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27 czerwca w Toruniu pani minister Zalewska ogłosiła nowy porządek w systemie 
edukacji narodowej. Powrócić mają 8-klasowe szkoły powszechne i 4-letnie 
licea. Z jednej strony strasznie nie lubię wszelkich zmian, zwłaszcza jak 

w pobliskim sklepie przekładają wszelkie towary na zupełnie inne miejsca i na nowo 
muszę tworzyć ścieżki pamięci, by znaleźć ulubione produkty, z drugiej, mam 
pełną świadomość zmienności otaczającego nas świata jako naturalnego porządku 
rzeczy. Warto więc poszukać czegoś pozytywnego w tym nieuchronnym novum.

Na przykład, dla młodego człowieka wkraczającego w dorosłość niesłychanie ważne 
jest budowanie relacji i wydłużenie czasu przebywania w tym samym gronie ludzi tylko 
pomoże temu procesowi. Oprócz budowania relacji miedzyludzkich, bardzo ważne jest 
budowanie w świadomości człowieka właściwych relacji z otaczającym go światem. Także 
w tym jego najszerwszym znaczeniu — Wszechświata, Kosmosu. Nie do przecenienia w tym 
rola astronomii jako nauki i pozostaje mi tylko żywić nadzieję, że znajdzie to swoje odbicie 
w nowej podstawie programowej. Tak jak niemowlak szybko odkrywa, że jest coś więcej poza 
kołyską, tak uczeń szkoły podstawowej uświadamia sobie, że świat nie kończy się na planecie 
Ziemia i dobrze byłoby, żeby szkoła pomagała mu zaspokoić tę naturalną ciekawość. 

A od jakiegoś czasu daje się odczuć w kraju wręcz swego rodzaju boom 
na organizowanie masowych pokazów astronomicznych czy tworzenie nowych 
obserwatoriów społecznych. Momentami mam wrażenie, że mamy jakąś analogię do końca 
lat 50. i całych 60. minionego stulecia, kiedy to zainteresowanie astronomią ogarniało 
szerokie rzesze społeczeństwa za sprawą gwałtownie rozwijającej się astronautyki 
i wyścigowi w Kosmos dwóch ówczesnych potęg światowych: USA i ZSRR. Dodatkowo, 

w bloku państw komunistycznych, popularyzację 
astronomii wspierały reżimowe władze, widząc 
w niej oręż do walki z Kościołem i religią. 
Odkrycia astronomiczne, poszerzając granice 
poznania Wszechświata, niejako odbierały 
równocześnie miejsce dla Boga i jego niebiańskich 
zastępów. Gdy Gagarin wzbił się ponad umowną 
granicę ziemskiej atmosfery i Kosmosu, dostał jako 
jedno z pierwszych pytań — Czy widział tam Boga? 
— Niet, nicziewo nie widieł — brzmiała odpowiedź. 

Teraz, gdy loty na orbitę wokółziemską są 
czymś tak powszechnym jak dostawy cytrusów do pobliskich sklepów (a w czasach mego 
dzieciństwa było to wydarzenie tej rangi, że informowała o nim ogólnopolska prasa 
i telewizja!), oprócz garstki pasjonatów i specjalistów mało kto podnieca sie faktem, że coś 
tam znowu poleciało w przestrzeń kosmiczną. Ba! Nawet odkrycia kolejnych nowych 
ziem przy odległych gwiazdach już mało kogo kręcą, bo liczba nowo odkrywanych idzie 
w tysiące. Tylko w tym roku teleskop Keplera odkrył już ponad 1200 egzoplanet! Skąd 
więc ten boom? Czy to jest po prostu naturalna konsekwencja myśli wypowiedzianej kiedyś 
przez naszego rodaka Konstantego Ciołkowskiego, iż Ziemia jest kolebką ludzkości, ale jak 
długo można żyć w kolebce? A może to efekt rekompensaty za… cywilizacyjne koszta w postaci 
okradania nas z naturalnego dla naszych przodków obcowania z gwieździstym niebem? 
Ponoć już 1/3 ludzkości nie ma szans na zobaczenie, tam, gdzie mieszka, Drogi Mlecznej! 

Tak czy siak, wciąż aktualne jest, a wręcz pogłębia się odczucie, że pomimo tej 
niewyobrażalnej wielości światów przy miriadach obserwowanych gwiazd, nasza Ziemia 
jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym jest fenomen życia na niej. Im bardziej szukamy tej 
drugiej, bliźniaczo podobnej, tym bardziej uświadamiamy sobie jej fenomen. A ze swej 
natury człowiek jest istotą społeczną i nie jest stworzony do samotności. W tym wymiarze 
kosmicznym chyba również. Może w tym tkwi siła nowego boomu na astronomię?

Jacek Drążkowski
w Lidzbarku Warmińskim, 19/20 czerwca 2016 r. 

Kolejka do teleskopów ustawionych na Wałach Chrobrego podczas 
pokazów astronomicznych w Szczecinie. Fot. R. Biernikowicz
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Ciekawa statystyka komet

 W ostatnich czasach daje się zauważyć 
zmniejszenie się ilości zjawisk jasnych komet 
widocznych gołem okiem. Zachodzi pytanie, 
czy mamy tu do czynienia z systematycznym, 
czy tylko perjodycznym zanikiem jasnych 
komet. Odpowiedź na to daje statystyka 
L. Andrenki (Leningrad), według którego 
najwięcej jasnych komet obserwowano 
w wiekach: III, IX i XV po Chr., a więc 
w odstępach 600-letnich, podobnie najmniej 
komet w w. XIII i XIX. Jeżeli statystyka 
ta jest słuszna, to w w. XXI można się 
spodziewać pojawienia się 40 jasnych komet, 
widocznych gołem okiem. Będą to mogły 
sprawdzić dopiero przyszłe generacje.

Masowe odkrywanie nowych planetoid

Dzięki zastosowaniu fotografji ilość odkryć 
nowych planetoid zwiększa się coraz bardziej. 
Gdy w r. 1891 pierwsza planetoida odkryta 
tą metodą przez prof. M. Wolfa nosiła numer 
porządkowy 323, to oficjalny wykaz tych 
objektów, znanych po r. 1932, zamyka się liczbą 
1219. Obecnie najwięcej odkryć w tej dziedzinie 
dokonywa były współpracownik prof. Wolfa, 
K. Reinmuth, obserwator w Heidelbergu, który 
ostatnio odkrywał po kilka tych obiektów jednej 
nocy. Oczywiście dysponuje on doskonałemi 
środkami technicznemi, bo lunetą fotograficzną 
o średnicy 40 cm. W r. 1932 uzyskał on 
tym narzędziem ogółem 98 zdjęć małych 
planet, o ogólnej ekspozycji 96.2 godzin.
W r. 1933 dn. 24 lipca odkrył on 
w gwiazdozbiorze Wodnika na jednej kliszy 
odrazu 10 nowych planetoid, zaś w dniach 
27 i 28 sierpnia tegoż roku w tych samych 
okolicach ekliptyki każdorażowo na jednej 
kliszy 5 i 8 nowych planetoid. Są to wszystko 
oczywiście słabe objekty 14m i 15m, gdyż 
jaśniejsze zostały już „wyłowione”.

8 Krzysztof Belczyński, Wojciech Gładysz

Zderzenia czarnych dziur
Kiedy 14 września 2015 r. amerykańskie obserwatorium LIGO zanotowało zde-
rzenie dwóch czarnych dziur, odebraliśmy echa zdarzenia, w którym, w mgnie-
niu oka, została wyemitowana energia przyćmiewająca cały widzialny Wszech-
świat. Zespół badawczy prof. Belczyńskiego przewidział to wcześniej!

38 Józef Gawłowicz

Chronometr  
i metoda długościowa

W XVIII wieku pojawił się sekstant — przyrząd, który wraz ze skonstruowanym 
mniej więcej w tym samym czasie chronometrem morskim umożliwił nawi-
gowanie po morzach i oceanach z nieosiągalną wcześniej dokładnością.

Astronawigacja

Przeczytane w Nature i Science 
Ślady po (nie tak) dawnych supernowych 15

18 Wiesław Krajewski

Jak przepadło 10 dni?
„Oddajcie nam nasze 11 dni!” — krzyczał tłum oburzonych reformą kalenda-
rza. Artykuł wyczerpująco opowiada o tym, w jakich bólach powstawał i był 
wprowadzany w życie obowiązujący dziś kalendarz gregoriański.

European Rover Challenge 2016 28

Spadająca egzoplaneta 61

Konkurs na fotki z Uranią  65

Jeszcze jedna hipoteza Einsteina  
ostatecznie potwierdzona 14

W kraju

Obrazy kwazara z polskiego LOFAR-a 32

Ciemne niebo

Światło i cień w krajobrazie miasta 36

Astrofotografia amatorska: Tranzyt Merkurego 2
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NA OKŁADCE

Kadr ze zdjęcia wykonanego przez Marka Niko-
dema podczas tranzytu Merkurego na tle tarczy 
słonecznej 9 maja 2016 r. o godz. 20.26. Mer-
kury jest widoczny w pobliżu dolnej krawędzi 
Słońca, które powoli chowa się za wieczorną 
panoramę Kcyni (teleobiektyw 500 mm, f/7.1, 
ISO 200, eksp. 1/6400 s)

Krzyżówka   70
Astrożarty Jacka D.  70
Poczta  71
Zaproszenia (zloty, obozy, konkursy etc.)  71

Kalendarz astronomiczny:  styczeń — luty 2016

Niebo nad Polską w lipcu i sierpniu 2016 56
W gromadzie raźniej 60

W skrócie

Zjazd SOS PTMA — nowe ustalenia 62
AR 2529 62
Raport: marzec — kwiecień 2016  63

Obserwator Słońca

Felietony

Masa Erosa

Na podstawie materjału obserwacyinego, 
uzyskanego w r. 1931 podczas wyjątkowo 
korzystnej opozycji Erosa, obliczono rozmiary 
i masę tej podwójnej planetoidy. Według  
W. H. Pickeringa Eros składa się z dwóch 
kulistych ciał o średnicy 13 km, których środki 
masy są odległe od siebie o 27 km. Łączna ich 
masa wynosi 1/177 000 000 części masy Ziemi. 
Obydwa ciała obiegają się dokoła raz na 5h16m1. 
Z przytoczonych danych wynika jednak 
nieprawdopodobnie wielka gęstość planety, 
mianowicie 15.6 gr/cm3. — Z tego samego 
materjału obserwacyjnego Lundmark znajduje, 
iż Eros składa się z dwóch ciał o promieniu 
5.85 km, opierających się na sobie, przez co 
dają one jedno ciało o wydłużeniu 23.4 km, 
o masie 1/260 000 000 części masy Ziemi, 
o gęstości równej 1/4 gęstości naszego globu.

Nowoodkryte gwiazdy zmienne

Ostatnia oficjalna lista nowoodkrytych 
gwiazd zmiennych (A. N. 5967) obejmuje 
256 nowych obiektów, z których zaledwie 
l8 zostało odkrytych wizualnie, reszta zaś 
fotograficznie. Są to przeważnie blade 
objekty poniżej 13m; zaledwie 16 z nich 
w maksimum blasku przekracza 10m. 75 
nowych gwiazd zmiennych przypada na 
gwiazdozbiór Łabędzia, który wciąż jeszcze 
stanowi “kopalnię” odkryć astronomicznych.

J(an). G(adomski). Kronika astronomiczna, 
Urania 5/8, 1933, pisownia oryginału.

    CYRQLARZ No 217
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LUTY 2016
4 II — Zakończono montaż lustra głównego dla kosmiczne-
go teleskopu Jamesa Webba. Osiemnaście sześciokątnych 
segmentów tworzy zwierciadło o średnicy 6,5 m (fot. obok). 
Po wyniesieniu na orbitę w 2018 r. teleskop Jamesa Web-
ba będzie największym „okiem” w Kosmosie. Nie całkiem 
jednak zastąpi teleskop Hubble’a, bowiem będzie pracował 
w dziedzinie podczerwonej. (zob. „Urania” 2/16, s. 35).

6 II — W miejscowości Vellore w Indiach spadł 10-kg me-
teoryt. Posypały się szyby, w wyniku czego 4 osoby zostały 
ranne, z których jedna wkrótce zmarła. Jest to pierwszy w hi-
storii udokumentowany przypadek śmierci człowieka w wy-
niku spadku meteorytu. Dwa wcześniejsze (1825 r. Indie 
i 1908 r. Podkamienna Tunguska) to tylko niepotwierdzone 
pogłoski.

7 II — Po raz pierwszy spektroskopowo zbadano skład at-
mosfery super-Ziemi, jaką jest planeta 55Cancri e (masa 8 
razy większa od Ziemi). Okazało się, że głównymi składnika-
mi atmosfery są prawdopodobnie wodór i hel, natomiast nie 
widać śladów wody. To dość zaskakujące — lekka atmosfera 
u planety, której temperatura powierzchni wynosi ok. 2000 K.

10 II — Zachęceni odkryciem przez próbnik Dawn tajem-
niczych białych plamek w kraterze Occatorna powierzch-
ni Ceres („Urania” 2/15, s. 12), astronomowie postanowili 
sprawdzić, czy nie da się ich zaobserwować z Ziemi. Nie 
bezpośrednio, bo są na to zbyt małe, ale poprzez efekt lek-
kiego chybotania prędkości radialnej planetki, wynikającego 
z przesuwania się białych plamek na tarczy Ceres w rytm 
jej 9-godzinnego obrotu. Nie tylko się to udało, ale odkryto 
wyraźne nieregularności tego efektu. Wygląda na to, że roz-
grzewając się na Słońcu, białe plamki się kurczą, odbudowu-
jąc się nocą. A więc Ceres jest aktywna!

11 II — Ogłoszono odkrycie fal grawitacyjnych. Historycz-
nej pierwszej obserwacji dokonano 14 IX 2015 r., wkrótce 
po uruchomieniu ulepszonej wersji detektora LIGO (dwa in-
terferometry laserowe — jeden w stanie Washington, drugi 
w Luizjanie), po półwieczu bezowocnych prób. Zarejestro-
wany sygnał powstał podczas koalescencji dwóch czarnych 

dziur o masach 36 i 29 M

, w galaktyce odległej o 1,3 mld lat 

św. Otwarte zostało nowe okno na Wszechświat i jego histo-
rię, aż do samych początków. (zob. „Urania” 2/16, s. 8)

18 II — Od pewnego czasu wiadomo było, że galaktyka 
spiralna NGC 4569 zawiera stanowczo za mało gazu, jak 
na ten typ. Gdzie się podział? Odnaleziono go tuż obok ga-
laktyki (czerwone kłaczki na prawo od galaktyki na zdjęciu 
obok), i jest go tam akurat tyle, ile brakuje w NGC 4569. 
Zapewne został wywiany przez napór gazu międzygalak-
tycznego, z gromady Panny, przez którą właśnie przebija 
się NGC 4569.

18 II — Opublikowano wyniki pomiarów temperatury po-
wierzchni Tytana (księżyc Saturna), wykonane przez próbnik 

Cassini w latach 2004–2016. Najwyższa zanotowa-
na temperatura wynosi –180°C. Co ciekawe, nawet 
tam, tak daleko od Słońca (9,5 j.a.), występują pory 
roku wynikające z nachylenia osi rotacji do płasz-
czyzny orbity. Tyle że zima na biegunie jest zaledwie 
o 3°C chłodniejsza od tropikalnych „upałów”.

MARZEC 2016
2 III — Uczyniono ważny krok ku poznaniu tajem-
nicy szybkich rozbłysków radiowych (FRB — fast 
radio burst). Choć są silne, to jednak bardzo krótkie 
— trwają zaledwie kilka milisekund, dlatego niezwy-
kle trudno je dostrzec. Dotychczas zarejestrowano 
ich mniej, niż sformułowano hipotez na temat ich na-
tury. Do dziś nie jest nawet pewne, czy wysyłają je 
obiekty galaktyczne, czy pozagalaktyczne („Urania” 
4/13 s. 36, 4/14 s. 6). Okazało się jednak, że przy-
najmniej jeden z nich robi to dosyć często. Z tego 
samego miejsca w kosmosie, z którego dotarł do 
nas rozbłysk radiowy 2 XI 2012 r., zaobserwowano 
10 kolejnych rozbłysków w czasie dwóch 3-godzin-
nych sesji w maju i czerwcu 2015 r. Jedno jest więc 
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Kronika

pewne: jakikolwiek jest mechanizm rozbłysków, nie niszczy 
on źródła. Nie jest to więc katastrofa w rodzaju wybuchu 
supernowej lub koalescencji dwóch gwiazd neutronowych. 
Przynajmniej w tym przypadku. (zob. „Urania” 2/16, s. 39)

3 III — Znów pobito rekord: odtąd najdalszą galak-
tyką, której odległość zmierzono, jest GN-z11 (zob. 
„Urania” 2/16, s. 38). Jej widmo jest przesunięte 
ku czerwieni o z = 11,1, co oznacza, że widzimy 
ją taką, jaka była zaledwie 400 mln lat po Wielkim 
Wybuchu (rys. wyżej). 

7 III — Powierzchnia Merkurego przypomina Księ-
życ nie tylko rzeźbą, ale i bardzo słabą zdolnością 
odbijania światła (średnie albedo to tylko 0,07 — jak 
świeży asfalt). Księżyc poczerniają zawarte w mi-
nerałach skorupy związki żelaza, które jednak są 
niewinne w przypadku Merkurego. Analiza danych 
zebranych przez misję MESSENGER pokazała, 
że tu odpowiedzialny jest węgiel w postaci grafitu, 
który skrystalizował w fazie formowania się skorupy 
planety.

17 III — Coś uderzyło w Jowisza. Trwający 1 s 
błysk tuż przy krawędzi planety został przyłapany 
na zapisach wideo przez dwóch obserwatorów (fot. 
niżej). Cokolwiek to było — planetoida czy jądro ko-
mety — musiało to być ciało małe, o średnicy kilku 
— kilkunastu metrów. Licząc od słynnego bombardowania 
Jowisza przez kometę Shoemaker-Levy 9 w 1994 r., to już 
szósty taki przypadek. Według teoretyków, kolizje tak małych 
ciał z Jowiszem zdarzają się średnio parę razy miesięcznie, 
jednak rzadko je widujemy.

21 III — Kometa 252P/LINEAR minęła Ziemię w odległości 
zaledwie 5,3 mln km (14 razy dalej niż Księżyc). Ostatnie tak 

bliskie spotkanie z kometą miało miejsce w 1983 r. (kome-
ta C/1983 H1 IRAS-Araki-Alcock; 12,2 średnich odległości 
Ziemia–Księżyc). Co więcej, miesiąc wcześniej wybuchła, 
jaśniejąc kilkaset razy i osiągając w maksimum blask 4m 
(na fot. niżej w towarzystwie gromady kulistej M14).

22 III — Jeszcze bliżej, bo tylko 3,4 mln km (9 razy dalej niż 
Księżyc) śmignęła obok Ziemi kometa P/2016 BA14 (Pan-
STARRS). To prawdopodobnie nie przypadek. Obie komety 
biegną po niemal identycznych torach, sięgając w aphelium 
orbity Jowisza. Zapewne niegdyś były jednym obiektem, któ-
ry pewnego razu zanadto zbliżył się do króla planet, co skoń-
czyło się rozerwaniem na dwa ciała.

30 III — Egzoplaneta 55 Cancri e zwrócona jest ku swej 
gwieździe stale tą samą stroną. Właśnie zmierzono tempera-
turę obu jej półkul — dziennej i nocnej. Oczywiście spodzie-
wano się różnicy, ale niezbyt wielkiej. Przecież ta planeta ma 
atmosferę (patrz notatka po datą 7 II), która powinna skutecz-
nie rozprowadzać ciepło po całym globie. Tymczasem nocna 
strona ma temperaturę 1100°C, dzienna zaś aż 2400°C. Co 
więcej, najgoręcej nie jest w punkcie podgwiazdowym, lecz 
40° na wschód. Nic tu się ze sobą nie zgadza i tylko jedno 
jest pewne — do pełnego i spójnego obrazu tej planety jest 
jeszcze daleko, ale będzie to obraz fascynujący.

Wybrał i skomentował Marek Muciek
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Najpotężniejsze katastrofy we Wszechświecie: 
cała para w… fale grawitacyjne1

Zderzenia 
czarnych 
dziur
W zupełnej ciszy i totalnej ciemności następuje zderzenie czarnych dziur. Ta katastrofa nie generuje 
fal dźwiękowych, nie pojawiają się jakiekolwiek fale elektromagnetyczne, nie są emitowane neutri-
na. Natomiast kiedy dwie czarne dziury zbliżają się do siebie, w szaleńczym pędzie porównywalnym 
z prędkością światła, sama czasoprzestrzeń zaczyna drżeć, wibrować, aż dochodzi do potężnego 
wyładowania energii w postaci fal grawitacyjnych. 

Krzysztof Belczyński
Wojciech Gładysz

Kiedy 14 września 2015 r. amerykań-
skie obserwatorium LIGO zanotowało 
zderzenie dwóch czarnych dziur, ode-
braliśmy echa zdarzenia, w którym, 
w mgnieniu oka, została wyemitowana 
energia przyćmiewająca cały widzial-
ny Wszechświat. Dwie masywne czar-
ne dziury, jedna o masie 36 a druga 29 
mas Słońca, zderzyły się i utworzyły 
jedną, która liczyła 62 masy Słońca. 
Tak, nikogo sztuka dodawania nie za-
wodzi, całe 3 masy Słońca (sic!) uległy 
redukcji w tej kolizji. Zniknęły one ze 
świata materialnego, ale pojawiły się 
w postaci fal grawitacyjnych. Fale te, 

rozchodząc się z prędkością światła, 
dotarły do Układu Słonecznego i zosta-
ły zarejestrowane przez dwa detektory 
LIGO oddalone od siebie o około 3000 
km na terenie USA. 

100 LAT PO EINSTEINIE
Fale grawitacyjne są konsekwencją 

równań ogólnej teorii względności po-
danej przez Alberta Einsteina w 1916 r. 
Od lat 60. XX w. naukowcy próbowali 
je „zobaczyć” i poddać wspomnianą 
teorię ostatecznej próbie. Pierwsze 
detektory (tzw. bar detectors) zostały 
zaprojektowane przez Josepha Webe-
ra. Były to aluminiowe cylindry o dłu-
gości około dwóch metrów i średnicy 
jednego metra zawieszone na stalo-
wych linkach. Przechodząca fala gra-
witacyjna miała wprawić jeden z tych 
cylindrów w drgania rezonansowe, 
które zostałyby z kolei przekształcone 
przez sensory w sygnał elektryczny. 
Weber zadał sobie wiele trudu, aby od-
izolować swój układ doświadczalny od 

wszelkiego rodzaju zaburzeń i twier-
dził, że jedynym liczącym się źródłem 
zakłóceń w cylindrach był przypadko-
wy ruch termiczny atomów aluminium. 
Ruch ten miał powodować zmianę dłu-
gości cylindra o około 10–16 m, mniej 
niż średnica protonu, lecz oczekiwana 
zmiana spowodowana przejściem fali 
grawitacyjnej przez cylinder była nie-
stety niewiele większa. Ta cienka gra-
nica pomiędzy szumem a oczekiwaną 
detekcją, w połączeniu ze słabą znajo-
mością analizy danych przez Webera, 
miała wkrótce spowodować w świecie 
naukowym wielkie poruszenie. Ogłosił 
on pierwsze odkrycie fal grawitacyj-
nych pod koniec lat 60. Jednakże w la-
tach 70., po wybudowaniu podobnych 
detektorów i przeprowadzeniu ekspery-
mentów na całym świecie, te rewelacje 
zostały odrzucone jako nieprawdziwe, 
a detektory Webera odeszły do lamusa.

W 1974 r. Russell Hulse i Joseph 
Taylor odkryli istnienie pierwszego 
układu dwóch gwiazd neutronowych: 

 1  Pierwsze doniesienia o fali grawitacyjnej sko-
mentował w poprzednim numerze „Uranii” (nr 
2/2016 s. 8) fizyk doświadczalny, Grzegorz Kar-
wasz. Tym razem oddajemy głos astrofizykom 
z grupy badaczy, którzy przewidzieli, że pierw-
sze obserwacje dotyczyć będą właśnie zderzeń 
czarnych dziur. W połowie czerwca podano 
informację o kolejnej po GW150914 detekcji 
zderzenia czarnych dziur w grudniu GW151226 
i bardzo prawdopodobnym kandydacie na ta-
kie zjawisko z października ubiegłego roku 
LVT151012 (Red.)
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Zasada działania interferometru LIGO

U góry przedstawiono schemat i zasadę działania interferometru Michelsona 
w obserwatoriach LIGO. Centralne, nachylone pod kątem 45° do głównych 
wiązek lustro zarówno rozdziela, jak i splata wiązki powracające z ramion 
interferometru. Gdy drogi optyczne w ramionach są identyczne (lub różnią 
o się o wielokrotność długości fali), sygnały się dodają i otrzymujemy inter-
ferencyjne wzmocnienie obrazu. Interferometry LIGO są jednak zestrojone 
w antyfazie, tzn. drogi optyczne w ramionach różnią się o pół długości fali 
i sygnały się odejmują (wygaszają). Najmniejsza nawet zmiana wzajemnej 
długości ramion zwielokrotnionej kilkaset razy poprzez wewnętrzne odbicia 
spowoduje pojawienie się sygnału interferometrycznego na fotodetektorze. 
Pierwszy interferogram obejmuje 20 sekund wokół detekcji fali grawitacyjnej. 
Modulacja amplitudy interferogramu pokazuje zakłócenia (drgania) niskiej 
częstości. Prawdziwy sygnał jest blisko 1000 razy słabszy i ukryty jest 
w grubości linii. Najniższy interferogram pokazuje zaledwie 20 ms, podczas 
których sygnał fali grawitacyjnej jest już prawie widoczny. Detektor Livingston 
otrzymał sygnał jako pierwszy, czyli sygnał Hanford jest opóźniony o około 7 
milisekund z powodu czasu propagacji fali grawitacyjnej między detektorami. 
Dodatkowo sygnały są odwrócone o 180° skutkiem odwrotnego usytuowania 
ramion w obu detektorach, dając efekt pokazany w poprzednim numerze 
„Uranii” (rys. 1 i 2 w „Uranii” 2/2016 s. 8–9). Pełen proces wyłuskiwania 
sygnału pierwszej fali grawitacyjnej, ilustrowany graficznie i… akustycznie, 
można odnaleźć w pięknym artykule samego dyrektora LIGO, Davida Reitze, 
skąd zaczerpnęliśmy dwa z wielu pokazanych tam interferogramów: http://
www.soundsofspacetime.org/detection.html (Red.)

PSR 1913+16 (Nagroda Nobla 1993). 
Układ ten powoli traci swoją energię 
orbitalną, a dwie tworzące go bardzo 
gęste gwiazdy neutronowe powoli zbli-
żają się do siebie, zacieśniając orbitę. 
Za około 300 mln lat nastąpi ich kata-
stroficzne zderzenie, którego wynikiem 
będzie silna emisja fal grawitacyjnych 
oraz najprawdopodobniej towarzyszą-
cy temu błysk promieniowania gamma 
— najjaśniejsze źródło promieniowa-
nia elektromagnetycznego w znanym 
nam Wszechświecie. Bazując na fakcie 
istnienia tego obiektu, astronomowie 
przewidzieli, że w lokalnym Wszech-
świecie może znajdować się niewi-
doczna populacja podwójnych gwiazd 
neutronowych. Przypuszczano, że ta-
kich obiektów może być na tyle dużo, 
że każdego roku prawdopodobnie do-
chodzi do zderzenia dwóch, a nawet 
więcej, gwiazd neutronowych. Trzeba 
tylko sięgnąć odpowiednio głęboko 
w otaczający Kosmos, aby te zdarzenia 
zaobserwować. To niesłychanie ważne 
odkrycie otworzyło drogę dla astrono-
mii fal grawitacyjnych.

