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Koniec lata. Pracowitego lata. Do pocztu najpracowitszych kolegów na świecie, 
oprócz opisywanych niedawno twórców obserwatoriów w Truszczynach 
i Rzepienniku, muszę dołączyć Karola Wenerskiego, miłośnika astronomii 
z Bydgoszczy, twórcę i budowniczego, jeśli nie największego — lustro 

szczecińskiej SOWY jest chyba identyczne, 63 cm — to na pewno najpiękniejszego, 
amatorskiego teleskopu w Polsce. Ktoś ze wspólnych  przyjaciół z Pałucko-Pomorskiego 
Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologicznego po minimalnej stawce policzył 
roboczogodziny Karola spędzającego w Obserwatorium w Niedźwiadach weekend 
w weekend od kilku lat i wyszedł koszt robocizny sto kilkadziesiąt tysięcy złotych! Na swoje 
plastyczne i techniczne talenty chyba Karol nie ma żadnych papierów, ale za sprawą jego 
dzieła nie zdziwiłbym się, gdyby nagle dostał propozycję pracy w NASA! A to jeszcze 
nic! Pamiętam Karola sprzed ponad już dwudziestu lat jako najbardziej nietuzinkowego 
wychowawcę młodzieży, jakiego poznałem. 
Miałem cudowną okazję gościć kilkukrotnie 
grupę jego podopiecznych z bydgoskiego 
Pałacu Młodzieży w Piwnicach, dwa albo i trzy 
razy odwiedzałem jego astronomiczne obozy 
w Borach Tucholskich i chyba w Kotlinie 
Kłodzkiej. Metody pedagogiczne stosował 
dość nietypowe, szantaż, przemoc fizyczną 
i jak sam mawiał — zły przykład — swój 
własny… nie do naśladowania. Poczucie humoru, 
astronomiczna pasja i wiedza, i przede wszystkim 
prawdziwa przyjaźń, którą młodzież otaczał, 
przyniosła sukcesy nie mniejsze niż teleskop w Niedźwiadach. Wśród 
wielu innych wspaniałych wychowanków Karola jest co najmniej 
jedna znakomita astronomka z Zielonej Góry. Potem chyba też 
zabrakło papierów, bo zamiast zostać wojewódzkim pedagogiem, zakończył działalność 
w astronomicznym kółku w Pałacu. Na szczęście zaczęły się Niedźwiady i wspomniane 
wyżej stowarzyszenie. Niech władza wreszcie zrozumie, ta czy nowa po wyborach, 
że właśnie poprzez tzw. NGO-sy, a nie kolejne wydziały, departamenty i referaty, 
najwięcej i NAJTANIEJ można zrobić dla kraju, regionu czy gminy! W organizacjach 
pozarządowych nikt nie sprawdza papierów, tu się liczą umiejętności, pasja i takie 
zapomniane wartości jak zaufanie i przyjaźń. Tu są ludzie, którzy kochają robić to, co robią!

Minęły Perseidy, łzy św. Wawrzyńca... A ludzie mówią, i mówią uczenie, że to nie łzy są, 
ale że kamienie, i że nikt na nie... nie czeka!  Zadrżałem, gdy usłyszałem słowa Norwida w tym 
kontekście. Padły z ekranu podczas premiery filmu „Supernowa” w kinie uniwersyteckiego 
klubu Od Nowa w Toruniu. Pokaz na UMK odbył się z tej okazji, że właśnie w naszym 
Centrum Astronomii kręcona była znaczna część tej etiudy. Pięknie zagrały radioteleskop 
i jego sterownia. Andrzej Cichocki, zdolny i już utytułowany reżyser filmu, w udzielanych 
wywiadach powiedział coś pięknego i ważnego, że film krótkometrażowy jest… jak wiersz! 
No tak, trzeba by serialu, żeby opowiedzieć, kim jest główny bohater. Najjaśniejsza 

gwiazda, najwybitniejszy? Paczyński? Ale schował się gdzieś 
na wsi? Iluż to wybitnym emerytowanym kolegom-
-profesorom posyłam „Uranię” gdzieś gdzie 
diabeł mówi dobranoc… Któraż to gwiazda 
wybucha? No chyba nie Słońce? Musicie obejrzeć! 
Choćby dlatego, że bodaj ostatni fabularny film 
z astronomem w roli głównego bohatera to była 
„Iluminacja” Krzysztofa Zanussiego. A może uda 
się obejrzeć obydwa filmy jako pokazy specjalne 
na I Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich 
Filmów Astronomicznych w Niepołomicach? 

To właśnie pomysłodawca Festiwalu, Prezes PTMA Janusz Jagła podsunął mi niedawno 
pomysł „kącika poetyckiego” w „Uranii”. Coś w tym jest, bo prozą wciąż nie możemy 
dostatecznie godnie uhonorować niezwykłych działań i osiągnięć wielu naszych kolegów 
i przyjaciół. Na szczęście jest jeszcze Astronarium. Ruszamy z nowym sezonem. 
To właśnie „nasz” Tomek Stelmach kręci się koło teleskopu Karola z kamerą.

Umarł Maciej Winiarski. Mój wychowawca z praktyk studenckich 
na Skale. Niestrudzony obserwator. Zmarł na służbie, w górach, 
w obserwatorium. Łza znad planety spada… i groby przecieka…

13 sierpnia Niedźwiady, 20 sierpnia Suhora  Maciej Mikołajewski

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

kwiecień — maj 2015  6Kronika

23 Krystyna Skwarło-Sońta, Krystyna Zużewicz

Ciemne niebo  
— podstawy fizjologii

Autorki pierwszej części tego dość trudnego dla zwykłego czytelnika tekstu sta-
rają się objaśnić mechanizmy działające w organizmach zwierząt i człowieka, 
a które sprawiają, że ciemna noc to nie tylko coś potrzebnego astronomom.

4

Grzegorz Wiktorowicz

Którędy do czarnej dziury? 
Od dość dawna wiadomo, że w wyniku wybuchu supernowych, kończących 
żywot masywnych gwiazd, powstają albo gwiazdy neutronowe, albo czarne 
dziury. Ale kiedy które? Astronomowie modelujący wybuchy supernowych 
zbliżają się do odpowiedzi na to pytanie.

  8

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

28 Juliusz Domański

Niezwykła lekcja  
(i w niezwykłym miejscu)

Ten tekst redakcja przetrzymała rok, do tego numeru, żeby trafić z nim na za-
ćmienie Księżyca 28 września. Niestety, Autor nie dożył jego publikacji. Zmarł 
5 maja br.

Rok 1929  
— co w trawie piszczy…

Badania fotograficzne 
długookresowych gwiazd zmiennych.

H. Shapley i W. F. H. Waterfield zwracają 
uwagę na wielkie bogactwo materjału 
obserwacyjnego, nagromadzonego w kliszach 
harvardzkich. Obserwatorium Harvardzkie 
posiada obecnie około 200.000 klisz, 
na których mogą być badane gwiazdy 
zmienne długookresowe. Badania tych 
klisz obejmować będą: 1) odkrywanie 
nieznanych zmiennych, 2) potwierdzanie 
odkryć, 3) badania zmienności okresu 
i 4) wyznaczanie krzywych. Systematyczne 
badania gwiazd zmiennych w Drodze Mlecznej, 
dokonywane w Obserwatorjum Harvardzkiem, 
doprowadzą zapewne do odkrycia kilkuset, 
a może tysiąca lub dwóch nowych gwiazd 
zmiennych długookresowych. Jak oceniają 
wyżej wspomniani autorowie, znamy obecnie 
około połowy wszystkich gwiazd zmiennych 
jaśniejszych od 11m, których blask zmienia 
się więcej niż o 0m4. A więc na tem polu jest 
jeszcze wiele do zrobienia, odkrycia zaś gwiazd 
zmiennych posiadają doniosłe znaczenie 
ze względu na stosowanie okresów zmienności 
gwiazd do badań odległości kosmicznych. 
Badania gwiazd zmiennych na zebranych przez 
Obserwatorium Harvadzkie kliszach wymagać 
będą wielu lat pracy licznych badaczy.

(Według Popular Astronomy 1927, s. 505–510). 
E. R, Urania 2/1929

Zmienna prędkość obrotu Ziemi.
Astronom amerykański, B. Boss, znalazł 
we wznoszeniach prostych gwiazd 
w katalogach z lat 1815–1919, systematyczne 
odchylenia, których nie można tłumaczyć 
błędami obserwacji. Ponieważ analogiczne 
wahania wykryto również w ruchu Księżyca, 
więc przyczyn tych zmian należy szukać 
w zmienności ruchu obrotowego Ziemi. 

30 Tadeusz Smela

Na krańcu świata 
Tym razem członkowie Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miło-
śników Astronomii zdają relację ze swej wyprawy aż do Chile. 

i Ty możesz sfotografować Plutona!  16

Ciekawe strony internetowe: 
Pluton (wreszcie) z bliska 17

18 Krzysztof Ziołkowski

Droga do komety
Misja Rosetta do komety 67P/Churyumova-Gerasimenki jest ogromnym 
międzynarodowym przedsięwzięciem, w którym uczestniczą też Polacy. Wy-
strzelona w marcu 2004 roku sonda odbyła skomplikowaną, trwającą ponad 
10 lat podróż, aby dotrzeć do celu.

Pluton odkrywa i ujawnia swoje tajemnice 14
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Obserwator Słońca

Circulos meos 
     Nordita 50

Młodzi badacze

 Szkoła astropejzażu (6)

Zagadnienia to, którem astronomowie 
zaimują się dopiero od niedawna, należy 
do najsubtelniejszych i najtrudniejszych 
badań astronomicznych. Na podstawie 
dotychczasowych wyników zmienność 
ruchu obrotowego Ziemi zdaje się nie ulegać 
wątpliwości.

(Według A. J. Nr. 887). E. R., Urania 2/1929

Spektroheljoskop.
Znany badacz Słońca, Hale, zastosował 
niedawno do badań szybko zmiennych 
szczegółów na słońcu nadzwyczaj pomysłowy 
instrument, który nazwał spektroheljoskopem. 
Ruchoma sztabka, zawierająca dwie szpary, 
umieszczona jest przed spektroskopem. Jedną 
szparę nastawiamy na badaną część powierzchni 
słońca, drugą zaś szparę nastawiamy 
na jakąkolwiek linję widmową, np. czerwoną 
linję wodoru. Gdy pierwsza szpara porusza się 
tam i z powrotem przez obraz plamy słonecznej 
wówczas zapomocą drugiej szpary obserwator 
dostrzega rozmieszczenie wodoru ponad plamą. 
Specjalne urządzenie pozwala na drobne zmiany 
we wzajemnej odległości obu szpar, przez 
co obserwator odrazu może widzieć, kiedy 
wodór się do nas zbliża, kiedy zaś się oddala, 
prędkość zaś tego ruchu wyznaczona być może 
ze zmian odległości szpar. Spektroheljoskopem 
Hale bada ruchy pionowe gazów dokoła 
plam, prędkości protuberancyj, oraz wielkie 
wybuchy słoneczne, którym towarzyszą 
magnetyczne zaburzenia na Ziemi i zakłócenia 
w połączeniach telegraficzno-telefonicznych. 
Spektroheljoskop może być zaliczony 
do bardzo wybitnych zdobyczy w dziedzinie 
poznawania fizyki słońca.

(Według P. A. S. P. 1927, s. 194–195). E. R., 
Urania 3/1929

(zachowano pisownię oryginalną)

LIX Olimpiada Astronomiczna 2015/2016 48
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KWIECIEŃ 2015
4 IV — Zaćmienie Księżyca, niewidoczne w Polsce. Zda-
wałoby się — banał, już starożytni… A jednak! Według naj-
lepszych matematycznych modeli miało być całkowite, choć 
tylko przez chwilę. Tymczasem obserwatorzy są zgodni, 
że przez cały czas było tylko częściowe (maksymalna faza 
na fot. 1 obok). Winna jest nasza atmosfera, która czyni kon-
tur Ziemi nieostrym, powiększając go o ok. 80 km — za każ-
dym razem inaczej, w sposób nieprzewidywalny.

8 IV — Pracującym na falach podczerwonych satelitą WISE 
odkryto najjaśniejszą galaktyką, jaką znamy (w sensie jasno-
ści absolutnej bolometrycznej, czyli obejmującej wszystkie 
dziedziny widma). WISE J224607.57-052635.0 ma całkowitą 
moc promieniowania 3,5×1014 razy większą od mocy Słoń-
ca. To 10000 razy więcej niż M31. Należy do gatunku ga-
laktyk o miłej nazwie Hot DOGs (Dust Obscured Galaxies) 
— galaktyki osłonięte pyłem. Źródłem jej mocy jest zapewne 
masywna czarna dziura, wokół której wytwarza się potężne 
promieniowanie krótkofalowe, zamieniane na podczerwień 
przez otulający całość gruby koc pyłu.

9 IV — Wolontariusze, którzy w ramach projektu Zoouniverse 
przeszukują podczerwone zdjęcia z satelity Spitzer znaleźli 
nowy typ obiektów. Nazwali je „żółte kule”, bo tak wyglądają 
w sztucznych kolorach Spitzera. Okazały się brakującym sta-
dium pośrednim w procesie powstawania gwiazd — pomię-

dzy fazą gęstego obłoku gazowo-pyłowego a młodą gwiazdą, 
której promieniowanie i wiatr gwiazdowy tworzy wokół niej 
tzw. „zielony bąbel”. Wszystkie trzy fazy na zdjęciu u dołu.

24 IV — Dokładnie 25 lat temu wahadłowiec Discovery 
wyniósł na orbitę Kosmiczny Teleskop Hubble’a, wspólne 
przedsięwzięcie NASA i SA. Jego lustro główne wyprofilo-
wano najdokładniej w historii, ale… według błędnego wzoru. 
Dlatego regularną, użyteczną służbę rozpoczął dopiero 3 lata 
później, gdy pierwsza misja serwisowa zainstalowała spe-
cjalną optykę korekcyjną. Potem serwisowany był jeszcze 
4-krotnie, po raz ostatni w 2009 r. Jego budowa, utrzymanie 
i eksploatacja dotychczas kosztowała podatników amerykań-
skich i europejskich niemal 10 mld $. Warto było. Wykonał 
ponad 1,2 mln obserwacji, zbierając 100 TB danych (gdyby 
to były filmy na DVD, ich obejrzenie zajęłoby 5 lat).

27 IV — Potwierdzono, że obiekt 1SWASP 
J093010.78+533859 (te liczby to współ-
rzędne równikowe) jest związanym gra-
witacyjnie układem 5 gwiazd, z których 4 
tworzą dwa układy zaćmieniowe. Wszyst-
kie one krążą w tej samej płaszczyźnie 
(rys. powyżej), co nie dziwi, skoro powsta-
ły z jednego obłoku ok. 9–10 mld lat temu. 
Jest to dopiero szósty znany nam system 
dwóch układów zaćmieniowych (tym ra-
zem z dodatkiem piątej). Układ jest dość 
jasny (ok. 10m), zaćmienia główne w obu 
układach głębokie (0,5m i 0,7m) i powtarza-
ją się często (co 31h i 6h), więc można je 
obserwować nawet amatorskim sprzętem.

29 IV — W samym centrum Drogi Mlecz-
nej, wokół jej centralnej czarnej dziury sa-
telitą NuSTAR odkryto eliptyczną „mgłę”, 
świecącą w twardych promieniach X 

 Ź
ró

dł
o:

R
ol

f O
ls

en
, A

uc
kl

an
d,

 N
Z,

 w
w

w.
ro

lfo
ls

en
as

tro
ph

ot
og

ra
ph

y.
co

m

Źr
ód

ło
: M

ar
cu

s 
Lo

hr



7Urania4/2015

Kronika

(20–40 keV). Niczego podobnego nie widać 
w tym miejscu na innych falach. Właściwie nie 
ma żadnego dobrego pomysłu na wyjaśnienie 
źródła tej poświaty. Na rysunku obok rentge-
nowski obraz z NuSTAR jest pokazany w okrą-
głej wstawce, której średnica wynosi 40 lat św. 
Sgr A* to miejsce centralnej czarnej dziury.

30 IV — Próbnik MESSENGER, dokonawszy 
w ciągu 4 lat 4000 obiegów Merkurego, wy-
czerpał zapasy paliwa do ostatniej kropli i za-
kończył swą owocną misję, rozbijając się o po-
wierzchnię planety. Najważniejsze wyniki misji:
— pełna, szczegółowa mapa globu,
— odkrycie lodu i substancji organicznych 

na dnie okołobiegunowych kraterów,
— stwierdzenie, że pole magnetyczne plane-

ty jest generowane przez dynamo wciąż 
aktywne we wnętrzu,

— odkrycie i zbadanie niezwykle cienkiej egzosfery Merku-
rego (głównie H, He, Na, K, Ca).

MAJ 2015
3 V — Znów pobito rekord odległości najdalszej znanej galak-
tyki. Jej miarą jest wynikające z prawa Hubble’a przesunięcie 
widma ku czerwieni z. Dla galaktyki EGS-zs8-1 zmierzono 
spektroskopowo (a więc wiarygodnie) z = 7,73, co oznacza, 
że światło od niej biegło do nas 13 mld lat.

4 V — Zmarł Juliusz Domański. Fizyk, nauczyciel w IV LO 
w Toruniu, niestrudzony popularyzator astronomii. W „Uranii” 
opublikował za życia 55 artykułów. Już pośmiertnie, w tym 
numerze drukujemy 56.

5 V — 55 Cancri e, słynna jako „diamentowa planeta”, jest 
2 razy większa od Ziemi, ale o podobnej gęstości. Krąży wo-
kół swojej gwiazdy (typ G8V) tak blisko, że jej powierzchnia, 
jeśli skalista, jest przynajmniej częściowo stopiona. Od stycz-
nia 2012 r. do czerwca 2013 r. w podczerwonym pasmie 4,5μ 
pojaśniała prawie 4-krotnie! Odpowiadałoby to wzrostowi 
temperatury od 1400 K do 2700 K. Zapewne jest to skutek 
zniknięcia chmury pyłu, która wcześniej zasłaniała planetę. 
Skąd ten pył? Może to efekt jakiegoś wulkanizmu tej planety? 
A może asymetryczny pierścień pyłowy częściowo przesła-
niający planetę? (por. „Urania” 3/2015, s. 33).

12 V — Okazało się, że δ Ce-
feusza jest gwiazdą podwójną. 
Składnik B krąży po bardzo wy-
dłużonej orbicie i co 6 lat zbliża 
się do pulsującego olbrzyma 
na odległość zaledwie kilku jego 
promieni. Głupia sprawa — ce-
feidy w ogólności, a tytułowa 
δ Cephei w szczególności, są 
podstawą kosmicznej skali od-
ległości. Na szczęście nowo 
odkryty towarzysz, podobny 
do Słońca lub trochę mniejszy, 
jest zbyt słaby, by tą skalą za-
trząść. Jednak zastanawiające 
jest, że tak jasna i wszechstron-
nie przebadana gwiazda aż do 
dziś skrywała przed nami tak 
podstawowy fakt.

18 V — Wybuchła supernowa ASASSN-15hl. Trzy tygodnie 
później osiągnęła maksymalny blask na nierobiącym wraże-
nia poziomie 17m (być może dlatego odkryto ją jeszcze ty-
dzień później). Dopiero badania widmowe pokazały jej nie-
zwykłość. Nie tylko należy do nielicznej klasy superjasnych 
supernowych (superluminous supernovae — SLSN), kilka-
dziesiąt razy jaśniejszych od zwykłych supernowych. W sen-
sie jasności absolutnej jest najjaśniejszą supernową, jaką 
kiedykolwiek zaobserwowano. Jej całkowita moc promienio-
wania przekracza wartość słoneczną 550 mld razy.

22 V — Gwiazda V2275 Cygni wybuchła jako nowa w 2001 r. 
Właśnie odkryto, że 3 lata później wokół niej pojawił się 
dość rozległy, słaby pierścień, który po następnych kilku la-
tach zniknął. To zapewne świetlne echo tej eksplozji, odbite 
od chmury materii, być może wyrzuconej przy jej poprzed-
nim wybuchu. Musiał on nastąpić ok. 300 lat temu. Jeśli ta 
interpretacja jest prawdziwa, to wypada zaliczyć V2275 Cyg 
do elitarnego klubu galaktycznych nowych powrotnych (zna-
my dziś 10 jego pewnych członków i kilku podejrzanych).

27 V — Galaktyki aktywne (AGN — Active galactic Nuclei) 
mają w centrach supermasywne czarne dziury, które inten-
sywnie pożerając okoliczną materię, otaczają się jasnymi 
dyskami akrecyjnymi. Niektóre z nich wystrzeliwują prosto-
padle do dysku potężne strugi materii, które czynią je „gło-
śnymi” radiowo. Dlaczego tylko niektóre? Okazuje się, że 

niemal wszystkie radiogalaktyki 
są efektem niedawnego zderze-
nia galaktyk. Prawdopodobnie 
wynikiem zderzenia jest zlanie 
się centralnych czarnych dziur 
obu galaktyk w jedną, szybko wi-
rującą, i właśnie ta szybka rotacja 
jest kluczem do powstania strug.

31 V — Próbnik Cassini, od 2004 r. 
badający system Saturna, po raz 
ostatni zbliżył się do księżyca Hy-
perion, wykonując jego pożegnal-
ne portrety (jeden z nich obok). 
Przed ostatecznym zakończe-
niem misji za 2 lata Cassini zdą-
ży jeszcze raz odwiedzić Dione 
i dwukrotnie Enceladusa.

Wybrał i skomentował  
Marek Muciek
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Modelowanie supernowych

Którędy  
do czarnej 
dziury?
Wszechświat lubi nas zadziwiać. Do najdziwniejszych dziwów należą czarne dziury. Występują 
w dwóch odrębnych kategoriach wagowych. „Waga ciężka” to siedzące w centrach galaktyk potwory, 
miliony i miliardy razy masywniejsze od Słońca. „Waga piórkowa” to karzełki o masach „zaledwie” kilku 
mas Słońca. Zajmiemy się pochodzeniem właśnie tych „maluchów”, choć bardzo możliwe, że jedną 
zagadkę zamienimy na inną i to jeszcze bardziej skomplikowaną. Tak się często zdarza w nauce.

Grzegorz Wiktorowicz

Rys. 1. Wizja artystyczna rentgenowskiego układu podwójnego. Materia spływająca z gwiazdy tworzy wokół zwartego obiektu (np. czarnej dziury) 
dysk akrecyjny, którego wewnętrzne części są tak gorące, że świecą w dziedzinie rentgenowskiej. Źródło: Archibald/van Leeuwen (McGill/ASTRON)
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Tzw. „gwiazdowe” czarne dziury, choć 
drobne w porównaniu ze swoimi kole-
żankami z „wagi ciężkiej”, mają i tak 
olbrzymie masy, a ich średnice wyno-
szą zaledwie około 10 km. Wyobra-
żamy je sobie jako obiekty tak gęste 
i posiadające tak silne pole grawitacyj-
ne, że nawet światło nie jest w stanie 
opuścić ich bezpośredniego otoczenia. 
Z tego powodu nazywamy je „czar-
nymi”. Określenie „dziury” może być 
już jednak trochę mylące. Prawdą jest, 
że nie możemy uzyskać żadnych infor-
macji spod horyzontu zdarzeń, czyli 
umownej „powierzchni” czarnej dziu-
ry, ale nie oznacza to, że jeśli coś tam 
wpadnie, przestaje istnieć. Owszem, 
traci swą formę i „tożsamość”, ale za-
chowuje ładunek elektryczny, moment 
pędu, a zwłaszcza masę. Wpadająca 
materia zwiększa więc masę czarnej 
dziury, a tym samym siłę jej pola gra-
witacyjnego. A to właśnie za jego po-
mocą czarne dziury zdradzają swoje 
istnienie. Dzięki temu można…

…zobaczyć je i zważyć
Szansę dają nam układy podwójne. 

Nazywamy tak dwie gwiazdy, które są 
związane ze sobą grawitacyjnie. Ozna-
cza to, że nie mogą się od siebie dowolnie 
daleko oddalić. Połowa z gwiazd, które 
widzimy nocą na niebie, to w rzeczywi-
stości układy podwójne. Zazwyczaj dwie 
gwiazdy znajdują się tak blisko siebie, 
że nasze oczy, a często także i telesko-
py, nie są w stanie ich rozdzielić. Wśród 
nich można wyróżnić klasę obiektów, 
które występują bardzo rzadko, ale nas 
szczególnie interesują. Są to układy po-
dwójne, gdzie jednym ze składników 
jest właśnie czarna dziura.

Załóżmy teraz, że mamy taką szczę-
śliwą sytuację, gdy towarzysza czar-
nej dziury da się zobaczyć. Niech to 
będzie normalna gwiazda, emitująca 
dostrzegalne dla nas promieniowanie 
elektromagnetyczne. Zażądajmy też, 
by towarzysz znajdował się na tyle bli-
sko, że silne pole grawitacyjne czarnej 
dziury ma na niego znaczny wpływ. 
Co to oznacza? Gwiazdy znajdujące 
się blisko czarnej dziury ulegają roz-
ciągnięciu na skutek oddziaływania 
pływowego, czyli nierównomiernego 
przyciągania bliższej i dalszej wzglę-
dem czarnej dziury części gwiazdy. 
Przyjmują przez to kształt zbliżony 
do spadającej kropli z ostrym krańcem 
skierowanym ku źródłu pola. Gdy zbli-
żymy obie gwiazdy do siebie jeszcze 

bardziej, to silne pole grawitacyjne 
czarnej dziury wygra z siłami utrzymu-
jącymi towarzysza w całości. Zacznie 
zdzierać z niego najbardziej zewnętrz-
ne warstwy i ściągać je na czarną dziu-
rę. Dochodzi do transferu masy.

Bogactwo zjawisk, które towarzy-
szą transferowi masy, jest olbrzymie. 
W pierwszym rzędzie trzeba wymienić 
wpływ na odległość między oboma 
składnikami układu. Gdy donor, czyli 
gwiazda, z której materia jest zabiera-
na, jest lżejszy od czarnej dziury, or-
bita będzie się rozszerzać. Jest to pro-
sta konsekwencja zasady zachowania 
momentu pędu. Jeśli jednak sytuacja 
jest przeciwna i donor jest masywniej-
szy, orbita będzie się zacieśniać. Może 
się też zdarzyć, że część materii, któ-
ra odłączyła się od gwiazdy, ucieknie 
z układu, unosząc ze sobą jakąś część 
momentu pędu. Takie zjawisko będzie 
również skutkować zacieśnianiem się 
orbity.

Historia nie kończy się w momen-
cie, gdy materia zostanie już prze-
chwycona grawitacyjnie przez czarną 
dziurę. Właśnie wtedy zaczynają się 
dziać najciekawsze rzeczy! Spadają-
ca materia jest obdarzona momentem 
pędu, bo trzeba pamiętać, że układ po-
dwójny cały czas rotuje. Nie jest więc 
ona w stanie spaść bezpośrednio na tak 
mały obiekt jak czarna dziura. Zaczyna 
wokół niej krążyć. Można tę sytuację 
porównać do wrzucenia małej metalo-
wej kulki do lejka. O ile nie wrzucimy 

jej bezpośrednio do samej dziurki, to 
zanim do niej wpadnie, wykona kilka 
okrążeń, w czasie których wytraci swo-
ją prędkość. Analogicznie rzecz się ma 
z materią wokół czarnej dziury. Na sku-
tek tarcia (choć to słowo jest tu dużym 
uproszczeniem) materia zaczyna tra-
cić moment pędu i powoli zbliżać się 
do czarnej dziury. Z zewnątrz dopływa 
coraz to nowa materia i tak tworzy się 
dysk, który nazywamy akrecyjnym 
(rys. 1). W zewnętrznych częściach 
dysku materia ma duży moment pędu, 
a ta bliżej centrum już mniejszy, choć 
krąży dużo szybciej.

Tarcie ma jeszcze jeden skutek. Poza 
tworzeniem dysku powoduje również 
rozgrzewanie się materii. W najbar-
dziej wewnętrznej części dysku osiąga 
ona temperatury rzędu miliona kel-
winów. Ponieważ zgodnie z prawem 
Plancka im wyższa temperatura, tym 
bardziej energetyczne promieniowanie 
jest produkowane, więc materia zaczy-
na świecić w paśmie rentgenowskim 
(rys. 2).

Ze względu na tę emisję, układy 
składające się z akreującej czarnej 
dziury, donora dostarczającego masę 
i gorącego dysku akrecyjnego należą 
do klasy zwanej rentgenowskimi ukła-
dami podwójnymi. Pod tą nazwą moż-
na też rozumieć układy, w których za-
miast czarnej dziury mamy inny zwarty 
obiekt, np. gwiazdę neutronową, ale 
taką sytuacją nie będziemy się tu zaj-
mować.

Rys. 2. Ilustracja prawa Wiena, wynikającego z prawa Plancka. Wiąże ono temperaturę ciała do-
skonale czarnego (T) z długością fali, na której jego promieniowanie osiąga maksimum (λmax) 
wzorem: λmax = 0,003 mK/T[K].
Oznaczenia charakterystycznych punktów: R — reliktowe promieniowanie tła (T= 3 K), C — ciało 
człowieka (T= 310 K), S — fotosfera Słońca (T= 5800 K), D — wewnętrzne części dysku akrecyj-
nego wokół czarnej dziury (T = 106 K)
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Lista wszystkich gwiazdowych czarnych dziur,  
których masy wyznaczono

Nr Obiekt Również znany 
jako…

Okres

orbitalny

[h]

Masa 
czarnej 
dziury

[MSłońca]

Uwagi

1 XTE J1118+480 KV UMa 4 7,5

2 XTE J1550-564 V381 Nor 37 10,5

3 GS 2000+25 QZ Vul 8 7 Nova Vul 1988

4 GRO J0422+32 V518 Per 5 >10 Nova Per 1992

5 GRS 1009-45 MM Vel 7 8,5 Nova Vel 1993

6 GRS 1716-249 V2293 Oph 15 >5

7 GX339-4 V821 Ara 42 >7

8 H1705-25 V2107 Oph 13 6 Nova Oph 1977

9 A0620-00 V616 Mon 8 6,6 Nova Mon 1917

Nova Mon 1975

10 XTEJ1650-50(0) 8 5

11 XTEJ1859+226 V406 Vul 7 7,7

12 GS2023+338 V404 Cyg 156 12,0 Nova Cyg 1938

Nova Cyg 1989

13 GRS 1124-68 GU Mus 10 7,0 Nova Mus 1991

14 GRS1915+105 V1487 Aql 811 10,1 Nova Aql 1992

15 GS 1354-64 BW Cir 61 7,6 Nova Cir 1987

16 GROJ1655-40 V1033 Sco 63 >5,4 Nova Sco 1994

17 4U1543-47 IL Lup 27 5

18 XTEJ1819-254 V4641 Sgr 68 10,2

19 Cyg X-1 V1357 Cyg 134 14,8

20 LMC X-1 94 10,9

21 LMC X-3 41 7,0

22 IC 10 X 35 >23

23 NGC 300 X-1 32 20

24 M33 X-7 83 15,7

Komentarze
1. Obiekty 1 – 19 znajdują się w systemie Drogi Mlecznej. Pozostałe (20 – 24) są w innych 
galaktykach, przy czym nazwa galaktyki znajduje się przed literą X w oznaczeniu obiektu 
(LMC – Wielki Obłok Magellana).
2. Pogrubiono masy wyznaczone z dokładnością lepszą niż 20%. Kursywą zaznaczono 
niepewne oszacowania z nieznanym marginesem błędu.
3. Wybuchające układy rentgenowskie, obserwowane w dziedzinie wizualnej często wy-
glądają jak gwiazdy nowe, więc tak bywają określane (liczne przykłady w tabeli). Nie nale-
ży jednak tych tzw. nowych rentgenowskich mylić z nowymi klasycznymi („Urania” 6/2014, 
s. 14). Tam obiektem zwartym jest biały karzeł, a nie gwiazda neutronowa lub czarna 
dziura. Inny jest też mechanizm wybuchu. Tak więc V616 Mon ani V404 Cyg nie są nowymi 
powrotnymi, choć wybuchły parę razy.
4. W czerwcu br. V404 Cyg znów się przebudziła, po 26 latach spokoju. Chwilami bywała 
najjaśniejszym obiektem na rentgenowskim niebie.

Trzeba w tym miejscu zwrócić uwa-
gę na istotną kwestię. Emisja pochodzi 
z dysku, a nie z czarnej dziury. Skąd 
więc pewność, że w danym przypad-
ku mamy do czynienia właśnie z tym 
obiektem zwartym? Przecież może 
się tam też znajdować wspomniana 
gwiazda neutronowa. Okazuje się na-
wet, że najczęściej rzeczywiście tak 
jest! Dla niektórych taki przypadek 
jest nawet ciekawszy. Odróżnienie 
czarnej dziury od gwiazdy neutrono-
wej w układach rentgenowskich jest 
dość proste, przynajmniej na pierwszy 
rzut oka. Otóż trzeba ten niewidoczny 
obiekt po prostu zważyć.

Ale jak zważyć coś, czego nie wi-
dać? W przypadku układów rentge-
nowskich można się posłużyć towarzy-
szem. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, 
że czarna dziura ma bardzo znaczny 
wpływ na sąsiednie obiekty za pośred-
nictwem pola grawitacyjnego. Gwiaz-
da w pobliżu czarnej dziury musi się 
bardzo szybko poruszać, by na nią 
nie spaść. Pełne okrążenie wykonuje 
w ciągu zaledwie kilku – kilkunastu 
dni, a czasem godzin. Nawet Merkury 
nie krąży tak szybko! Taki ruch gwiaz-
dy będziemy dostrzegać jako szybkie 
zmiany częstotliwości emitowanego 
promieniowania, na skutek efektu Dop-
plera. Jeżeli mamy dość dużo szczęścia 
i zaobserwujemy układ pod takim ką-
tem, że gwiazdy raz po raz będą się za-
słaniały, to zobaczymy nawet zaćmie-
nia! Analiza tych obserwacji pozwala 
wyznaczyć masę obiektu centralnego. 
Niestety zazwyczaj nie jesteśmy w sta-
nie dokładnie wyznaczyć nachylenia 
orbity do kierunku na obserwatora, co 
sprawia, że możemy jedynie określić 
dolną granicę masy. Wystarczy jednak, 
by była ona wyższa niż maksymalna 
możliwa teoretycznie masa gwiazdy 
neutronowej i już możemy powie-
dzieć ze spokojem, że obiekt prawdo-
podobnie jest czarną dziurą. W całym 
Wszechświecie znamy zaledwie garść 
obiektów, gdzie taka sytuacja zacho-
dzi (patrz tabela). Są to jedyne miejsca 
w Kosmosie, gdzie „obserwujemy” 
gwiazdowe czarne dziury, czyli widzi-
my efekty ich oddziaływania.

Skąd się biorą czarne dziury
Dzięki obserwacjom układów rent-

genowskich mamy mocne podstawy, 
by sądzić, że gwiazdowe czarne dziu-
ry rzeczywiście istnieją. Jednak nadal 
otwarte pozostaje pytanie: skąd się tam 
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wzięły? Jak doszło do uformowania się 
obiektów o tak specyficznych własno-
ściach? 

