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Na pomysł programu wpadli chyba wspólnie „nasz” Krzysztof  Czart 
i producentka Telewizji Polskiej, Iwona Guz. Znali się, bo wcześniej 
Krzysztof  w ramach promocji przystąpienia Polski do ESO organizował 
wyprawę dziennikarzy do Chile, wśród których była również Iwona. 

Nie wpadliby zapewne na ten pomysł, gdyby nie kujawsko-pomorskie… astrobazy. 
Nie szkodzi, że przeciekają, że nie postawiono w nich słupa pod teleskop, a w związku 
z tym wybór długoogniskowego instrumentu jest zupełnie chybiony, a wejście i pobyt 
pod kopułą są dyskomfortowe i możliwe tylko dla kilku osób. Wokół astrobaz powstała 
jednak gigantyczna machina propagandowa, z której daje się odrobinę uszczknąć na rzecz 
rzeczywistej promocji astronomii i rozwoju kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych. 
Przede wszystkim wyodrębniła się grupa – szersza niż astrobazy – niezwykle oddanych 
astronomii nauczycieli-pasjonatów, a mój Uniwersytet za unijne pieniądze uruchomił 
dla nich bardzo poważne studia podyplomowe. Narodził się też „Astroregion”, 
zafundowany przez marszałka województwa cykliczny program telewizyjny, dedykowany 
astronomii w Kujawsko-Pomorskiem. Na każde zawołanie wraz z Krzysztofem 
pomagaliśmy realizatorom i wszyscy razem marzyliśmy o… astronomii, o programie 
wolnym od propagandy sukcesu, sztucznie uśmiechniętej dzieciarni w astrobazach 
i marszałkowskich urzędników w kadrze. Marzenia jednoczą, i tak dziś z tą sama ekipą 
możemy realizować „Astronarium”.

Polubiliśmy się. Oprócz Iwony, ekipę stanowią Adam Rubaszewski (z prawej) i Tomasz 
Stelmach (ze słuchawkami). Nie zobaczycie ich na ekranie, choć cały czas to właśnie oni 
będą Wam towarzyszyć po „drugiej stronie lustra” zza kamer, mikrofonów i monitorów, 
dbając o światło, dźwięk i montaż. I wreszcie Bogumił Radajewski, zdolny, młody 
dziennikarz i miłośnik astronomii, potrafiący niemal „z niczego” stworzyć podwaliny 
scenariusza każdego odcinka. 

Często się kłócę z Bogumiłem. 
Dla mnie program, to okazja do zasypania 
ponad półwiekowej nieobecności polskich 
astronomów, jako głównych bohaterów, 
na ekranie. Uświadomił nam to Adam 
Strzałkowski, przy realizacji pierwszego 
odcinka, wspominając film „W pracowniach 
polskich astronomów” w reżyserii Janusza 
Stara i ze zdjęciami Tadeusza Stefanka z… 
1952 roku. Najchętniej robiłbym filmy 
o naszych mistrzach, Zonnie, Piotrowskim, 
Paczyńskim i innych. Na szczęście 
Bogumił przywołuje mnie do porządku:

– To co jest ważne dla was, 
astronomów, nie obchodzi widzów 

uzbrojonych w… piloty! Musimy w możliwie atrakcyjny 
sposób robić program o astronomii, o naszej współczesnej astronomii! 

O dziwo, wszyscy nasi filmowi rozmówcy przyznają jemu, a nie mnie, rację…
„Urania” zmieniła moje życie. Jestem szczęśliwy, mogąc prezentować swoich kolegów 

i ich osiągnięcia trzem tysiącom czytelników. Oglądając pierwsze zmontowane odcinki 
„Astronarium”, nie umiem ukryć wzruszenia. Telewizja to wciąż potęga. Film obejrzą 
setki tysięcy, a może nawet milion widzów! Bieżący cykl ośmiu programów, mam nadzieję, 
będzie tylko pilotażowym. Czynimy starania w Ministerstwie Nauki o środki na kolejne 
26 odcinków. 

Na razie zapraszam na premierę! Od 2 marca o godz. 17.00, przez osiem 
kolejnych poniedziałków w TVP Warszawa, TVP Kraków, TVP Gdańsk 
i wszystkich innych, czyli w ogólnopolskim paśmie telewizji publicznej TVP 
Regionalna.

19 lutego, Rybno Maciej Mikołajewski 

dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba
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Dawno temu w… „Uranii” W AKTUALNYM NUMERZE

październik — listopad 2014  6Kronika

12 Paweł Rudawy

Gwiazda w koronie
Widoczna podczas całkowitych zaćmień Słońca korona wzbudza zachwyt 
i wprawia w zdumienie. Dla heliofizyków, widzących w koronie słonecznej 
prognozę wielu zjawisk dotykających potem Ziemię, to stanowczo za krótko. 
Wymyślili więc koronograf. Największy z nich znajduje się w podwrocław-
skim Białkowie. Jeszcze większy planują umieścić na orbicie.

4

Paweł Rudawy

Groźny obszar na Słońcu
Obszar ten istniał i był obserwowany przez co najmniej 5 rotacji Słońca. Naj-
groźniej wyglądał między 17 i 31 października ubiegłego roku, otrzymując 
wówczas numer 2192. Towarzysząca mu plama osiągnęła rozmiary większe 
od tarczy Jowisza, rekordowe od 24 lat. Szczęśliwie, mimo wielu rozbłysków, 
obszar nie uraczył nas wielkim, tzw. koronalnym wyrzutem materii.

  8

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

22 Janusz Nicewicz, Grzegorz Sęk

Nowe życie starej lunety 
Krakowskie obserwatorium astronomiczne szczęśliwie nie przerwało działal-
ności w czasie wojny i nie poniosło strat materialnych. Zachowało się wiele 
starych instrumentów. Jeden z nich, 8-calowa Luneta Grubb, po 140 latach 
znów odzyskała swój pierwotny blask. Renowatorzy marzą o przystosowaniu 
zabytku do wizualnych obserwacji w paśmie Hα.

Jeszcze raz technologie z czasów 
nie tak przecież odległych…

Dane astronomiczne  
na kartach perforowanych
Niemal wszystkie najważniejsze astronomiczne 
dane cyfrowe dotyczące Słońca, Księżyca, 
planet, największych planetoid, a także różne 
katalogi gwiazd zostały ostatnio skopiowane 
na kartach perforowanych (dziurkowanych). 
Umożliwia to bezpośrednie ich wykorzystanie 
w różnych automatycznych urządzeniach 
do przetwarzania informacji, w których 
dane wejściowe wprowadza się za pomocą 
takich właśnie kart. Najpopularniejsze 
z tych urządzeń to elektroniczne maszyny 
cyfrowe. O ich zastosowaniach w astronomii 
kilkakrotnie już informowaliśmy czytelników 
Uranii. Możliwości tych zastosowań znacznie 
się obecnie powiększają dzięki ułatwieniu 
wykorzystania w najrozmaitszych obliczeniach 
astronomicznych różnych stabilizowanych 
informacji dotyczących ciał niebieskich. Dla 
przykładu wymieńmy tablice współrzędnych 
prostokątnych pięciu planet zewnętrznych 
(od Jowisza do Plutona) podawanych co 40 
dni w okresie ponad 400 lat (1853–2060) 
opublikowane w XII tomie Astronomical 
Papers. Znajomość tych współrzędnych 
konieczna jest np. przy obliczaniu orbit komet. 
Istnienie ich tablic na kartach perforowanych 
ogromnie ułatwia prowadzenie obliczeń 
orbitalnych i znacznie przyspiesza czas ich 
wykonania. Wszystkie współrzędne dotyczące 
jednej planety mieszczą się na 3721 kartach. 
I jeszcze kilka innych przykładów. 41 000 
kart perforowanych zajmują heliocentryczne 
współrzędne Wenus z interwałem 
czterodniowym w okresie 1800–2000 
opublikowane w Astronomical Papers Vol. XV 

19 Marek Substyk

Zaćmienie Słońca 
20 marca bieżącego roku zaobserwujemy w Polsce zaćmienie, które w Świ-
noujściu osiągnie fazę 80%! Na kolejne, podobnie głębokie zaćmienie Słońca 
będziemy musieli w Polsce czekać ponad 11 lat. Jak bezpiecznie obserwować 
fotosferę i zaćmienie Słońca?

26 Ewelina Grądzka

Pod kirgiskim niebem 
W muzułmańskiej Kirgizji polscy jezuici zbudowali obserwatorium astrono-
miczne. Odwiedzają ich gdańscy miłośnicy astronomii i przyjaciele, a wśród 
nich reportażystka „Uranii”…

opublikujemy w marcu na naszych 
stronach internetowych i podamy 
w następnym numerze „Uranii”.

Rozstrzygnięcie  
konkursu 

„Nasza przygoda  
z astronomią”
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NA OKŁADCE

5

Tarcza Słońca w linii Hα z wyłaniającym się 
zza krawędzi potężnym obszarem aktywnym 
AR2192. Zdjęcie wykonane 19 X 2014 r. przez 
Karola Wenerskiego w Obserwatorium w Niedź-
wiadach

kalendarz astronomiczny:  marzec – kwiecień 2015
Niebo nad Polską  64

Krzyżówka   70
Astrożarty Jacka D.  70
Astrofotografia amatorska: Zjawiska świetlne na niebie 71

W skrócie

Ciekawe strony internetowe: 
Nowy EOS — Jutrzenka zmienia formułę 39

Test Oriona – najdalszy lot od 42 lat  40
Rosetta i lądownik Philae – udana misja  40
DSCOVR wystartował  41
Curiosity odkrył metan na Marsie 41
New Horizons! Pobudka!  42
Astronomowie odkryli rozbłyski z czarnej dziury  43
LOFAR odkrywa atomy węgla poza Drogą Mleczną  43
Pole magnetyczne w płaszczyźnie Drogi Mlecznej  44
Polscy astronomowie znów odkryli planetę pozasłoneczną  44
Nowy program o astronomii w Telewizji Polskiej  45
Rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła  45

Zaczynamy przygodę z Solarisem 62
Raport: listopad — grudzień 2014  63

Obserwator Słońca

Circulos meos 
     Gdzie uczonych sześć… 58

Młodzi badacze

Astronomia i muzyka

Zmiana kosmicznego adresu Edgara 56

100 lat Uranii

Ostatnie numery przed połączeniem  
z „Postępami Astronomii” 31

 Szkoła astropejzażu (3)

Part III. Katalog gwiazd Bossa (Albany 
General Catalogue) zawiera 33 342 karty. 
Katalog Wilsona prędkości radialnych gwiazd 
mieści się na 15 106 kartach. Pełny wykaz 
tablic i katalogów skopiowanych na kartach 
perforowanych opublikowany jest w Cyrkularzu 
nr 111 U. S. Naval Observatory (styczeń, 1966).

KRZYSZTOF ZIOŁKOWSKI
Fragment pochodzi z Uranii 7–8/1968.

Radarowa mapa powierzchni Wenus
Astronomowie amerykańscy z Ośrodka 
Radiofizyki i Badań Kosmicznych 
Uniwersytetu Cornella pracują nad radarową 
mapą powierzchni Wenus. Podstawą do jej 
opracowania są obserwacje wykonane w latach 
1964 i 1961 przy pomocy radioteleskopu 
o średnicy 300 m. który znajduje się w Arecibo 
(Puerto Rico). W kierunku Wenus wysyłano 
sygnały radarowe, a czas powrotu oraz zmiany 
częstotliwości ich echa pozwoliły zmierzyć 
nierówności planety. Uzyskane dane przekazuje 
się komputerowi, określającemu różne stopnie 
gładkości lub chropowatości powierzchni 
Wenus.
Dotąd sporządzono radarową mapę jednej 
trzeciej powierzchni Wenus, a w przygotowaniu 
jest dalsza część mapy, która obejmie prawie 
całą jej powierzchnię. Na mapie zlokalizowane 
są nierówności, mogące być łańcuchami 
górskimi. Opracowana część mapy wykazuje, 
ze znaczna część północnej półkuli planety jest 
górzysta, natomiast południowa stosunkowo 
bardziej płaska. Ponadto stwierdzono, 
iż powierzchnia Wenus zbudowana jest 
z materiału bardziej zwartego niż powierzchnia 
Księżyca.

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ
Fragment pochodzi z Uranii 12/1968.

AstroCamery 2014
Wyniki konkursu 34

LVIII Olimpiada Astronomicza – drugi etap już za nami! 55

Wspomnienie: Engelbert Schücking (1926–2015) 32

    CYRQLARZ No 209

Meteory w LHC 50
Polska Sieć Bolidowa  52

Jak sfotografować ruch gwiazd,  
czyli startrails praktycznie 46
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PAŹDZIERNIK 2014
7 X — Na hawajskim szczycie Mauna Kea uroczyście za-
inaugurowano budowę teleskopu 30-metrowego (TMT — 
Thirty Meter Telescope). Jego gigantyczne lustro pierwotne, 
o światłosile f/1, będzie składało się z 492 sześciokątnych 
segmentów o wielkości 1,4 m każdy. Zakończenie budowy 
przewiduje się na rok 2022, a koszt na 1,4 mld USD.

10 X — Mieszkańcy Radomia w plebiscycie na tzw. „budżet 
obywatelski na rok 2015” zdecydowali, że kosztem 0,7 mln zł 
zostanie zbudowane miejskie obserwatorium astronomiczne. 
Za projektem głosowało 3698 osób (24% oddanych głosów).

13 X — Przywykliśmy myśleć, że aktywność wulkaniczna 
Księżyca wygasła nie później jak miliard lat temu. Tymcza-
sem Lunar Reconnaissance Orbiter odkrył na powierzchni 
mórz księżycowych niewielkie, ale dość liczne nieregular-
ne spłachetki osadów wulkanicznych (przykład na zdjęciu 
obok). Niektóre z nich musiały zostać wyrzucone co najwyżej 
50 — 100 mln lat temu. W skali czasowej geologii Księżyca 
— całkiem świeże! 

13 X — Liczba znanych planet pozasłonecznych zbliża 
się do 2000, więc coraz trudniej znaleźć jakąś „pierwszą” 
w swoim rodzaju. Sztuka ta udała się warszawskiemu ze-
społowi OGLE. Większość znanych planet to gazowe ol-
brzymy. Tymczasem planeta OGLE-2008-BLG-092L jest lo-
dowym olbrzymem — pierwszym znanym odpowiednikiem 
Urana. Jest 4-krotnie od niego masywniejsza, ale krąży 
w podobnej jak on odległości od swej gwiazdy, ok. 20 j.a. Na 
poniższym rysunku krzywa blasku mikrosoczewki, w której 
planeta zdradziła swoją obecność. 

16 X — Trzy lata temu odkryto czerwony, mglisty obiekt, 
nazwany G2, obiegający po bardzo wydłużonej orbicie 
centralną czarną dziurę Galaktyki. W chwili odkrycia pę-
dził wprost na nią. Obliczono, że w marcu 2014 r. przejdzie 
przez perycentrum, zaledwie 130 j.a. od potwora o masie 
4 mln mas Słońca. Wiosną i latem pilnie go wypatrywano, 
w niepewności czy przeżyje tak niebezpieczne spotkanie. 
Przeżył, choć z lekka poszarpany. Wciąż jednak nie jest 
pewne, kto zacz? Czy chmura gazu, czy masywna gwiazda 
otulona w pyłową szubę?

17 X — Na wschodnim brzegu tarczy Słońca pojawił się 
ogromny obszar aktywny AR2192 — grupa plam o wielko-
ści Jowisza, największa od ćwierci wieku. Była widoczna 
gołym okiem (fot. obok). W ciągu 13-dniowej defilady po 
tarczy Słońca, wygenerowała kilka potężnych rozbłysków, 
ale ani jednego koronalnego wyrzutu materii, który byłby 

skierowany ku Ziemi. Nie poczyniła więc żadnych szkód, 
z wyjątkiem paru godzinnych przerw w komunikacji na wy-
sokich częstościach. 

19 X — Zmarł prof. Janusz Gil — założyciel i wieloletni dy-
rektor Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.

19 X — Kometa C/2013 A1 (Siding Spring) przemknęła obok 
Marsa w odległości zaledwie 137 tys. km. Wbrew obawom, 
nie została uszkodzona żadna z 5 ziemskich sond, krążą-
cych w tym momencie wokół Czerwonej Planety. Wszystkie 
one, wraz z łazikami Opportunity i Curiosity, pilnie obserwo-
wały przebieg wydarzenia.

26 X — Opublikowano pierwsze w historii wysokiej rozdziel-
czości obrazy (choć nie zdjęcia) „ognistej kuli”, ekspandują-
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cej po wybuchu nowej klasycznej. Wykonane interferome-
trem optycznym CHARA na Mt Wilson przedstawiają Nową 
Delfina w ciągu pierwszych 43 dni po jej wybuchu w sierpniu 
2013 r. W tym czasie pęczniejący bąbel osiągnął średnicę 
0,012”, choć ma kształt raczej elipsoidalny niż sferyczny.

28 X — Podpisano umowę o wstąpieniu Polski do Euro-
pejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Nareszcie! 
(por. „Urania” 6/14 s. 31)

29 X — Gdy Układ Słoneczny był bardzo młody, wielkie 
planety dopiero szukały swoich stałych orbit, wzajemnie się 
przepychając. W tym zamieszaniu wiele planetoid zostało 
wyrzuconych na bardzo wydłużone orbity, których afelia 
znajdują się tysiące j.a. od Słońca. Wymieszały się z kome-
tami tworzącymi chmurę Oorta (których liczbę szacuje się 
na 1012), z rzadka odwiedzając nasze okolice. Dotychczas 
poznaliśmy tylko jedną z nich — 1996 PW. Jednak ostat-
nie symulacje komputerowe pokazują, że planetoidy mogą 
stanowić 4 % obiektów w chmurze Oorta — niby niewiele, 
ale to wciąż daje 8 mld sztuk, więcej niż ich jest w głównym 
pasie planetoid.

LISTOPAD 2014
6 XI — Siecią teleskopów ALMA (por. Urania 2/2013, s. 12 
i 17) uzyskano bezprecedensowej jakości obraz dysku py-
łowego wokół gwiazdy HL Tauri (fot. obok). Dysk ma śred-
nicę 235 j.a. i poprzedzielany jest koncentrycznymi prze-
rwami (najmniejsza o średnicy 20-30 j.a.), prawdopodobnie 
„wymiecionymi” przez powstające planety. To zaskakujące, 
bo wiek HL Tau szacuje się na zaledwie 1 mln lat. Wyda-
wało się dotychczas, że to za mało na uformowanie dużych 
planet. 

11 XI — Zaproponowano nowe wyjaśnienie barwy Wielkiej 
Czerwonej Plamy na Jowiszu. Eksperymenty laboratoryjne 
pokazały, że jeśli mieszaninę amoniaku (NH3) i acetylenu 
(C2H2) poddać działaniu promieniowania ultrafioletowego, 
to pojawiają się cząsteczki o ogólnym wzorze HxCyNz (gdzie 
x, y, z bywają różne). Mają one czerwoną barwę. Co więcej, 
całe ich widmo odpowiada zaobserwowanemu w Wielkiej 
Czerwonej Plamie. Wygląda więc na to, że olbrzymi wir, 
jakim jest Wielka Czerwona Plama, wynosi obecne w at-
mosferze Jowisza amoniak i acetylen wy-
soko w órę, gdzie słoneczne promienie UV 
wytwarzają z nich cieniutki, kilkukilometro-
wy nalot „opalenizny”, nadającej charaktery-
styczny kolor szarawej skądinąd strukturze.

12 XI — Europejska sonda Rosetta, od sierp-
nia towarzysząca komecie 67P/Czuriumow-
-Gierasimienko, wypuściła naszpikowany 
instrumentami próbnik Philae, który doko-
nał pierwszego w historii lądowania na po-
wierzchni jądra kometarnego. Pracował tylko 
57 godzin, ale w tym czasie wykonał cały za-
planowany program badawczy.

19 XI — Na obrzeżach gromady galaktyk 
Coma odkryto 47 galaktyk o wielkości Drogi 
Mlecznej, ale zawierających 1000 razy mniej 
gwiazd. Aż w 98% zbudowane są z ciem-
nej materii (przy średniej wszechświatowej 
73%). Gdzie się podziała ich zwykła materia? 
Prawdopodobnie została wywiana, gdy roz-

błysła pierwsza generacja gwiazd. Druga i kolejne nie miały 
już z czego powstać.

19 XI — Na skraju galaktyki Markarian 177 znajduje się ja-
sny obiekt zwany w skrócie SDSS1133 (fot. niżej), wyglą-
dający jak supernowa i za taką uznawany od 2001 r. aż do 
teraz. Jeśli istotnie nią jest, to bardzo dziwną. Widać go już 
na zdjęciach wykonywanych ponad 60 lat temu, a w 2001 r. 
pojaśniał zaledwie o 2 mag. Teraz okazało się, że może 
być supermasywną czarną dziurą, pożerającą materię ze 
swego otoczenia. Dlaczego nie w centrum galaktyki? Mkn 
177 powstała niegdyś ze zderzenia dwóch galaktyk. Ich 
centralne czarne dziury mogły się wówczas zlać w jedną, 
czemu towarzyszy emisja fal grawitacyjnych. Jeśli była asy-
metryczna, to powstała czarna dziura została wyrzucona 
z centrum. Czymkolwiek się w końcu okaże, SDSS1133 
jest jednym z najciekawszych obiektów we Wszechświecie. 

27 XI — Prof. Marek Banaszkiewicz został mianowany pierw-
szym szefem Polskiej Agencji Kosmicznej.

Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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Obrazy o wysokiej zdolno-
ści rozdzielczej wykona-
ne w świetle widzialnym 
przez satelity takie jak SDO 

i Hinode wykazały dobrze rozwiniętą 
strukturę włóknista półcieni plam, mosty 
świetlne i jasne punkty w cieniach plam, 
liczne mniejsze plamy i pory. Łączna 
powierzchnia plam słonecznych tego 
obszaru aktywnego wynosiła 20 paź-
dziernika około S=1560 MHS2 (czyli 

AR 2192: największa plama od blisko ćwierćwiecza

Groźny 
obszar 

na 
Słońcu
Obszar aktywny NOAA 121921 (w skrócie AR 2192) pojawił się na wschodnim brzegu tarczy sło-
necznej 17 października i zniknął za zachodnią krawędzią tarczy 31 października 2014 r. Na zdjęciu 
obok widzimy jego ewolucję na obrazach uzyskanych instrumentem HMI satelity SDO. Obszar ten jed-
nak istniał i był obserwowany przez co najmniej 5 rotacji Słońca, od września 2014 do stycznia 2015 r., 
oznaczano go kolejno zmieniającymi się oznaczeniami numerycznymi: NOAA 12172, 12192, 12209, 
12242 i 12259. Był największym i najsilniejszym obszarem aktywnym efemerycznego lokalnego cent-
rum aktywności magnetycznej.

Paweł Rudawy

 1 National Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration (NOAA), Amerykańska Narodowa 
Służba Oceaniczna i Meteorologiczna – amery-
kańska agencja rządowa zajmująca się prognozą 
pogody, ostrzeżeniami sztormowymi i ostrzeże-
niami przed innymi ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi. Część jej działalności zajmują ba-
dania naukowe. Obszary aktywne otrzymują nu-
merację zgodnie z kolejnością pojawiania się na 
tarczy Słońca. Akronimu AR (od Active Region 
— obszar aktywny) i skróconego numeru często 
używamy, aby skrócić wypowiedź lub łatwiej 
zmieścić na obrazach fotosfery.

4,75·109 km2). Cztery dni później, 24 paź-
dziernika powierzchnia plam sięgnęła aż 
S=2750 MHS (8,3·109 km2), by następnie 
stopniowo zmaleć do S=2380 MHS 
(7,24·109 km2) 28. tego miesiąca. Tym sa-
mym obszar aktywny NOAA 12192 miał 
grupę plam o największej powierzchni 
zaobserwowanej od 24 lat, gdy w dniu 
18 listopada 1990 r. powierzchnia plam 
obszaru NOAA 6368 sięgnęła S=3080 
MHS (9,4·109 km2). Powierzchnia plam 
NOAA 12192 jest jednak zaledwie 33. 
W kolejności pod względem wielkości 
wśród 32908 obszarów aktywnych 
zaobserwowanych i zidentyfikowanych 
do października 2014 r. w ramach syste-
matycznych, prowadzonych od 1874 r., 
fotograficznych obserwacji grup plam 
na Słońcu. 

Plamy słoneczne (albo podgrupy 
plam we wspólnym półcieniu) mogą być 
dostrzegane gołym okiem, gdy średnica 
ich półcienia przekracza ok. 50 000 km, 

czyli sięga 1 minuty łuku. Takie obser-
wacje nie są niczym wyjątkowym. Dla 
przykładu, Theophrastus z Aten zanoto-
wał obserwację plamy słonecznej ok. 330 
roku p.n.e., John z Worcester narysował 
obraz tarczy Słońca z dwiema plamami 
w dniu 8 XII 1128 r. n.e., a w kronikach 
chińskich odnaleziono aż 112 zapisów 
o plamach słonecznych obserwowanych 
w latach 28 p.n.e. – 1638 n.e. Także 
w przypadku NOAA 12192 można było 
bez trudu dostrzec gołym okiem (osłonię-
tym, oczywiście, odpowiednim filtrem), 
ciemną plamkę na tarczy słonecznej, 
będącą obrazem podgrupy dużych plam, 
rozdzielonych jasnymi mostami świetl-
nymi, we wspólnym półcieniu. Długość 
ich wspólnego, owalnego półcienia 
wynosiła około 80 tys. km (powierzch-
nia około S=15·109 km2), lecz cień 
największej (południowej) plamy miał 
średnicę rzędu 25 000 km. Dla porówna-
nia: największa wyodrębniona podgrupa 

 2 1 MHS (tzw. milionowa półsfery słonecznej) 
równa jest 3,044·106 km2.
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plam słonecznych we wspólnym półcieniu została 
zaobserwowana w kwietniu 1947 r. (historyczne 
zdjęcie obok), długość jej rozciągniętego w kie-
runku równoleżnikowym półcienia wynosiła aż 
około 130 000 km. 

Na zdjęciu porównano morfologię grupy 
plam oraz rozkładu pola magnetycz-
nego (składowej LOS wektora pola 
magnetycznego) obszaru aktywnego 

NOAA 12192 w dniu 24 X 2014 r. Zdjęcie i ma-
gnetogram całej tarczy wykonał satelita SDO, 
a szczegółowy obraz obszaru aktywnego oraz mapę 
pola satelita HINODE. Obszar aktywny NOAA 
12192 miał strukturę magnetyczną tzw. typu β-γ-δ, 
czyli była to złożona dwubiegunowa konfiguracja 
magnetyczna, w której nie można wskazać jed-
nej, ciągłej linii neutralnej pola magnetycznego, 
rozdzielającej plamy o przeciwnych biegunowo-
ściach, a dodatkowo plamy o przeciwnych biegu-
nowościach były zawarte we wspólnym półcieniu 
i odległe o mniej niż 2°. Mapy pola magnetycznego 
wykonane instrumentem HMI satelity SDO, poka-
zują ten obszar widoczny przez co najmniej 5 rotacji 
Słońca, pod kolejno zmieniającymi się oznaczenia-
mi numerycznymi, jako największy i najsilniejszy 
obszar lokalnego centrum aktywności.

Takie konfiguracje pól fotosferycznych z re-
guły odpowiadają bardzo silnie niepotencjalnym 
polom koronalnym, akumulującym bardzo dużo 
energii. Dlatego też z reguły w obszarach aktyw-
nych o tego typu konfiguracji pola zachodzą silne 
lub nawet bardzo silne rozbłyski słoneczne. Kolo-
rowa linia na wykresie to emisja integralna Słońca 
w paśmie 0,1–0,8 nm zarejestrowana przez sate-
litę GOES. Jest to tzw. miękkie promieniowanie 
rentgenowskie, rejestrowane przez satelity GOES, 
będące w zasadzie głównie emisją termiczną 
gorącej plazmy. Szara linia to emisja integralna 
Słońca w paśmie 0,05–0,4 nm. Jest to tzw. twarde 

SDO/HMI  Quick–Look Magnetogram  20141024_204500
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promieniowanie rentgenowskie, będące 
w zasadzie głównie emisją nietermiczną. 
Jest sygnaturą oddziaływania elektro-
nów nietermicznych z plazmą. Każdy 
pik na wykresie to zarejestrowana emisja 
rentgenowska rozbłysku słonecznego 
(w W/m2 w odległości 1AU od Słońca 
i poza atmosferą Ziemi). Wykres ma 
skalę pionową logarytmiczną, a więc 
np. rozbłysk klasy X1 daje strumień 
miękki rentgenowski (kolorowa krzywa) 
10 razy większy niż rozbłysk klasy M1. 
Klasa rozbłysku to po prostu maksymal-
ny poziom jego emisji w kanale 0,1–0,8 
nm. Najsilniejsze rozbłyski są klasy 
około X20, najsłabsze (poniżej klasy A) 

nie są nawet rejestrowane przez satelity 
GOES, ale inne instrumenty je rejestrują. 
Prawdopodobnie tzw. nanorozbłyski 
(energia rzędu 1016 J na zjawisko, a więc 
109 razy słabsze niż rozbłysk klasy M), 
są mechanizmem globalnego nagrze-
wania korony.

Wracając do przypad-
ku obszaru aktywnego 
AR 2192, podczas jego 
przejścia przez tarczę 

w dniach 17–29 października doszło 
w nim do 6 widocznych na wykresie 
rozbłysków klasy X (czerwone czubki 
górnej linii przekraczają poziom 1E-4), 

wielu klasy M i około stu klasy C. Prze-
bieg najsilniejszego z rozbłysków, klasy 
X3.1 z 24 października 2014 r. w paśmie 
171 Å (obrazującym rozkład emisji 
materii o temp. 6,3·105 K) na obrazach 
wykonanych instrumentem IAI satelity 
SDO przedstawiono na stronie obok 
w górnych panelach. W dolnych panelach 
pokazano mapy temperatury, sporządzo-
ne na podstawie obserwacji tarczy Słońca 
w pasmach 171 Å, 193 Å (temp. materii 
1,2·106 K i 2·107 K) i 211 Å (temp. 
materii 2·106 K). Kolor biały odpowiada 
najbardziej gorącej plazmie (temp. rzędu 
10 MK), kolor granatowy najchłodniej-
szej (temp. rzędu pół MK). 

Warto przypomnieć, że typowy 
rozbłysk klasy M jest związany z wy-
dzieleniem z pola magnetycznego 
energii rzędu 1025 J, a rozbłyski klasy 
X są jeszcze 10-krotnie potężniejsze 
(podane wielkości wydzielanej energii 
należy, oczywiście, postrzegać jedynie 
jako orientacyjne). Ciekawe, że we 
wspomnianym wcześniej obszarze 
aktywnym NOAA 6368 z 1990 r. nie 
zaobserwowano żadnego rozbłysku 
klasy X, a jedynie 14 rozbłysków 
klasy M i 96 rozbłysków klasy C. 
Co więcej, większość dużych i bardzo 
dużych rozbłysków jest powiązana ze 
zjawiskiem koronalnych wyrzutów 
materii (tzw. CME), natomiast z obszaru 
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AR 2192 nie został wyrzucony żaden 
znaczący CME. Zbadanie przyczyn, dla 
których żaden z wielkich rozbłysków 
w NOAA 19192 nie spowodował wy-
rzutu CME, może rzucić nowe światło 
na mechanizmy generacji tych zjawisk 
oraz ich własności. 

Obecnie obserwowany 24. cykl 
aktywności magnetycznej Słońca jest 
cyklem o niskim poziomie ogólnej ak-
tywności, znacznie niższej niż podczas 
silnych cykli w drugiej połowie XX w. 
Dlatego pojawienie się stosunkowo du-
żego, aktywnego rozbłyskowo (lecz zu-
pełnie nieaktywnego w zakresie CME) 
obszaru aktywnego NOAA 12192 
wzbudziło duże zainteresowanie he-
liofizyków i miłośników astronomii. 
Jednakże, w porównaniu do dziesiątek 
tysięcy wcześniej obserwowanych grup 
plam (obszarów aktywnych) nie był on 
pod względem wielkości, aktywności 
czy też struktury niczym wyjątkowym. 
Jednak różne przejawy jego aktywności 
były obserwowane przez całą flotyllę 
satelitów badawczych oraz liczne 
obserwatoria naziemne, więc dogłęb-
ne badania jego budowy i przebiegu 
zjawisk z pewnością przyczynią się do 
znacznego polepszenia naszego zrozu-
mienia różnych aspektów aktywności 
Słońca.

 ■

Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2014–2016 
bierze udział w prestiżowym „słonecznym” projekcie naukowym mającym na 
celu badanie najbardziej energetycznych zjawisk aktywnych na Słońcu — 
rozbłysków (wybuchów) słonecznych. 

Projekt F-CHROMA jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach 
7 Programu Ramowego, a oprócz instytutu wrocławskiego w skład konsorcjum 
wchodzą także instytuty heliofizyczne z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Włoch 
i Republiki Czeskiej. 

Mimo że projekt ten ma charakter typowo naukowy, to nie zapomniano 
w nim o szerokiej rzeszy amatorów astronomii. W 2015 i 2016 roku zostaną 
zorganizowane koordynowane kampanie obserwacyjne rozbłysków sło-
necznych, w których, oprócz specjalistycznych słonecznych obserwatoriów 
naziemnych i satelitarnych, jest planowany udział amatorów astronomii z całej 
Europy, a nawet świata, którzy za pomocą swoich teleskopów będą mogli 
wspólnie z astronomami zawodowymi „polować” na rozbłyski słoneczne. 
Ze względu na parametry sprzętu, jakim dysponują amatorzy i inny charak-
ter ich obserwacji, możliwe jest istotne uzupełnienie takimi właśnie danymi 
bardzo specjalistycznych spektrofotometrycznych obserwacji prowadzonych 
przez heliofizyków. Więcej informacji o rozbłyskach słonecznych, projekcie 
F-CHROMA i o planowanych akcjach obserwacyjnych zamieszczać będziemy 
w kolejnych numerach „Uranii”.

Za udział strony polskiej w projekcie odpowiedzialny jest dr hab. Arkadiusz 
Berlicki z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Informacje o projekcie: http://fchroma.astro.uni.wroc.pl/

ROZBŁYSKI SŁONECZNE 2015–2016:

Wspólne  
kampanie  
heliofizyków  
i amatorów!
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Zobaczyć niewidoczne
Podczas obserwacji Słońca w świetle 

widzialnym (oczywiście, stosując bez-
pieczną metodę obserwacji, np. projekcję 
obrazu na ekran lub atestowany filtr 
obiektywowy), po uważnym przyjrzeniu 
się różnym częściom obrazu tarczy (czyli 
fotosfery) słonecznej, bez trudu można 
dostrzec, że jej jasność nie jest jednakowa 
na całej powierzchni, lecz znacznie ma-

Recepta na wieczne zaćmienie

Gwiazda  
w koronie
Widoczna podczas całkowitych zaćmień Słońca korona wzbudza zachwyt i wprawia w zdumienie. 
Rejony uszczęśliwione pełnym cieniem Księżyca stają się celem wypraw tysięcy astroturystów. Jed-
nak nawet wszystkie zaćmienia ubiegłego stulecia dały w sumie zaledwie 2 godziny czasu obserwacji 
pełnej fazy zjawiska. Dla heliofizyków, widzących w koronie słonecznej prognozę wielu zjawisk doty-
kających potem Ziemię i inne planety, to stanowczo za krótko. Wymyślili więc koronograf, taki jak ten 
wielki w podwrocławskim Białkowie i jeszcze większy, który chcą umieścić na orbicie. 

leje ku brzegom. Zjawisko to nazywane 
jest pociemnieniem brzegowym. Nie jest 
to wcale efekt mały, gdyż np. dla standar-
dowej długości fali światła widzialnego, 
550 nm, jasność tarczy spada o około 
1/3 już w odległości r = 0,9 R


 (wido-

mego promienia tarczy) od jej środka. 
Świecąca w świetle widzialnym fotos-
fera jest tylko dolną warstwą rozległej 
i gorącej atmosfery Słońca, o niezwykle 

skomplikowanym i często bardzo szybko 
zmieniającym się przestrzennym rozkła-
dzie parametrów tworzącej ją plazmy, 
zdominowanej przez relatywnie silne 
i złożone pola magnetyczne. Niestety, 
jasność korony słonecznej obserwowanej 
w świetle widzialnym, dostrzegalnej bez 
trudu gołym okiem podczas całkowitych 
zaćmień ponad krawędzią ciemnego 
dysku Księżyca, jest niezwykle mała 
w stosunku do jasności fotosfery i bardzo 
szybko spada wraz ze wzrostem odle-
głości od brzegu tarczy, zależy przy tym 
także od chwilowego rozkładu struktur 
magnetycznych w koronie oraz od fazy 
tzw. 11-letniego cyklu aktywności Słoń-
ca. Pomijając jednak te lokalne i czasowe 
niejednorodności, można stwierdzić, 
iż typowa jasność korony obserwowanej 
w świetle widzialnym wynosi zaledwie 
Ic=1,3·10–6 I


 (jasności środka tarczy 

Słońca) na wysokości h = 0,1 R


 nad 
brzegiem tarczy i spada do Ic = 1·10–7 I


 

dla h = 0,5 R


, Ic = 2·10–8 I


 dla h = 1 R


 
i do znikomego Ic = 1·10–9 I


 dla h = 4 R


. 