W latach 80. w MIT rozpoczęto 
teoretyczne prace nad innym typem 
obserwatorium grawitacyjnego — de-
tektorem opartym na interferometrze 
Michelsona. W latach 90. MIT wespół 
z Caltechem, pod patronatem Natio-
nal Science Foundation (amerykań-
ską organizacją sponsorującą badania 
naukowe — odpowiednik polskiego 
NCN: Narodowego Centrum Nauki), 
rozpoczęli budowę LIGO. Są to dwa 
czterokilometrowe ramiona, ustawione 
względem siebie pod kątem prostym, 
przez które biegną wiązki lasera od-
bijające się od luster umieszczonych 
na ich końcach. Wiązki te służą jako 
bardzo precyzyjna linijka (wykrywają 
zmianę długości równą 1/10 000 sze-
rokości protonu) do pomiaru długości 
ramion. Całe urządzenie działa na za-
sadzie interferometru scalającego dwa 
źródła światła w jedno. Zostało zapro-
jektowane tak, aby wiązka wychodzą-
ca i powracająca znosiły się wzajem-
nie, gdy długość ramienia pozostaje 
niezmieniona. Gdy jednak długość 
ramienia się zmienia, z nałożenia się 
dwóch wiązek powstaje wzór interfe-
rencyjny, który pozwala naukowcom 
wywnioskować, jakie źródło i o jakich 
parametrach wywołało takie zaburze-
nie. Sam projekt kosztował prawie 
miliard dolarów, a zaangażowanych 
w prace zostało około 1000 naukow-

ców, w tym też kilkunastu Polaków. 
Pierwsze wstępne obserwacje LIGO 
przeprowadziło w latach 2005–2010, 
jednakże niewielka czułość pierw-
szych obserwacji (LIGO było czułe 
na detekcję zderzenia dwóch gwiazd 
neutronowych tylko do 18 megapar-
seków) nie pozwoliła sięgnąć w głąb 
Wszechświata na tyle, aby zaobserwo-
wać fale grawitacyjne. 

Instrumenty grawitacyjne umiesz-
czone na Ziemi działają w zakresie 
wysokich częstości fal grawitacyjnych: 
od około 20 Hz do tysięcy Hz. Ze stro-
ny niskich częstości czułość LIGO jest 
ograniczona drganiami sejsmicznymi 
skorupy ziemskiej, a ze strony wy-
sokich częstości stabilnością laserów 
używanych w interferometrze. Ten 
specyficzny zakres częstości, w którym 
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pracują naziemne detektory, pozwa-
la na obserwacje fal grawitacyjnych 
tylko z bardzo specyficznych źródeł 
— za najbardziej obiecujące uważano 
(do zeszłego roku) zderzenia dwóch 
gwiazd neutronowych (NS-NS). Są-
dzono tak po pierwsze dlatego, że ich 
zderzenia produkują fale grawitacyj-
ne w samym środku zakresu czułości 
LIGO, ale przede wszystkim dlatego, 
że wiemy na pewno o ich istnieniu! 
Obecnie od pierwszego odkrycia (PSR 
1913+16) zanotowaliśmy już około 
10 kolejnych układów podwójnych 
gwiazd neutronowych, a nowe są cały 
czas odkrywane. 

PODWÓJNE CZARNE DZIURY 
— NASZA SPECJALNOŚĆ2!

Podwójne gwiazdy neutronowe nie 
są jednakże jedynymi obiektami astro-
fizycznymi, które mogą wygenerować 
fale grawitacyjne o częstości próbko-
wanej przez LIGO. W szczególności 
zderzenie czarnej dziury z gwiazdą neu-
tronową (BH-NS) lub zderzenie dwóch 
czarnych dziur (BH-BH) powinno pro-
wadzić do powstania bardzo silnych fal 
grawitacyjnych. I choć współczesna 
astronomia ma dowody na istnienie 
około 20 czarnych dziur (rys. 1) i do-
datkowo kilkadziesiąt obiektów, które 
prawdopodobnie  zawierają czarne 
dziury, to do chwili obecnej nie było 
żadnych dowodów na istnienie syste-
mów składających się z gwiazdy neu-
tronowej i czarnej dziury ani układów 
dwóch czarnych dziur. Podkreślmy tu, 
że mówimy o „lekkich” czarnych dziu-
rach, które tworzą się w wyniku ewolu-
cji masywnej gwiazdy. Supermasywne 
czarne dziury, których masy wynoszą 
miliony mas Słońca, i które spotyka się 
w centrach galaktyk, są poza zakresem 
częstości, w którym działają naziemne 
detektory fal grawitacyjnych. Tylko 
gwiazdy znacznie masywniejsze niż 
Słonce, umierając w wybuchu super-
nowej, mogą zamienić się w gwiazdę 
neutronową. 

Jeżeli dwie takie masywne gwiaz-
dy (ważące od 10 do 20 mas Słońca) 
żyły obok siebie w układzie podwój-
nym, obiegając się wzajemnie, mogło 
dojść do powstania układu podwójne-
go gwiazd neutronowych. Gwiazdy 
o jeszcze większych masach (ważące 
od 20 do 100 mas Słońca) kończą swo-
je życie, tworząc czarne dziury (patrz: 
rys. 2). Jednakże tych najcięższych 
 2  Patrz również „Urania” 4/2015 s. 8.

Rys. 1. Prezentacja mas znanych do momentu detekcji fali grawitacyjnej czarnych dziur. Wszyst-
kie one są składnikami ciasnych podwójnych układów rentgenowskich (X-ray binaries). Większość 
galaktycznych obiektów stanowi układy „tymczasowo” aktywne (transient), podczas gdy wszystkie 
pozagalaktyczne są trwałymi (persistent) źródłami rentgenowskimi. Masy oznaczone krzyżykami 
są stosunkowo niepewne, w niektórych przypadkach można podać tylko zakres prawdopodobnej 
masy, a w niektórych jej dolną granicę (źródło: http://www.stellarcollapse.org/bhmasses)

gwiazd jest dużo mniej niż gwiazd, 
które mogą dać życie gwiazdom neu-
tronowym, nie oczekiwano więc, że to 
właśnie zderzenia czarnych dziur mogą 
być pierwszym zaobserwowanym źró-
dłem fal grawitacyjnych. Dodatkowym 
potwierdzeniem tych przypuszczeń był 
fakt, że jak dotąd nikomu nie udało się 
zaobserwować ani układu czarna dziu-
ra-gwiazda neutronowa (poszukiwania 
radiowe) czy układu dwóch czarnych 
dziur (obserwacje mikrosoczewkowa-
nia grawitacyjnego). 

Przełom w zrozumieniu powstawa-
nia czarnych dziur nadchodzi w 2010 r. 
Teoretyczne badania nad ewolucją naj-
masywniejszych gwiazd pozwalają na 
przedstawienie nowej teorii powstawa-
nia czarnych dziur. Ten milowy krok 
ma swój początek w bardzo prostym, 
wręcz oczywistym, spostrzeżeniu 
— Wszechświat składa się z gwiazd 
o szerokim zakresie składu chemicz-
nego: od gwiazd o małej metaliczności 
(procentowej zawartości pierwiastków 
innych niż wodór i hel) do tych, które 
ciężkich pierwiastków mają względnie 
dużo. Słońce, dla przykładu, zalicza się 
do tej drugiej kategorii i poza wodorem 
i helem zawiera aż 2% cięższych pier-
wiastków. Pierwsze gwiazdy powsta-
jące z pierwotnej materii miały tych 

metali 0%. Natomiast gwiazdowe po-
pulacje pośrednie, wzbogacone o pro-
dukty fuzji uwolnione w wybuchach 
supernowych, im później się utworzy-
ły, tym bardziej posiadały wzbogacony 
skład chemiczny (miedzy 0% a 2%). 
Do 2010 r. wszystkie przewidywa-
nia ilości powstawania i koalescencji 
czarnych dziur oparte były na mode-
lach gwiazd o dużej zawartości metali 
(takich jak Słońce, tylko dużo ma-
sywniejszych). Jednakże okazuje się, 
że przy znacznie mniejszej metalicz-
ności (0,2% i mniej) czarne dziury są 
nie tylko bardziej masywne, ale tworzą 
się znacznie efektywniej w układach 
podwójnych.

W pierwszym kroku pokazujemy, 
w oparciu o najnowsze oszacowania 
siły wiatrów gwiazdowych, że czarne 
dziury mogą ważyć aż 80 mas Słońca, 
a nie tylko 10–20 mas Słońca, jak przy-
puszczano do 2010 r. Ten wynik ma ol-
brzymi wpływ na ocenę szansy detekcji 
fal grawitacyjnych. Im bardziej masyw-
ne są czarne dziury, tym silniejsze fale 
grawitacyjne produkuje ich zderzenie 
i tym łatwiej je „dostrzec”. Obecne ba-
dania zdają się wskazywać, że gwiazdy 
mogą utworzyć czarne dziury o masie 
100 mas Słońca, a nawet cięższe! Są 
trzy główne czynniki, które pozwa-
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Rys. 2. Zależność finalnej (Mremnant) masy obiektu zwartego (gwiazdy neutronowej — NS lub czarnej dziury — BH) 
od masy początkowej gwiazdy (MZAMS) dla różnych wartości metaliczności, gdzie Z=0,02 to metaliczność słoneczna. 
W rosnącej masie maksymalnej osiąganej przez czarne dziury widoczny jest wpływ wiatrów gwiazdowych, znacząco 
słabnących z malejącą metalicznością, które są jednym z głównych czynników powodujących utratę masy przez 
gwiazdę w trakcie ewolucji. Widoczny jest także tzw. mass gap, czyli brak obiektów zwartych w przedziale ok. 2–5 
mas Słońca. Warto zwrócić uwagę, że zakres skali masy końcowej zmienia się od ok. 90 M


 dla Z=0002, poprzez 

ok. 45 M


 dla Z=002, do zaledwie 16  M


 dla Z=0,02

Rys. 3. Przykład ewolucji układu podwójne-
go kandydującego do zderzenia (merger) 
czarnych dziur (BH) o końcowych masach 
niespełna 24 i 19 M


. Do zderzenia dochodzi 

dopiero po blisko 5,5 mld lat, ale układ odle-
głych o około 1/3 promienia orbity Merkurego 
(28,7 R


) czarnych dziur powstaje już po około 

630 mln lat, czyli przez blisko 5 końcowych 
miliardów lat życia układu nic w nim się nie 
dzieje, poza nieuchronnym zbliżaniem się 
obiektów, aż do koalescencji. Tego typu ewo-
lucja możliwa jest dzięki niskiej metaliczności 
początkowej obydwu gwiazd: w tym wypadku 
wynosi ona Z=0,002, czyli zaledwie 10% me-
taliczności słonecznej. Z jednej strony pozwala 
ona utworzyć na ciągu głównym (MS) gwiazdy 
bardzo masywne, z drugiej zapobiega silnym 
wiatrom gwiazdowym podczas ewolucji. Wia-
try te będą najsilniejsze w fazie wypełnienia 
przez pierwszą gwiazdę krytycznej powierzch-
ni Roche'a (RLOF) oraz fazy wspólnej otoczki 
(CE), dając łączną utratę masy bliską 70 M


. 

Ponad 4 M


 układ traci na emisję neutrin 
podczas dwóch zapadnięć gwiazd do czarnej 
dziury. Warto zauważyć (patrz skala separacji 
po prawej stronie), że w fazie wspólnej otoczki 
obiekt wypełniłby rozmiarami orbitę Jowisza. 
Tłumaczenia poszczególnych skrótów w słow-
niczku

lają na zwiększenie 
masy czarnej dziury: 
(1) słabsze wiatry wy-
stępujące przy małej 
zawartości metali; (2) 
zwiększone mieszanie 
w centrum gwiazdy 
wywołane albo szybką 
rotacją, albo efektyw-
ną konwekcją lub (3) 
fakt, że gwiazdy mogą 
osiągać masy znacz-
nie większe, niż dotąd 
przypuszczano.

W drugim kroku 
pokazujemy, że do-
tychczasowe oszaco-
wania ilości zderzeń 
czarnych dziur we 
Wszechświecie były 
całkowicie nieprawi-
dłowe. Wszystkie ist-
niejące prace na temat 
powstawania układów 
dwóch czarnych dziur były dotychczas 
oparte na ewolucji gwiazd takich, jakie 
typowo znajdują się w naszej Galak-
tyce — są to głównie gwiazdy o dużej 
zawartości ciężkich pierwiastków (me-
tali). Ewolucja tych gwiazd, a w szcze-
gólności ich gwałtowna ekspansja 
zaraz po ciągu głównym (wypaleniu 
wodoru), powoduje, że te gwiazdy bar-
dzo rzadko produkują układy dwóch 
zderzających się czarnych dziur. Gwał-
towny wzrost rozmiarów gwiazdy zna-
cząco zwiększa prawdopodobieństwo 

zainicjowania transferu masy z jednej 
gwiazdy na drugą w układzie podwój-
nym. Jeżeli transfer masy jest inicjo-

wany zaraz po ciągu głównym, to albo 
dwie gwiazdy bardzo szybko zlewają 
się w jedną dużą gwiazdę, albo transfer 
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masy jest w miarę spokojny (zachodzi 
w długiej skali czasowej — czy to nu-
klearnej, czy termicznej) i prowadzi do 
rozszerzenia się orbity układu. Dwie 
gwiazdy oddalają się od siebie, co wy-
nika z zasady zachowania momentu 
pędu. W żadnym z tych wypadków nie 
dochodzi do uformowania się ciasnego 
układu dwóch czarnych dziur, które 
mogłyby się zderzyć, generując fale 
grawitacyjne. W przypadku gwiazd 
o małej metaliczności sytuacja wygląda 
jakościowo zupełnie inaczej. Gwiazdy 
te również zwiększają swoje rozmiary, 
ale dzieje się to znacznie później w ich 
życiu — nie zaraz po ciągu głównym, 
ale na kolejnym etapie ewolucji: głów-
nie podczas palenia helu w centrum. 
Gwiazdy te mają wtedy zupełnie inną 
strukturę (np. ich otoczki są konwek-
tywne, a nie promieniste tak jak dla 
gwiazd po ciągu głównym) i transfer 
masy jest bardzo gwałtowny. Zachodzi 
on w skali dynamicznej gwiazdy dono-
ra i prowadzi do tak zwanej fazy wspól-
nej otoczki. Niesie ona ze sobą znaczne 
zacieśnienie się orbity układu (o czyn-
nik około 100) i pozwala na utworzenie 
ciasnego układu dwóch czarnych dziur 
i do ich zderzenia w czasie krótszym 
niż wiek Wszechświata. 

Przyjmując jako punkt wyjścia fakt, 
że wiele pradawnych gwiazd miało bar-
dzo małą metaliczność oraz to, że na-
wet w lokalnym Wszechświecie wiele 
gwiazd zawiera dużo mniej cięższych 
pierwiastków niż Słońce, policzyliśmy, 
jaka jest rzeczywista ilość zderzeń czar-
nych dziur we Wszechświecie. Wyniki 
były zaskakujące! Nie tylko okazało się, 
że instrumenty takie jak LIGO powin-
ny zaobserwować jako pierwsze zde-
rzenia czarnych dziur, ale że zderzenia 
te powinny być obserwowane 25 razy 
częściej niż zderzenia gwiazd neutro-
nowych. Nasze pierwsze oszacowania 
z 2010 r. usprawnialiśmy przez ostat-
nie 5 lat i najnowsze oceny pokazują, 
że tych zderzeń powinno być aż... 1000 
razy więcej! Jednakże już z naszych 
pierwszych obliczeń we wspomnianym 
roku wynikało, że pierwsza detekcja 
nastąpi, kiedy LIGO osiągnie czułość  
50–100 Mpc (liczoną zasięgiem detekcji 
zderzenia gwiazd neutronowych). Do-
dajmy tu, że pierwsza detekcja, z wrze-
śnia 2015 r., została dokonana przy czu-
łości LIGO równej 70 Mpc.

W trzecim kroku te czysto teore-
tyczne przewidywania znalazły pierw-
sze poparcie obserwacyjne. Od po-
czątku lat 90. niezrozumiały był brak 

gwiazd neutronowych i czarnych dziur 
w zakresie masy od 2 do 5 mas Słoń-
ca. W 2012 r. udało nam się pokazać, 
w oparciu o te usprawnione modele 
powstawania czarnych dziur, że ta tak 
zwana „przerwa masowa” (mass gap) 
jest naturalną konsekwencją szybkości 
i energetyki wybuchu supernowych. 

NA LAPTOPIE I SMARTFONIE3

Wszystkie nasze obliczenia są pro-
wadzone za pomocą syntezy populacji. 
Jest to astrofizyczny odpowiednik la-
boratorium umożliwiający testowanie 
różnych modeli działania Wszechświa-
ta. Działa ona jak funkcja, której ar-
gumentami są m.in. początkowa masa 
gwiazdy, metaliczność obłoku gazowe-
go, w którym się ona formuje, możli-
wie najbardziej szczegółowy fizyczny 
opis znanych etapów ewolucji gwiaz-
dowej i mnóstwo innych parametrów 
skalibrowanych na potrzeby danego 
modelu. W wyniku jej działania otrzy-
mujemy całą sekwencję ewolucyjną 
danej gwiazdy, a w końcowym efek-
cie populację milionów gwiazd, któ-
rych los i własności możemy porów-
nać z obserwacjami i na tej podstawie 
sprawdzać nasze założenia, które, jeśli 
 3  Patrz również „Urania” 2/2016 s. 13

BH: ang. black hole; czarna dziura — obszar czasoprzestrzeni, 
którego ze względu na natężenie grawitacji nawet światło nie 
może opuścić; przedmiotem artykułu są tzw. „gwiazdowe czar-
ne dziury” będące wynikiem ewolucji najbardziej masywnych 
gwiazd. Inne, tzw. supermasywne (o masach rzędu milinów 
i miliardów M


) czarne dziury spotyka się w centrach galaktyk.

Caltech: ang. California Institute of Technology; Kalifornijski In-
stytut Technologiczny — jedna z najlepszych prywatnych uczel-
ni w USA na przedmieściach Los Angeles.
CE: ang. common envelope; wspólna otoczka — krótki i gwał-
towny etap ewolucji układu podwójnego gwiazd, do którego 
dochodzi w sytuacji, gdy przepływ masy z jednego składnika 
na drugi jest tak szybki, że nie jest w stanie w tym tempie jej 
przyjąć (zaakreować).
donor: dawca — gwiazda pełniąca w danej chwili ewolucji ukła-
du podwójnego rolę dostawcy materii, która przepływa z dono-
ra na akretora.
HG: ang. Hertzsprung Gap; przerwa Hertzsprunga — tu charak-
terystyczny szybki etap ewolucji gwiazd masywniejszych od ok. 
1,5 M


: po wyczerpaniu się wodoru helowe jądro zaczyna się 

kurczyć pod wpływem grawitacji, a aktywna termonuklearnie 
pozostaje cienka warstwa wodoru na jego powierzchni. Staje 
się cieńsza, co zmniejsza całkowitą produkcję energii, ale goręt-
sza i gęstsza, co zwiększa wydajność reakcji. Gwiazda musi szyb-
ko przebudować swoją wewnętrzną strukturę, rozbudowując 
głęboką konwekcję i staje się czerwonym olbrzymem. Szybkie 
tempo tego etapu (milion i mniej lat) prowadzi do charakte-
rystycznej szczeliny (strefy unikania) między ciągiem głównym 

Słowniczek niektórych pojęć i skrótów a gałęzią olbrzymów na diagramie Hertzsprunga-Russella, którą 
jako pierwszy zauważył właśnie Ejnar Hertzsprung (stąd nazwa)
LIGO: ang. Laser Interferometer Gravitational Wave Observa-
tory; Laserowe I Interferometryczne Obserwatorium Fal Gra-
witacyjnych obejmujące dwie niezależne stacje w Livingston 
i Stanford (USA).
MIT: ang. Massachusetts Institute of Technology;  Instytut Tech-
nologiczny w Massachusetts — amerykańska prywatna poli-
technika założona w 1861.
MS: ang. Main Sequence; ciąg główny — najdłuższy etap 
w ewolucji gwiazd, podczas którego gwiazdy czerpią energię 
z syntezy wodoru w hel w swoich jądrach; pas przebiegający 
wzdłuż krzywej na diagramie Hertzsprunga-Russella, w którym 
zgrupowane są takie gwiazdy. 
NS: ang. neutron star; gwiazda neutronowa — końcowy produkt 
ewolucji średniomasywnych gwiazd (~8–15 M


), obiekt o średnicy 

10–15 km, masie 1,4–2,5 M
  i gęstości rzędu miliarda ton na cm3!

RLOF: ang. Roche Lobe Overflow; przepływ przez powierzchnię 
Roche’a — gwiazda w układzie podwójnym w miarę ewolucji 
zwiększa rozmiary, aż osiągnie powierzchnię krytyczną (ekwipo-
tencjalną) zwaną powierzchnią Roche’a, wówczas przez punkt 
osobliwy L1 między gwiazdami zaczyna przepływać materia. 
Przepływ z gwiazdy masywniejszej zacieśnia układ i może do-
prowadzić do powstania fazy wspólnej otoczki (CE). 
ZAMS: ang. Zero Age Main Sequence; Ciąg Główny Wieku Ze-
rowego — początek życia gwiazdy na ciągu głównym — zerowy 
wiek gwiazdy oznaczający moment rozpoczęcia reakcji termoją-
drowych; linia na diagramie Hertzsprunga-Russella w obszarze 
ciągu głównego odpowiadająca położeniu tych gwiazd.
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Autorami artykułu są kierownik niezwykłego zespołu badawczego, pro-
fesor Krzysztof Belczyński (z lewej) i najmłodszy członek grupy, student 
w okolicach licencjatu, Wojciech Gładysz (z prawej). Napisany z wielką 
emocją gdzieś w samolocie tekst Profesora uzupełnił i oprawił ilustra-
cjami Wojtek. Emocji trudno się dziwić, bo przewidziane przez grupę 
zjawiska — zderzenia czarnych dziur w układach podwójnych — właśnie 
znajdują kolejne potwierdzenia w najbardziej przełomowym odkryciu 
XXI w., falach grawitacyjnych. Szczególna rolę w tych badaniach ode-
grał niedawny doktorant Profesora, dr Michał Dominik (w środku), 
którego doktorat zawierał wiele z tych obliczeń. Dr Dominik jest pierw-
szym autorem serii wspominanych w tekście artykułów (patrz biblio-
grafia). Zespół działa w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego i uzupełniają go profesor Tomasz Bulik, inicjator tej 
tematyki i przed laty promotor Krzysztofa, oraz doktorant Grzegorz Wik-
torowicz (wszyscy OA UW) i sporadycznie kilkoro innych doktorantów 
i naukowców z różnych ośrodków. W szczególności należy tu wymienić 
trzech Amerykanów, Dana Holza, Chrisa Fryera, Richarda O’Shaugnes-
sy’ego, oraz Włocha Emanuela Berti. Wniosek z tych prac jest niesamo-
wity! Oto masywne układy podwójne powstałe 1–7 mld lat po Wielkim 
Wybuchu,  w bliskich nam epokach, czyli 5–11 mld lat później, powinny  
kończyć ewolucję w postaci koalescencji czarnych dziur.

Na łamach „Uranii”, gościliśmy niedawno Grzegorza Wiktorowi-
cza, który już prezentował część wyników zespołu. Najpierw zaprezen-
tował możliwe scenariusze prowadzące do powstania czarnej dziury 
w wyniku ewolucji masywnej gwiazdy, ze szczególnym uwzględnie-
niem kolapsu bez zjawiska supernowej („Urania” nr 4/2015 s. 8), 
a ostatnio szczegółowo wyjaśnił wspomnianą i w tym artykule ideę 
obliczeń naukowych w chmurze osobistych laptopów i smartfonów 
(„Urania” nr 2/2016 s. 13).

okazują się być uzasadnione, pomagają 
nam tłumaczyć nowe zjawiska fizyczne 
zachodzące we Wszechświecie. Stwo-
rzyliśmy jeden z najlepszych kodów 
tego typu: StarTrack. Nasze przewi-
dywania są dostępne na stronie www.
syntheticuniverse.org, a każdy zainte-
resowany może użyczyć nam swojego 
komputera i wziąć udział w naszych 
obliczeniach w ramach programu 
UNIVERSE@HOME (http://universe-
athome.pl/universe/) koordynowanego 
przez mgr. Grzegorza Wiktorowicza. 
Zachęcamy każdego do udziału w ba-
daniach naukowych! 

W czasie kiedy LIGO przechodzi 
modernizacje w latach 2010–2015, 
dr Michał Dominik (członek naszego 
zespołu), wspólnie z prof. Krzyszto-
fem Belczyńskim oraz prof. Tomaszem 
Bulikiem (wszyscy z Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu War-
szawskiego) pracują nad przewidywa-
niami własności fizycznych czarnych 
dziur. W serii trzech prac (patrz biblio-

grafia poniżej) dochodzimy do wniosku, 
że najprawdopodobniej pierwsza para 
czarnych dziur, która zostanie odkry-
ta, będzie posiadała łączną masę od 20 
do 80 mas Słońca. Ostateczne potwier-
dzenie prac naszego zespołu nadchodzi 
11 lutego 2016 r., kiedy zespół LIGO 
na konferencji prasowej w Waszyngto-
nie, USA ogłasza pierwszą detekcję fal 
grawitacyjnych. Źródłem tych fal było 
zderzenie dwóch czarnych dziur o cał-
kowitej masie 65 mas Słońca.

Bibliografia: 
DOUBLE COMPACT OBJECTS. I. THE 
SIGNIFICANCE OF THE COMMON EN-
VELOPE ON MERGER RATES; Michal 
Dominik, Krzysztof Belczynski, Christo-
pher Fryer, Daniel E. Holz, Emanuele Berti, 
Tomasz Bulik, Ilya Mandel, and Richard 
O’Shaughnessy: The Astrophysical Journal 
759 s. 52, 2012; otwarta wersja robocza: 
https://arxiv.org/abs/1202.4901v2

DOUBLE COMPACT OBJECTS. II. COS-
MOLOGICAL MERGER RATES; Michal 

Dominik, Krzysztof Belczynski, Christo-
pher Fryer, Daniel E. Holz, Emanuele Berti, 
Tomasz Bulik, Ilya Mandel, and Richard 
O’Shaughnessy; The Astrophysical Journal 
779 s. 72, 2013; otwarta wersja robocza: 
http://arxiv.org/abs/1308.1546v3

DOUBLE COMPACT OBJECTS. III. 
GRAVITATIONAL-WAVE DETECTION 
RATES; Michal Dominik, Emanuele Ber-
ti, Richard O’Shaughnessy, Ilya Mandel, 
Krzysztof Belczynski, Christopher Fryer, 
Daniel E. Holz, Tomasz Bulik, and Fran-
cesco Pannarale; The Astrophysical Journal 
806 s. 263, 2015; otwarta wersja robocza: 
http://arxiv.org/abs/1405.7016v2 

Bonus z ostatniej chwili — model ewo-
lucji prowadzący do fali grawitacyjnej 
GW150914:

THE FIRST GRAVITATIONAL-WAVE 
SOURCE FROM THE ISOLATED EVO-
LUTION OF TWO 40-100 MSUN STARS; 
Krzysztof Belczynski, Daniel E. Holz, 
Tomasz Bulik, Richard O’Shaughnessy; 
Nature 534, s. 512, 2016; otwarta wersja 
robocza: http://arxiv.org/abs/1602.04531v2

■

Nie zabrakło przedstawicieli grupy w programie telewizyjnym 
Astronarium. Już w odcinku 5 „Gwiazdy kataklizmiczne”, właśnie 
Grzegorz uzupełnia całą menażerię układów o te zawierające czar-
ne dziury i gwiazdy neutronowe. Z kolei w bardzo popularnym odcin-
ku o „Komputerach w astronomii” (odc. 16) sam Chris Belczyński 
opowiada o opisanych w tym numerze symulacjach w chmurze, 
nawet nie zająknąwszy się, że już mają potwierdzona detekcję 
LIGO. W ostatnim z wyprodukowanych, odcinku 26 „Fale grawita-
cyjne” o wynikach Belczyńskiego i spółki opowiada współpracująca 
z zespołem Belczyńskiego prof. Dorota Gondek-Rosińska z Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego.

Krzysztof był chyba najzdolniejszym studentem astronomii 
na UMK, z jakim miałem przyjemność się zaprzyjaźnić. Z prawdziwą 
dumą po ponad dwudziestu latach upowszechniam jego wyniki w ar-
tykułach popularnonaukowych i na filmach. Niezwykły jest też bezpo-
średni i partnerski styl, w jaki je osiąga, jednocząc grupę badawczą, 
otwartą tak dla mistrzów, jak i studentów. Być może zawdzięcza to… 
górom. Warto wspomnieć, że Krzysztof Belczyński jest kultową po-
stacią wśród wielu ludzi gór i wspinaczy. Na wielu drogach uzyskiwał 
rekordy świata w czasie przejścia. Bardzo długo, wybierając się na 
konferencję naukową, jako główne kryterium rozważał jej lokalizację, 
odpowiednio bliską jakiejś wyjątkowo wysokiej, gładkiej jak szkło 
i przewieszonej na 45° ściany („tylko” pionowe go nie interesowały). 
Obcując na co dzień z grawitacją czarnych dziur, podobno dopiero 
po kilkunastu kontuzjach uwierzył w tę ziemską. Jakieś 20 lat temu, 
podczas jednej z konferencji, zaproponował mi zbiegniecie z Turbacza 
do Koninek. Trwało to kilka minut. Do dziś jestem dumny, że podoła-
łem i nie umarłem! Chris tylko się otrzepał i poszedł na wykład. 