Przyjmuje się, że gwiazda, zanim 
stała się czarną dziurą, spędziła znacz-
ną część życia na ciągu głównym, czyli 
„spalała” wodór w reakcjach syntezy 
termojądrowej, zamieniając go w hel. 
Jednak musiała być wtedy dużo ma-
sywniejsza niż inne – przynajmniej 20 
razy bardziej masywna od Słońca. Fi-
zyka wnętrz gwiazdowych mówi nam, 
że im bardziej masywna jest gwiazda, 
tym szybciej spala wodór. Szybciej też 
traci masę w wietrze gwiazdowym, czy-
li materii, która ucieka z jej powierzch-
ni. Słońce świeci prawie niezmiennie 
od ok. 4,6 mld lat. Natomiast w takim 
olbrzymie zaledwie po paru milionach 
lat zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy.

W pewnym momencie w jądrze 
gwiazdy zaczyna brakować wodoro-
wego paliwa. Centralny „piec” przy-
gasa, ciśnienie promieniowania się 
zmniejsza i jądro zaczyna się kurczyć 
pod wpływem naporu zewnętrznych 
warstw gwiazdy i własnego ciężaru. 
Skutkuje to wzrostem ciśnienia i tem-
peratury. Spalanie wodoru zachodzi 
nadal, ale tylko w cienkiej warstwie 
okalającej helowe jądro. Powoduje to 
wzrost masy jądra i jeszcze bardziej 
przyspiesza jego kurczenie. Gdy tem-
peratura w centrum gwiazdy osiągnie 
około 100 mln K, zapoczątkowane 
zostaje spalanie helu, który zamienia 
się w węgiel. Produkowana energia 
zatrzymuje zapadanie się jądra i zno-
wu mamy stabilną sytuację. We wnę-
trzu gwiazdy zachodzi spalanie helu, 
a w cienkiej warstwie na powierzchni 
jądra spalanie wodoru.

Po pewnym czasie zacznie brako-
wać również helu w węglowym jądrze 
i jego synteza ustanie. Dalsze wyda-
rzenia będą w dużym stopniu przypo-
minały to, co się działo poprzednio, 
gdy skończył się wodór. Jądro zacznie 
się zapadać pod wpływem własnej 
grawitacji i naporu warstw zewnętrz-
nych. Spalanie helu będzie zachodzić 
w cienkiej warstwie na powierzchni 
jądra, a wodoru trochę dalej od cen-
trum. W końcu temperatura wzrośnie 
do wartości wystarczającej dla spalania 
węgla. Analogiczna sytuacja powtórzy 
się następnie dla tlenu i kolejnych pro-
duktów syntezy termojądrowej. Jądro 
będzie na zmianę spalać produkty po-
przednich reakcji i kurczyć się, aż do 
osiągnięcia odpowiedniej temperatury. 

Proces ten zostanie zatrzymany dopiero 
przez utworzenie się żelaznego jądra.

Fuzja żelaza jest endoenergetyczna, 
czyli nie dostarcza energii, ale ją po-
chłania. Przeprowadzanie takiej reakcji 
byłoby więc dla gwiazdy nieekono-
miczne. Jądro składające się z żelaza 
będzie rosnąć, aż w pewnym momen-
cie jego masa będzie na tyle duża, że 
grawitacja pokona ciśnienie termiczne 
materii i rozpocznie się kolaps. Jądro 
zapadnie się pod własnym ciężarem, 
a warstwy sponad niego, zawierają-
ce produkty wszystkich poprzednich 
reakcji syntezy, będą szybko podążać 
za nim. Po chwili grawitacja w jądrze 
sprawi, że elektrony zaczną spadać 
na protony w jądrach pierwiastków 
i łączyć się z nimi, tworząc neutrony 
w reakcji:

p + e → n + νe
Nazywamy to neutronizacją mate-

rii. Produktem pozornie ubocznym są 
neutrina, które, jak się za chwilę prze-
konamy, odgrywają bardzo ważną rolę. 
Proces zapadania się jądra będzie trwał, 
aż materia nie osiągnie gęstości porów-
nywalnej z gęstością jądra atomowego. 
Wtedy przejmą pałeczkę oddziaływa-

nia jądrowe, wcześniej zaniedbywalne, 
a także ciśnienie zdegenerowanych neu-
tronów. W tym momencie kolaps jądra 
zatrzyma się bardzo gwałtownie. Jądro 
o masie porównywalnej ze Słońcem, ale 
o średnicy zaledwie kilkunastu kilome-
trów ma postać wielkiego jądra atomo-
wego, składającego się z samych neu-
tronów. Można je nazwać protogwiazdą 
neutronową, ponieważ gdyby nie reszta 
zapadającej się gwiazdy, mielibyśmy 
już gotową gwiazdę neutronową.

Jednak ponad jądrem znajduje się 
dość materii, by po opadnięciu na nie 
zamienić je w czarną dziurę. Opadające 
zewnętrzne warstwy gwiazdy napotka-
ją niespodziewanie silny opór twardej 
powierzchni neutronowego jądra, cze-
go skutkiem będzie uderzenie w nie 
i odbicie. Powstanie fala uderzeniowa 
podążająca ku powierzchni gwiazdy. 
Jednak bardziej zewnętrzne warstwy, 
które nie spotkały się jeszcze z jądrem, 
będą nadal opadać i stawiać opór fali 
uderzeniowej. Po krótkim czasie napór 
materii zrównoważy pęd fali i dojdzie 
do jej zatrzymania. Jest to moment, 
w którym zdecyduje się przyszła po-
stać gwiazdy. 

15 czerwca 2015 r. V404 Cygni, układ 
podwójny składający z czarnej dziury 
i gwiazdy towarzysza, silnie pojaśniał na 
niebie. W tego typu układach podwój-
nych, materia z gwiazdy towarzysza jest 
wyrywana i ściągana w kierunku czarnej 
dziury. Zanim jednak materia ostatecznie 
spadnie na czarną dziurę, tworzy wokół 
niej wirujący dysk, w którym wytraca swój 
moment pędu. W dysku i wokół niego 
panuje bardzo wysoka temperatura, co 
powoduje, że jasno świeci w zakresie 
optycznym, ultrafioletowym i rentge-
nowskim.

Układ V404 Cygni był spokojny od 
1989 r. Pierwsze sygnały o wznowionej 
aktywności zostały odebrane przez 

V404 Cygni budzi się po 26 latach

instrument Burst Alert Telescope zamon-
towany na pokładzie satelity Swift, który 
zarejestrował nagłe pojaśnienie w zakre-
sie promieniowania gamma. 

Zachowanie obiektu było bardzo wy-
jątkowe, pojawiały się w nim jasne rozbły-
ski, które trwały krócej niż godzinę. Takie 
zachowanie jest nietypowe dla układów 
podwójnych z czarną dziurą. W chwili roz-
błysków V404 Cygni było najjaśniejszym 
obiektem na niebie w zakresie rentge-
nowskim. Zwykle jest to mgławica Krab, 
ale V404 Cygni w momencie rozbłysku 
był aż 50 razy jaśniejszy. 

Na ilustracji: wizja artystyczna układu 
podwójnego czarnej dziury i gwiazdy 
towarzysza. Źródło: ESA/ATG medialab
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Rozwiązanie tego impasu przycho-
dzi z dość niespodziewanej strony. 
W procesie neutronizacji powstaje ol-
brzymia ilość neutrin. W normalnych 
warunkach praktycznie nie oddziału-
ją one z materią, ale w ekstremalnej 
sytuacji, która jest opisana powyżej, 
są świetnym przekaźnikiem energii. 
Pomiędzy jądrem a falą uderzeniową 
utworzyło się coś na kształt atmosfe-
ry. Na skutek niestabilności pojawia 
się tam konwekcja, czyli dochodzi 
do mieszania się materii. W warstwie 
konwektywnej bardzo efektywnie gro-
madzi się energia przynoszona przez 
neutrina z gorącego jądra. Proces ten 
musi zachodzić bardzo szybko, bo ją-
dro błyskawicznie stygnie i produkcja 
neutrin drastycznie spada. Dodatkowo, 
materia znajdująca się powyżej zatrzy-
manej fali uderzeniowej bardzo szybko 
zaczyna opadać na protogwiazdę neu-
tronową. Możliwe są teraz trzy scena-
riusze:

1. Jeżeli w ciągu ok. 0,2 s w war-
stwie konwektywnej zostanie zgro-
madzone dość energii, by odrzucić 
zewnętrzne warstwy materii, odbywa 
się to bardzo gwałtownie. Dochodzi 
do wybuchu supernowej typu II (lub 
którejś z jej odmian: Ib, Ic, ale nie Ia). 
Z masywnej gwiazdy pozostanie tylko 
ok. 1,3 masy Słońca w postaci gwiazdy 
neutronowej. Czarnej dziury nie ma.

2. Co się jednak stanie, gdy zebranie 
potrzebnej energii w warstwie konwek-
tywnej będzie trwało na przykład aż 
1 s? To się może zdarzyć, bo od mo-
mentu zatrzymania fali uderzeniowej 
materia spada na neutronowe jądro 

bardzo szybko. W ciągu sekundy masa 
protogwiazdy jest w stanie wzrosnąć 
o znaczną część masy Słońca lub nawet 
jej parokrotność. Otoczka stanie się 
o tę ilość materii lżejsza, a to oznacza, 
że i w warstwie konwektywnej zosta-
nie zebrane mniej energii potrzebnej 
do jej odrzucenia. Efektem jest bardzo 
słaby wybuch supernowej. Zewnętrz-
ne warstwy gwiazdy, które nie zdąży-
ły spaść na jądro, zostaną odrzucone, 
ale ich energia kinetyczna będzie niż-
sza niż w przypadku silnego wybuchu. 
Ponadto, ze względu na dużą masę 
jądra, część materii nie zdoła opuścić 
pola grawitacyjnego protogwiazdy 
neutronowej i po chwili na nią opadnie. 
Będzie to skutkować dalszym wzro-
stem masy jądra. Jeśli przekroczy ono 
maksymalną masę, jaką może mieć 
gwiazda neutronowa (ok. 2–3 mas 
Słońca), to nawet siły jądrowe i dege-
neracja neutronów nie będą w stanie 
przeciwdziałać grawitacyjnemu za-

padaniu się gwiazdy. 
Staje się ona czarną 
dziurą. Taki wybuch 
supernowej, o bardzo 
małej energii, gdzie 
większość materii nie 
wydostała się z pola 
przyciągania jądra, 
nazywamy słabą su-
pernową (ang. faint 
supernova).

3. Jeżeli czas po-
trzebny na zgroma-
dzenie energii w war-
stwie konwektywnej 
jest dłuższy niż ok. 
1 s, to rozpraszanie 
energii staje się szyb-
sze niż tempo jej do-
starczania przez neu-
trina i nigdy nie zbie-

rze się jej dostatecznie dużo, by odrzu-
cić otoczkę. Cała masa spadnie na jądro 
i otrzymamy czarną dziurę o masie 
rzędu kilku lub kilkunastu mas Słońca. 
Jest to tak zwana nieudana superno-
wa (ang. failed supernova). Do wybu-
chu doszło, ale my tego nie widzimy. 
Tak prawdopodobnie powstają najcięż-
sze gwiazdowe czarne dziury. 

Co decyduje o czasie zbierania 
energii z neutrin w warstwie konwek-
tywnej, czyli o wyborze jednej z trzech 
dróg supernowej? Na pewno zależy 
to od masy zgromadzonej w otoczce, 
od jej składu chemicznego i od masy 
jądra. Jednak najuczciwsza odpowiedź 
brzmi: nie wiadomo. Dlatego jest to 
taki ciekawy temat do badań.

Teoretycznie są jeszcze inne dro-
gi do powstania gwiazdowej czarnej 
dziury. Na przykład możliwy jest 
bezpośredni kolaps żelaznego jądra 
wprost do czarnej dziury, z pominię-
ciem stadium protogwiazdy neutrono-
wej i bez supernowej (nawet nieuda-
nej). Taki scenariusz (nr 4 w naszej 
rachubie) dotyczy najczęściej bardzo 
masywnych gwiazd o małej meta-
liczności, czyli małej zawartości pier-
wiastków cięższych od helu. Wówczas 
masa jądra jest na tyle duża, że ani 
temperatura, ani degeneracja neutro-
nów nie są w stanie pokonać grawi-
tacji. Od razu powstaje czarna dziura. 
A ponieważ nie ma ona powierzchni, 
więc nie ma możliwości odbicia za-
padającej się otoczki od jądra. Cała 
materia gwiazdy wpada do czarnej 
dziury i, nawet jeśli podczas ewolucji 
dochodziło do jej utraty, otrzymujemy 
bardzo masywną czarną dziurę (kil-
kadziesiąt mas Słońca). Dotychczas 
takich nie zaobserwowano, dlatego 
wciąż uważamy ten scenariusz za hi-
potetyczny.

Rys. 3. Rozkład mas obiektów zwartych w rentgenowskich ukła-
dach podwójnych:
a) wynik obserwacji, b) wynik symulacji komputerowych

Rys. 4. Masa pozostałości po gwieździe, która rozpoczęła spalanie wodoru z daną masą. Efekt 
modeli komputerowych, w których przyjęto skład chemiczny Słońca, typowy dla dysku Galaktyki
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Sugeruje się też, że czarna dziu-
ra może powstać z połączenia dwóch 
gwiazd neutronowych. Jeśli krążą blisko 
siebie, to taki układ traci energię przez 
emisję fal grawitacyjnych, zacieśniając 
się coraz bardziej. W końcu gwiazdy 
zlewają się w jeden obiekt. Jeśli jego 
masa przekroczy górną granicę dostęp-
ną dla gwiazd neutronowych, to powsta-
je czarna dziura. Jednak pojedynczą 
czarną dziurę trudno jest zaobserwować. 
Sugeruje się, że można to zrobić przy 
pomocy soczewkowania grawitacyjne-
go, ale do tej pory nikt tego nie dokonał.

Ważny test
Istnieje świetny sprawdzian opisa-

nego mechanizmu powstawania czar-
nych dziur z masywnych gwiazd w wy-
niku wybuchów supernowych. Jest nim 
przerwa w rozkładzie mas obiektów 
zwartych pomiędzy 2 a 5 masami 
Słońca. Nie obserwujemy ani gwiazd 
neutronowych cięższych od ok. 2 M

¤
, 

ani czarnych dziur lżejszych od około 
5 M

¤
 (rys. 3a). Są sugestie teoretycz-

ne, że gwiazdy neutronowe mogą osią-
gać nawet 3 M

¤
, gdy będą dość szyb-

ko rotować, a niektóre wyznaczenia 
mas obserwowanych czarnych dziur 
mają zakres błędu pomiarowego się-
gający 4 M

¤
, ale nawet potwierdzenie 

tych wartości nie rozwiąże problemu. 
Przerwa w rozkładzie mas i tak bę-
dzie istniała. Jest to bardzo zagadkowe 
i sprzeczne z intuicją. Rozkład mas 
początkowych gwiazd jest rozkła-
dem ciągłym. Trudno się spodziewać, 
że gwiazdy, które nieznacznie różnią 
się masą początkową, będą miały tak 
znacząco różne końcowe stadia swojej 
ewolucji. Jednak trojaki mechanizm 
naszkicowany powyżej wyjaśnia to 
w sposób zadowalający. Jeżeli rzeczy-
wiście to milisekundy decydują o losie 
gwiazdy, powstawanie przerwy w roz-
kładzie mas obiektów zwartych jest 
nieuniknione. Zostało to potwierdzone 
symulacjami numerycznymi. Możemy 
mieć albo silny wybuch i gwiazdę neu-
tronową o masie ok 1,3 masy Słońca, 
albo praktyczny brak wybuchu i czar-
ną dziurę o masie większej niż 5 mas 
Słońca (rys. 3b). (Uważny Czytelnik 
spostrzegł zapewne, że na obu czę-
ściach rys. 3 można znaleźć gwiaz-
dy neutronowe cięższe niż 2 M

¤
. Są 

one jednak wynikiem transferu masy 
w układach podwójnych).

Podobieństwo obu części rysun-
ku 3 pozwala mieć nadzieję, że nasze 

modele są zasadniczo poprawne. Jeśli 
tak, to możemy również wierzyć od-
powiedzi, którą dają na fundamentalne 
pytanie: jak kończy gwiazda, która za-
czyna ewolucję z daną masą. Skądinąd 
wiemy, że jeśli masa początkowa jest 
mniejsza od 8 M

¤
, to efektem końco-

wym jest biały karzeł. Co pozostaje 
z gwiazd bardziej masywnych, poka-
zuje rys. 4. Prześledźmy go uważnie, 
od lewej do prawej. Przez MZAMS ozna-
czymy masę gwiazdy w momencie, 
gdy rozpoczyna spalanie wodoru, czyli 
znajduje się na ciągu głównym wieku 
zerowego (Zero Age Main Sequence):

8 M
¤

 < MZAMS < 22 M
¤

 – Realizu-
je się scenariusz 1(czas gromadzenia 
energii ~0,2 s, efekt: zwykła superno-
wa i gwiazda neutronowa).

22 M
¤

 < MZAMS < 32 M
¤

 – Otoczka 
jest coraz cięższa i realizuje się scena-
riusz 3 (czas gromadzenia energii >1 s, 
efekt: nieudana supernowa, cała gwiaz-
da zapada się w czarną dziurę).

32 M
¤

 < MZAMS < 90 M
¤

 – Realizu-
je się scenariusz 2 (czas gromadzenia 
energii ~1 s, efekt: słaba supernowa 
i czarna dziura). Masywne gwiazdy 
tworzą coraz cięższe jądra, ale z drugiej 
strony coraz więcej masy tracą w wie-
trze gwiazdowym podczas swojego ży-
cia. W momencie wybuchu dostajemy 
coraz mniejsze otoczki. Energia gro-
madząca się w warstwie konwektyw-
nej w pierwszej sekundzie znów staje 
się wystarczająca do ich odrzucenia. 

90 M
¤

 < MZAMS – Znów realizu-
je się scenariusz 3 (czas gromadzenia 
energii >1 s, efekt: nieudana superno-
wa i czarna dziura). Gwiazda ewoluuje 
tak szybko, że nawet mimo silnego 
wiatru gwiazdowego nie zdąży pozbyć 
się otoczki, która w chwili utworzenia 
się żelaznego jądra jest zbyt masywna.

Przy mniejszej metaliczności:
gdzieś powyżej 40 M

¤
 < MZAMS 

– Może realizować się scenariusz 4 – 
bezpośredni kolaps. Żelazne jądro bar-
dzo szybko osiąga masę większą niż 
3 M

¤
 i od razu staje się czarną dziurą. 

Nie ma odbicia, więc nie ma również 
supernowej i cała materia gwiazdy 
tworzy masywną czarną dziurę. 

Warto jeszcze zauważyć, że również 
model pokazany na rys. 4 wskazuje na 
istnienie luki w rozkładzie mas obiek-
tów zwartych. Dla żadnej masy po-
czątkowej nie dostajemy pozostałości 
w zakresie 2–5,5 M

¤
. 

Oczywiste jest, że przedstawiony 
model posiada wiele niepewności i wy-

Grzegorz Wiktorowicz jest doktoran-
tem w Obserwatorium Astronomicz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego. 
Specjalizuje się w badaniu gwiazd 
podwójnych. Lubi popularyzować 
astronomię. Ostatnio odpowiada 
za rozwój projektu Universe@home, 
do udziału w którym wkrótce zapro-
si P.T. Czytelników „Uranii”. Umożliwi 
on każdemu chętnemu włączenie 
się w przeprowadzanie symulacji 
astronomicznych przy pomocy wła-
snego komputera.

maga dalszych badań, a wszystkie po-
dane wartości są jedynie orientacyjne. 
Supernowe są bardzo trudne zarówno 
w obserwowaniu, jak i w symulowa-
niu. Ich wybuchy zachodzą w bardzo 
krótkim czasie. Dodatkowo, mimo 
bardzo dużych rozmiarów, jakie mają 
gwiazdy przed wybuchem, krytyczne 
znaczenie mają zjawiska zachodzą-
ce w skali atomowej. Do tego trzeba 
brać pod uwagę trzy wymiary w prze-
strzeni, bo wybuch zazwyczaj nie jest 
symetryczny. Badanie supernowych 
wydaje się jednak niezbędnym eta-
pem na drodze do zrozumienia genezy 
czarnych dziur. A ta wiedza pomoże 
nam zrozumieć m.in. podwójne układy 
rentgenowskie i ich ewolucję. A może 
trzeba spojrzeć z innej strony i naj-
pierw zrozumieć zjawiska zachodzące 
w tych układach, a dopiero z tej wiedzy 
wnioskować na temat ich nietypowych 
składników? Warto na pewno włożyć 
w to trochę wysiłku, bo czarne dziury 
i układy rentgenowskie to wspaniałe 
laboratorium fizyki. Dostarczają zja-
wisk i warunków, o których nie mamy 
co marzyć tutaj na Ziemi i doskonale 
nadają się do badania współczesnych 
problemów naukowych, takich jak te 
związane z ogólną teorią względno-
ści. Pozostaje nam liczyć na to, że kie-
dyś uda się nam poznać i tę tajemnicę 
Wszechświata.

■
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Najlepsza jak dotąd mozaika zdjęć dostarczonych przez Nowe Horyzonty ukazująca Plutona 
w fałszywych barwach w celu uwypuklenia zróżnicowanej struktury jego powierzchni

Tegoroczne lato to nie tylko 
okres wypoczynku i upalnej 
pogody w Polsce. Upalna 
i gorąca atmosfera od kilku-

nastu tygodni panuje zapewne w cen-
trum kontroli misji sondy New Hori-
zons w Johns Hopkins University Ap-
plied Physics Laboratory w Maryland, 
dokąd przez cały czas z prędkością 
internetu sprzed 20 lat spływają dane 
z okolic do niedawna najdalszej plane-
ty Układu Słonecznego Plutona.

Ten niewielki glob oddalony od na-
szej planety o 5 mld km spowity był 
przez niemal 100 lat gęstą mgłą ta-
jemnic. Wydawało się, że sonda, 
wystrzelona z przylądka Canaveral 
na Florydzie 19 stycznia 2006 r. roz-
wieje wszelkie wątpliwości, a wyni-
ki pomiarów i zdjęcia odpowiedzą na 
wszelkie pytania dotyczące tego odle-
głego globu. 14 lipca 2015 r., w kolejną 
rocznicę zburzenia paryskiej Bastylii 
ta półtonowa sonda w kształcie grania-
stosłupa z ogromną prędkością zbliżyła 
się do Plutona na odległość niespełna 
12 tys. km, burząc nasze dotychcza-
sowe wyobrażenie o tym niezwykłym 
ciele niebieskim. 

Pluton został odkryty 18 lutego 
1930 r. przez amerykańskiego astrono-
ma Clyde’a Tombaugha, w Lowell Ob-
servatory w Arizonie na zdjęciach zro-
bionych od 23 do 29 stycznia. Nowo 
odkrytą planetę nazwano od rzymskie-
go boga Plutona, a oznaczono go sym-
bolem stworzonym z liter P i L na cześć 
Percivala Lowella, który wyznaczył 
dwa możliwe położenia tego obiektu, 
obserwując ruch Neptuna. Pomysło-
dawczynią nazwy była 11-letnia Vene-

Pluton odkrywa 
i ujawnia swoje 
tajemnice

tia Burney. 24 sierpnia 2006 roku (za-
ledwie kilka miesięcy po wystrzeleniu 
sondy New Horizons) Międzynarodo-
wa Unia Astronomiczna, zdegradowała 
Plutona do statusu planety karłowatej. 

Przelot sondy był wyczekiwany 
od wielu miesięcy. Ta najszybsza sonda 
kosmiczna w historii ludzkości mknęła 
przez Układ Słoneczny z prędkością 

ponad 22 km/s. Ze szczegółami relacje 
ze zbliżania i przelotu sondy w pobli-
żu Plutona przekazywały wszystkie 
media elektroniczne i pisane na świe-
cie. Ogromną rolę tym razem odegrały 
przekaźniki społecznościowe, w któ-
rych co chwila pojawiały nowe zdjęcia 
i informacje publikowane na bieżąco 
na stronach internetowych NASA. 
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Podświetlona przez Słońce atmosfera Plutona sfotografowana 
z pokładu sondy New Horizons

Niezwykłą popularnością cieszył się 
kanał na YouTube „Pluton w Minutę”, 
którego 29 odcinków obejrzało ponad 
ćwierć miliona widzów. W prowizo-
rycznym studio zaaranżowanym na ko-
rytarzu obok wejścia do centrum kon-
troli misji przekazywano wieści z odle-
głego kosmicznego globu.

Dzisiaj trudno w krótkiej notatce 
przedstawić wszystkie odkrycia oraz 
pytania i wątpliwości, które od kilku 
tygodni do czerwoności rozgrzewają 
naukowy świat. Skupimy się zatem na 
najważniejszych faktach, pytaniach, 
ustaleniach i przypuszczeniach.

Największymi odkryciami misji 
i jednocześnie największym zaskocze-
niem dla badaczy, którymi kieruje Alan 
Stern z Southwest Research Institute 
w Boulder (stan Kolorado), było od-
krycie aktywności geologicznej na po-
wierzchni Plutona oraz rozległej azo-
towej atmosfery spowijającej planetę 
karłowatą. Jeszcze kilkanaście tygodni 
temu Plutona traktowano jak wymarłe, 
nieaktywne gruzowisko na obrzeżach 
Układu Słonecznego. 

Tymczasem okazało się, że góry 
i doliny na powierzchni Plutona są 
tworami młodymi, nie mającymi wię-
cej niż 100 mln lat. Wysokość gór sięga 
niekiedy 4 km. Na powierzchni zaob-
serwowano przemieszczające się mło-
de formacje lodowcowe oraz skutki ich 
oddziaływania z najbliższym otocze-
niem. 

Powierzchnia Plutona jest bardzo 
zróżnicowana. Odkryto m.in., ogrom-
ne obszary podobne do zamarzniętych 
mórz, które podzielone są na potężne 
kry (ten obszar nazwano Niziną Sputni-
ka). Znaleziono twory podobne do wul-
kanów, które jeszcze niedawno mogły 
być aktywne. Według badaczy jasne 
twory obserwowane na powierzchni 
Plutona to młode formacje gwałtow-
nie zmieniające się i oddziaływujące 
na otoczenie. Te ciemniejsze mogą być 
dużo starsze, a ich wiek szacuje się na 
ok. miliard lat. 

Dzisiaj podstawowym pytaniem jest 
to, skąd bierze się energia, która po-
woduje obserwowaną aktywność geo-
logiczną. Pluton nie jest bowiem roz-
grzewany przez grawitacyjne oddziały-
wanie z innymi obiektami Układu Sło-
necznego. Zdaniem badaczy, za częste 
i szybkie zmiany na powierzchni pla-
nety karłowatej muszą odpowiadać 
procesy związane z wewnętrzną dy-
namiką tego ciała niebieskiego. Jakie 

to procesy? Obecnie 
nie znamy ich natu-
ry, a na pełne wyniki 
obserwacji będziemy 
musieli poczekać ko-
lejnych kilkanaście 
miesięcy. 

Fascynacji odkry-
ciami i setkami no-
wych pytań pojawia-
jących się codziennie 
nie kryje zastępca 
administratora NASA 
John Grünsfeld, który 
na jednym z kilkuna-
stu spotkań z dzien-
nikarzami mówił 
o ogromnej różno-
rodności tego ciała kosmicznego. — To 
jest ekscytująca i ekstremalnie różno-
rodna planetka. Nikt z nas się tego nie 
spodziewał, co odkryliśmy. To napraw-
dę niewiarygodne! — mówił emocjo-
nalnie dziennikarzom zgromadzonym 
w centrum dowodzenia misją. 

Internet i fora społecznościowe 
pełne są zdjęć i obrazów Plutona. 
Do popkultury przeszedł już obraz 
potężnej formacji w kształcie serca 
na powierzchni Plutona nazwanej Re-
gionem Tomnbaugha (przez amery-
kańskie media nazywanym popularnie 
walentynkowym sercem), składającej 
się najprawdopodobniej w większości 
z azotowego lodu. 

Dzięki misji zmierzono dokładnie 
średnice planety karłowej. Wynosi ona 
2370 km (średnica naszego Księżyca 
wynosi 3476 km), jest więc większa 
o 80 km niż wcześniej sądzono. Ozna-
cza to też, że Pluton ma mniejszą gę-
stość, niż przypuszczano wcześniej. 

Wstępnie dzięki danym przesłanym 
na Ziemię zbadano trzy księżyce: Cha-
rona, Nix i Hydrę. Na zdjęcia kolej-
nych dwóch (Styx i Cerber) będziemy 
musieli poczekać do października, kie-
dy to zostaną przesłane kolejne pakiety 
danych. 

Tymczasem największym zaskocze-
niem okazała się atmosfera Plutona. 
— Gdy zobaczyłem pierwsze zdjęcie 
Plutona z atmosferą sięgającą ponad 
130 km, dosłownie szczęka mi opadła 
— mówił Alan Stern, kierownik na-
ukowy misji. Obecnie już wiemy, że 
za Plutonem jego atmosfera rozciąga 
się w kształcie warkocza wywiewane-
go przez wiatr słoneczny na odległości 
co najmniej 1800 km. Jest na tyle gęsta, 
że pojawiające się w niej wiatry mogą 

kształtować morfologię tego niewiel-
kiego kosmicznego ciała na obrzeżach 
Układu Słonecznego. 

Kilka dni temu opublikowano 
pierwsze prace dotyczące możliwo-
ści pochodzenia plutonowej atmosfe-
ry. Młoda badaczka dr Kelsi Singer, 
członek zespołu misji New Horizons 
z Southwest Research Institute w Bo-
ulder (stan Kolorado) rozważała róż-
ne możliwości dotyczące utrzymania 
przez to niezbyt masywne ciało tak 
rozległej atmosfery. — Każdej godzi-
ny setki ton azotu ucieka bezpowrot-
nie w przestrzeń kosmiczną, ale jej 
skład jest stale uzupełniany — pisała 
dr Singer. Rozważano m.in. możli-
wość dostarczania azotu przez częste 
upadki komet. Jednak tę hipotezę od-
rzucono. W publikacji, która ukazała 
się tuż po przelocie sondy w pobliżu 
Plutona, wysunięto przypuszczenie, że 
azot pochodzi z lodowego rezerwuaru 
we wnętrzu Plutona, a na powierzchnię 
może być dostarczany przez aktywne 
wulkany i gejzery. Teraz będą prowa-
dzone kolejne badania, by sprawdzić 
tempo jego uwalniania i zasilania at-
mosfery. 

Sonda mknie już przez Pas Kuipera, 
czyli obszar asteroidów, komet i drob-
niejszych okruchów skalnych. Tymcza-
sem kolejne przesyłane na Ziemię bajty 
danych zarejestrowanych w pobliżu 
Plutona rodzą następne pytania i wąt-
pliwości, z drugiej zaś strony fascyna-
cję członków misji New Horizons oraz 
badaczy z całego świata. Ich analiza 
potrwa zapewne latami, a o ich pierw-
szych wynikach będziemy informować 
na bieżąco w najbliższych numerach 
„Uranii – Postępy Astronomii”. 

Robert Szaj
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Z okazji historycznej misji New Horizons, która 14 lipca dotarła do Plutona, postanowiłem wykonać parę zdjęć przedstawiających ruch tej planety 
w czasie jej pionierskich badań astronautycznych. Co ciekawe, teleskop, który został obecnie użyty, zbudowałem 16 lat temu z myślą o sfotogra-
fowaniu właśnie Plutona. W czasach fotografii analogowej nie było to takie oczywiste. 25-minutowe ekspozycje, świetne warunki meteo i ręcznie 
prowadzony astrograf (!) wystarczyły, by utrwalić obraz planety na kliszy (fotografie te publikowane były w „Uranii–PA” nr 6 z 2000 r.). Obecnie, przy 
wsparciu elektroniki odległy Pluton nie jest już takim problemem. Obecność Księżyca w fazie 3 doby przed II kwadrą (5 lipca, fot. 1) czy zamglenia 
powietrza (17 lipca, fot 2) nie utrudniły rejestracji małego, odległego o 4,8 mld km globu. (Moje perypetie związane z obserwacjami wizualnymi 
Plutona zostały opisane w „Uranii–PA” nr 6 z 1998 r.). Parametry: reflektor Newtona 205/907 z korektorem MPCC + N.D300, w ognisku głównym 
teleskopu. ISO 1600. Fot. 1 – 2015.07.05, godz. 23.26–23.49 CWE. Eksp. 3×120 s, 3×180 s. Fot. 2 – 2015.07.17, godz. 22.36–22.59 CWE. Eksp. 
4×120 s, 1×180 s. Pozycja Plutona oznaczona strzałkami. Mariusz Świętnicki
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Ciekawe strony internetowe…

Pluton (wreszcie) z bliska
Sukces misji New Horizons związany z przelotem przez układ 
Urana, a przede wszystkim ze zbliżeniem do Charona i samego 
Plutona, nie pozostawił mi tym razem zbyt dużego pola wyboru. 
Aby przekazać na Ziemię zebrane dane, New Horizons potrzebu-
ją około 16 miesięcy — transmisja danych obecnie już z odległo-
ści powyżej 32 j.a. jest bardzo powolna (około 2 kb/s). Do końca 
bieżącego roku mają być przesłane pierwsz, przeglądowe dane, 
natomiast do końca przyszłego mają dotrzeć do nas wszystkie 
dane zebrane w czasie przelotu w pobliżu Plutona. Warto więc 
będzie wracać do proponowanych dziś adresów.

Aby uporządkować swoją wiedzę na temat Plutona, proponuję 
zacząć od Wikipedii. Pod adresem https://en.wikipedia.org/wiki/
Pluto znajdziemy obszerny i całkiem sensowny materiał związany 
z Plutonem i jego układem (aktualizowany na bieżąco). Jest to 
angielska wersja językowa, ale np. wersja niemiecka czy francuska 
zawierają znacznie więcej informacji na temat księżyców Plutona. 
Równie bogata jest wersja rosyjska. Wszystkie należą do grupy 
najlepszych artykułów Wikipedii (należy do nich np. tylko 0,1% 
wszystkich dostępnych artykułów w angielskiej wersji językowej). 
Niezależnie warto zajrzeć na bardziej „oficjalną” stronę http://
solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Pluto. Ale to 
nie te strony będą dziś najważniejsze.

Bezpośredni związek z misją New Horizons mają dwa adresy:
https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/
index.html, oraz http://pluto.jhuapl.edu/. Obydwa odsyłają do 
obserwacji przeprowadzonych z pokładu sondy, w tym zebranych 
w trakcie przelotu w pobliżu Plutona jak i jego największego 
księżyca, Charona. Pierwsza jest oficjalną stroną NASA, druga 
jest związana z Applied Physics Laboratory Uniwersytetu Johna 
Hopkinsa (JHUAPL), konstruktorem i operatorem misji. Obydwa 
portale pozwalają na dostęp do bardzo różnorodnych materiałów 
poczynając od zdjęć Plutona i „okolic” wraz z komentarzami, opi-
su misji New Horizons jak i licznych materiałów multimedialnych 
m.in. z pełnymi sprawozdaniami z konferencji prasowych, w trak-
cie których zostały udostępnione pierwsze dane z przelotu przez 
system Plutona. Inne łącze odsyła do YouTube, gdzie można np. 
obejrzeć jednominutowe filmiki odnoszące się do konkretnych 
zagadnień. YouTube to tylko jedno z mediów społecznościowych, 
misja New Horizons jest obecna również na Facebooku czy Twit-
terze. Jak zwykle proponuję samodzielny spacer po zakamarkach 
wspomnianych portali.

