
1Urania5/2015

5/2015 (779) wrzesień–październik

Cena 12,90 zł  
w tym 5% VAT

www.urania.edu.pl

ISSN 1689-6009  indeks 401323

Wewnątrz 
czarnej dziury

Tom LXXXVI

Lądowanie 
na komecie

Pływy na Bałtyku

TERMIN KONKURSU „NASZA SZKOLNA PRZYGODA Z ASTRONOMIĄ” WYDŁUŻONY! (s. 72)

ukazuje się od 1920 r.





3Urania5/2015

dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

URANIA — NASZA MUZA
(PL ISSN 1689-6009)

Dwumiesięcznik poświęcony upowszech-
nianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo 
powstałe w roku 1998 z połączenia „Uranii” 
(ISSN 0042-0794) — dotychczasowego 
miesięcznika Polskiego Towarzystwa Mi-
łośników Astronomii, ukazującego się od 
1920 r. i „Postępów Astronomii” (ISSN 
0032-5414) — dotychczasowego kwartal-
nika Polskiego Towarzystwa Astronomicz-
nego, wychodzącego od 1953 r. Zachowana 
zostaje dotychczasowa numeracja „Uranii”. 
Pismo częściowo finansowane przez:

Nakład: 3000 egz.

Zespół Redakcyjny:
Krzysztof Czart (serwis www, redaktor)
Jan Desselberger (kalendarz astronomiczny)
Jacek Drążkowski (red. techniczny, skład)
Aleksandra Hamanowicz (redaktor)
Maciej Mikołajewski (redaktor naczelny)
Marek Muciek (redaktor)
Sebastian Soberski (sekretarz redakcji)
Roman Schreiber (redaktor)
Marek Substyk (z-ca red. naczelnego)
Bożena Wyrzykowska (korekta językowa)
Karolina Zawada (orion.pta.edu.pl)
Współpraca:
Marek Abramowicz, Tadeusz Figiel,  
Sylwester Kołomański, Michał Kusiak, Ro-
bert Szaj, Janusz Wiland, Łukasz Woźniak, 
Przemysław Żołądek
Adres Redakcji:
Urania, Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. 509 44 17 17
fax. (56) 611 30 08 
e-mail: redakcja@urania.edu.pl
Adres WWW:
http://www.urania.edu.pl
Dystrybucja, marketing, sekretariat:
Ernest Świerczyński, tel. 698 55 61 61
e-mail: urania@urania.edu.pl
Cena Uranii w prenumeracie 10 zł 
Prenumerata roczna 60 zł
Bank Millennium S.A. o/Toruń
Nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241
Wydawcy:

Polskie Towarzystwo  
Astronomiczne
ul. Bartycka 18,  
00-716 Warszawa
tel. (0-22) 329 61 45
e-mail: zarzad@pta.edu.pl
WWW: www.pta.edu.pl
Polskie Towarzystwo  
Miłośników Astronomii
ul. Miodowa 13a m. 35,  
31-055 Kraków
tel. (0-12) 422 38 92
e-mail: zarzad@ptma.pl
WWW: www.ptma.pl

* MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH REDAKCJA 
NIE ZWRACA * ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO REDA-
GOWANIA I SKRACANIA TEKSTÓW * PRZEDRUK 
MATERIAŁÓW TYLKO ZA ZGODĄ REDAKCJI * 
OPINIE I POGLĄDY FORMUŁOWANE PRZEZ 
REDAKCJĘ I AUTORÓW NIE REPREZENTUJĄ 
OFICJALNEGO STANOWISKA WYDAWCÓW *

Spójrzcie na zdjęcie nowego Zarządu PTA na s. 59 — o ileż lat może zawyżać 
średnią wieku tego świetnego, młodego zespołu, gość z prawej strony? 
5, 10, 15? Jak długo jeszcze zechcą wysłuchiwać mojego 
marudzenia? To chyba powinna być moja ostatnia kadencja 

wiceprezesowania. Wobec kreatywności tych ludzi, będę się cieszył, 
jeśli nadal pozwolą mi realizować „Uranię” i Astronarium. Coraz 
mniej mam czasu, siły i woli, by angażować się we wszystkie działania 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, ale — czasem w bólach 
— ten właśnie zespół wypracował sobie moje zaufanie, że raczej 
ze spokojem mogę myśleć o przyszłości Towarzystwa i całego 
środowiska. To oni wypracowali zmiany w Statucie, dostosowując 
naszą działalność do współczesności. To Prezes i jednocześnie Gospodyni Zjazdu uczyniła 
go rekordowym pod względem ilości uczestników i poziomu znakomitości naszych gości, 
dyrekcji ESO i dawno nie widzianych, naszych najwspanialszych kolegów z zagranicy. 
To historyczna chwila, kiedy mogliśmy na Zjeździe świętować naszą obecność w ESO, 
a jednemu z najznakomitszych z nas, Kazikowi Stępniowi, któremu ta myśl zaświtała 
zaraz z nadchodzącą 25 lat temu wolnością, mogliśmy z radością powierzyć zaszczyt 
Członkostwa Honorowego PTA. 

Spójrzcie jeszcze raz na Zarząd. To dwoje z nich, przybyła do Poznania o kulach 
Skarbniczka i najskromniejszy z Członków Zarządu (na s. 45 z „Uranią” i księżycowym 
astronautą) potrafili zdobyć około miliona złotych dotacji na realizację zadań 
Towarzystwa. Poczułem, jak sala niemal jęknęła, gdy ta suma padła podczas Walnego 
Zebrania. To Krzysztof  — przy okazji gratulacje, za obroniony dzisiaj doktorat — jest 
współpomysłodawcą Astronarium, o czym informuje czołówka każdego programu. Co 
2 tygodnie premierę kolejnego odcinka ogląda ćwierć miliona rodaków. Jako szczęśliwy 
współautor programu mogę się czuć spełniony nie tylko jako astronom, ale i jako 
popularyzator nauki.

Chwil wzruszenia nie brakowało na poznańskim Zjeździe. 
Wyobrażam sobie, jak ważne dla naszych warszawskich Mistrzów, 
Stępnia, Smaka, Krzemińskiego i innych, było przyznanie Medalu 
Bohdana Paczyńskiego Temu, który ich wprowadzał — łącznie 
z samym Paczyńskim — w świat wielkiej, amerykańskiej nauki, 
George’owi Prestonowi (sylwetkę Laureata przedstawimy 
w następnym numerze). 

Dla mnie, Przewodniczącemu (jako wiceprezes PTA) Jury, chwilą 
w której emocja dławiła wypowiadane słowa, było wręczanie 
najwyższej nagrody PTA za upowszechnianie astronomii, Medalu 
Zonna, magistrantowi Paczyńskiego, Andrzejowi Branickiemu, za Jego 
białostockie obserwatorium, pracownię i kanoniczny (jak Dryński 
i Szydłowski do pracowni fizyki) podręcznik do tej pracowni, a nade 
wszystko za „dzieło życia” — nie mającą odpowiedników na świecie 
książkę „Na własne oczy” *. 

Moje pokolenie, o czym przepięknie wspomniał Branicki, kształtowało swoją pasję 
na artykułach Sławka Rucińskiego w „Młodym Techniku”, a przed maturą przerabialiśmy 
kilkanaście wydań podręcznika „Astronomii” Konrada Rudnickiego. Na zaproszenie 
włocławskiej posłanki przygotowałem specjalny referat na ten temat konieczności 
powrotu astronomii do szkół dla ministry Kluzik-Rostkowskiej. Ministra nie wysłuchała 
wykładu, ale nieoczekiwanego podsumowania problemu dokonał znany z Rzepiennika 
Boguś Wszołek podczas Walnego Zebrania PTA. Jest on ostatnią osobą w całym PTA, 
którą można by posądzać o antyklerykalizm:

– Jak przywrócić astronomię w szkole? To proste! Trzeba uczyć księży i katechetów 
astronomii! A potem przekształcić w szkole przedmiot „religia” na „wiedzę o niebie”!

W skrócie nauczyciele, dzieci i młodzież będą nazywać przedmiot WoN. A więc WON 
do szkoły! Lektura obowiązkowa — Biblia i „Urania”. A na koniec lekcji — najnowsze 
Astronarium! Po wszelkie czasy! Amen. 

19 października, Toruń    Maciej Mikołajewski 

 * Po interwencji czytelnika, teraz znowu najtaniej w księgarni internetowej „Uranii”:  
http://sklep.pta.edu.pl/
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Dawno temu w… „Uranii” W AKTUALNYM NUMERZE

czerwiec — lipiec 2015  6Kronika

19 Krystyna Skwarło-Sońta, Krystyna Zużewicz

Ciemne niebo  
— biochemia nocy

Naturalna aktywność dobowa człowieka związana z cyklem dzień-noc bywa coraz 
mocniej zaburzana przez sztuczne środowisko, w którym żyjemy. Sztuczne światło 
w nocy ma również wpływ na zwierzęta (np. ptaki w mieście) a nawet rośliny.

4

Janusz Osarczuk

Gwiazdy Plancka 
Co siedzi w środku czarnej dziury? Każe się nam wierzyć, że „osobliwość” — 
cała masa obiektu skupiona w nieskończenie małym punkcie. Może jednak 
niekoniecznie? Koncepcja hipotetycznych „gwiazd Plancka” wydaje się niezłą 
alternatywą.

  8

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

Zawsze te same kłopoty…

Do Czytelników.
Wobec trudności finansowych. w jakich 
znajdowało się Polskie Towarzystwo 
Przyjaciół Astronomji w roku ubiegłym, 
wydawanie Uranji musiało ulec przerwie, 
w wyniku którego zamiast przewidzianych 
w programie wydawniczym na rok 1930 — 
10 arkuszy, wydaliśmy zaledwie 4 arkusze 
(dwa numery podwójne). Obecnie mamy 
możność wznowienia wydawania Uranii, 
opartego na nowej zasadzie organizacyjnej. 
Czasopismo nasze bowiem połączone zostało 
z czasopismem „Mathesis Polska”, zachowując 
jednak niezależną od „Mathesis Polskiej” 
redakcje, oraz dotychczasowy charakter organu 
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji.
   „Uranja” w roku bieżącym ukazywać się 
będzie jako dwumiesięcznik (5 numerów, 
conajmniej 16-to stronicowych). Pismo nasze 
dołączane będzie do każdego nieparzystego 
numeru „Mathesis Polskiej”, w oddzielnych 
zaś egzemplarzach rozsyłane będzie, jak 
dotychczas, bezpłatnie członkom Pol. Tow. 
Przyj. Astron. Żywimy nadzieję, że nowa 
organizacja naszego pisma zapewni mu ciągłość 
wydawniczą i umożliwi nam wykonywanie 
naszego obowiązku — popularyzacji astronomji 
w społeczeństwie polskiem.

 REDAKCJA „URANJI”.

Wkładka do numeru 1/2 1930.

Pierwsze wzmianki  
o obserwacjach Plutona.

Odkrycie planety pozaneptunowej.
Doniosłe zagadnienie istnienia planety 
pozaneptunowej zostało obecnie rozstrzygnięte 
pozytywnie — dzięki odkryciu, dokonanemu 
w Obserwatorjum Lowella. we Flagstaff  
(Arizona w Amer. Półn.).

Sylwetki

Tropiciel komet (Grzegorz Sitarski) 26

12 Krzysztof Ziołkowski

Lądowanie na komecie
Chociaż głównym celem misji Rosetta było dotarcie do komety 67P/Churyumo-
va-Gerasimenki, to po drodze zdążyła jeszcze przelecieć w pobliżu planetoid 
Steinsa i Lutetii. Potem doleciała do komety i cały czas znajduje się w jej pobliżu, 
a lądownik Philae osiadł na powierzchni jądra.

Planetoida (2042) Sitarski 28

W skrócie

Pomysłodawca satelitów BRITE został odznaczony 11
W Słupsku powstanie obserwatorium astronomiczne 11
Utworzono kolejny Międzynarodowy Park Ciemnego Nieba 11
Polskie Towarzystwo Astronomiczne poparło udział Polski  
w projekcie Cherenkov Telescope Array (CTA) 11

Astronomy & Astrophysics kończy z wydawaniem wersji papierowej 31
NASA ma dowody obecności ciekłej wody na Marsie 31
Nagroda Nobla z fizyki 2015 za odkrycie oscylacji neutrin 31

W kraju

ASTROFESTYN czy ASTROFESTIWAL? 32
Obserwatorium Astronomiczne ze sprzętem Jamesa Bonda 33
Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA 35
XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 59
Władze Polskiego Towarzystwa Astronomicznego na lata 2015–2017 59
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NA OKŁADCE

Całkowite zaćmienia Księżyca są bardzo kolo-
rowe. Można się dopatrzeć na tarczy Księżyca 
różnych kolorów: czerwonego, pomarańczo-
wego, żółtego, szarego, a nawet lekko turku-
sowego. Za każdym razem może wyglądać 
inaczej i świadczyć o aktualnym stanie at-
mosfery ziemskiej. To ostatnie m.in. „powie-
działo”, iż nasza atmosfera lekko, ale jednak 
się schłodziła. Fot. Dawid Moździerski (Nikon 
D5100 z teleskopem Newtona o średnicy lu-
stra 23 cm i ogniskowej 1560 mm)

Astrofotografia amatorska
     Całkowite zaćmienie Księżyca 28.09.2015 58  
     Zorza polarna 17.10.2015 58 

Krzyżówka   70
Astrożarty Jacka D.  70
Poczta (VI Letnie Warsztaty Astronomiczne w Rozdrażewie) 71

Kalendarz astronomiczny:  listopad — grudzień 2015
Niebo nad Polską  60
Od kurnika do ula, czyli… zimowe gromady gwiazd 64

W skrócie

Niezwykłe odkrycie — trzy czarne dziury w jednej galaktyce 38
M87 pochłonęła w przeszłości całą galaktykę! 39
Astronomowie odnaleźli zaginione czarne dziury 39
Trwa budowa nowego największego radioteleskopu na świecie 40
Co zastąpi Kosmiczny Teleskop Hubble’a? 40
Pierścień z gazu i pyłu, gigantyczna pętla na niebie 41
Zagadka zimnej pustki w Kosmosie 41
V404 Cygni budzi się po 26 latach 42
Jowisz odpowiedzialny za skomplikowany ruch Merkurego? 43
Powierzchnia Plutona niczym skóra węża 43

Poradnik: Edycja plam i zapis w programie Solaris 65
Raport: lipiec — sierpień 2015  65

Obserwator Słońca

Circulos meos 
     Drogi do rzeczywistości 56

Kącik olimpijczyka

 Szkoła astropejzażu (7)

Percival Lowell, badając kilkanaście lat temu, 
zaobserwowane pozycje Urana, stwierdził, iż 
po uwzględnieniu wpływów Neptuna, pozostają 
jeszcze odchylenia od teorji, dochodzące 
do 4”.5, których wytłumaczenia szukać należy 
w perturbacjach od nieznanej planety, krążącej 
poza Neptunem. Według obliczeń P. Lowella, 
masa owej planety wynosi 1/50000 masy 
Słońca, jej odległość od Słońca 43 do 45 jedn. 
astr. oraz czas obiegu ok. 260 lat. Średnia 
długość planety miała wynosić 84º w dniu 
1 lipca 1914 r.

Na podstawie tych danych czynione były 
przez Obserwatorjum Lowella wieloletnie 
poszukiwania, uwieńczone ostatnio pomyślnym 
wynikiem. Z końcem stycznia b. r. wykryto 
tamże objekt 15-ej wielkości gwiazd. który, 
po kilkutygodniowych badaniach, wykazał ruch 
pod względem kierunku i prędkości zgodny 
z obliczeniem Lowella. Objekt znajdował 
się w czasie odkrycia w pobliżu gwiazdy 
δ Geminorum.

W dniu 19 marca b. r. zaobserwował nową 
planetę prof. M. Wolf., w Heidelbergu 
za pomocą fotograficznego reflektora 71 cm, 
przy 42m ekspozycji. Wielkość: 15m.0. Również 
i w innych obserwatorjach stwierdzono 
odkrycie i wyznaczono pozycje planety, 
mianowicie w Potsdamie, Babelsbergu, 
Bergedorfie i Pułkowie.

Według obserwacyj w Babelsbergu, pozycja 
planety wynosiła w dniu 26 marca b. r.: α = 7h 
15m  31s.29, δ = + 22º 8’ 13”.7 (1930.0).

(Astr. Nachr. Nr. 5698).

L. O. (Kronika astronomiczna), Urania 1/2 1930, 
pisownia oryginału.

Zadanie nr 3 (pierwszej serii) zawodów I stopnia  
LVIII Olimpiady Astronomicznej 51

    CYRQLARZ No 213

Podstawy nauki o meteorach 46

Najczęstsze błędy w fotografii ruchu gwiazd (startrails) c.d. 44

Ciekawe strony internetowe: 
Nasza niestabilna atmosfera 45

Spacerkiem po Księżycu

Niemiecki jezuita Clavius i inni 36
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6 Urania 5/2015

Kronika

CZERWIEC 2015
9 VI — Otwarto obserwatorium astronomiczne 
w Rzepienniku Biskupim k. Tarnowa — prywat-
na inicjatywa i własność Magdaleny i Bogdana 
Wszołków.

10 VI — Instrument SPHERE, rok temu zain-
stalowany na europejskim teleskopie VLT UT3 
(Cerro Paranal, Chile), pokazuje swą moc — 
tworzy obrazy 3-krotnie ostrzejsze niż Teleskop 
Kosmiczny Hubble’a. Przykładem są obser-
wacje gwiazdy L2 Puppis. Jest to czerwony ol-
brzym, szykujący się już do przemiany w białe-

go karła. Nowe 
zdjęcia (fot.
obok) ujawniły 
istnienie jego towarzysza 
i pozwoliły poznać struk-
turę całego układu, złożo-
nego również z dysku py-
łowego i wystrzeliwujących 
prostopadle pióropuszy 
materii. Wyraźnie widzimy 
wczesne etapy powstawa-
nia mgławicy planetarnej, 
która kiedyś przybierze ty-
powy kształt motyla.
 

13 VI — Przebudził się próbnik Philae. Lądując na po-
wierzchni komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko 7 miesię-
cy wcześniej wpadł w jakąś ciemną jamę i z braku ener-
gii słonecznej wyłączył się po wyczerpaniu baterii (Urania 
1/2015 s. 7, s. 40). Szczęśliwie, do jamy zajrzało Słońce. 
Zdjęcie poniżej: Philae znajduje się gdzieś w obrębie czer-
wonej elipsy. (Por. Urania 3/2015, s. 30) 

14 VI — Zaskakujący zwrot w życiorysie AG Pegasi, najwol-
niejszej nowej w historii. Po wybuchu w połowie XIX w. i po 

150 latach systematycznego ciemnienia w żółwim tempie, 
gwałtownie pojaśniała (rys. wyżej). Jest to gwiazda symbio-
tyczna, czyli ciasny układ podwójny czerwonego olbrzyma 
i białego karła. Ten ostatni, po 5000 lat okradania sąsiada 
z materii utył na tyle, że… jakby „odmłodniał” — cofnął się 
w ewolucji do stanu gorącego nadolbrzyma. To właśnie był 
XIX-wieczny wybuch. Następne półtora wieku, to powrót 
utartą ścieżką do postaci białego karła. Cóż więc oznacza 
obecne pojaśnienie? Jakaś czkawka?

15 VI — Po 26 latach spokojnej drzemki przebudził się 
obiekt V404 Cygni. Jest to układ podwójny, w którym czarna 
dziura o masie 12 Mo jest obiegana przez zwyczajną gwiaz-
dę. Trzecim elementem układu jest dysk akrecyjny wokół 
czarnej dziury, świecący w dziedzinie rentgenowskiej (Ura-
nia 4/2015, s. 11). Właśnie w promieniach X wybuch był 
szczególnie widowiskowy (rys. na stronie obok) — chwila-
mi V404 Cyg była najjaśniejszym obiektem na rentgenow-
skim niebie! Szalała również w innych dziedzinach widma. 
W świetle widzialnym w skali paru godzin potrafiła osłab-
nąć i pojaśnieć o parę magnitudo. Fajerwerki skończyły się 
po ok. 2 tygodniach.
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17 VI — Wulkany na Wenus żyją (chyba). Wiadomo prawie 
na pewno, że dość niedawno, kilkaset mln lat temu, Wenus 
przeszła przez fazę bardzo silnej aktywności wulkanicznej, 
która całkowicie na nowo ukształtowała jej skorupę. Ale czy 
coś z tej aktywności pozostało do dzisiaj? Podczerwona ka-
mera europejskiej sondy Venus Express wypatrzyła miejsca 
na powierzchni planety, które w ciągu kilku dni gwałtownie 
jaśniały (czyli rozgrzewały się), by po kilku miesiącach zga-
snąć (czyli znów się ochłodzić). Trudno to zrozumieć ina-
czej jak efekt erupcji wulkanicznej.

24 VI — Planeta pozasłoneczna Gliese 436b jest wielkości 
Neptuna i okrąża swą macierzystą gwiazdę w niecałe 3 dni, 
regularnie defilując przed jej tarczą. W trakcie tranzytu wi-
dzialny blask gwiazdy spada zaledwie o 0,7%, ale jej świa-
tło ultrafioletowe jest osłabiane o ponad 50%. Co więcej, 
spadek jasności UV rozpoczyna się na 2 godz. przed po-
czątkiem tranzytu, a kończy 3 godz. po nim. Najwyraźniej, 
ogrzewana przez gwiazdę atmosfera planety „paruje”. Ulat-
nia się przede wszystkim wodór (silnie pochłaniający ultra-
fiolet), który otacza planetę ogromną chmurą, wyciągniętą 
wzdłuż orbity na kształt kometarnego warkocza.

LIPIEC 2015
9 VII — Po raz pierwszy potwierdzono związek bardzo dłu-
gich rozbłysków γ z supernowymi. Rozbłyski γ (gamma-
-ray burts — GRB) występują w trzech gatunkach: krótkie 
(średnio 0,3 s), długie (średnio 3 s) i nieliczne bardzo dłu-
gie (3 godziny i więcej). Krótkie to efekt zlania sie dwóch 
gwiazd neutronowych lub gwiazdy neutronowej i czarnej 
dziury. O długich od dawna wiadomo, że towarzyszą super-
nowym typu Ic — wybuchom bardzo masywnych, szybko 
wirujących gwiazd, które przed eksplozją pozbyły się wo-
dorowych i helowych otoczek. Teraz pokazano, że rów-
nież bardzo długie rozbłyski γ mają źródło w supernowych: 
rozbłysk GRB111209A i supernowa SN2011kl to ten sam 
obiekt. Jednak SN2011kl nie była typowym okazem gatunku 
Ic. Zmianą jej blasku nie rządził rozpad izotopu 56Ni, jak to 
zwykle bywa, lecz magnetar — gwiazda neutronowa o polu 
magnetycznym tysiące razy silniejszym niż w normalnych 
gwiazdach neutronowych.

14 VII — Po 9,5 latach podróży, próbnik New Horizons do-
tarł do Plutona i śmignął z prędkością 14 km/s w odległo-
ści 12500 km od jego powierzchni. Zdążył zebrać 50 GB 
danych, których przesyłanie na Ziemię potrwa miesiące, 
a analiza lata. Jednak już pierwsze obrazy okazały się za-
skakujące. Spodziewaliśmy się zobaczyć martwy od miliar-
dów lat, poryty kraterami glob. Tymczasem zobaczyliśmy 

urozmaiconą powierzchnię, której niektóre fragmenty mają 
nie więcej niż 100 mln lat. (Urania 4/2015, s. 14, s. 17)

16 VII — W widmach gwiazd, przesłoniętych przez gazowo-
-pyłową materię między- i wokółgwiazdową, od 100 lat ob-
serwuje się tajemnicze linie absorpcyjne, tzw. rozmyte linie 
międzygwiazdowe. Dotychczas skatalogowano ich ponad 
400. Wiadomo, że nie pochodzą ani z gwiazd, ani z przesła-
niającego ich pyłu. Do dziś ani jednej z nich nie przypisano 
jednoznacznie do żadnej substancji, których widma bada 
się na Ziemi. Nareszcie ta sztuka się udała. Badania labora-
toryjne pokazały, że cząsteczki zjonizowanego fulerenu C+

60, 
schłodzone do 6 K dają w widmie dwie linie absorpcyjne 
o długościach 957,7 nm i 963,2 nm, obserwowane wśród 
międzygwiazdowych linii rozmytych. Do zidentyfikowania 
pozostało wciąż ponad 400 linii.

20 VII — Rosyjski magnat Jurij Milnier podarował 100 mln $ 
na nowy projekt poszukiwania cywilizacji pozaziemskich pn. 
Breakthrough Listen. Projekt będzie prowadzony tradycyjną 
metodą nasłuchu radiowego, ale znacznie szerzej i głębiej 
niż dotychczasowe. Czy usłyszymy „obcych”? Być może. 
Za to na pewno wybawione z kłopotów finansowych zosta-
ną dwa ważne radioteleskopy: 100-m w Green Bank (USA) 
i 64-m w Parkes (Australia), na których zostanie wykupiony 
czas obserwacyjny.

23 VII — Przesiewanie danych zebranych w podstawowej 
misji satelity Kepler (zakończonej 2 lata temu — Urania 
4/2013, s. 34) zaowocowało siódmym (lecz nieostatnim) 
katalogiem odkryć. Zawiera 521 nowych kandydatek na pla-
nety i 17 potwierdzeń. Tym samym liczba potwierdzonych 
planet, odkrytych przez „Keplera” wzrosła do 1030. Łącznie 
z odkrytymi w innych programach, znamy dziś 1935 planet 
pozasłonecznych.

23 VII — Wśród potwierdzonych planet, zawartych w ww. 
katalogu znalazła się perełka. Planeta Kepler-452b krąży 
wokół gwiazdy typu G2V z okresem 385 dni. Brzmi znajo-
mo? Obecnie jest najbardziej podobną do Ziemi ze wszyst-
kich znanych planet, detronizując poprzednią rekordzistkę 
Kepler-186f. (rys. poniżej) Od swej gwiazdy otrzymuje tylko 
10% więcej energii niż Ziemia od Słońca, więc jeśli jest tam 
woda, to może istnieć w stanie ciekłym. Jej promień jest 
o 60 % większy od ziemskiego. Niestety, nic więcej o niej 
nie wiemy — ani o budowie (czy skalista?), atmosferze, 
a zwłaszcza masie.

Wybrał i skomentował  
Marek Muciek
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Zaglądanie pod horyzont

Gwiazdy 
Plancka
Osobliwości stanowią wyzwanie dla matematyków, fizyków i astronomów. Początek Wszechświata, 
czyli tzw. umowna chwila zero w modelu Wielkiego Wybuchu, czy też centralny punkt czarnej dziury, 
wymykają się jakiemukolwiek sensownemu opisowi. Bez wątpienia zrozumienie tego zagadnienia jest 
warte wszelkich naukowych poświęceń, ale trzeba postawić pytanie, czy na pewno są one konieczne. 
Być może rozwiązanie problemu leży w… jego obejściu?

Janusz Osarczuk

Równowaga hydrostatyczna 
jest warunkiem koniecz-
nym istnienia stabilnych 
gwiazd. Siła grawitacji 
musi być równoważona 

czy to ciśnieniem promieniowania 
lub zwykłym gazowym (w gwiaz-
dach ciągu głównego), czy ciśnieniem 
gazu zdegenerowanych elektronów 
(w białych karłach), czy też ciśnieniem 
gazu zdegenerowanych neutronów 
(w gwiazdach neutronowych). Ten 
warunek obowiązuje również w in-
nych, hipotetycznych obiektach, jak 
np. gwiazdy kwarkowe, gwiazdy bo-
zonowe („Urania”, 4/1999 s. 148), czy 
gwiazdy preonowe („Urania”, 2/2011 
s. 18). Cóż jednak się dzieje, jeżeli ma-
teria jest tak gęsta, iż gwiazda nie jest 
w stanie w żaden sposób przeciwstawić 
się miażdżącym siłom własnej grawita-
cji? Ogólna teoria względności mówi 
nam, że gwiazda zapadnie się „do wnę-
trza”, tworząc czarną dziurę, a cała jej 
masa skupi się w jednym centralnym 
punkcie nowo utworzonego obiektu.

Nie mamy powodów, aby nie ufać 
teorii Einsteina. Przeszła ona wiele te-
stów i jak do tej pory ani razu nie za-

wiodła. Jednakże warto zwrócić uwagę 
na fakt następujący: przewiduje ona 
kolaps obiektu do rozmiarów, które są 
poza zasięgiem jej opisu. O ile wiemy, 
teoria względności przestaje obowiązy-
wać w skali mniejszej niż 10–35 m (patrz 
ramka), zatem jej przewidywania po 
drugiej strony tej granicy, czyli w świe-
cie (erze) Plancka, nie dają wiarygod-
nych rezultatów. Do rozwiązania za-
gadki osobliwości potrzebna więc jest 
znajomość kwantowej grawitacji. Jak 
na razie jej teoria jest jeszcze w powi-
jakach, ale nawet w takiej początkowej 
formie daje nadzieję na sukces.

Wiedza, którą dotychczas zdobyli-
śmy o erze Plancka, pozwala nam przy-
puszczać, że jest to świat pozbawiony 
lokalności. Oznacza to, że nie istnieje 
w nim pojęcie punktu. A jeśli tak jest, 
to w jaki sposób miałyby istnieć w nim 
osobliwości? Pytanie to jest tym bar-
dziej uzasadnione, iż prawdopodobnie 
ten obszar rzeczywistości nie zawiera 
pojęcia czasu ani przestrzeni (przynaj-
mniej w formie do jakiej jesteśmy przy-
zwyczajeni w skali makro- czy mikro-
skopowej). Co więcej, niedawno został 
znaleziony dodatkowy argument każą-

cy nam wątpić w istnienie osobliwości. 
Teoria pętli kwantowych nie deprecjo-
nuje czarnych dziur. Nie kwestionuje 
ich istnienia oraz właściwości, aczkol-
wiek wprowadza pewną nieznaczną na 
pierwszy rzut oka modyfikację. Dostar-
cza nowego mechanizmu umożliwiają-
cego zatrzymanie kolapsu gwiazdy, co 
prawda już głęboko pod horyzontem 
zdarzeń, ale w określonej, niezero-
wej(!) objętości czasoprzestrzeni. Oka-
zuje się, że gdy gęstość energii-materii 
zrównuje się z gęstością Plancka (ok. 
5,155·1096 kg/m3), wówczas, dzięki 
zasadzie nieoznaczoności, wytworzona 
zostaje siła odpychająca dość duża, aby 
powstrzymać dalsze zapadanie się ko-
lapsującego obiektu.

Skoro taki „mechanizm obronny” 
jest możliwy przy gęstości Plancka, 
to wydawałoby się rzeczą naturalną, 
że zapadanie się gwiazdy zostanie po-
wstrzymane, gdy jej promień zbliży 
się do promienia Plancka. Jak jednak 
wiemy, im mniejsza skala, tym bardziej 
logika zawodzi i tak też jest tym razem. 
Obliczono, że zapadająca się materia 
osiągnie gęstość Plancka już przy od-
ległości 10–12 m! Kolaps się wówczas 
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zatrzymuje i powstaje twór, który na-
zwano gwiazdą Plancka. Można oczy-
wiście lekceważąco zapytać, co to za 
„gwiazda”, która jest o dwa rzędy wiel-
kości mniejsza od atomu, ale spójrzmy 
na nią z perspektywy długości Plancka. 
Aby bardziej uświadomić sobie ogrom 
tego obiektu, użyjmy obrazowego 
porównania: gdybyśmy skalę Planc-
ka powiększyli do wielkości 1 cm, to 
gwiazda Plancka osiągnęłaby rozmiary 
Galaktyki.

Gwiazda Plancka jest więc okru-
chem ukrytym w trzewiach czarnej 
dziury. Ze względu na jej niewiary-
godną gęstość, dylatacja czasu jest 
olbrzymia. O ile dla obserwatora ze-
wnętrznego czarna dziura jest prak-
tycznie obiektem stacjonarnym, to 
z punktu widzenia gwiazdy jej życie 
trwa ułamek sekundy. Jeżeli jakaś isto-
ta byłaby w stanie wylądować na po-
wierzchni gwiazdy Plancka, to prawie 
natychmiast przeniosłaby się w odle-
głą przyszłość, do czasu, gdy czarna 
dziura otaczająca gwiazdę kończyłaby 
właśnie odparowywać (patrz ramka). 
Uprawnione wydaje się wręcz stwier-
dzenie, iż egzystencja gwiazdy Plancka 
to ten moment, w którym kurczący się 
obiekt „odbija się” i przechodzi w fazę 
ekspansji.

Koncepcja gwiazd Plancka, oprócz 
zniesienia problemu osobliwości, roz-
wiązuje także inne, niezwykle ważne 
zagadnienie: odzyskania informacji, 
które znalazły się w czarnej dziurze. 
Konkurujące ze sobą hipotezy wska-
zują m.in. na takie możliwości jak 
kompletna zagłada wszystkich infor-
macji, ucieczka części informacji wraz 
z promieniowaniem Hawkinga, ale 
w niesłychanie zniekształconej postaci, 
czy też przechowanie całej informacji 
na inflatonie, czyli hologramie pozosta-
jącym po wyparowaniu czarnej dziury. 
Gwiazda Plancka zawiera informacje 
o obiekcie, z którego powstała w tym 
sensie, iż pamięta jego początkową 
masę.

Symbioza układu czarna dziura — 
gwiazda Plancka kończy się w ten spo-
sób, że dzięki parowaniu czarna dziura 
będzie się kurczyć aż do chwili, gdy 
zetknie się z powierzchnią gwiazdy 
Plancka. W momencie kontaktu zanik-
nie promieniowanie Hawkinga, infor-
macje z gwiazdy zostaną uwolnione, 
a czarna dziura wraz z gwiazdą Plancka 
wydadzą ostatnie tchnienie w wielkiej 
„eksplozji”.

Poprzedni akapit jest jednocześnie 
prawdziwy i nieprawdziwy. Jednakże 
rozwiązanie tego paradoksu jest proste. 
Otóż z punktu widzenia obserwatora 
zewnętrznego istnieje czarna dziura 
wraz z horyzontem zdarzeń i wszyst-
kimi swoimi atrybutami. Natomiast 

z punktu widzenia gwiazdy Plancka 
termin czarna dziura traci sens. Nie 
ma horyzontu zdarzeń, a zamiast niego 
mówi się o dwóch horyzontach-pułap-
kach: zewnętrznym i wewnętrznym. 
Patrząc od środka, gwiazda Plancka 
wraz ze swoim otoczeniem stanowi 

Skala Plancka oddziela świat, który 
umiemy poznawać fizycznie od świa-
ta, który chcielibyśmy badać, ale 
nie mamy do tego odpowiednich 
narzędzi. Wiemy, że ten fragment 
rzeczywistości należałoby opisywać 
przy pomocy teorii grawitacji kwan-
towej. Jednak w kwestii jej budowy 
jesteśmy dopiero na początku drogi. 
Poza tym, próg Plancka, definiowany 
za pomocą długości, czasu i innych 
wielkości fizycznych (patrz tabela 
poniżej), stanowi barierę, której nie 
jesteśmy i zapewne długo nie bę-
dziemy w stanie pokonać naszymi 
przyrządami badawczymi.  Próby ob-
serwacji pośrednich (na przykład wy-
krycia śladów ery Plancka w promie-
niowaniu kosmicznym) jak na razie 
również nie przynoszą pozytywnych 

Skala Plancka
rezultatów. Aktualnie jedyną metodą 
jest więc penetracja świata Plancka 
metodami matematycznymi, z wy-
korzystaniem tych okruchów teorii 
kwantowej grawitacji, które zostały 
do tej pory stworzone. Jeżeli można 
powiedzieć, że w świecie kwanto-
wym i w świecie relatywistycznym 
zdrowy rozsądek i logika zawodzą, 
to w świecie Plancka pojęcia te, ro-
zumiane w dotychczasowy sposób, 
zupełnie tracą sens. Wystarczy 
bowiem przywołać wyniki obecnych 
badań, które każą nam wierzyć, iż ta 
warstwa rzeczywistości fizycznej 
jest aczasowa (nie istnieje w niej 
czas), aprzestrzenna (nie istnieje też 
przestrzeń) i nielokalna (nie istnieje 
pojęcie punktu).

Nazwa Wielkość w jednostkach SI

czas Plancka 5,39121 × 10–44 s
długość Plancka 1,61624 × 10–35 m
masa Plancka 2,17645 × 10–8 kg

ładunek Plancka 1,8755459 × 10-18 C
temperatura Plancka 1,41679 × 1032 K

Obraz kwantowy próżni to nieustan-
na kipiel wirtualnych cząstek. Rodzą 
się one w duecie cząstka-antycząst-
ka, a czas ich życia reguluje zasada 
nieoznaczoności Heisenberga. 
Jeżeli kreacja takiej pary nastąpi 
w pobliżu horyzontu zdarzeń, to 
może się zdarzyć, iż cząstka oddali 
się w przestrzeń, a jej antyodpowied-
niczka wpadnie do czarnej dziury. 
Ponieważ antycząstka ma ujemną 
energię, więc wynikiem tego procesu 
będzie ubytek masy czarnej dziury. 
Zjawisko to, noszące nazwę (kwan-
towego) parowania czarnych dziur, 
do dziś niestety niezaobserwowane, 
zostało teoretycznie przewidziane 
przez Stephena Hawkinga w 1974 r. 
Z tego też powodu czasami mówi 

Promieniowanie Hawkinga
się, że czarne dziury nie są czarne, 
lecz szare.
Czas parowania czarnej dziury za-
leży od jej masy. Jednakże, zgodnie 
z obliczeniami Hawkinga, nawet małe 
obiekty, powstałe w wyniku wybuchu 
supernowej, potrzebują czasu dłuż-
szego niż wiek Wszechświata na to, 
aby całą swoją zawartość zwrócić 
do ośrodka międzygwiazdowego 
w postaci pojedynczych cząstek. 
Przykładowo dla czarnej dziury o ma-
sie Słońca jest to 1067 lat! 
Warto dodać, iż wraz z ubytkiem masy 
czarnej dziury jej temperatura rośnie. 
Dlatego też w ostatnim momencie 
swojego istnienia jest tak gorąca, że 
„wybucha” pod postacią trwającego 
ułamki sekundy potężnego błysku γ.
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strzeni, można się spodziewać rejestra-
cji jednego takiego zjawiska dziennie. 
Detekcja nie jest więc beznadziejna.

Gdzie należałoby szukać tego typu 
„wybuchów”? Otóż zarejestrowano 
do tej pory kilkadziesiąt bardzo krót-
kich błysków gamma (Very Short 
Gamma-Ray Bursts, dla przykładu 
rys. obok), które wydają się dobrymi 
kandydatami na tego typu zjawisko. 
Ich właściwości skłaniają astronomów 
do wysunięcia hipotezy, iż mogą one 
być świadectwem końca pierwotnych 
czarnych dziur. A zatem nie jest wyklu-
czone, że już obserwujemy „śmierć” 
gwiazd Plancka, choć do tej pory nie 
zdawaliśmy sobie z tego sprawy.

Gwiazdy Plancka miałyby wiele 
zalet. Gdybyśmy obserwacyjnie po-
twierdzili ich istnienie i opisane po-
wyżej własności, wówczas za jednym 
zamachem pozbylibyśmy się dwóch 
wielkich problemów, osobliwości 
i paradoksu informacyjnego czarnych 
dziur. Co więcej, trzecią, może nawet 
ważniejszą korzyścią byłaby możli-
wość „dotknięcia” świata Plancka. 
A jego eksploracja stanowi przecież 
jedno z naszych największych nauko-
wych marzeń.

Literatura:
Rovelli, C., Vidotto F., 2014, Planck 

stars, arXiv:1401.6562v4.
Barrau A., Rovelli, C., 2014, Planck star 

phenomenology, arXiv:1404.5821v2.
Cline, D. B., Otwinowski, S., Czerny B., 

Janiuk, A., 2011, Does Very Short Gamma 
Ray Bursts originate from Primordial Black 
Holes? Review”, arXiv:1105.5363.

■

Janusz Osarczuk rozpoczął współpracę z „Uranią”, będąc jeszcze studentem. Od tego 
czasu dzieli się z Czytelnikami swoją wiedzą dotyczącą soczewkowania grawitacyj-
nego, obiektów zwartych czy wybranych aspektów heliofizyki. Ostatnio jego zainte-
resowania „sięgnęły dna”, czyli poszerzyły się o zagadnienia związane z erą Plancka.

jedność, niemniej pojęcie czarnej dziu-
ry zachowujemy, gdyż jest ono dla nas 
wygodne (i prawdziwe, gdy oglądamy 
„cały ten kram” z zewnątrz).

Czy potencjalna egzystencja gwiazd 
Plancka wnosi coś nowego do astrono-
mii? Zdrowy rozsądek nakazuje mach-
nąć ręką i zapomnieć o obserwacjach 
czegokolwiek, co znajduje się pod ho-
ryzontem zdarzeń. Tym razem podpo-
wiada słusznie, ale jest „łatwy” sposób, 
aby tę trudność usunąć. Po prostu trze-
ba poczekać do chwili, kiedy następuje 
„wielkie bum”. 

Jednakże to optymistyczne spoj-
rzenie natychmiast zostaje poddane 
w wątpliwość przez znawców żywo-
ta czarnych dziur. Wiadomo przecież, 
że „wszystko przeminie, ale czarne 
dziury nie przeminą”. Mówiąc inaczej, 
ich czas życia jest tak długi, że pozo-
staną jedynymi obiektami w Kosmo-
sie, gdy wszystko w nim już się wypali 
(oczywiście przy założeniu, że Wszech-
świat będzie się stale rozszerzać). Takie 
czarnowidztwo nie jest jednak prawdą 
absolutną. Nadzieję na detekcję daje 
nam fakt, iż Wszechświat istnieje już 
13,7 miliarda lat. A jest to wystarczają-
co długi okres, aby czarne dziury, które 
narodziły się w czasach jego wczesnej 
młodości, właśnie zaczęły schodzić 
z czasoprzestrzennej sceny.