Maciej Mikołajewski
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GÖTEBORG — Dawno, dawno temu, w bar-
dzo odległej galaktyce, dwie ogromne 
czarne dziury, każda o masie większej 
niż 30 mas Słońca, zderzyły się i zlały 
w jedną, jeszcze większą i masywniejszą, 
wyzwalając potężny błysk fal grawitacyj-
nych, który z prędkością światła począł 
biec we wszystkich kierunkach poprzez 
Kosmos, rozpraszając swą energię 
w niezmierzonej pustce przestrzeni. 

14 września 2015, po upływie ponad 
miliarda lat po tym zderzeniu, błysk dotarł 
do Ziemi już niezmiernie osłabiony i został 
zarejestrowany przez interferometry LIGO 
(Laser Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory) jako delikatny „ćwierk” fali 
grawitacyjnej. Było to pierwsze bezpo-
średnie potwierdzenie hipotezy Alberta 
Einsteina o istnieniu fal grawitacyjnych, 
sformułowanej 100 lat wcześniej. 

LIGO, zarządzane przez amerykańską 
US National Science Foundation, używa 
dwóch laserowych interferometrów, uloko-
wanych na przeciwległych końcach USA. 
Są to technologicznie bardzo zaawanso-
wane instrumenty, prawdziwe cuda tech-
niki, zdolne do zarejestrowania niezwykle 
małych zmian długości interferometrów 
wywołanych drobnymi odkształceniami 
geometrii czasoprzestrzeni w czasie prze-
chodzenia fali grawitacyjnej. W przypadku 
detekcji dokonanej 14 września 2015 r. 
(i dlatego nazwanej GW150914), zmiana 
długości interferometru wynosiła zaled-
wie tysięczną część rozmiaru protonu! 

Trudności w zmierzeniu tak małego efektu 
były olbrzymie, zważywszy na przeróżne 
zakłócenia i szumy, które mogły zupeł-
nie zniekształcić sygnał i zniszczyć jego 
wewnętrzną spójność. LIGO szukało 
igły w stogu siana — cichego i krótkiego 
ćwierku we wszechobecnym, potężnym 
chaosie. Kluczem poszukiwań były ko-
relacje pomiarów obu interferometrów. 
Szum i chaos zarejestrowany i zmierzony 
w jednym nie jest bowiem w żaden spo-
sób skorelowany z szumem i chaosem 
zmierzonym w drugim. Natomiast sygnał 
pochodzący od przechodzącej fali grawita-
cyjnej powinien się najpierw pojawić w jed-
nym interferometrze, a potem — w tym 
samym kształcie — w drugim, gdy dotrze 
do niego fala grawitacyjna. Pomiary kształ-

tu sygnału GW150914 dokonane przez 
oba interferometry zgadzały się z ogromną 
dokładnością, wykluczającą przypadek. 
To na pewno była fala grawitacyjna!

Nikt nie wątpi, że ten wspaniały wyczyn 
naukowy zostanie uhonorowany Na-
grodą Nobla. Pytanie, które sobie wielu 
zadaje, brzmi: Kto powinien ją otrzymać? 
Wielki sukces LIGO to nie tylko tryumf 
technologii, ale może przede wszystkim 
wynik trwającej sto lat pracy teoretyków 
nad matematycznym opisem fal grawi-
tacyjnych — nie tylko zresztą samego 
Einsteina, od którego się to wszystko 
zaczęło, ale także Leopolda Infelda, 
Joshui Goldberga, Richarda Feynmana, 
Felixa Pirani, Ivora Robinsona, Herman-
na Bondiego i André Lichnerowicza.

Wspaniałe odkrycie LIGO było możliwe, 
w szczególności, dzięki teoretycznym pra-
com polskiego fizyka Andrzeja Trautmana, 
który nadał teorii fal grawitacyjnych ścisły 
matematyczny rygor oraz dzięki pracom 
francuskiego fizyka Thibaulta Damoura, 
który opracował i wprowadził skuteczne 
w praktyce algorytmy, pozwalające na wy-
łowienie z obserwowanych własności fal 
grawitacyjnych dokładnych informacji o ich 
astrofizycznych źródłach. Ich prace stwo-
rzyły solidny matematyczny fundament 
teorii, na którym opiera się sukces LIGO.

Ogólna teoria względności Alberta Ein-
steina jest niewątpliwie największym 
intelektualnym osiągnięciem ludzkości. 
Jednak nikt nigdy nie dostał Nagrody 
Nobla za rozwijanie jej matematycznych 
podstaw — a to one właśnie stanowią 
o zapierających dech pięknie i głębi teorii 
Einsteina. To prawda, że Nagrodę Nobla 
otrzymało już kilku fizyków za obserwacyj-
ne potwierdzenie ważnych przewidywań 
teorii Einsteina, nie dostał jej jednak nigdy 
żaden teoretyk. Zupełnie inaczej wygląda 
to w przypadku mechaniki kwantowej: 
kilka Nagród Nobla dostali teoretycy 
za prace w duchu czysto matematyczne.

Mam wielką nadzieję, że w tym wyjątko-
wym wypadku Komitet Noblowski doceni 
wyjątkową rolę teorii w wyjątkowym w hi-
storii dziele Einsteina i przyzna Nagrodę 
Nobla we właściwych proporcjach: dla jed-
nego fizyka eksperymentatora z zespołu 

zasłużonego za wymyślenie i skonstruowa-
nie instrumentów LIGO oraz dla dwóch 
teoretyków: Trautmana i Damoura. 

LIGO, i jego europejski odpowiednik Virgo, 
dokonają na pewno wielu zadziwiających 
odkryć. Pomiary fal grawitacyjnych zapew-
nią wgląd w zjawiska, które obecnie pozo-
stają poza zasięgiem wszystkich naszych 
teleskopów i instrumentów: będziemy 
z bliska obserwować Wielki Wybuch, 
horyzonty czarnych dziur, wnętrza gwiazd 
neutronowych... Co ważniejsze, obserwa-
cje fal grawitacyjnych mogą zrewolucjo-
nizować naszą wiedzę o Wszechświecie 
i naturze rzeczywistości. Oto, dlaczego. 

Ogólna teoria względności dokładnie 
opisuje „duże” obiekty i zjawiska fi-
zyczne: ludzi, skały, planety, gwiazdy, 
galaktyki, cały Kosmos. Mechanika 
kwantowa opisuje, równie dokładnie 
i skutecznie, „małe” obiekty: kwar-
ki, elektrony, atomy i molekuły.

Te dwie najbardziej fundamentalne teorie 
współczesnej fizyki nie są kompatybilne, 
a nawet być może są sprzeczne. Mimo 
ogromnego wysiłku wielu fizyków nie 
zdołano sformułować jeszcze kwantowej 
teorii grawitacji. Rozważane dotąd prowi-
zoryczne modele kwantowej grawitacji, 
dotyczące pewnych szczególnych aspek-
tów fizyki czarnych dziur, nigdy nie zostały 
przetestowane obserwacyjnie; nikt nie 
wie, czy są prawdziwe. Niektóre z nich 
prowadzą do groźnych paradoksów.

Wielu fizyków sądzi, że problemy te świad-
czą, iż nie rozumiemy jakiejś zupełnie 
podstawowej cechy natury. W desperacji, 
często zmieszanej z arogancją, niektórzy 
proponują zupełnie szalone kwantowo-
-grawitacyjne koncepcje, wprowadzające 
dziwaczne alternatywy standardowych ein-
steinowskich czarnych dziur — oczywiście 
bez żadnych eksperymentalnych podstaw. 
To zawstydzające zamieszanie sprowadzi-
ło wielu dzisiejszych fizyków na manowce: 
rzeczywiście istniejący, trudny i funda-
mentalnie ważny problem pogodzenia 
ogólnej teorii względności z mechaniką 
kwantową stał się dla nich bezsensowną, 
napuszoną blagą. Potrzebne są solidne 
fakty, obserwacje, które zmiotą wszystkie 
te nonsensy, a nawet być może podpo-
wiedzą inspiracje, jak rozwiązać problem. 
Dokładnie tego spodziewam się po przy-
szłych obserwacjach fal grawitacyjnych.

Marek Abramowicz

Jeszcze jedna hipoteza Einsteina  
ostatecznie potwierdzona
Copyright Project Syndicate 2016

Kto powinien dostać Nobla za fale grawitacyjne?

Artykuł ten ukazał się (po angielsku) w maju 2016 r. w Project Syndicate, opiniotwórczej witrynie 
internetowej, współpracującej z wieloma wiodącymi światowymi dziennikami. Dziękujemy pani Joannie 
Rose z redakcji Project Syndicate za zezwolenie na publikację polskiego tłumaczenia w „Uranii”. 

Nota od tłumacza (i zarazem autora): czasem 
trudno jest tłumaczyć własne teksty. Kiedy pisa-
łem oryginalny tekst po angielsku, starałem się 
zachować anglosaską powściągliwość. Po pol-
sku nie zawsze potrafiłem, a nawet nie zawsze 
chciałem, trzymać emocje na wodzy i dlatego 
mój polski przekład jest na pewno emocjonalnie 
o wiele wyraźniejszy niż mój angielski oryginał. 
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przeczytane w nature i Science

Jest wiele kosmicznych zjawisk mogących spowodować 
na Ziemi globalną katastrofę. Najczęściej wspominaną 
jest możliwość zderzenia z odpowiednio dużą planetoidą. 
Może słusznie — należy o tym możliwie często wspominać, 

bo wydaje się, że to sposób, by przekonać polityków do wydat-
kowania „na planetoidy” pewnej ilości pieniędzy. To ostatnie 
ma spory sens, bo… zupełnie umiarkowana ich ilość wystarczy, 
aby odnaleźć wszystkie niebezpieczne planetoidy, a następnie 
by, w przypadku gdyby któraś rzeczywiście stanowiła zagroże-
nie, zmienić jej orbitę tak, by bezpiecznie minęła Ziemię. Tym 
samym opowieści o zagrożeniu można traktować jak rozsądny 
nacisk na podjęcie decyzji. Sensowne jest również nie za częste 
wspominanie o tych kosmicznych zagrożeniach, na które w chwili 
obecnej nie mamy żadnych środków zaradczych. W pierwszym 
rzędzie o prawdziwym końcu (Wszech)świata, jakim mogłoby być 
przejście fazowe zmieniające fizykę. Niestety nie widać żadnych 
możliwości przeciwdziałania temu wydarzeniu. Na szczęście, jak 
się wydaje, mało prawdopodobnemu: prace z lat osiemdziesią-
tych sugerują, że „naturalne” prawdopodobieństwo jest skraj-
nie małe, a w celu zdestabilizowania współczesnej próżni siłą 
zewnętrzną trzeba zderzyć jednocześnie w tym samym miejscu 
około 100 fotonów o odpowiedniej energii, co „w naturze” jest 
zupełnie nieprawdopodobne. Ale dla „zielonych ludzików” nie po-
winno to (lub coś innego prowadzącego do podobnego rezultatu) 
stanowić problemu. Dlatego mam nadzieję, że albo ich nie ma, 
albo… są rozsądniejsi od ludzi. 

Między tymi dwoma rodzajami końca świata są rozliczne 
inne, o których też się mało mówi. Jednym z nich jest wybuch 
pobliskiej supernowej. Trudno wyobrazić sobie sposób na choć-
by zminimalizowanie skutków takiej katastrofy. No, może trudno 
wyobrazić sobie współcześnie, bo teoretycznie jest to możliwe, 
np. przez stworzenie odpowiedniej tarczy: schronów, leków czy 
najbardziej realnie — przepisów dotyczących życia w warunkach 
bliskiej supernowej na niebie. Tak w ogóle, zachęcałbym praw-
ników do odpowiednich przemyśleń. Może jakiś doktorat na ten 
chyba dość interesujący temat?

Na początku kwietnia, konkretnie w numerze Nature 
z 7 kwietnia, ukazały się dwa artykuły na temat wybuchów po-
bliskich supernowych. Jak to często w takich wypadkach bywa, 
w Nature skomentowano problem i umieszczono w nieco szer-
szym kontekście w trzecim krótkim tekście (komentarz: A.L. Me-
lott s. 40, prace: A. Wallner i 14 innych autorów s. 69 oraz D. Bre-
itschwerdt i 5 innych autorów s. 73).

Przeczytamy tam (Melott), że pobliskie supernowe mogą być 
niebezpieczne, już gdy wybuch następuje w odległości rzędu 
100 parseków. Stają się śmiertelnie groźne z odległości zbliżonej 
do ośmiu parseków. Oznacza to, że powinniśmy przeżyć superno-
wą o jasności zbliżonej do jasności Księżyca. Wyraźnie większa 
jasność powinna być już śmiertelna. Jednak już wybuch superno-
wej w odległości stu parseków miałby poważne skutki dla naszej 
cywilizacji. W szczególności Mellot sugeruje, że takie zjawisko 
mogłoby spowodować epokę lodową, nie mówiąc już o innych nie-
szczęściach, trudnych do zauważenia w zapisie kopalnym (typu 
wymarcia kilkudziesięciu procent populacji). Ale to, jakie szkody 
w ziemskiej biosferze mógłby poczynić taki wybuch, jest proble-
mem dla biologów (lekarzy, biznesmenów, administratorów itd.). 

Ślady po (nie tak) dawnych supernowych

Jeśli w zbyt bliskiej odległości od Układu Słonecznego wybuchnie supernowa, może to oznaczać poważne problemy 
dla ludzkości, a w skrajnym wypadku nawet stanowić koniec naszej cywilizacji. Ile takich względnie bliskich eksplozji 
nastąpiło w ostatnich kilku milionach lat i czy możemy w jakiś sposób odszukać ich pozostałości?

Z astronomicznego punktu widzenia istotne jest to, jak często ta-
kie zjawiska zachodzą i jakie ślady pozostawiają. Oszacowanie 
częstości zdarzeń wydaje się dosyć proste. Jeżeli w galaktyce 
o rozmiarze Drogi Mlecznej zachodzą dwa takie zdarzenia na stu-
lecie (Wallner ocenia to na 2 ± 0,7 na stulecie), to w obszarze 
o promieniu stu parseków powinno zachodzić raz na 2–4 mln lat. 
Z cytowanych powyżej artykułów możemy się dowiedzieć, że ist-
nieją sposoby stwierdzenia pobliskich wybuchów supernowych. 

Supernowe rozsypują w przestrzeń rozliczne nuklidy i moż-
na się pokusić o ich odnalezienie na Ziemi. Robi się to od wielu 
lat, co nie znaczy, że nie ma z tym kłopotów. Na przykład beryl 
10 jest produkowany również w atmosferze. Z kolei pluton 244 
rozrzuciły na Ziemi próby jądrowe lat 50. Dodatkowo, aby wpływ 
wiatru słonecznego i pól magnetycznych nie był za wielki, odpo-
wiednie nuklidy muszą zlepiać się w ziarna. W przeciwnym wy-
padku promieniowanie słoneczne i magnetosfera uniemożliwią 
dostanie się takich nuklidów w pobliże Ziemi. Trzeba więc znaleźć 
nuklid mogący pochodzić głównie z supernowych, spełniający po-
wyższe wymagania oraz znaleźć sposób na datowanie przynaj-
mniej w okresie milionów lat. Najkorzystniejszym nuklidem z tego 
punku widzenia okazuje się żelazo 60, mające okres półrozpa-
du około 2,6 mln lat. Taki okres półrozpadu umożliwia przeby-
cie odległości rzędu setek lat świetlnych, a nuklid nawet po kilku 
milionach lat zalegania na Ziemi powinien być jeszcze możliwy 
do zaobserwowania. Naturalnym miejscem takich poszukiwań 
są osady oceaniczne. Z warstwy można odczytać wiek, a z ilości 
atomów wielkość strumienia, przez który przeszła nasza planeta. 
Tak właśnie postąpił Wallner ze współpracownikami. Badając róż-
nego rodzaju próbki (rdzenie, konkrecje itp.) ze wszystkich oce-
anów, stwierdzono istnienie domieszki nuklidu 60Fe. Ponieważ 
znaleziono tę domieszkę we wszystkich oceanach, twierdzenie, 
że jest pochodzenia kosmicznego jest dobrze uzasadnione. Tym 
bardziej że podobną warstwę tego nuklidu, rzędu 108 atomów 
na cm2, znaleziono na Księżycu (L. Fimiani i in., Phys Rev.Lett. 
z 15 kwietnia 2016 r.). Nuklid 60 Fe można znaleźć i w promienio-

Jak wyśledzić kosmiczne kataklizmy sprzed kilku milionów lat?

Superbąbel — obszar (pustka) o rozmiarach rzędu 
setek lat świetlnych, wypełniony gorącym gazem wpro-
wadzonym do ośrodka międzygwiazdowego przez wia-
try gwiazdowe wielu gwiazd. W dalszym etapie kształtują 
go także wybuchy supernowych. Wokół pustki formuje 
się gęsta „powłoka” ze stygnącego gazu wymiatanego 
z superbąbla. Oprócz terminu „superbąbel” można też 
spotkać określenie „superbańka”. Angielski termin to 
superbubble.

Bąbel — można powiedzieć, że to mniejsza wersja 
superbąbla. Ma rozmiary rzędu kilkudziesięciu lat 
świetlnych. Powstaje w wyniku oddziaływania wiatrów 
gwiazdowych od pojedynczych gwiazd masywnych.

Bąbel Lokalny — superbąbel, w którym aktualnie 
znajduje się Słońce. Przypuszczalnie jest wynikiem 
wybuchów supernowych w ostatnich kilku lub kilkuna-
stu milionach lat.
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waniu kosmicznym, choć jest go rzeczywiście niewiele. Konkret-
nie, w ciągu 17 lat używania instrumentu CRIS na pokładzie nale-
żącego do NASA satelity ACE zdołano znaleźć 15 (niecałą sztukę 
rocznie!) nuklidów 60Fe. Możemy o tym przeczytać w Science 
z 6 maja 2016 r. (W.R. Binns i dziesięciu innych autorów, Scien-
ce t.6286, s. 677). Autorzy pracy szacują, że supernowa, która 
wytworzyła te nuklidy, musiała wybuchnąć nie wcześniej niż sto 
tysięcy, ale nie później niż kilka milionów lat temu. Do podobnych 
wniosków dochodzą autorzy badań osadów oceanicznych. Oka-
zało się to możliwe, m.in. dzięki atmosferycznej produkcji 10Be. 
Omawiany nuklid wydaje się pochodzić sprzed 1,5–3,2 mln lat. 
Podobne oszacowane w przypadku Księżyca uzyskuje Fimiani 
(2,2 mln lat). A więc w tym okresie gdzieś w pobliżu wybuchła 
supernowa. Rozsądne wydaje się spróbowanie znaleźć jej ślady 
metodami astronomicznymi. 

Jak wiadomo (np. z pracy Melotta), Słońce znajduje się we-
wnątrz sporego bąbla gorącej materii. W rzeczywistości nie tyle 
bąbla, co wielu nakładających się bąbli z możliwymi do określenia 
granicami. Można sądzić, że wspomniane bąble to resztki eks-
pandujących szczątków supernowych. Jak pisze Breitschwerdt: 
„Lokalne bąble otaczające Układ Słoneczny pochodzą z wybu-
chów 14 do 20 supernowych”. Jak z tego widać, Ziemia i jej bios-
fera musiała przeżyć w ostatnim, liczonym w milionach lat, okre-
sie sporo supernowych, jako że w skali kosmicznej tego typu bą-
ble nie są zbyt trwałe. Z pomiarów 60Fe Wallner szacuje, że były co 
najmniej dwa takie wybuchy. Jeden, jak już wspomniano, między 
1,7 do 3,2 mln lat, i drugi w okresie 6,6 a 8,7 mln lat. Dużo bar-
dziej precyzyjne dane przedstawia Breitschwerdt. Znając kształt 
bąbla i mając model rozchodzenia się w przestrzeni szczątków 
supernowej, można pokusić się o znalezienie miejsca, gdzie 

Hipotetyczne wybuchy supernowych, które doprowadziły do utworzenia Bąbla Lokalnego, wewnątrz którego znajduje się Słońce — przewidywania 
na podstawie modelu rozprzestrzeniania się nuklidu 60Fe. Źródło: D. Breitschwerdt i in./Nature nr 532
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nastąpiły wybuchy. I Breitschwerdt 
takie miejsca podaje. Powinno to 
być gdzieś na niebie południowym 
w okolicach gwiazdozbiorów Centau-
ra i Skorpiona. Warto więc przyjrzeć 
się, co znajdziemy w tym kierunku 
w odległości rzędu stu parseków. 
Okazuje się, że można tam zidenty-
fikować dwie gromady gwiazd Tr 10 
i Vel OB2, w sumie około osiemdzie-
sięciu gwiazd. Znając ich własności, 
można było uzyskać początkową 
funkcję mas (ilości gwiazd o różnych 
masach w momencie powstania gro-
mady), a dalej rzecz jest już oczywi-
sta — z teorii ewolucji gwiazd można 
oszacować, kiedy i ile gwiazd zakoń-
czyło już swoją ewolucję, czyli kiedy 
i ile supernowych już było. A znając 
aktualnie prędkości gromad, można 
określić, gdzie to było. Oczywiście nie 
jest to całkiem proste. Początkowa 
funkcja mas jest tylko dopasowa-
niem, a z prędkością gromad też są 
kłopoty. W miarę dokładnie znane są 
prędkości radialne, pozostałe skła-
dowe są w dużej mierze domysłem 
(statystycznym, wyniki są uzyska-
ne w znacznej mierze metodami statystycznymi). Podobnie jest 
z oszacowaniem sposobu podróżowania w przestrzeni nuklidów 
60Fe. Jednak mimo tych wszystkich zastrzeżeń, ilość danych po-
danych w pracy jest imponująca. Załączona w ramach Extended 
Data tabelka podaje 16 możliwych supernowych z takimi danymi 
jak moment wybuchu, ilość rozrzuconej masy, położenie na sfe-
rze i odległość. Warto zauważyć, że prędkość rozprzestrzeniania 
się szczątków supernowej nie jest zbyt wielka i np. supernowe, 
które mogły wybuchnąć kilka tysięcy lat temu, nie dorzuciły jesz-
cze wyprodukowanych przez siebie nuklidów do materii Układu 
Słonecznego.

Ostatnia ze znajdujących się w tabelce supernowych wybu-
chła 1,5 mln lat temu i miała masę 8,81 masy Słońca. Wybuch 

Pozostałość po supernowej Keplera (SN 1604) jest oddalona od nas o 13 tys. lat świetlnych. Tak odległy 
wybuch nie stanowił zagrożenia. Kolory: promieniowanie X: 4–6 keV — niebieski, zielony — 0,3–1,4 keV; 
zakres widzialny: żółty, podczerwień: czerwony. Źródło: NASA/ESA/JHU/R.Sankrit & W.Blair

Hipotetyczne wybuchy supernowych, które utworzyły Bąbel Lokalny
Moment wybuchu 

(wstecz) Masa supernowej Masa wyrzuconej 
materii Pozycja na niebie

Gwiazdozbiór
[mln lat] [masy Słońca] [10–5 mas Słońca] Rektascensja α Deklinacja δ

12,6 19,86 6,3 17h 17m –7o 09m Wężownik

12,0 18,61 5,5 17h 37m –0o 21m Wężownik

11,3 17,34 5,0 17h 12m –6o 39m Wężownik

10,0 15,41 4,2 17h 07m –6o 48m Wężownik

10,0 15,36 4,1 17h 27m –0o 23m Wężownik

8,7 13,89 3,6 17h 00m –7o 23m Wężownik

8,0 13,12 3,4 17h 14m –3o 34m Wężownik

7,5 12,65 3,3 16h 49m –8o 46m Wężownik

6,3 11,62 3,0 16h 30m –12o 03m Wężownik

6,1 11,48 2,9 16h 52m –10o 04m Wężownik

5,0 10,76 2,7 16h 12m –15o 19m Skorpion

4,2 10,21 2,6 16h 16m –24o 35m Skorpion

3,8 10,02 2,6 16h 28m –15o 40m Wężownik

2,6 9,37 2,4 16h 01m –17o 05m Waga

2,3 9,21 2,4 15h 10m –45o 35m Wilk

1,5 8,81 2,3 15h 32m –24o 44m Waga

najwcześniejszej miał nastąpić 12,6 mln lat temu, a gwiazda 
mogła mieć masę 19,86 masy Słońca. Kolejne supernowe miały 
coraz mniejsze masy (bo moment ich narodzin był taki sam!) i jak 
twierdzą Autorzy pracy, wybuchały (statystycznie) coraz bliżej Słoń-
ca. Wybuch pierwszej z zamieszczonych we wspomnianej tabelce 
gwiazd odpowiada odległości około 300 pc, te najbliższe to 91 
i 96 pc. We wspomnianej tabelce im wcześniej i dalej, tym więk-
sza składowa hipotetyczna w danych, jednak mimo to praca budzi 
podziw — ze stosunkowo niewielkiej ilości danych wyjściowych uzy-
skano rzeczywiście dużo informacji, choć czasami hipotetycznych 
i wymagających dalszych weryfikacji. W sumie wydaje się jednak, 
że czegoś się dowiedziano o katastrofach, jakie przeżyła Ziemia.

Jerzy Kuczyński
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Gregoriańska reforma kalendarza

Jak  
przepadło  
10 dni?
Dzieła matematyczne pisane są dla matematyków, którzy — o ile się nie mylę — dostrzegą, że moje trudy przyniosą 
pewną korzyść również Kościołowi powszechnemu, nad którym władzę sprawuje Twoja Świątobliwość. Bo nie tak 
dawno, za Leona X, gdy na Soborze Lateraneńskim roztrząsano zagadnienie poprawy kalendarza kościelnego, pozosta-
wiono je bez rozstrzygnięcia jedynie z tego powodu, że nie rozporządzano jeszcze dostatecznie dokładnymi pomiarami 
lat i miesięcy, ani też ruchów Słońca i Księżyca. Od tego czasu, zachęcony przez znakomitego męża, ks. Pawła, biskupa 
Fossombrone, który wówczas sprawą tą kierował, zacząłem wytężać umysł, by te rzeczy dokładniej zbadać. Czego zaś 
w tej materii zdołałem dokazać, to pozostawiam przede wszystkim ocenie Twojej Świątobliwości, jak i wszystkich innych 
uczonych matematyków.

Mikołaj Kopernik — De Revolutionibus
(tłum. Mieczysław Brożek)

Wiesław Krajewski

Słowa Mikołaja Kopernika zawarte 
w końcowym fragmencie listu dedyka-
cyjnego do papieża Pawła III, poprze-
dzającego słynne księgi O obrotach 
wskazują, że jednym z bodźców do pod-
jęcia intensywnych obserwacji Słońca 
i Księżyca, a w konsekwencji do pracy 
nad szczegółowym opracowaniem no-
wego systemu świata była dla Koperni-
ka konieczność reformy kalendarza.

Jak widać, to bardzo ważne zagad-
nienie w owych latach. Zajmowali 
się nim najwięksi uczeni epoki. Aby 
omówić je bliżej i uzasadnić koniecz-
ność przeprowadzenia reformy, trzeba 
najpierw przedstawić zasady, zalety 
i wady obowiązującego wtedy kalen-
darza juliańskiego.

Świetny pomysł Sosigenesa
Kalendarz juliański został opraco-

wany teoretycznie przez astronoma 
aleksandryjskiego Sosigenesa, a wpro-

wadzony w roku 46 p.n.e. przez Ju-
liusza Cezara. Zaczął obowiązywać 
od 1 stycznia 45 r. p.n.e. (według 
ówczesnej rachuby lat — w 708 r. 
od założenia Rzymu). Za podstawę 
przyjęto słoneczny kalendarz egipski. 
Główną jego zasadą było wprowadze-
nie 365-dniowego roku podzielonego 
na 12 miesięcy, przy czym co cztery 
lata następował rok przestępny liczący 
366 dni. Pozostałe założenia reformy 
kalendarza dotyczyły długości po-
szczególnych miesięcy oraz korekty 
związanej z przywróceniem zgodności 
daty równonocy wiosennej (wtedy był 
to 25 marca) z faktycznym położeniem 
Słońca na ekliptyce. Nie są to jednak 
zagadnienia istotne dla naszych rozwa-
żań, podobnie jak i późniejsze korekty 
wprowadzone przez cesarza Augusta.

Najważniejsze w nowym kalenda-
rzu było ustalenie regularnego sche-
matu wprowadzania lat przestępnych 

w niezwykle prostej kolejności — 
po trzech zwykłych następował jeden 
rok przestępny. Wcześniej konieczne 
było wprowadzanie w nieregular-
nych odstępach czasu całego miesiąca 
przestępnego, teraz — tylko jednego 
dnia. Uzyskano w ten sposób średnią 
długość roku wynoszącą 365,25 dnia 
(365 dni i 6 godzin).