Obszerne komentarze dotyczące planet karłowatych, w tym 
również ostatnich obserwacji New Horizons można znaleźć na 
specjalnym portalu Nature http://www.nature.com/news/plu-
to-1.16928. Artykuły dostępne są także dla osób nie będących 
prenumeratorami czasopisma. Niestety, niektóre powtarzające się 
łącza, takie jak „Nitrogen glaciers flow on Pluto” czy „Mystery 
haze appears above Ceres’ bright spots” czasem zawierają błąd 
(przynajmniej jest tak w czasie pisania tej notki) — człon „www.
nature.com/news/” występuje w adresie dwukrotnie. Efektem 
jest komunikat „404 — Resource not found”. Ale po przebrnię-
ciu przez te w sumie niewielkie trudności docieramy do naprawdę 
ciekawych artykułów.

Roman Schreiber
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Udana misja Rosetty

Droga  
do komety

Krzysztof Ziołkowski

Gdy w latach sześćdziesiątych minionego stulecia pokazywaliśmy — razem z Grzegorzem Sitarskim 
— sędziwym badaczom ruchów komet Michałowi Kamieńskiemu i Felicjanowi Kępińskiemu wyniki 
pierwszych komputerowych obliczeń orbit komet 14P/Wolfa i 22P/Kopffa, nasi nauczyciele nie chcieli 
uwierzyć, że elektroniczne maszyny matematyczne (jak wtedy mówiło się o komputerach), oczywiś-
cie uprzednio odpowiednio przez nas zaprogramowane, są w stanie w ciągu zaledwie kilku godzin 
bezbłędnie powtórzyć ich ręczne rachunki, którym poświęcili miesiące, a nawet lata żmudnej pracy, 
wykonywanej w najlepszym razie za pomocą mechanicznych (na korbkę) arytmometrów. Ich pełne 
niedowierzania i zdziwienia twarze stanęły mi przed oczyma, gdy słuchałem radiowych relacji i oglą-
dałem transmisje telewizyjne wydarzeń związanych z lądowaniem na powierzchni jądra komety 67P/
Churyumova-Gerasimenki, odłączonego od sondy kosmicznej Rosetta próbnika Philae, w dniu 12 
listopada 2014 roku. Przeżywałem chyba wtedy podobne emocje i doznałem równie wielkiego zdu-
mienia, jak moi nauczyciele pół wieku temu. Postanowiłem więc w miarę szczegółowo opisać cały 
dotychczasowy przebieg tej niezwykłej i pełnej sukcesów misji kosmicznej.

Europejska Agencja Kosmiczna ESA 
chlubiąca się doświadczeniem, jakie 
przyniósł jej pełen sukcesów lot sondy 
Giotto do komety Halleya w 1986 r., 
uznała badanie małych ciał Układu Sło-
necznego za jeden z priorytetów swej 
działalności naukowej w pierwszych 
dziesięcioleciach XXI wieku. Wyrazem 
tego jest misja kosmiczna Rosetta, któ-
ra doprowadziła m.in. do umieszczenia 
na powierzchni jądra komety przyrzą-
dów pomiarowych mających umoż-
liwić wzbogacenie wiedzy o materii 
kometarnej i procesach ją przetwarzają-
cych. Jest to ogromne międzynarodowe 
przedsięwzięcie, w którym uczestniczą, 
oprócz wszystkich krajów europejskich 
należących do ESA, także Australia, 
Kanada, Rosja i Stany Zjednoczone. 
Misja zawdzięcza nazwę, znajdujące-
mu się dziś w British Museum w Lon-
dynie, słynnemu kamieniowi z Rosetty. 

Jest to bazaltowa płyta o wadze 762 kg, 
znaleziona przez żołnierzy francuskich 
w 1799 r. koło miejscowości Rosetta na 
wyspie Philae w delcie Nilu w Egipcie, 
na której oprócz hieroglifów był wyry-
ty tekst w języku greckim. Pozwoliło 
to na odczytanie pisma hieroglificzne-
go, czego pierwszy dokonał francuski 
egiptolog Jean-François Champollion 
w 1822 r. Podobnie jak kamień z Ro-
setty stał się kluczem do poznania cy-
wilizacji starożytnego Egiptu, tak i mi-
sja kosmiczna Rosetta stwarza szansę 
uchylenia rąbka tajemnic narodzin 
Układu Słonecznego.

Początkowe plany
Pierwotnym celem sondy Rosetta 

miała być kometa 46P/Wirtanen. Zo-
stała ona odkryta 17 stycznia 1948 r. 
przez amerykańskiego astronoma Carla 
A. Wirtanena w Obserwatorium Licka 

w Kalifornii (USA) jako obiekt okrą-
żający Słońce po orbicie eliptycznej co 
6,7 roku. W wyniku zbliżeń do Jowisza 
w latach 1972 (na odległość 0,28 j.a.) 
i 1984 (na odległość 0,47 j.a.) okres ten 
zmniejszył się do 5,5 roku i obecnie 
kometa przybliża się do Słońca na od-
ległość niemal taką samą, w jakiej Zie-
mia krąży wokół niego i oddala do od-
ległości porównywalnej z odległością 
Jowisza od Słońca; jest więc typową 
tzw. kometą jowiszową. W grudniu 
2018 r. przeleci koło Ziemi w odle-
głości zaledwie 0,08 j.a., co umożliwi 
zapewne jej dostrzeżenie nawet gołym 
okiem. Ocenia się, że kometa Wirta-
nena ma stosunkowo niewielkie jądro 
o rozmiarach rzędu 1 km, na którego 
powierzchni obszary aktywne zajmują 
nie więcej niż 25%; okres jego rotacji 
wynosi prawdopodobnie około 6 go-
dzin.
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Start sondy Rosetta miał nastąpić 
w styczniu 2003 r., a jej lot do komety 
Wirtanena trwać prawie 9 lat; lądowa-
nie próbnika na jej jądrze planowano 
w lipcu 2012 r. Oczekiwano, że po 
drodze sonda zbliży się do dwóch 
planetoid: (4979) Otawara w lipcu 
2006 r. i (140) Siwa w lipcu 2008 r., 
co dawało okazję lepszego poznania 
ciekawych obiektów pasa głównego 
planetoid [pierwotnie brane były rów-
nież pod uwagę przeloty koło planetoid 
(2530) Shipka, (2703) Rodari i (3840) 
Mimistrobell] Przypuszcza się, że Ota-
wara, odkryta w 1949 roku przez K. Re-
inmutha, jest niewielkim (3–4 km) 
odłamkiem bazaltowym jakiegoś więk-
szego obiektu (czyli planetoidą typu V, 
co może sugerować jej przynależność 
do tzw. westoidów), zaś Siwa, odkry-
ta w 1874 r. przez J. Palisę, jest bogatą 
w węgiel planetoidą typu C o rozmia-
rach około 110 km. Ale kilka tygodni 
przed planowanym wystrzeleniem Ro-
setty wszystkie te plany zniweczyła ka-
tastrofa nowego modelu rakiety Aria-
ne 5 (podczas startu dla umieszczenia 
na orbicie okołoziemskiej dwóch sate-
litów telekomunikacyjnych), takiej sa-
mej, jaka miała wynieść w przestrzeń 
kosmiczną sondę kometarną. Ponieważ 
nie zdołano szybko ustalić przyczyn 
katastrofy, więc start Rosetty został 
wstrzymany, aby nie ryzykować — nie 
dającego się przecież wykluczyć — 
zniszczenia również i sondy. Była to 
bardzo trudna do podjęcia i brzemienna 
w skutki decyzja. Okazało się bowiem, 
że przesunięcie terminu startu wyklu-
czyło w praktyce osiągnięcie komety 
Wirtanena. Trzeba więc było poszukać 
nowego celu misji Rosetta.

Nowy cel misji
Żmudne analizy ruchów komet krót-

kookresowych pokazały, że optymal-
nym celem przesuniętej w czasie misji 
Rosetta, przy założeniu, że start sondy 
mógłby nastąpić na początku 2004 r., 
jest kometa 67P/Churyumov-Gerasi-
menko. Została ona po raz pierwszy 
dostrzeżona przez ukraińskiego astro-
noma Klima Churyumova z Uniwersy-
tetu w Kijowie na zdjęciu wykonanym 
przez Swietłanę Gerasimenko z Insty-
tutu Astrofizyki w Duszanbe w Tadży-
kistanie 11 września 1969 roku w Ob-
serwatorium Astronomicznym w Ałma 
Acie w celu obserwacji innej, znanej 
już komety. Nowo odkryta kometa mo-
gła stać się widoczna z Ziemi dzięki 

zmianom orbity spowodowanym jej 
bliskimi przelotami koło Jowisza w la-
tach 1840 i 1959, które doprowadziły 
do zmniejszenia odległości peryhe-
lium z pierwotnych 4,0 j.a. do wartości 
1,3 j.a. Obecnie kometa Churyumova-
-Gerasimenki okrąża Słońce co 6,4 
roku po orbicie o mimośrodzie 0,6 po-
łożonej w płaszczyźnie nachylonej do 
płaszczyzny ruchu Ziemi pod kątem 
7,0º. Zbliża się do Słońca na odległość 
nieco przewyższającą odległość od nie-
go Ziemi i oddala do odległości 5,7 j.a., 
czyli trochę większej niż średni pro-
mień orbity Jowisza.

Nowy cel misji Rosetta różni od ko-
mety Wirtanena przede wszystkim 
wielkość jądra. Jest ono prawdopodob-
nie trzykrotnie większe (rozmiary osza-
cowano na 3×5 km), a więc ma także 
zapewne większą masę, co może oka-
zać się istotne przy projektowanym lą-
dowaniu na jego powierzchni urządze-
nia badawczego i pracy jego przyrzą-
dów. Dłuższy jest też okres rotacji jądra 
oceniany na około 12 godzin 49 minut. 
Kometa Churyumova-Gerasimenki 
charakteryzuje się stosunkowo dużą 

aktywnością ujawniającą się głównie 
w emisji znacznych ilości pyłu gdy ko-
meta znajduje się blisko Słońca. Mak-
symalne tempo produkcji pyłu podczas 
jej pojawienia się w latach 2002–2003 
oceniono na 60 kg/s, a w latach 1982– 
–1983 sięgnęło aż 220 kg/s. Obser-
wacje komety wykonane w latach 
2004–2006 (czyli w okresie zanikają-
cej aktywności lub w ogóle jej braku), 
za pomocą 8,2-m teleskopu w Euro-
pejskim Obserwatorium Południowym 
w Chile, pokazały natomiast, że wzdłuż 
jej orbity po obu stronach jądra rozcią-
ga się ślad pyłowy o długości około 
0,5 mln km, złożony prawdopodobnie 
z okruchów materii oderwanych od ją-
dra podczas wielu poprzednich zbliżeń 
komety do Słońca. Podobne ślady py-
łowe obserwowane też były na orbitach 
innych komet krótkookresowych.

Sonda i lądownik
Start sondy Rosetta odbył się 2 mar-

ca 2004 r. z kosmodromu Europejskiej 
Agencji Kosmicznej w Kourou w Gu-
janie Francuskiej. Za pomocą rakiety 
Ariane-5 G+ został wystrzelony na orbi-

Rys. 1. Kamień z Rosetty (Muzeum Brytyjskie). Źródło: Wikimedia Commons, fot. Hans Hillewaert
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tę heliocentryczną obiekt o masie około 
3 ton, z czego ponad połowę (1670 kg) 
stanowiło paliwo niezbędne do wyko-
nywania w przestrzeni międzyplane-
tarnej korekt toru lotu, koniecznych dla 
realizacji zaplanowanych zadań. Sonda 
ma kształt prostopadłościanu o rozmia-
rach 2,8 × 2,1 × 2,0 m, w którym są 
rozmieszczone wszystkie urządzenia 
i przyrządy badawcze; na jego szczycie 
znajduje się ruchoma antena telekomu-
nikacyjna o średnicy 2,2 m, a po obu 
bokach rozpościerają się panele baterii 
słonecznych o całkowitej powierzchni 
64 m2, tworząc strukturę o rozpiętości 
32 m. Moc baterii słonecznych to co 
najmniej 400 watów w maksymalnej 
odległości sondy od Słońca sięgającej 
5 j.a. (w okolicy Ziemi 8700 watów). 
Aparatura naukowa Rosetty (o suma-
rycznej masie 165 kg) składa się z sys-
temu kamer fotograficznych, spektro-
metrów obrazujących w świetle wi-
dzialnym, podczerwieni i ultrafiolecie, 
analizatorów masy, akumulatora pyłu, 
przyrządów do pomiarów plazmowych 
i urządzeń do sondowań radiowych ją-
dra komety. 

Na pokładzie sondy Rosetta znaj-
duje się też próbnik o nazwie Philae, 
który ma wylądować na jądrze komety. 
Lądownik o masie 100 kg wyposażony 
jest w system kamer i spektrometrów, 
analizator pyłu, magnetometr i moni-
tor plazmowy oraz wielozadaniowy 
czujnik do badań powierzchniowych 
i podpowierzchniowych MUPUS (ang. 
MUlti PUrpose Sensors for surface 
and subsurface science), w którego 
projektowaniu i budowie uczestniczy-
ła Polska. Jego zadaniem jest pomiar 
własności fizycznych jądra komety, 
a w szczególności zmierzenie profilu 
temperatury i przewodnictwa cieplne-
go warstw podpowierzchniowych (mo-
nitorowanie tych wielkości ma istotne 
znaczenie dla określenia bilansu ciepl-
nego na powierzchni jądra, a w konse-
kwencji ilości sublimującej z niej mate-
rii gazowo-pyłowej) oraz oszacowanie 
wytrzymałości mechanicznej gruntu 
kometarnego.

Dziełem polskich naukowców, in-
żynierów i techników jest tzw. penetra-
tor oraz urządzenie, które wysunie go 
z lądownika na odległość około metra 
i wbije w jądro komety do głębokości 
kilkudziesięciu centymetrów. Penetra-
tor ma kształt wypełnionej czujnika-
mi termicznymi rurki o średnicy 1 cm 
i długości około 40 cm, przymocowa-

nej do elektromechanicznego urządze-
nia wbijającego i zakończonej grotem, 
czyli ostrzem tytanowym ze sprężysty-
mi kolcami, uniemożliwiającymi wy-
ciąganie jej podczas procesu wbijania. 
„Sercem” całego mechanizmu jest roz-
pędzany silnym polem magnetycznym 
młotek, którego pomysłodawcą i głów-
nym konstruktorem jest mgr inż. Jerzy 
Grygorczuk

Chociaż zasilanie pokładowe może 
dostarczyć urządzeniu zaledwie 1–2 W 
mocy, to jednak silne uderzenia młotka 
osiąga się, gromadząc energię w kon-
densatorze i rozładowując go poprzez 
cewkę elektromagnesu. Moc w impul-
sie dochodzi wtedy nawet do kilku ki-
lowatów i powoduje, że element rucho-
my młotka na drodze 6 mm jest w sta-
nie przyspieszyć do prędkości 10 m/s. 

Istotnym utrudnieniem przy wbijaniu 
jest bardzo mały ciężar przyrządu 
w warunkach mikrograwitacji na ko-
mecie, co powoduje, że penetrator nie 
tylko jest wbijany, ale również wycią-
gany odrzucaną w przeciwnym kierun-
ku pozostałą częścią urządzenia. Aby 
temu zapobiec, bardzo starannie dobra-
no wartości masy młotka, rurki pene-
tratora i reszty urządzenia, które moż-
na nazwać przeciwmasą, jak również 
zapewniono odpowiednio elastyczne 
zawieszenia pomiędzy tymi trzema 
współdziałającymi ze sobą elementa-
mi. To unikatowe w skali światowej 
elektromechaniczne urządzenie wbi-
jające jest oryginalnym osiągnięciem 
polskiej myśli technicznej i oprócz Ro-
setty było też wykorzystane w nieuda-
nej niestety rosyjskiej misji marsjań-

Rys. 3. Instrumenty badawcze na pokładzie lądownika Philae. Widoczny m.in. wspomniany w ar-
tykule eksperyment MUPUS. Więcej szczegółów pod adresem http://sci.esa.int/rosetta/31445-
-instruments/. Źródło ESA/ATG medialab

Rys. 2. Instrumenty badawcze na pokładzie orbitera misji Rosetta. Widoczny m.in. wspomniany 
w artykule przyrząd VIRTIS. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem http://sci.esa.int/
rosetta/35061-instruments/. Źródło ESA/ATG medialab
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skiej Fobos-Grunt oraz ma być jeszcze 
użyte w innych misjach kosmicznych. 
Znalazło też zastosowania naziemne, 
m.in. w badaniach gleboznawczych 
oraz w pomiarach własności fizycz-
nych powłok śnieżnych i lodowych 
na powierzchni Ziemi.

Udział Polski w misji Rosetta nie 
ograniczył się tylko do eksperymentu 
MUPUS. W Centrum Badań Kosmicz-
nych PAN zbudowano także elementy 
aparatury kontrolno-testujacej dla in-
strumentów lądownika Philae oraz 
aparatury służącej do kalibracji zbu-
dowanego we Francji spektrometru 
obrazującego w świetle widzialnym 
i w podczerwieni, zainstalowanego 
na pokładzie sondy dla realizacji ekspe-
rymentu VIRTIS (ang. Visible-InfraRed 
Thermal Imaging Spectrometer). Jego 
celem jest spektrograficzne mapowa-
nie powierzchni jądra komety i badanie 
rozwoju jej aktywności gazowo-pyło-
wej w czasie zbliżania się i oddalania 
komety od Słońca. Kalibrację laborato-
ryjną spektrometru wykonano na pod-
stawie pomiarów transmisji promienio-
wania w odpowiednio dobranych mie-
szaninach gazów o określonym ciśnie-
niu i gęstości, znajdujących się w spe-
cjalnie przygotowanych naczyniach 
(tzw. kuwetach). W Centrum Badań 
Kosmicznych, przy współpracy z Insty-
tutem Chemii Fizycznej PAN, powstały 
trzy takie kuwety kalibracyjne o wy-
sokim standardzie, zawierające metan 

oraz tlenek i dwutlenek 
węgla w odpowiednich 
proporcjach. Polscy 
naukowcy uczestniczą 
także w numerycznym 
modelowaniu kształtów 
widm, których oczekuje 
się z danych uzyska-
nych w ramach ekspe-
rymentu VIRTIS.

Wspomaganie grawi-
tacyjne lotu

Dziesięcioletni lot 
do komety Churyumo-
va-Gerasimenki sonda 
Rosetta rozpoczęła po 
prawie kołowej orbi-
cie heliocentrycznej 
(której odległości pe-
ryhelium i aphelium 
wynosiły odpowiednio 
0,89 i 1,09 j.a.) poło-
żonej niemal dokładnie 
w płaszczyźnie ruchu 
Ziemi wokół Słońca. 
Po pełnym okrążeniu 
Słońca sonda zbliżyła 
się do Ziemi przela-
tując 4 marca 2005 r. 
nad Zatoką Kalifornijską w minimalnej 
odległości 1954 km od powierzchni, 
co doprowadziło do takiej zmiany jej 
trajektorii, że 25 lutego 2007 r. mogła 
minąć Marsa w odległości od jego po-
wierzchni zaledwie 250 km. W wyniku 

Rys. 4. Opracowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN czujnik 
do badań powierzchniowych i podpowierzchniowych MUPUS.
Źródło: Centrum Badań Kosmicznych PAN

wspomagania grawitacyjnego dwóch 
masywnych planet początkowa helio-
centryczna orbita Rosetty uległa wyraź-
nemu ueliptycznieniu (odległości pery-
helium i aphelium po zbliżeniu do Mar-
sa uzyskały odpowiednio wartości 0,78 
i 1,59 j.a.), a kąt nachylenia jej płasz-
czyzny do płaszczyzny ruchu Ziemi 
wzrósł do prawie 2°. Podczas przelotu 
koło Marsa sonda przez 15 minut po-
zbawiona była kontaktu z Ziemią, gdyż 
— patrząc z Ziemi — przelatywała za 
planetą, a ponieważ znajdowała się jed-
nocześnie w jej cieniu, więc wszystkie 
przyrządy były w tym czasie wyłączone 
i nie prowadzono z jej pokładu żadnych 
obserwacji ani pomiarów. 

Warto natomiast wspomnieć, że 
na przełomie czerwca i lipca 2005 r. 
niektóre z instrumentów Rosetty wyko-
rzystano do wykonania obserwacji ko-
mety Tempel 1 podczas kulminacji eks-
perymentu Deep Impact. Wzbogaciły 
one bogaty zbiór informacji o tej kome-
cie z okresu przed i po zbombardowa-
niu jej jądra przez wystrzelony z Ziemi 
pocisk. Podobnie w marcu i kwietniu 
2007 r. z pokładu Rosetty wykonano 
obserwacje Jowisza, które znacząco 
uzupełniły kampanię badawczą naj-
większej planety, prowadzoną podczas 

Rys. 5. Skomplikowana orbita Rosetty. Aby dotrzeć do komety, Rosetta wykorzystała po drodze 
przyciąganie Ziemi i Marsa.

Źródło ESA, rysunek wg C. Smith/Science

1. 2 marca 2004 
start

2. 5 września 2008 
przelot w pobliżu 
planetoidy Steins

3. 10 lipca 2010 
przelot w pobliżu 
planetoidy Lutetia

4. 8 czerwca 2011 
wejście sondy 
w stan uśpienia

5. 20 stycznia 2014 
wyjście ze stanu uśpienia

6. sierpień 2014 
dotarcie do komety

7. listopad 2014 
lądowanie na powierzchni 
jądra komety

8. 13 sierpnia 2015 
kometa i sonda 
najbliżej Słońca

9. 31 grudnia 2015 
pierwotnie planowany 
koniec misji
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przelotu koło niej 28 lutego 2007 r. 
sondy New Horizons, która w drodze 
do Plutona korzystała ze wspomagania 
grawitacyjnego Jowisza.

Drugie zbliżenie Rosetty do Ziemi 
nastąpiło 13 listopada 2007 r.: sonda 
przeleciała nad Pacyfikiem w odległo-
ści 5295 km od powierzchni. W wy-
niku oddziaływania grawitacyjnego 
Ziemi heliocentryczna orbita sondy 
znów się zmieniła: jej odległości pe-
ryhelium i aphelium uzyskały warto-
ści odpowiednio 0,91 j.a. i 2,26 j.a., 
a kąt nachylenia płaszczyzny orbity 
do płaszczyzny ruchu Ziemi wzrósł do 
7,7°. Bliski przelot sondy koło Ziemi 
stworzył okazję do sprawdzenia funk-
cjonowania wszystkich jej urządzeń, 
przeprowadzenia kalibracji instru-
mentów naukowych, a także wykona-
nia obserwacji układu Ziemia-Księ-
życ. Mówiąc o tym zbliżeniu Rosetty 
do Ziemi warto wspomnieć, że 7 listo-
pada 2007 r. została odkryta planetoida 
2007 VN84, o  rozmiarach ocenianych 
na około 20 m, która miała przelecieć 
koło Ziemi w niebezpiecznie małej od-
ległości około 5700 km od powierzchni 
w dniu 13 listopada 2007 r., o czym do-
niesiono w Cyrkularzu Małych Planet 
nr 2007-V69 opublikowanym 8 listo-
pada o godzinie 23.40 UT. Ale już 9 
listopada o godzinie 00.56 UT ukazał 
się kolejny Cyrkularz nr 2007-V70, 

w którym informowano, że z prawdo-
podobieństwem graniczącym z pewno-
ścią zaobserwowany obiekt jest sondą 
kosmiczną Rosetta, której przelot koło 
Ziemi jest uważnie i pilnie monitoro-
wany przez odpowiednie służby. Nie-
bezpieczeństwo uderzenia w Ziemię 
nie istniejącej planetoidy 2007 VN84 
zostało odwołane.

Aby dolecieć w pobliże komety 
Churyumova-Gerasimenki na począt-
ku 2014 r. sonda Rosetta jeszcze raz 
została skierowana w pobliże Ziemi, 
przelatując w dniu 13 listopada 2009 
roku w odległości 2479,5 km od jej 
powierzchni. W wyniku oddziaływania 
grawitacyjnego heliocentryczna orbita 

sondy znów się zmieniła: tym razem jej 
odległości peryhelium i aphelium uzy-
skały wartości odpowiednio 0,98 j.a. 
i 5,33 j.a. Dzięki takiemu kilkakrotnemu 
wykorzystaniu wspomagania grawita-
cyjnego planet zapas paliwa konieczne-
go do niezbędnych  manewrów sondy 
mógł być ograniczony do 1670 kg (przy 
masie samej sondy około 1300 kg). 
Osiągnięcie komety za pomocą wyłącz-
nie silników nawigacyjnych wymaga-
łoby tak wielkiej ilości paliwa, że masa 
startowa sondy przekroczyłaby wielo-
krotnie maksymalny ładunek możliwy 
do wystrzelenia z Ziemi nawet przez 
najpotężniejsze dziś rakiety.

■

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”.

5 i 6 września 2015 r. 
warto wybrać się do 
Podzamcza koło Chę-
cin (woj. świętokrzy-
skie) na Europejskie 
Zawody Łazików Mar-
sjańskich 2015. Jest 
to największa impreza 
robotyczno-kosmiczna 

w Europie o charakterze naukowo-technologicznym. 
Skierowana jest do młodzieży, dorosłych i rodzin 
z dziećmi.

W zawodach weźmie udział 26 drużyn z całego 
świata, w tym 13 zespołów z Polski. Oprócz zawodów 
studenckich robotów marsjańskich podczas imprezy 
zaplanowano także pokazy profesjonalnych robotów 
wojskowych i policyjnych, warsztaty robotyczne, pre-
zentację robota humanoida o nazwie NAO. Będą też 
liczne stoiska i pokazy popularnonaukowe, a także 
konkursy. W programie znajduje się również wideokon-
ferencja z Andy Weirem, autorem powieści „Marsjanin”, 
na podstawie której aktualnie realizowany jest film 
w reżyserii Ridleya Scotta. Gościem i jurorem będzie 

Zaproszenie na European Rover Challenge 2015

Zdjęcie z konkurencji terenowej ubiegłorocznych zawodów European 
Rover Challenge. Źródło: Planet PR

także Harrison Schmitt – były astronauta NASA, uczestnik 
misji Apollo 17.

Organizatorami imprezy są Europejska Fundacja Ko-
smiczna oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technolo-
giczne w Podzamczu, a producentem Planet PR. „Urania” 
jest patronem medialnym.
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Czy ważne tylko dla astronomów?

Ciemne 
niebo Krystyna Skwarło-Sońta

Krystyna Zużewicz

Życie na planecie ZIEMIA toczy się pod dyktando jej ruchów, wyznaczających dzień i noc oraz pory 
roku, które w naszej strefie klimatycznej wyraźnie różnią się długością obu faz doby. To z kolei pocią-
ga tak wiele zmian w środowisku, że nawet pobieżny obserwator musi wyrazić zdumienie, iż mimo 
to nasze życie (wszystkich mieszkańców planety — a więc nie tylko ludzi, ale także zwierząt, roślin 
a nawet mikroorganizmów) toczy się w zgodzie z warunkami życia i poza wyjątkowymi przypadkami 
gwałtownych i nieoczekiwanych zawirowań atmosferycznych — jesteśmy w miarę dobrze przystoso-
wani do naszego otoczenia. 

Warunki życia na Ziemi  
— rytmy dobowe i cykle roczne 

Te liczne zmiany, to nie tylko dłu-
gość dnia i nocy, ale także różnice tem-
peratury w ciągu doby i na przestrzeni 
roku, zmienna obfitość opadów, wystę-
powanie wiatrów lub burz a w przyro-
dzie mniej lub bardziej bujna wegetacja, 
co z kolei dla zwierząt wyznacza pory 
godowe, obecność lub brak pokarmu 
i kryjówek, ułatwiających wychowanie 
potomstwa, pojawianie się zagrożeń 
w postaci drapieżników, inwazji paso-
żytniczych, infekcji itd. Można by dalej 
mnożyć te czynniki, ale nie ulega wąt-
pliwości, że pojawiają się one z pewną 
regularnością, a organizmy potrafią je 
przewidywać i dzięki temu mogą się 
do nich przygotować z odpowiednim 
wyprzedzeniem. To implikuje posia-
danie wewnętrznego „licznika” lub 
zegara, z jednej strony odmierzającego 
czas wewnętrzny (endogenny) z dru-
giej zaś — przekazującego „polecenia” 
poszczególnym strukturom organizmu, 

— podstawy fizjologii

że czas działać w danej chwili lub pod-
jąć odpowiednie działania przygoto-
wawcze, bo wymagają tego zmieniają-
ce się warunki otoczenia. Teraz jeszcze 
trzeba zidentyfikować sygnały środo-
wiskowe, które przekazują wewnętrz-
nemu zegarowi informację o aktualnej 
sytuacji na zewnątrz (w środowisku) 
i wówczas zrozumiemy, jak to się dzie-
je, że nasze życie toczy się (a przynaj-
mniej powinno) w pełnej zgodzie z oto-
czeniem. Dla porządku trzeba jeszcze 
dodać, że sygnały środowiskowe mu-
szą być niezawodne i jednoznaczne, 
czyli takie, które przyniosą czytelne 
informacje, przekazywane następnie 
do całego organizmu (rys. 1A). 

Najbardziej niezawodnym sygna-
łem środowiskowym okazało się świa-
tło, a raczej regularnie następujące po 
sobie okresy jego obecności i braku, 
czyli dzień i noc, których względna 
długość w ciągu jednego obrotu Ziemi 
wokół własnej osi, czyli w ciągu doby, 
podlega zmianom sezonowym. W tym 

układzie jedno jest pewne: po nocy 
(nawet bardzo jasnej podczas pełni 
księżyca) zawsze nastąpi dzień (niekie-
dy szczególnie ciemny i ponury), ale 
wszystko musi się zamknąć w ciągu 24 
godzin — po to, aby nazajutrz zacząć 
się od nowa… Mamy zatem cyklicz-
ność dobową procesów fizjologicz-
nych. W chronobiologii, nauce zajmu-
jącej się czasowym uporządkowaniem 
ich przebiegu, mówimy raczej o rytmi-
ce okołodobowej (z łaciny: cirkadial-
nej), bowiem nie zawsze to zamknięcie 
cyklu dokonuje się dokładnie w ciągu 
24 h — czasem jest to trochę dłużej 
a czasem nieco krócej. Tę cykliczność 
można łatwo zaobserwować we wła-
snym organizmie, np. mierząc tempe-
raturę ciała w różnych porach doby, 
oceniając skłonność do wykonywania 
pewnych czynności (np. senność lub 
łatwość wykonywania działań umysło-
wych), wrażliwość na ból w gabinecie 
dentystycznym, pojawiania się oznak 
niektórych chorób (np. ataki astmy) itp. 
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Każdego dnia światło dzienne spra-
wia, że zegar biologiczny ssaków, 
a więc także i człowieka, jest ponownie 
nastawiany („resetowany”) i zaczyna 
odmierzać kolejną dobę, wyznaczając 
porę aktywności i snu oraz wspomnia-
ną już cykliczność większości pro-
cesów fizjologicznych. W siatkówce 
oka znajdują się przyporządkowane tej 
roli neurony, które informację o świe-
tle przekazują do mózgu. Wyjaśnienie 
sposobu, w jaki to się odbywa, związa-

ne było z wykryciem grupy neuronów 
wrażliwych na światło, lecz niezwiąza-
nych z systemem tworzenia obrazu. 

Mówimy zatem, że światło jest 
głównym informatorem, czyli dawcą 
czasu dla endogennego zegara biolo-
gicznego (rys. 1B). W chronobiologii, 
której jednym z twórców o niedają-
cej się przecenić roli w odkrywaniu 
i opisaniu podstaw tej nowej nauki 
był niemiecki uczony Jurgen Aschoff 
(1913–1998), dawcę czasu nazywa się 

po niemiecku Zeitgeber i jest to okre-
ślenie pełnoprawnie stosowane w li-
teraturze światowej. Sposób działania 
światła jako dawcy czasu jest złożony: 
informacja świetlna odebrana przez 
fotoreceptory siatkówki oka zostaje 
„przekodowana” na potencjały elek-
tryczne, czyli język, którym posługuje 
się układ nerwowy, a następnie skiero-
wana na właściwe szlaki neuronalne, 
wiodące do odpowiednich narządów 
docelowych. Najbardziej oczywistym 

podległe oscylatory 

Bodźce środowiskowe: 

wahania temperatury otoczenia 
światło 

 naprzemienność dnia i nocy 
długość dnia i nocy 

hałas-cisza 

Generator 
rytmów 

wejście 
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temperatura ciała 
metabolizm 
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ciśnienie tętnicze 
wydzielanie hormonów  
krzepliwość 
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A 
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SCN - zegar nadrzędny 

szlak siatkówkowo-podwzgórzowy 

światło 
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dobowych,  
sezonowych itp. 

B 

Rys. 1. Struktura organizacyjna zegara biologicznego zwierząt: A — schematyczne przedstawienie czynników środowiskowych działających na 
zegar oraz regulowane procesy; B — światło jako uniwersalny dawca czasu i drogi odbioru informacji świetlnej. (Szczegółowe objaśnienia w tekście)
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i intuicyjnie bliskim efektem odbioru 
informacji przez komórki siatków-
ki oka jest widzenie, jako następstwo 
skierowania tej informacji do ośrod-
ków mózgowych umożliwiających 
świadomą percepcję światła i tworze-
nie obrazów. Do zegara endogenne-
go, zlokalizowanego w części mózgu 
zwanej podwzgórzem, prowadzi droga 
szczególna, niezwiązana z widzeniem. 
Jest to tzw. szlak siatkówkowo-pod-
wzgórzowy (ang. retino-hypothala-
mic tract, RHT), który został opisany 
stosunkowo niedawno i, jak to często 
bywa, jego odkrycie zawdzięczamy 
przypadkowi. 

Do końca XX w. uważano, że u ssa-
ków informacja o świetle jest odbiera-
na drogą wzrokową, czyli przez czopki 
i pręciki znajdujące się w siatkówce. 
Jednak w 1999 r. zespół Fostera wyka-
zał istnienie mutantów myszy, które nie 
posiadały czopków i pręcików, a mimo 
to informacja o świetle była przekazy-
wana do ich zegara biologicznego. To 
odkrycie zrodziło pytanie, czy istnieje 
inny, nieznany jeszcze barwnik wzro-
kowy, wrażliwy na długość fali inną 
niż występująca w czopkach i pręci-
kach rodopsyna. Tym fotopigmentem 
okazała się melanopsyna.

Jak odkryto melanopsynę 
W 2000 r. Ignacio Provencio wy-

krył w melanoforach, komórkach 
barwnikowych skóry żaby 
białko, które okazało się 
fotoreceptorem i zostało 
nazwane melanopsyną. 
Jego obecność stwierdzono 
nie tylko w melanoforach, 
lecz także w siatkówce oka 
żaby (rys. 2). W kolejnych 
badaniach naukowcy wy-
kryli jego obecność także 
w siatkówce myszy, a ści-
ślej w pewnej szczególnej 
i niezbyt licznej populacji 
komórek, zwanych komór-
kami zwojowymi (ang. re-
tinol ganglion cells, RGC). 

