza te drobne, kryją
jak na razie sporo tajemnic. Są niezbyt
wielkie, stąd ich obserwacja nie jest łatwa. W praktyce dokładnie można badać
tylko te najbliższe. Do tego, jako satelity
wielkich galaktyk, mają bardzo obszerne
orbity i nie da się obserwować ich ruchu,
oczywiście z wyjątkiem prędkości radialnej, mierzonej dzięki zjawisku Dopplera.
Niestety dostarcza ono jedynie składową
prędkości wzdłuż linii widzenia. W sumie
problemów sporo. Jednak coś wiemy
i w szczególności większe galaktyki wydają się powstawać w wyniku zlewania
się mniejszych. Te już nieco większe pochłaniają, czyli jak to się mówi „kanibalizują”, te mniejsze. Kanibalizacja zachodzi
w sposób przypadkowy, bo każdy „incydent” przebiega niezależnie — po prostu
drobne galaktyki tworzą się mniej lub bardziej niezależnie, a tym samym niezależnie od siebie ulegają kanibalizacji.

Rys. 1. Rysunek galaktyki Andromeda II widzianej od strony jej bieguna. Punktami zaznaczono gwiazdy należące do „chłodnego
pierścienia”. Artystyczna wizja (Magdalena
Kuczyńska-Szymik) na podstawie rysunku zamieszczonego w pracy N.C Amorisco

Z oczywistych względów najłatwiej
uzyskać informacje o kanibalizacji w odniesieniu do najbliższych galaktyk. W ich
przypadku można zmierzyć prędkości poszczególnych gwiazd i dzięki temu zidentyfikować związki między tymi prędkościami. Mówiąc prosto — stwierdzić, że jakaś
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grupa gwiazd okazuje się posiadać na stycznia 2013 r.) praca dotycząca takich
tyle skorelowane prędkości, by uznać, że struktur spowodowała spory hałas w polstanowią one pozostałość po niedawno skich mediach (może i nie tylko w pol„połkniętej” galaktyce. W Drodze Mlecz- skich; autor nie próbował tego sprawdzić).
nej stwierdzono pewną ilość takich strug Sensacją była nie tyle zawartość merytogwiazd, potwierdzając zjawisko kaniba- ryczna artykułu (tą, jak się zdaje, dzienlizacji w odniesieniu do współczesnych nikarze byli umiarkowanie zainteresowai bardzo dużych galaktyk. Nierozwiązany ni), ale osobą jednego z autorów tekstu,
był jednak problem, czy w małych galak- konkretnie Neila G. Ibaty. Powodem była
tykach jest podobnie. Z początkiem 2014 afiliacja — liceum w Strasburgu, a wsporoku N.C. Amorisco, N.W. Evans i G. van mniany Neil G. Ibata jest uczniem tego lide Ven (Nature v. 507 s. 335) donieśli ceum. Pisano więc o „genialnym uczniu”.
o zidentyfikowaniu takiej strugi w kar- Obejrzenie artykułu powodowało jednak
łowatej galaktyce Andromeda II (And II). szybkie uspokojenie. Artykuł był podpisaWspomniana galaktyka, jak na karłowatą, ny przez szesnastu autorów, a liderem,
jest dość spora. W świetle widzialnym ma czyli pierwszym autorem, jest Rodrigo A.
jasność 9,4×106 jasności Słońca i pro- Ibata z filiacją w typowej naukowej inmień półświatła (czyli promień, wewnątrz stytucji (obserwatorium w Strasburgu).
którego zawarta jest połowa jasności ga- A więc jakieś rodzinne powiązania, jak
laktyki) wynoszący 1,2 kpc. Jako satelita się wydaje, ojciec i syn. Sam artykuł jest
M 31, jest dość bliska, bo 650 kpc od nas jednak interesujący. Dotyczy galaktyk
(i 185 kpc od centrum M 31). Dlatego karłowatych obiegających M 31. Konmożna uzyskać widma znajdujących się kretnie autorzy pracy donoszą o istniew niej jasnych gwiazd. Autorzy wyselek- niu olbrzymiej struktury o promieniu pocjonowali 632 gwiazdy należące z dużym nad 200 kpc (rozciągłość około 400 kpc
prawdopodobieństwem (powyżej 85% wzdłuż linii widzenia i 300 kpc w kierunszans, że nie są „intruzami” w sensie ku północ-południe) i grubości mniej niż
przypisu 1) do tej galaktyki. Wśród nich 14 kpc. Strukturę tę tworzy kilkanaście
stwierdzono grupę wyjątkowo „chłodnych galaktyk karłowatych obiegających M 31.
kinematycznie” (czyli mających niską Aby zidentyfikować tę strukturę, autorzy
dyspersję prędkości). Gwiazdy te leżą wzięli pod uwagę prędkość radialną uzyw odległości od 0,9 do 1,7 kiloparseka skaną ze zjawiska Dopplera (przesunięod centrum macierzystej galaktyki i obej- cie linii widmowych), odległość na sferze
mują około ¾ tego obwodu galaktyki. Jak i odległość od Ziemi uzyskaną dzięki
się nietrudno domyśleć, sugeruje to po- pomiarom jasności czerwonych olbrzyzostałość po galaktyce „połkniętej” przez mów. Oczywiście, aby coś z tych niekomAnd II. Może niezupełnie połkniętej — zi- pletnych danych (tylko jedna składowa
dentyfikowany strumień gwiazd odpowia- prędkości) uzyskać, trzeba było „wrzucić”
da za jedną dziesiątą jasności galaktyki, jakieś założenia. Konkretnie użyto tzw.
można więc sądzić, że połączyły się ga- analizy bayesowskiej (analizy statystyczlaktyki o zbliżonej wielkości. Dodatkowo nej opartej na twierdzeniu Bayesa o praw„chłodna” i „ciepła”
populacja nie wykazują
większych
różnic w rotacji wokół centrum, czyli
system jest dobrze
„wyrelaksowany”, co
wskazuje, że zlanie
się galaktyk nastąpiło dość dawno, rzędu 3 mld lat temu.
Wydawałoby się,
że obraz ewolucji
polegającej na zlewaniu się i tworzeniu coraz większych
galaktyk staje się Rys. 2. Wizja artystyczna (M. Kuczyńska-Szymik) układu galaktyk
coraz bardziej kla- karłowatych opisanych w pracy R. Ibaty ze stycznia 2013 r. Uwidoczrowny. Jednak nie- niono Drogę Mleczną i M 31 oraz obiegające je galaktyki karłowakoniecznie. Przeszło te. Skala liniowa nie jest zachowana. Kierunki obiegu zaznaczono
rok temu (Nature z 3 strzałkami i fragmentami symbolicznych orbit
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przeczytane w
dopodobieństwie warunkowym). W wyniku tych analiz stwierdzono z wysokim
prawdopodobieństwem, że około połowa
analizowanych galaktyk karłowatych obiegających Andromedę (13 na 27 obiektów)
porusza się w sposób skorelowany i w jednej płaszczyźnie. Galaktyki znajdujące się
na północ od M 31 mają prędkość skierowaną „od nas”, a te na południe mają
prędkości skierowane w kierunku Drogi
Mlecznej. Oczywiście chodzi o prędkości
wokół M 31. Jak twierdzą autorzy, prawdopodobieństwo istnienia tej płaskiej struktury (pamiętajmy o statystycznym charakterze rozumowania) wynosi 99,998%.
Również nasza Galaktyka znajduje się
we wspomnianej płaszczyźnie, a jej biegun jest niemal prostopadły do osi obrotu
omawianej struktury i linii łączącej Drogę
Mleczną z M 31 (kąt 81°). Dysk M 31
jest wprawdzie nachylony o około 50° do
płaszczyzny wyznaczonej przez rotujące
galaktyki, jednak ruch gwiazd w M 31 obywa się w tym samym kierunku co ruch jej
karłowatych satelitów.
Omawiana praca została opublikowana przeszło półtora roku temu, a sama
rzecz nie jest nowa (Lynden-Bell sugerował podobną strukturę wokół Mlecznej
Drogi już w 1976 r.!), jednak wspomniany
zespół autorski, z panami Ibata na czele, pracuje nadal i w końcu lipca 2014 r.
ukazała się praca o korelacji prędkości
galaktyk satelitarnych (Nature v. 511
s. 563). Tym razem autorów jest tylko
czterech, jednak kolejność znów nie jest
alfabetyczna, a listę otwiera Neil G. Ibata
z tą samą licealną afiliacją! Praca dotyczy
„bliskiego Wszechświata”, do przesunięcia ku czerwieni z = 0,05. Strategia
znajdowania „wyróżnionych płaszczyzn”
tym razem polegała na poszukaniu wokół
dużej galaktyki par galaktyk satelitarnych
leżących po przeciwnych stronach i mają-

Zjawisko Dopplera, inaczej efekt Dopplera, polega na różnicy częstotliwości
fali wysyłanej przez źródło, a rejestrowanej przez obserwatora, który porusza
się względem źródła. W obserwacjach uwidacznia się to przesuwaniem linii
widmowych w stronę fal o niższej częstotliwości — fal dłuższych (w stronę
kolor czerwonego), w przypadku gdy obiekt oddala się od nas, albo w stronę
fal o wyższej częstotliwości — fal krótszych (w stronę koloru niebieskiego).
Warto sobie uświadomić, że przesunięcie linii widmowej może wynikać
z trzech zupełnie różnych zjawisk, jakimi są zjawiska grawitacyjne, kosmologiczne i dopplerowskie. Mierzone przesunięcie jest sumą tych zjawisk.
Dlatego gwiazda mająca przesunięcie identyczne jak galaktyka, na tle której
jest widoczna, może być „intruzem”, gwiazdą z naszej Galaktyki na tyle
„złośliwą”, że suma przesunięć jest taka sama, jak to zachodzi dla gwiazd
tej galaktyki. Aby jeszcze powiększyć zamieszanie, zjawisko Dopplera ma
zupełnie inne własności dla fal akustycznych i elektromagnetycznych, będąc
w praktyce zupełnie różnymi zjawiskami. To ostatnie stanowi zasadniczą
trudność przy próbie zrozumienia doświadczenia Michelsona-Morleya,
a w konsekwencji Szczególnej Teorii Względności.
cych przeciwnie skierowane prędkości radialne (antykorelacja). Na wstępie skorzystano z symulacji o nazwie Millenium II,
reprezentującej, jak twierdzą autorzy pracy, naszą najlepsza wiedzę o powstawaniu galaktyk w ramach dość powszechnie
przyjmowanego modelu ΛCDM (stała
kosmologiczna i zimna ciemna materia).
Jak to było do przewidzenia, ilość wygenerowanych w modelu par galaktyk mających prędkości skierowane w tą samą
(korelacja) i w przeciwną (antykorelacja)
stronę była równa. W celu porównania
tego z rzeczywistością, autorzy najpierw
wyselekcjonowali galaktyki będące „gospodarzami” grup — najjaśniejsze galaktyki w promieniu 500 kpc. To wokół nich
mogłyby się obracać te mniejsze. Ograniczono się do galaktyk o przesunięciu ku
czerwieni mniejszym od 0,05, gdyż powyżej tej odległości można zidentyfikować
jedynie nieliczne, z natury rzeczy niezbyt
jasne galaktyki satelitarne. Dla uniknięcia zafałszowania statystyki usunięto ga-

Rys. 3. Selekcja par galaktyk opisana w pracy w Nature z lipca 2014 r. (v. 511 str. 563).
Czarnymi kółkami i oznaczeniami S1 S2 zaznaczono galaktyki karłowate, a elipsą i literą G
galaktykę, wokół której może zachodzić obrót. Kąt α określa ilość antykorelacji. Rys. M. Kuczyńska-Szymik
5/2014
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laktyki zbyt bliskie (z mniejsze od 0,002)
i mające prędkość radialną określoną
zbyt nieprecyzyjnie (niepewność większa
od 25 km/s). W sumie w Sloan Digital
Sky Survey autorzy znaleźli 380 układów
galaktyk. Kwestia, które satelity uznać
za leżące po przeciwnej stronie, zależy
od kąta α, w jakim leżą (zob. rys. 1). Dla
α = 8° znaleziono 22 pary, przy czym
antykorelacja ruchu dotyczyła 20 z nich.
Według autorów odpowiada to prawdopodobieństwu większemu niż 99,994%
(powtarzająca się wartość nie powinna
dziwić — to po prostu „cztery sigma”) pozostawania tych par w płaszczyźnie. Dla
większych kątów oczywiście par jest więcej (zob. rys. 3), ale wśród nich antykorelacje rzadsze. Z analizy korelacji w funkcji
kąta α autorzy wnioskują, że około 60%
galaktyk satelitarnych tworzy podobne do
tych stwierdzonych w Drodze Mlecznej
i M 31 układów współpłaszczyznowych.
Dodatkowo, znowu w analogii do wspomnianego powyżej pozostawania w takiej
płaszczyźnie Mlecznej Drogi, płaszczyzny
grupowania się galaktyk satelitarnych
wydają się leżeć w obszarach o większej
gęstości galaktyk. I to też nie jest zupełnie nowe, bowiem R.B. Tully (Nature z 3
stycznia 2013 r., s. 31), omawiając wcześniejszą pracę Ibaty, stwierdza, że płaszczyzny grupowania się galaktyk satelitarnych leżą w powierzchniach, w których
mamy do czynienia z większą gęstością
galaktyk. Biorąc pod uwagę, że w miarę
powszechnie przyjmowany model takiej
własności nie przewiduje, możliwe, że natrafiono na coś bardzo istotnego — możliwe, że galaktyki powstały w jakiś skorelowany ze sobą sposób. Czy to prawda,
pokaże czas. Jeżeli tak, to… młody pan
Ibata może rzeczywiście zapisać się w historii astronomii.
Jerzy Kuczyński
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Jak powstał BRITE

Mali
podglądacze
olbrzymów
Sławomir Ruciński

Od sierpnia 2014 r. są już w komplecie na orbicie — flotylla 5 nanosatelitów, o wspólnej nazwie
BRITE, każdy z 3-cm teleskopem na pokładzie, są wśród nich dwa polskie — Lem i Heweliusz.
Złośliwi mówią: jaki kraj, taki teleskop kosmiczny. Ale to niewczesny żart. Najjaśniejsze gwiazdy
na niebie są akurat poza zasięgiem Teleskopu Hubble‘a i teleskopów naziemnych — wielkich,
i małych. Są po prostu zbyt jasne, „wysycając” fotonami detektory. Paradoksalnie, gwiazdy,
które nawet w mieście widać gołym okiem, należą do najtrudniejszych obiektów do obserwacji.
Większość nie jest systematycznie monitorowana. A najjaśniejsze gwiazdy nieba są jednocześnie
jednymi z najważniejszych obiektów dla ewolucji Wszechświata, bo to jedyne fabryki wszystkich
pierwiastków poza wodorem i helem.
Konstelacja BRITE nie zaistniała nagle. Powstanie jej poprzedziły lata
przygotowań, przemyśleń, szczegółowo przygotowywanych osiągnięć i bardzo wielu niepowodzeń.

Niemal prehistoria: MOST
Zanim omówię początki, muszę
podkreślić, że gdyby nie doszło do satelity MOST, nie byłoby zapewne BRITE. Muszę więc opisać, choć krótko,
tego pierwszego satelitę, który w lipcu 2014 r. przekroczył 11 lat nieprzerwanego funkcjonowania, przynosząc
dane fotometryczne o bardzo wysokiej
precyzji dla jasnych gwiazd. Przez ten
czas był skierowny przez długie okresy
czasu (typowo kilka tygodni) na pojedyncze pola z wybranymi głównymi
obiektami, obserwując przy okazji
ponad 2000 innych gwiazd, z przecyzją sięgającą 10–5 mierzonego sygnału. Więcej można znaleźć w artykule
w „Uranii” 4/2008, s. 148 lub na stronie
http://most.astro.ubc.ca/.
22

A więc o początkach… W latach
1996–1997 pracowałem w Institute for Space and Terrestrial Science
w Toronto. Instytut ten istniał przez 10
lat, 1987–1997 (gdy podjąłem w nim
pracę, myślałem, że będzie istniał
o wiele, wiele dłużej) i był związany
organizacyjnie z York University. Był
hojnie utrzymywany przez prowincję
Ontario, ale w 1996 r. nagle pojawiły
się problemy z jego dalszym finansowaniem. W tym samym roku, nowo
utworzona Canadian Space Agency
ogłosiła zainteresowanie projektami
małych przedsięwzięć rakietowych
lub satelitarnych, skierowanych na zastosowania naukowe. W grę wchodziły kilkukrotne starty rakiet do sondowania górnych warstw atmosfery albo
— co było traktowane jako coś raczej
ekstrawaganckiego — jeden mały satelita naukowy. Tak doszło do satelity
MOST…
Kanadyjska Agencja Kosmiczna
(CSA) została utworzona głównie po
Urania

to, aby finansować i ułatwiać udział
kanadyjskich firm w budowie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Choć
czasami usiłuje funkcjonować trochę
jak NASA, jednak jej budżet nie skaluje się zgodnie z potencjałami ekonomicznymi Kanady i USA jak 1:10, ale
raczej jak 1:100. Wydatki na naukę są
o wiele mniejsze; naukowcy mają działać według znanej i szeroko stosowanej
nie tylko w Kanadzie dewizy „lepiej za
mniej”.
MOST zaistniał dzięki mojej doskonałej współpracy z dr. inż. Kieranem Carroll, który pracował wówczas w UTIAS (University of Toronto
Institute for Aerospace Studies). Ja
myślałem o astronomii, Kieran o możliwościach technicznej realizacji małego satelity. Kieran nauczył mnie
wielu rzeczy związanych z orbitami,
zwłaszcza słoneczno-synchronicznymi, a jego specjalnością były systemy
stabilizacji satelitów. A dla satelitów
astronomicznych stabilizacja jest ko5/2014

niecznością. Z drugiej jednak strony
nie ma lepszych obiektów do testowania stabilizacji jak punktowe gwiazdy!
Najwcześniejsze generacje satelitów,
począwszy od lat 70. poprzedniego
wieku, nie radziły sobie z 3-osiową
stabilizacją i sukcesem było uzyskanie
dokładności pozycji na poziomie minut kątowych. Najczęściej stosowano
skanowanie nieba przez wirujące satelity (w ten sposób jeden kierunek jest
znany idealnie), z późniejszym odtwarzaniem pozycji, gdzie satelita patrzył
w danej chwili. W pełni 3-osiowo stabilizowane satelity, takie jak Teleskop
Hubble‘a, radziły sobie ze stabilizacją
przez… duże rozmiary, bo im większy
rozmiar i masa, tym większa bezwładność i większa naturalna stabilność.
Dla MOST-a, który przybrał wymiary dużej walizy (65×65×25 cm), przy
masie 65 kg, ocenialiśmy, że sukcesem
będzie stabilizacja na poziomie 15".
Po wystrzeleniu w lipcu 2003 r., inżynierowie cały czas usprawniali programy pokładowe, osiągając po kilku
latach doświadczeń niespodziewanie
dobrą precyzję 1,5". Na szczęście
komputery pokładowe, a zwłaszcza
miniaturowy system kół reakcyjnych
zaprojektowanych i produkowanych
w Toronto przekroczył nasze oczekiwania pod każdym względem. A więc
wysoka stabilność małych satelitów
jest możliwa!
MOST nie tylko był doskonałą
„platformą” do wykazania znaczenia
stabilizacji małych satelitów, ale też
znakomitym przykładem współpracy
wielu naukowców. Zespół realizacji
MOST-a podzielił się na konstruktorów samego satelity w UTIAS i w firmie Dynacon w Toronto oraz na zespół
w prowadzony przez prof. Jaymie
Matthewsa w University of British
Columbia w Vancouver, który budował teleskop i system detekcyjny.
Tam też zajęto się organizacją strony
naukowej. Utworzony w 2003 r. zespół naukowy obejmował Kanadę „od
oceanu do oceanu” i współpracowników w Austrii. Utworzyli go: Jaymie
Matthews (kierownik; Vancouver),
Sławomir Ruciński (Toronto), Tomy
Moffat (Montreal), David Guenther
(Halifax), Werner Weiss (Wiedeń),
Dimitar Sasselov (Harvard), Rainer
Kuschnig (Wiedeń). Dwa lata temu
prof. Gordon Walker, który bardzo
zasłużył się w projektowaniu systemu
optycznego, ustąpił i jego miejsce za5/2014

Modele satelitów BRITE w skali 1:1 wiszące w hallu Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wiedeńskiego. (źródło: prof. Werner Weiss, Wiedeń; www.brite-constellation.at)

Orbity słoneczno-synchroniczne (sun-synchronous) stały się bardzo
popularne w latach 1990., gdy precyzja umieszczania satelitów na orbicie
umożliwiła zapewnienie odpowiedniej kombinacji stosunkowo wysokiej orbity (typowo 650–850 km) z jej nieco pozabiegunowym (typowo 95°) nachyleniem do osi obrotu Ziemi.
Elipsoidalny kształt Ziemi i jej potencjału grawitacyjnego powoduje precesję orbit satelitarnych. Na niskiej orbicie tempo precesji jest zwykle szybkie. Dla przykładu, dla orbity Teleskopu Hubble‘a okres precesji wynosi
35 dni. Przez odpowiedni dobór nachylenia orbity i jej wysokości istnieje
możliwość uzyskania precesji orbity w bardzo powolnym tempie 1 obrotu na
rok. Dobierając na dodatek moment umieszczenia satelity na orbicie, można
tak ją ustawić, aby zawsze nad danym punktem Ziemi satelita przelatywał
o tej samej lokalnej porze dnia. Szczególnie popularne orbity słoneczno-synchroniczne to tzw. „orbity 10:30” (chodzi tu o godzinę), które statystycznie zapewniają najmniej zachmurzenia, gdy satelita patrzy w dół na Ziemię
w godzinach porannych.
Dla MOST-a najbardziej optymalna orbita została wybrana tak, że satelita
leci wzdłuż linii terminatora i jest z jednej strony oświetlony przez Słońce, a z
drugiej strony patrzy w ciemność nieba. Takie orbity nie były wykorzystywane przed MOST-em, jako właściwie nieużyteczne. Nadal są bardzo rzadko
używane i trudno załatwić start rakiety zapewniającej taką orbitę. Spośród
satelitów BRITE na orbicie typu MOST-a zostały umieszczone satelity austriackie BRITE-Austria i UniBRITE. Pozostałe są też na orbitach słoneczno-synchronicznych, ale nie ustawionych wzdłuż linii zmroku.
Urania
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jął Jason Rowe (SETI Inst., California). Kilka osób z tej grupy wchodzi
w skład obecnego zespołu naukowego BRITE.

Pomysły małych satelitów
do astronomii
Nie jest przypadkiem, że w astronomii trwa wyścig w kierunku coraz
większych rozmiarów teleskopów. Im
większy teleskop, tym więcej zbiera
fotonów (ich liczba rośnie z kwadratem rozmiarów apertury) i ma większą
zdolność rozdzielczą (rośnie liniowo
z rozmiarami). Czy więc jest miejsce
dla małych satelitów astronomicznych?
Odpowiedzią jest wykorzystanie nieeksplorowanych „nisz” w nauce — tych
trudnych tematów, których nie udało się
dotąd podjąć z powodów naturalnych
czy technicznych ograniczeń.
Małe rozmiary apertury, lustra czy
obiektywu soczewkowego ograniczają
wybór tematów do fotometrii. Trudno
myśleć o spektroskopii, tzn. rozdzielaniu światła na składowe, gdy jest mało
fotonów. Mały satelita astronomiczny
musi więc ograniczyć swój program
do fotometrii, ale w tej dziedzinie jest
nadal wiele do zrobienia. Gdy w 1996
roku myślałem o tym, co można by zrobić, miałem trzy pomysły:
Pomysł 1: Satelita z niewielkim polem widzenia ok. 1o, ale za to obserwujący w sposób ciągły jeden obiekt i to
nie tylko bez przerw dziennych, którym
podlegają obserwacje naziemne, ale też
bez jakichkolwiek przerw orbitalnych,
które ograniczają obserwacje z niskich
orbit (co około 100 min, przez co najmniej pół orbity). Temu ograniczeniu
podlega Teleskop Hubble‘a, którego
obserwacje wykonywane są w segmentach maksymalnie 45-minutowych.
Ciągłe obserwacje wymagają specjalnej orbity, ale jest to idealne rozwiązanie do badań oscylacji gwiazdowych,
wymagających próbkowania jasności
gwiazd tygodniami i to częściej niż
raz na minutę. Tak właśnie narodził się
pomysł MOST-a, naśladowany zresztą
kilka lat później w większych satelitach
CoRoT i Kepler. W ich projektowaniu
wykorzystano szereg doświadczeń
z MOST-a. W praktyce, dokładność
obserwacji MOST-a sięgnęła 0,00001
magnitudo, a standartowo oscylowała
na poziomie 0,0001 mag. Ze względu
na duże, metrowej średnicy lustro, fotometria z Keplera była lepsza o czynnik ok. 10, ale miała ograniczenie od
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Koła reakcyjne zapewniające stabilność satelitów BRITE. Rozmiary nie przekraczają 4 cm.
Są to walce o wadze od około dziesiątek gramów (w tym wypadku) do wielu kilogramów (dla
dużych satelitów), wirujące typowo tysiąc razy na sekundę i zasilane przez system elektryczny
satelity. Działają przez wykorzystanie zasady żyroskopowej (stałości momentu pędu). Zmiana
tempa wirowania powoduje natychmiastowy obrót satelity. (źródło: inż. Douglas Sincrair, Sinclair Interplanetary, Toronto)

strony jasnych gwiazd do 12m, podczas
gdy to jest właśnie dolna granica zasięgu MOST-a.
Pomysł 2: Są ważne powody, aby
z orbity systematycznie śledzić zmiany blasku najjaśniejszych gwiazd na
niebie. Mają one zaskakująco niedokładnie pomierzone jasności — rozrzut
pomiarowy w katalogach często grubo
przekracza 1%. Wynika to z ograniczeń naziemnej fotometrii, zwłaszcza
konieczności poprawiania na ekstynkcję atmosferyczną dla dużych odległości kątowych pomiędzy jasnymi gwiazdami. Poza atmosferą nie ma ekstynkcji, choć obserwacje muszą zapewniać
jednoczesną widzialność kilku jasnych
gwiazd w jednym polu widzenia.
Jest tu dodatkowa, ważna okoliczność: jasne gwiazdy na niebie, to
w większości gwiazdy z natury najjaśniejsze. Wynika to z faktu, że efekt
różnic odległości nie w pełni kompensuje kolosalne różnice w jasnościach
absolutnych gwiazd. Innymi słowy:
patrząc na niebo, widzimy głównie
masywne, dalekie gwiazdy. A są one
szczególnie ważne, bo wpływają na
ewolucję Galaktyki. Tylko w nich produkowane są pierwiastki cięższe od
węgla, azotu i tlenu. Wszystko co nas
na co dzień otacza, zostało kiedyś wyprodukowane we wnętrzach masywnych gwiazd, których co najmniej setki
generacji poprzedziło utworzenie się
Układu Słonecznego.
Masywne gwiazdy wykazują szereg
niestabilności, powodujących zmiany
Urania

blasku. Są to przede wszystkim oscylacje, czyli pulsacje w drobnej skali,
radialne i nieradialne. Zmiany oscylacyjne mówią nam o aktualnym stanie
wnętrz gwiazdowych. Bardzo jasne
gwiazdy mają też największe rozmiary,
co z kolei implikuje — tak jak z długością wahadła — że ich naturalne
częstości oscylacji są długie. Zatem
obserwacje można wykonywać niezbyt
często, może tylko raz na ~100-minutową orbitę satelity, ale warto to robić
przez całe miesiące. Zwłaszcza, jeżeli
dokładność będzie systematycznie lepsza od 0,001 mag.
Oprócz oscylacji powszechnie występuje u masywnych gwiazd wypływ
materii, często w postaci intensywnych
wiatrów gwiazdowych. Natura utraty
materii nie jest w tej chwili w pełni
zrozumiana, a zasadniczo wpływa na
zmiany ewolucyjne, zwłaszcza końcowe jej fazy, poprzedzające stadium
supernowej. Zmiany blasku wywołane
wiatrami informują głównie o ubytku
masy, który dodaje się do i tak szybkiej
ewolucji tych gwiazd.
Niemałą rolę odgrywa kwestia orbity. Starty małych satelitów są coraz
droższe ze względu na niewielką liczbę krajów dysponujących odpowiednimi rakietami. Synchroniczne orbity
typu MOST-a (wzdłuż linii zmroku
na Ziemi) są wyjątkowo drogie. Ale
nanosatelity mogą wykorzystać „kieszenie” w czubie rakiety, obok dużych
satelitów, o ile tylko typ orbity nie ma
znaczenia. Stąd pomysł, aby dopuścić
5/2014

możliwość dowolnej orbity dla satelity, by przynajmniej przez kilkanaście
minut można było robić z niej obserwacje. Pomysł numer 2, to pomysł
na BRITE.
Pomysł 3: To logiczne rozwinięcie poprzedniego pomysłu na domenę bliskiego utrafioletu, tzn. dla fal
krótszych od ~400 nm. Tutaj w pełni
stosuje się wszystko, co zostało powiedziane powyżej, z tym że potrzeby
naukowe są jeszcze bardziej palące.
Typowe błędy obserwacji w ultrafiolecie sięgają, a nawet przekraczają
dla jasnych gwiazd 10%! Na dodatek
oscylacyjna zmienność gwiazd w tym
zakresie widma jest słabo zbadana,
a jest bardzo istotna do badania pulsacji gwiazd. Przyczyną jest częściowo wpływ atmosfery, a częściowo
trudności instrumentalne. Problemem
jest brak odpowiednich detektorów.
Detektory półprzewodnikowe CCD
czy CMOS mają bardzo małą czułość
w UV. Z kolei detektory typu fotoelektrycznego (np. Micro-Channel Plate,
MCP) grożą komplikacjami, bo wymagają wysokich napięć, a te mogą
być zabójcze dla komputerów w małych satelitach. Wiele satelitów i misji
międzyplanetarnych przestało działać
na skutek wewnętrznych wyładowań,
spowodowanych wysokimi napięciami. Pomysł małego satelity do obserwacji fotometrycznych w ultrafiolecie
nadal czeka więc na realizację.

