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To była zorza! Dobrze widoczna w całej Polsce od zmierzchu do północy, 
a nawet dłużej. Zawdzięczaliśmy ją bardzo silnej burzy magnetycznej klasy G4, 
wywołanej słonecznym rozbłyskiem z 15 marca. Dwa dni później strumień 
słonecznej plazmy uderzył prawie centralnie w Ziemię, dając wspaniałe 

widowisko świetlne na niebie. Księżyc akurat łaskawie zbliżał się do nowiu, by 20 marca 
uraczyć nas zaćmieniem Słońca. Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że oba 
zjawiska zostały porządnie obfotografowane i internet zalała wręcz gigabajtowa fala 
cyfrowych obrazów. Najciekawsze z tych, które trafiły do nas, prezentujemy wewnątrz 
numeru. Okładkę, już nie pierwszy raz, przyozdobiła praca Marka Nikodema – prezesa 
Pałucko-Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego „Lokalna Grupa” 
dysponującego nieźle wyposażonym Obserwatorium Astronomicznym w Niedźwiadach, 
na terenie Borów Tucholskich. Co najważniejsze, mają tam dość ciemne niebo! Niestety, 
coraz go mniej w naszym otoczeniu.

Gdy 15 lat temu wyprowadziłem się z centrum miasta na jego północny skraj, 
zorze polarne oglądałem, dosłownie nie wychodząc z domu. Najlepiej pamiętam ten 
pierwszy raz. Wyjątkowo położyłem się spać dość wcześnie. Po północy zbudził mnie 
dźwięk telefonu. To Andrzej Pilski dzwonił z Fromborka, pewny że jeszcze nie śpię, 
by powiadomić o widocznej zorzy. Po ciemku przeszedłem do kuchni, skąd okno 
wychodzi na północ i po chwili syciłem oczy barwnymi woalami świateł tańczących 
na czarnym nieboskłonie. 

Później jeszcze wiele razy widziałem zorzę, nie oddalając się zbytnio od miejsca 
zamieszkania. Bywały bardzo różne. Jedna była tak rozległa, ze połowa nieba świeciła 
czerwona poświatą. Innym razem w niebo strzelały pionowe słupy świetlne tak 
intensywne, że brałem je początkowo za długie światła reflektorów samochodowych. 
Tej ostatniej, marcowej, też nie brakowało zaskakujących efektów. Chociażby dziwny 
zorzowy jęzor totalnie oderwany od masywu zorzowego na zachód, obserwowany 
w bezpośrednim sąsiedztwie jaskrawo lśniącej Wenus. Wielu obserwatorów brało go 
początkowo za jakiś obłok czy dym i dopiero konfrontacja zdjęć w internecie wyjaśniła 
jego naturę. 

Nie wiem, jak Wy, Drodzy Czytelnicy, ale ja po raz pierwszy miałem uczucie przesytu 
tym zjawiskiem. Po paru godzinach chłodzenia się w plenerze, bez kanapek i termosu 
z ciepłą herbatą, zaklinałem ją, by sobie wreszcie odeszła. Ona jednak, jak na przekór, 
dopiero wtedy zaczęła pokazywać, co potrafi! Świetlne słupy zaczęły wręcz sięgać zenitu, 
a ściana wielobarwnego światła natarła dosłownie na mnie, otaczając z lewej i prawej. 
Mistyczne przeżycie! 

Gdy po północy zorzowe świecenie zaczęło wyraźnie czerwienieć i przygasać, 
skierowałem jeszcze aparat w przeciwną stronę, ku zorzy miejskiej, zdecydowanie 
jaśniejszej. Niech poniższe zdjęcia zaświadczą, iż mieszczuchom nie jest dane oglądanie 
zorzowego spektaklu oferowanego przez Naturę. Niestety, jak rozbuduje się strefa 
przemysłowa w moim mieście, to i mnie następnym razem samo wyjście z domu nie 
wystarczy. Oby tylko jakaś ostoja ciemnego nieba była wtedy w zasięgu!

Jacek Drążkowski
Lidzbark Warmiński, kwiecień 2015
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Dawno temu w…  
„Postępach Astronomii”

W AKTUALNYM NUMERZE

grudzień 2014 — styczeń 2015  6Kronika

12 Krzysztof Ziołkowski

Do Westy i Ceres
Trwająca ponad 7 lat misja DAWN ma za zadanie zbadanie planetoidy Westa 
i planety karłowatej Ceres, sukcesywnie przebywając po kilka miesięcy na 
orbitach wokół nich. Pierwsza część misji została zakończona pełnym sukce-
sem, obecnie czekamy na wyniki obserwacji Ceres. 

4

Michał Kusiak, Michał Żołnowski

C/2015 F2 POLONIA: Mamy kometę! 
Polacy odkrywają nową polską kometę, czwartą w powojennej historii 
i pierwszą amatorską od dziewięćdziesięciu lat! O drodze wiodącej to odkry-
cia piszą na łamach naszego pisma sami odkrywcy.

  8

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

24 Francis Oger, Yoko Oger

Flammarion, Metler  
i siostry szarytki 

Ks. Bonawentura Metler był jednym z pionierów polskiej astronomii amator-
skiej, twórcą największego w przedwojennej Polsce teleskopu. Archiwalne 
poszukiwania Autorów wykazują, że pasją do gwiazd zaraził go sam Camille 
Flammarion.

Początki „Postępów Astronomii”

(…) Po II wojnie światowej wychodziły w 
Polsce dwa wydawnictwa w języku polskim 
zakresowo w pewnym stopniu pokrewne 
„Postępom Astronomii”: „Sprawozdania 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego” 
i „Urania”. Ogromny wzrost ruchu 
miłośniczego i związany z tym stosunkowo 
duży nakład „Uranii” wykluczał z tego 
ostatniego czasopisma artykuły na wyższym 
technicznie poziomie. W wyniku braku 
czasopisma w typie „Postępów” istniał 
nacisk na „Uranię” w kierunku publikowania 
artykułów specjalnych, które dla szerokich rzesz 
miłośników astronomii były nieprzystępne. 
Z drugiej strony „Sprawozdania”, na skutek 
swojej nieperiodycznej formy, były mało 
rozpowszechnione, a poza tym — jak na 
to wskazuje już sam ich tytuł — były co 
do zakresu tematów dużo ciaśniejsze od 
„Postępów Astronomii”.
„Postępy Astronomii” wchłoną „Sprawozdania 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego” 
(które tym samym, z chwilą ukazania się 
„Postępów Astronomii”, przestają wychodzić), 
a ponadto odciążą „Uranię” z artykułów zbyt 
trudnych, czy zbyt specjalnych. Wydawnictwo 
typu „Postępów Astronomii” nie jest nowością 
ani w literaturze światowej ani w polskiej; w 
Związku Radzieckim wychodzą doskonałe 
„Uspiechy Astronomiczeskich Nauk”, w Polsce 
mamy na wysokim poziomie redagowane 
„Postępy Fizyki” (…)

Od Redakcji, „Postępy Astronomii”, Tom I, zeszyt 1, 
1953.

18 Jacek Kupras

Ambasadorzy  
WorldWideTelescope 

WWT to darmowe wirtualne planetarium stworzone w Microsoft Research. 
Ma inspirować do poznawania Wszechświata. Do zabawy z nim zachęca au-
tor, wytrawny propagator programu na różnego rodzaju warsztatach i pre-
zentacjach, które prowadzi od ponad trzech lat. 

30 Wiesław Krajewski

Meteoryty spod Koziorożca 
Dla miłośnika astronomii wyprawa na Czarny Ląd to nie tylko emocje odkry-
wania egzotycznego gwieździstego nieba, na którym wszystko jest inne. Są 
jeszcze atrakcje w postaci wielkich żelaznych gości z nieba — meteorytów. 

Wspomnienie: Ojciec olimpiady Dr Henryk Chrupała (1938–2015) 34

To była zorza!  
Było i zaćmienie

36

Zdjęcia zorzy z 17 marca i zaćmienia z 20 marca przysłane przez czytelników.
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NA OKŁADCE
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Zorza polarna z 17/18 marca br. sfotografowana 
przez Marka Nikodema w Obserwatorium Astro-
nomicznym w Niedźwiadach (godz. 00.06, eksp. 
13 s, ISO 1000, f=24 mm/2.8)
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GRUDZIEŃ 2014
3 XII — Japońska Agencja Kosmiczna JAXA wystrzeliła 
sondę Hayabusa 2, która latem 2018 r. dotrze do planetoidy 
1999 JU3, wszechstronnie ją zbada, pobierze próbki grun-
tu i dostarczy je na Ziemię. Pójdzie więc w ślady swej po-
przedniczki, również o nazwie Hayabusa (bez numeru), która 
w 2010 r. przywiozła próbki planetoidy (25143) Itokawa.

5 XII — Powodzeniem zakończył się pierwszy, 4,5-godzin-
ny lot kapsuły Orion, która w przyszłości będzie mogła wozić 
ludzi na Księżyc, planetoidy i Marsa. Był to lot testowy, więc 
tym razem na pokładzie były tylko instrumenty pomiarowe. 
(por. „Urania” 1/15 s. 40)

5 XII — W 2000 r. obiekt SDSS J0159+0033 wyglądał jak 
zwyczajny kwazar — galaktyka z masywną czarną dziurą 
w centrum, obficie karmioną materią spływającą na nią po-
przez dysk akrecyjny, jaśniejszy od całej reszty galaktyki. 
Jednak w ciągu następnych 10 lat blask SDSS J0159+0033 
osłabł 8,5-krotnie. Wyraźnie zmieniło się też jego widmo. 
Dziś bardziej przypomina typową galaktykę. Czy mamy tu 
pierwszy przypadek przejścia centralnej czarnej dziury kwa-
zara z fazy aktywnej do uśpionej? Skończyła się wyżerka? 
Tak gwałtownie?

8 XII — Kapituła konkursu Popularyzator Nauki 2014 przy-
znała wyróżnienie specjalne redakcji dwumiesięcznika „Ura-
nia – Postępy Astronomii”. Wyróżniona redakcja nie posiada 
się z dumy i radości. (por. „Urania” 6/14 s. 9)

9 XII — Opublikowano pierwszą mapę geologiczną planeto-
idy 4 Westa — efekt jej badań przez próbnik Dawn w latach 
2011–2012. Wynika z niej, że większość powierzchni Westy 
została ukształtowana przez 3 potężne uderzenia. Niestety, 
nie wiadomo kiedy one nastąpiły.

16 XII — W jednej z czterech przebadanych próbek grun-
tu marsjańskiego łazik Curiosity odkrył obecność substancji 
organicznych. Nie wiadomo jakich konkretnie. Nie musi to 
oznaczać, że na Marsie kiedykolwiek istniało życie. Związki 
organiczne mogły zostać tam zawleczone przez meteoryty.

16 XII — W końcu 2013 r. łazik Curiosity wyczuł 10-krotnie 
zwiększoną zawartość metanu w marsjańskim „powietrzu” 
wokół siebie. Po dwóch miesiącach sytuacja wróciła do nor-
my. Przyczyna tego zjawiska nie jest znana. Wiadomo tylko, 
że źródło metanu musiało być lokalne. Natychmiast poja-
wiły się sugestie, że wytworzyły go mikroby, jakoby żyjące 
pod powierzchnią Marsa. Ale spokojnie! Metan jest również 
wytwarzany w całkowicie niebiologicznych procesach. (por. 
„Urania” 1/15 s. 41).

16 XII — Łazik Curiosity zbadał próbkę marsjańskiej gliny, 
która powstała ok. 3 mld lat temu, gdy na powierzchni Marsa 
jeszcze były jeziora. Zmierzony został stosunek deuteru do 
wodoru, który okazał się 3-krotnie większy niż w ziemskiej 
wodzie. Ten sam stosunek w obecnej atmosferze Marsa jest 
6-krotnie większy niż na Ziemi. Co stąd wynika? Na razie tyl-
ko tyle, że woda uciekała z Marsa w przestrzeń kosmiczną 
przez długi czas.

18 XII — Wielce zasłużony w odkrywaniu planet pozasło-
necznych satelita Kepler półtora roku temu utracił zdolność 
precyzyjnego pozycjonowania, a wraz z nią możliwość wyko-
nywania swej misji. Uznano ją więc za zakończoną. Jednak 
właśnie okazało się, że choć trochę kulawy, Kepler wciąż jest 
w stanie znajdować nowe egzoplanety. Ogłoszono odkrycie 
pierwszej z nich: HIP 116454b jest super-Ziemią (R = 2,5 RZ, 

M = 12 MZ), obiegającą karła typu K w ciągu 9 dni. Czego 
jeszcze dokona Kepler w swoim „życiu po życiu”?

30 XII — Odkryto dwie pierwsze cefeidy znajdujące się po 
drugiej stronie centrum Galaktyki. Są bardzo blisko siebie 
i prawdopodobnie są bliźniaczkami, zrodzonymi w tej samej 
gromadzie otwartej (pomarańczowa kropka na rys. wyżej). 
Gwiazdy tego typu należą do najjaśniejszych (w sensie ja-
sności absolutnej) i w innych galaktykach widać je jak na dło-
ni, pięknie rysujące ramiona spiralne. Tymczasem w naszej 
własnej Galaktyce znaliśmy dotychczas tylko cefeidy z na-
szego sąsiedztwa (zielone kropki). Przyczyną jest pył mię-
dzygwiazdowy, zalegający w płaszczyźnie dysku galaktycz-
nego, nader chętnie pochłaniający światło widzialne i osła-
biający wizualny blask gwiazd. W przypadku nowo odkrytych, 
to osłabienie wynosi aż 32m.

STYCZEŃ 2015
5 I — Wykorzystując dane z satelity Kepler, wyznaczono 
okresy rotacji 30 chłodnych gwiazd w gromadzie otwartej 
NGC 6819. Dzięki temu zależność pomiędzy tempem wiro-
wania  gwiazdy o danej masie a jej wiekiem została prze-
testowana w zakresie wieku od 600 mln lat aż do 2,5 mld 
lat (bo taki właśnie jest wiek NGC 6819). Wykorzystując tę 
zależność, można z dokładnością do 10% wyznaczyć wiek 
dowolnej pojedynczej chłodnej gwiazdy, o ile tylko z obser-
wacji poznamy jej niepoczerwieniony kolor (o co nietrudno) 
i okres rotacji (co jest niełatwe, ale dla zaplamionych gwiazd 
możliwe).

7 I — Zmienność blasku kwazarów to nic niezwykłego. Ale 
właśnie odkryto kwazar, który zmienia się periodycznie. PG 
1302-102 od co najmniej 20 lat zmienia jasność z wyraźnym 
okresem ok. 5 lat. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia 
z dwiema supermasywnymi czarnymi dziurami. Jeśli owe 
5 lat to okres orbitalny, łączna masa obu czarnych dziur wy-
nosi ok. 280 mln mas Słońca i obiegają się one w odległo-
ści zaledwie 2000 au (0,01 pc).  Oznacza to, że lada chwila 
(czyli za 1 mln lat lub nawet wcześniej) dojdzie do zlania się 
obu potworów, przy czym wydzieli się energia równoważna 
100 mln supernowych.

9 I — Opublikowano kolejną porcję, tym razem 554 obiektów 
podejrzanych o to, że są planetami krążącymi wokół innych 
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gwiazd. To wynik analizy 4 lat pracy satelity Kepler. Tym sa-
mym liczba kandydatek na planety, odkrytych przez Keplera 
przekroczyła 4000, z czego ponad 1000 zostało już potwier-
dzonych. Spośród nich 8 to planety o rozmiarach podobnych 
do Ziemi, znajdujące się w ekosferach swoich gwiazd.

13 I — Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) osiągnęła maksimum  
blasku na poziomie 3,7 mag. Zdobiła nasze niebo przez cały 
styczeń i jeszcze dłużej (fot. wyżej). 

16 I — Po latach poszukiwań, krążący wokół Czerwonej Pla-
nety satelita Mars Reconnaissance Orbiter dostrzegł na jej po-
wierzchni małą, jasną plamkę. To brytyjski lądownik  Beagle 2. 
W grudniu 2003 r. dotarł do Marsa, wszedł w jego atmosferę 
i… nigdy się nie odezwał. Dzięki wykonanym ostatnio zdję-
ciom wiemy, że lądowanie nastąpiło poprawnie. Otworzyła się 
zewnętrzna pokrywa i częściowo rozwinęły baterie słonecz-
ne. Dopiero wtedy nastąpiła jakaś awaria. (fot.niżej). 

23 I — Opublikowano serię artykułów podsumowujących 
pierwsze miesiące badań komety 67P/Czuriumow-Gierasi-

mienko przez jej satelitę Rosetta. Najważniejsze wyniki:
1) Albedo wynosi tylko 6% (jest czarna jak mokry asfalt), a to 
dlatego, że na powierzchni nie ma wcale lodu — cała pokryta 
jest bogatymi w węgiel związkami organicznymi.
2) Średnia gęstość wynosi 0,47 g/cm3, a więc większość 
wnętrza to pustka.
3) Stosunek deuteru do wodoru jest 3-krotnie większy niż 
w ziemskich oceanach. Nie zbliża nas to do rozwiązania sta-
rej zagadki: skąd wzięła się woda na Ziemi?

25 I — Zmarł dr Henryk Chrupała, wieloletni dyrektor Planeta-
rium Śląskiego i spiritus movens Olimpiady Astronomicznej.

26 I — W ciągu jednej nocy przez pół nieba śmignęła plane-
toida 357439 (znana również jako 2004 BL86). Minęła Zie-
mię w odległości 1,2 mln km, czyli 3,1 razy dalej niż średnia 
odległość Ziemia — Księżyc. Takie i jeszcze bliższe przeloty 
skalnych okruchów zdarzają się dość często, ale tym razem 
to nie był ułomek. 2004 BL86 ma średnicę 325 m, dzięki cze-
mu osiągnęła jasność 9 mag., dając się dostrzec przez lor-
netkę. Przy okazji okazało się, że towarzyszy jej własny mały 
księżyc. (fot. niżej). 

Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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Rantiga Osservatorio (D03)
Włoskie obserwatorium Rantiga (patrz 
„Urania” 2/2014 s. 16–18) realizowało 
spokojnie wyznaczone przez nas sa-
mych zadania. Jedyną przykrą sprawą, 
na którą niestety nie mieliśmy wpływu 
była pogoda. Zwłaszcza jesienne tygo-
dnie, kiedy to ilość opadów mogła za-
łamać nawet największego optymistę.

W kwietniu 2014 r. oficjalny numer 
dostała nasza pierwsza planetoida! 
Byliśmy jednomyślni, że powinna 
nazywać się Zdzislawlaczny. Tym ge-
stem chcieliśmy podziękować naszemu 
wielkiemu przyjacielowi Zdzisławowi 
Łącznemu, który w wyjątkowy spo-
sób zaangażował się w opracowanie 
i wykonanie wielu elementów Ranti-
ga Osservatorio. Planetoida 392728 
Zdzisławłączny, to dwukilometrowa 
bryła, która krąży w Pasie Głównym 
Planetoid w średniej odległości 2,86 
au, potrzebując 4,8 roku na pełny obieg 
wokół Słońca. Podczas najdogodniej-
szych warunków obserwacyjnych jej 
jasność nie jest wyższa niż +19 mag., 
zatem do jej dostrzeżenia jest niezbęd-
ny przynajmniej średniej wielkości te-
leskop z kamerą CCD.

Wiele innych naszych planetoid 
czeka na numerację, a część z nich 
dostanie swoje numery w najbliższych 

Robotyczne obserwatoria we Włoszech i w Chile

C/2015 F2 POLONIA:
Mamy  
kometę! 
Czterech polskich miłośników astronomii, oprócz autorów artykułu jeszcze Marcin Gędek i Rafał 
Reszelewski, odkryli nową polską kometę, czwartą w powojennej historii i pierwszą amatorską 
od dziewięćdziesięciu lat!

Michał Kusiak

Michał Żołnowski

miesiącach. Niestety, jednak z racji po-
trzeby dokładnego sprecyzowania orbit 
w pozostałych przypadkach nastąpi to 
dopiero po kilku kolejnych opozycjach 
względem Ziemi, a więc za kilka lub 
nawet kilkanaście lat. 

Na przełomie czerwca i lipca w Hel-
sinkach odbyła się 5-dniowa konfe-
rencja Asteroids, Comets and Meteors 
2014 poświęcona badaniom drobnych 
ciał Układu Słonecznego. Gromadzi 
największe sławy zajmujące się tą 
tematyką i jest najważniejszą tego 
typu imprezą na świecie. Okazało się, 
że nasza prezentacja na temat amator-
skiego zdalnego obserwatorium zain-
teresowała organizatorów i zostaliśmy 
zaproszeni. Byliśmy jedyną amatorską 
ekipą na trzysta prezentowanych prac! 
Opowiadaliśmy o naszych odkryciach 
i sposobie działania obserwatorium. 
Naszą radość spotęgował fakt, że 
mówiliśmy w tym samym panelu, co 
prezentowane największe programy 
poszukiwacze jak np. PanSTARSS 
czy Catalina Sky Survey. Wyglądać 
to mogło nieco komicznie, gdy obok 
kosztujących dziesiątki milionów do-
larów przedsięwzięć, dwóch amatorów 
opowiadało o zbudowanej z drewna 
chatce w środku zapomnianej przez 
świat włoskiej wioski, o historii bu-

dowy obserwatorium i walce z prze-
gryzającymi kable myszami. Wiemy, 
że nasze wystąpienie zostało przyjęte 
ze sporym zainteresowaniem i przez 
następne dni sporo osób pytało nas 
o szczegóły przedsięwzięcia. Mieliśmy 
okazję poznać także Erica Christensena 
z Catalina Sky Survey, który zgło-
sił propozycję nazwania Planetoidy 
384815 Żołnowski. Ogólnie mówiąc, 
wspaniałe przeżycie! Ilość niezmier-
nie ciekawych tematów poruszanych 
podczas konferencji była tak duża, 
że z pewnością zasługuje na odrębny 
artykuł.

Po krótkich letnich nocach nastąpiła 
jesień. Coraz dłuższe okresy, kiedy 
można było prowadzić obserwacje raz 
po raz były niweczone przez fatalną 
pogodę. Uparcie atakujące Rantigę 
deszcze nie pozwoliły nawet w mi-
nimalnym zakresie zaspokoić naszej 
obserwacyjnej żądzy. Jednak w obliczu 
tej szarej rzeczywistości pojawiło się 
pewnego listopadowego ranka przy-
słowiowe światełko w tunelu. 

 
MŻ: Siedziałem w poczekalni, czekając 
na wymianę kół na zimowe w moim 
samochodzie, kiedy przeczytałem na 
Facebooku post, że jest do sprzedania 
obserwatorium na półkuli południo-
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wej. Informacja pochodziła z samego 
źródła, od właściciela chilijskiej farmy 
Alaina Maurego. Alaina odwiedziłem 
z żoną Martą w 2009 r., szukając 
lokalizacji dla zdalnego obserwato-
rium. Niestety nie było wówczas tam 
miejsca na dodatkowe obserwatorium. 
Rok później odwiedziłem farmę Tivoli 
w Namibii, gdzie potencjalnie można 
było zbudować takie obserwatorium. 
Niestety, jednak poziom skomplikowa-
nia takiego przedsięwzięcia w samym 
centrum Afryki wówczas mnie przerósł. 

MK: Wiedziałem, że 300 pogodnych 
nocy w roku w połączeniu ze znacznie 
mniejszym pokryciem nieba przez pro-
fesjonalne programy poszukiwawcze 
to wielka szansa dla takich amatorów 
jak my. Jeśli w dzisiejszych czasach 
ktoś chce zrealizować swoje marzenie 
o własnej komecie, to niebo południowe 
realnie daje taką szansę.

 
Polonia Observatory (W98)

Dziś sprawa okazała się znacznie 
łatwiejsza, gdyż do sprzedania było 
gotowe, działające od kilku lat obser-
watorium. Pod tradycyjną, postawioną 
na wysokiej podmurówce kopułą kryje 
się stosunkowo nieduży zestaw: mon-
taż typu direct drive ASA DDD60 Pro 
z teleskopem Takahashi FSQ106 oraz 
kamera FLI Pro 16803. Na tzw. piggy 
back dorzucony jest obiektyw Canon 
200/2,8 L z kamerą SBIG STL11000. 
Do tego sporo sprzętu wspomagającego, 
takiego jak czujniki pogodowe, szybki 
komputer przemysłowy, kamery i inne 
systemy pomagające przeżyć na pustyni 
naszemu robotowi. Do współpracy za-
prosiliśmy naszego przyjaciela, Marcina 

Gędka, astrofotografa z Wielkopolski, 
który również postanowił zaangażo-
wać się w ten pomysł. Marcin, mając 
dużą wiedzę techniczną i wielką „wolę 
walki”, okazał się doskonałym wspól-
nikiem w tego typu przedsięwzięciu. 
Po szybkim przyznaniu przez Minor 
Planet Center kodu obserwacyjnego 
nasz chilijski przyczółek został nazwany 
MPC-W98 Polonia Observatory, co, 
jak się kilka miesięcy później okazało, 
miało dla nas wspaniałe konsekwencje.

Obecnie wykorzystywany zestaw 
pozwala na wykonanie w ciągu 10-go-
dzinnej sesji obserwacyjnej 20 pól 
o rozmiarach 4×4 stopnie, z zasięgiem 
obserwacyjnym od +19 do +19,5 mag. 

W naszym włoskim obserwatorium 
zmienił się system przesyłania danych. 
Do tej pory korzystaliśmy z lokalnego 
odpowiednika naszej Neostrady o sto-
sunkowo małej przepustowości. W maju 

zainstalowaliśmy system dwukierunko-
wej łączności satelitarnej. Pozwala to na 
wysyłanie z prędkością 6Mb/s materiału 
fotograficznego zbieranego w pełnej 
rozdzielczości (o dużej objętości) prak-
tycznie na bieżąco podczas nocy. Oprócz 
oczywistych korzyści obserwacyjnych 
niesie to ze sobą kuriozalne konsekwen-
cje. Ostatnio Michał Żołnowski, aby 
odkurzyć obserwatorium, musiał prze-
łączyć w głównym komputerze przekaź-
nik elektryczny doprowadzający prąd do 
lokalnego gniazdka. Najwygodniej było 
zrobić to za pomocą smartfona, stojąc 
obok obserwatorium i odkurzacza. Kogo 
obchodzi fakt, że sygnał został przez sieć 
WiFi wysyłany bezpośrednio do satelity 
geostacjonarnego, wrócił na Ziemię 
do serwera, następnie ponownie został 
wysłany z Ziemi na orbitę i wylądował 
w obserwatorium Rantiga (D03). Około 
150 000 km okazuje się łatwiejsze do 
przebycia niż przeciągnięcie kilkume-
trowego przedłużacza z ogrodu. Takie 
czasy…

Najważniejszą jednak zmianą w D03 
jest rozpoczęcie ścisłej współpracy 
z Grzegorzem Duszanowiczem, który 
stał się współwłaścicielem Rantiga 
Osservatorio. Grzegorz wsławił się 
odkryciami supernowych, używając 
swojego szwedzkiego przydomowego 
obserwatorium. Razem z Grzegorzem 
będziemy szukać w Rantidze nie tylko 
planetoid, ale także supernowych. Jest 
to dla nas bardzo ekscytujące wydarze-
nie. Wylatujemy poza Układ Słoneczny 
i lecimy w dalekie i nieznane obszary 
Wszechświata.

Minusem chilijskiej lokalizacji jest 
spore zapylenie, gdyż to teren wybitnie 

Od kilku tygodni nasze codzienne nawyki uległy sporej zmianie. Praca na 
dwa zdalne obserwatoria to połączenie szaleństwa i psychodelii. Obserwa-
torium w Chile jest w pełni automatyczne, lecz w praktyce nie ma czegoś 
takiego jak w 100% automatyczne obserwatorium. Sterowane komputerem 
procedury wymagają od czasu do czasu ludzkiego nadzoru. Żadne oprogra-
mowanie oraz sprzęt nie są bezawaryjne. Mimo że komputery zarówno we 
Włoszech, jak i w Chile są wysokiej klasy komputerami przemysłowymi, to 
bywają sytuacje, kiedy niektóre z programów i systemów odmawiają pracy. 
Potrzebna jest wówczas interwencja człowieka siedzącego po drugiej stronie 
oceanu. System SMS-owy informuje nas natychmiast w przypadku utraty 
gwiazdy prowadzenia w autoguiderze, braku zasilania lub gdy wystąpi inny 
problem. Pozwala to nam na bezpieczne spanie i w miarę normalne funkcjo-
nowanie następnego dnia, kiedy przed całym normalnym światem musimy 
udawać, że z nami wszystko w porządku. Podgląd z kamer pokazujących 
nasze obserwatoria na dwóch krańcach świata jest dosłownie fascynujący. 
Kilka dni temu zarządzający farmą Alain przeszedł w środku nocy koło na-
szego obserwatorium. Natychmiast dostaliśmy SMS-a z informacją, że coś 
się dzieje niedobrego kilkanaście tysięcy kilometrów od naszego domu na 
środku pustyni Atakama.

Obserwatorium MPC W98 Polonia na Pustynii Atacama w Chile
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pustynny. Niektóre mechaniczne ele-
menty obserwatorium, takie jak rolki, 
zużywają się szybciej niż w naszych 
europejskich warunkach. Dlatego na 
Atakamie wylądujemy z uprzednio 
przygotowanym zestawem części za-
miennych. Poprzedni właściciele ser-
wisowali obserwatorium pięciokrotnie, 
więc korzystając z ich doświadczenia, 
konserwacje powinny przebiec znacz-
nie szybciej i łatwiej. Aby chronić 
teleskop przed kurzem, zainstalujemy 
system zdalnego zamykania tuby przy 
pomocy dwóch siłowników z odpo-
wiednio wyciętymi deklami.

 
Noc odkrywcza 

Poniedziałek jest, statystycznie rzecz 
biorąc, najmniej lubianym dniem tygo-
dnia. Także jeśli jesteśmy na pustyni, 
wokół nas są nieprzyjazne wydmy 
i wulkany, a różnica temperatur mię-
dzy dniem a nocą wynosi 35 stopni. 
Poniedziałkowa noc 23 marca okazała 
się pechowa. Zaawansowany techno-
logicznie montaż direct drive odmówił 
posłuszeństwa i po prostu zgubił się 
na południowym niebie. Wymagało to 
pełnego restartu systemu i ponownej 
konfiguracji montażu. Gdy w Polsce na 
dobre trwał już dzień, doszło do kolejnej 
awarii. Podczas zamykania i otwierania 
kopuły system linek i sprężyn odpowia-
dających za ruch kopuły uległ w ciągu 
kilkunastu miesięcy, jakie minęły od wi-
zyty poprzednich właścicieli, sporemu 
zużyciu. Tego dnia po raz pierwszy nie 
udało się prawidłowo zamknąć kopuły 
i pozostała 10-centymetrowa szczelina. 
Musieliśmy zaczekać kilka godzin do 
wschodu Słońca, żeby zawiadujący 
farmą Alain sprawdził, co się stało. Ten 
problem zepsuł nam poniedziałkowe 
przedpołudnie. Mogła to być błaha 
(jak się w końcu okazało) sprawa lub 
poważna, wymagająca większej inter-
wencji, usterka. 

Pocieszeniem dla nas był fakt, że 
tego popołudnia o 17.00 miała być 
premiera kolejnego odcinka programu 
„Astronarium”, w którym mieliśmy 
wystąpić, opowiadając o naszych ob-
serwacjach i odkryciach.

Tu trzeba wspomnieć, że z racji 
ogromnej ilości danych do naszego 
chilijskiego zespołu zaprosiliśmy Ra-
fała Reszelewskiego, ucznia technikum 
informatycznego ze Świdwina. Rafał 
miał już doświadczenie w poszukiwa-
niu planetoid w europejskim progra-
mie TOTAS. Jest to ciekawy program 

poszukiwawczy, jednak jego minusem 
jest duża anonimowość dokonywanych 
odkryć, co było już w przeszłości powo-
dem frustrujących dla samego Rafała 
incydentów. Mając olbrzymią ilość da-
nych z Chile, postanowiliśmy zaprosić 
młodszego kolegę, aby pomagał nam 
w „przetrawieniu” pozyskiwanych 
przez nas danych. I tak oto po ponad 
trzech miesiącach pracy Obserwatorium 
Polonia o godzinie 16.00 podskoczyła 
naszej czwórce adrenalina, gdyż na 
jednym z poniedziałkowych pól znalazł 
się niezarejestrowany mglisty obiekt. 
Mająca około 17 mag. kometa wymaga-
ła szybkiego zgłoszenia do Centralnego 
Biura Telegramów Astronomicznych. 
Po bezzwłocznym wysłaniu maila z do-
kładnymi pomiarami obiektu pozostało 
nam tylko czekać na potwierdzenie 
z innego obserwatorium. Obiekt auto-
matycznie wylądował na tzw. NeoCP, 
czyli stronie www, gdzie wyświetlane 
są wszystkie nowe potencjalne obiekty 
NEO oraz komety. Mimo że obiekt 
nazwany roboczo POL0001 wydawał 
nam się kometą, mógł teoretycznie być 
również odblaskiem z systemu optycz-
nego lub zagubionym w bazie MPC 
obiektem. Po kilku godzinach z po-
mocą przyszła Kraina Hobbitów. Uni-
wersyteckie Obserwatorium w Nowej 
Zelandii przysłało pierwsze niezależne 

pomiary POL0001 potwierdzające, 
że jest to kometa. Nasza radość była 
nie do opisania. Kilka godzin później 
pomiary nadesłały Siding Spring w Au-
stralli, obserwatorium w Kapsztadzie 
i w Brazylii. Niestety, kiepska pogoda 
nad całym Chile nie pozwalała na po-
miary z wielu obserwatoriów w tym 
rejonie. Po kilkudziesięciu godzinach 
ciągle nie wiedzieliśmy, czy jest to 
kometa okresowa, czy jednorazowy 
gość w Naszym Układzie Słonecznym. 
Kilka następnych dni pomimo nie-
zwykłego szczęścia były dla nas także 
czasem niepokoju. Dopiero w czwar-
tek skontaktował się z nami Daniel 
Green z CBAT prosząc o wyjaśnienie 
okoliczności odkrycia komety przez 
nasz zespół. Fakt ten skłaniał nas ku 
przekonaniu, że już wkrótce sprawa 
rejestracji nowej komety powinna się 
wyjaśnić. Oficjalne potwierdzenie 
miało miejsce w 26 marca wieczorem, 
trzy dni po pierwszej obserwacji, gdy 
na stronach Minor Planet Center oraz 
CBAT pojawiły się cyrkularze. Mieli-
śmy polską kometę, czwartą w powo-
jennej historii i pierwszą amatorską od 
dziewięćdziesięciu lat!

* * *
Kończąc i uważając, aby nie popaść 

w patos, musimy napisać, że odkrycie 

Mimo że chilijskie obserwatorium działa, to w najbliższym czasie wymaga 
naszej wizyty. Wybieramy się więc do San Pedro de Atacama, aby zainsta-
lować nowy teleskop. 10-calowy reflektor firmy ASA o ogniskowej 900 mm 
prócz celów astrofotograficznych z pewnością będzie wykorzystany także 
do śledzenia planetoid oraz poszukiwania komet o jasności do +20,5 mag.

Zdjęcie odkrywcze 18h36m28.0s_-49d48m2 z zaznaczoną kometą C/2015 F2 (Polonia)
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C/2015 F2 Polonia jest jednym z naj-
wspanialszych momentów w naszym 
życiu. Spełnieniem marzeń, o których 
nawet jeszcze kilka lat temu nie śnili-
śmy. Odkrycie to jest też dowodem, że 
szczęście jest w życiu potrzebne, ale 
jeszcze potrzebniejsza jest wytrwałość 
i niepoddawanie się przeciwnościom 
losu. Wszystkie porażki pozostawia-

ły swój pozytywny ślad, uczyły nas, 
jak więcej nie popełniać błędów, jak 
wydajniej obsługiwać sprzęt, gdzie 
szukać i w końcu, jak choć raz być 
sprytniejszym od wielkich teleskopów 
patrolujących niebo. 