W 2001 r. przeprowa-
dzono na modelu mysim 
badania mające na celu 
ustalenie, czy informacja 
o świetle jest przekazywana 
z zawierających melanop-
synę komórek zwojowych 
siatkówki (RGC) do neuro-
nów zegara biologicznego 
(SCN). Do włókien nerwo-

wych SCN wstrzykiwano odpowied-
ni barwnik i śledzono jego wsteczną 
wędrówkę do RGC. Pojawienie się 
barwnika w części komórek RGC po-
twierdziło ich powiązanie z SCN. Inna 
grupa uczonych zastosowała metodę 
badawczą polegającą na rejestrowa-
niu potencjału elektrycznego komórek 
izolowanych z siatkówki. Tylko ko-
mórki zwojowe siatkówki zawierające 
melanopsynę odpowiadały na światło 
impulsem elektrycznym, co wskazy-
wało, że reakcja na światło nie dotyczy 
czopków i pręcików. Potwierdziło to 
ostatecznie, iż melanopsyna znajdująca 
się w komórkach RCG, stanowiących 
mały procent ogólnej liczby komórek 
siatkówki, jest związana z przekazywa-
niem informacji o świetle do komórek 
zegara biologicznego w SCN. Dalsze 
badania prowadzone na myszach zmo-
dyfikowanych genetycznie wykazały 

istnienie aksonów zawierających me-
lanopsynę, które nie były połączone 
z SCN, lecz z okolicą mózgu odpowia-
dającą za rozszerzanie czy zwężanie 
źrenicy. 

Centralny zegar biologiczny  
ssaków (człowieka)

Wspomniany wcześniej szlak siat-
kówkowo-podwzgórzowy RHT docie-
ra do zlokalizowanego w podwzgórzu 
(parzystym, jak większość struktur 
mózgowych) skupiska ciał neuronów, 
zwanych jądrami nadskrzyżowaniowy-
mi (ang. suprachiasmatici nuclei, SCN). 
Stanowią one centralny (nadrzędny, 
główny) zegar biologiczny organizmu 
ssaka (ang. master clock). Jądra SCN 
są niewielkimi skupiskami, liczącymi 
po ok. 2–4 tys. ciał neuronów, których 
unikatową cechą jest zdolność sponta-
nicznego (endogennego), rytmicznego 

Rys. 2. Wybarwienie skóry żaby eksponowanej na światło i normalnie widzącej (strona lewa), 
żaby eksponowanej na światło, ale z wyłączonym narządem wzroku (środek) oraz przebywającej 
w ciemności (strona prawa) 

Rys. 3. Uproszczony schemat zegara myszy na poziomie molekularnym. Oznaczenia: geny — Bmal1, per, cry, 
RorA, Rev-ErbA, ccg; białka- BMAL1, CLOCK, PER, CRY, ROR, REV-ERB; heterodimery — CLOCK/BMAL1, PER/
CRY; reszty kwasu ortofosforowego — P. Czytelników zainteresowanych szczegółowym opisem mechanizmu 
zegara molekularnego, przedstawionego na rycinie, zachęcamy do lektury artykułu W.D. Krzeptowskiego, Ko-
smos, 2012, 61 (2), 305–318
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wytwarzania poten-
cjałów czynnościo-
wych o wysokiej czę-
stotliwości w dzień 
i niskiej w nocy. 
Spontaniczna aktyw-
ność neuronów, two-
rzących centralny ze-
gar biologiczny czło-
wieka (i pozostałych 
kręgowców) utrzy-
muje się niezależnie 
od zmian oświetlenia 
i temperatury w śro-
dowisku zewnętrz-
nym, ale precyzyjne 
jej dostosowanie do 
otoczenia wymaga 
synchronizacji przy 
pomocy wspomnia-
nych już dawców 
czasu. Dokonuje się 
to za pomocą neuro-
przekaźników, uwal-
nianych na zakoń-
czeniach neuronów 
szlaku RHT, w za-
leżności od informa-
cji odebranych przez 
m e l a n o p s y n o w e 
komórki siatkówki. 
Z kolei informacja, 
generowana w SCN, może być rozsy-
łana do innych struktur ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN) oraz poza 
jego obręb, zarówno drogami nerwo-
wymi, jak i neuroendokrynowymi, 
wpływając tym samym na behawior 
osobnika i regulując różne funkcje fi-
zjologiczne. 

Spontaniczna rytmiczna praca en-
dogennego zegara, zlokalizowanego 
w SCN, odbywa się dzięki precyzyjnie 
regulowanym procesom transkrypcji/
translacji genów tzw. zegarowych, 
przedstawionych schematycznie na ry-
sunku 3. Sekwencyjne włączanie i wy-
łączanie czynników stymulujących, 
czyli pozytywnych (CLOCK i BMAL) 
i hamujących, czyli negatywnych 
(PER i CRY) pozwala na rytmiczne 
funkcjonowanie tego układu regu-
lacyjnego, kontrolującego podległe 
struktury zarówno na poziomie trans-
krypcji genów, jak i przebiegu proce-
sów fizjologicznych. 

Należy dodać, że postęp, jaki doko-
nał się w ostatnich latach w naukach 
przyrodniczych, a zwłaszcza pojawie-
nie się nowoczesnych metod biologii 
molekularnej, pozwoliły nie tylko 

„rozpracować” mechanizmy funk-
cjonowania centralnego zegara bio-
logicznego człowieka i wielu gatun-
ków zwierząt. Okazało się bowiem, 
że zegar (oscylator) centralny nie jest 
jedyną strukturą, czuwającą nad upo-
rządkowaniem w czasie procesów fi-
zjologicznych, zachodzących w orga-
nizmie. Oprócz oscylatora mózgowe-
go w organizmach zwierząt występują 
tzw. zegary obwodowe (peryferycz-
ne), zlokalizowane w wielu narządach 
i tkankach (np. w nadnerczach, wątro-
bie, układzie pokarmowym czy od-
pornościowym), a ich praca w różnym 
stopniu zależy od „dyspozycji”, wyda-
wanych przez zegar centralny (rys. 4). 
O tych zegarach wiemy obecnie jesz-
cze nieco mniej niż o zegarze central-
nym, ale na pewno ich mechanizmy 
molekularne opierają się na podobnej 
zasadzie włączania i wyłączania trans-
krypcji genów, należących do katego-
rii genów zegarowych, a ich specyfika 
zależy od narządu, w którym dany ze-
gar obwodowy jest usytuowany. Inne 
też są sygnały środowiskowe (dawcy 
czasu) dla zegarów peryferycznych 
— z całą pewnością w przypadku ze-

gara zlokalizowanego w przewodzie 
pokarmowym będzie to pokarm: pora 
pobierania, jego ilość, skład jakościo-
wy itp. 

Zdaniem profesor psychiatrii Dia-
ne Bovin z Centre for Study and Tre-
atment of Circadian Rhythms: Jądra 
nadskrzyżowaniowe są jak dyrygent, 
zaś poboczne zegary jak instrumenty, 
które muszą zagrać swoje nuty w okre-
ślonych porach dnia tak, by całe ciało 
funkcjonowało harmonijnie. 

Szyszynka — lokalizacja i sposób  
funkcjonowania 

Jedną ze struktur, do których in-
formacja z SCN dociera drogami ner-
wowymi (odśrodkowe włókna układu 
współczulnego), jest szyszynka, gru-
czoł neuroendokrynowy, zlokalizo-
wany u człowieka pod półkulami mó-
zgowymi w dnie 3. komory mózgu. 
Szyszynka (łacińska nazwa glandula 
pinealis jest źródłem nazwy budują-
cych ją komórek gruczołowych, czyli 
pinealocytów), występuje wyłącznie 
u kręgowców i w zależności od pozy-
cji systematycznej zwierzęcia zawiera 
pinealocyty, które są lub nie zdolne 

Rys. 4. Struktura hierarchiczna zegara biologicznego człowieka. Zegar centralny, zlokalizowany w SCN generuje ryt-
my dobowe, zsynchronizowane z warunkami świetlnymi otoczenia. Zegary obwodowe (peryferyczne) zlokalizowane 
w narządach i tkankach są synchronizowane przez informację, pochodzącą z zegara centralnego. Wzajemne oddzia-
ływania między zegarem centralnym a odwodowymi są dwukierunkowe, różny jest też stopień zależności od zegara 
centralnego 
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Zegar centralny jest regulatorem czasu dla 
zegarów obwodowych, co umożliwia 
funkcjonowanie organizmu przy braku 
cyklicznych zmian w środowisku 
zewnętrznym (rytmy swobodnie biegnaące) 
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do bezpośredniego odbioru informa-
cji o warunkach świetlnych otoczenia. 
Pinealocyty kręgowców niebędących 
ssakami funkcjonują jak fotorecep-
tory, czyli ich aktywność zmienia się 
pod bezpośrednim wpływem świa-
tła, docierającego do szyszynki przez 
cienkie w tym miejscu kości czaszki. 
Natomiast pinealocyty ssaków — 
a więc także człowieka — mogą infor-
mację o obecności lub braku światła 
odebrać jedynie drogą nerwową, czyli 
wymienionym szlakiem wiodącym 
od SCN (rys. 5). Na zakończeniach 
dochodzących do szyszynki zazwojo-
wych włókien współczulnych w okre-
sie ciemności wydziela się noradrena-
lina, która wiążąc się z receptorami 
β- i α1-adrenergicznymi, uruchamia 
sekwencję procesów prowadzących 
do syntezy i uwalniania hormonu 
szyszynkowego, czyli melatoniny. 
Melatonina powstaje w ciągu reakcji 
chemicznych, których substratem jest 
pobierany z krwi egzogenny amino-
kwas tryptofan. 

■

Rys. 5. Droga obiegu informacji świetlnej od siatkówki oka, przez centralny zegar podwzgórzowy i układ współczulny do szyszynki, w której światło 
hamuje biosyntezę melatoniny. Powstająca w szyszynce w nocy melatonina zwrotnie przekazuje informację do SCN, synchronizując jego pracę 
z warunkami świetlnymi otoczenia
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Krystyna Skwarło-Sońta jest emery-
towanym profesorem UW. Zajmuje 
się badaniami interdyscyplinarnymi 
z zakresu neuro-endokryno-immu-
nologii. Głównym obiektem badań 
eksperymentalnych są ptaki. Ostat-
nie kilkadziesiąt lat to wyjaśnianie 
roli szyszynki i melatoniny oraz ze-
gara biologicznego w regulacji pro-
cesów odpornościowych. Od 2010 r. 
jest  Redaktor Naczelną kwartalnika 
„Kosmos”. Prywatnie interesuje się 
historią Imperium Brytyjskiego oraz 
współczesną literaturą angielską. 
Chętnie podróżuje na Daleki Wschód, 
w podróżach rozwiązuje sudoku.

Krystyna Zużewicz to emerytowany pra-
cownik naukowy w Wojskowym Insty-
tucie Medycyny Lotniczej i w Pracowni 
Fizjologii i Higieny Pracy Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. 
Przez ponad 30 lat była organizatorem 
i uczestnikiem badań naukowych  po-
święconych  zagadnieniom  wpływu 
różnych czynników środowiska, w tym 
doby astronomicznej na życie codzien-
ne i aktywność zawodową ludzi wyko-
nujących zawody trudne i niebezpiecz-
ne. Prywatnie interesuje się historią 
sztuki, głównie malarstwem, pielęgno-
waniem roślin ogrodowych, rozwiązy-
waniem łamigłówek.
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Dalszy ciąg „lekcji” odbywał się 
w marszu z Dusznik do Łużyc. Ktoś 
postawił pytanie, czy zaćmienia to zja-
wiska typowe tylko dla Ziemi, Księ-
życa i Słońca. Powiedziałem trochę 
o zaćmieniach na innych planetach 
Układu Słonecznego (o innych ukła-
dach planetarnych jeszcze nie wiedzia-
no), a także o zakryciach gwiazd przez 
Księżyc i planety (i ich znaczeniu) oraz 
o gwiazdach zaćmieniowych. Oczywi-
ście musiałem powiedzieć, dlaczego 
takie układy budzą zainteresowanie 
astronomów. Zapowiedziałem też, że 

Lekcja (jeśli można użyć tego 
określenia) odbyła się 17 paź-
dziernika 1986 roku. Byłem 
wówczas z moją klasą na wy-

cieczce w Sudetach. Dość późnym po-
południem schodziliśmy ze Szczelińca 
do Kudowy Zdroju. Pogoda wspania-
ła. Wokół pełna paleta barw jesieni. 
O 20.20 mieliśmy pociąg do Dusznik, 
skąd jeszcze trzeba było przejść ok. 
5 km do Łężyc, gdzie mieliśmy noc-
leg. Ustaliłem spotkanie na peronie 
na 19.40. Parę minut po wyznaczonym 
terminie sprawdziłem obecność, szczę-
śliwie wszyscy są.

— Zanim wsiądziecie do wagonu, 
spójrzcie na Księżyc.

— Ojej, panie profesorze, to chyba 
zaćmienie!

— Rzeczywiście, masz rację.
No i zaczęło się. Posypały się pyta-

nia.
— Lepiej będzie, jeśli nie będę od-

powiadał na kolejne pytania, ale nieco 
uporządkuję odpowiedź. Jeśli coś po-
minę, możecie pytać dalej. 

Oczywiście zacząłem od wyjaśnie-
nia, czym jest oglądane właśnie za-
ćmienie, zaćmienie Słońca, czym się 
różnią, warunki występowania, często-
tliwość obu zjawisk, dlaczego zaćmie-
nie Księżyca możemy obserwować 
częściej. Postawiłem też pytanie:

— Przypuśćmy, że na Księżycu 
znajdują się właśnie astronauci. Co oni 
teraz widzą?

Tłumek wokół mnie szybko się 
zagęścił. Podchodzili ludzie stoją-
cy na peronie, wysiadali z wagonów. 
O 20.30 konduktor poprosił o wsiada-
nie do pociągu (choć, zdaje się, sam nie 
miał na to ochoty).

W międzyczasie poprosiłem:
— Marku, (A może Janku? Już nie 

pamiętam, kto to był…) widziałem 
u ciebie niewielki teleobiektyw. Jeśli 
masz jeszcze parę wolnych klatek, zrób 
zdjęcie Księżyca. Musisz tylko solidnie 
unieruchomić aparat. Mam nadzieję, że 
uda się to na tym murku.

 * Poniższy tekst Autor wyciągnął z szuflady rok 
temu i  już wtedy był gotowy do druku. Trzy-
maliśmy go jednak do tego numeru, żeby trafić 
z nim na zaćmienie Księżyca 28 IX br. Niestety, 
Autor nie dożył jego publikacji. Zmarł 5 V br. 
(por. notatka w Kronice, s. 5). Zaćmienia Księżyca z 3 marca 2007 r. Fot. Marcin Filipek

Niezwykła 
lekcja Juliusz Domański *

(i w niezwykłym miejscu)
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po powrocie do szkoły przygotuję parę 
doświadczeń.

Pierwsze dotyczyło rozpraszania świa-
tła. Zwykle wykonuję je następująco: 
niewielkie prostopadłościenne naczynie 
(akwarium) napełniam wodnym roztwo-
rem tiosiarczanu sodu (ok. łyżki stoło-
wej na litr wody). Roztwór powinien być 
czysty, przefiltrowany. Na naczynie kie-
ruję wąską, możliwie równoległą wiązkę 
światła. Uczniowie oglądają naczynie na 
ciemnym tle. Za naczyniem znajduje się 
biały ekran (rys. 1). Wiązka światła w wo-
dzie powinna być niewidoczna. Pałeczkę 
szklaną zanurzam w kwasie siarkowym, 
a następnie mieszam nią roztwór. Zaczy-
nają się wytrącać mikroskopijne krysz-
tałki siarki. Roztwór mętnieje i po chwili 
pojawia się błękitnawa smuga. Mamy 
model rozpraszania światła w atmosferze 
ziemskiej (błękit nieba). Dodaję więcej 
kwasu siarkowego. Błękitne zabarwienie 
wiązki powoli zanika, plamka świetlna 
na ekranie żółknie, staje się pomarań-
czowa a wreszcie prawie czerwona. To 
doświadczenie wyjaśnia powód poczer-
wienienia nieoświetlonej części Księży-
ca w czasie zaćmienia, poczerwienienie 
tarczy Słońca i Księżyca gdy znajdują się 
nad horyzontem, a także poczerwienienie 
światła gwiazd.

Drugie doświadczenie przygotowuje-
my w podobnym naczyniu jak poprzed-
nie. Napełniamy je wodą i wsypujemy 
3–4 garści soli. Pozostawiamy w spokoju 
na ok. 24 godziny. Sól powoli rozpuszcza 
się, dyfunduje i wytwarza się dość duży 
gradient gęstości. Kierujemy na naczynie 
poziomą wiązkę światła (rys. 2). Wiązka 
wyraźnie odchyla się od poziomu, ilustru-
jąc zjawisko refrakcji atmosferycznej.

I na koniec wykorzystanie wykonanego 
na peronie zdjęcia. Nie było najlepszej ja-
kości, ale od biedy dało się je wykorzystać 
(po maksymalnym możliwym powiększe-
niu). Uczniowie otrzymali polecenie: wy-
znaczcie promień Księżyca. Znacie tylko 
promień Ziemi Rz = 6378 km. Metodę 
postępowania objaśnia rys. 3. Wystarczy 
zmierzyć na zdjęciu promień obrazu tar-
czy Księżyca rk i promień cienia Ziemi rc. 
Następnie robimy prosty rachunek:

promień Księżyca = 
c

k

r
r

promień Ziemi

Z naszych pomiarów otrzymaliśmy rk = 
113 mm i rc = 424 mm, co dało nam cał-
kiem satysfakcjonującą wartość 1700 km.

■

Rys. 1. Schemat doświadczenia ilustrującego selektywną ekstynkcję i rozpraszanie światła. 
Szczegółowy opis w tekście

Rys. 2. Schemat doświadczenia ilustrującego refrakcję światła. Szczegółowy opis w tekście

Rys. 3. Zdjęcie Księżyca częściowo zaćmionego 17 X 1986 r., z zaznaczonymi promieniami 
obrazów tarczy Księżyca i cienia Ziemi

Juliusz Domański (1931–2015), pi-
sząc ten tekst, był emerytowanym na-
uczycielem fizyki w IV LO w Toruniu, 
gdzie przez lata pracy wychował m.in. 
całą plejadę dzisiejszych fizyków 
i astronomów. Szczycił się tym, że nie-
legalnie ukończył studia — w 1950 r. 
nie został dopuszczony do egzaminu 
wstępnego na politechnikę. Jednak 
udało mu się w tym samym roku 
podjąć studia w Toruniu, mimo braku 
opinii wszechwładnej wówczas partii. 
Szczycił się również tym, że nielegal-
nie przez prawie 40 lat uczył fizyki, 
choć ukończył studia na kie runku 
matematyki. Opublikował 7 książek 
i ok. 280 artykułów w czasopismach 
polskich i zagranicznych.
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Na krańcu 
świata

Szczeciński miłośnicy astronomii w Chile

Na naszą wyprawę wybraliśmy 
się w piątkę: Andrzej Armiń-
ski, Marek Pacuk, Ryszard 
Siwiec, Jakub Roszkiewicz, 

no i ja — wszyscy ze Szczecińskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii. Naszym 
głównym celem było zwiedzenie 
maksymalnej liczby profesjonalnych 
obserwatoriów astronomicznych, ale 
w walizkach zabraliśmy ze sobą trochę 
własnego sprzętu z planami prowa-
dzenia własnych obserwacji. Termin 
wyprawy 8–22 lutego 2015 r. nie był 
przypadkowy — okolice nowiu Księ-
życa i największe prawdopodobieństwo 
dobrych warunków pogodowych w re-
jonie, gdzie planowaliśmy prowadzić 
własne obserwacje, to jest w okolicach 
La Sereny. 

Pomysł wyprawy pojawił się w sierp-
niu 2014 r. Przygotowania rozpoczęli-
śmy w listopadzie. Większość obserwa-
toriów jest otwarta dla zwiedzających 
tylko w soboty, my tych sobót mieli-
śmy tylko dwie. Obserwatoria, które 
chcieliśmy odwiedzić, są rozlokowane 
w znacznych odległościach, dlatego 
dużo czasu zajęło nam precyzyjne 
zaplanowanie każdego dnia pobytu. 
Napisaliśmy do 5 obserwatoriów zapyta-
nie o możliwość zwiedzenia. Z czterech 
otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. 
W ramach turystycznego zwiedzania 

zorganizowaliśmy wejście do Cerro 
Tololo, a do pozostałych: ALMY, La 
Silli i Las Campanas udało nam się 
zorganizować specjalne wejście poza 
terminem dostępnym dla „zwykłych” 
turystów. Plan dał się zrealizować bez 
żadnych niespodzianek w 100 procen-
tach. W ciągu 2 tygodni pobytu w Chile 
nocowaliśmy w 4 różnych miejscach, 
a samochodami i samolotami przebyli-
śmy prawie 6000 km.

Nasza główna baza wypadowa była 
zlokalizowana ok. 500 km na północ 
od Santiago w pobliżu miejscowości 
Rio Hurtado, u podnóża góry Cerro 
Pachon. Na tej górze znajdują się słynne 
obserwatoria Gemini i SOAR. Hacienda 
Los Andes — bo tak się nazywał hotel 
w środku Andów, to miejsce, którego 
właścicielem jest miłośnik astronomii 
i świetny astrofotograf Daniel Verschat-
se. Na swojej posiadłości zbudował 
cztery kopuły obserwacyjne, wyposa-
żone w sprzęt do obserwacji wizualnych 
i astrofotografii z najwyższej półki 
dostępnej dla amatorów. Można tam 
wynająć teleskop do obserwacji wizual-
nych, zestaw do astrofotografii albo po 
prostu miejsce do postawienia swojego 
teleskopu. Właśnie tam prowadziliśmy 
swoje obserwacje. Andrzej Armiński 
robił fotometrię gwiazd zaćmieniowych 
krótkookresowych, zrobił kilka tysięcy 
klatek z obserwacjami. Kuba Roszkie-

Wyprawa pod południowe niebo do Chile to marzenie każdego miłośnika astronomii. Zobaczenie przy tym z bliska zawo-
dowych obserwatoriów astronomicznych, w których aktualnie są prowadzone najbardziej zaawansowane badania to przeży-
cie, którego się nigdy nie zapomni. 

Mapka naszej podróży w Chile. Niebieskie linie 
to przejazdy samochodem, czerwone — przelo-
ty samolotem

Tadeusz Smela
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wicz i ja bawiliśmy się w astrofotografię 
estetyczną. Marek Pacuk i Ryszard 
Siwiec prowadzili obserwacje wizual-
ne i rejestrowali szerokie kadry nieba 
południowego.

Zwiedzane obserwatoria
Pierwsze obserwatorium, jakie zwie-

dziliśmy, to ALMA — Atacama Large 
Millimeter/submillimeter Array — 
nowoczesny radioteleskop składający 
się z 54 anten 12-m i 12 anten 7-m. 
Milimetrowe i submilimetrowe fale 
elektromagnetyczne są silnie tłumione 
przez atmosferę, a szczególnie przez 
znajdującą się w niej wilgoć, z tego 
powodu obserwatorium zostało zloka-
lizowane na wysokości 5000 m n.p.m., 
w najsuchszym miejscu na Ziemi, w re-
jonie San Pedro de Atacama. Ciśnienie 
na tej wysokości jest prawie o połowę 
niższe w porównaniu ze „zwykłymi” 
wysokościami, dlatego przed wjazdem 
w rejon anten, w centrum sterowania 
zlokalizowanym na ok. 3000 m n.p.m. 
zostaliśmy poddani badaniu lekarskie-
mu. Po badaniu w towarzystwie miłej 
pani przewodnik wjechaliśmy samo-
chodem w okolice anten. Brak tlenu dał 
się odczuć, musieliśmy wspomagać się 

tlenem w aerozolu. W lutym na pustyni 
Atacama panują najgorsze warunki 
pogodowe do obserwacji w zakresie 
widmowym obserwowanym przez 
radioteleskop ALMA, w powietrzu 
jest stosunkowo dużo wilgoci, dlatego 
w czasie kiedy tam byliśmy, radiote-
leskop był wyłączony z eksploatacji. 
Prowadzono przy nim prace serwisowe 
i konserwacyjne. Superkomputer, nazy-
wany korelatorem ALMA, wyposażony 
w 134 miliony procesorów, wykonujący 
17 biliardów operacji na sekundę też 
niestety był wyłączony. 

Przebywając w rejonie pustyni Ata-
cama, nocowaliśmy w kolejnym raju 
dla miłośników astronomii — pry-
watnej farmie teleskopów SpaceObs, 
prowadzonej przez Alaina Maury — 
dawniej zawodowego astronoma, teraz 
miłośnika astronomii i przedsiębiorcę, 
prowadzącego hosting teleskopów 
zainstalowanych na jego farmie (www.
spaceobs.com). Właśnie tam jest zlo-
kalizowany teleskop, którym Michał 
Żołnowski z kolegami w marcu 2015 r. 
odkrył nową kometę. Jeszcze jednym 
polskim akcentem w SpaceObs jest 
kopuła teleskopu prowadzącego badania 
w ramach programu Pi Of The Sky.

W La Silli — jednym z dwóch du-
żych obserwatoriów optycznych ESO 
oglądaliśmy dwa teleskopy: słynny 
3,58-m NTT oraz 3,6-m, wyposażo-
ny w bardzo precyzyjny spektrograf 
HARPS (High Accuracy Radial velocity 
Planet Searcher). Ten drugi teleskop 
razem z HARPS-em jest nazywany 
łowcą planet pozasłonecznych, odkryto 
nim kilkaset takich obiektów. Przyrząd 
ten posiada niesamowitą dokładność, 
mierzy prędkość radialną z dokładnością 
do 1 m/s.

W Inter-American Observatory Cerro 
Tololo widzieliśmy 4-m teleskop, który 
przyczynił się do odkrycia przyspie-
szania ekspansji Wszechświata. Za to 
odkrycie w 2011 r. została przyznana 
Nagroda Nobla szefom dwóch zespo-
łów naukowców, badających światło 
supernowych w bardzo odległych ga-
laktykach, a posługujących się właśnie 
tym teleskopem.

Najbardziej interesującym punktem 
naszej wyprawy była wizyta w obser-
watorium na górze Las Campanas. 
Zlokalizowano tam kilka amerykań-
skich teleskopów, w tym dwa 6,5-m 
Magellany oraz Obserwatorium Astro-
nomiczne Uniwersytetu Warszawskie-

Droga Mleczna sfotografowana przez Ryszarda Siwca
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Zdjęcie na rozkładówce: 

Galaktyka soczewkowata NGC 
5128 znana też jako bardzo silne 
radioźródło Centaurus A. Pasy 
ciemnej materii przysłaniającej 
jądro są świadectwem pochłonięcia 
przez nią galaktyki spiralnej.
Fot. Tadeusz Smela

Wspólne zdjęcie w obserwatorium ESO La Silla (w tle kopuła teleskopu — łowcy planet poza-
słonecznych). Od lewej: Ryszard Siwiec, Andrzej Armiński, Tadeusz Smela, Jakub Roszkiewicz 
i Marek Pacuk

go z największym, w 100% polskim 
teleskopem o średnicy 1,3 m. Teleskop 
ten realizuje badania w ramach prowa-
dzonego od 1992 r. projektu OGLE. 
Jest tam też kontener ze zdalnie stero-
wanymi małymi teleskopami realizu-
jącymi projekt ASAS. Obserwatorium 
zwiedziliśmy dzięki uprzejmości prof. 
Andrzeja Udalskiego. Profesor Andrzej 
Udalski oprowadził nas po wszystkich 
kopułach, a potem opowiedział o bada-
niach prowadzonych w obserwatorium 
UW. Rozmawialiśmy o odkrytych 
w ramach projektu OGLE planetach 
pozasłonecznych, współpracy z innymi 
światowymi ośrodkami naukowymi 

przy badaniu zaobserwowanych zja-
wisk soczewkowania grawitacyjnego, 
odkrytych i skatalogowanych przez 
polskich naukowców cefeidach, w tym 
niezwykle interesujących cefeidach 
w binarnych układach zaćmieniowych, 
badaniach w ramach międzynarodowe-
go projektu Araucaria (ważenie cefeid) 
i innych ciekawych zjawiskach oraz 
obiektach zaobserwowanych w ogrom-
nej masie zgromadzonych danych 
obserwacyjnych. 

Chile zrobiło na nas ogromne wraże-
nie. Zachwyciło nas ciemne południowe 
niebo, nowoczesne obserwatoria, spo-
tkania z ciekawymi ludźmi, ale również 

piękne i niepowtarzalne krajobrazy, 
malownicze kurorty nad Pacyfikiem, 
porośnięte (tylko) kaktusami Andy, wi-
doczne w oddali szczyty wulkanów czy 
Dolina Księżycowa i flamingi na pustyni 
Atacama. W mojej pamięci w sposób 
szczególny pozostanie Skorpion w całej 
okazałości, wschodzący nad ranem nad 
szczytami Andów.

Aby poczuć astronomiczny i nie tylko 
klimat Chile, zapraszam do odwiedzenia 
strony internetowej Kuby Roszkiewicza, 
gdzie jest bogato ilustrowana pięknymi 
zdjęciami relacja z naszej wyprawy: 
www.astrofotografia.szczecin.pl. 

■

Gromada kulista Omega Centauri (NGC 5139). Fot. Tadeusz Smela
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Sylwetki

W ostatnim czasie pożegna-
liśmy kolejnego wielkie-
go miłośnika astronomii 
i naszego Kolegę — Jur-

ka Speila, zmarłego nagle wieczorem 
19 lutego 2015 r.

Jerzy Speil urodził się 25 kwietnia 
1949 r. W roku 1971 ukończył studia 
z geografii na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Następnie przez wiele lat był 
związany z Obserwatorium Geofizycz-
nym w Książu, gdzie podjął pracę bez-
pośrednio po studiach, od 1 listopada 
1971 r. Miejsce to było jednocześnie 
Jego domem i placówką, w której inten-
sywnie prowadził obserwacje astrono-
miczne. Sprzyjały temu dobre warunki 
— mało świateł i okolica poza miastem 
sprawiały, że Jurek zazwyczaj wynosił 
sprzęt przed dom, gdzie miał dość dobry 
ogląd nocnego nieba.

Jak wiadomo, pasją Jurka były 
przede wszystkim obserwacje wizu-
alne gwiazd zmiennych. Rozpoczął je 
w maju 1975 r., a ostatnie z nich wyko-
nał na tydzień przed śmiercią — 12 lu-
tego 2015 r., której to nocy dokonał oce-
ny jasności ponad 30 gwiazd! W sumie 
obserwacji tych było aż 55162 dla 198 
gwiazd. Jest to wynik imponujący, 
którym nie może się poszczycić żaden 
z polskich obserwatorów. Wyniki tych 
obserwacji były regularnie przesyłane 
do organizacji amerykańskiej AAVSO. 
W 2001 r. został uhonorowany nagrodą 
AAVSO za 25000 a w 2012 r. za 50000 
obserwacji przesłanych do bazy danych 
tej organizacji.

Obserwacjami zakryciowymi zain-
teresował się w latach 1980., wstępując 
do SOPiZ. Początkowo wykonywał 
obserwacje zakryć gwiazd przez Księ-
życ jedynie sporadycznie, jednak wraz 
z upływem czasu doszedł w tym do 
dużej wprawy i był w czołówce obser-

„Książęcy” 
astronom

watorów z liczbą przeciętnie 50 zjawisk 
rocznie. Włączał się także w obserwacje 
zakryć gwiazd przez planetoidy. I oto 
okazało się, że właśnie On został pierw-
szym polskim obserwatorem, któremu 
udało się z całą pewnością takie zjawi-
sko zanotować! Nastąpiło to 9 sierpnia 
1988 r., gdy zakryciu przez planetoidę 
(626) Notburga uległa gwiazda SAO 
56117. Jurek podał, iż zakrycie nastąpiło 
o godz. 21.59.20 i trwało około 1 sekun-
dy. Obserwacja ta była wykonana przy 
użyciu binokularu 80 mm przy powięk-
szeniu 20×. 

Obserwacji planetoidalnych próbo-
wał jeszcze kilkakrotnie, ale już bez 
sukcesu, jakim byłoby dostrzeżenie 
zakrycia. Jednak np. podczas ważnego 
zjawiska 15 maja 1995 r. nie zanotował 
zakrycia, mimo iż widzieli je inni obser-
watorzy w Polsce wzdłuż pasa zakrycia 
(m.in. we Wrocławiu). Toteż obserwacja 
ta miała duże znaczenie dla opracowa-
nia wszystkich wyników.

Jurek brał także udział w licznych 
krajowych konferencjach SOPiZ, jak 
też w kilku sympozjach europejskich 
ESOP. Gdy odbywała się konferencja 
SOPiZ w Łodzi w kwietniu 1998 r., 
połączono ją z obserwacją brzegowego 
zakrycia Aldebarana 28 kwietnia. Jed-
nak zjawisko, jakie miało miejsce m.in. 
w okolicach Łodzi, następowało dwa 
dni po zakończeniu konferencji, więc 
większość obserwatorów nie wyjechała 
do domu. Jurek jednak musiał wracać 
do Wałbrzycha do pracy, ale… obiecał 
z powrotem przyjechać na obserwacje 
przez pół Polski — pociągiem! I tak też 
uczynił, zabierając z sobą przenośny 
sprzęt obserwacyjny. Mimo iż został 
ustawiony w terenie w punkcie, w któ-
rym zjawisko miało być okazałe, z wie-
loma zakryciami i odkryciami gwiazdy 
przy brzegu Księżyca, przy pięknej po-

godzie Jurek mógł jedynie obserwować 
„ślizganie się” Aldebarana przy północ-
nym brzegu tarczy Księżyca przy braku 
zakryć… Po prostu, w tamtym czasie 
efemeryda nie była zbyt dokładna i pro-
fil Księżyca faktycznie przesunął się 
nieco w kierunku południowym. Tych 
pechowców było zresztą podczas tej ob-
serwacji więcej.

W roku 2006 Jurek wybrał się razem 
z wieloma z nas na zaćmienie Słońca 
do Turcji, które okazało się przebiegać 
przy pięknej, bezchmurnej pogodzie. 
To z tego czasu pochodzi załączona 
fotografia, jaką wykonałem na lotnisku 
w Antalyi przed odlotem do kraju.

W pracy zawodowej Jurek miał poza 
tym okazję pracować w warunkach po-
larnych: w okresie 11.1978 – 1.1980 
brał udział w III Wyprawie Antarktycz-
nej i zimowaniu na Stacji im. H. Arc-
towskiego, a w okresie 7.1985 – 7.1986 
— udział w VIII Wyprawie Polarnej 
i zimowaniu na Stacji w Hornsundzie 
(Spitsbergen). Udzielał się także w dzie-
dzinie popularyzacji wiedzy — jako 
pracownik Obserwatorium Geofizycz-
nego — z zakresu sejsmologii, geogra-
fii fizycznej, klimatologii, meteorolo-
gii i, oczywiście, astronomii. Ponadto 
prowadził wykłady popularnonaukowe 
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki, w szkołach wałbrzyskich, „wy-
kłady piątkowe” w Instytucie Astrono-
micznym UWr, zajęcia z dziećmi i mło-
dzieżą w ramach projektu Eduscience.

Aktywnie uprawiał sport: biegi dłu-
godystansowe i przełajowe (w tym gór-
skie, np. Sudecka Setka), narciarstwo 
biegowe (m.in. Bieg Piastów, Bieg 
Gwarków, Bieg Skalnika), jazda na ro-
werze.