Początki BRITE
Gdy nowy, prężny dyrektor Space
Flight Laboratory (SFL), dr Robert
Zee zadzwonił do mnie w 2002 r. z pytaniem: „Czy można uprawiać serio
astronomię za pomocą nanosatelitów?”
miałem właściwie odpowiedź: pomysł
2 z listy powyżej. Ale od pomysłu do
realizacji jest długa droga. Warto ją
prześledzić, bo wtedy łatwiej zrozumieć szereg decyzji, które doprowadziły do obecnego BRITE.
Przede wszystkim co to są „nanosatelity”? Miniaturyzacja podzespołów
w okresie budowy MOST´a postępowała błyskawicznie. MOST z wagą
poniżej 100 kg uznawany był za „mikrosatelitę”. Na tej zasadzie stworzono
nazwę satelitów z wagą poniżej 10 kg:
„nanosatelity”. Czasem używana jest
nazwa „pikosatelitów” dla urządzeń
z wagą poniżej 1 kg, ale takie zabawki
właściwie w tej chwili niewiele mogą
robić…
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W pierwszych latach tego wieku wiele bogatszych uniwersytetów
amerykańskich stworzyło studenckie
programy budowy nanosatelitów dla
ćwiczenia studentów w podstawowych
aspektach budowy mechanizmów orbitalnych. Typowy koszt: około miliona
dolarów za sztukę, włączając wystrzelenie u boku jakiegoś dużego satelity.
Większość takich nanosatelitów nic
naukowego nie robiła. Najczęściej po
prostu satelita „pikał” radiowo, jak
pierwszy Sputnik przed półwieczem,
a jego sygnał można było odbierać na
Ziemi.
SFL też zaczął uniwersytecki program budowy nanosatelitów, zapoczątkowując serię satelitów CanX w roku
2003. Satelity miały być małe, tanie,
z uproszczoną dokumentacją, budowane przez „tanią siłę roboczą” magistrantów z pomocą doktorantów. Ale
była też wielka różnica w porównaniu
z innymi uniwersytetami: satelity te
miały produkować naukę, i to Wielką
Naukę, której nie można robić z Ziemi.
Tak doszło do telefonu dr. Zee do mnie.
Satelitę nazwano CanX-3.
Z punktu widzenia SFL, CanX-3 był
zaplanowany jako najbardziej skomplikowany ze wszystkich satelitów tej
serii. Miał być 3-osiowo stabilizowany
z dużą precyzją (wstępnie ocenioną na
lepiej niż 1'), miał mieć możliwie duży
teleskop optyczny, z aperturą 2,5–3 cm
i ogniskową 15–20 cm, z dużym detektorem, potężnymi mocami obliczeniowymi komputerów pokładowych, czułymi nadajnikami i odbiornikami.
Satelity serii CanX w zamyśle
podlegały standardowi rozmiarów
10×10×10 cm, z możliwością powiększania dłuższego boku do 20 lub 30
cm. Późniejsze doświadczenie wykazało, że ogranicznie to jest zbyt silne.
Obecnie kostka podstawowego „satellite bus” — zresztą opracowanego dla
BRITE i przyjętego jako wewnętrzny
standart w SFL — ma rozmiar sześcianu o bokach 20 cm.

Pierwsze podejścia
Pierwszy projekt do agencji finansującej naukę uniwersytecką, NSERC
(Natural Sciences and Engineering
Council of Canada), został złożony
przez SFL w 2003 r. Sygnowany był
przez zespół dr. Zee i niżej podpisanego. Celowo kładł nacisk na technologię
— testowanie stabilizacji 3-osiowej nanosatelitów. Trudności techniczne, któUrania

re przewidziano i opisano, miały pobudzać dalszy rozwój SFL. Projekt oceniono jako rewolucyjny, ale NSERC
nie przyjął naszej koncepcji, sugerując
nacisk na naukę a nie technologię.
Rezultatem niepowodzenia była
reorganizacja: niżej podpisany przejął
kierownictwo w Department of Astronomy and Astrophyscis (DAA) Uniwersytetu Toronto. Wiosną 2004 r. powstał zespół złożony głównie z profesorów DAA: Sławomir Ruciński (szef
zespołu), Tom Bolton, Marten van Kerkwijk, Stefan Mochnacki i John Percy.
Inne uniwersytety reprezentowali Tony
Moffat (Montreal) i Doug Welch (Hamilton). Zespół techniczny prowadzili Rob Zee (SFL) oraz Kieran Carroll
i Daniel Faber (obaj z Dynacon). Złożyliśmy do CSA projekt, w którym po
raz pierwszy użyto nazwy „BRITE”,
wymyślonej przez Tony’ego Moffata,
jako skrót od BRIght Target Explorer
(Badacz Jasnych Obiektów). Próbując
być zgodnym z ortografią, nie popierałem tej nazwy, ale zgodziłem się na nią,
bo była „chwytliwa”.
W Projekcie Nr 1 BRITE jest opisany jako pojedynczy satelita do wykonywania fotometrii jasnych gwiazd
w jednym paśmie (V). W zasadzie miał
on już wszystkie własności obecnego
BRITE. Nie był wyraźnie określony
rozmiar satelity (albo „potrójny sześcian” 10×10×30 cm, albo sześcian
15 cm). Co ważniejsze, detektor był
zbyt powierzchownie opisany: albo
matryca CCD, albo CMOS. Choć projekt bardzo korzystnie przyjęto, ten
ostatni aspekt odczytano jako jego słabość. Rzeczywiście, dla nas samych nie
było jasne, co jest lepsze: CMOS czy
CCD.

Analiza CMOS
i Wstępny Projekt Optyki
Jako wynik Projektu Nr 1 CSA zaproponowała, że może sfinansować
analizę detektorów CMOS, wskazując
mnie jako kierownika zespołu, z walnym udziałem prof. Stefana Mochnackiego, ale też pomocą SFL, Dynacon
i firmy Ceravolo Optical Systems, prowadzonej przez niezwykle uzdolnionego samouka i miłośnika astronomii
Petera Ceravolo. Ten etap był bardzo
ważny dla projektu BRITE, bowiem
pozwolił na ustalenie jego własności,
które pozostały do dzisiaj.
Zanim opiszemy kwestie wyboru
matrycy, CMOS czy CCD, dygresja
25

na temat stabilizacji satelity, w której ważną rolę odgrywa tzw. tracker,
który możemy nazwać „prowadnicą”.
To mały teleskop optyczny wielkości
teleskopu BRITE, który ma własny
detektor i własny system jego sczytywania. W przypadku BRITE patrzy
w tę samą stronę, co teleskop naukowy. Co więc rożni te dwa teleskopiki?
W przypadku BRITE jest tylko jedna
różnica: tempo sczytywania matrycy.
Prowadnica, wraz z magnetometrem
i czujnikami położenia Słońca, jest
częścią systemu stabilizacji satelity.
System ten, zwykle z wydzielonym
komputerem, działa bardzo szybko, z ekspozycjami rzędu sekundy
lub ułamka sekundy. Obrazy z pola
o wielkości kilkunastu stopni na niebie są „płytko” próbkowane (niewiele
bitów na piksel, czasem tylko jeden
bit). Kolejne obrazki są porównywane
ze sobą i z ich przesunięć wyznacza

Jeden z wczesnych projektów optycznych firmy Ceravolo, ukazujący zasady systemu telecentrycznego. Promienie światła padają na detektor panoramiczny pod kątem prostym (kolory odpowiadają różnym obiektom z obserwowanego pola). (źródło: Peter Ceravollo, Ceravolo Optical
Systems, Kanada)

się zmianę pozycji satelity. Obecnie
tak właśnie jest rozwiązana stabilizacja BRITE: oba teleskopy patrzą w tę
samą stronę, tylko systemy sczytywania i drogi przepływu sygnałów są
niezależne.

Krzywe transmisji filtrów BRITE (niebieski i czerwony obszar) nałożone na typowe widma gwiazd
typu B0V (niebieska linia), A0V (zielona linia) i G0V (żółta linia). Szarą linią zaznaczono charakterystykę czułości matrycy CCD. (źródło: Vienna BRITE Group; www.brite-constellation.at)

30-mm kamera BRITE. Pole widzenia wynosi 24°. W ognisku znajduje się matryca CCD typu
KAI 11002 o wymiarach 37×26 mm, zawierająca 4008×2672 pikseli o wielkości 9 m. Skala
obrazu: ~30”/piksel. (źródło: dr Cordell Grant, University of Toronto Institute for Aerospace
Studies, Space Flight Laboratory)
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W latach projektowania BRITE pojawiły się matryce CMOS. Ich zasadniczą cechą jest to, że nie są sczytywane
sekwencyjnie, piksel po pikselu i kolumna po kolumnie, jak CCD. Zaletą
detektorów CMOS jest to, że mogą być
adresowane dokładnie tak jak komórki
pamięci komputerowej. To wielka wygoda, otwierająca możliwość wykorzystania jednego teleskopu (z być może
większym obiektywem, bo jest więcej
miejsca na satelicie), z jedną matrycą, na której jedne (programowane!)
okienka sczytywane są bardzo często w celu stabilizacji satelity, a inne
okienka służą do zbierania naukowego sygnału fotometrycznego. Byłem
wielkim zwolennikiem tego podejścia
i próbowałem je przeforsować, gdzie
mogłem, ale jednak nie dojrzało ono
do realizacji technicznej. Nasza analiza
kilku kamer wykorzystujących detektory CMOS potwierdziła, że CMOS są
równie czułe jak CCD, ale uwypukliła
też ich słabe strony. W rezultacie podjęliśmy decyzję pozostania przy CCD,
z oddzielną prowadnicą. Nolens volens
ja również pogodziłem się z tym rozwiązaniem.
Stało się też jasne, że system
optyczny musi zapewniać prostopadłe
padanie światła na detektor nawet przy
dużych rozmiarach kątowych pola
widzenia, jak w przypadku BRITE
(24° na niebie). Ograniczenie to spowodowało, że firma Ceravolo Optical
Systems zaprojektowała dwa systemy
soczewkowe (dla dwóch zakresów
widma) o własnościach tzw. telecentrycznych. Analiza i konkretne projekty tych systemów, zaproponowane
w naszym opracowaniu, są prawie bez
zmian przyjęte w obecnie realizowanych satelitach BRITE (Heweliusz ma
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„czerwoną” optykę, zmodyfikowaną
przez polskich inżynierów z Centrum
Badań Kosmicznych PAN).

Ustalenie własności
satelitów BRITE
Uzbrojeni w wyniki badań CMOS/
CCD i z konkretnym projektem optyki, ten sam prowadzony przeze mnie
zespół co poprzednio (ale z dodanym
prof. Jaymie Matthewsem, „szefem”
MOST-a) złożył nowy projekt (Nr 2)
do CSA w roku 2005. W tym momencie, umacniani dobrymi prognozami
co do finansowania, myśleliśmy już
o dwóch satelitach, różnie zoptymalizowanych pod względem optycznym
na światło niebieskie i czerwone. Ich
koncepcja pod względem inżynierskim
została sformułowana w postaci takiej,
jaka jest obecnie realizowana: satelity
mają CCD z soczewkowym systemem
optycznym, zapewniającym pole widzenia 24o i wysokiej precyzji (<0,1%)
fotometrię dla gwiazd jaśniejszych od
około 4m. Niezależna prowadnica stabilizuje pozycję do typowo 2–3 pikseli o rozmiarach 0,5'. Ograniczenia
uproszczonej telemetrii powodują, że
nie można łatwo przekazywać na Ziemię całych obrazów nieba — obserwacje fotometryczne dla maksimum
15 gwiazd jednocześnie prowadzone
są w małych okienkach o rozmiarach
32×32 piksele.
W
projekcie
wspominaliśmy
o możliwości rozwinięcia współpracy na inne kraje. Zwłaszcza wiadomości z Austrii były korzystne, gdzie
prof. Werner Weiss złożył projekt
finansowania satelitów całkowicie
oparty na naszym projekcie. Został
on udostępniony naszym austriackim
kolegom na zasadzie wzajemnej pomocy, bez jakichkolwiek ograniczeń
czy tym bardziej opłat. Na wiosnę
2006 r. doszła do nas wspaniała wiadomość: na początku „niebieski” satelita (fundowany przez konsorcjum
uniwersytetów, zwany „UniBRITE”)
a potem i „czerwony” BRITE (zwany
„BRITE-Austria”, budowany w Grazu) uzyskały finansowanie. Byliśmy
bardzo szczęśliwi. BRITE stał się faktem! Zaczęliśmy więc myśleć o eskadrze BRITE, spodziewając się równie
dobrych decyzji w Kanadzie.
Niestety, wiadomości z CSA, na początku żadne, potem stały się niedobre.
Nasz projekt utknął w kolejnej restrukturyzacji CSA. Wydawało się, że kie5/2014

Obraz gwiazdy zarejestrowany przez satelitę UniBRITE. Jest celowo rozmyty przez optykę kamery, aby zapewnić oświetlenie wielu pikseli, ze względu na ich niejednakową czułość, wahajacą się w granicach 0.4%

dyś, w nieznanej przyszłości, zapewne,
najprawdopodobniej będzie można do
niego powrócić… Choć myśl o flotylli
BRITE była zbyt atrakcyjna, aby ją porzucić, ja miałem już dość. Zrezygnowałem z funkcji kierownika i starałem

się to zrobić w sposób na tyle widoczny, aby to zauważono w CSA. Ale to
nic nie pomogło.
W 2006 r. nowym kierownikiem
projektu BRITE w Kanadzie został
prof. Tony Moffat z Université de

Wygląd satelity z serii BRITE. Masa całkowita około 6 kg, zaś rozmiar 20×20×20 cm.
Baterie słoneczne zapewniają moc na poziomie 5,5W do 10W (gdy działa nadajnik). Dla
zapewnienia „zdrowia” satelity, gdy nie jest oświetlony przez Słońce, służy bateria chemiczna o pojemności 5,3 Ah. Na pokładzie jest też nadajnik, odbiornik, dwa komputery, pamięć
256 Mb i system stabilizacji z kołami reakcyjnymi, współpracujący z magnetometrem i cewkami tworzącymi pole magnetyczne oddziałujące z ziemskim. Anteny UHF służą do odbioru
komend, podczas gdy anteny pasma S do wysyłania zebranych danych naukowych na Ziemię.
(źródło: University of Toronto Institute for Aerospace Studies Space Flight Lab)
Urania
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Montreal, który od 2007 r. regularnie
powtarzał usiłowania uzyskania funduszy. Ciągle z tymi samymi wynikami:
doskonały projekt, ale nie mamy w tej
chwili możliwości. Niewiele pomogło
to, że sam pracuje bliżej siedziby CSA
pod Montrealem, i że kilku jego byłych
studentów znalazło tam pracę. Ale koncepcja flotylli BRITE pozostała żywa;
kiedyś, w dalszej perspektywie, miała
ona być złożona z czterech satelitów na
różnych orbitach w celu równomiernego pokrywania domeny czasowej obserwacji. Ale to miało być kiedyś…

Koneksja polska
W latach 2007–2008 jeden BRITE
austriacki był budowany w UTIAS-SFL, drugi w Grazu, pod ścisłym nadzorem zespołu kanadyjskiego i… to
wszystko. Perspektywa realizacji satelitów kanadyjskich odsuwała się w niepewną przyszłość. A cały czas istniało
niebezpieczeństwo, że zespół techniczny w SFL zajmie się czym innym, albo
co gorsze zostanie rozwiązany.
Od czasu wyjazdu z Polski w 1980 r.
i po niełatwej decyzji o niewracaniu
w 1984 r., cały czas zachowałem polskie obywatelstwo i — co tu ważniejsze — doskonałe relacje z moimi dawniejszymi uczniami. Miałem ich niewielu, dosłownie kilku, ale niektórzy
osiągnęli wysokie pozycje naukowe.
Moimi magistrantami byli profesorowie Janusz Kałużny i Andrzej Udalski,
zaś doktorantem Aleksander Schwarzenberg-Czerny, obecny kierownik
polskiego zespołu BRITE. Pisałem do
nich o „rozwiązaniu austriackim”. Dostarczałem materiały i usilnie przekonywałem, że BRITE może być świetnym sposobem, aby Polska wkroczyła
w domenę naukowych satelitów. Choć
odczuwałem pewną niewiarę i sceptycyzm, moje sugestie jakoś chwyciły.
Pod koniec 2009 r. prof. Aleksander
Schwarzenberg-Czerny uzyskał zapewnienienie finansowania dwóch
polskich satelitów BRITE na zasadach
podobnych do tych, które tak dobrze
zadziałały w przypadku satelitów austriackich. Zaczęliśmy znowu mówić
o Konstelacji BRITE.

Konstelacja BRITE
Na początku 2010 r. zaistniała paradoksalna sytuacja: Austria i Polska
miały zamówione satelity w SFL.
Natomiast Kanada, gdzie powstał projekt i opracowano założenia nauko28

we i konstrukcyjne BRITE, nadal nie
miała zapewnionego udziału w przedsięwzięciu. Inicjatywę przejęli dr Rob
Zee z SFL i prof. Tony Moffat jako kierownik kanadyjskiego zespołu naukowego. Coroczne powtarzanie aplikacji
oraz połączone argumenty naukowe,
techniczne i po części emocjonalne
zadziałały. Strona kanadyjska uzyskała
zapewnienie finansowania dwóch satelitów BRITE w roku 2011.
Zespół naukowy Konstelacji składa
się w tej chwili z dwu przedstwicieli na
satelitę, tzn. czterech członków zespołu na kraj. Kanadę reprezentują: Tony
Moffat, Stefan Mochnacki, Jaymie
Matthews i niżej podpisany; Austrię:
Werner Weiss, Otto Koudelka, Joao
Alves i Manuel Guedel; Polskę: Aleksander Schwarzenberg-Czerny, Piotr
Orleański, Alosza Pamiatnych i Andrzej Pigulski. Oprócz tego po jednym
członku bez prawa głosu w ogólnych
decyzjach, odpowiednio: Gregg Wade,
Rainer Kuschnig i Gerald Handler.

Stan obecny
Konstelacji BRITE
Obserwacje satelitami BRITE rozpoczęły się „na dobre” wczesną zimą
lat 2013/2014. Działy wtedy dwa satelity austriackie, oba na orbitach podobnych do użytej dla MOST-a. Lem
był już na orbicie, ale nie był jeszcze
w pełni ustabilizowany. Po niecałych
dwu latach mamy czynnych 5 satelitów. Niestety, start szóstego satelity,
kanadyjskiego Montreal, się nie powiódł. Satelita pozostał w ostatnim
członie rakiety nośnej, z którą obiega
Ziemię po silnie eliptycznej orbicie.
Niewykluczone, że mechanizm wyrzucania zadziała któregoś dnia. Jednak
wątpliwe jest, czy satelita będzie nadawał się do badań ze względu na niszczące działanie promieni kosmicznych
w dolnym pasie Van Allena, do którego
sięga ostatni człon rakiety.
W tej chwili (początek października 2014 r.) dane naukowe są zbierane
przez 4 satelity: oba austriackie, Lema
i Toronto. Heweliusz jest jeszcze w fazie wstępnej stabilizacji.
Okresy doprowadzania satelitów
do stanu używalności trwały bardzo
różnie, od tygodni do wielu miesięcy.
Zespół kanadyjski umieścił na orbitach już kilkanaście satelitów, ma więc
duże doświadczenie. Tymczasem dla
zespołów austriackiego i polskiego
praca po wystrzeleniu satelitów była
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konfrontacją z zupełnie nowymi problemami. Budowa bardzo skomplikowanych urządzeń do dużych satelitów
europejskich nie była nowością dla
zespołu z Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie (kierowanego przez
inż. Tomasza Zawistowskiego). Jednak
opanowanie wszystkiego, co związane jest z bieżącą kontrolą działających
satelitów, które w dodatku są bardzo
małe, ale skomplikowane, stwarzało
nowe sytuacje. Oba zespoły europejskie
znakomicie rozwiązują pojawiające się
problemy, mimo że niektóre z nich są
zupełnie nowe, poprzednio nieznane
inżynierom kanadyjskim. Przykładem
są silne zakłócenia ze strony radarów
wojskowych, których jakoś nie widać
w Kanadzie, poważnie ograniczające
komunikację z satelitami BRITE kontrolowanymi z Polski i Austrii.
Obserwacje Oriona przez 3 miesiące zimą 2013/2014 przez satelity austriackie potwierdziły wysoką jakość
danych, ale też wskazały na szereg
problemów, o których więcej poniżej. Potem do wspólnych obserwacji
dołączyły Lem i Toronto. Przez lato
2014 r. eskadra obserwowała w sposób ciągły przez 5 miesięcy pole Centaura. Obecnie podjęto nieplanowane
w założeniach projektu rozszerzenie
programu na obserwacje dwóch pól
podczas każdej orbity (Łabędź i Perseusz), z szybką reorientacją satelitów
pomiędzy polami. Niedługo zaczyna
się drugi okres obserwacji Oriona, tym
razem za pomocą wszystkich pięciu
satelitów. Orion wydaje się najlepszym
obszarem do obserwacji ze względu na
wyjątkowo dużą liczbę jasnych gwiazd
w polu BRITE. Zwykle jedno pole obserwowane jest przez 4–5 miesięcy,
z pomiarami jasności co 10 sekund,
w okresach typowo po 20–40 minut
podczas każdej 100-minutowej orbity. W przyszłości będzie można badać
szybką zmienność w skali minut, ale
obecnie można uznać pomiar z całego
okresu widoczności za jeden, wysokiej
jakości punkt obserwacyjny. Zmiany
długości obserwacji podczas każdej orbity wynikają z konfiguracji obserwacyjnej w stosunku do położenia Słońca,
Księżyca oraz ewentualnego wejścia
satelity do wnętrza tzw. Południowoatlantyckiej Anomalii Magnetycznej,
gdzie natężenie bombardowania przez
energiczne cząstki bardzo wzrasta.
Użycie wielu satelitów do obserwacji tych samych obiektów jest celowe
5/2014

Starty satelitów BRITE
Satelita

Filtr

Kraj

Data startu

Orbita

Miejsce startu

Rakieta nośna

BRITE-Austria

niebieski

Austria

25 II 2013

781×766

Shriharikota (Indie)

PSLV-C20

UniBRITE

czerwony

Austria

25 II 2013

781×766

Shriharikota (Indie)

PSLV-C20

Lem

niebieski

Polska

21 XI 2013

595×885

Jasny (Rosja)

Dniepr

Toronto

czerwony

Kanada

19 VI 2014

620×770

Jasny (Rosja)

Dniepr

Montreal

niebieski

Kanada

19 VI 2014

620×1450

Jasny (Rosja)

Dniepr

Heweliusz

czerwony

Polska

19 VIII 2014

607×635

Taiyuan (Chiny)

Długi Marsz-4B

Uwagi: Satelita Montreal nie działa. Nie odłączył się od ostatniego członu rakiety i pozostaje w nim na silnie eliptycznej orbicie.
Orbita: rozmiary eliptycznej orbity, wyrażone jako wysokość w kilometrach nad powierzchnią Ziemi.

nie tylko ze względu na obserwacje
w dwóch barwach. Pozwala też na uzupełnianie czasowych ciągów obserwacji, bo satelity bardzo szybko rozbiegły
się na swoich orbitach. Nawet te, które
były wystrzelone parami.