Emisja korony w świetle widzial-
nym składa się z trzech głównych 
składników: tzw. K-korony, L-korony 
i F-korony. Emisja K-korony (K jak 
kontinuum) to częściowo spolaryzo-
wane światło słoneczne rozproszone 
na wolnych elektronach plazmy koro-
nalnej. Ze względu na wielkie prędkości 
termiczne tych elektronów charaktery-

Paweł Rudawy

Rys. 1. Cyfrowo przetworzone zdjęcie korony słonecznej w świetle białym. Znakomicie są uwidocz-
nione niezwykle skomplikowane systemy jaśniejszych i ciemniejszych, półprzezroczystych struk-
tur w koronie, określonych przez lokalną konfigurację pól magnetycznych (pętle, arkady pętli, 
streamery, obszary o zamkniętych i otwartych polach itd.). Zdjęcie wykonane 11 lipca 2010 r. na 
atolu Tatakoto w Polinezji Francuskiej i opracowane przez dr M. Druckmullera i współpracowni-
ków. (Zdjęcie: M. Druckmuller)
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styczne fraunhoferowskie linie widma 
słonecznego są jednak całkowicie 
rozmyte i niewidoczne. Emisja K-koro-
ny dominuje do wysokości h = 0,3 R


 

ponad brzegiem tarczy Słońca. Emisja 
L-korony (L jak linie) zawiera linie 
emisyjne wysoko zjonizowanych jonów 
i dominuje w przedziale wysokości h = 
0,3 R


 do h = 0,5 R


 ponad brzegiem 

tarczy Słońca. Natomiast w emisji F-
-korony (F jak Fraunhofer) wyraźnie 
widoczne są fraunhoferowskie linie 
absorpcyjne, gdyż powstaje ona w wy-
niku rozproszenia światła słonecznego 
na stosunkowo powolnych cząsteczkach 
pyłu międzyplanetarnego. Jej emisja 
przeważa w emisji korony powyżej h = 
0,5 R


 ponad brzegiem tarczy Słońca. 

Wspaniałe obrazy korony słonecz-
nej, rejestrowane w świetle widzial-
nym podczas całkowitych zaćmień 
Słońca (rys. 1), ukazują niezwykle 
skomplikowane systemy jaśniejszych 
i ciemniejszych, półprzezroczystych 
struktur koronalnych, określonych przez 
lokalną konfigurację pól magnetycznych 
(pętle, arkady pętli, streamery, obszary 
o zamkniętych i otwartych polach itd.). 
Ponieważ korona słoneczna w świetle 
widzialnym jest optycznie cienka (czyli 
częściowo przezroczysta), w rzucie na 
płaszczyznę nieba w każdym punkcie 
korony widać nakładające się obra-
zy wszystkich struktur wzdłuż linii 
widzenia, co z jednej strony bardzo 
utrudnia interpretację obserwacji, ale 
z drugiej umożliwia zobaczenie całego 
przekroju korony. Nisko nad brzegiem 
przysłoniętej przez Księżyc tarczy sło-
necznej bardzo łatwo można dostrzec 
świecące na różowo jasne struktury 
zawierające stosunkowo gęstą i jak 
na koronę chłodną plazmę (T~104 K), 
zwane protuberancjami (rys. 2). Ich 
emisja jest zdominowana przez rozpro-
szone ku obserwatorowi światło silnych 
linii widmowych Hα (λ = 656,2 nm, 
linia wodoru widoczna w czerwonej 
części widma) i Hβ (λ=486,1 nm, linia 
wodoru widoczna w zielonej części 
widma), przy czym kształt, wielkość 
i rozmieszczenie protuberancji jest 
określone przez konfigurację lokalnych 
słonecznych pól magnetycznych. Przy 
odrobinie szczęścia nie jest wykluczone 
dostrzeżenie także epizodów ewolucji 
bardziej dynamicznych zjawisk, takich 
jak erupcje protuberancji czy nawet 
koronalne wyrzuty materii. 

W spokojnych obszarach korony 
temperatura plazmy koronalnej wynosi 

od 1 do 2 mln K (1–2 MK), a w obsza-
rach aktywnych nawet 4 MK. Łączne 
straty energii gorącej korony słonecznej 
w wyniku jej promieniowania, prze-
wodnictwa do chromosfery oraz wiatru 
słonecznego wynoszą aż około Lc ~5·10–5 
L


 (mocy promieniowania Słońca, 
L


=3,86·1026 W). Pomimo tak wielkich 
strat, korona rozpatrywana jako całość 
stale utrzymuje swoją temperaturę. Nie-
wątpliwie następuje więc kompensacja 
jej strat energii przez stale działający 
proces — lub kilka jednocześnie dzia-
łających procesów — tzw. globalnego 
grzania korony. Jak dotychczas nie udało 
się jeszcze jednoznacznie zidentyfiko-
wać mechanizmu przenoszenia energii 
do korony, dominuje jednak pogląd, 
że globalne grzanie korony następuje 
w wyniku bardzo licznych tzw. nanoroz- 
błysków (o energiach rzędu 1016 J na na-
norozbłysk), czyli malutkich — jak na 
skalę słoneczną — epizodów wydzie-
lania energii z pola magnetycznego 
w wyniku lokalnych rekoneksji (ani-
hilacji) pola oraz w wyniku dyssypacji 
w koronie energii fal magnetohydrody-
namicznych.

Temperatura plazmy koronalnej 
zależy nie tylko od wysokości, lecz 
także od lokalnych i zmiennych w czasie 

procesów oddziaływania pól magne-
tycznych z plazmą, szczególnie spek-
takularnych w obszarach aktywnych 
i rozbłyskach słonecznych. Z powodu 
znikomej grubości optycznej materii 
koronalnej oraz silnej anizotropii wielu 
parametrów plazmy (w tym współczyn-
nika przewodnictwa cieplnego w silnych 
polach magnetycznych) w koronie sło-
necznej występują, niekiedy w bliskim 
sąsiedztwie, struktury chłodne i gorące: 
protuberancje o temperaturach rzędu 
104 K, pętle koronalne o temperaturach 
dochodzących do kilku MK, jak i jądra 
emisji rozbłysków w szczytach pętli, 
w których temperatura plazmy może 
przekraczać nawet 20 MK. Plazma ko-
ronalna o wysokiej temperaturze emituje 
w przedziale widzialnym wiele silnych 
tzw. wzbronionych linii widmowych 
wysoko zjonizowanych pierwiastków, 
takich jak żelazo i wapń (emisja może 
100-krotnie przekraczać natężenie 
emisji w kontinuum). Do najbardziej 
znanych należą trzy linie koronalne: zie-
lona (λ=530,3 nm, żelazo 13-krotnie zjo-
nizowane1 FeXIV), żółta (λ=569,5 nm, 
wapń CaXV) oraz czerwona (λ=637,5 
nm, żelazo FX). 
 1 Pierwszy stopień jonizacji pierwiastka ozna-
cza się rzymską II, drugi rzymską III etc. Linie 
atomów neutralnych oznacza się rzymską I. 

Rys. 2. Zdjęcie Słońca wykonane w świetle widzialnym podczas całkowitego zaćmienia Słońca 
11 sierpnia 1999 r. we Francji przez L. Viatoura. Ponad brzegiem tarczy Księżyca są widoczne 
protuberancje (czerwonawe) oraz rozciągła korona, której struktura odzwierciedla konfigurację 
pola magnetycznego
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Dwie godziny zaćmień w stuleciu
Choć trudno wręcz przecenić rolę 

satelitarnych obserwacji korony w za-
kresach rentgenowskim i ultrafioleto-
wym a także pomiarów parametrów 
fizycznych plazmy międzyplanetarnej 
in situ, to obserwacje atmosfery słonecz-
nej w widzialnej części widma wciąż 
mają istotne znaczenie w badaniach 
struktury korony (rys. 3), transportu 
energii do korony i jej nagrzewania, 
analizie oddziaływań plazma — pole 
magnetyczne, zmienności aktywności 
słonecznej i wielu innych. Niestety, 
łączna jasność światła rozproszonego 
w atmosferze ziemskiej (rzędu 10–5 I


) 

i w standardowym teleskopie znacznie 
przekracza jasność obrazu samej korony, 
więc rutynowe obserwacje korony przez 
takie teleskopy są praktycznie niemoż-
liwe. Podczas całkowitego zaćmienia 
Słońca jasna tarcza fotosfery jest za-
słonięta przez Księżyc, znajdujący się 
daleko poza atmosferą i ilość światła sło-
necznego rozproszonego w atmosferze 
i w teleskopie jest bardzo ograniczona. 
Pomimo to, nawet w najlepszych warun-
kach obserwacyjnych podczas całkowi-
tego zaćmienia Słońca jasność świecenia 
nieba wciąż sięga aż około IN~10–9 I


, 

przez co korona słoneczna przestaje być 
widoczna już w odległości większej niż 
4 promienie ponad brzegiem tarczy. Co 
więcej, ilość obserwacji możliwych do 
zgromadzenia podczas zaćmień jest bar-
dzo ograniczona, ponieważ występują 
one rzadko: w całym zeszłym stuleciu 

było zaledwie 228 zaćmień Słońca, 
w tym tylko 71 zaćmień całkowitych. 
Zaćmienia całkowite trwają krótko (nie 
dłużej niż 7 min i 32 s), pas zaćmienia 
rzadko przebiega przez tereny dogodne 
dla prowadzenia obserwacji, a i pogoda 
w okresie zaćmienia może być zła. Moż-
na z grubsza ocenić, że obserwator wy-
korzystujący każde przydatne zaćmienie 

w ciągu całego XX wieku prowadziłby 
obserwacje korony zaledwie przez około 
2 godziny! 

W 1868 r. Pierre Jannsen I Norman 
Lockyer odkryli, iż protuberancje 
słoneczne (obiekty bardzo jasne w sto-
sunku do otaczającej korony) można 
obserwować także poza okresami całko-
witych zaćmień, pod warunkiem jednak, 
że obserwacje są prowadzone w bardzo 
wąskich pasmach fal wokół silnych linii 
widmowych, takich jak wspomniana 
już linia Hα wodoru czy też linie H i K 
CaII (λ=396,8 nm oraz λ=393,4 nm). 
Niemal monochromatyczne światło 
wybranych linii widmowych było wy-
dzielane z widma ciągłego za pomocą 
spektroskopu, przy czym w najbardziej 
zaawansowanych rozwiązaniach moż-
liwe było przemieszczanie szczeliny 
wejściowej spektroskopu wzdłuż całego 
obwodu brzegu tarczy Słońca. Taką me-
todę obserwacji protuberancji w świetle 
monochromatycznym perfekcyjnie sto-
sował Pietro Secchi, prekursor systema-
tycznych badań protuberancji i twórca 
pierwszego systemu ich klasyfikacji 
(z podziałem na protuberancje spokojne 
i eruptywne), a także odkrywca spikul 
chromosferycznych. Jednak słabej emi-
sji samej korony w ten sposób nie można 
było obserwować. 

Rys. 3. Obrazy fragmentu korony Słońca zarejestrowane podczas całkowitego zaćmienia Słońca 
11 sierpnia 1999 r. w świetle białym (górny panel) oraz w zielonej linii koronalnej (λ=530,3 nm) 
(dolny panel) instrumentem SECIS przez polsko-brytyjską ekspedycje obserwacyjną. Ekspery-
ment miał na celu obserwacje lokalnych zmian jasności korony słonecznej, spowodowanych 
dyssypacją w koronie energii fal magnetohydrodynamicznych. (Zdjęcia: IA UWr)

Włoski jezuita Pietro Angelo Secchi (1818–1878) i jego teleskop ze spektro-
skopem słonecznym. Secchi był również prekursorem gwiazdowej klasyfikacji 
widmowej. Obserwował widma przez okular, gdyż fotografia rozpocznie swoją 
karierę w astronomii dopiero w następnej dekadzie po jego śmierci. Na jego 
cześć NASA nazwała zestaw teleskopów w słonecznej misji STEREO wła-
śnie SECCHi: Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation 
(Źródło: NASA)
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Wynalazek Lyota
Przełom w obserwacyjnych bada-

niach korony słonecznej nastąpił w roku 
1930, gdy francuski astronom Bernard 
Lyot zbudował pierwszy działający 
koronograf z wewnętrznym sztucznym 
księżycem oraz skonstruował wąskopa-
smowy filtr interferencyjno-polaryza-
cyjny. Klasyczny koronograf Lyota jest 
teleskopem, w którym sprzętowo jest 
realizowany analog zaćmienia Słońca, 
ograniczone do minimum rozproszenie 
światła i wpływ światła ugiętego (dy-
frakcja) na oprawach optyki, dzięki cze-
mu jest możliwa rejestracja słabej emisji 
korony lub przynajmniej jasnych struk-
tur w koronie. Lyot zainstalował swój 
pierwszy koronograf w obserwatorium 
na Pic du Midi de Biggore w Pirenejach 
(2877 m n.p.m.), gdyż obserwatoria 
wysokogórskie są szczególnie dogodne 
dla obserwacji koronografami dzięki 
małej ilości światła rozproszonego 
w atmosferze. 

Jak działa klasyczny koronograf 
Lyota? Obraz Słońca jest w nim two-
rzony przez jednosoczewkowy obiek-
tyw o najwyższej jakości wykonania 
powierzchni optycznych (pozbawio-
nych skaz, rys i możliwie… czystych), 
dzięki czemu jest zredukowane do 
minimum rozproszenie światła słonecz-
nego (w tym niezwykle jasnego światła 
fotosferycznego) w obiektywie (rys. 4). 
W płaszczyźnie ogniskowej obiektywu, 
tam, gdzie formuje się pierwotny obraz 
Słońca, jest zamontowane lustro, które-
go rzut na płaszczyznę ogniskową jest 
idealnym kołem o średnicy dokładnie 
równej lub nieco większej niż średnica 
obrazu fotosfery. Najczęściej stosowane 
są dwa typy luster: płaskie lub stożkowe. 
W pierwszym przypadku jasna wiązka 
światła z fotosfery jest odbijana poza 
teleskop poprzez otwór zaopatrzony 

w system przysłon zapobiegających 
przedostawaniu się światła do wnętrza 
teleskopu; w przypadku drugim świa-
tło z fotosfery jest odbijane na ściany 
teleskopu i absorbowane w mniej lub 
bardziej wymyślnej pułapce świetlnej 
(chociażby w pierścieniu matowej far-
by). Sztuczny księżyc w koronografie 
pełni więc taką samą rolę jak prawdziwy 
Księżyc podczas zaćmienia — blokuje 
jasne światło fotosfery, przepuszczając 
w głąb teleskopu słabe światło korony 
i struktur koronalnych, widocznych 
(w rzucie na sferę niebieską) ponad brze-
giem tarczy słonecznej. Niestety, oprócz 
światła korony w teleskopie rozchodzi 
się także światło rozproszone wcześniej 
w atmosferze, światło rozproszone 
w obiektywie oraz światło ugięte na 
oprawie obiektywu (tworzące tzw. obraz 
dyfrakcyjny otworu przesłony), którego 
jasność jest porównywalna z jasnością 

obrazu korony. I ten problem został 
niezwykle pomysłowo rozwiązany 
przez Lyota: tuż za sztucznym księży-
cem zainstalował soczewkę (nazywaną 
obecnie soczewką Lyota) skupiającą 
światło obrazu dyfrakcyjnego oprawy 
obiektywu na nieco dalej położonej 
przesłonie irysowej (zwanej… przesło-
ną Lyota), o otworze tak dobranym, by 
przechodziło przez nią światło korony, 
a zatrzymywane było światło obrazu 
dyfrakcyjnego. Za przesłoną znajduje 
się mniej lub bardziej standardowy układ 
optyczny formujący obraz na detektorze 
(np. matrycy CCD) lub na wejściu anali-
zatora światła (np. szczelinie wejściowej 
spektrografu). W zależności od warun-
ków obserwacyjnych (w pierwszym 
rzędzie od wysokości nad poziomem 
morza) obserwacje mogą być prowadzo-
ne w świetle białym lub w wybranych 
pasmach długości fal. 

Koronografy — codzienna służba 
na Ziemi i w Kosmosie

W obserwatoriach, gdzie poziom 
światła rozproszonego w atmosferze 
jest stosunkowo wysoki, obserwacje 
obrazujące są prowadzone z reguły przy 
zastosowaniu wąskopasmowych filtrów. 
Szerokość pasma filtrów zależy od celu 
obserwacji, zastosowanego instrumentu 
i lokalnych warunków obserwacyjnych: 
w Obserwatorium Instytutu Astrono-
micznego Uniwersytetu Wrocławskiego 
w Białkowie, położonym na wysokości 
128 m n.p.m. i wyposażonym w korono-

Francuski astronom Bernard Lyot Ferdinand (1897–1952), wynalazca koro-
nografu. Jego wynalazek znalazł nie tylko zastosowania w badaniach korony 
słonecznej, ale po odpowiednich modyfikacjach (drastyczne zmiejszenie 
„sztucznego księżyca”) również do badania otoczek gwiazdowych, a nawet 
bezpośredniej obserwacji planet pozasłonecznych. (Źródło: listas.20minutos.
es — lista największych francuskich wynalazków)

Rys. 4. Schemat optyczny klasycznego koronografu zainstalowanego w obserwatorium Słowac-
kiej Akademii Nauk na Łomnicy. O — obiektyw, LD — sztuczny księżyc, FL — soczewka Lyota, 
LS — diafragma Lyota, RT i IO — układ formujący obraz, FP — płaszczyzna ogniskowa. Prosto-
kąt oznacza filtr wąskopasmowy. (Rysunek zaczerpnięty z: 24 July 2014, SPIE Newsroom. DOI: 
10.1117/2.1201407.005531)
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Rys. 5. Protuberancje obserwowane w linii Hα wodoru w Obserwatorium Instytutu Astronomicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie (Źródło: IA UWr) 

Rys. 6. Emisja K-korony zarejestrowa-
na 28 listopada 2014 roku korono-
grafem światła białego w Obserwa-
torium Mauna Loa Solar Observatory 
(MLSO) na Hawajach. (Zdjęcia: MLSO)

graf Lyota o średnicy obiektywu 
głównego d = 51 cm i efektywnej 
ogniskowej f = 14,5 m, mogą być 
efektywnie stosowane filtry dla 
linii Hα o pasmach przepusz-
czania do 0,5–0,6 nm, a pod-
stawowym celem obserwacji są 
stosunkowo jasne protuberancje 
widoczne w koronie (rys. 5). 
Samej gorącej korony nie da 
się tam skutecznie obserwować 
ze względu na zbyt wysoki 
poziom światła rozproszonego 
w atmosferze. Oczywiście, przy 
stosowaniu filtrów wąskopasmo-
wych aberracja chromatyczna 
pojedynczej soczewki obiektywu 
nie ma wpływu na jakość obrazu. 

W obserwatoriach wysoko-
górskich, takich jak na przykład 
Obserwatorium Mauna Loa 
Solar Observatory (MLSO) na 
Hawajach (3394 m n.p.m.), 
gdzie w 2013 r. uruchomiono 
nowy koronograf światła bia-
łego, czy też w Obserwatorium 
Słowackiej Akademii Nauk na 
Łomnicy (2634 m n.p.m.), gdzie 
jest zainstalowany podwójny ko-
ronograf o średnicy obiektywów 
d = 20 cm, możliwe są nie tylko 
obserwacje przy zastosowaniu 
filtrów wąskopasmowych, ale 
także obserwacje emisji korony 
(a w zasadzie K-korony) w świe-
tle białym (rys. 6) czy też emisji 
korony w zielonej linii koronal-
nej (λ=530,3 nm). 

Koronograf Obserwatorium Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wro-
cławskiego w Białkowie, którym wykonano powyższe zdjęcia
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Ponieważ atmosfera ziemska stano-
wi tak istotną przeszkodę przy obser-
wacjach korony słonecznej, od dawna 
koronografy są instalowane także na 
satelitach, a więc działają w próżni prze-
strzeni kosmicznej. Pierwszy z takich 
koronografów został zainstalowany na 
satelicie Orbiting Solar Observatory 
(OSO-7) już w 1971 r. Z reguły sto-
sowane są zewnętrzne (umieszczone 
przed teleskopem) przesłony blokujące 
światło fotosfery, jednak nie jest to 
rozwiązanie idealne, ponieważ tuż nad 
brzegiem przesłony są widoczne bardzo 
silne pierścienie światła dyfrakcyjnego, 
średnica diafragmy jest zwykle większa 
niż średnica tarczy Słońca (czyli nie 
jest możliwa obserwacja zjawisk tuż 
nad brzegiem tarczy), a niekiedy nawet 
w obserwacjach przeszkadza struktura 
mocująca diafragmę. Niemniej jednak 
koronografy satelitarne wniosły ogrom-
ny wkład w dziedzinie badań korony 
i zjawisk z nią związanych, by przypo-
mnieć choćby koronograf zainstalowany 
na satelicie P78-1 (Solwind), czy też 
potrójny koronograf Lasco (C1, C2 
i C3) na satelicie SOHO, znany z badań 
koronalnych wyrzutów materii (rys. 7).

Pierwsze próby PROBA-3
Obecnie Europejska Agencja Ko-

smiczna (ESA) przygotowuje intere-
sujący eksperyment satelitarny o na-
zwie PROBA-3, będącej akronimem 
angielskiej nazwy całego programu 
badań: Project for On-Board Au-
tonomy. Celem tego eksperymentu 
(trzeciego w serii) jest wypróbowanie 
technologii lotów formacji satelitów 
z automatycznym tworzeniem formacji 
i utrzymywaniem wzajemnej odległo-
ści oraz położenia satelitów z dokład-
nością lepszą niż milimetr! W ramach 
misji PROBA-3 na orbitę zostaną 
wysłane dwa satelity: pierwszy, zwany 
„sztucznym Księżycem” (ang. Occul-
ter Spacecraft), wyposażony będzie 
w kołową przesłonę o średnicy 1,5 m, 
zaś drugi, nazywany „koronografem” 
(ang. Coronagraph Spacecraft), będzie 
wyposażony w kamerę wraz z zesta-
wem filtrów i polaryzatorów (rys. 8). 
Podczas lotu w formacji odległość 
pomiędzy satelitami (ok. 150 metrów) 
i ich wzajemna orientacja będą tak pre-
cyzyjnie utrzymywane, iż będą tworzy-
ły pierwszy w historii nauki satelitarny, 
dwuczęściowy koronograf. Satelity 
poruszać się będą po wspólnej, bardzo 
wydłużonej orbicie (perygeum 600 km, 

Rys. 7. Panel lewy: silny rozbłysk słoneczny (klasy X4.9) oraz wznosząca się protuberancja erup-
tywna, obserwowane przez satelitę SDO tuż przy wschodnim brzegu tarczy Słońca 25 lutego 
2014 r. w różnych obszarach widma, obrazujących rozkłady emisji materii o różnych tempera-
turach: 94 Å – 6,3·106 K; 131 Å – 4·105 K, 107 K i 1,6·107 K; 171 Å – 6,3·105 K; 304 Å – 5·104 
K; 335 Å – 2,5·106 K oraz 1600 Å – 105 K i 5·103 K. Lewy panel: zdjęcie koronalnego wyrzutu 
materii (CME), towarzyszącego temu samemu rozbłyskowi, wykonane w świetle białym 25 lutego 
2014 r. przez koronograf Lasco C2 satelity SOHO. Dysk Słońca zasłonięty jest przez zewnętrzną 
przysłonę koronografu (duży czerwony okrąg), w jego centrum zaznaczono średnicę tarczy Słoń-
ca. Prędkość czoła CME wynosiła około 2000 km/s. (Zdjęcia: NASA)

apogeum 60 530 km, nachylenie 59°, 
okres obiegu 19 godzin 38 minut), ale 
lot w precyzyjnie kontrolowanej forma-
cji będzie realizowany tylko w pobliżu 
apogeum, gdzie gradienty ziemskiego 
pola grawitacyjnego są bardzo małe, co 
ograniczy zużycie materiałów pędnych 
przez silniki korekcyjne (rys. 9). Ponie-
waż w pobliżu perygeum (gdzie wystę-
pują stosunkowo duże gradienty pola 
grawitacyjnego) satelity nie będą poru-
szały się w formacji, precyzyjny szyk 
satelitów będzie odtwarzany podczas 

każdego obiegu orbity, po oddaleniu się 
satelitów od Ziemi. Z technologicznego 
punktu widzenia, eksperyment umożli-
wi sprawdzenie i doskonalenie metod 
automatycznej nawigacji satelitów 
podczas lotu w precyzyjnie utrzymy-
wanej formacji. Niejako „przy okazji”, 
przez co najmniej 1000 godzin podczas 
167 orbit będą prowadzone obserwacje 
korony słonecznej. 

Część optyczna koronografu będzie 
skonstruowana (za wyjątkiem, oczywi-
ście, zewnętrznej i oddalonej przesłony) 
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Rys. 9. Schemat orbity satelitów eksperymen-
tu PROBA-3. Lot w formacji będzie trwał 6 go-
dzin podczas każdego obiegu orbity. W chwili 
t=5h 19min po perygeum satelity rozpoczną 
formowanie precyzyjnego szyku, co zajmie im 
1,5 godziny. Lot w szyku będzie trwał 6 godzin 
(od t=6h 49min do t=12h 49min) i wtedy też 
będą prowadzone obserwacje korony. Po za-
kończeniu lotu w formacji satelity będą swo-
bodnie orbitowały wzdłuż pozostałej części 
orbity. (Źródło: ESA)

zgodnie z klasycznym schematem 
koronografu Lyota, aczkolwiek obiek-
tyw główny będzie klejonym dubletem 
(o średnicy 58 mm). Pole optymalnej 
jakości obrazu będzie kołem o promie-
niu 3 R


 od środka tarczy Słońca, choć 

całe pole widzenia to kwadrat o boku 
1,6°. Przestrzenna zdolność rozdzielcza 
wynosić będzie umiarkowane 2,8”/piksel 
(to jest, w przybliżeniu, 2000 km/pik-
sel), co zdeterminowane jest rozmiarem 
matrycy detektora (2k × 2k) oraz prze-
pustowością kanału transmisji danych 
na Ziemię. Zestaw zainstalowanych 
filtrów wąskopasmowych i polaryzato-
rów nie został jeszcze ustalony, jednakże 
przewidywana tematyka badań obejmuje 

Rys. 8. Wizja artystyczna formacji satelitów eksperymentu PROBA-3 pod-
czas prowadzenia obserwacji Słońca. Po prawej stronie „Occulter” (sztuczny 
księżyc) po lewej „Coronagraph” (koronograf). Odległość pomiędzy satelita-
mi wynosi ok. 150 m. Na satelicie „koronografu” widać wycinek cienia rzu-
canego przez kołową przesłonę „sztucznego księżyca”. (Źródło: ESA)

morfologię struktur koronalnych świe-
cących w świetle białym i w wybranych 
pasmach, jak również pomiary pola-
ryzacji promieniowania korony w linii 
HeI 587,6 nm. Zebrane obserwacje zo-
staną wykorzystane zarówno do badań 
fizyki spokojnej korony, jak i do badań 
koronalnych wyrzutów materii oraz 
procesów wpływających na tzw. pogodę 
kosmiczną. 

Wyniesienie na orbitę satelitów misji 
PROBA-3 jest planowane w 2018 r. 
Eksperyment realizowany jest przez 
międzynarodowe konsorcjum, skupiają-
ce firmy, uczelnie i organizacje z krajów 
należących do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, w tym liczną grupę firm 

Paweł Rudawy, heliofizyk, profe-
sor z Instytutu Astronomicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie-
strudzony popularyzator Słońca 
i wpływu jego aktywności na Ziemię 
i Układ Słoneczny. Na usługach „Ura-
nii”, gotów do wszelkich poświęceń 
— honorowa „Złota Urania” za rok 
tranzytu Wenus 2012.

z Polski, zaś w naukową część ekspery-
mentu zaangażowani są naukowcy z In-
stytutu Astronomicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz Centrum Badań 
Kosmicznych PAN. 

■ 

Pawilon koronografu Obserwatorium Instytutu Astronomicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie (Źródło: IA UWr)
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Obserwacja całkowitego zaćmienia 
Słońca jest wyjątkowym przeżyciem 
dla każdego człowieka. Zapadające 
w dzień ciemności, odczuwalny spadek 
temperatury czy zaskakujące milczenie 
fauny jest niezaprzeczalnie niesamo-
witym wrażeniem. Dla większości 
jednak najważniejsza jest przysłonięta 
w całości tarcza Słońca i rozświetlona 
korona słoneczna. Zarazem jest to jedy-
na okazja, aby w naturalny sposób móc 
zaobserwować ewentualne protuberan-
cje pojawiające się na krawędzi tarczy.

Zjawisko ma swoją magię tylko 
w zasadzie podczas fazy całkowitej, 
która w idealnych warunkach może 
trwać do 7 minut i 29 sekund. W przy-
padku zaćmienia obrączkowego, w któ-
rym nie zostaje przysłonięta cała tarcza 
Słońca, tak jak w przypadku zaćmienia 
Słońca o dużej fazie, nie zobaczymy 
najpiękniejszych jego momentów. Cóż 
jednak zrobić, skoro dochodzi do nich 
może nierzadko, ale na małym terenie?

Musimy zadowolić się tym, co nam 
przyroda oferuje, ale nie przegapić 
niczego.

W piątek 20 marca o 8.41* Ziemia 
trafi na półcień Księżyca, rozpoczy-
nając zjawisko w fazie częściowej, 
kilkaset kilometrów na północ od Wysp 
Kanaryjskich. Cień zacznie roztaczać 
się nad północno-zachodnią Afryką, 
następnie Europą, obejmując w ko-

lejności Islandię, Grenlandię i dalej 
przechodząc w kierunki Azji.

Zaćmienie całkowite
O godz. 10.10 na Oceanie Atlantyc-

kim, kilkaset kilometrów na południe 
od Grenlandii, rozpocznie się zaćmie-
nie całkowite, którego pas podążać 
zacznie w kierunku Wysp Owczych 
oraz norweskiego archipelagu Sval-
bard. Pierwsze spotkanie z lądem, 
właśnie na Wyspach Owczych, będzie 
miało miejsce o godz. 10.40, a samo 
zaćmienie całkowite potrwa tutaj nieco 
ponad minutę, na wysokości około 20° 
nad horyzontem. Ostatnie rejony Wysp 
Owczych cień opuści o godz. 10.44, 
kierując się w stronę Svalbard, do któ-
rego dotrze o godz. 11.10. Ponieważ 
archipelag ten jest w większości nie-
zamieszkany, gros obserwacji będzie 
prowadzone z Longyearbyen, czyli 
głównej miejscowości największej 
wyspy — Spitsbergenu. Zaćmienie 
rozpocznie się tutaj dokładnie o godz. 
11.10:42 i będzie trwało 2 minuty i 28 
sekund, do 11.13:10. Faza maksymalna 
wynosząca 1,018 będzie widoczna dość 
nisko, bo zaledwie 11,3° nad horyzon-
tem. Ze względu na ukształtowanie 
okolic Longyearbyen, obserwacje 
mogą być mocno utrudnione. 

Nie odstrasza to miłośników astro-
nomii od podróży w to miejsce. Nie 
zważają oni na małą szansę na pogodę, 
potrzebę poruszania się po okolicy 

z bronią palną z powodu możliwości 
bliskich spotkań z niedźwiedziami 
polarnymi. Zaćmienie to zaćmienie — 
trzeba próbować.

Mijając Longyearbyen, cień będzie 
dalej podążać, nie bacząc na warunki, 
w kierunku północnego bieguna Ziemi, 
podążając po lodowej krainie Arktyki. 
Zapewne w niektórych miejscach, być 
może nie człowiek, lecz wspomniany 
już niedźwiedź polarny będzie przy-
patrywał się temu, co się dzieje nisko 
nad horyzontem. Całkowite zaćmienie 
zakończy się właśnie w okolicach bie-
guna o godz. 11.21.

Zaćmienie częściowe
Zaćmienie widoczne jako całkowite 

na niewielkich skrawkach lądu, jako 
bardzo efektowne, choć już częściowe, 
będzie można obserwować w wielu 
krajach Europy. W szczególności będą 
to Islandia, z fazą maksymalną 0,995 
(99,73% powierzchni tarczy Słońca), 
Szkocja — 0,98 (98,32%) czy Norwe-
gia (nie licząc archipelagu Svalbard) 
— 0,967 (96,77%). W Europie kilka 
stolic będzie miało również atrakcyjny 
dzień. I tak w Reykjaviku faza maksy-
malna wyniesie aż 0,975, zasłaniając 
97,7% tarczy. W Dublinie 0,92 (91,5%), 
Londynie 0,87 (84,4%), a w Oslo 0,90 
(88,6%).

Ponieważ zdecydowana większość 
czytelników będzie obserwować za-
ćmienie z terenu naszego kraju, skupmy 
się teraz na naszym rejonie.

W Polsce zaćmienie częściowe 
rozpocznie się o godz. 9.38 w południo-
wo-zachodniej części kraju i potrwa do 
godz. 12.12, kończąc się na północnym 
wschodzie. Najlepsze warunki do 

Zaćmienie  
Słońca Marek Substyk

20 marca bieżącego roku jest dla wielu miłośników astronomii 
dniem, na który czekają z niecierpliwością. Właśnie w tym dniu, je-
śli tylko pogoda nam na to pozwoli, będziemy mogli obserwować 
w całej Polsce częściowe zaćmienie Słońca.

* Podawane tu godziny dotyczą czasu urzędowego, 
w tym przypadku środkowoeuropejskiego (UT+1).

Faza częściowego zaćmienia z 18 sierpnia 
1999 r. Podobnej głębokości będzie tegorocz-
ne zaćmienie widziane z Polski. Fot. S. Soberski

Piątek 20 marca:  
9.38–12.12 w Polsce!
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obserwacji będą mieli obserwatorzy 
znajdujący się na północnym zachodzie. 
Częściowe zaćmienie będzie miało 
tam największą fazę sięgającą 0,802 
(76,06%). W południowo-wschodniej 
Polsce faza maksymalna wyniesie 0,651 
(57,35%), przy dość podobnym czasie 
trwania około 2 godzin i 20 minut.

Dla wybranych miast w Polsce, efe-
merydę prezentujemy w tabelce obok.

W tabelce podano godziny w czasie 
środkowoeuropejskim (zimowym) oraz 
wysokość Słońca w danym momencie. 

Trochę historii
Zbliżające się zaćmienie będzie 61 

zaćmieniem 120. okresu saros, który 
rozpoczął się zaćmieniem 27 maja 933 
roku, a zakończy zaćmieniem 7 lipca 
2195 roku. W trwającym ponad 1262 
lat 120. okresie saros wystąpią w sumie 
71 zaćmienia Słońca. Trzeba tu wyróż-
nić zaćmienia Słońca, które miały miej-
sce 12 sierpnia 1654 i 19 listopada 1816 
roku, kiedy pas całkowitego zaćmienia 
przebiegał przez tereny Polski.

Warto pamiętać, że w ciągu 50 
wieków, w latach od –1999 do 3000 
(2000 BCE do 3000 CE) przypada 
11 898 zaćmień Słońca, w tym 4 200 
(35,3%) częściowych, 3 956 (33,2%) 
obrączkowych, 3 173 (26,7%) całko-
witych oraz 569 (4,8%) hybrydowych 
(obrączkowo-całkowitych). Daje to 
średnią 2,38 zaćmienia na rok. Kiedy 
więc kolejne?

Tym razem trochę poczekamy. Nie 
licząc, w zasadzie jedynie teoretycz-
nego, zaćmienia z 21 czerwca 2020 
widocznego tylko na małym skrawku 
południowo-wschodnich Bieszczad 
z fazą do 0,006, na kolejne poczeka-
my do 10 czerwca 2021 roku, kiedy 
to będziemy ponownie świadkami 
zaćmienia częściowego o fazie od 
0,103 do 0,275, czyli znacznie mniej 
okazałego od obecnego. Jednak na 

miasto początek maksimum koniec faza (przysłonięcie)
Białystok 09.51 (32°) 11.00 (36°) 12.10 (36°) 0,720 (65,8%)

Bydgoszcz 09.45 (30°) 10.54 (35°) 12.04 (37°) 0,761 (70,9%)

Gdańsk 09.47 (30°) 10.56 (34°) 12.06 (35°) 0,775 (72,6%)

Gorzów Wlkp. 09.41 (29°) 10.50 (35°) 12.01 (37°) 0,777 (72,9%)

Katowice 09.43 (32°) 10.52 (38°) 12.03 (39°) 0,707 (64,2%)

Kielce 09.45 (33°) 10.55 (38°) 12.05 (39°) 0,704 (63,7%)

Koszalin 09.44 (28°) 10.53 (34°) 12.03 (36°) 0,791 (74,7%)

Kraków 09.44 (33°) 10.53 (38°) 12.04 (40°) 0,696 (62,8%)

Lublin 09.48 (34°) 10.58 (38°) 12.09 (38°) 0,693 (62,5%)

Łódź 09.45 (32°) 10.54 (37°) 12.05 (38°) 0,728 (66,8%)

Olsztyn 09.48 (31°) 10.57 (35°) 12.08 (36°) 0,752 (69,8%)

Opole 09.42 (32°) 10.51 (37°) 12.02 (39°) 0,723 (66,2%)

Poznań 09.43 (30°) 10.52 (35°) 12.03 (37°) 0,759 (70,6%)

Rzeszów 09.46 (34°) 10.56 (39°) 12.06 (39°) 0,678 (60,6%)

Szczecin 09.41 (28°) 10.50 (34°) 12.01 (36°) 0,793 (74,8%)

Świnoujście 09.42 (28°) 10.50 (33°) 12.01 (36°) 0,802 (76,0%)

Toruń 09.45 (30°) 10.54 (35°) 12.05 (37°) 0,755 (70,1%)

Warszawa 09.47 (32°) 10.57 (37°) 12.07 (37°) 0,723 (66,1%)

Wrocław 09.41 (31°) 10.50 (37°) 12.01 (39°) 0,738 (68,0%)

Zielona Góra 09.40 (30°) 10.49 (35°) 12.00 (38°) 0,763 (71,1%)

zaćmienie o podobnej, a nawet nieco 
większej fazie, poczekamy jeszcze 11 
lat, do 12 sierpnia 2026. Wtedy jednak 
będzie lepiej wybrać się do Hiszpanii, 
gdzie będzie ono zarazem najbliższym 
całkowitym zaćmieniem Słońca wi-
docznym z terenu Europy.