Kalendarz juliański był bezsprzecz-
nie najlepszym i najwygodniejszym 
kalendarzem, jakie zostały w tamtych 
czasach stworzone. Dlatego w roku 
325, na soborze w Nicei (obecnie 
Iznik w Turcji), Kościół katolicki ofi-
cjalnie przyjął kalendarz juliański jako 
powszechnie obowiązujący i polecił 
władcom chrześcijańskim wprowadzić 
go w podległych im krajach.

Tymczasem rzeczywista dłu-
gość roku zwrotnikowego1 wynosi 
 1 Rok zwrotnikowy jest to okres pomiędzy 
kolejnymi przejściami Słońca średniego przez 
średni punkt równonocy wiosennej.
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365,2422 dnia (365 dni 5 godzin 48 mi-
nut i 46 sekund), czyli rok według 
kalendarza juliańskiego był o 0,0078 
doby (11 minut i 14 sekund) za długi. 
Ta pozornie niewielka różnica stała się 
jednak jego podstawową wadą. Słońce 
systematycznie wyprzedzało datę ka-
lendarzową. Rok po roku (średnio bio-
rąc) osiągało punkt równonocy o 11 mi-
nut i 14 sekund wcześniej, niż wynikało 
to z rachuby dni. Czyli znajdowało się 
w tym dniu na ekliptyce coraz dalej, 
a więc kalendarz zaczynał się spóźniać. 
Co 128 lat różnica narastała o 1 dzień. 
W miarę upływu czasu, rozbieżność 
między rokiem astronomicznym a ro-
kiem kalendarzowym stawała się za-
uważalna. Kalendarz zaczynał tracić 
synchronizację z porami roku. Pierwszy 
dzień kalendarzowej wiosny zaczynał 
przypadać w momencie, kiedy wiosna 
w przyrodzie już się rozpoczęła, a dzień 
był już wyraźnie dłuższy niż noc.

Różnicę tę zauważono dość wcze-
śnie. W czasie obrad soboru nicejskie-
go w 325 r. obserwowana równonoc 
wiosenna przypadała już 21 marca 
(według ówczesnej terminologii — XII 
dnia przed kalendami kwietniowymi). 
Data ta została wtedy oficjalnie przy-
jęta i obowiązuje do dziś. Przesuwanie 
się momentu równonocy miało jednak 
mniejsze znaczenie. Ważniejszy okazał 
się problem z właściwym ustaleniem 
daty Wielkanocy — podstawy całego 
roku kościelnego. Sprawa miała więc 
aspekt religijny. Według reguły usta-
lonej na soborze nicejskim, Niedziela 
Wielkanocna przypada na pierwszą 
niedzielę po paschalnej pełni Księży-
ca2. A więc Wielkanoc musi nastąpić 
z początkiem wiosny, między 22 marca 
(jeśli pełnia paschalna przypadnie 21 
marca i będzie to sobota) a 25 kwietnia 
(jeśli ostatnia zimowa pełnia przypad-
nie 20 marca w sobotę).

Problemy narastają
Już w VIII w. Beda Czcigodny za-

uważył, że pełnia Księżyca przypa-
dała wcześniej, niż wynikało to z ta-
blic. W wieku XIII (różnica między 
prawdziwą a kalendarzową równono-
cą wynosiła wtedy już 7 dni) Robert 
Grosseteste (ok. 1175–1253) — re-
formator, matematyk i biskup Lincol-
nu — również zwrócił uwagę na ten 
problem i zaproponował nawet pewne 
modyfikacje. John Hollywood (zm. 
 2 Paschalna pełnia Księżyca to pierwsza pełnia 
przypadająca w dniu równonocy wiosennej lub 
po nim.

1244) — profesor Sorbony, znany pod 
zlatynizowanym nazwiskiem Sacrobo-
sco — przedstawił schemat korygujący 
ten problem w pracy pt. De anni ratio-
ne (została ona jednak wydana dopiero 
w roku 1538). Pojawiały się także inne 
propozycje. Zgłosili je między inny-
mi Konrad ze Strasburga, Kampanus 
z Novary oraz Roger Bacon (ok. 1212 
– ok. 1292). Traktatem Bacona De re-
formatione calendaris zainteresował 
się papież Klemens IV i poprosił auto-
ra o jego kopię. W ten sposób problem 
reformy kalendarza trafił do jedynej 
władzy, która tę reformę mogła wpro-
wadzić.

Sprawa reformy kalendarza budziła 
coraz większe zainteresowanie astro-
nomów. W 1277 r. zostały opubliko-
wane Tablice alfonsyńskie podające 
długość roku, a właśnie długość roku 
zwrotnikowego musiała być elemen-
tem wyjściowym w pracach nad refor-
mą kalendarza. W XIV w. różni astro-
nomowie obserwowali równonoce, 
zgłaszali zastrzeżenia i proponowali 
środki zaradcze. W 1344 r. papież Kle-
mens VI zaprosił do Awinionu dwóch 
wybitnych astronomów — Firmina 
z Bellevalu i Jana z Murs — aby podali 
propozycję korekty kalendarza. Suge-
rowali oni, aby reformę przeprowadzić 
już w 1349 r. Niestety, panująca w tym 
czasie w Europie wielka epidemia dżu-
my sprawiła, że reforma nie doszła 
do skutku. Późniejsza trudna sytuacja 
papiestwa znów odsunęła reformę na 
dalsze lata.

W roku 1415 kardynał Pierre d’A-
illy (ok. 1350 – ok. 1420) przedłożył 
kwestię reformy kalendarza na so-
borze w Konstancji pracą Exhortatio 
super correctione calendarii. Wyraził 
on opinię, że obliczenia kalendarzowe 
są ważniejsze dla wiary niż obliczenia 
finansowe. Jego propozycje nie były 
oryginalne, opierały się na pracach 
Grosseteste’a, Sacrobosco i Bacona. 
Mimo że zagadnienie reformy było 
na soborze dyskutowane, a papież 
wydał już nawet dekret w tej sprawie, 
do jej wprowadzenia jednak nie doszło.

Kolejną próbę poprawy kalendarza 
podjęto w roku 1434 podczas soboru 
w Bazylei. Sobór zlecił komisji uczo-
nych rozważenie tej sprawy. Mikołaj 
z Kuzy (1401–1464), kardynał, filozof 
i matematyk, przedstawił sprawozdanie 
z prac komisji w 1437 r. Według niego 
należało opuścić w kalendarzu jeden 
cały tydzień z końcem maja 1439 r. 

Burzliwe dzieje soboru i konflikt z pa-
pieżem sprawiły, że projekt nie został 
zatwierdzony i znów do reformy nie 
doszło.

Sprawa odżyła w 1474 r., kiedy to 
słynny astronom niemiecki Johannes 
Müller (Regiomontanus) podał do wia-
domości, że — według jego dokład-
nych obliczeń — tylko na przestrze-
ni kolejnych 56 lat — od roku 1477 
do 1532, data Wielkanocy została aż 
w 30 przypadkach źle wyznaczona. 
W 1475 r. papież Sykstus IV wezwał 
go do Rzymu, aby przedyskutować 
reformę kalendarza i polecił mu opra-
cować jej projekt. Niestety, Regiomon-
tanus zmarł w 1476 r., nim podjęto ja-
kiekolwiek działania.

Zróbmy coś z tym wreszcie
W XVI w. niezgodność kalenda-

rza ze zjawiskami astronomicznymi 
od czasu soboru nicejskiego wzrosła 
już do 10 dni. Prawdziwa równonoc 
wiosenna przypadała 11 marca. Sprawa 
reformy stała się paląca.

W 1512 r. papież Juliusz II zwołał 
sobór laterański V, który po jego śmier-
ci kontynuował i zakończył w 1517 r. 
papież Leon X. Pojawiła się tam nowa, 
wpływowa postać — Paweł z Middel-
burga — astronom, astrolog, lekarz 
i biskup. O nim to właśnie wspomina 
Kopernik w cytowanym na wstępie li-
ście. W 1494 r. Paweł otrzymał od pa-
pieża Aleksandra VI biskupstwo miasta 
Fossombrone. Odtąd coraz bardziej za-
przątać go zaczyna sprawa prawidło-
wego obchodzenia święta Wielkiejno-
cy. W Fossombrone, w połowie roku 
1513 wydał on imponujące dzieło, 
w którym zawarł kompendium wie-
dzy o potrzebie reformy kalendarza. 
Dziełem tym jest Paulina, sive de recta 
Paschae celebratione et de die passio-
nis domini nostri Iesu Christi. Do tego 
wielkiego dzieła włączył Paweł wiele 
swoich wcześniejszych pism na ten 
temat. Potężny tom, liczący ponad 800 
stron, zadziwia erudycją autora, który 
w 33 księgach roztrząsa sprawę daty 
Wielkanocy i Męki Pańskiej. Paulina 
jest dziełem pełnym symboliki. Liczy 
tyle ksiąg, ile Chrystus przeżył lat. 
Pierwszy tom zawiera 14 ksiąg — tyle, 
ile lat żył Chrystus za cesarza Augusta, 
a drugi — ksiąg 19, ile Chrystus żył za 
Tyberiusza. Całość ma parę dedykacji, 
m.in. do papieża Leona X, do soboru 
i do komisji kalendarzowej soboru. 
Paulina pomyślana została bowiem 
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jako memoriał pod adresem papieża 
i toczącego się soboru. I wywarła pożą-
dane wrażenie.

Listem z 16 II 1514 r., Leon X we-
zwał Pawła z Fossombrone do Rzymu 
i na porządku dziennym dziesiątej sesji 
soboru, zapowiedzianej na 1 grudnia, 
polecił umieścić sprawę kalendarza. 
Na sesji tej wyłoniono komisję do re-
formy kościelnego kalendarza, na czele 
której stanął oczywiście biskup Paweł. 
Jeszcze przed tą sesją, 21 VII 1514 r. 
zostało rozesłane brewe papieskie 
do cesarza Maksymiliana i panujących 
większych krajów oraz do uniwersyte-
tów i profesorów teologii i astronomii, 
aby wydali swą opinię co do reformy 
kalendarza. Wśród adresatów brewe 
były m.in. uniwersytety w Wiedniu, 
Paryżu, Tybindze, Leuven i Krakowie 
oraz król Zygmunt I Stary. Trzy dni 
później wystosowano również takie 
brewe do innych mniejszych książąt 
i republik. Paweł z Middelburga napisał 
wkrótce broszurę pomyślaną jako za-
łącznik do tych brewe i stanowiącą jak-
by podsumowanie i skrót dotychczaso-
wych prac nad reformą kalendarza. Ta 
broszura to Compendium Correctionis 
Calendarii pro recta Paschae Celebra-
tione. Ponieważ tylko niewielka liczba 
zapytanych odpowiedziała na papie-
skie wezwanie, 1 VI 1515 r. Leon X ro-
zesłał nowe brewe, które było pewnego 
rodzaju ponagleniem. Dało ono pozy-
tywny wynik, ponieważ tym razem na 
adres komisji soboru napłynęły licz-
ne odpowiedzi. Paweł z Middelburga 
z odpowiedziami tymi szczegółowo się 
zapoznał i wydał 4 VI następnego roku 
w Rzymie nowe, kilkunastostronicowe 
pismo o postępie prac nad reformą, pt. 
Secundum Compendium correctionis 
Calendarii. Paweł wymienia w nim na-
zwiska niektórych astronomów, którzy 
przysłali odpowiedź. Wśród nich — 
Mikołaja Kopernika. 

Głosy z Polski
Zaproszenie do współpracy nad re-

formą kalendarza uzyskał Kopernik 
od biskupa Pawła niejako prywatnie, 
gdyż nie był on ani profesorem jakiej-
kolwiek uczelni, ani też oficjalnie nie 
zajmował się astronomią. Na wezwaniu 
o współpracę przy reformie kalendarza 
zaważyła znajomość, jaką Paweł i Ko-
pernik zawarli jeszcze we Włoszech.

Projekt reformy kalendarza au-
torstwa Kopernika nie dochował się 
do naszych czasów. Z zachowanych 

śladów możemy tylko do-
myślać się, że był on gotowy 
być może już po pierwszym 
brewe papieskim i zawie-
rał pomysł przeniesienia dni 
równonocy na 8 kwietnia i 8 
października, to jest tak, jak 
je umieścił Pliniusz. Znając 
kult Kopernika dla starożyt-
ności, możemy ze znacznym 
prawdopodobieństwem ten 
właśnie pomysł przypisywać 
jego projektowi reformy. Nie 
znalazł on jednak uznania. 
Już w pierwszym czytaniu 
nadesłanych referatów zo-
stał mocno skrytykowany 
przez Pawła z Middelbur-
ga tak z teologicznego, jak 
i astronomicznego punktu 
widzenia. Krytyka ta dotarła 
do Kopernika i nie tylko nie 
zniechęciła go, lecz nawet 
zmobilizowała do nowych 
studiów astronomicznych, 
których celem było wyzna-
czenie długości roku zwrotnikowego. 
Wspomina o tym Kopernik w swoim 
Liście dedykacyjnym do papieża Pawła 
III na wstępie do De revolutionibus. I 
rzeczywiście, około roku 1515 Koper-
nik wzmógł obserwacje astronomiczne. 
Ich liczba wtedy wyraźnie się zwięk-
szyła. Na ten okres datuje się również 
rozpoczęcie prac nad De revolutioni-
bus, o czym także wspomina Kopernik 
w Liście dedykacyjnym. W tym czasie 
Kopernik pilnie obserwował pozycje 
Słońca w okresie równonocy. Wyko-
rzystał je potem w księdze III swego 
dzieła. W latach 1516–1521 rezydował 
na zamku w Olsztynie i tam właśnie 
prowadził swe obserwacje. Zachowała 
się po nich wyryta w ścianie krużganka 
tablica, umożliwiająca wyznaczenie nie 
tylko momentu równonocy, lecz także 
momentów przed i po niej w odstępach 
5º długości ekliptycznej. Po zakończe-
niu obrad soboru laterańskiego, Koper-
nik zarzucił obserwacje kalendarzowe 
prowadzone za pomocą tej tablicy i ni-
gdzie już nawet o niej nie wspomina. 
Prawdopodobnie uważał on sprawę 
reformy za przedwczesną, ponieważ 
nie była wtedy jeszcze znana dokładnie 
długość roku zwrotnikowego.

Ale odpowiedź Kopernika nie była 
jedyną z Polski. Otrzymawszy papie-
skie wezwanie, Uniwersytet Krakow-
ski wezwał najbardziej wówczas zna-
nego swego astronoma, a był nim Mar-

cin Biem z Olkusza, do opracowania 
naukowego referatu na temat reformy 
kalendarza. Początkowo Biem wyma-
wiał się od tego zadania, broniąc się, iż 
już od lat nie zajmuje się astronomią, 
lecz teologią, ale zwolniony przez wła-
dze uniwersytetu od zajęć podjął się tej 
pracy w lipcu 1514 r. Po dwóch latach, 
3 XII 1516 r., ukończył pierwszą część 
referatu. 

Biem proponował poprawę kalen-
darza środkami łagodnymi, niezry-
wającymi radykalnie z wielowiekową 
tradycją Kościoła i silnie podkreślał 
znaczenie teologiczne reformy. Całość 
swego referatu Biem podzielił na trzy 
rozdziały, z których opracowana i prze-
słana do Rzymu część obejmowała 
tylko dwa pierwsze. Omawiał w nich 
przede wszystkim, jak to się stało, 
że zbaczano nieraz z teologicznie pra-
widłowego obchodzenia Wielkanocy 
w odniesieniu do faz Księżyca, a także 
jakie mogą być sposoby reformy ka-
lendarza dla uniknięcia tego błędu. Nie 
opracował on już trzeciego rozdziału 
— jak na przyszłość uniknąć takich ka-
lendarzowych rozbieżności, sprawiają-
cych teologiczne kłopoty.

Pierwszy rozdział przepełniony 
jest religijną symboliką, tłumaczącą 
i uzasadniającą ustalony przez sobór 
nicejski termin równonocy wiosennej 
i zależność Wielkanocy od faz Księ-
życa. W zakończeniu Biem wyjaśnił 

Secundum compendium correctionis calendarii Pawła 
z Middelburga — strona, na której wymieniony jest Miko-
łaj Kopernik
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w sposób bardzo jasny i naukowy róż-
nice długości roku zwrotnikowego i ka-
lendarzowego oraz wynikłe stąd prze-
sunięcie. Ciekawszy i jeszcze bardziej 
z astronomią związany jest rozdział 
drugi, chociaż razi w nim pewne niezde-
cydowanie autora i zbyt wielka liczba 
sugerowanych rozwiązań. Proponował 
on bowiem najpierw termin wiosenne-
go zrównania dnia z nocą przełożyć na 
stałe na dzień 10 marca, lecz zaraz za-
strzegł, iż nie jest to dobre rozwiązanie. 
Lepszym byłoby po prostu opuszczenie 
pewnej liczby dni, by prawdziwa rów-
nonoc wiosenna wróciła na dawny ter-
min. Jednak nie mógł się zdecydować 
na ich liczbę. Proponował raz 11, raz 
14, to znów 7 dni, przy czym przy ostat-
nich dwóch propozycjach przeważały 
motywy teologiczne oraz troska o nie-
naruszalność tygodnia z niedzielą na 
czele, przeważająca nad argumentami 
astronomicznymi. Natomiast konkretne 
i zdecydowane było zaproponowanie 
przez Biema nowej rachuby tzw. liczby 
złotej 19-letniego cyklu księżycowego 
Metona3. Przesunięcia kalendarza ju-
liańskiego w stosunku do roku zwrot-
 3 Okres obejmujący 19 lat, wprowadzony do ra-
chuby czasu w Atenach w 433 r. p.n.e. przez 
astronoma Metona z Aten. Po upływie cyklu 
Metona fazy Księżyca przypadają na te same 
dni w roku.

nikowego i tutaj doprowadziły bowiem 
do niezgodności. 

Tradycyjna metoda wyznaczania 
Wielkanocy była bowiem zajęciem 
dość żmudnym i polegała na użyciu 
tabel i almanachów. Aby uzyskać datę 
Wielkanocy, średniowieczny kompu-
tysta (łac. computista — tak zwano 
specjalistów od kalendarza liturgicz-
nego) znajdował najpierw złotą licz-
bę G danego roku. Dla dowolnego 
roku Y n.e. określona jest ona wzorem  
G = 1 + MOD(Y, 19), gdzie symbol 
MOD(a, b) oznacza resztę z dzielenia 
a przez b. Teraz sprawdzał tabelę tzw. 
liter niedzielnych. Oblicza się je ze 
wzoru N = 7 – MOD((Y + Y/4 + 4), 
7), przy czym N=1 odpowiada litera 
A, N=2 to B itd. Na przykład dla roku 
1500 złota liczba wynosi 19, natomiast 
jego literą niedzielną jest D. Potem 
sprawdzał w tabelach daty pełni Księ-
życa, szukając pierwszej pełni po rów-
nonocy, czyli po 21 marca. Pełnia pas-
chalna w 19 roku cyklu przypada na 17 
kwietnia, a literą kalendarzową tej daty 
jest B. Pierwszy dzień po 17 kwietnia, 
dla którego literą kalendarzową jest D, 
to 19 kwietnia. Tak więc datą Niedzie-
li Wielkanocnej w roku 1500 był 19 
kwietnia. Bardzo skomplikowane! Na 
podstawie nowej liczby złotej, w opar-

ciu o swój solidny warsztat naukowy 
i astronomiczny Biem opracował sta-
rannie daty świąt ruchomych do roku 
1720.

Mimo pośpiesznego wysłania pracy 
Biema do Rzymu już 12 XII 1516 r., 
nie doszła ona na czas. Nie miało to 
jednak wielkiego znaczenia, podobnie 
jak i fakt, że była ona później chwalo-
na jako jedna z naukowo najlepszych. 
Po prostu na ostatniej sesji soboru 
(16 III 1517 r.) kwestia reformy kalen-
darza, którą miał sobór załatwić, nie 
była w ogóle poruszana. O zaniechaniu 
reformy zdecydowała znaczna rozbież-
ność opinii astronomów i zbyt wiele 
proponowanych rozwiązań.

Nareszcie jakaś decyzja
Na nowo poprawą kalendarza zain-

teresował się następny sobór, zwołany 
do Trydentu przez papieża Pawła III 
w 1545 r., a trwający z licznymi prze-
rwami do roku 1563 (za papieża Piu-
sa IV). Olbrzymie kłopoty, jakie trapiły 
wówczas Kościół, spowodowane przez 
silnie krzewiącą się reformację i nie-
udane porozumienie z protestantami 
tak zasadniczo absorbowały obrady, 
że sprawę reformy kalendarza przeka-
zano wówczas do załatwienia bezpo-
średnio papieżowi. Uchwała soboru 

Tablica Kopernika do obserwacji Słońca w okresie równonocy na ścianie krużganka zamku w Olsztynie (fot. Marek Muciek)
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wzywała papieża, by zrefor-
mował brewiarz i chociaż nie 
wspominała o kalendarzu, Pius 
IV postanowił mimo to prze-
prowadzić reformę, ale zmarł 
w roku 1565. Sprawę przejął 
jego następca Pius V, który 
przesunął o 4 dni nominal-
ną datę nowiu paschalnego, 
aby uzyskać lepszą zgodność 
z obserwacjami, oraz nakazał 
korektę pozwalającą uniknąć 
dużych rozbieżności na przy-
szłość. Była to pewna reforma, 
ale nie taka, jakiej oczekiwali 
astronomowie. Pius V zmarł 
w 1572 r., a jego następcą zo-
stał Grzegorz XIII. 

Nowy papież uważał, że 
uchwała soboru trydenckiego wymaga-
ła jednak reformy kalendarza i podjął 
się tego zadania. Zwołuje do Rzymu 
konferencje naukowe w tej sprawie. 
Na jedną z nich miała wpłynąć praca 
kalendariografa krakowskiego Pio-
tra Słowackiego (Petrus Slovacius), 
uzyskując pochwałę samego papieża, 
lecz największe uznanie zdobył pro-
jekt opracowany przez neapolitańskie-
go lekarza i astronoma Alojzego Lilio 
(Aloysius Lilius, zwany też Luigi Gi-
glio, ok. 1510–1576). Gdy zmarł, pro-
jekt ten dalej referował jego brat Anto-
ni, także lekarz.

Propozycja Liliusa była podobna 
do sugestii Sacrobosco, opracowanej 
350 lat wcześniej, ale wydrukowanej 
dopiero w 1538 r. Nie wiadomo, czy 
Lilio czytał pracę Sacrobosco. Ory-
ginalny rękopis Liliusa zaginął, nie 
zachowała się też żadna jego kopia. 
Grzegorz XIII przekazał projekt Lilio 
do oceny biskupowi Tomaszowi Gigli 
z Sory w Kalabrii. Tomasz skonsulto-
wał się z licznymi ekspertami. Więk-
szość z nich oceniła koncepcję reformy 
pozytywnie, chociaż niektórzy zapro-
ponowali udoskonalenia, a kilku uzna-
ło ją za zbyt skomplikowaną. W 1575 r. 
eksperci spotkali się z papieżem. Pod-
czas audiencji wyrazili poparcie dla 
propozycji Lilio, skrytykowali inne 
koncepcje oraz wezwali Grzegorza 
do zreformowania kalendarza.

Prawdopodobnie właśnie wtedy 
papież powołał komisję pod przewod-
nictwem biskupa Gigliego, która miała 
doradzać w sprawie reformy. W skład 
tej komisji weszli m.in.: Antoni Lilio, 
astronom dominikanin Ignacy Danti, 
uczony historyk Piotr Chacòn (1525–

–1582) oraz niemiecki jezuita i astro-
nom Krzysztof Clavius (1538–1612), 
który wówczas pracował w Collegium 
Romanum (uniwersytecie rzymskim) 
i odegrał ważną rolę w formułowaniu, 
a potem wyjaśnianiu zasad reformy. 
Komisja obradowała kilka lat, ale nie 
potrafiła dokonać ostatecznego wybo-
ru. Wreszcie, około 1577 r. na prze-
wodniczącego komisji wybrano Gu-
glielma Sirleto (1514–1585) — kar-
dynała i uczonego. Pod jego kierow-
nictwem komisja wkrótce uzgodniła 
swoje stanowisko i zarekomendowała 
propozycję Liliusa.

Piotr Chacòn opracował wtedy bro-
szurę zawierającą główne założenia 
koncepcji Lilio, a papież rozesłał ją 
w 1578 r. królom i książętom chrze-
ścijańskim w celu rozpatrzenia przez 
innych uczonych. W 1580 r. komisja 
sporządziła sprawozdanie, w którym 
uwzględniła większość propozycji Li-
liusa i przedłożyła je papieżowi. Doku-
ment ten podpisali (oprócz wyżej wy-
mienionych członków komisji): biskup 
Vincenco Lauri z Mondovi, patriarcha 
Ignatius (były patriarcha Antiochii, 
przybyły do Rzymu niespodziewanie 
i bez zaproszenia jako przedstawiciel 
Kościoła wschodniego, zaproszono 
więc go do komisji), Leonardo Abel 
(tłumacz Ignatiusa, mówiącego tylko 
po arabsku) oraz Seraphinus Olivarius 
(francuski ekspert prawa kościelnego). 
Do końca 1581 r. ustalono, że projekt 
jest do przyjęcia, papież zatwierdził 
sprawozdanie komisji i wreszcie 24 II 
1582 r. (według obowiązującego wtedy 
jeszcze kalendarza juliańskiego, był to 
dzień VI przed kalendami marcowy-
mi) podpisał bullę Inter gravissimas 

Pastoralis officii (której autorem był 
Piotr Chacòn), wprowadzającą refor-
mę w życie. Bulla została wywieszona 
1 marca na drzwiach bazyliki św. Pio-
tra, a jej kopie rozesłano do wszystkich 
krajów katolickich. 

Po ponad 350 latach reforma została 
dokonana. Rok 1582 nazwany został 
rokiem reformy. Papież kazał wybić 
medal na pamiątkę tego wydarzenia, 
a reforma kalendarza przeszła do histo-
rii pod nazwą gregoriańskiej.

Istota reformy
Zasadniczym celem reformy było 

przywrócić datę Wielkanocy na właści-
we miejsce w kalendarzu, tak by przy-
padała zawsze w sąsiedztwie prawdzi-
wej daty równonocy wiosennej, zgod-
nie z ustaleniami soboru nicejskiego. 
W toku dyskusji wyrażano różne opinie 
co do tego, na jaką datę powinna przy-
padać równonoc wiosenna. Za datą 21 
marca opowiedzieli się król Hiszpanii 
i patriarcha Ignatius, wskutek czego 
przyjęto właśnie tę. Wymagało to prze-
sunięcia dat o 10 dni. Dokonano tego 
jednym śmiałym pociągnięciem, pole-
gającym po prostu na opuszczeniu tych 
10 dni z kalendarza. Tak więc bulla 
papieska nakazywała, aby po dacie 4 
października 1582 r. (czwartek) na-
stąpił od razu piątek 15 października. 
Zachowana została więc ciągłość ra-
chuby dni tygodnia. Wybór 4 paździer-
nika nie był przypadkowy. W tym dniu 
przypada wspomnienie św. Franciszka 
z Asyżu, już wtedy bardzo popularne-
go świętego, po tej dacie natomiast nie 
było żadnych ważniejszych świąt, któ-
rych pominięcie byłoby trudne do za-
akceptowania. Papież zresztą określił, 

Papież Grzegorz XIII — portret Lavinii Fontany
Aloysius Lilius (1510–1576) — popiersie autor-
stwa Giuseppe Capoano
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kiedy należy obchodzić święta tych 
patronów, którzy „wypadli” z kalenda-
rza. W ten sposób równonoc wiosenna 
powróciła na dzień 21 marca.

Drugim celem reformy było usunię-
cie wędrówki równonocy w kalenda-
rzu w przyszłości. Aby tego uniknąć, 
przyjęto nowy schemat kolejności lat 
przestępnych. Ustanowiono, że — tak 
jak dotychczas — rok liczy 365 dni, 
a w latach przestępnych (podzielnych 
bez reszty przez 4) — 366 dni, z tym że 
— w odróżnieniu od kalendarza juliań-
skiego — spośród lat zawierających 
całkowitą liczbę setek tylko te będą 
przestępne, które dzielą się bez reszty 
przez 400 (np. 1600, 2000 — przestęp-
ne, a 1700, 1800, 1900 — zwykłe). 
W ten sposób, w każdym 400-leciu, 
wśród lat zakończonych pełnymi set-
kami, przypadają trzy lata zwykłe, 
a więc w porównaniu z kalendarzem 
juliańskim, liczba lat przestępnych 
w tym okresie zmniejszyła się o trzy. 
Dzięki tej modyfikacji, średnia długość 
roku osiągnęła po reformie 365,2425 
dnia (365 dni 5 godzin 49 minut i 12 
sekund). Jest to wartość różniąca się 
od rzeczywistej zaledwie o 0,0003 
doby (26 sekund). Z różnicy tej dopie-
ro po upływie 34 stuleci (dokładniej 
— po 3320 latach) urośnie jeden dzień. 
W ten sposób, wprowadzając jedynie 
niewielkie modyfikacje, uzyskano sa-
tysfakcjonującą zgodność kalendarza 
ze zjawiskami astronomicznymi.