Przejdźmy do konkretów, tzn. do 
liczb, aby sprawdzić, czy tę możliwość, 
którą otwiera przed nami teoria, da się 
wykorzystać w praktyce. Opierając 
się na szeregu założeń, można poli-
czyć, iż tego typu wybuchy nie są tak 
potężne, aby mogły przemierzyć cały 
Wszechświat czy chociażby Galaktykę. 
Są to raczej zjawiska lokalne i wykryć 
je można jedynie, gdy nastąpią nie da-
lej niż ok. 200 lat świetlnych od Ziemi. 
Niemniej, zakładając rozsądną gęstość 
ciemnej materii w tym obszarze prze-

Bardzo krótki rozbłysk γ (czas trwania 0,055 s) zaobserwowany przez satelitę BATSE 14 VIII 
1991 r. Być może w tym momencie właśnie wyparowała jakaś czarna dziura. Źródło: http://
gammaray.nsstc.nasa.gov/batse/grb/lightcurve/
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Pomysłodawca satelitów 
BRITE został odznaczony

Profesor Sławomir Ruciński, pomy-
słodawca satelitów BRITE — pierwszych 
polskich satelitów naukowych — został 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia 
naukowe w dziedzinie astronomii. Uroczy-
stość miała miejsce 25 września 2015 r. 
w Centrum Badań Kosmicznych PAN 
w Warszawie. Order wręczyła Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena 
Kolarska-Bobińska. Decyzja o przyznaniu 
orderu została wydana przez Prezydenta 
RP w dniu 20 maja 2015 r. (kc)

W Słupsku powstanie 
obserwatorium 
astronomiczne

W Słupsku zostanie wybudowane ob-
serwatorium astronomiczne jako przed-
sięwzięcie w ramach Słupskiego Budżetu 
Partycypacyjnego w kategorii „Zadania in-
frastrukturalne ogólnomiejskie”. Projekt 
stworzenia obserwatorium zebrał 758 
głosów, czym uzyskał trzecią lokatę wśród 
zaproponowanych projektów. Na realiza-
cję projektu zostanie przeznaczona kwota 
260 000 PLN. Za tę kwotę ma zostać wy-
budowane obserwatorium ze zautomaty-
zowaną kopułą z teleskopami, pracownią 
komputerową i tablicą interaktywną. Co 
szczególnie istotne w tego typu przed-
sięwzięciach praktycznie każdy miłośnik 
astronomii ze Słupska będzie mógł sko-
rzystać z obserwatorium. W uzasadnieniu 
projektu powołano się przede wszystkim 
na zdecydowanie za małą ilość informa-
cji z zakresu astronomii i innych nauk 
fizycznych przekazywanych w szkole. Bu-
dowa obserwatorium pomoże urozmaicić 
program zajęć o wizyty w obserwatorium, 
co z pewnością pozwoli rozwinąć zainte-
resowanie astronomią u wielu uczniów 

i skłonić ich do dalszego zgłębiania nauk 
fizycznych na kolejnych etapach edukacji. 

To już kolejny po Radomiu i Koszalinie 
przykład budowy obserwatoriów astrono-
micznych ze środków „budżetów obywa-
telskich”. Zachęcamy miłośników astro-
nomii do wzięcia przykładu i zgłaszania 
projektów w swoich rejonach zamieszka-
nia, bowiem coraz więcej miejscowości 
w Polsce pozwala mieszkańcom na zgła-
szanie własnych pomysłów i zdecydowa-
nie w głosowaniu, na co będzie wydana 
część środków z budżetu miasta.

Radosław Kosarzycki

Utworzono kolejny 
Międzynarodowy Park 
Ciemnego Nieba

W Stanach Zjednoczonych utworzono 
nowy obszar ochrony nocnego krajobra-
zu, który powstał na terytorium Parku 
Narodowego Canyonlands i zajmuje po-
wierzchnię ponad dwa razy większą niż 
obszar Warszawy. Znany amerykański 
miłośnik przyrody i eseista Edward Abbey 
mawiał o tym parku, że jest to najbardziej 
dziwne, cudowne i magiczne miejsce 
na Ziemi.

Położony w stanie Utah Park Narodowy 
Canyonlands utworzono w 1964 r., aby 
chronić wyjątkową, znaną z westernów 
rzeźbę terenu oraz występującą tam fau-
nę i florę. Od kilku lat na obszarze parku 
czyniono starania zmierzające do wymia-
ny całej infrastruktury oświetleniowej na 
przyjazną środowisku, co przyniosło sku-
tek w postaci przyznania parkowi statu-
su Międzynarodowego Parku Ciemnego 
Nieba. Status ten przyznawany jest przez 
Międzynarodowy Związek Ciemnego Nie-
ba (IDA — International Dark-Sky Associa-
tion), który uhonorował w ten sposób już 
kilkadziesiąt tego typu obszarów na całym 
świecie.

Międzynarodowy Park Ciemnego Nieba 
Canyonlands zajmuje powierzchnię 1365 
km2 w samym centrum wyżyny Kolorado. 
Składa się z trzech wy-
różnianych ze względu na 
rzeźbę terenu obszarów: 
Island in the Sky (Wyspa 
na Niebie), The Needles 
(Igły) oraz The Maze (La-
birynt). Odznaczony został 
statusem Gold-Tier (Złoty 
Poziom), który przysługuje 
miejscom posiadającym 
najciemniejsze niebo, po-
zbawione wszelkiego za-
nieczyszczenia światłem.

Park wraz z innymi insty-
tucjami z wyżyny Colorado 
ustanowił w 2012 r. Koope-
ratywę Ciemnego Nieba, 

będącą inicjatywą zmierzającą do mini-
malizacji skutków zanieczyszczenia świa-
tłem. Celem inicjatywy jest przywrócenie 
tym terenom pierwotnie ciemnego nieba, 
poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych 
i popularyzatorskich. W połowie września 
w parku odbyła się oficjalna ceremonia 
nadania statusu Międzynarodowego Par-
ku Ciemnego Nieba.

Grzegorz Iwanicki

Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne poparło udział 
Polski w projekcie Cherenkov 
Telescope Array (CTA)

Członkowie Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego (PTA) uczestniczący 
w XXVII Zjeździe PTA w Poznaniu podję-
li uchwałę popierającą zaangażowanie 
naszego kraju w wielki międzynarodowy 
projekt naukowo-techniczny Cherenkov 
Telescope Array (CTA) dotyczący astrono-
mii promieniowania gamma. Polska ma 
szanse być jednym z kluczowych udzia-
łowców tego przedsięwzięcia.

Cherenkov Telescope Array (CTA) to 
projekt budowy największej na świecie 
sieci teleskopów do obserwacji promie-
niowania gamma, która będzie około dzie-
sięciokrotnie przekraczać czułością do-
tychczasowe instrumenty oraz znacznie 
poszerzy zakres energii dostępny obser-
wacjom. Polska uczestniczy w projekcie 
od początkowych etapów jego realizacji. 
Jednak obecnie potrzebne są decyzje fi-
nansowe dotyczące dalszego udziału, któ-
re będą kluczowe dla roli naszego kraju 
w całym przedsięwzięciu.

Treść uchwały: „Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne, obradujące na XXXVII Zjeź-
dzie w Poznaniu w dniach 7-10.09.2015, 
zdecydowanie popiera zaangażowanie 
Polski w budowę obserwatorium CTA jako 
najważniejszego przedsięwzięcia nauko-
wego i aparaturowego polskiej astronomii 
wysokich energii”. (kc)

Prof. Sławomir Ruciński

Inauguracja prototypu struktury mechanicznej teleskopu. Źródło: CTA
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Udana misja Rosetty (II)

Lądowanie  
na komecie

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), oczywi-
ście 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 zdumie-
nia, jak moi nauczyciele pół wieku temu. Postanowiłem więc w miarę szczegółowo opisać cały dotych-
czasowy przebieg tej niezwykłej i pełnej sukcesów misji kosmicznej. Poniżej ciąg dalszy rozpoczętego 
w poprzednim numerze tego opisu.

Zbliżenia do planetoid
W drodze do komety sonda dwu-

krotnie przeleciała przez pas plane-
toid. W 2008 r. zbliżyła się do małej 
planety (2867) Steins, którą minęła 5 
września z prędkością 8,6 km/s w od-
ległości około 800 km. Steins została 
odkryta 4 listopada 1969 r. na Krymie 
przez znanego rosyjskiego obserwatora 
i odkrywcę wielu planetoid oraz komet 
Nikołaja S. Chernykha a nazwana na 
cześć łotewskiego astronoma Karlisa 
Steinsa (1911–1983). Obiega Słońce 
w średniej odległości 2,4 au co 3,6 roku 
po prawie kołowej orbicie (mimośród 
0,1) położonej w płaszczyźnie nachy-
lonej do płaszczyzny ruchu Ziemi pod 
kątem 10°. Parametry jej ruchu zosta-
ły stosunkowo dobrze wyznaczone 
z ponad 1200 obserwacji pozycyjnych 
obejmujących okres 56 lat (pierwsze 

obserwacje, które udało się znaleźć 
na archiwalnych kliszach, pochodzą 
z 1951 r.). Od momentu wytypowa-
nia jej do spotkania z sondą kosmicz-
ną była intensywnie obserwowana za 
pomocą różnych instrumentów (m.in. 
teleskopu kosmicznego Spitzera w pro-
mieniowaniu podczerwonym). Pozwo-
liło to stwierdzić, że ma średnicę około 
4,6 km, charakteryzuje się dużym albe-
do (0,4) oraz jest planetoidą typu wid-
mowego E, czyli stosunkowo rzadko 
występującym obiektem o powierzchni 
przypominającej składem chemicznym 
meteoryty z grupy chondrytów boga-
tych w minerał zwany enstatytem.

Bliski przelot sondy Rosetta koło 
planetoidy Steins pozwolił poznać jej 
nieregularny kształt (rozmiary ocenio-
no na 6,67×5,81×4,47 km), dokładnie 
wyznaczyć okres wstecznej rotacji jej 

bryły (6,04679±0,00002 godz.) oraz 
wykonać zdjęcia obejmujące około 
60% powierzchni i potwierdzić na pod-
stawie obserwacji spektroskopowych 
jej skład chemiczny jako planetoidy 
typu E. Najbardziej intrygującą struk-
turą powierzchniową jest duży krater 
uderzeniowy o średnicy 2,1 km poło-
żony w okolicy południowego biegu-
na obiektu. W kierunku północnym 
od tego krateru rozciągają się niere-
gularne pasma wzniesień poprzecina-
ne różnymi tworami kulistymi, wśród 
których wyraźnie rzuca się w oczy 
łańcuszek siedmiu kraterów o niemal 
identycznych rozmiarach. Być może 
wszystkie te utwory powierzchniowe 
są genetycznie związane z najwięk-
szym kraterem. Liczebność kraterów 
wskazuje na stosunkowo młody wiek 
powierzchni oceniany na około 150 
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mln lat. Stożkowaty kształt północnej 
części planetoidy oraz niedobór ma-
łych kraterów w tej części powierzch-
ni wydaje się sugerować, że została 
ona zerodowana w wyniku tzw. efektu 
YORP.

Efektem YORP określa się, odkry-
te na początku tego stulecia, zjawisko 
nieznacznej zmiany tempa rotacji ma-
łych planetoid o nieregularnych kształ-
tach pod wpływem promieniowania 
słonecznego; nazwa jest złożeniem 
pierwszych liter angielskiej pisowni 
nazwisk czterech jego odkrywców: 
Yarkovsky–O’Keefe–Radzievskii–
Paddack. Warto dodać, że pierwszy 
z nich, Jan Jarkowski (1844–1902), 
był polskim inżynierem, który w końcu 
XIX w. sformułował hipotezę wpły-
wu subtelnych zmian ogrzania przez 
promieniowanie Słońca powierzchni 
niewielkich rotujących planetoid na ich 
okołosłoneczne orbity; hipoteza ta zo-
stała obserwacyjnie potwierdzona do-
piero w 2003 r. na przykładzie ruchu 
planetoidy (6489) Golevka, mającej 
rozmiary około 500 m. Z kolei wyniki 
obserwacji planetoidy Steins z pokładu 
sondy Rosetta być może pomogą lepiej 
zrozumieć rolę efektu YORP w prze-
biegu fizycznej i dynamicznej ewolucji 
najmniejszych obiektów pasa główne-
go planetoid.

W 2010 r. Rosetta po raz drugi zbli-

żyła się do planetoidy; tym razem była 
to (21) Lutetia, którą sonda minęła 10 
lipca z prędkością 15 km/s w odległości 
około 3170 km. Lutetia została odkry-
ta 15 listopada 1852 r. w Paryżu przez 
niemieckiego astronoma Hermanna M. 
Goldschmidta, odkrywcę 14 planeto-
id. Jej nazwa upamiętnia miejsce od-
krycia poprzez łacińską nazwę stolicy 
Francji. Lutetia okrąża Słońce co 3,8 
roku po orbicie o mimośrodzie 0,16 
położonej w płaszczyźnie nachylonej 

do płaszczyzny ruchu Ziemi pod kątem 
3°; w peryhelium zbliża się do Słońca 
na odległość 2,0 au, a w aphelium od-
dala od niego do odległości 2,8 au. Jest 
stosunkowo dużym obiektem o średni-
cy ocenianej na 96 km, którego okres 
rotacji wynosi 8,2 godz. Początkowo 
sądzono, że jest planetoidą metaliczną 
(typ widmowy M), ale nowsze obser-
wacje, wykonane już po ogłoszeniu, 
że będzie celem misji kosmicznej 
wskazują, iż jej powierzchnia jest zdo-

Planetoida Steins sfotografowana przez kamerę OSIRIS w czasie przelotu dnia 5 września 2008 r. Widoczne są charakterystyczne struktury. Po-
nieważ planetoida przypomina oszlifowany diament, nazwy struktur wybrano spośród nazw szlachetnych kamieni. Pomysłodawcą był Sebastian 
Besse, doktorant pracujący w ramach francuskiego zespołu OSIRIS-a. Jedynie największa struktura nosi imię odkrywcy planetoidy — Nikołaja 
Czernykha. Źródło: ESA 2012 MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA

Planetoida Lutetia z bliska, jak ją widziała ka-
mera OSIRIS dnia 10 lipca 2010 r.
Źródło: ESA 2010 MPS for OSIRIS Team MPS/
UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA
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minowana przez związki węgla, czyli 
należałoby ją raczej zakwalifikować 
do typu widmowego C. 

Przelot Rosetty koło Lutetii był 
pierwszym zbliżeniem sondy ko-
smicznej do tak dużej planetoidy: jej 
rozmiary — jak wynika z wykona-
nych wtedy obserwacji — wynoszą 
121×101×75 km. Poznanie nieregular-
nego kształtu jej globu i wyznaczenie 
masy pozwoliło stwierdzić, że średnia 
gęstość obiektu jest jedną z najwięk-
szych wśród planetoid i wynosi 3,4 
±0,3 g/cm3. Tak duża gęstość pozwa-
la domniemywać, że Lutetia posiada 
uformowane jądro bogate w żelazo 
i być może jest już rozwarstwionym 
obiektem. Zdjęcia wykonane ze sto-
sunkowo dużą rozdzielczością poka-
zały strukturę około 50% powierzchni 
planetoidy. Dostrzeżono na niej ponad 
350 kraterów uderzeniowych o śred-
nicach od 0,5 km (najmniejsze, jakie 
można było zobaczyć) aż do 57 km. 
Oprócz licznych kraterów zaobserwo-
wano też inne utwory topograficzne jak 
uskoki, żleby, a także struktury liniowe, 
których długości sięgają nawet 80 km. 
Te ostatnie zwykle rozgraniczają ob-
szary o wyraźnie różnym wieku. Naj-

starszy region Lutetii, którego wiek jest 
oceniany od 3,4 do 3,7 mld lat, zawie-
ra największy ze zidentyfikowanych 
kraterów; przypuszcza się, że powstał 
w wyniku kolizji planetoidy z obiek-
tem o rozmiarach 7,5 km w okresie tzw. 
wielkiego bombardowania. Wiek naj-
młodszego obszaru to kilkaset milio-
nów lat, a oprócz wyraźnie mniejszej 
liczby kraterów dostrzeżono na nim 
stosunkowo wiele „głazów” o nawet 
kilkusetmetrowych rozmiarach. Wokół 
trzech spośród największych kraterów 
zaobserwowano układy bruzd koncen-
trycznie je otaczających. Szczegółowa 
analiza takich struktur doprowadziła do 
wniosku, że na nieutrwalonej na zdję-
ciach części powierzchni Lutetii znaj-
duje się jeszcze co najmniej jeden duży 
krater uderzeniowy.

Badania spektralne powierzchni 
planetoidy wykonane z pokładu Roset-
ty nie doprowadziły do definitywnego 
rozstrzygnięcia kwestii jej typu wid-
mowego. Obserwacje widm Lutetii, 
wzbogacone danymi z teleskopu ko-
smicznego Spitzera oraz największych 
teleskopów naziemnych, prowadzą 
jednak do wniosku, że skład chemicz-
ny tego obiektu można porównać 

jedynie do składu tzw. chondrytów 
enstatytowych, czyli rzadkiego typu 
meteorytów kamiennych, będących 
prawdopodobnie resztkami pierwotne-
go tworzywa, z którego uformowały 
się cztery najbliższe Słońca planety. 
Wydaje się więc, że Lutetia powstała 
znacznie bliżej Słońca niż się obecnie 
znajduje, a dzisiejszą orbitę w pasie 
głównym planetoid zawdzięcza np. 
jakiemuś dużemu zbliżeniu do którejś 
z wielkich planet. Planetoid takich jak 
Lutetia w pasie głównym jest mniej 
niż 1% i stanowią one prawdopodob-
nie pozostałość budulca planet grupy 
ziemskiej. Przypomnijmy, że również 
zbadana przez Rosettę planetoida Ste-
ins jest obiektem tego samego typu.

Mówiąc o badaniach planetoid z po-
kładu sondy Rosetta, trzeba jeszcze 
wspomnieć o obserwacji w dniu 16 
marca 2010 r. zagadkowego obiektu 
w pasie głównym planetoid, który zo-
stał odkryty dwa miesiące wcześniej 
i wzbudził ogromne zainteresowanie 
astronomów. W ramach amerykańskie-
go projektu LINEAR poszukiwania 
małych ciał Układu Słonecznego, które 
mogą zagrozić Ziemi, 6 stycznia 2010 r. 
odkryto kometę (jak się początkowo 

Podobny do komety obiekt P/2010 A2, który okazał się planetoidą, sfotografowany przez Teleskop Hubble’a. Był również obserwowany przez 
Rosettę. Źródło: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)
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wydawało) o prowizorycznym ozna-
czeniu P/2010 A2. Charakteryzowała 
się wyraźnie widocznym warkoczem 
i krążyła wokół Słońca po prawie koło-
wej orbicie, położonej niemal w płasz-
czyźnie ekliptyki między orbitami 
Marsa i Jowisza, w okresie 3,5 roku. 
Intrygujący obiekt pilnie śledzono, 
nie tylko za pomocą największych te-
leskopów na Ziemi, ale także Telesko-
pu Kosmicznego Hubble’a oraz — co 
miało szczególne znaczenie ze wzglę-
du na inny niż z Ziemi kierunek patrze-
nia — instrumentów sondy kosmicznej 
Rosetta. Obfity materiał obserwacyjny 
pozwolił z dużym prawdopodobień-
stwem stwierdzić, że nie była to nor-
malna kometa, ale niewielka planetoida 
(rozmiary oceniono na 120 m), w którą 
w lutym 2009 r. uderzył kilkumetrowy 
zapewne obiekt, powodując wybicie 
z jej powierzchni chmury pyłu, który 
w wyniku oddziaływań Słońca utwo-
rzył zaobserwowaną po roku strukturę 
przypominającą warkocz kometarny. 
Jak wiemy, zderzenia w pasie planetoid 
występują stosunkowo często, o czym 
świadczą ich skutki w postaci kraterów 
uderzeniowych widocznych na po-
wierzchniach obiektów zbadanych 
przez sondy kosmiczne. Tym razem 
po raz pierwszy udało się zaobserwo-
wać bezpośredni efekt takiego zjawiska 
jako krótkotrwałego strumienia cząstek 
o milimetrowych rozmiarach oraz pyłu 
rozproszonych w otoczeniu uderzonej 
planetoidy.

W okresie od czerwca 2011 r. 
do stycznia 2014 r. Rosetta poruszała 
się wokół Słońca w stanie uśpienia (hi-
bernacji), aby ograniczyć pobór energii 
i zużycie paliwa oraz zminimalizować 
koszta eksploatacji sondy. Wszystkie 
instrumenty naukowe były wtedy wy-
łączone i nie wykonywano z pokładu 
sondy żadnych obserwacji ani pomia-
rów. Funkcjonowały jedynie systemy 
zapewniające przetrwanie całego urzą-
dzenia w warunkach przestrzeni ko-
smicznej (zapewniające m.in. utrzymy-
wanie odpowiedniej temperatury) oraz 
system łączności z Ziemią. W tym cza-
sie sonda osiągnęła maksymalne pod-
czas całego lotu odległości zarówno od 
Słońca (5,3 au), jak i od Ziemi (6,2 au).

Coraz bliżej komety
Najciekawszy, ale i najtrudniejszy 

etap misji Rosetta rozpoczął się 20 
stycznia 2014 r. Tego dnia, znajdując 
się w odległości jeszcze około 9 mln km 
od komety, sonda została wybudzona 
z trwającego ponad 30 miesięcy sta-
nu uśpienia. Prowadzona przez kilka 
następnych tygodni kontrola działa-
nia wszystkich urządzeń i przyrządów 
badawczych przyniosła zadowalające 
wyniki i już 21 marca 2014 r. z pokładu 
sondy zostały wykonane pierwsze zdję-
cia komety Churyumova-Gerasimenki. 
Wprawdzie obraz komety okazał się 
ledwie widoczną na tle gwiazd plam-
ką, ale było to spektakularne potwier-
dzenie tego, że po 10 latach od startu 
misja przebiega pomyślnie i jej cel jest 
blisko. Dostrzeżenie komety, znajdują-
cej się w odległości od Słońca ponad 
4,3 au wskazuje, że z powierzchni jej 
jądra następuje sublimacja materii, któ-
ra doprowadziła do utworzenia się już 
wokół jądra otoczki gazowo-pyłowej 
o rozmiarach szacowanych na około 
1300 km.

W końcu kwietnia 2014 r. Rosetta 
zarejestrowała nagłe i gwałtowne po-
jaśnienie tej początkowo małej plamki, 
która przyjęła wyraźny kształt komety 
z dobrze widoczną głową i warkoczem. 
Nie trwało to jednak długo, po kilku 
dniach głowa i warkocz rozproszyły 
się, co wydaje się świadczyć o szybkim 

i znacznym osłabieniu niespodziewa-
nej aktywności. Nie wiadomo, co się 
wydarzyło, ale można domniemywać, 
że w warstwie powierzchniowej jądra 
komety Churyumova-Gerasimenki 
znajdują się związki chemiczne, któ-
re mogą sublimować nawet w bardzo 
niskich temperaturach (np. tlenek wę-
gla w stanie stałym). Gdy ma to miej-
sce płytko pod powierzchnią, może 
powstać jakby bąbel gazu, który przy 
wzroście ciśnienia eksploduje, wy-
rzucając z jądra strumień pyłu i gazu. 
Taki właśnie „wybuch” mógł spowo-
dować zaobserwowane przez Rosettę 
krótkotrwałe pojaśnienie komety. Dal-
sze wnikliwe obserwacje dających się 
zauważyć okresowych zmian jasności 
komety, systematycznie prowadzone 
z pokładu sondy podczas jej zbliżania 
się do celu misji, doprowadziły do jesz-
cze jednego interesującego wniosku. 
Okazało się mianowicie, że okres ob-
rotu jądra komety Churyumova-Gera-
simenki wydaje się być o kilkanaście 
minut krótszy niż wynikało to z wcze-
śniejszych, naziemnych obserwacji. To 
przyspieszenie rotacji próbuje się tłu-
maczyć np. jakimś silnym i gwałtow-
nym wyrzutem materii z jądra podczas 
poprzedniego przejścia komety przez 
peryhelium.

W miarę zbliżania się sondy do ko-
mety można było coraz dokładniej 
poznawać jej jądro. Potwierdziły się 

Zdjęcie jądra komety Churyumova-Gerasi-
menki wykonane za pomocą kamery nawi-
gacyjnej dnia 14 marca 2015 r. z odległości 
85,7 km od centrum komety. Obraz obejmuje 
obszar 6,4 ×6,3 km, jednemu pikselowi obra-
zu odpowiada rozmiar 7,3 m.
Źródło ESA/Rosetta/NAVCAM — CC BY-SA IGO 3.0
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przypuszczenia, że ma nieregularny 
kształt i składa się jakby z dwóch zle-
pionych ze sobą brył, a jego rozmiary 
wynoszą 3,5×4 km. Charakteryzuje 
się nadspodziewanie bogatym ukształ-
towaniem powierzchni. Dostrzeżono 
na niej nie tylko — jak się można było 
spodziewać — liczne kratery, ale także 
wzgórza i doliny, obszary płaskie i te-
reny silnie pożłobione, strome uskoki 
i wysokie klify. Pierwsze wnikliwe 
analizy topografii jądra miały na celu 
przede wszystkim znalezienie najlep-
szego miejsca do osadzenia na nim 
próbnika Philae. Wybór nastąpił w po-
łowie września 2014 r. Ustalono, że lą-
dowanie, zaplanowane na 12 listopada 
2014 r., nastąpi na stosunkowo dużym 
płaskim obszarze znajdującym się 
na mniejszej części jądra komety. Zda-
no też sobie wtedy sprawę z nieprzewi-
dzianych trudności operacji lądowania, 
wynikających nie tylko z nieregularne-
go kształtu jądra i w konsekwencji jego 
skomplikowanego pola grawitacyjne-
go, ale także z niebezpieczeństw zwią-
zanych z wczesną aktywnością komety 
i podmuchami strumieni gazów i py-
łów wydobywających się z jądra, które 
mogą zaburzyć tor opadającego na po-
wierzchnię lądownika.

Lądowanie na jądrze komety
Aby Rosetta trafiła w pobliże ko-

mety Churyumova-Gerasimenki, trze-
ba było przeprowadzić trzy poważne 
korekty jej okołosłonecznej trajektorii. 
Pierwszy i największy manewr został 
wykonany 21 maja 2014 r. i wymagał 
pracy silnika przez 7 godz. i 16 min, co 
pochłonęło 218 kg paliwa; dzięki niemu 
heliocentryczna prędkość sondy zmie-
niła się o 291 m/s. Dwa następne włą-
czenia silnika nastąpiły 4 i 18 czerwca, 
zmieniając prędkość sondy odpowied-
nio o 271 m/s i 90,8 m/s. Od 6 sierpnia 
2014 r. sonda Rosetta porusza się wo-
kół Słońca po orbicie bardzo podobnej 
do orbity komety Churyumova-Gera-
simenki, znajdując się stale w pobliżu 
jej jądra. Tę bliskość zapewnia się włą-
czaniem na krótko silniczków nawiga-
cyjnych, które tak zmieniają prędkość 
i kierunek ruchu sondy, aby co pewien 
czas mogła ona przelatywać w odległo-
ściach od jądra rzędu kilkudziesięciu, 
a czasem nawet kilku kilometrów. Pole 
grawitacyjne niewielkiego jądra tej ko-
mety jest bowiem zbyt słabe, aby sonda 
mogła okrążać jądro jako jego sztuczny 
satelita. Od wyboru w połowie wrze-

śnia miejsca lądowania takie manewry 
(polegające na zmianie prędkości son-
dy o wartości rzędu centymetrów, a na-
wet milimetrów na sekundę) wykona-
no 17, 21, 24 i 29 września, 8, 15 i 28 
października oraz po raz ostatni przed 
lądowaniem 12 listopada. Tego dnia 
o godzinie 8:35 UT, gdy Rosetta znaj-
dowała się w odległości około 20 km 
od jądra komety, nastąpiło odłączenie 
od sondy lądownika Philae, który o go-
dzinie 15:34 UT dotknął powierzch-
ni jądra w zaplanowanym uprzednio 
miejscu. Kometa znajdowała się wtedy 
w odległości 3,0 au od Słońca. 

W momencie zetknięcia się nóg 
lądownika z powierzchnią jądra po-
winien był zostać wystrzelony harpun 
dla zakotwiczenia próbnika w miej-
scu, gdzie to dotknięcie nastąpiło. 
Urządzenie pirotechniczne niestety 
nie zadziałało (prawdopodobnie z po-
wodu degradacji materiału wybucho-
wego w efekcie dziesięcioletniego 
przebywania w warunkach przestrze-
ni kosmicznej, na co wskazywała już 
ostatnia przed odłączeniem od Roset-
ty kontrola lądownika). Philae odbił 
się od powierzchni z prędkością około 
38 cm/s, przeleciał kilkaset metrów 
dalej i po prawie dwóch godzinach 
ponownie dotknął powierzchni, ale 
znowu się odbił, tym razem z prędko-
ścią 7 cm/s, by wreszcie przy trzecim 
dotknięciu powierzchni znieruchomieć 
o godzinie 17:31 UT. Przypadkowe 
miejsce, na którym ostatecznie znalazł 
się lądownik, jest jednak bardzo nieko-
rzystne. Osiadł bowiem silnie nachylo-
ny do podłoża (prawdopodobnie jedna 
z trzech nóg nie dotyka gruntu) w ja-
kiejś rozpadlinie u podnóża wysokiego 
klifu, którego cień znacznie ograni-
czył oświetlenie baterii słonecznych, 
a w konsekwencji dużo szybsze niż 
przewidywano wyczerpanie się źródła 
energii (akumulatora doładowywane-
go z baterii słonecznych, który pozba-
wiony możliwości doładowania mógł 
działać najwyżej 60 godzin). Łączność 
z próbnikiem została więc utracona 
wcześniej, niż planowano, a mianowi-
cie już 15 listopada 2014 r. o godzinie 
0:36 UT. Pozostała jednak nadzieja, że 
w przyszłości, gdy warunki oświetlenia 
być może się poprawią, uda się jeszcze 
nawiązać z nim kontakt. Mimo wszyst-
ko, w ciągu 57 godzin funkcjonowania 
Philae na powierzchni jądra komety, 
zdołano uzyskać dane ze wszystkich 
instrumentów naukowych próbnika. 

Nie zdołano natomiast precy-
zyjnie ustalić miejsca, gdzie 
znajduje się lądownik; nie uda-
ło się go dostrzec na zdjęciach 
powierzchni wykonanych 
przez Rosettę z odległości na-
wet kilku kilometrów. Może to 
poważnie utrudnić interpreta-
cję danych z niektórych ekspe-
rymentów.

Pierwsze wyniki badań
Po perypetiach związanych 

z lądowaniem Philae polscy 
badacze komet oczekiwali 
przede wszystkim wiadomo-
ści o przebiegu eksperymentu 
MUPUS, a w szczególności, 
czy powiodło się wbicie pene-
tratora w powierzchnię jądra 
i jakich dostarczyło o niej in-
formacji. Zbudowane w Polsce 
urządzenie zadziałało i okazało 
się w pełni sprawne, ale dane 
odebrane z czujnika głębokości 
wskazują, że penetrator zdołał 
się zagłębić jedynie kilka cen-
tymetrów, a nie jak oczekiwano 
nawet do około 40 cm. Stało się 
tak być może dlatego, że wbija-
nie trwało krócej niż planowa-
no; najpewniej jednak wska-
zuje na to, że w miejscu gdzie 
osiadł próbnik, powierzchnia 
pokryta jest nie lodem, jak 
pierwotnie się spodziewano, 
a jakimś znacznie twardszym 
materiałem. Wniosek ten po-
twierdzają też dane z akcele-
rometrów znajdujących się na 
nogach lądownika, z których 
wynika, że dwukrotnemu odbi-
ciu się próbnika od powierzch-
ni towarzyszyły duże przecią-
żenia, które byłyby pewnie 
znacznie mniejsze, gdyby Phi-
lae osiadł na nie tak twardym 
podłożu. Czujnik temperatury, 
znajdujący się tuż za grotem 
penetratora, po wbiciu wskazał 
temperaturę gruntu (103°K) 
o kilkanaście stopni niższą niż tem-
peratura nad powierzchnią zmierzona 
przed rozpoczęciem wbijania (120°K). 
Wprawdzie Philae nie wylądował na 
lodowej powierzchni, ale szczegółowe 
zdjęcia, wykonane z pokładu Rosetty, 
pozwoliły zidentyfikować na jądrze ko-
mety sto kilkadziesiąt płatów lodu wod-
nego o co najmniej kilkumetrowych 
rozmiarach.
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Mozaika utworzona ze zdjęć powierzchni jądra komety Churyumova-Gerasimenki wykonanych za pomocą kamery nawigacyjnej dnia 14 lutego 
2015 r. z odległości 8,9 km. Jeden piksel odpowiada 76 cm, mozaika obejmuje obszar 1,35×1,37 km.

Źródło: ESA/Rosetta/NAVCAM — CC BY-SA IGO 3.0

Zmierzony przez Philae stosunek 
deuteru do wodoru, którego wartość po-
twierdziły pomiary z pokładu Rosetty, 
pokazuje, że woda w komecie Chury-
umova-Gerasimenki znacząco różni się 
od wody w ziemskich oceanach. Woda 
(oczywiście w postaci lodu), będąca 
głównym składnikiem jąder kometar-

nych, jest na ogół bogatsza w deuter niż 
woda na Ziemi; w komecie Churyumo-
va-Gerasimenki jest go aż trzykrotnie 
więcej. Jedynym dotychczas znanym 
wyjątkiem jest kometa 103P/Hartley 2, 
dla której stosunek deuteru do wodoru, 
znany z obserwacji wykonanych za po-
mocą teleskopu kosmicznego Herschela 

w 2011 r., jest taki sam jak w wodzie 
ziemskiej. Wynik misji Rosetta jest więc 
nie tylko istotnym przyczynkiem do dys-
kusji o kometarnym pochodzeniu wody 
na Ziemi, ale jednocześnie wskazuje na 
zróżnicowane pochodzenie komet krót-
kookresowych. Stosunek deuteru do 
wodoru niesie bowiem informacje, w ja-
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Notkę o autorze zamieściliśmy przy 
pierwszej części opisu misji Roset-
ta w poprzednim numerze „Uranii”.

kiej odległości od Słońca kometa mogła 
powstać. W chłodniejszych, a więc bar-
dziej odległych od Słońca miejscach 
pierwotnego dysku protoplanetarnego, 
w reakcjach syntezy cząsteczek wody 
częściej niż w obszarach bliższych Słoń-
ca brał udział deuter. A więc im więcej 
deuteru w wodzie komety, tym dalej 
od Słońca ona się formowała. Wyniki 
misji Rosetta sugerują więc, że komety 
krótkookresowe tworzyły się na pery-
feriach Układu Słonecznego (w Pasie 
Kuipera) w znacznie szerszym diapazo-
nie odległości od Słońca niż dotychczas 
sądzono.

Niespodziewane dotknięcie przez 
lądownik powierzchni jądra komety 
w trzech różnych miejscach i powol-
ny lot nad nią miały też i dobre strony. 
Pomiary spektroskopowe wykonane 
podczas „skoków” penetratora i po jego 
wylądowaniu, przyniosły ważne in-
formacje o obecności w różnych miej-
scach na powierzchni nie tylko molekuł 
wody, ale także — co jest szczególnie 
frapującym odkryciem — cząstek or-
ganicznych. Do ciekawego wniosku 
doprowadziły też badania drobin pyłu 
uderzających z niewielką prędkością 
kilku m/s w płytę odpowiedniego detek-
tora na pokładzie Rosetty, przelatującej 
w odległości około 30 km od jądra. Pył-
ki o rozmiarach co najmniej 0,05 mm 
łatwo rozpadały się, co wskazuje na 
słabe ich spoiwo wykluczające lód wod-
ny. Stwierdzono natomiast, że są bogate 
w sód, co upodabnia je do cząstek pyłu 
międzyplanetarnego, wskazując tym 
samym m.in. na jego źródło. Wśród do-
tychczasowych rezultatów misji Rosetta 

warto jeszcze wspomnieć o tym, że nie 
stwierdzono obecności własnego pola 
magnetycznego komety Churyumova-
-Gerasimenki. Wydaje się to istotne 
z tego względu, że informacja ta może 
stanowić ważny przyczynek w bada-
niach roli pola magnetycznego w pier-
wotnym dysku protoplanetarnym. Być 
może pozwoli lepiej zrozumieć jego rolę 
w procesie formowania się ciał Układu 
Słonecznego i tworzenia się oraz ruchu 
pierwszych zlepków materii (tzw. plane-
tozymali).

Co dalej?
Kometa Churyumova-Gerasimenki 

i towarzysząca jej sonda Rosetta z prób-
nikiem Philae na jądrze komety zbliżają 
się do Słońca. Przejście komety przez 
peryhelium nastąpiło 13 sierpnia 2015 r. 
w odległości od Słońca 1,24 au. Rosetta 
cały czas monitoruje wzrost aktywno-
ści komety i w związku z tym rodzi się 
pytanie, czy gazy i pyły coraz obficiej 
spowijające jądro komety nie uszko-
dzą sondy. Oczywiście nie można tego 
wykluczyć, ale prawdopodobieństwo 
takiego wydarzenia nie jest duże z uwa-
gi na małą prędkość wydobywających 
się z jądra komety cząstek pyłu wzglę-
dem sondy, ocenianą na 0,1—0,2 km/s. 
Przypomnijmy, że analogiczna prędkość 
sondy Giotto względem jądra komety 
Halleya, podczas pamiętnego przelotu 
w 1986 r., kiedy to uległa uszkodzeniu 
kamera fotograficzna, wynosiła około 
70 km/s. W przypadku Rosetty duża 
ilość pyłu w otoczeniu sondy może jed-
nak spowodować inny problem, jaki już 
się wydarzył 29 marca 2015 r. podczas 

przelotu w odległości 14 km od po-
wierzchni jądra. Niespodziewane au-
tomatyczne przełączenie wtedy sondy 
w tryb awaryjny okazało się skutkiem 
niemożliwości identyfikacji wskazań 
kamery nawigacyjnej z mapą nieba; 
tzw. szukacz gwiazd nie był bowiem 
w stanie poprawnie rozpoznać zaob-
serwowanego obrazu fragmentu nieba 
z powodu refleksów świetlnych, wywo-
łanych przez cząstki lodu i pyłu unoszą-
ce się przed obiektywem kamery. Sonda 
powróciła do normalnego trybu pracy 
2 kwietnia 2015 roku, ale konieczna 
okazała się rekonfiguracja całego sys-
temu nawigacyjnego, co na kilka tygo-
dni osłabiło sprawność obserwacyjną 
Rosetty. Odległość sondy od jądra ko-
mety powiększono też wtedy do około 
400 km.

Radosną wiadomość odebrano 
z Rosetty 13 czerwca 2015 roku: Phi-
lae odezwał się po 211 dniach mil-
czenia i przez 85 sekund przekazywał 
drogą radiową informacje o swoim 
dobrym stanie, a także trochę danych 
naukowych, których nie zdołał prze-
słać przed utratą łączności z sondą 15 
listopada 2014 r. Następnego dnia kon-
takt z próbnikiem trwał już tylko kilka 
sekund. Oznacza to, że polepszyły się 
warunki oświetlenia lądownika, dzięki 
czemu zyskał on energię elektryczną, 
która umożliwiła transmisję brakują-
cych dotychczas danych z ekspery-
mentów przeprowadzonych bezpo-
średnio po wylądowaniu. Rozbudziło 
to nadzieję, że być może uda się jesz-
cze uruchomić przynajmniej niektóre 
z przyrządów próbnika, co pozwo-
liłoby jeszcze lepiej poznać procesy 
związane z coraz bardziej wzrastającą 
aktywnością zbliżającej się do Słońca 
komety, a po przejściu przez nią pery-
helium również gaśnięcia aktywności 
i stygnięcia jej jądra. Początkowo za-
kładano, że misja Rosetta trwać będzie 
do końca 2015 r., ale sukcesy misji, 
a w szczególności ożywienie lądow-
nika Philae, zdopingowało Europejską 
Agencję Kosmiczną do znalezienia do-
datkowych funduszy dla przedłużenia 
misji do 30 września 2016 r. Dodajmy 
na zakończenie, że całkowity koszt mi-
sji Rosetta jest oceniany na około 1,4 
miliarda euro

■

Wartości stosunku deuteru do wodoru (D/H) dla wody obserwowanej dla różnych obiektów Ukła-
du Słonecznego. Źródło: dane z Altwegg et al. 2014 i cytowanych tam prac
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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. 

Historia odkrycia melatoniny
Odkrycie melatoniny w latach 60. 

XX w. i późniejsze poznanie mechani-
zmów regulujących jej syntezę w szy-
szynce jest bardzo ciekawą ilustracją 
dociekliwości i uporu badacza, zmie-
rzającego do wytyczonego celu po-
znawczego. Szyszynka, z racji swojej 
lokalizacji na terenie OUN, od zawsze 
przyciągała uwagę i zainteresowanie 
zarówno przyrodników, jak i filozofów, 
przypisujących temu gruczołowi różne 
funkcje, związane z kontaktem ze świa-
tem zewnętrznym. Kartezjusz, XVIII-
-wieczny filozof francuski uznawał 
szyszynkę za siedlisko duszy człowie-
ka, przedstawiał także graficzne sche-
maty drogi, jaką światło, za pośrednic-
twem oczu, dociera do szyszynki. 

Dzięki dużemu zainteresowaniu 
szyszynką, już w latach 20. XX w. 
zauważono, że podanie homogenatu 
szyszynki powoduje rozjaśnianie skó-
ry kręgowców zmiennocieplnych: ryb 
i żab, a efekt ten znikał po umieszcze-
niu zwierząt w ciemności (rys. 6). Ta 

— biochemia nocy

obserwacja zwróciła wiele lat później 
uwagę amerykańskiego lekarza der-
matologa Arona Lernera na możliwość 
wyizolowania z szyszynki substancji 
odpowiedzialnej za taką właśnie ak-
tywność jej homogenatu. Spodziewał 
się bowiem, że szyszynka produkuje 

jakiś związek chemiczny, który mógł-
by posłużyć dermatologowi do regu-
lowania zabarwienia skóry człowieka. 
Podjął zatem zadanie wyizolowania 
i zidentyfikowania natury chemicznej 
tej tajemniczej cząsteczki, a jako ma-
teriału wyjściowego używał szyszynek 

wg. Masagaki i Fujii, 
1999 

A, E: ekspozycja na światło, rozpraszanie granul pigmentu 
(melaniny), skóra ciemnieje  

B, D: w ciemności granule melaniny ulegają skupieniu, skóra rozjaśnia się  

Rys. 6. Eksperymentalne wykazanie obecności w szyszynce substancji, kontrolującej zmiany za-
barwienia skóry kręgowców zmiennocieplnych: ryb i kijanek żaby. Pod wpływem podawanego 
homogenatu szyszynek (obecnie wiemy, że zawierającego melatoninę) lub w ciemności, skóra 
tych zwierząt ulega rozjaśnieniu, bowiem następuje skupianie się granul barwnika. Efekt ten 
cofa ekspozycja na światło, czyli granule pigmentu ulegają rozproszeniu i skóra ciemnieje
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bydlęcych, pobieranych jako odpady 
z rzeźni. Przedsięwzięcie okazało się 
niezwykle trudne, ale w końcu, po 
„przerobieniu” ok. 200 tys. szyszynek 
(100 kg) udało się (w 1958 r.) wykryć 
cząsteczkę będącą N-acetylo-5-metok-
sy-tryptaminą, którą nazwano mela-
toniną. Nazwa ta ma swój źródłosłów 
grecki, oznaczający zdolność skupiania 
komórek barwnikowych skóry — me-
lanocytów, która jednak nie dotyczy 
barwnika skóry ludzi. 