A w Polsce? Na widoczne efektow-
niejsze zaćmienie Słońca przyjdzie nam 
poczekać 60 lat, do 13 lipca 2075 roku. 
Będzie to jednak „tylko” zaćmienie 
obrączkowe. Całkowite — dopiero 
w 2135 roku.

Jak i gdzie obserwować 
zaćmienie Słońca?

Na pewno z powodu różnicy w fazie 
pomiędzy Polską południowo-wschod-
nią a północno-zachodnią, raczej nie 
będziemy przemieszczać się tylko 
z tego powodu w rejon lepszej widocz-
ności. Jeśli nie planujemy wyjazdu z re-
jon najlepszej widoczności zaćmienia, 
poszukajmy sobie w okolicy miejsca, 
które zapewnia widok na południowo-
-wschodnią stronę nieba na wysokości 
od 30 do 40°. Jeśli mamy balkon lub 
taras z widokiem na tę stronę świata, 
możemy nawet nie wychodzić z domu.

Zaćmienie możemy obserwować 
zarówno gołym okiem, jak i przez 
teleskop — jednak wyposażony w od-
powiedni filtr.

W żadnym wypadku nie należy 
patrzeć przez okular na Słońce bez 
filtra, gdyż grozi to utratą wzroku!
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Stosowane dawniej dyskietki, okop-
cone szkła czy klisze fotograficzne są 
niebezpieczne. O ile prawdziwe filtry 
słoneczne są sprawdzone pod kątem 
transmisji w całym paśmie IR, widzial-
nym oraz UV, o tyle wymienione pseu-
do filtry mogą przepuszczać znaczne 
ilości promieniowania podczerwonego.

Na rynku spotkamy również filtry 
szklane, działające na podobnej za-
sadzie, w których jednak materiałem 
filtrującym jest specjalne przygotowane 
szkło, pokryte kilkoma warstwami stali 
niklowo-chromowej.

Kolejny sposób, to użycie klina 
Herschela, który jest specjalnym 
układem optycznym montowanym 
w miejsce nasadki kątowej teleskopu. 
Pozwala on na bezpośrednie i bezpiecz-
ne obserwacje tarczy słonecznej, pod 
warunkiem prawidłowego stosowania.

Dodatkowo unikajmy raczej pro-
jekcji okularowej i nie stosujmy tzw. 
filtrów okularowych. Metoda jest 
akceptowalna wyłącznie w przypadku 
stosowania jej z rozwagą i wykorzystu-

Do obserwacji wizualnej najlepiej użyć kawałka obudowanej folii sło-
necznej o gęstości ND 5.0 produkowanej przez Baader Planetarium 
i dostępnej w większości sklepów ze sprzętem astronomicznym. Filtr 
taki przepuszcza 10 000 razy mniej promieniowania słonecznego 
i zapewnia uzyskanie bezpiecznego obrazu zarówno przy obserwacji 
nieuzbrojonym okiem, jak i zamocowany przed obiektywem teleskopu.

jąc odpowiednie okulary. Wiele obecnie 
produkowanych okularów zawiera 
przysłony czy pierścienie wykonane 
z tworzyw sztucznych, które pod 
wpływem wysokiej temperatury mogą 
zacząć się przepalać.

Nie dajmy się zwieść napisom na 
filtrach typu „SUN”, nie ma bowiem fil-
tru okularowego ograniczającego ilość 
promieniowania do obserwacji Słońca. 
Są natomiast filtry poprawiające jakość 
obrazu, jak np. Solar Continuum, które 
należy stosować wraz filtrem słonecz-
nym (folia lub szkło). Pamiętajmy 
też o konieczności odprowadzania 
ciepła z teleskopu. Najwrażliwsze na 
uszkodzenia termiczne przy tego typu 
obserwacjach są katadioptryczne, 

zamknięte meniskiem lub płytą korek-
cyjną teleskopy systemu Maksutowa 
i Schmidta-Cassegraina. 

Przygotujmy się więc odpowiednio 
wcześniej do obserwacji i… liczmy na 
dobrą pogodę.

Nie masz teleskopu?
Nic nie szkodzi. Na terenie kraju ist-

nieje kilkanaście oddziałów Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii, 
a w każdym z nich przeprowadzone zo-
staną publiczne obserwacje zaćmienia. 
Szczegóły i miejsce spotkań podawane 
są na stronach oddziałów oraz na stro-
nie głównej PTMA, http://www.ptma.
pl i https://www.facebook.com/zgptma

■

Większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii organizuje w dniu zaćmienia publiczne poka-
zy zjawiska w wielu miejscach w kraju. Jest to doskonała 
okazja aby móc zobaczyć zaćmienie w bezpieczny sposób, 
za pomocą profesjonalnego sprzętu, wliczając w to specjal-
ne teleskopy słoneczne. Organizatorzy zadbają o dogodne 
warunki do obserwacji, również w niektórych oddziałach 
będą publicznie transmitować zaćmienie na ekranach pro-
jekcyjnych oraz w internecie. 

Oprócz samego zaćmienia będzie możliwość zaobser-
wowania na tarczy dziennej gwiazdy grup plam słonecz-
nych, protuberancji, a prawdopodobnie również wyrzutów 
masy koronalnej na obrzeżach jej tarczy. Jeżeli będziemy 
mieli szczęście, to zobaczymy również rozbłyski słoneczne.

Obserwacje będą prowadzone w godzinach trwania za-
ćmienia od około 9.40 do 12.10 (patrz tabela z efemerydą 
na poprzedniej stronie).

Białystok – obserwacje na zlocie w Supraślu  
bialystok@ptma.pl 

Chorzów i Katowice – Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne w Chorzowie  
slaski@ptma.pl, katowice@ptma.pl 

Częstochowa – taras Planetarium  
al. Armii Krajowej 13/15, czestochowa@ptma.pl 

Gliwice – Obserwatorium w Kamieńcu k. Gliwic  
ul. Gliwicka 6 (przy Zespole Szkół), gliwice@ptma.pl 

Grudziądz – Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne  
ul. Hoffmanna 1, grudziadz@ptma.pl 

Kraków – Galeria Krakowska  
Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, krakow@ptma.pl 

Krosno – Jasło, Zespół Szkół Miejskich nr 3  
ul. Szkolna 38, krosno@ptma.pl 

Lublin – Dworek Wincentego Pola w Lublinie  
Kalinowszczyzna 13, lublin@ptma.pl 

Łódź – Nocne Obserwatorium ul. Łucji 36  
oraz na Górce Rogowskiej, lodz@ptma.pl 

Niepołomice – Rynek, niepolomice@ptma.pl 

Poznań – Obserwatorium Astronomiczne  
ul. Słoneczna 36 oraz na zlocie w Zatomiu, poznan@ptma.pl 

Puławy – Obserwatorium w Puławach, ul. Filtrowa 50 
pulawy@ptma.pl 

Rozdrażewo – dziedziniec Zespołu Szkół Publicznych 
rozdrazewo@ptma.pl 

Szczecin – Wały Chrobrego, szczecin@ptma.pl 

Toruń – Zespół Szkół w Borównie, ul. Szkolna 13  
torun@ptma.pl 

Warszawa – CAMK ul. Bartycka 18, warszawa@ptma.pl 

Zielona Góra – Palmiarnia, ul. Wrocławska 12A  
zielonagora@ptma.pl 

Szczegółowych informacji udzielają Oddziały PTMA.

Pokazy zaćmienia Słońca w Oddziałach PTMA
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Nowe życie 
starej lunety

Janusz Nicewicz, Grzegorz Sęk

Krakowskie obserwatorium 
astronomiczne jako jedyne 
w Polsce nie przerwało 
działalności w czasie wojny i nie 
poniosło strat materialnych, 
dlatego zachowało się w nim 
wiele starych instrumentów, 
z szacowną lunetą Grubb 
na czele. Jest to refraktor 
o średnicy 8 cali i ogniskowej 
2,5 metra, z napędem 
grawitacyjnym, na montażu 
paralaktycznym. Na początku 
XXI w. został już skazany na 
muzealną emeryturę. Zasługuje 
jednak na drugą młodość.

Krakowska luneta Grubb odzyskuje świetność

Początki historii lunety Grubb 
nikną w mrokach niepamięci. 
Wiemy, że została zbudowana 
w 1874 r. w zakładach Howar-

da Grubba w Dublinie. Ale nie wiemy, 
co się z nią działo aż do jesieni 1928 r. 
Wtedy właśnie Tadeusz Banachiewicz, 
odwiedzając jeden z londyńskich anty-
kwariatów, wypatrzył instrument, który 
wzbudził jego zainteresowanie. 

W zachowanym piśmie do zarządu 
Polskiej Akademii Umiejętności Bana-
chiewicz opisuje „ubóstwo instrumen-
talne” krakowskiego obserwatorium 
oraz możliwość zakupu lunety Grubb. 
Po wielu perypetiach związanych 
z pozyskaniem funduszy na zakup oraz 
testach samego instrumentu, latem Luneta Grubb przed remontem. Fot. Sebastian Kurowski
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1929 r. luneta trafia do Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, położonego przy ulicy 
Kopernika 25 (budynek dzisiejszego 
Ogrodu Botanicznego), wtedy na pery-
feriach Krakowa. Wraz ze swoją starszą 
siostrą zwaną „Amerykanką”, Grubb 
stał się podstawowym instrumentem ob-
serwatorium krakowskiego. Świetność 
lunety Grubb przypada na lata pięć-
dziesiąte, kiedy większość obserwacji 
krakowskich prowadzono tym właśnie 
instrumentem. Były to wizualne oceny 
jasności gwiazd zmiennych. 

W 1964 r. z polecenia prof. Eu-
geniusza Rybki luneta Grubb zostaje 
przeniesiona do nowej kopuły dopiero 
co wybudowanego Obserwatorium UJ 
na Forcie Skała. Została wyposażona 
w fotokomórkę z galwanometrem, two-
rzącymi prymitywny fotometr, wyma-
gający dwuosobowej obsługi. Niedługo 
potem wyposażono lunetę w fotometr 
z fotopowielaczem i rejestratorem ana-
logowym w postaci samopisu. Oprócz 
obserwacji gwiazd zmiennych i zakryć 
gwiazd przez Księżyc, całe lata służyła 
studentom do ćwiczeń z astronomii ob-
serwacyjnej. Zasłużyła wtedy na miano 
instrumentu „wyjątkowo nieprzyjazne-
go w obsłudze”. 

W połowie lat siedemdziesiątych, 
wraz z uruchomieniem fotometru na 
nowym 50-cm teleskopie, luneta Grubb 
zaczęła tracić na znaczeniu. Od czasu 
do czasu była wykorzystywana do mi-
łośniczych obserwacji zakryć gwiazd 
przez Księżyc oraz do pokazów nieba. 
Jeszcze tylko w 2004 r. otworzyła się 
szczelina kopuły, a oko lunety zostało 
skierowane na tarczę Słońca, którą 
majestatycznie przemierzała planeta 
Wenus.

Podjęcie prac nad przywróce-
niem świetności wiekowej 
lunecie było wynikiem kon-
statacji, iż świetnie będzie 

się nadawała do obserwacji Słońca 
z użyciem filtrów wąskopasmowych. 
Nie do końca skorygowany obiektyw 
achromatyczny o długiej ogniskowej, 
stabilne prowadzenie oraz możliwość 
zamocowania osprzętu o ciężarze 
nawet kilku kilogramów czyniło ją 
idealną do tego celu. Pierwszy zamysł 
narodził się w maju 2009 r., kiedy to 
podczas Dnia Otwartego UJ, Grzegorz 
Sęk, nauczyciel w Młodzieżowym 
Obserwatorium Astronomicznym 
w Niepołomicach i Janusz Nicewicz, 
wtedy jeszcze student UJ, prezentowali 
publiczności obrazy tarczy Słońca, 
używając pożyczonego z MOA filtru 
Hα o paśmie 0,7 Å. 

Efekty pokazów utwierdziły nas 
w przekonaniu, że warto kontynuować 
wysiłki, pomimo, że kierownictwo OA 

UJ miało wówczas zupełnie inne plany. 
Zamierzano bowiem przekazać leciwy 
instrument do muzeum, a w zwolnionej 
w ten sposób kopule umieścić nieduży, 
nowoczesny teleskop. Na szczęście, 
zanim do tego doszło, kilkakrotnie 
udało się wykonać całe serie obser-
wacji, rejestrując obrazy słonecznej 
chromosfery przy pomocy 16-bitowej 
amatorskiej kamery CCD. Okazało się 
wtedy, że jakość tych obserwacji jest 
zupełnie wystarczająca, aby instrument 
mógł być w przyszłości wykorzystany 
do zbierania danych przez studentów 
piszących prace licencjackie i magi-
sterskie. 

W 2010 r. podjęliśmy rozmowy 
w sprawie pozostawienia lunety Grubb 
w Obserwatorium na Skale i możliwo-
ści przeprowadzenia jej renowacji. Po 
uzyskaniu zgody dyrekcji OA UJ, wio-
sną 2011 r. przeprowadziliśmy wstępne 
czyszczenie instrumentu, połączone ze 
starannymi jego oględzinami, celem 

Kopuła Grubba na Forcie Skała. Fot. Sebastian Kurowski

Dwa zdjęcia Słońca sfotografowane lunetą Grubb. Lewe, wykonane zostało 9 VI 2014 r. Filtr mylarowy Baader ND 5.0, aparat NIKON D7000, ISO 
200, składanka 50 zdjęć z czasami naświetlania 1/200 s. (fot. Janusz Nicewicz). Prawe zostało zrobione 18 VI 2013 r. (tuż przed rozpoczęciem 
remontu). Filtr Hα Solar Max 60, kamera CCD Meade III Pro, składanka 70 zdjęć z czasami naświetlania 1/125s. (fot. Sebastian Kurowski, Janusz 
Nicewicz, Grzegorz Sęk).
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oszacowania zakresu wymaganych 
prac. W tym samym czasie dyrekcja 
OA UJ zleciła wykonanie remontu 
instalacji elektrycznej oraz podłogi 
w kopule. To był pierwszy krok na 
drodze do przywrócenia lunecie pełnej 
sprawności. 

Aby tak się stało, należało wykonać 
prace w trzech dziedzinach. Po pierw-

całą lunetę na części i przenieść je do 
wcześniej przygotowanej sali w forcie. 
Każdy z elementów był fotografowany 
i opisany, gdyż nie zachowała się żadna 
oryginalna dokumentacja dotycząca 
konstrukcji. Z dnia na dzień coraz więcej 
części było gotowych do malowania, 
a mosiężne uchwyty odzyskiwały swój 
pierwotny wygląd. Szybko się jednak 
okazało, że planowane dwa tygodnie 
to za mało na zakończenie wszystkich 
prac renowacyjnych. Nie przerażało 
nas to jednak i kolejne dni i środki 
poświęcaliśmy na wytężone prace przy 
lunecie. Zaczynaliśmy wcześnie rano, 
a kończyliśmy późno w nocy.

W efekcie, po trzech tygodniach 
mogliśmy przystąpić do ponownego 
złożenia gotowych elementów. W tym 
samym czasie z polecenia dyrekcji 
Obserwatorium została pomalowana 
kopuła lunety. Nowa instalacja elek-
tryczna, nowa podłoga, pomalowana 
kopuła i luneta też jakby nowa. Kolejne 
elementy wracały na swoje miejsce 
w kopule, jednak końca nie było widać. 
Musieliśmy opuścić salę, którą zare-
zerwowaliśmy na potrzeby projektu, 
gdyż zbliżały się praktyki studenckie, 
a na stołach leżały jeszcze części, któ-
rymi trzeba było się zająć. Zaczęliśmy 
wątpić, czy podołamy zamierzonemu 
zadaniu. Coraz częściej słyszeliśmy 
głosy niedowierzania i powątpiewania 
w nasze możliwości. Na przekór wszel-

sze, trzeba było uporządkować 
i wyremontować samą kopułę, 
nieużywaną od wielu lat. Po 
drugie, luneta musiała odzyskać 
swoją funkcjonalną sprawność, 
czyli należało wyczyścić opty-
kę, zregenerować mechanikę 
i wyregulować prowadzenie. 
Po trzecie, podjęto ambitny 
program przywrócenia lunecie 
pierwotnego wyglądu, na tyle, 
na ile to jest możliwe. Oznaczało 
to konieczność usunięcia śladów 
korozji, polakierowania elemen-
tów żelaznych oraz wyczyszcze-
nia elementów mosiężnych tak, 
aby luneta odzyskała pierwotny 
blask. Należało usunąć także 
nieoryginalne elementy, takie 
jak np. silniczek elektryczny, 
zamontowany w latach sześć-
dziesiątych XX w. dla ułatwienia 
wykonywania ruchów drobnych 
w kącie godzinnym. 

1 lipca 2013 r. w trzyoso-
bowym zespole (J. Nicewicz, 
D. Olech i S. Kurowski) roz-

poczęliśmy remont lunety, na który 
przeznaczyliśmy dwa tygodnie naszych 
wakacji. Plan renowacji obejmował 
demontaż, czyszczenie, malowanie, 
polerowanie i ponowne złożenie instru-
mentu. Dzięki zaangażowaniu w prace 
mechaników z warsztatu obserwato-
rium, bardzo szybko udało się rozłożyć 

Luneta po renowacji (również na zdjeciu ponizej). 
Fot. Szymon Starczewski
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Obaj autorzy pracują w Młodzieżo-
wym Obserwatorium Astronomicz-
nym w Niepołomicach. Janusz 
Nicewicz (na zdjęciu po prawej) 
jest ponadto doktorantem w Ob-
serwatorium Astronomicznym UJ. 
Tematem jego badań są koronal-
ne wyrzuty masy ze Słońca. Grze-
gorz Sęk (na zdjęciu po lewej), były 
pracownik OA UJ, jest inicjatorem 
i organizatorem licznych obozów 
i warsztatów obserwacyjnych oraz 
letnich szkół dla nauczycieli. Za 
popularyzację  astronomii został 
w 2010 r. nagrodzony przez Pol-
skie Towarzystwo Fizyczne. Trzecia 
„postać” na zdjęciu to największy 
okaz meteorytu Morasko. Nie ma 
nic wspólnego z artykułem, ale 
jest piękny!

Fot. 6. Stary Grubb w pełnej krasie. Czeka w gotowości na obserwatorów Słońca i nocnego nieba. 
(fot. Sebastian Kurowski)

kim przeciwnościom pracowaliśmy 
dalej. I udało się!

Po zakończeniu renowacji 
przyszedł nam do głowy po-
mysł, aby dokonać uroczy-
stego otwarcia kopuły. 11 

października 2013 r. na seminarium dla 
pracowników naukowych Obserwato-
rium Astronomicznego UJ J. Nicewicz 
wygłosił referat pod tytułem „Reak-
tywacja lunety Grubb”, po którym 
słuchacze przeszli pod kopułę lunety, 
gdzie w obecności dyrekcji OA UJ 
dokonano symbolicznego przecięcia 
wstęgi. Na twarzach zacnych gości 
malował się podziw, wszyscy byli pod 
wielkim wrażeniem. Nas rozpierała 
duma i radość, że cel, jaki sobie posta-
wiliśmy został wykonany. Dzięki poży-
czonemu z MOA filtrowi słonecznemu 
Hα, goście mogli w bezpieczny sposób 
obserwować Słońce, które raz po raz 
wyłaniało się zza chmur. 

Niestety pełny powrót do stanu 
pierwotnego nie był możliwy, gdyż 
priorytetem było jednak przywróce-
nie pełnej funkcjonalności sprzętu. 
Z tego powodu zdecydowano m.in. 
pozostawić niewielką lunetkę celow-
niczą współczesnej konstrukcji, gdyż 
oryginalna celownica nie nadawała się 
do ustawiania na Słońce. Elementy nie 
będące oryginalnymi częściami zostały 
celowo wyróżnione kolorystycznie. 
Pewien problem stanowi trudny dostęp 
do pokrętła ruchu drobnego w kącie 
godzinnym, co powoduje konieczność 
obecności co najmniej dwóch osób 
w trakcie obserwacji. Nie ma jeszcze 
decyzji, czy tak zostanie, czy też, kosz-
tem pewnego naruszenia oryginalności 
montażu lunety, zostanie zastosowany 
dodatkowy napęd. 

Kolejnym wyzwaniem będzie 
oprzyrządowanie lunety tak, aby mo-
gła należycie służyć do badań Słońca. 
W tym celu niezbędne jest nabycie 
obiektywowego filtra wąskopasmo-
wego Hα. Dla pełnego wykorzystania 
rozdzielczości lunety Grubb filtr ten 
powinien mieć średnicę co najmniej 
90 mm, a najlepiej 150 mm. Nie do 
pogardzenia byłaby możliwość zain-
stalowania dodatkowego filtra CaII, 
pracującego w bliskim nadfiolecie. 
Do rejestracji obrazów niezbędna jest 
16-bitowa kamera CCD oraz komputer 
z odpowiednio dużą pamięcią dyskową. 
Procedura uzyskiwania obrazów dobrej 
jakości wymaga bowiem rejestracji 

nawet kilku tysięcy klatek, które muszą 
być przechowywane na lokalnym kom-
puterze aż do momentu ich opracowa-
nia. Uzupełnieniem wyposażenia byłby 
neutralny (szary) filtr słoneczny dobrej 
jakości o współczynniku tłumienia kil-
ka tysięcy razy. W ten sposób byłoby 
możliwe rejestrowanie stanu chro-
mosfery i fotosfery słonecznej mniej 
więcej w tym samym czasie. Gdy już 
uda się tak wyposażyć lunetę Grubb, 
można będzie powiedzieć, że wiekowy 
instrument zyskał nową funkcję, która 
pozwoli na jego użytkowanie przez 
następnych kilkadziesiąt lat.

20 października 2013 r. gości-
liśmy na Forcie Skała uczestników 
VI Międzynarodowej Konferencji 
„Astronomia XXI wieku i jej naucza-
nie”. Zwiedzanie Obserwatorium 
rozpoczęliśmy tradycyjnie od części 

poświęconej radioastronomii i naj-
większego w Krakowie radioteleskopu 
RT15, z czaszą o średnicy 15 m. Wizytę 
w kopule lunety Grubb zostawiliśmy na 
sam koniec jako najważniejszy punkt 
programu. Goście z niedowierzaniem 
i zachwytem oglądali efekt naszej 
pracy. Niektórzy z obecnych pamiętali 
wygląd lunety przed renowacją. Oni 
najlepiej wiedzą, ile pracy włożyliśmy 
w ten ambitny projekt.

Luneta Grubb odzyskała swój 
pierwotny blask. Po 140 latach zno-
wu wygląda tak, jak w chwili, gdy 
opuszczała zakłady Howarda Grubba 
w Dublinie. Instrument ten stał się wi-
zytówką krakowskiego obserwatorium, 
a w niedalekiej przyszłości ma szansę 
zostać pełnowartościowym przyrządem 
do obserwacji Słońca oraz obiektów 
nocnego nieba. ■
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Pod kirgiskim 
niebem Ewelina Grądzka

Jalal-Abad czy, jak kto woli, Dżalalabad to miasto obwodowe w południowo-zachodnim Kirgistanie, 
na zboczach Doliny Kugarckiej, niedaleko granicy z Uzbekistanem. W tej muzułmańskiej krainie pol-
scy jezuici prowadzą niewielką parafię i budują obserwatorium astronomiczne. Pomagają im gdańscy 
miłośnicy astronomii.

Gdzie domem cały świat…

Moja wyprawa
Po sześciu godzinach lotu dolecia-

łam do Osh. Moja przygoda miała się 
rozpocząć w Jalal-Abadzie, gdzie do-
tarłam po dwóch godzinach szalonej 
jazdy wśród kirgiskich kierowców, 
potężnych gór, ciągłych zakrętów 
i bezwolnych zwierząt królujących na 
drodze. Miałam uczyć angielskiego 
i pobawić się astronomią. 

Kiedy wieczorem zaczynaliśmy 
kręcić się przy teleskopie, zerkając na 
gdzieś tam odległe galaktyki, zawsze 
koło godziny 22.00 wyrywał nas z da-
lekich podróży monotonny głos muez-
zina. W zasadzie głosy trzech muezzi-
nów z trzech różnych meczetów. Nie 
bardzo rozumieliśmy system, jednakże 
efekt był magiczny. W dolinie, w jakiej 
się znajdowaliśmy, po kolei z trzech 
różnych stron świata dobiegał transo- 
wy dźwięk nawoływania do ostatniej 
modlitwy muzułmanów. 

Swoją małą, lecz urokliwą misję 
prowadzą tam ojcowie jezuici — Re-
migiusz Kalski — proboszcz, filozof 
przyrody oraz Adam Malinowski — 
miłośnik astronomii. 

Myślę, że wielu osobom czytają-
cym to pismo nie trzeba przedstawiać 
o. Adama, jednak tym, którzy nie mieli 
okazji poznać jego działalności jesz-
cze w rodzinnym kraju, przybliżę go 
w paru zdaniach. To doskonały alpi-
nista, ale przede wszystkim astronom 
od najmłodszych lat. Pamięta jeszcze 
czasy, gdy sprzęt astronomiczny był 

w Polsce prawie nieosiągalny i sam 
próbował skonstruować lunetę ze zło-
mu. Tam, gdzie sprawował posługę 
jako duchowny, też starał się zajmować 
astronomią. Gdy opiekował się obser-
watorium astronomicznym przy liceum 
św. Augustyna w Warszawie (wtedy 
było to męskie liceum), współorga-
nizował wyjazd młodzieży do Afry-
ki na całkowite zaćmienie Słońca. 
Uczniowie spędzili ponad miesiąc 
na terenie Zambii i Tanzanii. Najwięk-
sze wrażenie zrobiła na mnie reakcja 
zwierząt i ptaków, które leciały jak 
na zatracenie — wspominał z uśmie-
chem. Jesteś zupełnie zdezorientowany, 
patrząc na nocne niebo — wyznał mi 
o. Adam. Musisz wszystkiego uczyć się 

od nowa. Niby to widziałeś na mapach 
nieba, ale to znów dużo pracy nauczyć 
się rozpoznawać nowe gwiazdozbiory. 
Potem była Fundacja Magis w Gdyni. 
W poniedziałki spotykaliśmy się na Ta-
trzańskiej [mieści się tam liceum oraz 
parafia prowadzone przez ojców jezu-
itów]. Prowadziliśmy obserwacje, wy-
kłady, sporo ludzi przychodziło, od 10 
do 20 osób — opowiadał. 

Teraz życie ojca Adama wygląda 
nieco inaczej. Kirgistan to ciekawy, 
lecz i skomplikowany kraj. Został za-
proszony przez rektora jednego z uni-
wersytetów w Jalal-Abadzie do wygło-
szenia wykładu na temat astronomii. 
Zjawiła się cała rada uczelniana, przy-
szli profesorowie z różnych dziedzin 

Widok z domu Aigul na Jalal-Abad



27Urania1/2015

przyrodniczych. Ściągnięto nawet lo-
kalną telewizję. Potem mnie na baza-
rze ludzie poznawali i mówili, że mnie 
widzieli. Ojciec opowiadał trochę 
o historii gwiazdozbiorów, pokazywał 
obiekty głębokiego nieba i jak wygląda 
praca astronoma. Bardzo interesował 
ich teleskop, który przywiozłem — Me-
ade LX200 10. Ja mówiłem po rosyjsku 
a Aigul, kirgiska nauczycielka języka 
angielskiego i artystka, tłumaczyła 
na kirgiski. Trochę to trwało. Ale wszy-
scy byli żywo zainteresowani — stwier-
dził. Jednakże, jak to w Kirgistanie 
bywa, w połowie wykładu wyłączyli 
prąd. Teraz wiem, że jak się jedzie na 
takie spotkanie tutaj, to trzeba przy-
wieźć własny generator — oznajmił. 
Mieli ponowić spotkanie, lecz i tym ra-
zem realia Kirgistanu okazały się zbyt 
zawiłe. Oskarżono ojca bezpodstawnie 
o szerzenie chrześcijaństwa i nie ze-
zwolono na więcej wykładów. 

Teleskop w wirydarzu
Jednym z najbardziej fascynujących 

obecnie przedsięwzięć jest budowa wi-
rydarzowego teleskopu. Nazwę sama 
wymyśliłam. Ojciec Adam na terenie 
parafii prowadzi przepiękny ogród i on 
kojarzy mi się właśnie ze średniowiecz-
nym wirydarzem klasztornym, który 
stanowił namiastkę „raju utraconego”. 
Odseparowywał od świata zewnętrzne-
go oraz zapewniał społeczności zakon-
nej bliski kontakt z przyrodą: porząd-
kował życie, zakreślał bezpieczny i ja-
sny krąg, odgrodzony od przerażającej, 
bo nieznanej, „reszty” 1. Czułam się 
tam podobnie. Świat, który roztaczał 
się za murami, był dziwny, niezrozu-
miały, zakryty za wysokimi bramami 

domów i schowany 
pod chustami lokal-
nych kobiet. Chcia-
łoby się zajrzeć 
i pokontemplować 
ogrody, domy, ludzi, 
ale wszystko toczy 
się za tajemniczymi 
zasłonami. 

Każdy wirydarz 
cechowała także 
część centralna, 
zwykle była to stud-
nia, fontanna lub de-
koracyjne drzewo. 
Jalal-abadzki wiry-
darz stanowi jednak 
wyjątek. W jego 
środku znajduje się 
amatorskie obser-
watorium astrono-
miczne konstruowa-
ne z mozołem przez 
pana Marka Kukliń-
skiego wraz z ojcem 
Adamem oraz wier-
nym wykonawcą 
„dziwnych pomy-
słów europejskich 
gości”, rosyjskim 
złotą rączką — An-
driejem. Już sama 
logistyka przedsię-
wzięcia jest fascy-
nująca. Ojciec Adam przewoził części 
do teleskopu wraz ze znajomymi z klu-
bu wysokogórskiego „PKG”. Brałem 
dodatkowy bagaż, ale tylko jeden, który 
kosztował 50 euro. Każdy kolejny to 
koszt 150 euro — wspominał o. Adam. 
Dlatego jeszcze koledzy brali każdy po 
jednym dodatkowym bagażu i udało się. 

Na początku teleskop stał w ogrodzie. 
Najpierw trzeba było się zorientować, 
jak budować obserwatorium. Okazało 
się, że potrzeba by dużo pozwoleń na 
budowę, a to w kraju takim jak Kirgi-
stan wiąże się z bardzo długim, żmud-
nym załatwianiem i wysokimi kosz-
tami. Taniej i prościej było zbudować 
taką napowietrzną altankę. Andriej 
i Pasza, dwaj bracia Rosjanie, budowa-
li, a pan Marek Kukliński projektował. 
Pojawiło się sporo problemów: jak 
sprawić, by rura nie drgała, jak zdo-
być materiały do budowy, czy ma być 
zadaszenie. Miało być zadaszenie, ale 
zrezygnowaliśmy i zrobiliśmy namioto-
we — przyznaje o. Adam i dodaje — 
o dziwo wytrzymało zimę i duży śnieg 
oraz mrozy do –15°. Suche powietrze 
w Jalal-Abadzie sprzyja, gdyż teleskop 
nigdy nie pokrywa się rosą. Jednakże 
istnieją i niedogodności. Otóż wzgórza 

Obserwatorium na terenie misji jezuickiej w Jalal-Abadzie z ojcem 
Adamem Malinowskim. Tęcza u Kirgizów utożsamiana jest z powro-
zem dla owiec starej kobiety. Opowieść głosi, że pewien mężczyzna 
miał dwie żony, które stale się kłóciły. Przeklęta przez swoją teścio-
wą starsza żona wraz ze swoimi synami oraz stadem owiec uciekła 
na niebo. Tęcza jest jej pętem trzymającym stado2.

Minaret meczetu w Karakolu

 1 Za M. Kranz, Średniowieczna symbolika wiry-
darzy klasztornych, Kraków 2005.
 2 Raymond L. Lee, Alistair B. Fraser, The Rain-
bow Bridge: Rainbows in Art, Myth, and Science, 
Penn State Press, 2001.
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otaczające miejscowość pokryte są py-
łem i zwłaszcza gdy jest sucho i wieje 
silny wiatr, w powietrzu unosi się dużo 
kurzu. Wtedy nie ma szans na obserwa-
cję. Pył dostaje się dosłownie wszędzie. 
Jedyna nadzieja to deszcz — wzdycha 
ciężko o. Adam. Dziś prawdopodobnie 
jest to jedyne obserwatorium astrono-
miczne w Kirgistanie.

Zaszczycił nas też swoją przypad-
kową wizytą Przemysław Rudź (wraz 
ze swoimi przyjaciółmi), znany po-
pularyzator astronomii, autor książek 
i przewodników. Kirgistan to zawsze 
ciekawe miejsce na wakacyjne wojaże.

Choć działalność parafialna obej-
muje zaledwie około trzydzieścioro 
wiernych (z pochodzenia są to głów-
nie przesiedleni przez bolszewików 
rosyjscy Niemcy i ich potomkowie), 
to mogą się oni cieszyć oryginalnością 
doświadczeń. Są to: tyrolka na linach 
czy skromna, acz wymowna procesja 
Bożego Ciała w „astronomicznym wi-
rydarzu”. 

Astronomiczna parafia
W trakcie mojego pobytu świę-

towaliśmy także Wniebowstąpienie 
Pańskie. Jaki pomysł miał duchowny-

-astronom? Pokazać wiernym to wy-
darzenie z troszkę innej perspektywy, 
by głębiej przeżyli ten dzień i chwilę 
zastanowili się nad jego znaczeniem. 
Ustawiliśmy więc obraz ukazujący ar-
tystyczną wizję Jezusa wstępującego 
do nieba na ołtarzu po niedzielnej mszy 
św., a w drugim końcu mały teleskop 
Celestron. Wierni, zarówno mali, jak 
i duzi, z zafascynowaniem przykładali 
oko do okularu i na własne oczy wi-

dzieli, jak ich Pan wznosi 
się do nieba. 

Liczba wiernych nie 
jest tu imponująca i ra-
czej w najbliższym czasie 
zbytnio się nie zmieni. 
Na południu Kirgistanu 
zamieszkuje około 2 mln 
osób, z czego prawie sto 
procent stanowią muzuł-
manie. Świat ten nie jest 
zbyt przychylny katoli-
kom. Jak opowiadał pro-
boszcz parafii, ojciec Re-
migiusz Kalski, za przej-
ście na chrześcijaństwo 
nie ma co prawda kary 
śmierci, ale zdarzają się 
przypadki dotkliwego po-
bicia, a na pewno jest się 
wykluczonym ze wspól-
noty rodzinnej. A rodzinne 
zależności w Kirgistanie 
są ogromnie silne i sta-
nowią podstawę funkcjo-
nowania całego systemu 
społecznego, politycz-
nego i ekonomicznego. 
Zatem przejście na chrze-
ścijaństwo może stanowić 
„śmierć społeczną”. 

Kirgizi do niedawna królowali nad 
górami, które pokrywają cały kraj. 
Wydawało mi się oczywistym, że jako 
ludy nomadne posiadali bogatą i rozbu-
dowaną wiedzę o nocnym niebie oraz 
legendy o astronomicznych obiektach. 
Okazało się jednak, że pomysł zebrania 
o tym informacji, jaki podsunął mi Pan 
Jarosław Pióro, tczewski popularyzator 
astronomii, nie będzie łatwy do zreali-
zowania. Sami ojcowie wątpili w suk-
ces przedsięwzięcia, choć pomagali mi, 
towarzysząc w poszukiwaniach. Za-
częliśmy od internetu… Nic. Pytaliśmy 
ludzi… Nic. W końcu w trakcie wizy-
ty w stolicy Biszkeku, nadwyrężając 
cierpliwość o. Remigiusza tkwiącego 
ze mną w księgarni, trafiłam na nie-
wielką książeczkę w języku angielskim 
Kyrgyzstan. Traditions of Nomads. Po-
tem, wspomniana już Aigul, artystka, 
która malowała replikę obrazu Matki 
Boskiej, kobieta bardzo wykształcona, 
której losy są zbyt skomplikowane, 
by je tutaj przedstawić (można tylko 
wspomnieć, że jako młoda dziewczyna 
została porwana wg zwyczaju i wyszła 
za mąż za bardzo radykalnego mężczy-
znę, który ją potem zostawił z dzieć-
mi), dotarła do jeszcze kilku ciekawych 
informacji.