Będzie go nam bardzo brakowało. 
Cześć Jego pamięci!

Marek Zawilski

Jerzy Speil (1949–2015)



36 Urania 4/2015

Spacerkiem po Księżycu (2)

To jeden z moich ulubionych regionów 
na Księżycu. Morze Nektaru oraz znaj-
dujące się obok niego kratery: Theopilus, 
Cyrillus i Catharina, tworzące fanta-
styczną, oryginalną formację w kształcie 
sierpa. Kratery te powstały w różnym 
czasie i posiadają swoją własną charak-
terystykę. Nieopodal leży klif Rupes Altai. 
Obszar ten znajduje się na południowy-
-wschód od środka tarczy Srebrnego 
Globu, leży na południe od Sinus Aspe-
ritatis, czyli Zatoki Grubiaństwa będącej 
częścią Morza Spokoju. Najlepsze 
warunki do obserwacji tego rejonu mamy 
przed pierwszą kwadrą, kiedy Księżyc 
oświetlony jest w ok. 25% – 35% (cień 
po wschodniej stronie) oraz w fazie 
ok. 69% – 85% (cień po zachodniej 
stronie). 

Najbardziej zjawiskowym kraterem 
na tym obszarze jest Theophilus, będący 
najmłodszym kraterem z charaktery-
stycznego trio. Jego nazwa pochodzi 
od koptyjskiego patriarchy Aleksandrii 
żyjącego w V wieku n.e. Krater ten 
jest bardzo duży, jego średnica wynosi 
100 km a głębokość 3,2 km. Posiada 
szeroki, tarasowy brzeg, na którym 
widać działalność lawin. Na południu 
łączy się z kraterem Cyrillus. Najprawdo-
podobniej powstał w okresie eratosteń-
skim, 3,2 do 1,1 miliarda lat temu. Dno 
Theophilusa jest dość płaskie, natomiast 
w jego centrum znajduje się potężny 
poczwórny/potrójny? szczyt o wyso-
kości około 2 km, który można bez 
problemu zaobserwować nawet małym 
teleskopem, a cień przez niego rzucany 
prezentuje się po prostu fenomenalnie. 
Przy małym powiększeniu krater ten 
wydaje się kolisty, natomiast przy dużym 
widać wyraźnie zbocza składające 
się z liniowych segmentów. Polecam 
kilkugodzinne obserwacje wnętrza 
krateru ze względu na bardzo dynamicz-
ne zmiany w oświetleniu struktur. Cień 
zachodniego zbocza zbliża się w kierun-
ku centrum, aż w końcu w „krytycznym” 
oświetleniu styka się ze szczytem. Na 
północno-zachodniej krawędzi leży 
krater wewnętrzny Theophilus B, który 

Księżyc to bardzo wdzięczny obiekt teleskopowych 
obserwacji. Tym razem zapraszam do odwiedzenia 
jednego z najpiękniejszych i najbogatszych 
pod względem rozmaitości form obszaru związanego 
z charakterystyczną trójką kraterów. 

Z wizytą u Cyryla,  
Teofila i Katarzyny

wizualnie prezentuje się wyśmienicie. 
Ciekawostką jest, że podczas misji Apol-
lo 16 zebrano kilka kawałków bazaltu, 
które uważa się za materiał wyrzucony 
z formacji Theophilusa. 

Jak już wspomniałem, krater ten 
styka się na południu ze swoim „sąsia-
dem” Cyrillusem, który jest zdecydo-
wanie starszy i w związku z tym gorzej 
zachowany ze względu na mikroerozję 
spowodowaną działaniem małych mete-
orytów oraz wiatrem słonecznym (takie 
zmiany zachodzą miliardy lat). Średnica 
Cyrillusa wynosi 98 km a głębokość 
3,6 km, nazwę swą zawdzięcza staro-
żytnemu patriarsze – świętemu Cyrylowi 
z Aleksandrii, żyjącemu na przełomie IV 
i V wieku n.e. Dno tego krateru nie jest 
tak płaskie jak w przypadku Theophilusa, 
bardzo „szorstkie” oraz mocno obni-
żone w stosunku do pierwotnej formy, 
a zbocza nie są tak strome, dodatko-
wo zostało pokryte częściowo lawą. 
W centrum możemy zaobserwować 
góry z potrójnym szczytem o wysokości 
ok. 1 km, które można bez problemu 
zaobserwować przy odpowiednim 
oświetleniu za pomocą średniej wielkości 
teleskopu. Poniżej szczytów znajduje się 
uskok, który można dojrzeć teleskopem 
o średnicy lustra głównego minimum 
20 cm. Na zachodnim zboczu Cyrillusa 
znajduje się dość duży krater wewnętrz-
ny Cyrillus A. 

Najbardziej wysuniętym na południe 
kraterem z tego pięknego przynekta-
ryjskiego trio jest Catharina, który jest 
jednocześnie najstarszy. Jego nazwa 
nawiązuje do świętej Katarzyny Alek-
sandryjskiej, teolożki i filozofki greckiej, 
która zdaniem wielu badaczy może być 
chrześcijańską personifikacją Hypatii 
z Aleksandrii żyjącej w czasach bisku-
pówTeofila i jego następcy Cyryla. To jej 
właśnie i jej ojcu Teonowi przypisuje się 
skonstruowanie pierwszego astrolabium! 
Średnica Cathariny wynosi ok. 100 km, 
natomiast głębokość 3,1 km. Krawędzie 
tego krateru są mocno zniszczone oraz 
poszarpane, szczególnie po północnej 
stronie, nie posiadają półkowej budowy, 

a zewnętrzny wał niemal całkowicie uległ 
erozji. Catharina został niemal całkowicie 
„zatarty” przez uderzenia kilku mete-
orytów, z największego upadku powstał 
krater Catharina P, znajdujący sie przy 
północnej krawędzi. Na południu przy 
dolnym brzegu znajduje się mniejszy 
Catharina S. Dno krateru jest dość pła-
skie i nie ma w nim centralnych szczy-
tów. Naukowcy twierdzą, że w odległej 
przeszłości mogły się one tam znajdo-
wać, jednak zostały najprawdopodobniej 
zniszczone. 

Poniżej Cathariny znajduje się naj-
dłuższy klif Srebrnego Globu – Rupes 
Altai, którego wysokość wynosi 1,8 km 
a długość ok. 507 km. Jego nazwa 
wywodzi się z azjatyckiego łańcucha 
górskiego Ałtaj. Klif ten powstał w wyniku 
energii wydzielonej podczas uderzenia, 
które spowodowało powstanie Morza 
Nektaru. Najlepsze warunki do jego ob-
serwacji mamy ok. 5 dni po nowiu oraz 4 
dni po pełni, kiedy światło pada na niego 
pod bardzo ostrym kątem. Możemy 
podziwiać wtedy bardzo długi, niere-
gularny cień z wyraźnie zarysowanymi 
szczytami. Widok ten po prostu zapiera 
dech w piersiach. 

Na zachód od opisanego już trio znaj-
duje się Morze Nektaru, którego średnica 
wynosi ok. 333 km. Leży na południowy 
zachód od Morza Obfitości i na połu-
dniowy wschód od Morza Spokoju. Jest 
ono wyraźnie ciemniejsze w stosunku 
do reszty powierzchni Księżyca. Dzieje 
się tak, ponieważ jest pokryte skałami 
bazaltowymi pochodzenia wulkaniczne-
go. Na południu tego basenu znajduje 
się potężny krater Fracastorius o śred-
nicy ok. 124 km, a na północy leży 
Daguerre nazywany często kraterem 
duchem, ponieważ niemal w całości zo-
stał pokryty lawą. Na południowy wschód 
od Theophilusa można dojrzeć mały 
krater Beaumont o średnicy ok. 5 km. 
Jego cechą charakterystyczną jest halo 
ciemnej materii wyrzutowej wokół niego, 
tzw. Dark Halo Craters. 

Adam Tomaszewski  
(zdjęcia autora)
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Morze Nektaru

(Mare Nectaris)

Daguerre

Cyrillus

Beaumont

Madler

Theophilus

Theophilus B

Cyrillus A

Catharina
Catharina S

Catharina P

Fracastorius

Rupes Altai

Dwa zdjęcia omawianego 
obszaru wykonane w różnych 
fazach widoczności Księżyca. 

Górne zostało wykonane 
23 października 2013 r. 
Faza Księżyca ok. 85%.

Dolne pochodzi z 12 listopada 
2014 r. Faza Księżyca ok. 66%. 
Obydwa wykonane Newtonem 

200/1000 z soczewką Barlowa 
×2,5, GSO APO, kamerka 

Poin Grey Chameleon, filtr 
czerwony 610 nm, Posadzone 

na montażu Losmandy G11
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Szkoła astropejzażu (6)

Oto pierwsza część opisu najczęstszych 
błędów w fotografii ruchu gwiazd, któ-
re mogą być przyczyną sporego roz-
czarowania z nocnej sesji.

Poruszenie statywu
To chyba podstawowy błąd, który 

może się przydarzyć każdemu, zarów-
no początkującemu, jak i nocnemu wy-
dze. Wystarczy lekkie uderzenie nogi 
statywu, o które w nocy, gdy jest ciem-
no, nietrudno. Zwłaszcza gdy jesteśmy 
na plenerze w kilka osób. Jeśli tracimy 
nasz statyw na początku lub końcu sesji 
to pół biedy. Wtedy musimy zrezygno-
wać z kilku pierwszych lub ostatnich 
klatek, ratując resztę materiału. Gorzej 
jest, gdy nasza nieostrożność przydarzy 
nam się w środku naświetlania. Wtedy 
z dużej części klatek nie skorzystamy.

Źle ustawiona ostrość
Na małym wyświetlaczu aparatu 

wszystko wydaje się ładne i ostre. Nie 

Najczęstsze błędy  
w fotografii ruchu gwiazd  
(startrails) 
Fotografia gwiazd typu startrails to niewątpliwie zadanie dla cierpliwych. 
Jest żmudne, wymaga sporo czasu i samozaparcia. Aby efekt, który chcemy 
uzyskać, był ciekawy, potrzebne jest zarejestrowanie sporej liczby zdjęć i spę-
dzenie w plenerze nierzadko kilku godzin. Niestety, o tym czy osiągnęliśmy 
efekt, jaki sobie wymarzyliśmy, dowiadujemy się znacznie później, siedząc 
przed monitorem komputera w domu. I niestety dopiero wtedy zauważamy, 
że coś jednak poszło nie tak. 

wolno dać się oszukać! Przy tak ma-
łym rozmiarze nawet nieostre zdjęcie 
będzie wyglądało dobrze. Zwłaszcza 
gdy mówimy o zdjęciach nocnych, 
gdzie spora część kadru i tak pozostaje 
ciemna. Dlatego warto sobie wyrobić 
nawyk sprawdzenia tego, co w kadrze 
jest ostre, korzystając z opcji powięk-
szenia. Dobrze jest poznać w tym 
zakresie swój sprzęt wcześniej. Nie 
zawsze powiększenie 100% będzie 
tym najlepszym i najwygodniejszym 
do oceny ostrości.

Niesprawdzenie parametrów
Zazwyczaj fotografując startrails, 

spieszymy się, aby jak najszybciej 
rozpocząć długi proces naświetlania. 
Powody pośpiechu są różne. Chce-
my szybciej skończyć, jest zimno lub 

wiemy, że ma się popsuć pogoda. Wte-
dy najłatwiej o błąd, który sprawi, że 
wszystkie ujęcia pójdą do kosza.

Najczęstszy parametr, o którym ła-
two zapomnieć, to czułość ISO. Zda-
rzało mi się po zrobieniu zdjęcia testo-
wego i ustawieniu właściwego czasu 
naświetlania nie skorygować czułości. 
W efekcie wszystkie klatki zarejestro-
wałem na ISO 3200, zupełnie przepa-
lając cały kadr.

Zdejmujemy filtr 
polaryzacyjny z obiektywu

Wydawać by się mogło, że to oczy-
wista oczywistość. Niestety znam 
sporo początkujących fotoamatorów, 
którzy mają filtr polaryzacyjny na stałe 
nakręcony na obiektyw. „Bo w książce 
było napisane, że zdjęcia będą miały 
ładniejsze kolory”. W nocy światła, 
które możemy spolaryzować, praktycz-
nie nie ma. W związku z czym nie ma 
sensu stosować filtra, którego jedynym 
efektem będzie „zabieranie” i tak nie-
wielkiej już ilości światła. Taki polary-
zator, w swoim optymalnym ustawie-
niu, może ograniczać dopływ światła 
nawet o 2 EV.

Niewyłączenie AF
Gdy korzystamy z autofocusa 

do ustalenia ostrości, musimy pamię-
tać o tym, aby go koniecznie wyłączyć, 
gdy już nam się to uda. Raz ustawiona 
ostrość nie będzie wymagać już zmian. 
Powinna być taka sama na każdej za-
rejestrowanej klatce. Gdy zapomnimy 
o wyłączeniu autofokusa, aparat będzie 
ostrzył przy każdym kolejnym wyzwo-
leniu migawki. Jest więcej niż pewne, 
że za którymś razem ostrość zostanie 
ustawiona w innym miejscu lub sys-
tem AF aparatu nie będzie jej w stanie 
ustawić wcale. W tym drugim przy-
padku aparat może całkowicie przestać 
robić zdjęcia, gdy priorytetem ma być 
ostrość. 

Piotr Potępa
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Polska w ESO

Nasz kraj ukończył procedurę ratyfikacji umowy 
o wstąpieniu do Europejskiego Obserwatorium 
Południowego (ESO). Od teraz już w pełni ofi-
cjalnie Polska jest współwłaścicielem jednych 

z największych teleskopów astronomicznych na świecie, 
a nasze firmy wezmą udział w budowie teleskopu przyszło-
ści: 39-metrowego E-ELT.

Informacja została opublikowana 5 sierpnia 2015 r. przez 
ESO oraz w biuletynie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Czytamy w niej, że zakończyła się formalna pro-
cedura ratyfikacji. Polska została piętnastym krajem człon-
kowskim Europejskiego Obserwatorium Południowego, wy-
przedzając Brazylię, która umowę o przystąpieniu podpisała 
wcześniej niż nasz kraj, ale do tej pory jej nie ratyfikowała

Proces ratyfikacji został zakończony w momencie, gdy 
tzw. instrument ratyfikacji został zdeponowany w Paryżu 
we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był 
to ostatni formalny krok po kilku wcześniejszych etapach 
procedury: podpisaniu 28 października 2014 r. w Warsza-
wie umowy akcesyjnej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Lenę Kolarską-Bobińską, później zgody na raty-
fikację przez polski parlament i złożeniu podpisu przez Pre-
zydent RP, Bronisława Komorowskiego.

Polska uzyskała pełen dostęp do wielkich obserwatoriów 
astronomicznych ESO działających na półkuli południowej 
w Chile: La Silla i Paranal. W szczególności pracuje tam 
Bardzo Duży Teleskop (VLT) złożony z czterech 8-metro-
wych teleskopów i czterech 1,8-metrowych, a także ALMA, 
czyli sieć 66 radioteleskopów na pustyni Atakama, przezna-
czonych do obserwacji w zakresie fal milimetrowych i sub-
milimetrowych.

Nowe naukowe możliwości otwierające się dla naszych 
astronomów będą zaprezentowane przez kadrę ESO podczas 

Zakończono proces ratyfikacji umowy o wstąpieniu 
Polski do Europejskiego Obserwatorium Południowego

XXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
który odbędzie się 7–10 września br. w Poznaniu. Aktualnie 
ESO prowadzi także nabór na staże podoktoranckie w ESO. 
Chętni, w tym Polacy, mogą zgłaszać się do 15 października 
2015 r.

Udział w ESO oznacza też, że polskie przedsiębiorstwa 
i instytuty naukowo-techniczne będą mogły wykonywać zle-
cenia na rzecz ESO i startować w przetargach ogłaszanych 
przez tę organizację. W szczególności będą mogły wziąć 
udział w najbliższej gigantycznej inwestycji ESO o budżecie 
przekraczającym miliard euro, którą będzie budowa telesko-
pu przyszłości o wielkości połowy stadionu piłkarskiego. Te-
leskop E-ELT o średnicy 39 metrów kilkakrotnie przewyż-
szy rozmiarami największe obecnie działające na świecie 
instrumenty tego typu. 3 lipca 2015 r. w Warszawie odbyły 
się warsztaty dla polskich firm zainteresowanych udziałem 
w budowie E-ELT.

Krzysztof Czart

Dla prenumeratorów 
mamy w prezencie obszerną, pięknie ilustrowaną 
broszurę ESO pt. „Osiąganie nowych granic w astro-
nomii”, którą dołączyliśmy do tego numeru „Uranii”.

ESO Astronomy Camp 2015
Do 4.10.2015 r. uczniowie w wieku 16-18 lat mogą 
zgłaszać się na obóz ESO we Włoszech. Szczegóły: 
www.pta.edu.pl/eso-camp

Mapa krajów członkowskich ESO. Źródło: ESO
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Spitzer dostrzegł planetę 
w głębi naszej Galaktyki

Dzięki połączeniu sił Teleskopu Spit-
zera oraz kilku teleskopów naziemnych 
naukowcy znaleźli gazową planetę odle-
głą od nas o około 13 000 lat świetlnych. 
To jedna z najdalszych znanych nam dziś 
planet pozasłonecznych. Dzięki temu bę-
dzie można prawdopodobnie poczynić 
ważny krok na drodze do rozwiązania 
zagadki rozkładu planet w galaktyce spi-
ralnej takiej jak nasza Droga Mleczna. 
Nie wiemy dziś bowiem jeszcze, czy są 
one jakoś bardziej skoncentrowane w jej 
centrum, w tzw. zgrubienia centralnym, 
czy też może jest ich wiele na rubieżach 
Galaktyki.

Co ciekawe, w projekcie tym brali 
udział również astronomowie z Polski, 
konkretnie z drużyny OGLE (Optical Gravi-
tational Lensing Experiment), przy wyko-
rzystaniu teleskopu zbudowanego w Las 
Campanas w Chile. Teleskop ten skanuje 
niebo dzięki technice zwanej mikroso-
czewkowaniem grawitacyjnym. Zjawisko 
takiego mikrosoczewkowania zachodzi, 
gdy gwiazda przechodzi względem odle-
głego obserwatora na tle innej, dalszej 
gwiazdy, a wówczas jej grawitacja powięk-
sza obserwowany obraz dalszej gwiazdy, 
uginając promienie świetlne. Jeśli taka 
odleglejsza gwiazda jest dodatkowo okrą-
żana przez planetę, planeta taka może 
powodować pewną przerwę w tym proce-
sie wizualnego powiększania obrazu.

Astronomowie potrafią dziś mierzyć 
takie przerwy czy też spadki jasności 
i na ich podstawie „wyciągać” pewne in-
formacje o fizycznych charakterystykach 
planet — aż do odległości rzędu 27 tys. lat 
świetlnych w kierunku na zgrubienie cen-
tralne Galaktyki, gdzie gwiazdy i planety 
zdają się być najbardziej powszechne. 
Tymczasem Słońce leży raczej na peryfe-

Mapa Drogi Mlecznej ukazująca położenie jednej z najbardziej od nas odległych znanych egzopla-
net. Znajduje się ona w odległości około 13 000 lat świetlnych stąd. Źródło: NASA/JPL-Caltech

riach Drogi Mlecznej. Dzięki metodzie mi-
krosoczewkowania odkryto do dziś około 
30 planet, a najodleglejsza z nich leżała 
mniej więcej 25 000 lat świetlnych od 
nas. Jednak ciągle jej poważnym ograni-
czeniem jest właśnie odległość takich de-
tekcji. Innym problemem jest to, że dzięki 
tej metodzie nie zawsze da się dobrze 
zmierzyć rzeczywistą odległość odległych 
układów planetarnych.

I tu może właśnie pomóc Teleskop 
Spitzera. Dzięki swej wydłużonej orbicie 
okołosłonecznej znajduje się on obecnie 
w odległości 207 mln km od Ziemi. To 
więcej niż odległość Ziemia-Słońce. Gdy 
więc teleskop ten „ogląda” zjawisko mi-
krosoczewkowania grawitacyjnego wraz 
z obserwującymi je teleskopami naziem-
nymi, widzi także samą gwiazdę jako ja-
śniejszą i ciemniejszą w innym czasie niż 
one, ponieważ aż tak duża jest odległość 
pomiędzy nim a teleskopami zlokalizo-
wanymi na powierzchni. Można wówczas 
zmierzyć coś, co astronomowie nazywają 
paralaksą dla planety wykrytej metodą 
mikrosoczewkowania.

Wykorzystanie teleskopu orbitalnego 
do obserwacji mikrosoczewek grawitacyj-
nych to skomplikowany proces. Przyjęło 
się, że teleskopy naziemne jako pierwsze 
wysyłają sygnał alarmowy astronomom, 
gdy takie zjawisko się rozpoczyna, ale trwa 
ono zwykle co najwyżej przez kilkadziesiąt 
dni, zatem ważne jest, by zespół kierujący 
Teleskopem Spitzera zaczął wówczas ob-
serwacje takiego zjawiska jak najszybciej, 
w ciągu trzech dni od pierwszego alarmu. 
Jednak w przypadku nowo wykrytych pla-
net zjawisko mikrosoczewkowania może 
trwać dłużej, nawet do 150 dni, i wów-
czas zwykle to teleskopy OGLE zauważają 
je jako pierwsze, a zaraz potem do „gry” 
włącza się Teleskop Spitzera.

W przypadku nowej planety pozasło-
necznej opóźnienie czasowe pomiędzy 

momentami zauważenia zjawiska przez 
oba teleskopy może być wykorzystane 
do pomiaru odległości do gwiazdy i jej 
planety bądź układu planet. Gdy naukow-
cy znają tę odległość, mogą następnie 
oszacować masę planety. W opisywanym 
przypadku masa ta wyniosła mniej więcej 
pół masy Jowisza.

Najważniejsze jest jednak prawdo-
podobnie to, że dzięki tego rodzaju od-
kryciom astronomowie będą niebawem 
w stanie badać statystyki dotyczące roz-
kładu planet w Drodze Mlecznej.

Elżbieta Kuligowska 

Nowy rekord odległości  
do odległej galaktyki

Naukowcy z Uniwersytetów Yale i Kali-
fornijskiego przesunęli granicę, do której 
możemy badać bardzo odległe galakty-
ki — aż do takiego momentu w historii 
Wszechświata, gdy liczył on sobie zale-
dwie 5 procent swego obecnego wieku 
(13,8 miliardów lat). Odkryli wyjątkowo 
jasną galaktykę istniejącą już ponad 13 
miliardów lat temu — oszacowali jej odle-
głość przy pomocy danych z Kosmicznego 
Teleskopu Hubble’a, Teleskopu Spitzera 
oraz naziemnych, 10-metrowych tele-
skopów Kecka. Udało się potwierdzić, że 
faktycznie mamy do czynienia z najdalszą 
znaną dziś astronomom galaktyką.

Galaktyka EGS-zs8-1 została pierwot-
nie zidentyfikowana na podstawie barw 
na zdjęciach z Teleskopów Hubble’a 
i Spitzera. Już wtedy wiadomo było, że jest 
ona jednym z najjaśniejszych i najbardziej 
masywnych obiektów wczesnego Kosmo-
su. W momencie, gdy jej obserwowane 
dziś światło rozpoczęło swą podróż, była 
już galaktyką o masie ponad 15 procent 
obecnej masy Drogi Mlecznej. Ale mogła 
rosnąć do tej masy przez jedyne 670 mi-
lionów lat! Sam Wszechświat był wówczas 
niezwykle młody. Co więcej, na tym eta-
pie swego życia EGS-zs8-11 wciąż miała 
ogromne tempo formowania nowych 
gwiazd — 80 razy większe niż dziś nasza 
Galaktyka.

Badanie obiektów leżących na tak 
dużych odległościach i ocena ich wła-
ściwości fizycznych to jeden z głównych 
celów współczesnej astronomii. Widzimy 
EGS-zs8-1 taką, jaka była w okresie, gdy 
Wszechświat przechodził ogromne prze-
miany: wodór międzygalaktyczny przecho-
dził ze stanu neutralnego do zjonizowane-
go i stawał się tym samym przezroczysty 
dla światła — innymi słowy miała wówczas 
miejsce kosmiczna rejonizacja. Wydaje 
się, że promieniowanie z młodych gwiazd 
z bardzo wczesnych galaktyk podobnych 
do EGS-zs8-1 mogło być głównym wy-
zwalaczem tego procesu. Najnowsze ob-
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Zdjęcie wykonane Kosmicznym Teleskopem Hubble’a ukazuje najdalszą znaną dziś naukowcom 
galaktykę, którą można zaobserwować metodą spektroskopową. Została ona zidentyfikowana 
w polu galaktyk z przeglądu CANDELS (Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Le-
gacy Survey). Przesunięcie ku czerwieni tej galaktyki (z=7,7) zostało potwierdzone dzięki obser-
wacjom za pomocą Teleskopu Spitzera i Teleskopów Kecka. Pomiar przesunięcia ku czerwie-
ni stanowi najbardziej wiarygodną ocenę naszej odległości do danego obiektu kosmicznego. 
We wstawce jest widoczna fotografia galaktyki w bliskiej podczerwieni, z zaznaczonymi na nie-
biesko młodymi, jasnymi gwiazdami. Źródło: NASA/ESA/P. Oesch (Yale Univ.)

serwacje łącznie dają nam wiele nowych 
informacji na temat natury bardzo młode-
go Kosmosu. Okazuje się bowiem, że ów-
czesne masywne galaktyki najwyraźniej 
miały nieco inne własności niż podobne, 
współczesne obiekty. Dla przykładu: ich 
obserwowane dziś barwy brały się z bar-
dzo intensywnych procesów gwiazdotwór-
czych i z oddziałania gwiazd z gazowym 
ośrodkiem galaktyk.

Co dalej? Nasze granice poznania 
przesunie zapewne jeszcze dalej Ko-
smiczny Teleskop Jamesa Webba, który 
zostanie umieszczony na orbicie około 
roku 2018. Teleskop Webba będzie do-
datkowo w stanie dokładnie przeanalizo-
wać promieniowanie odległych galaktyk 
w podczerwieni, dając astronomom jesz-
cze więcej informacji o naturze ich gazo-
wego ośrodka. Dowiemy się też być może 
jeszcze więcej na temat tego, jak takie 
obiekty powstawały.

Elżbieta Kuligowska 

Koniec misji Messenger!
Należąca do NASA misja Messenger 

(ang. Mercury Surface, Space Environ-
ment, Geochemistry and Ranging), czyli 
posłaniec, właśnie zakończyła swoją pra-
cę — eksplorację Merkurego. 30 kwietnia 
2015 r. sonda rozbiła się o powierzchnię 
planety.

Messenger był pierwszą od 33 lat 
misją, której celem było zbadanie śro-
dowiska Merkurego, przede wszystkim 
charakterystyki powierzchni planety oraz 
jej pola magnetycznego, a także natury 
egzo- i magnetosfery. Wcześniej, w latach 
1974–1975, planeta eksplorowana była 
przez Marinera 10.

Wszystko zaczęło się 3 sierpnia 
2004 r., gdy Messenger rozpoczął swoją 
długą podróż po Układzie Słonecznym. 
18 marca 2011 r. sonda weszła na orbitę 
Merkurego. Droga Messengera do Merku-
rego nie była łatwa. Sonda narażona była 
na ekstremalne warunki, takie jak niska 
temperatura czy duże natężenia promie-
niowania kosmicznego.

Powierzchnia Merkurego zobrazowana przez misję Messenger. Źródło: NASA

Podczas 4 lat pracy instrumentu wokół 
Merkurego do Ziemi napływały kolejne 
informacje, pozwalające poznać nam pla-
netę. Stworzona została dokładna mapa 
Merkurego, potwierdziły się informacje 
o złożach lodu wodnego w obszarze bie-
gunów planety oraz wykryto anomalie 
pola magnetycznego.

Niestety, 30 kwietnia 2015 o 19:26 
UTC sonda rozbiła się o powierzchnię pla-
nety, a jej prace naukowe zostały defini-

tywnie zakończone. Paliwo Messengera 
skończyło się już na początku kwietnia 
tego roku, ale naukowcy przedłużyli czas 
pracy misji, wykorzystując do jej napędu 
hel służący do utrzymywania ciśnienia 
w zbiorniku paliwa. Hel jednak też się wy-
czerpał.

Zanim Messenger rozbił się o po-
wierzchnię planety, poruszał się po coraz 
mniejszej orbicie, dzięki czemu udało mu 
się wykonać jeszcze dokładniejsze zdję-
cia powierzchni niż dotychczas. Niestety, 
materiał do Ziemi był wysyłany z opóźnie-
niem, dlatego tych ostatnich nie uda nam 
się zobaczyć.

Przez 4 lata instrument orbitował wo-
kół Merkurego 4105, pokonując 8 mld 
km, wysłając przy tym do Ziemi ponad 
277 tys. zdjęć.

Kolejnych cennych informacji na te-
mat Merkurego ma dostarczyć planowany 
przez Europejską Agencję Kosmiczną i Ja-
ponię  satelita BepiColombo. Start misji 
przewidziano na rok 2016 lub 2017, a do 
Merkurego satelita dotrze w 2024 r.

Alicja Wierzcholska
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Bezpośrednie zdjęcie  
masywnej egzoplanety

Grupa hiszpańskich i polskich astro-
nomów, kierowana przez Polaka, uzy-
skała bezpośrednie  zdjęcie masywnej 
planety pozasłonecznej odległej o 40 lat 
świetlnych. Zdjęcie planety VHS 1256b 
dołączyło do nielicznej kolekcji bezpo-
średnich fotografii planet pozasłonecz-
nych wykonanych przez astronomów. 
Tego typu obiektów znanych jest już dużo, 
około dwa tysiące, ale nieliczne posiadają 
bezpośrednie zdjęcia. Egzoplaneta VHS 
1256b jest aktualnie najbliższą, dla któ-
rej naukowcy posiadają zarówno bezpo-
średnie zdjęcie, jak i widmo.

Planetę odkrył zespół badawczy, 
którym kierował Bartosz Gauza, absol-
went Instytut Astronomii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, a obecnie doktorant 
w hiszpańskim Instytucie Astrofizyki Wysp 
Kanaryjskich (IAC). Oprócz hiszpańskich 
astronomów w zespole był także drugi Po-
lak związany z Instytutem Astrofizyki Wysp 
Kanaryjskich (IAC) — Grzegorz Nowak, ab-
solwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

VHS 1256b jest masywną gazową 
planetą, o rozmiarach zbliżonych do roz-
miaru Jowisza, jednak o jedenastokrot-
nie większej masie. Ze względu na swój 
młody wiek, jej atmosfera jest wciąż sto-
sunkowo gorąca, o temperaturze około 
1200°C, a co za tym idzie, wystarczająco 
jasna, aby umożliwić bezpośrednie zare-
jestrowanie jej promieniowania, czego 
udało nam się dokonać przy pomocy tele-
skopu VISTA, należącego do Europejskie-
go Obserwatorium Południowego (ESO) 
— powiedział Bartosz Gauza.

Względna bliskość systemu — jedynie 
40 lat świetlnych — czyni tę egzoplanetę 
jedną z najjaśniejszych dotychczas za-
obserwowanych, co w połączeniu z dużą 
separacją od macierzystej gwiazdy dało 
możliwość jej szczegółowego zbadania — 
dodał astronom.

Odnalezienie obiektu było możliwe 

dzięki rozwinięciu przez badaczy tech-
nik cyfrowej analizy dużych baz danych. 
Astronomowie analizowali katalog całego 
nieba w bliskiej podczerwieni (Two Micron 
All Sky Survey — 2MASS) oraz dane z pod-
czerwonego przeglądu VISTA Hemisphere 
Survey (VHS) dla półkuli południowej nie-
ba, który jest obecnie realizowany przy 
pomocy teleskopu VISTA Europejskiego 
Obserwatorium Południowego (ESO). 
Wśród milionów obiektów wyszukali źró-
dła, które mają odpowiednio duże ruchy 
własne i wśród nich wybrali takie, które 
potencjalnie mogą być ze sobą grawitacyj-
nie związane.

Do obserwacji posłużyły oprócz tele-
skopu VISTA w Obserwatorium Paranal 
w Chile, także teleskop NTT w Obserwato-
rium La Silla w Chile oraz 10,4-metrowy 
Wielki Teleskop Kanaryjski (GTC) na Wy-
spach Kanaryjskich.

Odnaleziona planeta VHS 1256b krąży 
wokół czerwonego karła — gwiazdy o nie-
wielkiej masie. Dystans planety od gwiaz-
dy wynosi około 100 jednostek astrono-
micznych, czyli 100 razy dalej niż Ziemi 
od Słońca albo 2,5 razy dalej niż Pluton. 
Wiek układu planetarnego oszacowano 
na bardzo młody: od 150 do 300 mln lat.

Egzoplaneta VHS 1256b emituje więk-
szość swojego promieniowania w pod-
czerwieni. W jej atmosferze znaleziono 
ślady występowania pary wodnej oraz 
metali alkalicznych, co jest typową cechą 
dla tego rodzaju planet. Brak jest nato-
miast metanu, który powinien występo-
wać w temperaturach panujących na tym 
obiekcie. Masa planety jest bliska dolnej 
granicy masy brązowych karłów, z kolei 
czerwony karzeł VHS 1256A ma masę bli-
ską górnej granicy pomiędzy brązowymi 
karłami a normalnymi gwiazdami.

Naukowcy mają nadzieję, że dzięki 
dużej separacji kątowej pomiędzy plane-
tą a gwiazdą i względnie dużej jasności 
planety, będzie można przeprowadzić jej 
dalsze badania w innych zakresach dłu-
gości fali.

Krzysztof Czart

NameExoWorlds  
— zagłosuj na nazwy  
dla planet pozasłonecznych

Konkurs NameExoWorlds jest pro-
wadzony przez Międzynarodową Unię 
Astronomiczną (IAU), jedyną organizację 
uprawnioną do nadawania oficjalnych 
nazw obiektom w Kosmosie. 12 sierpnia 
2015 r. rozpoczęło się głosowanie na na-
zwy dla 20 systemów planetarnych. Moż-
na głosować na propozycje z listy przygo-
towanej przez IAU na podstawie zgłoszeń 
od klubów i organizacji astronomicznych, 
które napłynęły podczas poprzedniego 
etapu konkursu (nadeszło 247 propozy-
cji). Na liście obiektów do nazwania jest 
m.in. pierwszy pozasłoneczny układ pla-
netarny PSR 1257+12 odkryty przez prof. 
Aleksandra Wolszczana.

Spośród 20 gwiazd posiadających 
układy planetarne nazwane zostanie 15, 
bowiem pozostałe posiadają historycz-
ne nazwy. Nazwy zostaną także nadane 
planetom we wszystkich 20 układach 
(łącznie 32 znanym planetom). Głosować 
można na witrynie internetowej http://
nameexoworlds.iau.org. Głosowanie nie 
wymaga rejestracji, ale z jednego urzą-
dzenia można oddać tylko jeden głos na 
dany obiekt. Termin głosowania upływa 
31 października 2015 r.

Przy okazji przestrzegamy przed ku-
powaniem nazw gwiazd od różnych firm, 
na których ogłoszenia można natrafić 
i w Polsce. Taka nazwa nie ma żadnego 
oficjalnego znaczenia na świecie, istnieje 
jedynie w bazie takowej firmy — naprawdę 
szkoda wydawać pieniądze na coś uzna-
wanego jedynie przez sprzedawcę oraz 
nabywcę i nikogo więcej.