Dziś wiemy, że u podłoża trudności 
warsztatowych Lernera leżała szcze-
gólna cecha syntezy melatoniny w szy-
szynce, dzięki której może ona spełniać 
swoją rolę „informatora” o warunkach 
świetlnych otoczenia. Melatonina 
powstaje prawie wyłącznie w nocy, 
w ciągu reakcji chemicznych, których 
substratem jest pobierany z krwi egzo-
genny aminokwas tryptofan, a świa-
tło hamuje syntezę melatoniny (patrz 
rys. 5 w poprzednim numerze „Ura-
nii”). Tego jednak odkrywca nie wie-
dział, a rzeźnie, z których pozyskiwał 
szyszynki jako źródła melatoniny, na 
pewno nie pracują w nocy i po ciemku 
— dysponował więc materiałem szcze-
gólnie ubogim w poszukiwany związek 
chemiczny. Wykryta z takim trudem 
melatonina zawiodła oczekiwania swe-
go odkrywcy, bowiem melatonina nie 
wywiera wpływu na barwę skóry ludzi. 
Jednakże późniejsze poznanie wielu 
funkcji melatoniny, a zwłaszcza odkry-
cie jej związku z zegarem biologicz-
nym oraz snem i czuwaniem wskazało 
nowy kierunek zainteresowań Aro-
na Lernera i w efekcie zasłynął jako 
uczony, który wniósł ogromnie wielki 
wkład w rozwój chronobiologii. 

Melatonina jako nośnik 
informacji środowiskowej

Melatonina bywa nazywana hormo-
nem ciemności, ponieważ jej synteza 
zachodzi u wszystkich kręgowców 
głównie podczas ciemnej fazy doby, 
czyli w nocy, a światło słoneczne ha-
muje ten proces. Oznacza to, że krążąca 
wraz z krwią melatonina, docierając do 
poszczególnych komórek organizmu, 
niesie do nich wiadomość o ciemności 
panującej na zewnątrz — jest zatem 
chemicznym „wyrazicielem” informa-
cji o warunkach świetlnych otoczenia; 
można więc uznać, że działa w orga-
nizmie jak „zegar”. Ponadto, okres 
wzmożonej syntezy melatoniny w szy-
szynce zależy od długości nocy, któ-

ra w naszej szerokości geograficznej 
jest związana z porą roku. Obecność 
w krwi podwyższonego lub obniżone-
go poziomu melatoniny jest dla organi-
zmu informacją o porze roku i dlatego 
melatonina spełnia także rolę „kalenda-
rza” (rys. 7). 

Melatonina i niesiona przez nią 
informacja o panującej na zewnątrz 
ciemności dociera do wszystkich ko-
mórek, posiadających jej błonowe 
receptory. Największa obfitość tych 
receptorów występuje w OUN, zwłasz-
cza zaś w SCN i dzięki odbiorowi tej 
informacji, zlokalizowany tam central-
ny zegar biologiczny może dostosować 
swoją funkcję do aktualnie panujących 
warunków zewnętrznych. Szyszynka 
i SCN pozostają zatem w układzie wza-
jemnej kontroli, dzięki czemu podległe 
im procesy fizjologiczne dostają precy-
zyjną informację o warunkach świetl-
nych otoczenia, która z kolei pozwala 
identyfikować aktualne i  przewidywać 
nadchodzące potrzeby organizmu. Jed-
nakże warunkiem takiego precyzyj-
nego odczytywania stanu świetlnego 
otoczenia jest następowanie po sobie 
naturalnych okresów światła i ciemno-
ści, czyli długości dnia i nocy, sprzę-
żonych z porami roku. Czy jednak tak 
jest zawsze?

Najwięcej informacji środowi-
skowych, dotyczących długości dnia 
i nocy, wskazujących nie tylko na ak-
tualną porę roku, ale także na kierunek 
zmian, czyli przechodzenie jednej pory 

w drugą odbierają zwierzęta dziko ży-
jące, zwłaszcza zamieszkujące strefę 
klimatu umiarkowanego. Jeśli bowiem 
długość nocy, czyli okresu podwyższo-
nej syntezy melatoniny wydłuża się, 
to wskazuje zarazem, że nie tylko dni 
są coraz krótsze, ale także jest coraz 
chłodniej, zmniejsza się ilość i łatwość 
zdobywania pokarmu, mniej jest kry-
jówek i coraz trudniej znaleźć ciepłe 
schronienie. Oznacza to, że gatunki 
zwierząt o krótkim okresie rozwo-
ju embrionalnego (np. ptaki czy małe 
ssaki) nie będą w tym czasie podejmo-
wać aktywności rozrodczej, bowiem 
w takich warunkach trudno wykarmić 
młode i ukryć je przed drapieżnikami, 
zapewniając im zarazem wystarczająco 
ciepłe miejsce bytowania. Te gatunki 
podejmą zatem łączenie się w pary, 
budowę gniazd i wyprowadzanie mło-
dych w okresie znacznie bardziej do 
tego stosownym, czyli na wiosnę, kie-
dy dzień się wydłuża, a okres nocnej 
syntezy melatoniny staje się coraz krót-
szy. W tym przypadku produkowana 
w szyszynce melatonina jest sygnałem 
negatywnym, „odczytywanym” przez 
układ rozrodczy i regulujące jego funk-
cję nadrzędne układy hormonalne jako 
sygnał do wstrzymania aktywności 
rozrodczej. 

Zupełnie inaczej jest odbierana ta 
sama informacja przez gatunki zwierząt 
o wielomiesięcznym okresie ciąży, np. 
przez duże ssaki dziko żyjące, takie jak 
jelenie, żubry czy łosie. Gdyby bowiem 

Rys. 7. Szyszynka i melatonina funkcjonują jako kalendarz: zmieniająca się w kolejnych porach 
roku długość dnia określa czas syntezy melatoniny, która zimą trwa dłużej, ale jej wartości 
maksymalne są niewielkie. Natomiast krótki okres nocnej syntezy melatoniny w lecie przebie-
ga ze znacznie wyższymi wartościami maksymalnymi. Tak zmieniający się poziom melatoniny 
wpływa modulująco na różne procesy fizjologiczne, np. na funkcjonowanie gonad u zwierząt 
dziko żyjących

lato wiosna zima zima jesień 
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ŚRODOWISKO 

ORGANIZM 

FUNKCJA 
Po

ra
 ro

ku
 

 (d
łu

go
ść

 d
ni

a 
i n

oc
y)

 
Ze

ga
r i

 k
al

en
da

rz
 

or
ga

ni
zm

u 

długi dzień krótki dzień krótki dzień 



21Urania5/2015

wydłużający się dzień, czyli skracają-
ca się noc, oznaczająca coraz krótszy 
okres nocnej syntezy melatoniny, był 
i w tym przypadku sygnałem do podję-
cia aktywności rozrodczej (łączenia się 
w pary, zapłodnienia i rozpoczęcia roz-
woju zarodka, który trwa kilka miesię-
cy), to narodziny potomstwa przypada-
łyby na okres najbardziej niekorzystny, 
czyli na późną jesień czy wręcz zimę. 
Dlatego u tych gatunków wydłużający 
się okres syntezy melatoniny (dłuż-
sze noce w jesieni) jest sygnałem do 
wzmożonej aktywności rozrodczej 
i poszukiwania partnerów seksual-
nych, czego najlepszym przykładem 
są słynne rykowiska jeleni, odbywają-
ce się w terenach o dużych skupiskach 
leśnych. Wówczas aktywne seksualnie 
samce toczą między sobą ciężkie boje 
o terytorium, o samice, o przywództwo 
w stadzie, czemu towarzyszą niedające 
się z niczym porównać ani pomylić od-
głosy, zagrzewające walczące ze sobą 
osobniki. 

Reasumując: ten sam sygnał melato-
ninowy jest odmiennie interpretowany 
przez poszczególne gatunki zwierząt, 
ale zawsze jest niezbędny do wyzwo-
lenia odpowiednich zachowań, w tym 
przypadku związanych z rozrodem.

Natomiast ludzie, którzy od za-
wsze starali się rozpraszać nocne 

mroki, wprowadzając coraz bardziej 
wyrafinowane systemy oświetleniowe, 
długość okresu nocnej ciemności re-
gulują dowolnie, zależnie od potrzeb 
życiowych, związanych np. z pracą 
zawodową, podróżami transkontynen-
talnymi czy po prostu z warunkami 
życia. Trudno zatem mówić o sezono-
wych zmianach długości okresu nocnej 
syntezy melatoniny u ludzi, zwłaszcza 
żyjących w miastach, w których oświe-
tlane są ulice, place, wnętrza budyn-
ków użyteczności publicznej, miejsca 
pracy, rozrywki i wypoczynku a ostat-
nio także mosty, kościoły lub po prostu 
piękne czy charakterystyczne budowle, 
które chcemy wyeksponować. Dodat-
kowo zaś sami sobie zakłócamy nocną 
ciemność, instalując w mieszkaniach, 
zwłaszcza zaś w pokojach sypialnych, 
urządzenia emitujące światło w postaci 
czujników diodowych, obecnych przy 
telewizorach, telefonach i innych urzą-
dzeniach elektronicznych, nie wspomi-
nając już o często włączanych na noc 
lampkach nocnych a nawet telewizo-
rach, pracujących podczas naszego snu.

Dobowe wzorce aktywności i ich 
związek ze światłem i ciemnością 

Innym przykładem różnie interpre-
towanego sygnału melatoninowego jest 
dobowy wzorzec aktywności ruchowej 

(lokomotorycznej) poszczególnych ga-
tunków zwierząt. Człowiek i towarzy-
szące mu gatunki udomowione (bydło, 
psy a nawet koty) mają tak „zorgani-
zowaną” dobę, że dzień przeznaczają 
na aktywność: lokomocja, zdobywa-
nie/pobieranie pokarmu, w przypadku 
ludzi także praca/nauka/rozrywka, na-
tomiast noc jest porą odpoczynku i snu. 

Oznacza to, że podwyższony po-
ziom melatoniny syntetyzowanej 
w szyszynce jest dla tych gatunków 
sygnałem do zmniejszania aktywności 
metabolicznej, udania się na spoczynek 
i zapadanie w sen. Możemy zatem na-
zwać melatoninę hormonem snu — ale 
czy zawsze? Obserwując różne gatunki 
zwierząt — często hodujemy w wa-
runkach domowych drobne gryzonie 
(chomiki, myszy, szczury) — wiemy 
dobrze, że dla nich porą wypoczynku 
i snu jest dzień, natomiast wszelką ak-
tywność związaną z ruchem czy pobie-
raniem pokarmu podejmują w ciemno-
ści (rys. 8).

Ten przykład ponownie pokazuje 
podwójne oblicze melatoniny: jest sy-
gnałem ciemności, to pewne, ale inter-
pretacja tego sygnału zależy od innych 
układów regulacyjnych organizmu 
i jest cechą gatunkową. Nocną aktyw-
ność życiową mają również sowy, nie-
toperze i wiele innych gatunków zwie-
rząt polujących w nocy, a także wiele 
owadów, które wprawdzie nie mają 
szyszynki, ale ich zegar endogenny 
także dopasowuje aktywność okołodo-
bową do warunków świetlnych otocze-
nia. 

Okołodobowa organizacja 
procesów fizjologicznych człowieka

U zdrowego człowieka, którego ak-
tywność dobowa (sen–czuwanie) jest 
podporządkowana naturalnej, astrono-
micznej naprzemienności oświetlenia 
(dzień–noc), z prawidłową funkcją 
narządu wzroku i szlaku siatkówko-
wo-podwzgórzowego, wiele procesów 
życiowych także zmienia się w cią-
gu doby trwającej 24 godziny. Dobo-
wym wahaniom podlegają parametry 
fizjologiczne, od których zależy zdol-
ność do wysiłku fizycznego, takie jak 
częstość skurczów serca, ciśnienie 
tętnicze krwi, częstość oddechów czy 
temperatura głęboka ciała. Szybszy od-
dech oznacza dostarczanie większej ilo-
ści tlenu i szybsze wydalanie dwutlen-
ku węgla. Wzrost częstości skurczów 
serca i ciśnienia tętniczego sprawia, że 

Rys. 8. U gatunków dziennych (na rysunku pies) jasna część doby jest przeznaczona na aktyw-
ność ruchową i pobieranie pokarmu, zaś noc oznacza porę snu. Odwrotne zależności wykazują 
gatunki nocne, np. drobne gryzonie (mysz) śpiące w dzień i zażywające ruchu w nocy
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większa objętość krwi, a tym samym 
większa ilość tlenu i substratów ener-
getycznych dostarczana jest do pracu-
jących mięśni, mózgu i innych narzą-
dów. Wykazano, że szczyt możliwości 
fizycznych człowieka ma miejsce póź-
nym popołudniem i pod wieczór, czyli 
wówczas, gdy rytm temperatury ciała 
również osiąga maksimum dobowe. 

Sprawność umysłowa człowieka, 
jego wrażliwość na bodźce środowi-
skowe słuchowe i wzrokowe oraz po-
ziom nastroju też podlegają wahaniom 
dobowym. Podczas dnia temperatura 
ciała rośnie i zwiększa się stężenie ad-
renaliny w surowicy, co jest optymalne 
dla dobrego samopoczucia i czujności. 
Wieczorem, zarówno stężenie suro-
wiczej adrenaliny, jak i temperatura 
głęboka ciała obniżają się, niższa jest 
sprawność i narasta uczucie zmęczenia. 
W ciągu doby jest również określona 
pora na zwiększoną intensywność pro-
cesów regeneracyjnych. Przykładem 
może być zmienność dobowa liczby 
podziałów komórkowych naskórka — 
ich maksimum przypada na porę snu, 
między północą a godz. 4.00. Jest to 
pora, w której występuje maksimum 
rytmu syntezy kolagenu (rys. 9). 

Należy przypomnieć, że powyż-
szy fragment tekstu jest prawdziwy 
tylko w odniesieniu do ludzi, których 
rytm życia, aktywności i odpoczyn-
ku jest zgodny z naturalnym cyklem 
dzień-noc. Tylko wtedy zachowane 
są właściwe relacje czasowe pomię-
dzy rytmami generowanymi przez 
nadrzędny zegar (SCN) (synchroni-
zacja wewnętrzna) oraz jest zachowa-
na ich zgodność ze środowiskowym 
wyznacznikiem czasu, czyli cyklem 
dzień–noc (synchronizacja zewnętrz-
na), co stanowi dla człowieka warunek 
utrzymania odpowiedniego poziomu 
sprawności psychofizycznej. Od tego, 
w jaki sposób człowiek zorganizuje 
swoją dzienną aktywność uwzględnia-
jącą pory snu, posiłków, pracy, ćwiczeń 
fizycznych, spacerów (ekspozycji na 
światło naturalne) może zależeć nie tyl-
ko jego kondycja psychiczna i fizyczna, 
ale przede wszystkim zdrowie. Kluczo-
wym problemem jest świadome działa-
nie człowieka zapewniające mu prawi-
dłowe, nocne wydzielanie melatoniny, 
niezaburzone np. przez sztuczne źródła 
światła. Są jednak grupy ludzi (rys. 10), 
u których np. tryb wykonywania pracy 
(praca ze zmianą nocną) uniemożliwia 
wypracowanie „dobrego” schematu 

życia codziennego, choćby dlatego, że 
zastosowanie sztucznego oświetlenie 
stanowiska pracy jest koniecznością 
zaburzającą w różnym stopniu wydzie-
lanie melatoniny. Zaburzony naturalny 
cykl światło–ciemność i ekspozycja 
na sztuczne światło o barwie wpływa-
jącej na aktywność komórek zwojo-
wych siatkówki oka, może nieść kon-
sekwencje opisane w dalszej części. 

Urządzenia emitujące światło 
niebieskie — co się wówczas 
dzieje w organizmie człowieka?

Zakres długości fali światła wi-
dzialnego wynosi dla człowieka 380– 
–780 nm. Jednak najsilniejszy wpływ 
na reakcje okołodobowe i neurohormo-
nalne wywiera światło z obszaru wid-
ma pomiędzy 450 i 550 nm. Światło 
monochromatyczne wywołujące najsil-
niejsze lub najdłużej trwające reakcje 
pozawzrokowe u ludzi ma zakres dłu-
gości fali pomiędzy 460–480 nm. Nale-
ży jednak pamiętać, iż ilość światła wy-
magana do tłumienia syntezy melatoni-

ny jest zróżnicowana osobniczo oraz 
zależy od intensywności i długości fali. 
Na tłumienie melatoniny wpływa tak-
że wcześniejsza ekspozycja na światło, 
zarówno krótko-, jak i długoczasowa. 

Ekspozycja na światło naturalne 
i sztuczne ma szczególne znaczenie 
dla osób pracujących w porze nocnej. 
Osoba pracująca w nocy, zwłaszcza 
między godzinami 24.00–05.00, nara-
żona jest na zwiększone ryzyko popeł-
nienia błędu, ponieważ wykonuje pracę 
w porze, gdy poziom sprawności umy-
słowej i fizycznej osiąga dobowe mini-
mum, a poziom senności jest najwięk-
szy (patrz rys. 9). Organizatorzy pracy 
poszukują różnych metod służących 
utrzymaniu odpowiedniego poziomu 
czujności osób pracujących w nocy. 
Jedną z nich jest dobór odpowiedniego 
oświetlenia. Dotychczas powszechnie 
stosowano oświetlenie o szerokim wid-
mie światła białego. W nowych urzą-
dzeniach oświetleniowych wprowadza-
na jest technologia LED umożliwiająca 
zwiększenie udziału światła z zakresu 

Rys. 9. Okołodobowa organizacja procesów fizjologicznych zdrowego człowieka
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barwy niebieskiej i zielonej, czyli świa-
tła o długościach odbieranych przez 
szlak siatkówkowo-podwzgórzowy lu-
dzi i stymulujących funkcje poznawcze 
(zapamiętywanie, zdolność koncentra-
cji, refleks), ale też mającego najwięk-
szy wpływ na zahamowanie syntezy 
melatoniny. Na świecie są testowane 
takie rozwiązania, jak np. urządzenia 
wyposażone w LED, umieszczone na 
daszku czapki pracownika, podświe-
tlone okulary (nie optyczne) czy lampa 
oświetleniowa odpowiednio ustawiona 
na stanowisku pracy. 

Zalety wymienionych rozwiązań to 
możliwość dostosowanie ekspozycji na 
światło do indywidualnych potrzeb pra-
cownika, a także to, że są to urządzenia 
małe, wygodne do noszenia, stosunko-
wo tanie i energooszczędne. Zwiększe-
nie wydajności pracy, ograniczenie ry-
zyka popełnienia błędu czy wręcz wy-
padku to pozytywna strona stosowania 
odpowiedniego oświetlenia stanowisk 
dla osób pracujących w porze nocnej. 
Jednak jego wpływ na częściowe lub 
całkowite zahamowanie syntezy mela-
toniny ma negatywne skutki dla zdro-
wia pracownika. Prowadzone od wielu 
lat badania z udziałem pracowników 
zmianowych/nocnych wykazały, że 
pewne typy nowotworów występują 
w tej grupie częściej niż u osób o tym 
samym stażu zawodowym, lecz pracu-
jących tylko w ciągu dnia. Inne najczę-
ściej wymieniane konsekwencje zdro-
wotne, to zaburzenia snu, zaburzenia 
metabolizmu, choroby układu krążenia 
i układu trawiennego.

Zaburzona ekspozycja na światło 
nie jest jedyną przyczyną problemów 
zdrowotnych pracowników zmiano-
wych, których system zmian obejmuje 
pracę w porze nocy. 

Praca zaburzająca naturalny wzór 
aktywności dobowej, czyli zgodny 
z astronomicznym cyklem dzień–noc, 
powoduje zakłócenie relacji czasowych 
między różnymi procesami rytmiczny-
mi zachodzącymi w organizmie. Pro-
blem ten dotyczy nie tylko pracowni-
ków zmianowych pracujących w okre-
ślonej szerokości geograficznej, ale też 
grupy osób, których zawód wymaga 
ciągłego przemieszczania się do róż-
nych stref czasowych, czyli np. perso-
nelu lotniczego: pilotów i stewardess. 
W przykładzie przedstawionym na rys. 
12 podróż odbywała się z Warszawy do 
Sydney, czyli na wschód, ze zmianą 8 
stref czasowych. Synchronizacja cza-

Rys. 11. Aktywność dobowa i ekspozycja na światło osoby pracującej w dzień i w porze nocnej
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su endogennego zegara biologicznego 
osoby podróżującej z czasem astro-
nomicznym w miejscu pobytu będzie 
trwała kilka dób. Tempo dostosowywa-
nia się temperatury głębokiej ciała to 
około 39 minut na dobę, lecz po locie 
w kierunku przeciwnym, pomimo tej 
samej odległości i tego samego czasu 
podróży, jest szybsze — wynosi około 
60 minut na dobę. W podobny sposób 
zachowują się inne procesy rytmiczne 
organizmu, a każdy ma własne tempo 
dostosowywania się do warunków na-
turalnego oświetlenia. Stwierdzono, iż 
lot w kierunku zachodnim (podążanie 
z biegiem czasu) jest mniej obciążają-
cy dla organizmu niż lot w kierunku 
wschodnim (cofanie się w czasie). Do 
momentu pełnej synchronizacji czaso-
wej rytmiki okołodobowej organizmu 
z cyklem dzień–noc ma miejsce desyn-
chronizacja wewnętrzna spowodowana 

różnym tempem dostosowywania się 
poszczególnych procesów życiowych 
do nowych warunków oświetlenio-
wych, a człowiek doświadcza objawów 
nazwanych zespołem długu czasowego 
(ang. jet lag, rys. 12). Objawy te można 
złagodzić, wykorzystując odpowiednie 
sztuczne oświetlenie, które może przy-
spieszyć proces synchronizacji wpły-
wając na SCN. 

Skutki desynchronizacji wewnętrz-
nej i zewnętrznej najbardziej odczu-
wają pracownicy zmianowi zatrudnieni 
w tzw. ruchu ciągłym. Wykonują oni 
prace, które nie mogą być wstrzymane 
ze względu na technologię produkcji, 
w trybie rotacyjnym (np. rano–popołu-
dnie–noc) przez wszystkie dni w roku. 
Procesy rytmiczne w ich organizmie 
są ciągle dostosowywane do zmian 
aktywności i oświetlenia — tak jakby 
byli „permanentnymi podróżnikami”, 

Rys. 12. Rytm temperatury ciała zsynchronizowany z cyklem światło-ciemność u ludzi mieszka-
jących w Polsce i brak tej synchronizacji po przelocie do Australii
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co nie pozostaje bez konsekwencji 
zdrowotnych. 

Błędem byłoby sądzić, iż problem 
związany ze sztucznym oświetleniem 
dotyczy jedynie osób pracujących 
w nocy. W godzinach popołudniowych 
i wieczornych, zwłaszcza zimą, wszy-
scy korzystamy ze światła sztuczne-
go. Coraz częściej jest to światło bia-
łe o niskiej temperaturze barwowej, 
czyli „zimne” (stosowna informacja 
jest zamieszczana na opakowaniach 
żarówek). Do naszych domów wkra-
cza tania technologia LED stosowana 
do produkcji lamp oświetleniowych, 
ekranów telewizyjnych czy monitorów 
komputerowych. We współczesnych 
aranżacjach wnętrz popularne jest pod-
świetlanie zielonymi czy niebieskimi 
lampami LED sufitów, szafek czy de-
koracji ściennych. Emitują one światło 
o charakterystyce widmowej z dużym 
udziałem fal z zakresu 450 i 550 nm. 
Jest to światło wpływające na ilość 
wydzielanej melatoniny. Ekspozycja 
na nie w późnych godzinach wieczor-
nych może oddalać senność, lecz może 
też utrudniać zasypianie i skracać dłu-
gość snu właściwego. Może też spowo-
dować problem z porannym budzeniem 
się oraz rozpoczęcie dnia z uczuciem 
zmęczenia i z niskim poziomem spraw-
ności psychofizycznej. Utrzymywanie 
się przez dłuższy czas wymienionych 
objawów może stanowić ostrzeże-
nie przed kolejnymi konsekwencjami 
zdrowotnymi.

JAK sztuczne światło w nocy 
wpływa na życie zwierząt i roślin?

Nadużywanie sztucznego oświetle-
nia, zwłaszcza lamp ulicznych niewła-
ściwie ustawionych, które oświetlają 
raczej nie teren w swoim otoczeniu, 
ale rozpraszają światło we wszystkich 
kierunkach, ma również poważne kon-
sekwencje biologiczne. Tworzy to nie 
tylko łunę nad miastem, utrudniającą 
obserwację ciemnego nieba, ale zabu-
rzając naturalny cykl dobowy światła 
i ciemności, powoduje dezorienta-
cję wszystkich organizmów żyjących 
w jego otoczeniu. Migrujące ptaki 
tracą zdolność prawidłowej nawigacji, 
owady przyciągane przez światło giną 
masowo, nietoperze opuszczają swoje 
nocne kryjówki. Obserwacje ptaków 
zamieszkujących duże miasta, będące 
głównym źródłem skażenia światłem, 
wykazują jednoznacznie zaburzenia 
ich funkcji rozrodczych, najprawdo-

podobniej związane ze zmniejszeniem 
nocnej syntezy melatoniny, którą wy-
kazano także nawet u piskląt bocianów, 
gniazdujących w pobliżu dużego mia-
sta. 

A jak na te zakłócenia ciemności 
nocnych reagują rośliny? 

Problem ten jest słabiej poznany 
w odniesieniu do roślin niż ludzi i zwie-
rząt, choć wiadomo od dawna, że nie-
przerwany okres nocnej ciemności jest 
niezbędny roślinom do prawidłowego 
spoczynku, wzrostu korzeni i zakwita-
nia. Dlatego nawet krótkotrwałe pulsy 
światła przerywające ciągłość nocy są 
odbierane przez ich fotochromy jako 
sygnały krótkiej nocy lub długiego 
dnia, zaburzając normalny cykl wege-
tacyjny. Na skutki skażenia światłem 
miejskim najbardziej są narażone drze-
wa jako rośliny długo żyjące. 

Rośliny, także drzewa, dzielą się, 
w zależności od wrażliwości na długość 
dnia, na gatunki dnia krótkiego, dłu-
giego i neutralne. Fotoperiod wpływa 
na kształt liści, pojawianie się włosków 
na ich powierzchni, tworzenie barwni-
ka, jesienne opadanie liści, rozwój ko-
rzeni a także na początek i koniec two-
rzenia pączków. Ponieważ rośliny nie 
są w stanie odróżnić światła naturalne-
go od sztucznego, to nocne oświetlenie, 
zwłaszcza emitujące czerwień i pod-
czerwień, zmieniając naturalny foto-
period, zaburza te normalne procesy 
rozwojowe. Naturalny dzień wydłuża 
się, co może wpłynąć nie tylko na pro-
ces kwitnienia, ale przede wszystkim 
stymuluje ciągły wzrost, zapobiegając 
zapadnięciu w fizjologiczny stan spo-

czynku, a to z kolei utrudnia przetrwa-
nie trudnych warunków zimowych. 
Drzewa młode, o wysokim naturalnym 
tempie wzrostu, są w tych warunkach 
szczególnie narażone na uszkodzenie 
przez zimno. 

Coraz powszechniej stosowane cią-
głe oświetlenie w godzinach nocnych 
jest znacznie bardziej szkodliwe dla 
drzew miejskich niż światło wyłącza-
ne późno w nocy. Liście drzew rosną-
cych w ciągłym świetle są większe 
i dlatego bardziej narażone na skaże-
nie powietrza i stres wodny podczas 
okresu wzrostu, bowiem ich pory są 
dłużej otwarte. Istnieje duże zróżnico-
wanie wrażliwości drzew na sztuczne 
światło, dlatego gatunki szczególnie 
wrażliwe nie powinny być sadzone 
w miejscach oświetlanych lampa-
mi emitującym intensywną czerwień 
i podczerwień. Największy wpływ 
na drzewa mają lampy żarowe i so-
dowe a znacznie mniejsze lampy 
fluorescencyjne i rtęciowe, w których 
widmie przeważa światło zielone do 
pomarańczowego. 

Latarnie uliczne powinny być in-
stalowane w taki sposób, aby światło 
padało na podłoże i jezdnię a nie na ko-
rony drzew, należy także unikać źródeł 
światła o dużym zasięgu i świecących 
ku górze (rys. 13). Najlepiej by było, 
gdyby latarnie wyłączano lub przy-
ciemniano poza godzinami ruchu, bo-
wiem ciągłe oświetlania drzew jest dla 
nich najbardziej szkodliwe. Warto także 
pamiętać o zróżnicowanej wrażliwości 
na nocne oświetlenie poszczególnych 
gatunków drzew i tylko takie sadzić 
w miejscach oświetlanych w nocy, któ-

Rys. 13. Właściwy dobór lamp oświetleniowych i odpowiednie ich ustawienie zmniejsza szkodli-
wy wpływ nocnego światła na rośliny i zwierzęta 
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re znoszą światło względnie dobrze. 
Bardzo wrażliwe na światło nocne są 
np. brzozy i niektóre klony, do średnio 
wrażliwych należą dęby i lipy, zaś mało 
wrażliwymi są buki, jesiony, sosny. 

Inną, nie od razu widoczną konse-
kwencją zaburzeń ciemności nocnej 
dla życia roślin, jest desynchroniza-
cja obecności owadów zapylających, 
pasożytów, nieodpowiednie terminy 
pojawiania się nasion, co na dłuższą 
metę może poważnie zaburzać nor-
malny wzrost i rozwój roślin. Ponadto 
zakłócona nocna aktywność zwierząt 
(owady, nietoperze) roznoszących na-
siona skutkuje poważnymi zagrożenia-
mi ekologicznymi, bowiem prowadzi 
to do zmniejszenia naturalnej odnowy 
populacji roślin, co wykazano ostatnio 
w odniesieniu do tropikalnych lasów 
deszczowych. 

Wiele gatunków kwiatów, w tym 
dobrze znany kaktus królowa jednej 
nocy, Selenicereus grandiflorus otwie-
ra kwiaty tylko na 2 godz., i do tego 
potrzebuje pełnej ciemności, której 
brak uniemożliwia jej zakwitanie. 
Mocno pachnące, kolorowe kwiaty 
przyciągają ptaki i owady o aktywno-
ści dziennej, nie mające zmysłu po-
wonienia, natomiast rośliny o silnym 
zapachu i białych kwiatach są zapy-
lane przez nocne owady, których ak-
tywność jest znacznie zaburzana przez 
światło w nocy. Na koniec — 30% 
roślin jadalnych dla człowieka wyma-
ga zapylania, toteż zakłócona nocna 
ciemność może skutkować przerwa-
niem lub co najmniej niedoborami 
w łańcuchu pokarmowym.

Skażenie światłem  
— nowy termin o poważnych 
konsekwencjach biologicznych

Zastanówmy się teraz, czy wspo-
mniane już zakłócenie naturalnych 
okresów światła i ciemności spowo-
dowane sztucznym oświetleniem, jest 
obojętne z punktu widzenia funkcjo-
nowania szyszynki, dla której noc jest 
porą syntezy melatoniny, a impulsy 
świetlne, zwłaszcza światło niebiesko-
fioletowe, są czynnikami hamującymi 
ten proces. 

Od pewnego czasu zaczęto sobie 
zdawać sprawę z tego, że światło elek-
tryczne, którego dobroczynne działanie 
znamy i wykorzystujemy od ponad stu 
lat, ma również swoją „ciemną stro-
nę”, wynikającą z nadmiernego lub 
niewłaściwego posługiwania się tym 

wynalazkiem. Pierwsi na alarm zaczęli 
bić astronomowie, bowiem stwierdzo-
no, że łuny wytwarzane przez światła 
wielkich miast utrudniają, a niekiedy 
wręcz uniemożliwiają prowadzenie 
obserwacji astronomicznych, a zoba-
czenie Drogi Mlecznej w pełnej krasie 
staje się coraz trudniejsze. Poszukiwa-
nie „ciemnego nieba” stało się dla nich 
nie lada przedsięwzięciem, i to w skali 
globalnej, bowiem liczba prawdziwie 
ciemnych miejsc na Ziemi, w których 
można odpowiednio ustawić mocne te-
leskopy, jest coraz bardziej ograniczo-
na, a niebawem może stać się to wręcz 
niemożliwe. 

Podsumowanie
Przedstawione problemy związane 

z rozrzutnym gospodarowaniem świa-
tłem mają zwrócić uwagę na coraz 
bardziej zapominaną zależność, że dla 
ziemskiej cywilizacji obok światła bar-
dzo cenną wartością jest również ciem-
ność. Procesy fizjologiczne zachodzące 
w organizmach zamieszkujących naszą 
planetę są zsynchronizowane z natural-
nym cyklem światła i ciemności, mamy 
też mechanizmy adaptacyjne do zmie-
niających się w ciągu roku wzajem-
nych proporcji miedzy długością nocy 
i dnia. Zdobycie ognia i jego zastoso-

wanie do różnych celów było niewąt-
pliwie motorem rozwoju naszej cywi-
lizacji, ale powoli zaczynamy tracić 
umiar w stosowaniu sztucznego oświe-
tlenia — ważnym tego negatywnym 
skutkiem jest niemożność obserwo-
wania ciemnego nieba, co dało sygnał 
do uważnego rozejrzenia się, czym to 
grozi. Opisane w tym artykule procesy, 
które stanowią podstawę utrzymania 
homeostazy w organizmie człowieka 
i zwierząt a także prawidłową wegeta-
cję roślin, rozwinęły się w warunkach 
następstwa dnia i nocy, zaś ciągłe świa-
tło nie stwarza możliwości prawidło-
wego funkcjonowania mechanizmów 
regulacyjnych. Należy zatem zadbać, 
aby skażenie światłem jak najbardziej 
ograniczać, bowiem wiele problemów 
tzw. cywilizacyjnych ma niewątpliwie 
u podstaw takie właśnie beztroskie sza-
fowanie światłem. Przejdźmy na ciem-
ną stronę nocy!

■

Notki o autorkach zamieściliśmy 
w poprzednim numerze „Uranii”.

Zanieczyszczenie środowiska sztucznym światłem to już nie jest problem tylko wielkich aglome-
racji miejskich — czasami wystarczy źle podświetlony wiejski kościół. Fot. Jerzy Strzeja
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Śmierć Profesora Grzegorza 
Sitarskiego w dniu 20 lutego 
2015 roku poniekąd zamknęła 
pewien ciekawy fragment hi-

storii polskiej astronomii. Dziś już nie-
wielu astronomów pamięta, że na fali 
entuzjazmu podnoszenia ze zgliszcz 
wojennych polskiej nauki, w końcu lat 
czterdziestych XX w. kilku ocalałych 
astronomów utworzyło nieformalną 
grupę badaczy ruchów komet. Jej twór-
cą był Michał Kamieński (1879–1973), 
profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
i dyrektor uniwersyteckiego Obser-
watorium Astronomicznego w latach 
1923–1944, znany w świecie badacz 
ruchów komet Wolfa 1 i Halleya, który 
po Powstaniu Warszawskim osiadł na 
kilkanaście lat w Krakowie. Współ-
pracowali z nim Felicjan Kępiński 
(1885–1966), profesor Politechniki 
Warszawskiej i niestrudzony badacz 
ruchu komety Kopffa, Józef Witkowski 
(1892–1976), dyrektor Obserwatorium 
Astronomicznego w Poznaniu, autor 
cenionych koncepcji dotyczących po-
chodzenia komet, oraz Maciej Bielic-
ki (1906–1988), docent Uniwersytetu 
Warszawskiego, najwierniejszy uczeń 
i współpracownik M. Kamieńskiego. 
Po utworzeniu w 1951 r. Polskiej Aka-
demii Nauk i powołaniu w jej ramach 
Zakładu Astronomii, grupa ta uzyska-
ła formalny status Sekcji Komet, któ-
rej pierwszym (nie licząc na samym 
początku krótkotrwałego zatrudnienia 
M. Kamieńskiego) i właściwie jedy-
nym pracownikiem pełnoetatowym 

Tropiciel  
komet
został w roku 1957 Grzegorz Sitarski, 
„świeżo upieczony” magister astrono-
mii, który jeszcze w czasie studiów dał 
się poznać jako znakomity rachmistrz 
i entuzjasta obliczeń astronomicznych.

Wprawdzie działalność Zakładu 
Astronomii PAN była ukierunkowa-
na na zagadnienia przede wszystkim 
astrofizyczne, to jednak kierownictwo 
Zakładu zgodziło się i przez wiele lat 
tolerowało prace młodego adepta ra-
chunków orbitalnych komet, którego 
opieką naukową — nieformalnie — 
zajął się Prof. F. Kępiński. G. Sitarskie-
mu przydzielona została „pod opiekę” 
kometa Grigga-Skjellerupa. W tamtych 
czasach wymagało to pewnych uzgod-
nień międzynarodowych, a informacja, 
że badaniem ruchu komety Grigga-
-Skjellerupa zajmuje się G. Sitarski, 
została ogłoszona w cyrkularzu Mię-
dzynarodowej Unii Astronomicznej. 
Można powiedzieć, że trzy znane i cie-
kawe komety krótkookresowe: Wolfa 1 
(Kamieński), Kopffa (Kępiński) i Grig-
ga-Skjellerupa (Sitarski), stały się po-
niekąd „polskimi kometami”. I odtąd 
bardzo szybko zaczęła się rozwijać 
kariera naukowa młodego astronoma 
z podwarszawskiego Nadarzyna.

Grzegorz Sitarski urodził się 
w Nadarzynie 12 lutego 
1932 r. w rodzinie nauczy-
cielskiej. Jego rodzice, Jadwi-

ga i Mieczysław Sitarscy, byli ceniony-
mi nauczycielami szkoły podstawowej 
w Nadarzynie (ich zasługi upamiętnia 

tam m.in. ulica Sitarskich), w której ich 
syn rozpoczął naukę w 1938 r. W cza-
sie okupacji niemieckiej nadal mógł 
chodzić do szkoły, ale naukę geografii 
i historii Polski musiał uzupełniać 
na tajnych kompletach prowadzonych 
w domu przez rodziców. Po zakończe-
niu wojny poszedł do gimnazjum, a na-
stępnie do Liceum Ogólnokształcące-
go im. Tomasza Zana w Pruszkowie, 
które ukończył maturą w 1950 r. Lata 
spędzone w — szczycącej się bogatą 
tradycją — dobrej szkole, pozwoliły 
na rozwój różnych talentów Grzego-
rza. Odziedziczone po ojcu zaintere-
sowania naukami ścisłymi przyniosły 
mu nie tylko sukcesy w I Olimpiadzie 
Matematycznej, ale nawet szachowe 
mistrzostwo Warszawy (był też znako-
mitym brydżystą). Odziedziczone po 
matce uzdolnienia muzyczne doskona-
lił natomiast w szkołach muzycznych 
w Warszawie, najpierw w klasie akor-
deonu, a następnie fortepianu. 

Rozpoczęte zaraz po maturze stu-
dia astronomiczne na Uniwersytecie 
Warszawskim G. Sitarski ukończył 
w 1957 r. Był bardzo dobrym studen-
tem, rozmiłowanym przede wszyst-
kim w zagadnieniach obliczeniowych 
głównie mechaniki nieba. Ze wzrusze-
niem wspominam dziś nasze pierwsze 
rozmowy prowadzone bodaj sześć-
dziesiąt lat temu: Grzegorz — poważ-
ny student kończący astronomię, ja — 
kilkunastolatek przed maturą pragnący 
studiować astronomię. Pamiętam swo-
je zauroczenie opowieściami Grze-

Grzegorz Sitarski (1932–2015)
Sylwetki
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gorza, jak to krok po kroku, w bardzo 
skomplikowanym procesie rachunko-
wym, poznaje się ruch komety wokół 
Słońca, dowiaduje się, kiedy zbliży się 
do Ziemi, oraz czy, kiedy i gdzie będzie 
można ją na niebie zobaczyć. Grzegorz 
opowiadał, jak takie rachunki prowadzi 
za pomocą specjalnej maszyny — aryt-
mometru na korbkę — której ja wtedy 
jeszcze nawet na oczy nie widziałem. 
Ale te pierwsze fascynacje tą formą 
pracy astronoma doprowadziły mnie 
w przyszłości do — już profesjonalne-
go — zajęcia się uprawianą przez Grze-
gorza od lat dziedziną rachunków orbi-
talnych. Nasza oczywista współpraca 
w tym zakresie — choć początkowo 
pracowaliśmy w różnych instytucjach 
— doprowadziła m.in. do wspólnego 
napisania niewielkiej książeczki pt. 
„Automatyzacja obliczeń orbitalnych” 
(wyd. PWN Warszawa 1969).

Pierwsze lata pracy naukowej G. Si-
tarski poświęcił badaniu ruchu komety 
krótkookresowej Grigga-Skjellerupa. 
Zaowocowały one nie tylko licznymi 
publikacjami dotyczącymi tej komety, 
ale także uzyskaniem na Uniwersytecie 
Warszawskim stopnia naukowego dok-
tora w roku 1962. Ten rok okazał się 
przełomowy w życiu Grzegorza jednak 
nie tylko z tego względu. Niewątpliwie 
najważniejszym wydarzeniem było 
poślubienie w tym roku Anny Buresz, 
bibliotekoznawcy z Uniwersytetu War-
szawskiego. Szczęśliwe małżeństwo 
doczekało w 2012 r. „złotych godów”  
w otoczeniu dzieci: Marcina (ur. 1965) 
i Bereniki (ur. 1976) oraz pięciorga 
wnucząt. Trudno wreszcie nie zauwa-
żyć, że w życiu zapaleńca rachunków 
astronomicznych rok 1962 stanowił 
jeszcze jedną ważną cezurę. Wtedy 
to pojawiły się w Polsce możliwości 
wykorzystania przez środowiska na-
ukowe pierwszych elektronicznych 
maszyn matematycznych (jak wtedy 
mówiło się o komputerach): w Polskiej 
Akademii Nauk utworzono Centrum 
Obliczeniowe wyposażone w rosyj-
ską maszynę Urał-2, a wkrótce potem 
Uniwersytet Warszawski wzbogacił się 
o bardzo nowoczesną, jak na tamte cza-
sy, duńską maszynę GIER.

G. Sitarski natychmiast dostrzegł 
ogromne szanse nowych narzędzi i od 
razu rzucił się w wir przetwarzania 
wypracowanych przez swych nauczy-

cieli, a przez siebie znacznie udosko-
nalonych, procedur rachunków kome-
tarnych, wykonywanych za pomocą 
arytmometru (w ostatnich latach przed 
doktoratem już nawet elektrycznego), 
na programy dla elektronicznej maszy-
ny cyfrowej, opracowywane w kodzie 
wewnętrznym maszyny. Doświadcze-
nie w tym zakresie zdobywał m.in. 
podczas kilkumiesięcznego podoktor-
skiego stażu naukowego w cenionym 
wówczas na świecie (a dziś już nie 
istniejącym) Instytucie Astronomii 
Teoretycznej Akademii Nauk ZSRR 
w Petersburgu (wtedy Leningradzie), 
wyposażonym w maszynę BESM. Tam 
poznał Helenę Kazimierczak-Połońską 
(1902–1992), uczennicę i kontynu-
atorkę dzieła M. Kamieńskiego, która 
także — zafascynowana możliwościa-
mi maszyn cyfrowych — wdrażała je 
w tym czasie do obliczeń orbitalnych. 
Podobnie jak wielu polskich astrono-
mów darzyła ona przyjaźnią nie tylko 
Grzegorza, ale także jego żonę Annę, 
którą później często u siebie gościła.