Poszukując innych astronomicz-
nych śladów w tym niedużym jak na 
Azję kraju, natrafiłam na interesującą 
ilustrację na murach meczetu w Kara-
koł („Czarne Ramię”, ros. Карако́л). 
To niewielkie miasto położone jest 
nad jeziorem zwanym Issyk-kul („Go-
rące Jezioro”, gdyż nigdy nie zamar- 
za, choć znajduje się na wysokości 
1607 m n.p.m.) w północnej części 
gór Tien-Shan. Wśród jezior obsza-

Zabytkowy meczet w Karakolu zbudowany przez chińskiego artystę

Ilustracja układu słonecznego z fragmentem z Koranu na ścianie 
zewnętrznej meczetu: And it is He who created the night and the 
day and the sun and the moon; all [heavenly bodies] in an orbit 
are swimming. (Koran, 21:33). „On jest Tym, który stworzył: noc 
i dzień, słońce i księżyce: — Wszystko żegluje po orbicie”
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rów górskich zajmuje drugie miejsce 
po jeziorze Titicaca na granicy Peru 
i Boliwii. 

W Karakolu, na ścianie pięknego 
drewnianego meczetu zbudowanego 
przez chińskiego artystę między 1907–
–1910 r. na zlecenie Dunganów (gru-
py etnicznej określanej jako „muzuł-
manie chińskiego pochodzenia”) bez 
użycia gwoździ znalazłam malowidło 
„Układu Słonecznego” wraz z cytatem 
z Koranu: And it is He who created the 
night and the day and the sun and the 
moon; all [heavenly bodies] in an orbit 
are swimming. (Koran, 21:33). „On jest 
Tym, który stworzył: noc i dzień, słoń-
ce i księżyce: — Wszystko żegluje po 
orbicie.” Pozytywnie zaskoczyło mnie 
to malowidło. Pozazdrościłam. Może 
by przykład wziąć z meczetu w Kara-
kolu i nasze kościoły też tak przyozdo-
bić. Kopernik zapewne byłby zadowo-
lony. 

W trakcie mojego pobytu, który 
trwał od maja do połowy lipca 2014 r., 
rozpoczął się błogosławiony dla mu-
zułmanów miesiąc Ramadan, w któ-
rym to rozpoczęło się objawianie przez 
Archanioła Gabriela Mahometowi 
pierwszych wersetów Koranu. Ustale-
nie daty jego rozpoczęcia nie jest jed-
nak do końca jednoznaczne.

Dawniej, jak opowiadała mi Aigul, 
której syn kształci się na imama, dla 
wszystkich krajów Związku Radziec-
kiego wyznaczano jedną datę. Od cza-
sów rozpadu ZSRR w każdym kraju 
lokalni przywódcy religijni zbierają 
się, by wyznaczyć datę rozpoczęcia. 
Zależy ona od nowiu Księżyca. Choć 
można dziś dość precyzyjnie ustalić ten 
dzień, dla wielu muzułmanów nie jest 
to autentyczne. Konieczna jest naoczna 
obserwacja tego zjawiska dla każde-
go regionu, ponieważ istnieją pewne 
drobne różnice w porze pojawienia się 
Księżyca na niebie. I my też do końca 
nie wiedzieliśmy, czy Ramadan się już 
zaczął, czy nie, dopóki Aigul nie prze-
kazała, że w mediach podano, że już 
czas rozpocząć post. 

Obóz dla dzieci
Na zakończenie mojej pełnej astro-

nomicznych wrażeń przygody pod 
bardzo gościnnym kirgiskim niebem 
przypadł obóz dla dzieci ze Szkoły nr 
26 z miejscowości Arawan. W dolince, 
pośród wysokich szczytów górskich, 
na polanie pośród kwiatów rumianku 
rozbiliśmy obozowisko. 

W trakcie mojego pobytu pod kir-
giskie niebo przybył również z polski 
kolejny Adam, tym razem Dąbrowski 

(bez bagażu — zaginął na lotnisku), 
absolwent Politechniki Gdańskiej 
i obecnie stypendysta w Hamburgu, 
wychowanek i działacz obserwatorium 
astronomicznego Gdańskich Szkół Au-
tonomicznych (http://obserwatorium.
gfo.pl). Jego zadaniem było poprowa-
dzić zajęcia obserwacyjne w trakcie 
obozu oraz naprawa jalalabadzkiego 
teleskopu. Oto jak relacjonuje swoje 
wrażenia…

Gdy już został rozłożony specjalny 
namiot obserwacyjny z otwieranym 
dachem, pozostało zadanie trudniej-
sze — ustawienie teleskopu. Montaż 
na rurze z trzema stopkami wyposażo-
nymi w śruby (trochę jak w wysokich 
dźwigach) umożliwia unieruchomie-
nie teleskopu, lecz wymaga kawałka 
równej ziemi. Na zarośniętej polanie 
między wysokimi szczytami Tien-
-Szan ciężko o taki. Jest za to mnó-
stwo płaskich podłużnych kamieni, 
z których naprędce buduję podstawki 
pod nóżki. Krótka chwila z GPS-em 
w celu znalezienia północy, trochę 
dłuższa z poziomowaniem i montaż 
stoi. Czas na teleskop.

Już dowiezienie tuby Newto-
na (średnica 250 mm, ogniskowa 
1200 mm) na ten koniec świata jezu-

Uczestnicy obozu dla dzieci — od góry wspólne posiłki przygotowywane przez dzieci; o. Adam chroniący sprzęt przed piekącym Słońcem; zacieka-
wienie rozstawianiem sprzętu; prócz zajęć z astronomii dzieci spędzały czas na grach i czasami przeglądaniu „Uranii–PA”
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ickim SUV-em było osiągnięciem, ale 
czego się nie robi dla dobrego, wyso-
kogórskiego seeingu. Po kilku chwi-
lach zdaję sobie sprawę z dużego błędu 
— część przeciwwag została w Jalal-
-Abadzie. Co zrobiłby w takiej sytuacji 
McGyver? Użyłby sznurka i kamieni. 
Tak powstaje dość śmieszna konstruk-
cja, która jednak okazuje się stabilna 
(wytrzymuje cały obóz). Teraz już tyl-
ko czekamy na pierwsze gwiazdy.

— Budjet zwiozdy? Budjet zwioz-
dy? — pytają zniecierpliwione dzie-
ci. I wreszcie są. Nieśmiale pojawiły 
się Arktur, Wega, Deneb, więc moż-
na było szybko zalignować montaż. 
Na pierwszy ogień poszedł Księżyc. 
Wszyscy chcieli zdążyć, zanim zaj-
dzie za wysoką górą.

— Krasiwyj! Kakoj bolszoj — krzy-
czeli mali obserwatorzy. Gdy każdy 
chętny zobaczył Łunę, a ta zaszła za 
horyzontem, zrobiło się tak ciemno, 
że zdawało się, że Droga Mleczna 
rzuca cień. Skierowałem teleskop na 
południe. Byłem na czterdziestej trze-
ciej szerokości geograficznej, więc 
miałem do dyspozycji niespełna 10 
stopni nieba, którego nigdy nie ujrzę 
w Gdańsku. W tym prześliczny gwiaz-
dozbiór Strzelca — było co podzi-
wiać! Od czasu do czasu spadła nawet 
gwiazda. W takich warunkach można 
zakochać się w świecie…

Z powrotem w Jalal-Abadzie
Gdy wracałem do (umiarkowanej) 

cywilizacji, zastała mnie wieść, że 
bagaż się odnalazł. Już kilka godzin 
później byłem wykąpany, w świeżych 
ubraniach, gotowy do działania. Wraz 
z Andriejem, parafialnym złotą rączką 
udaliśmy się na bazar w poszukiwa-
niu bołtów (śrub) i gajków (nakrętek). 
Na jednym z kramików leżało kilka 
koszyków z przeróżnymi metalowy-
mi częściami. Zacząłem przegrzebkę, 
niechcący wzbudzając ogromne zain-
teresowanie moją cyfrową suwmiarką. 
Niestety, nigdzie nie było śrub z gwin-
tem na całej długości.

— Żaden problem, pójdziemy do to-
karza. — powiedział Andriej. Tokarz, 
gdy usłyszał, o co chodzi, stwierdził, 
że się nie da.

— Da się, może narysuję? — zapro-
ponowałem. Dopiero rysunek przeko-
nał ślusarza, który mruknął cicho:

— Budiet za tri czasa.
Kolejnym problemem było znale-

zienie dwóch płyt pod montaż. Taka 

konstrukcja zapewniałaby poziom na-
wet w wypadku niezbyt równej pod-
stawy. Przy pomocy słownika polsko-
-rosyjskiego udało mi się sporządzić 
rysunek wykonawczy, który (ku mo-
jemu zaskoczeniu) bez uwag przyjął 
znajomy już tokarz i w ten sposób już 
następnego wieczora konstrukcja pod 
montaż była gotowa i złożona.

— Idziemy to przyspawać? — za-
pytałem Andrieja.

— Już zaraz kolacja, zróbmy to ju-
tro w południe — zaproponował.

Jako że jestem raczej śpiochem, 
przystałem na propozycję i udaliśmy 
się na (pyszną!) kolację. Następne-
go dnia obudziły mnie jakieś hałasy. 
Czyżby Andriej przyszedł wcześniej? 
W końcu zegarek wskazuje dopiero 
ósmą… No to niech sobie spawa beze 
mnie. No tak, ale (jak każdy astro-
nom amator wie) montaż (więc też 
płyta pod nim) musi być ustawiony 
na północ, inaczej nie będzie popraw-
nie działał. Jeszcze dwa dni wcześniej 
specjalnie wyznaczałem kierunki. 
Niestety, Andriej nie był miłośnikiem 
astronomii. Był miłośnikiem spawa-
nia — do tego stopnia, że postanowił 
zacząć spawać konstrukcję beze mnie.

Po takim przemyśleniu szybko 
wyskoczyłem z łóżka i wskoczyłem 
do obserwatorium.

— Nie diełajcie! — krzyknąłem 
w chwili, gdy spawarka już miała do-
tknąć płyty pod montaż ustawionej 
radośnie na azymut gdzieś pomiędzy 

wschodem a południem. Udało się po-
wstrzymać katastrofę. 

Kto interesuje się trochę gnomo-
niką, wie, że południe lokalne nie 
zawsze wypada o 12.00. Ale żeby 
o ósmej? Może w Kirgistanie opra-
cowali nowe równanie czasu? Takich 
przygód było mnóstwo, ale wszystkie 
zakończyły się szczęśliwie i Obserwa-
torium Astronomiczne przy Parafii bł. 
Matki Teresy z Kalkuty w Jalal-Aba-
dzie może funkcjonować.

Na zakończenie artykułu dodam 
jeszcze od siebie, iż obserwatorium na 
misji ojców jezuitów jest prawdopo-
dobnie jedynym w Kirgistanie. A mnie 
osobiście przypadły do serca słowa 
św. Piotra Faber, który tak pięknie 
powiedział, że domem zakonnym jezu-
itów jest cały świat, a dachem gwieź-
dziste niebo. 

Miło mi też poinformować, iż pod 
takim samym tytułem jak ten artykuł 
zrealizowany zostanie projekt astro-
nomiczny w Jalal-Abadzie. Fundacja 
Edukacja dla Demokracji w ramach 
programu „Przemiany w regionie” — 
RITA, przyznała środki na przepro-
wadzenie szkolenia dla nauczycieli 
ze szkół w Jala-Abadzie i okolicach, 
by mogli poprowadzić samodzielnie 
kółka astronomiczne oraz na sprzęt 
komputerowy i lunety. Projekt bę-
dzie realizowany w pierwszej połowie 
2015 r. 

■

Ewelina Grądzka jest miłośniczką nocnego nieba i popularyzatorką astronomii 
oraz podróżniczką. Obecnie prowadzi autorskie zajęcia „Niebo dla dojrzałych” 
w Fundacji FLY w Gdyni na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz przygotowała 
i będzie realizować projekt astronomiczny w Kirgistanie.
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100 lat Uranii

Czytelnikom przeglądającym 
Cyfrowe Archiwum „Ura-
nii” w portalu internetowym 
naszego czasopisma (www.

urania.edu.pl/archiwum) tym razem 
polecamy uwadze numery z lat dzie-
więćdziesiątych. Zeskanowane nume-
ry są dostępne nieodpłatnie w formie 
plików PDF oraz w wersji DjVu.

O ile dwa pierwsze roczniki tego 
okresu (1990 i 1991) miały formę mniej 
więcej taką samą jak w latach osiem-
dziesiątych, to w roku 1992 zaszła 
bardzo duża zmiana — miesięcznik 
„Urania” zyskał nowy wygląd okład-
ki, w całości kolorowy, z charaktery-
styczną niebieską ramką z fragmenta-
mi mapy nieba i zdjęciem pośrodku. 
Część naszych Czytelników zapewne 
te numery pamięta, a być może nawet 
niektórzy jeszcze posiadają w swoich 
domowych bibliotekach. Na przykład 
dla piszącego te słowa, który wtedy 
miał kilkanaście lat, „Urania” z tego 
okresu istotnie przyczyniła się do za-
jęcia się w dorosłym życiu astronomią 
(razem z „Postępami Astronomii”, 
które wtedy przeszły podobną „rewo-
lucję”).

Opisaną formę graficzną okładki 
„Urania” utrzymała przez okres 1992– 
–1997. „Urania” zaczęła być także wy-
dawana na nieco lepszym papierze niż 
to było w latach wcześniejszych (cho-

ciaż niestety nieco prześwitującym, 
co widać na skanach). Numery miały 
wielkość zeszytu szkolnego (około A5), 
liczyły po 32 strony i wewnątrz miały 
czarny tekst na białym tle oraz czarno-
-białe wykresy i kolorowe zdjęcia.

Cena pojedynczego zeszytu czaso-
pisma wynosiła wtedy 9000 zł, a prenu-
merata kosztowała 100 tysięcy złotych. 
Oczywiście ówcześnie w Polsce sza-
lała hiperinflacja i późniejsza denomi-
nacja zmniejszyła liczbę zer w cenach 
produktów. Ciekawe może być porów-
nanie, jaka była wtedy, a jaka jest obec-
nie cena w stosunku do wynagrodzeń. 
Jako wyznacznik do przeliczeń przyj-
mijmy średnią płacę krajową brutto 
podawaną przez Główny Urząd Staty-
styczny. Porównanie przeprowadzimy 
dla numeru 1/1992 oraz dla listopada 
2014 r. Okazuje się, że w 1992 roku 
średnia płaca dawała w przeliczeniu 
326 egz. „Uranii”, a obecnie wychodzi 
310 egz. — czyli cena względem pensji 
jest praktycznie taka sama. Natomiast 
znacznie staniała prenumerata, bo aż 
dwukrotnie. Dawniej przeliczenie da-
wało jedynie 29 prenumerat, a obecnie 
aż 67. Przy czym warto zaznaczyć, że 
w 1992 roku „Urania” była miesięcz-
nikiem, a obecnie jest dwumiesięczni-
kiem, ale z drugiej strony obecnie liczy 
aż 64 strony w formacie A4, a wtedy 
miała tylko 32 strony w formacie A5.

Przyjrzyjmy się treści przykłado-
wych numerów. W numerze 1/1992 
z obszerniejszych artykułów mamy 
tekst o gwiazdach symbiotycznych, ka-
merze CCD w Obserwatorium na Su-
horze, obserwacjach meteorów spora-
dycznych, amatorskiej radioastronomii 
i montażu paralaktycznym do astrofo-
tografii. Okładkę numeru zdobi nato-
miast zdjęcie kuli ziemskiej, bowiem 
rok 1992 był proklamowany przez 
ONZ Międzynarodowym Rokiem Ko-
smosu.

W 1998 roku nastąpiło połączenie 
„Uranii” (wydawanej przez Polskie 
Towarzystwo Miłośników Astronomii) 
z „Postępami Astronomii” (wydawany-
mi przez Polskie Towarzystwo Astro-
nomiczne) i uzyskaliśmy w ten sposób 
formę znaną dzisiaj, czyli „Uranię – Po-
stępy Astronomii”. W ostatnim numerze 
samodzielnej „Uranii” (12/1997) znaj-
dziemy tekst z rozważaniami na temat 
czasu i przestrzeni (w różnych aspek-
tach — fizycznym i ludzkim), artykuł 
o dwóch księżycach Marsa — Fobosie 
i Dejmosie oraz opracowanie o krate-
rach uderzeniowych (pod kątem proce-
sów fizycznych przy ich powstawaniu).

Na zakończenie dodajmy jeszcze, 
że w tym okresie czasu redaktorem 
naczelnym czasopisma był Krzysztof 
Ziołkowski.

Krzysztof Czart

Ostatnie numery przed połącze-
niem z „Postępami Astronomii”

„Urania” — lata dziewięćdziesiąte w cyfrowym archiwum

Cyfrowe Archiwum „Uranii”
W internecie są dostępne zeskano-
wane archiwalne numery naszego 
czasopisma. Skanowanie zostało 
dofinansowane przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Obecnie archiwum obejmuje kom-
plet numerów z lat 1922–1997. Cy-
frowe Archiwum „Uranii” ma adres 

www.urania.edu.pl/archiwum.
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Sylwetki

6 stycznia 2014 r. zmarł w Nowym 
Jorku Engelbert Schücking. Był 
profesorem New York University, 

słynnego NYU. Szkoły i studia ukoń-
czył w Niemczech. W Getyndze słuchał 
wykładów Wernera Heisenberga. Pod 
wpływem Pascuala Jordana, swego 
promotora na Uniwersytecie w Ham-
burgu, zajął się matematyczną struktu-
rą ogólnej teorii względności Alberta 
Einsteina. Dokonał w tej dziedzinie od-
kryć, których wagę i znaczenie ocenić 
mogą jedynie nieliczni. Interesowały 
go bowiem wyłącznie problemy bardzo 
piękne i bardzo matematycznie trudne. 
Jednym z jego wielkich osiągnięć było 
znalezienie modelu kosmologicznego 
zaprzeczającego hipotezie Macha mó-
wiącej, że lokalne układy inercjalne są 
wyznaczone przez globalny rozkład 
materii we Wszechświecie. Doktorat 
obronił w roku 1955 i wkrótce potem 
przeniósł się na stałe do USA, gdzie 
pracował najpierw na uniwersytetach 
Syracuse i Cornell, a w latach 1961–
–1967 na Uniwersytecie Teksańskim 
w Austin. 

Wielu uważa, że jego najważ-
niejszym profesjonalnym osiągnię-
ciem było przekonanie fizyków 
i astrofizyków do idei, iż w opisie re-
alnego świata należy używać ogólnej 
teorii względności. Nie zrobił tego 
samodzielnie, byli i inni, ale z biegiem 
lat widać, że jego zasługi — intelek-
tualne, organizacyjne i towarzyskie 
— najbardziej ważą. Na początku lat 
1960., pół wieku od swego powstania 
w roku 1915, teoria grawitacji Einstei- 
na postrzegana była przez większość 
fizyków jako pozbawiona ciekawych 
i głębokich zastosowań. Życie było 
gdzie indziej — w mechanice kwan-
towej, teorii cząstek, fizyce ciała sta-
łego. Richard Feynman dał wyraz 
temu przekonaniu w zjadliwej kryty-
ce adeptów teorii Einsteina w swym, 
bardzo znanym, liście do żony napi-
sanym w Grand Hotelu w Warszawie. 
Mieszkał tam jako uczestnik słynnej 
konferencji poświęconej teorii względ-
ności, zorganizowanej w roku 1962 
w Jabłonnej przez Leopolda Infelda 
i jego uczniów; wśród nich był An-
drzej Trautman, który wkrótce został 
bliskim przyjacielem Engelberta. 

Wspomnienie: Engelbert Schücking (1926–2015)
Astrofizyka relatywistyczna mia-

ła swą wielką premierę w rok po Ja-
błonnej, na legendarnym pierwszym 
„Texas Symposium on Relativistic 
Astrophysics”, które odbyło się 16–18 
grudnia 1963 r. w Dallas. Zorganizował 
je Schücking z Alfredem Schildem, Ivo-
rem Robinsonem, i kilkoma kolegami 
z Teksasu, co sam opisuje w świetnie 
udokumentowanym i bardzo zabaw-
nym, historycznym wspomnieniu opu-
blikowanym w Physics Today (sierpień 
1989). Jako próbkę zwięzłości stylu, za-
cytuję jedno zdanie w oryginale. Jest to 
krótka biografia jego teksańskiego sze-
fa, założyciela grupy relatywistycznej 
w Austin: Schild, a Viennese Jew born in 
Turkey, had emigrated to England, was 
interned and shipped to Canada, and 
studied in Toronto. Dodam: u Leopolda 
Infelda, którego doktorantem, ale już po 
powrocie Infelda do Polski, był także 
Andrzej Trautman, promotor mojego 
doktoratu, obronionego w roku 1973 na 
Uniwersytecie Warszawskim. Moja teza 
była rozwiązaniem pewnego, niezbyt 
trudnego, problemu relatywistycznej 
astrofizyki. 

Głównie dzięki Schückingowi, na 
Teksaskim Sympozjum w 1963 r. na-
stąpiła zmiana paradygmatu. Z ogrom-
nym entuzjazmem zaakceptowano, 
że kwazary położone są w kosmolo-
gicznych odległościach, co oznacza, 
iż w bardzo małym obszarze generują 
ogromną energię. Stało się jasne, że 
ich natura jest fundamentalnie relaty-
wistyczna, nienewtonowska. Dostrze-
żono znaczenie matematycznego od-
krycia Roya Kerra, przedstawionego 
na tym Sympozjum. Świat się zmie-
nił, zaczęło się naukowe Genesis i jak 
w biblijnych czasach nadawanie nazw: 
„kwazary” (Maarten Schmidt), „czar-
ne dziury” (John Wheeler), „blazary” 
(Ed Spiegel). Dziś przeniknęły już one 
z pracowni astrofizyków do świadomo-
ści ogółu i stały się częścią kultury wy-
sokiej, a nawet popkultury.

Engelbert Schücking został profeso-
rem na NYU i przeniósł się do Nowego 
Jorku. Poznałem go, gdy w latach 1980 
i 1990 często przyjeżdżałem tam i do 
nieodległego Princeton. W Nowym 
Jorku pracowałem z Edem Spiegelem, 
profesorem Uniwersytetu Columbia, 

który był serdecznym przyjacielem En-
gelberta. Chodziliśmy we trójkę na ko-
lacje i koncerty, zwiedzaliśmy wysta-
wy. Wtedy poznałem Engelberta jako 
wyrafinowanego konesera literatury, 
muzyki, sztuki, także sztuki kulinarnej. 
Był nowojorczykiem zakorzenionym 
w europejskiej kulturze.

Kilka razy mieszkałem w jego nie-
zwykłym apartamencie przy Washing-
ton Square, w sercu Nowego Jorku, pół 
godziny spaceru na południe do Mostu 
Brooklińskiego i WTC, a na północ, 
wzdłuż Piątej Alei, do Empire State 
Building. Jeszcze o pół godziny dalej 
był Central Park. Wejścia do eleganc-
kiego maison strzegł dzień i noc portier 
w liberii, a jedną z sąsiadek Engelber-
ta była pani Roosevelt. Zawsze dawał 
mi sypialnię z widokiem na nieodległe 
Empire State. Miał wielką bibliote-
kę, książki i płyty w każdym pokoju. 
Dużo u niego czytałem. Już nie pamię-
tam, czy iluminacja Empire State gasła 
o pierwszej czy drugiej w nocy. Wtedy 
odkładałem książkę i zasypiałem.

Rozmawialiśmy przy kolacjach, 
które on przyrządzał, ja robiłem tylko 
sałatę. Słuchaliśmy muzyki, rozmawia-
li o literaturze, o europejskiej polityce. 
Engelbert mówił pięknie po angielsku, 
miał wyrafinowany akcent, nie tylko 
w wymowie, ale też kulturalny. Znał 
łacinę, wszystko wiedział. Nie za-
wsze dotrzymywałem mu w tych roz-
mowach pola, objawiając ignorancję 
i kompleksy, co pomijał z wyrozumia-
łą łagodnością. Był w naszej niezbyt 
przecież zażyłej znajomości szczodry 
jak przyjaciel.

Rano zawsze długo czytał New York 
Timesa. Rozwiązywał także codzienne 
krzyżówki NYT. Stają się one z dnia 
na dzień tygodnia coraz trudniejsze. 
Nieliczni rozwiązują ostatnią, sobotnią, 
krzyżówkę. Nie pamiętam, aby jemu 
rozwiązanie kiedykolwiek się nie udało. 
New York Times, jego ulubiona gazeta, 
opublikuje o nim dłuższe wspomnienie, 
przygotowywane teraz przez jego do-
rosłe dzieci. Chaney Lin, jego dawny 
doktorant, pracuje nad korektą ostatniej, 
niedawno ukończonej książki Engelber-
ta Einstein’s Apple, która ukaże się jesz-
cze w tym roku.

Marek Abramowicz 
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AstroCamery 
2014

Z przyjemnością pragnę poinformować, że zasięg czwartej edycji 
konkursu AstroCamera pobił wszelkie rekordy. W tym roku mieli-
śmy przyjemność dotrzeć około 400 mln lat świetlnych od Gdańska. 
W takiej oto odległości znajduje się gromada galaktyk sfotografo-
wana przez jednego z laureatów. 

Po raz kolejny mogliśmy również podziwiać piękno mgławic, 
które cieszy nie tylko astronomiczne oko. Świadczy o tym wysoki 
poziom prac nadesłanych przez astronomicznych amatorów, laure-
atów konkursu AstroCamera.

Kategoria:  
Obiekty głębokiego nieba

Dominik Woś, miejsce 1. 
Praca pt. „Okolice gwiazdy Antares” wykonana w Namibii 
w dniach 6–15 czerwca 2013 r. Łączny czas ekspozycji wynosi 
3 godziny. 
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Jacek Bobowik, miejsce 2. 
Zdjęcie pt. „Kijanki” przedstawiające fragment mgławicy IC 410 w konstelacji Woźnicy. Odległość 12 000 lat świetlnych od Ziemi nie była 
przeszkodą, by wykonać to zdjęcie z Tarnobrzegu.

Antoni Chrapek  
miejsce 3.

Zdjęcie mgławicy Motyl 
(IC 1318) znajdującej 
się w gwiazdozbiorze 

Łabędzia wykonane 
w Obserwatorium 

w Nehrybce k. Przemyśla.
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Michał Żołnowski, miejsce 3. Zdjęcie pt. „Mgławice na granicy Korony Południowej oraz Strzelca” wykonane w Namibii 20 czerwca 2010 r. jest mozaiką dwóch kadrów złożonych z 90 ekspozycji.

Oleg Bryzgalov, miejsce 3.
Wielka Niedźwiedzica kryje gromadę galaktyk Abell 1185, odległą od nas o około 400 mln lat świetlnych — tak daleko sięga AstroCa-
mera! Zdjęcie wykonano w prywatnym obserwatorium niedaleko Kijowa. Łączny czas ekspozycji wyniósł około 11 godzin.
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Kategoria  
Astrokrajobraz
Praca „Noc zorzy polarnej”, która podbiła 
serca Jurorów w kategorii Astrokrajobraz, 
jest w rzeczywistości serią około 3000 zdjęć 
wykonanych w  Szkocji.  Pracę autorstwa 
Macieja Winiarczyka można zobaczyć, 
skanując kod QR.

Michał Żołnowski, miejsce 3. Zdjęcie pt. „Mgławice na granicy Korony Południowej oraz Strzelca” wykonane w Namibii 20 czerwca 2010 r. jest mozaiką dwóch kadrów złożonych z 90 ekspozycji.

Kategoria  
Obiekty  
Układu  

Słonecznego

Eduardo Pulver
miejsce 2.

Obiekty z Układu Słonecznego swoim 
blaskiem przyćmiła przepiękna kometa 
McNaughta. Zdjęcie pt. „Brushstrokes 

of ice and dust” zostało wykonane 
22 stycznia 2007 r. w Argentynie na filmie 

35 mm o czułości 400 ISO.

Szczegóły na stronie: 
www.hewelianum.pl.

            stycznia 2015, 
w rocznicę urodzin 
Jana Heweliusza, 
Centrum Hewelianum 
ogłosiło piątą edycję 
międzynarodowego 
konkursu astrofotogra-konkursu astrofotogra-
ficznego AstroCamera.

28

Zapraszamy do udziału w konkursie!
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W imieniu wszystkich Jurorów oraz Dyrekcji Centrum Hewe-
lianum dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w 4 edycji 
konkursu AstroCamera. Tym samym informuję, że kolejna, 
już 5. edycja Konkursu o  międzynarodowym zasięgu została 
ogłoszona 28 stycznia 2015 r. na stronie internetowej Centrum 
Hewelianum (www.hewelianum.pl).

Magdalena Więcek

Szczepan Skibicki, miejsce 3.
Zdjęcie przesłane z Podlasia, wykonane w sierpniu 2013 r. 
Łączna liczba około 50 ekspozycji pokazuje ruch sfery niebieskiej 
w okolicach gwiazdozbioru Kasjopei oraz burzę w oddali.

Michał Żołnowski, miejsce 2.
Tytuł zdjęcia „Pierwsza klasa Szkoły Podstawowej STO 64 w Krakowie ogląda zaćmienie Słońca” mówi sam za siebie.  
Zdjęcie wykonane 4 stycznia 2011 r. 



39Urania1/2015

Ciekawe strony internetowe…

Nowy EOS  
— Jutrzenka zmienia formułę
Dziś kolejny adres, podobnie jak poprzedni, niezwiązany 
bezpośrednio z astronomią, ale wart zainteresowania. 
Od początku bieżącego roku Amerykańska Unia 
Geofizyczna (AGU) zmieniła formułę wychodzącego 
dotychczas w wersji papierowej (dostępnego również 
w postaci plików PDF) tygodniowego przeglądu nowości 
z dziedziny geofizyki — EOS. O ile do tej pory EOS 
był dostępny jedynie dla członków AGU czy instytucji 
opłacających prenumeratę, to obecnie pod adresem  
https://eos.org może z niego korzystać każda 
zainteresowana osoba. Co to ma wspólnego z astronomią? 
Dużo, bo w zakres zainteresowań AGU wchodzi również 
m.in. fizyka bliskiego otoczenia Ziemi, fizyka planet 
i księżyców, wiatru słonecznego, tzw. pogoda kosmiczna czy 
misje kosmiczne w obrębie Układu Słonecznego.

Zmiany formuły EOS-a polegają przede wszystkim 
na zrezygnowaniu ze statycznego, cotygodniowego obrazu 
nowości w interesujących członków AGU dziedzinach. 
Obecnie pod podanym wyżej adresem mamy do czynienia 
z pojawiającymi się niekiedy z dnia na dzień (jak dotychczas 
próbka obejmuje jedynie pierwszy miesiąc nowej formuły) 
nowymi informacjami, uzupełnieniami blogów etc. Co dwa 
tygodnie pojawia się też uporządkowana wersja EOS-a — 
kilkudziesięciostronicowy magazyn w postaci pliku PDF, 
istniejący również w formie drukowanej. W chwili obecnej 
osoby nie będące członkami AGU mają również dostęp 
do archiwum EOS-a z roku 2015 i 2014.

Niecierpliwym proponuję zajrzenie pod zakładkę 
„Topics”, gdzie hasło „Space & Planets” doprowadzi nas 
do listy już bliżej związanej z badaniami kosmicznymi. 
Każda informacja posiada z lewej strony hasło związane 
z ogólną tematyką wiadomości. Jest ono 
aktywne i odsyła do listy 
wiadomości zaklasyfikowanych 
do danej grupy (przykładowo 
„SPACE SCIENCE AND 
SPACE PHYSICS” czy 
„PLANETARY SCIENCE”). 
Jak zwykle, najlepszym sposobem 
jest samodzielne próbowanie 
różnych możliwości. Strona EOS-a 
w obecnej postaci działa zaledwie 
parę tygodni, jeśli utrzymają się 
najlepsze elementy poprzedniej 
formuły, to możemy oczekiwać 
zarówno krótkich notek-nowości, jak 
i dłuższych, bardziej szczegółowych 
artykułów.

Roman Schreiber
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W skrócie www.urania.edu.pl

Test Oriona  
— najdalszy lot od 42 lat

5 grudnia 2014 r. o 13.05 czasu pol-
skiego odpaliły trzy silniki rakiety Delta 
IV i statek kosmiczny Orion wystartował 
z przylądka Canaveral na Florydzie. Orion 
wzniósł się na wysokość 5 800 km, czyli 
15 razy wyżej niż Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna. Orion jest pierwszym od 42 
lat statkiem zaprojektowanym dla ludzi, 
który wzniósł się tak wysoko. (Na wyż-
szych orbitach znajdują się satelity, ale 
one nie wrócą na Ziemię). 42 lata temu, 
w 1972 r. miało miejsce ostatnie lądowa-
nie na Księżycu w ramach misji Apollo 17.

Start Oriona opóźnił się o jeden dzień 
z powodu wietrznej pogody i problemów 
z zaworami na ciekłe paliwo. W prze-
strzeń wyniosła go rakieta Delta IV Heavy. 
Orion okrążył 2 razy Ziemię, dwukrotnie 
przecinając pasy radiacyjne Van Allena 
(naładowane cząstki o wysokiej energii 
schwytane przez ziemskie pole magne-
tyczne, które mogą uszkodzić elektronikę 
satelitów i statków) i po 4,5 godzinie wy-
lądował.

Z powrotem wszedł w atmosferę 
z prędkością ponad 32 000 km/h. Przy 
takiej prędkości zderzenie z rozrzedzonym 
powietrzem tworzy wokół statku gorącą 
plazmę o temperaturze ponad 2 000°C. 
To inna sytuacja niż ta, gdy na Ziemię wra-
cają wahadłowce. One powracają na Zie-
mię z niskiej orbity okołoziemskiej (obszar 
na wysokości od 200 do 2000 km). Po-
wrót z wyższych orbit następuje szybciej, 
a tym samym osłony statku poddawane 
są wyższym temperaturom. Końcowy etap 
powrotny to opadanie na wody Pacyfiku 
na 3 ogromnych spadochronach. Spado-
chrony spowolniły opadanie do prędkości 
9 m/s (32 km/h).

Żołnierze marynarki wojennej oraz 
personel Lockheed Martin wyłowili moduł 

Statek kosmiczny Orion. Źródło: NASA

załogowy z wód Pacyfiku w odległości ok. 
2 km od planowanego miejsca lądowa-
nia. Uwzględniając powrót z wysokości 
5800 km, to niemal jak strzał w dziesiąt-
kę. Orion był transportowany na brzeg 
i jednocześnie sprawdzany. 8 grudnia 
dotarł do bazy morskiej w San Diego. 
Analizie zostało poddane 1200 czujników 
umieszczonych w całym module załogo-
wym, aby zebrać jak najwięcej informacji 
o tym, jak Orion zniósł swą pierwszą po-
dróż.

Lot ten był próbnym lotem bezzałogo-
wym, ale docelowo Orion jest przezna-
czony do lotów załogowych — w planach 
jest odwiedzenie asteroidy do roku 2025, 
a celem ostatecznym jest podróż na Mar-
sa w latach 30. XXI w. Firma Lockheed 
Martin już buduje kolejną kapsułę Oriona. 
Celem następnej misji w 2018 — Explora-
tion Mission-1 (EM-1) — będzie bezzałogo-
wy lot wokół Księżyca.

Karolina Zawada

Rosetta  
i lądownik Philae  
— udana misja

ESA (Europejska Agencja Kosmicz-
na) już od kilku tygodni bezskutecznie 
próbuje zlokalizować kosmiczny lądownik 
Philae, który w listopadzie ubiegłego roku 
odłączył się od macierzystej sondy Roset-
ta i dokonał spektakularnego lądowania 
na powierzchni komety 67/P Czuriumow-
-Gierasimienko. Na moment lądowania 
naukowcy zaangażowani w misję Rosetta 
czekali aż 10 lat! 

Niestety, misja same-
go lądownika nie trwała 
długo. Jego baterie 
w międzyczasie rozłado-
wały się, i jak się okazu-
je, sam Philae najwyraź-
niej znalazł się w takim 
położeniu, że ich na-
ładowanie światłem 
słonecznym nie jest 
obecnie możliwe. Tyle 
wiadomo z ostatnich na-
desłanych przez niego 
informacji. Od tej pory 
aparatura milczy. W po-
szukiwaniach nie jest też 
w stanie pomóc sonda 

Rakieta Delta IV Heavy startuje na przylądku 
Canaveral w Air Force Station na Florydzie. 
Wynosi na orbitę statek Orion, który czeka na 
swój pierwszy, jeszcze bezzałogowy, lot testo-
wy. Start: 7.05 czasu EST (UTC-5, 13.05 czasu 
polskiego). Źródło: NASA/Sandra Joseph and 
Kevin O’Connell

Rosetta, wciąż obserwująca kometę z or-
bity. Naukowcy z ESA zakładają, że Philae 
mógł znaleźć się w cieniu kometarnej 
góry. 