Odkrycie to nigdy nie miałoby miej-
sca, gdyby nie nasze Rodziny i Przyja-
ciele, których nie sposób tu wszystkich 

wymienić, a którzy rozumieli przez 
lata, że astronomicznej choroby nie da 
się pokonać, lecz trzeba ją po prostu… 
zrozumieć.

Poniżej treść cyrkularza CBET 4083 
(Central Bureau Electronic Telegrams)
wydanego przez Daniela Greena.

■

COMET C/2015 F2 (POLONIA)
     Rafal Reszelewski, Swidwin, Poland; and Michal Kusiak, Zywiec, Poland, 
report the discovery of a diffuse comet with diameter 7”-10” and no tail on CCD 

images (pixel size 3”.5) obtained by Marcin Gedek (Oborniki, Poland), Michal Zolnowski 
(Krakow, Poland), and themselves on Mar. 23.3 UT (discovery observations tabulated 
below) with a remote-controlled 0.1-m f/5 astrograph of the Polonia Observatory at San 
Pedro de Atacama, Chile, in the course of their comet-search program. 
 
       2015 UT              R.A. (2000) Decl.         Mag. 
       Mar. 23.29317    18 28 51.82    -51 32 12.8    16.8 
            23.29884    18 28 53.95    -51 32 05.1    17.5 
            23.30451    18 28 55.91    -51 31 59.6    17.0 
 
After the object was posted on the Minor Planet Center’s NEOCP and PCCP webpages, 
other CCD astrometrists have commented on its cometary appearance. 
H. Sato (Tokyo, Japan; eight 20-s exposures obtained remotely using an iTelescope 
0.70-m f/6.6 astrograph + luminance filter at Siding Spring) found the comet to be 
strongly condensed with a round coma 10” in diameter, with magnitude 16.8 as measured 
within a circular aperture of radius 5”.4 on Mar. 
23.76 UT.  E. Guido and N. Howes (fourteen stacked 30-s exposures obtained 
remotely using an iTelescope 0.43-m f/6.8 astrograph at Siding Spring) note an ill-
defined central condensation surrounded by a diffuse irregular coma 15” in diameter on 
Mar. 23.8.  Ten stacked 60-s images taken remotely by C. 
Jacques, E. Pimentel, and J. Barros using an iTelescope 0.70-m f/6.6 
astrograph at Siding Spring show a diffuse coma with diameter 18”, slightly elongated 
towards p.a. 263 deg. E. Bryssinck, Kruibeke, Belgium, stacked nine 60-s images 
taken remotely on Mar. 26.7 with a Tzec Maun 0.15-m f/7.2 refractor at Siding Spring, 
revealing a diffuse object with central condensation and a coma diameter of 33”. 
     The available astrometry, the following preliminary parabolic orbital 
elements by G. V. Williams, and an ephemeris appear on MPEC 2015-F120. 
 
       T = 2015 Apr. 28.7729 TT           Peri. = 351.9757 
                                          Node  = 262.8944  2000.0 
       q = 1.215539 AU                    Incl. =  28.8750

Od lewej Marcin Gędek z miejscowości Oborniki (przedsiębiorca) i Rafał Reszelewski ze Świdwina (uczeń technikum), a następnie autorzy 
artykułu przy toruńskim radioteleskopie, „dwa Michały”: Kusiak z Żywca (student astronomii) i  Żołnowski z Krakowa (lekarz). Paradę zamy-
ka pawilon obserwatorium „Polonia”, które zgodnie z wolą całej czwórki dało swoją nazwę komecie. 

PARADA ODKRYWCÓW KOMETY  
C/2015 F2 (POLONIA)

Gdzie jest odkrywców więcej niż troje
Obserwatorium da imię swoje

W dalekim Chile lśni jak talizman
Kometa, która znaczy Ojczyzna!
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Cele misji: Westa i Ceres
Oba cele badawcze misji Dawn — 

planetoida Westa i planeta karłowata 
Ceres — są obiektami, których od-
krycie u zarania XIX w. dało początek 
nowożytnym poglądom na powstanie 
i budowę Układu Słonecznego. Westa, 
odkryta przez niemieckiego astronoma 
Heinricha W. Olbersa (1759–1840) 
29 marca 1807 r. jako czwarta mała 
planeta krążąca wokół Słońca mię-
dzy orbitami Marsa i Jowisza, jest 
najjaśniejszą z planetoid (jej maksy-
malna jasność może dochodzić nawet 
do 5,4 mag.) i w szczególnie sprzy-
jających okolicznościach może być 
dostrzeżona nawet gołym okiem oraz 
jest trzecim pod względem wielkości 
obiektem pasa głównego planetoid (jej 
rozmiary są szacowane na 578 × 560 
× 458 km). Glob Westy stosunkowo 
szybko rotuje (okres obrotu wynosi 
5,34 godz.) i charakteryzuje się sto-
sunkowo dużą średnią gęstością oce-
nianą na 3,7 g/cm3. Ceres, którą odkrył 
sycylijski astronom Giuseppe Piazzi 
(1746–1826) 1 stycznia 1801 r. jako 
pierwszą planetoidę, jest największym 
obiektem pasa głównego o niemal ku-

Nowości niezwykłej misji kosmicznej Dawn

Do Westy  
i Ceres
Zadaniem trwającej już od ponad 7 lat pierwszej misji kosmicznej do ciał głównego pasa planetoid 
jest szczegółowe zbadanie planetoidy (4) Westa i planety karłowatej (1) Ceres. Ten amerykański i po-
niekąd nowatorski projekt nazwano Dawn (co po angielsku oznacza świt, brzask, zaranie) dla pod-
kreślenia zarówno całkowicie nowego sposobu jego realizacji, jak i niezwykłego celu, któremu ma 
służyć. Wszystkie dotychczasowe sondy kosmiczne, które poznawały więcej niż jedno ciało niebieskie, 
wykonywały swe zadania podczas bliskich przelotów koło badanych obiektów, np. sonda Voyager 2 
zbliżała się kolejno do Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna, a krążąca przez wiele lat wokół Jowisza 
sonda Galileo przelatywała co pewien czas koło któregoś z jego satelitów galileuszowych. Natomiast 
sonda Dawn ma najpierw przez kilka miesięcy krążyć wokół Westy, a później przelecieć do Ceres, 
aby stać się z kolei jej sztucznym satelitą. Zaś długotrwałe i wnikliwe badania obu tych ciał będą jakby 
sięgnięciem do zarania Układu Słonecznego oraz próbą poznania i zrozumienia jego początków.

listym kształcie (o rozmiarach 974 × 
974 × 910 km), wolniejszej niż Westa 
rotacji (pełny obrót trwa 9,08 godz.) 
oraz znacznie mniejszej średniej gę-
stości materii, z której jest zbudowana, 
wynoszącej zaledwie 2,1 g/cm3. Jej 
masa stanowi prawdopodobnie ponad 
25% masy całego pasa planetoid. Cho-
ciaż Ceres jest dużo większa od Westy, 
jednak nie da się jej zobaczyć na nie-
bie gołym okiem, gdyż maksymalna 
jasność, jaką może osiągnąć, wynosi 
zaledwie 6,7 mag.

Westa i Ceres krążą wokół Słońca 
po eliptycznych orbitach o niewiel-
kich mimośrodach (wynoszących od-
powiednio 0,09 i 0,08), położonych 
w płaszczyznach nachylonych do 
płaszczyzny ruchu Ziemi pod kątami 
odpowiednio 7,1° i 10,6°. Odległość 
Westy od Słońca zmienia się od 2,15 au 
w peryhelium do 2,57 au w aphelium, 
podczas gdy Ceres porusza się trochę 
dalej, zbliżając się do Słońca na odle-
głość 2,55 au i oddalając od niego do 
odległości 2,99 au. Mimo niewielkich 
różnic w odległości od Słońca oba te 
ciała pasa głównego planetoid są zu-
pełnie inaczej zbudowane. Próba zro-

zumienia tej osobliwości jest jednym 
z podstawowych celów misji Dawn.

Stosunkowo nieźle dotychczas 
zbadana Westa jest rozwarstwionym 
obiektem o powierzchni zdominowa-
nej przez skały bazaltowe, charak-
teryzujące się niemal identycznym 
składem, jak znajdowane na Ziemi 
meteoryty z grupy achondrytów HED 
(howardytów, eukrytów i diogenitów). 
Meteoryty kamienne HED są skałami 
magmowymi zakrzepłymi z lawy, za-
pewne pokrywającej 4,5 mld lat temu 
powierzchnię powstającej planetoidy. 
Westa — podobnie jak Ziemia — zo-
stała wtedy rozgrzana i stopiona, co 
doprowadziło do utworzenia się żela-
zo-niklowego jądra, otoczonego płasz-
czem złożonym głównie z oliwinu 
i skorupą powierzchniową zbudowaną 
przede wszystkim z lżejszego niż oli-
win piroksenu. Wkrótce po powstaniu, 
jak do niedawna sądzono, Westę spo-
tkał prawdopodobnie jakiś kataklizm 
zderzeniowy, którego rezultatem są nie 
tylko coraz liczniej dziś identyfikowa-
ne w pasie planetoid tzw. westoidy oraz 
pochodzące z niej meteoryty, ale także 
zaobserwowany niedawno (za pomocą 

Krzysztof Ziołkowski
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teleskopu kosmicznego Hubble’a) nie-
regularny kształt jej globu z charakte-
rystyczną kolistą strukturą na południo-
wej półkuli, o rozmiarach porównywal-
nych z rozmiarami samej planetoidy.

Słabiej poznana Ceres to obiekt 
o jednorodnej, jak się obecnie sądzi, 
strukturze wnętrza z wyodrębnionym 
jedynie stosunkowo niewielkim, za-
pewne skalistym jądrem. Powierzchnia 
jest pokryta prawdopodobnie kilkucen-
tymetrową skorupą jakiejś gliniastej 
materii bogatej w węgiel, pod którą 
znajduje się kilkudziesięciometrowa 
warstwa lodu wodnego, co wskazuje 
na istotną rolę wody w ewolucji Ceres. 
Jej wnętrze natomiast wydaje się mieć 
skład podobny do Callisto (niewyklu-
czone, że i do Ganimedesa), najbar-
dziej zewnętrznego spośród satelitów 
galileuszowych Jowisza, którego glob, 
pokryty grubą warstwą lodu, jest wy-
pełniony mieszaniną materii skalno-
-lodowej. Istnieją przesłanki obserwa-
cyjne wskazujące, że nad powierzchnią 
Ceres unosi się cienka i rzadka warstwa 
śladowej atmosfery. W przeciwień-
stwie do Westy nie znaleziono dotych-
czas związku Ceres ze znaną materią 
meteorytową, co może sugerować, że 
z powierzchni tej planety żadne ude-
rzenie nie prowadzi do wybicia mete-
oroidu albo wybity tak jest zbudowany, 
iż nie jest w stanie przetrwać przelotu 
przez atmosferę ziemską.

Niełatwe początki
Koncepcja i projekt misji Dawn po-

wstały w 2001 r. Jest ona dziewiątym 

projektem amerykańskiego programu 
NASA Discovery [pierwszym była 
misja NEAR Shoemaker do planeto-
idy (433) Eros w latach 1996–2001]; 
w jego części naukowej uczestniczą 
także agencje kosmiczne Niemiec 
i Włoch. Niemal cały okres przygo-
towań do startu sondy Dawn obfito-
wał w szarpiące nerwy jej twórców 
okoliczności. Zaczęło się od tego, że 
w konkursach NASA nie przechodziły 
niemal w ostatniej chwili ich pierw-
sze propozycje sondowania małych 
planet, jak np. zgłoszona w 1998 r. 
misja do Westy i planetoidy (21) Lu-
tetia (koło której w 2010 r. przeleciała 
europejska sonda Rosetta w drodze do 
komety Churyumova-Gerasimenki). 
Gdy w styczniu 2003 r. rozpoczę-
ła się w końcu budowa sondy Dawn, 
po niespełna roku prace wstrzyma-
no, gdyż pojawiły się obawy, że nie 
zdoła ona osiągnąć Ceres. Nieporo-
zumienia jednak szybko wyjaśniono 
i przygotowania misji kontynuowano. 
W listopadzie 2005 r. znowu je prze-
rwano, tym razem z powodu kłopotów 
finansowych NASA, co spowodowało 
konieczność przesunięcia terminu star-
tu sondy z pierwotnie planowanego 
w czerwcu 2006 r. na grudzień tego 
roku. Trzy miesiące później kierow-
nictwo NASA posunęło się jeszcze 
dalej, w ogóle kasując misję Dawn. To 
wywołało jednak tak ostre sprzeciwy 
środowisk naukowych i technicznych 
związanych z badaniami kosmiczny-
mi, że zdecydowano się jednak na anu-
lowanie tej pochopnej i niefortunnej 

decyzji. Przygotowania wznowiono, 
ale termin startu sondy znowu musiał 
ulec przesunięciu. Aby osiągnąć głów-
ny cel misji, czyli długotrwałe badania 
najpierw Westy, a potem Ceres, musiał 
on jednak nastąpić nie później niż do 
końca października 2007 r.

Po wielu jeszcze perypetiach, głów-
nie natury technicznej, sonda Dawn zo-
stała w końcu wystrzelona z przylądka 
Canaveral na Florydzie 27 września 
2007 r., czyli niemal w przeddzień 50 
rocznicy umieszczenia na orbicie oko-
łoziemskiej pierwszego sztucznego 
satelity Ziemi (przypomnijmy, że to 
spektakularne rozpoczęcie eksploracji 
przestrzeni pozaziemskiej nastąpiło 
4 października 1957 r.). Warto zauwa-
żyć, że wszystko, co różni oba te — 
zbudowane przez człowieka — obiek-
ty, wydaje się dobrą ilustracją przeło-
mu cywilizacyjnego, jaki dokonał się 
w ciągu początkowych pięćdziesięciu 
lat „ery kosmicznej”.

Rakieta Delta 7925H wyniosła 
sondę Dawn na początkową eliptycz-
ną orbitę heliocentryczną, położoną 
niemal w płaszczyźnie ruchu Ziemi, 
której odległości peryhelium i aphe-
lium wynosiły odpowiednio 1,0 au 
i 1,6 au. Sonda ma kształt prostopa-
dłościanu o rozmiarach 1,6 × 1,3 × 
1,8 m, od którego boków rozpoście-
rają się dwa duże skrzydła baterii 
słonecznych (każde o powierzchni 
18 m2), tworząc w przestrzeni struktu-
rę o rozpiętości prawie 20 m. Baterie 
dostarczają całemu urządzeniu ener-
gii elektrycznej o mocy ponad 10 kW, 

Obrazy Westy i Ceres uzyskane z pomocą teleskopu Hubble’a
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gdy sonda znajduje się w odległości 
porównywalnej z odległością Ziemi 
od Słońca, która jednak zmniejszy się 
do około 1,4 kW na orbicie wokół Ce-
res. Całkowita masa startowa sondy 
wynosiła 1218 kg, z czego aż 470 kg 
przypadało na materiał pędny dla 3 
silników jonowych (425 kg ksenonu) 
i 12 silniczków korekcyjnych na pali-
wo chemiczne (45 kg hydrazyny) oraz 
zaledwie 45 kg na instrumenty badaw-
cze. Łączność z Ziemią zapewnia son-
dzie antena główna o średnicy 1,5 m 
oraz trzy mniejsze anteny pomocnicze; 
maksymalna szybkość przekazu da-
nych wynosi 124 tys. bitów na sekun-
dę. Aparatura naukowa sondy została 
ograniczona do trzech zestawów przy-
rządów: dwóch identycznych kamer 
fotograficznych z detektorem CCD 
o 1024×1024 pikselach, spektrometru 
obrazującego w świetle widzialnym 
i podczerwonym oraz spektrometru 
promieniowania gamma i neutronów.

Lot do i wokół Westy
Wkrótce po starcie i przeprowadze-

niu niezbędnych testów funkcjonowa-
nia wszystkich urządzeń sondy, silnik 

jonowy rozpoczął pracę, zużywając 
maksymalnie zaledwie 3,25 mg kseno-
nu na sekundę. Dzięki jego działaniu 
w ciągu pierwszego roku lotu, czyli 
do 27 września 2008 r., prędkość or-
bitalna sondy zmieniła się o 1,68 km/s, 
co pochłonęło około 67 kg ksenonu. 
Podkreślmy, że w misji Dawn właśnie 
napęd jonowy odgrywa zasadniczą 
rolę w całym skomplikowanym locie 
do Westy i Ceres, przy wszystkich 
manewrach związanych z wprowadza-
niem sondy na orbity wokół nich oraz 
podczas przybliżania się i oddalania, 
a także odlotu od planetoidy. Dzięki 
wykorzystaniu doświadczeń stosowa-
nia silnika jonowego w nawigacji mię-
dzyplanetarnej, uzyskanych podczas 
misji Deep Space 1 (w latach 1998–
2001), a także bliskości przestrzennej 
obu celów misji w okresie 2012–2014 
(powtarzającej się mniej więcej co 17 
lat) udało się znaleźć taki tor wokół 
Słońca dla sondy Dawn, który umoż-
liwia realizację ambitnych zadań misji 
stosunkowo najmniejszym kosztem 
(liczonym np. masą zapasu ksenonu, 
który musiał być na pokładzie w chwi-
li startu).

Ponadto po pierwszym, prawie peł-
nym okrążeniu Słońca, sonda Dawn 
wykorzystała do odpowiedniej zmiany 
swego toru wspomaganie grawitacyjne 
Marsa podczas przelotu w odległości 
542 km od jego powierzchni w dniu 18 
lutego 2009 r. Najważniejszym, choć 
oczywiście nie jedynym, wynikiem 
tego zbliżenia była zmiana o kilka 
stopni nachylenia płaszczyzny orbity 
sondy, czyli przeniesienie jej trajekto-
rii na płaszczyznę, w której Westa krą-
ży wokół Słońca. Warto wspomnieć, 
że uzyskanie tego efektu za pomocą 
silnika jonowego, a nie — jak wcze-
śniej zaplanowano — wspomagania 
grawitacyjnego Marsa, wymagałoby 
dodatkowych 104 kg ksenonu. Zbli-
żenie do czerwonej planety było też 
okazją do przetestowania i kalibracji 
aparatury badawczej poprzez jedno-
czesne śledzenie tego samego obszaru 
powierzchni Marsa za pomocą przy-
rządów sondy Dawn i okrążającej tę 
planetę od 2004 r. sondy Europejskiej 
Agencji Kosmicznej Mars Express.

Poruszając się dalej wokół Słońca, 
po trajektorii przypominającej coraz 
bardziej rozwijającą się spiralę, sonda 

Westa — mozaika powstała z najlepszych zdjęć planetoidy uzyskanych przez sondę Dawn. Źródło: NASA/JPL-Caltech/UCAL/MPS/DLR/IDA
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Dawn osiągnęła Westę pod koniec dru-
giego okrążenia. Odpowiednio steru-
jąc pracą silników jonowych podczas 
trwającego już ponad 3,5 roku lotu, 
doprowadzono do tego, że 16 lipca 
2011 r., gdy sonda znalazła się w od-
ległości około 16000 km od Westy, jej 
prędkość miała wartość, która umoż-
liwiła oddziaływaniu grawitacyjnemu 
planetoidy „przechwycenie” sondy 
i skierowanie jej na tor wokół pierw-
szego celu misji. Korzystając nadal 
z napędu jonowego, po około 2 tygo-
dniach stopniowego przybliżania się 
do Westy po torze spiralnym, Dawn 
znalazła się na pierwszej, tzw. roboczej 
orbicie wokół Westy. Od 2 sierpnia 
2011 r. okrążała planetoidę w okresie 
około 69 godzin po prawie kołowej 
orbicie o promieniu około 2700 km 
położonej w płaszczyźnie, w której 
znajduje się oś obrotu Westy.

W ciągu następnych miesięcy son-
da Dawn stopniowo przybliżała się 
do planetoidy, prowadząc jej badania 
z coraz mniejszych odległości. Mniej 
więcej od połowy grudnia 2011 r. do 
końca kwietnia 2012 r. sonda okrążała 
Westę co 4 godziny i 21 minut w od-
ległości od powierzchni wahającej się 
od 170 km do 290 km. Był to okres jej 
najbardziej intensywnych i owocnych 
obserwacji oraz pomiarów. Ale nie 
uniknięto w tym czasie także różnych 
niespodzianek i kłopotów. W połowie 
stycznia 2012 r., jak się okazało z po-
wodu błędu oprogramowania, został 
automatycznie zresetowany kompu-
ter pokładowy, co spowodowało kil-
kudniową przerwę w pracy sondy. 
Podobna awaria, choć spowodowana 
prawdopodobnie przeciążeniem kom-
putera, wystąpiła również miesiąc 
później. W maju 2012 r. Dawn rozpo-
częła powolne oddalanie się od Westy, 
krążąc wokół niej po torze w kształcie 
coraz bardziej rozwijającej się spi-
rali. Wykorzystując nadal przez cały 
czas napęd jonowy, tak oddaliła się od 
pierwszego celu swej misji, że 5 wrze-
śnia 2012 r. opuściła Westę, rozpoczy-
nając lot w kierunku Ceres. Nastąpiło 
to w odległości 18500 km od Westy 
i około 64 mln km od Ceres. Dystans 
dzielący sondę od Ziemi w tym czasie 
wynosił 367 mln km.

Wyniki sondowania Westy
Rezultaty badań Westy za pomo-

cą sondy kosmicznej Dawn potwier-
dziły dotychczasowe przypuszczenia 

o kształcie oraz strukturze wnętrza i po-
wierzchni planetoidy. Jej glob, wyraź-
nie odbiegający od pierwotnej zapew-
ne kulistości (co pokazały już zdjęcia 
Westy wykonane za pomocą teleskopu 
kosmicznego Hubble’a w 1997 r.), za-
wdzięcza dzisiejszy kształt jakimś ka-
taklizmom zderzeniowym w przeszło-
ści. Ogromny basen uderzeniowy, cha-
rakteryzujący wyraźnie spłaszczoną 
południową części globu, o średnicy 
około 500 km, porównywalnej z roz-
miarami samej planetoidy, powstał 
prawdopodobnie miliard lat temu. 
O jego nadspodziewanie młodym 
wieku świadczy znacznie mniejsza 
liczebność kraterów uderzeniowych 
w jego wnętrzu niż na powierzchni 
całej planetoidy. Największemu utwo-
rowi powierzchniowemu Westy nada-
no nazwę Rheasilvia będącą imieniem 
matki mitycznych założycieli Rzymu 

Romulusa i Remusa, która była 
westalką, czyli kapłanką rzymskiej 
bogini ogniska domowego Westy. 
Dostarczone przez sondę Dawn szcze-
gółowe zdjęcia powierzchni Westy 
pokazały ponadto, że basen Rheasilvia 
przykrywa znaczną część starszego 
od niego i trochę mniejszego basenu 
uderzeniowego, nazwanego Veneneia, 
który powstał prawdopodobnie 2 mld 
lat temu. Krawędzie krateru Rheasilvia 
wznoszą się ponad otaczający teren na 
wysokość od 4 do 12 km, a wyjątko-
wo duże wzniesienie centralne sięga aż 
22 km.

Dzięki czułym pomiarom oddzia-
ływań grawitacyjnych Westy na ruch 
sondy Dawn potwierdzono także 
wcześniejsze przypuszczenia o roz-
warstwionym wnętrzu planetoidy. Jej 
żelazne jądro, którego promień jest 
szacowany od 107 do 113 km, jest oto-

Westa — trzy różnych rozmiarów kratery ułożone na kształt bałwana śniegowego. Największy 
z kraterów ma średnicę około 60 km. Rozdzielczość obrazu około 70 m na piksel. Zdjęcia wy-
konane przez sondę Dawn w dwóch kanałach w bliskiej podczerwieni i jednym ultrafioletowym. 
Dzięki temu można zauważyć subtelne niekiedy różnice właściwości materiału wewnątrz krate-
rów jak i z nich wyrzuconego. Źródło: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
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czone płaszczem zawierającym oliwi-
ny oraz skorupą powierzchniową zło-
żoną głównie z bazaltów. Zdołano po-
nadto poznać anomalie gęstości materii 
w południowych rejonach globu pla-
netoidy. Wewnątrz krateru Rheasilvia 
odkryto obszary o większej gęstości 
materii niż poza nim, co może świad-
czyć o tym, że kataklizm uderzeniowy, 
który doprowadził do jego powstania, 
odsłonił gęstszy materiał z wnętrza 
uwarstwionego obiektu. Dalszą konse-
kwencją tego kataklizmu było wyrzu-
cenie w przestrzeń międzyplanetarną 
dużych ilości materii: ocenia się, że aż 
1% pierwotnej objętości Westy. Jed-
nego z najwartościowszych wyników 
zawdzięczanych dotychczas sondzie 
Dawn należy upatrywać w dostarcze-
niu mocnych argumentów uzasadnia-
jących koncepcję pochodzenia z Westy 
sporej liczby niewielkich planetoid 
(o rozmiarach mniejszych od 10 km) 
nazywanych westoidami, a także znaj-
dowanych na Ziemi meteorytów HED 
(howardytów, eukrytów i diogenitów), 
o których była już mowa wyżej.

Dostarczone przez sondę Dawn 
szczegółowe zdjęcia powierzchni We-
sty pokazują różnorodność procesów, 
które ją ukształtowały. Obfitość skał 
bazaltowych na powierzchni wskazu-
je na ich pochodzenie wulkaniczne. 
Ponieważ nie dostrzeżono struktur ty-
powych dla aktywności wulkanicznej, 

np. form terenu, które można by zin-
terpretować jak potoki lawy, sądzi się, 
że wulkanizm na Weście występował 
tylko wkrótce po powstaniu planetoidy 
i być może towarzyszył procesom jej 
rozwarstwienia i szybkiego stygnięcia. 
Ocenia się, że ten początkowy okres 
ewolucji Westy nie trwał dłużej niż 
100 mln lat. Później jej powierzchnię 
kształtowały przede wszystkim zde-
rzenia z mniejszymi obiektami. Stwier-
dzone na powierzchni brekcje, obfitu-
jące w minerały bogate w żelazo i ma-
gnez, są zapewne rezultatem uderzeń 
w nią meteoroidów. Sąsiadujące z nimi 
obszary gładkie mogły natomiast po-
wstać w wyniku osadzania się pyłów 
powstałych przy uderzeniach. Na silnie 
zerodowanej powierzchni Westy moż-
na dostrzec miejsca wyraźnie jaśniej-
sze i obszary ciemniejsze. Te pierwsze 
znajdują się przeważnie w pobliżu kra-
terów uderzeniowych i są prawdopo-
dobnie materią wybitą z wnętrza. Nato-
miast struktury ciemniejsze mogą być 
pierwotną pokrywą bazaltową, przeto-
pioną w wyniku uderzeń przez szybko 
poruszające się obiekty lub materią 
pochodzącą z wolno spadających na 
powierzchnię meteoroidów bogatych 
w węgiel, których przecież nie brakuje 
w pasie głównym planetoid.

Do najciekawszych wyników badań 
spektroskopowych powierzchni Westy 
za pomocą sondy Dawn należy detek-

cja linii absorpcyjnych rodnika OH, 
którego molekułą macierzystą jest H2O, 
czyli woda. Niewielkich ilości lodu 
wodnego na bazaltowej powierzchni 
Westy można się było spodziewać je-
dynie w jakichś zagłębieniach kraterów 
w pobliżu biegunów, do których nigdy 
nie dociera promieniowanie słoneczne. 
Wprawdzie minimalna temperatura po-
wierzchni, którą oszacowano na 85 K, 
dopuszcza przetrwanie lodu wodnego 
nawet miliardy lat, ale stosunkowo 
duże nachylenie płaszczyzny równika 
planetoidy do płaszczyzny ekliptyki, 
wynoszące 27°, każe niemal wyklu-
czyć istnienie na powierzchni miejsc, 
do których promieniowanie Słońca nie 
dociera przez cały okres obiegu Westy 
wokół Słońca. Dodajmy, że takie miej-
sca znaleziono w pobliżu biegunów 
Księżyca, a nawet Merkurego, ale od-
chylenia ich osi obrotu od prostopadłej 
do płaszczyzny ekliptyki wynoszą od-
powiednio zaledwie 1,5° i 0,03°. Warto 
także w tym miejscu wspomnieć, że 
maksymalna temperatura powierzch-
ni Westy w miejscach oświetlonych 
przez Słońce dochodzi nawet do 
270 K. Odkrycie cząsteczek OH i to 
w dodatku w wielu różnych miejscach 
powierzchni planetoidy, było więc spo-
rym zaskoczeniem, bowiem pokazało 
obszary wzbogacone lub uszczuplone 
uwodnionymi minerałami. Zbadanie 
w szczególności ich niejednolitego 

rozkładu może być ważnym 
przyczynkiem do poznania 
pierwotnych procesów i dróg 
dostarczania uwodnionej ma-
terii w obszar ruchu planeto-
id i planet grupy ziemskiej. 
Trudno przecenić kosmogo-
niczne znaczenie takich do-
ciekań.

Mówiąc o śladach wody 
na powierzchni Westy, war-
to jeszcze wspomnieć o za-
skakującym odkryciu i jego 
interpretacji, ogłoszonych 
w końcu 2014 r. podczas 
dorocznego zjazdu Ame-
rykańskiej Unii Geofizycz-
nej. W rezultacie wnikliwej 
i precyzyjnej analizy zdjęć 
wykonanych z pokładu son-
dy Dawn, na wewnętrznych 
zboczach ośmiu kraterów 
uderzeniowych dostrzeżono 
utwory przypominające wą-
wozy, żleby lub może rowy 
czy też po prostu kanały 

Przekroje meteorytów pochodzących z Westy sfotografowane z użyciem mikroskopu polaryzacyjnego 
dzięki czemu różne minerały widoczne są w różnych kolorach. Płytka z lewej strony pochodzi z meteorytu 
QUE 97053 znalezionego na Antarktydzie (podobnie jak z prawej strony, gdzie mamy przekrój meteorytu 
GRA 98108), w środku meteoryt znaleziony w USA (Północna Karolina). Źródło: University of Tennessee
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Krzysztof Ziołkowski pracował w Cen-
trum Badań Kosmicznych Polskiej 
Akademii Nauk. Obecnie, będąc for-
malnie na emeryturze, nadal utrzymu-
je ścisłe związki z Centrum, w szcze-
gólności z Zespołem Dynamiki Układu 
Słonecznego i Planetologii. Wieloletni 
członek władz Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, w tym wiceprezes. 
Wybitny popularyzator astronomii, 
w 1989 roku uhonorowany Medalem 
im. Włodzimierza Zonna. Autor ksią-
żek, artykułów i wieloletni redaktor 
naczelny miesięcznika „Urania” przed 
fuzją z „Postępami Astronomii”.

Ciemne kratery i jasne plamy widoczne na powierzchni Ceres — zdjęcia misji Dawn

ściekowe; ich średnią długość ocenio-
no na 900 m, a szerokość 30 m. Zo-
stały utworzone być może wtedy, gdy 
uderzający z dużą prędkością obiekt 
tak zmienił warunki fizyczne otocze-
nia, że prawdopodobnie znajdujące 
się w podpowierzchniowym regolicie 
lody spłynęły po stokach powstające-
go krateru, a niesione tym strumieniem 
głazy wyżłobiły obserwowane dziś 
ścieki. Kratery, w których dostrzeżo-
no te intrygujące struktury, są stosun-
kowo młode w porównaniu z wiekiem 
Westy, powstały najprawdopodobniej 
w ciągu ostatnich kilkuset milionów 
lat. To zdumiewająca hipoteza, ale czy 
wiarygodna, czy rzeczywiście po po-
wierzchni Westy mogła płynąć kiedyś 
woda? Dziś na to pytanie nie jesteśmy 
w stanie odpowiedzieć.

W kierunku Ceres
Po opuszczeniu Westy we wrześniu 

2012 r. sonda Dawn rozpoczęła trzy-
dziestomiesięczny lot w kierunku Ce-
res, wykorzystując nadal napęd jono-
wy. Do niespodziewanego wyłączenia 
silnika i automatycznego przejścia son-
dy w stan uśpienia doszło 11 września 
2014 r. Szybko okazało się, że był to 
skutek trafienia w sondę wysokoener-
getycznej cząstki promieniowania ko-
smicznego i już 15 września udało się 
przywrócić normalne działanie silnika 
jonowego i wszystkich urządzeń sondy. 
W końcu stycznia 2015 r. sondę Dawn 
dzieliła od celu podróży odległość jesz-
cze około 200 tys. km, podczas gdy 
od Ziemi była oddalona 544 mln km; 
wokół Słońca poruszała się z prędko-

ścią 17,4 km/s, zbliżając się do Ceres 
w tempie około 100 m/s.

Drugi cel misji sonda Dawn osią-
gnie 6 marca 2015 r., kiedy to oddzia-
ływanie grawitacyjne planety karłowa-
tej Ceres będzie już na tyle silne, by ją 
„przechwycić”. Proces wchodzenia na 
orbitę wokół Ceres będzie przebiegał 
analogicznie, jak w przypadku Westy. 
Wstępne obserwacje są planowane 
z orbity o promieniu około 4900 km, po 
której sonda będzie krążyć wokół Ce-
res w okresie mniej więcej 75 godzin. 
Po 7 okrążeniach planuje się przenie-
sienie sondy na orbitę o promieniu oko-
ło 1950 km, dzięki czemu okres obie-
gu przez nią planety zmniejszy się do 
niemal 19 godzin. I wreszcie docelowa 
orbita ma mieć promień około 850 km, 
a krążący po niej w okresie prawie 
5,4 godz. sztuczny satelita Ceres będzie 
prowadzić jej badania z minimalnej od-

ległości około 374 km od powierzchni. 
Po trwającym ponad 400 dni sondowa-
niu Ceres misja Dawn dobiegnie końca 
w połowie 2016 roku.

* * *
Na zakończenie warto zauważyć, że 

w badaniach początków Układu Sło-
necznego planetoida Westa i planeta 
karłowata Ceres, kryjąc w sobie mate-
rię i ślady procesów, które doprowadzi-
ły do jego powstania, wydają się być 
jakby pomostem pomiędzy skalistymi 
obiektami wewnętrznej części ukła-
du planetarnego zdominowanej przez 
cztery planety ziemiopodobne i ciała-
mi lodowymi jego zewnętrznych ob-
szarów, gdzie główną rolę odgrywają 
cztery planety jowiszowe. Trudno więc 
przecenić znaczenie ich poznania, któ-
re jest głównym celem misji kosmicz-
nej Dawn.

■
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Parę refleksji po trzech latach działania programu

„Mamy nadzieję, że zainspiruje dzieci do poznawania Wszechświata. Dzieci w każdym wieku, 
jak my” — powiedział Curtis Wong o WorldWide Telescope (zwanym dalej WWT), w trakcie 
prezentacji wygłoszonej na konferencji Technology, Entertainment and Design (TED) w 2008 r. 
Od tego czasu minęło 6 lat, zaś to darmowe wirtualne planetarium stworzone w Microsoft 
Research doczekało się piątej wersji. Poniższy tekst zawiera parę refleksji dotyczących zarówno 
samego programu, jak i obserwacji wyniesionych z różnego rodzaju warsztatów i prezentacji, 
które miałem przyjemność prowadzić wspólnie z żoną w ciągu ostatnich trzech lat. Mam 
nadzieję, że uda mi się zachęcić do zabawy tym programem, zwłaszcza że jest on darmowy. 