Gwałtowny rozwój technik 
obliczeniowych w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia odsunął już prawie 

w niepamięć dawną praktykę wśród 
badaczy ruchów komet, że jeden 
astronom „opiekuje się” jedną kome-
tą. G. Sitarski był chyba ostatnim ta-
kim opiekunem komety Grigga-Skjel-
lerupa, której zresztą pozostał wierny 
niemal całe życie i której poświęcił 
wiele publikacji. To dzięki jego ob-
liczeniom jej ruch i wszystkie jego 
subtelności były tak dobrze poznane, 
że została wytypowana jako drugi cel 
sondy kosmicznej Giotto. Przypo-
mnijmy, że misja kometarna Giotto 
Europejskiej Agencji Kosmicznej do-
prowadziła do zakończonego wielkim 
sukcesem przelotu sondy koło jądra 
słynnej komety Halleya w marcu 1986 
roku. W lipcu 1992 roku, ta sama son-
da zbliżyła się natomiast do jądra ko-
mety Grigga-Skjellerupa na odległość 
zaledwie około 200 km i przekazała na 
Ziemię wiele informacji o fizycznych 
i chemicznych jego właściwościach; 
zabrakło jedynie zdjęć, gdyż kamera 
fotograficzna sondy została uszkodzo-
na podczas przelotu przez głowę ko-
mety Halleya.

W latach sześćdziesiątych G. Sitar-
ski, wykorzystując maszynę cyfrową 
GIER, badał ruchy i ich osobliwości kil-
ku komet krótkookresowych. Oprócz 
oczywiście komety Grigga-Skjelleru-
pa jest autorem publikacji poświęco-
nych kometom Slaughttera-Burnhama, 
Wolfa-Harringtona oraz Tsuchinshan 
1 i 2. Dzięki efemerydom obliczo-
nym przez Sitarskiego wszystkie te 
komety zostały odnalezione na niebie 
przez niedościgłą obserwatorkę komet 
Elizabeth Roemer z Flagstaff (USA), 
a tym samym ocalone od zagubienia 
(co dawniej nieraz spotykało nowo od-
krywane komety). Coraz sprawniejszy 
i stale udoskonalany pakiet programów 
dla maszyny GIER, opracowywany 
w języku Algol-60, a w szczególności 
przystosowana przez niego metoda 
szeregów potęgowych do numerycz-
nego rozwiązywania równań ruchu 
komet, umożliwiły mu ponadto bada-
nia ruchów tzw. komet parabolicznych 
(czyli poruszających się wokół Słońca 
po orbitach podobnych do paraboli). 
Wnikliwa analiza zbliżeń takich komet 
do planet zewnętrznych uwieńczona 
została uzyskaniem przez G. Sitarskie-
go  w 1968 roku stopnia doktora habili-
towanego na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Bliska współpraca G. Sitarskie-
go ze wspomnianym wyżej 
M. Bielickim oraz pracującym 
od 1962 roku w Centrum Ob-

liczeniowym PAN autorem tych wspo-
mnień, wyrażająca się przede wszyst-
kim w częstych i długich dyskusjach 
dotyczących badań ruchów małych ciał 
Układu Słonecznego, doprowadziła 
do sformułowania w 1967 roku am-
bitnego projektu opracowania nowego 
katalogu orbit komet jednopojawienio-
wych (jak wtedy zaczęliśmy nazywać 
komety paraboliczne). W przeciwień-
stwie do dotychczas istniejących ka-
talogów, zawierających elementy orbit 
komet zaczerpnięte z różnych źródeł, 
a więc wyznaczone różnymi sposoba-
mi i z różnym stopniem dokładności, 
projektowany katalog miałby zawierać 
możliwie najbardziej ujednolicone dane 
dotyczące (wg zapisu w pierwszym do-
kumencie przedstawiającym projekt): 
„orbity heliocentrycznej każdej kome-
ty wyznaczonej ponownie ze wszyst-
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kich jej obserwacji z uwzględnieniem 
wszystkich czynników wpływających 
na dokładność obliczenia elementów, 
orbit barycentrycznych komety przed 
i po jej przejściu przez układ planetar-
ny oraz zbliżeń komet do planet”. Taki 
katalog stanowiłby najbardziej wiary-
godne źródło informacji o ruchach ko-
met w Układzie Słonecznym przydatne 
do testowania hipotez o pochodzeniu 
komet, badania ewolucji ich orbit, 
związku z rojami meteorów itp.

Podstawą koncepcji nowego katalo-
gu było wykorzystanie wszystkich ist-
niejących obserwacji do wyznaczenia 
orbity komety. W przypadku komety 
jednopojawieniowej dysponuje się tyl-
ko jednym zamkniętym zbiorem ob-
serwacji, a wyznaczona orbita stanowi 
jedyną informację, na podstawie której 
można wnioskować o ruchu komety 
przed jej odkryciem i po opuszczeniu 
przez nią układu planetarnego. Dla-
tego też najważniejszymi problema-
mi do rozwiązania było: po pierwsze, 
zebranie z literatury astronomicznej 
wszystkich obserwacji komet jedno-
pojawieniowych i zredukowanie ich 
na jeden system katalogu gwiazdowe-
go oraz ustalenie jednolitych sposobów 
ich wykorzystania (matematycznie 

obiektywnych kryteriów selekcji i wa-
żenia) i po drugie, opracowanie metod 
wyznaczania orbit komet w sposób 
jednorodny i z użyciem najnowszych 
danych dotyczących Układy Słonecz-
nego.

Informacje o projekcie i pracach 
nad nowym katalogiem, a także 
pierwszych rozwiązaniach różnych 
problemów teoretycznych związanych 
z opracowywaniem obserwacji i obli-
czeniami orbitalnymi, zostały przed-
stawione, m.in. przez G. Sitarskiego, 
na forum  międzynarodowym i były 
dyskutowane w gronie specjalistów 
z całego świata podczas 45 Sympo-
zjum Międzynarodowej Unii Astro-
nomicznej The Motion, Evolution of 
Orbits, and Origin of Comets w Pe-
tersburgu (Leningradzie) w 1970 r. 
Zaowocowało to m.in. ożywioną 
współpracą z astronomami słowac-
kimi, która dotyczyła głównie wy-
szukiwania w literaturze obserwacji 
komet. W Polsce zbierano obserwacje 
z pierwszej połowy XX w. (zaangażo-
wało się w tę działalność wielu mło-
dych astronomów, studentów i miło-
śników astronomii), w Czechosłowa-
cji natomiast, gdzie biblioteki astro-
nomiczne nie zostały tak zniszczone 

podczas wojny jak w Polsce, zajęto się 
kometami z XIX w.

W 1973 r. G. Sitarski prze-
niósł się z Zakładu Astro-
nomii PAN do Instytutu 
Maszyn Matematycz-

nych, gdzie w kilkuosobowej grupie, 
mając dostęp do maszyny IBM 370, 
kontynuował prace dotyczące tworze-
nia systemu programów komputero-
wych nazwanego przez siebie ORBITA 
(teraz już w języku FORTRAN), który 
w pełni automatyzuje proces redukcji 
obserwacji, poprawiania orbity oskula-
cyjnej i obliczania orbit barycentrycz-
nych komet. Wkrótce po utworzeniu 
w 1976 r. w Polskiej Akademii Nauk 
Centrum Badań Kosmicznych G. Si-
tarski zostaje powołany na stanowisko 
kierownika Zakładu Mechaniki Nieba 
CBK. Tam też, z nowym zapałem, da-
lej rozwija i modyfikuje programy do 
obliczeń orbitalnych, stale pamiętając, 
że mają one służyć przede wszystkim 
opracowaniu nowego katalogu orbit 
komet jednopojawieniowych. Ale, 
jakby po drodze, ciągle rozwiązuje za 
ich pomocą nowe problemy (jedną ze 
swych publikacji zatytułował nawet 
„Rozwiązanie problemu Adonisa”). 
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Planetoida  
(2042) Sitarski

Profesor Grzegorz Sitarski ogromnie sobie cenił, że ma 
„swoją planetkę”, jak lubił nazywać planetoidy. Jego 
planetka ma niski numer, bo zaledwie 2042. Choć 
dziś mamy już prawie 700 tys. skatalogowanych pla-

netoid, a spośród nich około 400 tys. nadano kolejne numery, 
to swoje imiona posiada tylko około 19 tys. (5%).

Grzegorz lubił sprawiać innym żartobliwe niespodzianki 
astronomiczne, toteż do wielu kolegów należących do klu-
bu posiadaczy małych ciał krążących gdzieś tam hen wokół 
Słońca wysyłał własnoręcznie zaprojektowane, komputero-
we obrazki orbity „ich ciał” z krótkim opisem. Wysłał takich 
kilkadziesiąt na cały świat. Szczególnie cieszył się z pol-
skich planetek, pamiętam Jego radość z narodzin planetoidy 
(11755) Paczynski. Dodajmy zatem do tego zbioru planetkę 
(2042) Sitarski — jedną z wczesnych planetoid „polskiego 
pochodzenia”, bo odkrytą w1960 r. przez Cornelisa i Ingrid 
van Houtenów oraz Toma Gehrelsa, która swoje imię otrzy-
mała w 1980 r. 

Jaką jest planetka (2042) Sitarski? Ta niby zwyczajna pla-
netoida Pasa Głównego (patrz rysunek obok), poruszająca 
się wokół Słońca po orbicie o klasycznie małym mimośrodzie 
okazała się należeć do rodziny (808) Merxia, małej grupki 

Orbita planetoidy (2042) Sitarski (w kolorze błękitnym) znajduje się całko-
wicie pomiędzy orbitą Marsa i Jowisza. Wszystkie orbity są zrzutowane na 
płaszczyznę ekliptyki (nachylenie orbity planetoidy do płaszczyzny eklip-
tyki jest niewielkie, ok. 5°) i patrzymy z północnego bieguna niebieskie-
go, czyli planety i planetoida poruszają się po swych orbitach przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara. Dla uproszczenia rysunku orbity czterech 
planet typu ziemskiego (Merkurego,Wenus, Ziemi i Marsa) oraz orbita 
Jowisza są zaznaczone linią ciągłą, czyli przy założeniu, że  znajdują się 
dokładnie w płaszczyźnie  ekliptyki. Jedynie fragment orbity planetoidy 
znajdujący się pod płaszczyzną ekliptyki zaznaczony jest linią przerywaną
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Przykładem niech będzie kometa Hal-
leya, której powrót w pobliże Słońca 
w 1986 r., ożywił  badaczy komet i za-
chęcił do ponownego, za pomocą no-
wych, doskonalszych narzędzi oblicze-
niowych, przeanalizowania jej ruchu. 
Również w Zakładzie Mechaniki Nie-
ba CBK podjęto to wyzwanie, włącza-
jąc się w ożywioną na forum między-
narodowym dyskusję problemu braku 
zgodności wyników obliczeń ruchu 
komety Halleya w okresie  kilku ty-
sięcy lat wstecz, wykonywanych przez 
różnych autorów, za pomocą różnych 
metod, na różnych komputerach. G. Si-
tarski opracował m.in. ciekawy sposób 
wykorzystania w procesie poprawia-
nia orbity komety Halleya informacji 
o widoczności tej komety sprzed setek, 
a nawet tysięcy lat (najstarsze doniesie-
nia o jej pojawieniu się sięgają 240 r. 
przed Chr.).

W 1997 r. G. Sitarski prze-
szedł do pracy (wspól-
nie z żoną) w nowo po-
wstałym Uniwersytecie 

w Białymstoku. Mimo opuszczenia 
na stałe Warszawy nadal aktywnie 
wspierał oraz intensywnie pracował 
naukowo w grupie Dynamiki Układu 

Słonecznego i Planetologii CBK. Jego 
najbliżsi współpracownicy i uczniowie 
wspominają, że „wykorzystywał przy 
tym swój niezmierny talent matema-
tyczny w świecie wciąż rozwijających 
się języków programowania, stając się 
w Polsce pionierem w dziedzinie zasto-
sowań komputerów do zagadnień me-
chaniki nieba. Stworzył unikatowy pa-
kiet orbitalny pozwalający wyznaczać 
nie tylko dokładne położenia małych 
ciał Układu Słonecznego, ale także pre-
cyzyjnie określać możliwości bliskiego 
zbliżenia takich obiektów do Ziemi 
oraz zderzeń. W sposób szczególny 
przy tym traktował materiał obserwa-
cyjny obejmujący współczesne i odle-
głe w czasie obserwacje danego obiek-
tu. Pakiet ten jest wciąż modyfikowany 
i rozwijany.”

Aktywność naukowa G. Sitarskie-
go była ceniona i szanowana na forum 
międzynarodowym. W latach 1979– 
–1982 pełnił funkcję prezydenta ko-
misji 20 (ruch małych planet i ko-
met) Międzynarodowej Unii Astro-
nomicznej (której członkiem był od 
1967 roku). W 1980 r. Unia uhonoro-
wała go, nadając planetoidzie o nu-
merze katalogowym 2042, odkrytej 
w 1960 r.,  nazwę Sitarski (niewielu 
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Polaków może się tym poszczycić). 
W kraju dorobek naukowy G. Sitar-
skiego przyniósł mu tytuł profesora 
nadzwyczajnego w 1982 r., a profeso-
ra zwyczajnego w 1991 r. Ale chyba 
nie te formalne zaszczyty cieszyły go 
najbardziej. Wydaje się, że najwięk-
szą satysfakcję czerpał, śledząc roz-
wój naukowy swych uczniów, a miał 
ich niemało. Trzeba do nich zaliczyć 
przede wszystkim słuchaczy jego wie-
loletnich wykładów mechaniki nieba 
w Uniwersytecie Warszawskim oraz 
studium doktoranckim w Centrum Ba-
dań Kosmicznych PAN, a od 1997 r. 
również studentów Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie 
pod jego kierunkiem wykonano 7 prac 
magisterskich. Dodajmy, że G. Sitarski 
był promotorem 8 doktorantów oraz re-
cenzentem 18 rozpraw doktorskich, był 
autorem 8 recenzji prac habilitacyjnych 
oraz 5 opinii o dorobku kandydatów 
do tytułu profesora. 

W tym miejscu trzeba też podkreślić 
znaczącą rolę G. Sitarskiego w animo-
waniu oraz często kierowaniu, organi-
zowanymi od końca lat sześćdziesią-
tych, różnymi spotkaniami naukowymi 
polskich mechaników niebieskich (jak 
lubił o nich mówić). W szczególności 

planetoid (dziś znamy pięć jej członkiń) mających bardzo po-
dobne elementy orbitalne i podobny skład chemiczny o dużej 
zawartości krzemianów, takich jak np. oliwiny czy pirokseny 
(typ S). Zatem powierzchnie planetoid z rodziny Merxii za-
wierają dużo piroksenów, ale dość szczególnych, bo ponad 
40% występujących piroksenów jest bogatych w wapń. To 
silnie przemawia za ich pochodzeniem z pierwotnie większe-
go ciała, gdzie była szansa na zajście rozwarstwienia mag-
my. Zatem (2042) Sitarski, (1662) Hoffmann, (2504) Gaviola, 
(3363) Bowen i największa z nich (808) Merxia o rozmiarze 
około 30 km, najpewniej kiedyś tworzyły jeden większy ba-
zaltowy obiekt, który z kolei był co najmniej kawałkiem na tyle 
już dużego ciała, że doszło w jego wnętrzu do stopienia ma-
teriału skalnego.

Inne planetoidy o niskich numerach  
z polskimi korzeniami

Na czele planetoid o wyraźnie polskich korzeniach mamy pla-
netoidę (1112) Polonia odkrytą przez Piełagieję Shajn. Z ko-
lei jedną z pierwszych z polskim nazwiskiem jest (1286) Ba-
nachiewicza, odkryta przez belgijskiego astronoma Sylvaina 
Arenda w 1933 r. (wówczas nie było jeszcze równoupraw-
nienia i planetoidy miały łacińskie imiona rodzaju żeńskiego), 
do której Grzegorz Sitarski miał szczególny sentyment, bo 
wskazuje odkrywcę krakowianów, które upraszczały ogrom-
nie rachunki orbitalne, zwłaszcza w epoce arytmometrów. 
Warto wspomnieć, że dzięki Arendowi i Tadeuszowi Bana-

chiewiczowi mamy wśród pierwszych planetoid o polskich 
korzeniach planetki (1262) Sniadeckia, (1263) Varsavia, 
(1352) Wawel, a także (1315) Bronislawę, upamiętniającą 
błogosławioną norbertankę, krewną św. Jacka Odrowąża, 
oraz (1287) Lorcię, jak zdrobniale nazywał Banachiewicz 
swą żonę, Laurę de Sołohub Dikyj, ukraińską malarkę i po-
etkę. Wszystkie z wymienionych obiektów zostały odkryte 
przez Arenda, który był poszukiwaczem komet i odkrywcą aż 
51 planetoid. Imiona nie są nadawane po kolei, i tak, plane-
toida o niskim numerze 3708 nie ma jeszcze swojego imie-
nia, z kolei odkryta zaledwie w 2005 r. planetoida o numerze 
198820 otrzymała już swoje imię, a za patronkę ma Wilhelmi-
nę Iwanowską. Dziś bogata flotylla planetoid z polskimi imio-
nami krąży wokół Słońca, ale o tym w jednym z następnych 
numerów Uranii.

A jak nazywane są planetoidy?
W portalu Minor Planet Center (http://www.minorplanetcen-
ter.net/iau/info/HowNamed.html) możemy przeczytać: „Od-
krywca danego obiektu ma przywilej zgłoszenia swojej pro-
pozycji nazwy komisji, która ocenia jej trafność (i podejmuje 
ostateczną decyzję). W przeciwieństwie do niektórych donie-
sień obecnych ostatnio w mediach, kupienie planetoidy nie 
jest możliwe. Jeśli masz dobre imię dla planetoidy i chcesz, 
by któraś z nich tę nazwę otrzymała, to najlepszą radą jest: 
Odkryj jedną z nich!

Małgorzata Królikowska-Sołtan
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warto wspomnieć o szkole letniej Pol-
skiego Towarzystwa Astronomicznego 
w Olsztynie w 1974 r. poświęconej 
dynamice układów punktów material-
nych, o warsztatach z mechaniki nieba 
w Hajnówce w 1998 roku (zorgani-
zowanych dla uczczenia 120 roczni-
cy urodzin Tadeusza Rakowieckiego, 
lekarza i astronoma z Hajnówki, au-
tora przedwojennego podręcznika pt. 
„Drogi planet i komet”), czy wreszcie 
o trwających do dziś ogólnopolskich 
seminariach poświęconych dynami-
ce ciał niebieskich. Na wiadomość 
o śmierci Profesora uczestnicy tych se-
minariów napisali m.in.: „Z życzliwo-
ścią pomagał i udzielał rad, dopingował 
do pracy i patronował wielu naszym 
sukcesom… Jego liczne osiągnięcia 
naukowe są wynikiem połączenia wiel-
kiej pasji poznawania tajników ruchu 
komet i planetoid, dogłębnej wiedzy 
teoretycznej oraz doskonałego wyczu-
cia subtelności obliczeń  numerycz-
nych.”

Od 1957 r. G. Sitarski należał 
do Polskiego Towarzystwa Astrono-
micznego. Przez wiele lat pełnił w nim 
funkcję członka Komisji Rewizyjnej, 
a także reprezentował PTA w Radzie 
Redakcyjnej miesięcznika „Delta”. 

Starsi miłośnicy astronomii pamięta-
ją zapewne G. Sitarskiego jako autora 
comiesięcznego kalendarzyka astro-
nomicznego publikowanego w latach 
1960–1997 w „Uranii”. Był też auto-
rem wielu poczytnych artykułów po-
pularnonaukowych w „Uranii”, a tak-
że w „Delcie” i innych czasopismach. 
Przypomnijmy również, że na począt-
ku lat sześćdziesiątych był sekretarzem 
redakcji „Uranii”.

W ostatnich latach rzadko 
już wracaliśmy z Grze-
gorzem do sprawy ka-
talogu komet. Ale może 

właśnie dlatego coraz lepiej dziś zdaję 
sobie sprawę z tego, że to właśnie ów 
wymarzony przez nas przed niemal 
półwiekiem katalog orbit komet jed-
nopojawieniowych jest dziełem życia 
G. Sitarskiego. Wszystkie jego pra-
ce były właściwie podporządkowane 
i w jakimś stopniu wynikały z idei — 
przypomnijmy, że po raz pierwszy sfor-
mułowanej w końcu lat sześćdziesią-
tych ubiegłego wieku — ponownego, 
w ujednolicony pod każdym względem 
sposób, wyznaczenia wszystkich da-
nych dotyczących ruchów wszystkich 
znanych komet jednopojawieniowych. 

Dzięki trudowi i staraniom następczy-
ni G. Sitarskiego na stanowisku szefa 
grupy dynamiki Układu Słonecznego 
CBK, prof. Małgorzaty Królikowskiej-
-Sołtan, we wrześniu 2014 r., w interne-
towym wydaniu czasopisma Astronomy 
and Astrophysics, ukazała się pierwsza 
część pierwszego tomu katalogu zaty-
tułowana New catalogue of one-appa-
rition comets discovered in the years 
1901–1950. Wprawdzie G. Sitarski jest 
tylko jednym z ośmiu współautorów tej 
publikacji, ale nie wolno zapomnieć, że 
kryje ona — oczywiście pośrednio — 
m.in. cały jego dorobek naukowy, oraz 
że od niemal pięćdziesięciu lat praco-
wało nad nią bardzo wiele osób, nie 
tylko w Polsce, prawie przez cały czas 
pod jego kierunkiem. Mam nadzieję, 
że Grzegorz, przed uciążliwościami 
przeprowadzki z Białegostoku z po-
wrotem do Warszawy i wkrótce potem 
koniecznością poddania się poważnym 
zabiegom chirurgicznym, których nie-
stety już nie przeżył, zdołał zobaczyć 
i z wdzięcznością dla współpracowni-
ków, choć niebezkrytycznie, przestu-
diować tę pracę. Szkoda, że nie zdąży-
liśmy już o tym porozmawiać.

Krzysztof Ziołkowski

Sylwetki
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Astronomy & Astrophysics 
kończy z wydawaniem wersji 
papierowej

Astronomy & Astrophysics, jedno z naj-
ważniejszych na świecie czasopism na-
ukowych o astronomii, zaprzestanie od 1 
stycznia 2016 r. wydawania wersji papiero-
wej i będzie dostępna już tylko wersja elek-
troniczna tego periodyku.

Astronomy & Astrophysics to czasopi-
smo zamieszczające recenzowane artykuły 
naukowe z astronomii i astrofizyki. Wydaw-
cą tytułu jest EDP Science, na zlecenie Eu-
ropejskiego Obserwatorium Południowego 
(ESO). Astronomy & Astrophysics, w skró-
cie często oznaczane jako A&A, powstało 
w 1969 r. w efekcie połączenia kilku kra-
jowych czasopism naukowych o astro-
nomii (trzech francuskich, szwedzkiego, 
holenderskiego i niemieckiego). Ukazuje 
się w języku angielskim. Polska jest człon-
kiem konsorcjum redagującego Astronomy 
& Astrophysics i posiada swojego przedsta-
wiciela w Radzie Zarządzającej.

Rada Zarządzająca Astronomy & Astro-
physics zdecydowała o zakończeniu wy-
dawania wersji papierowej czasopisma 
podczas spotkania w Bernie w Szwajcarii. 
Od 1 stycznia 2016 r. będzie dostępna je-
dynie wersja elektroniczna. W formie dru-
kowanej ukazywać się będą jeszcze tylko 
wydania specjalne dotyczące niektórych 
misji kosmicznych. (kc)

NASA ma dowody obecności 
ciekłej wody na Marsie

Amerykańska agencja kosmiczna NASA 
ogłosiła pod koniec września, że ma dowo-
dy potwierdzające występowanie ciekłej 
wody na Marsie. Obserwacje spektrosko-
powe tajemniczych ciemnych pasm na sto-
kach wzgórz w kilku miejscach na planecie 
wskazują na obecność tam uwodnionych 
soli, a to sugeruje okresowe występowanie 
ciekłej wody w tych miejscach. Naukowcy 
przeanalizowali dane zebrane za pomocą 
spektrometru obrazującego sondy Mars 
Reconnaissance Orbiter (MRO). W niektó-
rych miejscach na Marsie ciemne pasma 
na stokach wzgórz zwiększają się i zmniej-
szają wraz z upływem czasu. Gdy mamy 
ciepłą porę roku, ciemnieją i wydłużają się 
w dół, z kolei w chłodniejszych miesiącach 
słabną. Naukowcy dostrzegli je w kilku miej-
scach na powierzchni Marsie, w których 
temperatura przekracza minus 23 stopnie 
Celsjusza. Jeśli jest zimniej, zanikają.

Zagadkowe struktury określane są jako 
„recurring slope lineae” (RSL), co można 
tłumaczyć jako „powracające okresowo 
linie na zboczach”. Kwestia ich związków 
z wodą była już podnoszona wcześniej. Gdy 
teraz w miejscach ich występowania wy-

kryto uwodnione sole, pozwala to wyjaśnić 
obserwowane procesy, bowiem uwodnione 
sole obniżają temperaturę punktu zama-
rzania wody. Przykładowo na Ziemi sypie 
się sól na drogach, aby stopić śnieg i lód.

Co więcej, uwodnione sole udaje się 
wykryć tylko wtedy, gdy ciemne pasma są 
szerokie. Gdy się zwężają, w widmie znika-
ją linie pochodzące od uwodnionych soli. 
Według amerykańskiego badacza i jego 
zespołu zaobserwowane linie widmowe 
najlepiej pasują do uwodnionych minera-
łów zwanych nadchloranami (nadchlorany 
to sole kwasu nadchlorowego). Najprawdo-
podobniej jest to mieszanka nadchloranu 
magnezu, chloranu magnezu i nadchlora-
nu sodu.

Nadchlorany były już wykrywane 
na Marsie w kilku miejscach, przykładowo 
przez lądownik Phoenix oraz przez łazik 
Curiosity, a być może także przez lądowniki 
Viking 1 i Viking 2 (chociaż w ich przypadku 
nie wszyscy naukowcy są zgodni). Wystę-
pują też w sposób naturalny na Ziemi, są 
skoncentrowane głównie na pustyniach.

„Gdy ludzie mówią o wodzie na Marsie, 
zazwyczaj mają na myśli wodę występują-
cą bardzo dawno temu albo zamarzniętą. 
Teraz mamy coś więcej. To pierwsze spek-
tralne obserwacje, które jednoznacznie 
wspierają naszą hipotezę powstawania 
struktur RSL dzięki wodzie” — uważa Lu-
jendra Ojha z Georgia Institute of Techno-
logy w Atlancie (USA), kierujący zespołem 
badawczym. (kc)

Nagroda Nobla z fizyki 2015 
za odkrycie oscylacji neutrin

6 października ogłoszono laureatów 
Nagrody Nobla 2015 w dziedzinie fizyki. 
Zostali nimi Arthur B. McDonald (Kanada) 
oraz Takaaki Kajita (Japonia) za odkrycie 
oscylacji neutrin, co pokazało, że neutrina 
mają masę.

Wiele neutrin jest tworzonych podczas 
interakcji pomiędzy promieniowaniem ko-

smicznym a ziemską atmosferą. Inne po-
wstają w trakcie reakcji termojądrowych 
we wnętrzu Słońca. Przez cały czas w każ-
dej sekundzie biliony neutrin przenikają 
przez nasze ciała bez interakcji z atomami, 
z których jesteśmy zbudowani. Neutrina to 
najbardziej nieuchwytne cząstki elemen-
tarne. Ich istnienie przewidziano teore-
tycznie w 1930 r. (Wolfgang Pauli), a eks-
perymentalnie potwierdzono w 1956 r. 
(Frederick Reines i Clyde Cowan). Jednym 
z fundamentalnych problemów w fizyce 
była kwestia, czy neutrina mają masę. Kie-
dyś uważano, że to cząstki bezmasowe, 
a obecne teorie mówią, że mają bardzo 
małą masę spoczynkową.

Eksperymenty prowadzone przez gru-
py badawcze kierowane przez laureatów 
tegorocznej Nagrody Nobla pokazały, że 
zachodzą oscylacje neutrin — metamorfo-
zy pomiędzy różnymi rodzajami tych czą-
stek. Neutrina bowiem występują w trzech 
rodzajach, mogą różnić się „zapachami” 
(liczbami kwantowymi nazwanymi przez fi-
zyków „zapachami”). Mamy neutrina elek-
tronowe, mionowe i taonowe.

W 1998 r. Takaaki Kajita zaprezentował 
odkrycie, że neutrina z atmosfery zmienia-
ją się pomiędzy swoimi dwoma rodzajami 
na drodze do detektora Super-Kamiokan-
de w Japonii. Ściślej, wykazano wtedy, że 
pomiędzy miejscem pochodzenia a detek-
torem znikają neutrina mionowe. W podob-
nym czasie (rok 2001) grupa badawcza 
z Kanady, którą kierował Arthur B. McDo-
nald, pokazała, iż neutrina pochodzące od 
Słońca nie znikają w trakcie swojej drogi 
na Ziemię, a po przekształceniu w swój 
drugi rodzaj są wykrywane przez Sudbury 
Neutrino Observatory. W tym przypadku 
neutrina elektronowe zmieniały się w neu-
trina mionowe albo neutrina taonowe.

Potwierdzenie, że zachodzą oscylacje 
neutrin ma daleko idące konsekwencje: 
neutrina muszą mieć masę, aczkolwiek 
jest ona niewielka. (kc)

Ciemne, długie na 100 metrów pasma, nazwane „recurring slope lineae” (RSL), okresowo spły-
wają w dół wzgórz na Marsie i wygląda na to, że są utworzone przez wodę współcześnie występu-
jącą na planecie, gdyż występują tam uwodnione sole. Źródło: NASA/JPL/University of Arizona.
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W kraju

W „Uranii” 3/2015 (s. 26–27) ukaza-
ło się entuzjastyczne sprawozdanie 
z IV Astrofestiwalu, który odbył się 
13 czerwca w Kruszwicy*. Niestety, 
zarówno moje wrażenia z tej impre-
zy, jak i wrażenia znajomych mi osób, 
z którymi spotkałam się tego dnia pod 
kruszwicką astrobazą, były nieco mniej 
pozytywne. Do tej pory byłam przeko-
nana, że wydarzenie, które ma w na-
zwie człony „astro” i „festiwal”, kiero-
wane jest do takich osób jak ja, czyli 
do osób jakkolwiek zainteresowanych 
tematyką astronomiczną, choć nieko-
niecznie z astronomią związanych pro-
fesjonalnie. Po imprezie w Kruszwicy 
wiem już jednak, że to nie o osoby au-
tentycznie zainteresowane tu chodzi, 
ale raczej o to, żeby było jak najwięcej 
ludzi, by było wesoło, kolorowo i gwar-
no, a nade wszystko rodzinnie. Wiado-
mo, że kiedy spełnione są te warunki, 
to na pierwszy rzut oka wszystko wy-
gląda tak, jakby cel nadrzędny — czyli 
popularyzatorski — został spełniony 
z nadwyżką. Wydaje mi się jednak, że 
inwestycja w „cekiny” kosztem zawar-
tości merytorycznej na imprezie o okre-
ślonym nurcie tematycznym nie tylko 
nie ma sensu, ale w ostatecznym rozra-
chunku może przynieść efekt przeciw-
ny do (teoretycznie przynajmniej) zało-
żonego. Oczywiście nie mam zamiaru 
postulować zrobienia z Astrofestiwalu 
przedsięwzięcia interesującego jedynie 
dla garstki największych entuzjastów 
astronomii, wydaje mi się jednak, że 
podczas organizacji takiej imprezy 
uzasadnione byłoby wzięcie pod uwa-
gę również ich oczekiwań.

Z mojej perspektywy jednym 
z ważniejszych punktów programów 
poprzednich Astrofestiwali (miałam 
okazję uczestniczyć w imprezach or-

ganizowanych w Złejwsi Wielkiej 
i w Golubiu-Dobrzyniu) były pre-
lekcje. W tym roku właśnie ta część 
imprezy była dla mnie najbardziej 
rozczarowująca — i nie chodzi mi 
wcale o zawartość merytoryczną wy-
głaszanych treści (choć tym razem 
ktoś wyraźnie zadbał o to, żeby nie 
były one „przesadnie” naukowe), ale 
o przyjętą formułę wystąpień. Zapew-
ne przeniesienie wykładów w plener 
i uogólnienie ich problematyki mia-
ło na celu spowodowanie, że wezmą 
w nich udział wszyscy. Efekt był jed-
nak odwrotny, ponieważ stworzono 
w ten sposób atmosferę wyjątkowo 
niesprzyjającą skupieniu uwagi na 
czymkolwiek przez dłużej niż parę-
naście minut — wykładów słuchały 
pojedyncze osoby otoczone dorosłymi 
i dziećmi, przedkładającymi rozmowy, 
zabawę i wycieczki po słodycze do 
rozstawionych pod astrobazą licznych 
punktów gastronomicznych ponad to, 
co dzieje się na scenie (za co, rzecz ja-
sna, nie można mieć do nich pretensji), 
a oglądanie przygotowanych przez pre-
legentów prezentacji na telebimie usta-
wionym pod słońce okazało się bardzo 
męczące. Z oczywistych powodów nie 
było też możliwości zadawania pytań 
dotyczących prezentowanych treści 
— to przykre, bo, o ile dobrze pamię-
tam, po większości wykładów wygła-
szanych podczas poprzednich Astro-
festiwali znajdowały się osoby, które 

chciały jeszcze o coś dopytać. Wielka 
szkoda, że uczestnikom festiwalu nie 
dano wyboru — zainteresowani mo-
gliby przecież w spokoju wysłuchać 
prelekcji w budynku szkoły, podczas 
gdy osoby szukające innych rozrywek 
bawiłyby się na zewnątrz. Zdaje się, że 
do tej pory taka konwencja sprawdzała 
się doskonale i zupełnie niepotrzebnie 
ją zmieniono. Być może, gdyby w ca-
łej imprezie wzięły udział osoby, któ-
re rozdysponowują środki publiczne 
na tego typu przedsięwzięcia, można 
by mieć nadzieję, że podobne błędy 
organizacyjne nie będą miały miejsca 
w przyszłym roku. Niestety jednak 
trzy pierwsze rzędy ławek, zarezerwo-
wane najwyraźniej dla kogoś ważne-
go, świeciły pustkami…

Wyboru nie było też wieczorem, 
kiedy wszyscy uczestnicy festiwa-
lu uformowali korowód i przeszli do 
nadgoplańskiego amfiteatru. Tu miała 
miejsce najważniejsza, jak można było 
wnioskować z zapowiedzi, część im-
prezy — występ „gwiazdy wieczoru”, 
czyli zespołu Afromental. Niestety, 
jeżeli ktoś przyjechał do Kruszwicy 
z miłości do astronomii, a nie do mu-
zyki, w tym momencie stawał przed 
trudnym dylematem: wracać do domu 
albo czekać cierpliwie do końca kon-
certu, po którym program zakładał 
nocne (choć tym razem z powodu za-
chmurzenia mało prawdopodobne) ob-
serwacje nieba. Można było przecież 

ASTROFESTYN czy ASTROFESTIWAL?

 * Jak się wydaje, pod wpływem 10 razy tańszej 
imprezy „Dotknąć Księżyca” w Bydgoszczy, 
Urząd Marszałkowski wreszcie zrozumiał, że 
Astrofestiwal trzeba oddać w ręce, serca i rozu-
my miłośników astronomii. Uwagi autorki są 
bezcenne i bardziej niż trafione w „dzisiątkę”! 
Mamy nadzieję, że przełomowy Astrofestiwal 
2016 na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy zor-
ganizują Toruński Odział PTMA, Uniwersytet 
Przyrodniczo-Technologiczny i Fundacja Ni-
colaus Copernicus. Gwiazdami wieczoru będą 
wreszcie… gwiazdy! (Red.)
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zorganizować wieczór tak, jak zrobio-
no to w latach poprzednich — gdyby 
koncert i pozostałe wydarzenia sce-
niczne odbywały się w tym samym 
czasie i miejscu co obserwacje (na co 
technicznie pozwalały warunki tere-
nowe), nikt z uczestników imprezy nie 
miałby wrażenia, że jest uszczęśliwia-
ny na siłę.

Trudno jest mi też zrozumieć, jak 
to możliwe, że „gwiazdą wieczoru” 
na imprezie o tematyce astronomicznej 
był zespół, który nie pozwolił na wy-
świetlanie zdjęć nieba podczas kon-
certu (tak czytamy we wspomnianym 
wyżej numerze Uranii). Szczerze mó-
wiąc, zastanawiam się nawet, czy to 
nie jest jakiś żart… Czy zespół Afro-
mental zagrał na Astrofestiwalu cha-
rytatywnie? A może polska scena mu-
zyczna nie zna bardziej elastycznych 
artystów? Przecież zamiast zespołu, 
o którym ktoś naiwnie pomyślał, że 
pozwoli sobie zamienić w nazwie 
„afro-” na „astro-” i dzięki temu wpi-
sze się w tematykę imprezy, na scenę 
można było zaprosić inny zespół — 
taki, który choć minimalnie wpaso-
wałby się w klimat zabawy astrono-
mią. Dla przykładu, świetną atrakcją 
muzyczną Astrofestiwalu był występ 
przed dwoma laty duetu Rafała Iwań-
skiego i Wojciecha Zięby prezentują-
cego muzykę opartą na dźwiękach wy-
chwyconych z przestrzeni kosmicznej 
— dla fanów astronomii była to rzecz 
interesująca niezależnie od upodobań 
muzycznych, a dla związanych z na-
szym regionem artystów — doskonała 
promocja. 

Jeżeli Astrofestiwal będzie 
miał swoją kontynuację również 
w przyszłym roku, na pewno dokładnie 
przestudiuję program i dwa razy zasta-
nowię się, czy warto brać w nim udział. 
Zapewne z punktu widzenia organiza-
torów brak obecności kogoś takiego jak 
ja nie będzie dużą stratą, wszak znana 
kapela występująca jako „gwiazda 
wieczoru” przyciągnie na miejsce jed-
nej osoby gotowej jechać na tę impre-
zę parędziesiąt kilometrów ze swoim 
sprzętem do obserwacji nieba w bagaż-
niku, dziesięć osób miejscowych, które 
przyjdą posłuchać muzyki. Od strony 
statystycznej na pewno będzie to wy-
glądało na sukces. Przy takim podej-
ściu może jednak uczciwiej byłoby 
zmienić nazwę imprezy z „Astrofesti-
walu” na „Astrofestyn”.

Paulina Rosalska

Rzadko się zdarza, że członkowie ca-
łej rodziny nie tylko tolerują i akcep-
tują pasje jednego z jego członków, 
ale aktywnie włączają się w tworze-
nie wielkich projektów, których od-
działywanie ma charakter globalny. 
Taką rodziną pełną naukowych pasji 
jest rodzina Magdaleny i Bogdana 
Wszołków. Dwie córki (dr Agata Ko-
łodziejczyk — neurobiolog i astro-
nom — dr Agnieszka Kuźmicz) i syn 
— inżynier budowy maszyn Kamil 
aktywnie wspierają swoich rodziców 
w realizacji wspólnych, kosmicznych 
pasji. Ich owocem jest gigantyczne 
obserwatorium astronomiczne umiej-
scowione w Rzepienniku Biskupim 
w przepięknym paśmie Przedgórza 
Ciężkowickiego położonego pomię-
dzy Brzeskiem a Jasłem. Od Tarnowa 
to tylko 25 minut jazdy samochodem 
wąskimi i krętymi drogami. 

To tymi drogami do Obserwato-
rium, którego patronem jest św. Ja-
dwiga Królowa Polski w czerwcu 
tego roku przyjechało kilkuset gości, 
by wziąć udział w otwarciu tego wiel-
kiego przedsięwzięcia. Nie zabrakło 
generała Mirosława Hermaszewskie-
go, pierwszego i jedynego polskiego 
kosmonauty. To on porwał swoją opo-
wieścią o podróży w Kosmos dzieci 
i młodzież, która pozostała w Obser-
watorium po inaugurującej wydarze-
nie mszy odprawionej przez biskupa 
Stanisława Salaterskiego. „To cud. 
Bogdan Wszołek jest jednym z nie-
wielu pasjonatów, który potrafi zre-
alizować najbardziej szalony pomysł. 
To fascynujące, że każdy, kto tutaj 
dotrze, będzie mógł posłuchać szme-

ru Kosmosu, poznawać ten odległy 
świat, który ja mogłem poczuć, niemal 
dotknąć, przebywając w Kosmosie” — 
mówił generał Hermaszewski. 

Pełen pasji wykład ks. Prof. Mi-
chała Hellera zakłóciło nieco słonecz-
ne światło, padające wprost na ekran, 
na którym była wyświetlana prezen-
tacja (cóż, mamy Rok Światła J). 
Gośćmi na uroczystości byli zarówno 
przedstawiciele polskich, jak i zagra-
nicznych jednostek badawczych i po-
laryzujących naukę, w tym najwyższe 
władze Polskiego Towarzystwa Astro-
nomicznego i Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii. W otwarciu 
udział wzięła również prof. Virginia 
Trimble, astronom z Uniwersytetu 
w Irvine w Kalifornii, była wiceprezy-
dent Międzynarodowej Unii Astrono-
micznej. 

Trzydniowe otwarcie obserwato-
rium to nie tylko przemowy, wykłady 
czy duchowe doznania podczas Mszy 
Świętej. To także warsztaty, w tym ra-
kietowe, pracownie oraz nocne obser-
wacje nieba i biesiady przy ognisku. 
Ogromny wysiłek intelektualny, ale 
pewnie i jeszcze większy organiza-
cyjny. Rzadko zdarza się, że za swoje 
prywatne pieniądze przyjmuje się nie-
mal 1000 osób, które korzystają z go-
ścinności gospodarzy. Za tę gościn-
ność jestem zobowiązany w imieniu 
wszystkich obecnych na uroczystości 
podziękować rodzinie Magdaleny 
i Bogdana Wszołków. Bo ta uroczy-
stość została pomyślana jako wiel-
ka rodzinna impreza naukowa, która 
była skierowana do szerokiego grona 
odbiorców. 

Obserwatorium  
Astronomiczne  

ze sprzętem  
Jamesa Bonda

W czerwcu oficjalnie otwarto Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi 
w Rzepienniku Biskupim, którego nie powstydziłyby się największe jednostki 
akademickie w naszym kraju. Twórcą tego przedsięwzięcia jest dr Bogdan 
Wszołek, astronom i wielki pasjonat wiedzy o Wszechświecie. 
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Samo Obserwatorium to praca ro-
dziny Wszołków przez ostatnich kil-
kanaście lat. Rozpoczęła się w 1998 r. 
Z prywatnych zaoszczędzonych środ-
ków wybudowano budynek miesz-
kalny oraz dwie kopuły, w których 
są umieszczone teleskopy optyczne. 
Na jednej z nich powstało w czerwco-
we dni i noce piękne malowidło Królo-
wej Jadwigi, patronki Obserwatorium. 

W 2012 r. Bogdan Wszołek wraz 
z synem Kamilem rozebrali, przewieź-
li i złożyli w obserwatorium pierwszy 
radioteleskop, 9-metrową amerykań-
ską antenę satelitarną, która wcześniej 
przez 10 lat pracowała w Psarach koło 
Kielc.