Istnieje szansa, że Philae po pewnym 
czasie się wybudzi — wtedy, gdy ulegnie 
zmianie jego pozycja względem światła 
słonecznego, a akumulatory ponownie 
się naładują. Do tego czasu pozostaje tyl-
ko cierpliwie czekać na wieści. Naukowcy 
z ESA podkreślają jednak, że niezależnie 
od jego dalszego losu misja naukowa 
Rosetta-Philae i tak jest ogromnym suk-
cesem. Philae pomyślnie (choć nie bez 
pewnych niespodzianek) wylądował, po 
czym zdołał wbić się w grunt komety za 
pomocą harpunów. Na komecie w stanie 
pełnej aktywności spędził 57 godzin. Prze-
słał też do naziemnego centrum kontroli 
zebrane dane pochodzące z instrumen-
tów naukowych ROLIS, COSAC, Ptolemy, 
SD2 i CONSERT, co oznacza, że w mię-
dzyczasie musiał pobrać próbki gruntu 
i atmosfery komety do zbadania. Na bazie 
tych danych dowiedziono już m.in., że na 
komecie znajdują się związki organiczne. 
Naukowcom udało się też w pewnym mo-
mencie zdalnie poruszyć lądownik oraz 
obrócić go o około 35° celem pozyskania 
większej ilości energii słonecznej dla jego 
baterii. 

Być może najciekawszymi z dotych-
czas zebranych przez Philae danych na-
ukowych są pomiary przeprowadzone 
przy pomocy polskiego modułu wiercące-
go — penetratora MUPUS (Multi-Purpose 
Sensors for Surface and Subsurface), 
dzięki któremu lądownik zdołał wbić się 

Powierzchnia komety 67/P Czuriumow-Gierasimienko (2014 
rok) .Czerwony krzyżyk to oznaczenie miejsca lądowania Philae. 
Źródło: ESA
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Dziwny, odległy świat — fotografia komety 67P 
wykonana przez Rosettę (urządzenie NAV- 
CAM) z odległości 10 km. Źródło: ESA/Roset-
ta/NAVCAM, CC BY-SA 3.0 IGO

w kometę. Został on wyposażony w spe-
cjalny młot, który miał przebić się przez 
skalisto-pyłową powierzchnię komety 
i przyjrzeć się temu, co znajduje się tuż 
pod nią. Napotkał przy tym na poważne 
problemy i ostatecznie poddał się po kil-
ku minutach. To niezwykle interesujące, 
bowiem sądzono dotychczas, że komety 
mają o wiele mniej twarde powierzchnie.

Naukowcy mają nadzieję, że pobrane 
próbki pomogą poszerzyć naszą wiedzę 
na temat powstania planet oraz życia, 
gdyż tworzące materię komet lód i skały 
pochodzą z czasów formowania się Ukła-
du Słonecznego. 

Elżbieta Kuligowska

DSCOVR wystartował 
Prawie 15 lat po pierwotnie planowa-

nym terminie uruchomienia, należąca 
m.in. do NASA misja DSCOVR (ang. Deep 
Space Climate Observatory) wystartowa-
ła w środę 11 lutego o 18.03 EST, czyli 
w czwartek o 00.03 czasu polskiego. In-
strument został wyniesiony w przestrzeń 
przez rakietę nośną Falcon 9. 

Projekt powstał w ramach połączenia 
sił National Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration (NOAA), NASA oraz US Air For-
ce. Celem misji jest prowadzenie w czasie 
rzeczywistym monitoringu aktywności sło-
necznej. Dzięki temu zostaniemy ostrzeże-
ni o zbliżających się burzach słonecznych.

Burze słoneczne to wybuchy zacho-
dzące na Słońcu, które obserwujemy na 
Ziemi jako wyrzuty materii z powierzchni 
Słońca. Przed działaniem wyemitowanych 
cząstek chroni nas magnetosfera ziem-
ska. Ale w skrajnych przypadkach, kiedy 
emitowane są cząstki o dużych energiach, 
burze słoneczne, prowadzące do emisji 
znaczniej liczby naładowanych cząstek, 
mogą wpływać na działanie sieci elek-
trycznych na Ziemi czy funkcjonowania 
nawigacji GPS. Dlatego chcemy wiedzieć 
o tych zjawiskach jak najwięcej. 

Misja DSCOVR swoją podróż rozpoczę-
ła w środę 11 lutego o 18.03 EST z Cape 
Canaveral na Florydzie, USA. Do przebycia 
ma około 1,6 mln km, zanim osiągnie wy-
znaczoną orbitę. Przewidywany czas lotu to 
110 dni. DSCOVR będzie pierwszym sateli-
tą operacyjnym orbitującym między Ziemią 
a Słońcem w tzw. Punkcie Lagrange’a (L1).

Dane obserwacyjne zbierane przez 
DSCOVR będą łączone z modelem pro-
gnostycznym. Dzięki temu dostaniemy 
informacje o spodziewanej prognozie ko-
smicznej już w drugiej połowie tego roku. 
A poza pogodą kosmiczną DSCOVR ma 
również dostarczać informacje o ilości 
ozonu i aerozoli otaczających Ziemię. 
Dzięki tym pomiarom naukowcy chcą zro-
zumieć i przewidywać zmiany w środowi-
sku ziemskim, począwszy od głębin oce-
anów aż do powierzchni Słońca. 

Alicja Wierzcholska

Curiosity odkrył metan  
na Marsie

Curiosity, czyli należąca do NASA misja 
eksplorująca Marsa od sierpnia 2012 r., 
dokonała kolejnego sensacyjnego odkry-
cia. Tym razem naukowcy donoszą o ist-
nieniu metanu w atmosferze Czerwonej 
Planety. Na Ziemi źródłem metanu są 
dużej mierze organizmy żywe, dlatego od-
krycie może dowodzić istnienia życia na 
Marsie! O swoim doniesieniu naukowcy 
poinformowali na łamach Science. 

Misja rozpoczęła swą podróż w kie-
runku Czerwonej Planety w listopadzie 
2011 r., a powierzchnię Marsa zaczęła 
penetrować prawie 9 miesięcy później. Od 
tego momentu naukowcy informowali nas 
kilkakrotnie o możliwości istnienia życia 
na Marsie — głównie na podstawie odkry-
cia wody. Odkrycia te stanowią odpowiedź 
na dręczące badaczy pytanie: czy na Czer-
wonej Planecie istniało życie?

Tym razem naukowcy donoszą o odkry-
ciu metanu w atmosferze Czerwonej Pla-
nety. Jak podkreślają badacze, odkrycie 
może dowodzić istnienia życia na Marsie. 
Naukowcy zaobserwowali szybki wzrost, 
a później spadek stężenia metanu w at-
mosferze. Taka detekcja sugeruje, że źró-
dło gazu jest stosunkowo niewielkie, a być 
może nie jest to jedno źródło, ale kilka 
biologicznych i niebiologicznych. 

Łazik Curiosity zajmował się poszuki-
waniem metanu już od listopada 2013 
roku. Detekcja była możliwa dzięki spe-
cjalnemu spektrometrowi oraz pokłado-
wemu laboratorium SAM (ang. Sample 
Analysis on Mars), w które jest wyposażo-
ny instrument. 

Marsjańska misja będzie badać Czer-
woną Planetę jeszcze do 2020 r. Naukow-
cy mają nadzieję na kolejne przełomowe 
odkrycia. 

Alicja Wierzcholska

Ilustracja przedstawia, w jaki sposób metan może dostawać się do marsjańskiej atmosfery. Me-
tan może być wytwarzany przez drobnoustroje, ale może też powstawać w procesach, które nie 
wymagają „istnienia życia”, jak np. reakcja pomiędzy wodą i oliwinem. Promieniowanie ultrafio-
letowe może zainicjować reakcje z różnymi związkami chemicznymi, w wyniku której również 
powstanie metan. Źródło: NASA/JPL-Caltech/SAM-GSFC/Univ. of Michigan

Szczęśliwy start misji DSCOVR w środę 11 lu-
tego o 18.03 EST. Źródło: NASA
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New Horizons! Pobudka!
Po prawie dziewięcioletniej podróży 

i przebyciu niemal 5 mld km, należąca do 
NASA sonda New Horizons wybudziła się 
ze stanu hibernacji. Celem misji jest zba-
danie w 2015 r. Plutona, a później innych 
obiektów Pasa Kuipera.

Operatorzy z Johns Hopkins University 
Applied Physics Laboratory potwierdzili, 
że 7 grudnia o godzinie 3.53 czasu pol-
skiego sonda New Horizons przełączyła 
się ze stanu hibernacji w tryb aktywny. Do 
tego momentu działała w oparciu o za-
programowane wcześniej polecenia. Sy-
gnał radiowy z sondy, lecąc z prędkością 
światła, potrzebował aż 4 godz. i 26 min, 
aby dotrzeć od Ziemi do stacji odbiorczej 
NASA w Canberze w Australii.

Od dnia wystrzelenia 19 stycznia 
2006 r. sonda New Horizons spędziła 
1873 dni w stanie hibernacji, co stanowi 
około 2/3 czasu całego lotu. Od połowy 
2007 r. do prawie końca 2014 r. sonda 
była usypiana 18 razy, a okresy hibernacji 
trwały od 36 do 202 dni. Naukowcy wyko-
rzystywali hibernację do zaoszczędzenia 
energii, zużycia zamontowanych instru-
mentów na pokładzie sondy, a także aby 
uniknąć ryzyka z błędami systemu.

Z technicznego punktu widzenia, to 
było rutynowa procedura wybudzenia, 
która wcześniej była przeprowadzona już 
wielokrotnie — komentuje Glen Fountain, 
szef projektu. Jednak symbolicznie ma 
to duże znaczenie. Oznacza to początek 
działań przygotowujących nas na spotka-
nie z Plutonem.

Procedura wybudzenia sondy została 
wgrana na komputer pokładowy w sierp-
niu i uruchomiła się 6 grudnia o godzinie 
21.00 czasu polskiego. Około 90 min póź-
niej New Horizons rozpoczęła transmisję 
informacji o swoim stanie na Ziemię.

Naukowcy zajmujący się New Horizons 
spędzili kolejne tygodnie, sprawdzając do-
kładnie urządzenia zamontowane na po-
kładzie pod kątem ich prawidłowego funk-
cjonowania. Jednocześnie kontynuowane 
są prace nad testowaniem sekwencji ko-
mend, które skierują sondę na spotkanie 
z Plutonem.

Na pokładzie sondy zamontowano 7 
instrumentów, w tym: spektroskop obra-
zowy na podczerwień i UV, kamerę wie-
lozakresową, teleskopową kamerę wy-
sokiej rozdzielczości, dwa spektrometry 
cząsteczkowe oraz detektor kosmicznego 
pyłu. New Horizons rozpoczęła obserwa-
cje Plutona 15 stycznia. Od połowy maja 
układ Plutona i jego księżyców będziemy 
widzieć lepiej niż może to zrobić Kosmicz-
ny Teleskop Hubble’a.

W trakcie hibernacji większość urzą-
dzeń na New Horizons odłączono od za-
silania. Komputer pokładowy monitorował 
jedynie stan całej sondy i co tydzień wy-
syłał krótką informację na Ziemię. System 
był jednak tak zaprogramowany, że dwa 
do trzech razy w ciągu każdego roku wy-
budzał sondę po to, by sprawdzić najbar-
dziej krytyczne układy, skalibrować instru-
menty, zebrać trochę danych naukowych 
oraz ewentualnie poprawić kurs.

Hibernacja pozwalała nie tylko na zre-
dukowanie zużycia energii oraz układów 
elektronicznych, ale także obniżyła koszty 
związane z monitorowaniem misji, ponie-
waż sonda nie blokowała stale kanałów 
komunikacji, aby te mogły być użyte do 
sterowania innych misji.

Najnowsze zdjęcia wykonano 25 i 27 
stycznia przy pomocy kamery LORRI (ang. 
Long-Range Reconnaissance Imager) 
z odległości 203 mln km i przedstawiają 

Plutona oraz jego największego z księży-
ców, Charona. Opublikowano je w roczni-
cę urodzin amerykańskiego astronoma 
i odkrywcy Plutona, Clyde'a Tombaugh. 
Są to pierwsze zdjęcia wykonane w tym 
roku, a będzie ich coraz więcej. Kulmina-
cja nastąpi 14 lipca, kiedy to New Hori-
zons znajdzie sie najbliżej Plutona i jego 
księżyców. 

Przez następne miesiące LORRI wyko-
na setki zdjęć Plutona na tle gwiazd po to, 
by określić dokładnie pozycję i odległość, 
jaką dzieli New Horizons od planety. Po-
czątkowo układ Plutona będzie widziany 
przez kamerę jedynie jako jasne plamki, 
ale w miarę zbliżania się sondy do celu 
będziemy mogli dostrzec coraz więcej 
szczegółów. Mimo że początkowo zdję-
cia będą zawierały mało interesujących 
szczegółów, to dla kontrolerów lotu są 
one bardzo ważne, bo dzięki nim pozycja 
i prędkość sondy zostanie wyznaczona 
bardzo dokładnie. Pozwoli to na precy-
zyjne wyliczenie manewru korygującego 
trajektorię lotu. Pierwszy taki manewr, wy-
liczony w oparciu o tzw. optyczną nawiga-
cję, zaplanowany jest na 10 marca.

New Horizons pędzi do Plutona z pręd-
kością prawie 50 tys. km/h i zbiera infor-
macje na temat przestrzeni międzypla-
netarnej, m. in. o pyle, energetycznych 
cząstkach czy wietrze słonecznym.

Hubert Siejkowski

Artystyczna wizja sondy New Horizons zbliżającej się do Plutona i jego największego księżyca 
Charona w lipcu 2015 r. Źródło: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest 
Research Institute (JHUAPL/SwRI)

Zdjęcie Plutona i Charona z odległości 200 mi-
lionów kilometrów. Fot. NASA/Johns Hopkins 
University Applied Physics Laboratory/South-
west Research Institute
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Astronomowie odkryli  
rozbłyski z czarnej dziury

Międzynarodowa grupa naukowców 
zaobserwowała nietypowe rozbłyski po-
chodzące z czarnej dziury, a o swoim od-
kryciu poinformowała na łamach czasopi-
sma Science.

Podczas obserwowanego zjawiska 
zarejestrowano zmiany jasności obiektu 
znacznie większe niż te, które dotychczas 
udało się zauważyć z jakiegokolwiek po-
zagalaktycznego obiektu. Naukowcy su-
gerują, że obserwowana emisja jest zwią-
zana z przyspieszaniem cząstek w polu 
elektrycznym poruszających się wzdłuż 
szczeliny magnetycznej u podstawy dżetu 
radiowego. Obserwowanym obiektem jest 
galaktyka IC 310. 

IC 310 znajduje się w gwiazdozbiorze 
Perseusza, w odległości około 260 mln 
lat świetlnych od Ziemi. Astronomowie 
uważają, że w centrum IC 310 znajduje 
się czarna dziura, która najprawdopodob-
niej jest odpowiedzialna za obserwowaną 
emisję promieniowania gamma wysokich 
energii, które zarejestrowali badacze. Te 
wysokoenergetyczne cząstki udało się 
zaobserwować dzięki teleskopowi obser-
watorium MAGIC. Instrument znajduje się 
na wyspie La Palma, a obserwacje pro-
wadzone są przy wykorzystaniu techniki 
Czerenkowa. 

Monitoring w zakresie promieniowania 
gamma został uzupełniony przez obser-
wacje radiowe przeprowadzone przez eu-
ropejską sieć VLBI (ang. Very-long-baseli-
ne Interferometry).

Naukowcy zaobserwowali nadspo-
dziewanie krótką skalę zmian jasności 
obiektu, wynoszącą około 5 min. IC 310 
jest galaktyką aktywną, której emisja 
w zakresie promieniowania gamma wyso-
kich i najwyższych energii została odkryta 
w 2009 r. przez instrumenty, odpowied-
nio, Fermi-LAT oraz MAGIC. Na pytanie 

o możliwość tak szybkich zmian jasności 
z galaktyki naukowcy sugerują, że cen-
tralna czarna dziura, otoczona przez pole 
magnetyczne, szybko się obraca. W rejo-
nach polarnych czarnej dziury istnieje sil-
ne pole magnetyczne, które jest w stanie 
przyspieszyć cząstki do prędkości relaty-
wistycznych. Cząstki te oddziałują z inny-
mi, powodując powstanie promieniowania 
gamma. 

Autorzy artykułu podkreślają, że tak 
ciekawe wyniki udało im się uzyskać dzię-
ki obserwacjom prowadzonym zarówno 
w bardzo wysokich energiach (MAGIC), jak 
i niskich (sieć VLBI). 

Alicja Wierzcholska

LOFAR odkrywa atomy węgla 
poza Drogą Mleczną 

Międzynarodowy zespół 
astronomów pod kierownic-
twem Leah Morabito z Ob-
serwatorium w Lejdzie po raz 
pierwszy w historii dowiódł wy-
stępowania największych ato-
mów węgla poza naszą Drogą 
Mleczną. Posłużył im do tego 
nowoczesny interferometr 
radiowy LOFAR. W przyszło-
ści naukowcy będą w stanie 
zmierzyć temperaturę i gę-
stość środowiska znalezio-
nych właśnie poza naszą Ga-
laktyką atomów węgla. Mogą 
mieć one wpływ na formowa-
nie się i ewolucję galaktyk.

Typowe atomy węgla są 
około pół miliona razy mniej-

sze od grubości ludzkiego włosa. Mogą 
być jednak całkiem duże, jeśli występują 
w zimnym i rzadkim gazie. Wówczas ich 
najbardziej zewnętrzne elektrony krążą 
po bardzo odległych od jądra atomowe-
go orbitach. Taki odległy elektron może 
być także przechwycony przez inny atom 
z wolną ostatnią powłoką elektronową. 
Wtedy obserwowana jest charakterystycz-
na linia spektralna w widmie obłoku gazu. 
Takie linie są chemicznymi odciskami pal-
ców dla różnych atomów, także dla węgla.

Już w roku 1970 naukowcy przewidzie-
li, że linie spektroskopowe węgla będą 
możliwe do wykrycia również poza naszą 
Galaktyką. Jednak na ich pierwsze bez-
pośrednie zaobserwowanie trzeba było 
poczekać aż 40 lat. Są one trudne do wy-
krycia, bowiem jawią się nam jako słabe, 
gdy gaz, w którym osadzone są atomy wę-
gla, jest zbyt ciepły i gęsty. Jednak w gazie 
rzadkim i chłodniejszym, który występuje 
w galaktykach intensywnie produkujących 
gwiazdy (tzw. galaktyki typu starburst), 
można je zaobserwować dużo łatwiej.

Większość współczesnych radiote-
leskopów pracuje na częstotliwościach 
radiowych, na których promieniowanie 
atomów węgla jest nie do wykrycia. Inne 
z kolei są za mało czułe, by „zauważyć 
je” na niskich częstotliwościach (długich 
falach). Jednak interferometr LOFAR, któ-
rego poszczególne elementy rozciągają 
się z centrum operacyjnego usytuowane-
go w północnej Holandii na niemal całą 
Europę, jest z punktu widzenia przepro-
wadzania takich badań wprost idealny. 
W pewnym sensie otwiera on całkiem 
nowe okno radiowe na Wszechświat. 

Galaktyka IC 310 widziana w promieniowaniu gamma najwyż-
szych energii oraz zbliżenie na centralny obszar zaobserwowany 
przez VLBI. Źródło: Asociación RUVID

Na zdjęciach: galaktyka „starburst” M82, porównanie wielkości atomów węgla i zaobserwowana 
linia widmowa. Źródło: NASA/ESA/The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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Atomy węgla są więc na pewno obecne 
w samym sercu galaktyki M82. To wyjąt-
kowa galaktyka, w której w tym samym 
czasie rodzi się 10 razy więcej gwiazd niż 
w Drodze Mlecznej. Zimny, rzadki gaz ma 
silny wpływ na procesy formowania się 
gwiazd i ogólną ewolucję M82. Od mo-
mentu znalezienia tam linii emisyjnej 
wodoru na fali o długości 21 cm przez 
holenderskich, amerykańskich i austra-
lijskich astronomów naukowcy ciągle 
poszukiwali sposobów na niezależne, 
dodatkowe wyznaczenie właściwości 
tego zimnego gazu, takich jak jego tem-
peratura i gęstość. Zdaniem astronoma 
Huuba Röttgeringa (Leiden Observatory) 
sposobność taka już istnieje — właśnie 
dzięki nowym obserwacjom linii emisyjnej 
węgla. Pozwoli to również — według niego 
— porównać charakterystyki gazu w M82 
z pewnymi przewidywaniami modeli teore-
tycznych. 

Elżbieta Kuligowska

Pole magnetyczne  
w płaszczyźnie Drogi Mlecznej

Pastelowe kolory i delikatna tekstu-
ra widoczne na rysunku przypominają 
pociągnięcia pędzla malarza na płótnie, 
jednak w rzeczywistości są one wizuali-
zacją danych zebranych przez należącą 
do Europejskiej Agencji Kosmicznej misję 
Planck. Na rysunku zostało przedstawio-
ne oddziaływanie międzygwiazdowego 
pyłu z polem magnetycznym w Drodze 
Mlecznej.

W latach 2009–2013 Planck skano-
wał niebo w poszukiwaniu światła pocho-
dzącego z początków Wszechświata, tzw. 
mikrofalowego promieniowania tła. Przy 
okazji zarejestrował również sporo pro-
mieniowania pochodzącego ze znacznie 
bliższych i młodszych obszarów w Galak-
tyce. Z kosmologicznego punktu widzenia 
sygnał ten nie ma większego znaczenia, 
jednak jest bardzo ważny dla badań nad 
narodzinami nowych gwiazd, a także nad 
wieloma innymi zjawiskami zachodzącymi 
w Drodze Mlecznej.

Jednym ze źródeł składających się na 
sygnał zarejestrowany przez Plancka jest 
kosmiczny pył. To jeden z elementów śro-
dowiska międzygwiazdowego, który wy-
pełnia Galaktykę, składający się głównie 
z gazu i stanowiący surowiec przy tworze-
niu nowych gwiazd.

Międzygwiazdowe obłoki gazu i pyłu 
oddziałują z polem magnetycznym Galak-
tyki. Ziarna pyłu kształtem przypominają 
nieco elipsoidę i w obecności pola ma-
gnetycznego ustawiają swoją oś wielką 
prostopadle do kierunku pola. W wyniku 
tego promieniowanie emitowane przez 
ziarna pyłu jest częściowo spolaryzowane, 

dzięki czemu instrumenty zamontowane 
na pokładzie Plancka mogły zmierzyć kie-
runek tej polaryzacji.

Naukowcy pracujący przy misji Planck 
wykorzystali emisję spolaryzowaną mię-
dzygwiazdowego pyłu do zrekonstruowa-
nia pola magnetycznego Galaktyki. Dzięki 
temu jest możliwe lepsze poznanie roli 
pola magnetycznego przy tworzeniu się 
w Drodze Mlecznej struktur, które prowa-
dzą do powstawania nowych gwiazd.

Na rysunku kolorem oznaczono cał-
kowite natężenie promieniowania po-
chodzącego z pyłu, ukazując tym samym 
strukturę międzygwiezdnych obłoków 
w Drodze Mlecznej. Teksturą wyróżniono 
kierunek pola magnetycznego, który wy-
znaczono na podstawie emisji spolaryzo-
wanej pyłu.

Na rysunku widać, że związek pola 
magnetycznego ze strukturami środowi-
ska międzygwiazdowego jest bardzo zło-
żony. W szczególności pole jest bardziej 
uporządkowane w płaszczyźnie Galaktyki, 
gdzie podąża ono za strukturą spiralną. 
Jednak nad i pod płaszczyzną pojawiają 
się małe obłoki pyłu w miejscach, gdzie 
pole jest mniej regularne.

Na podstawie obserwacji wykonanych 
przez satelitę Planck, a także podobnych 
wykonanych wcześniej, naukowcy odkryli, 

że międzygwiazdowe obłoki pyłowe kształ-
tem przypominające włókna, układają się 
wzdłuż galaktycznego pola magnetyczne-
go. Biorąc pod uwagę, że obłoki te stają 
się kolebką dla nowych gwiazd, to znacze-
nie pola magnetycznego w ewolucji całej 
galaktyki jest bardzo duże.

Natężenie emisji pyłu wyznaczono 
ze złożenia obserwacji Plancka wyko-
nanych na częstotliwości 353, 545 oraz 
857 GHz. Informację o kierunku pola ma-
gnetycznego uzyskano z pomiarów polary-
zacji na częstotliwości 353 GHz.

Hubert Siejkowski

Polscy astronomowie 
znów odkryli planetę 
pozasłoneczną

Zespół naukowców kierowany przez 
prof. Andrzeja Niedzielskiego z Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od-
krył kolejną planetę pozasłoneczną oraz 
drugi obiekt, który najprawdopodobniej 
jest brązowym karłem. To już czternasta 
planeta odkryta przez toruńską grupę 
badawczą.

Obserwowany układ nosi oznaczenie 
TYC 1422-614-1 i jest odległy o 233 lata 
świetlne. Gwiazda znajduje się w stadium 
czerwonego olbrzyma, ma masę o około 

Stuktura pola magnetycznego (tekstura) oraz rozkład promieniowania obłoków pyłowych (kolor) 
w Drodze Mlecznej na podstawie obserwacji misji Planck. Źródło: ESA/Planck Collaboration. 
Acknowledgment: M.-A. Miville-Deschênes, CNRS – Institut d’Astrophysique Spatiale, Université 
Paris-XI, Orsay, France
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15% większą niż Słońce oraz siedmiokrot-
nie większy promień. Prawdopodobnie 
będzie dalej się rozszerzać i za 120–130 
mln lat pochłonie swoje planety. Gwiazdy 
tej nie dostrzeżemy gołym okiem, ale moż-
na ją zaobserwować poprzez amatorskie 
teleskopy, widoczna jest w konstelacji 
Lwa.

W odległości 0,69 jednostki astrono-
micznej (au) od gwiazdy znajduje się pla-
neta o masie 2,5 razy większej niż masa 
Jowisza. Planeta otrzymała oznaczenie 
„b”. W dalszej odległości (1,37 j.a.) krą-
ży drugi obiekt o masie co najmniej 10 
mas Jowisza. Najprawdopodobniej jest to 
więc brązowy karzeł, czyli obiekt pośredni 
pomiędzy gwiazdą a planetą. Gdybyśmy 
nowo odkryte obiekty umieścili w Układzie 
Słonecznym, to znajdowałyby się mniej 
więcej w okolicach orbit Wenus i Marsa.

Odkrycia dokonano dzięki obserwa-
cjom prowadzonym za pomocą 9,2-m 
teleskopu Hobby-Eberly (HET) w Teksa-
sie, 3,58-m Telescopio Nazionale Galileo 
(TNG) na Wyspach Kanaryjskich. 

Toruńscy astronomowie wskazują, 
że układ jest drugim najbardziej wyewo-
luowanym spośród znanych systemów 
planetarnych. Pierwszy również został od-
kryty przez tę samą grupę badawczą (przy 
gwieździe BD+20 2457). Układ wyróżnia 
także jednoczesna obecność zarówno 
planety, jak i brązowego karła. Co więcej, 
naukowcy podejrzewają, że planeta przez 
4 mld lat znajdowała się w strefie, w której 
na powierzchni woda może występować 
w stanie ciekłym. Ponieważ jednak sama 
planeta jest raczej obiektem gazowym, 
podobnym do Jowisza, to miejsca na po-
tencjalny rozwój życia można upatrywać 
ewentualnie na księżycu planety, o ile taki 
posiadała.

Skład zespołu badawczego: prof. An-
drzej Niedzielski (UMK), Eva Villaver (Uni-
versidad Autónoma de Madrid), prof. Alek-
sander Wolszczan (Pennsylvania State 
University), mgr Monika Adamów (UMK), 
mgr Kacper Kowalik (UMK), dr Gracjan 
Maciejewski (UMK), dr Grzegorz Nowak 
(Instituto de Astrofísica de Canarias Tene-

Porównanie układu planetarnego TYC 1422-614-1 oraz Układu Słonecznego. Źródło: UMK

ryfa oraz UMK), Anibal García-Hernández 
(Instituto de Astrofísica de Canarias, Te-
neryfa), mgr Beata Deka (UMK) oraz mgr 
Michalina Adamczyk (UMK).

Krzysztof Czart

Nowy program o astronomii 
w Telewizji Polskiej

Czytelnicy, u których na ścianie wisi 
nasz kalendarz astronomiczny, zasta-
nawiali się zapewne, co oznacza napis 
na górze „Astronarium — filmografia pol-
skiej astronomii”. Wyjaśniamy, o co cho-
dzi — na ogólnopolskiej antenie Telewizji 
Polskiej pojawi się wkrótce regularny pro-
gram poświęcony astronomii i badaniom 
Kosmosu. Będzie nosił tytuł Astronarium.

Kamery telewizyjne gościły w różnych 
miejscach naszego kraju. Dany odcinek 
będzie miał temat przewodni, o którym 
opowiedzą polscy naukowcy i przedsta-
wią swoje najnowsze badania z zakresu 
astronomii.

Ogólnopolska premiera nastąpi 2 mar-
ca 2015 r. o godz. 17.00. Kolejne odcinki 
będą emitowane co tydzień w poniedział-
ki o tej samej porze, natomiast powtórki 
będą w godzinach nocnych. Na jakim 
kanale można będzie zobaczyć Astrona-
rium? Na antenie TVP Regionalna, czyli 
w paśmie wspólnym regionalnych ka-
nałów TVP. Oprócz tego program będzie 
można obejrzeć w internecie za pomocą 
TVP Stream.

Producentami Astronarium są Polskie 
Towarzystwo Astronomiczne oraz Telewizja 
Polska, natomiast wsparcia finansowego 
udzieliło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. „Urania” jest partnerem medial-
nym projektu. Odcinki zrealizowała ekipa 
TVP Bydgoszcz, znana m.in. z telewizyjnych 
programów Astroregion czy Planetarium.

Program będzie miał swoją witrynę in-
ternetową www.astronarium.pl oraz profil 
na Facebooku www.facebook.com/Astro-
nariumTVP. Warto będzie je odwiedzać, 
gdyż zespół programu zapowiada różne 
konkursy z nagrodami, które nie będą pro-
wadzone „na wizji”, a właśnie w internecie. 

Witryny wystartują na kilka dni przed pre-
mierą programu.

Krzysztof Czart

Rok 2015  
Międzynarodowym  
Rokiem Światła

W bieżącym roku przypadają obchody 
Międzynarodowego Roku Światła i Tech-
nologii Wykorzystujących Światło, których 
głównym organizatorem jest UNESCO. 
W projekt obchodów jest zaangażowanych 
ponad 100 organizacji z 85 krajów, a ko-
ordynatorem ze strony Polski jest prof. To-
masz R. Woliński z Politechniki Warszaw-
skiej. Inicjatywa ma na celu zwrócenie 
uwagi światowej społeczności na wielo-
aspektowe zagadnienia zrównoważonego 
wykorzystywania technologii świetlnych, 
w tym na problematykę zanieczyszcze-
nia świetlnego. Przez cały rok w związku 
z projektem będą organizowane na całym 
świecie różnego rodzaju przedsięwzięcia, 
konferencje i pikniki popularnonaukowe 
mające na celu m.in. propagowanie wie-
dzy o roli światła w przyrodzie.

Pomysł ogłoszenia roku 2015 mianem 
Międzynarodowego Roku Światła wysu-
nięty został przez konsorcjum instytucji 
naukowych, przy czym formalnie zapre-
zentowano go na 37. Sesji Konferencji 
Generalnej UNESCO w listopadzie 2013 r. 
na wniosek Meksyku, który został wsparty 
przez ponad 30 krajów. Ostatecznie wnio-
sek zaakceptowano 20 grudnia 2013 r. 
podczas 68. Sesji Zgromadzenia Ogól-
nego Narodów Zjednoczonych. Obcho-
dy oficjalnie rozpoczęto 19–20 stycznia 
2015 r., w siedzibie UNESCO w Paryżu, 
gdzie odbyły się uroczystości inaugurują-
ce Międzynarodowy Rok Światła, w któ-
rych uczestniczyło ponad tysiąc gości 
z całego świata.

Wśród celów Międzynarodowego Roku 
Światła istotną rolę odgrywa zwiększenie 
świadomości społeczeństw w zakresie 
problematyki zanieczyszczenia świetl-
nego. Zjawisko to jest bagatelizowane 
w większości krajów świata, mimo że od-
działuje negatywnie nie tylko na jakość 
obserwacji astronomicznych, lecz również 
wpływa niekorzystnie na środowisko przy-
rodnicze oraz gospodarkę hormonalną 
człowieka. Przyczynia się także do zna-
czących strat finansowych na skutek mar-
notrawienia energii elektrycznej z powodu 
źle zaprojektowanej i nieefektywnej sieci 
oświetlenia ulic, placów i parków. 

Szerszy opis całej inicjatywy oraz plano-
wanych wydarzeń można znaleźć na witry-
nie internetowej www.light2015.org.

Grzegorz Iwanicki
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Ruch obrotowy Ziemi
Łuki gwiazd, jakie są rejestrowane 

przez aparat, to nic innego jak pozor-
ny ruch gwiazd po nieboskłonie. Dla-
czego pozorny? Bo tak naprawdę jest 
to tylko następstwo ruchu obrotowego 
Ziemi wokół własnej osi. Nasza pla-
neta wykonuje pełny obrót w czasie 
ok. 24 godz. Dzięki temu, z naszego, 
czyli ziemskiego punktu widzenia, 
obserwujemy obrót sfery niebieskiej 
i zakreślanie przez gwiazdy torów na 
nieboskłonie. W ciągu doby ciała nie-
bieskie zataczają koła równoległe do 
płaszczyzny równika ziemskiego. Koła 
te są zataczane wokół biegunów sfery 
niebieskiej. Na naszej północnej pół-
kuli biegun ten znajduję się w pobliżu 

Jak sfotografować ruch gwiazd, 
czyli startrails praktycznie 
Fotografia startrails, czyli rejestrowanie pozornego ruchu gwiazd na niebie, to 
chyba najprostsza forma astrofotografii. Nie wymaga drogiego sprzętu, a po-
trafi być bardzo efektowna, dając dużo satysfakcji. Przy odrobinie samoza-
parcia praktycznie każdy jest w stanie takie zdjęcie wykonać. Zanim jednak 
przejdziemy do szczegółów opisujących, jak się zabrać do fotografii startrails, 
zaczniemy od odrobiny teorii.

Gwiazdy Polarnej w gwiazdozbiorze 
Małej Niedźwiedzicy. Na półkuli po-
łudniowej jest to gwiazda Octantis 
w gwiazdozbiorze Oktanta.

Kierunek śladów
Ponieważ Ziemia obraca się z za-

chodu na wschód, pozorny ruch gwiazd 
odbywa się w kierunku odwrotnym, 
ze wschodu na zachód, stojąc twarzą 
w kierunku południowym. Mówiąc 
inaczej, gwiazdy będą się „poruszały” 
z lewa na prawo, a patrząc w kierun-
ku Gwiazdy Polarnej, zaobserwujemy 
ruch przeciwny do wskazówek zegara.

Widać to też dobrze na poniższym 
timelapsie, który kiedyś testowo zło-
żyłem.

Długość śladów
Chcąc, by nasze zdjęcia były efek-

towne, musimy się uzbroić w cierpli-
wość. Im więcej poświęcimy czasu, 
tym dłużej będziemy naświetlać i tym 
dłuższe otrzymamy ślady na niebie. 
Każda gwiazda w ciągu ok. 24 godz. 
zatacza pełen okrąg. Oczywiście nie 
jesteśmy w stanie tego zarejestrować, 
bo w dzień gwiazdy nie są widoczne na 
niebie. Jeśli w ciągu doby gwiazda wy-
konuje obrót o 360°, to odpowiednio po 
godzinie otrzymamy ślady od długości 
15° kątowych, po 30 minutach ok. 7,5° 
kątowych, a po 5 minutach naświetla-
nia zarejestrujemy ślady długości tylko 
ok. 1° kątowego.

Należy pamiętać o tym, że im da-
lej od Gwiazdy Polarnej, tym większy 
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okręg, po którym „porusza się” gwiaz-
da, a co za tym idzie, dłuższy ślad, jaki 
zarejestrujemy w tym samym czasie. 
Doskonale jest to widoczne na fotogra-
fii z poprzedniej strony.

Co będzie potrzebne
Aby sfotografować gwiazdy w ru-

chu, czyli tzw. startrails, będziemy po-
trzebowali kilku rzeczy. Pisałem o tym 
w poprzedniej części poradnika, więc 
teraz tylko krótkie przypomnienie. Nie-
zbędne będą:

• aparat
• naładowana bateria
• pusta karta pamięci
• statyw
• pilot lub wężyk do zdalnego 

wyzwalania migawki
• dobra pogoda
• sporo czasu
• oprogramowanie

Wybór miejsca i kadru
Na pierwsze podejście do fotogra-

fii śladów gwiazd dobrze jest wybrać 
miejsce położone z dala od miejskich 
świateł. Najlepiej wyjechać gdzieś za 
miasto, tak by łuna miejska nie utrud-
niała fotografowania. Oczywiście im 
ciemniej, tym więcej będziemy w sta-
nie zarejestrować gwiazd, a co za tym 
idzie, tym lepszy uzyskamy efekt. 
Zwróćmy również uwagę na Księżyc. 
To, w jakiej jest fazie, będzie miało bar-
dzo duży wpływ na ostateczny wygląd 
zdjęcia. Księżyc jest wbrew pozorom 
bardzo mocnym źródłem światła. Przy 
pełni niebo będzie mocno rozświetlo-
ne i na pewno nie zarejestrujemy tylu 
gwiazd, co przy nowiu. Pamiętajmy 
również, aby przypadkiem „łysy” po 
jakimś czasie nie wszedł nam w kadr, 

psując nasze zdjęcie. Oczywiście, aby 
zdjęcie było atrakcyjne, poza samymi 
śladami gwiazd na niebie, warto rów-
nież zadbać o pierwszy plan. Może 
to być sztampowe samotne drzewo, 
opuszczony budynek czy choćby słup 
wysokiego napięcia. Ważne, by nasz 
sztafaż był nieoświetlony, co znacznie 
ułatwi fotografowanie ruchu gwiazd. 