Krzysztof Czart

Odkrywaj Marsa za pomocą 
nowych aplikacji

Dzięki nowym aplikacjom Mars Trek 
oraz Experience Curiosity internauci 
mogą podróżować po Marsie, nie wycho-

dząc z domu. Wystarczy 
dostęp do internetu oraz 
komputer lub smartfon 
i można zacząć eksplora-
cję czerwonej planety.

Wirtualna mapa Mar-
sa w aplikacji Mars Trek 
jest dostępna w dwóch 
opcjach 2D oraz 3D. 
Użyte w nich zdjęcia 
tworzące wizualizację 
powierzchni Marsa po-
chodzą z badań prowa-
dzonych przez ostatnie 
50 lat. Widoki marsjań-
skich struktur prezento-

Po lewej: zdjęcie planety pozasłonecznej VHS 1256b. Jest to zestawienie obrazów z podczerwonych pasm Y, J, K z te-
leskopu VISTA. Po prawej: optyczne i podczerwone widmo z teleskopów GTC i NTT. Źródło: Gabriel Pérez, SMM (IAC)
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Odcinki „Astronarium” 
dostępne  
na YouTube

Redakcja „Astronarium” 
udostępniła w internetowym 
serwisie YouTube wszystkie 
odcinki pierwszej serii tego 
telewizyjnego cyklu o astro-
nomii. Program przedstawia 
tajemnice Wszechświata 
oraz polskich naukowców, 
którzy je zgłębiają. W waka-
cje na różnych antenach TVP 
są emitowane także powtórki 
programu. Emisję we wrześ- 
niu zapowiedziała także TVP 
Polonia (we wtorki i niedzie-
le). Natomiast premierowe 
odcinki drugiej serii wejdą do 
jesiennej ramówki w TVP Re-
gionalna. (kc)

wane w wysokiej rozdzielczości pozwalają 
na poznawanie i studiowanie powierzchni 
planety z wykorzystaniem przydatnych na-
rzędzi umożliwiających m.in. obserwację 
zdjęć pochodzących z różnych misji oraz 
zapoznanie się w opisami historycznych 
miejsc. Aplikacja przypomina w swoim 
działaniu inną, już bardzo popularną — 
Google Earth.

Oprócz funkcji poznawczych, aplikacja 
spełnia również ważną funkcję naukową. 
Za pomocą Mars Trek badacze z NASA 
szukają dogodnego miejsca dla dwóch 
przyszłych misji marsjańskich — miejsca 
lądowania dla łazika misji Mars 2020 Ro-
ver, który będzie następcą Curiosity, oraz 
miejsca lądowania dla wyprawy załogowej 
planowanej na lata 30. bieżącego wieku.

Experience Curiosity stanowi narzędzie 
pozwalające na symulowanie podróży ła-
zikiem Curiosity. Przy użyciu tej aplikacji 
możemy „sterować” łazikiem i umiesz-
czonymi na nim kamerami, obserwując 
powierzchnię Marsa pod różnymi kątami. 
Podczas podróży towarzyszy nam narra-
cja, dzięki której możemy dowiedzieć się 
o szczegółach dotyczących misji Curiosity.

Przedstawione wyżej aplikacje są cał-
kowicie darmowe. Aby korzystać z zasto-
sowanych w nich narzędzi, wystarczy do-
stęp do w miarę aktualnych przeglądarek.

Grzegorz Iwanicki

Premiera polskiego filmu 
fabularnego pt. „Supernova”

17 lipca 2015 r. w Toruniu miała miej-
sce premiera nowego polskiego filmu 
krótkometrażowego pt. „Supernova”. Fa-
buła opowiada o młodym filmowcu, który 
próbuje nagrać film o emerytowanym pro-
fesorze astronomii, ale okazuje się to tyl-

Przykładowy zrzut ekranu aplikacji Experience Curiosity. Źródło: NASA/JPL-Caltech

Plakat filmu „Supernowa”

ko wstępem do wielu różnych przemyśleń. 
Zdjęcia nagrywano m.in. na największym 
polskim radioteleskopie w Piwnicach koło 
Torunia. Film „Supernova” trwa 29 minut. 
W głównych rolach wystąpili: Andrzej Wi-
chrowski, Cezary Łukaszewicz, Ewelina 
Szostkowa.

„Supernova” jest krótkometrażowym 
filmem fabularnym wyprodukowanym 
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Reżyse-
rem i autorem scenariusza jest Andrzej 
Cichocki, znany z wcześniejszej produkcji 
pt. „Las cieni”, która zdobyła liczne nagro-
dy i była prezentowana na kilkudziesięciu 
festiwalach filmowych na całym świecie. 
Z kolei „Supernova” otrzymała już pierw-
szą nagrodę: „Brązowe Grono” podczas 
44. Lubuskiego Lata Filmowego w Łago-
wie. Film wsparły różne astronomiczne 
organizacje i instytucje, w tym „Urania”.

Krzysztof Czart
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Powtórne odkrywanie meteorytów 
Benguerir 10 lat po spadku

Autor i świadek spadku meteorytów na cmentarzu. Fot.M.Stolarz

Odkrywanie nowych obszarów spadku meteorytów a tak-
że poszerzanie tych od dawna znanych jest zawsze 
fascynującym doświadczeniem, któremu nierzadko to-
warzyszy dreszczyk emocji. Podobnie było w przypad-

ku znanego od ponad 10 lat meteorytu Benguerir. We wrześniu 
2014 r. odbyła się w Casablance międzynarodowa konferencja 
Meteoritical Society, towarzystwa zrzeszającego ponad 1000 
członków z całego świata. Nasz udział w konferencji możliwy 
dzięki granatowi otrzymanemu na rozwój Polskiej Sieci Boli-
dowej (PFN) dał nam sposobność odwiedzenia okolicy, gdzie 
spadł meteoryt, który z całą pewnością wpłynął na marokańską 
meteorytykę (Erfoud w Maroku jest obecnie przodującym na 
świecie miejscem dostarczającym naukowcom i kolekcjonerom 
meteoryty z całej Sahary). 

Meteoryt Benguerir pojawił się na Ziemi w postaci deszczu 
kamieni 22 listopada 2004 r. ok. godz. 11.45 czasu lokalne-
go. Zjawisko poprzedziły efekty elektrofoniczne, które zwróciły 
uwagę świadków i pozwoliły zaobserwować spadające z dużą 
prędkością obiekty w stosunkowo wczesnej fazie lotu. Spadek 
został zaklasyfikowany do chondrytów zwyczajnych typu LL6 
o stopniu szokowym S3. Oficjalnie całkowitą masę meteorytów 
oszacowano na 25–30 kg, ale nieoficjalne źródła mówią o kilku-
krotnie większej masie znalezionych okazów. Wstępnie udało 
się ustalić tylko trzy lokalizacje, w których znaleziono meteoryty, 
gdyż ludność niechętnie przyznawała się do posiadania oka-
zów. Przyczyną tego było egzekwowane przez policję zarzą-
dzenie lokalnych władz o konfiskacie meteorytów. Odniosło ono 
skutek odwrotny do zamierzonego — większość „darów nie-
bios” została ukryta i później potajemnie sprzedana za granicę.

Plan naszych poszukiwań zakładał prospekcję terenu w celu 
odnalezienia meteorytów, lecz po wstępnym rekonesansie 
i przeprowadzeniu wywiadu z mieszkańcami postanowiliśmy 
skupić się na skompletowaniu raportów od świadków tego nie-
typowego zjawiska, które naszym zdaniem nie zostało wystar-
czająco dobrze udokumentowane. Pierwsze dni poszukiwań 
bazowały głównie na rozmowach z niespotykanie przyjaznymi 
mieszkańcami, którzy dobrze wiedzieli, czego szukamy. Na po-
czątku nie natrafiliśmy na meteoryty, poza jednym okazem za-
chowanym „na pamiątkę” przez pewnego znalazcę. Trzeciego 
dnia dopisało nam szczęście. Tego dnia zaprowadzono nas do 
pana Alego, poważanego nauczyciela i „sołtysa” wioski douar 
El Foukra, który zgodził się być naszym przewodnikiem (poza 
arabskim i francuskim znał także język angielski). Jako że Ali był 
świadkiem samego zjawiska i pomagał 10 lat temu naukowcom 
w kompletowaniu informacji o spadku, wiedział bardzo dobrze, 
co to jest „nayzak” (staroarabskie słowo oznaczające „żelazo 
z nieba”) i tym samym mieliśmy znacznie ułatwione zadanie. 

Już po kilku dniach zbierania informacji spadek ten okazał 
się być wyjątkowy pod względem dynamiki zjawiskiem, czego 
wcześniej nikt nie zanotował. Pierwsze nietypowe obserwacje 
dotyczyły lotu fragmentów meteoroidu w atmosferze. Do tej 
pory obserwowano ślady świadczące o tym, że wszystkie 
meteoroidy po wyhamowaniu w atmosferze, lecąc spadkiem 
swobodnym, doznawały w ostatniej fazie lotu tylko niewielkie-
go odchylenia od kierunku pionowego. W przypadku zjawiska 
w Bengeurir mamy do czynienia, chyba po raz pierwszy w histo-
rii meteorytyki, z obserwacjami spadającego ciała w fazie tzw. 
dark flight, czyli w momencie, gdy meteoroid już nie „świeci” (nie 
jonizuje i nie ulega ablacji). Naoczny świadek pracujący na polu, 
słysząc dziwne dźwięki z nieba a potem narastający szum, skie-
rował wzrok ku górze i jak nam relacjonował — zobaczył zbliża-
jącą się pszczołę. Domniemany owad bardzo szybko zwiększał 
swoje rozmiary, a w ostateczności spadł nieopodal w postaci 
meteorytu o wadze ok. 2 kg. Wtedy nas zdziwiło to doniesienie, 
bowiem kąt lotu, jaki zaobserwował świadek, wynosił ok 45°, co 
wydało nam się nieprawdopodobne. Dalsze spotkania z kolej-
nymi świadkami zjawiska i znalazcami meteorytów potwierdziły 
tę obserwację. Potwierdziło ją również umiejscowienie znale-
zionych okazów — duże okazy znajdowano poza (prawdopo-
dobnie) utworzonymi przez nie kraterami, w odległości około pół 
metra od ich brzegów, co mogło świadczyć o tym, że odbijały 
się od ziemi, tworząc krater, po czym leciały dalej. Po kolejnym 
takim doniesieniu nasuwało się pytanie: czy taka interpretacja 
zjawiska jest prawidłowa? Ponieważ trudno nam było uwierzyć 
w taką hipotezę, postanowiliśmy sprawdzić literaturę tematu. 
Okazało się, że jest udokumentowane doniesienie o takim wa-
śnie przypadku. Jeden okaz z pierwszego zarejestrowanego 
i odnalezionego przez ekipę Czeskiej Sieci Bolidowej spadku — 
meteoryt Pribram — został właśnie odnaleziony obok wybitego 
krateru! W przypadku Benguerir mamy kilka takich przypadków, 
co potwierdza obserwację stosunkowo „płaskiego” lotu frag-
mentów w powietrzu. 

Dalszy rekonesans i rozmowy ze świadkami doprowadziły 
nas do miejsca, które nazwaliśmy „Armagedon”. Odkryliśmy 
bowiem obszar największego bombardowania, w którym 
na pole o powierzchni ok. 0,5 ha spadło 5 okazów o masach 
od dwóch do czterech kilogramów. Obszar w obrębie kilo-
metra od tego pola, włącznie z wioską douar Tnaja, został 
zasypany niezliczoną ilością mniejszych i większych okazów. 
Część meteorytów spadła na miejscowy cmentarz, wznosząc 
tumany kurzu i tym samym wywołując popłoch wśród okolicz-
nej ludności. 

„Marsjański” wygląd pól, na które spadły meteoryty Benguerir. Fot.M.Stolarz
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Może nie będzie to zbyt poprawne, gdy omawianie 
rojów nieba jesiennego rozpocznę od początku 
września, gdyż jest to jeszcze astronomiczne lato. 
Jednak dla wielu obserwatorów, którzy obserwowa-

li niebo w czasach szkolnych wakacji, lato urywało się właśnie 
na dacie 1 września. Ci, którzy obserwowali niebo w końców-
ce sierpnia, zapewne zapamiętali bardzo znaczne ilości me-
teorów sporadycznych, szczególnie w drugiej połowie nocy. 
Dla przypomnienia — meteory sporadyczne to zjawiska, któ-
re nie mogą być przyporządkowane do konkretnego znanego 
roju. Przez wiele lat traktowano je jako swego rodzaju szum 
w danych i nieuporządkowany chaos. W istocie jednak mate-
ria w Układzie Słonecznym nie jest rozmieszczona w sposób 
zupełnie przypadkowy. Jeśli przeanalizujemy dane orbitalne 
meteorów, to okaże się, że wchodzące w atmosferę meteoro-
idy sporadyczne wcale nie krążą chaotycznie, tylko w pewien 
sposób odzwierciedlają strukturę Układu Słonecznego, do-
cierając do nas z pasa planetoid, z Pasa Kuipera czy Obłoku 
Oorta. Mamy więc dużą koncentrację radiantów sporadycznych 
w okolicy ekliptyki. Przed wschodem Słońca na niebie wznosi 
się niewidzialny dla oka apeks meteorowy (nie mylić z apeksem 
słonecznym). Na mapach radiantów przybiera on postać wiel-
kiej chmury o nieostrych granicach. Chmura ta jest rozdzielona 
na dwie części — północną i południową. W przestrzeni pomię-
dzy chmurami radiantów jest mniej, tam właśnie w płaszczyźnie 
Układu Słonecznego najbardziej dają o sobie znać perturbacje 
planetarne wymiatające meteory. Apeks jest po części efek-
tem geometrycznym. Widzimy najwięcej radiantów w kierunku, 
w którym porusza się Ziemia, podobnie jak widzimy najwięcej 
much rozbijających się o przednią szybę samochodu. Dodat-
kowo aktywność meteorów sporadycznych zmienia się w ciągu 
roku — apeks wędruje wzdłuż ekliptyki, a im wyżej jest apeks, 
tym więcej meteorów sporadycznych możemy zaobserwować. 
Jesienią przed wschodem Słońca apeks mamy bardzo wyso-
ko nad horyzontem i nawet gdy danej nocy nie ma zbyt wielu 
aktywnych rojów, to na niebie dzieje się bardzo wiele. Patrząc 
na meteory sporadyczne, warto pamiętać, że często są to ciała 
pochodzące z nieistniejących już i zupełnie rozproszonych ro-
jów meteorów, pochodzące od komet wygasłych przed milio-
nami lat. Często są to też obiekty z rojów istniejących, których 
jeszcze nie zidentyfikowaliśmy.

Niebo jesienne jest wyjątkowo bogate w roje. W roku 2000 
na listach rojów we wrześniu, październiku i listopadzie znajdo-

Roje nieba jesiennego

Wybuch aktywności Perseidów Wrześniowych, 9 września 2008 r. Skła-
danka z kamery bolidowej SENTINEL, Bill Cooke, NASA

Dla większości początkujących obserwatorów nieba meteorowe spektakle wiążą się z wakacyjnymi miesiącami. Duże 
ilości widocznych w sierpniu Perseidów w połączeniu z dość długimi i wciąż ciepłymi nocami sprawiają, że uwaga obser-
watorów meteorów jest skupiona właśnie na tym okresie. Przez długie lata w wakacje były organizowane obozy PKiM 
mające za zadanie zbadać liczne roje aktywne w lipcu i w sierpniu. Dobry obserwator obudzony w dzień w południe był 
w stanie wymienić wszystkie te roje w kilka sekund. Obozy trwały do końca wakacji i koniec ten przynosił tajemnice. 
Wygasała aktywność Perseidów, niebo uciszało się nieznacznie, na firmament wkraczały nowe, słabe i tajemnicze roje. 
W czasach obserwacji wizualnych wśród obserwatorów krążyły legendy o tym, co może dziać się później. Wskazywano 
na tajemnicze radianty gdzieś w gwiazdozbiorze Barana i nie tylko. Na odkrycie czekało wiele nowych rojów. Dziś, gdy 
meteorowy świat opanowały kamery wideo, o rojach jesiennych możemy powiedzieć dużo więcej.

wało się 11 pozycji. Aktualnie, gdy w szerokim użyciu jest tech-
nika wideo, liczba rojów zwiększyła się wielokrotnie. Na liście 
IAU MDC dla wspomnianego okresu mamy w tej chwili około 
200 rojów, w ogromnej większości bardzo mało aktywnych, 
wykrytych dzięki analizom ogromnych ilości danych. Te roje są 
często jak uśpione wulkany czekające na swój czas.

1 września przypada maksimum Aurygidów. Dawniej zwano 
je Alfa Aurygidami dla odróżnienia od Delta Aurygidów. Pierw-
sze zdają się pojawiać już pod koniec sierpnia, jednocześnie 
z ostatnimi Perseidami. Aurygidy dają obraz górnej granicy 
prędkości dla meteorów. Z radiantem nisko przy horyzoncie, 
obserwowane w zenicie osiągają około 35° na sekundę i dla ob-
serwatora wyglądają jak długie, błyskawicznie przemierzające 
niebo kreski. Są zdecydowanie szybsze od Perseidów — różnią 
się rzeczywistą prędkością wejścia do atmosfery (67 km/s dla 
Aurygidów i 59 km/s dla Perseidów), do tego czysto geome-
tryczne efekty sprawiają, że Aurygidy wydają się być znacznie 
szybsze. Nawet 1 września w maksimum ich aktywność w ni-
czym nie przypomina aktywności Perseidów. Na niebie dostrze-
żemy pojedyncze zjawiska. Niekiedy jednak zdarzają się wybu-
chy aktywności roju. Podczas ostatniego, które miało miejsce 
w 2007 r., Aurygidy przez krótką chwilę dorównały aktywnością 
Perseidom. Zjawisko to niestety wystąpiło u nas w dzień, ale 
zostało z bardzo dobrym rezultatem zaobserwowane radiowo.

Zjawisko z Benguerir na pewno zasługuje na szczególną 
uwagę. Mimo że nie udało się określić orbity ciała macierzy-
stego, należy zaliczyć go do wyjątkowych. Meteoryty wy-
tworzyły małe kratery impaktowe na zaoranych polach oraz 
zdruzgotały skały w przypadku uderzenia w lite podłoże. Me-
teoryt ten był pierwszym analizowanym przez marokańskich 
naukowców spadkiem i uważany jest za „kamień milowy” ma-

rokańskiej meteorytyki. Dzięki naszym poszukiwaniom udało 
się poszerzyć pole rozrzutu meteorytów oraz poprawić rze-
czywiste współrzędne odnalezionych okazów. Szczegółowe 
opracowanie zebranych przez nas danych ukaże się wkrótce 
w publikacji naukowej. 

Zbigniew Tymiński, Marcin Stolarz, Ali El Moutaouakil
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Można powiedzieć, że hitem ostatnich lat są Perseidy 
Wrześniowe (September Perseids, SPE). Dawniej praktycznie 
niezauważane i nieobecne w kalendarzach astronomicznych, 
w latach 2007–2013 popisywały się dość znaczącą aktywno-
ścią. 9 września 2008 r. doszło do znaczącego wzrostu aktyw-
ności: na niebie w ciągu godziny pojawiało się 25 meteorów, 
co porównać można z aktywnością dobrze znanego wiosen-
nego roju Lirydów. Na niebie pojawiły się liczne, bardzo jasne 
zjawiska, które zarejestrowały się na licznych kamerach boli-
dowych w USA. Duży wybuch aktywności obserwowano też 
w roku 2013 — w nocy z 9 na 10 września obserwowano 50 
meteorów w ciągu godziny. Jest to niewątpliwie bardzo cieka-
wy rój i noc z 9 na 10 września zawsze warto zarezerwować 
na obserwacje.

Perseidy Wrześniowe i Aurygidy są najprawdopodobniej 
najważniejszymi składnikami dużego kompleksu drobnych 
rojów aktywnych od września do października. Radianty tych 
rojów przesuwają się pomiędzy gwiazdozbiorami Perseusza 
i Woźnicy, otaczając północny apeks meteorowy. Wiele z nich 
może nie mieć dużego znaczenia dla obserwatorów, jako że 
ich aktywność jest ledwo zauważalna. Przy analizach wideo 
roje te są jednak dobrze zauważalne. Oprócz właściwych 
Aurygidów w obszarze aktywne są też Beta Aurygidy i Delta 
Aurygidy. Na północ od apeksu dają się zauważyć radian-
ty Psi Aurygidów, Lyncidów Wrześniowo-Październikowych, 
Lyncidów Październikowych, no i oczywiście Lyncidów Wrześ- 
niowych. Te trzy ostatnie roje o fantazyjnych nazwach mają 
swoje radianty w gwiazdozbiorze Rysia. Każdy z nich jest 
niepozorny i aktywność raczej nie przekracza kilku meteorów 
na noc. Wszystkie razem jednak prezentują się całkiem okaza-
le. Cała grupa ma prawdopodobnie wspólne pochodzenie i jest 
wiązana z materią pozostawianą przez komety grupy Kreutza. 
W szczególności orbita obserwowanych obecnie Aurygidów 
bardzo dobrze odpowiada orbicie komety C/1911 N1 Kiess. 
Obserwowane obecnie meteory powstały podczas wcześniej-
szego peryhelium, na jeden obieg przed odkryciem — około 83 
roku przed naszą erą.

Podczas całej jesieni bardzo charakterystyczna jest też inna 
aktywność z rejonu ekliptyki — dwa bliźniacze roje Taurydów 
pojawiają się już we wrześniu, na przełomie października i listo-
pada przechodzą słabo zaznaczone maksimum i obserwowane 
są jeszcze przynajmniej do grudnia. Ponieważ okres aktywno-
ści jest bardzo długi, radiant przemierza aż trzy gwiazdozbiory:  
Taurydy we wrześniu rozpoczynają aktywność w gwiazdozbio-
rze Ryb, następnie przechodzą przez pogranicze Barana i Wie-
loryba, a ostatecznie wkraczają do gwiazdozbioru Byka, gdzie 
są aktywne praktycznie do końca roku. To meteory stosunkowo 
wolne, zazwyczaj długie i na ogół dość jasne, pochodzą od zna-
nej wszystkim komety o najkrótszym okresie obiegu 3P/Encke. 
Materiał pozostawiony w płaszczyźnie ekliptyki przez kometę 
został grawitacyjnie rozdzielony na dwa komponenty — pół-

nocny i południowy. W istocie struktura roju wydaje się nawet 
bardziej skomplikowana. W analizach dużych baz wideo daje 
się zauważyć różne podstrumienie czy też wręcz osobne roje 
będące przedłużeniem aktywności roju Taurydów. Można mó-
wić o kompleksie Taurydów, w skład którego wchodzi też rój Chi 
Orionidów (aktywne pod koniec roku). Aktywność Taurydów jest 
zazwyczaj wyraźnie zauważalna, jako że trudno jest nie zauwa-
żyć tych charakterystycznych meteorów. Ilość zjawisk zwykle 
bywa jednak dość skromna. Jest jednak pewne niezwykłe zjawi-
sko — rój Taurydów okresowo odpowiada za niezwykłe widowi-
sko na niebie. Można je nazwać rojem bolidowym — aktywność 
roju jako takiego wzrasta zauważalnie, ale co najważniejsze 
— rój zaczyna obfitować w zjawiska o jasności około –10 mag, 
a zdarzają się też pojedyncze bolidy o jasności przekraczającej 
–15 mag. Zjawisko takie po raz ostatni obserwowaliśmy w 2005 
roku, kiedy od 30 października do 5 listopada na polskim niebie 
pojawiło się łącznie kilkanaście zjawisk o bardzo dużej jasno-
ści. Każdej nocy obserwowano bolidy o jasności zbliżonej do 
–10 mag, a wieczorem 4 listopada na wschód od miasta Puławy 
pojawił się ogromny Tauryd o jasności szacowanej na –15 mag. 
Pamiętne zjawisko zostało sfotografowane przed Dariusza Do-
rosza z PKiM.

Jak wykazały badania i symulacje przeprowadzone przez 
znanego badacza meteorów Davida Ashera, tego rodzaju 
wybuchy aktywności bolidowej mają powtarzalny charakter. 
I tu chyba pojawia się najważniejsza wiadomość — kolejny 
bolidowy wybuch aktywności powinien nastąpić tej je-
sieni. Według wyliczeń warunki dla pojawienia się dużej ilości 
jasnych zjawisk będą nawet lepsze niż w roku 2005. Warto do-
brze przygotować się na przełom października i listopada — 
kolejne kilka nocy może stać się prawdziwą ucztą dla oka (jeśli 
tylko teoria Davida Ashera jest prawdziwa).

Rojem, o którym nie wolno zapomnieć jesienią, są Orionidy. 
Jest on nieco niedoceniany — obserwacje wymagają wytrwa-
łości, jako że radiant wznosi się odpowiednio wysoko dość 
późno w nocy. W licznych kalendarzach astronomicznych 
Orionidy są przedstawiane jako rój o umiarkowanej i raczej 
stałej aktywności, niebudzącej wielkiego zachwytu. Tymcza-
sem w ostatnich latach pochodzący od słynnej komety Halleya 
rój zaskakuje bardzo pozytywnie. W ostatnich latach aktyw-
ność Orionidów osiągała niekiedy poziom charakterystyczny 
dla Perseidów. 

Szczególnie wysoką aktywność odnotowano w roku 2007. 
W nocy z 21 na 22 października zaobserwowano wówczas dwa 
wysokie piki aktywności na wykresie ZHR. Pierwszy wystąpił 
tuż po północy i trwał około godziny, ZHR osiągnął wówczas 
wartość 80. Po maksimum nastąpił spadek ilości widzianych 

Tauryd o jasności –15 mag sfotografowany 4 listopada 2005 r. Wi-
doczne wokół bolidu ślady należą do gwiazd z gwiazdozbioru Pegaza. 
Fot. Dariusz Dorosz, PKiM

Wykres aktywności Orionidów w 2007 r. http://www.imo.net
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meteorów o około połowę, kolejny wzrost wystąpił już w dzień 
i obserwowany był na drugiej półkuli.

W latach 2008–2009 aktywność była zauważalnie niższa 
— na poziomie ZHR = 40 i ZHR = 50. Warto zwrócić uwagę 
na typowe dla tego roju, szerokie maksimum widoczne w roku 
2009. Nie sposób dokładnie wskazać, o której godzinie wystą-
pi maksimum, gdyż każdego roku różne podstrumienie przy-
bywające w nieco innych momentach wnoszą swój wkład do 
ogólnej aktywności rozciągającej się na kilka nocy w okolicach 
maksimum. W związku z tym warto rozpocząć obserwacje 
maksimum w nocy 20/21 października i kontynuować do około 
24 października. Meteory z tego roju są szybkie i dość cha-
rakterystyczne. Wyraźnie szybsze od Perseidów, pozostawiają 
na ogół bardzo wyraźne ślady znikające w ułamku sekundy.

Niekiedy z Orionidami wiążą się wyjątkowo jasne bolidy. 
Szczególnie potężny bolid z tego roju pojawił się w nocy z 18 
na 19 października 2012 r. Zjawisko dla przypadkowego ob-
serwatora mogło przypominać wybuch małej bomby atomowej 
osiągając jasność –14,7 mag. Bolid ten okazał się być też uni-
kalny na tle całej współczesnej wiedzy o meteorach. Pamiętam 
moment, gdy po raz pierwszy zobaczyłem wyniki. Nie dowie-
rzając, szukałem błędu, powtarzalem obliczenia na kolejnych 
programach. Na ekranie widniała kolumna liczb reprezentująca 
wysokość, rozpoczynająca się od wartości 168 km nad pozio-
mem Ziemi! Był to najwyżej zarejestrowany Orionid w historii 
i jeden z najwyżej zarejestrowanych znanych bolidów w ogóle. 
Jedynie kilka Leonidów rejestrowanych podczas pamiętnych 
maksimów pod koniec XX w. miało większą wysokość począt-
kową. Ciało, które weszło do atmosfery, uległo całkowitej dez-
integracji w wielkim rozbłysku, niewielka drobina materii dotarła 
do wysokości 69 km. Cały trajektoria bolidu Myszyniec znajdo-
wała się tak wysoko, że zjawisko to bez trudu było widoczne 
z bardzo dużej odległości. Między innymi bolid zarejestrowano 
w obserwatorium w Modrej koło Bratysławy.

Jesień nieodłącznie wiąże się z rojem Leonidów. Rój ten 
na tyle wrył się w świadomość miłośników astronomii, że ocze-
kiwany jest niecierpliwie każdego roku. Niestety rzeczywistość 
jest nieco bardziej skomplikowana. Okazuje się, że czas wiel-
kich maksimów Leonidów, jakie pamiętamy z przełomu wie-
ków, chwilowo minął, a na kolejne przyjdzie jeszcze trochę 
poczekać. W okresach niskiej aktywności Leonidy prezentują 
aktywność na poziomie dość przeciętnym, aczkolwiek jest to 
aktywność nieregularna i z czysto badawczych powodów warto 

jest śledzić ten rój. Za aktywność Leonidów odpowiadają licz-
ne strumienie wyrzucone z komety 55P/Tempel-Tuttle podczas 
licznych powrotów w okolice Słońca. Strumienie te docierają 
w okolice ziemskiej orbity w różnych dniach około 15 listopada. 
W praktyce każdej nocy pomiędzy 13 a 20 listopada może-
my spodziewać się czegoś mniej lub bardziej interesującego. 
Przypatrzmy się przewidywaniom dotyczącym roju Leonidów. 
Tego rodzaju przewidywania są tematem badań astronomów 
zajmujących się modelowaniem strumieni meteorowych. Mo-
delując cząsteczki strumienia wyrzucone podczas różnych 
przejść komety, uwzględniając perturbacje planetarne oraz 
efekty niegrawitacyjne można przewidzieć strukturę i położenie 
strumienia w różnych latach. Poszczególne modele i metody 
nieco różnią się od siebie, stąd też i przewidywania dotyczące 
przyszłości rojów bywają rozbieżne (im dalej w przyszłość, tym 
gorzej z precyzją). W przypadku Leonidów większość badaczy 
zgadza się, że na wyraźniejszy wzrost aktywności poczekać 
należy do roku 2031, kolejne „sezony” aktywności będą kon-
centrować się wokół roku 2065, 2098 i 2131.

Bardzo szczegółowo o przyszłości Leonidów wypowiada 
się rosyjski badacz Michaił Masłow. Zgodnie z jego progno-
zami w tym roku czeka nas tzw. tradycyjne maksimum, nie-
co mocniejsze niż zazwyczaj. Oznacza to aktywność z ZHR 
na poziomie 20. Maksimum przewidziane zostało na wieczór 
17 listopada, na godzinę 22.00 czasu zimowego. Tego typu 
maksimum pochodzące ze starego, sperturbowanego mate-
riału jest zwykle dość szerokie. W przyszłym roku aktywność 
ma być o połowę mniejsza. W roku 2018 czeka nas zwykłe 
maksimum na poziomie ZHR około 25, oraz spotkanie z bar-
dzo starym strumieniem z 1466 roku, co może poskutkować 
wzrostem jasności widocznych meteorów. 16 listopada 2019 r. 
może przytrafić się pierwszy prawdziwy wybuch aktywności 
powiązany ze strumieniem z roku 1400. Czeka nas duża ilość 
jasnych zjawisk przy ZHR porównywalnym z obserwowanym 
dla Perseidów. W 2022 roku jest możliwy potężny deszcz Le-
onidów porównywalny z tym obserwowanym w roku 2002. 
Zjawisko powinno wystąpić 19 listopada tuż przed wschodem 
Słońca. Początek następnej dekady może być bardzo interesu-
jący. Według Masłowa nawet ciekawszy niż to, co będzie dziać 
się po roku 2030. W roku 2034 ciekawostka — pomiędzy 18 
a 19 listopada w okolice Ziemi trafia aż 27 strumieni generu-
jąc szereg nakładających się na siebie maksimów. Wszystko 
to razem może wywołać aktywność wielokrotnie przekracza-
jącą to, co prezentują sierpniowe Perseidy. Opowieść zakoń-
czę czymś pięknym i odległym. Pod koniec wieku, 20 listopada 
2094 o godzinie 11.43 UT wystąpi potężny deszcz Leonidów 
z ZHR na poziomie 10000. Nie wyrzucajcie tego numeru „Ura-
nii”, przyda się wnukom.

Przemysław Żołądek

Rys. 5. Bolid Myszyniec widoczny w stacji PFN31 Szamotuły z odległo-
ści około 400 km. Fot. Maciej Reszelski

Wykres aktywności Orionidów w 2008 i 2009 roku. http://www.imo.net
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PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE 
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––


INFORMACJE REGULAMINOWE 

  1.  Olimpiada Astronomiczna jest organizowana dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Mogą w niej jednak takŜe uczestniczyć rekomen-
dowani uczniowie innych szkół (zgodnie z rozdz. II § 3 Regulaminu).

  2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach I stopnia 
(szkolnych) kaŜdy uczestnik rozwiązuje dwie serie zadań, w tym zada-
nie obserwacyjne. 

  3.  W pierwszej serii zadań zawodów I stopnia naleŜy nadesłać, 
do 12 października 2015 r., rozwiązania 2 zadań, dowolnie wybranych 
przez uczestnika, spośród zestawu zawierającego 3 zadania. 

  4. Uczniowie, którzy prześlą rozwiązania zadań pierwszej serii, 
otrzymają na adres prywatny tematy drugiej serii oraz przydzielony im 
osobisty kod uczestnika. Zadania drugiej serii będą równieŜ zamiesz-
czone, od 14 października 2015 r., na stronie internetowej olimpiady 
astronomicznej: www.planetarium.edu.pl/oa.htm. 

  5. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego naleŜy przesłać wraz      
z rozwiązaniami zadań drugiej serii zawodów I stopnia, do 16 listopa-
da 2015 r. Nadesłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest wa-
runkiem koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie. 

  6.  W przypadku nadesłania rozwiązań większej liczby zadań, do 
klasyfikacji zaliczane będą rozwiązania ocenione najwyŜej (dwa zada-
nia z pierwszej serii, cztery z drugiej serii i jedno zadanie obserwacyjne)   

7. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia naleŜy przesłać za po-
średnictwem szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY
ASTRONOMICZNEJ, Planetarium Śląskie, 41-500 Chorzów, skr. 
poczt. 10, w terminach podanych w p. 3 i 5. Decyduje data stempla 
pocztowego. 

  8. Rozwiązania zadań powinny być krótkie i zwięzłe, ale z wystar-
czającym uzasadnieniem. W przypadku polecenia samodzielnego wy-
szukania danych, naleŜy podać ich źródło. Jako dane traktuje się rów-
nieŜ podręcznikowe stałe astronomiczne i fizyczne. 

  9. Rozwiązanie kaŜdego zadania naleŜy napisać na oddzielnym 
arkuszu papieru formatu A4. KaŜdy arkusz oraz wszelkie załączniki 
(mapki, wykresy, tabele itp.) naleŜy podpisać imieniem i nazwiskiem.  

Dodatkowo, do rozwiązań pierwszej serii zadań naleŜy dołą-
czyć wypełnioną ankietę uczestnika, dostępną na stronie interne-
towej olimpiady: www.planetarium.edu.pl/oa.htm. 