Uratowano też dwa inne 13-metro-
we radioteleskopy z Psar. Jeden z nich 
jest w Częstochowie, drugi w Cieszę-
cinie koło Wieruszowa. To tam, m.in. 
z inicjatywy budowniczego Obserwa-
torium Królowej Jadwigi oraz lokalnej 
grupy pasjonatów pod wodzą Kazi-
mierza Błaszczaka i Marcina Jezior-
nego, powstaje kolejna placówka edu-
kacyjna z potężną anteną nasłuchującą 
kosmicznego szumu. 

W roku 2014 w Rzepienniku poja-
wiła się naziemna amerykańska stacja 
satelitarna o średnicy 5,4 m. To urzą-
dzenie zdolne w szybkim tempie skie-
rować się na dowolny punkt na niebie. 
Instrument pracował dla wojska w la-
tach 2004–2010 w Komorowie koło 
Ostrowi Mazowieckiej. W połączeniu 
z satelitą zwiadowczym ICONOS II 
mógł obserwować obszar od Hiszpanii 

po Ural z bardzo dużą rozdzielczością. 
Rzepiennik jest chyba jedynym miej-
scem na świecie, gdzie do niedawna 
supertajny amerykański szpiegowski 
sprzęt znajduje się w cywilnych rękach 
i służy celom dydaktycznym. 

Agata Kołodziejczyk, córka Bog-
dana Wszołka mówi, że cel działania 
Obserwatorium to nie tylko nauka, ale 
i edukacja oraz popularyzacja wiedzy 
o Wszechświecie. Chciałaby ona, by 
Obserwatorium już w niedługim cza-
sie wzbogaciło się o kosmiczne labo-
ratorium wyposażone w wirówkę gra-
witacyjną, wieżę spadku swobodnego 
i habitaty, w których naukowcy będą 
mogli trenować misje kosmiczne. Cel 
coraz bliższy do zrealizowania, tym 

W kraju

bardziej że od listopada dr Kołodziej-
czyk jest pracownikiem Europejskiej 
Agencji Kosmicznej. 

Dzisiaj, oprócz oglądania anten, te-
leskopów optycznych (z największym 
50-centymetrowym) w obserwatorium 
można zwiedzać astronomiczną ścież-
kę dydaktyczną. Dwanaście plansz, 
opracowanych przez astronomów 
ze Stowarzyszenia Astronomia Nova, 
którego prezesem jest Bogdan Wszo-
łek, w sposób przystępny przybliża 
najistotniejsze zagadnienia astrono-
mii. Ścieżkę tę, jak można przeczytać 
na stronie obserwatorium, zorganizo-
wano z myślą o grupach szkolnych, 
turystycznych oraz o osobach indywi-
dualnych. 

Zainteresowanie Obserwatorium 
jest ogromne. Niestety, zaintereso-
wanie treściami naukowymi, które 
są w nim dostępne, jest już znacznie 
mniejsze. 

Stąd dylematy takich osób, jak Bog-
dana Wszołka, czy niżej podpisanego. 
Dlatego w najbliższym czasie musimy 
odpowiedzieć sobie na pytania, czy 
cała nasza wiedza i dorobek życia mają 
być udostępniane bezpłatnie, nawet 
dla osób niezainteresowanych? Czy 
chcemy poświęcać czas tym, którzy 
tego nie szanują? Czy chcemy sprzątać 
po brudasach, którzy nie szanują cu-
dzej własności i zaśmiecają nasze oto-
czenie? Bogdan Wszołek mówi, że dla 
pasjonatów nieba i astronomii będzie 
zawsze otwarty. 

Robert Szaj
Autor w towarzystwie astronomów: dra Bogdana Wszołka (stoi po prawej) i pań profesor Virginii 
Trimble (siedzi po lewej) i Bożeny Czerny. Fot. z archiwum autora

Zgromadzona publiczność słucha wystąpienia gen. Mirosława Hermaszewskiego. W tle widocz-
ne Obserwatorium Astronomiczne im. Królowej Jadwigi. Fot. Robert Szaj
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Za nami kolejny już Obóz Szkolenio-
wo-Obserwacyjny PTMA organizo-
wany przez Oddział Krakowski. Tym 
razem miejscem obozu było schroni-
sko PTTK na Równicy koło Ustronia, 
które gościło przybyłych uczestników 
w dniach od 5 do 14 sierpnia br.

W obozie wzięło udział 19 osób. 
Każdego dnia były przeprowadzane 
prelekcje, począwszy od zupełnych 
podstaw (orientowanie się na niebie) 
aż po bardziej zaawansowane tematy, 
takie jak czarne dziury i supernowe. 
Ponieważ pogoda dopisała, wieczo-
rami były zajęcia praktyczne, czyli 
wdrażanie tego, co poznało się w ciągu 
dnia. Uczestnicy mieli do dyspozycji 
teleskop słoneczny Lunt, dzięki które-
mu mogli na własne oczy zobaczyć, jak 
wyglądają protuberancje na Słońcu. 

Prawie wszystkie noce były bez-
chmurne lub niemal bezchmurne, lecz 
wskutek długiego okresu pięknej po-
gody przejrzystość powietrza pozo-
stawiała nieco do życzenia, poza tym 
na północnym zachodzie obserwacje 
zakłócała łuna od aglomeracji śląskiej. 
Na początku nocy można było podzi-
wiać Saturna, tradycyjnie wielu uczest-
ników „polowało” na obiekty Messiera, 
oglądało meteory i podziwiało przeloty 
ISS. Jak zwykle, początkujący obser-
watorzy mieli możliwość korzystania 
z pomocy instruktorów oraz bardziej 

Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA

doświadczonych uczestników, uczyli 
się rozpoznawania gwiazdozbiorów 
i rozróżniania poszczególnych typów 
obiektów niebieskich. W dzień prowa-
dzono obserwacje Słońca. Bardziej za-
awansowani uczestnicy robili fotogra-
fie wybranych obiektów nieba.

Przedpołudnia były przeznaczo-
ne na wycieczki po okolicznych 
górach, a popołudniami odbywały 
się wykłady. Tym razem prelegen-
tów było tylko dwóch. Szef Obozu, 
dr Sławomir Stachniewicz, jak zwy-
kle mówił o układach współrzędnych 
astronomicznych, na temat czasu 
w astronomii i wygłosił cykl wykła-

dów popularnonaukowych na tematy 
związane z astrofizyką, kosmologią 
i fizyką cząstek elementarnych, nato-
miast dr Marcin Kolonko opowiedział 
o czarnych dziurach o pośrednich 
masach oraz o tym, co mają ze sobą 
wspólnego badania w najmniejszych 
i największych możliwych skalach 
(od mikro do makro).

Ponieważ Beskid Śląski jest tere-
nem bardzo atrakcyjnym turystycznie, 
uczestnicy odbyli wiele wycieczek po 
okolicznych szlakach i intensywnie 
korzystali z lokalnych atrakcji, m.in. 
strzelnicy i parku linowego. W zasa-
dzie nie było przedpołudnia bez krót-
szych lub dłuższych wycieczek, m.in. 
większość uczestników wzięła udział 
w pieszej wyprawie na Trzy Kopce 
Wiślańskie.

Obóz był udany, pogoda dopisała, 
uczestnicy zadowoleni. Jak zwykle 
wielu z nich wyrażało chęć ponow-
nego udziału w przyszłym roku. Po-
mimo znacznego rozrzutu wiekowego 
(najmłodszy uczestnik miał 14 a naj-
starszy 94 lata!) wszyscy świetnie 
się dogadywali. Nawiązały się także 
nowe znajomości, a kilkoro uczest-
ników już zapowiada powrót z nami 
za rok. Pojawiła się propozycja zor-
ganizowania kolejnego OSOP-u wraz 
z Oddziałem Katowickim w biesz-
czadzkiej Stężnicy.

Dziękujemy za udział i zapraszamy 
za rok! 

Agnieszka Nowak,  
Sławomir Stachniewicz

Alarm badawczy dla szkół!

Nowa misja EarthKAM
Zachęcamy nauczycieli z polskich szkół do wzięcia udziału w nowej 
misji EarthKAM organizowanej przez NASA. Projekt polega na foto-
grafowaniu powierzchni naszej planety z pokładu Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej (ISS). Każda szkoła może się zarejestrować pod 
adresem: www.earthkam.org. Najbliższa misja EarthKAM odbędzie 
się w dniach od 9 do 13 listopada 2015 roku. Dzięki projektowi zare-
jestrowane szkoły/instytucje mogą zrobić nawet kilkaset zdjęć wy-
branych fragmentów Ziemi. Fotografie w dużych rozdzielczościach 
będą dostępne do ściągnięcia dla autorów już kilkadziesiąt godzin 
po ekspozycji, bo tyle czasu zajmuje przesłanie ich na Ziemię z po-
kładu ISS. Instrukcja, jak wziąć udział w projekcie, przygotowana 
przez Jadwigę Moskal znajduje się tutaj: http://www.pl.euhou.net/
docupload/files/misc/NASA/EARTHKam/EarthKam.pdf. W instruk-
cji trzeba wpisywać uaktualniony (ostatnio zmieniony) adres strony: 
www.earthkam.org. Gorąco polecamy ten projekt!

Sebastian Soberski
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Astrofotografia amatorskaSpacerkiem po Księżycu (3)

Ta część Srebrnego Globu charakteryzu-
je się bardzo dużą ilością tworów poude-
rzeniowych. Najlepsze warunki do ob-
serwacji tego rejonu mamy w okolicach 
pierwszej i ostatniej kwadry. Księżyc jest 
oświetlony wtedy w 70% — 80% (cień 
po zachodniej stronie) oraz w ok. 46% 
— 70% (cień po wschodniej stronie). 
Największym kraterem w tym rejonie 
a jednocześnie jednym z największych 
na Księżycu jest Clavius. Jego nazwa 
pochodzi od słynnego jezuity, matema-
tyka i astronoma Christopha Claviusa 

Tym razem kolej na niezwykle interesujący region Księ-
życa znajdujący się na południu naszego naturalne-
go satelity: kratery Clavius, Tycho, Maginus, Moretus 
oraz wiele innych. 

Niemiecki jezuita  
Clavius i inni

żyjącego w latach 1538–1612. Warto 
wspomnieć, że na zaproszenie papieża 
Grzegorza XIII brał udział w reformie 
kalendarza. Krater Clavius jest trzecim 
co do wielkości kraterem po widocznej 
stronie Księżyca, jego średnica wynosi 
225 km a głębokość 3,5 km. Jest na 
tyle duży i charakterystyczny, że można 
go dostrzec gołym okiem. Jest jednym 
z najstarszych tworów na Srebrnym 
Globie i powstał najprawdopodobniej 
w okresie nektaryjskim około 4 mld lat 
temu. Pomimo wieku jest dość dobrze 

zachowany. Ma stosunkowo niską ścia-
nę zewnętrzną w porównaniu do jego 
średnicy. Dno krateru jest dość płaskie, 
bez wyraźnie wybijających się szczy-
tów, z drugiej jednak strony znajduje się 
tam wiele mniejszych kraterów, które 
są opisane na zdjęciu. Na południowo-
-wschodnim obrzeżu Claviusa znajduje 
się inny krater — Rutherfurd, natomiast 
na północno-wschodnim Porter, a bardzo 
blisko również Blancanus oraz Scheiner. 
Clavius niemal w każdym teleskopie 
prezentuje się bardzo efektownie, zaś 
na szczególną uwagę zasługują cienie 
na zboczach krateru, które przybierają 
bardzo nieregularne kształty. Bardziej 
doświadczony obserwator dysponujący 
dużym teleskopem (8” i więcej) przy do-
brym seeingu może pokusić się o zlicze-
nie małych kraterów wewnątrz Claviusa. 
Wielu obserwatorów poleca ten obiekt 
do testu rozdzielczości posiadanego 
przez nas teleskopu. 

Kolejnym bardzo ciekawym kraterem 
jest Moretus leżący na południowy-
-wschód od poprzednio omawianego. 
Nazwę swą zawdzięcza belgijskiemu 
jezuicie, matematykowi Theodore’owi 
Moret zwanego również Moretusem, 
żyjącemu w latach 1602–1667. Przez 
większość życia pracował w Pradze, 
natomiast zmarł we Wrocławiu. Średnica 
tego krateru wynosi 114 km, natomiast 
głębokość 5 km. Kształt krateru wydaje 
nam się podłużny, dzieje się tak, ponie-
waż leży bardzo blisko krawędzi Srebr-
nego Globu, w rzeczywistości jest niemal 
idealnie okrągły. Posiada bardzo szeroki, 
tarasowy brzeg o bardzo kompleksowej 
budowie. Dno krateru jest dość płaskie, 
a na jego środku znajduje się formacja 
górska o wysokości 2,1 km. Właśnie ten 
szczyt jest najbardziej charakterystyczną 
cechą krateru. Polecam parugodzinne 
obserwacje tego obszaru ze względu 
na bardzo dynamiczne zmiany w cieniu 
rzucanym przez tę górę. W „krytycznym 
oświetleniu”, kiedy światło pada pod bar-
dzo niskim kątem, cień ten jest bardzo 
szpiczasty, przypominający długą igłę. 
W tym samym czasie formacja górska 

Zdjęcie z 13 listopada 2014 r.  
(faza Księżyca ok. 85%) 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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Zdjęcie z 7 sierpnia 2015 r. (faza Księżyca ok. 59%) wykonane 
teleskopem Schmidta-Cassegraina 280/2800 z soczewką 

Barlowa ×1,5 GSO, kamerka Point Grey Blackfly IMX249, filtr 
pomarańczowy 570 nm. Posadzone na montażu Losmandy G11

chowa się w cieniu rzucanym przez 
zachodnie zbocze krateru. 

Kolejnym niezwykle charaktery-
stycznym kraterem znajdującym się na 
północ od Claviusa jest Tycho. Jego 
nazwa pochodzi od słynnego duńskie-
go astronoma Tycho Brahe (właść. 
Tyge Ottesen Brahe) żyjącego w latach 
1546–1601. Średnica krateru wynosi 85 
km a głębokość 4,46 km. Jego cechą 
szczególną są „promienie” rozchodzące 
się we wszystkie strony, które mają dłu-
gość dochodzącą do 1500 km. Najlepiej 
widać je w czasie pełni i bez problemu 
można dostrzec je gołym okiem. Jest on 
stosunkowo młodym kraterem, powstał 
około 180 milionów lat temu. Posiada 
ostro zarysowane krawędzie w porów-
naniu do dużo starszych kraterów, które 
uległy zdegradowaniu po kolejnych 
uderzeniach. Wnętrze Tycho charaktery-
zuje się bardzo dużym albedo. Jego dno 

jest dość płaskie, a na środku znajduje 
się formacja górska wznosząca się na 
wysokość 1,6 km. Cień rzucany przez 
ten szczyt może nie prezentuje się tak 
okazale jak ten w kraterze Moretus, 
jednak warto zwrócić na niego uwagę. 
Jeżeli posiadamy teleskop o średnicy 
większej niż 8”, należy poświęcić chwilę 
na obserwacje krawędzi Tycho, ponie-
waż prezentują się bardzo okazale, 
a cienie rzucane przez zbocza zmieniają 
się bardzo dynamicznie. 

Kolejnym ciekawym kraterem jest 
Maginus, znajdujący się na północ od 
Claviusa i na południowy wschód od Ty-
cho. Nazwę swą zawdzięcza włoskiemu 
astronomowi, astrologowi, matematyko-
wi i kartografowi Giovanniemu Antonio 
Magini żyjącemu w latach 1555–1617. 
Krater ten ma 194 km średnicy i 4,3 km 
głębokości. Zbocza Maginusa są mocno 
zdegradowane, podziurawione niczym 

ser szwajcarski. Największym kraterem 
wewnętrznym jest Maginus C na połu-
dniowo-zachodniej krawędzi. Dno krate-
ru jest dość płaskie, na środku znajdują 
się 2 małe szczyty górskie. 

Ostatnim kraterem jaki chciałbym 
opisać jest Longomontanus, leżący 
na północny-zachód od Claviusa. Jego 
nazwa wywodzi się od duńskiego astro-
noma Christen’a Sørensen’a Longomon-
tanus’a, żyjącego w latach 1562–1647. 
Ma on 145 km średnicy i 4,5 km 
głębokości. Ściany tego krateru zostały 
mocno zdegradowane przez uderzenia 
innych meteorytów, widać to szczególnie 
na jego północno-zachodnich obrzeżach. 
Dno kratery jest dość płaskie jednak 
w jego okolicach można znaleźć małe 
centralne szczyty.

Adam Tomaszewski

Spacerkiem po Księżycu
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Niezwykłe odkrycie  
— trzy czarne dziury w jednej 
galaktyce
W galaktyce znajdującej się 4 mld lat 
świetlnych stąd został znaleziony ciasny 
układ trzech okrążających się wzajemnie 
czarnych dziur — najbardziej zwarty ze 
wszystkich jak dotąd nam znanych. Może 
to oznaczać, że takie układy są bardziej 
powszechne, niż dotychczas sądzono. 

Układ znany jako SDSS 
J150243.091111557.3 został po raz 
pierwszy zidentyfikowany przed pięcioma 
laty jako kwazar — czyli, w dużym uprosz-
czeniu, supermasywna czarna dziura 
położona w centrum odległej galaktyki, 
szybko ściągająca na siebie jej materię 
w procesie akrecji i na skutek tego pro-
cesu wyjątkowo jasno świecąca. Jednak 
widmo tego „kwazara” było nieco dziwne. 
Znajdywała się w nim charakterystyczna 
linia emisyjna podwójnie zjonizowanego 
tlenu [OIII], podzielona na dwa wysokie 
piki, zamiast — jak zwykle w takich przy-
padkach– jednego. Wówczas wysunięto 
tezę, że w galaktyce tej skrywa się nie 
jedna, ale dwie osobne, aktywne, super-
masywne czarne dziury.

Galaktyki aktywne mają zazwyczaj jed-
nopikowe, wąskie linie emisyjne, które po-
wstają w obszarze obłoków zjonizowane-
go gazu, jeśli więc w tym przypadku widać 
było wyraźnie dwupikowe linie w widmie, 
sugerowało to, że w jądrze galaktyki są aż 
dwa niezależne obszary silnie zjonizowa-
nego gazu, a zatem najprawdopodobniej 
i dwie olbrzymie czarne dziury. Ale jedną 
z tych czarnych dziur spowijał pył. 

Astronomowie wy-
korzystali jednak tech-
nikę znaną jako Very 
Long Baseline Interfe-
rometry (VLBI), która 
wykorzystuje wspólną 
moc największych, 
oddalonych od siebie 
o tysiące kilometrów 
radioteleskopów. Ich 
sygnały są elektronicz-
nie sumowane. Daje 
to łączną zdolność roz-
dzielczą 50 razy więk-
szą niż w przypadku 
Kosmicznego Telesko-
pu Hubble’a. Obser-
wacje wykonane przy 
użyciu tzw. Europej-
skiej sieci VLBI (EVN 
— European VLBI Network), złożonej z an-
ten zlokalizowanych w różnych krajach 
Europy, Chin, Rosji i Ameryki Południowej, 
dowiodły, że to, co początkowo uważano 
za ukrytą w pyle drugą czarną dziurę, jest 
w rzeczywistości dwiema osobnymi. Za-
tem cały układ składa się z trzech, a nie 
dwóch supermasywnyh czarnych dziur. 
Było to dla naukowców sporym zaskocze-
niem. 

Według jednego z nich, Rogera Deane, 
dostrzeżenie szczegółów tak odległego 
układu było możliwe jedynie dzięki Euro-
pejskiej Sieci EVN. Warto w tym miejscu 
wspomnieć o polskim wkładzie w te ba-
dania. J1502 +1115 obserwowano na 
wysokiej częstotliwości radiowej 5 GHz 
z wykorzystaniem nowoczesnej techniki e-
-VLBI, 12 kwietnia 2011 roku, przez około 

1,5 godz. W obserwacjach uczestniczyły 
następujące radioteleskopy: Effelsberg 
(Niemcy), Jodrell Bank (Wielka Brytania), 
Hartebeesthoek (Republika Południowej 
Afryki), Sheshan (Chiny), Medicina (Wło-
chy), Onsala (Szwecja), Toruń (Polska), 
Yebes (Hiszpania) oraz interferometr ra-
diowy Phased-array Westerbork Synthesis 
Radio Telescope (WSRT) w Holandii.

Przed dokonaniem tego ciekawego 
odkrycia Deane i jego współpracownicy 
zbadali sześć podobnych galaktyk. Szuka-
li głównie obiektów z dwiema lub więcej 
czarnymi dziurami. Fakt, że jeden z nich 
znaleziono tak szybko, sugeruje, że mogą 
one być bardziej powszechne, niż wcze-
śniej sądzono. Do niedawna znano tylko 
cztery potrójne układy czarnych dziur, przy 
czym odległość przestrzenna w przypad-
ku dwóch najbliżej krążących wokół siebie 
składników wynosiła około 2,4 kilopar-
seka, czyli aż 2000 odległości od Ziemi 
do najbliższej gwiazdy, Proximy Centauri. 
Jednak najmniejsza odległość pomiędzy 
dwoma obiektami w nowo odkrytym ukła-
dzie J1502 +1115 jest znacznie mniejsza 
i wynosi tylko 140 parseków.

Choć Deane i jego koledzy oparli się 
w swych badaniach głównie na fenome-
nalnej rozdzielczości VLBI, dzięki której 
rozdzielenie dwóch przestrzennie zbliżo-
nych do siebie czarnych dziur było w ogóle 
możliwe, wykazali również, że ich obec-
ność może wynikać z bardziej wielkoska-
lowych cech. Na przykład ruch orbitalny 
czarnej dziury wpływa na obraz towarzy-
szących jej potężnych dżetów plazmy, 
skręcając je do bardziej spiralnego kształ-
tu. Dzięki temu takie układy wielokrotne 
będzie można prawdopodobnie wykrywać 
również za pomocą mniejszych telesko-
pów wyposażonych w odpowiednia instru-
menty obserwacyjne.

Odkrycie może nieść za sobą kilka waż-
nych konsekwencji dla nauki. Po pierw-

Dwie pobliskie czarne dziury generują skręcone spiralnie dżety plazmy, podczas gdy nieco dalej 
leżący trzeci składnik ma dżety mniej zakłócone przez dwa pozostałe, a zatem dużo prostsze. 
Źródło: NASA Goddard

Wewnętrzna para supermasywnych czarnych dziur układu potrój-
nego, widziana siecią European VLBI Network (EVN). Źródło: R.P. 
Deane et al.
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sze, rzuca całkiem nowe światło na ewolu-
cję galaktyk. Dwie lub trzy supermasywne 
czarne dziury w galaktyce są niezbitym 
dowodem na to, że jedna z galaktyk po-
łączyła się z drugą lub z dwiema innymi. 
Obserwując je i badając dokładniej astro-
nomowie mogą więc wyjaśnić, jak galak-
tyki przekształcają się i łączą, osiągając 
współczesne kształty i rozmiary. Po dru-
gie — pozwoli to lepiej zbadać zjawisko 
znane jako promieniowanie grawitacyjne. 
Ogólna teoria względności Einsteina prze-
widuje, że gdy jedna z dwóch lub trzech 
czarnych dziur w takim układzie porusza 
się z dużą prędkością ruchem spiralnym 
ku centrum mas, w przestrzeni zaczynają 
rozchodzić się będące od dawna obiek-
tem zainteresowania fizyki fale grawitacyj-
ne, czyli jak gdyby zmarszczki w tkaninie 
czasoprzestrzeni. Fale takie będą mogły 
zmierzyć radioteleskopy nowej generacji. 
Matt Jarvis z uniwersytetów w Oxfordzie 
i Western Cape uważa ponadto, że już 
planowany obecnie wielki interferometr 
SKA (Square Kilometer Array) pozwoli 
nam na znalezienie i zbadanie takich 
układów w najdrobniejszych szczegółach, 
dzięki czemu zrozumiemy, w jaki sposób 
na przestrzeni kosmicznych dziejów czar-
ne dziury kształtują same galaktyki.

M87 pochłonęła w przeszłości 
całą galaktykę!

Najnowsze obserwacje przeprowadzo-
ne teleskopem VLT (Very Large Telesco-
pe) ESO pokazują, że olbrzymia eliptyczna 
galaktyka M87 musiała w swej burzliwej 
przeszłości pochłonąć inną, całą galak-
tykę średniej wielkości. Miało to miejsce 
w ciągu ostatniego miliarda lat. Teraz, po 
raz pierwszy, astronomowie są w stanie 
prześledzić ruchy aż 300 jej świecących 
mgławic planetarnych. 

Ma to pomóc w znalezieniu wyraźnych 
dowodów na tę dawną kolizję, a także 
w wyjaśnieniu obserwowanej nadwyżki 
promieniowania w zakresie widzialnym, 
która miałaby wówczas pochodzić ze 
szczątków całkowicie zniszczonej „ofiary”.

Astronomowie przypuszczają, że ga-
laktyki rosną do dużych rozmiarów po-
przez „połykanie” mniejszych od siebie 
galaktyk. Jednak trudno znaleźć na to 
dowody — tak jak woda ze szklanki wlana 
do jeziora szybko i bez śladów się z nim 
łączy, tak i gwiazdy pochłanianej galak-
tyki bez trudu zlewają się z gwiazdami 
większej. Nie ma żadnego śladu po tej 
kosmicznej zbrodni.

Teraz może się to zmienić. Zespół 
naukowy kierowany przez Alessię Longo-
bardi z Max Planck Institute w Garching 
wykorzystał dość prostą sztuczkę obser-
wacyjną. Dzięki temu stało się oczywiste, 

że pobliska, wielka galaktyka eliptyczna 
M87 zlała się w przeszłości z mniejszą, 
spiralną towarzyszką. Być może to naj-
lepszy dowód, że wielkie struktury ciągle 
rosną, a obserwowane dziś galaktyki nie 
są wcale na ostatecznym etapie tego pro-
cesu.

M87 leży w centrum gromady Vir-
go. Jest to wielka kula złożona z gwiazd, 
o łącznej masie ponad biliona mas Słoń-
ca. Znajduje się jakieś 50 mln lat świetl-
nych stąd. Ma ona w sobie tak wiele 
gwiazd — często zresztą słabo świecących 
i zbyt licznych, by dało się je badać z osob-
na — naukowcy przyjrzeli się uważniej 
tamtejszym mgławicom planetarnym, czy-
li świecącym otoczkom starszych i umie-
rających gwiazd. Obiekty te świecą bardzo 
specyficznie w kilku typowych odcieniach, 
można je łatwo odróżnić od innych źródeł 
światła. Uważne obserwacje tych obiek-
tów przy pomocy spektrometru pozwa-
lają na zbadanie ich ruchów własnych. 
Ruchy te są innymi śladami po przebytej 
przez galaktykę fazie tzw. mergera. Na 
skutek działających podczas połykania 
nieco mniejszej galaktyki przez większą 
sił pływowych gwiazdy tej mniejszej uległy 
rozproszeniu na obszarze około sto razy 

większym od rozmiaru pierwotnej galak-
tyki. 

Zespół Longobardi przyjrzał się też 
uważniej rozkładowi światła w zewnętrz-
nych rejonach M87. Znaleziono dowody, 
że nadwyżka promieniowania w tym za-
kresie widma pochodzi z gwiazd tej ga-
laktyki, która została przez nią wciągnięta 
i rozszarpana. To jeszcze nie wszystko 
— zniszczona galaktyka wniosła do M87 
pewną ilość młodych, jasnych, bardziej 
błękitnych gwiazd, tak więc była ona 
prawdopodobnie galaktyką spiralną z ak-
tywnymi obszarami gwiazdotwórczymi.

Elżbieta Kuligowska

Astronomowie odnaleźli 
zaginione czarne dziury

Należący do NASA satelita NuSTAR 
(ang. Nuclear Spectroscopic Telescope 
Array) zaobserwował wysokoenergetycz-
ne promieniowanie rentgenowskie po-
chodzące z pięciu czarnych dziur, które 
dotychczas były zakryte przez pył i gaz.

Naukowcy z Uniwersytetu w Durham 
(Wielka Brytania) kierujący projektem su-
gerują, że być może miliony supermasyw-
nych czarnych dziur, których nie jesteśmy 

Wielka otoczka halo wokół gigantycznej galaktyki eliptycznej M87. Nadwyżka światła w prawej 
górnej części tego halo, podobnie jak i ruch mgławicy planetarnej w tej galaktyce, są ostatnimi 
oznakami, że M87 musiała jakiś czas temu zderzyć się z inną galaktyką o wielkości pośredniej. 
Na zdjęciu widać również wiele innych galaktyk gromady Virgo, której M87 jest największym 
członkiem. Dwie ciekawe galaktyki położone w prawym górnym rogu są znane jako „Oczy”.
Źródło: Chris Mihos (Case Western Reserve University)/ESO
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będzie praktycznie ludzi, ale także żad-
nych zakłóceń radiowych. 500-metrowy 
radioteleskop to bardzo czuły instrument, 
który potrzebuje niemal idealnej „ciszy 
radiowej”, by odbierać precyzyjnie sygna-
ły z dalekiego Kosmosu. Obszar ten jest 
też korzystny ze względu na gromadzenie 
się wód podziemnych, morze ma z kolei 
uchronić radioteleskop przed wpływami 
środowiskowymi i klimatycznymi.

FAST jest od lat z nadzieją wyczekiwa-
ny przez naukowców z Chin, którzy do tej 
pory musieli bazować na danych obserwa-
cyjnych pochodzących z drugiej ręki, m.in. 
ze Stanów Zjednoczonych. Wu Xiangping, 
dyrektor generalny Chińskiego Towarzy-
stwa Astronomicznego, twierdzi, że dzięki 
temu radioteleskopowi Chińczycy będą 
w stanie odebrać najsłabsze i najdalsze 
sygnały radiowe w historii, a więc badać 
Wszechświat w całkiem nowy sposób. Co 
ciekawsze — naukowiec wierzy, że antena 
będzie też mogła brać udział w poszuki-
waniu sygnałów radiowych wysyłanych 
przez obce cywilizacje.

Dla turystów jeszcze ciekawsze 
może być to, że projektanci wielkiego 
radioteleskopu przewidzieli możliwość 
jego zwiedzania i podziwiania. W pla-
nach jest platforma widokowa, którą 

inżynierowie budują obecnie na jednym 
ze wzgórz w otoczeniu anteny. Będzie to 
prawdopodobnie najlepsze miejsce, by 
docenić fragment tej nowej, 500-metrowej 
konstrukcji patrzącej we Wszechświat.

Elżbieta Kuligowska

Co zastąpi Kosmiczny 
Teleskop Hubble’a?

Grupa amerykańskich astronomów 
przedstawiła swoją wizję godnego następ-
cy Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, któ-
ry ma stać się największym kosmicznym 
instrumentem, jaki do tej pory powstał 
i został wyniesiony w przestrzeń kosmicz-
ną. Instrument ma kosztować 10 mld do-
larów. 

Proponowany instrument to High-
Definition Space Telescope (HDST), tele-
skop o średnicy zwierciadła 12 m. To pięć 
razy więcej niż rozmiar lustra Kosmicz-
nego Teleskopu Hubble’a (HST, 2,4 m) 
i prawie dwa razy więcej niż w przypadku 
Kosmicznego Teleskopu Jamesa Web-
ba (JWST ma 6,5 m, planowany start 
w 2018 r.). 

Rozmiar zwierciadła jest maksymal-
nym, jaki współcześnie może zostać wy-
niesiony w przestrzeń kosmiczną. 

w stanie zaobserwować, ukrywa się przed 
nami pod powłoką pyłu i gazu.

Astronomowie zaangażowani w pro-
jekt wskazali również dziewięciu kandy-
datów na ukryte supermasywne czarne 
dziury. Obiekty te są najprawdopodobniej 
bardzo aktywnymi centrami galaktyk, ale 
część tej aktywności nie została jeszcze 
zaobserwowana przez żaden instrument.

Odkrycia dokonano dzięki wykorzysta-
niu obserwacji wysokoenergetycznego 
promieniowania rentgenowskiego zebra-
nych przez satelitę NuSTAR. Wcześniej 
takie obserwacje nie były możliwe.

NuSTAR pracuje od 2012 r., prowa-
dząc obserwacje w zakresie od około 8 do 
80 keV. Pięć badanych obiektów okazało 
się znacznie jaśniejszych, niż dotychczas 
uważano.

George Lansbury, student, który pre-
zentował wyniki podczas ostatniego 
spotkania Królewskiego Towarzystwa 
Astronomicznego (ang. Royal Astrono-
mical Society), podkreślał, że od dawna 
naukowcy wiedzieli o czarnych dziurach, 
które są zasłonięte pyłem i gazem. Podej-
rzewali także, że istnieją obiekty, które się 
ukrywają. Ich odkrycie stało się możliwe 
dopiero dzięki obserwacjom w wyższych 
energiach (bardzo krótkie fale). Dodat-
kowo fakt, że odkryto pięć takich super-
masywnych czarnych dziur oraz kolejnych 
dziewięciu kandydatów pozwala na eks-
trapolację wyników. W ten sposób w ca-
łym Wszechświecie naukowcy spodziewa-
ją się znacznie więcej takich obiektów.

Alicja Wierzcholska

Trwa budowa nowego 
największego radioteleskopu 
na świecie

Konstruktorzy nowego chińskiego ra-
dioteleskopu mają za sobą ważny etap 
prac! Budowa instrumentu trwa od roku 
2011, jednak właśnie teraz ukończono 
rozmieszczanie jego głównych paneli kon-
strukcyjnych. Radioteleskop nosi nazwę 
FAST (Five-hundred-meter Aperture 
Spherical Telescope).

W ostatni czwartek technicy zaczęli 
instalację trójkątnych paneli. Zbudowana 
z nich czasza przyćmi rozmiarami wszyst-
kie istniejące anteny świata — będzie 
miała 500 m średnicy. Każdy trójkątny, 
równoboczny panel ma długość 11 m. 
Drugi obecnie na świecie z największych 
radioteleskopów, słynna antena z Arecibo 
(Puerto Rico) ma średnicę czaszy 305 m.

Radioteleskop będzie osadzony 
w dolinie położonej w depresji Karst, 
w chińskiej prowincji Guizhou. Zaletą tej 
lokalizacji jest duża odległość od miast 
i osad — w promieniu 5 km od anteny nie 

Schemat struktury szkieletowej radioteleskopu FAST. Źródło: Arxiv

Wizja HDST — proponowanego następny Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. 
Źródło: NASA/GSFC
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Naukowcy sugerują, że dzięki badaniu 
atmosfer planet pozasłonecznych HDST 
odpowie na pytanie, czy jesteśmy sami 
we Wszechświecie. Może też dostarczyć 
interesujących danych na temat ewolucji 
Wszechświata. Trudno jednak badaczom 
jest dziś ocenić, jak bardzo spektakular-
nych odkryć uda się dokonać, wykorzystu-
jąc HDST. 

W tym momencie nie wiadomo jednak, 
czy instrument powstanie. 

Kosmiczny Teleskop Hubble’a, który 
ostatnio świętował swoje ćwierćwiecze, 
nie otrzymuje już wsparcia serwisowego 
ze strony astronautów. W takim stanie 
ma pracować jeszcze przez kolejne pięć 
— sześć lat. 

Do tego czasu na orbicie ma się poja-
wić Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. 
Należy jednak pamiętać, że oba instru-
menty będą prowadzić obserwacje w róż-
nych zakresach widma promieniowania 
elektromagnetycznego. JWST będzie 
monitorować niebo w zakresie podczer-
wonym, a HST obserwuje w zakresie 
światła widzialnego.

Kiedy więc teleskop Hubble’a zakoń-
czy obserwacje, astronomowie nie będą 
otrzymywać spektakularnych zdjęć prze-
strzeni kosmicznej, jakich do tej pory 
dostarczał instrument. Dlatego astrono-
mowie, chcąc zapełnić tę lukę, zaprojek-
towali HDST. 

Podobnie jak w przypadku JWST, HDST 
po starcie ma przemieścić się do drugie-
go punktu Lagrange’a (L2), 1,5 mln km 
od Ziemi. Ale w odróżnienia od JWST, 
HDST będzie w stanie pracować w wyż-
szej temperaturze, co znacznie ograniczy 
koszty skomplikowanych systemów chło-
dzących. 

Według astronomów, NASA wraz 
z agencjami współpracującymi będzie 
starać się znaleźć fundusze na ten pro-
jekt. Całkowity koszt projektu, 10 mld do-
larów, może zostać zmniejszony kosztem 
rozmiaru zwierciadła. W takiej sytuacji in-
strument stałby się jednak znacznie mniej 
atrakcyjny dla naukowców. 

Alicja Wierzcholska

Pierścień z gazu i pyłu, 
gigantyczna pętla na niebie

Szeroki na 200 lat świetlnych pier-
ścień z gazu i pyłu oraz niezwykła pętla 
pokrywająca jedną trzecią nieba to dwa 
z ciekawych wyników, jakie astronomo-
wie ujrzeli na nowej mapie nieba wyko-
nanej przez satelitę Planck. Mike Peel 
i Paddy Leahy z Centrum Astrofizycznego 
w Jodrell Bank (JBCA) pokazali te zdjęcia 
na niedawnym brytyjskim Narodowym 
Spotkaniu Astronomicznym (NAM 2015) 
w Llandudno w Walii.

Pierścień wokół gwiazdy Lambda Orionis 
zarejestrowany przez satelitę Planck (ESA). 
Ten różowawy twór ma średnicę około 200 
lat świetlnych. Czerwony kolor na zdjęciu re-
prezentuje anomalną emisję w podczerwieni 
(AME), zielony –promieniowanie międzygwiaz-
dowej plazmy, a błękitny — emisję elektronów 
przyśpieszanych w polach magnetycznych.
Źródło: M. Peel/JCBA/Planck/ESA

Europejska Agencja Kosmiczna ESA 
umieściła na orbicie satelitę Planck 
w 2009 r. Celem misji było badanie re-
liktowego promieniowania pozostałego 
po Wielkim Wybuchu, tzw. mikrofalowego 
promieniowania tła. Mikrofale możemy 
dziś obserwować dzięki elektronom poru-
szającym się ruchem spiralnym w silnych 
polach magnetycznych Galaktyki, czyli 
tzw. promieniowaniu synchrotronowym. 
Pewien udział w tym procesie mają też 
zderzenia fotonów promieniowania tła 
z plazmą międzygwiazdową, a także ter-
malne wibracje międzygwiazdowych zia-
ren pyłu. Istnieje też anomalna składowa 
emisji mikrofalowej (AME), która może 
pochodzić z ziarenek pyłu obdarzonych 
spinem.

Względne natężenia cząstek genero-
wanych na skutek powyższych procesów 
zależą od częstotliwości fali obserwowa-
nej. Można je „rozdzielić” przy pomocy 

jednoczesnych obserwacji prowadzonych 
za pomocą działającego na kilku kana-
łach częstotliwości Plancka, a także sate-
lity NASA WMAP oraz kilku większych ra-
dioteleskopów naziemnych. Dzięki takim 
kompleksowym obserwacjom można było 
stworzyć mapę dla każdego z tych kom-
ponentów galaktycznego promieniowania 
mikrofalowego z osobna.

Nowa mapa pokazuje obszar zajmu-
jący dużą część naszego nieba. Widać 
na nim intensywną emisję AME. Proces 
ten, odkryty całkiem niedawno, bo zaled-
wie w 1997 r., może generować znaczną 
część mikrofalowej emisji galaktycznej 
na falach centymetrowych. Emisja AME 
jest szczególnie silna w szerokim na 
200 lat świetlnych pierścieniu pyłowo-
-gazowym otaczającym mgławicę Lambda 
Orionis — czyli dobrze znaną nam „gło-
wę” gwiazdozbioru Oriona. Po raz pierw-
szy mogliśmy ujrzeć tę głowę dosłownie 
i w przenośni w całkiem nowym świetle!

Na mapie widać też pętle i spirale pro-
mieniowania synchrotronowego, w któ-
rych naładowane cząstki poruszają się 
pod wpływem silnych pól magnetycznych, 
w tym ogromną pętlę o nazwie Loop 1, 
która została odkryta już 50 lat temu. 
Co ciekawe, astronomowie nie są pewni 
co do jej rzeczywistej odległości od nas. 
Może ona wynosić zarówno 400, jak 
i 25 000 lat świetlnych, i choć sama pę-
tla zajmuje około jedną trzecią nieba, nie 
jest możliwe dokładne oszacowanie jej 
wielkości!

Elżbieta Kuligowska

Zagadka zimnej pustki 
w Kosmosie

W roku 2004 astronomowie badają-
cy mapę pozostałości po Wielkim Wybu-
chu — kosmicznego promieniowania tła 
(CMB) odkryli Chłodną Plamę, czyli wiel-

Chłodna Plama znajduje się w gwiazdozbiorze Erydana, na południowej półkuli nieba. Na wstaw-
ce widać całe otoczenie tej kosmicznej anomalii — mapa została wykonana przez zespół Sza-
pudiego przy użyciu danych z PS1 i WISE oraz obserwacji rozkładu temperatury CMB (satelita 
Planck). Rozmiar kątowy odpowiadającej Chłodnej Plamie gigantycznej pustki kosmicznej to 
około 30°. Jej położenie zaznaczone jest białymi okręgami. Źródło: ESA Planck Collaboration
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ki — a nawet dużo większy, niż kiedykol-
wiek się spodziewano — obszar bardzo 
niskiej temperatury na naszym ziemskim 
niebie. Wprawdzie teorie fizyczne zwią-
zane z Wielkim Wybuchem przewidywały 
już dawniej fluktuacje temperatury CMB 
w bardzo wczesnym Wszechświecie, jed-
nak zimny obszar aż tak duży był dla na-
ukowców sporym zaskoczeniem.

Obecnie zespół astronomów pod kie-
rownictwem Istvána Szapudiego z Insti-
tute for Astronomy (Uniwersytet Hawajski, 
Manoa) być może zaczyna znajdywać wia-
rygodne wyjaśnienie owej zagadki.

Jeżeli Chłodna Plama pochodzi jesz-
cze z czasów Wielkiego Wybuchu, powin-
na być rzadko spotykaną oznaką tego, że 
pewnych rzeczy nasze standardowe teorie 
i modele nie potrafią jeszcze wyjaśnić. Je-
śli jednak przyczyną jej zaobserwowania 
jest istnienie jakiejś nieznanej dotąd ko-
smicznej struktury położonej pomiędzy 
nami a płaszczyzną mikrofalowego pro-
mieniowania tła, może to oznaczać, że 
gdzieś tam w Kosmosie znajduje się na-
prawdę wielkoskalowy, masywny obiekt.

Dzięki analizie danych z Pan-STARRS1 
(PS1) na Hawajach, teleskopu znajdują-
cego się w Maui, oraz danych z przeglą-
du Wide Field Survey Explorer (satelita 
WISE) astronomowie odkryli wielką pust-
kę w Kosmosie — region liczący sobie aż 
1,8 mld lat świetlnych, w którym gęstość 
galaktyk jest znacznie niższa niż w pozo-
stałych częściach Wszechświata. Pustkę 
tę można było wykryć dzięki połączeniu 
obserwacji optycznych z PS1 i obserwacji 
w podczerwieni (WISE). Takie połączenie 
pozwala oszacować odległości i położenia 
wielu galaktyk w danym rejonie nieba.