Co dalej?
W tej chwili wiemy już, że jakość
obserwacji jest bardzo dobra. Możliwe, że po uwzględnieniu wszystkich
problemów instrumentalnych uda
się zmniejszyć błąd nawet do 0,0001
mag. W tej chwili, po bardzo wstępnej analizie widać, że można uzyskać
dokładność na poziomie 0,0004 mag.
Wysoka jakość obserwacji wynika
głównie z doskonałej 3-osiowej stabilizacji satelitów, która działa wspaniale
nawet przy tak małych rozmiarach. Satelity BRITE są najmniejszymi w pełni
3-osiowo stabilizowanymi satelitami.
Nikt poprzednio nie prowadził orbitalnych obserwacji z tak małych platform.
Ośrodki naukowe w Grazu, Montrealu, Toronto, Warszawie i Wiedniu ściśle współpracują nad podniesieniem jakości wyników przez
umiejętną analizę surowych danych.
A wymagają one rzeczywiście bardzo
dokładnej i skomplikowanej analizy,
głównie z powodu nieprzewidzianych
kłopotów instrumentalnych, które
pojawiły się już podczas obserwacji.
Najważniejszym problemem są cząstki promieniowania kosmicznego, które działają niszcząco na matryce CCD.
Działanie to jest o wiele silniejsze niż
ocenialiśmy na podstawie doświadczeń z MOST-em i wynika z małej
masy i małych rozmiarów satelitów,
niezapewniających
dostatecznego
ekranowania. Pierwsze dwa satelity
(BRITE-Austria i UniBRITE) mają
w tej chwili około 5% pikseli nienadających się do fotometrii i ich liczba
niestety nieubłaganie rośnie z czasem.
Poźniej wystrzelone satelity (Toronto
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i Heweliusz) mają pewne zabezpieczenia (tytanowa stal części obudowy
zamiast aluminium, osłona nasycona
boronem), ale niewiele można było
zrobić przy ograniczeniu masy i rozmiarów satelitów. Narastanie zniszczenia pikseli powoduje, że naszym
głównym przeciwnikiem jest czas.
Staramy się zrobić jak najwięcej, jak
najlepiej zaplanowanych obserwacji.
Drugi ważny problem to zakłócenia na terenie Europy ze strony radarów, które bardzo utrudniają prace
naziemnych stacji BRITE w Polsce
i Austrii. Rozwiązaniem jest adaptacja
stacji naziemnej MOST-a w Vancouver
(Kanada), do potrzeb projektu BRITE
i pomocy dla zespołów polskiego i austriackiego. Spodziewamy się, że uda
się to zrobić przed końcem tego roku.
A więc co dalej? Tak jakoś jest, że
dopóki instrument nie jest kompletnie zepsuty, astronomowie będą się
starali „wycisnąć” z niego dane. Tak
było z niejednym teleskopem naziemnym, ale niezupełnie stosuje się to do
satelitów astronomicznych, które na
co dzień wymagają pracy wielu inżynierów i techników. Doświadczenie
uczy, że obserwacje będą prowadzone
tak długo, jak długo będą fundusze na
utrzymanie stacji naziemnych i zapewnienie kontroli satelitów. A więc jakieś
5 lat lub może dłużej… MOST miał
trwać 3 lata, a był w końcu używany
przez 11 lat…

Kilka myśli na koniec
Jakieś 60–80 osób było intensywnie
zaangażowanych w projekt, budowę
i wystrzelenie satelitów BRITE; jakieś
dalszych 60–80 astronomów czeka na
wyniki. Mam wielką satysfakcję, że
to już drugie przedsięwzięcie satelitarne, które udało mi się zapoczątkować
i które jest niezaprzeczalnym sukcesem. Szczególną radość budzi we mnie
fakt, że Polska intensywnie uczestniczy
Urania

w tym projekcie. Jest to dla mnie rodzaj
powrotu do kraju po ponad trzydziestu
latach…

Przeczytaj w internecie:
www.brite-pl.pl
http://www.astro.utoronto.ca/~rucinski/BRITE/
http://www.utias-sfl.net/nanosatellites/CanXProgram.html (program budowy nano-satelitów CanX)
http://www.ceravolo.com ( Ceravolo Optical Systems)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sławomir_Ruciński

Prof. Sławomir Ruciński od 30 lat
mieszka i pracuje w Kanadzie, ale
studiował i zaczynał karierę naukową na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie osiągnął stanowisko
profesora. W tamtych czasach,
przez 20 lat prowadził stałą rubrykę astronomiczną „Głowa do góry”
w miesięczniku „Młody Technik”,
od której przygodę z gwiaździstym
niebem rozpoczęło wielu dzisiejszych astronomów. Jest autorem
ponad 400 prac naukowych, ciesząc się największą liczbą cytowań
wśród wszystkich żyjących i czynnych polskich astronomów.
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Najtaniej w sklepie internetowym Uranii:
http://sklep.pta.edu.pl

Poczytaj,
sprawdź,
pomyśl…
Niepokorny samouczek astronomii
Andrzeja Branickiego — książka,
jakiej jeszcze na świecie nie było!

P

opularyzacja wiedzy astronomicznej, prowadzona w
różnych formach, odbywa
się z użyciem nowoczesnych
środków przekazu. Ukazuje się wiele
ciekawych, znakomicie ilustrowanych
książek i czasopism,
opisujących różne zagadnienia astronomiczne. Popularnonaukowe kanały telewizyjne
emitują wiele filmów
i programów o tematyce astronomicznej.
Wielkim powodzeniem
cieszą się planetaria.
Jednak dla wielu osób
spojrzenie na niebo
za pomocą teleskopu astronomicznego
czy nawet niewielkiej
lunety ma znaczenie
szczególne. Gdy obserwatoria astronomiczne
otwierają swe bramy
dla szerokiej publiczności, przychodzą
tysiące ludzi, by na własne oczy zobaczyć Księżyc, planety i inne obiekty,
choć ich obraz na zdjęciu w książce
czy w filmie jest znacznie piękniejszy
niż ten, który zobaczą w lunecie. Wielu
kupuje lunety i małe teleskopy, sobie

i swym dzieciom, by samodzielnie
obserwować niebo. Jednak często, po
krótkim czasie fascynacji oglądanymi
obiektami, dochodzi do znudzenia, bo
okazuje się, że posiadanie własnego
teleskopu to za mało, trzeba jeszcze

samodzielnych obserwacji astronomicznych jest książka Andrzeja Branickiego zatytułowana „Na własne oczy.
O samodzielnych obserwacjach nieba
i Ziemi” wydana przez Wydawnictwo
Naukowe PWN w 2014 roku.

Szerokim łukiem omijaj
encyklopedyczne dane
i natłok najświeższych
doniesień, popatrz na świat
od nowa, sceptycznie, nie
dowierzając podręcznikom,
niemal tak, jakbyś poznawał
go od nowa!
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wiedzieć, co i jak obserwować. Czego
jeszcze można dowiedzieć się o obiektach niebieskich, co można samemu
zbadać, pomierzyć, używając stosunkowo prostego instrumentu.
Znakomitą pomocą dla amatorów
Urania

A

ndrzej Branicki jest
doświadczonym dydaktykiem astronomii.
Na wydziale fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pracuje
od wielu lat, zbudował
obserwatorium astronomiczne wyposażone w
kilka teleskopów służących głównie do celów
dydaktycznych. Studenci, późniejsi nauczyciele
fizyki i astronomii, zdobywają tam praktyczne
umiejętności wykonywania różnego typu obserwacji astronomicznych. Kilka lat temu Andrzej
Branicki napisał książkę „Obserwacje i
pomiary astronomiczne dla studentów,
uczniów i miłośników astronomii”
wydaną przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Zawarł w niej
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Urania poleca!
szczegółowy opis ćwiczeń i pomiarów
obserwacyjnych, które wykonują studenci pod jego kierunkiem.
W pewnym sensie kontynuacją
tamtej książki jest ta najnowsza: „Na
własne oczy”. Choć dotyczy ona także
wykonywania obserwacji astronomicznych, jest zupełnie inna, inaczej napisana, skierowana do innego odbiorcy,
pod wieloma względami nietypowa,
wyjątkowa. We „Wstępie” autor zwraca się do czytelnika takimi słowami,
znakomicie ilustrującymi przesłanie
zawarte w książce: „Moim zamiarem
jest pokazanie Ci ścieżki omijającej
szerokim łukiem encyklopedyczne
dane i natłok najświeższych doniesień
o dokonaniach astronomów, skłonienie
Cię do popatrzenia na świat od nowa,
sceptycznie, niezupełnie dowierzając
podręcznikowej wiedzy, niemal tak,
jakbyś poznawał go od nowa. Chciałbym ośmielić Cię do spotkań sam
na sam z wielkim światem przyrody,
pomóc Ci zobaczyć go na własne oczy
i ogarnąć własną myślą.”

U

kład rozdziałów książki jest
dosyć typowy, bo pierwsze z nich dotyczą Ziemi,
potem Słońca i Księżyca,
dalej planet, gwiazd i Galaktyki aż po
cały Wszechświat, a ostatni, dwunasty
rozdział poświęcony jest życiu na

Ziemi i poza nią oraz astrobiologii.
Uzupełnieniem są dodatki zawierające
niezbędne przypomnienia, uwagi, porady oraz zestaw podstawowych wielkości fizycznych i astronomicznych.
Bardzo nietypowy i zarazem ciekawy jest natomiast układ zawartości
poszczególnych rozdziałów. Nie zawierają one prostych instrukcji wykonania
obserwacji określonych obiektów,
których dany rozdział dotyczy. Każdy
z nich składa się z trzech zasadniczych
części zatytułowanych kolejno: „Poczytaj”, „Sprawdź” oraz „Pomyśl”.
W części „Poczytaj” autor zaopatruje czytelnika w niezbędną wiedzę.
Robi to w sposób bardzo przystępny,
ale jednocześnie precyzyjny, używając
wzorów matematycznych tam, gdzie
jest to niezbędne do zrozumienia
omawianego zagadnienia oraz wykonania i opracowania proponowanych
pomiarów i obserwacji. Na przykład
w rozdziale „Słońce” omawia następujące zagadnienia: Jak jest daleko?
Jak jest wielkie? Jak mocno grzeje?
Słońce gwiazdą? Półcień. Jak je obserwować? Na co zwrócić uwagę. Plamy,
pochodnie — przejawy zmian aktywności Słońca. Rotacja. Pociemnienie
brzegowe.
Kolejna część każdego z rozdziałów zatytułowana „Sprawdź” zawiera
propozycje wykonania samodzielnych

Andrzej Branicki — skromny autor wielkiego dzieła podczas Walnego Zjazdu Delegatów PTMA
w maju 2014 r. w Białymstoku. Zdaniem „Uranii”, książka „Na własne oczy” zasługiwałaby na
czytelników na całym świecie. Astronomów, miłośników astronomii i organizacje pozarządowe
posiadające kontakty z wydawnictwami w językach angielskim, chińskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i innych prosimy o ewentualny kontakt
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obserwacji o różnej skali trudności,
niektóre bardzo ambitne, dalekie od
typowych, standardowych. W rozdziale
o Słońcu pojawiają się takie propozycje
obserwacji, jak: Wyznaczanie odległości do Słońca, Jak wyznaczyłbym
stałą słoneczną, czy Badanie rotacji
Słońca. Wszystkie propozycje pomiarów i obserwacji są dokładnie opisane,
łącznie ze sprzętem niezbędnym do
ich wykonania. Uzupełnione jest to
instrukcjami potrzebnymi do redukcji
i właściwej interpretacji przeprowadzonych obserwacji.
Zupełnie unikatowe w tego typu
książkach są trzecie, końcowe części
poszczególnych rozdziałów. To krótkie,
kilkustronicowe opowiadania, eseje,
łączące się w dwa główne cykle nazwane przez autora „Sen” oraz „Rzeka”.
Opowiadania te przedstawiają różne
treści astronomiczne w formie raczej
niespotykanej nawet w książkach popularnonaukowych. Andrzej Branicki
ujawnił swój talent literacki, opisując
bardzo plastyczne ukochane obiekty
i pojęcia astronomiczne. Znakomity
pomysł!

O

mawiana książka jest przeznaczona dla szerokiego
grona odbiorców zainteresowanych astronomią,
w szczególności tych, którzy chcą
obserwować niebo, jednak skierowana przede wszystkim do tych, którzy
już mają za sobą proste obserwacje
polegające na oglądaniu czy nawet
fotografowaniu różnych obiektów, a
chcą wykonać bardziej wyrafinowane,
dające więcej satysfakcji, samodzielne
pomiary i obserwacje. Autor ujmuje to
tak: „Książka powstała z myślą o tych,
którzy swoich astronomicznych zainteresowań nie chcą ograniczyć do konsumpcji informacyjnej papki, którzy
mają czasem ochotę to i owo zobaczyć
na własne oczy, sprawdzić, w czymś się
upewnić.” Takim miłośnikom astronomii, ambitnym uczniom, nauczycielom,
a nawet twórczym studentom, gorąco tę
znakomitą książkę polecam.
Edwin Wnuk
Andrzej Branicki
„Na własne oczy. O samodzielnych
obserwacjach astronomicznych”,
Wyd. I,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2014, s. 465
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Periapsis
Periapsis, czyli perycentrum, to punkt eliptycznej orbity ciała niebieskiego najbliższy jego środka przyciągania (środka masy układu). Tyle dowiemy się z pierwszego lepszego słownika astronomicznego.
Czy jednak tylko to?
Już nie. Periapsis to również nowa,
niesamowita aplikacja stworzona przez
Bartosza Wojczyńskiego, członka Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, która z pewnością ma szansę
stać się jedną z najlepszych tego typu
na świecie.
Prace autora śledzę od początku
2010 r., kiedy zaprezentował mi bardzo
wczesną wersję programu, działającą
wyłącznie pod Linuksem. Przyznam, nie
robiło to na mnie wtedy większego wra-
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żenia. Program programem, a ja dalej
będę używał poczciwego Guide’a, z którym się zaprzyjaźniłem. W programie
brakowało wielu przydatnych funkcji. W
ciągu kolejnych lat program rósł jednak
w siłę i z każdą nową wersją aplikacja
nie tylko otrzymywała nowe możliwości,
ale również była optymalizowana pod
względem szybkości działania. Wielu
z nas nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest optymalizacja przy implementowaniu tak zaawansowanych procedur
obliczeniowych.

Urania

Niesamowite było to, że każda funkcja, jaką zaproponowałem, kierując się
swoimi potrzebami, była realizowana.
Zauważyłem, że mam do czynienia
nie tylko z miłośnikiem astronomii, który umie programować, lecz również
z człowiekiem obdarzonym zadziwiającym talentem i zapałem do tego, co
robi. Nie pozostało nic innego, jak tylko
udzielić mu wsparcia i pomocy w realizacji tego projektu. Nękanie autora nowymi pomysłami stało się codziennością. Dziwię się, że jeszcze odbiera ode
mnie telefony, ale się opłacało…
Periapsis to aplikacja działająca już
w środowisku Windows. Interfejs jest
oparty na intuicyjnym menu, umożliwiającym dostęp do wszystkich funkcji programu, działającego zarówno w języku
polskim, jak i angielskim.
Głównymi zaletami programu są
niezwykła prędkość działania i bardzo
wysoka dokładność obliczeń, czyli
wszystko to, co interesuje miłośników
astronomii. Oczywiście, jak to bywa
z programami podobnie intensywnie
wykorzystującymi moc procesora, zaleca się wykorzystywanie najszybszych
jednostek, niemniej jednak program
można też uruchamiać na starszych
komputerach.
Autor poświęcił dużo czasu na zapewnienie programowi płynności działania na każdym komputerze, co ma
duże znaczenie w szczególności w modułach wykonujących skomplikowane
obliczenia trygonometryczne. Wyszukiwanie momentów wielu zjawisk astronomicznych, jak zakrycia gwiazd przez
planetoidy, jest bardzo czasochłonne
i wymaga stosowania specjalnych procedur przyspieszających obliczenia.
Wyobraźmy sobie potrzebę przeliczania na bieżąco pozycji kilku tysięcy planetoid w odniesieniu do nawet kilkuset
tysięcy gwiazd. W wielu przypadkach
czas potrzebny do zakończenia obliczeń mógłby wynieść więcej niż faktyczny czas oczekiwania na zjawisko!
Należało więc inteligentnie podzielić
sferę niebieską na wiele fragmentów
oraz dać użytkownikowi możliwość
wyboru liczby analizowanych gwiazd,
a procedurę opracować tak, aby działała jak najszybciej.
Program umożliwia symulację wyglądu nieba widzianego z dowolnego
miejsca na kuli ziemskiej. Baza współrzędnych geograficznych zawiera dane
prawie 200 tys. miejscowości na całym
świecie, z uwzględnieniem ich wysokości nad poziomem morza i strefy czasowej. Prezentacja może odbywać się
w oparciu o układ równikowy, ekliptyczny, horyzontalny lub galaktyczny.
Ogólny zasięg gwiazdowy jest uzależniony od zastosowanego katalogu
gwiazd i wynosi do +16,5 magnitudo.
5/2014

Daje to ponad 116 mln gwiazd, z połączenia katalogów Hipparcos, Tycho-2
i UCAC4. Przy obliczaniu pozycji większości gwiazd są uwzględniane ich
ruchy własne, a najjaśniejsze gwiazdy
posiadają dodatkową informację na
temat ich odległości, co pozwala dodawać poprawkę wynikającą z paralaksy.
Pozycje planet są obliczane za pomocą JPL DE430 i DE431, czyli najdokładniejszych na dzień dzisiejszy teorii
ruchu planet, które wykorzystuje się
również w planowaniu misji sond kosmicznych. Dokładność rzędu kilku metrów jest w pełni wystarczająca nawet
dla zawodowych astronomów i wymagających miłośników astronomii.
Program zawiera dane gwiazd podwójnych i układów wielokrotnych,
a także bazy obiektów niegwiazdowych
(mgławic, galaktyk, gromad) utworzone
z połączenia kilkunastu najpopularniejszych katalogów, takich jak NGC, IC,
PGC.
Inną wartościową funkcją jest proste
wyszukiwanie specyficznych nazw ciał
niebieskich w wielu katalogach astronomicznych. Podczas wyszukiwania
gwiazd program rozpoznaje identyfikatory Bayera, SAO, HIP, Tycho, HR
(BSC), HD, PPM, gwiazd zmiennych,
a także tak nietypowych katalogów, jak
Wolf, Gliese, Struve, ADS. W tym samym oknie wyszukiwania mamy możliwość wskazania prawie każdego obiektu uwzględnionego w programie. Mamy
tutaj zarówno planety, księżyce planet,
planetoidy, komety, obiekty głębokiego
nieba czy popularne nazwy własne prawie 500 gwiazd.
W przypadku obiektów mgławicowych i galaktyk mamy możliwość
wyszukiwania spośród równie wielu
katalogów — nie tylko powszechnie
stosowanych katalogów Messiera,
NGC, IC, PGC, ale także UGC, Arp,
Hickson, KPG, MCG, PNG, Markarian.
Baza planetoid zawiera 400 tys. znanych obiektów (w tym NEO) i uwzględnia poprawki perturbacyjne na XXI w.,
dzięki czemu pozycje planetoid są obliczane z dokładnością do kilku milisekund kątowych. W programie znajdziemy też systematycznie aktualizowaną
bazę komet i sztucznych satelitów.
Za pomocą Periapsisu możemy eksportować widok nieba jako wektorowy
dokument PDF, obraz lub sekwencję
obrazów PNG (do tworzenia animacji),
obliczać efemerydy oraz przedstawiać
wyniki obliczeń w formie tabel lub wykresów. Klikając na dowolną pozycję
w tabeli wyników, bezpośrednio przenosimy się do wizualizacji zjawiska.
Kolejne funkcje programu to rysowanie ścieżek ruchu obiektów na niebie,
rysowanie map widoczności zjawisk
astronomicznych, możliwość określa5/2014

nia pola widzenia teleskopów, kamer
i obiektywów w zależności od ich parametrów optycznych (ogniskowa, rozmiary matrycy).
Program jest w pełni konfigurowalny,
możemy więc wybierać kolorystykę widoku nieba, określać wybór wyświetlanych elementów. Do dyspozycji mamy
wiele przydatnych narzędzi ułatwiających analizę widoku nieba, jak wskaźniki szerokości pola widzenia, pomiar
odległości kątowych oraz kątów pozycyjnych, dostosowywanie przezroczystości horyzontu czy zaznaczanie obszarów na niebie, na których gwiazdy
nigdy nie zachodzą lub są stale niewidoczne.
Ciekawą funkcją jest specjalna nakładka fotograficzna, umożliwiająca
identyfikację obiektów na zdjęciach.
Wystarczy w tym celu wybrać dwa lub
trzy punkty referencyjne na zadanym
zdjęciu oraz prawidłowo wskazać odpowiadające im ciała niebieskie. Zaznaczane mogą być nie tylko gwiazdy —
możemy posłużyć się dowolnym typem
obiektu. Program w kilka chwil opisze
Urania

nasze zdjęcie adnotacjami pobranymi
z bazy danych.
Wśród zaawansowanych funkcji programu znajdziemy wiele przydatnych
narzędzi, jak np. możliwość modyfikacji
wartości ΔT. Funkcja ta ucieszy osoby
zajmujące się badaniem zjawisk historycznych.
Program może aktualizować się
w momencie uruchomienia, dodając
automatycznie nowe funkcje, poprawki i parametry szybko zmieniających
się orbit, na przykład Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej. Dzięki temu mamy
możliwość dokładnego obliczania i symulowania tak unikalnych zjawisk, jak
przejścia ISS na tle tarczy Słońca czy
Księżyca, a nawet planet. Należy tutaj
dodać, że jest to jedyna aplikacja, która
to umożliwia!
Program do oficjalnej dystrybucji trafi pod koniec roku. Dystrybutorem programu jest firma AstroCD.
Informacje na jego temat możemy
uzyskać na stronie internetowej https://
www.facebook.com/periapsis.eu
Marek Substyk
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Walka
z czasem,

Mistrzowie astrofotografii

Kamila Mazurkiewicz-Osiak

czyli polowanie na setne sekundy

O

bserwowanie zmian na Słońcu, zwłaszcza
kształtów i wielkości plam jest niezwykle
wciągające. Teleskop zaopatrzony w folię
słoneczną i działamy. Ale tym razem to nie
były tylko plamy na Słońcu…
Mała „mucha”… Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
— ISS. Stalowy kolos o rozpiętości ponad 100 metrów
i wadze ok. 400 ton! Ten twór — kosmiczna przystań
— unosi się ponad 400 km nad Ziemią, pokonując 8 kilometrów w 1 sekundę.
Pierwsze polowanie na takie wydarzenie było dla
mnie niestety chybione, chmury nie pozwoliły to raz,

a dwa… może to i ja trochę zawiodłam — sama do
końca nie wiem.
Drugie polowanie — wyjazd w okolice Grabowców
Dolnych (Lubelskie). Zbliżała się typowana na stronie
calsky.com godzina przelotu, sprzęt gotowy, środek
pola, spokojne miejsce…
Na dwie minuty przed przelotem oko przy wizjerze,
ręka na wężyku spustowym, emocje…
0,68 sekundy — tyle trwał przelot ISS na tle tarczy
Słońca! Tak, udało się!
Niesamowita frajda, tym bardziej że dzień nie sprzyja — nie da się zauważyć lotu Międzynarodowej Stacji

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna na tle Słońca. Parametry techniczne: Canon 20D w ognisku głównym teleskopu, teleskop Sky Watcher
(Synta) SK Dobson 8’’, ISO100, 1/6400 s, 05.05.2013, godz. 14.46, Grabowce Dolne
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Okolice Białej Spiskiej, Słowacja; zachodzące Słońce na tle Łomnickiego Szczytu z charakterystyczną bryłą obserwatorium meteorologicznego oraz astrofizycznego; Canon 20D w ognisku głównym teleskopu Sky Watcher (Synta) SK Dobson 8”, ISO 100, 1/3200 s, 10.03.2014,
godz. 15.53

Kosmicznej, co w przypadku nocnych lotów jest o wiele
łatwiejsze.
To takie sprawdzenie swojego refleksu, satysfakcja
ze złapania jednego z najbardziej skomplikowanych
ludzkich tworów, przynajmniej dla mnie
Na fotografii widoczne również grupy plam: powyżej
ISS — 1738, 1739, największa grupa 1734, poniżej od
niej 1732.

A

le zacznijmy od początku… A mogę z pełną odpowiedzialnością za siebie i moich rodziców
powiedzieć, że owe „początki” miały miejsce
od fasolki, od zalążka. Mianowicie, będąc jeszcze nieznanym tworem w brzuchu mamy, miał miejsce
wyjazd do obserwatorium we Fromborku — do tej pory
łudzę się, że miało to jakieś znaczenie — taki żart…
Sama fotografia budziła we mnie zainteresowanie
od pierwszych klas podstawówki. Urodzona w połowie
lat 80. nie miałam codziennej styczności z komputerem, ale pamiętam Pegasusa, nagrywanie piosenek
z radia na kasetę i pierwszy aparat zakupiony w wieku

8 lat razem z „tatem” — moim mentorem od gór
i fotografii.
Lata mijały, pierwszy aparat wiernie mi towarzyszył,
potem kolejny, aż wreszcie z kompaktu padł wybór na
lustrzankę analogową i zaczęło się — na pierwszy ogień
fotografia letniej łąki. Fascynacja nie mijała, wręcz narastała — więc kolejnym krokiem była lustrzanka cyfrowa… Hmmm… Szczerze… Używany CANON 20D!
Wierny kompan coraz to bardziej ambitnych wyjść
w góry. Ale Tatry, przeszło 300 km oddalone ode mnie,
nie dawały mi komfortu swobodnego wyjścia i fotografowania. Szukałam pejzażu w swoich okolicach —
wschody, zachody…
Aż pewnego letniego już wieczoru napotkałam na
niebie obłoki srebrzyste. Zaczęłam drążyć temat, znalazłam sporo fotografii Marka Nikodema, którego bardzo
cenię za wiedzę i warsztat, zaczęłam czytać o nocnej
fotografii, o startrailsach, fascynowały mnie coraz bardziej „podbniebne wydarzenia”, aż w końcu spróbowałam — klasycznie od podręcznikowych spraw — 30
sekund, wysokie ISO, czasem „bulb”.