Do fotografii ruchu gwiazd najlepiej 
wybrać obiektyw szerokokątny, o jak 
najkrótszej ogniskowej. Inaczej mó-
wiąc, będziemy potrzebować obiekty-
wu o jak największym polu widzenia. 
Pozwoli to na złapanie w kadrze duże-
go obszaru z gwiazdami.

Efekt, jaki uzyskamy, będzie zależał 
od kierunku, w jaki skierujemy nasz 
obiektyw. Aby mieć w kadrze okrę-
gi zakreślane przez gwiazdy, musimy 
fotografować w kierunku północnym. 
Celując aparatem na południe, może-
my się spodziewać dłuższych, ale za to 
bardziej płaskich łuków.

Ustawienie ostrości
Nie da się ukryć, że ustawienie 

ostrości w nocy może być kłopotliwe. 
Im mniej światła, tym większe pro-
blemy z ustawieniem ostrości przez 
aparat. Dobrym rozwiązaniem jest 
ostrzenie manualne. Dla obiektywów 
szerokokątnym niezłym rozwiązaniem 
jest ustawienie ostrości na odległość 
hiperfokalną. Jest to w miarę łatwe dla 
krótkich ogniskowych, jednak na po-
czątku może sprawiać pewne problemy 
– zwłaszcza w nocy. Dlatego na począ-
tek polecam skorzystanie z autofokusa. 
Najłatwiej jest ustawić ostrość, celując 
na jakąś jasną gwiazdę, Księżyc lub 
ewentualnie lampę na horyzoncie. 

Po ustawieniu ostrości nie zapo-
mnijmy wyłączyć w aparacie auto-
focusa! Inaczej, rozpoczynając na-
świetlanie, aparat ponownie zacznie 
ostrzyć i cały nasz wysiłek włożony 
w ustawienie ostrości pójdzie na mar-
ne. Oczywiście nie musimy się tym 
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martwić, gdy używamy obiektywów 
manualnych.

Dobór parametrów ekspozycji
Fotografować ruch gwiazd może-

my na dwa sposoby: wykonując jedną 
bardzo długą ekspozycję lub szereg 
krótszych. W tym drugim przypadku 
konieczne będzie poskładanie wszyst-
kich ujęć w jeden finalny obraz. Druga 
opcja jest wbrew pozorom znacznie 
łatwiejsza i daje również więcej moż-
liwości.

Wydłużając czas pojedynczego 
naświetlania, dojdziemy w końcu do 
momentu, gdy zaczniemy prześwietlać 
rejestrowany obraz. Jest to naturalna 
granica długości naświetlania i zara-
zem długości śladów gwiazd, jakie 
możemy zarejestrować na jednym uję-
ciu. Tego ograniczenia nie ma metoda 
polegająca na wykonywaniu większej 
ilości krótszych ujęć. I właśnie tę tech-
nikę polecam.

W nocy poleganie na światłomierzu 
zamontowanym w aparacie nie jest naj-
lepszym pomysłem. Dlatego fotografo-
wanie rozpoczynamy od przestawienia 
aparatu w tryb manualny. O poszcze-
gólne wartości parametrów ekspozycji 
musimy zadbać sami. I tak:

Przysłona: Zależy nam na tym, aby 
uwiecznić jak najwięcej gwiazd, czyli 
zarejestrować jak najwięcej światła. 
Dlatego nie powinniśmy bardzo przy-
mykać przysłony. Inaczej mówiąc, do-
brze jest ustawić raczej niższe wartości, 
z zakresu 2,8 – 5,6. Jeśli Księżyc jest 
w okolicach pełni i jest sporo światła, 
możemy się pokusić o delikatne przy-
mknięcie obiektywu. Pozwoli to cho-
ciaż częściowo zminimalizować wady 
optyki, które występują przy pełnym 
otworze przysłony. Jeśli jednak zależy 
nam na każdym fotonie i nie oglądamy 
swoich zdjęć na powiększeniu 100% 

z nosem tuż przy ekranie, spokojnie 
możemy fotografować ruch gwiazd 
w pełni otwartym obiektywem.

ISO: Im wyższa czułość, tym wię-
cej gwiazd zarejestrujemy. Niestety 
wyższe iso poskutkuje również więk-
szym szumem na zdjęciach. Jak dale-
ko możemy się posunąć z czułością, 
zależy od tego, jaki aparat posiadamy, 
i tego, jak duży poziom szumu możemy 
znieść. Obie te rzeczy musimy spraw-
dzić eksperymentalnie. Na początek 
polecam ustawić czułość na 100–400. 
Przy tych czułościach będziemy mieć 
pewność, że finalne zdjęcie nie będzie 
bardzo zaszumione.

Balans bieli: Ustawienie balansu 
bieli jest tak naprawdę indywidual-
ną preferencją fotografującego. Jedni 
wolą zdjęcia nocne w cieplejszych 
barwach, inni bardziej chłodne tona-
cje. Najlepszym wyjściem jest oczy-
wiście zapisywanie zdjęć w formacie 
RAW i ustawienie balansu bieli przy 
wywoływaniu zarejestrowanych ujęć. 
Jeśli nasz aparat nie umożliwia takiej 
rejestracji lub nie bardzo wiemy, co 
się robi z plikami RAW, możemy spo-
kojnie fotografować w trybie automa-
tycznym. Co najwyżej finalny wynik 
będzie mniej przewidywalny i będzie-
my mieli nad nim mniejszą kontrolę. 
Poniżej przykłady tego samego kadru 
wywołanego przy różnych wartościach 
balansu bieli.

Czas: O ile pozostałe parametry 
można wyznaczyć bardzo ogólnie 
i uniwersalnie, to z dobraniem czasu 
jest już większy problem. Jest on bo-
wiem bardzo zależny od warunków 
oświetleniowych, w jakich będziemy 
fotografować oraz od ustawienia po-
zostałych parametrów. Może się wahać 

od 30 s do nawet 10 minut. Będzie on 
też uzależniony również od efektu, jaki 
chcemy uzyskać. Jeśli chcemy dobrze 
naświetlić pierwszy plan, to najpraw-
dopodobniej konieczne będzie dłuższe 
naświetlanie. Gdy interesuje nas tylko 
kontur pierwszego planu lub gdy nasz 
sztafaż jest czymś oświetlany, będzie-
my naświetlać krócej. Ogromne zna-
czenie ma również Księżyc. W trakcie 
pełni daje on tyle światła, że prak-
tycznie nie jest konieczne korzystanie 
z latarki. W przypadku braku światła 
odbijanego przez naszego satelitę czas 
naświetlania będziemy raczej mierzyć 
w minutach.

Jak zatem dobrać czas ekspozycji? 
Trzeba wykonać zdjęcie próbne. Usta-
wiamy czas na 30 sekund i wykonuje-
my zdjęcie testowe. Dlaczego akurat 
30 sekund? Bo to zazwyczaj najdłuż-
szy możliwy do ustawienia czas przed 
trybem bulb. Poza tym łatwo będzie 
nam go później korygować. Gdy nasze 
zdjęcie testowe jest za ciemne, wydłu-
żamy czas do 1 minuty. Analogicznie, 
gdy jest za jasne, skracamy czas do 15 
sekund. Wykonujemy kolejną klatkę 
testową i ponownie oceniamy efekt. 
I tak do momentu, gdy będziemy zado-
woleni z efektu.

Wykonując zdjęcia testowe, spraw-
dzamy również, jak wygląda nasz kadr. 
Czy horyzont jest prosto, czy ostrość 
jest tam, gdzie być powinna itp.

Fotografujemy!
Mając już ustalone optymalne para-

metry, możemy przystąpić do właści-
wego fotografowania. Zanim to jednak 
nastąpi, dobrze jest sprawdzić jeszcze 
kilka rzeczy.

W pierwszej kolejności należy 
sprawdzić, czy statyw stoi stabilnie. 
Nogi muszą być dobrze zablokowane 
i rozstawione na stabilnym podłożu. 
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Raczej nie będziemy zadowoleni, gdy 
się rozjadą w trakcie fotografowania.

Koniecznie musimy się upewnić, 
czy mamy wyłączoną stabilizację. 
Przy fotografii wykonywanej ze sta-
tywu wyłączamy stabilizację zarówno 
w aparacie, jak i w obiektywie.

Trzeba wyłączyć odszumianie dla 
długich czasów naświetlania. Pozosta-
wienie tej opcji włączonej sprawi, że po 
każdej ekspozycji aparat wykona tzw. 
ciemną klatkę, którą następnie, w celu 
zmniejszenia szumów, odejmie od wła-
ściwej ekspozycji. W efekcie otrzyma-
my przerwy w rejestrowanych śladach 
gwiazd. A tego chcemy uniknąć.

Sprawdźmy ustawiony format zapi-
su zdjęć. Jeśli mamy taką możliwość, 
wybierzmy RAW.

Jeśli wszystko mamy ustawione, 
możemy rozpocząć właściwe foto-
grafowanie. Wykonujemy zdjęcia 
jedno po drugim, wyzwalając aparat 
zdalnie, używając pilota lub wężyka. 
Jest to bardzo istotne, podobnie jak 
niedotykanie statywu. Każde potrące-
nie naszego trójnogu lub poruszenie 
aparatu zmieni nam minimalnie kadr 
i po złożeniu efekt będzie daleki od 
oczekiwanego.

Staramy się wykonywać wszystkie 
ekspozycje o takiej samej długości, 
robiąc jak najmniejsze przerwy pomię-
dzy poszczególnymi ujęciami. Każda 
przerwa pomiędzy zdjęciami to dziura 
w śladach gwiazd na finalnym zdjęciu. 
Dlatego najlepiej jest użyć jakiegoś in-
terwałometru, który wykona wszystkie 

ekspozycje o tej samej długości, robiąc 
minimalne przerwy pomiędzy nimi. 
Pojedyncze kadry powinny wyglądać 
mniej więcej jak te powyżej.

Ile musimy wykonać zdjęć? To za-
leży, jaki ustawiliśmy czas pojedyncze-
go ujęcia i jaki efekt chcemy uzyskać. 
Wygląd naszego zdjęcia będzie bardzo 
uzależniony od sumarycznego czasu, 
jaki poświęcimy na naświetlanie. Im 
dłużej będziemy naświetlać, tym dłuż-
sze ślady gwiazd zarejestrujemy.

Poniżej przykłady obrazujące, czego 
możemy się spodziewać przy różnych 
sumarycznych czasach naświetlania.

O komputerowej obróbce zebranego 
materiału napiszę w następnym odcin-
ku poradnika.

Piotr Potępa
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Sieci te zakładają pokrycie danego kraju kamerami wideo. 
Projekty zwiastują nadejście ery cyfrowej i przełamanie ana-
logowego dyktatu — choć wciąż jeszcze przełom ten nie na-
stąpił. Zmiana rozdzielczości idąca niejako w parze z przej-
ściem na urządzenia cyfrowe, rodzi problem operowania 
terabajtami danych, co powoduje problemy szczególnie dla 
stacji mających działać autonomicznie, jak rumuńskie. Insta-
lując bezobsługowe stacje w odległych i słabo zaludnionych 
rejonach, trzeba wyposażyć je w oprogramowanie, które sku-
tecznie redukuje dane przed ich wysłaniem. Automatyczna 
obróbka danych stanowi zaś wyzwanie, bo trudno algorytma-
mi zastąpić żywego obserwatora redukującego dane.

Problem ten przewijał się dość często, gdyż w trakcie 
sporej liczby wykładów przy różnych okazjach prezentowa-
no oprogramowanie, mające w zamyśle odciążyć człowieka 
(i odchudzić dyski oraz łącza). Rozwiązanie takie musi być 
kompromisem, szczególnie jeśli po redukcji nie są zacho-
wywane surowe dane. Wiele przedsięwzięć wykorzystuje 
własne oprogramowanie, tym samym zaznacza się intencjo-
nalnie przynajmniej odejście od dwóch „koni pociągowych” 
obserwacji wideo — MetReca i UFO. Część z tego softu 
z założenia nie przechowuje w ogóle tego, co w PFN uważa-
my za najcenniejsze — surowych danych (klatek wideo) — 
za to oferuje natychmiastowy wynik z tego, co zostało po au-
tomatycznej obróbce. Przykładowo sieć chorwacka wdraża 
własne oprogramowanie, które do południa dnia następnego 
po nocy generuje gotowe wyniki.

CYRQLARZ No 209 Biuletyn Pracowni Komet i Meteorów

International Meteor Conference jest wydarzeniem sku-
piającym co roku badaczy meteorów z całego świata. 
Konferencja ta ma charakter otwarty, zarówno dla zawo-
dowych astronomów, jak i miłośników astronomii. Pol-
skę w ubiegłym roku reprezentowały cztery osoby z Pra-
cowni Komet i Meteorów.

Konferencja czyli UFO w odwrocie
Ubiegłoroczna konferencja odbyła się we Francji w Giron, 

w pobliżu granicy z Genewą. PFN reprezentowany był przez 
4-osobową ekipę: Przemka Żołądka, Mariusza Wiśniewskie-
go, Krzysia Polakowskiego oraz piszącego te słowa.

Po wyjeździe z Warszawy i pokonaniu blisko półtora tysią-
ca km autostradą wjechaliśmy w kręte, wąskie, górskie drogi 
i zaczęliśmy piąć się w górę po ostrych zakrętach, gdyż Giron 
leży na wysokości ponad 1000 m n.p.m. 

Po kilkudziesięciu kilometrach wiraży i wspinaczki, które 
nas należycie wytelepały, dojechaliśmy do małej, liczącej le-
dwie ponad stu mieszkańców miejscowości, malowniczo po-
łożonej na zboczu góry. Czekał na nas gorący posiłek, wybór 
miejscowych serów i dzban wina. Czy można żądać czegoś 
więcej?

Wykłady rozpoczęły się następnego dnia. W tematyce 
prelekcji można wyróżnić kilka osi tematycznych, wokół któ-
rych grupowały się prezentacje. Jedną z nich są „profesjonal-
ne”, automatyczne stacje w rodzaju CILBO (Canary Islands 
Double Station Meteor Project) czy AMOS (All-Sky Meteor 
Orbit System), powstałe z grantów, afiliowane przy obser-
watoriach i prowadzone przez zawodowych astronomów. 
Używany jest w nich sprzęt foto lub wideo, częstokroć wspo-
magany wzmacniaczami światła. Cechują je znaczne ga-
baryty i złożona konstrukcja, pozwalająca na autonomiczne 
działanie przez wiele dni, bez bezpośredniego dozoru. Stacje 
takie są sytuowane często w dość egzotycznych miejscach, 
jak Hawaje czy Teneryfa, gdzie liczba pogodnych nocy jest 
duża. Dodatkowo możliwe jest zdalne zbieranie danych. 
W tym segmencie widać dążność do pokrycia takimi stacjami 
nowych rejonów nieba. Część z prezentowanych systemów 
działających na zasadzie współpracy dwóch kamer bazo-
wych, jest nastawiona na badanie bardzo słabych zjawisk. 
Ich celem jest wyznaczanie orbit meteorów z jakością da-
nych przekraczających znacznie to, co może oferować nawet 
rozległa sieć kamer niskiej rozdzielczości. Inne natomiast to 
patrole all-sky nastawione na bolidy (bardzo jasne zjawiska) 
i dostarczenie informacji o spadku — a więc umożliwiają 
ewentualne odnalezienie meteorytu. 

Wciąż rozrastają się i są planowane nowe sieci bardziej 
konserwatywne, jak zakładana właśnie sieć francuska FRI-
PON (Fireball Recovery and Inter-Planetary Observation 
Network) czy rumuńska ROAN (Romanian Allsky Network). 

Meteory w LHC

Prezentacja automatycznej stacji bolidowej. Fot. Mariusz Wiśniewski

Przez długie lata „Cyrqlarz” był czasopismem wydawanym przez Pracownię Komet i Meteorów, głównym źródłem 
nowości, efemeryd i artykułów z dziedziny obserwacji meteorów, w czasach gdy nie istniał jeszcze internet, a podsta-
wą komunikacji były papierowe listy. „Cyrqlarz” wydawany był od początku istnienia PKiM to jest od 1987 r. Do roku 
1993 ukazało się około 60 numerów, w tym czasie „Cyrqlarz” przyjął formę dwumiesięcznika i ukazywał się w for-
mie papierowej jeszcze do około 2006 roku. Powstało też kilka wydań elektronicznych a łączna liczba wydanych 
numerów przekroczyła 200. Archiwalne wydania (od nr 61) można pobrać ze strony http://ftp.pkim.org/cyrqlarz/
pdf. Chcąc sięgnąć do większej liczby czytelników zdecydowaliśmy się na stworzenie działu meteorowego w „Ura-
nii”, działu nawiązującego do tradycji „Cyrqlarza”. Na łamach najstarszego polskiego czasopisma astronomicznego 
postaramy się przybliżyć tajemnice jednej z najbardziej fascynujących dziedzin astronomii. Nauka o meteorach jako 
jedna z nielicznych rozciąga się gdzieś na pograniczu astronomii miłośniczej i astronomii profesjonalnej. Każdy może 
znaleźć tu swoje własne miejsce. 
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ta resztka materii, która uformowała obserwowalny Wszech-
świat i nas w konsekwencji? Odpowiedź tę mogą dać ciężkie 
cząstki zawierające kwark denny (b) — i na ich detekcję jest 
nastawiony ten instrument. Aczkolwiek badane cząstki są nie 
to nawet, że niewidoczne, co niewyobrażalne — to maszyne-
ria do ich liczenia jest ogromna. Olbrzymie suwnice o nośno-
ści kilkudziesięciu ton pozwalają rozsunąć poszczególne ele-
menty detektora, kiedy coś trzeba poprawić. Środkiem niego 
idzie połyskliwa rura w kolorze miedzi. Cząstki rozpędzone 
do 99 przecinek i wiele, wiele dziewiątek procent prędkości 
światła biorą już całą dostarczaną elektromagnesami energię 
na przyrost masy relatywistycznej, jako że przyspieszyć już 
nie mogą, a E=mc2 musi być zachowane. Czterocentymetro-
wej szerokości paczki protonów krążą po 27-kilometrowym 
tunelu w przeciwbieżnych wiązkach. Separacja paczek to 10 
cm. Podobno te dwie wiązki mają energię dwóch pędzących 
naprzeciw siebie pociągów TGV.

W obszarze detektora LHCb przeciwbieżne wiązki, do-
tąd podróżujące w osobnych rurach próżniowych, wlatują 
do jednej i są jedynie rozdzielane elektromagnetycznie. Po 
osiągnięciu odpowiedniej prędkości wiązki są kierowane na 
siebie i zderzają się ze sobą. Pojęcie wiązki jest w pewnym 
sensie nadużyciem, gdyż w zasadzie w rurze znajduje się 
wysoka próżnia, porównywalna do tej z przestrzeni między-
galaktycznej. Jedynie około 20 protonów z danej paczki ma 
szansę się zderzyć. Produkty tych zderzeń rejestruje detektor. 
Wyszliśmy z pieczary nieco oszołomieni gradem doznań i po-
dawanych liczb. Cóż dodać. 1700 km i byliśmy w Warszawie. 

Tegoroczna „International Meteor Conference” po raz ko-
lejny pokazała, iż astronomia meteorowa jest w pełni profe-
sjonalną dziedziną nauki. Prace badawcze i sprzęt wykorzy-
stywany do obserwacji z roku na rok stają się coraz bardziej 
zaawansowane. Wielu uczonych włącza się w rozwój wiedzy 
w tym kierunku. Ciekawe, co przyniesie kolejne spotkanie, 
które już pod koniec sierpnia odbędzie się w Austrii.

Maciej Maciejewski

CYRQLARZ No 209

Inną grupą wykładów były te poświęcone „robocie papier-
kowej”, czyli obliczeniom prowadzonym na zebranym już ma-
teriale. Generalnie większość tych prezentacji odnosiła się 
do przeczesywania baz danych w poszukiwaniu czegoś, co 
można by uznać za nowy rój.

Prezentacje ekipy PKiM
Nasza ekipa opowiedziała o wyprawie na Camelopar-

dalidy. Jak wiemy, przewidywania Jeremiego Vaubaillon 
były bardzo zachęcające, w związku z czym PFN udał się 
do Kanady, jako że tam były najlepsze warunki, biorąc pod 
uwagę strefę czasową i wysokość radiantu. Niestety szumne 
zapowiedzi okazały się nieco przesadzone i pokłosie nauko-
we wyprawy, przynajmniej jeśli chodzi o Camelopardalidy, 
jest dość skromne. Na swojej prezentacji Jeremie kilka razy 
powtarzał shame on me odnośnie tych przewidywań. Tym 
niemniej relacja z wyprawy bardzo się podobała, a szcze-
gólnie logo, jakie na wyprawę wyszykował Paweł Zaręba 
(uznane za najlepsze logo IMC 2014). Tym bardziej że dru-
ga prezentacja naszej ekipy dotyczyła grantu, jaki pracownia 
PKiM otrzymała na swoją działalność. Muszę przyznać, że 
poczułem się bardzo komfortowo i europejsko, kiedy cała 
sala dosłownie jęknęła z zachwytu i pewnie z zazdrości, kie-
dy Przemek Żołądek podał do wiadomości sumę grantu. Jęk 
był autentycznie słyszalny.

Wycieczka do CERN-u
Nieoficjalnym gwoździem programu była wycieczka do 

CERN-u. Co ciekawe, instytucję tę zwiedza się za darmo 
i wszędzie można robić zdjęcia. CERN zarządza „perłą in-
strumentów współczesnej fizyki” — Wielkim Zderzaczem 
Hadronów, czyli LHC. Maszyna odtwarza warunki panują-
ce zaraz po Wielkim Wybuchu, obecnie we Wszechświecie 
niespotykane (poza dramatycznymi wydarzeniami w rodzaju 
kollapsu gwiazdy). Dwa lata temu potwierdzono w LHC osta-
tecznie obserwację bozonu Higgsa, „świętego Graala mo-
delu standardowego” — cząstki przewidzianej w roku 1964. 
Sam Higgs w tymże 2013 r. otrzymał Nobla za jej przewi-
dzenie. Obecnie LHC jest przystosowywany do osiągnięcia 
jeszcze większej energii, a jednym z najciekawszych bada-
nych zagadnień jest natura ciemnej materii — chyba obecnie 
największa niewiadoma astronomii (wraz z ciemną energią).

Nasza wycieczka została podzielona i skierowana do róż-
nych miejsc LHC. Ja pojechałem do detektora LHCb. Żeby 
dostać się do CERN-u, musieliśmy kilkaset metrów wjechać 
do Szwajcarii — aby dostać się do detektora LHCb pojecha-
liśmy kawałek dalej i wyjechaliśmy w innym miejscu z po-
wrotem do Francji. Jechaliśmy coraz węższą drogą okoloną 
ornym polem, zasypaną piaskiem tak, że wyglądała na grun-
tową — i dojechaliśmy do czegoś, co wyglądało na raczej 
starą hurtownię niż na ósmy cud eksperymentalnej fizyki. 
Mieliśmy szczęście, bo w LHC nie prowadzono akurat ekspe-
rymentu, nie krążyła wiązka generująca „na zakrętach” nie-
bezpieczne promieniowanie synchrotronowe — można więc 
było zjechać do komory detektora, znajdującego się 100 m 
pod ziemią. Zjazd w grupach 10-osobowych jest okupiony 
przejściem przez klatkę, w której normalnie, aby przejść, 
trzeba zostać zweryfikowanym przez skaner tęczówki. 
W związku z tym personel CERN-u nie musi nosić żadnych 
legitymacji czy kart dostępu — nam na tę okazję wydano jed-
norazowo zakodowane tokeny.

Znaleźliśmy się w pieczarze wielkiej jak katedra Notre 
Dame w Paryżu, wentylowanej stale kilometrami sześcien-
nymi świeżego powietrza. Detektor LHCb (b od beauty) ma 
za zadanie pomóc rozwiązać następujący dylemat: skoro 
ułamek sekundy po Wielkim Wybuchu powstały równe ilości 
materii i antymaterii — to dlaczego po ich anihilacji została Autor przy nieużywanym już detektorze DELPHI. Fot. Maciej Maciejewski
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Polska Sieć Bolidowa
Początki

W nocy z 20 na 21 lutego 2004 r. w podwarszawskim ob-
serwatorium w Ostrowiku pojawiło się kilka osób z Pracowni 
Komet i Meteorów (PKiM). Była piękna pogoda. Piotr Kę-
dzierski wystawił na taras zestaw kilku aparatów na klisze 
fotograficzne z kręcącym się nad nimi wiatrakiem. Rozwią-
zanie takie pozwala ustalić prędkość przelatujących me-
teorów. Po kilkunastu ekspozycjach coś się popsuło. Filmy 
z aparatów zostały wyjęte, by wywołać je przy najbliższej 
okazji. Szybko się okazało, że Przemek Żołądek, obserwując 
z Nowego Dworu Mazowieckiego, właśnie tej nocy zobaczył 
pięknego bolida o jasności –10 mag. Piotrek wywołał filmy 
i naszym oczom ukazał się wspaniały zapis zjawiska. Datę 
20 lutego 2004 r. uznajemy za symboliczny początek działa-
nia Polskiej Sieci Bolidowej (Polish Fireball Network, PFN). 
Zjawisku nadano nazwę „Bolid Łaskarzew”.

Rejestracja bolidu Łaskarzew nie była przypadkowa. Pra-
ce nad stworzeniem sieci kamer obserwujących niebo nad 
Polską zostały rozpoczęte kilka lat wcześniej, ale dopiero ten 
sukces dał impuls do szybszego działania. Rok później sieć 
PFN składała się ze stacji z kamerami wideo w Ostrowiku 
(OAUW), Złotokłosie (Karol Fietkiewicz), Poznaniu (Mirosław 
Krasnowski), Krakowie (Maciej Kwinta), Telatynie (Konrad 
Szaruga), Nowej Iwicznej (Paweł Turek), Lublinie (Łukasz 
i Tomek Kowalscy), Toruniu (Tomasz Fajfer) i Zielonej Gó-
rze (IAUZ). Sieć wideo uzu-
pełniały analogowe zestawy 
fotograficzne obsługiwane 
przez grupę z Radzynia Pod-
laskiego (Darek Dorosz, Ania 
i Mariusz Lemiecha) oraz 
cyfrowe obsługiwane przez 
Przemka Żołądka i Arkadiu-
sza Olecha. 

Na kolejnego wielkiego 
bolida przyszło nam pocze-
kać do 3 kwietnia 2005 r. 
W dobę po śmierci Jana 
Pawła II, o godzinie 21.05 
UT, nad południową Polską 
pojawił się bolid o jasności 
–10,5 mag. Niesamowite 
było to, że pomimo znacz-

nych odległości między stacjami udało się go zarejestrować 
przez aż pięć kamer, techniką wideo w Krakowie, Lublinie 
i Zielonej Górze oraz fotograficznie w Nowym Dworze Ma-
zowieckim i Chełmie). Materiał uzyskany przez obserwato-
rów był tak wysokiej jakości, że pozwolił na wykonanie do-
głębnej analizy i opublikowanie jej w renomowanym Earth, 
Moon and Planets. Bolid został nazwany „Krzeszowice”, 
od miejscowości nad którą według naszych obliczeń uzyskał 
największą jasność. W ten sposób narodziła się tradycja, 
by, jeśli to możliwe, nazwy bolidów PFN wybierać spośród 
miejscowości o nazwie najtrudniejszej do wymówienia, np. 
„Kościerzyna” czy „Brześć”. 

Cele projektu
Obserwacje meteorów dają nam okazję do podglądania 

tego, czego nie jesteśmy w stanie dostrzec nawet przez wiel-
kie teleskopy — drobną materię w Układzie Słonecznym. 
Dzięki badaniu aktywności meteorów na niebie możemy 
poznać strumienie meteoroidów wypełniające Układ Sło-
neczny, badać ich ewolucję, pochodzenie, charakterystyki 
dynamiczne, skład chemiczny, rozkład masy i gęstości. 

Główny cel projektu PFN to przede wszystkim wyznacza-
nie trajektorii przelotów meteoroidów oraz ich orbit. Aby do-
konać obliczeń, niezbędne jest zaobserwowanie tego same-
go zjawiska z wielu miejsc na zasadzie triangulacji. Jedynym 
sposobem, by to osiągnąć, jest wspólne działanie w ramach 
sieci PFN. Im więcej kamer uchwyci to samo zjawisko, tym 
pewniejszy jest wynik obliczeń. Na podstawie obserwacji 
PFN powstaje baza danych z informacjami o zjawiskach 
zarejestrowanych przez nasze kamery. Pozwala to na ana-
lizowanie aktywności i struktury radiantów poszczególnych 
rojów meteorów, a czasem na odkrycie nowych.

Zjawiska meteoru, czyli świecenia atmosfery pod wpły-
wem bardzo szybko przelatujących meteoroidów, wystę-
pują zwykle na wysokości około 100 km. Najciekawsze są 
jednak te, które mają szansę zakończyć się lądowaniem, 
czyli spadkiem meteorytu. By do tego doszło, obiekt musi 
być odpowiednio duży i poruszać się z niewielką prędko-
ścią. W przeciwnym wypadku wypali się całkowicie, zanim 
do nas doleci. W historii sieci PFN odnotowaliśmy kilka zja-
wisk, które miały szansę na dotarcie do powierzchni Ziemi, 
lecz do tej pory nie udało się ich odnaleźć. Należy podkre-
ślić, że podstawą działania PFN jest dobro nauki. Wszelkie 
ewentualne znaleziska zostaną poddane wnikliwej analizie, 
a wyniki opublikowane w renomowanych czasopismach. 

Bolid Łaskarzew z 20 lutego 2004 r.

Bolid Krzeszowice z 3 kwietnia 2005 r. zarejestrowany w Chełmie i w Nowym Dworze Mazowieckim



53Urania1/2015

CYRQLARZ No 209

Znalezienie meteorytu można porównać jedynie z misją ko-
smiczną badającą bezpośrednio materię kosmiczną lub do-
starczającą próbki na Ziemię. W tym przypadku nie musimy 
nigdzie lecieć, to materia z Kosmosu trafia wprost w nasze 
ręce. 

Aktualny stan Polskiej Sieci Bolidowej
Trzonem PFN są kamery wideo, takie same, jakie stosu-

je się w telewizji przemysłowej do monitorowania terenu czy 
budynków. Dzięki sporej czułości umożliwiają rejestrację ty-
sięcy meteorów rocznie. Dzięki niskiej cenie są bardzo efek-
tywnym narzędziem do patrolowania nieba. 

W ciągu 11 lat działania PFN dopracowaliśmy sposób funk-
cjonowania sieci. Niezbędnym elementem projektu są obser-
watorzy. Bez rzeszy amatorów i zawodowców opiekujących 
się stacjami PFN nie byłoby danych do analizy. Niewątpliwą 
zaletą obserwacji wideo jest fakt, że odbywają się całkowi-
cie automatycznie. Obserwatorzy przeglądają wyniki obser-
wacji, usuwają błędne detekcje, wstępnie przetwarzają dane 
i wysyłają je do dalszej analizy. Dane z całej sieci PFN są 
zbierane na serwerze umieszczonym w Narodowym Centrum 
Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. Osoby odpowiedzial-
ne za analizowanie danych przeglądają materiały przysłane 
przez obserwatorów i na ich podstawie obliczają trajektorie 
lotu i orbity zarejestrowanych meteorów. W przypadku najja-
śniejszych zjawisk sprawdza się, czy nie doszło do spadku 
meteorytu. Gdy podejrzenia się potwierdzają, na miejsce jest 
wysyłana ekipa poszukiwawcza. Wyniki analiz i obliczeń są 
prezentowane następnie w czasopismach naukowych i popu-
larnonaukowych oraz podczas wykładów i pokazów. 

Stacje oraz kamery w Polskiej Sieci Bolidowej są numero-
wane. Oznaczenia te wprowadzają porządek i ułatwiają zbie-
ranie i analizowanie danych. Najnowszą uruchomioną stacją 
obsługiwaną przez Tomasza Suchodolskiego była PFN57 
Krotoszyn. Pracuje w niej kamera oznaczona numerem 
PAV70. Zgodnie z najnowszym zestawieniem danych zgro-
madzonych przez PFN w 2014 r. pracowało 55 kamer w 28 
stacjach, rejestrując aż 44298 meteorów, co przekłada się na 
ponad 2TB surowych danych. Udało się wstępnie policzyć 
7295 trajektorii lotu i orbit, po jakich meteoroidy poruszały 
się przed wejściem w atmosferę. Niektóre zjawiska zostały 
zarejestrowane równocześnie przez kilkanaście kamer, co 
zwiększa dokładność wyznaczonych parametrów. 

Zaproszenie do współpracy
W związku z ciągłym roz-

wojem projektu PFN poszuku-
jemy chętnych do współpracy. 
Potrzebujemy chętnych do 
prowadzenia obserwacji, anali-
zowania danych i poszukiwania 
meteorytów. Osoby zaintere-
sowane prowadzeniem obser-
wacji na wstępie otrzymują po-
radę, jaki sprzęt należy kupić, 
by otrzymać wydajną kamerę 
przy najniższej cenie. Warto się 
stosować do tych wskazówek, 
gdyż pozornie niewiele gorszy 
i tańszy sprzęt od zalecanego 
może drastycznie pogorszyć 
wyniki uzyskiwane przez kame-
ry. Zestaw do obserwacji to oko-
ło tysiąca złotych. W przypadku 
braku własnych środków istnieje 
możliwość włączenia się do pro-
jektu, korzystając ze sprzętu na-

leżącego do PFN. Wypożyczający musi jednak zobowiązać się 
do niezwłocznego zamontowania stacji, prowadzenia ciągłych 
obserwacji oraz regularnego przesyłania danych. W przeciw-
nym przypadku sprzęt jest przekazywany kolejnej sobie. 

Jeśli nie mamy możliwości prowadzenia obserwacji 
z miejsca zamieszkania, jest możliwe kontrolowanie stacji 
zdalnie, o ile jest dostępne połączenie internetowe. Możliwa 
jest również sytuacja udostępnienia kamery zamontowanej 
u siebie innemu obserwatorowi, by mógł ją zdalnie obsługi-
wać. Stacja pozostawiona sama sobie również będzie pro-
wadzić automatyczne obserwacje, ale dostęp do danych 
będzie utrudniony. 

Więcej szczegółów dotyczących PFN ukaże się w kolej-
nych numerach „Uranii”. Zachęcamy do odwiedzenia strony 
projektu www.pkim.org. Wszystkich chętnych do współpra-
cy z Polską Siecią Bolidową prosimy o kontakt na adres 
pkim@pkim.org.

Mariusz Wiśniewski

Trajektorie meteorów zarejestrowanych przez PFN w 2014 r. Żółte kre-
ski przedstawiają meteory. Zielone linie wskazują, przez które kamery 
zostały zaobserwowane. Większość kamer PFN znajduje się w połu-
dniowo-wschodniej Polsce, stąd większa koncentracja rejestrowanych 
zjawisk w tamtym rejonie

Pozycje radiantów meteorów zarejestrowanych przez PFN w 2014 r. Każda kropka oznacza jedno zjawisko. 
Kolor reprezentuje prędkość meteoru. Najwolniejsze zostały oznaczone na niebiesko i mają pochodzenie 
planetoidalne, zielone mają średnie prędkości, najszybsze oznaczono kolorem fioletowym i przyleciały do 
nas z krańców Układu Słonecznego jak komety. Roje meteorów takie jak Perseidy, Orionidy czy Taurydy 
widoczne są jako skupiska punktów o podobnych prędkościach
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Młodzi badacze pod patronatem Uranii

Odkryj nam swój Wszechświat na OMSA 
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Kącik olimpijczyka

LVIII Olimpiada Astronomiczna — drugi etap już za nami!
Wielkimi krokami zbliżają się zawody finałowe LVIII Olimpiady 
Astronomicznej. Znamy już listę uczniów zakwalifikowanych do 
finałowych rozgrywek, które odbędą się w dniach 5–8 marca 
w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Jest o co walczyć, najlepsza 
piątka ma bowiem szansę wyjechać na zawody międzynarodowe, 
które w tym roku odbywają się w Indonezji (www.ioaa2015.org).

Poniżej przedstawiamy szkice rozwiązań zadań tegorocznego 
drugiego etapu, udostępnione przez Komitet Główny Olimpiady 
Astronomicznej.