Ambasadorzy  
WorldWide  
Telescope 

Na początku był potop… danych
Nie sposób mówić o WWT bez 

wspomnienia o jego historii. Wszystko 
rozpoczęło się jeszcze pod koniec ubie-
głego wieku, kiedy coraz mocniej za-
czął doskwierać naukowcom różnych 
dyscyplin natłok informacji pochodzą-
cych z różnorodnych badań. Najmoc-
niej chyba uderzył on w astronomów. 
Jak zapanować nad ogromem informa-
cji pochodzących z obserwacji? Nawet 
najinteligentniejszy człowiek ma jed-
nak ograniczone możliwości przetwa-
rzania danych. Sytuacja ta wymusiła 
stworzenie odpowiedniej infrastruk-
tury informatycznej. Z tej potrzeby 
powstał między innymi serwis SDSS 
(http://www.sdss.org/), ułatwiający do-
stęp do danych zgromadzonych w trak-
cie przeglądu nieba Sloan Digital Sky 
Survey. W pracach nad tym serwisem 
kluczową rolę odegrał zespół pocho-

dzący z Microsoft Research, ośrodka 
badawczo-rozwojowego korporacji. 

Liderem tego zespołu był Jim Gray, 
jeden z najlepszych na świecie specja-
listów w dziedzinie teorii baz danych. 
W jego zespole znalazł się również 
Curtis Wong, specjalista od multime-
diów, który wniósł pomysł aplikacji, 
ułatwiającej nie tylko przeglądanie 
zgromadzonych w ramach SDSS za-
sobów, lecz również umożliwiającej 
tworzenie w oparciu o nie efektownych 
prezentacji. Kiedy zaś do zespołu do-
łączył Jonathan Fay, świetny programi-
sta oraz miłośnik astronomii, pomysł 
wcielono w życie. 

Prototyp został zaprezentowany 
na zamkniętym pokazie na począt-
ku marca 2007 r. Niestety, Jim Gray 
zaginął miesiąc wcześniej na morzu, 
gdzie wypłynął na samotny rejs swo-
im jachtem. Na jego cześć Wong oraz 
Fay zdecydowali się zmienić nazwę 
aplikacji z The Universe na WorldWide 
Telescope, przez nawiązanie do tytułu 

Jim Gray, naukowiec, którego pamięci 
dedykowany jest program WorldWide 
Telescope. Źródło: Tony Hey/wikipedia.org

Jacek Kupras
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artykułu z 2002 r., w którym Gray oraz 
kosmolog Alex Szalay naszkicowali, 
jak powinna wyglądać idealna aplika-
cja ułatwiająca przeglądanie ogromu 
astronomicznych danych. 

Po premierze rozpoczęto konsulta-
cje z astronomami i specjalistami od 
edukacji pochodzącymi m. in. z takich 
instytucji, jak Caltech, Jet Propulsion 
Laboratory, Harvard, Johns Hopkins, 
Space Telescope Science Institute, 
Spitzer Space Telescope, Chandra X-
-Ray Observatory, Harvard — Smi-
thsonian Center for Astrophysics czy 
Adler Planetarium. Publiczna premie-
ra aplikacji miała miejsce w 2008 r. 
na konferencji TED, gdzie ogłoszono 
również, że na cześć Jima Graya stanie 
się ona darmowa. 

Co potrafi WorldWide Telescope
W chwili gdy piszę ten tekst, World- 

Wide Telescope występuje w trzech 
wersjach: Gold dedykowanej syste-
mom od Windows 7 wzwyż, Legacy, 
którą można uruchomić pod Windows 
XP oraz sieciowej, od której propo-
nuję rozpocząć zabawę programem. 
Wystarczy w pole adresu przeglądarki 
wpisać adres: http://www.worldwide-
telescope.org/webclient/ Zobaczymy 
ekran powitalny:

Kliknięcie przycisku Tour WWT Fe-
atures przeprowadzi nas przez prezenta-
cję pokazującą możliwości programu. 
Jej przejrzenie zajmie około 15 minut. 
Ja jednak zachęcam, aby zrezygnować 
z prezentacji. Obsługa aplikacji jest na-
prawdę bardzo prosta, wystarczy zdać 
się na intuicję i obserwować zachowanie 
programu, klikając elementy interfejsu. 
Poniżej widać Mgławicę Kraba wyge-

nerowaną w wersji sieciowej programu:
Obecnie aplikacja jest rodzajem 

atlasu Wszechświata, łączącego w so-
bie: 
• wirtualny globus umożliwiający 

oglądanie powierzchni Ziemi gene-
rowanej w oparciu o zdjęcia sateli-
tarne, również w 3D, 

• atlas nieba umożliwiający jego 
ogląd w oparciu o kilkadziesiąt 
przeglądów wykonanych w różnych 
pasmach elektromagnetycznego 
spektrum, 

• album ze szczególnie znanymi foto-
grafiami pochodzącymi ze słynnych 
teleskopów, takich jak m. in.: Hub-
ble, Spitzer czy Chandra. Zdjęcia 
te są „przyklejone” do sfery niebie-
skiej w miejscach odpowiadających 
fotografowanym obiektom.

• atlas Układu Słonecznego, umoż-
liwiający szczegółową eksplorację 
powierzchni planet,

• model Kosmosu 3D umożliwiający 
płynne pokazanie znanego nam Ko-
smosu, poczynając od Ziemi, dalej 
idąc przez Układ Słoneczny, Galak-
tykę, na obserwowalnym i dotych-
czas skatalogowanym Kosmosie 
galaktyk kończąc,

• wirtualne planetarium, umożliwia-
jącego tworzenie i odtwarzanie 
seansów oraz współpracującego 
z różnorodnymi systemami projek-
cyjnymi, poczynając od typowego, 
desktopowego monitora, kończąc 
na klastrach rzutników, w które jest 
wyposażone przykładowo Planeta-
rium Adlera.
No i chyba najważniejsze — WWT 

korzysta z danych liczących około 25 
terabajtów. Są one umieszczone na 
serwerach Microsoftu oraz NASA, zaś 
aplikacja pobiera to, co jest akurat po-
trzebne, aby wygenerować obraz tego 
fragmentu Kosmosu, który nas w da-
nej chwili interesuje. Czy oznacza to, 
że nie można z WWT korzystać offli-
ne? Jest na to sposób, bowiem dane te 
przechodzą przez pamięć podręczną, 
którą można w miarę potrzeby zarchi-
wizować. Wystarczy o tym pamiętać 
w sytuacjach, gdy nie możemy liczyć 
na dostęp do internetu. 

Ambasadorzy programu
WorldWide Telescope Ambassadors 

to inicjatywa prof. Alyssy Goodman, 
naukowca z Uniwersytetu Harvarda. 
Można się z nią zapoznać na stronie 
http://wwtambassadors.org. 

Celem tego projektu jest wypraco-
wanie różnorodnych metod populary-
zacji astronomii przy pomocy WWT. 
WorldWide Telescope Ambassadors 

Mgławica Kraba w programie WWT. Źródło: WorldWide Telescope/NASA

WorldWide Telescope w wersji sieciowej tuż po uruchomieniu. Źródło: WorldWide Telescope
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jest również po części projektem ba-
dawczym, w którym poszukuje się od-
powiedzi, jakie formy zajęć najbardziej 
wpływają na podniesienie motywacji 
dzieci i młodzieży do zainteresowania 
się naukami przyrodniczymi.

Mieliśmy przyjemność uczestni-
czyć w próbie replikacji tego progra-
mu w Polsce. Rozpoczęła się ona od 

uzyskania zgody na tłumaczenia ame-
rykańskich materiałów. Podjął się tego 
prof. Lech Mankiewicz, znany chyba 
wszystkim czytelnikom „Uranii” fizyk 
i popularyzator, jeden z twórców por-
talu HandsOn Universe. Zgodę uzyska-
liśmy nadspodziewanie łatwo. Został 

również napisany projekt implementacji 
amerykańskiego programu w polskich 
realiach. Zakładał on stworzenie mate-
riałów edukacyjnych dotyczących wy-
korzystania WorldWide Telescope oraz 
szkolenia dla nauczycieli. Projekt ten 
zgłosiliśmy do zorganizowanego przez 
MEN konkursu „Żyj z pasją”, którego 
celem było wyłonienie grupy projek-

tów wspierających uzdolnienia dzieci 
i młodzieży. Niestety, nie uzyskaliśmy 
dotacji. Niemniej jednak, z części prze-
tłumaczonych materiałów powstała sek-
cja Ambasadorzy WorldWide Telescope 
znajdująca się na portalu EuHou pod 
adresem: http://goo.gl/MvFsrE 

Można tam znaleźć instrukcje za-
wierające podstawy posługiwania się 
programem, jest instrukcja instalacji 
polskiego interfejsu, a także zbiór przy-
kładowych prezentacji. Niestety, za-
mieszczone materiały powoli zaczynają 
się starzeć — powstały przeszło dwa 
lata temu i od tamtej pory nie były ak-
tualizowane.

Oprócz utworzenia wspomnianej 
sekcji przeprowadziliśmy w ciągu 
ostatnich trzech lat serię warsztatów 
i prezentacji. Rozpoczęły się one od 
zaproszenia nas przez dr Józefinę Turło 
na zjazd Polskiego Stowarzyszenia Na-
uczycieli Nauk Przyrodniczych, który 
się odbył w Toruniu w 2011 r. Myśla-
łem, że na tym się skończy — nie było 
środków na promocję programu. Stało 
się jednak inaczej. Toruńska prezenta-
cja zainicjowała ciąg dalszych zapro-
szeń i tak zwiedziłem całkiem spory 
kawał Polski, ocierając się również 
o zagranicę.

Finansowane to wszystko było „na 
wariata”, najczęściej przez umowy 
o dzieło zawierane z poszczególny-
mi zapraszającymi nas organizacjami. 
Mieliśmy przy okazji możliwość po-
znania rozmaitych środowisk eduka-
cyjnych, poczynając od świetlic środo-
wiskowych, a kończąc na międzynaro-
dowych warsztatach organizowanych 
przez UNAWE, międzynarodową or-
ganizację zajmującą się popularyzacją 
astronomii wśród najmłodszych. 

WWT i dzieciaki
Fascynacja — tak bym w najwięk-

szym skrócie określił reakcje dzieci 
na widok wirtualnego Kosmosu gene-
rowanego przez aplikację. Poniżej wi-
dać, jak maluch obecny na warsztatach 
w Planetarium Nieba Kopernika odkrył 
właśnie wirtualne Słońce: 

To mocny atut programu, którego 
wszakże głównym zadaniem jest wła-
śnie wzbudzać fascynację Kosmosem. 
Obsługa aplikacji nie stanowi również 

Curtis Wong, jeden z twórców WorldWide Telescope, w trakcie wystąpienia na konferencji TED, 
gdzie miała miejsce publiczna premiera programu.  Źródło: TED/www.ted.com.

Strona startowa projektu WorldWide Telescope ambassadors. Źródło: WorldWide Telescope 
Ambassadors
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dla dzieci najmniejszego problemu. 
Byłem świadkiem sytuacji, gdy dwójka 
chłopców, z których jeden miał może 
10, a drugi 13 lat, opanowała podstawy 
tworzenia seansów w trakcie prowa-
dzonej szybko przeze mnie prezentacji 
dla członków chorzowskiego oddziału 
PTMA. Wystarczyło im, że zobaczy-
li, jak stworzyłem parę przykłado-
wych slajdów, objaśniając tworzenie 
w WWT prezentacji. 

WWT dla naukowca
Dla wspomnianej wcześniej har-

wardzkiej profesor Alyssy Goodman 
WWT to rodzaj „szwajcarskiego scy-
zoryka” poprawiającego ergonomię 
pracy. Tak wykorzystuje go sama, 
tego również uczy swoich studen-
tów. Zainteresowanych zachęcam do 

przejrzenia jej prezentacji. Są 
one dostępne pod adresem: 
https://www.cfa.harvard.edu/ 
~agoodman/newweb/presen-
tations.html. 

Jak jest u nas, trudno mi powie-
dzieć, naukowcem bowiem nie jestem 
i to środowisko zawodowe znam dość 
słabo. „Sukces WWT na rynku nauko-
wym jest iluzoryczny” — usłyszałem 
w Centrum Fizyki Teoretycznej Pol-
skiej Akademii Nauk, z kolei w Cen-
trum Badań Kosmicznych PAN padło 
stwierdzenie: „To najlepsza aplikacja 
tego typu”. Prawda jest bowiem pro-
sta: De gustibus non est disputandum. 
Każdy profesjonalny badacz z reguły 
posługuje się dobranym pod kątem 
swoich potrzeb zestawem specjali-
stycznych programów, wśród których 
WWT może się znaleźć, ale przecież 
nie musi. Jednak tych z Państwa czy-

tających ten tekst, którzy są naukowca-
mi, zachęcam do zapoznania się z moż-
liwościami prezentacyjnymi aplikacji. 
Tworzenie prezentacji w WWT bardzo 
przypomina pracę w programie Po-
wer Point, przy czym jest prostsze, zaś 
efekty wizualne są o niebo lepsze. 

WWT w edukacji
Z jednej strony WWT podoba się na-

uczycielom, z drugiej nie za bardzo mają 
go jak wdrożyć. Taka jest konkluzja roz-
mów, które prowadziłem przy okazji 
warsztatów. To bolączka, która trapi całą 
astronomię, dość boleśnie wyrugowaną 
z podstaw programowych. Drugą jest 
dostęp do sal komputerowych — więk-
szość szkół ma jedną taką pracownię 
z reguły przeznaczoną wyłącznie do 
zajęć z informatyki. Myślę jednak, że 
warto próbować, pamiętając, że dzie-
ci oraz młodzież praktycznie z marszu 

opanowują działanie tej aplikacji, nie-
koniecznie zatem trzeba organizować 
dodatkowy czas w pracowni kompute-
rowej. Ciekawej obserwacji dokonałem 
w Łodzi, gdzie Pani Ania Romańska, 
metodyk związany z Łódzkim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego, określiła, co ma zawierać 
prezentacja, pozostawiając dzieciom sa-
modzielne opanowanie WorldWide Te-
lecope w domu. Okazało się, że ucznio-
wie nie mieli z tym najmniejszych pro-
blemów. Rzecz działa się w kontekście 
szerszego projektu, który dotyczył po-
pularyzacji astronomii i nauk o Ziemi 
i w którym wzięło udział parę szkół 
oraz łódzkie planetarium. Z jego pod-
sumowaniem można zapoznać się pod 
adresem: http://www.djkupras.
blogspot.com/2013/09/po-po-
wrocie-z-odzi.html. Warto rów-
nież pamiętać o furtce, którą są 
gimnazjalne projekty edukacyjne. Dają 
one młodzieży swobodę w wyborze za-
równo tematu projektu, jak i narzędzi do 
przygotowania kluczowej prezentacji. 
Cóż zatem stoi na przeszkodzie, aby 
podsunąć jakiś astronomiczny temat 
oraz WorldWide Telescope jako narzę-
dzie?

WWT a Microsoft
Tu sprawa jest przeciekawa. Teore-

tycznie przecież program jest „dziec-
kiem” korporacji. Praktycznie nato-
miast — ponieważ powstał w centrum 
badawczo-rozwojowym, nie posiada 
typowego korporacyjnego wsparcia jak 
komercyjne aplikacje. Nie znajdziemy 
zatem żadnego wsparcia podobnego do 
tego, jaki przykładowo ma pakiet Of-

Ambasadorzy WorldWide Telescope — strona polskiej edycji WorldWide Telescope Ambassa-
dors. Źródło: Hands On Universe Polska

Miejsca, gdzie prowadziliśmy warsztaty w ramach polskiej edycji Ambasadorów WWT. Źródło: 
Jacek Kupras www.djkupras.blogspot.com
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Autor jest popularyzatorem astro-
nomii i blogerem związanym z por-
talem Hands On Universe Polska. 
To właśnie tam wspólnie z żoną, 
Dorotą Sporysz-Kupras, stworzyli 
sekcję Ambasadorzy WorldWide 
Telescope, dedykowaną harvardz-
kiemu projektowi WorldWide Te-
lescope Ambassadors. Prowadzili 
również szkolenia dla nauczycieli 
na temat wdrażania tego progra-
mu w realiach szkolnych, głównie 
w kontekście gimnazjalnych pro-
jektów edukacyjnych.

www.djkupras.blogspot.com

fice. Z drugiej strony — możliwy jest 
kontakt bezpośredni z autorami progra-
mu, choć trzeba się trochę postarać, aby 
ich namierzyć. Podpowiem, że Micro-
soft Research jest organizacją funkcjo-
nującą na styku świata akademickiego 
i biznesu, której klientelą są często uni-
wersytety i której pracownicy często 
są równocześnie badaczami o uznanej 
reputacji w środowisku naukowym, 
zaś ich adresy mailowe można znaleźć 
w publikacjach dostępnych w sieci. 

Wejście smoka?
Na koniec może ciekawostka, którą 

znalazłem, przeglądając przykłady za-
stosowań WWT na świecie. Okazało 
się, że imponujący program wdrożenia 
tej aplikacji zarówno w środowisku 
naukowym, jak i edukacji posiada Pań-
stwo Środka. 

Obejmuje on 16 kursów WWT de-
dykowanych szkołom podstawowym 
i średnim. Ogółem zawierają one 22 
moduły dla szkół podstawowych, 33 
moduły dla niższych średnich, 26 mo-
dułów dla średnich. Jak do tej pory ze-
tknęło się z nimi około 2000 dziecia-
ków. Nie jest to być może imponująca 
liczba, lecz program dopiero raczkuje. 
Prócz tego aktualnie jest prowadzony 
projekt, którego celem jest ułatwienie 
wymiany doświadczeń z używania 
WWT w chińskich szkołach. Zaan-

Dodatkowe materiały o WWT w internecie:
World Wide Telescope — http://www.worldwidetelescope.org
Ambasadorzy WWT — http://wwtambassadors.org
Polskie materiały WWT — http://goo.gl/MvFsrE

Strona startowa chińskiego portalu dedykowanego WWT. Źródło: http://wwt.china-vo.org/intro.htm

Międzynarodowe warsztaty UNAWE w Heidelbergu. Źródło: www.djkupras.blogspot.com 

gażowane w niego są takie instytucje, 
jak National Astronomical Observato-
ries of the Chinese Academy of Sci-
ences (NAOC), Central China Normal 
University (CCNU) oraz Chongqing 
Wutai Technology Co. Polega on na or-
ganizacji szkoleń oraz stworzeniu mo-
delowych implementacji użycia WWT 
w kontekście szkolnych planetariów. 

Na zakończenie
Mam nadzieję, że te parę refleksji, 

którymi się podzieliłem, zachęcą Czy-

telników do bliższego przyjrzenia się 
aplikacji. Ponieważ ten tekst jest pokło-
siem konferencji „Astronomia i badania 
kosmiczne w edukacji” zorganizowanej 
przez CBK PAN i PTMA, zapraszam 
również do obejrzenia nagrania wy-
głoszonej tam przeze mnie prezentacji. 
Można ją znaleźć wśród pokonferencyj-
nych materiałów pod adresem: http://
www.spa.ptma.pl/wyklady/
czasopisma/wwt/wwt_stresz-
czenie.html. 
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Flammarion, 
Metler  
i siostry szarytki

Francis Oger, Yoko Oger

Francuski astronom Camille Flammarion (1842–1925) był również wybitnym popularyzatorem. Za tę 
właśnie działalność został odznaczony orderem Legii Honorowej. Jego dzieło L’Astronomie populaire, 
wydane w 130 000 egzemplarzy, stało się podstawą wiedzy o Wszechświecie dla paru pokoleń ludzi 
żyjących na przełomie XIX i XX w. Pod wpływem Flammariona był również polski pionier astronomii 
amatorskiej ks. Bonawentura Metler.

Pionierzy polskiej astronomii amatorskiej — inspiracje

Polskie siostry w Juvisy 
Dawne obserwatorium Kamila 

Flammariona, z kopułą, wyposażone 
w lunetę o średnicy 24 cm, znajduje się 
w alei Dworu Królewskiego 32 w Ju-
visy-sur-Orge, ok. 15 km na południe 
od Paryża. Flammarion został właści-
cielem budynku w 1882 r., a obserwa-
torium astronomiczne urządzał w nim 
między 1884 a 1887 r. Obserwacje pro-
wadzono pod kierunkiem Flammario-
na aż do jego śmierci w obserwatorium 
w roku 1925. Potem kierownictwo 
przejęła wdowa po Kamilu, Gabriela, 
która umarła w 1962 r. Francuskie To-
warzystwo Astronomiczne wznowiło 
ostatnio działalność placówki. 

Do roku 1972 w pobliżu widać było 
drugą kopułę, na budynku znajdującym 
się 150 m na północ od obserwatorium. 
Dawniej nazywano go „Gospodą w Pa-
wilonie”. Był zbudowany ok. 1770 r. 
na przyjęcie coraz liczniejszych po-
dróżnych jadących z Paryża do Fon-
tainebleau, a obecnie jest zagrożony 
rozbiórką. W 1866 r. hrabiostwo de 
Monttessuy ofiarowali „Gospodę w Pa-
wilonie” polskim siostrom miłosierdzia 
św. Wincentego à Paulo (szarytkom). 

W następnych latach siostry nabyły 
pozostałe budynki, które należały do 
„Gospody w Pawilonie”. 

Siostry przyjmowały sieroty i we-
teranów powstań polskich, a zwłasz-
cza powstania styczniowego. Należały 
one do Domu św. Kazimierza, którego 

główny zakład od 1861 r. aż do naszych 
czasów znajduje się na ul. Chevaleret 
w Paryżu. 

Metler i mistrz Flammarion 
Skąd obserwatorium astronomiczne 

w domu polskich sióstr w Juvisy? Pod-

Dawne obserwatorium Flammariona i jego kopuła, ostatnio restaurowana
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czas poszukiwań ustaliliśmy, że nazwi-
sko jednego z mieszkańców, zapisane 
w rejestrach z tamtych czasów, pojawia 
się również na polskich portalach inter-
netowych. 

Ksiądz Bonawentura Metler pocho-
dził ze skromnej rodziny szlacheckiej, 
uczestniczącej w powstaniach listo-
padowym i styczniowym. Urodził się 
w 1866 r. w Ciążeniu k. Konina. Po ma-
turze zdanej w Kaliszu, przez 4 lata 
studiował w seminarium duchownym 
we Włocławku, a potem w Petersbur-
gu i Gorycji (Włochy), gdzie otrzymał 
święcenia kapłańskie. Studia konty-
nuował m.in. w Rzymie, Monachium 
i Londynie. W Rzymie studiuje przede 
wszystkim sztukę kościelną, architektu-
rę, rzeźbę, malarstwo. Płynnie mówi po 
angielsku, niemiecku i francusku. Zna 
również łacinę, grekę, włoski i rosyjski. 
Ale niestety jest słabego zdrowia. 

W 1891 r. Metler zostaje kapelanem 
zakładu sióstr szarytek. Zajmuje to sta-
nowisko aż do roku 1907. Jako kapelan 
figuruje w spisach z roku 1896, 1901 
oraz 1906. Natomiast między 1893 
a 1894 r. czasowo przebywa w Polsce, 
gdzie pracuje jako wikariusz. 

Obserwatorium Flammariona, tuż 
za płotem, przyciąga Metlera. Mistrz 
przyjmuje go i udziela mu rad. 4 stycz-
nia 1899 r. Metler wstępuje do Francu-
skiego Towarzystwa Astronomicznego. 
Rekomendującymi są Flammarion oraz 
jego zastępca Antoniadi. 

3 października 1900 r. na zebraniu 
Francuskiego Towarzystwa Astrono-
micznego sam Camille Flammarion za-
wiadamia o utworzeniu przez ks. Me-
tlera obserwatorium na budynku „Go-
spody w Pawilonie”: 

SEKRETARZ informuje miłośników 
astronomii o budowie nowego obser-
watorium, zrealizowanej przez nasze-
go kolegę ks. Metlera przy pomocy 
niezwykle skromnych środków. Jego 
obserwatorium składa się z kopuły ob-
rotowej, pod której dachem znajduje się 
montaż równikowy z lunetą o średnicy 
108 mm z napędem zegarowym, mikro-
metrem oraz oświetleniem pola widze-
nia. Całość kosztowała 2280 franków, 
z czego 780 franków wydano na kopułę 
oraz na urządzenie obserwatorium.

Ta cena, niewielka jak na realizację 
tak poważnego założenia, pokazuje, co 
może osiągnąć każdy obserwator, sa-
memu uczestnicząc w dużej części pra-
cy przy konstrukcji swojego obserwato-
rium. Warto iść śladem ks. Metlera.

Dobra jakość obserwatorium Me-
tlera, jak twierdził Flammarion w za-
cytowanym powyżej zdaniu, zapewnia 
mu interesujące obserwacje. Są one 
zanotowane dwa razy w „Bulletin de 

la Société Astronomique de France” 
w r. 1900: przelot meteoru (na s. 472) 
oraz zakrycie Saturna przez Księżyc 
(s. 493). Niewątpliwie korzysta z lu-
nety w nauczaniu sierot przyjętych 
przez siostry, tak jak robi to później 
w Polsce.

Między 15 grudnia 1901 a 27 czerw-
ca 1904 r. Metler podejmuje trzy wy-
prawy naukowe na Ocean Indyjski. 
Podczas podróży obserwuje ciała nie-
bieskie na półkuli południowej i przed-
stawia je innym uczestnikom wyprawy. 
Przebywa również w Melbourne w Au-
stralii, gdzie uczy katechizmu, arytme-
tyki oraz francuskiego w Mentone Col-
lege. W roku 1904 wydaje książkę pod 
tytułem: „Wodorosty morskie — Oce-
an Indyjski w r. 1902”. Odwiedza także 
miejskie obserwatorium znajdujące się 
w parku botanicznym. Cierpi natomiast 
na serce, płuca oraz reumatyzm. 11 li-
stopada 1904 r. musi opuścić Melbour-
ne i wrócić do Juvisy.Teleskop Flammariona o średnicy 20 cm

Dawna pocztówka przedstawiająca aleję Dworu Królewskiego. Po prawej stronie „Gospoda 
w Pawilonie” z kopułą

Personel i podopieczni zakładu w Juvisy na początku 1907 r. Metler stoi za drugą siostrą od lewej 
strony. (Źródło: A. Siski Zakład Św. Kazimierza w Paryżu, s. 160) 
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Po powrocie do Francji Metler zaj-
muje się bardzo ważnym projektem: 
teleskopem newtonowskim. Przypo-
mina instrument Flammariona o śred-
nicy 20 cm, z ośmiobocznym tubusem, 
stworzony w 1873 r., który do dziś jest 
przechowywany w Juvisy. Jednak tele-
skop Metlera ma średnicę 30 cm i pozo-
stanie największym w Polsce w okresie 
międzywojennym. Dzięki drewnianej 
strukturze tubus jest lekki, bo waży 
tylko 12 kg. Później Metler będzie go 
często przenosił. 27 lipca 1906 r. Flam-
marion podziwia gotowy teleskop. 

Jednak Metler wie, że niedługo bę-
dzie musiał definitywnie opuścić swoje 
obserwatorium w Juvisy. Sytuacja fi-
nansowa Zakładu św. Kazimierza staje 
się trudniejsza, szczególnie z powodu 
ustanowienia prawa o rozdziale Ko-
ścioła od państwa w 1905 r. W 1906 r. 
zarząd Domu podejmuje decyzję o za-
mknięciu zakładu w Juvisy. Wszyscy 
mieszkańcy, weterani i sieroty, przeno-
szą się do głównego budynku Domu, 
znajdującego się na ul. Chevaleret 119 
w Paryżu. Siostry jako ostatnie opusz-
czą zakład w Juvisy 3 lutego 1907 r. 
Zaraz potem zostają wysłane do Czę-
stochowy, żeby kontynuować swoją 
misję w Polsce. 

Następujący list, obecnie przecho-
wywany w archiwum Flammariona 
w Juvisy, jest datowany 1 listopada 
1907 r., kilka miesięcy po wymeldowa-
niu i wyjeździe sióstr. Jego adresatką 
jest Sylwia, pierwsza żona Flammario-
na, a autorką 61-letnia Jadwiga Pietkie-
wicz, jedna z byłych mieszkanek zakła-
du w Juvisy, która wysłała ten list z ul. 
Chevaleret 119 w Paryżu. 

Szanowna Pani! 
Mówi się czasami, że dwie dusze 

niezależnie mogą kierować swe myśli 
ku tej samej rzeczy. To mi się właśnie 
zdarzyło, ponieważ właśnie dzisiaj 
rano, kiedy otrzymałam Pani drogi list, 
byłam w trakcie pisania do Pani, po 
pierwsze, żeby podziękować Pani za ła-
skawą i hojną gościnę w czasie mojego 
ostatniego pobytu w Juvisy, po drugie, 
żeby Pani przekazać najnowszy adres 
ks. Metlera. Do dziś nie pisałam do 
Pani, ponieważ przyjechawszy do Pa-
ryża, próbowałam odwiedzić ks. Metle-
ra pod jego nowym adresem, który sam 
mi zostawił, ale niestety go nie było. 
Ktoś mi powiedział, że ksiądz przycho-
dzi tylko co tydzień albo co dwa tygo-
dnie i na razie jest bardzo zmęczony, bo 
właśnie zdawał jeszcze jeden egzamin. 

Zatem zostawiłam mój list i codziennie 
czekałam na odpowiedź. Dlatego dotąd 
nie pisałam do Pani, choć czułam sil-
nie, że jest moim obowiązkiem napisać 
do Pani, Szanowna Pani, żeby Pani 
podziękować za niezwykłą dobroć mi 
okazaną i powiedzieć jak to mi dobrze 
zrobiło, ponieważ żegnając się z Panią, 
Dobra Pani, czułam, że byłam pocie-
szona Pani dobrymi słowami. Wydaje 
mi się nawet, że od tego czasu martwię 
się mniej, ponieważ często przypomi-
nam sobie Pani życzliwe słowa o naszej 
drogiej i kochanej siostrze Tekli, które 
Pani łaskawe serce do mnie skierowa-
ło. Ja również, Droga Pani, widząc Pa-
nią, czułam jakby obok Pani siedziała 
siostra Tekla, która Panią tak uwielbia-
ła. Nie może Pani wiedzieć, jak jestem 

Pani wdzięczna za to, że poświęciła mi 
Pani dwa razy po kilka godzin w cią-
gu Pani dnia tak pracowicie zajętego 
(zawsze dla dobra innych). Z radością 
więc opowiem to siostrze Tekli, która 
na pewno ucieszyłaby się wiedząc, że 
byłam tak dobrze przyjęta przez Pa-
nią, Droga Pani, jak również przez 
samego Pana Flammariona, ponieważ 
być przyjętym u Państwa, proszę Pani, 
nie jest zwykłą rzeczą, co jest dla mnie 
najcenniejsze i co zawdzięczam jeszcze 
raz siostrze Tekli, ponieważ dzięki niej 
poznałam Pani serce rozmawiając z nią 
często o Pani. Z góry się cieszę myśląc, 
że będę mieć szczęście zobaczyć Pa-
nią znowu w Paryżu. Zawsze jednak 
obawiam się nadużyć Pani dobroci, 

a przede wszystkim Pani tak cennego 
czasu. Czekając na nasze spotkanie, 
Szanowna Pani, proszę przyjąć wyrazy 
głębokiego szacunku, żywą i szczerą 
wdzięczność oraz oddanie. 

Pani wierna 
Jadwiga Pietkiewicz 
P.S. Pozwolę sobie tu, Szanowna 

Pani, wyrazić mój szacunek wobec 
Pana Flammariona. 

Proszę z wyrozumiałością wybaczyć 
niezręczny styl mojego listu, zwracając 
uwagę tylko na uczucie mojego biedne-
go serca wobec Pani.

Ten list pokazuje, jak ważne były 
stosunki między państwem Flamma-
rion a personelem zakładu w Juvisy, 
a szczególnie ks. Metlerem i matką 
przełożoną Teklą Stiller. Sylwia Flam-
marion i Jadwiga Pietkiewicz martwią 
się zerwaniem kontaktu z ks. Metle-
rem. List precyzuje, że ksiądz jest „bar-
dzo zmęczony, bo właśnie zdawał jesz-
cze jeden egzamin”. Archiwum Sorbo-
ny (rejestry alfabetyczne kandydatów) 
potwierdza, że pod koniec października 
zdawał egzamin z matematyki do klasy 
przygotowawczej. 

Zainteresowanie Metlera studiami 
na Sorbonie można tłumaczyć tym, że 
na tej uczelni istniał wydział astrono-
miczny oraz (dziś również) obserwato-
rium, w którym wówczas znajdowały 
się między innymi dwie lunety: o śred-
nicy 241 mm do obserwacji wizual-
nych oraz 219 mm do astrofotografii. 
Działalność obserwatorium została 
zawieszona po 1910 r. aż do 1980 r., 
kiedy znalazło się pod opieką Francu-
skiego Towarzystwa Astronomicznego. 

Wydaje się, że zamknięcie zakładu 
w Juvisy i wysłanie sióstr do Polski 
były pewnego rodzaju sankcją. W każ-
dym razie osoby kierujące Domem 
św. Kazimierza mogły się martwić, 
obserwując coraz większe wpływy 
małżeństwa Flammarion, które wzra-
stały, tym bardziej że wspólnota w Ju-
visy nie była duża. Należeli do niej 
tylko ks. Metler, matka przełożona, 
4 młodsze siostry, włączając kuzynkę 
Metlera Aleksandrę Nowakowską, 14 
weteranów, 23 dzieci oraz 3 pracowni-
ków (według spisu ludności z 1906 r.). 
Wówczas Kamil Flammarion był zna-
ny jako osoba związana z jednej strony 
z wyznawcami spirytyzmu, a z drugiej 
strony z takimi ludźmi jak Percival 
Lowell, którzy wierzyli w istnienie 
na Marsie kanałów skonstruowanych 
przez inteligentne istoty. 

Metler ze swoim teleskopem przed klaszto-
rem częstochowskim. (Źródło: archiwum Czę-
stochowskiego Oddziału PTMA)
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Obserwatorium  
w Częstochowie 

Ks. Metler zostaje we Francji jako 
guwerner dzieci księcia Poniatowskie-
go trochę dłużej. 17 kwietnia 1908 r. 
nareszcie dołącza do sióstr szarytek 
w Częstochowie. Siostry przyjmują 
Metlera w ich budynku, znajdującym 
się na ulicy Wieluńskiej 6, niedaleko 
klasztoru. Przywozi tu swoje instru-
menty astronomiczne, między innymi 
teleskop o średnicy 30 cm, i od razu 
rozpoczyna obserwacje. 

Metler pisze o tym okresie: Po mym 
powrocie w roku 1908 do Polski po 
16-letnim pobycie w Juvisy, w okoli-
cach Paryża (...), pod wpływem Mistrza 

Flammariona wracałem z zamiarem 
pójścia do ludu Polski, niosąc mu we-
sołą nowinę Obywatelstwa Niebios — 
„citoyens célestes”. 

W 1911, 1912 oraz 1913 r. Metler 
jest ponownie wymieniany w czasopi-
śmie „L’Astronomie” wśród członków 
Francuskiego Towarzystwa Astrono-
micznego jako nauczyciel w Często-
chowie, ponieważ uczy astronomii 
w tamtejszym liceum. Zamierza zbu-
dować nowe obserwatorium w celu 
popularyzacji astronomii. Sytuacja za-
boru rosyjskiego nie pozwala na jego 
realizację, mimo listu polecającego 
Flammariona, cytowanego w gazecie 
„Goniec Częstochowski”. 

W pierwszej połowie 1915 r., z po-
wodu wybuchu wojny, Metler opusz-
cza Polskę, szukając schronienia w Sta-
nach Zjednoczonych. Wraca stamtąd 
chory w maju 1918 r. Potem zaraża się 
grypą „hiszpanką”. 