Obłoki srebrzyste (Noctilucent Clouds) na tle ruin zamku w Janowcu; panorama złożona z 6 kadrów; 04.07.2013, godz. 21.57 czasu lokalnego, Canon 20D, Sigma 70–300 (100 mm), 6 × 15 s
5/2014
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Sierpniowa noc na Sokolicy, Pieniny; Canon 20D, Canon 10–22 mm (10 mm), f/3.5; 30 s; 15.08.2012, godz. 23.41 czasu lokalnego

K

ażde kolejne miejsce i każde kolejne wydarzenie
podniebne to dla mnie nie tylko nowe doświadczenie, ale przede wszystkim wyzwanie, któremu chcę stawiać czoło.
Mało istotne stało się dla mnie, czy są to niewiarygodne chmury, burze, koniunkcje, maksimum meteorów, tranzyty ISS, wschody i zachody Słońca i Księżyca. Tak po prostu stało się ważne być w odosobnionym
miejscu i patrzeć, a przede wszystkim czuć, że dzieje
się coś ważnego.
Z biegiem czasu staram się „łapać” tych chwil coraz
więcej. Przemiłą odskocznią stało się planowanie miejsc, w których wschody czy zachody Słońca
i Księżyca mogą być „inne”, szczególne, jak ten poniżej, na który polowałam kilka ładnych chwil.
Po pewnym czasie zorientowałam się, że oprócz timelapse’ów
i pojedynczych szerokokątnych obrazków potrzebuję czegoś więcej.
Pojawiło się marzenie pt. „teleskop”. Kilka starań, marzenie spełnione — samozaparcie i mój nieszczęsny upór akurat w tym aspekcie były mile widziane. Tata patrzył na mnie z niedowierzaniem,
śmiał się, ale widziałam, jak rósł
w dumę, kiedy podrzucałam mu
coraz to nowe zdjęcie… To takie
Wschód Księżyca nad ruinami zamku w Janowcu; Canon 20D, Sigma 70–300 (300 mm niejako ciepłe i niezwykłe chwile,
+ crop), ISO 400, 1/50 s; 26.01.2013, godz. 16.03 czasu lokalnego
które czuje się do dziś, zwłaszcza
Oczarowało mnie nocne niebo, nieważne czy z Księżycem w tle, czy bez niego. Wyjazdy w teren, okoliczne
pola, różne zakątki skutkowały nowymi pomysłami na
kadr. Ba, są nawet rozpiski, mapy, obserwacje — która strona nieba w określonej lokalizacji jest najbardziej
sprzyjająca, a co za tym idzie, najmniej zanieczyszczona miejską dżunglą. Nowa pasja pochłonęła mnie
całkowicie, jedni patrzyli na to, co robię z niedowierzaniem, pukając w głowę, inni wręcz szydzili z pomysłów,
a ja uciekałam w różne miejsca, nawet w moje ukochane góry…
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w momencie ciężkiej choroby,
jaka odcisnęła na każdym z nas
swoje piętno. Żałuję tylko jednego w tym wszystkim — że tata
nie doczekał, nie zobaczył, nie
dotknął i nie był obok przy mojej
indywidualnej premierowej wystawie — a miał to być prezent
na jego urodziny…

S

zczególnym przeżyciem
dla mnie była pewna
noc, noc ze swoją historią, ale o niej za chwilę.
Właściwie to zawsze jakaś historia towarzyszy każdemu wyjściu
w plener. Bo wyobraźcie sobie…
godzina 3 rano, a tu stoi ktoś
na wale wiślanym w odległości 20 metrów od zabudowań,
z czymś przypominającym białą
miniarmatkę, a po chwili piszczy… (tak wyglądała moja reakcja na pierwszy tranzyt ISS na tle
Księżyca), a potem tłumaczenia
przed policją…
Albo inna sytuacja — cisza,
spokój, szczere pole, dookoła
tylko kukurydza i zboże, dobre

Tranzyt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle Księżyca; Canon 20D w ognisku głównym
teleskopu Sky Watcher (Synta) SK Dobson 8”, ISO 400, 6 klatek, 18.09.2014, godz. 04.46.56,
okolice miejscowości Matygi (Lubelszczyzna)

towarzystwo „przyjaciela”, aparat akurat w plantacji
kukurydzy, aż tu nagle jakby przemarsz wojsk — stado dzików! Panika, bo aparat, bo my, samochód… Na
szczęście nic nie uległo zniszczeniu, z wyjątkiem samej kukurydzy. Są różne sytuacje — śmieszne, czasem
straszne i przeszywające, ale też i przede wszystkim
szczególne, jak ta, o której chcę napisać.

Z

Zorza polarna obserwowana z Lubelszczyzny, okolice miejscowości
Kurów, Canon 20D, Canon 10–22 mm (10 mm), ISO 1600, f/3.5,
30 s, 06.08.2011, północ czasu lokalnego
5/2014

ORZA, tak — zorza polarna — obserwowana zupełnie przypadkowo w nocy 5/6 sierpnia 2011
— noc pełna 15-minutowego cudu!
W piątek, 5 sierpnia dotarł do ziemskich
biegunów magnetyczny wiatr słoneczny, po wybuchu
z plamy słonecznej o numerze AR 1261. W jonosferze,
około 100 km nad powierzchnią Ziemi, protony i elektrony zaczęły barwić niebo na przeróżne kolory, dając
iście kosmiczny świetlny pokaz.
W tym przypadku zorza zupełnie mnie zaskoczyła.
Wyjazd za miasto miał na celu obserwację Perseidów
i Drogi Mlecznej. Chwilę po 23.00 dotarłam w planowane
miejsce, czyli środek pola… Rozstawiłam aparat, 23.16
— pierwsza klatka — Droga Mleczna, Perseusz, Kasjopea… Skupiona na liczeniu kolejnych spadających gwiazd
i wymyślaniu życzeń zupełnie nie zauważam, kiedy to
o 23.28 na horyzoncie zaczyna przebarwiać się niebo.
Północ — przecieram oczy ze zdziwienia… O rany, co
to?! Ktoś robi imprezę laserową? ….O żesz… Orzeszek… Zorza… — i w tym momencie ciarki przechodzą mi przez całe ciało… Północ, to był ten moment,
maksimum. Od razu pomyślałam o artykule, który rano
przeczytałam — „40% prawdopodobieństwo wystąpie-
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T

emat fotografii i szaleństw związanych z niebem
jest bardzo szeroki. Liczy się zapał, cierpliwość
i… warunki atmosferyczne, na które mimo porażek, narzekać nie mogę. Bywały różne chwile
— czasem paliłam się do wyjścia, ale chmury, innym
razem piękne czyste niebo, ale ja niezdecydowana.
Mimo wszystko sama próba obejrzenia nocnego,
zapierającego dech w piersiach nieba, to już nie lada
wyczyn. Dokładając do tego próby fotografowania —
a efekty sami zobaczcie, mogą okazać się naprawdę
niesamowite. Jeśli nie wyjdzie za pierwszym razem,
nie należy się zniechęcać, a próbować, czasem na
przekór…
Na koniec małe ostrzeżenie…
Uważajcie na…
atak KLONÓW — znaczy na Tie Figher’a…
… i na nisko spadające gwiazdy ;)

Fot. Darzena Maciaszek

nia zorzy w Polsce.” Pomyślałam wtedy — nierealne
w naszych szerokościach geograficznych… Jak widać,
nie tyle nierealne, co nieczęste.
Dodam jeszcze, że tej nocy indeks aktywności geomagnetycznej wyniósł KP8, w skali 1–9. Był to niezwykle widowiskowy koronalny wyrzut masy (CME) i rozbłysk klasy M9.
A co ciekawe, akurat w tym terminie odbywał się
kultowy zlot OZMA — czyżby organizatorzy zamówili te
wyjątkowe „fajerwerki”? :)

Kamila Mazurkiewicz-Osiak na co dzień pracuje w firmie
projektującej wnętrza, gdzie zajmuje się aranżacją, czasem również fotografią wnętrz. Jednak jej największą pasją
jest fotografowanie zjawisk astronomicznych, astropejzaży
i ukochanych gór. Wręcz do perfekcji opanowała sztukę
łapania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle tarczy
słonecznej jak i księżycowej. Zdjęcia Kamili gościły już na
stronach NASA, spaceweather.com oraz znalazły się w polskich i zagranicznych czasopismach, a także książkach.
Znakomitą większość fotografii wykonała w okolicach
Puław, gdzie mieszka i pracuje. Jeśli tylko jest pogoda i coś
ciekawego na niebie, potrafi wsiąść w samochód i zająć
z góry zaplanowaną pozycję, by wstrzelić się w wymarzony
kadr ze snajperską wręcz dokładnością.
Wystawa zdjęć Kamili od ponad roku
wędruje po kraju, a ostatnio uświetniła
Dzień Otwarty w CAMK w Warszawie.
Autorskie timelapsy powstałe z montażu przeszło 16 tys. zdjęć można obejrzeć na internetowej stronie „Uranii”.
Kontakt: mazurkiewiczkamila@gmail.com

Jeden z nielicznych meteorów spodziewanego MEGA-maksimum roju Kamelopardalidów; Canon 20D, Canon 10-22 (10 mm), ISO 1600,
f/3.5, 30 s., 24.05.2014, godz. 02:31 czasu lokalnego
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Ciekawe strony internetowe…

Dla każdego coś miłego…
Dzisiaj oszczędzę sobie trochę pracy (mam nadzieję, że
nasi Czytelnicy akurat w tym przypadku nie będą mieli
mi tego za złe), proponując odwiedzenie strony Sky and
Telescope, a ściślej, przeczytanie konkretnego artykułu.
Jest to mały przewodnik dotyczący prognoz występowania
zórz polarnych, w ekstremalnych przypadkach również na
naszych szerokościach geograficznych. Dostajemy do ręki
szereg narzędzi pozwalających ocenić stan przestrzeni
międzyplanetarnej, jak i ziemskiej magnetosfery wraz
z oceną rozmiaru owalu zorzowego i związanego z tym
geograficznego zasięgu widoczności zorzy. Jak zwykle,
wybierając wewnątrz artykułu zaznaczone na niebiesko
frazy, trafimy na kolejne źródła informacji.
A wszystko pod adresem: http://www.
skyandtelescope.com/astronomy-news/observing-news/
sleuth-aurora-09252014/.
Nie tak dawno (w numerze 3/2014) pisałem
o projekcie Reboot (http://spacecollege.org/isee3/)
dotyczącym prób nawiązania łączności i sterowania
trzydziestosześcioletnim satelitą NASA ISEE-3.
Od tego czasu upłynęły cztery miesiące. Niestety, nie
wszystko poszło, jak tego oczekiwali twórcy projektu.
W szczególności nie udało się zmienić orbity satelity
— najprawdopodobniej zabrakło azotu pod ciśnieniem
w zbiorniku z hydrazyną — nie udało się uruchomić
silniczków.
Ale za to udało się uruchomić niektóre z przyrządów
na pokładzie satelity, odbierając zarówno dane naukowe,
jak i techniczne (o stanie aparatury i satelity). Jednak
satelita oddalał się coraz bardziej od Słońca i pomimo
nadspodziewanie dobrego stanu baterii słonecznych
początkowo nie udawało się z nim nawiązać kontaktu
(chociaż odbierano dane z pokładu misji), a później
ISEE-3 zamilkł zupełnie. Ostatnio był słyszany
16 września br. Mogły na to wpłynąć dwa czynniki: brak
możliwości przeorientowania anten telemetrycznych
stacji na Ziemię (brak paliwa w silniczkach zmieniających
orientację) oraz generalnie zbyt niski poziom mocy
dostarczanej aparaturze i podzespołom satelity
przez baterie słoneczne pracujące bez możliwości
magazynowania energii (akumulatory nie działały
już od roku 1981). Naturalną reakcją satelity w takiej
sytuacji powinno być przejście w tzw. „safe mode” —
wyłączenie zasilania aparatury i nadajników z możliwością
„obudzenia” satelity w sprzyjających okolicznościach.
Jak będzie to działać bez baterii/akumulatorów, kiedy są
wyłączone WSZYSTKIE urządzenia na pokładzie satelity,
nie wiadomo. Uczestnicy projektu nie tracą nadziei,
chociaż szanse ponownego kontaktu są nikłe.
Ze szczegółami nasi Czytelnicy mogą zapoznać się na
wspomnianej już stronie projektu, która została znacznie
rozbudowana od czasu, kiedy pisałem o niej po raz
pierwszy.
5/2014

Przypominam również o adresie http://mars.nasa.gov/
comets/sidingspring/, o którym pisałem w pierwszym
tegorocznym numerze. 19 października br. kometa Siding
Spring (C/2013 A1) przejdzie w pobliżu Marsa (czas
przyszły dla piszącego te słowa, a przeszły dla Czytelników
biorących do ręki najnowszy numer naszego pisma) —
na pełną ocenę zjawisk związanych z tak niezwykłym
wydarzeniem przyjdzie jeszcze poczekać, ale zaglądać pod
wspomniany adres nie zaszkodzi.
Roman Schreiber
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Przedruk za „Głosem Uczelni” nr 9/2010

małłe COPERNICANA

Słoneczne misterium (VI)

Czy nieznane dotąd fakty
z życiorysu Kopernika znajdą
potwierdzenie?

J

przyjaciela biskupa Tiedemanna Giesego — spośród
historyków toruńskich tylko Karol Górski i Teresa
Borawska. Dało to pewne nowe ustalenia m.in. w kwestii
objęcia kanonii we Fromborku przez Mikołaja Kopernika
(Karol Górski). Myślę, że sięgnięcie do materiałów
rachunkowych może przyniosłoby dalsze ślady pobytu
Kopernika we Włoszech.

eremi Wasiutyński opublikował przed 70 laty
obszerną biografię Wielkiego Astronoma pt.
„Mikołaj Kopernik. Twórca nowego nieba”1.
Był więc Wasiutyński postacią dobrze znaną
kopernikologom. „The Solar |Mystery” nie jest
systematyczną biografią, lecz pogłębioną analizą
niektórych ważniejszych faktów z curriculum vitae
Kopernika, ze szczególnym uwzględnieniem okresu
włoskiego.
Na zakończenie tego cyklu pragnę napisać swego rodzaju
posłowie, a więc na ile argumentacja Wasiutyńskiego
mnie przekonuje. W istocie rzeczy w każdym z artykułów
czytelnik mógł poznać moje stanowisko. Może jednak
rzeczywiście je warto uzupełnić. Na pytanie zawarte
w tytule artykułu „Czy Nicholo z korespondencji
Kallimacha (Filippa Buonaccorsiego) to Mikołaj
Kopernik?” (U-PA nr 1, s. 50–52) nie można naturalnie
dać jednoznacznie twierdzącej odpowiedzi. Jednak
Wasiutyński, budując misterną konstrukcję w oparciu
o korespondencję Kallimacha z kupcem i przyjacielem
z Florencji Lactancjuszem Thedaldim z lat 1485–1488,
potrafi uwieść czytelnika, choć czyni to niezwykle
ostrożnie, aby ten powiedział: „a może Nicholo to
jednak Kopernik?”. Gdyby nie spalił się dom Kallimacha
w Krakowie w 1487 r., wraz z jego archiwum, to być
może, zagadka ta byłaby rozwiązana.
Dla historyka pojawia się już w tym miejscu pytanie,
czy są realne szanse na zapełnienie tych białych
plam w życiorysie Kopernika, które próbuje w „The
Solar Mystery” wypełnić Wasiutyński. Nie można
tu być nadmiernym optymistą. Historycy włoscy,
polscy i niemieccy w XIX i na pocz. XX wieku dość
szczegółowo spenetrowali archiwa Italii. Dla „okresu
włoskiego” Kopernika niezbędna jest jednak dalsza
kwerenda w archiwach Italii (Watykan, Florencja,
Bolonia, Wenecja, Ferrara). W minionym półwieczu
pracowali w Archiwum Watykańskim — poszukując
materiałów do biografii Mikołaja Kopernika i jego
Mikołaj Kopernik. Twórca nowego nieba, Warszawa 1938, Wydawnictwo
J. Przeworskiego, I wyd., s. 665; II wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2007, s. 581.
1
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Do tego typu źródeł mam tu skromne doświadczenie
z innej skarbnicy dokumentów, a mianowicie z archiwum
królewieckiego, dzisiaj w Berlinie. Otóż w księdze
wydatków dworu ks. Albrechta z r. 1541 na str. 132
znalazłem taki zapis: „XIII Mark, XIIII Sch(illing)
für Ausslösunge des Doctor Kupperlings vom der
Frawenburgk auss bevelich M/eine/ G/nedige/ D/
urchlaustigkeit/ laut der Zettel mit 2 Pfärdern, 4 Nacht”
(13 grzywien, 14 szelągów, wynagrodzenia doktorowi
Kopernikowi z Fromborka z rozkazu Mojego Łaskawego
Pana /ks. Albrechta/, zgodnie z pisemkiem, 2 konie,
4 noce”). Informacji tej nie odnotowuje Marian Biskup
w „Regesta Copernicana” ani Jerzy Sikorski w pracy
,,Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia
i działalności”, choć podają regesty całej korespondencji
związanej z tym pobytem Kopernika w Królewcu. I tak
6 kwietnia 1541 r. Albrecht — ks. pruski wysłał posłańca
do Mikołaja Kopernika do Fromborka z prośbą, aby ten
przybył do Królewca do chorego Jerzego Kunheima —
starosty Tapiawy. Już 6 kwietnia kapituła warmińska i sam
zainteresowany wyrazili zgodę na wyjazd Kopernika wraz
z posłańcem do chorego pacjenta. Najprawdopodobniej
posłaniec przybył po Kopernika albo na koniu, albo
kolaską. Odległość tę (60–70 km) pokonał w 1 lub 2 dni,
jak by to wynikało z korespondencji. 13 kwietnia ks.
Albrecht dziękował kapitule za to, że Kopernik mimo
podeszłego wieku przybył do chorego, i prosił, aby mógł
pozostać dłużej. Kapituła odpowiedziała 15 kwietnia, że
chciałaby widzieć Kopernika na Wielkanoc (17 kwietnia),
ale z uwagi na chorobę Kunheima gotowa jest przychylić
się do prośby księcia.
Odnaleziona przeze mnie informacja uzupełnia
tę korespondencję. Dowiadujemy się z niej, jakie
wynagrodzenie i diety otrzymał Kopernik, a mianowicie:
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13 grzywien i 14 szelągów, (1 grzywna=20 groszy=
60 szelągów), jak długo zatrzymał się w Królewcu
(4 noclegi) i jaki miał zaprzęg (2 konie). Z kolejnego
listu ks. Albrechta do kapituły, z 3 maja, wynikałoby,
że Kopernik zatrzymał się jednak dłużej w Królewcu,
bo na okres kilku tygodni (od 8 kwietnia do 3 maja
1541 r.), kurując Kunheima. Astronom miał w Królewcu
siostrzenicę Krystynę (+1566), która opuściła klasztor
w Chełmnie w 1528 r., przechodząc na luteranizm
i wychodząc za mąż za Kaspra Stulpawitza, dobosza na
dworze ks. Albrechta. Było więc kogo tutaj odwiedzać.
Po śmierci w roku 1543 (Kunheim zmarł też w tym roku),
Stulpawitz upomniał się o spadek, który zapisał jego żonie
Kopernik.

zanim zamieszkał w Toruniu ok. roku 1458, mieszkał
w Krakowie. Mąż siostry Mikołaja Kopernika, Katarzyny,
Bartłomiej Gertner też przybył do Torunia z Krakowa.
Musieli więc w Krakowie zamieszkiwać krewni
i powinowaci Mikołaja. Konkluzja z tych rozważań
byłaby taka: Włocławek na Kujawach należy na równi
traktować z Chełmnem w Prusach Królewskich jako
miejsce „gimnazjalnej” nauki Kopernika, do czasu kiedy
znajdą się przekonujące argumenty rozstrzygające tę
zagadkę.

Kolejny artykuł nosił tytuł: Gdzie Kopernik chodził do
„szkoły średniej”? (U-PA, nr 2, s. 30–31). Większość
badaczy, ostatnio także Krzysztof Mikulski, wypowiada
się za Chełmnem. Rzeczywiście, związki rodziny
Koperników z Chełmnem są potwierdzone. Zakonnicami
w klasztorze Benedyktynek były tutaj kolejno: Katarzyna
Peckau, pasierbica starego Łukasza Watzenrodego,
dziadka ze strony matki Mikołaja Kopernika,
konsekrowana w 1494 r. przez wuja Kopernika, biskupa
Łukasza Watzenrodego Młodszego, potem siostra naszego
astronoma, Barbara (+ po 1517 r.), także ksieni tegoż
klasztoru, i wreszcie wspomniana już wyżej Krystyna,
córka Katarzyny, innej siostry Kopernika. Wszystkie te
fakty miały miejsce, kiedy Kopernik był osobą dorosłą,
więc chyba nie można z nich wyciągać daleko idących
wniosków, iż na pewno miejscem nauki astronoma w jego
okresie młodzieńczym było Chełmno.

Kolejny artykuł: Czy „Portret młodzieńca” pędzla
Giorgionego to portret Kopernika? (U-PA nr 3, s. 36–
–37) zasługuje na uzupełnienia. Przede wszystkim należy
wskazać na pewne braki w książce Wasiutyńskiego
w wykorzystaniu nowszej literatury zajmującej się
wizerunkami obrazowymi Kopernika. Chodzi tu o dwie
prace toruńskich uczonych: Józef Flik, „Portret Mikołaja
Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Studium
warsztatu malarskiego”, Toruń 1990, s. 146, i Józef Flik
i Janina Kruszelnicka, „Epitafium Mikołaja Kopernika
w bazylice katedralnej św. Janów w Toruniu”, Toruń
1996, s. 197. Ta ostatnia książka stawia od razu pytanie:
Dlaczego to epitafium zostało umieszczone w kaplicy
św. Mikołaja (obecnie Aniołów Stróżów), zaraz przy
wejściu do katedry od strony południowej? Czy tam,
w podziemiach kaplicy chowano rodziców Kopernika?
Czy tam były grobowce Watzenrodów i Koperników?
Od kiedy epitafium to wisiało w tej kaplicy? Należałoby
raczej oczekiwać zawieszenia epitafium Kopernika
w kaplicy z ołtarzem św. Elżbiety, gdzie prebendę
ufundowała Katarzyna Watzenrode, babka macierzysta
astronoma, a wzbogacił tę prebendę wuj Kopernika,
biskup Łukasz Watzenrode (Karol Górski, Maciej
Gołembiowski, Wykaz prebend kościelnych Torunia
z r. 1541, s. 155). Kaplicę tę odnajdujemy jako trzecią
od wejścia do katedry z południowej strony (Michał
Woźniak, w: „Dzieje i skarby Kościoła Świętojańskiego
w Toruniu”, s. 276 plan rozmieszczenia kaplic i ołtarzy).
Watzenrodowie i spokrewnieni z nimi Allenowie
i Krügerowie mieli jeszcze patronat nad prebendami
związanymi z ołtarzami Korony Cierniowej, św. Andrzeja
i św. Barbary. Epitafium Kopernika — fundacji
lekarza toruńskiego Melchiora Pirnesiusa — zostało
wykonane ok. 1580 r. i zawieszone najprawdopodobniej
tam, gdzie dzisiaj wisi. Taką jego lokalizację znamy
z protokołu kanonika chełmińskiego Jana Ludwika
Strzesza z wizytacji biskupa Andrzeja Olszewskiego,
przeprowadzonej tutaj w roku 1671 (zob. Fontes, t. VIII,
s. 209). Natomiast o jego istnieniu są wzmianki źródłowe
z 1616 r., potem 1635 i kolejne.

Wasiutyński zarówno w swojej dawnej biografii
Kopernika z roku 1938, jak i w „The Solar Mystery”
jest wierny tezie Ludwika A. Birkemayera, że „szkoła
średnia”, do której uczęszczał Kopernik, mieściła się przy
katedrze we Włocławku, i przytoczył nowe argumenty.
Zazwyczaj uczniowie po ukończeniu tej szkoły szli
na uniwersytet do Krakowa. O wyborze Krakowa na
miejsce studiów Kopernika niemały wpływ mogło mieć
posiadanie tam krewnych. Przecież ojciec Kopernika

Ciekawa jest relacja Francuza Charles`a Ogiera z 24
czerwca 1635 r., niezauważana przez badaczy tego
epitafium. Pisze on tak: „Ja tymczasem poszedłem
do kościoła Jezuitów [od r. 1596; nie należy go mylić
z obecnym kościołem Jezuitów zbudowanym przez
luteran w XVIII w.] poświęconego świętemu Janowi
a rozbrzmiewał muzyką organów. Okazały jest ten kościół
parafialny, ozdobiony licznymi ołtarzami, tablicami
i innymi ornamentami. Tu jest tablica nagrobkowa

Wiele na to wskazuje, że odnaleziony rachunek z pobytu
Kopernika w Królewcu nie był jedyny. Honorarium,
jakie otrzymał, było przyzwoite, choć niewygórowane.
Dla porównan ia, w 1540 r. na dworze ks. Albrechta
pensja pisarza wynosiła rocznie 80 grzywien, aczkolwiek
kanclerz miał wynagrodzenie w wysokości 353 grzywien.
Para butów wysokich kosztowała wówczas grzywnę,
ale już kompletny ubiór dworski od 7 do 10 grzywien.
Dodajmy, iż Kopernik w ciągu swego życia zgromadził
także pewien majątek w gotówce. Co prawda nie
zachował się jego testament, jednak z innych źródeł
wiemy, że astronom zapisał siedmiorgu dzieciom swojej
siostrzenicy Katarzynie z domu Gertner, żonie Klemensa
Mollera ze Starogardu Gdańskiego, w sumie 500 grzywien
bez 5 szelągów (M. Biskup, Regesta Copernicana,
nr 512, 513). Ten dłuższy wywód, pozornie odbiegający
od tematu, winien potwierdzić użyteczność źródeł
rachunkowych.