Zadanie 1
Dwie gwiazdy obiegają wspólny środek masy z okresem P = 71,91 
lat. Gwiazda o masie M1 = 2,83 M


 obiega środek masy po okręgu 

o promieniu r1 =17,33 AU. Z dokładnością do 0,01 masy Słońca, 
oblicz masę drugiej gwiazdy (M2).

Odległość między składnikami tej gwiazdy podwójnej wynosi:
a = r1 + r2  (1)

gdzie a oraz r2 są nieznane.
Na podstawie III uogólnionego prawa Keplera można zapisać:

a
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Dzieląc stronami to równanie przez analogiczne, dla układu 
Słońce-Ziemia, otrzymamy:

a3 = (M1 + M2)P
2

przy czym a jest teraz wyrażone w jednostkach astronomicz-
nych, masy M1 i M2 — w masach Słońca, a okres obiegu P — 
w latach gwiazdowych.

Na podstawie definicji środka masy układu, mamy: 
M1·r1 = M2·r2  (3)

Należy rozwiązać układ trzech równań: (1), (2) i (3) z trzema 
niewiadomymi: a, r2 i M2. 

Z (1) wynika, że: r2 = a – r1. Po uwzględnieniu (3) można więc 
zapisać:
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Po podstawieniu tej zależności do (2), otrzymamy ostatecznie: 
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Jest to równanie z jedną niewiadomą (szukaną masą M2), ale 
trzeciego stopnia. Wielomian trzeciego stopnia musi mieć co naj-
mniej jedno rozwiązanie rzeczywiste. Rozpatrując tylko rozwią-
zania poprawne fizyczne, powinno istnieć tylko jedno rozwiąza-
nie: rzeczywiste i dodatnie. Można próbować znaleźć je metodą 
iteracji (patrz wskazówka):  xn+1 = f(xn).
Oznaczając M2 przez x, równanie (4) można zapisać jako:
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Dla wartości wyjściowych, np:  x = 10 M

 czy x = 1 M


, iteracja 

przebiega następująco:
x0 = 10,0000 x0 = 1,0000
x1 = 5,4923 x1 = 2,4532
…  …
x9 = 3,3898 x9 = 3,3889
x10 = 3,3894 x10 = 3,3891
x11 = 3,3892 x11 = 3,3891

Jak widać, wystarcza niespełna dziesięć prostych kroków itera-
cyjnych wykonanych z pomocą kalkulatora, by iteracja dała koń-
cowy wynik z wymaganą dokładnością: 

M2 = 3,39 M

.

Niewiadomą x można było też znaleźć innymi sposobami, np. 
metodą prób i błędów lub graficznie.

Zadanie 2
W połowie czerwca zaobserwowano, że pewna duża plama, znaj-
dująca się na szerokości heliograficznej B = 15°, minęła centralny 
południk Słońca. Oblicz, ile czasu upłynęło do zaobserwowanego, 
kolejnego przejścia tej plamy przez centralny południk Słońca, 

rozumiany jako linia łącząca bieguny słoneczne i środek tarczy 
Słońca. Przyjmij, że prędkość kątową fotosfery można obliczyć za 
pomocą przybliżonego wzoru: 

ωB = 14,4 – 2,8·sin2B, w stopniach na dobę. 
Podaj wszystkie upraszczające założenia przyjęte w swoim roz-
wiązaniu.

Zadanie wymaga przeprowadzenia dyskusji, bowiem na inter-
wał czasu, między kolejnymi przejściami plamy przez centralny 
południk Słońca, wpływa szereg czynników. Nie wszystkie spo-
śród nich jesteśmy w stanie uwzględnić, głównie z powodu braku 
szczegółowych informacji.

Dokładność prowadzonych oszacowań jest narzucona przez 
podany w treści zadania wzór na prędkość kątową fotosfery — 
jest ona trzycyfrowa, więc obliczenia można prowadzić z dokład-
nością do czterech cyfr znaczących.

Prędkość kątowa fotosfery, na szerokości heliograficznej B 
=15°, wynosi: ωB = 14,21°/dobę, co odpowiada okresowi obrotu: 
Δt0 = 25,33 dnia. Wartość ta jest gwiazdowym okresem obiegu 
plamy wokół osi obrotu Słońca. Jednak by można było ten okres 
zaobserwować, potrzebne jest jakieś nierealne założenie, na 
przykład, że oś obrotu Słońca leży w płaszczyźnie ekliptyki, co 
jak wiadomo jest dalekie od prawdy. Można przyjąć założenia, 
że plama nie dryfuje po fotosferze i w istotny sposób nie zmienia 
swego kształtu.

Południk Słońca, w myśl podanej definicji, związany jest 
z ziemskim obserwatorem (w definicji występuje pojęcie środka 
tarczy słonecznej). Ponieważ obieg Ziemi wokół Słońca i obrót 
naszej gwiazdy odbywają się w tym samym kierunku, po przyję-
ciu założenia, że oś obrotu Słońca jest prostopadła do płaszczy-
zny ekliptyki, można obliczyć synodyczny okres obiegu plamy:
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jest prędkością kątową Ziemi na wokółsłonecznej orbicie koło-
wej, a T* jest rokiem gwiazdowym.

Wartość Δt1 jest pierwszym przybliżeniem szukanego inter-
wału czasu. Wynosi on prawie miesiąc, czyli trwa od połowy 
czerwca do połowy lipca. Zauważenie faktu, że na początku 
lipca Ziemia przechodzi przez aphelium swojej orbity, pozwala 
przeprowadzić dokładniejsze obliczenia. Ziemia jest wtedy naj-
dalej od Słońca i porusza się z najmniejszą prędkością liniową.  
Załóżmy teraz, że w pobliżu aphelium odległość Ziemia-Słońce 
(ra) i prędkość liniowa Ziemi (ua) są stałe i wynoszą odpowiednio:

ra = a(1 + eZ) = 1,521·1011 m
gdzie a = 1 AU, natomiast eZ jest mimośrodem orbity Ziemi,
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Wtedy prędkość kątowa Ziemi względem Słońca: 
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Prędkość va została tutaj policzona na podstawie tzw. całki 
energii (choć można obliczać ją na wiele innych sposobów), G 
jest stałą grawitacji, M — masą Słońca, natomiast m — masą 
Ziemi, pomijalną wobec masy Słońca.

Okres synodyczny plamy, przy takiej prędkości kątowej Zie-
mi, wyniesie:

∆t2
360

=
−

°

ω ωB a
 27,15 dnia.

Jest to drugie przybliżenie szukanego interwału czasu.

Można spróbować uwzględniać nachylenie osi obrotu Słoń-
ca do płaszczyzny ekliptyki. Z załączonych do treści zadań Wy-
branych stałych astronomicznych wiemy, że wynosi ono 82,75°, 
brak jest jednak informacji o położeniu (na początku lipca) biegu-
nów Słońca względem tarczy słonecznej. Bieguny mogą bowiem 
leżeć na tarczy wzdłuż linii prostopadłej do ekliptyki, mogą też 
znajdować się przy brzegach tarczy. Z wystarczającym przybli-
żeniem można przyjąć, wypisane wcześniej założenie, że oś 
obrotu Słońca jest prostopadła do ekliptyki. Wartość Δt2 można 
więc traktować jako końcową odpowiedź.
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rowana fenomenem wody. Zdaje się, 
że właśnie w tamtych czasach do świa-
domości ludzi przedzierały się odkrycia 
uczonych, pokazujące, jak wyjątkowa 
to substancja, tak ważna w procesie na-
rodzin i ewolucji cudu zwanego Życiem. 
Jak na razie znamy go tylko z jednego 
miejsca we Wszechświecie — wodnej 
planety Ziemia. 

Inny znaczący muzyczny obrazek 
z tej płyty zatytułowany „Panorphelia” 
kojarzy mi się ze złożonymi zjawiskami 
świetlnymi w atmosferze, powstającymi 
w wyniki interakcji światła słonecznego 
z mikroskopijnymi kryształkami lodu 

wodnego (kręgi parheliczne itp.). Nie 
znalazłem nigdzie wyjaśnienia tego ty-
tułu, ale intuicja każe mi iść w stronę 
światła — wszak to też podstawa życia.

I wreszcie moja ulubiona kompo-
zycja z tego albumu — „NGC 891”. 
Tytułowa galaktyka widziana jest z Zie-
mi „na sztorc”, w płaszczyźnie dysku, 
a astronomowie mówili o niej, że jest 
najbardziej podobna do naszej Dro-
gi Mlecznej i zawiera sporo pyłu, więc 
dlaczego by nie miała w niej istnieć ja-
kaś druga Ziemia? Pamiętajmy jednak, 
iż w latach 70. XX wieku nie mieliśmy 
jeszcze świadomości powszechne-
go występowania planet przy innych 
gwiazdach! Wręcz panowało przeko-
nanie, że większość gwiazd występuje 
w układach podwójnych i wielokrot-
nych, a układy planetarne jak nasz 
Układ Słoneczny mogą zaistnieć tylko 
w przypadku gwiazd pojedynczych i są 
raczej wyjątkiem niż regułą. Dopiero 
odkrycia z ostatnich dwóch dekad dia-
metralnie zmieniły ten obraz. 

Zmiana kosmicznego adresu Edgara
Astronomia i muzyka

Jako ciekawostkę wspomnę jeszcze 
tylko, że płyta „Aqua” była nagrywana 
w nowatorskim systemie tzw. sztucznej 
głowy zapewniającym niesamowite wra-
żenia przestrzennego dźwięku w słu-
chawkach stereo. Po prostu wykorzy-
stano fizjologiczne właściwości naszych 
dwojga uszu pozwalające identyfikować 
dźwięki w trójwymiarowej przestrze-
ni. W dzisiejszych czasach to norma, 
o czym wiedzą użytkownicy komputero-
wych zestawów nagłaśniających. Żeby 
mieć wrażenie położenia źródła dźwię-
ku wyżej, niżej, bliżej czy dalej, wystar-
czy zestaw dwóch głośników.

Po „Wodzie” E. Froese wydał jesz-
cze kilka albumów solowych, jednak 
kosmicznych klimatów faktycznie 
w nich było jak na lekarstwo. Zgodne 
z powszechnie panującymi trendami 
— fascynacja Kosmosem malała wraz 
z zanikiem programu Apollo i spowsze-
dnieniem różnorakich misji kosmicz-
nych. 

Nowa fala kosmicznych odniesień 
w muzyce Edgara pojawiła się wraz 
z gwałtownym rozwojem misji marsjań-
skich przygotowujących grunt pod przy-
szłe lądowanie Człowieka na Czerwonej 
Planecie (album „Mars Polaris”) i roz-
wojem funkcji Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Fantastyczne obrazy Ziemi 
widzianej z orbity nie mogą pozostać 
obojętne, bez wpływu na wyobraźnię 
muzyczną człowieka, dla którego związ-
ki Nieba i Ziemi były bardzo ważne. 

Przywołam tu tylko dwa obrazy. 
Pierwszy to udział zespołu Tangerine 
Dream w wydarzeniu „Starmus” w 2009 
roku, podczas którego zagrali wspólnie 
z astronomem-gitarzystą legendarne-
go zespołu Queen Brianem Mayem. 
Jeden z utworów poświecili obecnemu 
tam kosmonaucie Leonowowi. 

Drugi właśnie zagościł w moim od-
twarzaczu DVD. To koncert z 2007 r. 
w Berlinie zatytułowany „One Night In 
Space”. Pomimo zachęcająco brzmią-
cego tytułu, długo nie mogłem zdecy-
dować się na zakup tego wydawnic-
twa. Jakoś zniechęcał mnie repertuar 
koncertu, w którym bardzo brakowało 
utworów z pozaziemskimi odniesie-
niami. W końcu pomogła atrakcyjna 
przecena w zaprzyjaźnionym sklepie. 
Rozczarowanie okazało się dość miłe. 
Całość spektaklu okraszona jest wspa-
niałymi wizualizacjami obiektów ko-
smicznych, a przede wszystkim filmami 
nakręconymi z pokładu ISS. Polecam!

Jacek Drążkowski

Gdy pisałem w poprzednim 
tekście (A gwiazdy lśnią da-
lej…, „Urania” 6/2014) o no-
wych przedsięwzięciach 

Edgara Froese i jego zespołu Tangeri-
ne Dream, byłem pełen dobrych myśli 
o niespodziankach, jakie nam sprawią 
w 2015 roku. Wielkie gwiazdy znane 
astronomom mają jednak to do siebie, 
że jasno rozbłyskują nie tylko w czasie 
narodzin, ale też umierając… Czymże 
jednak jest to, co nazywamy śmiercią 
gwiazdy? Często to tylko przemiana, 
w wyniku której powstaje też gwiazda, 
tylko inaczej już nazywana: biały karzeł, 
gwiazda neutronowa, pulsar, gwiazda 
Plancka. Co więcej, z rozrzuconych 
w przestrzeń pyłów powstaną kiedyś 
nowe gwiazdy. Edgar Froese o śmierci 
ponoć rzekł, iż to tylko zmiana kosmicz-
nego adresu. Właśnie zmienił Swój ad-
res 20 stycznia br.

Pozostała po nim imponująca spu-
ścizna — ponad setka wydanych płyt 
z jego kompozycjami. Dla nas, miłośni-
ków astronomii, ważna o tyle, że nie-
jednokrotnie inspirowanymi obrazami 
Kosmosu i jakże często wykorzystywa-
nymi do ich muzycznej ilustracji.

Najbardziej kosmiczny okres twór-
czości zespołu Tangerine Dream, któ-
rego Edgar Froese był niewątpliwym 
liderem od samego początku, to działal-
ność we wczesnych latach siedemdzie-
siątych. Stworzone w tym okresie albu-
my „Alpha Centauri”, „Zeit” i „Athem” 
stały się przysłowiowymi filarami rodzą-
cego się wówczas nurtu „kosmische 
musik”. Ponoć bezpośrednim bodźcem 
do poszukiwań i eksploracji nowych 
przestrzeni dźwiękowych było osobiste 
spotkanie Edgara z Salvadorem Dali! 

Odejście od grania niepokojącej, ta-
jemniczej, czasami mrocznej muzyki, 
w drugiej połowie lat 70. wielu fanów 
zespołu przypisywało (jako zarzut!) 
właśnie Edgarowi Froese. Jednak tak 
niespokojna dusza artysty nie mogła 
tkwić wiecznie w okowach tych samych 
fraz. Czy słuszne jest stwierdzenie, iż to 
tylko jego koledzy byli rzecznikami ko-
smicznego grania? Popatrzmy na solo-
we dokonania lidera „Mandarynkowego 
Snu”.

Pierwszą w pełni autorską płytą 
Edgara Froese była wydana w 1974 r. 
„Aqua”. Dzięki szkolnemu koledze ma-
jącemu rodzinę na Zachodzie dość 
szybko znalazła się w mojej winylowej 
kolekcji. Jedną stronę czarnego krążka 
wypełniała tytułowa kompozycja inspi-
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Sto lat temu, w listopadzie 1915 r., Albert Einstein 
przedstawił ostateczną wersję „równań pola” opi-
sujących ogólną teorię względności. Teoria Einstei- 
na urzeka pokolenia fizyków i matematyków swym 

olśniewającym geometrycznym pięknem. Wzbudza podziw 
klerków głębią fizycznych, a nawet filozoficznych, implika-
cji. Przyniosła i wciąż przynosi niezwykłe odkrycia. Niektó-
re spowodowały zasadnicze zmiany w fizyce, astrofizyce 
i kosmologii oraz stały się częścią kulturalnej świadomości 
naszej generacji. Dość wspomnieć czarne dziury, które za-
władnęły wyobraźnią mas. Główna idea teorii zawarta jest 
w genialnej myśli Einsteina:

Grawitacja nie jest siłą działającą w przestrzeni,  
ale efektem zakrzywienia czasoprzestrzeni.  

Zakrzywienie wywołane jest obecnością materii.

Wielu już przybliżało tę myśl „bez matematyki”, niektórzy 
z ogromnym sukcesem. Tego nigdy dość, bowiem każde 
przypomnienie myśli Einsteina może prowadzić do nowych 
dygresji i wątków. Na to liczą czytelnicy takich przypomnień.

Ja zacznę jednak zupełnie standardowo, od omówienia 
dobrze znanej einsteinowskiej „zasady równoważności”, 
która głosi, że w małym obszarze czasoprzestrzeni nie da 
się odróżnić efektu działania grawitacji od efektu działania 
przyśpieszenia. Einstein sformułował ją w roku 1911, gdy 
przez kilkanaście miesięcy pracował jako profesor na Uni-
wersytecie Karola w Pradze. Zasadę wyjaśnia jego słynny 
„eksperyment myślowy” przedstawiony na rysunku* poniżej. 
W kosmicznej pustce, daleko od grawitujących ciał, ekspe-
rymentatorka w jednostajnie przyśpieszonej rakiecie stwier-
dza, że wypuszczona z jej ręki kula spada na podłogę ru-
chem jednostajnie przyśpieszonym. Nie ma w tym niczego 
niezwykłego: przyśpieszony ruch kuli względem podłogi ra-
kiety jest po prostu wynikiem względności ruchu, obrazem 
ruchu podłogi względem kuli. Choć grawitacja jest więc tutaj 
tylko „pozorna”, zdumiewa realizmem.

Jeśli bowiem dobrać przyśpieszenie rakiety tak, aby 
było równe przyśpieszeniu grawitacyjnemu na powierzchni 
planety, to eksperymentatorki w rakiecie i w laboratorium 
uzyskają takie same wyniki pomiarów. W szczególności 
stwierdzą, że wszystkie ciała spadają z tym samym przy-
śpieszeniem. Jest oczywiste, iż tor promienia światła w ra-
kiecie będzie się zakrzywiał względem jej ścian z powodu 

złożenia skończonej i stałej prędkości światła z niestałą 
prędkością rakiety. Stosując zasadę równoważności, Ein-
stein wyprowadził stąd wniosek, że w polu grawitacyjnym 
tor światła także powinien się zakrzywiać! Potwierdzone 
obserwacyjnie w roku 1919 przez Sir Arthura Eddingtona, 
grawitacyjne zakrzywienie torów światła jest dziś rutynowo 
obecne w pracy astrofizyków: moi warszawscy koledzy, na 
przykład, wykorzystują je w słynnym programie OGLE, sto-
sując metodę mikrosoczewkowania, zaproponowaną przez 
Bohdana Paczyńskiego w roku 1968.

Swobodnie spadające ciała są „nieruchome” względem 
swobodnie spadającej windy, bowiem poruszają się z tą 
samą co winda prędkością. Zatem grawitacja w windzie 
znika — upuszczona kula nie spada na podłogę. Wywoła-
nie w rakiecie i usunięcie w windzie efektu grawitacji jest 
możliwe, dlatego że „wszystkie ciała spadają w polu gra-
witacyjnym tak samo, z tym samym przyśpieszeniem”. Jak 
wiadomo, pierwszy odkrył ten fakt Galileusz w roku 1589. 
Odkrycie Galileusza wymaga jednak pewnego uściślenia, 
co zilustrowane jest na drugim rysunku, gdzie badania prze-
prowadza sześć uczonych, w każdym z trzech eksperymen-
tów upuszczając nie jedną, ale dwie kule.

W rakiecie tory kul są równoległe, ale w laboratorium 
i w windzie tak nie jest, ponieważ tam każda kula spada 
w kierunku środka planety; trajektorie kul są zbieżne, kule 
się do siebie zbliżają. Na rysunku efekt ten jest świadomie 
ogromnie przesadzony. Choć w praktyce prawie niezauwa-
żalny, jest fundamentalny dla zrozumienia istoty grawitacji 
jako krzywizny czasoprzestrzeni. O tym opowiada mój fe-
lieton.

Intuicje dotyczące krzywizny biorą się z porównywania 
„krzywego” z „prostym”. Aby zrozumieć, co jest krzywe, naj-
pierw wiedzieć trzeba, co jest proste. Zacznę od pytania, 
co to jest „linia prosta”. Na dwuwymiarowej płaszczyźnie 
prosta… to prosta, linia, z której odcinków budujemy trój-
kąty i wieloboki. Ale jak ogólnie zdefiniować linię prostą 
na dowolnej zakrzywionej powierzchni, na przykład na po-
wierzchni kuli?

Mogę sobie wyobrazić, że po liniach na dwuwymiaro-
wych powierzchniach jeżdżą małe samochodziki. Jeśli linia 
nigdzie nie zakręca, to nie trzeba kręcić kierownicą. Samo-
chodzik podróżujący wzdłuż nieskręcającej linii ma więc 
zawsze przednie koła ustawione prosto. Takie nigdzie nie-

Gdzie uczonych sześć… 
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skręcające linie nazywamy geodezyjnymi. Na płaszczyźnie, 
geodezyjne są zwyczajnie liniami prostymi. Geodezyjne na 
kuli są kołami wielkimi. To nie tylko południki i równik, ale 
także „ortodromy”, po których latają samoloty przez Atlan-

tyk, aby zminimalizować długość lotu. Geodezyjne bowiem 
są nie tylko najprostsze, ale także na każdej powierzchni 
najkrótsze. Geodezyjna to jest właśnie wzorzec „prostego”.

Kwadrat po lewej na rysunku powyżej wyjaśnia, że „krzy-
wizna” niebieskiej linii manifestuje się jej odstępstwem к 
od czerwonej linii geodezyjnej. Samochodzik na czerwo-
nej geodezyjnej ma koła ustawione prosto, samochodzik 
na niebieskiej linii ma koła skręcone (w prawo). „Promień 
krzywizny” R, zdefiniowany jako promień purpurowego koła 
najściślej do niebieskiej linii stycznego, jest odwrotnością 
krzywizny, R = 1/к. Geodezyjne mają zerową krzywiznę 
к = 0 i nieskończenie wielki promień krzywizny, R = ¥.

W trójwymiarowej przestrzeni dwuwy-
miarowe powierzchnie są na ogół zakrzy-
wione w obu wymiarach, co odpowiada 
dwóm „głównym” promieniom krzywizny 
Rmax, Rmin. Za ich pomocą definiuje się 
„krzywiznę Gaussa” powierzchni, k =  
±1/(RminRmax). Ta jedna liczba wystar-
cza do scharakteryzowania wewnętrz-
nej krzywizny powierzchni w ustalonym 
punkcie. Jeśli centra krzywizny (ozna-
czone dużą czerwoną i niebieską krop-
ką) są po tej samej stronie powierzchni, 
krzywizna Gaussa jest dodatnia (wybie-
ramy znak plus), jeśli po przeciwnych, 
krzywizna jest ujemna (wybieramy znak 
minus).

Rozwinięcie zakrzywionej powierzch-
ni walca, przedstawione na rysunku 
obok, pokazuje, że jej wewnętrzna geo-
metria jest taka sama, jak geometria 

płaszczyzny: walec ma zatem zerową krzywiznę Gaus-
sa, k = 0. Dowodzi także, iż geodezyjnymi na walcu są 
linie śrubowe — czarna linia śrubowa na walcu staje się 
po rozwinięciu linią prostą na płaszczyźnie. Także niebie-
skie poziome koła na walcu są liniami geodezyjnymi, gdyż 
po rozwinięciu stają się liniami prostymi na płaszczyźnie. 
Dokonując pełnego obiegu walca wzdłuż takiego koła geo-
dezyjnego, można zmierzyć jego obwód L. Obwód koła 
podzielony przez 2π daje promień zewnętrznej krzywizny 
walca, równy Rmin = L/2π.

Powierzchni kuli nie da się rozłożyć płasko na płaszczyź-
nie: jak pokazuje rysunek, jest jej wyraźnie „za mało”. Po-
wierzchnie, których jest „za mało”, mają dodatnią krzywiznę 
Gaussa. Powierzchnie, których jest „za dużo”, by je rozło-
żyć na płaszczyźnie, mają ujemną krzywiznę. Powierzch-
nie, których jest „dokładnie ile trzeba”, aby je rozłożyć na 
płaszczyźnie, jak pokazana na rysunku powierzchnia wal-
ca, mają zerową krzywiznę Gaussa.

O tym, czy powierzchnia jest zakrzywiona, możemy się 
przekonać, badając „dewiację geodezyjnych”. Rozpatrzmy 
dwie bliskie geodezyjne przecięte trzecią. Jeśli kąty prze-
cięcia są proste, to geodezyjne będziemy uważać za niby-
-równoległe. Na płaszczyźnie niby-równoległe geodezyjne 
są po prostu równoległymi prostymi i wszędzie pozostają 
w stałej od siebie odległości. Łatwo się przekonać, że doty-
czy to również wszystkich bliskich niby-równoległych geo-
dezyjnych na powierzchni walca, zarówno śrubowych, jak 
kołowych. W takim przypadku mówimy o „zerowej dewiacji 
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geodezyjnych”. Na kuli wszystkie bliskie południki są niby-
-równoległe, ponieważ wszystkie przecinają się z równikiem 
pod kątem prostym. Gdy oddalamy się od równika, południ-
ki zbliżają się do siebie i w końcu przecinają na biegunie: 
dewiacja geodezyjnych na kuli jest niezerowa.

Niech po bliskich, niby-równoległych geodezyjnych (za-
kropkowane południki na rysunku) poruszają się z prędko-
ścią v0 małe samochodziki. Niech odległość między nimi 
wynosi (w pewnej chwili) l. Odległość ta zmniejsza się coraz 
szybciej, gdy samochodziki zbliżają się do bieguna. Jeśli 
geodezyjni podróżnicy byliby przekonani, że podróżują 
po płaszczyźnie, to znaczy byliby nieświadomi niezerowej 
krzywizny powierzchni, po której podróżują, zinterpretowali-
by (błędnie!) przybliżanie się samochodzików jako działanie 
„siły grawitacji”.

W rozpatrywanym przypadku nietrudno wyliczyć dewia-
cję geodezyjnych, to znaczy przyśpieszenie, z jakim zmniej-
sza się odległość między samochodzikami:

a = –(v0
2/R) (l /R) = –v0

2kl = –(v0
2/l) (l 2k). 

Tutaj R jest promieniem kuli a k = 1/R2 jej gaussowską 
krzywizną. Wprowadźmy „naturalną skalę przyśpieszenia” 
a0 = v0

2/l i „naturalną skalę krzywizny”, k0 = 1/l 2. Będziemy 
teraz mogli napisać równanie dewiacji geodezyjnej w po-
staci, (a/a0) = –(k/k0). Dla tych, którzy wiedzą o oscylatorze 
harmonicznym jeszcze jedna uwaga: napiszmy a = l̈ i prze-
piszmy równanie dewiacji w postaci równania oscylatora,

 ̈l + w2l  = 0;   w2 ≡ v0
2/R 2.

Zatem krzywizna jest przeskalowaną częstością oscyla-
tora, k = w2/v0

2 (okresem tego „oscylatora” jest czas obiegu 

samochodu wokół kuli, T = 2πR/v0).
Z równania dewiacji geodezyjnych wynika, że przeskalo-

wane przyśpieszenie równe jest przeskalowanej krzywiźnie 
powierzchni:

a/a0 = –k/k0 

Morał: jeśli nie wiesz o krzywiźnie,  
błędnie sądzisz, że działa grawitacja.

Niezerowa dewiacja geodezyjnych jest zawsze skutkiem 
niezerowej krzywizny powierzchni. To samo dotyczy prze-
strzeni o dowolnej liczbie wymiarów oraz czasoprzestrzeni. 
Uzbrojone w tę wiedzę, sześć uczonych eksperymentatorek 

zinterpretuje wyniki swoich badań, opisanych na początku 
felietonu. W każdym przypadku (rakieta, laboratorium, win-
da) uczone sprawdzą, jak wiąże się dewiacja, czyli krzywi-
zna, z grawitacją.

W rakiecie, poruszającej się w pustej, niezakrzywionej 
czasoprzestrzeni bez grawitacji, bardzo daleko od grawi-
tujących ciał, tory spadających kul upuszczanych przez 
eksperymentatorki są równoległymi do siebie prostymi. 
Eksperymentatorki odczuwają działanie grawitacji, ale jest 
to grawitacja „pozorna”, wywołana kinematycznym efek-
tem przyśpieszenia rakiety. Zerowa dewiacja geodezyjnych 
dowodzi zerowej krzywizny czasoprzestrzeni a zatem nie-
obecności „prawdziwej” grawitacji. W laboratorium każda 
kula spada w kierunku środka planety, więc tory kul zbliżają 
się do siebie. Dewiacja geodezyjnych jest niezerowa, co do-
wodzi niezerowej krzywizny. W spadającej windzie grawita-
cja znika w tym sensie, że eksperymentatorki nie spadają 
na podłogę, ale kule przybliżają się do siebie, co świadczy 
o niezerowej dewiacji, niezerowej krzywiźnie i niezerowej 
prawdziwej grawitacji. Kule przybliżają się z przyśpiesze-
niem, które łatwo policzyć w teorii grawitacji Newtona, 
uwzględniając małą nierównoległość torów spadających 
kul,

a = –[(GM/R2) (l /R)] = –[(v0 
2/R) (l /R)].

Tutaj l  jest odległością między kulami, R promieniem pla-
nety, M jej masą, G stałą grawitacji a v0

2 = GM/R charakte-
rystyczną prędkością, którą wprowadziliśmy, aby pokazać 
analogię z przypadkiem geodezyjnych podróżników na kuli. 
Za skalę przyśpieszenia przyjmiemy teraz jednak nie a0 = 
v0

2/l , ale (a0) = c2/l , gdzie c oznacza prędkość światła. Hi-
poteza Einsteina, że przyśpieszenie wynika z krzywizny, 
pozwala na napisanie a/a0 = –k/k0, w pełnej analogii do 
omówionej wcześniej sytuacji geodezyjnych podróżników 
na kuli

Hipoteza Einsteina

[a]/(a0) = –[(GM/R2)(l /R)](l /c2) = a/a0 = –k/k0 = –l 2k.

Podobnie jak w przypadku bliskich południków na kuli, 
a/a0 = –k/k0 jest równaniem dewiacji geodezyjnej. Można 
z niego łatwo wyliczyć nieprzeskalowaną wartość krzywi-
zny,

k = (RG/R3) , gdzie RG = (GM/c2) = 

Powyższy wzór na krzywiznę słuszny jest na zewnątrz 
ciała, nie można go stosować we wnętrzu. Został wypro-
wadzony z zasad teorii Newtona, ale z dodaną hipotezą 
Einsteina (a/a0) = –(k/k0). Nie powinno więc dziwić, że wzór 
na krzywiznę w ogólnej teorii względności (na zewnątrz sfe-
rycznego ciała o masie M) jest taki sam. Wspomnę jeszcze 
na koniec dwa fakty wynikające z odwrotnej proporcjonal-
ności krzywizny do sześcianu promienia.

1° Sześcian promienia występuje w teorii Newtona 
w trzecim prawie Keplera, odkrytym w roku 1619. Napiszmy 
je w postaci GM/R3 = (2π)2/T 2. Po podzieleniu przez c2 daje 
to GM/(c2R3) = (2π)2/(c2T 2), a po uwzględnieniu, że w = 2π/T 
jest częstością orbitalną daje to związek krzywizny z czę-
stością, k = w2/c2; podobny, jak wcześniej wyprowadzony 
związek dla podróżników na kuli. Wielkość w jest „wertykal-
ną” (to znaczy w kierunku prostopadłym do promienia) czę-
stością epicykliczną. Z naszych rozważań wynika, iż winna 
być ona równa częstości orbitalnej. Tak rzeczywiście zgod-

(promień grawitacyjny: zależy  (tylko od masy, jest wygodną skalą) długości w polu grawitacyjnym).

{
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 * Wszystkie rysunki © 2015 Marek Abramowicz & Małgorzata Skrzypczyk-
-Świentrzak.

nie stwierdzają teorie Newtona i Einsteina w przypadku 
sferycznej symetrii: na prostopadłym do płaszczyzny orbity 
epicyklu częstość jest taka sama, jak na orbicie, więc „epi-
cykliczna” orbita jest także kołowa, tyle że nieco nachylona 
w stosunku do oryginalnej. Chwila zastanowienia wystar-
cza, aby zrozumieć, że jeśli krzywizna jest niezerowa, to nie 
ma żadnej symetrii, która wymuszałaby równość „radialnej” 
częstości epicyklicznej i częstości orbitalnej. Częstość na 
położonym w płaszczyźnie orbity epicyklu jest więc różna 
niż częstość orbitalna, zatem „epicykliczna” orbita nie jest 
zamkniętą elipsą (jak w teorii Newtona z k = 0), lecz elipsą 
precesującą: to krzywizna wywołuje efekt „precesji peryhe-
lium Merkurego” (przedyskutowałem to detalicznie w po-
przednim felietonie, „Urania” 1/2013).

2° Sześcian promienia występuje w wyrażeniu na ob-
jętość kuli V = (4/3)πR3, a jego odwrotność w wyrażeniu 
na gęstość masy r = M/V. Stąd oraz z E = Mc2 wynika, 
że krzywizna jest proporcjonalna do gęstości energii: k ~  
(πG/c4) (rc2). I to jest właśnie najważniejsze stwierdzenie 
teorii Einsteina: rozkład gęstości energii Tik określa krzywi-
znę czasoprzestrzeni Gik poprzez „równania pola Einsteina”,

Gik = 8 (πG/c4)Tik

Krzywizna i rozkład gęstości energii opisane są tu przez 
symetryczne „tensory”, czyli tablice (bazy danych) 4×4, 
o zawiłych, ale pięknych i głębokich własnościach symetrii, 
transformacji i skalowania, związanych z wieloma innymi 

symetriami w matematyce i fizyce. Finezja tych niezwykłych 
struktur i związków oszałamia, jest wręcz absurdalna w swej 
zdyscyplinowanej rozrzutności i w kryjących się w niej ta-
jemnicach na coraz głębszych poziomach. To wszystko 
stanowi o genialnej wielkości teorii Einsteina, co czasem 
budzi metafizyczne niepokoje jej niektórych wychowanków. 
Wszyscy adepci zmagają się na co dzień z jej równie absur-
dalną rachunkową zawiłością — do tego trzeba charakteru! 
Równania pola są skomplikowanym układem sprzężonych, 
nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych drugie-
go rzędu. Nie ma ogólnych metod rozwiązywania takich 
układów, więc ścisłe rozwiązania znane są tylko w szcze-
gólnych, bardzo prostych, przypadkach. Na szczęście te 
najprostsze rozwiązane przypadki to zewnętrzne pole gra-
witacyjne sferycznych ciał (czyli na przykład gwiazd) oraz 
czarnych dziur.

Niektórzy mówią, że w roku 1915 Einstein dokonał rewo-
lucji w nauce, obalając teorię grawitacji Newtona. Ja wolę 
powiedzieć, że Einstein zrozumiał, iż wszystkie głębokie 
prawdy o grawitacji i geometrii odkryte przez jego wielkich 
poprzedników dają się połączyć w spójny schemat oparty 
na nowym, rewolucyjnym, rozumieniu grawitacji jako krzy-
wizny czasoprzestrzeni.

Marek Abramowicz

� Wystrzelona w roku 2004 Rosetta po dziesięciu latach lotu dotarła do komety Czuriumowa-Gierasimienki. Jej tra-
jektoria wydaje się być niesłychanie zawiłą linią krzywą w przestrzeni i tak ją opisuje teoria Newtona. � Kropki, które 
pokazują położenie Rosetty w rocznych odstępach czasu nie są rozłożone równomiernie, ponieważ zgodnie z dru-
gim prawem Keplera, Rosetta porusza się wolniej daleko od Słońca. � Przestrzeń to rzeczywistość w ustalonym 
momencie czasu. W tak rozumianej „momentalnej przestrzeni” Rosetta znajduje się w jednym konkretnym punkcie, 
co odpowiada jednej czerwonej kropce na rysunku (cała trajektoria pokazana jest jedynie dla lepszej orientacji). 
� Katalog wszystkich momentalnych przestrzeni, od wystrzelenia Rosetty do jej rendez-vous z kometą. � Intuicyjna 
wizualizacja czasoprzestrzeni i trajektorii Rosetty. � W opisie teorii Newtona, trajektoria Rosetty jest zawiłą linią 
krzywą, w opisie teorii Einsteina trajektoria jest linią najprostszą z możliwych — geodezyjną.
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Dzięki temu nie wykasujemy przypadkiem całego aktualnego 
roku obserwacji Słońca jednym kliknięciem. Aby zainicjować 
rok bieżący postępujemy następująco:

Jeśli dane w okienkach personalnych są poprawne to klika-
my przycisk [zapisz obserwację], wówczas na dysku twardym 
zostanie utworzony plik miesiąca (np. kwiecień) „sos_04.txt”, 
w podfolderze danego roku np.: „SOLARIS/solaris/2010”. Edy-
tujemy ten plik:

Roman Kowalski
KWR
2015
Warszawa
ORBITA
0
0
0
0
0

Zaznaczamy od góry 5 wierszy …

Janusz Wiland
JWI
2010
Warszawa
MIKRON

kopiujemy i wklejamy na początku w pozostałe 11 plików  
„sos_mm.txt” w danym roku, gdzie mm to jest numer miesią-
ca. Pamiętamy, aby zastąpić naszymi danymi te, które są na 
początku istniejących plików. Nie wolno dodawać żadnych no-
wych wierszy ani kasować innych danych w tych plikach. Czyli 
kasujemy pięć pierwszych starych wierszy i kopiujemy w to 
miejsce naszych nowych 5 wierszy. Najłatwiej jest to wykonać 
w NOTATNIKU Windows, a po zamianie wierszy nie zapo-

mnijcie zapisać pliku na dysk po 
zmianach. Personalizacja pro-
gramu zakończona. Nasza stro-
na główna programu powinna 
wyglądać tak jak poniżej.