Jest zmuszony pogodzić swoją dzia-
łalność astronomiczną w Częstochowie 
oraz duszpasterstwo w swojej parafii 
oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów 
od miasta, gdzie wszystko jest do odbu-
dowania. Mimo to, Metler bierze udział 
w „Zjeździe dla Organizacji Nauki” 
w Polsce, który odbywa się między 7 
a 10 kwietnia 1920 r. w Warszawie. 

2 grudnia 1925 r. Metler podpisuje 
umowę z miastem Częstochowa. Mia-
sto ofiarowuje Metlerowi dwie sale 
w miejskim muzeum oraz dawny pa-
wilon wystawowy w parku Staszica, 
budynek przyszłego obserwatorium 
astronomicznego. Metler ma organizo-
wać comiesięczny wykład, obserwacje 
dla publiczności dwa razy tygodnio-
wo oraz założyć miejską stację mete-
orologiczną. Obserwatorium otwarto 
w 1928 r. 

W katalogu obserwatoriów astrono-
micznych, opublikowanym w r. 1931 
przez P. Stroobanta i in., podano, że ob-
serwatorium w parku Staszica posiada 
teleskop o średnicy 30 cm z montażem 
równikowym, lunetę o średnicy 11 cm 
z apochromatycznym obiektywem  
Zeissa o ogniskowej 204 cm oraz 
zegar astronomiczny Rieflera. Zaj-
mowano się gwiazdami zmiennymi. 
Wspomniana luneta została ofiarowana 
przez majora Wincentego Skrzywana. 
Wcześniej należała do armii rosyjskiej, 
a potem polskiej. Zegar astronomiczny 
kupiło miasto Częstochowa. W 1933 r. 
miasto ofiarowuje Metlerowi marmu-
rowy cokół byłego pomnika cara. Wy-
korzysta go do skonstruowania zegara 
słonecznego, umieszczonego przy ob-
serwatorium. 

Pod koniec 1928 r. Metler zostaje 
członkiem Towarzystwa Miłośników 

Pomnik cara Aleksandra II na starej widokówce (z lewej) i zegar słoneczny Metlera wykonany z zaznaczonego fragmentu cokołu. (Wygląd obecny, 
fot. Bogdan Wszołek) 

Notatka o otwarciu obserwatorium w Czę-
stochowie, zamieszczona 1 września 1928 r. 
w „Gońcu Częstochowskim”

Obserwatorium w parku Staszica. Zdjęcie 
zrobione w 1945 r. (Źródło: archiwum Często-
chowskiego Oddziału PTMA)
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Astronomii. Na wniosek Metlera towa-
rzystwo zreorganizowano, umożliwia-
jąc tworzenie samodzielnych oddzia-
łów lokalnych. Zmieniono przy tym 
nazwę na Polskie Towarzystwo Przy-
jaciół Astronomii. Powstaje oddział 
częstochowski PTPA. W 1937 r. zapi-
sano do niego 41 członków, włączając 
najważniejsze w Częstochowie osoby 
świeckie i duchowne. 

Kontynuuje swoją działalność po-
pularyzacji astronomii, pisząc felie-
tony w gazecie „Goniec Częstochow-
ski”. Przyjmuje gości, a szczególnie 
uczniów z całej Polski — w 1933 r. aż 
1450 osób. Tłumaczy im: astronomia 
stykając się ze wszechświatem bez-
pośrednio prowadzi do Prawdy — do 
Boga. W tym zdaniu Metler interpreto-
wał na swój sposób powiedzenie Flam-
mariona: Ad veritatem per scientiam 
(„Do prawdy przez wiedzę”). 

Między 1925 a 1939 r. figuruje 
ponownie jako „kanonik B. Metler” 
w kartotece członków Francuskiego 
Towarzystwa Astronomicznego, któ-
rym kieruje wówczas Gabriela, druga 
żona Kamila Flammariona. 

W 1934 r. zostaje proboszczem pa-
rafii Parzymiechy, znajdującej się przy 
granicy polsko-niemieckiej, oddalonej 
o 40 km od Częstochowy. Od razu za-
kłada obserwatorium w tej wsi. 

1 września 1939 r. Niemcy atakują 
Parzymiechy. Podczas walki ginie po-
nad 80 polskich żołnierzy. Mieszkańcy 
Parzymiechów chronią się w piwnicy 
plebanii. Według świadków, Metler 
tłumaczył im, że Niemcy są narodem 
cywilizowanym, więc nie ma się cze-
go bać. Mimo to, Metler i pozostali 

czynają znowu funkcjonować. Ocalałe 
instrumenty odnajdują swoje miejsce. 

Obecnie Towarzystwo jest kierowa-
ne przez dr. Bogdana Wszołka, który 
prowadzi zajęcia z astronomii na Uni-
wersytecie w Częstochowie. Obserwa-
torium w parku Staszica nie służy już 
astronomii. Jest tam centrum dydak-
tyczne „Zodiak”. Metalowa struktu-
ra kopuły jest pokryta szkłem i tylko 
cieszy oko. Zegar słoneczny moż-
na zobaczyć z bliska. Luneta i zegar 
astronomiczny, odrestaurowane przez 
dr. Wszołka, znajdują się obecnie w sali 
uniwersyteckiej i funkcjonują świetnie. 
Luneta służyła szczególnie do obser-
wacji i fotografowania tranzytu Wenus 
w 2012 r. 

Pierwsza luneta Metlera, skonstru-
owana zaraz po roku 1900 w Juvisy, 
jest przechowywana na plebanii w Pa-
rzymiechach, w stanie wymagającym 
naprawy. Wydaje się, że jej charaktery-
styka zgadza się z opisem Flammario-
na. Instrument posiada tubus z częścią, 
którą można skrócić, co może być uza-
sadnione wąskim dojściem do obser-
watorium Metlera. 

Podczas naszego pobytu w Polsce 
w 2012 r. państwo Magdalena i Bog-
dan Wszołek zaprosili nas do Rze-
piennika Biskupiego na Podkarpaciu, 
gdzie budują prywatne obserwatorium 
astronomiczne. Dwie 5-metrowe ko-
puły oraz gmach główny były wtedy 
na ukończeniu. Klejnotami są tam 
dwa amerykańskie radioteleskopy 
o średnicach paraboloidalnych czasz 9 
i 5,4 m. Dr Wszołek zbudował również 
dwa 13-metrowe japońskie radiotele-

ludzie w piwnicy już nazajutrz zosta-
li aresztowani. Metlera podejrzewano 
o to, że korzystał z teleskopu w celu 
szpiegowania. Został rozstrzelany tego 
samego dnia razem z wikariuszem 
i organistą. Ocalały pozostałe osoby, 
włączając krewne Metlera: siostrę 
Agnieszkę oraz kuzynkę Aleksandrę 
Nowakowską, towarzyszącą wujkowi 
jako siostra szarytka od okresu pobytu 
w Juvisy. 

Dziedzictwo Metlera 
Nadal nie wiadomo, czy Niemcy 

zniszczyli teleskop Metlera, czy gdzieś 
go przenieśli. Natomiast pozostałe 
instrumenty Metlera udało się ukryć 
w Częstochowie. 

Po wojnie obserwatorium oraz to-
warzystwo założone przez Metlera za-

Bonawentura Metler i Zygmunt Przesłański z teleskopem o średnicy 30 cm w Parzymiechach, 
na podwórku plebanii. (Źródło: archiwum Częstochowskiego Oddziału PTMA) 

Rys. 10. Grób Bonawentury Metlera w Parzymiechach. (Fot. Bogdan Wszołek)
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Dr Francis Oger, matematyk, 
obecnie jest wiceprezesem Fran-
cuskiego Towarzystwa Astrono-
micznego (SAF) i zajmuje się 
dwoma obserwatoriami, przeka-
zanymi pod opiekę SAF: byłym 
obserwatorium Sorbony w Pary-
żu i obserwatorium Flammariona 
w Juvisy pod Paryżem. Oba ob-
serwatoria uruchomił dla potrzeb 
miłośniczych i dydaktycznych.

Yoko Oger, żona Francisa, jest 
Japonką. Ukończyła polonistykę 
na UJ w Krakowie. 

skopy w Częstochowie i Cieszęcinie 
k. Wieruszowa. Marzy mu się budowa 
polskiego interferometru radiowego 
na bazie tych radioteleskopów. 

 Tak jak w czasach Metlera, indy-
widualne inicjatywy grają ważną rolę 
w rozwoju polskiej astronomii. 

Podziękowanie 
Dziękujemy bardzo za ogromną po-

moc w naszych badaniach dr. Bogda-
nowi Wszołkowi (Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie), dr. Zyg-
muntowi Ostrowskiemu i siostrze 
Anieli Niemiec (Zakład św. Kazimie-
rza) oraz pani Laurance Mayeur (Ar-
chiwum Departamentu Essonne). 
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■

Luneta 110/2040 i zegar astronomiczny Metlera na Uniwersytecie w Częstochowie

Dr Wszołek prezentuje pierwszą lunetę Metlera
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Meteoryty spod 
Koziorożca Wiesław Krajewski

Organizatorzy typowych zagranicznych wycieczek nie biorą pod uwagę potrzeb i zainteresowań miłoś-
ników astronomii. Taka jest prawda. W programie znajdą się na pewno uznane atrakcje turystyczne, 
zabytki, które każdy powinien zobaczyć, sławne budowle, muzea. Znacznie gorzej jest jednak z obiek-
tami astronomicznymi. W tej dziedzinie przewodnicy z reguły mało się orientują. Mogłem się o tym 
przekonać w grudniu ubiegłego roku, kiedy wybrałem się na wycieczkę do Namibii.

Astronomicznym szlakiem Namibii

Dwutygodniowy pobyt na 
półkuli południowej zapla-
nowałem sobie również pod 
względem astronomicz-

nym. Składało się na niego kilka atrak-
cji, z których, niestety, żadnej nie było 
w programie. Przez Namibię przebiega 
zwrotnik Koziorożca. Połowa grudnia 
to czas, kiedy Słońce świeci w połu-
dnie pionowo nad głową. Teoretycznie 
Słońce dopiero 21 grudnia przechodzi 
tam przez zenit, ale gołym okiem przez 
cały miesiąc nie widać różnicy. Znale-
zienie się w tym miejscu ma takie samo 
znaczenie jak przekraczanie równika. 
Jednak żeby tam dotrzeć… musiałem 
pokazać przewodnikowi to miejsce na 
mapie.

Dla miłośnika astronomii niezwy-
kłym przeżyciem jest już sama obser-
wacja nieba południowego. Oglądanie 
nieba z pozycji „do góry nogami” jest 
z początku trudne do zaakceptowania, 
mylące i wymaga pewnego skoncen-
trowania. To powszechnie znana rzecz, 
ale skonfrontowanie jej z rzeczywi-
stością stanowi ciekawe przeżycie. 
Jesteśmy przecież przyzwyczajeni do 
„normalnego” widoku nieba. Tymcza-
sem Księżyc w pierwszej kwadrze ma 
oświetloną lewą połowę tarczy, prze-
suwa się po niebie z prawa na lewo, 
bo to właśnie po prawej stronie mamy 
wschód, a po lewej zachód. Znane 
nam gwiazdozbiory są odwrócone, 

a w pasie Zodiaku zamiast następują-
cych po sobie Barana, Byka, Bliźniąt, 
Raka, Lwa mamy kolejno Lwa, Raka, 
Bliźnięta, Byka i Barana. Trzeba się do 
tego nietypowego widoku trochę przy-
zwyczaić. A przy tym możemy jeszcze 
podziwiać obiekty niewidoczne w Pol-
sce. Najbardziej charakterystyczny 
gwiazdozbiór Krzyż Południa z ciemną 
mgławicą Worek Węgla, do tego Cen-
taur, Mucha, Kil, Żagiel i inne, dwie ga-
laktyki — Mały i Wielki Obłok Magel-
lana, rzucającą się w oczy okolicę eta 
Carinae, drugą pod względem jasności 
gwiazdę Kanopus, słynną alfę Cen-
tauri, dwie gromady kuliste — omega 

Centauri i 47 Tucanae (NGC 104). I to 
wszystko widoczne gołym okiem, bo 
gdyby wziąć tam jeszcze choćby mały 
teleskop, lista ciekawych obiektów by-
łaby znacznie dłuższa.

Warunki obserwacji nieba w Nami-
bii są jednymi z najlepszych na świe-
cie. Przy gęstości zaludnienia 2 osoby 
na km2, jakiekolwiek miasta położone 
są bardzo rzadko. Bywa, że w promie-
niu 100–200 km nie spotyka się żad-
nego domostwa. Powietrze jest czyste, 
pogoda stabilna, a niebo przez zdecy-
dowaną część roku bezchmurne i nie-
zanieczyszczone żadnym światłem. 
W czasie mojego pobytu nie mogłem 

„Namibijski” Księżyc w pierwszej kwadrze
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jednak w pełni zakosztować czerni na-
mibijskiego firmamentu. Powodem był 
Księżyc rosnący po pierwszej kwadrze 
i później rozświetlający niebo przez 
całą noc. Taki był niefortunny termin 
tej wycieczki. Parę zdjęć udało się jed-
nak wykonać. Nie są to rewelacje, zo-
stały zrobione nieruchomym aparatem, 
a więc bez prowadzenia, ale warto za-
znaczyć, że czas naświetlania wynosił 
zaledwie 5–6 sekund (!). Wracając do 
naszego przewodnika, muszę dodać, 
że podpytywał mnie, jak odnaleźć na 
niebie Krzyż Południa, gdyż sam się 
nie orientuje, a nieraz jest o to pytany 
przez turystów. Mogłem więc nieco mu 
pomóc.

Namibia to też kraj meteory-
tów. Na pewno trochę jest 
to dziełem przypadku, ale 
i w tym pustynnym krajo-

brazie po prostu łatwiej znaleźć jakiś 
odmienny „kamień”. Słynny jest mete-
oryt Gibeon. Znaleziony w 1838 roku, 
analizowany był m.in. przez Johna Her-
schela i zidentyfikowany jako pocho-
dzący z kosmosu. Już wcześniej metal 
z meteorytu był wykorzystywany przez 
miejscową ludność do wyrobu narzędzi 

i broni. Dziś również można kupić wy-
roby jubilerskie, których tworzywem 
są kawałki tego meteorytu. Znaleziono 
ich wiele. Spadł on w postaci deszczu, 
jak się ocenia, około 30 tys. lat temu. 
Jeszcze przed I wojną światową nie-
miecki geolog przewiózł 37 dużych 
fragmentów tego meteorytu, ważących 
po 200 i więcej kilogramów, do stolicy 
kraju Windhoek. Kilka z nich przeka-

zano różnym instytucjom badawczym, 
a 32 wyeksponowano w centrum mia-
sta, tworząc chyba jedyny na świecie 
pomnik złożony z nieziemskiej, ko-
smicznej materii. Przygotowując się do 
tego wyjazdu, wyczytałem, że obecnie 
podziwiać można jedynie 30 fragmen-
tów, gdyż dwa zostały skradzione. Wi-
działem, przeliczyłem — dziś jest ich 
tylko 28. A więc kolejne dwa padły łu-

Krzyż Południa z Workiem Węgla

Okolica gwiazdy eta Carinae
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pem egoistycznych pseudomiłośników 
osobliwości. Przykre.

W roku 1996, podczas prowadzo-
nych poszukiwań meteorytu Gibeon, 
natknięto się w okolicach Korra Kor-
rabes na inny, tym razem kamienny 
meteoryt. Potem znajdowano setki 
kolejnych okazów. Jednak najsłyn-
niejszym namibijskim meteorytem jest 

Wielki Obłok Magellana

Hoba. Znaleziony w 1920 r. na farmie 
Hoba West, niedaleko miasteczka Gro-
otfontein nietypowy wielki kamień 
okazał się największym na świecie 
meteorytem w jednym kawałku. Jest 
to jednocześnie największy naturalnie 
występujący na ziemi kawał żelaza. 
Ma kształt prostopadłościanu o bokach 
prawie 3 × 3 m i wysokości niecałego 

metra. Jego wagę szacuje się na ok. 
60 ton. Nietypowy, płaski kształt spra-
wił, że meteoryt odbijał się kilkakrotnie 
od powierzchni atmosfery, wytracając 
w ten sposób prędkość i energię. Dało 
to dwa efekty: meteoryt nie rozpadł się 
i nie zagłębił się bardzo w ziemi. Po-
zostaje w tym samym miejscu od 80 
tys. lat. W 1955 r. rząd RPA, do której 
wtedy jeszcze należała Namibia, uznał 
meteoryt Hoba za pomnik narodowy.

Nie muszę dodawać, że wizyty 
w miejscu spadku Hoba nie było w pro-
gramie wycieczki, a nasz przewodnik 
nigdy tam nie był. Ale miłośnik astro-
nomii nie mógł pominąć takiej atrak-
cji. Próba wpłynięcia na zmianę trasy 
autobusu nie powiodła się. Co było 
robić? Musiałem więc odłączyć się od 
wycieczki (na szczęście to okazało się 
możliwe), wynająć taksówkę i na wła-
sną rękę dotrzeć do zamierzonego celu. 
Pomysł wariacki, bo trzeba było prze-
być trasę w sumie tam i z powrotem… 
650 kilometrów. Na polskie warunki 
byłaby to odległość porównywalna 
z trasą Zakopane–Gdańsk. W Polsce 
też uznano by to za wariactwo, ale 
Mały Obłok Magellana  
z gromadą kulistą NGC 104
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Wiesław Krajewski — prezes Lubel-
skiego Oddziału PTMA, miłośnik 
astronomii od wielu lat, tak wielu, 
że już powinien być na miłośni-
czej emeryturze. Lubi podróżować 
w dalekie miejsca. W dzień zwie-
dza zabytki, a w nocy — niebo.

przecież każdy miłośnik astronomii 
jest po trosze wariatem. Okazało się, 
że ja nie odbiegam od tego schematu. 
Wiozący mnie kierowca też nigdy tam 
nie był, więc chcąc nie chcąc, będąc 
tam pierwszy raz w życiu, musiałem 
pełnić rolę pilota. Na szczęście miałem 
w głowie zapamiętaną jeszcze z Polski 
Google Maps. Zrealizowałem zamiar. 
Trafiłem bezbłędnie na miejsce. Przy-
byłem, zobaczyłem, sfotografowałem. 
Mimo swego wieku, meteoryt trzyma 
się dobrze. Chociaż… niezupełnie. Na 
jego brzegach zauważyłem wycięcia 
piłką do metalu. To wołające o pomstę 
przykłady ordynarnego wandalizmu. 
Turyści, którym nie wystarcza widok, 
możliwość dotknięcia, zrobienia zdjęć, 
muszą jeszcze zabrać ze sobą kawałek 
na pamiątkę. Na szczęście nie ma tam 
napisów w różnych językach, typu „ja 
tu byłem”, albo „kocham Zośkę”, ale 
te wycięcia są bulwersujące. Dobrze, 
że nie można wyciąć kawałka namibij-
skiego nieboskłonu.

Meteoryty Hoba i Gibeon, zwrot-
nik Koziorożca i południowe niebo. To 
wszystko udało mi się zobaczyć na wy-
cieczce. To wcale niemało, bo przecież 
wycieczki turystyczne nie są dostoso-
wane do potrzeb miłośników astrono-
mii. Wyjściem jest indywidualny wy-
jazd. Szkoda tylko, że Namibia leży 
tak daleko, nie jest tam łatwo wyjechać 
(wizę trzeba załatwić wcześniej w am-
basadzie w Berlinie) i nie na każdą to 
kieszeń podróż. Ale warto!

■

Pomnik meteorytu Gibeon w Windhoek

Meteoryt Hoba
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Sylwetki

Przeglądając listę niemal trzystu 
laureatów olimpiad astronomicz-
nych, można dostrzec nazwiska 

wielu znanych współczesnych polskich 
astronomów. Są wśród nich m. in. pra-
cownicy naukowi niemal wszystkich 
polskich placówek astronomicznych, 
działacze Polskiego Towarzystwa Mi-
łośników Astronomii, aktywni popu-
laryzatorzy wiedzy o Wszechświecie, 
a także wielu znakomitych nauczycieli. 
Wszyscy, jeszcze w czasach szkolnych, 
zainteresowali się niebem gwiaździ-
stym a pierwsze „szlify” astronomicz-
ne uzyskali, uczestnicząc w olimpia-
dzie organizowanej przez Planetarium 
Śląskie od roku szkolnego 1957/58 do 
chwili obecnej. 

Niemal od samego początku swojej 
pracy w Planetarium Śląskim, Henryk 
Chrupała był jednym z organizatorów 
Olimpiady Astronomicznej, która jest 
jedną z nielicznych olimpiad przed-
miotowych organizowanych poza 
Warszawą, autorem znaczącej części 
(blisko 40%) zadań olimpijskich przy-
gotowywanych na zawody wszystkich 
szczebli, a także osobą oceniającą roz-
wiązania zadań. Pełnił także niezwykle 
odpowiedzialną (choć nieformalną) 
funkcję koordynatora tematyki zadań, 
dbając o to, aby w miarę równomier-
nie reprezentowały różne działy astro-
nomii. Niemal anegdotyczne stały się 
prowadzone z uporem wysiłki Henryka 
Chrupały o niezwykle jasne i precy-
zyjne sformułowania tematów zadań 
olimpijskich oraz dbałość o ich język. 
W pamięci współpracowników pozo-
staną gorące dyskusje nad rozwiązania-
mi zadań prowadzone zarówno w indy-
widualnych rozmowach z autorami, jak 
też na posiedzeniach Komitetu Głów-
nego Olimpiady.

Dr Henryk Chrupała był prze-
wodniczącym Komitetu Głównego 
Olimpiady Astronomicznej w latach 
1976–1989. Po ujednoliceniu w roku 
1989 przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zasad organizowania olim-
piad przedmiotowych z właściwą sobie 

Ojciec olimpiady
Dr Henryk Chrupała (1938–2015)

skromnością uznał, że funkcję prze-
wodniczącego powinna pełnić osoba 
spoza kręgu pracowników Planetarium 
Śląskiego, powołana przy tym z grona 
pracowników naukowych. Sam zaś 
do chwili śmierci pełnił funkcję wice-
przewodniczącego Komitetu Główne-
go. Dzięki niestrudzonej, wieloletniej 
działalności Dr. Chrupały Olimpiada 
Astronomiczna osiągnęła bardzo wy-
soki poziom merytoryczny, a jej lau-
reaci zdobywali najwyższe wyróżnie-
nia w Międzynarodowej Olimpiadzie 
z Astronomii i Astrofizyki. 

Owocem wieloletniej pracy w Ko-
mitecie Głównym Olimpiady jest 
m. in. ciągle poszukiwana książka 
„25 lat Olimpiad Astronomicznych” 
(Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-
ne, 1986), napisana wspólnie z mgr. 
Markiem Szczepańskim — jednym 
z najbliższych współpracowników 
H. Chrupały. W książce są zebrane 134 
zadania wraz z rozwiązaniami głównie 
z olimpiad od XX do XXV i niektóre 
zadania z wcześniejszych zawodów. 
Dodajmy, że pozycja ta ze względu na 
szeroką dyskusję rozwiązań zadań ma 
charakter unikatowy i jest jedyną tego 
typu pozycją w języku polskim i jedną 
z nielicznych pozycji wśród wydaw-
nictw obcojęzycznych. 

Henryk Chrupała był również ini-
cjatorem powstania i głównym auto-
rem kolejnej książki: „Zadania z astro-
nomii z rozwiązaniami” (wyd. Zamkor, 
II wydanie z 2005 r.). Ta pozycja, 
o charakterze bardziej elementarnym, 
zawiera 95 zadań z pełnymi rozwią-
zaniami i jest adresowana głównie do 
uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Niestety, Dr Henryk Chrupała nie zdą-
żył przygotować do druku kolejnej 
książki, w której planował przedstawić 
wybór zadań wraz z rozwiązaniami 
z ostatnich ponad 30. Olimpiad Astro-
nomicznych. 

Henryk Chrupała urodził się 
w Katowicach 25 lipca 1938 r. 
Tutaj ukończył liceum, a na-

stępnie studia fizyki w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej, przekształconej później 
w Uniwersytet Śląski. Pracę magister-
ską z fizyki teoretycznej napisał pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Bronisława 
Średniawy z UJ. Swoimi zaintereso-
waniami zwrócił uwagę wykładow-
cy, doc. dr. Józefa Sałabuna, który 
w 1962 r. (jeszcze w trakcie studiów), 
zaproponował Mu pracę w Planetarium 
Śląskim. H. Chrupała początkowo pra-
cował na części etatu, ale wkrótce, po 
uzyskaniu magisterium (1963) uzyskał 
pełny etat. 

W Planetarium Śląskim zajmował 
kolejne, coraz wyższe stanowiska, a do 
Jego podstawowych obowiązków na-
leżało m. in. prowadzenie publicznych 
seansów pod sztucznym niebem Plane-
tarium, a także specjalnych seansów dla 
młodzieży szkolnej. Nie sposób podać, 
ile prelekcji wygłosił Henryk Chrupała, 
ale warto wspomnieć, że w niektórych 
latach liczba osób odwiedzających Pla-
netarium Śląskie przekraczała 200 ty-
sięcy! 

Henryk Chrupała dał się poznać 
nie tylko jako znakomity, niezwykle 
sumienny prelegent, który stale wpro-
wadzał nowe elementy do programu 
seansów, ale również jako świetny 
organizator. Nic więc dziwnego, że 
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skim Towarzystwie Miłośników Astro-
nomii. Był jednym z założycieli, a póź-
niej prezesem powstałego w 1964 r. 
Śląskiego Oddziału PTMA, a począw-
szy od 1971 r. członkiem Zarządu 
Głównego PTMA, przy czym w latach 
1983 — 1997 aż pięciokrotnie pełnił 
funkcję wiceprezesa Towarzystwa. 
W ostatnich latach uznał, że najwyższe 
funkcje w Zarządzie należy przekazać 
w ręce młodszego pokolenia, nadal jed-
nak aktywnie działał w PTMA, a w pa-
mięci członków Zarządu Głównego na 
zawsze pozostanie Jego „głos rozsąd-
ku”, tj. umiejętność spokojnego i rze-
czowego zaproponowania optymalne-
go rozwiązania szczególnie trudnych 
spraw. Za swą wieloletnią działalność 
w Towarzystwie Dr Henryk Chrupała 
został wyróżniony Złotą Odznaką Ho-
norową Polskiego Towarzystwa Miło-
śników Astronomii.

Finał kolejnej pięćdziesiątej ósmej 
Olimpiady Astronomicznej miał miej-
sce w Planetarium Śląskim w dniach 
6–8 marca bieżącego roku. Dla 
uczniów biorących udział w tej Olim-
piadzie Dr Henryk Chrupała przygo-
tował trzy zdania do rozwiązania w I 
i II serii pierwszego etapu. Kolejne 
dwa zadania miały być dyskutowane 
w trakcie przygotowania zestawu za-
dań na zawody finałowe. Niestety, nie 
zdążył już opracować ostatecznego 
sformułowania tych zadań.

Dr Henryk Chrupała za swą wielo-
letnią pracę w Planetarium Śląskim był 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi. W pełni sił twórczych zmarł nagle 
25 stycznia br. Jego pogrzeb odbył się 
w sobotę 31 stycznia 2015 w Katowi-
cach–Załężu na cmentarzu przy koście-
le św. Józefa.

Jerzy M. Kreiner

Sylwetki

z końcem 1975 r. został dyrektorem 
Planetarium Śląskiego, pozostając 
na tym stanowisku przez 28 lat, tj. do 
chwili przejścia na emeryturę w roku 
2003. Po latach wspomina moment ob-
jęcia stanowiska: 

„Wtedy nasze planetarium weszło 
już w wiek dorosły. Miało przecież 
20 lat. Jednocześnie technika z roku 
na rok szła mocno naprzód. Nie chcąc 
za bardzo zostawać w tyle, trzeba było 
co chwilę dokładać trochę elektroniki. 
Staraliśmy się także o nowe rzutniki, 
między innymi [do demonstracji] Jo-
wisza i komety.” 

Warto dodać, że za dyrekcji Dr. 
Henryka Chrupały (podobnie, jak to się 
dzieje obecnie) oprócz „normalnych” 
seansów pod sztucznym niebem, w Pla-
netarium organizowano niezwykle 
interesujące specjalistyczne wystawy 
czasowe poświęcone różnym działom 
astronomii i fizyki, prowadzono — na 
ile pozwalała pogoda — pokazy nieba 
gwiaździstego, w Planetarium działał 
już Śląski Oddział Polskiego Towarzy-
stwa Miłośników Astronomii, ponadto 
wygłaszano wiele prelekcji popula-
ryzujących wiedzę o Wszechświecie 
w śląskich szkołach. Z biegiem czasu 
Planetarium Śląskie stało się wiodącą 
w Polsce placówką upowszechniają-
cą wiedzę astronomiczną w szerokich 
kręgach społecznych. W uznaniu za-
sług za działalność na polu dydaktyki 
i popularyzacji astronomii Dr Chrupała 
w 1997 r. został wyróżniony Medalem 
im. Włodzimierza Zonna — najwyż-

szym odznaczeniem za popularyzację 
wiedzy o Wszechświecie, przyznawa-
nym co dwa lata przez Polskie Towa-
rzystwo Astronomiczne. 

Począwszy od lat 70. XX w. Henryk 
Chrupała nie tylko wiele wysiłku wkła-
dał w działalność organizacyjną i dy-
daktyczną, ale doceniając konieczność 
śledzenia najważniejszych wyników 
badań naukowych, organizował syste-
matyczne seminaria dla pracowników 
i zachęcał do prowadzenia obserwacji 
astronomicznych. 

Mimo znacznych obciążeń dydak-
tycznych i administracyjnych młody 
Dyrektor Planetarium decyduje się na 
prowadzenie badań o charakterze na-
ukowo-dydaktycznym, które zostały 
zwieńczone doktoratem napisanym 
pod kierunkiem Prof. dr. hab. Hiero-
nima Hurnika. Rozprawa doktorska, 
obejmująca 168 stron maszynopisu 
i zatytułowana „Struktura programo-
wa olimpiad astronomicznych” została 
obroniona na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza jesienią 1976 roku. 
Warto zwrócić uwagę, że była to jedna 
z nielicznych (a może nawet jedyna) 
rozprawa doktorska związana z szero-
ko rozumianą dydaktyką astronomii. 
Celem pracy było m. in. dokonanie 
próby oceny przyjętych założeń i stop-
nia realizacji celów olimpiady, z zamia-
rem przyczynienia się do opracowania 
optymalnego w danych warunkach 
modelu Olimpiady Astronomicznej, 
(…) a także uchwycenia stanu wiedzy 
astronomicznej uczestników olimpiad 
astronomicznych. Założone cele Dok-
torant w pełni zrealizował. 

Autorytet i szeroka wiedza 
w zakresie nauczania i popu-
laryzacji astronomii zyskała 

uznanie Polskiego Towarzystwa Astro-
nomicznego, które rekomendowało Dr. 
Chrupałę do grona rzeczoznawców 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
W tej roli był wielokrotnie proszony 
o recenzje podręczników szkolnych 
i pomocy naukowych w zakresie treści 
astronomicznych. Jego praca wykony-
wana niezwykle starannie i wnikliwie 
przyczyniła się do uniknięcia bardzo 
wielu błędów podręcznikowych.

Wspominając dokonania Dr. Henry-
ka Chrupały, nie sposób nie wspomnieć 
o Jego niezwykle aktywnej roli w Pol-
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To była zorza!

Fot. Paweł Wolak, Piwnice k. Torunia

Fot. Pitr Dzikowski, Nowy Belęcin
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Fot. Marek Nikodem, Szubin
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Było i zaćmienie

Fot. Mariusz Świętnicki, Zręcin

Fot. Robert Kaszycki, Przemyśl



39Urania2/2015

Było i zaćmienie

Fot. Łukasz Kołodziejski 
Astrobaza w Dobrzyniu n.Wisłą

(widoczny przelot klucza kormoranów)

Zaćmienie sfotografowane metodą solarygraficzną
Fot. Łukasz Fajfrowski, Wrocław
(pojedyncze ekspozycja ok. 2 s w odstępach 5 min.)

Fot. Mariusz Świętnicki, Zręcin
(dobrze widoczna nierówność górzystej krawędzi  

południowego bieguna księżycowego)
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Fot. Patryk Tomalik, UK
(kadr z filmu, który można zobaczyć 
w internecie na forum astro4u.net)
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Ciekawe strony internetowe…

Misja DAWN raz jeszcze…
Dzisiaj trochę ułatwiam sobie zadanie — proponuję cztery adresy mające bezpośredni 
związek z misją DAWN do Westy i Ceres opisaną w tym numerze przez Krzysztofa 
Ziołkowskiego. Pierwszy adres (http://dawn.jpl.nasa.gov/) prowadzi do portalu 
administrowanego przez Jet Propulsion Laboratory pomyślanego jako źródło 
informacji dla szerokiego kręgu osób zainteresowanych — niekoniecznie astronomów. 
Są tu zarówno krótkie notki ilustrowane zdjęciami, jak i materiały multimedialne 
uporządkowane według listy tematów znajdującej się z lewej strony. Część materiałów 
jest dostępna na Facebooku, Twitterze, Google+ czy na kanale YouTube zawierającym 
kilkadziesiąt filmów o różnej długości. Nie ma sensu rozpisywać się nad szczegółami, 
nasi Czytelnicy sami ocenią, czy i co z tego materiału warto obejrzeć. Portal jest 
aktualizowany w miarę pojawiania się nowych informacji na temat misji.

Kolejny adres to http://www.nasa.gov/mission_pages/dawn/main/ 
— jest to portal NASA kierujący podobnie jak wspomniany wcześniej adres do 
materiałów związanych z misją DAWN i przeznaczonych również dla szerokiego kręgu 
zainteresowanych osób. Warto zwrócić uwagę na kilka trójwymiarowych (w formie 
anaglifów) zdjęć powierzchni Westy. Łatwo się domyślić, że usunięcie z adresu ostatniej 
części „/dawn/main/” też powinno dać sensowny adres — jest to aktywna, alfabetyczna 
lista bardzo wielu (jeśli nie wszystkich) najważniejszych misji kosmicznych NASA.

Trzeci adres http://pds.nasa.gov/ — portal umożliwia dostęp do danych wielu 
misji zgromadzonych na serwerze Planetary Data System (PDS). Można tam znaleźć 
też dane dotyczące Westy zebrane przez misję DAWN — przykładowo obrazy 
są dostępne m.in. w formacie FITS. Do ich oglądania można użyć np. programu 
SAOImage DS9 dostępnego dla wielu systemów operacyjnych pod adresem  
http://ds9.si.edu/site/Home.html. Na serwerze PDS mamy dostęp zarówno 
do surowych, jak i skalibrowanych danych obserwacji, opisów struktur danych czy 
procedur kalibracyjnych — krótko mówiąc informacji umożliwiających samodzielną 
analizę danych.

Ostatni adres http://vestatrek.jpl.nasa.gov/ prowadzi do interaktywnej, 
o wysokiej rozdzielczości mapy Westy. O ile poprzedni adres udostępnia zasoby 
misji DAWN w postaci obrazów przedstawiających fragmenty powierzchni, to tutaj 
mamy do dyspozycji proste, ale potężne narzędzie do wizualizacji danych misji 
zgromadzonych w trakcie orbitowania wokół Westy i uporządkowanych tak, że 
dają się przedstawić w postaci mapy całego globu. Oprócz zdjęć/map w świetle 
widzialnym mamy dostęp do szeregu warstw, które możemy nakładać na mapy — 
dotyczą one m.in. składu chemicznego powierzchni Westy (mierzonego w oparciu 
o widmo promieniowania gamma powstającego w jej powierzchniowych warstwach 
w wyniku oddziaływania z promieniowaniem kosmicznym, jak i związanego z naturalną 
radioaktywnością minerałów tę powierzchnię tworzących). Takich różnych warstw 
obrazu mamy do dyspozycji dwanaście. Możemy je włączać, gdy są nam potrzebne, 
dane są skalibrowane. Można też regulować przezroczystość warstw. Do każdej 
z nich dołączone są krótkie objaśnienia. Można też generować pliki dla drukarek 3D 
(i to zarówno dla wybranego obszaru mapy, jak i dla całej planetoidy). Co jeszcze można, 
proponujemy odkryć naszym Czytelnikom.

Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe (a właściwie dotyczące oprogramowania) 
to zalecone są przeglądarki obsługujące WebGL — w szczególności Google Chrome 
18+, Mozilla Firefox 4.0+ i Apple Safari 8+. Internet Explorer 10+ powinien działać, 
ale autorzy zalecają pierwsze trzy przeglądarki. WebGL jest potrzebny do wizualizacji 
i manipulacji bryłą Westy w trzech wymiarach. Mapa czy obraz globu aktualizowane 
są w miarę potrzeb — w przypadku powiększania obrazu są ładowane jego potrzebne 
fragmenty w zwiększonej rozdzielczości.

Ostatni adres „wypatrzył” członek naszej redakcji, Jacek Drążkowski, i jest to 
chyba najciekawsza propozycja z przedstawionych w tej notce. 

Po zakończeniu misji DAWN możemy pewnie spodziewać się podobnego 
narzędzia do analizy obrazów Ceres. Trzeba będzie jednak trochę poczekać…

Roman Schreiber
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przeczytane w nature i Science

Powstawanie gwiazd, czyli gwiazdogene-
za, jest jednym z najbardziej podstawo-
wych procesów w historii naszego Wszech-
świata. W historii, bo jak się wydaje, okres 
największego tempa szybkości powstawa-
nia gwiazd mamy już za sobą. 

Konkretnie ów szczyt przypadł gdzieś 
na okres odpowiadający przesu-
nięciu ku czerwieni „z” około 2–3, 

a pierwsze gwiazdy powstawały nieco wcze-
śniej w „z” odpowiadającym około dziesię-
ciu. (Mordecai-Mark Mac Low, Science 
v. 340 s. 1541, czerwiec 2013). Powoduje 
to pewien problem, bowiem w czasach gdy 
intensywnie powstawały gwiazdy, skład ma-
terii barionowej był zupełnie inny niż współ-
cześnie. Inne też były galaktyki. Dokładniej, 
metali, czyli pierwiastków innych niż hel 
i wodór, było mało, a pierwsze galaktyki były 
raczej niewielkie i daleko im do olbrzymów 
takich jak Mleczna Droga i Andromeda. Na 
szczęście przy problemie gwiazdogenezy 
ciemną materią i energią, jak się zdaje, 
możemy się przejmować się dosyć umiar-
kowanie.

Z oczywistych względów śledzenie po-
wstawania gwiazd jest najłatwiejsze w tych 
bliskich nam, olbrzymich i na dodatek ob-
ficie zaopatrzonych w metale galaktykach. 
Pod koniec 2014 r. B. Elmegreen (Nature 
v. 514 s. 310) omówił z grubsza warunki 
konieczne do intensywnego powstawania 
gwiazd. Warto uświadomić sobie znacze-
nie tych warunków. Przede wszystkim pro-
blem metali. Otóż jednorodna chemiczne 
chmura gazu (czyli charakterystyczna dla 
wczesnego Wszechświata chmura wodo-
ru i helu) stygnie bardzo wolno. Po prostu 
wzbudzony atom wysyła fotony, które łatwo 
pochłaniają atomy tego samego rodzaju 
i w efekcie droga swobodna w złożonej wy-
łącznie z wodoru i helu chmurze jest krót-
ka. Tym samym ciśnienie promieniowania 
duże, a czas dotarcia energii od wnętrza 
do brzegów chmury szalony. Dlatego taka 
chmura trwa praktyczne bez zmiany. Mały 
dodatek metali zmienia sytuację. Chmura 
jest dla fotonów emitowanych przez me-
tale dość przezroczysta, bo pochłaniają je 
jedynie atomy tych samych metali, które je 
wyemitowały. A te są rzadkie i chmura się 
chłodzi dużo skuteczniej. Kurczy się, frag-
mentuje i tworzy gwiazdy. Tak więc metale 
bardzo przyspieszają gwiazdogenezę. 

No, ale najpierw muszą powstać, a do 
tego potrzebne są gwiazdy. Dodajmy, ma-
sywne. To akurat jest dosyć naturalne 
— większa masa to silniejsza grawitacja, 
a więc łatwiejsze kurczenie się (choć od 
razu widać, że czegoś tu brakuje — jakiś 
czynnik musi proces zainicjować) i szybsza 

Powstawanie gwiazd w małych galaktykach
ewolucja prowadząca do supernowych. Te 
ostatnie są oczywiście niezbędne, by wzbo-
gacić otaczający gaz w metale. I znowu 
pojawia się problem, gdy zjawisko zachodzi 
w małej galaktyce. Szczątki supernowej roz-
biegają się z dużymi prędkościami i małą 
galaktykę po prostu opuszczą. A pierwsze 
galaktyki były niewielkie. Jak widać, znowu 
pojawia się poważny problem. 

Badanie pierwszych możliwych do za-
obserwowania galaktyk jest trudne. 
Raz, że nie są zbyt jasne w sensie ab-

solutnym, a po drugie, są w odległościach 
odpowiadających „z” około 10. Pozostaje 
spróbować znaleźć jakiś inny sposób zba-
dania problemu, np. zbadać gwiazdoge-
nezę we względnie bliskich niewielkich 
galaktykach o niskiej metaliczności. W paź-
dzierniku 2014 r. Yong Shi i siedmiu innych 
autorów (Nature v.514 s. 335) przedstawi-
ło wyniki takich badań w dwu niewielkich 
i niezbyt odległych galaktykach. Te dwie 
galaktyki, to znajdująca się w odległości 
1,4 Mpc nieregularna galaktyka Sextans 
A i nieco odleglejsza, leżąca w odległości 
22,5 Mpc, galaktyka ESO 146-G14. Masy 
obu galaktyk można oszacować, mierząc 
ich prędkość obrotową. Sextans A obraca 
się z bardzo niewielką prędkością 23  m/s, 
z czego wynika masa rzędu 0,2% Drogi 
Mlecznej. ESO 146-G14 mimo niewielkiej 
jasności powierzchniowej jest wyraźnie 
większa. Prędkość jej rotacji wynosi około 
70 km/s, a wynikająca stąd masa to około 
13 procent masy Drogi Mlecznej. Obydwie 
galaktyki są zbyt małe, by utrzymać więk-
szość metali wyrzuconych w przestrzeń 
w wyniku eksplozji supernowej. Dlatego 
metaliczność tych galaktyk jest niewielka. 
W przypadku Sextansu A ilość tlenu wynosi 
7%, a w przypadku ESO 146-G14 jest to 9% 
wartości dla Słońca. 

Shi i jego koledzy zidentyfikowali sie-
dem obszarów powstawania gwiazd. Czte-
ry w Sextansie A i trzy w ESO 146-G14. 
Zrobiono to, zbierając obserwacje z kilku 
przyrządów umieszczonych poza atmo- 

sferą. Obserwacje w podczerwieni zebra-
no z Herschel Space Observatory i Spitzer 
Space Telescope. Ultrafiolet kompletowano 
z archiwum GALEX Space Telescope. Dzięki 
temu uzyskano w miarę kompletne infor-
macje o emisji w podczerwieni odpowiada-
jące za przesłoniętą przez gaz i pył gwiazdo-
genezę. Ultrafiolet wskazał na powstające 
i nieprzesłonięte niczym gwiazdy. Poszcze-
gólne rejony powstawania gwiazd zidentyfi-
kowano, porównując lokalną intensywność 
promieniowania z pobliskim promieniowa-
niem z danej galaktyki. Za obszar gwiazdo-
genezy uznano okrąg, wewnątrz którego 
promieniowanie przekracza o 3σ średnią. 
Jak widać, do takiej identyfikacji potrzebna 
jest dosyć duża rozdzielczość kątowa, a tym 
samym badane galaktyki muszą być dość 
bliskie. Wydaje się jednak, że niewątpliwie 
stwierdzono powstawanie gwiazd. 

Pozostaje jednak problem, w jakim 
tempie ten proces zachodzi. Aby to ocenić, 
trzeba oszacować masy gazu tworzącego 
obszary powstawania gwiazd. Niestety, pro-
blem nie jest łatwy. Molekularny wodór jest 
trudny do obserwacji — promieniowanie po-
chodzące od niego jest bardzo nikłe. Zwy-
kle mierzy się jakieś łatwiejsze do obser-
wacji związki chemiczne, np. tlenek węgla. 
Ale, jak powiedziano powyżej, tlenu w tych 
galaktykach jest niewiele, a z węglem jest 
podobnie. Tym samym ta metoda nie roku-
je sukcesu. Dlatego Shi spróbował ocenić 
ilość pyłu, a następnie znając stosunek ilo-
ści pyłu do gazu, ocenić ilość tego ostatnie-
go. Ilość pyłu oceniano z emisji promienio-
wania w dalekiej podczerwieni. Odpowiedni 
stosunek pyłu do gazu mierzono w tych ob-
szarach omawianych galaktyk, które nie 
wykazują powstawania nowych gwiazd. 
Odpowiedni stosunek masy gazu do pyłu 
wyniósł dla Sextansu A i ESO 146-G14 od-
powiednio 14000 i 4400. Sporo — ilość 
molekularnego gazu w tych galaktykach 
wydaje się być duża, a obszary tworzenia 
gwiazd zawierają od tysiąca do stu tysięcy 
mas Słońca pyłu i odpowiednio więcej gazu. 
Tempo produkcji gwiazd wydaje się jednak 
niewielkie — nowych gwiazd powstaje rzę-
du kilku mas Słońca na rok na kiloparsek 
kwadratowy. To mniej więcej dziesięciokrot-
nie mniej niż to się dzieje w analogicznych 
obszarach bogatych w metale galaktyk spi-
ralnych. Można się było tego spodziewać. 
Jak już wspomniano, metale znaczne przy-
spieszają powstawanie gwiazd, a ich brak 
powinien to utrudniać. Jednak zasadniczy 
problem historii gwiazdogenezy pozostaje. 
W, jak nam się wydaje, zbliżonych warun-
kach we wczesnym Wszechświecie gwiazdy 
jednak powstawały bardziej efektywnie. 

Jerzy Kuczyński

Galaktyka Sextans A — mozaika zdjęć w wielu 
zakresach długości fali. Źródło: ESA/NASA/
JPL-Caltech/NRAO



43Urania2/2015

W skrócie

Soczewkowana supernowa
Dzięki danym uzyskanym z Kosmicz-

nego Teleskopu Hubble’a astronomowie 
otrzymali zdjęcie odległej supernowej, 
a właściwie jej cztery obrazy. Wielokrotny 
obraz powstał dzięki soczewkowaniu gra-
witacyjnemu. Efekt ten jest widoczny, gdy 
pomiędzy obserwatorem (w tym wypad-
ku HST) a obiektem obserwowanym (tu 
supernowa), znajdzie się obiekt o dużej 
masie. Tutaj jest to galaktyka eliptyczna 
leżąca w gromadzie galaktyk. Silne pole 
grawitacyjne zarówno galaktyki, jak i gro-
mady powoduje zakrzywienie światła 
od supernowej w taki sposób, że otrzy-
mujemy cztery obrazy gwiazdy ułożone 
w krzyż, zwany Krzyżem Einsteina.

Ten wyjątkowy obraz pomoże astro-
nomom udoskonalić swoje oszacowania 
dotyczące ilości i rozmieszczenia ciemnej 
materii w galaktyce soczewkującej oraz 
w gromadzie. Ciemnej materii nie moż-
na obserwować bezpośrednio, ale sądzi 
się, że stanowi dużo większą część masy 
Wszechświata niż zwykła materia. Groma-
da galaktyk, zwana MACS J1149.6+2223, 
znajduje się w odległości 5 mld lat świetl-
nych od nas. Supernowa leży 9,3 mld lat 
świetlnych stąd.

Chociaż astronomowie odkryli dzie-
siątki zwielokrotnionych obrazów galaktyk 
i kwazarów, do tej pory nie widzieli so-
czewkowanej supernowej. Przypuszczają, 
że będą mieli rzadką możliwość zobacze-
nia swojego rodzaju powtórki z wybuchu 
supernowej. Eksplozja mogła pojawić się 
20 lat temu w innej części gromady i ocze-

kuje się, że ponownie 
będzie widoczna w cią-
gu najbliższych pięciu 
lat. Przypuszczenia te 
oparte są na modelo-
waniu komputerowym 
gromad opisującym 
różne drogi światła su-
pernowej, które prze-
chodzi przez labirynt 
ciemnej materii w ga-
laktycznym zgrupowa-
niu. Światło każdego 
z czterech obrazów ma 
inną drogę do prze-
bycia przez gromadę 
i dociera do Ziemi 
w różnym czasie. Jest 
to spowodowane m.in. 
tym, że światło jedne-
go obrazu przechodzi 
przez czasoprzestrzeń 
zakrzywioną przez gra-
witację gęstej ciemnej 
materii w gromadzie 
galaktyk. Cztery ob-
razy uzyskane przez Hubble’a docierały 
do niego na przestrzeni kilku tygodni. 
Mierząc opóźnienie między nimi, astro-
nomowie otrzymają informacje na temat 
rodzaju zakrzywienia przestrzeni, którą 
porusza się światło supernowej. Pomoże 
to udoskonalić model mapowania masy 
gromady.

Zespoły astronomów poszukują silnie 
powiększonych supernowych od 2013 r. 
Opisywany przypadek jest najbardziej 
spektakularnym odkryciem. Supernowa 

pojawiła się jako obiekt 20 razy jaśniej-
szy niż powinna wynosić jego naturalna 
jasność, dzięki nałożeniu się na siebie 
dwóch soczewek. Dominującym efektem 
soczewki jest gromada galaktyk, która 
skupia światło supernowej wzdłuż co naj-
mniej trzech oddzielnych ścieżek. Drugi 
efekt soczewkowania następuje, gdy 
jedna z tych ścieżek trafia na galaktykę 
eliptyczną znajdującą się w gromadzie. 
Astronomowie nadali supernowej przydo-
mek Refsdal, na cześć norweskiego astro-
noma Sjur Refsdala, który zaproponował 
użycie przesunięcia czasowego obrazów 
soczewkowanych supernowych do pomia-
ru ekspansji Wszechświata.

Agnieszka Nowak

Katalog źródeł Kosmicznego 
Teleskopu Hubble’a

Astronomowie ze Space Telescope 
Science Institute oraz z Uniwersytetu Joh-
na Hopkinsa (oba w Baltimore) stworzyli 
Katalog Źródeł Hubble’a (ang. Hubble 
Source Catalog). Zestawienie zawiera 
wszystkie dotychczasowe obserwacje wy-
konane przy wykorzystaniu Kosmicznego 
Teleskopu Hubble’a (HST).

Przez 25 lat pracy instrumentu udało 
się zebrać wiele danych obserwacyjnych. 
Wszystkie zostały zapisane w komputero-
wej bazie MAST (ang. Barbara A. Mikulski 
Archive for Space Telescopes). Archiwum 
zawiera ponad milion zdjęć, na których 
znalazło się około 100 milionów źródeł, 
takich jak odległe galaktyki, gromady 
gwiazd czy pojedyncze gwiazdy. Do tej 
pory największym problemem naukow-

Lokalizacja galaktyki w gromadzie galaktyk MACS J1149.6+2223, 
znajdującej się ponad 5 mld lat świetlnych od nas. Źródło: NASA, 
ESA i S. Rodney (JHU) oraz zespół FrontierSN; T. Treu (UCLA), P. Kelly 
(UC Berkeley), zespół GLASS; J. Lotz (STScI) i zespół Frontier Fields; 
M. Postman (STScI) oraz zespół CLASH; i Z. Levay (STScI)

Przykład wyników wyszukiwania dla Głębokiego Pola Hubble’a przy użyciu nowego katalogu 
Hubble’a. W katalogu znajduje się 76 obrazów tego obszaru, tylko wybrane 3 zostały przed-
stawione na rysunku powyżej. Źródło: NASA, B. Whitmore (STScI) oraz Hubble Source Catalog 
Development Team

orion.pta.edu.pl
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Zmiana Statutu PTMA  
coraz bliższa

W sobotę, 28 marca w Gliwicach od-
było się czwarte w tej kadencji spotkanie 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Miłośników Astronomii oraz preze-
sów Oddziałów. Po raz pierwszy od wielu 
lat zostało ono zorganizowane poza Kra-
kowem, główną siedzibą Towarzystwa. 
Organizacji spotkania podjął się Oddział 
Gliwicki, który na terenie Politechniki Ślą-
skiej zorganizował obrady. Rozpoczęto od 
przedstawienia gospodarza — tutaj w roli 
prezesa Adam Lipski, który w zwięzły spo-
sób opisał swój Oddział, przedstawił krót-
ką historię oraz najnowsze dokonania.  
Następnie Prezes PTMA — Janusz Ja-
gła, zreferował dokonania Towarzystwa 
w ostatnich miesiącach. Cieszy ogól-
ny wzrost popularności PTMA i szan-
se na powstawanie nowych Oddzia-
łów. Niemałą rolę przy tym odgrywa 
forum jak i profil w serwisie Facebook. 
W kolejnym punkcie prezesi Oddziałów 
omówili krótko prace prowadzone w Od-
działach, powołano nową Sekcję Ochrony 
Ciemnego Nieba oraz prowadzono dys-
kusje na temat proponowanych zmian 
w statucie. Dzięki tym zmianom Oddziały 
otrzymają możliwość pełnej samodzielno-
ści, a sam statut zostanie zaktualizowany 
do obecnie obowiązujących realiów.

Marek Substyk

Nominacja profesorska  
Ewy Szuszkiewicz 

21 stycznia 2015 r. Ewa Szuszkiewicz 
otrzymała od prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego profesorską nominację. 
Po magisterium z astronomii na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, Ewa była moją dok-
torantką w SISSA w Trieście. Jej doktorat 
wprowadził do astrofizyki slim accretion 
discs, specjalny typ dysków akrecyjnych, 

w którym chłodzenie zdominowane jest 
przez adwekcję. Nazwa slim discs zosta-
ła zaproponowana przez Agnieszkę Koła-
kowską, która bardzo pomogła w edytowa-
niu opublikowanego w roku 1988 w The 
Astrophysical Journal artykułu czwórki 
autorów: Marka Abramowicza, Bożeny 
Czerny, Jeana-Pierre’a Lasoty i Ewy Szusz-
kiewicz. Slim dyski okazały się wygodnym 
modelem teoretycznym do opisu szerokiej 
klasy akreujących obiektów, co sprawia, 
że są także dzisiaj często używane. Ewa 
była bardzo nieśmiałą studentką. Pamię-
tam konferencję, na której miała wygłosić, 
po raz pierwszy w życiu, referat przed mię-
dzynarodową publicznością. Jak wiele de-
biutantek, czuła ogromną tremę; wpadła 
w panikę, gdy do sali wszedł, na chwilę 
przed jej referatem, Martin Rees. Widząc 
jej przerażenie, tak ją szeptem pocieszy-
łem: Martin na pewno zada ci pytanie i ty 
na pewno nie będziesz znała odpowiedzi. 
Masz od razu, bez namysłu, niezależnie 
od tego, o co Martin spyta, odpowiedzieć 
„Of course not!”. To go zaskoczy i wywoła 
kilkusekundową konsternację, a ty przez 
te kilka sekund ułożysz sobie w głowie po-
czątek odpowiedzi. Nic z tego planu ratun-
kowego nie wyszło. Martin rzeczywiście 
zadał kilka pytań, ale Ewa odpowiedziała 
po prostu rzeczowo i dobrze… Po doktora-
cie Ewa dostała pracę najpierw w Instytu-

cie Maxa Plancka w Monachium, a potem 
w kilku innych doskonałych ośrodkach. 
Pracowała na przykład w Queen Mary 
w Londynie u Johna Papaloizou (John jest 
obecnie profesorem w Cambridge), z któ-
rym także dzisiaj współpracuje i publiku-
je. Gratulacje, Ewo! Quod felix faustum 
fortunatumque sit! 

Marek Abramowicz 

ców było odnalezienie interesujących ich 
obserwacji w wielkim zbiorze danych, 
a nowy katalog pozwala astronomom 
bardzo szybko wyszukiwać potrzebne 
obserwacje. Wysłanie zapytania do bazy 
zajmuje kilka sekund, czasem minut. 
Dotychczas ręczne przekopanie się przez 
wszystkie obserwacje w poszukiwaniu 
tych odpowiednich zajmowało nawet 
kilka miesięcy! Jednym zapytaniem jest 
możliwe również wyszukanie wszystkich 
dotychczasowych obserwacji z danego 
obszaru nieba.

Jak podkreśla Steve Lubow z Space 
Telescope Science Institute najtrud-
niejszym wyzwaniem tego projektu było 
opracowanie metody pozwalającej na 
jednoznaczne określenie, które obiekty 
na „nakładających” się obrazach są do-
kładnie tymi samymi źródłami. Archiwum 
obserwacji Hubble’a zawiera źródła ze-
brane przez różne instrumenty telesko-
pu, z różnym czasem ekspozycji czy też 
różną orientacją na niebie. Brad Whit-
more z tego samego instytutu ostrzega, 
że korzystając z katalogu trzeba być 
ostrożnym, szczególnie w przypadku 
słabszych obiektów. Być może w wielu 
przypadkach, astronomowie nie będą 
mogli w swoich pracach od razu skorzy-
stać z katalogowych obrazów i będą zmu-
szeni spojrzeć jeszcze raz na oryginalne 
obserwacje.

Stworzony katalog to zbiór obserwacji 
pochodzących z trzech głównych instru-
mentów HST: Wide Field Planetary Ca-
mera 2, Advanced Camera for Surveys 
i Wide Field Camera 3. Dzięki zebraniu 
obserwacji z tych trzech instrumentów do-
stajemy informacje o promieniowaniu UV, 
optycznym oraz podczerwonym, emitowa-
nym przez wybrany obiekt. Przedstawione 
pomiary ukazują informacje o jasności 
źródła, jego kolorze i kształcie.

Katalog, oficjalnie wydany 25 lutego, 
jest wspaniałym narzędziem dla naukow-
ców. Jak podkreślają jego twórcy, nie jest 
to projekt, który posłużyć ma naukowcom 
tylko dziś. Ma służyć badaczom przez 
wiele lat, nawet, gdy HST nie będzie już 
obserwował. Katalog znaleźć można na 
stronie: http://mast.stsci.edu.

Alicja Wierzcholska 
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Sekcja Ochrony  
Ciemnego Nieba  
PTMA
Zanieczyszczenie świetlne, rozumiane 
głównie jako świecenie nocnego nieba 
(tzw. sztuczna poświata niebieska), jest 
coraz większym problemem nie tylko dla 
astronomów (tzw. astronomiczne zanie-
czyszczenie świetlne), lecz również dla 
środowiska naturalnego (tzw. ekologiczne 
zanieczyszczenie świetlne). Astronomicz-
ne zanieczyszczenie świetlne znacznie 
utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia, 
prowadzenie obserwacji astronomicznych 
nie tylko w miastach, lecz także z obsza-
rów tradycyjnie uważanych za wolne od 
tego rodzaju zagrożenia. Chyba każdy 
z obserwatorów — członków Polskiego To-
warzystwa Miłośników Astronomii — zna-
lazł się w sytuacji, w której właśnie jasno 
świecące nocne niebo uniemożliwiło mu 
wykonanie upragnionej obserwacji. Ilu 
polskich obserwatorów widziało światło 
zodiakalne czy nawet Drogę Mleczną? 
Nieustanne pogarszanie się jakości noc-
nego nieba sprawia, że często zakupiony 
niegdyś sprzęt obserwacyjny staje się 
bezużyteczny — dotyczy to zresztą również 
w pewnym stopniu profesjonalnych obser-
watoriów astronomicznych. 

Zauważając wagę problemu, w dniu 
28 marca br. Zarząd Główny Polskiego To-
warzystwa Miłośników Astronomii powołał 

do istnienia Sekcję Ochrony Ciemnego 
Nieba (SOCN), której koordynatorem zo-
stał dr Tomasz Ściężor. Odpowiednio 
poinstruowani członkowie i sympatycy 
Sekcji, wykorzystując dostarczone mate-
riały pomocnicze, będą prowadzili stały 
monitoring jasności nocnego nieba na 
terenie całej Polski. Pozwoli to nie tylko na 
stworzenie „mapy świetlnej” naszego kra-
ju, lecz również na rejestrację wszelkich, 
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych 
zmian poziomu sztucznej poświaty niebie-
skiej. SOCN planuje publikować coroczne 
raporty podsumowujące stan zanieczysz-
czenia świetlnego w Polsce w biuletynie 
naukowym PTMA The Astronomical Re-
ports. 

Ważnym celem działalności Sekcji 
Ochrony Ciemnego Nieba jest również 
akcja uświadamiająca istotę problemu 
w społeczeństwie, począwszy od uczniów 
szkół podstawowych, a skończywszy na 
kolejnych szczeblach administracji regio-
nalnej. 

Patronem naukowym Sekcji jest Pra-
cownia Monitoringu Zanieczyszczenia 
Świetlnego, działająca na Wydziale In-
żynierii Środowiska Politechniki Krakow-
skiej. Dane, zebrane w ramach pracy 
SOCN, będą wykorzystywanie w publika-
cjach naukowych Pracowni, jak również 
przez dyplomantów kierunków Inżynieria 
Środowiska i Ochrona Środowiska, w ra-
mach ogłaszanych co roku tematów prac 

dyplomowych związanych z problematyką 
zanieczyszczenia świetlnego. We wszyst-
kich tych przypadkach w odpowiedni spo-
sób zostanie podane pochodzenie wyko-
rzystywanych danych.

Wszelkie dane na temat działalności 
Sekcji, instrukcje pomiarów i obserwacji, 
jak również niezbędne materiały pomoc-
nicze, można znaleźć na stronie SOCN:

http://lightpollution.pk.edu.pl/SOCN
Na stronie tej będą się również suk-

cesywnie pojawiać rezultaty obserwacji, 
badań i pomiarów prowadzonych przez 
członków SOCN.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy 
o kontakt z koordynatorem Sekcji, dr. To-
maszem Ściężorem: 

sciezor@vistula.pk.edu.pl
Monitoring i badanie zanieczyszczenia 

świetlnego jest tym rodzajem badań na-
ukowych, które może przeprowadzać na-
wet obserwator nie posiadający dobrych 
warunków obserwacyjnych ani nawet 
sprzętu obserwacyjnego. Mamy nadzie-
ję, że wspólne działania Sekcji Ochrony 
Ciemnego Nieba PTMA i Pracowni Moni-
toringu Zanieczyszczenia Świetlnego PK 
pozwolą na zainicjowanie działań, które 
docelowo każdemu z nas przywrócą moż-
liwość podziwiania prawdziwego, nocne-
go nieba. 

Koordynator Sekcji Ochrony  
Ciemnego Nieba PTMA

dr Tomasz Ściężor
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NASA wyśle sondę kosmiczną, 
która przemieści fragment 
planetoidy

NASA chce przetestować zmianę orbit 
planetoid. Na początek będzie to skała 
przechwycona z powierzchni planetoidy. 
Misja o nazwie Asteroid Redirect Mission 
(ARM) jest planowana na połowę przyszłej 
dekady. Pod koniec marca 2015 r. ujaw-
niono więcej szczegółów na jej temat. 

Ogólnym celem misji Asteroid Redirect 
Mission (ARM) będą testy różnych tech-
nik przydatnych przy załogowych lotach 
kosmicznych w bardziej odległy Kosmos. 
Będzie to jeden z etapów przygotowaw-
czych przed załogowym lotem na Marsa. 
Bezzałogowa sonda ma polecieć do jed-
nej z planetoid poruszających się blisko 
Ziemi, następnie za pomocą specjalnego 
ramienia przychwycić z powierzchni skałę, 
a potem przemieścić ją na stabilną orbi-
tę wokół Księżyca. W późniejszym etapie 
skałę będą mogli zbadać astronauci.

Przewiduje się, że przemieszczenie 
skały z planetoidy na orbitę wokół Księ-
życa zajmie około sześć lat. Odbędzie się 
to za pomocą nowej techniki nawigacyjnej 
zwanej „odległą orbitą wsteczną”. Gdy się 
uda, na spotkanie z nią zostanie wystrze-
lony statek Orion z dwoma astronautami 
na pokładzie. Misja załogowa potrwa 24 
lub 25 dni. W jej trakcie astronauci prze-
testują nowy skafander, odbędą space-
ry kosmiczne, pobiorą próbki ze skały, 
sprawdzą działanie nowych czujników 
i nowego systemu dokowania, a na koniec 
spróbują bezpiecznie dostarczyć próbki 
na Ziemię.

NASA dokona także testu napędu 
o nazwie Solar Electric Propulsion (SEP), 
który działa na zasadzie zamiany światła 
słonecznego zbieranego przez panele ba-
terii słonecznych na energię elektryczną. 
Zgromadzona w ten sposób energia bę-
dzie służyła do rozpędzania statku za po-
mocą jonów. Taki napęd jest wolniejszy 
niż silniki rakietowe na paliwo chemicz-
ne, ale może być bardzo efektywny przy 
przemieszczaniu dużych ładunków i tym 
samym znacznie obniżyć koszty lotów za-
łogowych. Można sobie wyobrazić, że z od-
powiednim wyprzedzeniem ładunek albo 
pojazd jest wysyłany daleko w Kosmos, 
a później wykorzystują go astronauci, któ-
rzy przylecą innym statkiem kosmicznym.

Misja Asteroid Redirect Mission (ARM) 
ma posłużyć także do testu nowej metody 
obrony przed planetoidami zagrażającymi 
uderzeniem w Ziemię. Tym razem zamiast 
„strzelania” do komety, tak jak to miało 
miejsce w misji Deep Impact (w trakcie 
której impaktor wybił krater na powierzch-
ni komety 9P/Tempel 1), będzie to oddzia-

ływanie na odległość. Jak wiadomo, dwie 
masy przyciągają się grawitacyjnie i mogą 
wpływać na swój ruch. Jeśli zatem sonda 
kosmiczna będzie krążyć po odpowiednio 
wyliczonej orbicie i we właściwym kierun-
ku, może bardzo powoli zmieniać orbitę 
planetoidy swoim oddziaływaniem gra-
witacyjnym na nią. Taki sposób jest tym 
efektywniejszy, im większa będzie masa 
sondy. Pomocne będzie więc przechwy-
cenie nieco masy z planetoidy w postaci 
skały pobranej przez specjalne automa-
tyczne ramię. Później skała ta zostanie 
przemieszczona na orbitę wokół Księżyca.

Która z planetoid stanie się celem 
misji Asteroid Redirect Mission, dowiemy 
najwcześniej w 2019 roku. Na razie na li-
ście kandydatek są Itokawa, Bennu oraz 
2008 EV5, ale co roku NASA będzie doda-
wać do tego zestawienia jedną lub dwie 
planetoidy.

Krzysztof Czart 

Osobliwa planetoida podej-
rzewana o rozpad rotacyjny

Międzynarodowy zespół naukowców 
kierowany przez astronomów z Krakowa 
zidentyfikował planetoidę, której tempo 
rotacji sugeruje, że niedawno miał miej-
sce jej rozpad. To pierwszy poznany przy-
padek tego rodzaju. 

Wśród kilkuset tysięcy planetoid 
w Układzie Słonecznym istnieje niezbyt 
liczna grupa „planetoid aktywnych”. Cha-
rakteryzują się wyrzucaniem pyłu w prze-
strzeń kosmiczną. Można je podzielić 
na dwie podgrupy: jedne są podobne do 
komet — tracą pył powoli, natomiast dru-
gie odnotowują nagłe wyrzuty materii. 
Przedmiotem badań naukowców z Krako-
wa były obiekty z tej drugiej grupy.

Przyczyny takiego dziwnego jak na pla-
netoidy zachowania mogą być dwie. Wy-
rzuty pyłu następują na skutek kolizji z in-

nym, drobnym obiektem. Alternatywą jest 
bardzo szybki obrót planetoidy dookoła 
swojej osi. Obie hipotezy nie wykluczają 
się wzajemnie, w przypadku części obiek-
tów mogą zachodzić pierwsze przyczyny, 
a dla pozostałych — drugie. Znany jest je-
den potwierdzony przypadek planetoidy, 
która wyrzuciła w przestrzeń fontannę 
pyłu po uderzeniu przez inny obiekt. Nie 
wyjaśniono natomiast przyczyn aktywno-
ści czterech innych planetoid.

Jednym z obiektów tego typu jest 
P/2012 F5 (Gibbs). Oznaczenie wskazuje 
na kometę, bowiem początkowo sądzono, 
że mamy do czynienia z kometą z powodu 
obecności pyłu w pobliżu obiektu. Dalsze 
badania wykazały jednak, że jest to ak-
tywna planetoida. P/2012 F5 (Gibbs) ma 
rozmiary 2 km i krąży w ramach głównego 
pasa planetoid. Jej orbita mieści się w od-
ległości od 2,88 do 3,13 jednostki astro-
nomicznej od Słońca. W roku 2011 do-
strzeżono wyrzut materii z tej planetoidy.

Zespół naukowy, którym kierował Mi-
chał Drahus z Obserwatorium Astrono-
micznego UJ, przeprowadził w sierpniu 
2014 r. obserwacje planetoidy za pomocą 
10-m teleskopu Keck II w obserwatorium 
na Manua Kea na Hawajach. Gdy w nocy 
z 25 na 26 sierpnia 2014 roku skierowa-
liśmy teleskop na planetoidę P/2012 F5, 
mieliśmy nadzieję wyznaczyć tempo jej 
wirowania i zbadać, czy w pobliżu nie ma 
przypadkiem fragmentów jądra. Szybko 
okazało się, że nasze oczekiwania w pełni 
się potwierdziły — powiedział Drahus.

W efekcie obserwacji udało się do-
strzec co najmniej cztery mniejsze frag-
menty, które oderwały się od głównego 
jądra planetoidy. Rozmiary fragmentów 
oszacowano na 200 m. Obserwacje nie-
wielkich zmian jasności pozwoliły także 
na wyznaczenie okresu rotacji obiektu. 
Uzyskany wynik to 3,24 godziny. Według 
krakowskich astronomów jest to tempo 

Wizualizacja Asteroid Redirect Vehicle w ramach misji kosmicznej Asteroid Redirect Mission 
(ARM). Celem tej przyszłej misji będzie przemieszczenie fragmentu planetoidy na stabilną orbitę 
wokół Księżyca. Źródło: NASA
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wystarczające do prób przezwyciężenia 
przez wyrzucany pył niewielkich sił grawi-
tacyjnych obiektu P/2012 F5.

Jak możemy przeczytać w artykule, 
który ukazał się w czasopiśmie nauko-
wym The Astrophysical Journal Letters, 
uzyskane wyniki są zgodne z hipotezą roz-
padu na skutek szybkiej rotacji. Być może 
do miliona lat temu miał miejsce rozpad 
większego ciała, którego pozostałością 
jest P/2012 F5 i od tamtej pory tempo 
rotacji przyspiesza.

W składzie zespołu badawczego znaj-
dowali się Michał Drahus oraz Wacław 
Waniak z Obserwatorium Astronomiczne-
go UJ oraz naukowcy ze Stanów Zjedno-
czonych i Niemiec.