10. Zawody II stopnia odbędą się 11 stycznia 2016 r. Zawody III 
stopnia odbędą się w dniach od 3 do 6 marca 2016 r. 

11. Powiadomienia o zakwalifikowaniu do zawodów kolejnych stop-
ni otrzymają jedynie uczniowie awansujący.. 

12. O uprawnieniach w przyjmowaniu na wyŜsze uczelnie laure-
atów i finalistów olimpiady decydują senaty uczelni. Informacje na ten 
temat są umieszczane na ich stronach internetowych. 
Pełny tekst Regulaminu Olimpiady zamieszczono na stronie internetowej:

www.planetarium.edu.pl/oa.htm 
    

ZALECANA LITERATURA: 
Obowiązujące w szkołach podręczniki do przedmiotów ścisłych;          

H. Chrupała, M.T. Szczepański: 25 lat olimpiad astronomicznych; H. Chru-
pała: Zadania olimpiad astronomicznych XXVI–XXXV;  H. Chrupała, 
J.M. Kreiner, M.T. Szczepański: Zadania z astronomii z rozwiązaniami; 
J.M. Kreiner: Astronomia z astrofizyką; J.M. Kreiner: Ziemia i Wszech-
świat – astronomia nie tylko dla geografów; M. Królikowska–Sołtan, T. 
Kwast, A. Sołtan, M.Sroczyńska–KoŜuchowska: Słownik Szkolny – Astro-
nomia; Encyklopedia szkolna – Fizyka z astronomią, praca zbiorowa; 
atlas nieba, obrotowa mapa nieba; czasopisma: Delta, Fizyka w Szkole, 
Urania – Postępy Astronomii, Astronomia oraz inne periodyki popularno-
naukowe, poradniki i kalendarze astronomiczne dla obserwatorów nieba. 

    

PIERWSZA SERIA ZADAŃ ZAWODÓW I STOPNIA 
1. Czy moŜe dojść do całkowitego zakrycia Jowisza przez Wenus 

w sytuacji, gdy Wenus znajdzie się w maksymalnej elongacji? Od-
powiedź uzasadnij rachunkiem. ZałóŜ, Ŝe orbity planet są kołowe i le-
Ŝą w jednej płaszczyźnie. 
 Jako dane liczbowe przyjmij: 

promień orbity, au średnica równikowa, km 

 Wenus 0,723   12 100 
 Ziemia 1,000   12 800 
 Jowisz 5,203 143 000 

2. Powszechnie funkcjonuje pogląd, Ŝe w okolicach równikowych 
zmrok zapada bardzo szybko. Aby zweryfikować ten pogląd, dla 
początków astronomicznych pór roku oblicz czas trwania zmierzchu 
cywilnego na równiku, na zwrotnikach oraz w Twojej miejscowości.  

Otrzymane wartości liczbowe zestaw w tabelce. 

3. Protuberancja słoneczna, widoczna w pobliŜu równika Słońca 
nad zachodnim brzegiem tarczy, emituje promieniowanie linii H-alfa 
wodoru (λlab = 656,28 nm), przy czym obserwowana długość fali 
wynosi λobs = 656,34 nm. Oszacuj, jaka moŜe być horyzontalna 
prędkość tej protuberancji względem fotosfery słonecznej. 

W obliczeniach przyjmij promień Słońca: R = 695 500 km oraz 
okres obrotu Słońca na równiku: P = 25,38 dni.

Termin przesłania rozwiązań zadań pierwszej serii upływa 12.10.2015 r.

ZADANIA OBSERWACYJNE 
Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: dane do-

tyczące przyrządów uŜytych do obserwacji i pomiarów, opis metody      
i programu obserwacji, standardowe dane dotyczące przeprowadzonej 
obserwacji (m.in. datę, czas, współrzędne geograficzne, warunki atmo-
sferyczne), wyniki obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładno-
ści uzyskanych rezultatów. Wykonaną obserwację astronomiczną na-
leŜy odpowiednio udokumentować. 

1. Aparatem cyfrowym wykonaj dwie fotografie międzynarodowej 
stacji kosmicznej ISS, podczas tego samego przelotu. Pliki obu 
fotografii, w formacie .jpg, prześlij pocztą elektroniczną na adres: 
olimpiada@planetarium.edu.pl.  

Na wydrukach obu zdjęć zidentyfikuj gwiazdozbiory, na tle któ-
rych stacja ISS była zaobserwowana. Wyznacz średnią wartość
prędkości kątowej, z jaką względem obserwatora stacja poruszała 
się na tle gwiazd. 

2. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego moŜna równieŜ na-
desłać opracowane wyniki innych własnych obserwacji, prowadzo-
nych w ostatnim roku. 

INTERNETOWE ZADANIE OBSERWACYJNE 
3. Za pomocą kamery typu “rybie oko”, wykonywane są fotografie 

nieba, na bieŜąco publikowane na stronie internetowej pod adresem: 
http://allsky-dk154.asu.cas.cz.

Na wydruku dowolnie wybranego zdjęcia nocnego nieba, wykona-
nego tą kamerą podczas bezksięŜycowej części nocy we wrześniu, 
październiku lub listopadzie 2015 roku, określ lokalny czas gwiazdowy 
podczas jego ekspozycji, a takŜe zaznacz: 

– połoŜenie lokalnego południka astronomicznego oraz pierwszego 
   wertykału, 

 – obszar nieba niewidocznego z całego terenu Polski, 
– połoŜenia pięciu obiektów z Katalogu Caldwella, niewidocznych  
   z terenu Polski. 

Termin przesłania zadania obserwacyjnego upływa 16.11.2015 r. 

                    
      KOMITET GŁÓWNY 

        OLIMPIADY  
ASTRONOMICZNEJ

Kącik olimpijczykapod patronatem Uranii
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Circulos meos

Początek: workszop w Kopenhadze
Moja 3-letnia profesura w Nordita oraz późniejsza długo-

letnia z Norditą współpraca, gdy już wyjechałem z Kopenhagi, 
aby jako dożywotni szwedzki profesor kierować katedrą astro-
fizyki na Uniwersytecie w Göteborgu, były wynikiem przypad-
ku, najdonioślejszego w moim życiu, jeśli nie liczyć przypad-
kowego poznania mojej przyszłej żony Henryki na przedsta-
wieniu Rigoletta w warszawskiej Operze. Wtedy, przypadkiem, 
było wolne miejsce obok. Przesiadłem się na to miejsce, przez 
nią zaproszony, gdy Henryka spostrzegła wstrząsające wra-
żenie, jakie zrobiły na mnie jej uroda oraz szyk jej ogromnego 
kapelusza, który z początku zasłaniał mi całą scenę. Tak się 
pierwszy raz w życiu spotkaliśmy i poznali. 

Wiosną 1989 r. uczestniczyłem w zorganizowanym przez 
Norditę małym, dwutygodniowym workszopie, dotyczącym 
wybranych fundamentalnych problemów ogólnej teorii względ-
ności Alberta Einsteina. Przyjechałem do Kopenhagi z Triestu, 
gdzie od pięciu lat byłem profesorem (bez tenure) w SISSA, 
w grupie Dennisa Sciamy. Sciama przeniósł się do Triestu 
z Oxfordu ze swym kilkuosobowym oxfordzkim zespołem, któ-
rego byłem członkiem. 

W Kopenhadze czekałem na telefon od Dennisa. Miał za-
dzwonić natychmiast, gdy włoski Minister Edukacji oficjalnie 
ogłosi w urzędowej Gazzetta Ufficiale, iż wygrałem konkurs na 
stanowisko dożywotnego profesora w SISSA. Choć z wygra-
niem konkursu wiązały się wtedy wszystkie moje zawodowe 
plany, czekałem na wynik bez cienia niepokoju, ponieważ by-
łem murowanym kandydatem, popieranym w dodatku przez 
kilku bardzo wpływowych włoskich astrofizyków.

Toteż gdy Dennis zadzwonił z hiobową wieścią, iż ministe-
rialna komisja wybrała nie mnie, lecz Gigi Danese, byłem zdru-
zgotany. Mój kontrakt w Trieście wygasał niestety już za kilka 
miesięcy, a ja nie miałem żadnego planu B. Zostałem na lo-
dzie, bez pracy. To, że akurat w tym trudnym momencie znala-
złem się w Kopenhadze, było najszczęśliwszym przypadkiem, 
bowiem elitarny workszop Nordity zgromadził kilku liderów 
światowej nauki, którzy od razu czynnie rozpoczęli skuteczną 
akcję ratunkową.

Martin Rees pierwszy znalazł praktyczne rozwiązanie. Po 
kilku szybkich konsultacjach telefonicznych z kolegami w An-
glii zaoferował mi rok w Cambridge na stanowisku senior visi-
ting fellow, z rysującą się perspektywą dłuższego zatrudnienia, 
jeśli po roku wygram w Cambridge konkurs. Była to nęcąca 
propozycja. Dawała mi czas i dodatkowe atuty w szukaniu 
nowej pracy; łatwiej bowiem znaleźć dobrą pracę na dobrym 
uniwersytecie, gdy wysyła się podania, będąc senior fellow 
w Cambridge. 

Do Triestu wróciłem więc zupełnie uspokojony. W kilka dni 
po moim powrocie zadzwonił Chris Pethic, wtedy dyrektor Nor-
dity. Zaskoczył mnie propozycją, abym od razu od jesieni pra-
cował przez rok w Nordita jako wizytujący profesor, a potem 
stanął do konkursu na 6-letnią profesurę, który Nordita miała 
zamiar ogłosić. 

— Ależ Chris — odpowiedziałem. — Przecież dobrze 
wiesz, że zgodziłem się już na propozycję Martina i że jadę 
do Cambridge. Chris spodziewał się takiej odpowiedzi. — Wy-
słaliśmy ci list z dokładnym omówieniem warunków twego za-
trudnienia w Nordita. Przeczytaj, przemyśl te warunki i wtedy 
dopiero daj nam ostateczną odpowiedź.

Dlaczego wybrałem Norditę 
W liście Chris pisał głównie o misji, etosie i zadaniach Nor-

dity; bardzo słusznie, bo przedtem nie wiedziałem o nich wiele. 
Znałem oczywiście, jak każdy fizyk, legendę mieszczącego się 
w tym samym budynku na Blegdamsvej Instytutu Nielsa Boh-
ra, adresu i miejsca, które nieprzerwanie od lat dwudziestych 
są mekką fizyki teoretycznej. Blegdamsvej odwiedzali wszyscy 
najlepsi. Niels Bohr toczył tu swe słynne spory z Albertem Ein-
steinem dotyczące istoty fizycznej realności, przyjeżdżali i pra-
cowali Werner Heinsenberg, Paul Dirac, Lev Landau, Wolfgang 
Pauli oraz inni sławni fizycy. Wiedziałem także, że obecnie 
pośrod stałych profesorów Nordity było dwóch noblistów, być 
może moich przyszłych kolegów.

Chris wyjaśnił, że główną misją Nordity jest wspomaganie 
nordyckich (to znaczy duńskich, szwedzkich, norweskich, is-
landzkich i fińskich) badań naukowych dotyczących fizyki teo-
retycznej. Dowiedziałem się, że większość badań prowadzona 
jest na miejscu w Kopenhadze pod kierunkiem małego zespołu 
stałych profesorów oraz profesorów zatrudnionych na kilku-
letnich kontraktach. Uczestniczą w nich młodzi fizycy, głównie 
z krajów nordyckich, dostający od Nordity granty I stypendia. 
Nordita organizuje też seminaria, konferencje i workszopy 
w Kopenhadze i w innych krajach nordyckich oraz wspomaga 
finansowo organizowanie takich imprez przez nordyckich fizy-
ków niezwiązanych formalnie z Nordita.

O adekwatne finansowanie Nordity troszczy się bezpośred-
nio Nordycka Rada Ministrów (Nordic Council of Ministers), to 
znaczy desygnowani ministrowie rządów Danii, Szwecji, Nor-
wegii, Islandii i Finlandii.

Zrozumiałem, iż jeśli przyjadę do Kopenhagi, będę miał ide-
alne warunki do pracy badawczej, najwyższej światowej klasy 
profesjonalnych kolegów na miejscu, stały kontakt z często od-
wiedzającymi Norditę słynnymi fizykami, solidne nordyckie za-
plecze naukowe, wystarczające fundusze do realizacji napraw-
dę wielkich planów, zupełną akademicką niezależność oraz 
wszechstronną pomoc zespołu doświadczonych sekretarek. 

Wszystko zapowiadało się świetnie, ale było jedno „ale”. 
Moje dzieci były już wtedy zupełnie zwłoszczone. Przewróciło 
im w głowie życie w Rupingrande, bogatej wsi niedaleko Trie-
stu, jednocześnie w górach i nad morzem, gdzie wynajmowa-
liśmy duży dom, włoska kuchnia, wina, krajobrazy i łagodne 
obyczaje Włochów, a przede wszystkim literacka włoszczyzna 
i lokalny dialekt triestino, którymi już wtedy bezbłędnie włada-
ły. Obawiałem się, jak dzieci przyjmą wiadomość, że musimy 
wyjechać do Danii. Obawy były uzasadnione, bowiem dzieci 
oświadczyły twardo — Nie ruszymy się z Włoch, nie pojedzie-
my do Danii.

Moja żona, która wtedy mówiła, żyła i gotowała po włosku, 
także nie miała ochoty opuszczać Italii. W końcu osiągnęliśmy 
kompromis. Ja pojadę do Kopenhagi sam, a oni dołączą dopie-
ro po roku — jeśli wygram konkurs na sześcioletnią profesurę 
w Nordita. Na szczęście było to możliwe finansowo. Nordita 
załatwiła bowiem z duńskim urzędem podatkowym moje cał-
kowite zwolnienie z podatku przez pierwszy rok pracy w Nor-
dita. Ponieważ podatki w Danii są bardzo wysokie, zwolnienie 
oznaczało więcej niż podwojenie profesorskiej pensji. Mogłem 
więc mieszkać sam w Kopenhadze, jednocześnie zapewniając 
odpowiedni poziom życia mojej „włoskiej” rodzinie w Rupin-
grande.

Ja sam o wyjeździe do Danii myślałem słowami wiersza Be-
aty Obertyńskiej, który trochę zmieniłem, bowiem poetka pisała 
nie o Danii, ale o Anglii. Moja wersja była taka: 

Przez siedem lat bezpiecznych bądź nam jako własna, 
O chłód morza oparta, o wydm niskie pasma. 

Nordita
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Królewska i łabędzia, i mgłami bielona, 
I na pół nie przecięta przez linię Curzona.

Dzieci i żonę przyzwyczajałem natomiast do mającego 
za rok nastąpić wyjazdu, czytając im bajki Andersena z kla-
sycznego, trzytomowego zbioru polskich tłumaczeń opracowa-
nego przez Jarosława Iwaszkiewicza; najbardziej podobał się 
nam Cień (Skyggen) oraz Serdeczne zmartwienie.

 Pierwszy dzień w Nordita
Pierwszego dnia Chris przedstawiał mnie nowym kolegom. 

Weszliśmy także do biblioteki.
— Let me introduce Marek Abramowicz, Nordita’s new pro-

fessor — powiedział. Bibliotekarka popatrzyla na mnie z wyraź-
nym rozbawieniem — Oh, finally! So you are this Abramowitz 
whose book is always stolen!

W Nordita nie mieliśmy studentów (undergraduates) ani 
kursowych wykładów. Oczywiście w pełni doceniałem życio-
wy luksus izolacji od wszelkich obowiązków i trosk, ale nawet 
w takiej elitarnej wieży z kości słoniowej nie wyobrażałem sobie 
życia bez studentów i bez regularnego wykładania. Umówiłem 
się więc z kolegami z niedalekiego Uniwersytetu w Lundzie, 
że dam ich doktorantom półroczny wykład o black hole accre-
tion. Wykładałem ad maiorem Dei gloriam, nie brałem za to żad-
nego honorarium, a Lund zwracał mi tylko koszt cotygodniowej 
krótkiej podróży promem (wtedy nie było jeszcze mostu) przez 
cieśninę Sund. Jednym z moich studentów w Lundzie był Ulf 
Torkelsson, późniejszy nieoceniony profesjonalny pomocnik 
na Uniwersytecie w Göteborgu, współpracownik i przyjaciel.

Często jeździłem poza Kopenhagę, aby wygłaszać semi-
naria na uniwersytetach w Danii i w innych krajach nordyc-
kich; w ten sposób poznałem większość nordyckich miast 
uniwersyteckich. W roku 1991 zostałem zaproszony przez 
Norweskie Towarzystwo Fizyczne do wygłoszenia jednego 
z gościnnych wykładów plenarnych na walnym zjeździe tego 
Towarzystwa w Bergen. Wygłaszał też wtedy gościnny wykład 
Julian Schwinger. Pojechałem do Bergen z żoną i dziećmi au-
tem z Kopenhagi. Weronika miała wtedy 14 lat, Tomasz 12. 
Już dobrze mówiły po duńsku. Podczas długiej drogi zabawia-
łem dzieci opowiadaniem przeróżnych historii. Historia o kocie 
Schrödingera zrobiła na Weronice wstrząsające wrażenie — 
Weronika nie mogła i nie chciała uwierzyć w realność interpre-
tacji kopenhaskiej. Zasugerowałem więc, aby w Bergen poszła 
na wykład Schwingera. Biedna córeczka posłuchała mej rady, 
ale Schwinger nie wspomniał nawet o kocie. Mówił wyłącznie, 
bardzo zawile, o swoim formalizmie w kwantowej teorii pola. 

Trzy dni później, na konferencyjnej kolacji, organizatorzy 
posadzili moją żonę Henrykę obok Pera Amundsena, jednego 
z organizatorów zjazdu i wnuka słynnego podróżnika, a mnie 
obok Madame Schwinger. Widziałem, że Per i Henryka świet-
nie się razem bawią, żartują, śmieją, piją kieliszek za kielisz-
kiem. Ja natomiast byłem dość zmieszany oziębłą powagą 
Madame Schwinger. Nasza rozmowa się zupełnie nie kleiła. 
Zaryzykowałem terapię wstrząsową: — Moja 14-letnia córka 
była doprawdy bardzo rozczarowana wykładem pani męża. 
Nic nawet nie drgnęło w jej twarzy. — Oh? — odpowiedziała 
znakiem zapytania na tę moją impertynencję. Wyjaśniłem: — 
Ani słowem nie wspomniał o kocie Schrödingera… Momen-
talnie twarz jej rozjaśniła się w miłym uśmiechu. — Naprawdę 
nie wspomniał? Cały Julian! Przecież on tak lubi koty, a Fritza 
po prostu uwielbiał. Bawił się z nim zawsze, gdy odwiedzaliśmy 
Schrödingerów. 

 Classengade i Hellerup
Do Kopenhagi moja żona i dzieci przyjechały z Włoch do-

piero jesienią 1991 r., po pierwszym roku mojej pracy w Nordi-
ta. Wynajęliśmy mały dom z ogrodem w eleganckiej dzielnicy 

Hellerup. Dzieci chodziły do niedaleko położonej prywatnej an-
gielskiej Rygaards International School. Jeździłem codziennie 
rowerem do pracy na Blegdamsvej, a wieczorami długo biega-
łem, najczęściej aż do słynnego królewskiego parku w Klam-
penborg, skąd wracałem zwykle już po zmierzchu. 

Ale cały pierwszy rok mieszkałem w Kopenhadze sam, 
w skromnym pokoju z łazienką, u pani Barfoed. Była pona-
dosiemdziesięcioletnią damą, bardzo bogatą i świetnie wy-
kształconą. Z powodu choroby często poruszała się w wózku 
inwalidzkim. Szkoły kończyła w Anglii, co od razu było słychać 
w rozmowie — mówiła idiomatyczną angielszczyzną, z pięk-
nym akcentem. Zajmowała ogromny, wielopokojowy apar-
tament, stylowo umeblowany, pełen obrazów i dzieł sztuki. 
Mieścił się na trzecim piętrze okazałej kamienicy na słynnej 
z antykwariatów i malarskich galerii Classengade. Pani Bar-
foed wynajmowała zawsze tylko jeden pokój, tylko jednemu 
na raz lokatorowi. Wszyscy jej lokatorzy byli młodymi uczony-
mi, poleconymi jej przez Uniwersytet, Norditę albo inną godną 
zaufania kopenhaską instytucję naukową. Brała za wynajem 
symboliczną sumę, tyle co nic. Nie chodziło o pieniądze, tylko 
o interesujące towarzystwo.

Było to jak członkowstwo w elitarnym klubie lub oxfordzkim 
college. Gdy przypadkiem w trakcie jakiejś towarzyskiej kon-
wersacji na przyjęciu lub w teatralnej przerwie odkrywałem, 
że łączy mnie i mego rozmówcę ten sam magiczny związek 
z pokoikiem na Classengade 17, zawsze to budziło natych-
miastową obustronną sympatię i prowadziło do miłych roz-
mów oraz nostalgicznych wspomnień. Bowiem staroświeckie 
mieszkanie pani Barfoed, ona sama, jej maniery światowej 
damy, skandynawska uroda, stroje, klejnoty i fryzury, jej pełna 
prostoty, powściągliwa wobec nas uprzejmość i praktyczna go-
ścinność, były czarujące, w natychmiast rozpoznawalnym stylu 
dobrych wróżek z bajek Andersena. 

Gdy w sierpniu 1990 r. zaczęła się wojna w Iraku, od razu 
w jej pierwszym dniu pani Barfoed przyniosła do mego pokoju 
zabytkowy, ale świetnie działający, odbiornik radiowy i powie-
działa: — Na pewno chciałbyś słuchać wiadomości BBC. Już 
wszystko nastawiłam, wystarczy tylko włączyć. Możesz zatrzy-
mać radio na jak długo zechcesz. 

Kiedy miała przyjechać moja żona i dzieci, planowalem, 
że podczas przeprowadzki będziemy mieszkać w hotelu 
w centrum Kopenhagi. Szacowałem, że będzie to co najmniej 
kilka dni, a może nawet nawet tydzień, gdyż z zapakowaniem 
naszego wiejskiego domu w Rupingrande, wynajęta duńska 
firma trudziła się całe trzy dni; potem te ułożone rzeczy przy-
jechały do Kopenhagi w ogromnej ciężarówce. — Po prostu 
bądźcie wszyscy moimi gośćmi, jak długo będzie trzeba — po-
wiedziała pani Barfoed. — Mam tu przecież kilka wolnych po-
koi i kilka łazienek. Chętnie poznam twoją żonę i dzieci; sama 
też się zajmę codziennymi wspólnymi śniadaniami i popołu-
dniową herbatą.

Bardzo lubiłem te popołudniowe herbaty na Classengade 
17. W każdy czwartek, przez cały rok gdy u niej mieszka-
łem, pani Barfoed zapraszała mnie do swego herbacianego 
saloniku na five o’clock biscuit and tea. Sama robiła herbatę 
i sama piekła ciasteczka. Rozmawialiśmy po angielsku o książ-
kach, o religii (była katoliczką), o fizyce, nowych wernisażach 
na Classengade, ale też często o swoich własnych losach, ro-
dzicach, rodzeństwie, dzieciach i podróżach. W jakiś czwartek 
wspomniałem o mojej prawie 3-letniej wizytującej profesurze 
w Oxfordzie, moich tam wykładach, studentach i moim oxfordz-
kim college. Pani Barfoed popatrzyła na mnie z nieukrywanym 
zdumieniem i takiej udzieliła mi rady, której posłuchałem: 

— Marek, judging from your command of English after three 
years in Oxford, you will never learn Danish. Don’t even try. 

Marek Abramowicz
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Niebo we wrześniu i październiku 2015
Dwa miesiące przełomu lata i jesieni to czas dalszego stopniowego skraca-

nia długości dnia, ale zarazem — co ważne dla miłośników nocnego nieba — 
sukcesywnego wydłużania nocy. W centralnej Polsce, zarówno we wrześniu, jak 
i w październiku dnia ubywa po 2 godziny i ostatnia noc omawianego okresu 
trwa już 12 h i kwadrans. Aż do zimowego przesilenia dnia będzie już ubywać co-
raz wolniej. Wraz z równonocą zanika, znaczna podczas przesileń, różnica w dłu-
gości dnia (a tym samym nocy) pomiędzy południowymi a północnymi krańcami 
kraju. 

Równonoc jesienna, czyli moment wkroczenia Słońca w znak Wagi, równo-
znaczny z początkiem astronomicznej jesieni, na północnej półkuli naszej plane-
ty przypada w tym roku 23 września przed południem. Jednak na naszej szero-
kości geograficznej faktyczne jesienne zrównanie długości dnia z długością nocy 
przypada zawsze o około 2,5 doby później (analogicznie: wiosenne zrównanie 
dnia z nocą ma faktycznie miejsce 2,5 doby przed wejściem Słońca w znak Ba-
rana). W tym roku noc z 25 na 26 września i następujący po niej dzień będą 
niemal równej długości: 11 h 59 min i 11 h 58 min, podczas gdy pierwszy dzień 
astronomicznej jesieni będzie jeszcze trwał 12 h 09 min. Takie wydłużenie dnia 
wynika ze sposobu pomiaru długości dnia — od wychylenia się spod horyzontu 
pierwszego rąbka Słońca do zniknięcia ostatniego jego rąbka pod horyzontem, 
na co nakłada się jeszcze zjawisko refrakcji astronomicznej, powodujące pozor-
ne wywyższanie obiektów wskutek załamania promieni świetlnych w grubej war-
stwie atmosfery, przez którą dociera do nas światło obiektów znajdujących się 
blisko horyzontu, Obydwa te czynniki powodują, że w sumie dnie są u nas stale 
o 11–12 minut dłuższe, niżby wynikało to z czysto geometrycznych rozważań.

Krótko po zmierzchu nad południowym horyzontem wciąż w komplecie są 
gwiazdozbiory letnie. Wysoko nad głowami góruje Wega z gwiazdozbioru Lutni, 
pierwsza i najjaśniejsza gwiazda Trójkąta Letniego, gwiezdnego symbolu odcho-
dzącej pory roku. Herkules i Wężownik z Wężem są już w zachodniej połowie 
nieba, zaś nisko nad horyzontem jest jeszcze szansa dostrzec Skorpiona z czer-
wonawym Antaresem. Niemal dokładnie na zachodzie błyszczy jeszcze Gwiazda Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

1 września ok. godz. 2.00
16 września ok. godz. 1.00

1 października ok. godz. 0.00
16 października ok. godz. 23.00

1 listopada ok. godz. 21.00*

* od 25 października czas zimowy (CET)

Widok południowej strony 
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)
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Wiosenna, czyli Arktur z gwiazdozbioru Wolarza. Co ciekawe — 
niemal taki sam rozkład gwiazd względem horyzontu zobaczy-
my na początku października. Przesunięcie się gwiazd w ciągu 
miesiąca o około 30° kompensowane jest bowiem tym razem 
ponad godzinę wcześniej zapadającym zmierzchem. Mimo 
końca lata Trójkąt Letni towarzyszyć nam będzie jeszcze przez 
kilka godzin po zmierzchu nawet z początkiem zimy. 

Gwiazdozbiory jesienne po zmierzchu są jeszcze we wschod-
niej stronie nieba. W całości są już nad horyzontem, zwłaszcza 
Pegaz, Andromeda i Perseusz. Baran i Ryby pojawiają się go-
dzinę później, a na Wieloryba musimy poczekać jeszcze o go-
dzinę dłużej. Jesienny kwadrat, jak bywa nazywana wyraźna 
konfiguracja trzech najjaśniejszych gwiazd Pegaza z pierwszą 
z trzech jasnych gwiazd Andromedy, już z początkiem września 
widoczny przez całą noc, najwyżej wznosi się dopiero po półno-
cy, Wtedy też nisko nad południowym horyzontem można do-
strzec najjaśniejszą z jesiennych gwiazd — pierwszej wielkości 
gwiazdowej Fomalhaut z gwiazdozbioru Ryby Południowej.

Na wschodzie już około północy pojawia się Byk, pierwszy 
z gwiazdozbiorów zimowych (ściślej drugi, po widocznym przez 
całą noc okołobiegunowym Woźnicą), które przed świtem dzie-
lą już niebo po połowie z chylącymi się ku zachodowi gwiaz-
dozbiorami jesiennymi. Pod koniec października, krótko po 
północy mamy już do czynienia z symboliczną zmianą warty. 
Gdy pod zachodni horyzont zaczyna zanurzać się Trójkąt Letni, 
po przeciwnej stronie, na południowym wschodzie, w komple-
cie skrzą się już jasnymi i bardzo jasnymi gwiazdami konstela-
cje zimowe.

Szczególnie bogato przyozdobiony jasnymi planetami bę-
dzie, zwłaszcza w październiku, gwiazdozbiór Lwa. Wenus, Jo-
wisza i Marsa będziemy mogli zaobserwować blisko siebie 3–4 
godziny po północy, wraz ze wschodem tego pierwszego z wio-
sennych gwiazdozbiorów. Jak widzimy, coraz dłuższe noce już 

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
września i października 2015

wrzesień
1 5.37 Neptun w opozycji do Słońca, 28,953 au od Ziemi
1 18.37 koniunkcja Księżyca 1,0°S z Uranem 
4 12.19 maks. elongacja Merkurego, 27,2° E od Słońca
5 11.54 ostatnia kwadra Księżyca
6 6.36 opoz. planetoidy (9) Metis, 1,360 au od Ziemi
6 10.08 Wenus powraca do ruchu prostego w długości ekl.

10 9.23 koniunkcja Księżyca 2,6°N z Wenus
10 21.58 koniunkcja Księżyca 4,6°S z Marsem
12 5.44 koniunkcja Księżyca 3,1°S z Jowiszem
13 8.41 nów Księżyca
13 8.54 maksymalna faza całkowitego zaćmienia Słońca
14 6.38 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 180°45’
14 13.27 najdalsze w roku apog. Księżyca, 406 470,5 km
15 12.33 koniunkcja Księżyca 5,1°N z Merkurym
17 8.33 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Panny
17 19.36 Merkury rozpoczyna ruch wsteczny w długości ekl.
19 5.39 koniunkcja Księżyca 2,8°N z Saturnem
21 10.59 pierwsza kwadra Księżyca
23 10.21 Słońce wstępuje w znak Wagi (λ = 180°)
25 15.21 opoz. planetoidy (4) Westa, 1,427 au od Ziemi
26 10.10 koniunkcja Księżyca 2,9°N z Neptunem
27 23.05 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 0°48’
28 3.46 najbliższe w roku peryg. Księżyca, 356 882,6 km 
28 4.47 maksymalna faza całkowitego zaćmienia Księżyca
28 4.51 pełnia Księżyca
29 3.29 koniunkcja Księżyca 1,0°S z Uranem
30 20.33 koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (2,4°S)
31 12.43 pełnia Księżyca

październik
3 1.13 opoz. planetoidy (15) Eunomia, 1,206 au od Ziemi
4 23.06 ostatnia kwadra Księżyca
8 22.00 bliska koniunkcja Księżyca 40’S z Wenus
9 16.04 koniunkcja Księżyca 3,3°S z Marsem
9 16.40 Merkury powraca do ruchu prostego w długości ekl.
9 23.23 koniunkcja Księżyca 2,6°S z Jowiszem

11 12.54 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 180°50’
11 13.12 bliska koniunkcja Księżyca 54’S z Merkurym
11 15.18 apogeum Księżyca, 406 394,4 km od Ziemi
12 5.49 Uran w opozycji do Słońca, 18,984 au od Ziemi
13 2.06 nów Księżyca
16 5.16 maks. elongacja Merkurego, 18,1° W od Słońca
16 16.06 koniunkcja Księżyca 2,9°N z Saturnem
18 0.39 bliska koniunkcja Marsa 23’N z Jowiszem
20 22.31 pierwsza kwadra Księżyca
23 19.16 koniunkcja Księżyca 2,9°N z Neptunem
23 19.47 Słońce wstępuje w znak Skorpiona (λ = 210°)
25 5.41 opoz. planetoidy (29) Amphitrite, 1,397 au od Ziemi
25 8.36 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 0°33’
25 21.02 koniunkcja Wenus 1,0°S z Jowiszem
26 8.13 maks. elongacja Wenus, 46,4° W od Słońca
26 14.01 perygeum Księżyca, 358 469,4 km od Ziemi
26 11.57 bliska koniunkcja Księżyca 52’S z Uranem
27 13.05 pełnia Księżyca
29 19.42 zakrycie 3,8m theta1 Tau przez Księżyc, do 20.30
29 19.51 zakrycie 3,4m theta2 Tau przez Księżyc, do 20.21
29 23.00 zakrycie 0,9m Aldebarana przez Księżyc; do 0.09
31 19.52 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Wagi



54 Urania 4/2015

      Kalendarz astronomiczny

teraz pozwalają obserwować duże obszary nieba przypisywane 
wszystkim czterem porom roku — od Gwiazdy Wiosennej Arktu-
ra, poprzez komplet konstelacji letnich, jesiennych i zimowych 
— aż ponownie po wiosennego Lwa.

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stro-
nach Kalendarza pozwalają zorientować się w wyglądzie po-
łudniowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie 
lipcowych i sierpniowych nocy, wyznaczyć godziny wschodów 
Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obserwowanych 
jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szczególnie szyb-
ko zmieniające się kształty oświetlonej części tarczy Merkurego 
i Wenus. Mapa poniżej ukazuje m. in. zmieniające się w tym 
czasie położenia planet na tle gwiazd. 

Słońce 
W tych miesiącach Słońce pokonuje trasę niemal dokład-

nie 60,0°, nadal stopniowo zagłębiając się w coraz to niższe 
rejony ekliptyki. Wrześniową wędrówkę na tle gwiazd rozpoczy-
na w 4/7 odcinka swej drogi przez konstelację Lwa, by po 16 
dniach dotrzeć do granicy z Panną, której granice opuści dopie-
ro nocą z 31 października na 1 listopada, docierając do Wagi. 

Księżyc 
Wrześniową wędrówkę na tle gwiazd Księżyc rozpoczyna 

tym razem na pograniczu Ryb i Wieloryba, by po niespełna 2,3 
okrążeniach pasa zodiaku i pokonaniu w sumie 809,4° z koń-
cem października dotrzeć do stóp Bliźniąt. Pośród 15 w sumie 
koniunkcji z planetami, tym razem nasz naturalny satelita trzy-
krotnie spotka się Uranem w centralnym rejonie gwiazdozbioru 
Wodnika. Pierwszy raz (1 lipca) krótko po pełni, a po raz ostatni 
tuż przed pełnią, co w silnym blasku Księżyca może w jego po-
bliżu znacznie utrudniać znalezienie Urana. Niespełna 1-stop-
niowa koniunkcja nie oznacza jednak tak wielkiej bliskości, bo 
to wartość geocentryczna (z punktu widzenia środka Ziemi), 
u nas będzie to odległość niemal dwukrotnie większa. 

Całkiem satysfakcjonujące dla nas będą natomiast warun-
ki obserwacji całkowitego zaćmienia Księżyca, nad ranem 28 
września. W czasie 3 h 20 min tarcza Księżyca przewędruje 
przez południową połowę ziemskiego cienia, o godz. 3.07 roz-
poczynając zanurzanie się w nim. Od 4.11 do 5.23, a więc przez 
1 h 12 min, trwać będzie całkowita faza zaćmienia, z maksi-
mum (1,127) o 4.48. I w końcu o 6.27 tarcza całkowicie wyłoni 
się spod cienia, kończąc zaćmienie częściowe. Tę część zaćmie-

nia w centralnej Polsce obserwować będziemy przy Księżycu 
zniżającym się od około 29° do 2,5° nad horyzontem. Przez 
cały czas trwania fazy całkowitej Księżyc świecić będzie lekką 
brunatno-czerwoną poświatą, z wyraźnie jednak jaśniejszą po-
łudniową częścią tarczy.