5/2014
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Mikołaja Kopernika, który urodził się
w Toruniu i był kanonikiem warmińskim,
złączona z epitafium króla Olbrachta,
który umarł w r. 1501 rażony apopleksją.
Nie dowiedziałem się, czemu ten
matematyk /jest razem z tamtym
królem…”
Jeśli Pirnesius umieścił epitafium
Kopernika w kaplicy, gdzie dzisiaj
się znajduje, to musiał to czynić nie
bez powodu. Można się domyślać, że
było to miejsce spoczynku rodziny
Koperników. Ekspedycja prof. Jerzego
Gąssowskiego (zob. „Badania nad
identyfikacją grobu Kopernika”, pod red.
Jerzego Gąssowskiego, Pułtusk 2008),
nie wzięła tej możliwości pod uwagę, koncentrując się
na odnalezieniu grobowca wuja Kopernika — Łukasza
Watzenrodego we Fromborku, choć nie przyniosło
to pozytywnego wyniku. Jak wiadomo, mogło to być
bardzo użyteczne przy badaniach DNA, niezbędnych
dla potwierdzenia, że rzeczywiście zidentyfikowano
doczesne szczątki astronoma. W sukurs badaczom
przyszło odnalezienie pojedynczych włosów w jednej
z książek, z której stale korzystał Kopernik, a która
obecnie znajduje się w Szwecji. Odnalezione szczątki
i wspomniane włosy mają wspólne DNA, a więc
należały do tej samej osoby. Pozwoliło to badaczom
postawić tezę, że udało się zidentyfikować zarówno
miejsce pochówku, jak i doczesne szczątki Kopernika.
Uroczysty pogrzeb Wielkiego Astronoma miał miejsce
24 czerwca 2010 r. we Fromborku, ze stacjami najpierw
w toruńskiej katedrze, w Kaplicy Kopernikańskiej (gdzie
znajduje się epitafium Kopernika), oraz w katedrze
w Olsztynie. Jak to w nauce bywa, są oponenci. Mówią,
iż zarówno włosy, jak i badane szczątki, choć należą
do tej samej osoby, to niekoniecznie muszą należeć do
Kopernika. Takie prawdopodobieństwo jest minimalne,
ale teoretycznie nie można go wykluczyć. Ale wróćmy
do „Portretu młodzieńca”, w którym Wasiutyński widzi
portret kanonika z Fromborka. Otóż pytanie: Jak wyglądał
Kopernik? — zaprzątało uwagę badaczy od dawna.
Zastanawiano się, czy autoportret („autographon”),
o którym informację zamieszczono na „portrecie
strasburskim”, naprawdę istniał, czy tylko Kopernik
potwierdził zgodność wizerunku ze swym rzeczywistym
wyglądem (Friedrich Schwarz). A jeśli sam malował
siebie, to czy patrzył w lustro, czy był leworęczny itd.
Wydaje mi się, że nie można zlekceważyć informacji
o „autographonie”, ale w tym drugim kontekście. Było to
zapewne świadome przekazanie wiadomości potomnym,
że tak właśnie wyglądał astronom. Sprawa umiejętności
malarskich uczonego ma tu już drugorzędne znaczenie
i jest nie do rozstrzygnięcia.
Wasiutyński, stawiając tezę, że „Portret młodzieńca”
Giorgionego to portret Kopernika, postawił przed
historykami sztuki zadanie zweryfikowania tej hipotezy.
Uzupełniając to, co pisałem we wspomnianym artykule,
42

chciałbym zachęcić Czytelnika do porównania rysów
twarzy z „Portretu młodzieńca” (ryc. lewa) z twarzą
z portretu Kopernika z National-Gallery w Berlinie
(ryc. prawa). Wasiutyński o tym drugim portrecie pisze
tak: „Jest to kopia zagubionej kopii (z r. 1593) portretu
Kopernika przedstawiająca bardziej wiernie jego
twarz niż dobrze znana kopia z katedry w Strasburgu,
pozostającej w tym miejscu. Kopia ta wykonana została
ok. 1700 r. Berlińska Galeria nabyła ją z prywatnej
kolekcji w r. 1937”. Właścicielem tej prywatnej kolekcji
był Jan Michał Schwarz, hurtownik win z Torunia (J. Flik,
J. Kruszelnicka). Do ok. 1600 r. w Toruniu mieszkała
wnuczka siostry Kopernika Katarzyny, także Katarzyna
z domu Waschläger. Może to ona była właścicielką
portretu Kopernika z roku 1593? Na omawianym portrecie
z ok. 1700 r. znajduje się napis, nieco uszkodzony,
o następującej treści: „Clarrisimus et doctissimus doctor
Nicolaus Copernicus, Torunensis, canonici Warmiensis,
Astronomus incomparabilis. Anno 1593” (Najsławniejszy
i najuczeńszy doktor Mikołaj Kopernik z Torunia, kanonik
warmiński, astronom niezrównany, w roku 1593). Wąskie
usta, kształtny podłużny nos wykazują u portretowanego
znaczne podobieństwo, co potwierdzałoby hipotezę
Wasiutyńskiego, że Giorgione sportretował Kopernika. Nie
mam jednak wystarczających kompetencji, aby się w tej
kwestii autorytatywnie wypowiadać, i należy poczekać na
opinie ekspertów — historyków sztuki. A poza tym trzeba
by mieć przed oczyma ten portret, a nie tylko jego czarnobiałą reprodukcję.
W dotychczas znanych portretach Kopernik ma oczy
brązowe lub piwne. Tymczasem badania DNA doczesnych
szczątków identyfikowanych z Kopernikiem w ramach
wspomnianej wyżej ekspedycji prof. Jerzego Gąssowskiego
wykazały, iż osoba będąca przedmiotem badań powinna
mieć z dużym prawdopodobieństwem (80%) oczy szare
lub niebieskie. Zachodzi tu więc wyraźna sprzeczność.
Specjaliści tłumaczą ją tym, iż może Kopernik mieścił się
w pozostałych 20%, a wtedy miałby oczy szarozielone
(dr Wojciech Branicki).
Wreszcie do ostatniego artykułu pt. „Czy Kopernik
miał trzy doktoraty?” (U-PA, nr 4, s. 36–37) niewiele
można dodać. Wasiutyński, referując wyniki poszukiwań
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archiwalnych włoskiego uczonego Brunona Nardiego
z 1959 r. w swojej książce „The Solar Mystery”,
rehabilituje Nicolausa Papadolego, autora dzieła
o historii gimnazjum padewskiego, ogłoszonego
drukiem w 1736 r. Autor ten był posądzany
o konfabulowanie przy podawaniu informacji o studiach
i doktoratach Kopernika uzyskanych w Padwie. Miał
on kierować się przy tym chęcią sławienia szkoły
padewskiej. Co ciekawe poprzednio, w roku 1938,
Wasiutyński w biografii Kopernika (zob. II wyd.,
s. 138–139) podkreślał bałamutność i nierzetelność
wiadomości, jakie podawał Papadoli w swojej
książce, teraz zaś pod wpływem prac Nardiego
całkowicie zrewidował swoje stanowisko. Za wysoce
prawdopodobne uznał 2 lub nawet 3 doktoraty
Kopernika oraz istnienie albumu „Nacji Polskiej” na
Uniwersytecie Padewskim. Mocnym argumentem dla
ustaleń Wasiutyńskiego, a zarazem dla wiarygodności
Papadolego byłby krytyczny rozbiór wiadomości
zawartych w książce tego ostatniego „Historia Gymnasii
Patavini…” Analiza ta nie powinna ograniczyć się
tylko do studiów astronoma w Padwie — jak to
uczynił Nardi — ale wszystkich informacji podanych
w tym dziele. Jeremi Wasiutyński, publikując „The
Solar Mystery”, otworzył nowe pole do dyskusji nad
życiem i działalnością Mikołaja Kopernika. Najnowsze
publikacje — Michała Kokowskiego, Różne oblicza
Mikołaja Kopernika. Spotkanie z historią interpretacji,
Warszawa-Kraków 2009, s. 675, i Septem Sidera.
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Poemat religijny przypisywany Mikołajowi Kopernikowi,
tłumaczenie z języka łacińskiego Joanny Dominiczak,
red. Ireneusz Mikołajczyk, ks. Mirosław Mróz,
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 293 —
potwierdzają, że taka dyskusja jest potrzebna.
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Janusz Małłek

Profesor Janusz Małłek, historyk, jedna
z najbardziej rozpoznawalnych postaci Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Pochodzi
z przedwojennych
Mazur. Dorobek naukowy koncentruje
wokół historii Prus,
reformacji a także
krajów skandynawskich. Jego zainteresowanie Kopernikiem, toruńczykiem i Warmiakiem, przekracza jednak
ściśle naukowy charakter i ma silnie emocjonalne zabarwienie. W ten sposób powstał zbiór fenomenalnych felietonów do miesięcznika „Głos Uczelni” UMK, które za zgodą Autora i Redakcji mieliśmy przyjemność publikować.
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Spitzer świadkiem
zderzenia planetoid
Kosmiczny Teleskop Spitzera zarejestrował erupcję pyłu wokół jednej
z młodych gwiazd. Najprawdopodobniej
wybuch ten jest wynikiem zderzenia się
dwóch dużych planetoid. To właśnie w taki
sposób mogą powstawać planety skaliste,
takie jak Ziemia.
Wokół gwiazdy, skatalogowanej jako
NGC 2547-ID8, w okresie od sierpnia
2012 do stycznia 2013 roku pojawiła się
duża ilość świeżego pyłu. Naukowcy przypuszczają, że za jego pojawienie się odpowiedzialne jest zderzenie się dwóch planetoid, w wyniku którego powstał ogromny
obłok drobnego pyłu. Następstwa zderzeń
planetoid były już wcześniej obserwowane przez Spitzera, ale dopiero teraz udało
się zebrać dane na temat obiektu przed
i po zdarzeniu. Dzięki temu badacze mają
szansę dokładniejszego przyjrzenia się
gwałtownym procesom, które prowadzą
do tworzenia się skalistych planet, takich
jak nasza.

Artystyczna wizja zderzenia planetoid znajdujących się w dysku pyłowym wokół NGC
2547-ID8. Źródło: NASA/JPL-Caltech

Planety skaliste rozpoczynają życie
jako pył wirujący wokół młodej gwiazdy.
Następnie cząsteczki pyłu sklejają się
w coraz większe ziarna, aż w końcu powstają planetoidy. W wyniku zderzeń niektóre z nich całkowicie się rozpadają, inne
zaś rosną coraz bardziej, przeradzając się
w protoplanety, by ostatecznie, po około
100 mln lat, stać się prawdziwą planetą.
Najnowsze badania wykonane przez
Spitzera dotyczą gwiazdy NGC 2547-ID8,
która ma około 35 mln lat i znajduje się
w odległości 1200 lat świetlnych w kierunku gwiazdozbioru Żagla. Wcześniejsze
obserwacje tego obiektu pokazywały już
zmiany w ilości pyłu wokół gwiazdy, co
wskazywało na zderzenia asteroid. W nadziei na zarejestrowanie kolizji dużych
obiektów naukowcy postanowili monitorować gwiazdę regularnie. Od maja 2012
roku Kosmiczny Teleskop Spitzera obserwował gwiazdę w zakresie podczerwieni
nawet kilka razy dziennie.
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Niestety ze względu
na położenie Słońca obserwacje musiały zostać
przerwane. Kiedy stały
się one znów możliwe, po
około pięciu miesiącach,
naukowcy byli zaskoczeni
tym, co zobaczyli. Dane
z teleskopu wskazywały,
że wokół gwiazdy, w okresie kiedy obiekt nie był
obserwowany, doszło do
zderzenia dwóch ogromnych planetoid. Obecnie
widać pozostałości po tym
zderzeniu, czyli duży obłok
pyłowy znajdujący się na
M1-67 jest młodą mgławicą w naszej Galaktyce — utworzoorbicie wokół gwiazdy. Poną przez wiatr wokół gwiazdy Wolfa-Rayeta, oznaczonej jako
miary wskazują, że orbita, WR124. Źródło: ESO
na której znajduje się obłok pyłowy, jest typowa dla powstawania kluczowe pytania dotyczące fizyki gwiazd.
skalistych planet. Ze względu na ruch obGdy supernowa wybucha, jej błysk
łoku wokół gwiazdy astronomowie widzą natychmiastowo jonizuje otaczające ją
go z różnej strony, co przekłada się na środowisko, umożliwiając astronomom
zmianę jasności. Kiedy wydłużony kształt wgląd w skład chemiczny protoplasty. Jedobłoku zwrócony jest w naszą stronę, to nak jest to możliwe w dość krótkim przerejestrowany jest większy sygnał. dziale czasu, nim podmuch z supernowej
Natomiast, gdy obłok obróci się oddali fale jonizacji. Z tego powodu tak
względem Ziemi, ukazując tylko istotne jest szybkie zaobserwowanie wyswój mniejszy fragment powierzch- buchu supernowej, by otrzymać spektrum
ni, wówczas sygnał maleje. Badając błysku.
szczegółowo zmiany jasności, na15,5 godziny po dotarciu na Ziemię
ukowcy mają szansę przyjrzeć się światła z supernowej SN 2013cu zaczęto
dokładnie procesowi powstawania ją obserwować. Obiekt znajduje się w odplanet wokół młodej gwiazdy.
ległości 108 Mpc. Zaobserwowano emisję
„Widzimy, jak skalista planet światła z umierającej gwiazdy, która wskarodzi się na naszych oczach” — ko- zywała, że była to gwiazda typu Wolfa-Raymentuje George Rieke z Uniwersy- eta. Ta szczególna supernowa została zatetu Arizona, współautor badań. „To uważona przez Obserwatorium Palomar
wyjątkowa szansa, by śledzić ten przy pomocy Teleskopu Samuela-Oschina
proces niemal na żywo”.
w Kalifornii o średnicy 1,2 m. Gwiazda
Naukowcy kontynuują monitoro- Wolfa-Rayeta jest jednym z końcowych
wanie NGC 2547-ID8. Śledzenie ewolucji etapów życia bardzo masywnej gwiazdy
obłoku pozwoli na wyznaczenie, jak dłu- (o masie 20 mas Słońca, a nawet więcej).
go nadwyżka pyłu będzie się utrzymywać Gdy na drodze ewolucji gwiazda staje się
i jak często dochodzi do takich zderzeń, gwiazdą typu Wolfa-Rayeta, wydmuchiwaa być może nawet uda się zarejestrować ne są w przestrzeń ogromne ilości materii
kolejne.
gwiezdnej ubogiej w wodór, które są w staHubert Siejkowski nie poruszać się nawet 1000 kilometrów
w sekundę i szybciej. Ten wiatr gwiazdowy
to kluczowy element, który pozwolił na
Supernowa z protoplastą
wyśledzenie, że protoplastą SN 2013cu
typu Wolfa-Rayeta
była właśnie gwiazda typu Wolfa-Rayeta.
Uważa się, że supernowe są jednym Przeprowadzone obserwacje pokazały
z najpiękniejszych zjawisk na niebie. również, że protoplasta najprawdopodobBiorąc również pod uwagę, jak rzadkim niej doświadczył znacznej utraty masy na
są zjawiskiem, nie może dziwić fakt, jak krótko przed wybuchem, co jest zgodne
ważne dla astronomii są obserwacje prze- z modelowymi przewidywaniami eksplozji
prowadzane w warunkach bezpośrednio gwiazdy Wolfa-Rayeta.
przed jak i po wybuchu supernowej. ZaOdkrycie to jest istotne, ponieważ, choledwie kilka godzin po dotarciu światła ciaż astronomowie zakładali, że gwiazdy
od eksplozji na Ziemię astronomowie są Wolfa-Rayeta mogą stać się supernową,
w stanie wskazać miejsce na niebie, gdzie nie było dotychczas bezpośrednich dowogwiazda ta się znajdowała. Uzyskane zdję- dów, że jest to możliwe.
cia są w stanie pomóc w odpowiedzi na
Natalia Nowak, Karolina Zawada
Urania
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Debata: „Wszechświat
— prosty czy złożony?”
XVIII Festiwal Nauki w Warszawie
zakończył się w niedzielę 28 września
wieczorem publiczną debatą pomiędzy
Stanisławem Bajtlikiem i Krzysztofem Meissnerem na temat „Wszechświat — prosty czy złożony?”. Debata, którą prowadził
i moderował Marek Demiański oraz Meissner, profesor fizyki teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się w wypełnionej po brzegi Auli Starej Biblioteki
Uniwersytetu.
Bajtlik przywoływał przykłady złożoności świata rzeczy i zjawisk oraz jego
fundamentalną nieprzewidywalność. Podkreślał, że obserwujemy świat z bardzo
nietypowego miejsca, co może stwarzać
pozory prostoty i ładu. Zasada Kopernika
nie zawsze jest dobrym przewodnikiem
w myśleniu o świecie! Podał kilka przykładów, w tym fakt, iż Słońce jest gwiazdą pojedynczą, podczas gdy znakomita
większość gwiazd to gwiazdy podwójne.
W układach podwójnych orbity planet są
tak bardzo zawiłe, iż nie obowiązują dla
nich prawa Keplera. Bez odkrycia praw
Keplera na pewno by nie było fizyki Newtona a prawdopodobnie także klasycznej
mechaniki — Lagrange’a i Hamiltona —
z której wywodzi się cała fizyka.
Meissner argumentował, że Wszechświat jest zasadniczo i fundamentalnie
prosty, ponieważ daje się skutecznie
zrozumieć poprzez niewielki zbiór matematycznych praw. Podkreślał, że zdumiewające piękno tych praw jest bardzo trudne — naprawdę dostępne tylko dla tych,
którzy głęboko i ze zrozumieniem studiują
fizykę. Kilka razy wspomniał o dziesięciu
tysiącach godzin, które trzeba spędzić na
rzetelnym i drobiazgowym studiowaniu
ogólnej teorii względności Einsteina, by ją
zrozumieć na tyle, aby dostrzec jej piękno
i głębię.
Argumenty Meissnera współbrzmiały z poglądami wielu największych geniuszy przeszłości, takich jak wszyswcy
wyżej wspomnieni, tzn. Kepler, Newton,
Einstein, Lagrange i Hamilton, a w nowszych czasach choćby Schrödinger czy
Penrose, którzy motywowani tym właśnie
trudnym matematycznym pięknem świata odrzucali naiwny materializm, dostrzegając subtelniejsze aspekty i znaczenia
rzeczywistości.
To była piękna i mądra debata, jak
wiele debat i imprez osiemnastego już
Festiwalu Nauki, za które wypada podziękować Staszkowi Bajtlikowi oraz innym tych Festiwali niestrudzonym organizatorom.
Marek Abramowicz
5/2014

Astronom patronem nagrody
Jan Jędrzejewicz (1835–1887) należy do najważniejszych postaci polskiej
astronomii XIX stulecia. Po studiach medycznych, zwieńczonych podróżą naukową po Europie, swój los związał z Płońskiem, gdzie osiadł w 1862 roku i gdzie
rozwijał swoją działalność astronomiczną.
W latach 1872–1875 uruchomił w Płońsku prywatne obserwatorium, którego
głównym instrumentem był zakupiony
u Steinheila ewkatoriał z obiektywem
o średnicy 162 mm, oraz stację
meteorologiczną. W 1883 roku
uzupełnił wyposażenie obserwatorium refraktorem Cooke’a
o średnicy 140 mm. Najważniejszym wkładem Jędrzejewicza w astronomię są jego obserwacje gwiazd podwójnych.
Jednocześnie był jednym z najwybitniejszych
popularyzatorów
nauki swoich czasów: dał wiele odczytów
publicznych, umieszczał artykuły w prasie
(m.in. „Korespondent Płocki”, „Przyroda
i Przemysł”, „Wędrowiec”, „Wszechświat”).
W 1886 roku nakładem Kasy im. Józefa
Mianowskiego ukazała się jego Kosmografia, uznawana za najlepszy polski podręcznik astronomii przełomu XIX/XX wieku. Zmarł na tyfus, wypełniając obowiązki
lekarza. Wspominając go w 1888 roku
w „Kurierze Codziennym”, Bolesław Prus
pisał: „ustanowiłbym fundusz i założył instytucję, która jak rybak siecią wyłapywałaby w społeczeństwie i popierała ludzi podobnych Jędrzejewiczowi. Oni bowiem są
jak źródła, gdzie wytrysną, tam nawet na
sypkim piasku rodzi się nowe życie”.

Dla uhonorowania wkładu Jędrzejewicza w rozwój i popularyzację nauki na
ziemiach polskich oraz dla propagowania
polskiego piśmiennictwa z zakresu historii nauki i techniki, z inicjatywy Komitetu
Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasy im.
Józefa Mianowskiego, samorząd Miasta
Płońska ustanowił w styczniu 2013 roku
doroczną Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza
w wysokości 10 tysięcy złotych, przyznawaną najlepszej książce polskiego autora
poświęconej historii nauki lub techniki.
Podczas pierwszej edycji nagrody
w 2013 roku jej Kapituła uhonorowała Pawła Polaka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie za książkę „Byłem
Pana przeciwnikiem [profesorze Einstein]…” Relatywistyczna
rewolucja naukowa z perspektywy środowiska naukowo-filozoficznego przedwojennego Lwowa
(Copernicus Center Press, Kraków
2012). W roku 2014 Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza przyznano Jackowi Rodzeniowi z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach za książkę Na tropie widma.
Geneza i ewolucja spektroskopu optycznego w latach 1810–1860 (Kraków 2013).
Kapituła Nagrody im. Jana Jędrzejewicza zachęca przedstawicieli środowiska
uczonych polskich, wydawców i czytelników do zgłaszania godnych uwagi tytułów
do kolejnych edycji nagrody. Szczegółowe
informacje o nagrodzie można znaleźć na
stronie Komitetu Historii Nauki i Techniki
PAN: www.khnit.pan.pl
Jarosław Włodarczyk
Przewodniczący Kapituły Nagrody
im. Jana Jędrzejewicza

Obserwatorium Jana Jędrzejewicza w Płońsku
Urania
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Polski rząd szykuje ustawę
o prawie kosmicznym
W Ministerstwie Gospodarki trwają
prace nad projektem ustawy o prawie kosmicznym. Ustawa ma wejść w życie do
końca 2015 r. Na początku października
2014 r. zakończyły się konsultacje w tej
sprawie. Potrzeba opracowania ustawy
o prawie kosmicznym jest konsekwencją
przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 r. i rozwoju
sektora przemysłu kosmicznego. Warto
wspomnieć, że na orbitę okołoziemską
wystrzelono już trzy polskie satelity — jednego studenckiego PW-Sat oraz dwa naukowe: Lem i Heweliusz. Z kolei niedawno
parlament uchwalił ustawę o utworzeniu
Polskiej Agencji Kosmicznej.
Nowa ustawa ma powołać Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych, który będzie
zawierać dane obiektów wypuszczanych
w przestrzeń kosmiczną przez polskie
podmioty publiczne i prywatne, prowadzące działalność na terytorium naszego kraju. Zgodnie z prawem międzynarodowym,
Polska ponosi odpowiedzialność międzynarodową za działalność w przestrzeni
kosmicznej podmiotów zarejestrowanych
w kraju. Międzynarodowe rozwiązania
prawne stanowią także, iż niezależnie od
formy własności (prywatna lub publiczna),
Polska ma pełną jurysdykcję nad takimi
obiektami kosmicznymi oraz ich załogą.
Zgodnie z propozycjami ustawy, wystrzelenie obiektu przez podmiot prywatny
będzie rodziło konieczność obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej. Zwolnione z takiego obowiązku
będą obiekty kosmiczne (np. sztuczne satelity) służące do nauki, badań, edukacji
lub działające na rzecz interesu publicznego — wtedy odpowiedzialność poniesie
Skarb Państwa.
Krzysztof Czart

ALMA zbadała
zderzenia galaktyk
Sieć radioteleskopów ALMA zbadała
zderzenia pomiędzy galaktykami. Okazuje
się, że przeświadczenie o tym, iż w efekcie
takich kolizji powstają przeważnie galaktyki eliptyczne, nie jest zgodne z prawdą.
Takie skutki galaktycznych kolizji pomiędzy dwiema porównywalnymi galaktykami dyskowymi przewidywały symulacje
komputerowe z lat 70. ubiegłego wieku.
Bardziej współczesne symulacje dopuszczały powstawanie jako wynikowych także
galaktyk z dyskami (czyli galaktyk spiralnych lub galaktyk soczewkowatych), ale
mimo tego galaktyki eliptyczne nadal
dominowały w koncepcjach. Było to jednak sprzeczne z faktami obserwacyjnymi,
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30 zderzających się galaktyk obserwowanych przez radioteleskopy. Konturami oznaczono poziom emisji pochodzącej od tlenku węgla, natomiast barwami wskazano ruchy gazu (kolor
czerwony — gaz oddalający się od nas, niebieski — gaz zbliżający się). Źródło: ALMA (ESO/
NAOJ/NRAO)/SMA/CARMA/IRAM/J. Ueda et al.

bowiem liczba galaktyk eliptycznych powinna wzrastać wraz z wiekiem Wszechświata, a tymczasem ponad 70% współczesnych galaktyk to galaktyki z dyskami.
Problem postanowił sprawdzić obserwacyjnie zespół, którym kierował Junko Ueda z Narodowego Obserwatorium
Astronomicznego Japonii (NOAJ), stypendysta Japońskiego Towarzystwa Promocji
Nauki. Badacze użyli sieci radioteleskopów Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array (ALMA), pracującej w Chile,
a także szeregu innych radioteleskopów
na świecie.
Astronomowie
chcieli
sprawdzić
kształt galaktyk znajdujących się w końcowych fazach zderzeń. Przeanalizowano
rozmieszczenie gazu w 37 takich obiektach. Do zidentyfikowania gazu użyto linii
emisyjnych tlenku węgla. Okazało się, że
większość kolizji między galaktykami odległymi od 40 do 600 mln lat świetlnych
od nas skutkuje powstawaniem nowych
galaktyk z dyskami, a nie eliptycznych.
Krzysztof Czart
Urania

Problem z litem w gwiazdach
także poza Drogą Mleczną
Najnowsze obserwacje gromady kulistej Messier 54 wskazują, że astronomowie mają problem z litem w gwiazdach nie
tylko w Drodze Mlecznej, ale i poza nią.
W starych gwiazdach litu jest około trzy
razy mniej niż wskazują przewidywania
teoretyczne.
Większość pierwiastka litu została wytworzona podczas Wielkiego Wybuchu,
podobnie jak to miało miejsce w przypadku wodoru i helu, tylko w znacznie
mniejszej ilości. Astronomowie potrafią
obliczyć, ile litu powinno być we wczesnej
fazie istnienia Wszechświata, a więc ile
powinno go występować w najstarszych
gwiazdach. Jest jednak problem: przewidywania teoretyczne nie zgadzają się
z obserwacjami najstarszych gwiazd. Zagadka pozostaje nierozwiązana od kilkudziesięciu lat.
Do tej pory można było rozważać, czy
powodem nie są jakieś specyficzne wa5/2014
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runki panujące w Drodze Mlecznej, ale
najnowsze obserwacje zespołu naukowców z Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji
i Chile przenoszą temat także na otoczenie poza naszą Galaktyką.
Astronomowie przeprowadzili za pomocą teleskopu VLT w Obserwatorium
Paranal obserwacje starych gwiazd w gromadzie kulistej Messier 54. Kiedyś uważano, że gromada ta jest jedną z około
150 gromad kulistych Drogi Mlecznej, ale
w 1994 r. okazało się, że należy do galaktyki karłowatej w Strzelcu i dzieli nas od
niej dystans 90 tys. lat świetlnych. Najnowsze obserwacje wskazują, że poziom
litu w zbadanych gwiazdach jest podobnie niski jak w przypadku starych gwiazd
Drogi Mlecznej. Zatem cokolwiek jest powodem małej zawartości litu, nie jest to
czynnik lokalny działający tylko w naszej
Galaktyce.
Jest kilka możliwych rozwiązań zagadki. Być może obliczenia ilości litu powstałego w Wielkim Wybuchu są błędne. Druga z propozycji sugeruje, że w pierwszych
gwiazdach lit mógł być w jakiś sposób
niszczony. Trzecia koncepcja to istnienie
jakiegoś mechanizmu, który powoduje
stopniowe niszczenie litu w gwiazdach.
Krzysztof Czart

Strumień gazu (oznaczony na zielono, dane z radioteleskopu Arecibo)
rozciąga się od dużej galaktyki na dole, po lewej, do grupy galaktyk na
górze. Pobliska galaktyka po prawej również posiada nieco krótszy strumień gazu. Źródło: Rhys Taylor/Arecibo Galaxy Environment Survey/The
Sloan Digital Sky Survey Collaboration.
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Zespół nadal bada pochodzenie strumienia. Jeden z pomysłów na jego pochodzenie jest taki, że duża galaktyka
na jednym z końców strumienia mieściła
się w przeszłości blisko grupy mniejszych
galaktyk, znajdujących się na drugim końcu, i most gazowy się rozciągnął. Druga
koncepcja sugeruje, że duża galaktyka
dostała się prosto w środek grupy, wypychając z niej gaz. Astronomowie planują
przeprowadzić symulację komputerową,
aby dowiedzieć się, który z tych pomysłów
pozwoli najlepiej dopasować kształt mostu widzianego przez Teleskop Arecibo.
Agnieszka Nowak
Źródło: Wikimedia.org