Krzysztof Czart 

Polscy astronomowie  
wyjaśnili zagadkową  
eksplozję sprzed 340 lat

Badania przeprowadzone radiotele-
skopami, z udziałem trzech Polaków, 
wyjaśniły zagadkę nowej obserwowanej 
w XVII wieku. Okazuje się, że do wybu-
chu Nova Vulpeculae 1670 doprowadziło 
zderzenie gwiazd. Wyniki opublikowano 
w czasopiśmie Nature.

Badania przeprowadzone radiote-
leskopami, z udziałem trzech Polaków, 
wyjaśniły zagadkę nowej obserwowanej 
w XVII wieku. Okazuje się, że do wybu-
chu Nova Vulpeculae 1670 doprowadziło 
zderzenie gwiazd. Wyniki opublikowano 
w czasopiśmie Nature.

Najwięksi astronomowie XVII wieku, 
w tym Heweliusz oraz Cassini, dokładnie 
udokumentowali pojawienie się nowej 
gwiazdy na niebie w 1670 r. Heweliusz pi-
sał o niej nova sub capite Cygni, co ozna-
cza nową gwiazdę poniżej głowy Łabędzia. 
Współcześnie nowa ta znana jest pod na-
zwą Nova Vulpeculae 1670 i uznaje się ją 
za najstarszą zarejestrowaną nową.

Jednak Nova Vulpeculae 1670 budzi 
kontrowersje. Jak wyjaśnia polski astro-
nom Tomasz Kamiński (ESO oraz Max 
Planck Institute for Radio Astronomy, 
Bonn, Niemcy), który jest głównym auto-
rem badań, przez wiele lat obiekt ten był 
uważany za nową, jednak im bardziej go 
badano, tym mniej przypominał typową 
nową, a nawet jakąkolwiek inną wybucha-
jącą gwiazdę.

Gdy gwiazda ta wybuchła w 1670 r., ła-
two ją dostrzeżono nieuzbrojonym okiem. 
Zmiana jej jasności trwała dwa lata, po 
czym zniknęła, aby pojawić się ponownie 
dwa razy i zaniknąć na dobre. Dopiero 
w XX w. astronomowie zrozumieli mecha-
nizm wybuchu gwiazd nowych — obecnie 

przyjmuje się, iż większość nowych po-
wstaje w wyniku interakcji zachodzących 
w układzie podwójnym gwiazd. Jednak 
Nova Vulpeculae 1670 niezbyt pasuje do 
standardowego modelu.

W latach 80. XX w. naukowcy wykryli 
słabą mgławicę otaczającą przewidywaną 
pozycję Nova Vulpeculae 1670, ale nie 
doprowadziło to do wyjaśnienia natury 
wybuchu. Dopiero niedawne obserwacje 
na falach submilimetrowych za pomocą 
radioteleskopu APEX, sieci Submilimeter 
Array (SMA) oraz radiotelesko-
pu w Effelsbergu, udostępniły 
więcej danych. Okazało się, że 
otoczenie pozostałości nowej 
zawiera chłodny gaz bogaty 
w molekuły o nietypowym skła-
dzie chemicznym.

Na podstawie analizy da-
nych zespół Kamińskiego 
stwierdził, że masa chłodnej 
materii jest zbyt duża, aby mo-
gła stanowić produkt wybuchu 
gwiazdy nowej. Poza tym sto-
sunki zawartości różnych izoto-
pów są odmienne od spodzie-
wanych w przypadku nowych. 
Wobec powyższego badacze 
zaproponowali inne wyjaśnie-
nie: w 1670 r. zaobserwowano 
efekt zderzenia dwóch gwiazd, 
zjawisko znacznie jaśniejsze 
niż nowa (ale słabsze niż super-
nowa). Kategoria tych obiektów 
zwana jest jasnymi czerwonymi 

Aktywna planetoida P/2012 F5, sfotografowana w 2014 r. przy pomocy teleskopu Keck II na 
Hawajach. Na górze widać jądro obiektu wraz z drobniejszymi fragmentami zanurzonymi w roz-
ciągniętym po orbicie pyle. Na dole mamy trzykrotnie powiększony wycinek zdjęcia, na którym 
dodatkowo odjęto komputerowo pył w celu lepszego pokazania fragmentów jądra. Źródło: 
M. Drahus, W. Waniak (OA UJ) / W. M. Keck Observatory

nowymi (albo krócej „czerwonymi nowy-
mi”, angielski termin to red transient). Są 
to wybuchy będące skutkiem bardzo rzad-
kich zdarzeń: złączenia się dwóch gwiazd.

W składzie zespołu badawczego znala-
zło się trzech Polaków: Tomasz Kamiński 
(ESO, Santiago, Chile; Max Planck Insti-
tute for Radio Astronomy, Bonn, Niemcy 
[MPIfR]), Romuald Tylenda (CAMK PAN), 
Marcin Hajduk (CAMK PAN).

Krzysztof Czart 

Pozostałość po wybuchu Nova Vulpeculae 1670 sfoto-
grafowana przez współczesne teleskopy. Jest to złożenie 
zdjęć w zakresie widzialnym z teleskopu Gemini (kolor 
niebieski) z obrazami w zakresie submilimetrowym z te-
leskopów APEX i SMA (żółty) i mapą emisji molekularnej 
(czerwony). Źródło: ESO/T. Kamiński
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małłeCOPERNICANA

Jednym z najwybitniejszych ludzi epoki Renesansu 
był z całą pewnością Mikołaj Kopernik*. Zacznijmy 
więc od krótkiego biogramu. Już ustalenie dokładnej 
daty urodzenia astronoma mogłoby sprawiać kłopot, 

gdyż wówczas nie prowadzono jeszcze ksiąg chrztu ani in-
nych ksiąg metrykalnych. Stało się to po soborze trydenckim 
(1546–1565), a więc już po śmierci Kopernika. Dla Torunia 
dysponujemy takimi księgami od roku 1600. Mimo to zna-
my dokładny moment urodzenia Kopernika dzięki wierze 
ówczesnych ludzi, iż konstelacja gwiazd w chwili urodzenia 
zaprogramowywała przyszłość nowo narodzonemu dziecku. 
I tak horoskop monachijski podaje datę i czas urodzenia Ko-
pernika na 19 lutego 1473 r., godzinę 16 minut 48, wtedy 
według kalendarza juliańskiego. 

Osoby zwiedzające Toruń zapewne pierwsze kroki skie-
rują do Domu Kopernika, przy dawnej ulicy św. Anny 17 
(obecnie ul. Kopernika), gdzie miał przyjść na świat Koper-
nik. Dom ten był własnością Koperników, skoro uiszczali 
za niego podatek od nieruchomości. Kopernikowie na kilka 
lat przed urodzeniem swego syna Mikołaja kupili połówkę 
domu przy rynku (dzisiaj mieści się tam dom towarowy) 
i niektórzy badacze, ze względu na bardziej prominentne 
położenie tego budynku, chcieliby tu widzieć miejsce uro-
dzenia Kopernika. 

Toruń zawsze był bliski Kopernikowi. Według tradycji, 
miał mawiać: Me genui Thorunna, Cracovia me arte poli-
vit (Toruń mnie zrodził, Kraków ukształtował moją myśl). 
Topografia Torunia pozostała w jego pamięci, skoro w liście 
datowanym 11 stycznia 1539 r. pisał z Fromborka do Jana 
Dantyszka, biskupa warmińskiego, o swoim wuju Łukaszu 
Watzenrode, biskupie warmińskim zmarłym w roku 1512, 
tak: Na nim skończył się ten ród, którego herby widnieją na 
starodawnych pomnikach i wielu dziełach w Toruniu. Hi-
storyk ma wiele kłopotów z odtworzeniem młodzieńczego 
okresu w życiu astronoma, nie zachowały się bowiem żad-
ne zapiski z tych lat. Przecież nikt nie mógł przewidzieć, że 
kiedyś zostanie on włączony do panteonu najwybitniejszych 
uczonych świata. 

Mikołaj Kopernik  
— człowiek epoki Renesansu (I)

* Tekst — z niewielkimi zmianami — przygotowano na podstawie wystą-
pienia znanego historyka prof. Janusza Małłka podczas VIII Kongresu So-
cietas Humboldtiana, który odbył się na UMK w dniach 27-30.06.2010 r. 

Kopernik został niewątpliwie ochrzczony w kościele św. 
Janów, bo to był kościół parafialny jego rodziców. Podzie-
mia tej świątyni były z pewnością miejscem spoczynku ro-
dziny matki Mikołaja, Barbary Watzenrode, jak i ojca, także 
Mikołaja Kopernika, nazywanego Starszym. Fakt ten po-
średnio poświadcza epitafium poświęcone pamięci Mikołaja 
Kopernika, ufundowane w latach 80. XVI w. przez lekarza 
Melchiora Pyrnesiusa, a znajdujące się w Kaplicy Koperni-
kańskiej w tymże kościele. Początkowe nauki Kopernik mu-
siał pobierać w szkole prowadzonej także przy tej świątyni. 
Zachowały się skromne informacje o funkcjonowaniu szko-
ły w II połowie XV w. Naturalnie nie dotrwały do naszych 
czasów zeszyty szkolne czy tabliczki woskowe, na których 
Kopernik składał pierwsze litery. Otwartą kwestią jest usta-
lenie miejsca, gdzie Kopernik chodził do „szkoły średniej”. 
Dotychczas najczęściej opowiadano się za Chełmnem, gdzie 
Kopernik miał krewnych (ciotkę i siostrę), a co ważniejsze, 
miejscowa szkoła miała charakteryzować się wysokim po-
ziomem nauczania. Ostatnio pojawiły się nowe argumenty 
przemawiające za tym, iż owym „gimnazjum” czy „liceum” 
— jak byśmy to dzisiaj nazwali — była jednak szkoła kate-
dralna we Włocławku, na Kujawach. 

Pierwsza pewna wiadomość o edukacji uniwersyteckiej 
Kopernika w latach 1491–1495 na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie to wpis do metryki tej uczelni datowany 
na jesień 1491 r. o następującej treści: Nicolaus Nicolai de 
Thuronia solvit totum (Mikołaj [syn] Mikołaja z Torunia 
zapłacił wszystko). Trochę więcej wiemy o latach studiów 
Kopernika i jego profesorach we Włoszech, na uniwersy-
tetach w Bolonii, Padwie i Ferrarze, w latach 1495–1503, 
w zakresie prawa i medycyny, ale szczególnie astronomii 
i matematyki. Zostały one uwieńczone doktoratem z prawa 
kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze 31 maja 1503 r. 

Wreszcie 40 lat życia — już kanonika — Kopernika na 
Warmii, najpierw u boku wuja Łukasza Watzenrodego, bi-
skupa warmińskiego w Lidzbarku, a potem we Fromborku, 
w „samotni fromborskiej”, są nieco lepiej udokumentowane, 
ale dalekie od naszych pragnień. Kopernik, dedykując papie-
żowi Pawłowi III swoje wiekopomne dzieło De revolutio-
nibus, napisał o sobie, iż żyje „w odległym zakątku ziemi”. 
Według opinii przyjaciela Kopernika Tiedemanna Giese, 
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biskupa chełmińskiego, astronom lubił samotność. Zarówno 
odległość od centrów naukowych, gdzie Kopernik mógłby 
być narażony na naciski nauki uniwersyteckiej, a więc zwo-
lenników teorii geocentrycznej Ptolemeusza, jak i samot-
ność we Fromborku mogły sprzyjać pogłębionej refleksji na-
ukowej astronoma. Z drugiej jednak strony brak osobistych 
kontaktów z astronomami, obok obaw o niezrozumienie jego 
dzieła, przez 40 lat hamowały Kopernika przed ujawnieniem 
swoich poglądów. Dopiero dłuższy pobyt u Kopernika w la-
tach 1539–1540 Jerzego Joachima Retyka, młodego, bo 
26-letniego profesora matematyki i astronomii z luterań-
skiego uniwersytetu w Wittenberdze i namowy Tiedemanna 
Giese przekonały go o celowości druku De revolutionibus. 

Kopernik, posiadając kanonię na Warmii już od roku 
1495, miał zapewnione stałe dochody, co odsuwało troskę 
o chleb codzienny i umożliwiało najpierw studia zagra-
niczne, a potem prowadzenie przez dziesiątki lat obliczeń 
matematycznych, jak i obserwacji astronomicznych, co za-
owocowało stworzeniem teorii heliocentrycznej. Kopernik, 
choć był kanonikiem, to najprawdopodobniej nie posiadał 
wyższych święceń duchownych. Karol Górski sądzi, że Ko-
pernik mógł nie mieć powołania do pracy duszpasterskiej 
i świadczyłoby to o jego uczciwym stosunku do godności 
duchownej. Wśród zachowanych 39 książek będących wła-
snością Kopernika (dzisiaj w Uppsali) nie odnajdujemy 
prac teologicznych. Wuj Watzenrode zapewne widział sio-
strzeńca Mikołaja jako swego następcę na stolcu biskupim 
na Warmii. Wszystko wskazuje na to, że Kopernik nie był 
tym planom przychylny. W 1510 r. być może doszło na tym 
tle do scysji między wujem i siostrzeńcem, w wyniku której 
Kopernik opuścił Lidzbark, przenosząc się do Fromborka. 

Pasją Kopernika było uprawianie nauki w zakresie astro-
nomii i matematyki i temu bez reszty chciał się poświęcić. 
Dzisiaj wydaje się nam dziwne, iż kanonik mógł nie być ka-
płanem, ale wówczas było to praktykowane. Obowiązki ka-
noników wiązały się przede wszystkim z administracją dóbr 
kapitulnych, obowiązkiem rezydencji, udziałem w elekcji 
biskupa oraz w codziennym uczestnictwie w mszach rano 
i wieczorem (kanonicy mieli swoje stalle w chórze) oraz 
w procesjach. Msze były odprawiane przez wikariuszy, któ-
rzy posiadali wyższe święcenia. Oni też wygłaszali kazania. 
Byli skromnie opłacani, mieszkali jednak na stałe przy ka-
tedrze. 

Przez nieomal dwa stulecia toczył się spór o narodowość 
Kopernika między historykami polskimi i niemieckimi. 
Badacze polscy podkreślali, że Kopernik urodził się w To-
runiu, który od 19 lat znajdował się w granicach państwa 
polskiego, i poza studiami we Włoszech przez całe życie 
mieszkał w Polsce i był obywatelem polskim. Na miejsce 
studiów wybrał Kraków, a nie uniwersytety niemieckie. Za-
równo rodzina, jak i on sam wykazywali propolską postawę 
w czasie konfliktów Polski z zakonem krzyżackim. Bada-
cze niemieccy koronny argument dla swoich tez znajdowali 
w braku korespondencji Kopernika w języku polskim oraz 
obecności, obok łaciny, także listów w języku niemieckim, 
które wyszły spod jego pióra. Nie brali jednak pod uwagę 
faktu, że językiem kancelarii w Polsce w tym czasie była 
łacina. Przypomnijmy, iż w roku śmierci Kopernika, czyli 
w roku 1543, ukazała się drukiem „Krótka rozprawa mię-

dzy panem, wójtem i plebanem” Mikołaja Reja, uznawana 
za początek literackiego języka polskiego. Przypominanie 
wszystkich argumentów jednej i drugiej strony zajęłoby 
sporo czasu, a przenoszenie współczesnych pojęć narodo-
wościowych na czasy Kopernika mogłoby okazać się mało 
płodne. Do tej dyskusji o narodowości Kopernika wciągano 
również Aleksandra Humboldta, który najpierw był podob-
no skłonny uznać polskość Kopernika, a potem zajmował 
stanowisko co najmniej niejasne. Należy zwrócić uwagę, że 
takie spory nie były w przeszłości czymś nadzwyczajnym. 
Kłócono się o przynależność narodową Krzysztofa Kolumba 
czy Erazma z Rotterdamu. Obecnie spór o narodowość Ko-
pernika osłabł, a postać i jego dzieło rozpatruje się w euro-
pejskim wymiarze. Dzisiaj Kopernik bardziej łączy niż dzieli 
Polaków i Niemców. 

Janusz Małłek
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Jan Teodor de Bry, Portret Mikołaja Kopernika, miedzioryt, 1597 (Mu-
zeum Okręgowe w Toruniu)

Właśnie ukazała się nowa 
książka Janusza Małłka. Szkice 
do portretu Kopernika zawierają 
szereg oryginalnych artykułów 
i felietonów Profesora. Część 
była publikowana wcześniej, 
czasem na trudno dostępnych 
łamach, ale również w „Głosie 
Uczelni” UMK i w „Uranii”. Kilka 
tekstów włączonych do książki jest 
całkowicie nowych. Fascynująca 
lektura! „Urania” czyni starania, 
by książka była dostępna w naszej 
księgarni internetowej.

Janusz Małłek, „Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu”

Wydawnictwo UMK, Marzec 2015
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Szkoła astropejzażu (4)

Obróbka
Jeśli fotografowaliśmy w trybie 

jpeg, to nasza obróbka będzie polegała 
tylko na złożeniu wszystkich naświe-
tlonych kadrów. Jeśli wybraliśmy for-
mat RAW, to przed przystąpieniem do 
składania czeka nas jeszcze konwersja 
plików na format jpeg lub tiff. W razie 
konieczności, na tym etapie możemy 
skorygować balans bieli, poprawić 
kontrast, skorygować wady obiekty-
wu czy rozjaśnić lub przyciemnić kadr. 
Rozjaśniając bądź przyciemniając pli-
ki w trakcie konwersji rawów należy 
mieć świadomość, że nasze finalne 
zdjęcie po złożeniu będzie tak jasne, 
jak najjaśniejszy kadr składowy. Róż-
nice w naświetlaniu mogą również po-
wstać w trakcie samego fotografowa-
nia. Cały proces będzie trwać dłuższą 
chwilę i w tym czasie warunki oświe-
tleniowe mogą się znacznie zmienić. 
Poniżej widać, jak wyglądały ujęcia: 1. 
70 i 140. Wszystkie zostały zarejestro-
wane przy tych samych parametrach. 
Wyraźnie widać różnice w naświetle-
niu. Na pierwszym zdjęciu scenerię 
oświetlał Księżyc, na ostatnim był już 
pod horyzontem.

Do składania możemy użyć Photo-
shopa lub jakiegoś darmowego progra-
mu. Bardzo prostą, dobrze spełniającą 
swoje zadanie jest aplikacja Startrails*. 
Cały proces składania wiąże się prak-
tycznie z wykonaniem 4 kroków:

Jak zmontować zdjęcia  
obrazujące ruch gwiazd? 
Fotografia startrails, czyli rejestrowanie pozornego ruchu gwiazd na niebie, 
to chyba najprostsza forma astrofotografii. Nie wymaga drogiego sprzętu, 
a potrafi być bardzo efektowna, dając dużo satysfakcji. Przy odrobinie samo-
zaparcia praktycznie każdy jest w stanie takie zdjęcie wykonać. Po odrobinie 
teorii i praktycznym wykonaniu serii zdjęć, czas na komputerową obróbkę.

1. Wczytujemy nasze zdjęcia. Lista 
zdjęć, które zostaną złożone pojawi się 
po lewej stronie.

2. Uruchamiamy składanie.
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3. Wybieramy tryb składania. Mo-
żemy skorzystać z opcji „Lighten” 
i szybciej uzyskać wynik, lub użyć try-
bu „Lighten-Screen-Blend”, w którym 
algorytm składania będzie próbował 
usunąć przerwy w śladach gwiazd.

4. Zapisujemy złożone zdjęcie.

I to już wszystko. Nasza „wirówka” 
gotowa.

Mam nadzieję, że powyższy porad-
nik daje odpowiedź na tytułowe pyta-
nie, jak fotografować ruch gwiazd. Być 
może coś pominąłem lub zbytnio upro-
ściłem. Jeśli coś jest niejasne, można 
śmiało pytać w komentarzach na moim 
blogu http://nightscapes.pl/blog.

Piotr Potępa

 * http://www.startrails.de/html/software.html
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Pierwszy bolid nad Polską w 2015 roku
Wczesnym wieczorem 13 stycznia 2015 r. o godzinie 16.50.48 UT (17.50.48 czasu lokalnego) w większej części 
kraju był widoczny bardzo jasny i wyjątkowo długi bolid. Zjawisko zostało zarejestrowane przez 11 kamer PFN oraz 
przez miłośników astronomii, którzy uchwycili je przy okazji fotografowania komety C/2014 Q2 Lovejoy.

Zapis zjawiska z kamer PFN 32 Chełm (Maciej Maciejewski), PFN42 
Błonie (Paweł Zaręba), PFN48 Rzeszów (Marcin Bęben) oraz widmo 
z PFN 43 Siedlce (Maciek Myszkiewicz)

Bolid najprawdopodobniej świecił kilkanaście sekund, z cze-
go część zarejestrowana na kamerach sieci PFN trwa oko-
ło 10 sekund. Zjawisko rozpoczęło się stosunkowo daleko 
od wschodniej granicy Polski. Początek uwieczniony na fo-
tografiach znajduje się na pograniczu białorusko-ukraińskim, 
25 km na południe od Pińska na Białorusi, na wysokości 
102 km. Mniej więcej w połowie trajektorii bolid znalazł się 
nad Brześciem, po czym, intensywnie rozbłyskując, osiągnął 
maksymalną jasność nad miejscowością Platerów na Podla-
siu (około –7 mag. jasności absolutnej). Bolid ostatecznie za-
kończył lot po prawie 341 km na wysokości 62 km, znajdując 
się kilka kilometrów na północ od Wołomina.

Początkowa prędkość bolidu wynosiła około 27 km/s, 
w końcowej części zauważalne stało się hamowanie atmo- 
sferyczne i zjawisko zakończyło się przy prędkości około 
21 km/s. Bolid był wyjątkowo długi, bardzo płaska trajektoria 
miała nachylenie zaledwie 5 stopni. Orbita bolidu ma spory 
mimośród i jest podobna do orbit komet krótkookresowych 
z aphelium pomiędzy orbitami Jowisza i Saturna. Kometar-
ne pochodzenie wydaje się potwierdzać raczej duża wyso-
kość początkowa i bogata w rozbłyski krzywa blasku.

Przemysław Żołądek
Mariusz Wiśniewski

Trajektoria lotu bolida Platerów

Fotografia wykonana przez Dariusza Sikorskiego 
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Fotografia wykonana przez Tomasza Mielnika (tomaszmielnik.pl), Szczutków

Obserwacje meteorów w styczniu i lutym 2015
Przez pierwsze dwa miesiące 2015 roku 48 kamer PFN zarejestrowało 3543 meteory, co pozwoliło na wyznaczenie 
491 trajektorii i orbit meteoroidów.

Trajektorie meteoroidów wyznaczone na podstawie danych z 2 pierw-
szych miesięcy 2015 r.

Początek roku to czas niewielkiej aktywności meteorów. Wy-
jątek stanowi rój Kwadrantydów (QUA). Nazwa roju pochodzi 
od nieistniejącego już gwiazdozbioru Kwadrantu Ściennego. 
Niestety, chmury 4 stycznia uniemożliwiły nam zaobserwo-
wanie maksimum tego roju za pomocą kamer Polish Fire-
ball Network. Dogodne warunki do obserwacji pojawiły się 
dopiero dwie noce później, co zaowocowało wyznaczeniem 
jedynie 9 orbit QUA. Wyraźny pik aktywności był zauważalny 
w wynikach uzyskanych dzięki nasłuchowi radiowemu. 

Meteory zarejestrowane przez stacje PFN

Mariusz Wiśniewski

Stacja Miejsce Obserwator Kam. Met.
PFN03 Złotokłos Karol Fietkiewicz 1 87
PFN06 Kraków Maciej Kwinta 2 126
PFN13 Toruń Tomasz Fajfer 1 3
PFN19 Kobiernice Mariusz Szlagor 1 111
PFN20 Urzędów Mariusz Gozdalski 3 166
PFN24 Gniewowo Krzysztof Polakowski 2 48
PFN31 Szamotuły Maciej Reszelski 4 110
PFN32 Chełm Maciej Maciejewski 4 1273

PFN37 Nowe Miasto 
Lubawskie Janusz Laskowski 1 42

PFN38 Podgórzyn Tomasz Krzyżanowski 3 61

PFN39 Konin Andrzej SP3UCA 
Dobrychłop 1 89

PFN40 Otwock Zbigniew Tymiński 2 133
PFN41 Twardogóra Henryk Krygiel 2 95
PFN42 Błonie Paweł Zaręba 4 112
PFN43 Siedlce Maciej Myszkiewicz 2 162
PFN45 Łańcut Łukasz Woźniak 1 24
PFN46 Grabnik Tomasz Łojek 1 98
PFN47 Jeziorko Tomasz Lewandowski 4 253
PFN48 Rzeszów Marcin Bęben 2 141
PFN49 Helenów Paweł Woźniak 1 82
PFN51 Zelów Jarosław Twardowski 1 59
PFN52 Stary Sielc Marcin Stolarz 1 61
PFN53 Belęcin Michał Kałużny 1 74
PFN54 Łęgowo Grzegorz Tisler 1 36
PFN56 Kolbudy Cezary Wierucki 1 67
PFN57 Krotoszyn Tomasz Suchodolski 1 30
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nych wcześniej w literaturze miejsc, co powiększyło znany 
obszar rozrzutu. Rozmawiali ze świadkami tego zdarzenia, 
którzy po 10 latach byli bardziej skorzy do dzielenia się in-
formacjami. 

Dla pracy naszej sieci najistotniejsze są zmiany, jakie nad-
chodzą w związku z niedawno otrzymanym, półmilionowym 
grantem. Dopływ środków umożliwia odejście od najtańszych 
rozwiązań. Przemysław Żołądek pokazał zaprojektowane 
i wykonane przez siebie prototypy nowych stacji all-sky. 
Kompaktowe obudowy zawierające wszystkie podzespoły 
wykonane są z użyciem druku 3D. Sercem stacji są mega-
pikselowe kamery cyfrowe, które przy swojej rozdzielczości 
dadzą nam znacznie większą precyzję danych. Na obiekty-
wach zainstalowane będą siatki dyfrakcyjne, dzięki czemu 
uchwycone zjawiska będą miały także zarejestrowane wid-
ma. Około 10 takich stacji trafi niebawem w węzłowe miejsca 
naszej sieci, w ręce doświadczonych obserwatorów. 

Nowe możliwości pojawiają się także w dziedzinie ob-
serwacji radiowych dzięki zastosowaniu bardzo prostych, 
a więc tanich i dostępnych elementów, o czym mówili Ka-
rol Fietkiewicz i Przemysław Żołądek. Obserwacje radiowe 
polegają na detekcji sygnału od nadajnika, który w stosunku 
do obserwatora znajduje się pod horyzontem. Jest to możli-

we na skutek odbicia sygnału 
od zjonizowanego śladu me-
teoroidu. Zestaw składa się 
z anteny pętlowej z przewodu 
elektrycznego, tunera radio-
wego na USB oraz darmowej 
aplikacji zliczającej. Taki pro-
sty i tani zestaw (około 100 zł 
i pół godziny pracy) pozwala 
rozpocząć obserwacje radio-
we, które mają tę przewagę 
nad optycznymi, że nie zakłó-
ca ich pogoda i można je pro-
wadzić również w dzień.

 Maciek Maciejewski

CYRQLARZ No 210 Biuletyn Pracowni Komet i Meteorów

Co nowego w świecie meteorów?
Okazją do podsumowania tego, co się aktualnie dzieje i tego, co nadchodzi w meteoryce, było kolejne, XXX Seminarium 
Pracowni Komet i Meteorów, które odbyło się 7 marca w Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Uczestnicy XXX Seminarium PKiM 

Przemysław Żołądek z prototypem nowej kamery

Coroczne spotkanie, na które przybyło tym razem około 
50 osób, jest poświęcone podsumowaniom, dyskusji, ale 
przede wszystkim wymianie nowinek i planom na przyszłość. 
Zawsze też jest okazją do przekazania podstawowej wie-
dzy osobom, które zainteresowane tematyką przyjechały na 
nasze spotkanie i po raz pierwszy stykają się z nią w ujęciu 
bardziej naukowym. Można było się dowiedzieć, co to jest 
meteor, a także poznać podstawy klasyfikacji meteorytów.

Jeśli chodzi o suche liczby, to kamery sieci dokonały w ze-
szłym roku aż 44298 zapisów przelotów meteorów, na pod-
stawie których udało się policzyć 7295 trajektorii lotu mete-
oroidów. Wyniki te były prezentowane również w poprzednim 
numerze „Uranii”. 

Ekscytujący referat przedstawił Michał Żołnowski na temat 
zakupu wespół z Michałem Kusiakiem, Marcinem Gędkiem 
i Rafałem Reszelewskim obserwatorium na komercyjnej far-
mie teleskopowej położonej na pustyni Atacama. W tej chwili 
są to tylko plany, ale być może do Chile pojedzie także na-
sza kamera bolidowa. Korzystając z gościny przy teleskopie 
dwóch Michałów i spółki, będzie badała niebo południowe, 
mając gwarantowane ponad 300 pogodnych nocy w roku.

Do ciekawych wydarzeń zeszłego roku, zarejestrowanych 
kamerami Polish Fireball Network należał earthgrazer, któ-
ry przeleciał nad Polską 16 września 2014 r. Earthgrazery 
to bardzo ciekawa i nieliczna grupa meteorów powodowa-
na przez ciała, które spotykają się z Ziemią z bardzo spe-
cyficznie skorelowanymi parametrami ruchu. Jeśli meteoroid 
wejdzie z odpowiednią prędkością i pod odpowiednim kątem 
hamowanie atmosferyczne nie zdoła go spowolnić do pręd-
kości mniejszej niż I prędkość kosmiczna i ciało — o ile tylko 
przetrwa ognisty rajd przez atmosferę — opuści ją by ponow-
nie udać się w podróż po Układzie Słonecznym. Taki pasaż 
oznacza niezwykle długie jak na meteor zjawisko. Orbita 
okołosłoneczna meteoroidu po opuszczeniu atmosfery ziem-
skiej jest bardzo zmieniona i czasami zdarza się sytuacja, że 
wchodzi on na orbitę okołoziemską, zwykle na jedno okrąże-
nie, gdyż perygeum jest w atmosferze.

Marcin Stolarz opowiedział o wyprawie wraz ze Zbysz-
kiem Tymińskim na marokańską pustynię, śladami poszu-
kiwaczy spadku w Benguerir. Niemal tygodniowe rozmowy 
z naocznymi świadkami i odwiedzanie z nimi miejsc, w któ-
rych znaleziono części meteorytu, zaowocowały zebraniem 
cennych informacji. Udało się dotrzeć do wielu niepublikowa-
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Aż do XX w. jedynym narzędziem do obserwacji meteorów 
były nasze oczy — instrument o niezwykłej rozdzielczości 
i czułości. Niestety, porównując szkice tego samego zjawi-
ska wykonane przez wielu obserwatorów okazuje się, że 
pokrywają się jedynie częściowo. Pierwsze próby rejestra-
cji meteorów podejmowano niedługo po wynalezieniu kliszy 
fotograficznej. Dzięki nim było możliwe zachowanie śladu 
meteoru z bardzo dużą precyzją. Niestety, ograniczona czu-
łość pozwalała jedynie na zaobserwowanie najjaśniejszych 
bolidów. W drugiej połowie XX w. udało się uchwycić prze-
loty meteorów za pomocą kamer telewizyjnych. Do rejestra-
cji meteorów konieczne było wykorzystanie bardzo drogich 
wzmacniaczy obrazu. Tylko nieliczni mogli sobie pozwolić na 
taki sprzęt. Sytuacja uległa zmianie dopiero w XXI w., gdy 
pojawiły się tanie kamery o czułości wystarczającej do za-
obserwowania meteorów. Pracownia Komet i Meteorów była 
jedną z pierwszych grup, które rozpoczęły obserwacje z wy-
korzystaniem nowych czułych kamer wideo. 

Budowa zestawu do obserwacji meteorów
Zestaw do obserwacji meteorów składa się z kamery, 

obiektywu, obudowy oraz komputera z układem digitalizu-
jącym obraz z kamery. Każdy element zestawu ma wpływ 
na ostateczne wyniki obserwacji. Zwykle wykorzystuje się 
proste i tanie kamery czarno-białe bez integracji i cyfrowego 
ulepszania obrazu. Minimalna czułość pozwalająca cieszyć 
się z obserwacji to 0,005 luxa. Najczęściej wykorzystywaną 
kamerą w Polish Fireball Network (PFN) jest Tayama C3102-
-01A1. Niestety, od kilku lat nie jest ona produkowana. Ostat-
nio najczęściej wybieranymi kamerami do obserwacji mete-
orów są KPF-131-HR oraz VE-6047-EF. 

Drugim elementem decydującym o powodzeniu obser-
wacji jest optyka. Najlepsze efekty można uzyskać, stosu-
jąc obiektywy o światłosile nie gorszej niż F=1,2. Optymal-
ną ogniskową do obserwacji jest 4 mm. Najlepszą jakość 
obrazu mają obiektywy o stałej ogniskowej oraz zoomami 
o ogniskowej około 3–8 mm o światłosile 1,0 takich ma-
rek jak Tamron i Computar ustawionymi na rozdzielczość 
ok. 4 mm. Kamerę z obiektywem zamykamy w wodo- 
szczelnej obudowie.

Najbardziej wydajnymi łowcami meteorów są kamery Min-
tron 12v6 oraz Watec 902H2 Ultimate wraz z obiektywami 
o światłosiłach 0,8 mm. Rejestrują one około 4 razy więcej 
meteorów niż przedstawiony tu zestaw podstawowy, jednak 
za cenę prawie 10-krotnie wyższą. 

Sygnał z kamery kierujemy kablem koncentrycznym do 
komputera, który może być oddalony nawet o wiele metrów. 
Wybór sposobu digitalizacji obrazu zależy od oprogramowania 
do detekcji meteorów. w PFN wykorzystujemy dwa programy, 
obydwa pracują jedynie w środowisku Windows. Program 
MetRec (www.metrec.org) jest najbardziej zautomatyzowany 
i bezpłatny, jednak współpracuje wyłącznie z kartą Matrox Me-
teor 2, którą można kupić jedynie z drugiej ręki. Drugim progra-
mem jest UFO Capture (www.sonotaco.com), który współpra-

Obserwacje meteorów  
za pomocą kamer wideo

Każdej nocy niebo nad Polską jest patrolowane przez dziesiątki kamer oczekujących na przybyszów z Układu Słonecz-
nego, których wejście w atmosferę wywoła zjawisko meteoru. Obserwacje kamerami wideo są obecnie najbardziej 
wydajnym sposobem rejestracji meteorów. 

cuje z dowolną analogową kartą przechwytującą obraz wideo, 
jednak wymaga opłacenia licencji. 

Obserwacje meteorów w PFN są prowadzone każdej 
nocy, w związku z tym najlepiej przeznaczyć do nich osobny 
komputer. Minimalne wymagania dla programu UFO Capture 
to Pentium IV lub Celeron 2,4 GHz. MetRec można urucho-
mić nawet na słabszym komputerze. Używane komputery tej 
klasy można kupić bardzo tanio. 

Prowadzenie obserwacji meteorów
Zarówno program MetRec, jak i UFO Capture analizują 

obraz z kamery przez całą noc, ale zapisują na dysk dane 
jedynie wtedy, gdy wykryją przelatujący obiekt. Odpowiednio 
dobrane kryteria wybierają, które z poruszających się obiek-
tów to meteory. Przegląd wyników z programu MetRec zaj-
muje zwykle kilkanaście minut. UFO Capture wymaga dodat-
kowej obróbki danych po obserwacjach. 