Pełne zjawisko, wliczając — poprzedzającą i następującą 
po omówionych tu fazach — niemal niedostrzegalną fazę za-
ćmienia półcieniowego, trwa jeszcze o 110 min dłużej (od 2.12 
do 7.22), z tym że ta kończąca zaćmienie będzie miała miejsce 
już zarówno po wschodzie Słońca, jak też zachodzie Księżyca.

Planety i planetoidy
Wrzesień i październik to drugi w tym roku okres dobrej 

widoczności aż czterech jasnych planet, może nawet lepszy 
od wiosennej ich prezentacji na wieczornym niebie. Po sierp-
niowych koniunkcjach Wenus i Jowisza ze Słońcem, najszybciej 
powraca — tym razem na poranne niebo — odzyskując swą nie-
mal maksymalną jasność Wenus, pomiędzy gwiazdozbiorami 
Lwa i Hydry. Nie tak szybko wydłuża czas swej porannej widocz-
ności Jowisz, ale już z początkiem października wschodzi 2 h 
przed świtem. Najwolniej wydłuża się czas widoczności Marsa, 
od połowy roku również goszczącego na porannym niebie, jed-
nak na przełomie września i października też wschodzącego już 
2,5 h przed świtem. 

Około 23 października wszystkie te trzy jasne planety znajdą 
się w odległościach 2,0–2,5 stopnia od siebie, w południowo-
-wschodniej części gwiazdozbioru Lwa, wschodząc w kilkumi-
nutowych odstępach krótko po godz. 3.00. Do kompletu nie 
sposób pominąć oddalonego o 30° na wschód od nich Merku-
rego w Pannie najdłużej widocznego w połowie października, 
do ponad godziny przed świtem i o dużej jasności. Z jasnych pla-
net należy jeszcze wspomnieć o Saturnie, którego wprawdzie 
coraz krócej, ale wciąż możemy oglądać na wieczornym niebie, 
na pograniczu konstelacji Wagi i Skorpiona. 

Te dwa miesiące to — dla ambitniejszych miłośników nie-
ba — również najlepszy tegoroczny czas prób obserwacji Urana 
(w Rybach) i Neptuna (w Wodniku). W związku z następującymi 
w odstępie miesiąca ich opozycjami, we wrześniu i październiku 
są one bowiem praktycznie przez całą noc ponad horyzontem. 
A skoro podejmiemy taki plan, dołączmy również, osiągające 
w tym czasie opozycje ze Słońcem, jaśniejsze planetoidy. Spośród 
4 najjaśniejszych, przedstawionych na grafikach, zwłaszcza inte-
resującą jest (4) Westa, jasnością niemal dorównująca Uranowi.
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wrzesień — październik 2015     

Roje meteorów
W rozpatrywanym okresie na uwagę zasługują dwa najlicz-

niejsze letnie roje meteorów: najsłynniejsze — Perseidy oraz 
znacznie mniej obfite Delta-Akwarydy. Pierwsze z nich wzięły 
nazwę od położenia radiantu, w północnym krańcu okołobie-
gunowej konstelacji Perseusza, co pozwala na obserwację me-
teorów przez całą noc. Podczas maksimum, w tym roku prze-
widywanym na godziny poranne 13 sierpnia, spodziewać się 
możemy około stu przelotów meteoru w ciągu godziny, ale nie-
wiele gorzej powinno być kilka godzin wcześniej, jeszcze przed 
świtem, pod osłoną nocy.

Dwa tygodnie wcześniej, 30 lipca jest przewidywana naj-
większa aktywność Delta-Akwarydów, z radiantem (zaznaczo-
nym na poniższej mapce) w pobliżu gwiazdy δ Aquarii w połu-
dniowej części konstelacji Wodnika. Tym razem czas obserwacji 
ograniczony jest do (zresztą z zasady najkorzystniejszych) go-
dzin krótko przed świtem, gdy radiant jest już dość wysoko nad 
południowym horyzontem. Mamy wówczas szansę na złowienie 
nawet około 20 „spadających gwiazd” w ciągu każdej godziny.

Gwiazdy zmienne
Po w miarę udanych sierpniowych Perseidach, na kolejne 

z bardziej znanych rojów meteorów musimy poczekać do paź-
dziernika. Niespełna tygodniowy coroczny okres aktywności roju 
Drakonidów w tym roku zaowocuje największym nasileniem 
meteorów 9 października u progu dnia, więc najlepsze warunki 
obserwacji powinny być 1–2 h przed świtem. Niełatwo ocenić 
efekt ilościowy takich łowów „spadających gwiazd”, bo pod tym 
względem jest to dość nieprzewidywalny rój. Meteoroidy tego 
roju pochodzą od okresowej komety 21P/Giacobini-Zinner 
przelatującej przez peryhelium co 6,62 roku. Najefektowniejsza 
wizyta miała miejsce w 1946 roku, kiedy 2 tygodnie później 
obserwowano autentyczny „deszcz spadających gwiazd” — po-
nad 2 tysięcy meteorów w ciągu godziny. Bardzo korzystne dla 
obserwacji jest usytuowanie radiantu Drakonidów w granicach 
w całości okołobiegunowej u nas konstelacji Smoka.

Przez ponad miesiąc, od 2 października do 7 listopada, ak-
tywny jest rój Orionidów, z radiantem na północnym skrawku 
gwiazdozbioru Oriona. Tegoroczne niezbyt ostre maksimum 
przewidywane jest na 21 października, kiedy to, również naj-
lepiej po północy, mamy zazwyczaj szansę dostrzeżenia do 
25 przelotów szybkich, białych meteorów ze śladami. Rój ten 

pochodzi od jednej z najsłynniejszych okresowych komet: 1P/
Halley, powracającej w nasze okolice co 75,3 roku.

Kontynuujemy miniprezentację przykładowych przedstawi-
cieli trzech różnego typu gwiazd zmiennych, poniżej podając 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:

wrzesień październik

  3,     3.50  23,    5.17   1,  19.31 21,  21.36
  6,     0.29  26,    2,24 16,    4.05 24,  18.29
  8,  21..22  28,  23.22 19,    0.43

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:

wrzesień październik

  7,    0.00   23,  2.24   3,  19.55 19,  22.19
  9,    4.48

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian 
powyżej 100 dni. W tabelce zestawiono przypadające w tych 
miesiacach maksima jasności jaśniejszych miryd:

wrzesień październik

     3,    R Aql 6,1m     10,    T Aqr 7,7m

   17,    R Boo 7,2m     11,    V Mon 7,0m

   23,    S Her 7,6m     14,    R Sgr 7,3m

    19,    RT Cyg 7,3m

    22,    T Her 8,0m

    25,    R UMa 7,5m

Opracował Jan Desselberger

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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Letnio-jesienne mgławice
Schyłek lata i coraz dłuższe, ale wciąż ciepłe noce, sprzyja-

ją poświęcaniu więcej czasu na obserwacje nieba. Przyjrzyjmy 
się więc kilku obiektom mgławicowym z pogranicza letniego 
i jesiennego nieba, w ten symboliczny sposób żegnając odcho-
dzącą i witając nadchodzącą porę roku. 

Pierwszy z nich pozornie nie powinien sprawiać żadnych 
problemów zarówno z jego lokalizacją, jak i widocznością. Ga-
zowo-pyłowa mgławica Ameryka Północna (NGC 7000) usytu-
owana jest zaledwie 3° na wschód od Deneba, najjaśniejszej 
gwiazdy konstelacji Łabędzia, a więc tuż obok lewego górnego 
wierzchołka Trójkąta Letniego. Oświetlona przez pobliskiego 
Deneba ma stosunkowo dużą sumaryczna jasność (4 mag), 
ale jej znaczne rozmiary kątowe (120’×100’) niestety wcale nie 
gwarantują widoczności gołym okiem, bo cały blask mgławicy 
rozkłada się na tę dużą powierzchnię.  Dostrzec więc możemy 
ją dopiero przez jasną lornetkę, ale całe jej piękno ukazują do-
piero fotografie. Wtedy przekonamy się o trafności nazwy tej 
pięknej mgławicy, kształtem do złudzenia przypominającej pół-
nocnoamerykański kontynent. 

Również w Łabędziu, 2,5° poniżej 2,2 mag gwiazdy Sadr, 
centralnego punktu Krzyża Północy, jak niekiedy bywa nazywa-
ny Łabędź, odnaleźć można nie tak już jasną i nie tak obszerną, 
emisyjną mgławicę Półksiężyc (NGC 6888), dawniej nazywa-
ną również Pierzastą albo Cirrusową, na podobieństwo typu 
chmur. Przy jasności 7,4 mag i kątowych wymiarach 18’×12’ 
dostrzeżemy ją dopiero przez dobrą lornetkę. 

Kłopotów ze zmieniającym się nazewnictwem obiektów jesz-
cze tu nie koniec. Zanim dla kolejnego obiektu powszechnie 

      Kalendarz astronomiczny

Mgławica Ameryka Północna (NGC 7000). Fot. Dominik Woś

przyjęła się nazwa Hantle lub z angielska Dumbbell, ta jedna 
z najpiękniejszych mgławic planetarnych znana też była u nas 
pod nazwą… Chinka. Odkryta w 1764 r. przez Charlesa Messie-
ra w gwiazdozbiorze Liska, w jego Katalogu Mgławic i Gromad 
Gwiazd znalazła się pod symbolem M27. Powstała ona zaled-
wie przed milionem lat z materii czerwonego olbrzyma, w wyni-
ku burzliwego finału swojego normalnego gwiezdnego żywota 
wyrzucającego w przestrzeń ogromne ilości materii. Jak zwykle 
w takich przypadkach nie jest to totalny kres bytu gwiazdy, któ-
ra w centrum mgławicy długo jeszcze egzystować będzie, jako 
stopniowo stygnący biały karzeł, nota bene — to największa do-
tąd znana gwiazda tego typu. Przy kątowych wymiarach 8’×5,5’ 
i sumarycznej jasności 7,5 mag również tę mgławicę dostrze-
żemy przez dobrą lornetkę, ale jak w przypadku wszystkich tu 
omawianych (i nie tylko) całą urodę tego typu obiektów ukazują 
dopiero długo naświetlane zdjęcia, których najwięcej dostarcza 
nam wciąż m.in. kosmiczny teleskop Hubble’a.

Ostatni obiekt, to również mgławica planetarna, tym razem 
bez kontrowersji co do oficjalnej nazwy. Aby ją znaleźć, musi-
my spojrzeć znacznie bliżej horyzontu, bo mgławica Ślimak 
(NGC 7293) jest usytuowana blisko południowej granicy jesien-
nej już konstelacji Wodnika. To jedna z najbliższych mgławic 
planetarnych, znajdująca się zaledwie 714 lat świetlnych od 
Słońca, o podobnej jak poprzednia jasności, ale 2–3-krotnie 
większych rozmiarach kątowych. Na zdjęciach faktycznie moż-
na dopatrzeć się uderzającego podobieństwa kształtu mgławi-
cy do otwartej muszli ostrygi.

Jan Desselberger

Mgławica Półksiężyc (NGC 6888). Fot. Anthony Ayiomamitis

Mgławica Hantle (M 27). Fot. Szymon Ozimek

Mgławica Ślimak (NGC 7293). Fot. Mariusz Świętnicki
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Obliczanie współrzędnych heliograficznych 
bez skanowania do komputera

Raport nr 5/2015

Obserwator Słońca

W maju zanotowaliśmy lekki wzrost średniej współczynników aktywności słonecznej 
w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia liczba Wolfa wyniosła zaledwie 
66,2 dla 133 obserwacji. a średnia liczba plamotwórcza SN wyniosła 68,55 
dla 105 obserwacji. Swoje obserwacje przesłało 13 obserwatorów, w tym dwóch 
zagranicznych. Dzięki wielkie. Zobaczmy, jak to przedstawiało się na wykresach 
dla poszczególnych dni. 

Obserwatorzy, którzy nadesłali swoje raporty z obserwacji: 

Zanim dokonamy pomiarów linijką odległości grup 
od środka w milimetrach, proponuję wykonać sobie 
prosty szablon,  który znacznie ułatwi nam wykonanie 

pomiarów. 
W tym celu potrzebujemy arkusza kalki technicznej 

z podziałką milimetrową (można kupić taki gotowy blok 
techniczny lub przygotować sobie samemu na bazie zwykłej 
kalki technicznej). Na kartce rysujemy dwie prostopadłe 
linie tworzące układ współrzędnych XY. W miejscu 
przecięcia się tych linii stawiamy cyrkiel i rysujemy okrąg 
o promieniu równym promieniowi naszego obrazu tarczy 
Słońca (np. 75 mm).

U góry linii piszemy znak Y a na środkowej z prawej strony 
„X”, na środku w punkcie przecięcia „0”. Tak przygotowany 

Raport nr 6/2015
W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba Wolfa spada i w czerwcu z obserwacji 
naszych członków wyniosła R = 55 Natomiast plamotwórcza aktywność SN 66,71. 
Ogółem w czerwcu wykonano 119 obserwacji dla Liczby Wolfa i 94 obserwacje dla 
plamotwórczej aktywności. Swoje zestawienia nadesłało 9 obserwatorów: 

szablon nakładamy na nasz szkic i odczytujemy wartości X 
i Y, pamiętając, że „+” jest na prawo od środka a „–” na lewo. 
Podobnie z wartościami Y — u góry „+”, na dole „–”. 
Wartości X i Y wstawiamy w odpowiednie pola w programie 
„Solaris” i odczytujemy współrzędne heliograficzne grup.

Przygotował i opracował Tadeusz Figiel
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Francisco Jimenez  24
Jerzy Zagrodnik  25
Monika Sidor  19
Janusz Bańkowski  17
Paweł Demecki  16

Tadeusz Figiel    6
Dariusz Bolesta    5
Alex Burda     4
Piotr Skorupski    3

Francisco Jimenez  26
Jerzy Zagrodnik  22
Alex Burda   16
Monika Sidor  16
Janusz Bańkowski  12
Paweł Demecki  12
Tadeusz Figiel    8

Piotr Skorupski    8
Jerzy Bohusz    5
Dariusz Bolesta    3
Kinga Moskal    3
Agnieszka Nowak    1
Mikołaj Sabat    1
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VariaAstrofotografia amatorska

Protuberancja słoneczna zarejestrowana 7 lipca kamerą Grasshopper 3 
z matrycą IMX174 i teleskopem iStar Optical 150/1500 z filtrem etalon 
firmy Daystar + barlow TeleVue ×2,5. Fot. Robert Renims Szmytkowski

30 czerwca dwie jasne planety dobrze widoczne na wieczornym niebie, 
Jowisz i Wenus, znalazły się tak blisko siebie, że bez problemu można 
było obie podziwiać równocześnie w okularze teleskopu. Wyżej zdjęcie 
wykonane przez Adama Tomaszewskiego ukazujące to zbliżenie (Sky-
-Watcher 102/1000, Point Grey Blackfly IMX249, Baader Orange filter, 
EQ3-2). Obok, to samo zjawisko w oryginalnym ujęciu Marka Nikodema 
z Szubina 

W „Uranii” nr 2/2015 zamieściliśmy kolekcję zdjęć ukazujących za-
ćmienie Słońca z 20 marca br., m.in. autorstwa Roberta Kaszyckiego 
z Babic k. Przemyśla. Wyżej prezentujemy jeszcze dwa ujęcia tego zja-
wiska w jego wykonaniu. 

Jedno przedstawia Słońce w pierwszej fazie zaćmienia nad basztą 
Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Ten renesansowy zamek po-
sadowiony na Wzgórzu Zamkowym na wysokości 270 m n.p.m. stał się 
wzorcem dla ukończonego w 1938 r. Obserwatorium Astronomiczno-
-Meteorologicznego na szczycie Pop Iwan w paśmie Czarnohory w Be-
skidach Wschodnich.

Drugi kadr ukazuje zaćmienie za krzyżem na dzwonnicy przy sobo-
rze św. Jana Chrzciciela obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. 

Wszystkie zdjęcia były wykonane aparatem Nikon D5100 z obiek-
tywem AF-S 70–300 mm oraz filtrem z folii Baader ND 3.8 foto, 
F 5,6/300, ISO 400, eksp. 1/20 s)

58 Urania 4/2015
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NLC AD2015 Astrofotografia amatorska

59Urania4/2015

Tego roku obłoki srebrzyste (noctilucent clouds), zwane też polarny-
mi chmurami mezosferycznymi, nas jakoś szczególnie nie rozpiesz-
czały. Nocy uatrakcyjnionych ich widokiem nie było wiele, ale jak 
już się pokazywały, było co podziwiać. Tu prezentujemy tylko kilka 
z otrzymanych obrazów. 

Obok ujęcie z 10 lipca wykonane przez Mariusza Rudzińskiego 
z Mirostowic Dolnych. Najczęściej słupy telgraficzne i energetyczne 
przeszkadzają w astrofotografii, tu jednak uzyskano ciekawy efekt, 
jakby to właśnie instalacja na słupie generowała tę dziwną poświatę 
(F/4, f = 104 mm, eksp. 10 s, ISO 800). 

Niżej, po lewej, zanikające już, nisko nad horyzontem około pół-
nocy, obłoki z nocy 14/15 lipca sfotografowane w Lidzbarku War-
mińskim przez Jacka Drążkowskiego (F/5.6, f = 53 mm, eksp. 20 s, 
ISO 400). 

Po prawej obraz charakterystycznej żeberkowej struktury NLC 
uzyskany przed świtem 18 lipca nad Jeziorem Żnińskim przez Marka 
Nikodema z Szubina (F/4, f = 170 mm, eksp. 6 s, ISO 400)

Szczególnie urokliwie obłoki srebrzyste prezentują się nad jeziorami, gdy ich obraz dodatkowo odbija się w tafli wody. Powyższy obraz Marek Niko-
dem uzyskał 11 lipca na godzinę przed północą nad Jeziorem Żnińskim niedaleko Szubina, gdzie mieszka (Nikkor 24-70 mm, eksp. 3 s)
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Poczta

Inspiracją do napisania tej notatki jest 
relacja z podróży pani Eweliny Grądz-
kiej do Kirgistanu, jaka ukazała się 
w pierwszym numerze „Uranii” bieżące-
go roku. Autorka opisała malowidło na 
ścianie meczetu w Karakolu z początku 
XX w. przedstawiające Układ Słonecz-
ny. Opis przypomniał mi o mało znanym 
zabytku w kościele św. Saturnina w Tu-
luzie, jaki miałem okazję poznać.

Motywy astronomiczne były 
od dawna obecne w kulturze Zachodu, 
począwszy od popularnego wyobraże-
nia „gwiazdy betlejemskiej” jako komety, 
a skończywszy na złożonych zegarach 
astronomicznych, jakie możemy oglą-
dać choćby na praskim rynku czy w ka-
tedrze w Strasburgu. Zabytek, o którym 
zamierzam opowiedzieć, jest jednak 
wyjątkowy i niedostępny dla turystów. 
Znajduje się w zamurowanej w XIX w. 
górnej galerii kościoła św. Saturnina 
w Tuluzie.

Święty Saturnin, postać mało zna-
na w Polsce, był pierwszym biskupem 
rezydującym w tym mieście. Został 
brutalnie zamordowany w 250 r. przez 
kapłanów pogańskich za odmówie-
nie złożenia rzymskim bogom ofiary 
z byka. Wkrótce rozwinął się kult mę-
czennika i w pierwszej połowie IV w. 
zbudowano niewielki kościół w pobliżu 
miejsca jego śmierci. Obecna, trzecia 
już konstrukcja w tym miejscu, jest 
jedną z największych romańskich bu-
dowli Europy i zaczęła powstawać w XI 
stuleciu. W momencie jej konsekracji 
w 1096 r. były ukończone jedynie pre-
zbiterium i transept, nawę dobudowano 
na początku XII w. Budowa portalu za-
chodniego i sklepień przeciągnęła się 
przez następne cztery wieki ze względu 
na wojny i zarazy, jakie przetoczyły się 
przez region w późnym średniowieczu.

Miasto jest jedną z większych 
metropolii południowej Francji oraz eu-
ropejską stolicą przemysłu lotniczego 
i kosmicznego, choć przez Francuzów 
kojarzoną bardziej z charakterystyczną 
czerwienią cegieł, z jakich powstała 
większość zabytków, a także z zamiło-
wania do rugby. Tuluza już od czasów 
rzymskich była ważnym ośrodkiem 
handlowym, kulturowym i edukacyj-
nym w regionie. W średniowieczu jako 
stolica bogatego hrabstwa zaliczała 
się do największych miast kontynentu. 
W VIII stuleciu powstała ceniona szko-
ła retorów przy kościele św. Saturnina. 
W 1229 r. założono tu czwarty we Fran-
cji i dziewiąty w Europie uniwersytet, 
znany dawniej z wydziału prawa.

Zabytek, jaki chcę opisać, po-
chodzi z pierwszych dziesięcioleci po 
powstaniu uczelni i służył jako pomoc 
dydaktyczna do wykładów astronomii. 
To szerokie na cztery metry malowidło 
przedstawiające dwie mapy – jedną 
świata, drugą Wszechświata.

Mapa świata jest w znaczącym 
stopniu nieczytelna i ma charakter 
symboliczny. Dwa okręgi koncentrycz-
ne zawierają nierozszyfrowany zapis, 
oznaczenia deszczu, wiatru, punkt 

kardynalny północy. Są to symbole 
powszechnie używane przy ilustracji 
tematu mikrokosmosu i makrokosmosu 
w relacji symbolicznej do natury oraz 
przeznaczenia człowieka w strukturze 
Wszechświata.

Mapa Wszechświata jest zacho-
wana w dużo lepszym stanie. Re-
prezentuje geocentryczną wizję, jaka 
dominowała przed erą nowożytną. 
W środku widać Ziemię, podpisaną 
z łaciny Terra, na której wypisano też 
nazwy trzech znanych kontynentów: 
Europa, Africa, Asia. Co ciekawe, 
przedstawienie Ziemi unika konwencji 
europocentrycznej. Wokół niej nary-
sowano dwanaście okręgów koncen-
trycznych przedstawiających sfery 
nieba. Pierwsza, podpisana Loba 
Luna, przedstawia Księżyc w ośmiu 

różnych fazach. Kolejnymi są: Luna 
Mercuris dla Merkurego, Circulum 
Venusis dla Wenus, Casa Solis 
dla Słońca, Sfera Martis dla Marsa, 
Celium Jovis dla Jowisza. Siódmy 
okrąg przedstawia niemal na pewno 
orbitę Saturna, niestety, planeta była 
narysowana prawdopodobnie w gór-
nej części obrazu i nie dotrwała do 
naszych czasów. Następna jest sfera 
gwiazd stałych, co łatwo rozpoznać 
po ośmioramiennych symbolach roz-
mieszczonych co około 10°. Za nią 
znajduje się Primum Mobile, sfera 
zaproponowana przez Ptolemeusza, 
która miała odpowiadać za ruchy rota-
cyjne Wszechświata. Trzy kolejne okrę-
gi najprawdopodobniej reprezentują 
obszar, w którym dawniej wyobrażano 
sobie siedzibę aniołów. Ostatni, dwu-
nasty okrąg to Empyreus, granica 
Wszechświata.

Sąsiedztwo dwóch map, jednej 
fizycznej, a drugiej symbolicznej oraz 
staranne, czytelne wykonanie wyni-
kają z ich funkcji dydaktycznej. Mapa 
Wszechświata łączy realizm fizyczny 
z konwencjami ikonograficznymi. Z jed-
nej strony przedstawiono osiem faz 
Księżyca, z drugiej sześć pozostałych 
planet (do których wówczas zaliczano 
też Słońce) rozmieszczono co około 
60°, tak że pozycja Merkurego i Wenus 
jest sprzeczna z faktami obserwacyj-
nymi. Według historyków nauki takie 
przedstawienie skupia w sobie całą 
wiedzę, jaką o Wszechświecie mieli nie-
astronomowie, pomijała bowiem trud-
ności związane choćby z epicyklami.

Malowidła w kościele św. Saturnina 
w Tuluzie są z pewnością cennym świa-
dectwem europejskiego życia intelektu-
alnego minionych epok. Jako pomoce 
dydaktyczne służyły przez kilka stuleci, 

Niebo Świętego Saturnina
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Poczta ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawynim koncepcje geocentryczne zostały 
wyparte przez heliocentryczne. Osta-
tecznie o mapach zapomniano, galerię 
zamurowano, a mrok prawdopodobnie 
przyczynił się do zachowania tego cen-
nego zabytku do dziś.

Wieńczysław Bykowski

Źródła:
Bertrand Ducourau, Deux cartes du 
ciel paintes à la basilique Saint 
Sernin, Monumental no 22, sept. 1998, 
pp. 60-61
Françoise Tollon, La „carte du ciel” 
de Saint-Sernin de Toulouse, 
Dossier de restauration, Conservation 
régionale des monuments historiques 
de Midi-Pyrénées, 1998 

Nowe wielkie 
Morasko!
4 kwietnia wraz z kolegą Michałem 
Nebelskim postanowiliśmy wybrać się 
na kolejne poszukiwania meteorytów 
Morasko. Ten dzień okazał się być 
bardzo udanym. Po kilkugodzinnych  
zmaganiach i zaangażowaniu kilku 
znajomych, udało się wyciągnąć z ziemi 
okaz ważący 210 kg.

Podczas czyszczenia meteory-
tu, Michał natrafił na fragment rośliny 
przylegającej do skorupy obtopieniowej 
(na zdjęciu obok). Po wstępnej obser-
wacji, doszliśmy do wniosku ze to szale-
nie ważny materiał badawczy, który być 
może przyczyni się w znacznym stop-
niu do ustalenia daty spadku tego me-

3. Ogólnopolska Konferencja na temat 
Zanieczyszczenia Światłem
25–27 września 2015
http://lightpollution.pk.edu.pl/konf2015/ 

8. Międzynarodowa Konferencja 
„Astronomia w XXI wieku  
i jej nauczanie”, 16–18 października 2015
http://www.moa.edu.pl 

Seminarium pt. „Gwiazdy zmienne” 
24 października 2015
http://www.astronomica.pl/seminarium.html

25. Zlot Miłośników Astronomii w Zwardoniu  
– „Astrofotografia dla początkujących” 
8–11 października 2015 
http://www.zlot.ptma.pl

I Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów 
Astronomicznych w Niepołomicach  
6–8 listopada 2015 
http://ptma.pl/ofafa-2015

Proxima

Dzień Otwarty w Centrum Astronomicznym 
Mikołaja Kopernika w Warszawie
20 września 2015 
http://www.camk.edu.pl

WARUNKI PRENUMERATY 

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

Prenumerata roczna (6 numerów) – 60 zł
Przedłużona (12 numerów) – 120 zł
Prenumerata zagraniczna jest 100% droższa
Dla członków Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii cena prenumeraty wynosi 30 zł przy wysyłce 
na adres oddziału lub 40 zł przy wysyłce na adres 
indywidualny. Szczegóły i wpłaty w oddziałach PTMA. 
Skarbników lub prezesów prosimy o wpłaty zbiorcze 
oraz przesłanie imiennej listy prenumeratorów na adres 
urania@urania.edu.pl.

Prenumeratę oraz zamówienia numerów poprzednich 
można opłacić na konto Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego 

nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241. 
Prosimy o dokładne podanie adresu, na który ma być 
wysłane pismo, oraz numeru „Uranii”, od którego ma 
być realizowana prenumerata.
Zamówienia internetowe: sklep.pta.edu.pl
W razie pytań kontakt: 

urania@urania.edu.pl lub tel. 698 55 61 61

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne oferują szkołom 
i bibliotekom szkolnym specjalne warunki prenumeraty. 
Szkoły płacą jedynie 30 zł za prenumeratę na rok 2015.

Prosimy o wpłaty z tytułem:  
„Urania” – prenumerata sponsorowana dla szkół

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy  
na www.urania.edu.pl w sekcji „prenumerata”. 
Fakturę dla szkoły wysyłamy razem z „Uranią”.

Prenumerata dla szkół została 
dofinansowana ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prenumerata dla szkół z Częstochowy została dodatkowo 
dofinansowana ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Prenumerata dla szkół z Poznania 
została dodatkowo dofinansowana 
ze środków budżetu Miasta Poznania

teorytu! Próbkę rośliny przekazalismy 
prof. Muszyńskiemu, mając nadzieję 
na jej dokładne i wnikliwe badania. 
Okaz po czyszczeniu waży 174 kg!

Andrzej Owczarzak
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Relaks krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
2/2015: 1. SUPERNOWA, 2. HOBA, 3. PIOTROWSKI, 4. ATACAMA, 
5. SZUSZKIEWICZ, 6. CURIOSITY, 7. METLER, 8. CERES, 9. WESTA, 
10. ITOKAWA, 11. CHRUPAŁA, 12. DUSZANOWICZ, 13. KEPLER, 14. ZO-
RZA, 15. RANTIGA, 16. KSIĘŻYC, 17. GRAY. 
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. Na roz-
wiązania czekamy do końca października 2015 r. Osoby nie będą-
ce 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 2/2015 zamieściliśmy krzyżówkę, 
której rozwiązaniem jest hasło NOWA KOMETA 
POLONIA. Nagrody w postaci książek o tematyce 

astronomicznej wylosowali Dawid Fabrowski z Bydgoszczy 
i Leszek Wojciechowski z Opatówka. Nagrody zostaną wysłane 
pocztą.

  1. Jest nią i Urania

  2. Opadanie rozproszonej materii w wyniku przyciągania grawita-
cyjnego

  3. Nowy typ obiektów odkryty na zdjęciach ze Spitzera

  4. Bada system Saturna

  5. Mniejszy sąsiad Theophilusa

  6. Nieżyjący już pasjonat obserwacji gwiazd zmiennych

  7. Użytkownik spektrohelioskopu

  8. Opracowany w CBK przyrząd do powierzchniowych badań 
komety

  9. Ponoć z połączenia takich gwiazd może powstać  
czarna dziura

10. Niezwykły nauczyciel fizyki

11. Sonda, która rozbiła się na Merkurym

12. Wyniósł na orbitę teleskop kosmiczny Hubble’a

13. Bardzo precyzyjny spektrometr w Chile

14. Krater powyżej najdłuższego księżycowego klifu

15. Odkrywca komety, która miała być celem misji Rosetta

16. Oddaje materię czarnej dziurze

17. „Kamień milowy” marokańskiej meteorytyki

Z archiwum Postępów Astronomii: czarne dziury

Postępy Astronomii 2/1991 Postępy Astronomii 4/1994

Errata: w poprzednim numerze Uranii w opisie krzyżówki wypadł punkt 5. Mare Frigoris, a punkty 5–17 powinny być przenumerowane 
na 6–18. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy i czas nadsyłania rozwiązań wydłużamy do końca września. 
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10 TYS. ZŁ NAGRÓD ZA 30 ZŁ KOSZTÓW PRENUMERATY!

KONKURS „URANII” 2015
„Nasza szkolna przygoda z astronomią”

Konkurs przeznaczony jest dla szkół, które prenumerują 
w bieżącym roku „Uranię–Postępy Astronomii”, w tym 
również w ramach dofinansowania otrzymanego z Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skorzystać z dofi-
nasowania może każda szkoła do końca roku 2015 – koszt 
prenumeraty na rok 2015 tylko 30 zł! Wystarczy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy na stronie www.urania.edu.pl/
prenumerata

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu doku-
mentacji dowolnej, związanej z astronomią aktywności 
całej szkoły lub dowolnego zespołu lub grupy uczniów 
danej placówki. Przykładami aktywności dzieci i mło-
dzieży mogą być pokazy nieba, regularne obserwacje, 
prace badawcze, organizacja astropikniku lub astrofe-
stiwalu, spektakl teatralny, film popularnonaukowy, po-
szukiwania astronomicznych artefaktów w okolicy itp. 
Dopuszczalne formy pracy konkursowej to dokumentacja 
działalności w postaci albumu, pokazu multimedialnego, 
filmu lub pisemnego raportu. Jedna szkoła może przed-
stawić wiele różnych rodzajów aktywności i kilka form jej 
dokumentacji, które będą oceniane jak całokształt. Szko-
łę może zgłosić do konkursu nauczyciel-opiekun, samo-
rząd szkolny, uczeń lub grupa uczniów za wiedzą dyrekcji 
szkoły. Do nadesłanej dokumentacji należy dołączyć wy-
pełniony formularz konkursowy. 

Redakcja „Uranii” spośród swoich współpracowników 
powoła jury konkursu, które będzie w ocenie nadesłanej 

dokumentacji brało pod uwagę (1) merytoryczną wartość 
i poprawność działalności uczniów, (2) stopień zaangażo-
wania społeczności szkolnej w realizację projektu, (3) od-
działywanie popularyzatorskie w środowisku lokalnym, 
(4) pomysłowość i oryginalność przestawionych aktyw-
ności, (5) jakość i wyczerpujący charakter nadesłanej do-
kumentacji.

Na nagrody chcemy przeznaczyć w sumie do 10 tys. 
złotych. Ponieważ w konkursie mogą brać udział wszel-
kiego rodzaju szkoły o różnym stopniu wyposażenia (np. 
posiadające własne obserwatoria), nagrodzone szkoły 
będą same wybierały nagrody, wskazując na potrzeb-
ny im sprzęt obserwacyjny za ok. 3 000 zł – I miejsce, 
ok. 2 000 zł – miejsce II i ok. 1 000 zł – miejsce III, rezer-
wując pozostałą kwotę na ewentualne Grand Prix i wy-
różnienia w konkursie. Główne nagrody, za zgodą dyrekcji 
szkół, podobnie jak w poprzedniej edycji, będą wręcza-
ne osobiście przez przedstawiciela Redakcji. Ze względu 
na konieczność dokonania zakupu nagród w 2015 roku, 
o nadsyłanie dokumentacji prosimy w nieprzekraczalnym 
terminie 30 listopada (stempel pocztowy) na adres: „Ura-
nia”, CA UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń z dopiskiem 
„Szkolna przygoda z astronomią”. Szczegółowy regulamin 
konkursu i formularz konkursowy znajduje się na stronie 
www.urania.edu.pl/konkursy

Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można kiero-
wać do Sekretarza Redakcji redakcja@urania.edu.pl lub 
bezpośrednio do Redaktora Naczelnego: tel. 509 44 17 17

Grand Prix 2014 – Gimnazjum w Pokoju wraz z nagrodami: refraktorem 12 cm 
(z montażem i napędem paralaktycznym) i 8” Newtonem na montażu Dobsona

I miejsce w roku 2014 – Gimnazjum w Porąbce Uszew-
skiej w kosmicznej scenografii i nagrodą na pierwszym 
planie: teleskopem Newtona 15 cm na montażu para-
laktycznym

II Miejsce 2014 – Zespół Szkół w Brzeszczach: nagroda Maksutow 
z montażem VIRTUOSO. Na wielu uczniów czekały nagrody pozaregula-
minowe – prenumerata „Uranii” i „czapka niewidka – Urania”, a na na-
uczycieli pamiątkowe „parasole–planetarium URANIA”

Spotkania w nagrodzonych szkołach kończyły się oglądaniem 
meteorytów i protuberancji na Słońcu
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Uwaga!
emisja drugiej serii 

od 5 września 2015 r.
w TVP Regionalna
w soboty o 17.30

środy o 8.30
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