Williama E. Gordona
w Obserwatorium Arecibo w Puerto Rico.
Strumień
wodoru, większy niż znane dotychczas, jest
milion lat świetlnych
dłuższy niż ogon gazu
znajdującego
się
w gromadzie Panny,
znaleziony w innym
projekcie Arecibo kilka
lat wcześniej. Nie tylko długość strumienia
jest zaskakująca, ale
także ilość gazu w nim
Roberto
Gromada kulista Messier 54 sfotografowana za pomocą telesko- znaleziona.
pu VLT Survey Telescope (VST) w Obserwatorium Paranal w Chile. Rodriguez, absolwent
Źródło: ESO
z 2014 r. Uniwersytetu
Puerto Rico w Humacao, który pracował
Strumień gazu długi
nad projektem jako student, wyjaśnił:
„Zwykle znajdujemy gaz wewnątrz galakna 2,6 mln lat świetlnych
Astronomowie i studenci odkryli gazo- tyk, ale tutaj połowa gazu — 15 miliardów
wy most atomowego wodoru o długości razy więcej niż masa Słońca — znajduje
2,6 mln lat świetlnych, łączący dwie ga- się w moście. To znacznie więcej, niż zalaktyki leżące 500 mln lat świetlnych od wierają razem Droga Mleczna i Galaktynas. Wykryli gaz, korzystając z Teleskopu ka Andromedy!”
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8 porad na dobry początek:
Jak się przygotować
do fotografii gwiazd?
Podobno pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy. Poniżej 8
porad, które pomogą w przygotowaniach do nocnego pleneru
i fotografii gwiazd.
1. Zaplanuj
Nigdy nie wybieramy się na zdjęcia
nocne na zasadzie: jedziemy, na pewno
znajdziemy coś ciekawego. Takie podejście to podstawowy błąd, zwłaszcza
gdy jest to nasz pierwszy nocny wypad.
Najprawdopodobniej nic nie znajdziemy, wrócimy rozczarowani i zniechęceni do kolejnych nocnych plenerów.
Spontaniczność w fotografii astrokrajobrazowej raczej się nie sprawdza.
Im lepiej się przygotujemy do pleneru,
tym lepszych rezultatów możemy się
spodziewać.
Dlatego nocne kadry planujemy!
Jakby to banalnie nie zabrzmiało,
to w nocy jest ciemno i niewiele widać.
Wszystko wygląda inaczej niż w dzień,
a wypatrzenie ciekawego miejsca
z okien samochodu jest praktycznie
niemożliwe. Dlatego miejsca na zdjęcia nocne szukamy w dzień. I nie chodzi mi o planowanie w stylu: to drzewo
tam w oddali wygląda ciekawie, muszę
tu przyjechać w nocy. Takie planowanie nic nam nie da. Pod nasz upatrzony obiekt musimy podjechać, bo inaczej w nocy będziemy mieć problem,
żeby do niego trafić. Warto się również

upewnić, czy w pobliżu znajdziemy
miejsce, aby bezpiecznie zaparkować.
Bardzo pomocna w dotarciu nocą
do celu jest nawigacja satelitarna. Jeśli
tylko mamy taką możliwość, koniecznie z niej skorzystajmy.
2. Sprawdź sprzęt
Przed wyjściem z domu sprawdźmy
nasz sprzęt. Oczywiście poza aparatem
i statywem nie możemy zapomnieć
o drobiazgach. Bez kilku z nich będziemy mogli sobie tylko wyobrażać, jak
pięknie wyglądałby ten kadr, gdybyśmy czegoś nie zapomnieli. Upewnijmy się, że w aparacie znajduje się bateria oraz karta pamięci. Z doświadczenia
wiem, że są to rzeczy, które najczęściej
zostają w domu. Warto również sprawdzić, czy mamy płytkę mocującą aparat
do statywu. To kolejna rzecz, która lubi
być nie tam, gdzie jej najbardziej potrzebujemy.
Przed wyjściem upewnijmy się również, czy wiemy, jak włączyć w aparacie niezbędne opcję. Sprawdźmy, jak
włączyć samowyzwalacz, a gdy posiadamy pilot lub wężyk do zdalnego
wyzwalania migawki, koniecznie prze-

testujmy, czy działają. Spróbujmy także przestawić aparat w tryb manualny.
Sprawdźmy, jak szybko zmienić takie
parametry jak czułość czy balans bieli. Zdecydowanie lepiej przetestować
wszystkie opcje w domowych warunkach, by później nie przeklinać sprzętu
w terenie.
3. Zadbaj o światło
Pamiętajmy, aby wybierając się
w nieoświetlony teren, zabrać ze sobą
jakieś źródło światła. Dioda aparatu
w telefonie nie będzie wystarczająca.
Po pierwsze jest za słaba. Po drugie,
telefon jest nieporęczny, aby używać
go przez dłuższy czas jako latarki.
I wreszcie po trzecie, zdecydowanie lepiej mieć sprawny telefon i nie marnować jego baterii na oświetlenie terenu.
Dobrą praktyką jest zabieranie
ze sobą dwóch niezależnych źródeł oświetlenia. Dobrze, gdy jednym
z nich jest tzw. czołówka, czyli latarka
zakładana na głowę. To rozwiązanie
ma praktycznie same zalety. Najważniejsze z nich to wolne ręce i oświetlone miejsce, na które patrzymy. Poza
czołówką zabierzmy również zwykłą
latarkę. Mocniejsze oświetlenie przydaje się w wielu sytuacjach. Poza tym
warto mieć alternatywę na wypadek,
gdyby zadziałało któreś z praw Murphy’ego.
4. Zabierz ciepłe ubrania
Wydawać by się mogło, że wybierając się w ciepłą, letnią noc na obserwację gwiazd, nie musimy się martwić
o to, że zmarzniemy. Niestety, nawet
latem warto zabrać ze sobą coś ciepłego do ubrania. Nie możemy zapominać o tym, że temperatura spada nocą.
Dodatkowo, stojąc przez długi czas
w miejscu, jesteśmy bardziej podatni
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na wychłodzenie. Nawet najmniejsze
podmuchy wiatru również będą potęgowały uczucie chłodu.
Dlatego, bez względu na porę roku,
pamiętajmy o zabraniu ze sobą czegoś
ciepłego do ubrania. Zawsze ubierajmy
się tak, jakby było 10 stopni mniej. Nie
zapominajmy również o odpowiednim
obuwiu. W poszukiwaniu ciekawego kadru nieraz będziemy zmuszenie
do poruszania się w bardzo nierównym
terenie. W takich warunkach bardzo
łatwo o skręcenie kostki. Dlatego mając wybór, zawsze zakładajmy wyższe
obuwie, które ochroni nasz staw skokowy.
Poza okresem letnim, oprócz ciepłych ubrań powinniśmy również rozważyć zabranie ze sobą termosu z ciepła herbatą. Pomyślmy też o jakichś
elementach odblaskowych. Bezpieczeństwa nigdy za wiele.
5. Zbierz towarzystwo
Starajmy się na nocne fotografowanie wybierać w towarzystwie. Oczywiście facetowi najprzyjemniej będzie
obserwować rozgwieżdżone niebo
z koleżanką, ale kolega też będzie OK.
W grupie jest zawsze raźniej. To bardzo dziwne, ale gdy nie jesteśmy sami
to te dziwne dźwięki dochodzące z pobliskich krzaków są jakby mniej przerażające.
W towarzystwie czas też płynie
szybciej, a musimy pamiętać, że fotografowanie gwiazd trochę trwa. Nawet
jeśli nie będziemy robić długich naświetleń, to samo kadrowanie, dobór
parametrów, walka ze sprzętem trwa
zdecydowanie dłużej niż w dzień.
Jednak głównym powodem, dla którego nie warto snuć się samemu po odludziu w nocy, jest oczywiście bezpieczeństwo. Tu nie ma się nad czym rozwodzić. Zarówno człowiek, jak i jakieś
zwierzę chętniej zainteresują się samotną osobą niż grupą ludzi.
Towarzystwo to też zwyczajna pomoc. Czasem przydałoby się mieć
trzecią ręką, aby oświetlić sobie aparat
w trakcie zmiany obiektywu. W dwójkę jest też dużo łatwiej ustawić ostrość,
oświetlić jakiś obiekt itp. W nocy każda pomoc jest na wagę złota.
6. Przekaż informację
Jeśli wybieramy się na plener samemu, koniecznie poinformujmy o tym
fakcie kogoś bliskiego. Powiedzmy,
gdzie mniej więcej jedziemy i o któ5/2014

rej planujemy powrót.
Wydawać by się mogło, że to takie oczywiste. Lepiej jednak
dmuchać na zimne.
Wystarczy, że złapiemy gumę w miejscu,
gdzie nie ma zasięgu
sieci
komórkowej.
Jest ciemno, zimno,
a śruby trzymające
koło umówiły się,
że nie odpuszczą.
W nocy naprawdę jest dużo łatwiej
o problemy.
Może się zdarzyć,
że w trakcie pleneru zmienimy lokalizację. To nic niezwykłego. Miejsce,
które sobie upatrzyliśmy w dzień, może
być np. paskudnie
oświetlone w nocy.
W takim wypadku
nie zapomnijmy poinformować kogoś
o zmianie naszych
planów.
7. Sprawdź
prognozę pogodę
To nie żart. Nieraz, patrząc przez
okno, zacierałem ręce
na samą myśl o tym,
jak będzie wyglądało
rozgwieżdżone niebo w miejscu, które
sobie
upatrzyłem.
Spakowanie sprzętu,
przygotowanie
się
do pleneru, podróż
na miejsce zapewne chwilę potrwają. Przed wyjściem
upewnijmy się, że za
godzinę czy też dwie
wciąż będzie bezchmurne niebo. Wieczorne spacery są bardzo miłe, jednak
nie o to nam chodzi.
8. Naładuj telefon
Na koniec oczywista oczywistość.
Przed wyjściem z domu sprawdźmy
stan naładowania baterii w telefonie.
Dzisiejsze smartfony nie są pod tym
względem rekordzistami, a możliwość
wezwania pomocy to podstawa.
Urania

Część z powyższych wskazówek
zapewne doczeka się oddzielnych
opisów. O innych będę pewnie nieraz
przypominał przy wielu okazjach. Jeśli coś pominąłem lub chcielibyście
o czymś poczytać więcej, zajrzyjcie
i śmiało piszcie w komentarzach na
moim blogu http://nightscapes.pl/.
Czystego nieba!
Piotr Potępa
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Zebranie Zarządu
Głównego PTMA
4 października br. w siedzibie głównej
PTMA w Krakowie odbyło się trzecie
zebranie Zarządu Głównego. W obradach uczestniczyło kilkanaście osób
reprezentujących ścisły Zarząd, m.in.
Prezesi Oddziałów. Swoją obecnością
zaszczycił Prezes Honorowy PTMA,
Pan dr Henryk Brancewicz.
Od ostatnich wyborów do dnia
zebrania odnotowano duży postęp
w zwiększeniu popularności PTMA.
Uruchomione zostało oczekiwane od
dłuższego czasu forum dyskusyjne
PTMA,
http://www.forum.ptma.pl/,
odnowiona została główna strona internetowa. Dużą popularnością cieszy się
również profil PTMA na stronie portalu
społecznościowego Facebook, https://
www.facebook.com/zgptma.
W kwestii formalnej Zarząd dopełnił
zobowiązań, uaktualniając wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z powyższym nowy Zarząd został
w pełni zatwierdzony przez KRS.
Szykują się również zmiany w statucie. Do życia została powołana komisja, która ma na zadanie opracować
na podstawie aktualnego statutu nową
jego wersję, dopasowaną do aktualnych realiów i potrzeb. W komisji zasiedli: Wojciech Krajewski, Tadeusz
Smela i Sebastian Soberski.
Gościem specjalnym zebrania był
prof. dr hab. Maciej Mikołajewski,
który zaprezentował nam czasopismo
„Urania – Postępy Astronomii”. Podczas dyskusji omówiono zasadność

większego wpływu PTMA na ww.
wydawnictwo. Przypomnę, że czasopismo jest prowadzone w tej chwili
zarówno przez Polskie Towarzystwo
Astronomiczne (PTA), jak i Polskie
Towarzystwo Miłośników Astronomii
(PTMA). Rola PTMA ograniczała się
wyłącznie do przekazywania redaktorom „Uranii” informacji o poczynaniach poszczególnych Oddziałów. Pan
prof. Maciej Mikołajewski zaproponował dla PTMA stanowisko zastępcy
redaktora naczelnego. Przy kandydaturze samego zainteresowanego, funkcję
tę objął Marek Substyk, wiceprezes
PTMA. Dyskusje tyczyły również
konferencji powiązanej z 50-leciem
powstania Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Podczas spotkania Pan Janusz
Wiland, wiceprezes PTMA, zaprosił
prezesa PTMA, Pana Janusza Jagłę na
konferencję pt. „Astronomia i badania
kosmiczne w edukacji”, która odbędzie
się w Warszawie, 8 listopada.
Kolejne spotkanie Zarządu zostało
zaplanowane na koniec marca 2015
roku.
Tomasz Suchodolski

Wycieczka PTMA
do Piwnic, Torunia
Nigdy nie sądziłem, że po wielu
latach życia uświadomię sobie, że nie
widząc na własne oczy największego
radioteleskopu w Polsce, tak naprawdę
nie spełnię się w roli miłośnika i popularyzatora astronomii. Znajdujące się
tuż obok wspaniałe rodzinne miasto

Honorowy Prezes PTMA Henryk Brancewicz w nowym wcieleniu (bez brody) w rozmowie z Maciejem Mikołajewskim (z lewej) i Tadeuszem Smelą (z prawej). Fot. Marek Substyk
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Mikołaja Kopernika, Toruń, również
jakoś zawsze było tylko przejazdem.
Czyż nie pora zrealizować plany, nie
tylko samemu, ale w grupie osób, które
też taki miały niedosyt?

Inspiratorem wyjazdu był Szczeciński Oddział PTMA z Tadeuszem Smelą
na czele, który nie tylko natchnął mnie
do tego pomysłu, ale również podsunął
kilka wskazówek, analizując swój wyjazd z członkami swojego Oddziału.
W ciągu kilku dni od powstania
planu wycieczki byliśmy już dogadani
z prof. Maciejem Mikołajewskim, który zaproponował nam oprowadzenie
nas po całym kompleksie Katedry Radioastronomii. Należało jeszcze zaplanować wycieczkę po Toruniu i to powierzyliśmy jednemu z lokalnych biur
turystycznych. Mieliśmy zapewnioną
opiekę przewodnika, posiłki, bilety
wstępu, hotel.
Wycieczkę zaczęliśmy jednak wg
planu zwiedzenia Katedry Radioastronomii w Piwnicach i najsłynniejszego
32 metrowego RT-4. Teleskop ten jest
częścią europejskiej i ogólnoświatowej
sieci interferometrycznej VLBI. Pozwala to być częścią syntetyzowanego
radioteleskopu o równoważnej aperturze ok. 10 tys. kilometrów. Badając Kosmos, naukowcy nasłuchują kwazarów,
radiogalaktyk, pulsarów, maserów międzygwiezdnych i układów planetarnych.
RT-4, który jest chlubą ośrodka, to
nie jedyny ciekawy obiekt w Piwnicach. Pan Maciej oprowadził nas również po wielu zabytkach radioastronomii, której historia ma już w Piwnicach
ponad 50 lat.
Na pierwszy rzut oka stojący tuż
obok głównego budynku 15-metrowy,
który używany jest wyłącznie jako
5/2014
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narzędzie treningowe dla studentów,
następnie kilka teleskopów optycznych, w tym najsłynniejszy Schmidta-Cassegraina o średnicy 90 cm, Cassegraina o średnicy 60 cm oraz kilka
niesamowitych zabytków historii
astronomii.
Pan Maciej zdradził nam też plany,
z których dowiadujemy się, że Katedra Radioastronomii planuje budowę
nowego radioteleskopu RT-5 (Heweliusz), o średnicy 90 lub więcej metrów, który miałby stanąć w Borach
Tucholskich w pobliżu miejscowości

Dębowiec (lokalizacja
wybrana ze względu
na poziom zakłóceń radiowych).
Tuż po zwiedzeniu
kompleksu w Piwnicach, na obejrzenie którego, okazało się, przeznaczyliśmy zbyt mało
czasu, szybko udaliśmy
do Torunia, gdzie czekała na nas przewodniczka, która przeprowadziła nas trasą „Kopernik
i Astronomia w Toruniu”, pokazując najsłynniejsze
miejsca związane z Mikołajem
Kopernikiem
— Dom Kopernika
(przypuszczalne miejsce
urodzin naszego astronoma), Katedra Świętojańska, pomnik Kopernika
i wiele innych ciekawych
zakątków Torunia.
Wycieczkę po Toruniu zakończyliśmy wi-

zytą w Planetarium Toruńskim, oglądając seans pt. „Makrokosmos”.
Toruń jest przepięknym miastem i na
każdym kroku widać naszego największego astronoma oraz słynne pierniki.
Na każdym kroku stara wąska kamienica, fragmenty historii w postaci murów.
Można zapatrzeć się i polubić to miasto
bardzo szybko. Nie sposób tego opisać
słowami… Będąc miłośnikiem astronomii, Toruń należy koniecznie odwiedzić.
Marek Substyk
(zdjęcia autora)

Toruński radioteleskop zasłuchany w… burzę NLC. Zdjęcie wykonał Piotr Majewski nocą 9/10 czerwca 2014 r.
5/2014
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Wyznaczanie orbit komet z pomocą amatorskiego teleskopu

Astrometria na podwórku
Astronomia amatorska, w szczególności
astrofotografia, jest moją ogromną pasją od wielu
lat. Aby jednak nie poprzestać na kolekcjonowaniu
pięknych zdjęć obiektów nocnego nieba,
postanowiłem uzyskać z moich pomiarów wartościowe
informacje. Mój wybór padł na komety.
Celem obserwacji było określenie pozycji komet na wykonanych przeze mnie
zdjęciach, aby obliczyć elementy ich
orbit. Ponadto planowałem obliczyć dla
nich efemerydy, by przewidzieć, w którym miejscu na sferze niebieskiej znajdą się w ciągu najbliższych miesięcy
czy też lat.

Obserwacje

Do obserwacji używam refraktora apochromatycznego o średnicy 65 mm
i ogniskowej 420 mm (światłosiła f/6,5),
na automatycznym montażu paralaktycznym. Fotografie wykonywałem za
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pomocą kamery CCD z użyciem filtru
Luminacji. Od pewnego czasu fotografuję też z użyciem prowadzenia, czyli
wspomagania drugiej lunety i kamery
w celu niwelowania wad fabrycznych
montażu. Wykorzystywany sprzęt pozwalał mi na zrobienie zdjęcia nieba
o wymiarach kątowych około 53’×40’
przy rozdzielczości 2,28” na piksel.
Dzięki mojemu sprzętowi mogłem
zarejestrować gwiazdy na 300 sekundowych ekspozycjach nawet do
18 wielkości gwiazdowej. W przypadku komet, jak dowiodły moje testy, mogłem sfotografować obiekty
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sięgające 16 wielkości gwiazdowej,
o ile były mocno skondensowane.
Wszystkie obserwacje prowadziłem
z Michałowa-Reginowa; jest to wieś
położona 20 km na północ od centrum
Warszawy.

Orbity komet

Aby opisać orbitę danego ciała, używa
się elementów orbitalnych, które pozwalają określić kształt, rozmiar czy też
położenie orbity w przestrzeni. Są to:
• wielka półoś — określa rozmiar orbity
• mimośród — określa kształt orbity

5/2014
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154P

C/2012 F6

C/2012 K1

Obserwacje

3

4

5

Data peryhelium

2013.12.12

2013.03.24

2014.08.27

Odległość od Słońca
w peryhelium

1,61

0,73

1,05

Mimośród

0,68

0,99

1

Półoś wielka

5,1

179,47

?

Inklinacja

17,84

82,58

142,43

Długość peryhelium

49,15

304,79

203,09

Długość węzła wstępującego

343,32

332,66

317,72

• inklinacja — kąt między płaszczyzną
orbity i płaszczyzną orbity Ziemi
• długość węzła wstępującego —
punkt przecięcia się płaszczyzn orbity obiektu z ekliptyką
• argument perycentrum — kąt mierzony w płaszczyźnie orbity między przecięciem z ekliptyką a perycentrum
• anomalia prawdziwa — określa położenie ciała na orbicie, jest to kąt
pomiędzy odcinkiem ognisko-perycentrum a odcinkiem ognisko-ciało.
W przypadku komet stosuje się
trochę inne parametry, a mianowicie
odległość w perycentrum zamiast półosi wielkiej oraz moment perycentrum
wyrażony w latach zamiast anomalii
prawdziwej.
Komety możemy podzielić na krótkookresowe i długookresowe, przy czym
te pierwsze mają okres obiegu krótszy
niż 200 lat. W tej grupie wyróżnia się
rodziny komet związane z jedną z planet Układu Słonecznego, np. komety
rodziny Jowisza to takie, których okres
obiegu jest krótszy od okresu obiegu
Słońca przez Jowisza. Komety można
także klasyfikować na podstawie ich
odległości w peryhelium. Wyróżniamy
tu komety muskające Słońce, których
odległość w peryhelium jest mniejsza
od 0,01 jednostki astronomicznej.
Aby obliczyć elementy orbity komety, musimy wykonać jej 3 obserwacje
astrometryczne, czyli określamy położenie obiektu na sferze niebieskiej.

Dlaczego potrzebne są
aż 3 obserwacje?

W momencie każdej obserwacji
kometa, Ziemia i Słońce tworzą trójkąt, w którym wektor położenia geocentrycznego komety p (o nieznanej
długości) jest równy sumie wektora
geocentrycznego położenia Słońca R
i heliocentrycznego położenia komety r
(określonego przez wszystkie elementy jej orbity): p=R+r. Ten układ trzech
równań (dla 1 obserwacji, a 6 równań
dla 2 obserwacji, dla każdej obserwacji
mamy czas obserwacji, rektascensje
5/2014

i deklinacje obiektu) zawiera siedem
niewiadomych (6 elementów orbit i odległość komety od Ziemi) jest nie do
rozwiązania, więc potrzebne są 3 obserwacje, aby było 9 równań i aby ten
układ równań można było rozwiązać.
Każda obserwacja dostarcza trzy parametry: czas obserwacji, rektascensje
i deklinacje obiektu.

Wyznaczanie orbit
– moje obserwacje

Na początku musiałem bardzo dokładnie określić pozycję komety na zdjęciu:
zidentyfikować obszar nieba i znaleźć
współrzędne komety. Wykorzystałem
do tego program Astrometrica. Dla każdej obserwacji postanowiłem dokonać
pomiarów położenia na kilku zdjęciach,
aby zminimalizować ewentualny błąd
pomiaru. Uzyskane dane wprowadziłem do programu FIND_ORB, który obliczył elementy orbity i efemerydy obserwowanych komet. Pogram FIND_ORB
dostarcza wielu możliwości obliczenia
elementów orbit, od historycznych, np.
metody Gaussa aż do takich, które
uwzględniają perturbacje pochodzące
od większych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym, czyli m.in. wszystkie
planety. Każda z tych metod ma oczywiście inną dokładność.
W okresie od wiosny do końca
2013 r. udało mi się zarejestrować
7 komet, w tym między innymi C/2011
L4 (PanSTARRS) czy też C/2012 S1
(ISON). Niestety wystarczającą ilość
pomiarów do obliczenia elementów
orbit zgromadziłem tylko dla 3 komet:
C/2012 K1 (PanSTARRS), C/2012 F6
(Lemmon) i 154P/Brewington. Za pomocą wymienionych wcześniej programów uzyskałem elementy ich orbit, które prezentuję w tabeli powyżej.

Wyniki

Uzyskane wyniki są zbliżone do
oficjalnych elementów orbit podawanych przez Minor Planet Center, która
jest organizacją pod zwierzchnictwem
Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
Urania

odpowiedzialną za gromadzenie i opracowywanie danych obserwacyjnych
małych ciał Układu Słonecznego.
Dla porównania: dla komety C/2012
K1 inklinacja podawana przez MPC
(Minor Planet Center) to 142,4285 stopni, a obliczona przeze mnie to 142,4265
stopni; długość peryhelium analogicznie 203,1075 i 203,0905 stopni. Jak
widać różnice są niewielkie. W przypadku efemeryd różnice obliczonych
współrzędnych do rzeczywistych rosną
z czasem od ostatniej obserwacji: dla
komety 154P w ciągu roku od ostatniej
obserwacji wartości te nie przekraczają jednak 40 minut kątowych zarówno
dla rektascensji, jak i deklinacji, a dla
komety C/2012 K1 3,5 minuty kątowej.
Uzyskane wyniki pokazują, że nie
trzeba stosować bardzo drogiego
sprzętu, aby wykonywać dobrą, amatorską astrometrię komet.
Moim zdaniem komety są piękne
i wyjątkowe, więc warto poświęcić im
troszeczkę czasu, szczególnie że tak
rzadko pojawiają się na naszym niebie.
Tomasz Świerczewski

Autor jest uczniem trzeciej klasy
L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy
Barbosy w Warszawie. Zwyciężył
w Ogólnopolskim Młodzieżowym
Seminarium Astronomicznym
w 2014 r., był również reprezentantem Polski na Międzynarodowej
Olimpiadzie Astronomicznej w Rumunii. Zamierza studiować astronomię lub informatykę.
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Astronomia i muzyka

Z

Głosy Kosmosu
po raz drugi

ielone zorze nad Islandią na
zdjęciach Jerzego Kruga w poprzednim numerze „Uranii” aż
prosiły się o muzyczne dopełnienie w postaci zawartości płyty duetu ELECTRIC URANUS & X-NAVI:ET
„Voices of the Cosmos II”. Proszę tylko
spojrzeć na okładkę i listę zawartych na
płycie utworów! Mogę tylko żałować, że
nie było możliwości dołączyć jej jako
dodatku do zeszytu naszego pisma,
podobnie jak to było ponad 3 lata wcześniej. Zapewne nasi wierni Czytelnicy
pamiętają płytę „Voices of the Cosmos”
dodaną do zeszytu nr 3/2011. Jeśli ktoś
z zainteresowaniem wysłuchał tę poprzednią, obowiązkowo powinien sięgnąć po „dwójkę”!
Jeśli jednak komuś ta pierwsza
zbytnio nie przypadła do gustu, ale
choć trochę zaintrygowała, również
powinien sięgnąć po nową propozycję
Rafała Iwańskiego i Wojciecha Zięby.
Tym razem nie grają oni obok siebie,
ale tworzą faktyczny duet, a przygotowany przez nich materiał wydaje mi
się łatwiejszy w odbiorze i ciekawszy
od tego, jaki znalazł się na pierwszej
płycie. Większa liczba stosunkowo
krótkich utworów wręcz pozostawia
pewien niedosyt. Aż chciałoby się, by
niektóre z nich trwały znacznie dłużej.
Może warto pomyśleć o kontynuacji
projektu? „Trójka” to przecież taka ładna liczba…
Jacek Drążkowski
***

Projekt VOICES OF THE COSMOS
łączy dokonania astronomii z muzyką elektroakustyczną. Autorzy muzyki
Rafał Iwański (X-NAVI:ET) i Wojciech
Zięba (ELECTRIC URANUS) wykorzystują sygnały pochodzenia pozaziemskiego (pulsary, Słońce, zorza polarna),
odebrane radioteleskopami oraz innymi
urządzeniami radiowymi. Ścieżki instrumentalne, wkomponowane w rytmy
i tony „dźwięków Kosmosu”, są bogate
sonorystycznie i stworzone przy użyciu
instrumentów elektronicznych zarówno
cyfrowych, jak i analogowych oraz rozmaitych obiektów akustycznych. Jest to
unikatowy w Polsce projekt artystyczno-naukowy, w którym wykorzystuje się
oryginalne zapisy przestrzeni kosmicznej m.in. z 32-metrowego toruńskiego
radioteleskopu.
Pomysł na projekt narodził się
w 2009 roku. Podczas Międzynarodowego Roku Astronomii w Planetarium
i Obserwatorium Astronomicznym im.
Mikołaja Kopernika w Grudziądzu odbył się cykl koncertów muzyki elektronicznej. Muzyka Rafała Iwańskiego
i Wojciecha Zięby idealnie rezonuje
z klimatem panującym pod kopułą
planetarium. Eksponuje tajemniczość
Wszechświata, pobudza wyobraźnię,
umiejętnie buduje napięcie. Kompozycje Iwańskiego i Zięby nie są muzyką
rozrywkową, niepokoją i pobudzają do
myślenia, wywołują uczucia podobne
tym, które towarzyszą procesowi poznawczemu badaczy odkrywających
tajemnice Wszechświata.