Warto dodać, że w roku reformy 
różnica ta wynosiła 24 sekundy, była 
więc mniejsza. Obecna różnica wynika 
z tego, że długość roku zwrotnikowe-
go nie jest stała i ulega nieznacznemu 
skróceniu — o 5,3 s na 1000 lat. Dłu-
gość doby również nie jest stała. Ulega 
ona wydłużeniu wskutek hamowania 
przypływowego o ok. 1/600 sekundy 
na 100 lat. Wskutek kumulacji obu 
okresów, efekt skracania roku zwrotni-
kowego zostaje co najmniej podwojo-
ny. Dlatego jeden dzień różnicy kalen-
darz gregoriański będzie wykazywał 
już po 2620 latach, czyli około 4200 r. 
Dopiero po tym czasie należałoby po-
minąć jeden rok przestępny, zastępując 
go zwykłym. Jest to na tyle odległa 
przyszłość, że nie trzeba się tym dziś 
martwić.

Oczywiście bez zmian w nowym ka-
lendarzu pozostały miesiące i ich we-
wnętrzny rozkład. W swej bulli papież 
określa również nowe reguły ustana-
wiania dnia Wielkanocy (zaniechanie 

używania cyklu Metona 
i rezygnacja ze stosowa-
nia liczby złotej, a za-
stąpienie jej wprowa-
dzeniem epakty 4) oraz 
zmienia sposób wpro-
wadzania dodatkowego 
dnia w roku przestęp-
nym. Według tradycji 
rzymskiej, dzień prze-
stępny w kalendarzu 
juliańskim następował 
przed dniem VI przed 
kalendami marcowymi 
(czyli przed 24 lutego 
wg naszego nazewnic-
twa) jako dzień VI bis. 
Papież przenosi go na 
dzień następujący po 28 
lutego.

Przyjęcie reformy 
w Europie

Bullę papieską 
w sprawie reformy ka-
lendarza od razu re-
spektowały tylko kraje 
katolickie i dokonały 
jej w roku 1582 lub 1583, natomiast 
państwa protestanckie się opierały (ta-
bela). Głównym powodem sprzeciwu 
była niechęć do podporządkowania się 
papieżowi, co było zrozumiałe, biorąc 
pod uwagę ówczesną sytuację Kościo-
ła. Tam bulla papieska nie tylko nie była 
respektowana, ale należało ją oficjalnie 
potępiać. Próba reformy zaostrzyła tyl-
ko trwające tam od kilkudziesięciu lat 
spory religijne. Protestanci zarzucali 
papieżowi, że jest „antychrystem, który 
nawet czas chce zmieniać”, a reforma 
miała być „robotą diabła”. Szerzyło się 
przekonanie, że papież „podstępnie jak 
wąż i z wilczą przebiegłością” stara się 
wykorzystać kalendarz w celu ponow-
nego podporządkowania sobie chrześci-
jaństwa. Mimo to istnieli protestanccy 
astronomowie — przede wszystkim Ty-
cho Brahe i Kepler — którzy zaaprobo-
wali reformę gregoriańską. W 1613 r., 
na zjeździe w Ratyzbonie Kepler wyra-
ził pogląd, że przyjęcie kalendarza gre-
goriańskiego nie oznacza podporząd-
kowania się bulli papieskiej, a jedynie 
wynikom obliczeń dokonanych przez 
astronomów i matematyków.
 4 Epakta to liczba określająca fazę Księży-
ca w pierwszym dniu roku kalendarzowego. 
Oznaczała liczbę dni, jaka upływa w dniu 22 
marca od ostatniego nowiu. W ten sposób 
epakty ułatwiały znalezienie terminu pełni 
po równonocy wiosennej.

Opory przed wprowadzeniem refor-
my kalendarza miały też inny charak-
ter. Konieczność opuszczenia szeregu 
dni wpływała na obchody różnych uro-
czystości, świąt, urodzin, jak również 
terminy spłat długów, rat, kontraktów 
na dostarczanie różnych dóbr, a tak-
że zwolnienia ze służby wojskowej 
i z więzień. To wszystko wprowadzało 
pewien — choć przejściowy — zamęt 
w życiu publicznym. Wśród ludu poja-
wiały się też innego rodzaju obawy: czy 
teraz ptaki będą wiedziały, kiedy odla-
tywać do ciepłych krajów, a ziarno — 
kiedy kiełkować, kwiaty — kiedy kwit-
nąć? Choć dziś takie pytania wydają się 
nam niedorzeczne, to jednak w owych 
czasach były zadawane. Prócz tego 
warto wspomnieć, że w tamtych la-
tach wieś tradycyjnie prowadziła prace 
polowe według rytmu wyznaczanego 
przez święta kościelne. Ich przesunię-
cie o 10 dni spowodowało dezorgani-
zację życia chłopów, którzy długo nie 
mogli zrozumieć, co się stało.

Spory, obawy i niechęć do wpro-
wadzenia nowego kalendarza trwa-
ły w środkowej i zachodniej Europie 
jeszcze przeszło 100 lat. Protestanckie 
Niemcy przyjęły go pod nazwą „kalen-
darza poprawionego” w roku 1700. An-
glia opierała się reformie jeszcze dłużej. 
Astronomowie angielscy, tacy jak John 

Christofer Clavius (1538–1612) — XVI-wieczna rycina wg obrazu 
Francesca Villameny
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Dee, Thomas Digges i Henry Savile, 
odnosili się do niej życzliwie. John Dee, 
posługując się danymi z dzieła Koperni-
ka, opracował nawet, i to już w 1583 r., 
jedenastodniową korektę kalendarza 
(jego zdaniem dokładniejszą od dzie-
sięciodniowej gregoriańskiej), ale nie 
wprowadzono jej w życie z powodu 
gwałtownego sprzeciwu biskupów, któ-
rzy utrzymywali, że nowy kalendarz 
jest skażony papizmem. Przypominali 
oni też o ekskomunice rzuconej przez 
poprzednika Grzegorza XIII, papieża 
Piusa V, na królową Elżbietę. Anglia 
uznała kalendarz dopiero w 1752 r. 
Posłużono się wtedy właśnie korektą 
Johna Dee. Największy sprzeciw i za-
mieszanie wywołało przesunięcie daty 
o 11 dni. Zbuntowane tłumy fanatyków, 
nie chcąc się podporządkować zarzą-
dzeniom pochodzącym od papieża, bie-
gały po ulicach z okrzykami: „Zwróćcie 
nam nasze 11 dni!”. Byli przekonani, że 
zostały im one wyrwane z życia.

W końcu jednak rozsądek zatryum-
fował. Według słów kazania wygło-
szonego przez wielebnego Peirsona 
Lloyda, jeśliby Anglia miała pozostać 
przy dawnym kalendarzu, to „Na-
stępstwo czasu doprowadziłoby dwa 
święta — Boże Narodzenie i Wielka-
noc — do tego, że byłyby obchodzo-
ne jednocześnie w tym samym dniu” 
(powstrzymywał się tylko od uświado-
mienia wiernym, ile tysięcy lat przemi-
nęłoby, nimby to się stało). W Anglii 
wprowadzenie nowego kalendarza 
wiązało się z przeniesieniem początku 
roku z 25 marca na 1 stycznia. Wywo-
łało to dodatkowe protesty w związku 
z wcześniejszym płaceniem podatków. 
Wskutek tego rok finansowy pozo-
stał bez zmiany, kończył się bowiem 
5 kwietnia (dawnego 25 marca).

W wielu krajach wprowadzenie no-
wego kalendarza wiązało się z dużo 
większym zamieszaniem, niżby się 
można tego spodziewać. Szwecja przy-
jęła go w 1583 r. Jednak potem, kiedy 
została objęta reformacją i przyjęła lu-
teranizm, został on odwołany. Dopiero 
na początku XVIII w. zdecydowano się 
przywrócić kalendarz gregoriański, ale 
nie jednorazowo, a stopniowo, rezy-
gnując z 11 dni przestępnych w latach 
1700–1740. Jednak to się nie udało. 
Przez pomyłkę, lata 1704 i 1708 znów 
były przestępne. Powstał w ten spo-
sób wyjątkowy chaos. Swoisty kalen-
darz „szwedzki” nie zgadzał się wtedy 
z żadnym innym — ani juliańskim, ani 

gregoriańskim. Dlatego w roku 1712, 
przez wprowadzenie dodatkowego dnia 
przestępnego (30 lutego), postanowiono 
powrócić do kalendarza juliańskiego. 
I dopiero 17 II 1753 r., po którym nastą-
pił 1 marca, Szwecja (wraz z podległą 
jej Finlandią) przyjęła kalendarz grego-
riański, tym razem na stałe. Finlandia 
z kolei, kiedy po wojnach szwedzko-ro-
syjskich, ostatecznie w 1809 r. znalazła 
się pod panowaniem rosyjskim, znów 
używała kalendarza juliańskiego.

We Francji w 1793 r. w miejsce 
kalendarza gregoriańskiego wprowa-

dzono kalendarz rewolucyjny — wzo-
rowany na starożytnym kalendarzu 
egipskim. Rok liczył w nim 12 mie-
sięcy po 30 dni, a miesiące dzieliły 
się na 3 dekady. Był on niewygodny, 
niepopularny i bardzo utrudniał kon-
takty z resztą Europy. Dopiero w 1806 
r. Napoleon Bonaparte przywrócił 
we Francji kalendarz gregoriański. 
W 1871 r. kalendarz republikański 
obowiązywał jeszcze w krótkim okre-
sie Komuny Paryskiej, były to jednak 
jego ostatnie dni.

Przyjęcie reformy gregoriańskiej na świecie

Kraj Rok Pominięte daty
Italia 1582 5–14 października
Portugalia 1582 5–14 października
Hiszpania 1582 5–14 października
Polska 1582 5–14 października
Luksemburg 1582 15–24 grudnia
Francja 1582 10–19 grudnia
Austria 1583(1)

Holandia (katolicy) 1582(2)

Holandia (protestanci) 1700(2)

Niemcy (katolicy) 1583(1)

Czechy 1584 7–16 stycznia
Szwajcaria (katolicy) 1584(1) 11–21 stycznia
Węgry 1587 22–31 października
Niemcy (protestanci) 1700 19–28 lutego
Dania (włączając Norwegię) 1700 19–28 lutego
Szwajcaria (protestanci) 1700 19–28 lutego
Anglia i kolonie 1752 3–13 września
Szwecja 1753(2) 18–28 lutego
Alaska 1867(3)

Japonia 1873(2) (4)

Egipt 1875(4)

Albania 1912
Chiny 1912(2) (4) 19–31 grudnia 1911 r.
Bułgaria 1915(2)

Rosja 1918 1–13 lutego
Jugosławia 1919(2)

Rumunia 1919 1–13 kwietnia
Grecja 1924 10–22 marca
Persja 1925(4)

Turcja 1926 19–31 grudnia

 1) Pominięte daty były różne w poszczególnych częściach kraju.
 2) Data zmiany jest niepewna, niekiedy z powodu tego, że różne władze nakazywały 
różne daty.
 3) Alaska zmieniła kalendarz, kiedy została kupiona od Rosji przez Stany Zjednoczone.
 4) W tych krajach nie stosowano kalendarza juliańskiego przed przyjęciem kalendarza 
gregoriańskiego w podanym roku.

Niektóre kraje zmieniły datę początku roku na 1 stycznia przed porzuceniem kalenda-
rza juliańskiego.
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W Polsce też nie bez problemów
Polska przyjęła nowy kalendarz 

w terminie określonym bullą papieską. 
Trzeba jednak pamiętać, że nasz kraj za-
mieszkiwali także zarówno protestanci, 
jak i wyznawcy prawosławia. Dlate-
go i u nas nie obyło się bez kłopotów, 
które niekiedy wywoływały znaczne 
konflikty. Szczególnie ostro zarysowa-
ły się one w należącej wtedy do Polski 
Rydze. Rada miejska i patrycjat wy-
powiadały się za przyjęciem nowego 
kalendarza, związek cechów i warstwy 
plebejskie były przeciwko. Zaczęło się 
w roku 1584 od wybijania okien w ko-
legium jezuickim. Następnie, w odda-
nym jezuitom kościele protestanckim, 
na Boże Narodzenie tłum rozpędził 
nabożeństwo „przedwcześnie” odpra-
wiane według nowego kalendarza. 
Z kolei burgrabia Ecke zaaresztował 
pastora za jego kazanie wypowiedzia-
ne w Boże Narodzenie obchodzone 
według starego kalendarza. Zapocząt-
kowało to liczne zamieszki, w których 
krew lała się po obu stronach. Wresz-
cie, 16 I 1586 r. zawarto porozumie-
nie, w którym uznano stary kalendarz 
za obowiązujący, a burgrabia, sekretarz 
Rady oraz kaznodzieja jezuicki musie-
li uchodzić z miasta. Ujął się za nimi 
król Stefan Batory, a gdy Rada Miasta 
wykonała wyrok śmierci na dwu zwo-
lennikach reformy, na przełomie lipca 
i sierpnia 1586 r. doszło do regularne-
go oblężenia miasta przez wojska kró-
lewskie. Śmierć króla (2 XII 1586 r.) 

przerwała działania 
wojenne, ale za-
mieszki, nazywane 
„kalendarzowymi”, 
trwały nadal. Za-
kończyło je 2 VIII 
1587 r. powieszenie 
przywódców kalen-
darzowej opozycji 
i definitywne wpro-
wadzenie 26 IX ka-
lendarza gregoriań-
skiego w Rydze. 

Reszta świata
Wprowadzenie 

kalendarza grego-
riańskiego poza 
Europą nie budzi-
ło takich emocji. 
W koloniach hisz-
pańskich, portugal-
skich, francuskich 
i angielskich obo-
wiązywał kalendarz 
taki jak w państwie, 
do którego należa-
ły. Na terytorium 
obecnej Kanady 
i Stanów Zjedno-
czonych zależało to 
od pierwszego zasiedlenia lub strefy 
wpływów: wschodnie wybrzeże, stany 
Washington i Oregon — jak w Anglii; 
dolina Mississippi — jak we Francji; 
Teksas, Floryda, Kalifornia, Nevada, 
Arizona, Nowy Meksyk — jak w Hisz-

panii; na Alasce wprowadzono nowy 
kalendarz po wykupieniu jej od Rosji. 
Kraje azjatyckie, takie jak Chiny, Ja-
ponia, Tajlandia, Iran, Turcja przyjęły 
kalendarz gregoriański dopiero w XIX 
lub XX wieku. Wcześniej nie stosowa-

no tam kalendarza 
juliańskiego. W Chi-
nach, kalendarz gre-
goriański zastąpił 
tradycyjny chiński 
w 1912 r., ale prak-
tycznie nie był on 
używany aż do ko-
munistycznej rewo-
lucji w 1949 r.

Rosja wprowadzi-
ła go dekretem Rady 
Komisarzy Ludo-
wych dopiero po Re-
wolucji Paździer-
nikowej w 1918 r. 
Jednak 1 X 1929 r. 
wprowadzono w Ro-
sji nowy, ekspery-
mentalny kalendarz, 
zupełnie wolny od 
jakichkolwiek reli-
gijnych naleciałości. 
Jedną z jego zasad 

Dwie strony poświęcone lutemu ze szwedzkiego almanachu na rok 1712. Dwa słowa obok daty 30 II to: „Tillökad” (doda-
ny) i „Snöö” (śnieg — w ówczesnych kalendarzach odważnie podawano prognozę pogody na każdy dzień roku)

Strona tytułowa bulli papieskiej Inter gravissimas z 24 lutego 1582 r.
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było to, że tydzień był pięciodniowy, 
a miesiące miały po 6 tygodni. W roku 
było 12 miesięcy po 30 dni, a pozo-
stałe 5 dni były dniami świątecznymi. 
Reformę przeprowadzono pod hasłem 
tygodnia nieprzerwanej produkcji. Spo-
łeczeństwo zostało podzielone na pięć 
kast oznaczonych kolorami. Obywate-
le każdego koloru odpoczywali innego 
dnia. W ten sposób codziennie do pracy 
przychodziło 80% załogi, a kołchozy 
i fabryki pracowały w trybie ciągłym. 
Pięciodniowy tydzień nie sprawdził się. 
Chcąc utrzymać przynajmniej walor 
areligijności, władze wprowadziły wte-
dy tydzień 6-dniowy. Jednak i ta refor-
ma wprowadziła podziały w społeczeń-
stwie i chaos administracyjny. W końcu, 
26 VI 1940 r. zdecydowano się powró-
cić do 7-dniowego tygodnia.

Kościół wschodni właściwie nigdy 
nie przyjął reformy gregoriańskiej. 
Nie zmienił też metody obliczania daty 
Wielkanocy. Największy sprzeciw wo-
bec nowego kalendarza wyraziły Ko-
ścioły wschodnie ustami patriarchów 
Konstantynopola, Aleksandrii i Arme-
nii. Do krajów wahających się jesz-
cze w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku z przyjęciem kalendarza grego-
riańskiego należały Jugosławia, Grecja 
i Rumunia, których rządy były podpo-
rządkowane duchowieństwu prawo-
sławnemu. W 1923 r., w czasie soboru 
prawosławnego w Konstantynopolu, 
niektóre patriarchaty i autokefalie Ko-
ścioła prawosławnego we wschodnim 
obszarze śródziemnomorskim przyję-
ły kalendarz nazwany neojuliańskim 
lub nowym wschodnim, jako niepo-
chodzący od biskupa rzymskiego. Zo-
stał on opracowany przez wybitnego 
astronoma, profesora uniwersytetu 
w Belgradzie, Milutina Milankovića. 
W myśl tej reformy, lata podzielne 
przez 100 są przestępne tylko wów-
czas, gdy reszta z dzielenia numeru 
stulecia przez 9 wynosi 2 lub 6. Nowy 
kalendarz wschodni jest tak pomyśla-
ny, żeby być jak najdłużej zgodnym 
z kalendarzem gregoriańskim. Pierw-
sza różnica nastąpi dopiero w 2800 r. 
(przestępny w kalendarzu gregoriań-
skim, a zwykły w neojuliańskim). 
Kalendarz juliański nadal obowiązuje 
między innymi w Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej, posługują się nim mnisi 
z góry Atos w Grecji i niektórych in-
nych klasztorów. Także na wyspie Fo-
ula, trzydzieści kilometrów na zachód 
od Szetlandów, nadal obchodzi się 

takie święta jak Boże Narodzenie czy 
szkocki sylwester (Hogmanay) według 
kalendarza juliańskiego.

Nieporozumienia
Stosowanie przez pewien czas 

dwóch odmiennych kalendarzy w róż-
nych krajach Europy musiało wiązać 
się z różnymi niedogodnościami i nie-
porozumieniami. Na przykład utrzy-
mywano niegdyś, że Cervantes i Szek-
spir umarli tego samego dnia, w rze-
czywistości jednak taka zbieżność nie 
miała miejsca. Cervantes zmarł w Ma-
drycie w sobotę 23 IV 1616 r. (we-
dług obowiązującego już w Hiszpanii 
kalendarza gregoriańskiego), a Szek-
spir w Stratfordzie we wtorek 23 IV 
1616 r., ale według nadal jeszcze wtedy 
obowiązującego w Anglii kalendarza 
juliańskiego. Data ta przeliczona na 
nowy styl daje 3 V 1616 r., czyli Szek-
spir przeżył Cervantesa o 10 dni.

Ciekawy jest też przypadek Jerzego 
Waszyngtona, który urodził się 11 II 
1731 r. (wtedy obowiązywał kalendarz 
juliański) i w młodości w tym właśnie 
dniu obchodził swoje urodziny. Kie-
dy w 1752 r. Anglia przyjęła kalen-
darz gregoriański, zmieniła się data 
jego urodzin o 11 dni na 22 II. Jednak 
w związku z jednoczesnym przesunię-
ciem dnia Nowego Roku z 25 marca na 
1 stycznia, zmienił się również rok uro-
dzenia Waszyngtona z 1731 na 1732.

Również dzień śmierci Elżbiety I 
Tudor — 24 marca przypadł w ostatni 
dzień roku 1602 wg rachuby brytyj-
skiej, choć wg rachuby obowiązującej 
w pozostałej części Europy był to rok 
1603. Pomimo jednak, że wg nowego 
porządku juliański 24 marca przypadał 
w zapisie gregoriańskim 3 kwietnia, 

to przyjęło się zapisywać datę śmierci 
tej królowej bez korekty daty dziennej 
i miesięcznej, a jedynie ze skorygowa-
nym (na 1603) rokiem. Podobnie datę 
egzekucji Karola I Stuarta zapisywaną 
niegdyś jako 30 stycznia 1648 kory-
guje się obecnie na 1649, ale bez doli-
czania dodatkowych dni do daty dzien-
nej. Identyczna sytuacja dotyczy dat 
urodzin i śmierci Edmunda Halleya. 
Urodził się 29 X 1656 r., a zmarł 14 I 
1741 r. Tak jest na jego nagrobku (Mor-
tuus MDCCXLI). Ale są to daty według 
obowiązującego wtedy w Anglii kalen-
darza juliańskiego. Według kalendarza 
gregoriańskiego odpowiada im 8 XI 
i 25 I, ale już roku 1742.

Z kolei Wilhelm III Orański wypły-
nął w 1688 z Holandii 11 listopada, 
a wylądował w Brixham w Anglii… 5 
listopada, choć przecież oczywiście nie 
mógł wkroczyć do Anglii przed wyru-
szeniem na wyprawę. Po prostu czas 
rozpoczęcia podróży liczony jest wg 
nowej rachuby, a dokonania Wilhelma 
w Anglii — starej. Także w Rosji rocz-
nicę Rewolucji Październikowej (25 X 
1917 r.) obchodzi się według nowego 
kalendarza 7 XI, ale nazwa pozostała. 
Niedostosowanie się Rosji do obowią-
zującego w innych krajach kalendarza 
było też przyczyną kilkunastodniowe-
go spóźnienia się sportowców rosyj-
skiej ekipy olimpijskiej na igrzyska 
do Londynu w 1908 r.

Kalendarz gregoriański można eks-
trapolować wstecz i przypisać daty 
gregoriańskie dniom sprzed roku 1582 
(są to tzw. daty proleptyczne). Oka-
że się wówczas, że dzień oznaczony 
w kalendarzu gregoriańskim jako po-
niedziałek 1 stycznia 1 roku n.e. to 3 
stycznia 1 roku n.e. w kalendarzu ju-

Rzeźba z Bazyliki św. Piotra w Rzymie przedstawiająca przyjęcie kalendarza przez Grzegorza XIII. 
Źródło: Wikipedia/Creative Commons



27Urania3/2016

liańskim. Od 1 III 200 roku obie daty 
były identyczne, natomiast 1 III 300 
roku kalendarz gregoriański zaczął wy-
przedzać juliański o 1 dzień. Różnica ta 
przyrastała o 1 dzień każdego 1 marca 
roku o numerze podzielnym przez 100, 
ale niepodzielnym przez 400. Znając tę 
zasadę, możemy bez trudu przeliczyć 
każdą datę gregoriańską na odpowia-
dającą jej datę juliańską i odwrotnie.

Nie ma róży bez kolców
Obecnie kalendarz gregoriański jest 

oficjalnym kalendarzem przyjętym dla 
celów administracyjnych przez Organi-
zację Narodów Zjednoczonych, stoso-
wanym powszechnie na całym świecie, 
we wszelkich kontaktach międzyna-
rodowych. Lokalnie praktykowane są 
przez niektóre kraje lub większe po-
pulacje wyznaniowe także inne kalen-
darze (np. hebrajski, chiński, indyjski, 
islamski), związane głównie z panują-
cą religią lub uwarunkowane historycz-
nymi tradycjami.

Kalendarz gregoriański ma jednak 
sporo wad. Zostały one odziedziczone 
po Juliuszu Cezarze i czasach rzym-
skich. Przede wszystkim razi w ka-
lendarzu nierówna liczba dni w po-
szczególnych miesiącach. Mamy więc 
aż 7 miesięcy 31-dniowych, a tylko 4 
miesiące po 30 dni i jeden o 28 lub 29 
dniach. Rzuca się w oczy brak poczucia 
harmonii i symetrii w rozmieszczeniu 
miesięcy, a „chwiejny” luty dopełnia 
tego obrazu. Pociąga to za sobą nie-
równość półroczy — pierwsze trwa 
181 lub 182 dni, drugie natomiast 184 
dni. Podobnie kwartały mają 90, 91 
lub 92 dni. Nierówne są także stulecia 
(mają 36 524 lub 36 525 dni). Drugą 
poważną wadą jest brak stałego związ-
ku między datą w miesiącu a dniem ty-
godnia. Każdy miesiąc (za wyjątkiem 
marca po zwykłym lutym) zaczyna 
się innego dnia tygodnia. Wskutek 
tych wad liczba dni roboczych w po-
szczególnych miesiącach może różnić 
się nawet o kilka. Niekorzystna jest 
też niepełna liczba tygodni w roku 
(52 i jeden lub dwa dni), przez co rok 
kończy się w ten sam dzień tygodnia, 
w którym się zaczął (w roku przestęp-
nym następuje tu przesunięcie o jeden 
dzień). Istnieje więc aż 14 różnych 
kombinacji kalendarzy. Wadą są tak-
że ruchome święta kościelne. Można 
by rzec — kompletny nieład, tyle że 
ideału chyba nie osiągniemy. Czynio-
ne były w ostatnich wiekach próby 

ulepszenia kalendarza, polegające na 
bardziej równomiernym podziale roku 
na miesiące i kwartały oraz stabilizacji 
daty Wielkanocy wraz z innymi świę-
tami ruchomymi. Rozpatrzono kilkaset 
różnych projektów, ale żaden nie oka-
zał się idealny. Źródłem niepowodzeń 
wszelkich prób reformy kalendarza jest 
niewspółmierność między liczbą dni 
roku astronomicznego, dni miesiąca 
księżycowego i tygodnia 7-dniowego. 
Rok zwykły liczy 52 tygodnie i 1 dzień. 
Ten 1 dzień to prawdziwa „kula u nogi” 
każdego projektu. Kiedy wszystko już 
się dobrze zgadzało, zawsze pozosta-
wała jakaś „reszta” — dzień lub kilka 
dni — bez daty, bez oznaczenia, poza 
regularnym cyklem 7-dniowym, róż-
nie nazywane, ale zawsze niepasujące 
do ogólnej reguły kalendarza.

W ubiegłym wieku sprawa reformy 
kalendarza przewijała się w pracach 
różnych organizacji. W 1914 r. powsta-
ła Międzynarodowa Liga Reformy Ka-
lendarza (przekształcona w 1922 roku 
w Międzynarodową Ligę Kalendarza 
Stałego). W 1930 r. założono Stowa-
rzyszenie Kalendarza Światowego, 
publikujące czasopismo Journal of Ca-
lendar Reform, natomiast Liga Naro-
dów powołała nawet specjalny Komi-
tet ds. Zbadania Reformy Kalendarza. 
W latach 50. czyniono na forum ONZ 
próby wprowadzenia nowego kalen-
darza światowego. Do żadnej reformy 
jednak nie doszło. Sedno leży chyba 
w tym, że świat nie odczuwa obecnie 
pilnej potrzeby takiej reformy. Są inne 
problemy.

Być może bliższa jest zmiana do-
tycząca ustabilizowania ruchomości 
świąt kościelnych. W XX w. dała się 
zauważyć tendencja, by ustabilizować 
datę Wielkanocy. Propozycje przed-
stawiano na forum Ligi Narodów 
i jej następczyni — ONZ. Konstytu-
cja Świętej Liturgii Soboru Watykań-

Dr nauk med. Wiesław Krajewski od 
prawie półwiecza jest miłośnikiem 
astronomii. Od początku zajmuje się 
różnymi zagadnieniami w tej dziedzi-
nie, ale najbardziej pociąga go historia 
astronomii, czego dowodem i owocem 
jest m.in. powyższy artykuł. Wieloletni 
prezes Oddziału Lubelskiego PTMA. 
Niestrudzony popularyzator, autor pre-
lekcji, organizator pokazów nieba, wy-
staw i wycieczek.

skiego II z 1963 r. dopuszcza zasadę 
ustalonej daty Wielkanocy. Patriarcha 
konstantynopolitański Atenagoras I 
w wielkanocnym orędziu z 1969 r. 
wezwał do usuwania różnic pomiędzy 
Kościołami i ustalenia wspólnej daty 
Wielkanocy. Konsultacje na ten temat 
prowadziła również Światowa Rada 
Kościołów w 1997 r. Sprawa odżyła 
w ostatnich latach. Na razie nie osią-
gnięto porozumienia, ale kompromis 
jest możliwy. Spośród proponowanych 
stałych dat — druga niedziela kwietnia 
wymieniana była najczęściej.