W podobnych, nieco wcześniejszych 
badaniach przeanalizowano znacz-
nie mniejszy obszar nieba w kierunku 
na Chłodną Plamę. Wynikało z nich jedy-
nie tyle, że w obszarze tym nie ma żadnej 
dużej, odległej struktury. Paradoksalnie 
jednak, zidentyfikowanie pobliskiej, wiel-
kiej struktury tego typu było znacznie 
trudniejsze, bowiem w takim przypadku 
konieczne staje się wykonanie bardzo 
dokładnej mapy dużo większego wycin-
ka nieba. Zatem dla badań tego rodzaju 
krokiem milowym było tak naprawdę wy-
konanie mapy 3-D na bazie danych z PS1 
i WISE przez Andrása Kovácsa z Uniwersy-
tetu w Budapeszcie. Okazało się ostatecz-
nie, że faktycznie istnieje „superpustka” 
i że jest ona od nas odległa o około 3 mld 
lat świetlnych, czyli stosunkowo niewiele 
jak na typowe odległości kosmologiczne.

Wyobraźmy sobie teraz, że istnieje 
ogromny, pusty obszar z bardzo małą gę-
stością materii pomiędzy nami, obserwa-
torami na Ziemi a tłem CMB. Taki obszar 
jest niczym wzgórze. Gdy trafia do niego 

światło, jest zmuszone się po nim wspi-
nać. Gdyby więc Wszechświat nigdy nie 
doświadczył przyśpieszenia swej ekspan-
sji, taka pustka nie podlegałaby żadnej 
szczególnej ewolucji i wówczas światło 
mogłoby spokojnie zejść ze „wzgórza” 
i z powrotem odzyskać energię potencjal-
ną, jaką spożytkowało na wspinanie się 
na nie. Ponieważ przyśpieszenie tempa 
rozszerzania się Kosmosu miało miejsce, 
górka taka jest silnie rozciągnięta dla po-
dróżującego po niej światła. W czasie, gdy 
promień światła powinien już schodzić 
po zboczu, stało się ono znacznie bar-
dziej płaskie, a zatem światło nie może 
odzyskać swojej pierwotnej energii. Za-
tem opuszcza pustkę z mniejszą energią, 
a więc promieniuje na dłuższych falach, 
co odpowiada właśnie obserwowanej 
przez astronomów znacznie niższej tem-
peraturze takiego obszaru.

Przejście światłu (nawet światłu!) przez 
pustkę może zająć dosłownie miliony lat. 
Dzięki temu opisany powyżej efekt, znany 
szerzej jako efekt ISW (Integrated Sachs-
-Wolfe), sugeruje być może pierwsze wia-
rygodne wyjaśnienie jednej z najbardziej 
ciekawych anomalii w obserwowanym 
rozkładzie CMB, który możemy dziś ana-
lizować dzięki obserwacjom wykonanym 
przez satelity WMAP i Planck. Choć ist-
nienie „superpustki” i jej mierzalny wpływ 
na tło CMB nie do końca jeszcze tłumaczą 
zaobserwowanie Chłodnej Plamy, wydaje 
się wysoce nieprawdopodobne, by wystę-
powanie w tej samej lokalizacji na niebie 
owej pustki jak i samej plamy było wyłącz-
nie dziełem przypadku.

Naukowcy planują teraz rozszerzyć te 
badania na obszar innej dużej kosmicznej 
pustki, zlokalizowanej w gwiazdozbiorze 
Smoka.

Elżbieta Kuligowska

V404 Cygni budzi się  
po 26 latach

Satelita Integral, należący do Euro-
pejskiej Agencji Kosmicznej, po koniec 
czerwca obserwował przez ponad tydzień 
wyjątkowy rozbłysk z czar-
nej dziury, która pożera 
materię pochodzącą ze 
swojego towarzysza. Ob-
serwacje prowadzono 
w zakresie rentgenow-
skim i promieniowania 
gamma wysokich energii.

15 czerwca 2015 r., 
bardzo dobry znajomy 
astronomów zajmujących 
się promieniowaniem 
rentgenowskim i gamma 
powrócił na scenę: V404 
Cygni, układ podwójny 

Wizja artystyczna układu podwójnego czarnej dziury i gwiazdy 
towarzysza. Źródło: ESA/ATG medialab

składający z czarnej dziury i gwiazdy to-
warzysza, silnie pojaśniał na niebie. Układ 
znajduje się w naszej Galaktyce w odle-
głości około 8000 lat świetlnych w kierun-
ku gwiazdozbioru Łabędzia.

W tego typu układach podwójnych, 
materia z gwiazdy towarzysza jest wyrywa-
na i ściągana w kierunku czarnej dziury. 
Zanim jednak materia ostatecznie spad-
nie na czarną dziurę, tworzy wokół niej 
wirujący dysk, w którym wytraca swój mo-
ment pędu. W dysku i wokół niego panuje 
bardzo wysoka temperatura, co powodu-
je, że jasno świeci w zakresie optycznym, 
ultrafioletowym i rentgenowskim.

Pierwsze sygnały o wznowionej ak-
tywności V404 Cygni zostały odebrane 
przez instrument Burst Alert Telescope 
zamontowany na pokładzie satelity Swift 
[8], który zarejestrował nagłe pojaśnienie 
w zakresie promieniowania gamma. Na-
stępnie instrument MAXI (ang. Monitor of 
All-sky X-ray Image), część Japońskiego 
Modułu Eksperymentalnego [9] zamon-
towanego na Międzynarodowej Stacji Ko-
smicznej, zarejestrował rozbłysk rentge-
nowski w tym obszarze na niebie.

Rejestracja sygnałów przez te dwa 
instrumenty zapoczątkowała ogromną 
kampanię obserwacyjną, włączając w to 
teleskopy naziemne i kosmiczne, która 
miała na celu monitorowanie V404 Cygni 
na wielu częstotliwościach widma elektro-
magnetycznego. W tę kampanię włączył 
się również satelita Integral, który rozpo-
czął obserwacje tego obiektu 17 czerwca.

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.

Układ V404 Cygni był spokojny od 
1989 r., kiedy to go obserwowano przez 
japońskiego satelitę rentgenowskiego 
Ginga i instrumenty do rejestrowania pro-

W skrócie www.urania.edu.pl
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mieniowania wysokoenergetycznego za-
montowane na pokładzie stacji kosmicz-
nej Mir.

Naukowcy na całym świecie są pod-
ekscytowani tym rozbłyskiem. Wielu z nich 
podczas ostatniego rozbłysku V404 Cygni 
nie było jeszcze zawodowymi astronoma-
mi. Nie było wówczas też tak rozbudowa-
nej infrastruktury obserwatoriów, którymi 
dziś dysponują. Bogactwo instrumentów 
pozwoli na bardzo dokładne zbadanie 
obiektu oraz jego nietypowego zachowa-
nia i w konsekwencji rzuci nowe światło 
na wiele zagadek dotyczących układów 
podwójnych z czarną dziurą.

Hubert Siejkowski

Zdjęcia nieba wykonane przez satelitę Integral przed (po lewej) i w trakcie (po prawej) rozbłysku V404 Cygni. 
Źródło: ESA/Integral/IBIS/ISDC

W skrócieorion.pta.edu.pl

Powierzchnia 
Plutona niczym 
skóra węża

We wrześniu 2015 r. 
sonda New Horizons 
wznowiła transmisję 
danych i sukcesywnie 
przesyła na Ziemię ko-
lejne zdjęcia wykonane 
w trakcie przelotu w po-
bliżu Plutona, który na-
stąpił 14 lipca 2015 r. 

Jedno z zaprezen-
towanych przez NASA 
zdjęć ukazuje bardzo 

bogatą kolorystycznie powierzchnię Pluto-
na. Nie wszystkie kolory są jednak natu-
ralne, nieco je uwypuklono, a dodatkowo 
wykorzystano dane z zakresu podczerwo-
nego. Zdjęcie pokazuje, że budowa i hi-
storia geologiczna tej planety karłowatej 
jest bardzo złożona, podobnie jak zapew-
ne historia jej klimatu. Gdy się przyjrzy-
my wspomnianej fotografii, można mieć 
skojarzenia, że ten fragment powierzchni 
Plutona jest podobny do skóry węża albo 
do kory drzewa.

Oprócz zdjęć dotarły też dane na temat 
lodu metanowego na części powierzchni 
Plutona, na podstawie których sporządzo-
no mapę. Okazuje się, że poszczególne 
obszary na powierzchni mają inną zawar-
tość metanu. Na przykład jest go dużo 
na Sputnik Planum, a na obszarze o nie-
formalnej nazwie Cthulhu Regio nie ma 
go praktycznie wcale (z wyjątkiem kilku 
odizolowanych skarp i obrzeży kraterów). 
Metanu brakuje też w górach położonych 
obok Sputnik Planum.

Krzysztof Czart

Zdjęcie Plutona w sztucznych barwach wyko-
nane przez sondę New Horizons 14.07.2015 
i przesłane na Ziemię 19 września. Ukształto-
wanie terenu przypomina nieco widok skóry 
węża. Obszar nazwano nieformalnie Tartarus 
Dorsa. Zdjęcie pokazuje fragment o długości 
ponad 500 km i ma rozdzielczość 1,3 km. 
Jest to złożenie zdjęć z kamery Ralph/Mul-
tispectral Visual Imaging Camera (MVIC).  
Źródło: NASA/JHUAPL/SWRI

Widok Merkurego uzyskany w 2008 r. przez 
sondę MESSENGER. Źródło: NASA/Johns Hop-
kins University Applied Physics Laboratory/
Carnegie Institution of Washington/DLR

Jowisz odpowiedzialny 
za skomplikowany ruch 
Merkurego?

Pomiary ruchu Merkurego z sondy znaj-
dującej się na orbicie wokół tej planety ujaw-
niły nowe dane dotyczące budowy tego naj-
bliższego Słońcu globu oraz jego interakcji 
z innymi planetami. Merkury nie obraca się 
wokół własnej osi płynnie, lecz doświadcza 
regularnych fluktuacji w prędkości obrotu 
w cyklu powtarzającym się co 88 dni, czyli 
w ciągu jednego roku merkuriańskiego. Te 
oscylacje (lub libracje) są spowodowane 

interakcjami planety ze Słońcem. Przycią-
ganie grawitacyjne Słońca przyspiesza lub 
zwalnia tempo obrotu Merkurego w zależ-
ności od tego, gdzie planeta znajduje się na 
swojej eliptycznej orbicie.

Wyniki obejmują nowe pomiary ruchu 
Merkurego wykonane przez sondę MES-
SENGER, która znajdowała się na orbicie 
wokół Merkurego przez ponad 4 lata, za-
nim nie wyczerpała zapasów paliwa i ude-
rzyła w powierzchnię planety w kwietniu 
2015 r. Naukowcy mierzyli wcześniej libra-
cje Merkurego, jednak nowe pomiary są 
pierwszymi wykonanymi z orbity.

Pomiary wskazują, że Merkury obraca 
się wokół własnej osi około 9 s szybciej, niż 
wcześniej uważano. Wcześniejsze pomia-
ry wskazywały, że wykonuje on trzy obroty 
wokół własnej osi w trakcie dwóch obrotów 
wokół Słońca, co wskazywało, że gwiazda 
wpływa na jego obrót. Zachowanie Merku-
rego okazuje się jednak bardziej złożone. 
Naukowcy uważają, że różnica w prędkości 
obrotowej może być spowodowana oddzia-
ływaniem grawitacyjnym Jowisza zmieniają-
cym odległość Merkurego od Słońca, a tym 
samym wpływ Słońca na prędkość 
obrotową planety. Autorzy nowych 
badań sugerują, że Jowisz, który 
obiega Słońce raz na 12 lat, nakła-
da na Merkurego 12-letnią librację, 
która dołącza do libracji trwających 
88 dni. Ta długoterminowa libracja 
może powodować delikatny wzrost 
prędkości obserwowany w okresie 
badań, a następnie spowolnienie 
prędkości obrotu Merkurego.

Dodatkowo najnowsze pomiary 
potwierdzają, że libracja Merkurego 
jest dwukrotnie większa niż oczeki-
wana w przypadku, gdyby planeta 
była w całości ciałem stałym. Potwierdza to 
hipotezę, że Merkury posiada ciekłą war-
stwę w zewnętrznej części jądra. Powoduje 
ona, że jądro i części zewnętrzne nie są aż 
tak ściśle ze sobą powiązane i dlatego pla-
neta może wykazywać większą amplitudę 
libracji.

Radosław Kosarzycki



44 Urania 5/2015

Szkoła astropejzażu (7)

Zaświetlenie kadru 
przez światła aut

Światła przejeżdżających samocho-
dów można wykorzystać w sposób 
bardzo kreatywny. Ich obecność, w po-
staci jasnych smug, potrafi bardzo oży-

Najczęstsze błędy  
w fotografii ruchu gwiazd  
(startrails) cd.
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. 

wić kadr. Oczywiście gdy się do tego 
przygotujemy i odpowiednio to zapla-
nujemy. Niestety, to co może dodać 
kolorytu naszemu ujęciu, może je też 
całkowicie zniszczyć. Zbyt duża ilość 
światła może zupełnie prześwietlić dół 

kadru. Jednak najgorsze, co może nas 
spotkać, to samochód świecący pro-
sto w obiektyw. W takim przypadku 
istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że ta klatka będzie się nadawała tylko 
do usunięcia. Nawet jeśli zdjęcie nie 
będzie całkiem prześwietlone, to mamy 
dużą szansę na gigantyczną flarę i spa-
dek kontrastu.

Za długie przerwy 
między zdjęciami

To typowy błąd początkującego 
astrofotografa. Gdy robimy coś pierw-
szy raz, brak nam doświadczenia, a co 
za tym idzie, pewności siebie. Wtedy 
wszystko sprawdzamy po kilka razy. 
Po każdym ujęciu przyglądamy się 
efektom na wyświetlaczu, czasem coś 
zmieniając. Zapominamy, że każdą 
chwilę naszego sprawdzania zobaczy-
my później, po złożeniu wszystkich 
zdjęć, w postaci przerw w śladach 
gwiazd. Im dłuższa ogniskowa, któ-
rą robiliśmy zdjęcia, tym bardziej za-
uważalne będą przerwy. Powinniśmy 
unikać odstępów pomiędzy kolejnymi 
zdjęciami dłuższych niż 1 sekunda. 
Wtedy efekt końcowy będzie najlepszy.

Bateria w aparacie i w wężyku 
z interwałometrem

Pisałem już o tym poprzednio,  
jednak warto to powtarzać jak man-
trę. Sprawdźmy poziom naładowania 
baterii przed wyjściem z domu. I to 
nie tylko baterii do aparatu, ale także 
do osprzętu, jeśli taki posiadamy. Mam 
tu głównie na myśli wężyk z interwało-
metrem zasilany „cienkimi” paluszka-
mi. Nawet jeśli baterie wydają się być 
pełne, zabierzmy zapasowe. To co jest 
pozornie jest pełną baterią w ciepłym 
pomieszczeniu, może się okazać prak-
tycznie rozładowanym akumulatorem 
w niższej temperaturze w terenie.

Piotr Potępa
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Ciekawe strony internetowe…

Nasza niestabilna  
atmosfera…
Co jakiś czas piszę w tej rubryce o krótkich filmach do-
stępnych w sieci — nie chodzi wtedy o prezentację rozbu-
dowanych stron z licznymi odsyłaczami zachęcającymi do 
dalszej eksploracji, ale raczej o skupienie się na konkretnych 
obrazach czy zjawiskach, które ilustrują.

Dziś zapraszam do odwiedzenia adresu https://vimeo.
com/133202655 — znajdziemy tutaj krótki, pięciominuto-
wy film dotyczący przede wszystkim ekstremalnych zjawisk 
w atmosferze Ziemi, ale też zórz polarnych czy pięknych 
widoków nocnego nieba. Dla astronoma ziemska atmosfera 
jest czymś, co utrudnia, a niekiedy uniemożliwia prowa-
dzenie obserwacji. Stąd staranny wybór miejsc, w których 
buduje się obserwatoria astronomiczne czy wysyłanie 
aparatury wysoko ponad atmosferę na orbitę wokółziemską. 
Dziś jednak proponuję popatrzeć na wspaniałe zjawiska 
meteorologiczne całkowicie uniemożliwiające obserwacje 
astronomiczne, ale fascynujące swoją skalą i potęgą. Ską-
dinąd wiemy, że nie ograniczają się one tylko do Ziemi, 
ale możemy je obserwować w znacznie większej skali, np. 
w atmosferach Jowisza, Saturna czy nawet w atmosferze tak 
odległego i zimnego obiektu jak Neptun.

Autorem filmu jest amerykański pasjonat, policjant ze 
stanu Kalifornia, Jeff  Boyce. Aby zebrać i skompilować 
potrzebny materiał, przewędrował kilkanaście stanów USA 
(Kalifornia, Arizona, Newada, Utah, Nowy Meksyk, Teksas, 
Oklahoma, Kansas, Colorado, Wyoming, Nebraska, Północ-
na Dakota, Południowa Dakota, Iowa, Minnesota), aż dotarł 
do Manitoby w Kanadzie — tam zobaczył po raz pierwszy 
w życiu zorzę polarną. Ciekawy jest też opis strony tech-
nicznej całego przedsięwzięcia — chodzi nie tylko o sprzęt 
i opracowywanie zdjęć, ale również o logistykę, w tym spo-
sób wyboru miejsc obserwacji. Nawet tak pozornie drobny 
szczegół, jak zasilanie laptopa z sieci elektrycznej samo-
chodu, tak aby prowadzić automatyczną obróbkę materiału 
fotograficznego w czasie wielogodzinnych przejazdów.

Wydaje się, że to nie koniec przygód Jeffa Boyce 
z fotografią — przewiduje możliwie szybki powrót do uzu-
pełnienia swojej, liczącej już około 70 tys. zdjęć kolekcji.

Roman Schreiber
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Kanadyjski zespół 
wygrał zawody łazików 
marsjańskich

5 i 6 września w Podzamczu koło Chęcin odbyły się 
Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich (ERC 2015). 
Zwycięzcą został zespół z Kanady. Miejsce drugie zajęła 
polska ekipa z Politechniki Białostockiej, a trzecie — 
kolejny zespół kanadyjski. Międzynarodowe zawody 
European Rover Challenge zostały zorganizowane 
w naszym kraju już po raz 
drugi. W tegorocznym 
konkursie wzięło udział 26 
drużyn z całego świata, 
w tym 13 z Polski. Zawodom 
towarzyszyła impreza 
popularnonaukowa, która 
gromadziła kilka tysięcy 
odwiedzających. (kc)

Na zdjęciach:  
1. Teren, w jakim musiały 
sobie radzić studenckie łaziki 
marsjańskie.
2. Łazik marsjański „Magma” 
niesie „Uranię”… 3. do rąk 
Harrisona Schmitta (na 
dole po lewej), uczestnika 
misji Apollo 17, ostatniego 
człowieka, który chodził 
po Księżycu.
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Podstawy nauki o meteorach

Meteory pojawiają się na nie-
bie w chwili, gdy niewiel-
ka cząstka drobnej materii 
międzyplanetarnej wchodzi 

do atmosfery z dużą prędkością, ulega-
jąc ablacji. Ablacja, najprościej mówiąc, 
polega na usuwaniu materii, z jakiej zło-
żony jest ów wpadający do atmosfery 
obiekt, pod wpływem wysokiej tempe-
ratury wytworzonej w poduszce sprężo-
nego powietrza przy czole meteoroidu. 
Potocznie mówi się tu o spalaniu, jednak 
ze spalaniem nie ma to nic wspólnego. 
Świetlisty ślad na niebie zwany jest me-
teorem a przez ludzi niezwiązanych ze 
światem astronomii — spadającą gwiaz-
dą. Samo słowo meteor pochodzi z ję-
zyka greckiego i oznacza coś, co znaj-
duje się w powietrzu (w specjalistycznej 
literaturze z innych dziedzin nauki moż-
na spotkać inne „meteory” nie mające 
z tymi kosmicznymi nic wspólnego). 
Cząstki materii znajdujące się w prze-
strzeni kosmicznej, wywołujące zjawisko 
meteoru, zwane są meteoroidami, nato-
miast te, które były odpowiednio duże 
i wytrzymałe, aby przetrwać ablację, 
spadają na powierzchnię Ziemi i nazy-
wane są meteorytami. Cząsteczki pyłu, 
które są mniejsze od pewnej granicznej 
wielkości, nie ulegają ablacji. Wchodzą 
one w atmosferę i są przez nią delikat-
nie hamowane. Powoli opadają na po-
wierzchnię planety jako mikrometeoryty.

Meteoroidy wchodzą w ziemską at-
mosferę z prędkością w zakresie od 11 
do 72 km/s. Inaczej mówiąc — od 40000 
do 260000 km/h. Przy tak wielkiej prędko-
ści dochodzi do licznych kolizji pomiędzy 
materią meteoroidu i cząsteczkami po-
wietrza. Skutkiem tego jest wzbudzenie 
atomów a następnie emitowanie przez 
nie fotonów, co obserwujemy jako świe-
cenie meteoru. Jonizacja materii mete-
oroidu w niewielkim stopniu zachodzi już 
na dalekich krańcach atmosfery ziem-

skiej, jednakże dopiero po pewnym czasie ilość kolizji staje 
się wystarczająca do wywołania świecenia widocznego dla 
obserwatora. Większość dostrzeganych z Ziemi meteorów 
staje się widoczna na wysokości poniżej 110 km. Detekcja 
zjonizowanych śladów metodami radarowymi pozwala zaob-
serwować meteory już na wysokości 140 km. W większości 
przypadków widoczna trajektoria kończy się na wysokości 
powyżej 80 km. Można zauważyć, że przeciętny meteor jest 
widoczny z odległości co najmniej 100 km. 

Niniejszy tekst powstał w oparciu o wydany przez International Meteor Organization w 2008 r. „Hand-
book for Meteor Observers”, podręcznik dość aktualnie i przystępnie wprowadzający w świat współ-
czesnej nauki o meteorach. Poniżej przedstawiam pierwszą część publikacji, będącą opisem podsta-
wowych pojęć i praw rządzących światem tych ulotnych zjawisk.

UWAGA: Meteor, dla którego jasność przekracza –4 
magnitudo, nazywamy bolidem. W polskim nazewnic-
twie przyjęło się używać tylko nazwy bolid, w artyku-
łach pisanych po angielsku spotyka się częściej słowo 
fireball, natomiast słowo bolide używane jest raczej do 
opisu bardzo dużych zjawisk kończących się rozbłyska-
mi czy też efektami dźwiękowymi.

Różne formy interakcji materii meteoroidowej z atmosferą. Na osi pionowej zaznaczono wyso-
kość nad powierzchnią Ziemi, natomiast na osi poziomej masę w skali logarytmicznej
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Wysokość początkowa mete-
orów (wysokość, na której mete-
or zaczyna świecić) jest zależna 
w zauważalny sposób od ich pręd-
kości początkowej. Dla obiektów 
wolnych wchodzących do atmosfe-
ry z prędkością poniżej 25 km/s jest 
to zazwyczaj około 80 do 95 km. 
Dla bardzo szybkich, kometarnych 
meteoroidów pędzących z prędko-
ścią 72 km/s, nie jest niczym nie-
zwykłym wysokość początkowa 
około 130 km.

Nauce są znane bardzo szyb-
kie meteory i bolidy z wysokością 
początkową znacznie powyżej 
140 km (przykładowo 168 km dla 
bolidu Myszyniec zarejestrowane-
go przez PFN), a dla rekordowych 
bolidów z roju Leonidów odnotowa-
no wysokość nawet 200 km. Jeśli 
chodzi o wysokość końcową, to tu 
zależność jest trudniej zauważal-
na. Dzieje się tak dlatego, iż w grę 
wchodzi szereg rozmaitych parametrów, takich jak podat-
ność materiału na ablację, wytrzymałość ciała, kąt wejścia 
do atmosfery itp. Można jednak powiedzieć, że meteoroidy 
wolniejsze mają większą szansę, aby dotrzeć w nieco gęst-
sze, niższe warstwy atmosfery. Szczególną uwagę warto 
zwrócić na sytuację, w której masywny meteoroid o dużej 
gęstości wchodzi do atmosfery z prędkością rzędu kilkuna-
stu kilometrów na sekundę. W takim wypadku fragmenty 
meteoroidu osiągają wysokości rzędu 30–40 km, a przy od-
powiednio dużej masie przestają świecić na wysokościach 
nawet poniżej 20 km. Prawdopodobieństwo upadku mete-
orytu przy tego typu zjawiskach jest znaczne.

Ci, którzy widzieli w życiu choć kilka meteorów, wiedzą, 
że zjawiska te nigdy nie wyglądają tak samo. Meteory róż-
nią się wyraźnie prędkością na sferze niebieskiej, różnią się 
też jasnościami. 

Meteor o jasności porównywalnej z gwiazdami widocz-
nymi gołym okiem jest wywoływany przez obiekt o wielkości 
od kilku milimetrów do centymetra. Jasność ta zależy nie 
tylko od rozmiaru samego meteoroidu, ale też w bardzo du-
żym stopniu od prędkości początkowej obiektu.

Podczas przelotu meteoru bywają widoczne różnego ro-
dzaju dodatkowe efekty. Niektóre spadające gwiazdy wy-
kazują rozbłyski, zazwyczaj w części końcowej, ale nie jest 
to regułą. Czasami można zaobserwować widoczne przez 
dłuższy czas ślady, często też możemy dostrzec rozpad 
obiektu na fragmenty.

Sporą populację stanowią meteory tak niewielkich roz-
miarów, które wywołują zbyt słabe świecenie, aby mogły 
być dostrzeżone gołym okiem. Nazywamy je meteorami 
teleskopowymi, które dostrzegalne są przez lornetki lub 
szerokokątne refraktory i bez problemu rejestrowane też 
metodami radiowymi.

Wiedząc mniej więcej, czym są meteory, mo-
żemy zająć się pochodzeniem meteoroidów. 
Zgodnie z prawami mechaniki nieba każde 
ciało niebieskie należące do Układu Słonecz-

nego porusza się w polu grawitacyjnym naszej Gwiazdy 
Dziennej po orbicie eliptycznej bądź też hiperbolicznej. 

Obiekty poruszające się po orbitach otwartych, takich jak 
hiperbole, mogą nieskończenie oddalać się od Słońca, 
opuszczając granice Układu Słonecznego. Aby opuścić 
Układ Słoneczny, ciało musi mieć odpowiednio dużą pręd-
kość. W okolicach Ziemi, która okrąża Słońce z prędkością 
zbliżoną do 30 km/s, prędkość ucieczki z Układu Słonecz-
nego to około 42 km/s. Określenie przynależności meteoro-
idu do Układu Słonecznego z punktu widzenia ziemskiego 
obserwatora polega na sprawdzeniu, czy prędkość helio-
centryczna dla takiego ciała w odległości 1 AU jest większa 
czy też mniejsza od 42 km/s. Współczesne precyzyjne dane 
pozwalają stwierdzić, że ilość orbit, dla których prędkość ta 
jest większa, nie przekracza jednego procenta.

Prędkości heliocentryczne nie są oczywiście tożsame 
z obserwowanymi w atmosferze prędkościami meteoro-
idów. Przykładowo wyobraźmy sobie meteoroid okrąża-
jący Słońce, nadlatujący z graniczną prędkością 42 km/s, 
nadlatujący w kierunku dokładnie przeciwnym do kierunku 
ruchu naszej planety. Obserwowana prędkość będzie więc 
sumą prędkości orbitalnej meteoroidu i prędkości orbitalnej 
naszej planety: 42 + 30 = 72 km/s. Odwrotna sytuacja za-
chodzi w przypadku, gdy meteoroid i Ziemia poruszają się 
po równoległych orbitach z nieomal tą samą prędkością. 
W takim wypadku meteoroid pod wpływem pola grawitacyj-
nego naszej planety wejdzie w końcu do atmosfery, osiąga-
jąc prędkość 11,2 km/s (czyli drugą prędkość kosmiczną). 
Jest to minimalna prędkość wejścia meteoroidu do atmo- 
sfery. Oczywiście grawitacja ziemska działa też w pierw-
szym opisanym przypadku, dla ciała nadlatującego ruchem 
wstecznym. Korygując odpowiednio wyznaczoną wcześniej 
prędkość maksymalną, uzyskujemy 72,9 km/s jako górną 
granicę obserwowanej prędkości początkowej.

Studiując tematykę meteorową, dość często spotyka się 
pojęcie prędkości geocentrycznej. Przyznam, że nawet dla 
osób zajmujących się tematem od wielu lat różnice między 
prędkością geocentryczną a obserwowaną wydają się być 
niezbyt duże. Prędkość obserwowana — oznaczana literą 
V∞ — to prędkość uzyskiwana wprost z obserwacji, zawie-
rająca wpływ ziemskiej grawitacji, a co więcej, również nie-
wielki wektor wynikający z ruchu obrotowego Ziemi (zwykle 

Sytuacja podczas spotkania Ziemi i meteoroidu poruszającego się w kierunku przeciwnym z prędko-
ścią bliską prędkości ucieczki z Układu Słonecznego. Meteoroid wchodzący do atmosfery w takich 
warunkach jest obserwowany jako zjawisko o prędkości 72 km/s
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rzędu dziesiątych części kilometra 
na sekundę). Minimalna prędkość 
obserwowana to 11,2 km/s, mak-
symalna to 72,9 km/s. Prędkość 
geocentryczna oznaczana jako Vg 
jest pozbawiona wpływu grawita-
cji i ruchu obrotowego. Górny limit 
prędkości geocentrycznej nie róż-
ni się znacząco od górnego limitu 
prędkości obserwowanej i wynosi 
72 km/s. Przy mniejszych pręd-
kościach różnica staje się jednak 
znacząca, a dla najwolniejszych 
przypadków prędkość geocentrycz-
na osiąga wartość 0. Prędkość geo-
centryczna jest wygodniejsza przy 
analizach rojów meteorowych, pod-
czas gdy prędkość obserwowana 
lepiej sprawdza się przy analizach 
procesów zachodzących podczas 
wejścia ciała do atmosfery.

Roje meteorów
Meteory poruszają się na niebie 

w rozmaitych kierunkach. W tym 
pozornym chaosie można jednak odnaleźć pewne ziarno 
uporządkowania. Wystarczy znaleźć przypadkowe zdjęcie, 
na którym zarejestrowano wiele meteorów i przedłużyć ich 
ślady wstecz. Możliwe, że tak narysowane przedłużenia 
będą przecinać się na dość ograniczonym obszarze. Uzna-
je się, że meteory pozornie rozchodzące się od pewnego 
wspólnego obszaru nieba tworzą rój meteorów. Miejsce, 
w którym przecinają się przedłużenia śladów meteorowych, 
nazywamy radiantem roju. Efekt rozchodzenia się śladów 
od radiantu jest wywołany prostym zjawiskiem perspekty-
wy. Wszystkie meteory należące do jednego roju wchodzą 
do atmosfery równolegle. Obserwując meteory nadlatujące 
z przestrzeni kosmicznej, ulegamy złudzeniu podobnemu 
jak w przypadku, gdy stojąc na prostych torach kolejowych 
dostrzegamy, że wszystkie one zdają się zbiegać gdzieś na 
horyzoncie we wspólnym punkcie. Meteoroidy wywołujące 
rój meteorów krążą w przestrzeni po bardzo zbliżonych or-
bitach. Taki uporządkowany zbiór ciał na bardzo zbliżonych 
orbitach nazywamy strumieniem meteoroidów. Strumień 
meteoroidów na ogół ma pochodzenie kometarne, niemniej 
prawidłowa identyfikacja ciała macierzystego na ogół nie 
jest prostym zadaniem.

Przez większą część roku ilość widocznych na niebie 
meteorów jest niewielka. Niektóre noce obfitują jednak 
w aktywność znacząco większą. Tak wysoką aktywność 
można zaobserwować przykładowo pomiędzy 10 i 14 sierp-
nia, jak też pomiędzy 12 i 14 grudnia, kiedy to są obserwo-
wane maksima dużych rojów meteorowych. Radianty tych 
rojów znajdują się w gwiazdozbiorach Perseusza i Bliźniąt, 
stąd też roje biorą swoje nazwy — odpowiednio są to Per-
seidy i Geminidy (Gemini — łacińska nazwa gwiazdozbioru 
Bliźniąt). Meteoroidy należące do jednego roju w okolicach 
Ziemi poruszają się po orbitach prawie równoległych. Poło-
żenie radiantu na niebie jest wypadkową wektorów związa-
nych z ruchem meteoroidów i wektorów związanych z ru-
chem orbitalnym Ziemi.

Dobrym przykładem może być jazda samochodem przy 
padającym śniegu. Możemy dostrzec, że płatki śniegu zda-
ją się wybiegać z jednego punktu. Zmieniając prędkość 

jazdy, możemy dostrzec zmianę położenia tego śnieżnego 
radiantu. Warto o tym pamiętać, w istocie bowiem meteoro-
idy z roju Perseidów nie nadlatują z kierunku wskazywane-
go przez gwiazdozbiór Perseusza, tylko z zupełnie innego 
rejonu nieba. Ten nieco inny kierunek nazywamy radiantem 
heliocentrycznym. Gdyby na moment zatrzymać Ziemię 
w miejscu, Perseidy miałyby radiant zupełnie gdzie indziej, 
a przy okazji straciłyby sporo ze swojej obserwowanej pręd-
kości.

Wracając do nazewnictwa rojów — wielkie roje 
meteorowe są nazywane zwykle od łacińskiej 
nazwy gwiazdozbioru, w którym znajduje się 
radiant roju. W ten oto sposób meteory, które 

w listopadzie zdają się wylatywać z gwiazdozbioru Lwa, są 
nazywane Leonidami (Leo — z łac. Lew). Wyjątkiem od tej 
prostej reguły zdaje się być rój Kwadrantydów. Trudno dziś 
bowiem doszukać się konstelacji o podobnej nazwie łaciń-
skiej. Rój ten jednak znany jest dość długo, bo od ponad 
150 lat. W tych czasach na niebie figurował jeszcze gwiaz-
dozbiór Kwadrantu Ściennego (Quadrans Muralis), który 
zajmował północną część obecnie istniejącego gwiazdo-
zbioru Wolarza oraz fragmenty gwiazdozbioru Smoka i Her-
kulesa. 

W przypadku małych rojów, których obecnie znamy setki, 
konieczne stało się wprowadzenie pewnych dodatkowych 
reguł. Tak oto roje leżące w jednym gwiazdozbiorze są wy-
różniane dodatkowo greckim symbolem gwiazdy najbliżej 
położonej względem radiantu. Niekiedy spotyka się roje, 
których nazwy zamiast liter greckich zawierają numery ka-
talogowe gwiazd. Duża część rojów jest rozróżniana według 
miesiąca, w którym występuje maksimum. Tak oto mamy 
Orionidy Listopadowe (November Orionids, NOO) obok 
zwykłych dobrze znanych Orionidów (Orionids, ORI).

Znaczna część rojów jest aktywna co roku w pewnym 
określonym czasie. Niektóre roje bywają aktywne tylko cza-
sami, raz na wiele lat, co utrudnia ich wykrycie. Niekiedy 
roje wykazują śladową aktywność przez dziesięciolecia, 
podczas gdy w niektórych latach dochodzi do znaczących 

Rzeczywiste i pozorne trajektorie meteoroidów w atmosferze. Żółte strzałki na rysunku oznaczają 
rzeczywiste trajektorie nadlatujących meteoroidów. Do atmosfery weszły trzy meteoroidy, a obser-
wator widzi trzy meteory w sposób oznaczony przez niebieskie strzałki. Kierunek na radiant repre-
zentowany jest przez czerwoną przerywaną linię
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wybuchów aktywności. Przykładem tak nieregularnego 
roju są słynne Leonidy odpowiedzialne za wielkie deszcze 
meteorów powtarzające się z grubsza co 33 lata. W histo-
rii zapisały się deszcze Leonidów z roku 1799, 1833, 1866 
i 1966. Wielka i niespotykana zazwyczaj aktywność miała 
też miejsce na przełomie wieku XX i XXI (kolejne 33 lata 
po roku 1966). Terminem deszcz meteorów określa się zja-
wisko roju meteorowego, dla którego obserwator wizualny 
nie jest już w stanie prawidłowo rejestrować wszystkich po-
jawiających się meteorów. Zwykle odpowiada to aktywności 
powyżej 1000 meteorów w ciągu godziny. Zapewne jesz-
cze za naszego życia zobaczymy jakieś deszcz Leonidów, 
a tymczasem rój prezentuje aktywność dość słabo zauwa-
żalną.

Na taką dość nieregularną aktywność meteorową roju 
ma między innymi wpływ to, w jaki sposób przecinają się or-
bity roju Leonidów z orbitą ziemską. Spotkanie to zachodzi 
przy znacznie mniejszym dystansie od środka strumienia 
niż w przypadku Perseidów. Jedno-
cześnie obserwujemy materię krą-
żącą po orbitach o około 33-letnim 
okresie obiegu uwolnioną z komety 
stosunkowo niedawno, co sprawia, 
że nie jest ona równomiernie roz-
mieszczona wzdłuż całej swojej orbi-
ty. Wszystko to sprawia, że co jakiś 
czas mamy szansę trafić w szczegól-
nie gęstą część strumienia, obserwu-
jąc wielkie deszcze meteorów.

Podobnie do Leonidów zachowuje 
się październikowy rój Drakonidów 
związany z kometą 21P/Giacobini-
-Zinner. W tym wypadku zwiększona 
aktywność pojawia się mniej więcej 
co dwa obiegi komety, czyli co 13 lat. 
Ostatni wybuch aktywności zaobser-
wowano w roku 2011, kiedy to w bar-
dzo krótkim wybuchu aktywność roju 
wzrosła do około 600 zjawisk w ciągu 
godziny. Co ciekawe, podwyższoną 
aktywność obserwowano też w roku 
2012.

Długość okresu aktywności 
jest różna dla różnych ro-
jów i zależy od szerokości 
krążącego w przestrzeni 

strumienia, geometrii przecięcia. 
Rozmieszczenie cząsteczek stru-
mienia wzdłuż orbity jest uzależ-
nione od licznych czynników, takich 
jak perturbacje grawitacyjne, efekty 
niegrawitacyjne i inne. Przykładem 
szerokiego strumienia jest strumień 
Perseidów. Pierwsze Perseidy wi-
dzimy na niebie już około 20 lipca, 
ostatnie po 25 sierpnia, natomiast 
maksimum występuje zwykle 12 lub 
13 sierpnia. Dla odmiany strumień 
Kwadrantydów ma znacznie mniej-
szą szerokość, generując zauważal-
ną aktywność przez pierwsze kilka 
dni stycznia z krótkim kilkugodzin-
nym maksimum. Innym przypadkiem 

Położenie radiantu roju Perseidów dla nocy 20/21 lipca oraz dla nocy 15/16 sierpnia. Kierunek 
wskazany przez złożenie wektorów ruchu meteoroidów z roju Perseidów i ruchu Ziemi jest kierun-
kiem obserwowanego na niebie radiantu. Położenie radiantu pomiędzy wskazanymi pozycjami 
zmienia się o kąt zaznaczony grecką literą delta. Zmiana ta mieści się w granicach około jedne-
go stopnia na dobę i nosi nazwę dryftu radiantu. Radiant przesuwa się równolegle do ekliptyki; 
w przedstawionym przypadku dla nocy 20/21 lipca znajduje się na pograniczu gwiazdozbiorów 
Kasjopei i Andromedy, dla nocy 15/16 sierpnia radiant znajduje się w północnej części gwiazdo-
zbioru Perseusza

są Taurydy, które pozostają aktywne przez ponad 2 miesią-
ce, dla których trudno wskazać jakieś wyraźne maksimum. 
Wbrew pozorom strumień Taurydów jest znacznie większy 
od strumienia Perseidów.

Radiant roju nie jest punktem w matematycznym rozu-
mieniu. Rój meteorów powstaje z meteoroidów wyrzuco-
nych w różnych latach i w różnych warunkach. Meteoroidy 
krążą po podobnych, ale delikatnie różniących się orbitach, 
a co za tym idzie, generują na niebie radiant o pewnym 
rozmiarze. Im młodszy rój, tym bardziej zwarta struktura 
radiantu. Starsze strumienie ulegają rozpraszaniu, głównie 
wskutek działania perturbacji wielkich planet Układu Sło-
necznego.

Dalszy ciąg podręcznika znajdą Państwo w kolejnym nu-
merze „Uranii”.

■
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Przypuśćmy, że w serwisach informacyjnych podano wiadomość 
o pojawieniu się na niebie gwiazdy supernowej, której jasność 
pozwala dostrzec ją nawet w dzień. Oblicz prawdopodobień-
stwo, że w Twojej miejscowości gwiazda ta może się znaleźć 
ponad horyzontem astronomicznym, przyjmując losowość jej 
położenia na sferze niebieskiej.

Rozwiązanie:

Na sferze niebieskiej kolorem fioletowym zaznaczony został po-
łudnik lokalny, zaś błękitnym — horyzont astronomiczny. Kąt φ 
jest szerokością geograficzną miejsca obserwacji.

Podczas jednej doby gwiazdowej cała sfera niebieska wyko-
nuje pełen pozorny obrót wokół osi łączącej bieguny. Przez ten 
czas wszystkie obiekty na sferze przejdą przez kulminację górną 
i dolną, w czasie których znajdą się na południku.

Maksymalna odległość kątowa od bieguna północnego, dla 
której obiekt jest widoczny w kulminacji górnej, to 180° – φ. 
Jeżeli zaś obiekt nie jest widoczny podczas górowania, to tym 
bardziej nie będzie można go obserwować w żadnym innym, 
niższym położeniu.

Wszystkie niewidoczne w ciągu całej doby obiekty znajdą się 
na powierzchni zacieniowanej czaszy, której brzeg wyznaczają 
wszystkie punkty o odległości kątowej od bieguna północnego 
równej 180° – φ. Przy założeniu losowości położenia superno-
wej, stosunek powierzchni czaszy do powierzchni całej sfery jest 
równy prawdopodobieństwu, że supernowa będzie niewidoczna 
(pn*

). Pole powierzchni czaszy wyraża się wzorem SC = 2πrh, 
gdzie h jest strzałką czaszy. Pole powierzchni sfery jest równe 
SS = 2πr2.

W zaznaczonym na granatowo trójkącie prostokątnym bok 
x jest odległością środka sfery od podstawy czaszy. Z rysunku 
wynika zależność: x = r cos φ.

Odcinki x i h w sumie tworzą promień sfery, stąd h = r – r cos φ.
Ostatecznie

Prawdopodobieństwo, że supernowa będzie widoczna, wy-
niesie więc

Dla większej dokładności należy jeszcze uwzględnić popraw-
kę na refrakcję atmosferyczną, czyli zjawisko ugięcia światła 
przez atmosferę Ziemi. Jego wpływ przedstawiony został na 
poniższym rysunku. Supernowa znajduje się na ujemnej wyso-
kości — pod horyzontem, jednak wskutek uniesienia jej obrazu 
o niewielki kąt, możemy ją zaobserwować.

Wartość refrakcji atmosferycznej jest największa na wysoko-
ści 0° i wynosi około 35’. Oznacza to, że w momencie, w którym 
widzimy obiekt na wysokości 0°, w rzeczywistości znajduje się 
on 35’ pod horyzontem. Sprawia to, że możemy zaobserwować 
nawet obiekty znajdujące się w odległości kątowej 180° – φ + 35’ 
od bieguna północnego. Do ostatecznego wzoru zamiast φ pod-
stawię więc φ’ = φ – 35’, czyli kąt φ z poprawką na refrakcję. 