Pierwszy album „Voices of the Cos-mos” wydany w 2011 r. zebrał entuzjastyczne recenzje, a przede wszystkim został świetnie przyjęty przez słuchaczy i uzyskał uznanie środowiska
naukowego (Uniwersytet Mikołaja
Kopernika, Polskie Towarzystwo Astronomiczne). Projekt był również wielokrotnie prezentowany w formie koncertów audiowizualnych w planetariach,
obserwatoriach astronomicznych i na
festiwalach (m.in.: 11. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Centrum Astronomii
w Piwnicach pod Toruniem, kwiecień
2011; Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, maj 2011; Centrum Hewelianum —
„Noc Spadających Gwiazd”, Gdańsk,
sierpień 2011; 14. Międzynarodowe
Prezentacje Muzyczne Ambient, Gorlice, lipiec 2012; 4. Międzynarodowy
Festiwal Światła Skyway, Toruń, sierpień 2012; 3. Pomorska Gala Światła
i Energii, Grudziądz, wrzesień 2012, 2.
Astrofestiwal, Zławieś Wielka k. Bydgoszczy, czerwiec 2013).
Album „Voices of the Cosmos II” jest
kontynuacją poprzedniej płyty. W tym
przypadku inspiracją przy komponowaniu stały się głównie sygnały radiowe
związane z aktywnością Słońca. Płyta powstawała podczas słonecznego
maksimum w 2013 roku (cykl aktywności numer 24). W kompozycjach
słychać całą gamę
sygnałów towarzyszących zorzy polarnej, powstających
podczas bombardowania ziemskiej magnetosfery naładowanymi elektrycznie
cząsteczkami wiatru
słonecznego.
Słuchając tych utworów,
uświadamiamy sobie
w pełni ciągłą interakcję pomiędzy Słońcem a Ziemią.
Sebastian Soberski
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Circulos meos

Szydercze sznurki
Marcela Duchampa

W

ielu uważa Marcela Duchampa za jednego
z najwybitniejszych artystów XX wieku. Choć
jego wyjątkowy wpływ na intelektualne elity
był i jest ogromny, szeroka publiczność rozpoznaje dziś bezbłędnie dwa chyba tylko dzieła Duchampa:
słynny pisuar oraz Giocondę, której Duchamp domalował
zarost i podpisał L.H.O.O.Q. („Elle a chaud au cul”), co jest
wulgarnym szyderstwem.
Duchamp często wykorzystywał sznurki w swych artystycznych happeningach i instalacjach. W roku 1942, w Muzeum Sztuki w Filadelﬁi, zawiesił gęstą sieć sznurków między ścianami, podłogami i suﬁtami sal, w których wspólnie
z André Bretonem urządził wystawę surrealistów. Niektórzy
z nich byli wściekli, gdyż instalacja Duchampa bardzo utrudniała widzom oglądanie obrazów. Post-duchampowskie
sznurki irytują i dzisiaj wielkich artystów. Zmarły niedawno
Igor Mitoraj, genialny rzeźbiarz, tak pisał: „Dzisiejszą sztukę
zaanektowała mała grupa z uporem lansująca postmodernizm, postkonceptualizm, post-Beuysa, post-Duchampa.
Sztukę odcina się od emocji i prawdziwych przeżyć, od naszych wspólnych korzeni. Wchodzę do muzeum i nic nie
rozumiem z tego, co widzę. Jakieś wiszące sznurki…”
W roku 1913 Duchamp, wtedy bibliotekarz w paryskiej
Bibliothéque Sainte Geneviéve, rzucił na podłogę z wysokości metra trzy sznurki, wszystkie o metrowej długości,
i utrwalił ich trzy różne kształty jako trzy nowe wzorce metra. Jego zdaniem, miało to być ilustracją poglądu, iż standardy nauki nie są obiektywne, bo nawet tak podstawowe
jak „metr” są tylko konwencjami. Przecież, jak mniemał,
w sznurkowym eksperymencie obiektywność wzorca metra
została unicestwiona. Ten pogląd ukształtował się zapewne
pod wpływem lektury książek Henri Poincarégo, wybitnego matematyka i ﬁlozofa, zainteresowanego między innymi
rolą konwencji i przypadku w procesie poznania. Jednak
wbrew temu, co przypisują Duchampowi jego niektórzy
postmodernistyczni apologeci, on sam nigdy nie twierdził,
iż to od Poincarégo zapożyczył myśl, że nauka dopasowuje jedynie do siebie niesprzeczne logicznie konwencje, nie
troszcząc się o obiektywną prawdę. Poincaré zdecydowanie odrzucał taki pogląd. Uważał, co prawda, iż każda teoria
naukowa ma swój własny język, wybrany przez konwencję,
ale z mocą podkreślał, że niezależnie od tego wolnego wyboru, zgodność lub niezgodność przepowiedni teorii z faktami nie jest konwencją, lecz jest znacząca i obiektywna.
Nie jest więc sprawą przypadku lub konwencji, iż przepowiednie naukowe się sprawdzają, nauka jest bowiem obiektywnie prawdziwa.
„Antymetrową” instalację Duchampa (Tinned Chance:
Trois stoppages etalon) wystawiono w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu, a jej repliki w MoMA i kilku innych
muzeach. W Philosophy Now (July-August 2014) czytałem
artykuł Stuarta Greenstreeta, łączący koncept Duchampa
z ﬁlozoﬁą Saula Kripkego, a mój przyjaciel Jerzy Olek, wybitny artysta i teoretyk sztuki, poświęcił sznurkom Ducham5/2014

pa aż kilka akapitów złożonej do druku książki i przygotował (już drugi) duchampowski happening ze sznurkami na
weneckim Biennale1. To tylko trzy tegoroczne przykłady, są
inne.
Nie podzielam fascynacji tym konceptem Duchampa.
Na Jowisza! Przecież fakt, iż końce metrowego sznurka
rzuconego na podłogę nie będą od siebie o metr odległe,
jest trywialny. Nie ma w nim żadnej zagadki, żadnego „unicestwienia wzorca metra”, żadnej głębi! Choć przypadkowość rzeczy i zdarzeń słusznie intrygowała Duchampa, nie
dostrzegał on, a może nie rozumiał, matematycznych subtelności problemu. Także takich, które w jego czasach były
już dobrze rozpoznane. W tych kwestiach bywał Duchamp
naiwnym amatorem, powtarzającym, niestety, modne banały. W jego własnym opisie eksperymentu, spadający sznu1
Ponad dwa tygodnie toczyłem z Jerzym spór o to, jak Duchamp rozumiał i interpretował swój sznurkowy eksperyment.
Nim osiągnęliśmy konsensus, wymieniliśmy wiele długich
listów. Zostaną one opublikowane w jednym z najbliższych
(zapewne) numerów Twórczości.
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rek „wygina się, jak chce”, a trzy kształty
utrwalone (trois stoppages) są obrazami
„zapuszkowanego przypadku” (tinned
chance). Hmm… To oczywiście prawda,
ale nieco tylko głębszy wgląd w istotę rzeczy mógłby ujawnić prawdy ciekawsze. Na
przykład, że sznurek wygina się zgodnie
z prawami ﬁzyki określającymi jego sprężystość, a przypadkowość kształtu jest
pozorna, gdyż także ona podlega ścisłym
prawom statystyki.
Namówiłem Krzysztofa Leszczyńskiego, mego kolegę z Centrum Kopernika
PAN w Warszawie, aby jako ilustrację
tego felietonu (notabene już dwudziestego w cyklu Circulos meos) przeprowadzić
mały eksperyment à la Duchamp. Nie
3 razy jak Duchamp, ale 3 000 000 razy
rzuciliśmy na podłogę decymetrowy sznurek i decymetrowy łańcuszek (bardziej od
sznurka giętki). Po każdym rzucie mierzyliśmy odległość pomiędzy końcami sznurka
(i osobno końcami łańcuszka). Utworzyliśmy dwa histogramy, jeden dla sznurka,
drugi dla łańcuszka, pokazujące ile razy
wynik pomiaru wypadł w kolejnych milimetrowych przedziałach, co przedstawia rysunek. Wyraźnie widać, że dwa histogramy znacznie się od siebie różnią. Typowo,
sznurek po upadku na podłogę jest mniej
zwinięty niż łańcuszek. Jako „statystycznie standardową” odległość pomiędzy końcami rzuconego
na podłogę sznurka l0 przyjąć można, na przykład odległość
między końcami odpowiadającą położeniu maksimum histogramu (czyli, jak wynika z rysunku, około 9,8 cm)
l0 ≡ [położenie maksimum histogramu] =
= [wzorzec sznurkowy].
Chociaż taka akurat konwencja wyboru deﬁnicji l0 nie jest
konieczna, to wartość l0 w tej (i w każdej innej możliwej)
konwencji nie jest przypadkowa, lecz zależy, ściśle i przewidywalnie, od własności sprężystych sznurka. W każdej
więc możliwej konwencji deﬁniuje jednoznacznie obiektywny „wzorzec sznurkowy”. (To samo można powtórzyć dla
łańcuszka). W eksperymencie Duchampa „standardowy
wzorzec metra” wcale więc nie znika, bowiem wielokrotnie
rzucany na podłogę sznurek pamięta o nim statystycznie:
[standardowy wzorzec metra] =
= χ [wzorzec sznurkowy] = χ l0
Tutaj χ > 1 oznacza pewien współczynnik, który można
wyznaczyć rachunkiem lub eksperymentalnie. Zależy on od
„stałych materiałowych”, opisujących sprężystość sznurka.
Używają ich od dawna w codziennej praktyce (na przykład)
konstruktorzy wiszących mostów. Choć każde z osobna χ;
l0 zależą od konwencji, to ich iloczyn χ l0 od konwencji nie
zależy i zawsze równy jest długości standardowego metra.
Inne statystyczne własności rzucanych na podłogę
sznurków wiążą się pięknie z liczbą π = 3,14159265… Podłoga w naszym eksperymencie składała się z równoległych
desek o szerokości 1,5 decymetra. Jakie jest prawdopodobieństwo, że sznurek (łańcuszek) upadnie na szparę w podłodze? Gdyby używać sztywnych, prostych igieł, to pytanie
(czyli „problem igły Buffona”) oraz na to pytanie odpowiedź
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są od dawna dobrze znane: prawdopodobieństwo wynosi
p = 2l/πd, gdzie l = długość igły oraz d = szerokość deski
podłogi. Wzór ten podał w roku 1733 francuski przyrodnik
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Ze wzoru Buffona
wynika metoda na eksperymentalne wyznaczanie liczby π.
Ponieważ p ≈ n/N, gdzie n = ilość rzutów, w których igła
przecina szparę oraz N = ilość wszystkich rzutów, możemy
napisać
π ≈ π̃(N) ≡ 2(l/d)(N/n):
Rzecz jasna, im ilość wszystkich rzutów N jest większa,
tym dokładniejsze wyznaczenie liczby π = lim[N→∞]π̃(N).
Udowodniono, że wzór Buffona stosuje się do „igieł” o dowolnym kształcie, byle o ustalonej długości l. Aby wyznaczyć eksperymentalnie liczbę π, można więc zamiast igły
używać naszego sznurka i łańcuszka. Tak zrobiliśmy, a wyniki pokazuje rysunek. Widać na nim, że krzywe π̃(N) dla
sznurka i dla łańcuszka asymptotycznie zbliżają się do π.
Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Duchamp rzucał
sznurki w Paryżu, szydząc z (subiektywnie postrzeganej)
konwencjonalności i nieprecyzyjności naukowych standardów, Leonárd Eötvös przeprowadzał w Budapeszcie długą
serię zdumiewająco precyzyjnych pomiarów. Używał wagi
skręceń, której głównym elementem jest cienki, metalowy
sznurek. Potwierdził słuszność „zasady równoważności”
Einsteina ze względną dokładnością około 10 milionów
razy większą niż dokładność eksperymentu Galileusza, który w roku 1589 sprawdzał inny aspekt tej samej fundamentalnej własności grawitacji, zrzucając kule z Krzywej Wieży w Pizie. Spadały na ziemię równocześnie, niezależnie
od swego ciężaru. Wynik ten dowiódł fałszywości poglądu
Arystotelesa, iż ciała spadają tym szybciej, im są cięższe.
Galileusz uzupełnił potem swój pizański eksperyment sta-
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świata na tyle precyzyjnie, że w czterysta lat później mogliśmy wylądować na Księżycu. Aby przypomnieć
przełomowe znaczenie eksperymentu Galileusza w rozwoju nauki, David
Scott, komandor misji Apollo 15, odtworzył latem 1971 roku jego księżycową wersję: upuścił jednocześnie
ciężki geologiczny młotek (1,32 kg)
i lekkie pióro sokoła (0,03 kg). Miliony widzów w telewizji (a potem na
YouTube) mogły się przekonać, że
młotek i pióro upadły jednocześnie
na powierzchnię pozbawionego atmosfery Księżyca.
Dokładnie jednocześnie? Pytanie
o dokładność ma znaczenie, ponieważ niektóre teorie współczesnej
ﬁzyki (np. teoria strun), kwestionują
einsteinowską zasadę równoważności i przewidują (małe) odstępstwa
od odkrytego przez Galileusza prawa, że sznurki, kule i wszystkie inne
ciała spadają w polu grawitacyjnym
z identycznym przyśpieszeniem.
Obecnie wykonywane pomiary są
około 10 tysięcy razy dokładniejsze
niż pomiary Eötvösa! Wszystkie dobrze zgadzają się z przewidywaniami teorii względności Alberta Einsteina. W najbliższych latach są planowane jeszcze dokładniejsze eksperymenty na pokładach
specjalnie dedykowanych sztucznych satelitów (STEP,
MICROSCOPE) oraz w tunelu próżniowym Uniwersytetu
Harwarda. Kiedy te, lub przyszłe, oszałamiająco dokładne
instrumenty wykryją (także dzięki badaniom sznurków!)
drobne odstępstwa od teorii Einsteina lub stwierdzą ich
brak, będzie to następny „ogromny krok ludzkości”.

ranną i pomysłową analizą staczania się ciał po równiach
pochyłych i odkrył, iż w polu grawitacyjnym wszystkie ciała spadają z tym samym przyśpieszeniem. Było to jedno
z najdonioślejszych odkryć w dziejach ludzkości. W swych
rozważaniach nad istotą grawitacji wykorzystali je Isaac
Newton i Albert Einstein. W teorii Einsteina, równe przyśpieszenia są nieodzowne w tłumaczeniu grawitacji jako skutku
zakrzywienia geometrii czasoprzestrzeni; ściśle wiążą się
także z zasadą równoważności.
I Galileusz, i Duchamp wyciągnęli wnioski z tego, co dostrzegli i zrozumieli, rzucając na ziemię sznurki i inne przedmioty. Galileusz wyeliminował jednostkową przypadkowość
i dotarł do prawdziwej natury rzeczy, natomiast Duchamp,
zmylony pozorem przypadkowości, skończył na płytkiej
kpinie. Eksperyment Galileusza miał także pewien aspekt
sznurkowy, o którym dziś mało kto pamięta.
Choć bowiem Galileusz upuszczał na ziemię kule, a nie,
jak Duchamp, sznurki, przecież spadający sznurek był ważnym elementem galileuszowego „eksperymentu myślowego”: dwie kule, lekka i ciężka, połączone sznurkiem, powinny zgodnie z poglądem Arystotelesa spadać wolniej niż kula
ciężka, ponieważ kula lekka hamować będzie ruch ciężkiej.
Ale połączone kule mają jeszcze większy wspólny ciężar,
więc winny razem spadać szybciej niż kula ciężka. Sprzeczność znika jedynie w przypadku, jeśli wszystkie kule spadają z tą samą prędkością, niezależnie od ciężaru.
Bez żadnej przesady można powiedzieć, że dzięki eksperymentalnym badaniom praw ruchu (zapoczątkowanym
przez Galileusza), dzięki sformułowaniu trzech ścisłych matematycznych praw rządzących ruchami planet (przez Johannesa Keplera) oraz dzięki genialnej syntezie teoretycznej tych praw (dokonanej przez Newtona), zrozumieliśmy
niektóre aspekty matematycznego planu rzeczywistego
5/2014

* * *
Czytelnicy „Trzech Muszkieterów” Aleksandra Dumasa
(ojca) pamiętają zapewne pouczającą i bardzo zabawną
powiastkę ﬁlozoﬁczną, wygłoszoną w oberży „Pod Wielkim
Świętym Marcinem” w Chantilly, przez Muszkieta, służącego Portosa. Muszkiet tłumaczył d’Artagnanowi praktyczne
pożytki płynące z religijnego indyferentyzmu oraz z umiejętnego rzucania zapętlonymi sznurkami2. Muszkiet dokładnie wiedział, o czym mówi, gdyż jego fachowa znajomość
przedmiotu brała się z praktyki i wnikliwych przemyśleń.
Natomiast gdy do opowiadania o epistemologii rzucania
sznurkami zabierają się nieprzygotowani amatorzy, choćby
w innych wymiarach tak wielcy jak Marcel Duchamp, ich naiwne szyderstwa mogą chybić celu.
Marek Abramowicz

2
Powstawanie pętli i węzłów na podrzucanych sznurkach
badali Dorian Raymer i Douglas Smith w Spontaneous knotting
of an agitated string, Proc. Nat. Acad. Sci., 104, 42 (2007).
Ich praca została nagrodzona w roku 2008 Ig Noblem z fizyki
za udowodnienie, że „pozostawione samym sobie włosy lub
sznurki niezawodnie się poplączą”. Krzysztof Leszczyński i ja
planujemy opisać nasz sznurkowy eksperyment w londyńskim
Art Review. Nie liczymy jednak na Ig Nobla.
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KONKURS

ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,
spotkania, wykłady, wystawy

„Nasza przygoda z astronomią”
założenia
1. W konkursie mogą brać udział szkoły, które są
prenumeratorami „Uranii” oraz te, które przystąpią
do programu prenumeraty sponsorowanej MNiSW
w roku 2014.
2. Jedna szkoła może przedstawić do konkursu dowolną
ilość prac.
3. Praca konkursowa powinna być wykonana przez
dowolny zespół lub grupę uczniów.
4. Praca konkursowa powinna przedstawiać
podsumowanie/raport dowolnej aktywności związanej
z astronomią (pokazy nieba, wyniki regularnych
obserwacji, organizacja astropikniku, astrofestiwalu,
spektakl teatralny, poszukiwania astronomicznych
artefaktów w okolicy itp).
5. Dopuszczalne formy pracy konkursowej to: album,
pokaz multimedialny, film.
6. Nagrody: I miejsce — 15-cm teleskop Newtona
z montażem paralaktycznym (na zdjęciu), II miejsce —
teleskop 7-cm SkyWatcher, III miejsce — Galileoskop.

KONFERENCJA
„ASTRONOMIA I BADANIA
KOSMICZNE W EDUKACJI”
Warszawa, CBK PAN, 8 listopada
http://astroedu.org.pl
Warsztaty CLOUDY
3–9 maja 2015, Warszawa
Instalacja i praktyczne ćwiczenia
wykorzystania programu CLOUDY
dla astronomów. Obliczenia transferu
promieniowania, pod okiem autora kodu.
https://www.camk.edu.pl/pl/archiwum/2014/10/07/
cloudy-workshop/

Redakcja zastrzega sobie możliwość przyznania nagród
dodatkowych i zmiany podziału nagród.

7. Członkowie nagrodzonych zespołów otrzymają
dyplomy i gadżety astronomiczne, a szkoły dyplom
honorowy GrandPrix Uranii 2014 + książki o tematyce
astronomicznej i zestaw archiwalnych roczników
„Uranii”.
8. Na życzenie szkoły wręczenie I nagrody będzie
dokonane osobiście przez przedstawiciela redakcji
i moze być połączone z wygłoszeniem wykładu
popularnonaukowego dla społeczności szkolnej.
9. Prace należy wysłać do końca roku 2014 na adres
URANIA, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem
„Nasza przygoda z astronomią”. Należy załączyć pełną

nazwę i adres szkoły, listę uczestników z podaniem
wieku lub klasy, nazwisko opiekuna oraz telefoniczne
i mailowe dane kontaktowe.
10. Wyniki konkursu będą ogłoszone na łamach Uranii
i w miarę możliwości opublikowane w postaci
drukowanej lub elektronicznej.
Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można kierować do
Sekretarza Redakcji: tel. 698 55 61 61, urania@urania.edu.pl

PRENUMERATA SPONSOROWANA DLA SZKÓŁ
TYLKO 30 ZŁ!

WYSTARCZY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
58 NA STRONIE HTTP://WWW.URANIA.EDU.PL

MORASKO – 100-lecie odkrycia,
konferencja jubileuszowa
12 listopada 2014 r., Poznań, Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych UAM
http://meteorytmorasko.amu.edu.pl/konferencja.html

Poczta
Zaczynają się wakacje, a my wydajemy dopiero 3. numer „Uranii”. Tragedia!” (Cytat ze słowa wstępnego do
numeru 3/2014.) Od wydania drugiego
tegorocznego numeru „Uranii” minęły
prawie trzy miesiące. Według „planowego” opóźnienia kolejna, czwarta
„Urania” powinna była się ukazać około połowy sierpnia. Szczęśliwie, numer
ukazał się nawet półtora tygodnia
wcześniej. Tylko pytanie: czy to nadrabianie opóźnienia będzie kontynuowane? Nadgonienie tak dużej zaległości
wymaga wydania dwóch kolejnych
numerów w odstępie nie dłuższym
niż 1,5 miesiąca. Czy jest to możliwe?
Sytuacja wygląda niepokojąco. Byłoby
naprawdę szkoda, gdyby wydłużające się opóźnienia doprowadziły do
zamknięcia tytułu, jak to ma nastąpić
w przypadku „Vademecum miłośnika
astronomii” (ciągle mam nadzieję, że
do tego nie dojdzie).
Może jest to martwienie się na
zapas, ale wiem, że gdy zabraknie
tak mocno fachowego czasopisma
jak „Urania”, to nie zastąpi go w całości konkurencyjna „Astronomia”,
choć i w niej zdarzyły się ostatnio dwa
ciekawe artykuły. Zwłaszcza jeden,
„Pierwsze obserwacyjne potwierdzenie, że gwiazda Wolfa-Rayeta jest progenitorem supernowej II-b” przeszedł
moje oczekiwania: poziom prawie
jakbym czytał „Uranię-PA”...
Stanisław Tomecki
Urania

Red. Dziękujemy za troskę! Redakcja tak samo boleje nad opóźnieniami
jak Czytelnicy. Wstępniak do numeru
trzeciego powstał pod koniec czerwca. Potem na 3 tygodnie „Urania”
utknęła w zawalonej zamówieniami
drukarni. Teraz znów boimy się, że
w konkurencji z plakatami wyborczymi stoimy na straconej pozycji. Mamy
nowe siły w Redakcji i mamy nadzieję, że z numerem szóstym zdążymy
przed końcem roku.
„Urania” jako organ PTMA martwi
się o całą ofertę czytelniczą na polskim rynku. Również, PTA, drugi
z wydawców, czyni starania, by spotkać się z reprezentantami wszystkich
organizacji działających na rzecz
popularyzacji astronomii. „Urania”,
„Postępy Astronomii”, a od 1998 roku
„Urania–Postępy Astronomii” egzystowały na rynku wspólnie z „Vademecum”. Pojawienie się eleganckiej,
kolorowej „Astronomii Amatorskiej”
(dziś „Astronomii”) „Urania” przyjęła
z entuzjazmem i z ulgą, że ma kto
zająć się astronomią zwaną przez nas
„hobbystyczną”. Autorem wspomnianego artykułu o progenitorach supernowych IIb jest Ryszard Biernikowicz,
wykształcony astronom, pierwszy
i jeden z najzdolniejszych uczniów
Naczelnego… „Uranii”. RyBi – tak go
zwaliśmy na studiach w Toruniu – jest
dziś ważnym ogniwem odnowy PTMA
w Szczecinie.
5/2014

Obserwator Słońca

Poradnik

Program „Solaris” – historia powstania

P

rogram „Solaris” powstał na bazie programu SOS
napisanego przez Janusza Wilanda do użytku Sekcji Obserwacji Słońca PTMA w roku 2003. Obecnie
w Polsce nie ma żadnego ogólnodostępnego programu do
zbierania własnych wyników obserwacji Słońca, za wyjątkiem specjalistycznego, wewnętrznego oprogramowania
Towarzystwa Obserwacji Słońca. „Solaris” został napisany
z myślą o wszystkich miłośnikach obserwacji aktywności
naszej gwiazdy dziennej, którzy nie należą do żadnej grupy obserwacyjnej. Dzięki temu
programowi autorzy mają nadzieję na rozpowszechnienie
tych obserwacji oraz ujednolicenie zebranych obserwacji celem łatwiejszej analizy
otrzymanych wyników. Obecna postać programu to wynik
prac Tadeusza Figla, który
ułożył scenariusz i nadzorował działanie programu pod
względem
merytorycznym
oraz Janusza Wilanda, który
to wszystko zaprogramował.
Przez parę lat program był
modyfikowany jako dodatek
do głównego programu Janusza Wilanda „AstroJaWil”.
Kiedy „Solaris” stał się objętościowo dość sporym programem,
zaproponowałem,
by Janusz usunął go z głównego programu. Teraz można
go pobrać za darmo ze strony