Drugi typ reform kalendarza polega 
na dokładniejszym jego dostosowaniu 
do prawdziwej długości roku zwrot-
nikowego. Przykładem jest kalendarz 
neojuliański. Tego typu modyfikacji, 
które w dłuższym okresie czasu dają 
nawet jeszcze lepsze przybliżenie, jest 
wiele. Okazuje się jednak, że nie ma to 
wielkiego sensu. W ostatecznym rozra-
chunku, wszystkie nowe reguły mijają 
się z celem z powodu wspomnianych 
już zmian długości roku zwrotniko-
wego. Dlatego wydaje się, że zamiast 
tego rodzaju reform, jedyną metodą 
poprawienia kalendarza w przyszłości 
powinno być stosowanie zasad dyna-
micznych, polegających na doraźnej 
zamianie lat mających być przestęp-
nymi na zwykłe, w miarę stwierdzania 
odpowiednio dużych rozbieżności.

Kalendarz juliański przetrwał po-
nad 1600 lat, a gdzieniegdzie używany 
jest do dziś. Kalendarz gregoriański 
istnieje już piąte stulecie i na pewno 
będzie obowiązywał co najmniej tak 
samo długo. Udział Mikołaja Koper-
nika w reformie kalendarza okazał się 
niewielki, ale zapoczątkowane jej ko-
niecznością obserwacje przyczyniły się 
do rewolucyjnego odkrycia w dziejach 
ludzkości.
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European Rover Challenge (ERC), czyli Europejskie Za-
wody Łazików Marsjańskich, to jedno z największych 
na świecie wydarzeń z dziedziny robotyki związanej 
z Kosmosem. Impreza gromadzi setki zawodników 
(studentów, konstruktorów) oraz wiele tysięcy widzów. 
W tym roku odbędzie się w Centrum Kongresowo-Wy-
stawienniczym Jasionka koło Rzeszowa w okresie od 10 
do 13 września 2016 r. Podobnie jak w ubiegłym roku, 
będzie też obecna „Urania” ze swoim stoiskiem i innymi 
atrakcjami. Zachęcamy do wybrania się na ERC 2016 
we wrześniu!

Przedstawiamy wywiad z Łukaszem Wilczyńskim, orga-
nizatorem ERC 2016, który przeprowadziliśmy w maju.

Krzysztof Czart: Dla kogo jest European Rover Challenge?

Łukasz Wilczyński: Wydarzenie ma bardzo szeroką grupę 
odbiorców, dlatego że z jednej strony, w kwestii samych za-
wodów skupiamy się na zawodnikach, czyli na studentach, 
doktorantach, pracownikach uczelni technicznych z całe-
go świata, a z drugiej strony mamy misję popularyzacji i in-
spiracji — więc skupiamy się też na bardzo szerokim gronie 
odbiorców, wśród których, jak obserwujemy od dwóch lat, 
prym wiodą rodziny z dziećmi. W zeszłym roku zrobione 
zostały badania na grupie 1000 osób w Polsce i wyszło, 
że grupą docelową, która najczęściej nas odwiedza, jest 
ojciec z synem. W zeszłym roku odwiedzających doliczyli-
śmy się około 30 tysięcy.

KC: Jakich atrakcji mogą spodziewać się odwiedzający 
w tym roku?

ŁW: Myślę, że to będą atrakcje dosyć zbliżone do tego, 
co się działo poprzednio. Pewien profil imprezy trzymamy 
cały czas, czyli skupiamy się na rzeczach związanych z in-
nowacjami, technologiami, pokazami naukowymi. Z ta-
kich rzeczy, które mogę już zapowiedzieć, będą na pewno 
pokazy astronomiczne. Będą warsztaty robotyczne z róż-
nymi rodzajami robotów, zarówno humanoidalnymi, jak 
i edukacyjnymi. Będą także testy silnika rakietowego, ale 
robione w poziomie, ponieważ w tym roku jesteśmy bardzo 
blisko strefy nielotnej, niedaleko lotniska, więc nie może-
my strzelać rakiety w górę. 

Co będzie jeszcze? Będą na pewno pokazy związa-
ne ze strefą dla mniejszych dzieci. Prowadzimy rozmo-
wy z Akademią Duckie Deck, czyli projektem, który ma 
na celu inspirację, edukację dzieci w całej Polsce. Będą 
pokazy związane z firmami kosmicznymi, które w tym mo-
mencie jeszcze ustalają, co będą prezentować. No i będą 
też różne warsztaty, ponieważ w tym roku miejsce oferu-
je nam trochę większe możliwości robienia warsztatów. 
Są sale warsztatowe, duże, mniejsze, a nawet pokoje 
do takich malutkich warsztatów kilkuosobowych. Mamy 
już w tym momencie zgłoszenia od kilku zainteresowa-
nych uczestników, np. Akademia Duckie Deck chce robić 
warsztaty dla rodzin z dziećmi, my sami będziemy realizo-
wać warsztaty dla nauczycieli. ERC będą też towarzyszyły 
warsztaty ESERO, czyli biura edukacyjnego Europejskiej 
Agencji Kosmicznej, od którego dostaliśmy grant na zreali-
zowanie trzech warsztatów. To wszystko będzie się działo 
w sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Natomiast w poniedziałek i wtorek, czyli 12–13 wrześ- 
nia, będzie tzw. strefa wiedzy. Ruszy wtedy jednodniowa 
konferencja o robotyce kosmicznej, poświęcona wykorzy-
staniu systemów autonomicznych, np. w górnictwie ko-
smicznym. We wtorek będą warsztaty mentoringowe dla 
wszystkich wystawców i dla wszystkich zawodników. W ich 
trakcie chcemy pomóc w takich kwestiach, jak: w jaki spo-
sób skomercjalizować swoje działania? Z kim rozmawiać, 
aby tego dokonać? Pokażemy kilka ciekawych przykładów, 
jak można osiągnąć sukces poprzez starty w zawodach ta-
kich jak ERC.

Myślę, że bardzo dużą pomocą dla wielu wystawców, 
szczególnie tych, którzy reprezentują stowarzyszenia, or-
ganizacje pasjonackie i tak dalej, będą warsztaty pozy-
skiwania funduszy, bo że tak powiem, każda organizacja, 
która robi coś ciekawego, nigdy nie narzeka na nadmiar 
gotówki. Plan zakłada też warsztaty marketingowe, gdyż 
jest to istotna rzecz, żeby umieć się tak naprawdę przebić. 
Zauważamy, że czasem to, co reprezentują sobą organi-
zacje pasjonatów, to jest największy magnes na tego typu 
wydarzeniach — pokazują fantastyczne rzeczy, które przy-
ciągają o wiele więcej osób niż stoiska firm czy instytucji.

KC: Natomiast w przypadku zawodników, jak przebiegają 
takie zawody?

Największa impreza robotyczno-kosmiczna w Europie

European Rover Challenge 2016
Jasionka koło Rzeszowa, 10–13 września 2016 r.

2010
Polacy  
na podium 

2009
Pierwsza 
europejska 
drużyna 
i pierwsza polska 
konstrukcja 
na URC 

2011
I miejsce łazika 
Magma 2 
z Politechniki 
Białostockiej 

2013
I miejsce 
łazika Hyperion 
z Politechniki 
Białostockiej, 
II miejsce 
łazika Scorpio 
z Politechniki 
Wrocławskiej 

2014
I edycja zawodów 
European Rover 
Challenge 
(Podzamcze  
koło Kielc)  
— 9 drużyn

2015
II edycja ERC 
(Podzamcze koło 
Kielc)  
— 26 drużyn, 
w tym 13  
z Polski

2016
III edycja ERC 
(Jasionka  
koło Rzeszowa)  
— 47 drużyn, 
w tym 17  
z Polski

2007
Pierwsza edycja 
zawodów 
University Rover 
Challenge (URC) 
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ŁW: Mamy w tym momencie trzydnio-
we wydarzenie, które zaczyna się ce-
remonią otwarcia w sobotę, a kończy 
ceremonią zamknięcia i wręczeniem 
nagród w poniedziałek. Zawody, które 
odbywają się już od dwóch lat w Pol-
sce, właściwie są troszeczkę zbliżone 
do zawodów amerykańskich. Mamy 
tutaj oczywiście „tor marsjański”, 
na którym przygotowane są specjalne 
konkurencje. 

Pierwsza część odbywa się przed 
zawodami: zbudowanie robota i przy-
gotowanie się bardzo poważnie do do-
kumentacji itd. Trzeba pamiętać, że 
zawody to jest jakby wierzchołek góry 
lodowej albo crème de la crème, po-
nieważ przez cały rok oceniamy za-
wodników. Teraz np. trwa tego typu 
wstępna ocena. Na miejsce zawodów 
przyjadą drużyny, które przebrną ten 
proces, które pokażą, że mają na-
prawdę dobrego łazika i umieją nim 
działać.

A jak jest na miejscu zawodów? Są 
specjalnie przygotowane konkuren-
cje, dedykowane przyszłemu zasto-
sowaniu tego typu łazików. Pierwsza 
konkurencja to jest tzw. laboratorium 
naukowe, czyli geologia. Celem jest 
skierowanie łazika w miejsce ozna-
czone, pobranie próbki ziemi, czyli 
wkopanie się za pomocą specjalne-
go uchwytu manipulacyjnego, prze-
wiezienie i zbadanie — poszukanie 
w próbce tzw. śladów życia. Ważne 
są dane, sposób pomiaru, a mniej 
czas. O tym się nierzadko zapomi-
na: nikt na Marsie nie ściga się, jak 
szybko Curiosity zrobi badania, bar-
dziej liczy się dokładność. Więc my 
też stawiamy na staranność, dlatego 
zawody zajmą aż trzy dni i dlatego za-
wody będą trwały do rana do późnego 

Odometria — dział miernictwa 
zajmujący się mierzeniem odle-
głości przy pomocy czujników, 
które określają zmianę pozycji 
w czasie względem pozycji star-
towej. Odometria jest często 
używana w robotyce.

Łukasz Wilczyński w towarzystwie kandydatek na astronautki

Jedna z ekip startujących w ubiegłym roku wraz ze swoim łazikiem
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wieczora i dlatego mają ograniczoną liczbę drużyn. Zakła-
damy, że drużyny bardzo uważnie podchodzą do zadania 
i czasami potrafi to trwać kilkadziesiąt minut.

Następna konkurencja symuluje możliwość zdalne-
go naprawienia łazikiem jakiegoś urządzenia, które się 
zepsuło. Czyli trzeba podjechać, zbadać napięcie, za po-
mocą bardzo umiejętnego zdalnego korzystania z mani-
pulatora sprawdzić, co może zadziałać i z pomocą odpo-
wiednich przełączników przywrócić zasilanie na urządze-
niu. Zastanawiamy się, czy przypadkiem w tym roku nie 
zaskoczymy drużyn, być może samo urządzenie nie będzie 
zwykłym panelem, takim jak w zeszłym roku czy dwa lata 
temu, ale zbudujemy coś ciekawszego. Pozostawiamy to 
jednak jako niespodziankę dla drużyn.

Trzecia konkurencja polega na jeżdżeniu i przetrans-
portowaniu pewnego elementu z punktu A do punktu B. 
To jest też ważne, ponieważ tego typu łaziki będą musiały 
asystować astronautom, tajkonatom czy marsonautom, 
jak ich może nazwiemy w przyszłości. Proszę pamiętać, że 
celem tego rodzaju zawodów, zarówno europejskich ERC, 
jak i amerykańskich URC, jest de facto szkolenie i nabywa-
nie kompetencji przez ludzi, którzy w przyszłości najpraw-
dopodobniej będą pracować w tym sektorze.

Czwarta konkurencja jest dosyć ciekawa, ponieważ wy-
łączamy kamerę i mamy tzw. nawigację na ślepo. Łaziki 
muszą przejechać cztery punkty, od punktu A do B, do 
C i do D. Do tej pory zespoły mogły korzystać z nawiga-
cji satelitarnej, ale wprowadzamy inne inne formy orien-
tacji przestrzennej, które zostały opisane bardzo mocno 
w regulaminie. Drużyny będą to wykorzystywały licząc, np. 
algorytmy podejścia. Tutaj tak naprawdę liczy się przede 
wszystkim odbycie tej podróży dokładnie we wszystkie 
cztery punkty. Ma to zasymulować awarię na łaziku. Przy-
kładowo gdyby łazik Curiosity stracił na Marsie wizję, to 
wtedy tylko i wyłącznie można nawigować z oddali. Łazika 
można zobaczyć, bo satelity cały czas robią zdjęcia, i go 
namierzyć. Na Marsie nie ma nawigacji satelitarnej, więc 
od tego roku zdecydowaliśmy się, że jednak będziemy iść 
raczej w kierunku na przykład odometrii niż prostej na-
wigacji satelitarnej z montowaniem zwykłego odbiornika 
GPS na łaziku.

Następne zadanie — ostatnie — jest być może mało wi-
dowiskowe, bo odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, 

ale jest bardzo ważne, ponieważ każdy zespół, gdy się 
tworzy, musi stanąć przed jakąś komisją. Czy to są jurorzy 
na ERC, przyszli inwestorzy, wewnętrzna komisja w ESA 
albo w NASA. Trzeba udowodnić, że nasz projekt jest do-
bry, wart realizacji. Trzeba obronić swój projekt. To uczy 
działania jako zespół, przygotowywania się bardzo dobrze 
jeśli chodzi o zarządzanie projektem, o dokumentację 
każdego etapu. W tym zadaniu uczestnicy muszą pokazać 
całą dokumentację, pokazać, co zrobili, gdzie mieli błędy 
i jak z nich wybrnęli. Jurorzy oceniają poziom przygotowa-
nia pod kątem właśnie zarządzania projektem. Jeśli ktoś 
nie doceni tej konkurencji, to może wygrać wszystkie po-
przednie etapy, a tutaj pogrzebać swoje szanse.

KC: Czy w kolejnych latach planowane są zmiany?

ŁW: Myślę, że nie będziemy zwiększać w przyszłych latach 
liczby konkurencji, natomiast mamy sygnały od tego roku, 
że chcą startować drużyny niestudenckie. Warunkowo do-
puściliśmy dwie takie drużyny, jedną kompletnie złożoną 
z niestudentów, a drugą, która jest łączona. W tym roku 
nie było czasu na zmiany regulaminu, ale od przyszłej edy-

cji chcemy uruchomić kategorię open, 
czyli żeby mogły startować drużyny 
nieuniwersyteckie. Pokazuje nam 
to, że organizacja ERC w ostatnich 
latach zainspirowała kolejne pokole-
nie. Gimnazjaliści, licealiści — oni też 
chcą budować łaziki. Te łaziki będą, 
podejrzewam, na takim poziomie, jak 
pierwsze łaziki studenckie, które star-
towały w URC.

Obserwujemy bardzo mocno, że 
to są już konstrukcje coraz bardziej 
profesjonalne, coraz bardziej odsta-
ją od takiego typowego wyobraże-
nia o łazikach studenckich. Proszę 
pamiętać, jak długo opisywana była 
Magma parę lat temu, która jechała 
z ekipy białostockiej. Tam były kółka, 

Porównanie rozmiarów trzech generacji łazików marsjańskich z NASA. Odpowiedniki Sojourne-
ra, Spirita/Opportunity oraz Curiosity. Źródło: NASA

A może by tak jako jedno z zadań w zawodach „łazików marsjańskich” 
wprowadzić transport „Uranii” do Czytelników?
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Grupowe zdjęcie zawodników startujących w ERC 2015

Panorama z łazika Opportunity (kolory sztuczne). Źródło: NASA/JPL-Caltech/Cornell/Arizona State Univ.

zdaje się od łóżka dziecięcego. 
To już nie te same konstrukcje, 
to już jest bardzo zaawanso-
wane, dlatego myślimy, żeby 
podzielić konkurs, aby było kil-
ka kategorii, tak aby drużyny 
profesjonalne mogły się coraz 
bardziej profesjonalizować, 
a drużyny, które dopiero star-
tują, miały możliwość jednak 
mimo wszystko wejścia w taki 
konkurs.

KC: A jak sobie radzą polskie 
zespoły?

ŁW: Polskie zespoły radzą so-
bie, myślę, że najlepiej na świe-
cie — tak można powiedzieć. 
Konkurs URC jest konkursem, 
które polskie drużyny wygrywa-
ją, w zeszłym roku wygrała Po-
litechnika Rzeszowska. W ERC 
jest o tyle trudniej, że troszecz-
kę inaczej podchodzimy do oceniania, mamy o wiele bar-
dziej rygorystyczne podejście. W związku z tym u nas trze-
ba się jeszcze bardziej starać niż w USA — choćby wprowa-
dzenie odometrii zamiast prostego GPS-u.

W naszym konkursie akurat pierwszą edycję wygrała 
drużyna z Polski. W drugiej edycji już zajęła drugie miej-
sce, ponieważ pojawiły się drużyny z uniwersytetów tech-
nicznych z Kanady, więc konkurencja zaczęła bardzo moc-
no rosnąć w górę.

KC: Ile w tym roku startuje drużyn?

ŁW: Zgłosiło nam się 60 drużyn z 12 krajów świata. Nie 
wszystkie drużyny niestety będą w stanie wystartować, po-
nieważ bardzo mocno oceniamy zgłoszenia. Ostatecznie 
do udziału w finale zakwalifikowało się około czterdziestu 
drużyn.

W tym roku może być o tyle ciekawie, że przyjeżdżają ze-
społy z krajów, które do tej pory nie startowały. Na przykład 
dwa zespoły z Włoch. Mówię „o tyle ciekawie”, bo jeden 
z nich jest prowadzony przez profesora Giancarlo Genta, 

który w zeszłym roku miał wykład, był gościem specjalnym. 
To jest ekspert od spraw robotyki i okazuje się, że ma swój 
zespół uniwersytecki, studencki, budujący roboty na Poli-
technice Turyńskiej. Gdybym miał powiedzieć, kto mógłby 
być faworytem w tym roku, to bym obstawiał właśnie m.in. 
Włochów, ponieważ jest to bardzo zaawansowany zespół, 
z wysokiej klasy specjalistą, który nimi dowodzi. 

Zobaczymy, jak się sprawdzą Australijczycy, którym 
w zeszłym roku trochę się nie udało, ale okazuje się, że to 
też tak naprawdę mocny zespół. No i wierzę w drużyny 
hinduskie, które z roku na rok się profesjonalizują. Oni co 
prawda postawili w tym roku na ilość, czyli zarzucili nas 
zgłoszeniami, ale myślę, że będą w stanie też coś poka-
zać. Trzeba pamiętać, że hinduskiej agencji kosmicznej 
udało się coś niesamowitego — wysłała sondę na Marsa 
i to przy tak niskich kosztach, jakich nikt by się nie spo-
dziewał. Z nowych drużyn, których wcześniej nie mieliśmy, 
są też dwie drużyny z Peru, które z kolei bardziej podcho-
dzą do łazików od strony wykorzystywania ich w ratownic-
twie, w przypadku kataklizmów, a więc robotyka jest tam 
mocno rozwinięta. ■
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Stacje PL612, PL610 i PL611 już obserwują!

Obrazy  
kwazara  
z polskiego 
LOFAR-a1

Polskie stacje LOFAR-a zo-
stały zbudowane pod koniec 
ubiegłego roku pod nadzo-
rem głównych konsorcjan-

tów: PL611 w Łazach pod Krakowem 
(Uniwersytet Jagielloński), PL612 
w Bałdach pod Olsztynem (Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski), PL610 
w Borówcu pod Poznaniem (Centrum 
Badań Kosmicznych PAN w Warsza-
wie). Dziś polskie stacje pracują już 
rutynowo. Razem z innymi stacjami 
tworzą największy na świecie interfe-
rometr radiowy działający w zakresie 
niskich częstotliwości. Na konferen-
cji w Zandvoort w Holandii prof. Ger 
de Bruyn z Uniwersytetu Groningen 
przedstawił właśnie pierwsze obrazy 
nieba uzyskane dzięki polskim sta-
cjom LOFAR-a (rys. 1). Obserwa-
cje przeprowadzone w lutym 2016 r. 
ukazują strukturę kwazara 3C196, 
odległego od Ziemi o 7 mld lat świetl-
nych. Same stacje holenderskie są 
niewystarczające, widzą obiekt jako 
pojedynczą plamkę. Dopiero ich połą-

POLFAR — to nazwa polskie-
go konsorcjum naukowego, 
które właśnie dołącza swoje 
instrumenty do międzynaro-
dowego radiointerferometru 
rejestrującego sygnały radiowe 
na niskich częstotliwościach 
LOFAR (od ang. LOw Frequen-
cy ARray). Po wejściu do ESO, 
to kolejny wielki sukces instru-
mentalny polskich astronomów 
i badaczy Kosmosu w ostatnich 
latach. Spośród kilku projektów 
astronomicznych umieszczo-
nych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na li-
ście rozważanych inwestycji ba-
dawczych na razie tylko LOFAR 
doczekał się pełnej realizacji. 

czenie z antenami w Polsce i innymi 
stacjami międzynarodowymi pozwa-
la spojrzeć z dziesięciokrotnie lepszą 
zdolnością rozdzielczą i ujawnić bo-
gatą morfologię obiektu: zwarte regio-
ny silnego promieniowania i rozciągłe 
obszary o słabszej emisji. Poprawne 
działanie polskich stacji oraz ich sta-
łe powiązanie łączem internetowym 
o prędkości 10 GB/s z superkompute-
rem w Groningen w Holandii to sukces 
współpracy pomiędzy Uniwersytetem 
Jagiellońskim, Uniwersytetem War-
mińsko-Mazurskim, Centrum Badań 
Kosmicznych PAN, Centrum Super-
komputerowo-Sieciowym PIONIER 
i partnerami międzynarodowymi. 

Analiza struktury kwazara 3C196, 
choć ciekawa sama w sobie, posłuży 
w tym wypadku do badań rozciągają-
cych się jeszcze dalej obszarów neu-
tralnego wodoru. Dotyczy to szcze-
gólnie tzw. epoki wtórnej jonizacji 
Wszechświata, która nastąpiła krótko 
po Wielkim Wybuchu. Doszło w niej 
do powstania pierwszych gwiazd 

 1 Obszerny artykuł Leszka Błaszkiewicza o pla-
nach i nadziejach związanych z LOFAR-em 
można znaleźć w „Uranii” sprzed dwóch lat 
nr 3/2014 (red.)

W kraju
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3C196 116 MHz (11.02.2016) 0,5˝

Rys. 1. Z lewej: ujawnione detale struktury kwazara 3C196 na częstotliwości 116 MHz (długość fali ok. 2,6 m) w wyniku obserwacji LOFAR-a przez 
trzy polskie i 48 pozostałych stacji. Z prawej: analogiczny obraz z obserwacji wyłącznie stacjami holenderskimi. Zdolność rozdzielcza jest w tym 
wypadku zbyt mała, by zidentyfikować złożoną morfologię kwazara. Polskie stacje i pozostałe stacje międzynarodowe pozwalają dziesięciokrotnie 
zwiększyć zdolność rozdzielczą obrazów uzyskanych ze stacji holenderskich. Źródło: ASTRON

W kraju

Rys. 2. Skorelowane sygnały o różnych polaryzacjach (różne kolory) z polskich i holenderskich stacji LOFAR-a podczas obserwacji kwazara 3C196 
pomiędzy poszczególnymi polskimi stacjami PL610, PL611, PL612 oraz pomiędzy polskimi stacjami a połączonymi dwudziestoma czterema 
stacjami holenderskimi (ozn. CORE). Źródło: ASTRON
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i czarnych dziur. Pod wpływem pro-
mieniowania masywnych gorących 
gwiazd, wybuchających supernowych, 
dysków akrecyjnych wokół młodych 
czarnych dziur objętość obłoków neu-
tralnego wodoru bardzo szybko ma-
lała. Odtworzenie ówczesnego tempa 
i charakteru jonizacji jest więc zupeł-
nie kluczowe i powinno odpowiadać 
ilości i strukturze źródeł promienio-
wania jonizującego we wczesnym 
Wszechświecie. Uzyskanie obrazów 
tak odległych zakątków Wszechświata 
wymaga osiągnięcia w LOFAR-ze dy-
namiki sygnału radiowego rzędu mi-
liona. Konieczne jest do tego dokładne 
zbadanie struktury bliższych i silniej-

szych źródeł (jak 3C196), a następnie 
ich usunięcie z map. Wymagana jest 
do tego zdolność rozdzielcza pozwa-
lająca rozróżnić na niebie szczegóły 
rzędu 0,5˝, co jest osiągalne dopiero 
dzięki (między innymi) polskim ante-
nom, najbardziej oddalonym od cen-
trum LOFAR-a w Holandii. Detekcja 
sygnałów z epoki wtórnej jonizacji 
Wszechświata to jedno z najbardziej 
znaczących wyzwań współczesnej 
astrofizyki. 

We got good fringes from all Polish 
stations — powiedział prof. de Bruyn 
podczas konferencji. Te dobrze wi-
doczne oscylujące sygnały (listki in-

terferencyjne, rys. 2) są najlepszym 
dowodem poprawnego działania pol-
skich stacji i procesu korelacji sygna-
łów. Uzyskano je, usuwając wpływ 
ziemskich zakłóceń i zmian ziemskiej 
jonosfery podczas obserwacji. Pol-
skie stacje potwierdzają też olbrzymie 
możliwości tkwiące w niskoczęstotli-
wościowej interferometrii radiowej 
opartej o anteny rozmieszczone w re-
kordowych dla tej techniki odległo-
ściach ponad 1000 km.

Obecnie interferometr LOFAR 
(rys. 3) składa się z 38 stacji holen-
derskich, 3 polskich, 6 niemieckich 
oraz pojedynczych w Szwecji, Wiel-
kiej Brytanii, Francji oraz Irlandii 

W kraju
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skupiają się w ramach kilku tzw. Pro-
jektów Kluczowych LOFAR-a, w któ-
rych uczestniczą polscy naukowcy. 
Ich tematyka to:
•	 Przeglądy całego nieba — dla wy-

jaśnienia kosmologicznej ewolu-
cji procesów powstawania gwiazd 
i aktywnych jąder galaktyk.

•	 Pulsary i błyski radiowe — son-
dowanie ekstremalnych warunków 
astrofizycznych, które prowadzą do 
obserwowanych jasnych błysków 
promieniowania radiowego.

•	 Epoka wtórnej jonizacji Wszech-
świata — zrozumienie ewolucji 
pierwszych gwiazd i czarnych 
dziur.

•	Kosmiczny magnetyzm — po-
chodzenie i ewolucja pól 
magnetycznych, które przenikają 
Wszechświat.

•	 Słońce i nasze środowisko ko-

Rys. 3. Lokalizacja stacji LOFAR-a. Źródło: ASTRON

smiczne — powiązanie struktury 
wiatru słonecznego, rozbłysków 
słonecznych, stanu ziemskiej jo-
nosfery, badania tzw. „pogody ko-
smicznej”.

•	 Promieniowanie kosmiczne — 
wyjaśnienie pochodzenia naj-
bardziej energetycznych cząstek 
we Wszechświecie.

LOFAR rewolucjonizuje niskoczęsto-
tliwościową astrofizykę i jest prekur-
sorem zastosowań zaawansowanych 
technologii sprzętowo-programistycz-
nych, które zostaną wykorzystane 
w planowanych przyszłych genera-
cjach interferometrów, takich jak Squ-
are Kilometre Array. 

Krzysztof Chyży,  
Andrzej Krankowski,  

Hanna Rothkaehl

 2 Rozpowszechniona — niestety również w ofi-
cjalnych dokumentach — koszmarna kalka 
językowa ang.  roadmap, co oprócz planu dróg 
i  autostrad może oznaczać również „plan lub 
kierunek działania” lub dosłownie „drogę/kie-
runek planowania”. W  przypadku cytowanego 
dokumentu, najlepsze i  skromne byłoby „Pol-
ska Ścieżka Rozwoju Infrastruktury Badawczej”. 
(Red.)