Szerokość geograficzna miejsca obserwacji, wyznaczona dla 
centrum Torunia z dokładnością do 1 minuty kątowej, to φ = 53° 
01’ N (źródła: Google Maps, http://cybermoon.pl/wiedza/wspol-
rzedne_polskich_miast.html). Stąd:

φ’ = φ – 35’ = 52° 26’

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo, że taka supernowa byłaby 
widoczna, wynosi ok. 80,5%.

Zofia Kaczmarek

Autorka jest uczennicą II klasy Liceum Akademickiego w Toru-
niu, laureatką zeszłorocznej Olimpiady Astronomicznej. Repre-
zentowała Polskę na 9 Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomii 
i Astrofizyki, otrzymując wyróżnienie.

Zadanie nr 3 (pierwszej serii) zawodów I stopnia  
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Dość powszechnie panuje przekonanie, że na Bałtyku 
jako płytkim śródlądowym morzu zjawiska pływowe 
nie występują bądź pozostają niezauważalne. Tymcza-
sem zgromadzone przez gimnazjalistkę dane sugerują, iż 
różnice pomiędzy przypływami syzygijnymi i odpływami 
kwadraturowymi mogą wynosić nawet 30 cm. (Red.)

FAZY KSIĘŻYCA
Każdy może gołym okiem zobaczyć Księżyc. Jednak 

co widzimy, obserwując naturalnego satelitę naszej plane-
ty? Widzimy jego część, od której aktualnie odbijają się 
promienie słoneczne i docierają do nas. Jako że Księżyc 
oprócz ruchu obrotowego wokół własnej osi wykonuje tak-
że ruch obiegowy wokół Słońca razem z Ziemią, to zmienia 
się sposób jego oświetlenia przez Słońce. Na przykład, gdy 
Księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią, jest on dla 
nas niewidoczny, gdyż odbite promienie słoneczne wracają 
z powrotem w kierunku Słońca. Jednak w miarę przesuwa-
nia się Księżyca w kierunku przeciwnym do Słońca, coraz 
większa część odbitych promieni staje się widoczna z Ziemi. 
To właśnie tę stopniową zmianę wielkości obszaru Księżyca, 
który jest widoczny na Ziemi, nazywamy fazami księżyca 
lub lunacją. Dodać należy, że podczas obiegu Księżyca wo-
kół Ziemi, czyli podczas miesiąca syderycznego, który trwa 
średnio 27,3217 doby, widzimy zawsze tę samą (oświetloną 
czy nie) połowę Księżyca. A dzieje się to z tej przyczyny, 
że miesiąc syderyczny trwa dokładnie tyle samo, co obrót 
Księżyca wokół własnej osi. 

Zgodnie z tym wyróżniamy cztery podstawowe fazy 
Księżyca:

NÓW — wówczas Księżyc jest niewidoczny z Ziemi, 
gdyż znajduje się w położeniu najbliższym Słońca (kolejno-
ści Ziemia — Księżyc — Słońce). Księżyc jest zatem zwró-
cony do nas swoją nieoświetloną półkulą.

PIERWSZA KWADRA — Księżyc przebył już ¼ swo-
jej orbity i widzimy dokładnie połowę tarczy — wschodnią 
z punktu widzenie obserwatora na Księżycu. Z Ziemi część 
oświetlona chyli się nad wieczornym, zachodnim horyzon-
tem i przybiera idealny kształt litery „D”. 

PEŁNIA — widzimy całą tarczę Księżyca, gdyż znajduje 
się on po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce.

TRZECIA (albo OSTATNIA) KWADRA — nad wschod-
nim horyzontem na Ziemi widzimy znowu połowę tarczy 
Księżyca, ale tym razem zachodniej.

Między nowiem a pierwszą kwadrą Księżyc zaczyna 
się odchylać z pozycji najbliższej Słońcu. Mówimy wtedy, 
że Księżyca „przybywa”. Z dnia na dzień zaczynamy wi-
dzieć większą część jego wschodniej tarczy, która przypo-

Praca nagrodzona na Ogólnopolskim  
Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym 2014 

Pływy na Bałtyku
Nina Bąkowska

mina kształtem literę „D” — zatem Księżyc „D”opełnia się, 
powiększa.

Natomiast między pierwszą kwadrą a pełnią Księżyc co-
raz bardziej przypomina kształtem koło i stopniowo odsłania 
całą zachodnią połowę swej tarczy. Wyraźnie obserwujemy 
też okres między pełnią a drugą kwadrą, kiedy Księżyca za-
czyna „ubywać”, a swoim kształtem coraz mniej przypomi-
na koło. No i między trzecią kwadrą, a ponownym nowiem 
Księżyca ubywa coraz bardziej, przypomina kształtem literę 
„C” — gdyż „C”ofa się, zmniejsza.

Zatem wiemy już, że powierzchnia Księżyca jest cały 
czas taka sama, zmienia się tylko obraz, który dociera do nas. 
Obrazem tym jest jego obszar oświetlony, kiedy to pozostała 
część pozostaje zaciemniona — niewidoczna dla nas. I to 
właśnie tę linię, wzdłuż której przebiega granica pomiędzy 
cieniem a obszarem oświetlonym, nazywamy terminatorem.

Wymienione fazy Księżyca cyklicznie się powtarzają, 
a całość tego cyklu — czyli okres np. od nowiu do nowiu 
trwa 29,531 doby — i jest to tak zwany MIESIĄC SYNO-
DYCZNY. Poznaliśmy już miesiąc syderyczny — gwiazdo-
wy, określający czas obiegu Księżyca wokół Ziemi. Widzi-
my, że miesiące te różnią się o ok. 2 doby. Przyczyną tej 
różnicy jest poruszanie się Księżyca wraz z Ziemią wokół 
Słońca. Miesiąc gwiazdowy mówi, po jakim czasie Księżyc 
ponownie pojawi się na sferze niebieskiej na tle tych samych 
gwiazd. Z kolei miesiąc synodyczny określa czas, po któ-
rym Księżyc przejdzie pełen cykl wszystkich faz i znajdzie 
się w tym samym położeniu w odniesieniu do Słońca, co na 
początku cyklu.

OBSERWACJE
Aby wyznaczyć fazy Księżyca, przeprowadziłam obser-

wacje tego zjawiska. Nieomal codziennie, o podobnej godzi-
nie wykonywałam zdjęcia tarczy Księżyca, posługując się 
teleskopem znajdującym się na Teneryfie. Dzięki możliwo-
ściom, jakie udostępniła Wirtualna Akademia Astronomii*, 
udało mi się dostrzec wszystkie zmiany faz naszego natural-
nego satelity w ciągu jednego miesiąca. 

Obserwacje rozpoczęłam 5 maja 2014 roku. Wówczas to 
Księżyc znajdował się w fazie między nowiem a pierwszą 
kwadrą. 6 maja Księżyca zdecydowanie „przybyło” — ter-

* Realizowany we wszystkich województwach program Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w sposób wzorcowy został wykorzystany w woje-
wództwie opolskim, gdzie pod egidą Uniwersytetu Opolskiego i Opolskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk powstała na bazie projektu Wizualna Aka-
demia Astronomii wciąż działa: http://www.fizyka.uni.opole.pl/odkrywca. 
Spiritus movens tych działań w opinii większości uczestników na poziomie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest nasza kole-
żanka z UO dr Katarzyna Książek (red.).
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minator przesunął się na zachód. Wreszcie 7 maja widziana 
przez nas wschodnia tarcza przybrała kształt litery „D”, za-
tem Księżyc osiągnął fazę pierwszej kwadry.

8 maja Księżyc wszedł w fazę między pierwszą kwadrą 
a pełnią. W czasie kolejnych dni Księżyc coraz bardziej 
przypominał koło i stopniowo odsłaniał zachodnią połowę 
swojej tarczy. 

13 maja Księżyc przybiera niemal kształt koła, a 15 maja 
możemy obserwować fazę pełni Księżyca. Cała tarcza jest 
oświetlona.

16 maja obiekt wchodzi w fazę między pełnią a trze-
cią kwadrą — zaczyna ubywać wschodniej części tarczy. 
20 maja ubyła już niemal cała wschodnia tarcza Księżyca. 
Obiekt zbliża się do fazy drugiej kwadry, którą najwyraźniej 
osiąga między 21 a 23 maja. Później terminator przesuwa 
się na zachód. Księżyc znajduje się w fazie między trzecią 
kwadrą a nowiem, przypomina kształtem literę „C”. 26 maja 
widoczna jest już tylko mała część zachodniej tarczy. Nato-
miast 27 maja Księżyc wszedł w fazę nowiu, czyli stał się 
dla nas niewidoczny.

PŁYWY SYZYGIJNE I KWADRATUROWE
Księżyc w dużej mierze oddziałuje na Ziemię. Dowodem 

tego są zjawiska zwane pływami, czyli regularnie powtarza-
jące się podnoszenie i opadanie poziomu wody w morzach 
i oceanach. 

Odpowiedzialne za te ruchy są siły grawitacyjne Słońca 
i Księżyca. Wpływ Słońca jest ok. dwukrotnie mniejszy z ra-
cji nieporównywalnie większej odległości. Szczególnie silne 
jest oddziaływanie Księżyca na cząsteczki wody znajdujące 

się aktualnie po jego stronie. W takim właśnie momencie 
następuje spiętrzenie wód przez napływanie ich z innych 
miejsc — czyli powstaje przypływ.

Chociaż Księżyc oddziałuje na całą naszą planetę, to 
wiemy już, że z dużo mniejszą siłą działa na cząsteczki 
wody znajdujące się po przeciwnej — najbardziej oddalonej 
od niego stronie Ziemi. Jednak w takim miejscu działa wów-
czas siła odśrodkowa wywoływana obrotem układu Ziemia–
Księżyc wokół wspólnego środka masy, która także sprzyja 
powstawaniu przypływów. Jednocześnie na przeciwległych 
do przypływów miejscach Ziemi występuje obniżenie się 
poziomu wód — czyli odpływy. Występowanie pływów za-
leży zatem od położenia Księżyca względem Ziemi podczas 
jej obrotu dobowego i powtarza się ze względu na ruch obie-
gowy Księżyca co około 13 (a nie 12) godzin.

Natomiast wielkość zjawiska pływów jest uzależniona 
od położenia Słońca i Księżyca w stosunku do Ziemi. Kiedy 
wszystkie trzy ciała niebieskie znajdują się w przybliżeniu 
na jednej linii, a ma to miejsce podczas nowiu i pełni Księ-
życa, wówczas ich przyciąganie sumuje się i pływy osiągają 
największą amplitudę. Są to tzw. pływy syzygijne.

Najmniejsze pływy, określane jako kwadraturowe, wystę-
pują, gdy Księżyc jest w I i III kwadrze. Wówczas to Księ-
życ, Ziemia i Słońce tworzą kąt prosty.

Najlepiej widoczna fala pływów występuje w pobliżu 
wybrzeży, a zwłaszcza w zatokach i cieśninach, gdyż tam 
ulega ona spiętrzeniu. Chociaż w morzach zamkniętych 
pływy nie osiągają imponujących wielkości, to w połu-
dniowym Bałtyku również można zaobserwować ich nie-
wielką amplitudę.
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POZIOM WODY W ZATOCE GDAŃSKIEJ 
Aby zbadać zależność wpływu faz Księżyca na poziom 

wody, przeanalizowałam mapy odchyłek od średniego pozio-
mu morza publikowane codziennie na stronie http://augusty-
na.pl/prognozy/woda.php na podstawie danych uzyskanych 
przez Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (http://
www.ocean.ug.edu.pl/pages/wersja-polska/o-instytucie.php)

Na mapach został przedstawiony poziom wody w Zatoce 
Gdańskiej, zapisywany codziennie o 12.00 UT. Obliczyłam 
średni jej poziom w poszczególnych dniach. Na rysunku 
u dołu zestawiono tylko te mapy i zdjęcia Księżyca, które są 
dostępne tego samego dnia.
 
WYNIKI I PODSUMOWANIE 

Analizując powyższe dane, można zaobserwować, 
iż w dniach 6–8 maja poziom wody w Zatoce Gdańskiej spa-
dał, aż osiągnął swój poziom najniższy. W tym samym czasie 
Księżyc osiągnął fazę pierwszej kwadry. W kolejnych dniach 
poziom wody wzrósł, przyjmując wartości dodatnie, a w tym 
samym czasie Księżyc przechodził przez fazę między pierw-
szą kwadrą a pełnią, by w końcu osiągnąć pełnię. 15 maja 
podczas pełni poziom wody osiągnął wartości maksymalne, 
gdyż wszystkie 3 ciała niebieskie utworzyły linię prostą i siły 
przyciągania Księżyca i Słońca się zsumowały. Z kolei kiedy 
Księżyc 16 maja zszedł z linii prostej ze Słońcem — zmalała 
też wielkość siły przyciągania i tym samym spadł poziom 
wody. 21 maja poziom wody spadał nadal, by osiągnąć swój 
najniższy poziom 23 maja — wówczas to Księżyc osiągnął 
fazę drugiej kwadry i przeszedł w fazę między drugą kwadrą 
a nowiem. 24–26 maja to stopniowe podnoszenie się pozio-
mu wody, a w tym czasie Księżyc zbliża się do fazy nowiu. 

A kiedy 27 maja 
Księżyc staje 
się niewidoczny 
z Ziemi — po-
nownie tworzy 
linię prostą z Zie-
mią i Słońcem, 
poziom wody 
znów osiąga war-
tości maksymal-
ne. 

P r z y j r z y j -
my się (rysunek 

obok), jak zmieniał się poziom 
wody w poszczególnych dniach 
obserwacji we wszystkich punk-
tach-miejscach pomiaru w Zato-
ce Gdańskiej. Jak widać, zjawi-
sko nie jest przypadkowe, gdyż 
nie w jednym, lecz we wszyst-
kich badanych punktach przy-
biera podobne wartości. W takim 
wypadku najlepiej uzyskaną za-
leżność będzie pokazywać prze-
bieg uśrednionych wartości po-
ziomu wody w Zatoce (rysunek 
poniżej). Podsumowując zebra-
ne przeze mnie dane oraz prze-
prowadzone obserwacje, mogę 
stwierdzić, iż istnieje zależność 
pomiędzy następującymi po so-
bie fazami Księżyca a poziomem 
wód na Bałtyku. Wahania pozio-
mu wody w Zatoce Gdańskiej 
w ciągu miesiąca synodycznego 
osiągają amplitudę 25–30 cm.
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W Grudziądzu i w Pokoju, gdzie zawiozłem nagrody, mia-
łem okazję kilka razy rozmawiać z Niną, wskazując pożąda-
ne uściślenia w jej pracy. Widząc wagę problemu, który pró-
buje rozwiązać, rozmawiałem jak z prawdziwą uczoną (albo 
co najmniej studentką) zapominając, że mam do czynienia 
z dziewczynką, o warsztacie matematycznym i informatycz-
nym odpowiadającym jej wiekowi. Cóż bowiem takiego tak 
naprawdę określiła Nina? Widać to na rysunku (źródło: Wi-
kipedia). Jak wynika z pracy, dostępne w Internecie dane 
dostarczały jej wartości poziomu morza w Zatoce Gdańskiej 
o godzinie 12 UT. Biorąc pod uwagę, że w maju już obowią-
zuje czas letni, oznacza to, że Słońce nad Zatoką Gdańską 
jest już około 2 godzin po górowaniu, czyli po maksymalnej 
fazie oddziaływania pływowego. Jednocześnie na rysunku 
widzimy, że w prawdziwe południe lokalne pływy kwadra-
turowe powinny być w fazie maksymalnego odpływu. Dane 
Niny dotyczą momentu ok. 2 godziny późniejszego. W ten 
oto sposób, nie obserwując dwukrotnych zmian dobowych 
(co ok. 13 godzin), Nina wyznacza różnicę między „prawie 
maksymalnym przypływem” i „prawie maksymalnym odpły-
wem”. Warto jednak zauważyć, że wzięte przez Ninę dane 
z map Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego to 
nie są obserwacje (pomiary!), lecz wyniki modelu zachowa-
nia morza!!! Jak się wydaje, praca Niny pokazuje, że oce-
anografowie z Gdańska opracowali rzeczywiście perfekcyjny 
model. Jest to jednocześnie znakomite wyzwanie dla bada-
czy, którzy do oryginalnych, pomiarowych danych będą po-
trafili dotrzeć. 

Nina, być może na szczęście, nie zna jeszcze pojęcia od-
chylenia standardowego, dlatego pokazuje nam przebiegi 
poziomu morza na wszystkich 7 stacjach, choć wystarczyłby 
wynik uśredniony dla całej Zatoki wraz z wartością błędu. 
Najbardziej mi żal, że opracowane w postaci wykresów wyni-
ki, argumenty na osi odciętych prezentują w postaci nume-
ru kolejnej komórki w tabeli pomiarowej (tu prezentujemy 
tylko mapy z danymi) zamiast płynnej skali czasu z pusty-
mi obserwacjami w momentach bez pomiarów i obserwa-
cji. To bardzo częsty błąd popełniany nawet przez młodych 
studentów. Z tego powodu na oryginalnym rysunku autorki 
ze „średnim poziomem wody w Zatoce Gdańskiej” opisali-
śmy oś x-ów poszczególnymi datami. Temat nie jest więc 
jeszcze do końca rozwiązany. „Urania” poszukuje kolejnych 
śmiałków, którzy zechcą dotrzeć do danych pomiarowych 
(nie modelowych) i nadal zająć się tym tematem.

Maciej Mikołajewski
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NINA!
— największe odkrycie „Szkolnej 
przygody z astronomią 2014”

Nina Bąkowska — autorka przedstawionego tutaj z niewiel-
kimi skrótami artykułu — to moje największe odkrycie astro-
nomiczne od czasu wskazania, w poprzedniej dekadzie, naj-
bliższej Ziemi mikrosoczewki grawitacyjnej. Mówiąc poważ-
nie, Nina i jej praca, to jeden z najciekawszych i niespodzie-
wanych rezultatów ubiegłorocznego Konkursu „Nasza szkol-
na przygoda z astronomią”. Jej ówczesna szkoła, Publiczne 
Gimnazjum w Pokoju na Opolszczyźnie, zdobyło Grand Prix 
naszego Konkursu 2014. Astronomiczna aktywność mło-
dzieży z Pokoju zdecydowanie przerastała wszystkie inne 
nadesłane dokumentacje. Na tym tle wyróżniały się dwie, 
sporządzone jeszcze w drugiej klasie gimnazjum, badawcze 
prace Niny. Zaprezentowana tu praca poświęcona pływom 
od razu zdumiała mnie dojrzałością postawienia problemu 
naukowego i urzekła próbą jego rozwiązania. W ostatniej 
chwili skorzystałem więc z trochę pozaregulaminowej moż-
liwości zaproszenia Niny do Grudziądza na Ogólnopolskie 
Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne. Wsparł mnie 
w tym drugi z jurorów „Naszej przygody” i jednocześnie kie-
rownik OMSA, Sebastian Soberski. Nie sposób nie wymienić 
Marzeny Draszczuk, nauczycielki i opiekunki Niny, dzięki któ-
rej obydwie mogły niemal z dnia na dzień pojawić się w Gru-
dziądzu. Pomimo że OMSA jest adresowane do licealistów, 
Nina bez żadnych kompleksów publikowaną tu pracę przed-
stawiła i zdobyła III miejsce. Na dokładkę, w opinii Przewod-
niczącego Jury OMSA, Henryka Brancewicza, również drugi, 
poświęcony aktywności słonecznej referat wygłoszony przez 
Ninę w sesji pozakonkursowej, też zasługiwałby na nagrodę. 
Dziś Nina uczy się już w liceum w Opolu, ale chodzą słuchy, 
że w gimnazjum w Pokoju ma być stawiane obserwatorium 
harwardzkie… To będzie wspólny sukces „Uranii”, Niny, jej 
koleżanek i nauczycieli.
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Circulos meos

Pewien agnostyk z Krakowa 
Neoplatonizm studiował  
Rankami. Bo przed kolacją  
Anielił się z Alienacją, 
Szepcząc jej „Eppur si muova”.

W każdy czwartek o siódmej wieczorem, od 8 paź-
dziernika do 19 listopada 2015, zaczynać się będą 
w Centrum Nauki Kopernik (CNK) w Warszawie nie-

co ponad dwugodzinne spotkania z matematykami, fizykami 
i humanistami w cyklu czternastu wykładów inspirowanych 
słynną książką Rogera Penrose’a „Droga do rzeczywistości”, 
która wyczerpująco i dokładnie wyjaśnia całą współczesną 
fizykę. Ponieważ językiem fizyki jest matematyka, książka 
Penrose’a opisuje szczegółowo i wyczerpująco także nie-
które działy matematyki. Penrose traktuje swego czytelnika 
bardzo serio, przedstawiając matematyczne argumenty bez 
uproszczeń, przywołując niezbędne pojęcia wyższej algebry 
i analizy oraz omawiając matematyczne operacje i wzory. Dla 
wielu czytelników, nawet tych z pewnym przygotowaniem 
matematycznym, powoduje to niemałe trudności w czytaniu 
tego potężnego dzieła.

Cykl wykładów zorganizowany przez dyrektorkę CNK 
Irenę Cieślińską i przeze mnie będzie zarówno popularnym 
opisem treści książki Penrose’a, jak i osobistymi refleksjami 
wykładowców na jej temat. Ułożyliśmy plan wykładów 
po rozmowach i konsultacjach z wieloma fizykami i mate-
matykami, nie tylko polskimi, z jedną słynną klasycystką 
oraz z kilkoma wykształconymi amatorami interesującymi 
się prywatnie fizyką. Byli wśród nich studenci ASP, praw-
nicy, lekarze i muzycy. Od samego początku Irena i ja mie-
liśmy na myśli wyraźny przewodni cel całości, wynikający 
wprost z naszego szczerego urzeczenia platońskim z du-
cha pięknem tej książki. O nim napiszę na samym końcu, 
a zacznę od przedstawienia ogólnego porządku wykładów. 

Każdy wieczór rozpoczynać będzie moje 10-minutowe 
sprawozdanie „Co nowego we Wszechświecie?” omawiają-
ce najciekawszy fachowy artykuł astrofizyczny, opublikowa-
ny w poprzedzającym tygodniu. Ten felieton piszę już tylko 
kilka dni przed pierwszym wieczorem, w czwartek 8 paź-
dziernika, więc wiem na pewno, że będę wtedy mówił o pra-
cy „Evidence for PopIII-like stellar populations in the most 
luminous Lyα emitters at the epoch of reionization: spetro-
scopic confirmation”, opublikowanej 1 października 2015 r. 
w The Astrophysical Journal (808:139) przez zespół ośmiu 
autorów z Portugalii, Holandii, Francji, Szwajcarii i USA, i od 
razu tego dnia omówionej w News & Views w Nature (526, 
46-47) przez Bethana Jamesa z Cambridge. Cykle syste-
matycznych, zwykle cotygodniowych1 sprawozdań z naj-
nowszych opublikowanych prac odbywają się we wszyst-
kich poważnych instytucjach naukowych. Zwykle przedsta-
wiane są krótkie omówienia dwóch albo trzech artykułów. 

Tytuł moich sprawozdań w CNK jest tłumaczeniem tytułu 
„What’s new in the Universe”, jaki miała seria wywiadów 
z najwybitniejszymi amerykańskimi fizykami i astrofizykami, 
opublikowana w marcowym numerze Playboya z 1978 r. 
przez Richarda Rhodesa, późniejszego zdobywcę nagro-
dy Pulitzera za świetną książkę „The making of the atomic 
bomb”. Wspólnie z Piotrem Karasińskim, który akurat wtedy 
zrobił doktorat z fizyki na Yale, przetłumaczyłem wywiady 
Rhodesa i opublikowałem w Problemach, dzięki wsparciu 
ich redaktora, Maćka Iłowieckiego. Odważnemu wsparciu. 
Pewna doza cywilnej odwagi była konieczna, bowiem Play-
boy, objęty zapisem cenzury, był jeszcze wtedy w Polsce 
oficjalnie i urzędowo zwalczany. Nasze tłumaczenie stano-
wiło zapewne pierwszą rzeczową i przychylną prezentację 
Playboya, jaka się w PRL-u ukazała, co konstatuję bez żad-
nej emocji; to była tylko jedna z wielu rys na mocno już wte-
dy nadwyrężonej Żelaznej Kurtynie. Nikt rozsądny na pew-
no nie kojarzył mego błahego żartu z Walką z totalitarnym 
systemem. Niektórzy mogą co najwyżej pamiętać o zabaw-
nym, niedużym skandalu towarzyskim, jaki opublikowanie 
naszego tłumaczenia, a jeszcze bardziej moja dwuznaczna 
korespondencja z panną Paulettą Gaudet z redakcji Play-
boya w Chicago wywołały w Warszawie; wplątany był w to 
nawet Włodzimierz Sokorski, naczelny Miesięcznika Lite-
rackiego, ponury reżimowy aparatczyk pozujący na bon 
vivanta. 

Po takiej drobnej przystawce, czyli moim krótkim omó-
wieniu naukowej nowości, zaprezentujemy w głównej czę-
ści każdego wieczoru dwa duże wykłady (45 min plus dys-
kusja), ściśle ze sobą tematycznie powiązane. Pierwszy 
wykład naświetlać będzie matematyczne aspekty tematu, 
drugi jego ujęcie w fizyce. Na przykład, w czwartek 22 paź-
dziernika, „matematyczny” wykład o geometrii wygłosi Mi-
chał Heller, a „fizyczny” wykład o teorii względności powie 
Marek Demiański. Tematyczny związek tych wykładów wy-
nika z faktu, iż ogólna teoria względności Alberta Einsteina, 
sformułowana ostatecznie w roku 1915, a więc dokładnie 
sto lat temu, tłumaczy zjawisko grawitacji jako efekt geome-
tryczny, a dokładniej jako skutek geometrycznej krzywizny 
czasoprzestrzeni: „fizyczna” grawitacja jest po prostu „ma-
tematyczną” geometrią! Studiowanie ruchu planet w polu 
grawitacyjnym Słońca, torów gwiazd w Galaktyce czy wpa-
dania materii z dysku akrecyjnego do czarnej dziury polega 
na rozwiązywaniu problemów czysto geometrycznych. 

Matematyczno-fizyczne związki ukazują także wszystkie 
inne pary wykładów jesiennego cyklu w CNK: liczby urojo-
ne oraz splątanie kwantowe, matematyczne symetrie oraz 
fizyka cząstek elementarnych, rachunek prawdopodobień-
stwa oraz entropia, arytmetyka pozaskończona oraz ko-
smologia, rachunek różniczkowy oraz ruchy planet w Ukła-
dzie Słonecznym. Ułożone przez Irenę i przeze mnie zesta-
wienia par są, rzecz jasna, bezpośrednio inspirowane lo-
giczną strukturą omawianej książki Penrose’a. Penrose nie-
jednokrotnie, i to nie tylko w tej książce, z mocą podkreśla 
zachwycającą wszystkie szlachetne umysły jedność świata 
fizycznego i świata idealnego, widoczną zwłaszcza (dodam 
od siebie: zwłaszcza, ale nie tylko) w związku fizyki i mate-
matyki. Ten głęboki i piękny związek był tak samo oczywisty 
dla Pitagorasa i Platona, jak jest dziś oczywisty dla Penro-

Drogi do rzeczywistości

1 Podczas odbywającego się w roku 1999 w słynnym Instytucie Fizyki 
Teoretycznej w Santa Barbara w Kalifornii, kilkumiesięcznego workshopu 
„Black Hole Astrophysics”, jego dyrektor, Jean-Pierre Lasota z paryskiego 
Institut d’Astrophisique, zmuszał nas, uczestników, do codziennych raportów 
o wczoraj przeczytanych pracach. Były to półgodzinne, obowiązkowe sesje 
przed śniadaniem.
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se’a oraz dla wielu fizyków, matematyków i filozofów. Inni 
zdecydowanie go negują. Jeśli naprawdę istnieje, i to jako 
najgłębsza istota rzeczywistości, jego przyczyna pozostaje 
tajemnicą. Ale o tym za chwilę. 

Wykłady w CNK, podobnie jak sama książka Penrose’a, 
przede wszystkim zdają sprawę z tego, co dziś o otaczają-
cym nas świecie wie na pewno fizyka. Ta ogromna i rzetelna 
wiedza może przyprawiać o zawrót głowy. Umiemy z osza-
łamiającą dokładnością opisać wiele zachodzących w świe-
cie zjawisk i procesów. Potrafimy tę wiedzę i umiejętności 
wykorzystać technologicznie. Lądowanie, po dziesięciu la-
tach lotu, sondy Philae na komecie Churyumov-Gerasimen-
ko było niezwykłym osiągnięciem nauki i techniki, świad-
czącym o naszym rzeczywistym i subtelnym rozumieniu 
przynajmniej niektórych fundamentalnych praw rządzących 
światem. A przecież przykładów na to jest znacznie więcej! 
Wiemy o fizyce podstawowych elementów, z jakich zbudo-
wana jest materia tworząca nasze ciała, budująca gwiaz-
dy, planety, galaktyki, cały widzialny Wszechświat. Wie-
my, że Wszechświat miał początek kilkanaście miliardów 
lat temu i rozumiemy, w ogólnym zarysie, jak ewoluował 
od Wielkiego Wybuchu do dzisiaj. Ale o zawrót głowy może 
przyprawiać również to, o czym wiemy, że tego na pewno 
nie wiemy. Poznana (widoczna) materia jest najpewniej tyl-
ko drobnym ułamkiem całej materii Wszechświata, wypeł-
nionego głównie ciemną energią, o której naturze snujemy 
dziś tylko domysły. Być może zagadka ciemnej energii jest 
najtrudniejszym z uświadomionych problemów, przed jakimi 
stoi dziś fizyka… 

Książka Penrose’a dedykowana jest Dennisowi Sciamie, 
wybitnemu angielskiemu fizykowi o ogromnych zasługach 
dla rozwoju teorii czarnych dziur i kosmologii. Sciama był jed-
nym z pierwszych, którzy dostrzegli i zrozumieli znaczenie 
ogólnej teorii względności Alberta Einsteina dla astrofizyki. 
Pół wieku temu stworzył w Cambridge świetną grupę, pro-
wadzącą pionierskie teoretyczne badania czarnych dziur. 
Na świecie działały wtedy jeszcze tylko dwie równie ważne: 
moskiewska grupa Jakoba Zeldowicza i princetońska grupa 
Johna Archibalda Wheelera. Po latach w Cambridge, Scia-
ma przeniósł się do Oxfordu, gdzie został Fellow w najsłyn-
niejszym All Souls College, i gdzie ja do jego grupy dołączy-
łem. Pracowałem potem nieprzerwanie z Dennisem dwana-
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ście lat, w Oxfordzie i w Trieście. W kręgu Dennisa Sciamy, 
z którego, jak dobrze wiadomo, Roger Penrose także się 
wywodzi, bardzo często rozmawialiśmy o metafizyce. Moje 
poglądy na temat wzajemnych relacji fizyki i religii oraz wi-
docznego działania Boga w świecie materii ukształtowały się 
dzięki tym rozmowom. Rozmowom? To były długie, gorące 
spory, zażarte kłótnie! Oczywiście angielskie kłótnie ludzi do-
brze wychowanych, bo choć skakaliśmy sobie do oczu, nikt 
nigdy nikogo w najmniejszym stopniu nie uraził ad hominem. 
Dennis, czarujący agnostyk, z łagodnie kpiącym niedowie-
rzaniem odkrywał w moich filozoficznych poglądach nieugię-
ty fundament rzymskiego katolicyzmu w jego polskiej odmia-
nie. Stephen Hawking, najsłynniejszy uczeń Sciamy, repre-
zentował zawsze postawę skrajnie ateistyczną, a w gruncie 
rzeczy niemądrze antyreligijną, ale takie sprawy naprawdę 
nigdy go nie interesowały. Był i w tym cynicznym wyjątkiem. 
Trzech innych słynnych uczniów Sciamy, Martin Rees2, 
John Barrow i George Ellis, podchodziło do problemu bar-
dziej subtelnie. Za swoje głębokie tej kwestii przemyślenia, 
opisane w książkach i licznych artykułach, wszyscy trzej 
dostali bardzo prestiżową Nagrodę Templetona, nadawaną 
corocznie od roku 1972 za działania związane z pokony-
waniem barier pomiędzy nauką a religią. Wikipedia podaje, 
że nagroda wynosi 795 tysięcy funtów, to znaczy więcej niż 
Nagroda Nobla lub jakakolwiek inna nagroda nadawana co-
rocznie pojedynczej osobie. Michał Heller, który dostał Tem-
pletona w roku 2008, jest jednym z wykładowców naszego 
czwartkowego cyklu w CNK; jego wykład o geometrii odbę-
dzie się 22 października. Z George’em Ellisem, człowiekiem 
głębokiej wiary i aktywnym kwakrem, opublikowałem nie 
tylko kilka fachowych prac astrofizycznych3, ale także za-
mówione przez Nature dla ich opiniotwórczego działu News 
& Views omówienie konferencji w Wenecji w roku 1989 na 
temat zasady antropicznej, to znaczy pewnego pytania na 
pograniczu religii, filozofii i fizyki: dlaczego prawa rządzące 
Wszechświatem wydają się być specjalnie „wyregulowane” 
tak, aby umożliwiać życie i inteligencję? Głęboką interpre-
tację tej zasady odkrył Brandon Carter, także słynny uczeń 
Sciamy. 

Innym ważnym metafizycznym pytaniem, jakie od wie-
ków zadawali i ciągle zadają fizycy jest problem „niepoję-
tej skuteczności matematyki w opisie realnego, fizycznego 
świata”. Jeśli bowiem prawdy matematyki nie istnieją auto-
nomicznie, niezależnie od nas, ale są wyłącznie tworem na-
szego ludzkiego umysłu, jak poezja czy muzyka, i wynikają 
z abstrakcyjnych (być może nawet arbitralnych) definicji, to 
jak wytłumaczyć, że te niezależne od empirycznej realności 
dzieła intelektu nierzadko przekształcają się w najdosko-
nalsze i najdokładniejsze modele świata, a nawet przepo-
wiadają dotąd nieodkryte jeszcze w świecie zjawiska? „Ma-
tematyka, widziana poprawnie, jest nie tylko prawdziwa, 
ale też piękna. Jej piękno, bez odniesienia do natury, jest 
wzniosłe i czyste, tak perfekcyjnie doskonałe, jak sztuka 
najwyższego lotu. Zachwyt, egzaltacja, poczucie transcen-
dencji, są obecne w matematyce z taką samą pewnością, 

Trzy światy Penrose’a

2 O Sir Martinie Reesie, profesorze Cambridge, prezydencie The Royal So-
ciety i Astronomie Królewskim, pisałem w Uranii 4/2013 przy okazji nadania 
mu przez PTA Medalu Paczyńskiego. Staszek Bajtlik opublikował wtedy dłu-
gi i bardzo ciekawy wywiad z Martinem w Polityce 4/12/2013. Wśród wielu 
wspomnień o Dennisie Sciamie najbardziej cenię niedawno napisane przez 
Martina, zwięzłe, ale bardzo osobiste i serdeczne: https://www.timeshighere-
ducation.com/features/close-to-greatness 
3 O najnowszej napisałem w Uranii 1/2013; wtedy kończyliśmy jej redakcję. 
Została wydrukowana w 2014, w 46 tomie (1630) General Relativity and Gra-
vitation.
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jak w poezji” — pisał Bertrand Russell. Ale to zaledwie pół 
biedy. Filozoficzną (metafizyczną) zagadkę stanowi bowiem 
nie samo piękno matematyki lub trudne pytanie o jego źró-
dło, ale zdumiewający fakt, że tylko ta najpiękniejsza, ta 
najbardziej wyrafinowana (i często: ta najtrudniejsza) ma-
tematyka opisuje poprawnie świat realny. Paul Dirac, który 
matematycznie przewidział istnienie antymaterii, poszuku-
jąc najbardziej eleganckich symetrii w rozwiązaniu pewne-
go pięknego równania, twierdził, że „poszukiwanie matema-
tycznego piękna jest wręcz nakazem w badaniach przyrod-
niczych, ważniejszym niż poszukiwanie prostoty: Badacz 
trudniący się wyjaśnianiem podstawowych praw przyrody 

musi przede wszystkim poszukiwać matematycznego pięk-
na. Często piękno i prostota idą w parze, lecz gdy nie da 
się ich pogodzić, trzeba wybrać piękno”. Niepojęta skutecz-
ność matematyki w opisie realnego świata jest być może 
główną przyczyną powszechnego wśród fizyków i matema-
tyków neoplatońskiego poglądu, że prawd matematycznych 
nie tworzymy w naszej wyobraźni, lecz że je odkrywamy 
tak, jak Kolumb odkrył Amerykę: „2 + 2 = 4” istnieje jako 
platońska idea, w niefizycznym świecie, do którego dostęp 
otwiera nasz umysł. Pokazuje to rysunek, zaadoptowany 
z książki Penrose’a. Trzy światy: świat fizyczny, świat idei 
i świat umysłu są autonomiczne, nie przenikają się, ale 
oddziałują ze sobą, wzajemnie się implikując. To dlatego 
właśnie należąca do idealnego świata matematyka jest tak 
„niepojęcie” skuteczna. To dlatego nasz umysł potrafi do 
prawd matematycznych dotrzeć bez pośrednictwa realnego 
świata obiektów fizycznych. 

Czy te trzy światy to cała rzeczywistość? Tego, rzecz 
jasna, nikt nie wie. Penrose wspomina, że w doskonałym 
świecie idei istnieją, prócz prawd matematycznych, inne 
jeszcze aspekty rzeczywistości. Na przykład idee prawdy, 
moralności i sprawiedliwości, o których wie nasze sumienie. 
Te realne, obiektywne i autonomiczne idee są całkowicie od 
nas niezależne, jak jest niezależne niebo gwiaździste nad 
nami. W pośmiertnie wydanym eseju „Jezus ośmieszony” 
Leszek Kołakowski tak pisze o autonomiczności naszego 
sumienia i prawa moralnego w nas: „Kiedy mówię o odróż-
nieniu dobra od zła, mam na myśli tylko takie odróżnienie, 
którego znaczenie, siła obiektywna, zniewalająca, nie zale-
ży od nas; odróżnienie, którego nie możemy ani unieważ-
nić, ani zmienić według naszej woli lub kaprysu, odróżnie-
nie, które zastajemy gotowe, które nam się narzuca i które 
jesteśmy zmuszeni przyjąć jako prawdziwe.” Penrose nie 
rozwija tej myśli. To by było zresztą niestosowne w książ-
ce, która jest opisem tylko jednego aspektu obiektywnej 
rzeczywistości, tym mianowicie, którym zajmuje się fizyka. 
Fizyka nie zajmuje się ani moralnością, ani poszukiwaniem 
aspektów rzeczywistości, które moralność tłumaczą. Czy da 
się wytłumaczyć moralność bez Boga? Czy istnienie Boga 
konieczne jest do pełnego zrozumienia rzeczywistości? To 
są pytania poza fizyką, metafizyczne. Dotkniemy tej bardzo 
ważnej tematyki raz tylko w naszym cyklu wykładów. Maria 
Dzielska przedstawi rzeczywistość nadprzyrodzoną, opisa-
ną przez tajemniczego mistyka, Pseudo-Dionizego Areopa-
gitę. Był on prawdopodobnie wykształconym w Szkole Pla-
tońskiej w Atenach syryjskim mnichem, żyjącym na przeło-
mie V i VI wieku po Chrystusie. Ukrywając swoją tożsamość 
podawał się za pierwszego biskupa Aten Dionizego, nawró-
conego przez św. Pawła podczas jego mowy na Areopagu, 
wygłoszonej w czasie wizyty Apostoła w Atenach w połowie 
I wieku. Pseudo-Dionizy jest twórcą teologii mistycznej i an-
gelologii. Naturę aniołów oraz hierarchię zastępów i chó-
rów anielskich opisał w traktacie „Hierarchia niebiańska”, 
przetłumaczonym z greckiego oryginału, wraz z innymi jego 
pismami teologicznymi, przez Marię Dzielską (Znak, 2005). 
Bardziej znane dzieło świętego Tomasza z Akwinu „Suma 
Teologiczna”, które o aniołach traktuje w tomie IV i V, ob-
szernie czerpało z ustaleń i wizji Pseudo-Dionizego. Wiem 
od pani profesor Dzielskiej, że św. Tomasz, czytając pisma 
Dionizego załamywał ręce i wołał: „Ach, jakżeż zawiły jest 
ten Dionizy i jak bardzo platoński!” 

Marek Abramowicz

Dennis Sciama wyznawał pogląd. że na rzeczywistość składa się nie-
skończona mnogość wszystkich logicznie możliwych światów, istnieją-
cych zupełnie niezależnie od siebie. Żaden nie jest „specjalnie wyregu-
lowany”, ale w niektórych, przypadkiem, istnieją warunki sprzyjające 
powstaniu życia i inteligencji (umysłu). Bóg nie jest zatem konieczny do 
wyjaśnienia zagadki antropiczności świata — jest ona pozorna i wynika 
z faktu, że my, przypadkiem, w takim właśnie świecie istniejemy. Nie 
moglibyśmy zresztą istnieć w innym 

Przekonałem go, że ponieważ istnienie Boga stwarzającego świat we-
dług „inteligentnego projektu” nie jest logicznie sprzeczne, tak stworzo-
ne światy muszą koniecznie istnieć w mnogości jego wszystkich logicz-
nie możliwych światów. Dennis jednak nigdy się nie zgodził z możliwo-
ścią, że istniejemy w takim właśnie świecie. Ten brak zgody był, rzecz 
jasna, wyrazem jego osobistej (prywatnej) wiary czy raczej niewiary, 
a nie poglądem dającym się udowodnić logicznie lub empirycznie 

BÓG
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XXXVII Zjazd 
Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego
Zjazdy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbywają 
się co dwa lata i są dużymi konferencjami naukowymi bę-
dącymi przeglądem bieżących badań prowadzonych przez 
polskich astronomów w kraju i za granicą – mamy nadzieję, 
że w kolejnych numerach „Uranii” przedstawimy część z naj-
ciekawszych badań. Tym razem zjazd odbył się w Poznaniu 
w dniach 7–10 września 2015 r. Zgromadził rekordową liczbę 
astronomów, przynajmniej w odniesienie do kilku poprzed-
nich zjazdów, około 200 zarejestrowanych uczestników, bar-
dzo liczne prelekcje oraz prawie 80 zgłoszonych plakatów. 
Była też liczna delegacja Europejskiego Obserwatorium Po-
łudniowego (ESO) do którego Polska przystąpiła w tym roku.