SOS PTMA z działu „download”. Program ten nie jest tylko
programem zliczeniowym, ale w związku z jego rozbudową
stał się specjalistycznym darmowym programem do obserwacji plam na Słońcu.
Co potrafi ten program, dowiemy się już wkrótce w następnych artykułach.
Główny panel programu wygląda następująco:
Tadeusz Figiel

Obserwatorzy:
1. Agnieszka Nowak 3
2. Kinga Moskal 3
3. Julia Passowicz 1
4. Jerzy Zagrodnik 26
5. Janusz Bańkowski 17
6. Piotr Skorupski 6
7. Jerzy Bohusz 1
8. Francisco Jimenez 29
9. Alexander Burda 17
10. Tadeusz Figiel 11

Raport

lipiec – sierpień 2014
Lipiec zaznaczył się niestabilnością aktywności
słonecznej. Chyba po raz pierwszy od początku
maksimum liczba Wolfa spadła aż do zera. Miało to miejsce 17 lipca. Średnia liczba Wolfa R za
lipiec wyniosła 84,28 wygenerowana spośród 136
obserwacji 9 obserwatorów, a średnia SN 79,9
z 103 obserwacji 8 obserwatorów.
Obserwatorzy:
1. Agnieszka Nowak R 13/SN 13
2. Kinga Moskal R 2/ SN 2
3. Magdalena Zwolińska R 6/ SN 6
4. Janusz Bańkowski R 25/ SN 25
5. Jerzy Zagrodnik R 28/ SN 28
6. Piotr Skorupski R 12/ SN 6
7. Alex Burda R 16/ SN 16
8. Francisco Jimenez R 27
9. Tadeusz Figiel R 7/ SN 7

Sierpień był zgoła odmienny od poprzedniego
miesiąca. W tym miesiącu nie zarejestrowano tak
wysokich liczb Wolfa i plamotwórczej aktywności.
Średnia liczba Wolfa wygenerowana z naszych
obserwacji wyniosła R= 82,66 ze 114 obserwacji,
a aktywność plamotwórcza SN = 77,38 z 84 obserwacji. Nadal nie wszyscy obserwatorzy wyliczają
SN. Najwyższą średnią liczbę Wolfa uzyskaliśmy
01 sierpnia i wynosiła R= 136,5. Wszystkim obserwatorom dziękuję i zapraszam do dalszej współ5/2014
pracy.
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1 listopada
godz. 02.00

Niebo nad Polską

15 listopada
godz. 01.00

15 grudnia
godz. 23.00

Opracowanie mapy

1 stycznia
godz. 22.00

Janusz Liżewski

31 stycznia
godz. 20.00

15 stycznia
godz. 21.00

P

1 grudnia
godz. 00.00

widziane z Bukowca

owyższa mapa przedstawia przybliżony wygląd nieba nad Bukowcem odpowiadający
wybranym datom i godzinom (w czasie urzędowym). Niemal to samo widzą wszyscy obserwatorzy na terenie Polski o godzinie różniącej się o poprawkę wynikającą z długości
geograficznej (patrz mapka obok).
Na sąsiedniej stronie prezentujemy diagram pozwalający odczytać warunki widoczności w Bukowcu nad horyzontem Księżyca i widocznych gołym okiem planet (wschody, górowania, zachody). Odpowiedni moment odczytujemy z osi poziomej w dniu wskazanym na osi pionowej. 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 diagramu przybliżone czasy są podane dla Bukowca w czasie urzędowym. Przybliżonego przeliczenia
momentów wschodów, górowań i zachodów dla innych miast można dokonać, dodając do wartości odczytu poprawki na długość geograficzną (mapka Polski).
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Polecamy do obserwacji

Kasjopea
Kasjopea była piękną królową starożytnej Etiopii, żoną króla
Cefeusza. Ich córka to Andromeda. Przechwalając się swoją
urodą, obraziła nimfy morskie nereidy, które rozgniewane, wraz
z Amfitrytą, żoną Posejdona, wzburzyły wody, powodując powodzie. Posejdon zesłał też na Etiopię potwora morskiego Ketosa,
na niebie wyrażonego w postaci gwiazdozbioru Wieloryba (łac.
Cetus), który pustoszył kraj. Chcąc przebłagać morskie bóstwa,
Cefeusz udał się do Ammona w oazie Siwa na Pustyni Libijskiej.
Wyrocznia zażądała od króla wydania na ofiarę Andromedy.
Przykuto ją do skały i pozostawiono bestii na pożarcie. Piękna
córka Kasjopei została uratowana przez powracającego z wyprawy przeciwko gorgonie Meduzie Perseusza. Perseusz zabił
Meduzę, odcinając jej głowę, która zamiast włosów miała węże,
a jej spojrzenie zamieniało żywe istoty w kamień (na niebie,
okiem gorgony Meduzy jest gwiazda zmienna Algol). Heros użył
odciętej głowy przeciw Ketosowi i gdy ten ujrzał paraliżujące
spojrzenie gorgony, skamieniał. W nagrodę za ocalenie Perseusz pojął Andromedę za żonę, zaś bogini Atena umieściła głowę
gorgony na Egidzie — tarczy Zeusa.
Kasjopeę łatwo odnaleźć na niebie, jako że pięć głównych,
najjaśniejszych gwiazd tego gwiazdozbioru: Caph, Shedir, gamma Cas, Ruchbah, epsilon Cas, układają się na kształt spłaszczonej litery „W”, wokół której w dużym obszarze nieba brakuje
jasnych gwiazd. Poszukiwanie Kasjopei ułatwi nam dodatkowo
to, że w połowie listopada około godziny 22.00 gwiazdozbiór
będzie się zbliżał do momentu górowania, wznosząc się wysoko na niebie podczas swej dobowej wędrówki, zahaczając wówczas lekko o zenit.
Wśród jasnych gwiazd gwiazdozbioru warto zwrócić szczególną uwagę na dwa obiekty. Gamma Cas to niestabilny podolbrzym typu widmowego B0IV o temperaturze około 25 000 K
i masie około 15 razy większej od słonecznej. Gwiazda wyrzuca
warstwy gazu w nieprzewidywalnych odstępach czasu, wskutek
czego nieregularnie zmienia swą jasność w zakresie od około
+2,2 do +3,4 mag. Obiekt ten stanowi protoplastę dla całej grupy gwiazd zmiennych o podobnych właściwościach. Znajduje
się on w układzie podwójnym z dużo słabszą gwiazdą o jasności
widomej prawie 11 mag. odległą o około 2,2’’. Cały układ jest
odległy o około 610 lat świetlnych. Rho Cas jest żółtym hiperolbrzymem odległym o około 11 600 lat świetlnych. Jest to jedna
z najjaśniejszych gwiazd w Galaktyce, swym blaskiem przewyższająca Słońce około 550 000 razy i o olbrzymich rozmiarach, około 450 razy większych niż słoneczne. Gdyby gwiazdę
tę umieścić w miejscu Słońca, pochłonęłaby wszystkie planety
wewnętrzne wraz z Ziemią, sięgając do pasa planetoid daleko
za orbitą Marsa. Gwiazda ta jest zmienną wykazującą półregularne zmiany blasku.
Gwiazdozbiór Kasjopei, położony na niebie na tle Drogi
Mlecznej, jest bogaty w gromady otwarte gwiazd, często stowarzyszonych z mgławicami. Trzy najbardziej znane gromady
otwarte, dla których do obserwacji wystarczy już lornetka, to
M 52, M 103 oraz NGC 457. Gromadę M 52 odnajdziemy przy
pograniczu gwiazdozbiorów Kasjopei i Cefeusza na przedłużeniu linii łączącej gwiazdy Shedir i Caph. Charles Messier dołą-
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czył ją do swego katalogu podczas obserwacji pewnej komety
w 1774 r. Jest to stosunkowo młoda gromada, której wiek szacuje się na około 35 mln lat. Odległość do niej nie jest dokładnie znana. Szacuje się, że plasuje się ona gdzieś w przedziale
od 3 do 7 tys. lat świetlnych. W gromadzie dominują dwa żółte
olbrzymy o jasnościach obserwowanych około +8 mag. Najjaśniejsza gwiazda ciągu głównego gromady ma typ widmowy
B7 i jasność obserwowaną około +11 mag. W odległości tylko
około 35’ na południowy zachód od M 52 znajduje się mgławica NGC 7635. Gromada M 103 jest ulokowana w odległości
około 1° na północny wschód od gwiazdy Ruchbah. Dostrzeżenie gromady zostało odnotowane po raz pierwszy przez Pierre’a Méchain 22 kwietnia 1781 r. Ten obiekt domyka katalog
Charlesa Messiera jako ostatni na liście. Gromada jest bardzo
młoda (jej wiek szacuje się na około 25 mln lat) i bardzo liczna,
złożona z kilku tysięcy gwiazd. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej oddalonych od Ziemi spośród znanych gromad otwartych (od 8000 do 9500 lat świetlnych), dlatego też obserwator
wyposażony w niewielki instrument będzie w stanie dostrzec
tylko około 40 najjaśniejszych gwiazd gromady. Obiekt o jasności około +7,5 mag. dominujący w polu gromady to jasna
gwiazda Struve 131 (HD 9311) w rzeczywistości nie należąca
do gromady, lecz jest to przypadkowo leżący na jej tle, znacznie
bliższy, układ wielokrotny gwiazd. NGC 457 leżąca nieco ponad
2° na południe (lekko na zachód) od gwiazdy Ruchbah to również bardzo młoda (około 25 mln lat) i bardzo odległa (8000 lat
świetlnych) gromada otwarta. Ze względu na pewne skojarzenia związane z wyglądem uzyskała ona przydomki „E.T.” lub też
„Sowa”, pod którymi często jest opisywana. Wyróżniający się
pomarańczową barwą obiekt w gromadzie to gwiazda zmienna V466 Cas, która zmienia jasność w przedziale od +9,8 do
+10,74 mag.
Kierując wzrok na gwiazdozbiór Kasjopei, patrzymy w kierunku bliskim płaszczyzny Galaktyki, w obszary bogate w masywne, szybko ewoluujące gwiazdy. Stąd też w tych obszarach
często pojawiają się zjawiska wybuchu gwiazd supernowych.
Często, jak na warunki astronomiczne. Teoretycznie przewiduje
się, że w naszej Galaktyce powinno wybuchać około 2 supernowe na stulecie. Gwiazdozbiór Kasjopei może się poszczycić
posiadaniem dużej ilości pozostałości po niedawno wybuchają-
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listopad 2014 — styczeń 2015

Planety
Merkury w wyśmienitym położeniu do obserwacji znajdzie
się na początku listopada przed wschodem Słońca. Wówczas
w łunie wschodu można go obserwować ponad 11° nad południowo-wschodnim horyzontem. Z poranka na poranek wysokość planety nad horyzontem maleje i około 20 listopada może
już nie przebić się przez rozświetlone niebo. Dobry moment na
obserwacje Merkurego to druga połowa stycznia 2015 roku.
W towarzystwie planety Wenus będzie świecił wieczorami około 4° nad południowo-zachodnim horyzontem.
Obserwacje planety Wenus można rozpocząć w pierwszym
tygodniu stycznia 2015 roku. Będzie wówczas bardzo jasno
świeciła kilka stopni nad południowo-zachodnim horyzontem.
Mars przez listopad, grudzień i styczeń będzie dostępny obserwacjom po zachodzie Słońca nad zachodnim horyzontem.
Z miesiąca na miesiąc godzinę po zachodzie Słońca planeta
znajdzie się wyżej nad horyzontem, a więc warunki do jej obserwacji będą coraz lepsze.
Jowisz w listopadzie wschodzi jeszcze przed północą, ale
najlepsze warunki jego widoczności zapanują w drugiej połowie
nocy, gdy w godzinę przed wschodem Słońca będzie świecił na
wysokości ponad 50° nad horyzontem, pomiędzy gwiazdozbiorami Lwa i Raka. Z miesiąca na miesiąc Jowisz pojawia się nad
horyzontem coraz wcześniej. Na początku stycznia dostępny
obserwacjom będzie już późnym wieczorem, około 21.30 widoczny już ponad 20° nad wschodnim horyzontem.
Planeta Saturn przez cały listopad i połowę grudnia będzie
zbyt blisko Słońca na niebie, a więc niewidoczna. W drugiej połowie grudnia można będzie pokusić się o jej obserwacje przed
wschodem Słońca. Można wówczas wypatrywać Saturna około
6.30 rano około 10° nad południowo-wschodnim horyzontem,
świecącego jak gwiazda o lekko kremowym zabarwieniu. Z poranka na poranek Saturn świeci coraz wyżej nad południowym
horyzontem i przez cały styczeń warunki jego widoczności będą
się poprawiały.

Tempel-Tuttle przez peryhelium, ale rój wciąż może zaskoczyć
wzmożoną aktywnością. Przewidywany moment rozpoczęcia
aktywności roju jest przewidywany na 6 listopada. Rój ma promieniować przez cały miesiąc, pozostając aktywnym także
w grudniu. Główne maksimum aktywności jest przewidywane
w tym roku na około 18 listopada, chociaż możliwe jest wystąpienie wielu maksimów. Radiant meteorów znajduje się
w gwiazdozbiorze Lwa.
Kolejnym rojem wartym obserwacji są Geminidy. Będą aktywne między 7 XII a 17 XII ze spodziewanym maksimum około
14 XII. Podczas maksimum można oczekiwać nawet około 120
zjawisk na godzinę. Rój Geminidów jest związany z planetoidą
(3200) Faeton. Obiekt ten o średnicy około 5 km zbliża się do
Słońca co 1,43 lat na odległość zaledwie 0,14 j.a.
Rój Ursydów powinien być aktywny między 17 XII a 22 XII ze
spodziewanym maksimum na 22 XII. W maksimach przeważnie obserwuje się około 10 przelotów meteorowych na godzinę.
Rój Ursydów związany z kometą 8P/Tuttle, jest stosunkowo słabo zbadany. Zanotowano dwa wybuchy aktywności roju w 1945
i 1986 r. Nieco podwyższoną aktywność o liczbach godzinnych
około 30–35 zaobserwowano kilkakrotnie w latach: 1988,
1994, 2000, 2006, 2007 i 2008.
Cezary Gałan, Piotr Wychudzki

Meteory
W listopadzie będą promieniować meteory z roju Leonidów.
Upłynęło już blisko 15 lat od ostatniego przejścia komety 55P/

Gromada otwarta M 103
5/2014

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/

Gromada otwarta NGC 457
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kalendarz astronomiczny

Spójrz w niebo – asteryzmy

Trójka (Pakan's 3)

Mgławica Cas A — pozostałość po wybuchu supernowej

cych supernowych. Cassiopeia A do niedawna była uważana za
najmłodszą galaktyczną pozostałość po supernowej (w 2008 r.
odkryto, że młodsza jest pozostałość po supernowej w gwiazdozbiorze Strzelca oznaczona jako G1.9+0.3). Na podstawie pomiarów ekspansji mgławicy powstałej w momencie wybuchu
ocenia się, że do eksplozji doszło około 300 lat temu. Mgławica
znajdująca się w odległości 11 tys. lat świetlnych ma średnicę
około 10 lat świetlnych. Po wybuchu supernowej w jej wnętrzu
pozostała gwiazda neutronowa o słabym polu magnetycznym.
Supernowa ta prawdopodobnie pozostała niezauważona, możliwe jednak, że została odnotowana przez Johna Flamsteda,
który w sierpniu 1680 r. zaobserwował w tych rejonach nieba
obiekt o jasności około +6 mag. Cassiopeia A jest obecnie najsilniejszym po naszym Słońcu radioźródłem na niebie.
SN 1572 znana również jako nowa Tychona została odkryta
w listopadzie 1572 r. niezależnie przez kilku astronomów jako
bardzo jasny obiekt przewyższający swym blaskiem Jowisza.
Prawdopodobnie pierwszy dostrzegł ją Wolfgang Schuler 6 listopada 1572 r. Tycho prowadził bardzo uważne obserwacje
obiektu przez 16 miesięcy, odnotowując szybki wzrost jego
blasku do maksimum, w którym dorównywała swym blaskiem
Wenus, a potem dokumentując spadek blasku, któremu towarzyszyły zmiany koloru od białego poprzez żółty i pomarańczowy
aż do czerwonego. 26-letni wówczas Tycho był pod tak wielkim
wrażeniem tego zjawiska, że prawdopodobnie dzięki temu swe
życie w całości poświęcił astronomii. Mgławica będąca pozostałością po wybuchu supernowej została odkryta w Obserwatorium Mount Palomar w 1960 r. Znajduje się ona w odległości około 9000 lat świetlnych i ekspanduje z prędkością około
5000 km/s. Badania składu chemicznego mgławicy wykazały,
że jest ona pozostałością po wybuchu supernowej typu Ia, do
którego dochodzi, gdy biały karzeł zaopatrywany w materię
przez gwiazdę donora przekroczy swą masę krytyczną.
Gwiazdozbiór Kasjopei posiada także jeszcze jedną pozostałość po supernowej z ubiegłego millenium, która została
zauważona przez Chińczyków
i Japończyków w sierpniu
1181 r. Zjawisko było widoczne nieuzbrojonym okiem przez
około pół roku. Prawdopodobną pozostałością po tamtym
wydarzeniu jest rotujący z częstością 15 razy na sekundę
pulsar J0205+6449, znany też
jako radioźródło 3C 58.
Cezary Gałan
Maciej Grzemski

64

W zimową noc proponujemy obserwacje kolejnego asteryzmu, tym razem tzw. Trójki Packana.
Asteryzm znajduje się na granicy gwiazdozbiorów Jednorożca i Wielkiego Psa. Dysponując odpowiednim teleskopem i ustawiając niezbyt duże powiększenie, ujrzymy
w odpowiednim miejscu unikalny układ gwiazd, odkryty
przez kanadyjskiego miłośnika astronomii — Randy Pakana.
Dostrzegł on grupę około 15 gwiazd, składających się na wyraźny kształt cyfry „3”. Na niebie ten ciekawy układ zajmuje
obszar o rozmiarach 24’×11’, a jego składniki mają jasności
z przedziału od +8 do +11 mag., przy czym większość z nich
to gwiazdy o jasności około +9 mag.
Mimo że cały asteryzm mieści się w Jednorożcu, jednak
do odszukania go będzie pomocny nam właśnie Wielki Pies
wraz z najjaśniejszą gwiazdą nieba — Syriuszem. 5 stopni
powyżej oraz nieznacznie na wschód znajduje się gwiazda
theta CMa o jasności +4,1 mag. Tuż powyżej, około 2°, znajdziemy naszą „trójkę” lub czasami dużą literę „ε”, jeśli korzystamy z teleskopów, które dają odwrócony obraz.
Współrzędne: α = 6h53m, δ = –10°07’ [2000.0].
Zapraszamy do obserwacji.
Marek Substyk

Pozostałość supernowej SN 1572
Urania
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Wakacje pod gwiazdami
Rozdrażew
5 sierpnia 2014 r.

Świetlne „R” dla ISS
5 sierpnia 2014 r. w godz. 21.00–
24.00 na boisku Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie
odbył się I Piknik Astronomiczny
zorganizowany przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie
i Rozdrażewski Oddział Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii
wraz z prawie wszystkimi
organizacjami i stowarzyszeniami
działającymi w naszej gminie. Pani
Alicja Banaszek, dyrektor biblioteki
oraz niżej podpisany, jako prezes
lokalnego oddziału PTMA, byliśmy
koordynatorami imprezy. Piknik
czynnie wsparły lokalne władze
w osobach wójta Gminy Rozdrażew
Mariusza Dymarskiego i sołtysa
Rozdrażewa Romana Poczty wraz
z miejscowym radnym Zdzisławem
Filipiakiem i komendantem
lokalnej straży pożarnej Henrykiem
Włodarczykiem.
Pokazy nieba były przeplatane
astronomicznymi prezentacjami
multimedialnymi oraz występami
artystycznymi młodych talentów
z Rozdrażewa. Prezentacje
astronomiczne rozpoczęli najmłodsi
członkowie kółka astronomicznego
Kasjopeja, Wojtek Stęclik i Bartek
Litwin, przedstawiając przebieg
ewolucji gwiazd, a nieco później pan
Jarosław Banaszek omówił pokrótce
charakterystykę czarnych dziur. Przez
cały czas pokazy astronomiczne
prowadził pan Andrzej Woźniak
przy pomocy teleskopu „Uniwersał”
o średnicy obiektywu 25 cm, a mnie
przypadł w udziale komentarz na
temat widocznych na niebie obiektów
i prezentacja naszego najnowszego
nabytku, montażu i teleskopu

5/2014

„Virtuoso”. Obserwowaliśmy
Księżyc, Arktura i wiele innych
ciekawych obiektów. Pogoda
dopisała. Panowały niemal idealne
warunki do prowadzenia obserwacji
astronomicznych. Komentowała je
na żywo m.in. pani Renata Zych-Kordus, radna powiatu Krotoszyn.
Prowadzonymi obserwacjami mocno
zainteresował się proboszcz tutejszej
parafii, ksiądz Sławomir Siewkowski.
Dopełnieniem Pikniku był przelot
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Nim to nastąpiło, pan Zdzisław Pauter
przybliżył uczestnikom jej historię
i stan obecny, a pan Michał Ryba
wyszukiwał i prezentował na ekranie
wideo jej aktualną pozycję. Wreszcie,
około 22.40 pierwsi uczestnicy
pikniku dostrzegli ją nad zachodnim
horyzontem! Przelot zakończył się
o godz. 22.45, a więc trwał zaledwie/
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aż 5 minut. Posiadacze latarek
ustawili się w kształcie litery R, jak
Rozdrażew i machali nimi w kierunku
stacji kosmicznej. Było to spontaniczne
i symboliczne przywitanie orbitalnego
gościa. Tuż obok stała zbudowana
przez dzieci, wysoka rakieta
z kartonów.
W imprezie uczestniczyło
około 200 osób w wieku od 4
miesięcy do 88 lat. Rozdano 125
certyfikatów uczestnictwa w imprezie
– kilkudziesięciu zabrakło, gdyż
nie przewidzieliśmy aż tak dużej
frekwencji!
Ireneusz Włodarczyk
Fot. Wojtek Ziemilski
Więcej informacji na stronie
Rozdrażewskiego Oddziału PTMA:
http://www.astronomia.rozdrazew.pl/
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opr. Wieńczysław Bykowski

„Uranii–PA” nr 3/2014 zamieściliśmy krzyżówkę, której
rozwiązaniem jest hasło PROMIENIOWANIE GAMMA. Nagrody książkowe wylosowali Maria Świętek
z Dębiny i Marcin Rudnicki z Warszawy. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
1. Legendarna królowa Etiopii uwieczniona na północnym niebie
2. Technika drukarska, jaką wykorzystano w pierwszych
numerach „Uranii”
3. Nadreńskie miasto
4. Rój meteorów obserwowalny w listopadzie
5. Badanie wielkości charakteryzujących światło
6. Satelita ESA mający na celu pomiar paralaks i ruchów
własnych gwiazd
7. Giese, przyjaciel Mikołaja Kopernika
8. Jego słynny eksperyment powtórzył na Księżycu David Scott
9. Autor książki o samodzielnych obserwacjach nieba i Ziemi
10. Aplikacja stworzona przez Bartosza Wojczyńskiego
11. Satelita BRITE, którego start się nie powiódł
12. Krzysztof z Centrum Kopernika PAN noszący nazwisko
jednego z polskich królów
13. Francuski artysta, autor instalacji „antymetrowej”
14. Tuż po II wojnie światowej przeprowadzał ostatnią korektę
„Uranii”
15. Autor tekstu o wulkanach na Księżycu
16. Techniki pozwalające utrwalić obraz za pomocą światła

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.
Na rozwiązania czekamy do końca grudnia 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 o tematyce astronomicznej.

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA”
3/2014: 1. CHOPIN, 2. CZERENKOW, 3. IWANOWSKA, 4. GROMADA,
5. GIORGIONI, 6. MANCHESTER, 7. SUPERNOWA, 8. BANACHIEWICZ,
9. WITKOWSKI, 10. MIKROKWAZAR, 11. PARANAL, 12. CYFRONET, 13. PERSEIDY, 14. MAXWELL, 15. PINGTANG, 16. ENCELADUS, 17. ATAKAMA,
18. MEGAMASER, 19. ALEKSANDRIA.

astro¿arty Jacka D.

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

Postępy Astronomii 4/1994

Kupon konkursowy

Urania-PA 5/2014

W

krzyżówka

relaks

– 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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Księżyc

astrofotografia amatorska

19 maja 2014 r., godz. 3.50–4.15, Nikon D5100, Nikkor 55-300 (210
mm), f/8, ISO 100, eksp. 14 × 1/6 s. Robione ok. 450 metrów w linii
prostej od Pałacu Kultury. Autor: Bartosz Wojczyński

Sierpniowa pełnia Księżyca pokryła się dokładnie z perygeum, co
dało dziennikarzom sposobność wykrzyczenia astronomicznej sensacji — kolejnego superksiężyca! Nie było to jednak celem tej sesji,
lecz obserwacja południowej krawędzi tarczy, gdzie widoczne były
cienie nierówności powierzchni Księżyca. Dzięki korzystnej libracji
Srebrny Glob był pochylony południowym biegunem w stronę Ziemi.
Wspaniale prezentowały się w tamtej okolicy formacje górskie (m.in.
okolice Gór Leibnitza). Potężne szczyty sięgające 9000 m, w większości wały brzegowe kraterów, górowały nad dolinami, rysując
profile swych lśniących ścian na tle czarnego nieba. 2014.08.10,
godz. 23.03 CWE. Reflektor Newtona 250/1520+diafragma 125 mm
+ Nikon D300. Eksp.1/125 s. ISO 200.
Mateusz Świętnicki
Poniższa fotografia pokazuje opisaną wyżej okolicę i jest wycinkiem
z całego obrazu Księżyca. 2014.08, godz. 10.22.59 CWE. Reflektor
Newtona 250/1520+diafragma 125mm + Nikon D300. Eksp.1/80 s,
ISO 200.
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PRENUMERATA SPONSOROWANA DLA SZKÓŁ
50% TANIEJ — TYLKO 30 ZŁ!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne oferują prenumeratę dwumiesięcznika 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.

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 Astronomicznego 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).
Uwaga! Przy zamawianiu prenumeraty rabat na książkę Prof. Smaka (cena 25 zł zamiast 39,90 zł). Ważne do
końca grudnia 2014 r. (lub do wyczerpania zapasów książki). Zniżka tylko przy łącznej wpłacie z prenumeratą.

PRENUMERATA 2015 DLA CZŁONKÓW PTMA ZA POŁOWĘ CENY!
Podobnie jak w roku ubiegłym, członkom Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii proponujemy prenumeratę
na rok 2015 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.

Układ Słoneczny na zdjęciach Huberta Dróżdża i Pawła Górki
(Newton Sky-Watcher 150/750 oraz refraktor Bresser Polaris 102-1000
+ soczewka Barlowa ×2, Canon EOS 450D)
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