Autorzy komunikatu reprezentują kolejno głównych konsorcjantów kierujących 
poszczególnymi stacjami: Zakład Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicz-
nego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Centrum Badań 
Kosmicznych PAN w Warszawie. Latem planują odwiedzić polskie stacje kame-
ry serialu ASTRONARIUM, a „Urania” będzie informować o międzynarodowych 
wynikach i polskich odkryciach LOFAR-a. Warto podkreślić, że cały system eu-
ropejski będzie obserwował wspólnie tylko od poniedziałku do piątku. Podczas 
weekendów polscy koordynatorzy mogą wykorzystać swoje stacje według wła-
snych pomysłów indywidualnie albo łącząc trzy stacje w krajowy interferometr.

(w budowie). Teleskop pracuje w za-
kresie od najniższych częstotliwości 
radiowych dostępnych do obserwacji 
z powierzchni Ziemi 10 MHz do 240 
MHz (zakres długości fal 30–1,25 m). 
Każda stacja LOFAR-a składa się 
z kilkudziesięciu niewielkich anten 
radiowych odpowiednio ze sobą po-
łączonych. Zarejestrowane sygnały 
z poszczególnych anten są przetwa-
rzane cyfrowo i przesyłane do super-
komputera w Groningen, gdzie pod-
legają procesowi korelacji i wstępnej 
kalibracji. Trzy polskie stacje powsta-
ły w ramach projektu należącego do 
tzw. Polskiej Mapy Drogowej Infra-
struktury Badawczej2, który został sfi-
nansowany przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

Instrument ma duże pole widzenia 
i może jednocześnie obserwować 
różne części nieba, a więc doskonale 
nadaje się do badań dużych jego ob-
szarów. Prowadzone badania naukowe 

W kraju
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W ciągu ostatnich kilkudzie-
sięciu lat problem zanie-
czyszczenia światłem stał 

się dla astronomii bardzo uciążliwy. 
Pojaśnienie nocnego nieba powodu-
je gorsze warunki przy naziemnych 
obserwacjach i pomiarach astrofizycz-
nych, a w obszarach silnie zurbanizo-
wanych często całkowicie je uniemoż-
liwia. Światło z oświetlenia ulicznego, 
podświetlanych całą noc reklam lub 
billboardów oraz silna iluminacja klu-
czowych dla miasta budowli powodu-
je, że w bardzo dużych aglomeracjach 
miejskich nigdy nie zapada prawdziwa 
noc, a ich mieszkańcy mają do czynie-
nia zaledwie z półmrokiem. Światło to 
ma także wpływ na warunki obserwa-
cyjne poza miastem, powodując łunę, 
która pogarsza widoczność obiek-
tów na nocnym niebie. Intensywne 
użytkowanie sztucznego światła działa 
również niekorzystnie na przyrodę 
i ludzi, zaburzając naturalne rytmy 
dnia i nocy.

Od pewnego czasu problem ten 
jest podejmowany przez projektantów 
oświetlenia i iluminacji. Coraz większą 
uwagę zwraca się na kompleksowość 
rozwiązań oświetlenia miast oraz 
minimalizowanie jego wpływu na śro-

dowisko poprzez dobór odpowied-
nich opraw oświetleniowych, barwy 
i typu źródeł światła oraz rozsądne 
dobieranie kierunków jego padania. 
Związek ma to oczywiście również 
z próbą ograniczenia zużycia energii, 
a to przekłada się na znaczne korzyści 
finansowe.

Interdyscyplinarny projekt wro-
cławskich środowisk akademickich 
„Światło i cień w krajobrazie miasta”, 
zorganizowany przez Instytut Architek-
tury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu wraz z firmą 
Philips Lighting Polska, miał na celu 
zapoznanie potencjalnych przyszłych 
projektantów z obecnymi problemami 
projektowania oświetlenia i iluminacji. 
Odbywał się on od kwietnia do maja 
2016 r., a uczestnikami byli studenci 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Ny-
sie. Projekt został zrealizowany jako 
warsztaty połączone z wykładami 
i konferencją na temat kształtowania 
przestrzeni publicznej poprzez świa-
tło, projektowania kompleksowego 
i ergonomicznego oświetlenia miasta 

oraz sposobów uzyskiwania efektów 
o wysokich walorach estetycznych 
przy zachowaniu funkcjonalności.

Celem części warsztatowej były 
próby zaprojektowania oświetlenia 
ulicy Legnickiej we Wrocławiu wraz 
z elementami iluminacji, które miały-
by zwiększyć funkcjonalność i atrak-
cyjność ciągów komunikacyjnych 
i elementów małej architektury. Duży 
nacisk podczas warsztatów położono 
na to, by projektowane elementy 
oświetlenia były przyjazne środowi-
sku, przy jednoczesnym zachowaniu 
idei płynącej od pomysłodawcy. 
Ważne też, aby zminimalizować nie-
pożądane skutki zbytniego pojaśnie-
nia przestrzeni ulicy, a tym samym 
zmniejszyć wpływ oświetlenia na ja-
sność nieba w mieście. Grupy studen-
tów tworzyły projekty, które zawierały 
iluminację wybranych fragmentów 
ulicy Legnickiej. Projekty uwzględniały 
potrzeby użytkowników ulicy, najnow-
sze trendy oraz obecne niedostatki 
i niejednorodności w oświetleniu, 
które są częstą przypadłością polskich 
miast. My, jako studenci Uniwer-
sytetu Wrocławskiego z Wydziału 
Fizyki i Astronomii, otrzymaliśmy role 
konsultantów mających wspomóc 
projektantów w kwestiach dobo-
ru widma emisji i ukierunkowania 
światła tak, by uzyskać jak najmniejszy 
wpływ na środowisko i nocne niebo. 
Zauważyliśmy, że uczestnicy z innych 
uczelni, w odróżnieniu od organiza-
torów, nie zetknęli się wcześniej ze 
zjawiskiem zanieczyszczenia światłem 
i byli bardzo wdzięczni za nasze rady 
w tej dziedzinie. 

Warsztaty zakończyły się wybo-
rem projektów, które posiadały duży 
potencjał realizacyjny. Zaplanowano 
instalację niektórych ich elementów 
jako tymczasowe w wyznaczonych 
punktach ulicy Legnickiej. Niestety, 
warunki pozwoliły na realizację tylko 
iluminacji kładki przy placu Solidarno-
ści. Wszystkie oprawy oświetlenia LED 
użyte w tej instalacji zostały zapewnio-
ne przez partnera projektu — firmę  
Philips Lighting Polska.

Dzięki takim inicjatywom jak ta 
we Wrocławiu coraz większe rzesze 
projektantów i zarządców oświe-
tlanych nocą obiektów zaczyna 
dostrzegać problem nieodpowied-

Światło i cień  
w krajobrazie 
miasta

Studenci projektują oświetlenie  
przyjazne mieszkańcom i nocnemu niebu

Ograniczenie zanieczyszczenia światłem wymaga współpracy wie-
lu dziedzin nauki i techniki. Zorganizowany we Wrocławiu projekt 
„Światło i cień w krajobrazie miasta” był okazją do takiej współpra-
cy. W ramach projektu interdyscyplinarne grupy studentów starały 
się tak ukształtować światłem nocny krajobraz miasta, aby zyskali 
na tym i mieszkańcy, i nocne niebo.

Ciemne niebo



37Urania3/2016

Ciemne niebo

niego oświetlenia polskich miast. Nie 
oznacza to, że projektowanie ilumina-
cji jak najmniej ingerującego w nocną 
ciemność całkowicie wyeliminuje 
problem zbyt jasnego nieba w mia-
stach. Jednak w pewnych rejonach, jak 
np. na obrzeżach miast czy strefach sy-
pialnych, można uzyskać bardzo dobre 

Kładka dla pieszych nad ulicą Legnicką we Wrocławiu — miejsce realizacji wybranych elementów oświetlenia ze studenckich projektów.  
Fot. Wiktor Chojnacki

rezultaty, minimalizując ilość użytego 
światła. Uświadamianie i zachęcanie 
do projektowania i utrzymywania 
oświetlenia w zgodzie z naturalną 
paletą barw, dbania o odpowied-
nie natężenie i kierunek wiązki daje 
nadzieję, że w przyszłości problem 
pojaśnienia nocnego nieba nie będzie 

tak mocno dotykał tych, którzy czerpią 
przyjemność i wiedzę z rozgwieżdżo-
nego nieba.

Martyna Maciejowska,  
Małgorzata Pietras,  
Sebastian Strzelecki
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Za pomocą sekstantu można 
było wyznaczyć szerokość 
geograficzną statku z dużą 
dokładnością, a warsztaty 

nawigacyjne oprócz dużych sekstan-
tów hebanowych zaczęły produkować 
mniejsze sekstanty metalowe a później 
miniaturowe (rys. 1). 

Nierozwiązany był jednak problem 
dokładnego określania długości geo-
graficznej. Straty w żegludze rosły, aż 
w 1707 r. doszło do utraty całej eska-
dry okrętów wojennych z ponad dwo-
ma tysiącami marynarzy na pokładzie. 
Śmiercią marynarza zginął admirał 
dowodzący eskadrą sir Cloudesley 
Shovell. Flota dowodzona przez admi-
rała Shovella wracała do Anglii z bazy 
w Gibraltarze. Uciekając przed za-
chodnim sztormem, okręty, po zmianie 
kursu, znalazły się nagle — nie znając 
dokładnie swej długości geograficznej 
— pomiędzy skałami Wysp Scilijskich 
podczas ciemnej nocy i uległy rozbi-
ciu. Po tej katastrofie powstała w An-

Chronometr 
i metoda 
długościowa

Józef Gawłowicz

Astronawigacja, najstarsza córa astronomii, była od starożytności do lat 70. ubiegłego wieku głównym 
sposobem prowadzenia okrętu po obszarach wodnych Ziemi w warunkach oderwania się od lądu. 
Sceneria tego działu nawigacji jest urzekająca. Oto ciemny aksamit olbrzymiej kopuły nieba skrzące-
go się gwiezdnym pyłem. Na jego tle rozsypane klejnoty migocących w nieskończonej dali gwiazd. 
Dookoła bezmiar oceanu i pusta linia widnokręgu. Samotny okręt, odległy o setki i tysiące mil od lądu, 
podąża do celu. Prowadzi go człowiek według tych właśnie gwiazd… Jak? Czy można to opisać języ-
kiem prostym, zrozumiałym i jednocześnie wystarczająco ścisłym?

glii specjalna komisja o nazwie Board 
of Longitude, która zajęła się rozwią-
zaniem problemu dokładnego określa-
nia długości. W wyniku petycji do par-
lamentu, podczas panowania królowej 
Anny, wydano w roku 
1714 akt przyznający wy-
soką nagrodę za rozwią-
zanie problemu określania 
długości: 10 000 funtów 
za jakąkolwiek metodę 
określania długości z do-
kładnością do jednego 
stopnia, 15 000 funtów za 
dokładność do 40 mil mor-
skich oraz 20 000 funtów 
za dokładność do 30 mil 
morskich.

Problem dokładnego 
określania długości doty-
czył całego ówczesnego 
świata żeglugowego, toteż 
wcześniej przed Anglią 
wysokie nagrody za jego 
rozwiązanie ustanowiły 

Hiszpania i Holandia, a po Anglii — 
Francja (tzw. Prix Rouille wynosząca 
10 000 liwrów i ufundowana w roku 
1715). Nagroda angielska była naj-
wyższa, toteż w rozwiązanie tego 

Astronawigacja (4)

Rys. 1. Pomiar wzniesienia słońca przez autora (Pacyfik sty-
czeń 2000) na mostku flagowego 74 tysięcznika „Belgrano” 
kompanii Hamburg Süd
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problemu zaangażowały się najtęższe 
umysły: Newton, Halley, Huygens, 
Leibnitz i Hooke. Problem chronome-
tru rozwiązany został jednak zadowa-
lająco tylko przez Johna Harrisona, 
człowieka niewykształconego, lecz 
o ogromnej inteligencji wrodzonej 
i wybitnej wyobraźni technicznej. Har-
rison był z zawodu cieślą w małej wio-
sce Barrow i już w roku 1726 wykonał 
razem z bratem kilka precyzyjnych 
zegarów, których błąd nie przekraczał 
sekundy w ciągu miesiąca. Harrison, 
wykonując chronometr morski, ominął 
wahadło i balans wagowy, które przy 
kołysaniu statku wprowadzają błędy 
w chodzie chronometru, a zastosował 
sprężynę z urządzeniem wyrównaw-
czym. Składało się ono z dwu bębnów 
— walcowego i stożkowego, na które 
nawinięty był rodzaj linki (rys. 2a). 
Słabnąca siła rozwijającej się sprężyny 
była wyrównywana zwiększającym się 
obwodem stożka, a więc chód pozosta-
wał bez zmian. Oprócz tego zastoso-
wał kompensację temperatury w for-
mie balansu, w którym masy wahli-
we M są umieszczone na wygiętych 
taśmach bimetalicznych (wewnętrzna 
niklowa, zewnętrzna mosiężna).Więk-
szy współczynnik rozszerzalności mo-
siądzu powoduje zaginanie się taśm 
do wewnątrz a więc promień wahań 
mas ulega zmniejszeniu mimo wzrostu 
długości (AB) beleczki (a), na której są 
osadzone. W ten sposób moment bez-
władności balansu się zmniejsza. Po-
nieważ jednocześnie zmniejsza się ela-
styczność spirali, okres wahań balansu 

pozostaje niezmieniony, o co właśnie 
chodziło (prawa część rys.2b). 

Te dwa ważne szczegóły odróżniają 
chronometr od zwykłego, nawet bar-
dzo dokładnego zegara. Oczywiście 
Harrison wiedział, że przy ówczesnym 
poziomie technicznym i technologicz-
nym nie jest możliwe wyproduko-
wanie chronometru, który by się nie 
spieszył i nie spóźniał. Tajemnica leży 
w równomierności jego chodu, a więc 
w tym, żeby różnica, o jaką chrono-
metr spieszy się lub spóźnia, była taka 
sama w danym dniu, w dniu poprzed-
nim i w dniu następnym. Przykłado-
wo, jeśli zegar spieszy się o sekundę 
dziennie, to w ciągu 40 dni podróży 
morskiej różnica wyniesie 40 sekund. 
Należy więc odjąć od odczytu 40 se-
kund, aby otrzymać dokładny czas 
czterdziestego dnia podróży. 

Podczas podróży próbnych chro-
nometr Harrisona 
okazał się trzykrot-
nie dokładniejszy 
od wymagań dla 
otrzymania najwyż-
szej nagrody, lecz 
komisja Board of 
Longitude zwlekała 
z jej wypłaceniem, 
żądając wykonania 
następnych egzem-
plarzy, aby upewnić 
się, że wynalazek 
nie był przypadkiem. 
Wykonanie pierw-
szego chronometru 
zajęło Harrisonowi 

trzydzieści lat. Był on wielką machi-
ną i ważył 33 kilogramy. W kolejnych 
latach wykonywał Harrison mniejsze 
i coraz dokładniejsze chronometry, 
a nagroda została mu wypłacona do-
piero u schyłku życia w roku 1773, gdy 
miał 80 lat, i to na osobistą interwencję 
króla.

Chronometry Harrisona znajdują 
się w Muzeum Morskim w Green-
wich. Kopie tych chronometrów wy-
konane przez zegarmistrza Kendalla 
były wypróbowane przez sławnych 
nawigatorów — jeden zabrał James 
Cook w podróż polarną, a drugi uczeń 
Cooka, sławny z despotycznego cha-
rakteru kapitan William Bligh na 
dowodzony przez siebie żaglowiec 
„Bounty” (chronometr i sekstant za-
trzymany został później przez bun-
towników pod dowództwem I oficera 
Christiana Fletchera). James Cook 

Rys. 2. Kompensacja chodu chronometru i temperatury otoczenia

Rys. 3. Długość geograficzna z porównania czasów

a) b)

Astronawigacja
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prowadził już nawigację oceaniczną 
podobną do współczesnej. Doceniał 
(oprócz sekstantu i chronometru) rolę 
obliczeń matematycznych dla dokład-
ności pozycji, znał tajniki nawigacji 
w tropikach, szerokościach średnich 
i nawigację polarną. Wychował — po-
mimo przedwczesnej śmierci w po-
tyczce z krajowcami — kilkunastu 
doskonałych nawigatorów, z których 
uczestnik trzeciej ekspedycji William 
Bligh zawdzięcza swoją sławę również 
temu, że wysadzony przez buntowni-
ków na szalupę z marynarzami, któ-
rzy dochowali mu wierności, dokonał 
bezprzykładnego wyczynu w dziejach 
żeglugi — podzielił 18 marynarzy na 
dwie wachty i przeprowadził bez sek-
stantu małą szalupę przez archipelagi 
Fidżi i Nowe Hybrydy oraz Cieśninę 
Torresa, aż do wyspy Timor, pokonu-
jąc 3018 mil morskich i walcząc przez 
41 dni z burzliwym naówczas Oce-
anem Spokojnym. 

Wynalazek chronometru był dla 
nawigacji równie doniosły jak wy-
nalazek sekstantu. Idea określania 
długości geograficznej (rys. 3) z uży-

Astronawigacja

ciem chronometru polega teoretycznie 
na porównaniu różnicy czasów pomię-
dzy chronometrem wskazującym czas 
Greenwich (długość zerowa) a chro-
nometrem wskazującym czas miejsco-
wy. Różnica czasu byłaby dokładną 
różnicą długości pomiędzy południ-
kiem zerowym, czyli samą długością. 
W praktyce na statku jest tylko jeden 
chronometr pokazujący czas Green-
wich oraz zwykłe zegary okrętowe 
pokazujące czas właściwy dla danej 
strefy pływania, ale nie na tyle do-
kładne, żeby obliczać długość. Linię 
pozycyjną obliczaną tzw. metodą dłu-
gościową po wynalezieniu chronome-
tru ilustruje rys. 5. Na kuli ziemskiej 
widzimy trójkąt ZBG. Wierzchołek 
Z to pozycja okrętu, której nie znamy. 
Biegun to wierzchołek B, a punkt G to 
rzut gwiazdy na Ziemię (prosta łączą-
ca gwiazdę ze środkiem Ziemi przeci-
na w tym punkcie jej powierzchnię). 
Rzut gwiazdy pędzi z szybkością ob-
rotu Ziemi, a więc na rysunku jest uwi-
docznione jego położenie chwilowe, 
aktualne tylko w momencie pomiaru 
wysokości. 

Po Harrisonie udoskonalało chrono-
metry morskie wielu innych twórców. 
Wyróżnia się wśród nich francuski 
geniusz zegarmistrzostwa Pierre Le-
Roy oraz Anglik Thomas Earnshaw, 
którego instrumenty były już bardzo 
podobne do współczesnych (rys. 4), 
zaś znacznie tańsze od chronometrów 
Harrisona.

Moment pomiaru notowano na sy-
gnał „stop!” według chronometru po-
cząwszy od sekund i minut, aby nie 
popełnić błędu. Wówczas do obliczeń 
należy założyć szerokość geograficz-
ną, aby z trójkąta ZBG po jego rozwią-
zaniu otrzymać długość geograficzną 
punktu Z. Krzywizna gigantycznego 
koła pozycyjnego pozwala na wykre-
ślanie jego fragmentu jako prostej linii 
pozycyjnej. Dwukrotne obliczenia dłu-
gości przy dwukrotnych założonych 
szerokościach geograficznych nazwa-
no metodą siecznej. 

Metody długościowej używano 
prawie sto lat, lecz zorientowano się, 
że ma ona pewne błędy. Dopiero ko-
lejnej, bardziej dokładnej metody tzw. 
wysokościowej używa się do dzisiaj.

■

Rys. 4. Chronometr Thomasa Earnshawa z roku 1795
Rys. 5. Metoda długościowa. AKP — koło pozycyjne.
a) na kuli ziemskiej,  b) na mapie. Obliczenia robi się dwa razy
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Czy w Szczecinku wieża 
ciśnień zbliży do gwiazd?

Miasto Szczecinek planuje zaadapto-
wać zabytkową wieżę ciśnień na obserwa-
torium astronomiczne, które będzie słu-
żyło edukacji i popularyzacji astronomii. 
W maju był prowadzony przetarg na do-
kumentację projektową. Trzymamy kciuki 
za powodzenie tej inwestycji.

W zlokalizowanej na wzgórzu, w cen-
trum miasta, dawnej 36-m wieży ciśnień 
mają powstać obserwatorium astrono-
miczne oraz pomieszczenia służące edu-
kacji i popularyzacji astronomii. Obserwa-
torium ma umożliwiać m.in. obserwacje 
i astrofotografię zarówno ciał Układu Sło-
necznego, jak i tzw. obiektów głębokiego 
nieba. W zamierzeniach wyposażenie 
tego miejsca będzie tworzyć warunki 
do prowadzenia własnych, niezależnych 
programów badawczych w różnych obsza-
rach astronomii. Zakłada się, że będzie 
tu umieszczona również stacja pogodo-
wa i bolidowa, a fotograficzne przeglądy 
nieba umożliwią poszukiwanie komet, 
planetoid, supernowych. Funkcjonalność 
obserwatorium ma umożliwiać także re-
jestrację astrometryczną zjawisk zakrycio-
wych, fotometrię gwiazd zmiennych oraz 
obserwację sztucznych satelitów.

Drugą funkcją obserwatorium będzie 
edukacja i popularyzacja nauki. Publicz-
ne oraz dedykowane obserwacje astrono-
miczne mają być wzbogacane pokazami 
multimedialnymi, projekcjami  filmowymi 
i wszelkimi innymi formami popularyzacji 
astronomii i nauk pokrewnych oraz szero-
ko rozumianej wiedzy o Wszechświecie.

Do realizacji tych zadań przewidziano 
w pełni zautomatyzowaną kopułę obser-
wacyjną, umożliwiającą zdalne (w tym 
przez internet) informatyczne sterowanie 
i rejestrację cyfrową wyników obserwacji 
oraz badań obiektów astronomicznych. 
Podstawowym instrumentem obserwato-
rium będzie uniwersalny refraktor-astro-
graf, wyposażony w czułą i szerokopolową 
monochromatyczną kamerę CCD, kamerę 
wideo do obserwacji zjawisk zakryciowych, 
zestaw do obserwacji Słońca, nowoczesną 
lustrzankę oraz dwa przenośne instru-
menty obserwacyjne. Szczecinek może 
pochwalić się własnymi tradycjami związa-
nymi z Kosmosem. Przez wiele lat działał 
tutaj astronom amator, miłośnik astronau-
tyki Adam Giedrys. Jego postać jest upa-
miętniona nazwą jednego z rond, pomni-
kiem i imieniem szkoły (Gimnazjum nr 3). 
Miasto zadbało w 2007 r., by historyczne 
obserwatorium astronoma zostało zabez-
pieczone nową kopułą. W całej Polsce 
aktywnych w popularyzowaniu astronomii 
jest nadal wiele osób, które dzieliły pasję 
z Adamem Giedrysem w Szczecinku. Je-

www.urania.edu.pl

den z jego wychowanków prowadzi lokalne 
Koło Przyjaciół Astronomii, a inny zadekla-
rował napisanie biografii astronoma.

Grzegorz Piekarzewicz

Przyślij zdjęcie do Archiwum 
Fotografii Komet

Zachęcamy wszystkich „komeciarzy” 
do przysyłania swoich zdjęć komet do Ar-
chiwum Fotografii Komet prowadzonego 
przez Sekcję Obserwatorów Komet PTMA.

Jest to inicjatywa otwarta dla każdego 
pasjonata komet. Archiwum zostało uru-
chomione z myślą, by stworzyć polskie 
miejsce, w którym każdy zainteresowa-
ny będzie mógł podzielić się ze światem 
wykonanym przez siebie zdjęciem do-
wolnej komety. Niezależnie od tego, czy 

na naszym ujęciu widzimy jedynie nie-
wyraźną, zaszumioną plamkę, czy dzieło 
dorównujące pracom prezentowanym 
w najlepszych galeriach astrofotografii, 
pamiętajmy, że zdjęcia komet mają także 
niebagatelną wartość naukową. Zbiór fo-
tografii danego obiektu mówi nam wiele 
o jego ewolucji w czasie i jest bardzo do-
brym uzupełnieniem dla danych z obser-
wacji wizualnych.

W jaki sposób przesłać własne zdjęcie 
komety do archiwum? Wystarczy wejść 
w zakładkę „Prześlij zdjęcie komety” 
na stronie SOK PTMA (http://sok.ptma.
pl) i wypełnić znajdujący się tam formu-
larz. W formularzu wpisujemy swoje imię 
i nazwisko, nazwę fotografowanej komety 
oraz podstawowe dane na temat sposo-
bu jego wykonania (dokładna data, użyty 

Zabytkowa wieża ciśnień w Szczecinku. Ma tutaj powstać obserwatorium astronomiczne.  
Fot. G. Piekarzewicz

Zestaw zdjęć komet z Archiwum Fotografii Komet. Źródło: sok.ptma.pl
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sprzęt, informacje o naświetlaniu). Na-
stępnie należy już tylko wybrać zdjęcie 
z dysku komputera i kliknąć „Wyślij zdję-
cie”. Jeśli operacja się powiedzie, powin-
no pojawić się potwierdzenie wysłania.

Adam Tużnik

„Vademecum miłośnika 
astronomii”ma 25 lat

Kwartalnik „Vademecum miłośnika 
astronomii” świętuje w tym roku swoje 25 
urodziny. Życzymy wszystkiego najlepsze-
go od nieco starszej, bo blisko 100-letniej 
„Uranii”!

 „Vademecum miłośnika astronomii” to 
czasopismo w formacie wielkości zeszytu, 
opisujące to, co widać na niebie oraz po-
ruszające tematy związane ze sprzętem 
optycznym i astronomicznym. W numerze 
1/2016 znajdziemy kalendarzyk astrono-
miczny na kwiecień, maj i czerwiec, komu-
nikat Towarzystwa Obserwatorów Słońca, 
opis gwiazdozbiorów Wolarza i Korony 
Północnej, a także informacje o obserwa-
cjach Marsa i o gwieździe zaćmieniowej 
HW Virginis.

Pierwszy numer tego czasopisma 
ukazał się w 1991 r. Zewnętrzna forma 
okładki nie zmieniła się od tamtej pory, 
ciągle jest to zdjęcie obiektu niebieskie-
go (oczywiście w każdym numerze inne) 
otoczone ramką w jednolitym kolorze, 
zmieniającym się z numeru na numer. 
Warto przypomnieć, że rok 1991 był bar-
dzo ciekawy z punktu widzenia czytelni-
ków czasopism astronomicznych. Poza 
tym, że pojawiło się „Vademecum miło-
śnika astronomii”, to zmiany zaszły także 
w „Postępach Astronomii”, które zyskały 
kolorową okładkę i zmieniły formułę z na-
ukowej na popularnonaukową. A w tym 
samym i następnym roku zmianom uległa 
również „Urania”. Po kilku latach „Urania” 
i „Postępy Astronomii” połączyły się, za-
chowując numerację „Uranii”.

(kc)

100 000 razy dookoła świata
16 maja 2016 r. Międzynarodowa 

Stacja Kosmiczna (ISS) okrążyła Ziemię 
po raz stutysięczny. Na stacji stale przeby-
wają astronauci, do tej pory odwiedziły ją 

222 osoby, wliczając w to obecnie pracu-
jącą w Kosmosie załogę. Jednego obiegu 
dokonuje w ciągu 90 min, na pokonanie 
100 000 orbit potrzebowała ponad 17 lat.

Z okazji tak okrągłego wyniku ame-
rykańska agencja kosmiczna NASA po-
dała kilka ciekawostek na temat stacji 
ISS. Pokonany przez stację dystans to 
4 254 046 970 km, a więc 10 razy dole-
ciałaby do Marsa i z powrotem albo prawie 
do Neptuna. W ciągu całej działalności sta-
cji kosmicznej przeprowadzono na jej po-
kładzie 1922 badania naukowe, których 
wyniki opisano w ponad 1200 publikacji. 
W szczególności przeprowadzono ekspe-
rymenty takie, jak VEGGIE — dotyczący 
wzrostu roślin w warunkach mikrograwi-
tacji czy badania Twin’s Study mające po-
móc w poznaniu wpływu mikrograwitacji 
na ludzkie ciało i w odpowiednim przepro-
wadzeniu przyszłego lotu załogowego na 
Marsa. W ramach pro-
jektu Twin’s Study na 
pokładzie stacji przez 
prawie rok przebywał 
amerykański astro-
nauta Scott Kelly, a na 
powierzchni Ziemi jego 
brat bliźniak.

(kc)

Model teleskopu 
E-ELT jako 
zestaw klocków 
LEGO?

Model telesko-
pu E-ELT jako zestaw 
klocków LEGO w skali 
1:150? Tak, to możliwe. 
Właśnie trwa głosowa-
nie. Jeśli model zbierze 
odpowiednią liczbę gło-

sów, trafi do oferty w sklepach jako zestaw 
klocków dla dzieci i młodzieży.