Projekt PFN ma na celu zbieranie danych wartościowych 
naukowo. Jednym z najważniejszych parametrów jest czas 
wystąpienia zjawiska, wyznaczony z dokładnością poniżej 
1 sekundy. Taką precyzję uzyskujemy poprzez synchroniza-
cję czasu przez internet lub stosując specjalny moduł DCF 
lub GPS. Dzięki połączeniu z internetem specjalne oprogra-
mowanie może przesyłać wstępne dane z kamer na central-
ny serwer, co pozwala śledzić pracę całej sieci oraz szybko 
reagować w przypadku wystąpienia bardzo jasnego zjawiska 
lub niespodziewanego deszczu meteorów. Stacje można 
również obsługiwać zdalnie. Wybór kierunku ma kluczowe 
znaczenie dla przyszłych wyników. Obserwacje meteorów to 
zajęcie zespołowe i wyznaczenie trajektorii lotu oraz orbity, 
po której poruszał się meteoroid, jest możliwe tylko wtedy, 
gdy to samo zjawisko zostanie zarejestrowane przez wielu 
oddalonych od siebie obserwatorów. Wszyscy obserwatorzy 
mają swój wkład w wyniki uzyskiwane przez projekt. Najważ-
niejsze zjawiska są przeliczane na bieżąco. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu www.pkim.org. 
Wszystkich chętnych do współpracy z Polską Siecią Bolidową 
prosimy o kontakt na adres pkim@pkim.org

Mariusz Wiśniewski

Typowy zestaw do obserwacji meteorów
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Młodzi badacze pod patronatem Uranii

Astronomicznie na wiosnę  
— finały dwóch głównych konkursów  

astronomicznych dla młodzieży

Marzec to nerwowy czas dla wielu zaintere-
sowanych astronomią licealistów — finały 
Olimpiady Astronomicznej i Ogólnopolskie-
go Młodzieżowego Seminarium Astrono-

micznego odbywają się właśnie w tym miesiącu. Tradycyj-
nie jako pierwsze odbyły sie zmagania olimpijskie: wśród 
22 uczestników LVIII edycji Olimpiady wybrano pięciu 
laureatów i jednocześnie zawodników na Międzynarodową 
Olimpiadę Astronomii i Astrofizyki odbywającą się latem 
w Indonezji. Tegoroczny zwycięzca, maturzysta Tomasz 
Świerczewski (Warszawa), to weteran Olimpiady oraz 
uczestnik zeszłorocznej Olimpiady Międzynarodowej. Po-
zostali członkowie zespołu to (w kolejności zajmowanych 
miejsc): Paweł Ciuba (Włocławek), Zofia Kaczmarek (To-
ruń), Aleksander Łyczek (Końskie), Michał Grendysz (Lu-
blin). Gratulujemy i życzymy sukcesów w Indonezji!

Pełną klasyfikację finałową można znaleźc na stronie 
Olimpiady: http://www.planetarium.edu.pl/58zz3s.htm

Pierwszy dzień wiosny i zaćmienie Słońca — takie 
astronomiczne atrakcje czekały na uczestników fi-
nału XLI OMSA odbywającego się od 19 do 21 
marca w Grudziądzu. Spośród 24 referujących 

(po dwóch z każdego z 12 uczestniczących województw) 
komisja nagrodziła 11, przyznając im tytuł laureata. Zwy-
cięzcą został Jakub Morawski (Bielsko-Biała) prezentujący 
pracę „Moja mapa Drogi Mlecznej” dotyczącą jego samo-
dzielnych obserwacji radiowych Galaktyki, wykonywa-
nych robotycznym radioteleskopem Obserwatorium Astro-
nomicznego UJ w Krakowie. Wynikiem badań była mapa 
Drogi Mlecznej, na której udało się zaobserwować spiralną 
strukturę naszej Galaktyki. 

Tradycyjnie, najlepsi referujący otrzymali m.in. wyso-
kiej jakości sprzęt obserwacyjny: teleskopy Sky-Watcher 
(pierwsza trójka) oraz lornetki Delta Optical, prenumeratę 
„Uranii–Postępów Astronomii”, książki i filmy DVD o te-
matyce astronomicznej. Gratulujemy!

Przyszłoroczna OMSA odbędzie sie 7–9 kwietnia 
2016 r. Więcej informacji na temat konkursu można zna-
leźć na stronie internetowej: 

http://www.planetarium.grudziadz.pl/omsa
Aleksandra Hamanowicz

Uczestnicy finału XLI OMSA na tarasie Planetarium w Grudziądzu. Fot. Gerard Szukay

Laureaci LVIII Olimpiady Astronomicznej świętują sukces
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Kącik olimpijczyka

LVIII Olimpiada Astronomiczna — drugiego etapu cd.
W poprzednim numerze przedstawiliśmy szkice rozwiązań 
dwóch pierwszych zadań tegorocznego drugiego etapu udostęp-
nione przez Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej. Poniżej 
dwa następne.

Zadanie 3
Równanie czasu określa różnicę między rektascensjami Słoń-
ca średniego i prawdziwego: t = α

śr − α
pr, przy czym Słońce 

średnie jest umownym punktem poruszającym się po równiku 
niebieskim ze stałą prędkością kątową, równą średniej rocznej 
prędkości kątowej Słońca prawdziwego w ruchu po ekliptyce. 
Jak zmieniałaby się w ciągu roku wartość równania czasu, gdy-
by orbita Ziemi była okręgiem? Sporządź taki wykres, odkładając 
na osi pionowej wartości równania czasu wyrażone w minutach. 
Przyjmij, że w tym przypadku pozycje Słońca średniego i praw-
dziwego pokrywają się w punkcie Barana.

Zarówno ekliptyka, jak i równik niebieski są kołami wielkimi sfe-
ry. W rozpatrywanej sytuacji Słońce prawdziwe przesuwa się 
ruchem jednostajnym po ekliptyce: λ

pr = ω·t, natomiast Słońce 
średnie porusza się z tą samą prędkością kątową ω, po równiku 
niebieskim: α

śr = ω·t.
Wtedy równanie czasu: Δt = α

śr − α
pr przyjmuje wartość zero 

nie tylko dla punktu Barana, ale także dla punktów Raka, Wagi 
i Koziorożca. Co ¼ roku (czyli co ω·t = 90°), wartość α

śr = α
pr. 

Jeśli dodatkowo zauważymy, że w pobliżu punktów równonocy 
Δt zmienia znak z ujemnego na dodatni (patrz rysunek), nato-
miast w pobliżu punktów przesileń Δt zmienia znak z dodatniego 
na ujemny (bo koła godzinne zbiegają się wraz z odległością od 
równika), to wykres równania czasu przyjmie kształt „podwójnej 
sinusoidy”.

Jakościowy kształt szukanego wykresu można więc określić 
bez jakichkolwiek obliczeń. Znalezienie amplitudy zmian równa-
nia czasu wymaga jednak rozwiązania ilościowego. Rektascen-
sja Słońca prawdziwego nie zmienia się w sposób jednostajny, 
dlatego dla innych wartości ω·t, zmianę Δt powinniśmy określić 
funkcyjnie.

Korzystając z umieszczonych we wskazówce podstawowych 
wzorów dla trójkąta sferycznego, przyjmijmy, że bok a = λ

pr leży 
na ekliptyce, bok c = α

pr na równiku niebieskim, natomiast bok 
b = δ

pr jest fragmentem koła godzinnego i jest równy deklinacji 
Słońca prawdziwego. Uwzględniając, że kąt A jest kątem pro-
stym, zaś kąt B jest nachyleniem ekliptyki do równika niebieskie-
go ε, otrzymujemy:

sin λ
pr·sin ε = sin δ

pr  (1)
sin λ

pr·cos ε = cos δ
pr·sin α

pr (2)
cos λ

pr = cos δ
pr·cos α

pr (3)
Po podzieleniu stronami równania (2) przez (3) i po uwzględ-

nieniu: α
śr = λ

pr = ω·t, otrzymamy: 
α
śr = arctg [tg(ω·t)·cos ε]

oraz ostateczny wzór na szukane równanie czasu:
Δt = ω·t – arctg [tg(ω·t)·cos ε] (4)

Inną postacią powyższego wzoru jest np.:
Δt = ω·t – arccos(cos(ω·t)/√1 – sin2(ω·t)·sin2ε )

Numeryczne sporządzenie wykresu, np. z wykorzystaniem wzo-
ru (4), nie przedstawia już istotnego problemu. Ponieważ wystę-
puje w nim funkcja tangens, to trzecia i czwarta ćwiartka wykresu 
powinny być identyczne z pierwszą i drugą ćwiartką.

Nie jest to jednak podwójna sinusoida, bowiem ekstremalne 
wartości : ±9,86 minuty przypadają dla kątów ω·t wynoszących 
odpowiednio około 46° i 134° (oraz 226° i 314°).

Zadanie 4
Korzystając z techniki radiointerferometrii wielkobazowej syste-
matycznie monitorowano zmiany blasku radioźródła znajdujące-
go się w odległości d = 20 Mpc. W pewnym momencie zaobser-
wowano w tym obiekcie gwałtowny wypływ materii pod kątem 
α = 30° od linii widzenia (patrz rysunek). Źródło to obserwowano 
10 lat później i zauważono, że wyrzucona materia znajdowała 
się w odległości kątowej θ = 64,5 milisekundy łuku od radioźró-
dła. Oblicz prędkość, z jaką materia została wyrzucona. Przyjmij, 
że poruszała się ona ruchem jednostajnym.

Obserwator na Ziemi stwierdza, że wyrzucona materia, w cią-
gu 10 lat, oddaliła się na sferze od radioźródła o kąt θ. Mnożąc 
wartość tego kąta wyrażoną w radianach (θ = 3,127·10–7 rad) 
przez odległość do radioźródła (d = 6,172·1020 km), obliczymy 
odległość, na jaką wyrzucona materia oddaliła się od kierun-
ku radioźródło–obserwator. Odległość ta wynosi 1,93·1017 m. 
Uwzględniając, że 10 lat to 3,156·108 s, otrzymamy na prędkość 
oddalającej się materii 6,12·108 m/s, co znacznie przewyższa 
prędkość światła w próżni, a jest to tylko składowa szukanej 
w zadaniu prędkości.

Interpretując ten wynik część rozwiązujących uznała, że któ-
raś z danych jest obarczona grubym błędem, inni w ogóle nie 
zauważyli tego faktu. Niewielu uznało, że przy prędkościach 
porównywalnych z prędkością światła należy uwzględnić fakt, iż 
prędkość światła jest jednak skończona.

Wprowadźmy następujące oznaczenia:
t0 — data obserwacji na Ziemi wypływu materii,
t1 — data obserwacji na Ziemi 10 lat później (zatem: Δt = t1 – t2 = 
10 lat = 3,156·108 s)
t'0 — moment wypływu materii z radioźródła,
t'1 — moment, w którym z wyrzuconej materii zostało wysłane 
promieniowanie radiowe, zaobserwowane na Ziemi w chwili t1. 

Zachodzą następujące relacje (patrz rysunek):
t'0 = t0 – d/c i t'1 = t' – d'/c

gdzie c jest prędkością światła, a d – odległością od Ziemi wyrzu-
conej materii w chwili t'1.

Odejmując te równania stronami otrzymamy: 
Δt' = t'1 – t'0 = Δt + (d – d')/c  (*)

Zachodzą również następujące relacje geometryczne (w przy-
padku małego kąta, z jakim mamy do czyniena w zadaniu może-
my przybliżyć: cosθ ≈ 1, tgθ ≈ θ)

d – d' = v·Δt'·cos α i θ·d = v·Δt'·sin α
Po podstawieniu tych relacji do (*) otrzymamy:

Δt' = Δt + (θ·d·cos α)/(c·sin α) = 1,431·109 s
Ostatecznie, szukana wartość prędkości wyrzuconej materii 

jest równa:
v = (θ·d)/(Δt'·sin α) = 2,698·108 m/s ≈ 0,9c

(z archiwum Olimpiady Astronomicznej)



58 Urania 2/2015

astronautów oglądających Ziemię przez 
świeżo zainstalowaną siedmiookienną 
szklaną kopułę (wtedy po raz pierw-
szy astronauci przez tę kopułę mieli 
szansę zobaczyć panoramę Ziemi), 
ostatecznie powrót, wejście w atmo- 
sferę i lądowanie. Wszystkie frag-
menty przedstawiono w formie zdjęć 
i filmów, niekiedy filmów z dźwiękiem. 
Poza tymi prozaicznymi czynnościami 
załogi i gości, cały film był nafaszero-
wany zdjęciami i filmami obracającej 
się Ziemi: w ciągu dnia, w nocy, z góry, 
z dołu, z boków, zbliżenia miast za dnia 
i w nocy (nocne miasta pełne świateł 
robiły szczególne wrażenie), zbliżenia 
krajów, kontynentów, mórz, chmur, gór, 
pustyni, wysp i wszystkiego, co tylko 
wyglądało pięknie i inspirująco.

Po zakończeniu filmu odbyło się spo-
tkanie z autorem i reżyserem, z pianistą 
i jednocześnie człowiekiem odpowie-
dzialnym za wybór utworów do tego fil-
mu oraz wykładającym filozofem. Była 
to okazja, by dowiedzieć się co nieco 
o kulisach powstania filmu. 

Co ciekawe, astronauci przybywają-
cy w gości na międzynarodową stację 
kosmiczną faktycznie mieli przy sobie 
płyty z muzyką Chopina i w trakcie po-
bytu, a nawet spacerów kosmicznych, 
słuchali tych utworów. Przyznali potem, 
że aż do wysłuchania Chopina nie mie-
li pomysłu, jak wyrazić to, co się czuje, 
patrząc na Ziemię z orbity 400 km nad 
jej powierzchnią, i że Chopin był dokład-
nie tym muzycznym tłem, które idealnie 
wplatało się w ich uczucia. 

Film zdobył trzy główne nagrody 
na Festiwalu Filmów Dokumentalnych 
w Monaco: Grand Prix, Złotego Anioła 
oraz nagrodę za najlepszy scenariusz. 
Może spokojnie spełniać funkcję PR-
-owe, bo pokazuje Ziemię i podróże ko-
smiczne z tej romantycznej i inspirującej 

Muzyczno-kosmiczne ilustracje
Astronomia i muzyka

strony. Podobno wywołał nawet wzrusze-
nie oglądających go parlamentarzystów.

Przedsięwzięcie doskonale podsumo-
wuje cytat pianisty Karola Radziwonowi-
cza: Film pokazuje, że najwyższe piękno 
sztuki powinno się łączyć z najwyższym 
pięknem techniki, w imię pokoju.

Paulina Karczmarek

Piękno Kosmosu zachwyca od 
wieków nie tylko jak obiekt ba-
dań, stając się inspiracją dla 
niezliczonej rzeszy artystów. 

Niezwykłe zdjęcia Wszechświata oraz 
Ziemi widzianej z Kosmosu są wykorzy-
stywane coraz częściej jako ilustracje 
muzycznych przedsięwzięć. 

Na początku tego roku w Warszawie 
odbył sie koncert „Chopin i muzyka sfer”. 
Dwugodzinne wydarzenie rozpoczęło 
się wykładem profesora filozofii o mu-
zyce i Kosmosie (jednakże ani razu nie 
padło w nim słowo „astronomia”), pokaz 
filmu, po którym nastąpiła sesja z pytań 
twórców tegoż filmu, profesora filozo-
fii i organizatorów. Filozoficzny wykład 
dotykający muzyki sfer rozpatrywanej 
przez antycznych filozofów niewiele miał 
wspólnego z astronomią. Prelegent mó-
wił o Pitagorasie, Arystotelesie, Platonie, 
a muzykę pokazywał w kontekście har-
monii świata, w jaką starożytni wierzyli, 
nie jako zaburzenia, które wszak nie 
rozchodzi się w Kosmosie. Kosmiczne 
nawiązania były jedynie tłem do filozo-
ficzno-muzycznych rozważań.

Filmowi towarzyszyła muzyka Cho-
pina grana na żywo na fortepianie 
przez utalentowanego młodego piani-
stę. 8 utworów stanowiło podkład do 
wyświetlanego na ekranie filmu o po-
dróży załogi wahadłowca Endeavour 
na międzynarodową stację kosmiczną 
(recenzję filmu przedstawiliśmy w „Ura-
nii” 3/2014). Film był dokładnie zaaran-
żowany i zgrany z muzyką, by każdy 
utwór odzwierciedlał jakiś etap podróży 
załogi. Pierwszy utwór „Etiuda rewolu-
cyjna” pokazywał start, kolejny dokowa-
nie i przywitanie, następny — jedzenie 
i małe zabawy z nieważkością (na przy-
kład kręcąca się astronautka pokazy-
wała zasadę zachowania momentu 
pędu). Sen, spacer kosmiczny, widok 

Po seansie był czas na spotkanie z twórcami filmu i komentatorami. Fot. P. Karczmarek

Przeczno to maleńka wioska 
w woj. kuj.-pom. z pięknym 
kościółem gotyckim pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego 

z początku XIV w. Znajdujące się w nim 
oryginalne XVII-wieczne organy nale-
żą do najstarszych zabytków tego typu 
w Europie. Instrument posiada 9-reje-
strowy zespół dźwięków z jedną kla-
wiaturą ręczną o skróconej rozpiętości 
tonalnej, a wyjątkowego charakteru na-
daje mu usytuowana nad podłogą wia-
trownica. Klawiatura, dzięki wysokiemu 
usytuowaniu, pozwala grać organiście 
w pozycji stojącej, co więcej, umożliwia 
wykonawcy kształtowanie dźwięków kla-
wiszy jak w zestawie perkusyjnym! 

W 2014 r. zawitał do Przeczna wło-
ski duet AiDADUO. Tworzą go: Stefano 
Vagnini — kompozytor i organista oraz 
Giorgia Ragni — sopranistka. Wykonali 
i zarejestrowali tam trzyczęściową kom-
pozycję modularną De Revolutionibus 
zainspirowaną dziełem Mikołaja Koper-
nika. Jak mówi jej autor, w swoim dzie-
le połączył koncepcję Słońca w środku 
wszystkiego z Ziemią i Księżycem ob-
racającymi się na własnych orbitach. 
Słońce reprezentuje postrzeganie bytu, 
Księżyc język, zaś Ziemia przedstawia 
ludzkie działanie. Ideą spajającą jest jed-
ność słów i czynów, którą autor streszcza 
następująco: Słowa budują światy. (…) 
Jedynym sposobem, aby zmienić świat, 
jest zmienić siebie… i naszą niedosko-
nałą wizję rzeczywistości.

Polecam, ku refleksji.
Jacek Drążkowski
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Zostałem astrofizykiem w połowie lat 1970. Profesor 
Stefan Piotrowski przyjął mnie do zawodu, zapra-
szając do uczestniczenia we wtorkowych zebraniach 
katedry; elitarnych, nieformalnych i całkiem prywat-

nych. Katedra Piotrowskiego od dawna nie istniała. Została 
rozwiązana, wraz ze wszystkimi innymi, w ramach politycz-
nego odwetu za Marzec 68. Na zebraniach dyskutowaliśmy 
o planach i zadaniach każdego z nas, nowościach nauko-
wych, postępach naszych studentów. Do tego zwykle wypija-
liśmy butelkę koniaku. Było nas piętnastu.

Fifteen men of the whole ship’s list
Yo ho ho and a bottle of rum!

Piotrowski nie zapraszał kobiet, choć przecież kilka 
naszych koleżanek miało doktoraty, a Anna Żytkow robi-
ła błyskotliwą światową karierę. Uważałem ten zwyczaj za 
nieszkodliwe dziwactwo konserwatysty urodzonego na po-
czątku XX wieku w Krakowie i odnosiłem jego mizoginizm 
do fin de siécle’owych krakowskich klimatów, uroczo wykpio-
nych w „Znasz-li ten kraj” Boya-Żeleńskiego. Nie myślałem 
wtedy o gender, miałem zresztą inny moralny problem. Jako 
najmłodszy uczestnik zebrań katedry musiałem, zgodnie 
z tradycją, wyrzucać próżną butelkę po koniaku do kosza na 
śmieci niedaleko wejścia do budynku Prezesa Rady Mini-
strów, naszego sąsiada po drugiej stronie Alej Ujazdowskich. 
Picie koniaku w miejscu pracy było surowo zabronione, a ze-
brania, choć prywatne, odbywały się w budynku Obserwato-
rium. Ostrożny Piotrowski tłumaczył, że jeśli butelka zostanie 
znaleziona, to pójdzie na konto premiera, Piotra Jaroszewi-
cza. Pamiętam tę cotygodniową emocję. Ciemno, puste Ale-
je, prószy śnieżek, dwaj tajniacy daleko, chyba odwróceni. 
Szybka decyzja, bieg przez jezdnię, łomot pustego Rémy 
Martina w blaszanym koszu, rzut oka na tajniaków, dobra na-
sza, można biec, smyrg przez jezdnię. Udało się!

— Panowie, — zwrócił się do nas Piotrowski w któryś 
wtorek — jakem był wczoraj u Prezesa, rozmawialiśmy o po-
wodach wyboru zawodu: czy ten wybór jest kształtowany 
przez naszych nauczycieli w szkole powszechnej? Czy tak 
było w przypadku waszego wyboru? Większość kolegów 
odpowiedziała twierdząco. W moim przypadku było jednak 
inaczej. Moją decyzję zainspirował Andrzej Schinzel, wybitny 
matematyk, którego spotkałem po raz pierwszy, gdy spędzał 
kilka letnich sezonów w willi moich rodziców w Oliwie. Rodzi-
ce wynajmowali pokoje wyłącznie letnikom poleconym przez 
kogoś z familii, mieliśmy więc zapewne jakieś parantele lub 
znajomości z Schinzelami, dziś zapomniane. On kończył dok-
torat u Wacława Sierpińskiego, ja byłem dobre kilka lat przed 
maturą. Z ogromną wdzięcznością wspominam jego cierpli-
we wysłuchiwanie moich opowieści o plamach na Słońcu, 
które wtedy systematycznie obserwowałem 15-cm telesko-
pem Newtona. Zwierciadło teleskopu wyszlifowałem sam, 
korzystając z opublikowanych w „Uranii” instrukcji. Schinzel 
zachęcał mnie do wytrwania w zamiarze studiowania astro-
nomii. Widział, że się waham i potrzebuję jego zachęty i rady. 
Dziś myślę, iż on sam, gdy był dorastającym chłopcem, nie 
wahał się w wyborze swej życiowej drogi. Od zarania życia 
był matematykiem. Przekonała mnie o tym lektura zachwyca-
jąco pięknych „Podróży do Polski” Jarosława Iwaszkiewicza. 
Iwaszkiewicz znał Schinzelów z Sandomierza, gdzie często 
pomieszkiwał. Dobrze się mu tam pisało. Przed wojną miał 
stałe sandomierskie locum, swój „trzeci adres”, z którego 
był bardzo dumny. Po wojnie tylko wynajmował mieszkania. 

W roku 1948 był to „uroczy pokoik” w tym samym domu, 
w którym, jak pisze w „Podróżach”, mieszkał doktor Schinzel 
w przestronnym mieszkaniu z nieprawdopodobnym wido-
kiem. Dowiedziałem się wtedy, że syn doktora i jego żony, 
bardzo dobrej malarki, Jędruś, ma wybitne uzdolnienia ma-
tematyczne.

Drugi raz spotkałem Schinzela w Instytucie Matematyki 
w Warszawie. Było to w roku 1963, tuż przed moją maturą 
i tuż po jego habilitacji. Schinzel wygłosił wykład dla grupy 
finalistów XIV Olimpiady Matematycznej, do których ja tak-
że należałem. Do dziś pamiętam najdrobniejsze szczegóły. 
Zresztą kilka razy sam in extenso powtórzyłem ten piękny 
wykład — ostatnio w Wielki Piątek 2011 roku w Sali Mem-
linga Muzeum Narodowego w Gdańsku — dla małej grupy 
poważnych słuchaczy. Schinzel otworzył mi oczy na arytme-
tykę pozaskończoną Cantora i głębię matematycznego uję-
cia nieskończoności. Od niego dowiedziałem się o hipotezie 
continuum i pewniku wyboru. Byłem tym oczarowany, zaczą-
łem myśleć, czy się nie zapisać na studia matematyczne. 
Ale kiedy po wykładzie Wacław Sierpiński zapytał, kto z nas 
wybierze matematykę, nie podniosłem ręki. Zresztą z całej 
ponad 50-osobowej grupy finalistów, samych chłopców, zgło-
siło się zaledwie kilku. Był wśród nich Leszek Pacholski, mój 
przyszły uniwersytecki kolega. Pacholski został potem rekto-
rem Uniwersytetu Wrocławskiego, naszej wspólnej Alma Ma-
ter i zdobył medialną sławę, gdy do oficjalnego rektorskiego 
portretu kazał się malować nie w gronostajowej todze i bire-
cie, ale w jeansach i koszulce bez rękawów. Opinia publiczna 
była zgorszona. — Czy rektorowi uniwersytetu wypada tak 
wyglądać? — pytał ironiczny tytuł w „Gazecie Wyborczej”.

Hmm… opinia familii jeszcze więcej waży niż opinia pu-
bliczna. Moje ciotki nie były ani trochę ujęte pewnością i sta-
łością, z jakimi dokonałem wyboru swego zawodu. Stałość 
uważały za pospolite nudziarstwo, z którym nie powinienem 
się afiszować. Sam wybór zresztą też nie bardzo przypadł im 
do gustu. Nie dziwię się. Ja jeden z całej familii zajmuję się 
nauką i w dodatku ja jeden nie mówię po francusku. W na-
szej familii wzorem właściwej postawy życiowej był „Kotik” 
(Konstantin Chachłow), czyli Michel Constantin, francuski 
aktor grający role zimnych drani. On zawód zmieniał wielo-
krotnie, pięknie rzucając na stos swój życia los, odważnie 

Pewnik wyboru 
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ryzykując. Łączy mnie z Kotikiem pokrewieństwo przez ko-
biety, jeszcze silniejsze niż słynne pokrewieństwo Zagłoby 
z Rochem Kowalskim: moja babka była siostrą jego matki. 
Ojciec Kotika, Konstantin Michajłowicz Chachłow, szlach-
cic z Guberni Tambowskiej, był oficerem nieszczęsnej armii 
ochotniczej generała Denikina. Pisze o niej ciekawie mój brat 
Mieczysław w książce „Bowiem jak śmierć potężna jest pa-
mięć”. Konstantin Michajłowicz wyemigrował w roku 1920 do 
Francji. Kotik urodził się w Paryżu cztery lata później. W fa-
milii krążyła legenda o tym, że mały Kotik marzył, by zostać 
śmieciarzem, bo bardzo chciał zbierać puste butelki po ko-
niaku i prowadzić duży samochód, który robi głośne brrum, 
brrum, pssss…

Może tę historię wymyśliła któraś z ciotek, a może do-
tyczyła ona innego chłopca w naszej francuskiej rodzinie. 
W każdym razie pamiętam swe dziecięce przerażenie, gdy 
budziłem się z upiornych snów, w których jako śmieciarz 
przemierzałem paryskie kanały wraz z Jean Valjeanem oraz 
moim, tak lekkomyślnym w wyborze zawodu, kuzynem. Kotik 
nie został śmieciarzem. Najpierw pracował 
z ojcem jako robotnik u Renaulta, potem, po 
wojnie, grał w narodowej drużynie Francji w 
siatkówce i został jej kapitanem. Był dzien-
nikarzem „l’Equipe” (znał dobrze dziewięć 
języków), kaskaderem, w końcu aktorem. 
W latach 1956–1994 zagrał w ponad pięć-
dziesięciu filmach, w tym jedną z trzech 
głównych ról, z Jean-Paul Belmondo i Clau-
dią Cardinale w „La Scoumoune”. W tele-
wizji miał własne programy, był też produ-
centem filmowym. Zmarł na atak serca, jako 
ofiara upałów, które latem 2003 roku nawie-
dziły Francję. Niektórzy mylą naszego Koti-
ka z francuskim aktorem Eddie Constantine 
(naprawdę Edward Konstantynowski), któ-
ry również grał twardziela, zwykle tajnego 
agenta o nazwisku Lemmy Caution, także miał rosyjskiego 
ojca i polską matkę i też zmarł na atak serca. Marek Hłasko 
w „Pięknych Dwudziestoletnich” przezabawnie opisał kino 
na Ben-Jehuda w Tel Awiwie, gdzie grano tylko filmy z Eddie 
Constantine'em i gdzie zawsze dochodziło do bójek, jeśli wi-
dzowie nieprzychylnie komentowali akcje Eddiego.

Nie można przegapić swej szansy! Jedni trwają całe ży-
cie w wybranym zawodzie, inni dokonują częstych zmian, 
a jeszcze inni nie mają odwagi na zmianę zawodu lub 
choćby miejsca pracy, choć o tym marzą. Gdy pracowałem 
w Trieście, w instytucie kierowanym przez słynnego Abdusa 
Salama, noblistę z roku 1979, moim bezpośrednim szefem 
był Dennis Sciama, przedtem związany z Cambridge, gdzie 
stworzył legendarny zespół zajmujący się czarnymi dziurami. 
Jego uczniami byli George Ellis, Stephen Hawking, Brandon 
Carter i Martin Rees, późniejszy Astronom Królewski. Den-
nis opowiadał, że skrytym marzeniem Salama była profesura 
w Cambridge. — Dennisie, do kogo w Cambridge powinie-
nem się zwrócić dyskretnie z taką sugestią? Dennis odparł, 
że to niedobry pomysł. — Abdusie, to zupełnie nie przystoi. 
Inicjatywa wyjść musi z Cambridge. Czekaj spokojnie. Minęło 
kilka lat. W Trieście urządziliśmy wielki festschrift Denniso-
wi, na który zjechało pół świata i całe Cambridge. Wszyscy 
się znali, atmosfera była rodzinna. Na jakimś koktajlu Martin 
Rees zapytał: — Abdusie, dlaczego nie chciałeś zostać pro-
fesorem w Cambridge? Liczylismy na ciebie, ale nie wypa-
dało nam pierwszym spytać, czekaliśmy na twoją sugestię…

W każdym pokoleniu rodzą się chłopcy i dziewczęta, któ-
rych zupełnie wyjątkowe talenta ujawniają się już we wcze-
snym dzieciństwie i od zarania życia kierują ich charakterem 
i losem. Będąc jeszcze dziećmi, rozpoznają, kim są i co będą 

robić, gdy dorosną. Nie potrzebują pomocy w wyborach, 
sami pewnie kierują swym losem. Natomiast inni, bardzo uta-
lentowani, ale nie najlepsi z najlepszych, często nie są pewni 
siebie i swego talentu, potrzebują zachęty i rady.

Moim zdaniem, znakomitym sprawdzianem dla liceali-
stów wahających się co do swych matematycznych zdolności 
jest wzięcie udziału w odbywającej się każdego roku Olimpia-
dzie Matematycznej. Choć do Olimpiady może stanąć każdy 
uczeń liceum, jest to impreza bardzo elitarna z powodu trud-
ności zadań jej dwóch ostatnich etapów, okręgowego i finału. 
Pamiętam, że do XIV Olimpiady 1962–1963 wystartowała 
prawie cała moja klasa, w tym najlepsza jej uczennica Rena-
ta Sikorska. Renata pochodziła z matematycznie uzdolnio-
nej rodziny, była bratanicą wybitnego matematyka Romana 
Sikorskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Absor-
bowała nas wtedy także muzyka i sztuka. Renata śpiewała 
standardy jazzowe, takie jak Two-Nineteen Blues albo See 
See Rider, czasem brawurowo popisując się synkopowa-
niem. Ja byłem członkiem sekcji filmowej w „Żaku”, znanym 

gdańskim klubie studenckim. Film według 
mojego scenariusza dostał w roku 1963 
drugą nagrodę w XI Ogólnopolskim Konkur-
sie Filmów Amatorskich. Przewodniczącym 
jury był Andrzej Wajda, a jurorką Henrietta 
Brzeska, wicenaczelna „Fotografii”, siostra 
poetki Szarlotty Biełousow, zwanej „Safoną 
z Nalewek”, pochowanej na kirkucie w So-
pocie. Wanda, matka Kotika, znała dobrze 
stryja Szarlotty, Abrama Biełousowa, który 
trzydzieści lat mieszkał w Paryżu. Wiem to 
od mego brata Mieczysława. Szarlotta jest 
jedną z bohaterek pisanej przez niego nowej 
książki. Plakat do filmu zrobiła i grała epizo-
dyczną rolę topielicy Mucha Ihnatowicz, jed-
na z gwiazd Polskiej Szkoły Plakatu, córka 
wielkich zasług architekta Zbigniewa Ihnato-

wicza, który wybudował między innymi modernistyczny CDT 
w Warszawie (po pożarze i przebudowie przemianowany na 
„Smyka”).

Wspierając się wzajemnie, dotarliśmy oboje, Renata i ja, 
do okręgowego etapu Olimpiady, a potem już ja sam do fina-
łu w Warszawie.

Czasem zestawiam pewien wspólny aspekt polskiej 
Olimpiady Matematycznej oraz słynnych „Matematycznych 
Tripos” w Cambridge. Ranga i społeczny prestiż tych dwóch 
zjawisk są zupełnie nieporównywalne. Olimpiada dotyczy na-
stolatków przed maturą, Tripos dorosłych młodzieńców. Oli-
piada jest jednorazowym konkursem, Tripos to podzielony na 
etapy kilkuletni uniwersytecki kurs całej matematyki. Od stu-
leci ustanawia wzorzec najwyższego światowego poziomu 
nauczania. Egzaminy Tripos trwają kilka dni i są słynne ze 
swej trudności. Ale przecież wspólną i w gruncie rzeczy naj-
ważniejszą racją Olimpiady i Tripos jest potwierdzenie klasy 
matematycznego talentu. Podobnie jak matematyczne twier-
dzenia, talent raz odkryty na zawsze zachowuje swą moc. 
Myślałem o tym, gdy niedawno skończyłem czytanie biografii 
Alana Turinga, napisanej przez Sarę Turing, matkę tego ma-
tematycznego geniusza. Książkę podarowała mi moja córka 
Weronika. W rozdziale opisującym historię rodziny Turingów 
(znaną szczegółowo od 1316 AD), Sara Turing wspomina, 
że pradziad Alana, John Robert Turing, był studentem Trinity 
College w Cambridge od roku 1844 i został sklasyfikowany 
jako jedenasty pośród „Senior optimes” w Mathematical Tri-
pos 1848. Tak właśnie. Ukończenie Tripos z przyzwoitym wy-
nikiem jest ogromnym osiągnięciem i powodem do słusznej 
dumy dla całej familii — na pokolenia.

Marek Abramowicz
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Natomiast przykładowy raport miesięczny wygląda tak:

Na koniec chciałbym się pochwalić nawiązaniem współpra-
cy z http://sidc.oma.be/silso/

Pozwoliło to nam na umieszczeniu na naszej stronie wykre-
su porównującego wyniki SIDC z wynikami SOS PTMA. Jak to 
wygląda, sami zobaczcie.

Myślę, że teraz nikt z obserwatorów nie będzie miał kłopo-
tów z wypełniania nowych raportów. 

Życzę udanych obserwacji

Tadeusz Figiel

Nowe Raporty SOS PTMA

To nie sama chęć pisania dla najstarszego czasopisma 
astronomicznego, ale w najprostszy sposób chęć wyja-
śnienia tego, co nazywamy „ Nowe Raporty”. Stworzy-

liśmy je dla obserwatorów, którzy oprócz raportu wykonują 
zdjęcie Słońca i chcieliby zamieścić je na naszej stronie. Zda-
ję sobie sprawę, że wszystko co nowe wymaga odpowiednie-
go wyjaśnienia. Stare raporty to praktycznie tylko miesięczne 
zestawienie naszych obserwacji.

Nowe Raporty to znacznie więcej niż tylko zestawienie. To 
zestawienie jest w zasadzie końcowym etapem. Przejdźmy 
jednak do rzeczy. Po zalogowaniu się na stronie:

http://sos.poa.com.pl w górnej belce otwieramy okno 
„Nowe raporty”.