PRZYGOTOWANIE 
EKRANU DO RZUTOWANIA 
OBRAZU SŁOŃCA 
I PRZEPROWADZENIE 
OBSERWACJI

Ze strony http://sos.poa.com.
pl/index.php z działu /download/ 
pobieramy wzór szkicu do wyko-
nania obserwacji Słońca. Zakła-
damy go na ekran i nanosimy na 
tarczy grupy oraz plamy 

Znajdujące się w grupach. Są 
dwie techniki nanoszenia plam 
na szkic: albo nanosimy wszyst-
kie plamy w każdej grupie, albo 
nanosimy tylko grupy a ilość 
plam oraz typ grupy wpisujemy 

Zaczynamy przygodę z Solarisem
INSTALACJA PROGRAMU

Po ściągnięciu z sieci spakowanego programu w pliku so-
laris.exe wykonujemy wszystkie polecenia instalatora i rozpa-
kowujemy go na dysk twardy komputera. Sugerujemy, aby 
rozpakować program do folderu D:/SOLARIS. Należy rozpa-
kować wszystkie pliki z zachowaniem podfolderów. Praktycz-
nie program został zainstalowany. Ikona programu została 
utworzona na pulpicie.

PESRONALIZACJA PROGRAMU

Każdy miłośnik astronomii chętny do prowadzenia wła-
snych obserwacji Słońca powinien przesłać na adresy auto-
rów programu (na końcu instrukcji) namiary na siebie czyli:

imię, nazwisko, miejsce obserwacji, adres mailowy i numer 
telefonu.

Dane te będą używane wyłącznie w celu dostarczania ma-
teriałów pomocniczych do obserwacji i szybkiego kontaktu 
w wypadkach uzgadniania przesłanych wyników obserwacji.

Po przesłaniu maila rejestracyjnego użytkownikowi progra-
mu zostanie przydzielony trzyliterowy kod obserwatora, taki, 
który nie będzie występował jeszcze w bazie obserwatorów. 

Po otrzymaniu tego kodu będzie można przystąpić do per-
sonalizacji programu. 

Po uruchomieniu programu i przejściu do głównej strony 
programu wpisujemy w odpowiednie okienka: imię i nazwi-
sko, trzyliterowy kod obserwatora, nazwę miejsca obserwacji 
i nazwę sprzętu służącego do obserwacji. Po wpisaniu tych 
danych, w celu ich zapisania, wychodzimy z tej strony przyci-
skiem „OK.” i wchodzimy ponownie w „Obserwacje Słońca”. 

Następnie odznaczamy przycisk „[ ] WSP” tak, aby panel 
„Inicjacja plików w nowym roku” był widoczny. Po odblokowa-
niu blokady „[ ] blokada” będziemy mogli szybko zainicjować 
pliki z własnymi danymi dla lat od 2015 do 2020. Tylko aktu-
alny rok nie będzie możliwy do zainicjowania w ten sposób. 

Obserwator Słońca
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nad naszkicowaną grupą. W tabelce znajdującej się na na-
szym szkicu zapisujemy dane obserwacyjne:
Data — dzień i miesiąc obserwacji
UT — czas obserwacji w czasie uniwersalnym (w zimie odej-

mujemy 1 godzinę a w obowiązującym w Polsce cza-
sie letnim 2 godziny)

T — dokładność wykonania szkicu (bierzemy tutaj pod 
uwagę to czy zrobiliśmy to starannie czy warunki at-
mosferyczne przeszkadzały nam w dokładnym wyko-
naniu szkicu)

Q — widoczność (ten parametr zależny jest od warunków 
atmosferycznych i heliosferycznych panujących w da-
nym dniu: mdn.: turbulencja czyli ruch obrazu, widocz-
ność granulacji, wygląd tarczy Słońca.

Wi — wiatr
S — seeing
gN — ilość grup północnych
fN — ilość plam północnych
gS — ilość grup południowych
fS — ilość plam południowych
g — ogólna ilość grup
f — ogólna ilość plam
R — liczba Wolfa obliczana wzorem R= 10g+f
P — ilość półcieni z plamami
S — ilość plam bez półcienia

SN — plamotwórcza aktywność
Współrzędne — współrzędne geograficzne miejsca obser-

wacji
Średnica tarczy — Średnica naszej tarczy na szkicu

Zanim taki szkic znajdzie się w naszym programie musimy 
go odpowiednio przyszykować a więc dokonać obróbki w ja-
kimkolwiek programie graficznym.

Ja używam do tego celu darmowego programu IrfanViev 
lub Photofiltre.

Po otwarciu naszego szkicu w programie graficznym za-
znaczamy obszar tarczy powyżej liter N,S,W,E i klikamy u góry 
w belce obrazek na /przytnij/

Utworzony w ten sposób obrazek zapisujemy w rozdziel-
czości 520×520 pikseli.

Następnie nazywamy go wpisując najpierw rok, potem 
miesiąc, i na końcu dzień. Używając jako spacji podkreślnika. 
Nasz rysunek będzie się nazywał np tak 2012_03_12

Tak zapisany rysunek wklejamy do odpowiedniego w danej 
chwili roku w folderze /solaris/

Opracowali:
Janusz Wiland
Tadeusz Figiel

c.d.n.

Raport
Listopad – grudzień 2014

Obserwator Słońca

W listopadzie tylko kilka dni było słonecznych, które pozwalały na 
wykonanie obserwacji plam. Dla liczby Wolfa średnia R wyniosła 
66,4 wygenerowana z pośród 66 obserwacji a dla SN 59,6 wygene-
rowana z pośród 47 obserwacji.

Obserwatorzy:
Skorupski Piotr 3/3  
Bańkowski Janusz 12/7 
Nowak Agnieszka 2
Zwolińska Magdalena 1 

GrudzieńListopad

Bohusz Jerzy 1/1
Zagrodnik Jerzy 16/12  
Sidor Monika 11/8  
Figiel Tadeusz 3/5 
Jimenez Francisco 17/13

Niestety Grudzień również okazał się fatalny jeśli chodzi o wa-
runki pogodowe do przeprowadzenia obserwacji Plam na Słońcu. 
Nie mniej z pośród 43 obserwacji dla liczby Wolfa uzyskano średnią 
wynoszącą R = 71,72 a dla aktywności plamo-twórczej SN = 71,42
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Niebo nad Polską 
      kalendarz astronomiczny

Niebo w marcu i kwietniu 2015
Rozpatrywany w tym odcinku naszego kalendarza okres obejmuje ostatnie 

niespełna trzy tygodnie zimy i prawie sześć początkowych dni tegorocznej wiosny. 
Przez cały ten czas obserwujemy dalsze intensywne wydłużanie się dnia i skraca-
nie nocy. Z początkiem marca dzień w centrum Polski jest już o ponad trzy godziny 
dłuższy od najkrótszego dnia w roku. Przez cały marzec na krańcach północnych 
dzień ulega wydłużeniu o 2 h 16 min, zaś na południu o 1 h 53 min. W kwietniu 
dnia przybywa już nieznacznie wolniej, o kolejne 2 h i 8 min na północy Polski 
i o 1 h i 48 min. na południu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na północnej półkuli 
Ziemi, począwszy od jesiennej równonocy aż do wiosennej, im dalej od równika, 
tym dłuższe są dnie, a wraz z wkroczeniem Słońca w znak Barana — sytuacja ule-
ga odwróceniu. Nawet z końcem kwietnia różnica ta jest zauważalna: na północy 
dzień jest o 33 min dłuższy niż na południu, ale podczas letniego przesilenia będzie 
to już ponad godzina.

Równonoc wiosenna, czyli moment wkroczenia Słońca w znak Barana, rów-
noznaczny z początkiem astronomicznej wiosny na północnej półkuli naszej pla-
nety, przypada w tym roku 20 marca kwadrans przed północą. Tak więc pierwszy 
dzień kalendarzowej wiosny (21 marca) będzie równocześnie pierwszym dniem 
wiosny astronomicznej. Faktyczne wiosenne zrównanie długości dnia z długością 
nocy przypada jednak w naszych szerokościach geograficznych zawsze o około 2,5 
doby wcześniej (analogicznie jesienne zrównanie dnia z nocą ma faktycznie miej-
sce 2,5 doby po wejściu Słońca w znak Wagi). W tym roku dzień 18 marca będzie 
trwał dokładnie 12 h 00 min, poprzedzająca go noc 17/18 marca będzie jeszcze 
o minutę dłuższa, zaś następna, 18/19 marca potrwa już 11 h 58 min. Pierwszy 
dzień astronomicznej wiosny będzie trwał 12 h 13 min.

Na takie wydłużenie dnia składają się dwa czynniki. Pierwszy wynika ze spo-
sobu pomiaru długości dnia, nie względem środka słonecznej tarczy, lecz od mo-
mentu wychylenia się spod horyzontu pierwszego rąbka Słońca do zniknięcia 
ostatniego jego rąbka pod horyzontem, Drugim czynnikiem jest zjawisko refrakcji 
astronomicznej, polegające na załamaniu promieni świetlnych w grubej warstwie 
atmosfery, przez którą dociera do nas światło obiektów znajdujących się blisko ho-Wschody i zachody Słońca i planet

1 marca ok. godz. 1
16 marca ok. godz. 0

1 kwietnia ok. godz. 0*

16 kwietnia ok. godz. 23
1 maja ok. godz. 22

* od 29 marca czas letni (CEST)

Wygląd południowej strony 
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)
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ryzontu, powodujące pozorne wywyższanie obiektów, tym więk-
sze im są bliżej horyzontu. Wskutek refrakcji, gdy Słońce jest tuż 
pod horyzontem, my widzimy je (już lub jeszcze) tuż ponad linią 
horyzontu. Obydwa wymienione czynniki powodują, że w sumie 
dzień jest o 11–12 minut dłuższy, niżby wynikało to z czysto geo-
metrycznych rozważań.

Od wielu już lat, w ostatnią niedzielę marca zmieniamy czas 
na letni. W tym roku przypada to 29 marca, kiedy o godz. 2.00 
powinniśmy przestawić zegary i zegarki na godz. 3.00. W ten 
sposób na 7 miesięcy przechodzimy z czasu środkowoeuropej-
skiego (CET = Central European Time) na środkowoeuropejski 
letni (CEST = Central European Summer Time), czyli ze średnie-
go czasu słonecznego południka 15°E na czas południka 30°E. 
Zmiana czasu na letni powoduje przesunięcie o godzinę zarów-
no wschodu, jak i zachodu Słońca. Późniejszy z tego powodu 
zmierzch z każdym tygodniem przesuwa się na późniejszą godzi-
nę również wskutek wydłużania się dnia. Coraz krótsze przez to 
noce ograniczają obszar nieba dostępny do nocnych obserwacji.

Z początkiem marca, podczas nocy niewiele już dłuższych 
od dnia, mamy jeszcze szanse zobaczyć gwiazdozbiory wszyst-
kich czterech pór roku. Wprawdzie jesienne konstelacje Pegaza, 
Ryb i Wieloryba chowają się pod zachodni horyzont już krótko 
po zmierzchu, dłużej jednak pozostaną położone wyżej — Trój-
kąt, Baran i Andromeda. W tym samym czasie ponad południo-
wym horyzontem niebo wypełniają jasne gwiazdy konstelacji 
zimowych: Oriona, Byka, Woźnicy, Bliźniąt oraz Małego i Wiel-
kiego Psa, których najjaśniejsze gwiazdy układają się w kształt 
Zimowego Sześciokąta. Dla równowagi, po wschodniej stronie 
nieba są już pierwsze gwiazdozbiory wiosenne: Lew i gramoląca 
się spod horyzontu przez prawie 10 godzin Hydra — najdłuższy 
z wszystkich gwiazdozbiorów. Wieczorem nie zobaczymy już Trój-
kąta Letniego, chociaż najwyższe jego gwiazdy — Wega z Lutni 
i Deneb z Łabędzia będą wędrować przez całą noc nisko nad ho-

Jasności planet Położenia i wygląd planet

Galileuszowe
księżyce Jowisza
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ryzontem, nad ranem znów wznosząc się wysoko wraz z trzecią 
gwiazdą tej konfiguracji — Altairem z Orła.

Ale w kwietniowe noce gwiezdne widowisko jest już zauwa-
żalnie uboższe. Krótko po zmierzchu pod zachodni horyzont cho-
wają się już gwiazdozbiory zimowe, kolejno: Orion, Wielki Pies, 
Byk, Mały Pies, Bliźnięta i Woźnica. W tym samym czasie, na 3/4 
nieba, nisko nad horyzontem rozciąga się już wiosenna Hydra. 
Ponad Hydrą kolejne gwiazdozbiory wiosenne: niewielkie — Sek-
stans, Puchar i Kruk oraz okazałe konstelacje Lwa, Panny i Wo-
larza, których najjaśniejsze gwiazdy — Regulus, Spika i Arktur — 
błyszczą w wierzchołkach Trójkąta Wiosennego.

Około północy, gdy wiosenne gwiazdozbiory przenoszą się już 
na zachodnią połowę nieba, nad wschodnim horyzontem poja-
wia się Altair z Orła, ostatnia, najniższa gwiazda Trójkąta Letnie-
go, ozdabiającego wiosenne niebo letnim akcentem aż do świtu.

Na obszarze umownie nazywanym niebem wiosennym, roz-
ciągającym się pomiędzy, niejako granicznymi, konstelacjami 
Raka i Wagi, ciekawe są zwłaszcza trzy obiekty. Pierwszy z nich 
odnajdziemy w samym centrum Raka — to zawierająca około 
350 gwiazd otwarta gromada M44 Praesepe, znana też pod 
tradycyjnymi polskimi nazwami: Żłóbek. Pszczółki czy Ul. Do-
strzegalna gołym okiem, zajmuje obszar o rozmiarach trzykrot-
nie przewyższających kątową średnicę księżycowej tarczy. Z ko-
lei w południowej części gwiazdozbioru Panny, tuż przy granicy 
z Krukiem, usytuowana jest ciekawa galaktyka spiralna M104 
Sombrero, o słabo rozwiniętych ramionach i okazałym jądrze 
otoczonym charakterystycznym pierścieniem ciemnej materii, 
czym przypomina kształt popularnego w krajach Ameryki Ła-
cińskiej kapelusza. Do jej obserwacji jest konieczny już raczej 
amatorski teleskop, podobnie jak w przypadku kolejnego obiek-
tu, tym razem w Psach Gończych. Jest nim, oglądana od strony 
jej bieguna, galaktyka M51 Wir, o wyraźnej strukturze spiralnej, 
grawitacyjnie związana ze znacznie mniejszą galaktyką soczew-
kowatą NGC 5195, znajdującą się na końcu jednego z jej ramion.

Słońce
W marcu i kwietniu Słońce pokonuje 60,2° ekliptyki, wzno-

sząc się coraz wyżej od wschodnich rejonów Wodnika (20%), da-
lej wzdłuż gwiazdozbioru Ryb (61%), kończąc w Baranie (19%). 
W centrum Polski wysokość górowania Słońca w tym czasie 
systematycznie wzrasta, od 30,4° do 52,7°, tym samym maleje 
głębokość, na jaką nasza dzienna gwiazda zanurza się pod hory-
zont o północy — z końcem kwietnia to już tylko 23,1°. Pomiędzy 

styczniowym peryhelium a lipcowym aphelium Ziemi, nasza pla-
neta zwalnia prędkość swego ruchu po okołosłonecznej orbicie, 
dzięki czemu tegoroczna wiosna potrwa 92 dni 18 godz. i 43 
min, o blisko 4 doby dłużej od kończącej się zimy.

Gdy Słońce osiąga punkt równonocy wiosennej, tym samym 
na prawie 186,5 dni (wiosna + lato) zmienia swą deklinację  
z ujemnej na dodatnią, z czego wprost wynika większa niż jesie-
nią i zimą wysokość jego dziennej wędrówki po niebie.

 Księżyc
Coraz wyżej wędrujące na tle gwiazd Słońce, to odpowiednio 

niżej przypadające pełnie Księżyca, najwyższe podczas zimowe-
go przesilenia. Zatem zarówno podczas pełni 5 marca, bezpo-
średnio poprzedzającej równonoc, jak i pierwszej już wiosennej 
(4 kwietnia), Księżyc wznosi się na średnie wysokości. Ta druga, 
kwietniowa pełnia, jako jedyna w roku ma przypisaną jeszcze 
jedną rolę. To według niej, od blisko 1700 lat wyznaczana jest 
data Wielkiejnocy — jako pierwsza niedziela po pierwszej wiosen-
nej pełni Księżyca, co w tym roku wypada 8 kwietnia.

Najwyżej na tle gwiazd obserwujemy Księżyc, gdy (podobnie 
jak każdy inny obiekt) przechodzi przez punkt Raka, w naszych 
czasach umiejscowiony 0,15° na zachód od granicy konstelacji 
Byka i Bliźniąt. Będzie tak 26 marca wieczorem i nocą 22/23 
kwietnia (pod horyzontem), gdy tym samym Księżyc będzie osią-
gać maksymalną deklinację — niestety tylko niewiele ponad 18° 
ponad równikiem niebieskim. Na maksymalną wysokość musi-
my poczekać dokładnie 10 lat — wtedy deklinacja osiągnie po-
nad 28° i w centrum Polski Księżyc wznosić się będzie nawet na 
68° ponad południowy horyzont. 

Spośród 15 w marcu i kwietniu zbliżeń Księżyca z mijanymi 
systematycznie planetami, warto wspomnieć o kolejnych jego 
bliskich koniunkcjach z Uranem. Niestety, pierwsza z nich, 21 
marca (jakby na powitanie wiosny) nastąpi dobę po nowiu i po-
dobnie druga, nocą z 17 na 18 kwietnia, na dodatek najbliższa 
w całej tegorocznej „serii”, w odległości zaledwie 2,1’ — tylko 18 
godzin przed kolejnym nowiem. Czy jednak możemy liczyć na 
inne, już nie tak bliskie koniunkcje z pozostałymi planetami? 
Nie za bardzo, bo również pozostałe spotkania z jasnymi plane-
tami Księżyc zaplanował sobie tym razem albo za dnia, albo pod 
horyzontem. Wszystkie z trzech w tym czasie spotkań z Jowi-
szem będą miały miejsce na jasnym niebie lub pod horyzontem. 
Tylko pierwsze z nich, 3 marca o świcie i krótko po zachodzie 
Jowisza i Księżyca, będzie można jeszcze zobaczyć, np. 2 godzi-
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ny wcześniej, kilkanaście stopni ponad zachodnim horyzontem, 
przy niewiele większej odległości między obu obiektami. Niemal 
identyczny układ, tym razem Księżyca z Wenus, zobaczymy 22 
marca około 2 h przed koniunkcją, mającą miejsce już po ich 
zachodzie. 

Jednak ten niedosyt ciekawych zjawisk z udziałem naszego 
naturalnego satelity na pewno jest w stanie zrekompensować 
nam rzadkie zjawisko, czekające nas w ostatnim dniu tego-
rocznej zimy. Marcowy nów niemal zbiega się bowiem w czasie 
z osiągnięciem przez Księżyc jednego z dwóch węzłów (zstępują-
cego) jego okołoziemskiej orbity. Obydwa momenty rozbiegają 
się w czasie o niespełna 18 godzin, a to już doskonałe warunki 
do zaistnienia całkowitego zaćmienia Słońca.

Planety
Marcowo-kwietniowego nocnego nieba nie ozdabiają zbyt 

obficie jasne planety, co stanowi jedną z przyczyn braku szcze-
gólnie udanych spotkań Księżyca z nimi. W sumie jednak, w po-
równaniu z dwoma pierwszymi miesiącami roku, sytuacja jest 
podobna, bo w miejsce znikających z nieba jednych planet, inne 
stopniowo poprawiają swą widoczność. 

Z początkiem marca kończy się ostatni okres porannej wi-
doczności Merkurego, wprawdzie jeszcze bardzo jasnego, ale 
wschodzącego dopiero tuż przed świtem. Kolejna maksymalna 
elongacja Merkurego, skutkująca najlepszymi w tym roku warun-
kami jego obserwacji, przypada dopiero 5 maja, jednak już pod 
koniec kwietnia, jeszcze dwukrotnie jaśniejszy, będzie zachodził 
1,5–2 godziny po Słońcu.

Stale poprawiają się warunki widoczności Wenus w roli 
Gwiazdy Wieczornej. Na początku marca zachodząca niespełna 
3 h po Słońcu, z końcem kwietnia osiąga maksymalny czas wi-
doczności: 4 h i 5 min, a więc przez przynajmniej 3,5 godziny 
będziemy mogli oglądać Wenus na wieczornym niebie przełomu 
kwietnia i maja. 

Wciąż jeszcze można również odnaleźć wieczorami Marsa, 
bardzo powoli — w ciągu omawianych dwóch miesięcy zaledwie 
o pół godziny — skracającego czas swej widoczności, w końcu 
kwietnia zachodzącego jednak już niespełna 0,5 h po zmierzchu.

Jowisz, po styczniowej opozycji, na początku marca gości 
jeszcze na niebie przez całą noc, zachodząc dopiero o świcie, ale 
nawet z końcem kwietnia możemy go oglądać przez ponad 2/3 
nocy, górującego krótko przed zachodem Słońca. Jako drugą pod 
względem jasności planetę, po Wenus, bez trudu możemy obser-

Ważniejsze wydarzenia marca 2015
1 0.00 odległość Ziemia–Słońce: 0,9906 au
1 0.00 równanie czasu E = –12 min 28,6 s
1 1.00 data juliańska: JD 2 457 082,5
3 5.51 koniunkcja Księżyca 5,3°S z Jowiszem
4 19.45 b. bliska koniunkcja Wenus 5’N z Uranem
5 8.30 apogeum Księżyca, 406 385,9 km od Ziemi
5 19..05 pełnia  Księżyca
7 6.48 opozycja planetoidy (7) Iris, 1,576 au od Ziemi
7 22.05 Księżyc w węźle wstępującym, l = 189°47’

11 17.05 bliska koniunkcja Marsa 5’N z Uranem
12 9.48 koniunkcja Księżyca 2,2°N z Saturnem
12 19.34 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Ryb
13 18.48 ostatnia kwadra Księżyca
14 2.39 maksymalna deklinacja Księżyca, d = –18°15’
14 14.05 Saturn rozpoczyna ruch wsteczny
15 1.21 maks. szerokość ekliptyczna Księżyca, b = 5°17’N
16 13.39 Wenus wkracza do gwiazdozbioru Barana
18 9.48 koniunkcja Merkurego 1,5°S z Neptunem
19 0.44 koniunkcja Księżyca 3,5°N z Neptunem
19 2.27 koniunkcja Księżyca 5,0°N z Merkurym
19 20.37 perygeum Księżyca, 357 583,0 km od Ziemi
20 9.40 początek częściowego zaćmienia Słońca w Polsce
20 10.36 nów Księżyca
20 10.46 maks. faza całkowitego zaćmienia Słońca: 1,0446
20 12.10 koniec częściowego zaćmienia Słońca w Polsce
20 23.45 Słońce w punkcie Barana – początek astr. wiosny
21 3.18 Księżyc w węźle zstępującym, l = 9°45’
21 12.13 b. bliska koniunkcja Księżyca, 6,5’N z Uranem
21 23.50 bliska koniunkcja Księżyca, 56’S z Marsem
22 22.31 koniunkcja Księżyca 2,8°S z Wenus
26 15.31 maksymalna deklinacja Księżyca, d = +18°14’
27 8.43 pierwsza kwadra Księżyca
27 15.45 maks. szerokość ekliptyczna Księżyca, b = 5°17’S
29 2.00 zmiana czasu na 3.00 czasu letniego, CEST
30 4.51 Mars wkracza do gwiazdozbioru Barana
30 9.14 koniunkcja Księżyca 5,4°N z Jowiszem
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Typową sytuację mamy w omawianym okresie marca i kwiet-
nia. Dwa tygodnie po całkowitym zaćmieniu Słońca 20 marca, 
u nas obserwowanym jako częściowe, ale o największej od wie-
lu lat fazie, 4 kwietnia nastąpi, również całkowite, zaćmienie 
Księżyca, w Europie jednak w ogóle niewidoczne. O marcowym 
zaćmieniu Słońca szczegółowo piszemy w odrębnym artykule, 
ograniczmy się więc jedynie do kilku bliższych informacji o kwiet-
niowym zaćmieniu Księżyca.

Najsłabiej widoczna faza zaćmienia półcieniowego Księżyca 
rozpocznie się o godz. 11.01 naszego czasu, a również zejściem 
półcienia z księżycowej tarczy o 16.59 zakończy się całe zjawi-
sko. Wyraźniejsza faza zaćmienia częściowego rozpocznie się 
o godz. 12.16 a zakończy o 15.45. Natomiast ta najważniejsza 
faza — zaćmienie całkowite — potrwa tym razem niespełna 5 mi-
nut: od godziny 13.58 do 14.03, bo Księżyc zostanie przesłonięty 
przez brzegowe rejony ziemskiego cienia. Skutkiem tego, nawet 
podczas maksymalnej fazy zjawiska, północny brzeg Księżyca 
pozostanie dość jasny. 

Jak widać choćby po przedstawionym harmonogramie faz 
zaćmienia, ma ono miejsce w środku naszego dnia, gdy Księżyc 
w pełni przebywa głęboko pod naszym horyzontem. Dlatego też 
nie będzie w ogóle obserwowane w całej Europie i Afryce, a naj-
lepsze warunki widoczności będą na antypodach, zwłaszcza z ob-
szarów… Pacyfiku.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedno spośród licznych za-
kryć gwiazd przez Księżyc. W omawianym okresie brak jednak 
zakryć jaśniejszych gwiazd — z tym jednym jednak interesują-
cym wyjątkiem. Wieczorem 21 kwietnia, tuż przy południowym 
brzegu tarczy młodego, oświetlonego w 11% Księżyca, znajdzie 
się najjaśniejsza gwiazda zimowej konstelacji Byka, 1,9m Alde-
baran. Oglądany z terenu całej Polski Księżyc niemal otrze się 
o gwiazdę — w centrum kraju będzie to odległość zaledwie 2’. 
Ale na północno-wschodnim krańcu, w okolicach Suwałk, nastą-
pi nawet kilkuminutowe brzegowe zakrycie Aldebarana przez 
Księżyc. Jeśli nie uda nam się ta obserwacja zbliżenia obu obiek-
tów, w okresie od sierpnia do grudnia br. będziemy mieli jeszcze 
kilka szans, z zakryciem Aldebarana widocznym na znacznie 
większym obszarze.

Gwiazdy zmienne
Spośród kilku typów gwiazd o zmiennej w czasie jasności, róż-

niących się mechanizmem powstawania zmian, okresami i za-
kresami tych zmian, prezentujemy przykładowo trzech ich popu-

wować Jowisza nawet w pobliżu Księżyca w pełni. Mniej istotny 
jest więc fakt obniżenia się w omawianym okresie o 0,4 mag. 
blasku tego planetarnego olbrzyma. Wciąż również dogodny to 
czas na obserwacje czterech największych, galileuszowych, księ-
życów Jowisza.

Coraz bardziej zawojowuje wiosenne noce druga planeta ol-
brzym, Saturn, z początkiem marca wschodzący jeszcze po pół-
nocy, w końcu kwietnia już 4 godziny wcześniej, niespełna 2 h po 
zachodzie Słońca.

Dostępne jedynie ambitniejszym obserwatorom ostatnie 
dwie planety, Uran i Neptun na marcowo-kwietniowym niebie 
goszczą zbyt blisko Słońca — koniunkcja Urana ze Słońcem przy-
pada 6 kwietnia, a zaledwie dwa dni przed omawianym okre-
sem, 26 lutego miała miejsce koniunkcja Neptuna.

Zakrycia i zaćmienia
Porównywalne kątowe rozmiary Słońca i Księżyca na naszym 

niebie sprawiają, że co jakiś czas jest możliwe całkowite prze-
słonięcie tarczy słonecznej przez tarczę naszego naturalnego 
satelity. W zależności od aktualnej odległości Ziemi od Słońca, 
kątowa średnica naszej dziennej gwiazdy waha się w ciągu roku 
od 31,6’ w aphelium do 32,7’ w peryhelium. Analogicznie, ką-
towe rozmiary tarczy Księżyca, w zależności od jego położenia 
na orbicie okołoziemskiej, w cyklu 27,32-dniowym zmieniają 
się w granicach od 29,3’ w apogeum do 33,5’ w perygeum. Jak 
widać, nie w każdym przypadku Księżyc przewyższa rozmiarami 
Słońce, nie zawsze więc jest w stanie całkowicie przesłonić sło-
neczną tarczę — wówczas możemy mieć do czynienia z zaćmie-
niem obrączkowym.

Niezbędnym warunkiem zaistnienia czy to częściowego, 
czy też całkowitego (lub obrączkowego) zaćmienia Słońca jest 
jednak nów Księżyca przypadający w pobliżu jednego z dwóch 
węzłów księżycowych, a więc miejsc, w których wędrujący to 
powyżej, to poniżej ekliptyki Księżyc właśnie przekracza ją, gdy 
poruszające się właśnie po samej ekliptyce Słońce znajduje się 
akurat w pobliżu. Im bliżej mijają się oba obiekty, tym większa 
szansa na zaćmienie całkowite. Również przed lub po dwóch ty-
godniach, gdy Księżyc jest w pełni, odległość ta może być wystar-
czająco mała, by cień Ziemi, wytworzony przez przebywające po 
przeciwnej stronie Słońce, przesłonił księżycową tarczę, a więc 
by nastąpiło zaćmienie Księżyca. Zazwyczaj zaćmienia chodzą 
parami, niekiedy nawet zdarzają się serie trzech zaćmień, na 
przemian Słońca i Księżyca.
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larnych przedstawicieli, w tabelkach podając charakterystyczne 
momenty zmian ich jasności (maksima lub minima), przypada-
jące w porze ich widoczności na naszym niebie.

Algol (β Persei), gwiazda zmienna zaćmieniowa o okresie 2, 
8674 doby, układ podwójny, którego składniki — większy jaśniej-
szy i mniejszy ciemniejszy — obiegają wspólny środek masy, na 
przemian wzajemnie się przysłaniając. W głównym (głębszym) 
minimum jasność Algola spada z 2,1m do 3,4m; w tabelce zawar-
to momenty tych minimów:
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12,  4.53 17, 22.31  4,  4.26 24,  9.09
15,  1.42 20, 19.20  7,  1.15 27,  2.58

 9, 22.04 29, 23.47

Cefeida (klasyczna), gwiazda δ Cephei, to pulsujący gorący 
nadolbrzym, z okresem zmian 5,3663 doby, w zakresie od 3,5m 
do 4,4m; tabelka zawiera jej maksima:
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 3,  4.55 30,  1.57 15,  4.19 25, 21.54
13, 22.34

Mirydy — długokresowe gwiazdy zmienne, których proto-
typem jest Mira w Wielorybie (ο Ceti), to czerwone, pulsujące 
olbrzymy z okresami zmian powyżej 100 dni; tabelka zawiera 
maksima jasności kilkunastu z nich:
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 1,  R Oph 7,6m 22,  T Aqr 7,7m  8,  R Dra 7,6m

 1,  R Vir 6,9m 29,  R Peg 7,8m 10,  W Cet 7,6m

 2,  R Crv 7,5m 30,  U Ori 6,3m 12, RT Cyg 7,3m

17,  R And 6,9m 14,  R Aqr 6,5m

17,  S Vir 7,0m 22,  U Cyg 7,2m

21,  R LMi 7,1m 30,  T Cep 6,0m

Opracował Jan Desselberger

Ważniejsze wydarzenia kwietnia 2015
1 0.00 odległość Ziemia–Słońce: 0,999 au
1 0.00 równanie czasu E = –4 min 06,6 s
1 2.00 data juliańska: JD 2 457 113,5
1 15.01 apogeum Księżyca, 406 013,6 km od Ziemi
4 5.18 Księżyc w węźle wstępującym, l = 189°48’
4 10.10 Ziemia w średniej odległości od Słońca: 1,000 au
4 14.00 maks. faza całkowitego zaćmienia Księżyca: 1,0008
4 14.06 pełnia Księżyca
6 16.07 Uran w koniunkcji ze Słońcem
7 14.56 Wenus wkracza do gwiazdozbioru Byka
8 14.19 bliska koniunkcja Merkurego 28’S z Uranem
8 15.29 koniunkcja Księżyca 2,2°N z Saturnem

10 8.33 koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (0,8°S)
10 9.45 maksymalna deklinacja Księżyca, d = –18°15’
11 8.35 maks. szerokość ekliptyczna Księżyca, b = 5°17’N
11 ~20.00 Wenus w odległości 2,5°S od Plejad 
12 5.44 ostatnia kwadra Księżyca
15 12.51 koniunkcja Księżyca 3,5°N z Neptunem
17 5.48 perygeum Księżyca, 361 024,6 km od Ziemi
17 15.06 Księżyc w węźle wstępującym, l = 9°47’
18 2.35 b. bliska koniunkcja Księżyca 2’S z Uranem
18 20.57 nów Księżyca
19 8.34 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Barana
19 12.39 opoz. planetoidy (20) Massalia, 1,456 au od Ziemi
19 15.11 koniunkcja Księżyca 3,4°S z Merkurym
19 22.38 koniunkcja Księżyca 3,0°S z Marsem 
20 11.42 Słońce wstępuje w znak Byka (l = 30°)
21 21.52 koniunkcja Księżyca 6,6°S z Wenus
23 1.29 maksymalna deklinacja Księżyca, d = +18°17’
25 0.27 maks. szerokość ekliptyczna Księżyca, b = 5°07’S
26 1.55 pierwsza kwadra Księżyca 
26 17.03 koniunkcja Księżyca 5,3°S z Jowiszem
29 5.55 apogeum Księżyca, 405 082,9 km od Ziemi

Więcej informacji:

ALMANACH ASTRONOMICZNY  
TOMASZA ŚCIĘŻORA 
http://www.urania.edu.pl/almanach

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

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
5/2014: 1. KASJOPEA, 2. LITOGRAFIA, 3. STRASBOURG, 4. LEONIDY, 
5. FOTOMETRIA, 6. HIPPARCOS, 7. TIEDEMANN, 8. GALILEUSZ, 9. BRA-
NICKI, 10. PERIAPSIS, 11. MONTREAL, 12. LESZCZYŃSKI, 13. DUCHAMP, 
14. PAGACZEWSKI, 15. MERGENTALER, 16. FOTOGRAFIA. 
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. Na roz-
wiązania czekamy do końca kwietnia 2015  r. Osoby nie będące 
prenumeratorami „Uranii–PA” muszą dołączyć do  rozwiązania 
kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Prenume-
ratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną na adres:  
urania@urania.edu.pl. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi 
rozlosujemy dwie książki o tematyce astronomicznej.

W „Uranii–PA” nr 5/2014 zamieściliśmy krzyżówkę, której 
rozwiązaniem jest hasło ORBITA ELIPTYCZNA. 
Nagrody w postaci książek o tematyce astronomicznej 

wylosowali Piotr Duda z Brzeziej Łąki i Krzysztof Kowalczyk 
z Bogucina. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. Nowy program telewizyjny o astronomicznej tematyce
  2. Lokalizacja wrocławskiego koronografu
  3. Dla niego grawitacja była tylko zakrzywieniem 

czasoprzestrzeni
  4. Wynalazca koronografu
  5. Redaktor „Uranii” do czasu połączenia z „Postępami 

Astronomii” 
  6. W latach 60. tworzono radarową mapę jej powierzchni
  7. Na takich kartach przechowywano kiedyś dane 

astronomiczne
  8. Takie będzie u nas marcowe zaćmienie Słońca
  9. Jest i bolidowa
10. Lider Mandarynkowego Snu
11. „Stroi się” w plamy
12. Taki dysk otacza gwiazdę HL Tauri
13. Poleciał najdalej od 42 lat
14. Występuje również w atmosferze marsjańskiej
15. Prekursor widmowej klasyfikacji gwiazdowej
16. Misja do Plutona
17. Może być słoneczna
18. Pozorny dobowy ruch gwiazd utrwalony na zdjęciu

Wybory Miss Plamy Słonecznej 2014
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Zjawiska świetlne na niebie astrofotografia amatorska
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Kometa C/2014 E2 Jacques. Parametry: 
2014.08.26 00.14–00.55 CWE. Reflektor Newto-
na 205/907+MPCC+Nikon D300. Eksp.7×120 s, 
4×170 s. ISO 1600. Fot. Mariusz Świętnicki

Zorza polarna z 26 grudnia 2014 r., ok. godz. 21.00 sfotografowana 
w Parku Natury Zalewu Szczecińskiego Czarnocin (Canon 6D, EF 16-35 
4IS@16/4, ISO 1600, 30 s.). Fot. Robert Gudański

Złożone zjawisko świetlne (łuk okołozenitalny, krąg parheliczny, halo 22°, łuk styczny) zare-
jestrowała 29 listopada 2014 r. kamerka Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze (Uni-
wersytet Pedagogiczny w Krakowie). Niżej wykonane tamże 13 stycznia br. zdjęcie komety 
C/2014 Q2 Lovejoy. Źródło: www.as.up.krakow.pl
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