Tradycyjnie podczas uroczystości rozpoczęcia zjazdu 
wręczane są nagrody PTA. Najważniejszym odznaczeniem 
przyznawanym przez Towarzystwo jest Medal Bohdana Pa-
czyńskiego, ustanowiony na cześć jednego z najwybitniej-
szym polskich astronomów XX wieku. Medal przyznawany 
jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astro-
fizyki. Laureatem w roku 2015 został prof. George W. Pre-
ston. Przedstawienie sylwetki laureata oraz krótki wywiad 
z nim zamieścimy w następnym numerze Uranii. Kolejne 
wyróżnienie stanowi Nagroda i Medal im. Włodzimierza 

Zonna „Za popularyzację wiedzy 
o Wszechświecie”. Tegorocznym lau-
reatem jest Andrzej Branicki, za bu-
dowę obserwatorium w Białymstoku, 
organizację unikatowej pracowni 
i napisanie książki „Na własne oczy. 
O samodzielnych obserwacjach nieba 
i Ziemi”. PTA przyznaje także Nagro-
dę Młodych za osiągnięcia naukowe 
w wieku do 35 lat. Tym razem otrzy-
mał ją Michał Michałowski.

W trakcie zjazdu odbyło się także Walne Zebranie człon-
ków PTA, na którym m.in. przegłosowano zmiany w statucie 
oraz wybrano nowe władze na kadencję 2015–2017. Preze-
sem pozostała po raz drugi dr hab. Agnieszka Kryszczyńska 
(Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu). 
Pełen skład zarządu przedstawiamy w ramce. Zgromadzeni 
zdecydowali także o nadaniu godności członka honorowe-
go. Jest ona przyznawana bardzo rzadko, do tej pory miało to 
miejsce jedynie osiem razy. Nowym członkiem honorowym 
PTA został prof. Kazimierz Stępień, w szczególności w uzna-
niu wkładu w starania o przystąpienie naszego kraju do ESO.

W dzień poprzedzający otwarcie zjazdu odbyło się Spo-
tkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych. 
Zgłosiło się na nie aż 50 przedstawicieli większych i mniej-
szych organizacji oraz klubów i prawie wszyscy przyjechali 
do Poznania. Była okazja zaprezentować swoją działalność, 
nawiązać kontakty oraz dowiedzieć się o źródłach finansowa-
nia dla organizacji pozarządowych i najnowszych projektach 
współpracy pomiędzy naukowcami, a miłośnikami kosmosu.

Zjazdowi towarzyszyły imprezy popularnonaukowe. 
Szczególnie udany był Festiwal Mobilnych Planetariów. Z ca-
łej Polski do Poznania przyjechało siedem planetariów prze-
nośnych i 6 września były rozstawione w głównych centrach 
handlowych miasta, a także w obserwatorium i na Wydziale 
Fizyki UAM. Planetaria odwiedziło w tym dniu łącznie po-
nad 2500 osób, czyli średnio około 350 osób na jedno małe 
planetarium.

Krzysztof Czart

Prezes Polskiego 
Towarzystwa 

Astronomicznego,  
dr hab. Agnieszka 

Kryszczyńska  
oraz  

Dyrektor Generalny 
Europejskiego 

Obserwatorium 
Południowego,  

prof. Tim de Zeeuw

W kraju

9 września 2015 r. w Poznaniu odbyło się Walne Zebra-
nie członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
(PTA). W jego trakcie m.in. wybrano nowe władze organi-
zacji. Oto pełen skład Zarządu PTA:

Prezes – dr hab. Agnieszka Kryszczyńska (IOA UAM, 
Poznań), Wiceprezes – prof. dr hab. Maciej Mikołajew-
ski (CA UMK, Toruń), Skarbnik – dr hab. Agata Różań-
ska (CAMK PAN, Warszawa), Sekretarz – dr Magdalena 
Polińska (IOA UAM, Poznań), Członkowie Zarządu – 
mgr Krzysztof Czart (CA UMK, Toruń), mgr Sebastian So-
berski (CA UMK, Toruń), dr Grzegorz Stachowski (Uni-
wersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Władze PTA  
na lata 2015–2017

Zarząd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego na kadencję 2015– 
–2017. Od lewej: S. Soberski, G. Stachowski, A. Różańska, A. Kryszczyń-
ska, K. Czart, M. Polińska, M. Mikołajewski

Fo
t.:

 M
. P

ol
iń

sk
a/

PT
A

Michał Michałowski 
— laureat Nagrody 

Młodych PTA
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Niebo nad Polską 
      Kalendarz astronomiczny

Niebo w listopadzie i grudniu 2015
Dwa ostatnie miesiące roku, to 51 dni dalszego ubywania dnia na korzyść 

coraz dłuższych nocy i 10 dni ponownego, jeszcze bardzo powolnego, wydłuża-
nia się dni. Na początku listopada dzień w centrum Polski jest już o 4 h 44 min 
krótszy od nocy, ale do przypadającego w tym roku rankiem 22 grudnia przesi-
lenia zimowego różnica ta wzrasta jeszcze niemal dwukrotnie — do 8 h 32 min. 
Największa jest również na progu zimy rozbieżność w długości dnia pomiędzy 
południem a północą naszego kraju, jednak — w przeciwieństwie do przesilenia 
letniego — na korzyść krańców południowych Polski, gdzie pierwszy dzień zimy 
potrwa 8 h 14 min, podczas gdy na północnych o ponad godzinę krócej: 7 h 
12 min. Do końca roku niewiele już się zmieni, bo dzień wydłuży się — odpowied-
nio, zaledwie o 5 i 4 minuty.

Długie listopadowe i grudniowe noce pozwalają obserwować gwiazdozbiory 
wszystkich czterech pór roku. Nawet po odjęciu około 40 minut zmierzchu i tyluż 
świtu, na wystarczająco ciemną dla obserwacji jaśniejszych gwiazd i planet cy-
wilną noc pozostaje jeszcze 13–15 h. Wymagane dla celów astronomicznych za-
nurzenie się Słońca na 18° pod horyzont, kiedy ostatnie jego promienie znikają 
z nieba, czyli nastaje noc astronomiczna, trwa oczywiście również rekordowo dłu-
go — do 12 h w centralnej Polsce, w pobliżu zimowego przesilenia. W pierwszym 
dniu zimy, na krańcach południowych Słońce zanurza się o północy na rekordową 
głębokość 64° pod horyzont, natomiast na krańcach północnych rekordowo ni-
sko góruje, tylko 12° ponad horyzontem. 

Nawet w ostatnich jesiennych tygodniach, przez co najmniej cztery godziny po 
zmierzchu, podziwiać możemy Trójkąt Letni, gwiezdny symbol dawno już prze-
brzmiałej pory roku, z Wegą, Denebem i Altairem, najjaśniejszymi gwiazdami 
letnich konstelacji Lutni, Łabędzia i Orła. Na zachodzie są wtedy jeszcze nawet 
ostatnie szanse dostrzeżenia, nie tak już jasnych, letnich gwiazdozbiorów Her-
kulesa i Wężownika. Wysoko w południowo-wschodniej części nieba błyszczy 
już również Jesienny Kwadrat, wytyczony przez trzy gwiazdy Pegaza i pierwszą 
z trzech najjaśniejszych gwiazd Andromedy. Nisko nad południowym horyzontem Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

1 listopada ok. godz. 1.00
16 listopada ok. godz. 0.00

1 grudnia ok. godz. 23.00
16 grudnia ok. godz. 22.00
1 stycznia ok. godz. 21.00

Widok południowej strony 
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)
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nietrudno dostrzec najjaśniejszą z jesiennych gwiazd — pierw-
szej wielkości gwiazdowej Fomalhaut z gwiazdozbioru Ryby 
Południowej, a nad nią obszernego Wodnika. W ślad za nim 
podąża Wieloryb i rozpościerający się wyżej gwiazdozbiór Ryb, 
a także — stanowiący poniekąd granicę między jesiennymi i zi-
mowymi konstelacjami — Baran.

Na północnym wschodzie jaskrawo błyszczy nigdy nie zacho-
dząca Kapella z gwiazdozbioru Woźnicy, ale do wschodu szy-
kują się również pozostałe konstelacje zimowe. Jako pierwszy, 
nawet z początkiem listopada już krótko po zmierzchu, wychy-
la się spod horyzontu Byk z jasnym Aldebaranem i pięknymi 
gromadami gwiazd — Plejadami i nieco mniej popularnymi 
Hiadami. Pięć godzin później, wraz ze wschodem najjaśniej-
szej gwiazdy całego nocnego nieba — Syriusza z Wielkiego 
Psa, w komplecie skrzą się na południowym wschodzie jasne 
i bardzo jasne gwiazdy zimowych konstelacji, układające się 
w ogromny Zimowy Sześciokąt. Oprócz trzech wymienionych 
już gwiazd, na ten gwiezdny symbol zimy składają się: Bliźnię-
ta — Polluks w parze z nieco ciemniejszym Kastorem, a także 
Procjon z konstelacji Małego Psa i w końcu Rigel, najjaśniejsza 
spośród siedmiu jasnych gwiazd Oriona. To one dominować 
będą na niebie w drugiej połowie nocy. Gdy jednak Orion i sku-
pione wokół niego pozostałe konstelacje zimowe o świcie koń-
czyć będą na południowym zachodzie swą wędrówkę po niebie, 
na wschodzie błyszczeć już będzie Gwiazda Wiosenna, czyli 
Arktur z wiosennego gwiazdozbioru Wolarza, a na północnym 
wschodzie tylko patrzeć, jak spod horyzontu wynurzy się Altair, 
ostatnia, bo najniższa gwiazda… Trójkąta Letniego, który wraz 
z nastaniem zimy zacznie wschodzić jeszcze przed świtem. Tym 
samym, nawet jeszcze przez cały styczeń, zimowe noce rozpo-
czynać się będą i kończyć na niebie takim letnim akcentem.

Niemal niezmienny z roku na rok wystrój nocnego nieba 
urozmaicają wędrujące na ich tle planety, zwłaszcza te ja-

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
listopada i grudnia 2015

listopad
3 2.09 bliska koniunkcja Wenus 41’S z Marsem 
3 13.24 ostatnia kwadra Księżyca
6 15.03 koniunkcja Księżyca 2,2°S z Jowiszem
7 9.23 koniunkcja Księżyca 1,7°S z Marsem
7 13.47 koniunkcja Księżyca 1,2°S z Wenus
7 16.54 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 180°07’
7 22.50 apogeum Księżyca, 405 722,1 km od Ziemi

11 10.48 koniunkcja Księżyca 3,2°N z Merkurym
11 14.56 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 359°01’
11 18.47 nów Księżyca
13 2.46 koniunkcja Księżyca 3,0°N z Saturnem
17 13.59 koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (0,2°S)
18 ~5.00 maksimum aktywnosci roju meteorów Leonidy
18 17.20 Neptun powraca do ruchu prostego w długości ekl.
19 7.27 pierwsza kwadra Księżyca
20 1.25 koniunkcja Księżyca 2,7°N z Neptunem
21 14.56 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 359°01’
22 16.25 Słońce wstępuje w znak Strzelca (λ = 240°)
22 20.15 bliska koniunkcja Księżyca 54’S z Uranem
23 21.10 perygeum Księżyca, 362 818,2 lm od Ziemi
23 22.38 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Skorpiona
25 5.56 koniunkcja Merkurego 2,7°S z Saturnem 
25 23.44 pełnia Księżyca
29 6.16 zakrycie 3,6m lambda Tau przez Księżyc, do 6.52
30 1.15 Saturn w koniunkcji ze Słońcem
30 10.48 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Wężownika

grudzień
3 8.40 ostatnia kwadra Księżyca
4 5.58 koniunkcja Księżyca 1,7°S z Jowiszem
4 19.34 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 177°49’
5 15.55 apogeum Księżyca, 404 800,7 km od Ziemi
6 3.36 b. bliska koniunkcja Księżyca 5,5’S z Marsem
7 18.25 bliska koniunkcja Księżyca 38’N z Wenus

10 15.01 opoz. planetoidy (16) Psyche, 1,701 au od Ziemi
10 16.02 koniunkcja Księżyca 3,1°N z Saturnem
11 11.29 nów Księżyca
12 14.42 koniunkcja Księżyca 7,2°N z Merkurym
14 ~19.00 maksimum aktywnosci roju meteorów Geminidy
17 7.19 koniunkcja Księżyca 2,5°N z Neptunem
18 16.13 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 356°08’
18 16.14 pierwsza kwadra Księżyca
18 18.13 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Strzelca
20 2.35 koniunkcja Księżyca 1,1°S z Uranem
21 10.00 perygeum Księżyca, 368 423,4 km od Ziemi
22 6.30 Słońce wstępuje w znak Koziorożca (λ = 270°)
23 16.06 zakrycie 3,8m theta1 Tau przez Księżyc, do 16.48
23 16.22 zakrycie 3,4m theta2 Tau przez Księżyc, do 16.31
23 19.23 zakrycie 0,9m Aldebarana przez Księżyc; do 20.32
25 2.41 opoz. planetoidy (27) Euterpe, 0,959 au od Ziemi
25 12.12 pełnia Księżyca
26 4.10 Uran powraca do ruchu prostego w długości ekl.
29 4.11 maks. elongacja Merkurego, 19,7°E od Słońca
31 17.49 koniunkcja Księżyca 1,4°S z Jowiszem
31 21.19 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 174°39’
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śniejsze, widoczne gołym okiem, a także Księżyc, dwukrotnie 
w omawianym okresie obiegający niebo, co skutkuje licznymi 
jego koniunkcjami z planetami, o czym w bliższych szczegółach 
— nieco dalej 

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stro-
nach Kalendarza pozwalają zorientować się w wyglądzie połu-
dniowej części naszego nocnego nieba, widzianego z centrum 
Polski w listopadowe i grudniowe noce, wyznaczyć godziny 
wschodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obser-
wowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, w tym rów-
nież szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej 
części tarczy Merkurego i Wenus. Ostatnia mapa ukazuje m. 
in. zmieniające się w tym czasie położenia planet na tle gwiazd. 
Wszystkie momenty podano w obowiązującym w Polsce od 25 
października czasie środkowoeuropejskim (CET). 

Słońce 
W tych miesiącach Słońce ma do pokonania na niebie dy-

stans ponad 61,7°. To o 1,7° więcej niż przez wrzesień i paź-
dziernik i o 2,3° więcej od drogi pokonywanej w lipcu i sierpniu. 
Świadczy to o zwiększaniu prędkości ruchu orbitalnego Ziemi 
przed przypadającym nocą z 2 na 3 stycznia peryhelium naszej 
planety. Pozostaje to w zgodzie z II prawem Keplera, według 
którego prędkość ruchu Ziemi wokół Słońca jest najmniejsza 
w punkcie odsłonecznym orbity (aphelium, w naszych czasach 
w pierwszych dniach lipca), a największa właśnie w punkcie 
przysłonecznym, czyli peryhelium.

Listopadowo-grudniowo trasa Słońca na tle gwiazd nadal 
przebiega przez coraz to niższe fragmenty ekliptyki, dopiero 
w ostatnich 10 dniach znów nieznacznie się wznosząc. „Star-
tuje” na granicy gwiazdozbiorów Panny i Wagi, by pokonawszy 
w 24 dni 35% trasy, dotrzeć do Skorpiona. Kolejny odcinek 
ekliptyki dziś rozbity jest na dwa gwiazdozbiory. Po upływie 6,5 
doby w Skorpionie, przez kolejne nieco ponad 18 dni Słońce 
wędruje przez południowe rejony Wężownika, docierając do 
granicy ze Strzelcem. Tu, do końca grudnia przemierza ostat-
nie 22% interesującego nas odcinka, pokonując niemal połowę 
przebiegającego przez konstelację Strzelca odcinka ekliptyki. 

Księżyc 
Listopadową wędrówkę na tle gwiazd, oświetlony w 3/4 ma-

lejący Księżyc rozpoczyna u stóp Bliźniąt, by po nieco ponad 2,2 

okrążeniach pasa zodiaku i pokonaniu w sumie 798,4°, z koń-
cem grudnia dotrzeć do zachodnich rejonów Panny. Pośród 15 
w sumie koniunkcji z planetami, nasz naturalny satelita trzy-
krotnie spotka się Jowiszem, w południowo-wschodniej części 
gwiazdozbioru Lwa. Pierwszy raz 6 listopada, pomiędzy ostat-
nią kwadrą a nowiem, a po raz ostatni w wieczór sylwestrowy, 
1,5 doby przed ostatnią kwadrą.

Na szczególną uwagę zasługuje tym razem bardzo bliska 
koniunkcja Księżyca z Marsem nocą 5/6 grudnia, z geocen-
trycznego punktu widzenia w odległości zaledwie 5,5’, co su-
gerowałoby niemal centralne zakrycie na dłuższy czas Marsa 
przez ksieżycową tarczę. Jednak takie zakrycie obserwowane 
będzie jedynie nad Oceanem Indyjskim i w zachodniej Australii. 
W centrum Polski (topocentrycznie) w momencie największego 
zbliżenia, tuż przed godziną 2.00 (o wschodzie obu obiektów) 
oświetlony w 1/4 Księżyc znajdzie się 0,6° od Marsa. 

Krótko po zmierzchu 23 grudnia warto zwrócić wzrok na 
gwiazdozbiór Byka, gdzie zbliżający się do pełni Księżyc zakryje 
kolejno gwiazdy theta1 i theta2 Tauri, a trzy godziny póżniej Al-
debarana, najjaśniejszą gwiazdę konstelacji.

Planety i planetoidy
Po październikowym planetarnym rendez-vous Wenus, Mar-

sa i Jowisza, rankiem 3 listopada, a więc 1,5 tygodnia po naj-
większym skupieniu wszystkich trzech, Wenus i Mars zbliżają 
się w koniunkcji na zaledwie 41’ od siebie, zostawiając już 
dość daleko, 7° na zachód, Jowisza w Lwie, podczas gdy one 
już wkroczyły w granice Panny. Wschodząc prawie 4 h przed 
świtem, umożliwiają długą ich dostępność do obserwacji, przy 
czym w grudniu czas widoczności Wenus zaczyna już skracać 
się, zaś Marsa — nadal powoli wydłużać, do 5,5 h w końcu 
miesiąca. Wtedy też znacznie szybsza Wenus, od 11 grudnia 
w gwiazdozbiorze Wagi, pozostawia Marsa 33° za sobą, jesz-
cze dwukrotnie dalej dystansując się od pozostającego nadal 
w Lwie Jowisza. Ten ostatni, z tygodnia na tydzień wschodząc 
około 25 minut wcześniej, od pierwszych dni grudnia pojawia 
się na niebie już przed północą. Nie możemy już liczyć na Sa-
turna, w połowie omawianego okresu zrównującego się ze 
Słońcem podczas koniunkcji, ale w ostatnich dniach grudnia 
jest kolejna szansa dostrzeżenia na wieczornym niebie, zacho-
dzącego jednak niespełna godzinę po zmierzchu, dość jasnego 
Merkurego.

Skorpion

Jowisz

Mars Wenus 

(16) Psyche

(27) Euterpe

Merkury 

Saturn

Wenus 

Merkury 
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Dysponując amatorskim teleskopem, możemy pokusić się 
na obserwację dwóch niezbyt jasnych planetoid, mających 
w grudniu opozycje do Słońca: to (16) Psyche, 10 grudnia osią-
gająca niezbyt szokującą jasność 9,4 magnitudo oraz nieco 
jaśniejsza (27) Euterpe, o jasności 8,7 magnitudo podczas opo-
zycji 20 grudnia.  

Roje meteorów
Po dość obfitych październikowych Orionidach, których 

schyłkowa aktywność zahacza jeszcze o pierwszy tydzień li-
stopada, w omawianym okresie swe maksima mają jeszcze 
trzy efektowniejsze roje meteorów. Niezbyt obfite maksimum 
pierwszego z nich, Taurydów Północnych, o radiancie w po-
bliżu Plejad, aktywnego od ostatniej dekady października 
do pierwszej dekady grudnia, przypada 12 listopada z około 5 
przelotami meteoru na godzinę. To „bliźniaczy” rój w stosunku 
do wcześniejszych o miesiąc Taurydów Południowych z radian-
tem usytuowanym 10° niżej, o podobnej aktywności — obydwa 
związane z okresową kometą 2P/Encke. 

Kolejny, to znacznie obfitsze Leonidy, zazwyczaj jednak dość 
umiarkowane, z około 15 meteorami na godzinę. Podczas 2/3 
powrotów w pobliże Słońca komety 55P/Tempel-Tuttle o okre-
sie 33,2 lat, w przeszłości wielokrotnie prezentowały się jako 
deszcze meteorów, nawet do ponad 100 tysięcy przelotów 
w ciągu godziny! Zanim w 2031 roku kometa znów powróci, 
szykując być może kolejny tak efektowny spektakl, podczas te-
gorocznego umiarkowanego maksimum Leonidów, 18 listopa-
da kilka godzin przed świtem, możemy spodziewać się do około 
25 meteorów na godzinę. 

Trzeci, najobfitszy rój północnego nieba i omawianego okre-
su, to Geminidy, podczas maksimum 14 grudnia wieczorem 
mogące zaprezentować się nawet 120 spadkami meteorów 
w ciągu godziny. Zarówno ich radiant, usytuowany w pobliżu 
Kastora, alfy Bliźniąt, jak też Leonidów i Taurydów zapewniają, 
zwłaszcza w drugiej połowie nocy (najlepszej porze na wypa-
trywanie „spadających gwiazd”), szerokie pole obserwacji, z ra-
diantami w polu widzenia. Pochodzenie roju Geminidów jest 
dość nietypowe. Najwyraźniej związany jest z planetoidą (3200) 
Phaeton, a ta — o czym świadczy choćby ten rój — najprawdopo-
dobniej wcześniej była kometą, która z czasem „zgubiła” głowę 
i warkocz.

Gwiazdy zmienne
Kontynuując miniprezentację przedstawicieli trzech różnego 

typu gwiazd zmiennych, poniżej podajemy ich charakterystycz-
ne momenty (maksima lub minima), możliwe do zaobserwo-
wania na nocnym niebie. 

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

listopad grudzień

   5,    4.43  25,    6.21    3,  20.51  21,    1.44
   8,    1.32  28,    3.14    6,  17.40  23,  22.33
 10,  22.21  30,    2.02  18,    4.55  26,  19.21
 13,  19.10

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

listopad grudzień

   5,    0.37  21,    3.00    1,  21.24  28,  17.20
 15,  18.12  17,  23.46

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

listopad grudzień

     5,    V CrB  7,5m     10,    R Dra Aqr  7,6m

   29,    R Hya  4,5m     17,    R Vir  6,9m

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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Od kurnika do ula, czyli… 
zimowe gromady gwiazd

Długie noce przełomu jesieni i zimy to doskonały czas na 
bliższe poznanie trzech jasnych gromad gwiazd, usytuowanych 
w obszarze nieba zimowego. Dwie z nich, najjaśniejsze otwarte 
gromady gwiazd na całym niebie, bez trudu odnajdziemy w zi-
mowej konstelacji Byka, trzecią, nieco mniej wyraźną — w ty-
leż zimowym, co już wiosennym Raku. Ich lepsza lub słabsza 
widoczność wynika głównie z odległości. Choć dostrzegalne 
gołym okiem, to by przyjrzeć się im dokładniej, najlepiej użyć 
dobrej lornetki.

Najlepiej chyba znane, usytuowane na grzbiecie Byka Ple-
jady, w katalogu mgławic i gromad gwiazd Charlesa Messiera 
oznaczone symbolem M45, nazwę swą wzięły od siedmiu mito-
logicznych nimf, córek Atlasa i Plejone, jako gołębice towarzy-
szących bogini łowów Artemidzie. I, jak to bywa w wielu mitach, 
dobrotliwy Zeus przeniósł je na niebo, by ocalić przed polują-
cym bez opamiętania na wszelką zwierzynę Orionem. Gromada 
znana również m.in. pod nazwą Kokoszka z Kurczętami, kształ-
tem swym przypomina również dziecięcy wózek. 

Zawierająca około pół tysiąca gwiazd, powstałych przed 100 
milionami lat, dziś otoczonych jeszcze pozostałościami pier-
wotnej mgławicy, gromada Plejady rozpościera się na obszarze 
wielkości 12 lat św. i oglądana z odległości 444 lat św. na na-
szym niebie przyjmuje rozmiary około 1°. Główne jej gwiazdy 
noszą imiona siedmiu sióstr: Alkione, Elektra, Keleno, Maja, 
Merope, Sterope i Tajgete, ale również ich rodziców — Alkione 
(najjaśniejsza, 2,8 mag) i Atlas. Sumaryczna jasność gromady 
wynosi 1,4 magnitudo.

Nie tylko obecnością w tym samym gwiazdozbiorze, ale 
i mitologiczną genezą nazwy (siostry Plejad) są Hiady, kolej-
na otwarta gromada gwiazd, znana również jako Dżdżownice. 
Główna część Hiad zajmuje w rzeczywistości obszar 10 lat św., 
jednak włączając związane z nią peryferyjne gwiazdy, krańcami 
swymi gromada sięga 80 lat św. Z odległości 150 lat św., 300 
gwiazd tej gromady obserwujemy rozproszone na obszarze aż 
5,5°. Mimo to, a może właśnie dlatego, niełatwo byłoby odna-
leźć Hiady na niebie bez informacji, że to właśnie najjaśniejsze 
z nich, ułożone w kształt litery V, tworzą główny zarys łba Byka. 
Przede wszystkim im zawdzięczamy dużą sumaryczną jasność 
gromady: 0,5 magnitudo. A więc Hiady odnajdziemy bez trudu 
w bezpośrednim sąsiedztwie Aldebarana, najjaśniejszej gwiaz-
dy konstelacji Byka, nienależącego jednak do gromady. Hiady 
są znacznie starsze od Plejad, ich wiek szacuje się na 600–800 
milionów lat.

Opuszczając już gwiazdozbiór Byka, o dwie konstelacje dalej 
odnajdujemy trzecią gromadę, skupioną na obszarze o średni-
cy około 95’ w samym centrum gwiazdozbioru Raka. To Pra-
esepe, znana też jako Pszczółki albo Żłóbek — tu pozostając 
w ścisłym związku z dwiema nieodległymi gwiazdami Asellus 
Borealis i Asellus Australis, czyli pasącymi się u żłobu, północ-
nym i południowym Osiołkiem. Skatalogowana przez Messiera 
jako M44, otwarta gromada gwiazd Praesepe jest najstarszą 
(730 mln lat) i najodleglejszą (577 lat św.) spośród omawia-
nych tu obiektów. Liczba tworzących ją gwiazd szacowana jest 
na 200–300, zajmujących obszar przestrzeni o średnicy około 
16 lat św. Przy sumarycznej jasności 3,7 magnitudo, na dosta-
tecznie czarnym niebie dostrzeżemy ją gołym okiem, choć — 
podobnie jak poprzednie — bez porównania lepiej prezentować 
się będzie w okularze lornetki lub niekoniecznie dużego, ama-
torskiego teleskopu. 

Jan Desselberger

      Kalendarz astronomiczny

Gromada otwarta Plejady (M 45). Fot. Marcin Rudziński

Gromada otwarta Hiady. Fot. Janusz Wiland

Gromada otwarta Praesepe (M 44). Fot. Bartosz Wojczyński
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Edycja plam i zapis w programie „Solaris”

Obserwator Słońca

Raport nr 7/2015
Mimo iż lipiec jest miesiącem wakacyjnym, to cieszy fakt wykonania 156 obserwacji 
przez naszych obserwatorów. Tym razem wielki szacun należy się Jurkowi Zagrod-
nikowi, który wykonał ich aż 30, po nim zaraz Paco, obserwator z Hiszpanii. Sekcja 
nasza przymierza się do obliczania współczynnika K dla każdego obserwatora. Nie 
znaczy to, że nie będziemy podawać liczb Wolfa bez współczynnika. Średnia liczba 
Wolfa w miesiącu lipcu wyniosła 55,58 dla 156 obserwacji wykonanych przez 10 
obserwatorów. Natomiast uśredniona względna aktywność słoneczna SN wyniosła 
58,75 dla 125 obserwacji wykonanych przez 9 obserwatorów. Średnia międzynaro-
dowa liczba Wolfa wyniosła w lipcu 66,4 a średnia SILSO z Belgii 65,8. Aż pięciu 
naszych obserwatorów otrzymało średnią niewiele różniącą się od średniej mię-
dzynarodowej. To świadczy o wielkim profesjonalizmie w wykonywaniu swoich ob-
serwacji. Wszystkim dziękuję za wysłane obserwacje, a tych, którzy się namyślają, 
serdecznie zapraszam do wstąpienia w nasze szeregi. 

Obserwatorzy: Zagrodnik Jerzy 30; Cebrian Paco Jimenez 29; Bańkowski Ja-
nusz 25; Sidor Monika 23; Tadeusz Figiel 17; Skorupski Piotr 10; Bolesta Dariusz  
9; Demecki Paweł 7; Burda Alex 5; Moskal Kinga 1.

To już ostatni artykuł opisujący możliwości i obsługę 
działania programu do obserwacji Słońca „Solaris”. 
Zostało nam jeszcze zagadnienie edycji plam i zapisu 

obserwacji.
Zakładam, że mamy już wyliczone współrzędne grup 

plam i przechodzimy do ich edycji.
W tym celu klikamy na okienko „Do plam”. Pamiętajmy, 

aby wcześniej zaznaczyć rozgrupowanie plam (u góry po-
zioma beleczka). Teraz w dolnym okienku możemy dla każ-
dej grupy nie tylko wpisać, ile posiada plam, ale również 
klasę grupy według McIntosha.

Jak dzielimy klasy, dowiemy się, wpisując podany link 
w okno wyszukiwarki internetowej http://www.cv-helios.
net/. Zaznaczam, że tylko zaawansowani obserwatorzy po-
trafią prawidłowo określić klasę grupy plam. Oczywiście jeśli 
nie chcemy, to możemy ten fakt pominąć i wpisać tylko ilość 
plam dla każdej grupy. Jeśli numerujemy grupy od początku 
roku, również wpisujemy numer grupy, a jak nie, to wpisuje-
my numer grupy podanej przez SOHO lub zostawiamy puste 
miejsce. Dział edycji plam jest przygotowany dla bardziej za-
awansowanych obserwatorów. Sprawdzamy prawidłowość 
wykonania raportu, uzupełniamy pozostałe okienka dotyczą-
ce warunków obserwacyjnych, takich jak: seeing, wiatr, do-
kładność i metodę i klikamy na okienko: „Zapisz i Oblicz”, 
a następnie na „Zapisz Obserwację”. Jeśli kończymy miesiąc, 
klikamy w okienko „Zapisz miesiąc i pokaż”.

Raport nr 8/2015
Miesiąc sierpień to dalszy spadek średniej liczby Wolfa, choć na tarczy pojawiały się 
ciekawe grupy z ładnie wykształconymi półcieniami. Średnia liczba Wolfa naszych 
obserwatorów w tym miesiącu wyniosła 43,04, a średnia plamotwórcza aktywność 
SN 63,43. Wartości te są jednak mocno zaniżone, gdyż kilku obserwatorów w dwóch 
dniach nie odnotowało ani jednej plamy (więc i grupy!), co znacząco wpłynęło 
na średnią dzienną i w konsekwencji na średnią miesięczną. 

Obserwatorzy: Zagrodnik Jerzy 29; Sidor Monika 28; Bańkowski Janusz 28; Fi-
giel Tadeusz 21; Demecki Paweł 16; Kucemba Łukasz 15; Skorupski Piotr 4; Bolesta 
Dariusz 3; Burda Alex 3; Jimenez Francisco 2; Moskal Kinga 1.

Przygotował i opracował Tadeusz Figiel
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Astrofotografia amatorska

Całkowite zaćmienie Księżyca z 28 września 
2015 r. było dość wyjątkowe z racji równocze-
snego położenia satelity na orbicie w perygeum. 
Takie zaćmienie zdarza się tylko kilka razy w cią-
gu stulecia. Cecha, która je wyróżnia, to bliskość 
Srebrnego Globu. Podczas zaćmienia oddalony 
był o zaledwie 356 tys. km od naszej planety (tzw. 
superpełnia). Następne takie zaćmienie wystąpi 
za 18 lat — 31 stycznia 2033 r. Na uwagę zasłu-
guje uwieczniony na zdjęciach fazy całkowitej tur-
kusowy kolor. Czerwień i turkus to efekt przejścia 
światła słonecznego przez atmosterę ziemską, 
odpowiednio załamanego i podświetlającego 
Księżyc nawet w czasie zaćmienia całkowitego. 
Ziemia widziana z Księżyca w czasie zaćmienia 
posiada jasną czerowną obwódkę, a na zewnątrz 
niej subtelniejszą turkusową linię. Wyżej sekwen-
cja zdjęć autorstwa Mariusza Świetnickiego. 
Obok malowniczy obraz Księżyca wychodzacego 
z cienia widziany z Obserwatorium Astronomicz-
nego w Grudziądzu. 

28.09.2015
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Astrofotografia amatorskaCałkowite zaćmienie Księżyca

Wyżej mozaika zdjęć wykonana przez 
Krzysztofa Lisieckiego, ucznia klasy drugiej LO 
im.Władysława Łokietka w Radziejowie.

Obok jeszcze raz to samo zjawisko w ujęciu 
Wojciecha Piskorza z Gliwic (Canon 350D i TS 
APO 65Q)
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Astrofotografia amatorska 17.10.2015

Zorza polarna, jaka objawiła się 17 października br. była wyjatkowo jasna, dobrze widoczna na dużym obszarze naszego kraju. Wiele osób mogło 
pomylić ją z chmurami, gdyż dopiero na zdjęciach można było zobaczyć wyraźnie zieloną barwę światła emitowanego przez pobudzone atomy tlenu

W fazie maksymalnej aktywności były widoczne wyraźnie pionowe słupy świetlne rozciągające się do wysokości rzędu setek kilometrów. Oczywiście 
na tak dużych wysokościach świeci najlżejszy gaz — wodór. Powyższe zdjęcia zostały wykonane w okolicach Ełku przez Rafała Nowosielskiego
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Astrofotografia amatorskaZorza polarna

Tak było widać zorzę polarną z terenu miasta Grudziądza, ale na jego północnym skraju, gdzie zanieczyszczenie atmosfery sztucznymi światłami jest 
już znacznie mniejsze niż nad centrum. Zdjęcie wykonał Sławomir Rajnik

To zdjęcie zorzy również zostało wykonane na terenie miejskim — w Ostródzie. Jego autor, Piotr Skorupski napisał, że gołym okiem wyraźnie widoczne 
było zielonkawe świecenie i dynamicznie zmieniające się słupy zorzowe
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Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
3/2015: 1. OGLE, 2. WENUS, 3. OBIEKTYW, 4. RADIANT, 5. MORZE ZIMNA, 
6. ENDYMION, 7. EKSPOZYCJA, 8. PERSEIDY, 9. APOLLIN, 10. DOLINA 
AOSTY, 11. ŚWIDWIN, 12. COLAZIONE, 13. INSTRUKCJA, 14. TRÓJKĄT 
LETNI, 15. MESSENGER, 16. MALBORK, 17. SANCHEZ, 18. GRĄDZKA. 

as
tr

oż
ar

ty
 J

ac
ka

 D
.

op
r. 

Ja
ce

k 
D

rą
żk

ow
sk

i

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. Na roz-
wiązania czekamy do końca grudnia 2015  r. Osoby nie będące 
prenumeratorami „Uranii–PA” muszą dołączyć do  rozwiązania 
kupon umieszczony w  lewym górnym rogu tej strony. Prenume-
ratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną na adres:  
urania@urania.edu.pl. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi 
rozlosujemy dwie książki o tematyce astronomicznej.

W „Uranii–PA” nr 3/2015 zamieściliśmy krzyżówkę, której 
rozwiązaniem jest hasło GWIAZDY SPADAJĄ NOCĄ. 
Nagrody w postaci książek o tematyce astronomicznej 

wylosowały Paulina Kerl z Bydgoszczy i Ewelina Szpakowska- 
-Peas z Warszawy. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. … Wybuch

  2. Przeciwieństwo końca

  3. Łatwo ulatnia się z atmosfery

  4. „Promienisty” krater na Księżycu

  5. Niekoniecznie gwiazdowa

  6. Sfotografowane ruchy gwiazd

  7. Graniczna gęstość

  8. Chciał skatalogować wszystkie komety

  9. Mają swoje roje

10. Pomysłodawca parowania czarnych dziur

11. Jeden z tegorocznych laureatów Nagrody Nobla

12. Wytrawny poszukiwacz planet pozasłonecznych

13. Lokalizacja największego radioteleskopu

14. Jeden z parametrów ciał niebieskich

15. Jednak mają masę

16. Jej kwantowej teorii wciąż nam brak

17. Uczestnik ostatniej wyprawy na Księżyc

18. Pod wpływem Jowisza
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Poczta ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawy

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

Jesienne „Spotkania z astronomią”  
CAMK, Warszawa, ul. Bartycka 18  
5 października 2015 – 18 stycznia 2016 
poniedziałki, godz. 17.00 
http://www.camk.edu.pl

Cykl wykładów „Nie tylko Kosmos”  
OPiOA, Olsztyn, Al. J. Piłsudskiego 38  
2 października – 11 grudnia 2015 
planetarium, piątki, godz. 17.00 
http://www.camk.edu.pl

Spotkania Oddziału PTMA Szczecin 
połączone z prelekcjami  
Szczecin, ul. Wierzyńskiego 1/2  
czwartki, 12 i 26 listopada 2015 
http://www.ptma.szczecin.pl

Zebrania Białostockiego Oddziału PTMA  
Wydział Historyczno-Socjologiczny 
Uniwersytetu w Białymstoku,  
ul. Plac Uniwersytecki 1, pok. 33 
pierwsza środa miesiąca, godz. 18.00 
http://bialystok.ptma.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 
szkolny 2015/2016 albo cały rok 2016.

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

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy  
na www.urania.edu.pl w sekcji „prenumerata”. 

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

W ramach realizacji przez Rozdrażew-
ski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii (RO PTMA) 
zadania publicznego NASZ ŚWIAT po-
wierzonego przez Urząd Gminy w Roz-
drażewie od 25 do 27 sierpnia odbyła 
się druga część VI Warsztatów astro-
nomicznych w Zespole Szkół Publicz-
nych (ZSP) w Rozdrażewie w dwóch 
terminach, do południa, w godz. 10.30 
do 12.30 oraz wieczorem, od 19.00 do 
22.00. Pierwsza część warsztatów od-
była się w lipcu w Nowej Wsi.

Zajęcia prowadzone pod kierun-
kiem dra Ireneusza Włodarczyka i przy 
pomocy członków RO PTMA głównie 
kol. Zdzisława Pautera, a później rów-
nież przez kol. Andrzeja Woźniaka i kol. 
Jacka Włodarczyka zostały zrealizowa-
ne zgodnie z harmonogramem. Na po-
rannych zajęciach obserwowano plamy 
słoneczne korzystając z refraktora 
nabytego w ramach realizacji zadania 
publicznego Gminy Rozdrażew.

Na zajęciach dopołudniowych 
dr Ireneusz Włodarczyk przedsta-
wił prezentacje o Słońcu, planetach, 
gwiazdach i galaktykach. Po południu 
prezentowali swoje dokonania młodsi 
członkowie RO PTMA i członkowie 
Kółka astronomicznego Kasjopea, 
m.in. kol. Jacek Włodarczyk przedsta-
wił działanie programu komputerowego 
Stellarium, kol. Agnieszka Kolenda, 
Żaneta Kordus, Marlena Dymarska, Be-
ata Stęclik, Kinga Snadna, Julia Gasik 
opisywały gwiazdozbiory, Monika Hor-
decka wcieliła się w rolę wykładowcy 
prowadzącego zajęcia z działania ob-
rotowej mapki nieba i mapki Księżyca, 
Wojtek Stęclik przedstawił wiadomości 
o niektórych planetach, Bartek Litwin 
opowiedział o powstawaniu faz Księ-
życa.

W ostatnich wieczornych zajęciach 
wzięli udział kol. Andrzej Woźniak, który 
dokonał prezentacji nocnego nieba.

Ireneusz Włodarczyk

VI LETNIE WARSZTATY ASTRONOMICZNE W ROZDRAŻEWIE



72 Urania 5/2015

Termin nadsyłania dokumentacji przedłużony do 30 kwietnia 2016

KONKURS „URANII” 2015/2016
„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 Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skorzystać 
z dofinasowania może każda szkoła, wystarczy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy na stronie www.urania.edu.pl/
prenumerata

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu dokumen-
tacji dowolnej, związanej z astronomią aktywności całej 
szkoły lub dowolnego zespołu albo grupy uczniów danej 
placówki. Przykładami aktywności dzieci i młodzieży mogą 
być pokazy nieba, regularne obserwacje, prace badaw-
cze, organizacja astropikniku lub astrofestiwalu, spektakl 
teatralny, film popularnonaukowy, poszukiwania astrono-
micznych artefaktów w okolicy itp. Dopuszczalne formy 
pracy konkursowej to dokumentacja działalności w postaci 
albumu, pokazu multimedialnego, filmu lub pisemnego ra-
portu. Jedna szkoła może przedstawić wiele różnych rodza-
jów aktywności i kilka form jej dokumentacji, które będą 
oceniane jak całokształt. Szkołę może zgłosić do konkursu 
nauczyciel-opiekun, samorząd szkolny, uczeń lub grupa 
uczniów za wiedzą dyrekcji szkoły. Do nadesłanej dokumen-
tacji należy dołączyć wypełniony formularz konkursowy. 

Redakcja „Uranii” spośród swoich współpracowników 
powoła jury konkursu, które będzie w ocenie nadesłanej do-
kumentacji brało pod uwagę (1) merytoryczną wartość i po-
prawność działalności uczniów, (2) stopień zaangażowania 
społeczności szkolnej w realizację projektu, (3) oddziaływa-
nie popularyzatorskie w środowisku lokalnym, (4) pomysło-

wość i oryginalność przestawionych aktywności, (5) jakość 
i wyczerpujący charakter nadesłanej dokumentacji.

Na nagrody chcemy przeznaczyć w sumie do 10 tys. 
złotych. Ponieważ w konkursie mogą brać udział wszelkie-
go rodzaju szkoły o różnym stopniu wyposażenia (np. po-
siadające własne obserwatoria), nagrodzone szkoły będą 
same wybierały nagrody, wskazując na potrzebny im sprzęt 
obserwacyjny za ok. 3 000 zł — I miejsce, ok. 2 000 zł — 
miejsce II i ok. 1 000 zł — miejsce III, rezerwując pozostałą 
kwotę na ewentualne Grand Prix i wyróżnienia w konkur-
sie. Główne nagrody, za zgodą dyrekcji szkół, podobnie jak 
w poprzedniej edycji, będą wręczane osobiście przez przed-
stawiciela Redakcji. 

Postanowiliśmy przedłużyć termin nadsyłania doku-
mentacji z aktywności szkoły do kwietnia 2016 r., ponie-
waż będzie on lepiej pasował do pracy szkół w trybie roku 
szkolnego a nie kalendarzowego. Jednocześnie do Kon-
kursu dopuszcza się szkoły, które będą miały wykupioną 
prenumeratę sponsorowaną w wysokości 30 zł: a) na rok 
2015; b) na rok 2016 (w przypadku braku dotacji MNiSW 
gwarantujemy 5 zeszytów); c) na rok szkolny 2015/2016 
(numery 5/2015–3/2016). O nadsyłanie dokumentacji pro-
simy w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia (stem-
pel pocztowy) na adres: „Urania”, 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 kierować 
do Sekretarza Redakcji redakcja@urania.edu.pl lub bezpo-
średnio 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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