Otworzy się nam zupełnie nowa strona z następującymi 
podstronami:

/Start/Instrukcja/dodaj raport/ Przegladaj/Drukuj/O mnie/
Zmień hasło/Stare rapoorty/

W starcie pojawi nam się wykres za aktualny miesiąc oraz 
rozliczenie obserwacji za bieżący miesiąc i za bieżący rok. 
Mamy tam też możliwość dodania raportu.

Warto jednak zacząć od okna „Instrukcja”.

Jak widzimy na załączonym obrazku, po najechaniu 
myszką na puste pole w raporcie pokazują się nam dymki 
z podpowiedziami. W Nowych Raportach obserwacje wpi-
sujemy na każdy dzień obserwacyjny, dodając nowy raport. 
Pod tabelką jest małe okienko „Wybierz plik”.

W tym oknie możemy dodać swoje zdjęcie lub szkic. 
Wielkość pliku nie może przekroczyć 0,5 MB. Pod spodem 
mamy możliwość dodania komentarza do obserwacji. Jeśli 
odznaczymy pusty kwadracik, udostępnimy naszą obserwa-
cję innym obserwatorom. Teraz możemy wejść w okno „Do-
daj raport” i na podstawie instrukcji wypełnić raport. Każdy 
obserwator ma możliwość edycji raportu. Gdy coś poszło nie 
tak, usunąć raport może tylko administrator, który ma jesz-
cze jeden panel administracyjny. W następnym oknie mamy 
możliwość przeglądania i edycji naszych raportów. Kolejny 
panel to „ Drukuj”. Jak sama nazwa wskazuje, w tym pane-
lu możemy nasz raport wydrukować albo poprzez drukarkę 
albo do pdf. Mamy możliwość wydruku nie tylko samego ra-
portu, ale również objaśnień, a także dane obserwatora lub 
pełen kalendarz.

Przykładowy raport z zamieszczonym zdjęciem wygląda 
mniej więcej tak:

Obserwator Słońca



63Urania2/2015

Ukazał się specjalny biuletyn Sekcji Obserwacji Słońca 
poświęcony w całości zaćmieniom Słońca i napisany 
z okazji zaćmienia, które miało miejsce 20 marca br. Biule-
tyn to nie tylko kompedium wiedzy na temat samego zja-
wiska, ale również wyniki obserwacji i relacje z pokazów.

Biuletyn opracowali J. Bańkowski i T. Figiel, a zamawiać 
go można do 15 maja na facebookowej grupie SOS 
PTMA, na subforum forumastronomiczne.pl lub pisząc 
na adres astrotafig@gmail.com.

Raport nr 01/2015

Obserwator Słońca

Styczeń 2015 roku był miesiącem o średniej aktywności słonecznej. 
Na tarczy w tym miesiącu pojawiło się kilka ciekawych grup plam 
oraz kilka rozbłysków klasy M. Do dominujących grup należały: 
2253,2268, 2271 i 2277. Średnia liczba Wolfa za miesiąc styczeń 
według raportów naszych obserwatorów wyniosła: R = 77,7 a dla 
SN = 61,18. 

Obserwatorzy: 
Nowak Agnieszka 1 
Zwolińska Magdalena 5 
Sidor Monika 7
Bańkowski Janusz 9 
Skorupski Piotr 4 

Bochusz Jerzy 6
Zagrodnik Jerzy 12
Jimenez Francisco 23
Burda Alex 6 
Figiel Tadeusz 4

Raport nr 2/2015
W lutym średnia R wyniosła 50,04 a średnia SN 53,97. Swoje 
obserwacje przysłało 9 obserwatorów. Łącznie wykorzystano 81 
obserwacji.

Obserwatorzy: 
Nowak Agnieszka 2 
Sidor Monika 13 
Skorupski Piotr 4 
Bańkowski Janusz 9 

Bochusz Jerzy 6 
Zagrodnik Jerzy 12
Figiel Tadeusz 6 
Jimenez Francisco 17 
Burda Alex 12
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4 stycznia br. o godz. 6.36 UT Ziemia znalazła się najbliżej Słońca, w peryhe-
lium, a odległość do naszej dziennej gwiazdy wyniosła 147 096 204 km
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Niebo nad Polską 
      kalendarz astronomiczny

Niebo w maju i czerwcu 2015
Przed nami ostatnie niespełna dwa miesiące wydłużania się dni i skracania 

nocy. Jednak tempo tego procesu zaczyna wyraźnie zwalniać i w centrum Polski 
przez cały maj przybywa 1 h 28 min dnia, a do letniego przesilenia 21 czerwca — już 
tylko 21 minut. Tego też dnia największa, ponad godzinna, jest różnica w długości 
dnia pomiędzy północnymi (17 h 18 min) a południowymi (16 h 12 min) krańcami 
kraju. To jeden z głównych elementów letniego przesilenia, którego astronomicz-
ną przyczyną jest osiągnięcie przez Słońce punktu Raka — najwyższego położenia 
na ekliptyce, czyli maksymalnej dodatniej deklinacji. Tym samym, na północnej 
półkuli Ziemi najwyższy jest w tym dniu łuk dziennej wędrówki Słońca po niebie, 
a więc i najdłuższy dzień. Dla miłośników nieba to niezbyt komfortowa sytuacja, 
bo noce przełomu wiosny i lata są najkrótsze, na dodatek nie do końca ciemne. 
W południowej Polsce jedynie przez trzy tygodnie Słońce zanurza się nocą zbyt 
płytko pod horyzont (mniej niż 18°), by choć na krótko nastała zupełnie ciemna 
noc astronomiczna. Na krańcach północnych podobna sytuacja trwa dwukrotnie 
dłużej — trzy tygodnie przed i trzy po dniu letniego przesilenia.

Już w pierwszych dniach maja niełatwo odnaleźć gwiezdne relikty minionej 
pory roku. Z końcem zmierzchu zimowe gwiazdozbiory zaczynają już znikać pod 
południowo-zachodnim horyzontem. To ostatnie chwile na dostrzeżenie siedmiu 
gwiazd malowniczego Oriona czy też Syriusza — najjaśniejszej spośród wszystkich 
gwiazd nocnego nieba. Ale po przeciwnej stronie nieba, spod południowo-wschod-
niego horyzontu wynurza się właśnie ostatni wierzchołek Trójkąta Wiosennego, 
gwiezdnego symbolu, trwającej już od półtora miesiąca wiosny. To Spika albo Kłos 
z gwiazdozbioru Panny, wschodząca przeszło 5 godzin po Regulusie pierwszym, 
zachodnim wierzchołku Trójkąta. Wysoko na wschodzie jest już wtedy najjaśniej-
szy jego wierzchołek, wyznaczony przez Arktura z konstelacji Wolarza. Przez zenit 
powoli przetacza się Wielki Wóz, wytyczony przez 7 najjaśniejszych gwiazd Wielkiej 
Niedźwiedzicy. Jego dyszel stanowi doskonałą pomoc w odnalezieniu dwu wschod-
nich gwiazd Trójkąta Wiosennego. Przedłużając ku horyzontowi łuk, zapoczątko-
wany przez gwiazdy zakrzywionego dyszla Wielkiego Wozu, natrafiamy bez trudu 
najpierw na jasnego Arktura, a dwa razy dalej na Kłos Panny. Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

1 maja ok. godz. 2.00
16 maja ok. godz. 1.00

1 czerwca ok. godz. 0.00
16 czerwca ok. godz. 23.00

1 lipca ok. godz. 22.00

Wygląd południowej strony 
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)
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Nieco problemów możemy mieć z identyfikacją pierwszego, 
zachodniego wierzchołka Trójkąta Wiosennego, bo tej wiosny 
Regulus ma — wyprzedzającego go o kilkanaście stopni — bli-
skiego sąsiada w postaci 20-krotnie jaśniejszego Jowisza, do 
którego w końcu czerwca dołączy, jeszcze 10 razy jaśniejsza 
Wenus. I to one dominować będą blaskiem w okolicy zachod-
niego wierzchołka gwiezdnego symbolu wiosny, stanowiąc tyleż 
ozdobę, co przeszkodę w odnalezieniu rzeczywistego pierwsze-
go wierzchołka Trójkąta Wiosennego.

Reszta majowych i czerwcowych nocy upływa już w wiosen-
no-letniej scenografii. Osiem godzin po Trójkącie Wiosennym 
najwyższą pozycję na niebie zajmuje już Trójkąt Letni, od pół-
nocy wytyczony przez Wegę z Lutni i Deneba z Łabędzia, od 
południa przez Altaira z gwiazdozbioru Orła. Tu nawet ten naj-
niższy, południowy wierzchołek znajduje się 30° nad ekliptyką, 
więc regularnego kształtu niemal równoramiennego Trójkąta 
Letniego nie jest w stanie zakłócić żadna, choćby najjaśniejsza, 
wędrująca daleko pod nim planeta. Nawet gdy w połowie stycz-
nia właśnie tędy wędruje zimowe Słońce, wysoko usytuowany 
Trójkąt Letni nie znika całkowicie z nocnego nieba i zarówno po 
zmierzchu, jak i przed świtem można go odnaleźć nad zachod-
nim lub wschodnim horyzontem. 

Na przełomie wiosny i lata przez 2 godziny po zmierzchu mo-
żemy podziwiać wysoko nad horyzontem obydwa te gwiezdne 
symbole, jednak większość nocy należy już do Trójkąta Letniego 
i sąsiadujących z nim, mniej wyrazistych, ale pokaźnych rozmia-
rów konstelacji Herkulesa, Wężownika z Wężem, niewielkich: 
Liska, Delfina, Strzały i Tarczy, a także usytuowanych najniżej, 
choć efektownych gwiazdozbiorów Skorpiona z jasnym Antare-
sem oraz Strzelca.  Krótko przed świtem, nawet już na począt-
ku czerwca, nad wschodnim horyzontem odnajdziemy kilka 
najważniejszych gwiazdozbiorów kolejnej pory roku — jesieni, 
z charakterystycznym Jesiennym Kwadratem. 

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
maja i czerwca 2015

maj
1 11.49 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 189°36’
3 7.27 Mars wkracza do gwiazdozbioru Byka
4 5.22 pełnia Księżyca
5 18.37 koniunkcja Księżyca 2,0°N z Saturnem
7 6.49 maks. elongacja Merkurego, 21,2° E od Słońca
7 15.39 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°20’
8 9.11 Wenus wkracza do gwiazdozbioru Bliźniąt

11 12.36 ostatnia kwadra Księżyca
12 20.51 Saturn powraca do gwiazdozbioru Wagi
12 21.02 koniunkcja Księżyca 3,3°N z Neptunem
14 20.03 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Barana
14 22.37 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 9°03’
15 2.18 perygeum Księżyca, 366 025,9 km od Ziemi
15 14.03 bliska koniunkcja Księżyca 0,2°S z Uranem
18 6.13 nów Księżyca
18 19.25 koniunkcja Księżyca 4,6°S z Marsem
19 10.05 koniunkcja Księżyca 5,7°S z Merkurym
20 11.41 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°23’
21 10.45 Słońce wstępuje w znak Bliźniąt (λ = 60°)
21 19.06 koniunkcja Księżyca 7,9°S z Wenus
23 3.35 Saturn w opozycji do Słońca, 8,967 au od Ziemi
24 6.05 koniunkcja Księżyca 5,0°S z Jowiszem
25 19.19 pierwsza kwadra Księżyca
27 0.12 apogeum Księżyca, 404 245,2 km od Ziemi
27 12.36 koniunkcja Merkurego 1,6°S z Marsem
28 16.41 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 188°11’
30 18.56 koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (2,1°S)

czerwiec
1 22.20 koniunkcja Księżyca 1,9°N z Saturnem
2 18.19 pełnia Księżyca
3 9.03 Wenus wkracza do gwiazdozbioru Raka
3 23.13 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°26’
6 20.29 maks. elongacja Wenus, 45,4° E od Słońca
9 2.56 koniunkcja Księżyca 3,1°N z Neptunem
9 17.42 ostatnia kwadra Księżyca

10 5.13 Jowisz wkracza do gwiazdozbioru Lwa
10 6.44 perygeum Księżyca, 369 712,5 km od Ziemi
11 1.29 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 7°00’
11 22.44 bliska koniunkcja Księżyca 0,5°S z Uranem`
14 17.56 Mars w koniunkcji ze Słońcem
15 4.26 b. bliska koniunkcja Księżyca 0,045°S z Merkurym
16 15.05 koniunkcja Księżyca 5,5°S z Marsem
16 16.05 nów Księżyca
16 21.46 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°27’
20 9.58 koniunkcja Księżyca 3,7°S z Wenus
20 22.37 koniunkcja Księżyca 4,5°S z Jowiszem
21 18.38 Słońce wstępuje w znak Raka (λ = 90°)
22 3.29 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Bliźniąt
23 19.00 apogeum Księżyca, 404 135,6 km od Ziemi
24 13.03 pierwsza kwadra Księżyca
24 19.07 maks. elongacja Merkurego, 22,5° W od Słońca
24 19.24 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 185°33’
25 4.22 Mars wkracza do gwiazdozbioru Bliźniąt
26 5.03 Wenus wkracza do gwiazdozbioru Lwa
29 3.50 koniunkcja Księżyca 1,9°N z Saturnem
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Z mapek i wykresów zamieszczonych na pierwszych dwóch 
stronach naszego Kalendarza możemy zorientować się w wy-
glądzie południowej części naszego nocnego nieba, głównie 
w pierwszej połowie majowych i czerwcowych nocy, wyzna-
czyć godziny wschodów Słońca, Księżyca, a także prześledzić 
zmiany obserwowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, 
a także szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej 
części tarczy Merkurego i Wenus. Mapa poniżej ukazuje m. in. 
zmieniające się w tym czasie ich położenia względem gwiazd. 

Słońce 
W maju i czerwcu Słońce pokonuje 58,5° ekliptyki, przez 

pierwsze 7 tygodni, od centrum Barana (23%) aż do wschod-
nich rejonów Byka (63%), wznosząc się coraz wyżej, aż do osią-
gnięcia — 21 czerwca o godz. 18.38 — maksymalnej deklinacji: 
+23°26’ w punkcie Raka, w naszych czasach usytuowanym za-
ledwie 0,15° na zachód od granicy konstelacji Byka i Bliźniąt. 
Przez ostatnie 9 dni miesiąca, już w Bliźniętach (14%), nasza 
dzienna gwiazda, na razie nieznacznie, zaczyna obniżać swój 
bieg. 

Księżyc 
Swą majową wędrówkę na tle gwiazd nasz naturalny satelita 

rozpoczyna w zachodniej części gwiazdozbioru Panny, by po po-
nad 2,2 okrążeniach pasa zodiaku, z końcem czerwca znaleźć 
się na południowo-wschodnim krańcu Wężownika. Pokonując 
w tym czasie w sumie 799,7°, aż trzykrotnie, przy granicy Wagi 
ze Skorpionem, spotyka się z Saturnem, co wraz z pozostałymi 
zbliżeniami Księżyca na niebie do planet, daje łączną liczbę 15, 
bliższych i dalszych koniunkcji. Warto zwrócić uwagę na dwa 
najefektowniejsze spośród tych spotkań.

Spośród koniunkcji z Saturnem najciekawszą dla naszych 
obserwacji może okazać się druga z kolei, 1 czerwca, dobę 
przed pełnią. Mimo niemal pełnego blasku Księżyca, podczas 
największego na naszym niebie zbliżenia, około 21.15, kilka-
naście stopni nad horyzontem odnajdziemy Saturna niespełna 
0,9° poniżej krawędzi księżycowej tarczy. Natomiast na po-
witanie lata czeka nas ciekawa konfiguracja Księżyca z naj-
jaśniejszymi planetami. 21 czerwca już kilkanaście minut po 
pierwszym letnim zachodzie Słońca, 20° nad zachodnim ho-
ryzontem powinniśmy dostrzec nie tylko 25-procentowy sierp 
Księżyca, ale również, 26° na zachód od niego, Jowisza, a jesz-
cze 5° dalej Wenus. 

Planety 
Rozpoczęty jeszcze w drugiej połowie kwietnia okres wie-

czornych widoczności Merkurego, w pierwszej połowie maja 
umożliwia obserwację tej planety nawet do 1,5 godziny po 
zmierzchu. W drugiej połowie miesiąca szybko już maleje za-
równo czas widoczności planety, jak i jej jasność. W czerwcu 
Merkury „przenosi się” na poranne niebo, jednak nie będą to już 
warunki tak dobre jak w maju, a na równie korzystne przyjdzie 
nam poczekać do kwietnia przyszłego roku. Wieczorem 1 maja, 
krótko po zmierzchu, kilkanaście stopni ponad zachodnim ho-
ryzontem mamy szansę zobaczyć malowniczy widok — jasnego 
Merkurego (–0,3m) zaledwie 2° poniżej Plejad, otwartej groma-
dy gwiazd w Byku. W granicach Byka Merkury spędzi cały maj 
i czerwiec, kreśląc drugą już w tym roku, charakterystyczną pla-
netarną pętlę, a właściwie zamaszysty zygzak w kształcie nieco 
koślawej litery S.

W pierwszej połowie maja najlepiej prezentuje się również 
Wenus w roli Gwiazdy Wieczornej, w pierwszych dniach mie-
siąca zachodząca nawet 4 h 05 min po Słońcu. Stale rośnie też 
jej jasność, osiągając –4,4 magnitudo w końcu czerwca, wte-
dy jednak dwukrotnie stopnieje już czas widoczności Wenus. 
W tym czasie przewędruje od wschodnich krańców Byka, przez 
Bliźnięta i Raka aż do zachodnich rejonów Lwa. Równie dobre 
warunki widoczności Wenus powtórzą się jesienią tego roku.

Najmniej korzystne w całym tym roku są w omawianym 
okresie warunki widoczności Marsa, już z początkiem maja za-
chodzącego krótko po zmierzchu, z końcem czerwca pojawiają-
cego się na nowo, tym razem krótko przed wschodem Słońca.

Wciąż, zwłaszcza na wieczornym niebie, podziwiać możemy 
Jowisza w gwiazdozbiorze Raka. Jednak czas jego widoczności 
sukcesywnie skraca się i pod koniec czerwca ten planetarny gi-
gant zachodzić będzie już tylko 2 godziny po Słońcu. 

Saturn — przeciwnie, już z początkiem maja wschodzący 
krótko po zmierzchu, w związku z przypadającą 23 maja opo-
zycją, na przełomie miesięcy będzie widoczny przez całą noc, 
na wschodnim krańcu konstelacji Wagi. Pod koniec czerwca 
znikać już będzie z nieba godzinę przed świtem.

Na początku kwietnia koniunkcję ze Słońcem miał Uran, 
a pod koniec lutego — Neptun. Krótkie i jasne majowo-czerwco-
we noce nie są więc dobrym czasem na obserwacje tych najsła-
biej świecących planet. Zdecydowanie lepiej będzie z początkiem 
września i października, z racji opozycji, kolejno Neptuna i Urana. 
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Roje meteorów
Spośród kilkudziesięciu obserwowanych w roku wyrazist-

szych rojów meteorów, wybierać będziemy te najatrakcyjniej-
sze dla obserwatora z terenu Polski. 

W omawianym okresie na uwagę zasługuje, aktywny już od 
ostatniej dekady kwietnia, rój Eta–Akwarydy z radiantem (miej-
scem, skąd pozornie wydają się wybiegać „spadające gwiazdy”) 
w pobliżu wschodzącej 2 h przed świtem gwiazdy η Aqr w pół-
nocnej części gwiazdozbioru Wodnika. Zjawisko wywołują cząst-
ki materii pochodzące od słynnej okresowej komety 1P/Halley. 
W dniu maksimum, 6 maja pod koniec nocy, we wschodniej stro-
nie nieba, mamy szansę dostrzec nawet do 85 bardzo szybkich 
(66 km/s) przelotów meteorów, pozostawiających długie ślady. 

Gwiazdy zmienne
Kontynuując prezentację trzech przykładowych przedsta-

wicieli różnego typu gwiazd zmiennych, poniżej podajemy ich 
charakterystyczne momenty (maksima lub minima), możliwe 
do zaobserwowania na nocnym niebie. 

Algol (β Persei), zmienna zaćmieniowa o okresie 2,8674 
doby i zakresie zmian jasności od 2,1m do 3,4m. W tabelce za-
warto momenty głównych (głębszych) minimów jasności:

maj czerwiec

  2,  20.43 21,    1.31   9,    3.12 29,    4.53
18,    4.38 23,  22.24 12,    0.05

Cefeida klasyczna (δ Cephei), gwiazda pulsująca o okresie 
zmian jasności 5,3663 doby w zakresie od 3,5m do 4,4m. Tabel-
ka zawiera momenty maksimów jasności:

maj czerwiec

17,    4.24 27,   21.55 27,  22.38

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian 
powyżej 100 dni. W tabelce zestawiono maksima jasności wybra-
nych miryd, wraz z najsłynniejszą z nich — Mirą (omikron Ceti):

maj czerwiec

   3,    ο Cet 3,4m  12,    S CMi 7,5m

   3,    U Her 7,5m  13,    V Cas Cet 7,9m

 21,    RR Sgr 6,8m  19,    R Tri 6,2m

 25,    U Cet 7,5m

 29,    SS Vir 6,8m

Opracował Jan Desselberger

Ciekawostki wiosennego nieba 

Wiatraki  
monsieur Messiera

Wielkimi krokami zbliżają się letnie upały. Szukając ochłody, 
warto wyposażyć się w wentylator. To na ogół niewielki wydatek, 
a oferowany przez handel katalog tych urządzeń jest całkiem bo-
gaty. Ale… możemy również skorzystać z innego katalogu, oferu-
jącego wprawdzie nie tak wiele, ale za to darmowych wiatraków. 

Pierwszy w historii astronomii, XVIII-wieczny Catalogue des 
nebuleuses et des l’amas d’étoiles (Katalog mgławic i gromad 
gwiazd) francuskiego astronoma Charlesa Messiera, pierwotnie 
zawierał 103 pozycje, pośród których znalazły się również 34 
galaktyki, wówczas jeszcze traktowane jak mgławice. Pośród 
wyróżnianych dziś kilku typów galaktyk o różnej budowie, szcze-
gólnie efektownie prezentują się galaktyki spiralne o charakte-
rystycznych ramionach „owiniętych” wokół centralnego jądra. 
To właśnie owe kosmiczne wiatraczki. Niektórym z nich nadano 
nawet takie właśnie nazwy. 

Wiatraczek to potoczna nazwa spiralnej galaktyki, odkrytej 
w 1781 r. przez Pierre’a Méchaina, asystenta Messiera, zamiesz-
czonej w jego katalogu pod symbolem M101. Obiekt o kątowej 
średnicy 24’, a więc niewiele mniejszej od tarczy Księżyca, znaj-
duje się w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, 5,5° ponad 
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ostatnią gwiazdą dyszla Wielkiego Wozu (Benetnash, η UMa). 
Przy jasności 8,2m dostrzeżemy go nawet przez amatorski tele-
skop. Oglądana od strony jednego z biegunów, galaktyka ta wy-
raźnie ukazuje swoje ramiona spiralne, sugestywnie przypomi-
nające ramiona domowego wiatraczka. Jeśli nawet nie chłodzić, 
to cieszyć swą urodą może nas przez cały rok, o każdej porze 
nocy, ponieważ w Polsce jest niezachodzącym obiektem ogoło-
biegunowym.

Podczas gdy Wiatraczek dostępny jest stale, jego niejako 
kopia — Południowy Wiatraczek — może nas cieszyć jedynie 
wiosną i latem i to nie dłużej niż przez 5–6 godzin nocy. Kolejną 
galaktykę spiralną, z przypisanym symbolem katalogowym M83, 
odkrył w 1752 r. francuski badacz nieba południowego, Nicolas 
Louis de Lacaille. Podobnie jak północny Wiatraczek, powierzch-
nią swych ramion zwrócona jest wprost ku nam, ukazując piękną 
strukturę, bardzo podobną do naszej Galaktyki. Nieco jaśniejszą 
od poprzedniej i o dwukrotnie mniejszych rozmiarach kątowych 
(13’), odnajdziemy ją w końcowym odcinku ogona Hydry, niespeł-
na 5° poniżej linii łączącej 3 wielkości gwiazdy γ i π Hydrae.  

Trzecią z galaktyk, dzięki podobnemu usytuowaniu względem 
nas, również w pełnej krasie ukazującą swe spiralne ramiona, 
odkrył w 1771 r. sam autor katalogu, Charles Messier. Nazwa, ja-
kiej zwykło się używać w odniesieniu do tego obiektu, przyprawia 
raczej o dreszcz. Francuskie turbillon czy angielskie whirlpool, 
znaczy bowiem tyleż wir wodny, co trąba powietrzna. 

Galaktyka M51 Wir położona jest tuż przy północnej granicy 
Psów Gończych, również blisko ostatniej gwiazdy dyszla Wiel-
kiego Wozu, tym razem zaledwie 3,5° poniżej Benetnasha. Jest 
jeszcze mniejsza i nieco ciemniejsza od poprzednich dwóch. Na 
jej kątowe wymiary (11’ × 7’) składa się również, znajdująca się 
na końcu jednego z ramion, niewielka soczewkowata galaktyka 
(NGC 5195), stopniowo „zasysana” przez Wir. To wyjaśnia groźną 
nazwę całego obiektu. Co ciekawe, to właśnie w tej galaktyce po 
raz pierwszy udało się dostrzec spiralną budowę. Ale dopiero w la-
tach 20. XX wieku astronomowie zaakceptowali istnienie poza 
naszą Drogą Mleczną innych galaktyk, takich jak choćby te trzy. 

Jan Desselberger

      kalendarz astronomiczny

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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Spójrz w niebo — asteryzmy

Koźlęta  
i Fałszywe Koźlęta

Dwa podobne do siebie asteryzmy znajdziemy w gwiazdozbio-
rze Woźnicy. Obydwa składają się z trzech gwiazd ustawionych 
w kształt trójkąta ostrokątnego. 

Pierwszy z nich, Koźlęta, składa się z następujących 
gwiazd: Almaaz — ε Aur (+3,01 mag), Sadatoni — ζ Aur 
(+3,76 mag) oraz Haedus — η Aur (+3,15 mag) i zajmuje ob-
szar 163×46’. Ostry czubek trójkąta jest skierowany na pół-
noc. Drugi asteryzm, nazywany Fałszywymi Koźlętami, to 
układ również trzech gwiazd, stanowiących dość realistyczne 
odbicie w pionie. Fałszywe Koźlęta leżą niecałe 10° na po-
łudniowy wschód od Koźląt. Asteryzm składa się z następu-
jących gwiazd: υ Aur (+4,73 mag), ν Aur (+3,96 mag) oraz  
τ Aur (+4,52 mag) i skierowany jest gwiazdą υ Aur na południe, 
zajmując nieco mniejszy obszar 111×27’.

Jak widzimy po jasnościach, asteryzmy te widoczne są go-
łym okiem, a jeśli chcemy się dowiedzieć, skąd wzięła się ich 
nazwa, musimy zagłębić się nieco w mitologię. 

Woźnica na naszym niebie jest wizerunkiem syna Hefajsto-
sa — Erichtoniosa. Wynalazł on m.in. pług i zaprzęg czterokonny. 
Na wielu rycinach Erichtoniosa przedstawiano jako hodowcę, 
który w jednej ręce trzyma dużego koźlaka oraz parkę młodych 
koźląt, które my traktujemy jako asteryzm.

Współrzędne: α = 5h03m, δ = +41°23’ [2000.0] — Koźlęta
Współrzędne: α = 5h51m, δ = +38°18’ [2000.0] — Fałszywe 

Koźlęta
Marek Substyk
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ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawy

„Spotkania z Astronomią” — wykłady 
wiosenne, CAMK w Warszawie,  
ul. Bartycka 18, poniedziałki godz 17.00
https://www.camk.edu.pl/pl/outreach/

Zlot PTMA w Zwardoniu 
21–24 maja 2015
http://www.forum.astrocd.pl

V AstroWczasy w Bieszczadach 
8–22 sierpnia 2015
http://www.forum.astrocd.pl

Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA  
5–14 sierpnia 2015
http://www.krakow.ptma.pl

Nareszcie udało się zakończyć Konkurs. Za dużo było ciekawych 
inicjatyw, interesujących dokumentacji, a za mało nagród. Zapre-
zentowano bardzo różnorodne rodzaje upowszechniania astronomii, 
samokształcenia i badań własnych obejmujących wybrane jednostki, 
grupy młodzieży (np. kółka astronomiczne) aż po działania obejmu-
jące całe społeczności szkolone i lokalne (np. spektakle teatralne). 
Trudne do porównania były również formy prezentowania tej ak-
tywności przez różne podmioty, od zapisów filmowych po referaty, 
prezentacje i pokazy multimedialne i albumy. Nasze kryteria oceny 
działalności obejmowały zarówno zasięg jej oddziaływania jak i po-
ziom merytoryczny. 

W Konkursie wystartowały szkoły z bardzo różnym wyposaże-
niem, od takich nie mających nic, po takie które dysponują własnym 
obserwatorium, jak wyróżnione szkoły w Kartuzach i Dobrzyniu nad 
Wisłą. To nas skłoniło do przekonania, ze nagrodę szkoła powinna 
sobie sama wybierać, bo nauczyciele ze swoją młodzieżą najlepiej 
wiedzą co potrzebują. Tak będzie w tegorocznej edycji! Zwróciła 
naszą uwagę również geografia szkół przejawiających aktywność 
w zakresie astronomii, ze szczególnym uwzględnieniem Opolszczy-
zny i Małopolski i wielkiej pomocy ze strony naszych sojuszników 
z tamtejszych środowisk akademickich z uniwersytetów w Opolu 
i Krakowie (UJ i UP) np. w ramach projektu „ścieżki Kopernika”. 
Niezwykle cieszą również trzy zgłoszenia z kujawsko-pomorskiego, 
co wydaje się namacalnym sukcesem projektu astrobaza.

Konkurs pokazał również, że w wiele szkół wychowało praw-
dziwych pasjonatów astronomii, w sposób szczególny wyróżniają-
cych się na tle ogólnej aktywności całej społeczności szkolnej albo 
nawet lokalnej. W szczególności, dokumentacja wydarzeń w postaci 
filmów lub pokazów multimedialnych miały często swoich nasto-
letnich liderów. W niektórych przypadkach pojawiały się też bardzo 
interesujące próby prac badawczych. Choć Konkurs był zbiorowy, 
staramy się ich jednak wyszukać i uhonorować indywidualnie choć-
by skromną prenumeratą Uranii.

Wszystkim Szkołom, zaangażowanym w Konkurs Uczniom 
i Nauczycielom, dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy do udziału 
w kolejnej edycji.

Maciej Mikołajewski

NASZA PRZYGODA Z ASTRONOMIĄ 2014  
— wyniki Konkursu

NASZA PRZYGODA  
Z ASTRONOMIĄ 2015

pula nagród 10 tys. złotych!
Również w roku 2015 zachęcamy wszystkie szkoły 
biorące udział w programie „Prenumerata Uranii 2015 
sponsorowana przez MNiSW” do udziału w kolejnym 
Konkursie. Poza prenumeratą, nie ma żadnych warun-
ków wstępnych. Jedynie szkoły nagrodzone (Grand 
Prix, I i II miejsce) w Konkursie w roku 2014, będą 
oceniane, za zupełnie nową aktywność (poczynając od 
roku szkolnego 2014/15). Oceniamy każdą aktywność 
astronomiczną, obejmującą upowszechnianie i popula-
ryzację astronomii, edukację astronomiczną i badania 
własne na terenie szkoły i społeczności lokalnej. Na-
grodami będzie sfinansowanie uzgodnionych zakupów 
sprzętu, usług lub oprogramowania służących rozwojo-
wi działalności astronomicznej na terenie szkoły. Koszt 
pełnej puli nagród w 2015 roku, to co najmniej 10 000,- 
zł. Szczegóły wkrótce!

GRAND PRIX URANII 2014
Publiczne Gimnazjum w Pokoju, za projekt „Astronomia — 
daleko czy jednak blisko” (nagrody: refraktor achromat 12 cm 
na montażu paralaktycznym z napędem, teleskop Newtona 
20 cm na montażu Dobsona)

I MIEJSCE 
Zespół Szkół, Publiczne Gimnazjum im. Władysława Rey-
monta W Porąbce Uszewskiej, za aktywność szkoły od Roku 
Astronomii 2009 (nagrody teleskop Newtona 15 cm na monta-
żu paralaktycznym, teleskop/montaż VIRTUOSO)

II MIEJSCE 
Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych im. prof. Kazimierza Bielenia w Brzeszczach, za spek-
takl teatralny „Z Małym Księciem wśród planet” (nagroda: tele-
skop/montaż VIRTUOSO)

POZAREGULAMINOWA  
INDYWIDUALNA NAGRODA SPECJALNA 

Nina Bąkowska (na zdjęciu), Publiczne Gimnazjum w Pokoju, 
za własne projekty badawcze (nagroda: udział w Ogólnopol-
skim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudzią-
dzu, gdzie zdobyła III miejsce!)

Pełna lista wyróżnionych 
szkół i uczniów na naszej 
stronie internetowej: http://
www.urania.edu.pl/zasoby/
nasza-przygoda-astronomia-
-2014-wyniki-konkursu.html. 
Na łamach „Uranii” i w inter-
necie będziemy starali się też 
szerzej zaprezentować do-
kumentację nadesłaną przez 
poszczególne szkoły. 
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relaks krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
6/2014: 1. KONFERENCJA, 2. NOWA, 3. SPITSBERGEN, 4. REZONANS, 
5. OGLE, 6. SOLARYGRAFIA, 7. ALMANACH, 8. LOFOTY, 9. ZODIAKALNE, 
10. ALMA, 11. STARDUST, 12. SCIENCE, 13. AKSJONY, 14. POLONIA, 
15. SZCZECIN, 16. DARMSTADT, 17. ŻYTKOW. 
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. Na roz-
wiązania czekamy do końca czerwca 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 6/2014 zamieściliśmy krzyżówkę,  
której rozwiązaniem jest hasło FOTOGRAFIA 
ANALEMY. Nagrody w postaci książek o tematyce 

astronomicznej wylosowali Tomasz Celeban z Łasku  
i Michał Matraszek z Łodzi. Nagrody zostaną wysłane  
pocztą.

  1. Z przydomkiem Refsdel

  2. 60 ton kosmicznego złomu

  3. Astrofizyk konserwatysta z Krakowa

  4. „Astronomiczna” pustynia w Chile

  5. Świeżo upieczona profesor astronomii w spódnicy 

  6. Łazik marsjański

  7. Konstruktor teleskopów w sutannie

  8. Pierwsza odkryta planeta karłowata

  9. Sonda Dawn już ją odwiedziła

10. Jej próbki przywieźli na Ziemię Japończycy

11. Wieloletni dyrektor Planetarium Śląskiego

12. Odkrywca supernowych

13. Zasłużony odkrywca planet pozasłonecznych

14. Niekoniecznie polarna

15. Polskie obserwatorium na ziemi włoskiej

16. Czasami zakrywa Słońce

17. Jemu zadedykowany jest World Wide Telescope
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Księżyc, Wenus i samoloty astrofotografia amatorska

71Urania2/2015

Księżyc i KLM Boeing 777-306
26.03.2015, godz. 17.02

Canon 350D
ISO 100, 400 s

Fot. Piotr Skorupski 

Młody księżyc nad Kalwarią, 20 lutego 2015 r. Fot. Bartosz Wojczyński Młody Księżyc w towarzystwie Wenus nad zakładami azotowymi  
w Puławach. 20.02.2015 godz. 18.06 czasu lokalnego
Canon 50D, Sigma 70-300 mm, f/4.0, ISO 400, czas 4–5 s. 
Fot. Kamila Mazurkiewicz-Osiak

Obok: przelot Airbusa A319-111 na trasie Moskwa–(Księżyc?)–Rzym  
uchwycony 24 marca br. o godz. XX.XX 
Fot. Kamila Mazurkiewicz-Osiak
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