Ekstremalnie Wielki Teleskop Europej-
ski (E-ELT) będzie największym telesko-
pem optycznym na świecie. Jego zwiercia-
dło ma mieć ponad 39 m średnicy, a dla 
porównania największe obecnie istnie-
jące na świecie teleskopy optyczne mają 
po około 10 m średnicy. E-ELT jest aktu-
alnie w trakcie budowy przez Europejskie 
Obserwatorium Południowe (ESO).

Holenderski astronom Frans Snik po-
stanowił skonstruować swój własny model 
E-ELT z klocków LEGO. Zajęło mu to kilka 
miesięcy i kosztowało 600 euro na zakup 
odpowiedniej liczby klocków. Znalazł też 
naśladowców — strona internetowa firmy 
LEGO wymienia co najmniej sześć przy-
kładów modelu E-ELT zbudowanych w róż-
nych krajach. Model Snika ma skalę około 
1:150 w stosunku do rzeczywistego E-ELT.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) na orbicie okołoziemskiej. Źródło: STS-132 Crew, Expe-
dition 23 Crew, NASA

Model teleskopu E-ELT zbudowany z 5274 klocków LEGO. Ma skalę 
około 1:150 w stosunku do prawdziwego E-ELT, który aktualnie jest 
budowany przed Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO). 
Źródło: Frans Snik/ESO
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Firma produkująca klocki dla dzieci 
zastanawia się teraz nad wprowadze-
niem zestawu do budowy modelu E-ELT. 
Poddała pomysł pod głosowanie internau-
tów. Jeśli uzyska odpowiednią liczbę gło-
sów popierających, będzie można kupić 
w sklepach zestaw LEGO do budowy mo-
delu teleskopu E-ELT. Zachęcamy do gło-
sowania! Można także głosować na model 
innego z teleskopów ESO — teleskopu VLT. 
Strona do głosowania: https://ideas.lego.
com/projects/134715.

(kc)

ESO podpisało największy 
kontrakt w historii astronomii 
naziemnej

25 maja 2016 r. podpisano w Garching 
koło Monachium kontrakt na budowę ko-
puły i głównej struktury Ekstremalnie Wiel-
kiego Teleskopu Europejskiego (E-ELT). 
Wartość umowy wynosi 400 mln euro i jest 
to największy w historii kontrakt związany 
z budową teleskopu naziemnego. Zama-
wiającym jest Europejskie Obserwatorium 
Południowe (ESO), a głównym wykonawcą 
będzie konsorcjum firm włoskich o nazwie 
ACe Consortium, w tym m.in. firma Cimolai, 
która brała udział w budowie Stadionu Na-
rodowego w Warszawie.

Teleskop E-ELT będzie miał zwiercia-
dło główne o średnicy 39 m, co daje po-
wierzchnię zbierająca światło większą niż 
zsumowane razem powierzchnie luster 
wszystkich obecnie używanych naukowo 
teleskopów naziemnych z zakresu widzial-
nego i podczerwonego. E-ELT ma rozpo-
cząć obserwacje w 2024 r. Budowa kopuły 
zacznie się w 2017 r., a jak na razie udało 
się wyrównać wierzchołek góry Cerro Arma-
zones, na której powstanie ten gigantyczny 
teleskop oraz zbudować drogę dojazdową. 
Wcześniej ESO przyznało też kilka innych 
kontraktów na budowę pierwszych instru-
mentów dla teleskopu. Warto wspomnieć, 
że polscy naukowcy i inżynierowie wezmą 
udział w projektowaniu jednego ze spek-
trografów (HIRES), a później być może rów-
nież zbudują jego elementy.

ESO przygotowało m.in. wizualizacje, jak 
będzie wyglądać teleskop E-ELT i porówna-
nie jego rozmiarów z różnymi słynnymi bu-
dowlami. W przypadku Polski do porówna-
nia wybrano Kościół Marianki w Krakowie. 
Wizualizację prezentujemy obok.

(kc)

Zaobserwowano plamy 
na powierzchni gwiazdy innej  
niż Słońce

Międzynarodowa grupa badawcza 
zaobserwowała struktury na powierzch-

ni gwiazdy zeta Andromedae (ζ And, 34 
And), odległej o 181 lat świetlnych od 
Ziemi. Badaczom udało się zarejestrować 
obrazy techniką interferometrii w trakcie 
trwającego 18 dni cyklu obrotu gwiazdy 
dookoła swojej osi. Na powierzchni do-
strzeżono ciemniejsze plamy, zapewne 
odpowiedniki dobrze znanych plam sło-
necznych, tylko dużo większe. W przypad-
ku zeta Andromedae zachowanie się plam 
jest jednak inne niż na Słońcu. Według 
hipotezy naukowców obserwujemy sytu-
ację, jaka mogła występować, gdy Słońce 
było bardzo młode. Uzyskane obrazy po-
kazują plamy w obszarach biegunowych, 
a to oznacza, że ich występowanie nie jest 
ograniczone jedynie do pasa wokół równi-
ka, jak to obserwuje się na Słońcu. Bada-
cze wskazują, że trzeba będzie poprawić 
teorie opisujące wpływ pola magnetyczne-
go na zachowanie gwiazd i ich ewolucję.

Co ciekawe, gwiazdę zeta Andromedae 
można na niebie dostrzec nawet gołym 
okiem, w konstelacji Andromedy. Suge-
rujemy jednak do tego celu użyć lornetki 
lub teleskopu. Jest to gwiazda zmienna, 

układ podwójny. Ma jasność około 4 mag 
w paśmie V.

(kc)

Misja Kepler odkryła  
ponad 1200 nowych planet 
pozasłonecznych

NASA ogłosiła w maju, iż w ramach 
misji Kepler udało się potwierdzić 1284 
nowe planety pozasłoneczne. To najwięk-
sza grupa odkrytych egzoplanet ogłoszo-
na jak dotąd za jednym razem. Oznacza 
to wzrost liczby potwierdzonych planet 
pozasłonecznych do ponad 3200.

Naukowcy przeprowadzili analizy kan-
dydatek na planety z katalogu z lipca 2015 
r. opracowanego na podstawie danych 
z pracującego w Kosmosie teleskopu Ke-
plera. Spośród 4302 potencjalnych planet, 
w przypadku 1284 obiektów prawdopodo-
bieństwo, że rzeczywiście mamy do czy-
nienia z planetą, jest większe niż 99%. 
Kolejne 1327 kandydatek to prawdopo-
dobnie też planety, ale poziom pewności 
nie przekracza 99%, zatem w ich przypad-

Mapa plam na powierzchni gwiazdy zeta Andromedae. Źródło: Rachael Roettenbacher i John 
Monnier (University of Michigan)

Porównanie rozmiarów teleskopu E-ELT oraz Kościoła Mariackiego w Krakowie. Źródło: ESO
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W skrócie

ku wymagane są dalsze badania. Z kolei 
za 707 innych przypadków odpowiedzialne 
są prawdopodobnie inne zjawiska astro-
nomiczne, a nie planety. W najnowszych 
analizach potwierdzono dodatkowo 984 
kandydatki na planety wcześniej zweryfiko-
wane innymi technikami.

Spośród nowych egzoplanet około 
500 to planety skaliste, typu ziemskiego. 
Wniosek ten oparty jest na rozmiarach 
planet. Dziewięć z nich krąży wokół swoich 
gwiazd w ekosferze, czyli strefie, w której 
na powierzchni planety może występować 
woda w stanie ciekłym. Zwiększa to liczbę 
znanych planet o tej własności do 21.

Sumaryczne statystyki planet poza-
słonecznych przedstawiają się aktualnie 
następująco. Spośród ponad 5000 kan-
dydatek na planety znalezionych różnymi 
metodami ponad 3200 zostało potwier-
dzonych, z czego 2325 to planety odkryte 
przez misję Kepler.

Teleskop Keplera mierzy jasność 
gwiazd, poszukując niewielkich osłabień 
blasku spowodowanych tranzytami pla-
net, czyli przejściami planet na linii widze-
nia pomiędzy nami a gwiazdą. To sytuacja 
podobna do zjawiska, które mogliśmy ob-
serwować z Polski 9 maja 2016 r., kiedy 
planeta Merkury przeszła na tle tarczy 
Słońca. W przypadku odległych gwiazd 
nie dostrzeżemy samej planety, ale może-
my o niej wnioskować pośrednio poprzez 
efekt, jaki wywołuje na światło gwiazdy.

Teleskop Keplera monitorował 150 
tys. gwiazd w wybranym fragmencie nie-
ba przez cztery lata. W roku 2018 amery-
kańska agencja kosmiczna NASA szykuje 
kolejną misję, która będzie stosować tę 
samą technikę obserwacji. Transiting Exo-
planet Survey Satellite ma monitorować 
200 tys. pobliskich gwiazd w poszukiwa-
niu planet, szczególnie takich o wielkości 
Ziemi lub nieco większych.

(kc)

Opublikowano nowy katalog 
z paralaksami 112 tysięcy 
gwiazd

Astronomowie potrafią wyznaczyć 
odległość do gwiazdy, jeśli zmierzą tzw. 
paralaksę, czyli kąt, o jaki zmieniła się 
pozorna pozycja gwiazdy na niebie przy 
obserwacjach prowadzonych z różnych 
punktów. Obserwatorium Morskie Sta-
nów Zjednoczonych (USNO) opublikowa-
ło nowy katalog z paralaksami 112 tys. 
gwiazd. Nosi on nazwę URAT Parallax 
Catalog. Powstał na podstawie obser-
wacji wykonywanych teleskopem USNO 
Robotic Astrometric Telescope (URAT) 
w Naval Observatory Flagstaff Station 
(NOFS) w Arizonie. Obserwacje prowa-

dzono przez trzy lata, od kwietnia 2012 r. 
do czerwca 2015 r.

Obserwowano łącznie 200 mln gwiazd, 
przy czym zdecydowana większość z nich 
jest zbyt daleko, aby dać wiarygodne po-
miary paralaksy. Ostatecznie paralaksy 
udało się wyznaczyć dla prawie 112 tys. 
gwiazd, w tym 58 tys. takich, dla których 
były już znane paralaksy oraz 53,5 tys., 
dla których to pierwsze wyznaczenia tego 
parametru. Charlie Finch oraz Norbert 
Zacharias z USNO wyznaczyli paralaksy 
ze średnim błędem 4 milisekund łuku.

Jak podkreśla amerykańskie obserwa-
torium, jest to największy katalog para-
laks gwiazd od czasów publikacji katalogu 
z misji satelity Hipparcos w 1997 r., który 
dotyczył prawie 120 tys. gwiazd. Na doda-
tek użyty teleskop ma zasięg 17 mag, czyli 
większy niż Hipparcosa.

Niedługo możemy się spodziewać 
kolejnej porcji wyznaczeń odległości 
do gwiazd. Podobne obserwacje są wyko-

nywane w ramach projektu PanSTARRS, 
który dysponuje większym teleskopem niż 
USNO. Astronomowie z niecierpliwością 
czekają także na dane z satelity Gaia, któ-
ry ma zmierzyć miliard gwiazd. Przypusz-
czalnie pierwsze wyniki tych pomiarów 
będą około 2018 r.

(kc)

Prawne kwestie górnictwa  
w Kosmosie

Czy KGHM lub inne polskie firmy będą 
kiedyś posiadały kopalnie w Kosmosie? 
Serwis „Prawo i Kosmos” zwrócił uwagę 
na problem prawny związany z wydoby-
ciem surowców ze złóż pozaziemskich. 
Czyją własnością jest kopalina wydobyta 
z takiego złoża? Na razie nikt nie prowa-
dzi prac wydobywczych na planetoidach 
czy na Księżycu, ale nie można tego wy-
kluczyć w perspektywie kolejnej dekady.

Aby firmy mogły przygotować się do ko-
smicznych inwestycji, potrzebne są m.in. 

Artystyczna wizja wybranych planet pozasłonecznych odkrytych w ramach misji Kepler. Źródło: 
NASA/W. Stenzel

Ekran z internetowego narzędzia Vesta Trek udostępnionego przez NASA. Oznaczono różne ob-
szary geologiczne na trójwymiarowym modelu planetoidy Westa. Źródło: NASA
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odpowiednie rozwiązania prawne regulu-
jące sytuację zarówno na szczeblu mię-
dzynarodowym, jak i krajowym. W Polsce 
brak ustawodawstwa w tym zakresie. 
Na pewno problem wymaga szerszego 
spojrzenia z perspektywy traktatów mię-
dzynarodowych, ale mimo tego niektóre 
kraje zaczęły wprowadzać własne przepi-
sy w tej dziedzinie.

„Stany Zjednoczone ustanowiły pod 
koniec 2015 r. ’precedens ustawodawczy’ 
w zakresie tzw. kosmicznego górnictwa. 
Przyjęły akt prawny, na którym wzoro-
waliśmy się w trakcie prac nad naszym 
projektem ustawy. W Europie również 
podjęto kroki legislacyjne w tym kierunku. 
Mowa o Luksemburgu. Trwa spór, czy ta-
kie przepisy są zgodne m.in. z art. II tzw. 
Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej. Trudno 
jednoznacznie wskazać, jak się on zakoń-
czy. W tym kontekście warto przynajmniej 
rozpocząć w Polsce dyskusję nad prawny-
mi kwestiami, dotyczącymi „kosmicznego 
górnictwa” — tłumaczy mgr Mariusz Kło-
da, doktorant prawa na Wydziale Prawa 
i Administracji UMK w Toruniu.

Serwis Prawo i Kosmos przygotował 
propozycję projektu polskiej ustawy, aby 
zapoczątkować w naszym kraju szerszą 
dyskusję nad tym problemem, która być 
może doprowadzi do przyjęcia odpowied-
nich przepisów przez parlament.

We wstępie do propozycji czytamy: 
Świat (np. USA, zob. H.R.2262-U.S. Com-
mercial Space Launch Competitiveness 
Act, title IV — Space Resource Exploration 
and Utilization Act of 2015) pracuje nad 
odpowiednimi regulacjami prawnymi, któ-
re miałyby umożliwić komercyjne wydo-
bywanie szeroko rozumianych surowców 
ze złóż pozaziemskich. Z uwagi na fakt, 
iż polski ustawodawca wydaje się nie do-
strzegać tego zjawiska, przygotowaliśmy 
własny projekt ustawy. Dotyczy on kwestii 
nabycia własności kopaliny, wydobytej 
z pozaziemskiego złoża kopaliny. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że jest to tylko część 
problematyki związanej z tzw. kosmicz-
nym górnictwem. Niemniej (wg nas), ma 
ona znaczenie kluczowe dla całego zjawi-
ska. Poniższy projekt ma przede wszyst-
kim prowokować do dyskusji.

(kc)

Dwudziesta planeta odkryta 
przez astronomów z Torunia

Międzynarodowy zespół astronomów, 
którym kieruje prof. Andrzej Niedziel-
ski z Centrum Astronomii UMK, ogłosił 
w kwietniu odkrycie swojej dwudziestej 
planety pozasłonecznej. Planeta należy 
do kategorii gorących jowiszów i okrąża 
czerwonego olbrzyma. Astronomowie 
z Torunia specjalizują się właśnie w po-

szukiwaniach tego rodzaju planet, czyli 
badają, co może czekać Układ Słoneczny 
za kilka miliardów lat, gdy Słońce wejdzie 
w fazę czerwonego olbrzyma i zwiększy 
swoje rozmiary, sięgając być może nawet 
orbity Ziemi.

Planeta okrąża gwiazdę TYC 3667- 
-1280-1 odległą od nas o 1600 lat świetl-
nych. Gwiazda ma średnicę 6 razy więk-
szą niż rozmiary Slońca i jest 30 razy 
jaśniejsza. Można ją zobaczyć na niebie 
w gwiazdozbiorze Kasjopei.

Sama planeta uzyskała oznaczenie 
TYC 3667-1280-1 b, zgodnie ze stoso-
wanymi regułami, według których plane-
ty oznacza się kolejnymi małymi literami 
alfabetu, poczynając od b, dopisując taką 
literę do oznaczenia gwiazdy. Obiekt ma 
masę 5 razy większą niż Jowisz. Krąży bar-

dzo blisko swojej gwiazdy, jeden „rok” na 
tej planecie trwa tylko 26,5 dnia. Gdyby 
planetę umieścić w Układzie Słonecznym, 
to jej orbita wypadłaby dwa razy bliżej 
Słońca niż orbita Merkurego.

Zespół prof. Niedzielskiego odkrywa 
planety, wykonując obserwacje spektro-
skopowe za pomocą 9,2-m teleskopu 
Hobby-Eberly w Teksasie (nazwa skró-
cona: HET) w Stanach Zjednoczonych, 
a w przypadku najnowszych pięciu od-
kryć były prowadzone także obserwacje 
za pomocą 3,6-m teleskopu Galileusza, 
na którym jest zamontowany spektrograf 
HARPS-N — jeden z najdokładniejszych 
spektrografów na świecie, mogący osią-
gać dokładność w pomiarach prędkości 
radialnych lepszą niż 1 m/s.

(kc)

Zestawienie dwudziestu planet pozasłonecznych odkrytych przez zespół prof. Andrzeja Nie-
dzielskiego z Centrum Astronomii UMK. Na osi poziomej pokazano odległość planet od swoich 
gwiazd (w jednostkach astronomicznych, bez zachowania skali). Z kolei wielkość symboli wska-
zuje na masy planet. Źródło: UMK
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Ewolucja nierozumiana
Rozmawiałam ostatnio ze 

znajomym na ogólnie po-
jęty temat astronomii 
i wygłosił on następujące 

twierdzenie: „Wiesz, ja tam nie wie-
rzę w tę „teorię Kopernika”. Wszy-
scy mówią, że to Ziemia krąży wo-
kół Słońca, ale przecież codziennie 
widać, jak to Słońce zatacza łuk na 
niebie, więc jakby spojrzeć też z dru-
giej półkuli, to wyjdzie pełne koło.” 
Żartuję, nie powiedział tak.  
Powiedział: „Wiesz, ja tam nie wierzę 
w tę „teorię ewolucji”. Wszyscy mó-
wią, że człowiek pochodzi od małpy, 
ale przecież małpy ciągle żyją i jakoś 
nie zmieniają się w ludzi.”

Nie udało mi się wyprowadzić go 
z błędu. Mam jednak nadzieję, że Pań-
stwa przekonam…

Zacznijmy od tego, czym ewolucja 
jest. Właściwie, żeby streścić główne 
założenie, wystarczyłoby przytoczyć 
pełny tytuł najważniejszego z dzieł 
Darwina: „O powstawaniu gatun-
ków drogą doboru naturalnego, czyli 
o utrzymywaniu się doskonalszych ras 
w walce o byt” (ang. On the Origin of 
Species by Means of Natural Selection, 
or the Preservation of Favoured Races 
in the Struggle for Life). Zaznaczmy 
istotny fakt: w czasach Darwina do-
minujący pogląd był taki, że wszyst-
kie istniejące gatunki powstały przy 
stworzeniu świata przez Boga i tylko 
w taki sposób gatunki mogą powsta-
wać. Darwin jako przyrodnik oraz 
hodowca zauważył, że w warunkach 
domowych, poprzez dobór sztuczny, 
można relatywnie szybko uzyskiwać 
nowe odmiany i rasy. Dzięki swojej 
pięcioletniej podróży, w trakcie której 
dotarł do wybrzeży Ameryki Południo-
wej, Afryki i Australii, zrozumiał, że 
taki sam proces zachodzi w naturze, 
jednak musi on być znacznie bardziej 
rozciągnięty w czasie. Przede wszyst-
kim założył jednak, że proces ten może 
nie ograniczać się do powstawania no-
wych ras, ale w szerszej perspektywie 
nagromadzenie dziedzicznych zmian 
może prowadzić do tworzenia nowych 
gatunków (gatunkiem określamy zbiór 
osobników mogących krzyżować się, 

dając płodne potomstwo). Jako głów-
ne mechanizmy napędzające zjawisko 
znane dziś jako specjacja wymienił do-
bór naturalny oraz walkę o byt. Dobo-
rem naturalnym nazwał zasadę utrzy-
mywania się korzystnych dla osobnika 
zmian oraz odrzucania szkodliwych1. 
Na przykład: jeśli w danych warun-
kach łatwiej przeżyć osobnikom o dłu-
giej sierści, będą się one rozmnażać 
i ich potomstwo również będzie miało 
długą sierść, a osobniki o krótkiej sier-
ści nie będą się rozmnażać i w końcu 
może ich zupełnie zabraknąć. Zasada ta 
dotyczy więc w głównej mierze zagad-
nień związanych ze zmiennością i jej 
dziedziczeniem, czym obecnie zajmuje 
się genetyka. Drugi z mechanizmów 
napędzających ewolucję Darwin na-
zwał walką o byt. Pomimo filozoficzne-
go brzmienia, dotyczy ona powszednie-
go zjawiska związanego z możliwością 
zaspokajania przez organizmy swoich 
podstawowych potrzeb i rozmnażania 
się w tempie nie mniejszym niż organi-
zmy konkurujące z nimi o zasoby poży-
wienia, miejsce czy dostęp do światła. 
Opisując życie jako zjawisko całościo-
we, dotyczące nie osobnika, ale wielu 
osobników pochodzących z różnych 
królestw Darwin wykazał się nowator-
skim podejściem i stworzył fundamenty 
dziedziny dzisiaj znanej jako ekologia 
(ekologia zajmuje się interakcjami po-
między organizmami oraz organizmami 
a środowiskiem).

Ewolucja nie jest więc teorią po-
wstania życia na Ziemi, tylko teorią 
powstawania gatunków! Dlatego nie 
jest sprzeczna ani z poglądami kreacjo-
nistycznymi (sam Darwin postulował 
powstawanie gatunków od niewielu 
stworzonych form), ani z hipotezą pan-
spermii.

Kiedy po raz pierwszy sięgnęłam 
po „O powstawaniu gatunków”, zasko-
czyły mnie podobieństwa pomiędzy 
nim a „O obrotach sfer niebieskich”. 
Po pierwsze, odejście od „jedynej 
słusznej” drogi indukcji na rzecz me-
todologii hipotetyczno-dedukcyjnej. 

 1 Darwin Karol, O powstawaniu gatunków, 
Wyd. 2, Warszawa, WUW, 2015, ISBN 978-83-
235-1192-2.

Innymi słowy: próba stworzenia uni-
wersalnej teorii na podstawie wielu 
przesłanek (takiej, która wszystkie te 
przesłanki będzie wyjaśniać!) zamiast 
zastanawiania się, jakie są możliwe 
przyczyny tego, że gatunki istnieją, 
a Ziemia i Słońce wciąż zmieniają po-
łożenie względem siebie. Po drugie, 
obie teorie pomimo upływu lat nie zo-
stały obalone i w swoich kluczowych 
punktach pozostają takie same. Zosta-
ły jednak znacznie poszerzone o póź-
niejsze szczegółowe odkrycia i wciąż 
możemy się spodziewać ich dalszych 
modyfikacji. W końcu po trzecie, po-
mimo że teorie obu uczonych wyzna-
czyły niesamowity zwrot w swoich 
dziedzinach i zapoczątkowały nową 
erę myślenia, mając decydujący wpływ 
na ich dalszy rozwój, znajomość ich 
naukowych podstaw dla większości lu-
dzi nie ma i nigdy nie będzie mieć żad-
nego znaczenia praktycznego. I tutaj 
pojawia się fenomen. „Teoria” w po-
tocznym znaczeniu tego słowa jakoś 
nie pasuje nam do teorii Kopernika. 
Ale do teorii Darwina — dziwnym tra-
fem — owszem. Dlaczego? Nie mam 
pojęcia, wszak w obu wypadkach są 
to teorie naukowe, właściwie para-
dygmatyczne i ich słuszność nie jest 
kwestią wiary. Zdaję sobie sprawę, że 
zawsze znajdzie się przynajmniej jed-
na osoba, która za wszelką cenę będzie 
próbowała dowieść, że obowiązujące 
teorie są błędne. To dobrze, bo o ile 
znajdzie na poparcie swojej hipotezy 
dowody, których prawdziwości nie 
będzie można zaprzeczyć, to stanie 
się kolejnym Kopernikiem lub Darwi-
nem. Zwróćmy jednak uwagę, w jaki 
sposób ci naukowcy działali: zbierali 
przesłanki, weryfikowali je i każdy 
swój wniosek konsultowali z współ-
czesnymi im specjalistami (Darwin 
wymieniał nawet ich nazwiska, a tak-
że publikował fragmenty listów). 
W związku z tekstem zamieszczo-
nym we wstępniaku „Uranii” 2/2016 
chciałabym przyjrzeć się kilku anty-
ewolucyjnym argumentom prof. Gier-
tycha. Oprę się tutaj na dostępnej 
w internecie krótkiej książeczce 
„O ewolucji w szkołach europej- 

De revolutionibus specierum
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skich”2 streszczającej główne postulaty. 
1. Ewolucja nie osiągnęła jeszcze sta-
nu, w którym wszyscy przyznawaliby, 
że jakiś określony wynik mógłby ją dys-
kwalifikować. Kryterium falsyfikowal-
ności rzeczywiście jest wyznacznikiem 
tego, czy hipotezę będziemy mogli 
nazwać teorią naukową. W przypad-
ku teorii ewolucji mamy wiele przy-
kładów hipotetycznych odkryć, które 
mogłyby ją obalić. Niektóre zapropo-
nował już sam Darwin, jak na przykład 
ten w rozdziale VI: Dobór naturalny 
nie może wytworzyć u żadnego gatunku 
jakiejkolwiek modyfikacji, która byłaby 
korzystna wyłącznie dla innego gatun-
ku […] Gdyby można było dowieść, że 
jakiś szczegół budowy jednego gatunku 
powstał wyłącznie dla korzyści drugie-
go gatunku, obaliłoby to moją teorię, 
ponieważ szczegół taki nie mógłby po-
wstać drogą doboru naturalnego.

2. Zasoby genetyczne naszej planety 
maleją. Profesor uznaje, że ewolucja 
postuluje wzbogacanie zasobów gene-
tycznych planety, sam z kolei skłania 
się ku procesowi odwrotnemu, który 
nazwał dewolucją. Nie jestem w stanie 
zgodzić się z żadnym z tych twierdzeń. 
W naturze panuje homeostaza, czyli 
równowaga. Niektóre geny są elimi-
nowane, inne rozgałęziają się z czasem 
w całe rodziny, a kodowane przez nie 
białka zyskują i/lub tracą pewne swo-
 2 Giertych Maciej, O ewolucji w szkołach eu-
ropejskich [online], 2007 [dostęp: 22.04.2016]. 
Dostępny w  Internecie: http://giertych.pl/pliki/
evolution.pdf

je funkcje, przez co możemy mówić 
o nowych genach. Owszem, na pozio-
mie populacji może występować zjawi-
sko tzw. erozji genetycznej. Ilościowo 
zasoby genetyczne planety pozostają 
jednak względnie stałe. Czy gdyby ga-
tunki się nie pojawiały, a jedynie wy-
mierały, moglibyśmy w dzisiejszych 
czasach wciąż cieszyć się tak ogromną 
bioróżnorodnością? 

3. Bez izolacji nie ma ras. To praw-
da, ale należy pamiętać, że istnieją też 
inne rodzaje izolacji niż izolacja prze-
strzenna. Na przykład żyjące w Polsce 
trzy gatunki świetlików być może 
mogłyby się ze sobą krzyżować, gdyby 
nie to, że… wysyłają różne sygnały 
świetlne, co izoluje je w momencie 
wyboru partnerów. Zjawisko izolacji 
przez różnice w zachowaniach nazwano 
izolacją etologiczną, a rodzajów takich 
zjawisk jest o wiele więcej. Powstawanie 
gatunków z populacji nie rozdzielonej 
geograficznie to specjacja sympatryczna.

4. Nigdzie nie znajdujemy organów 
czy funkcji w procesie doskonalenia. 
Funkcją w procesie doskonalenia, któ-
rą wyraźnie obserwujemy w obecnych 
czasach, jest zdolność trawienia lak-
tozy. Pierwotnie gen kodujący białko 
enzymatyczne laktazę, która katalizuje 
reakcję hydrolizy laktozy był aktywny 
jedynie przez pierwsze lata życia. Oko-
ło 8000 lat temu wśród ludzi zaczęła 
pojawiać się cecha tolerancji laktozy 
przez całe życie (LP, z ang. lactase 
persistence) będąca wynikiem mutacji 

genu kodującego laktazę. Dzisiaj wi-
dzimy, że cechę LP posiadają nie tylko 
ludzie z „pierwotną” mutacją, ale rów-
nież z co najmniej pięcioma innymi, co 
oznacza, że funkcję tolerancji laktozy 
ludzie uzyskiwali na kilka różnych, nie-
zależnych od siebie sposobów. A wciąż 
populacje są bardzo zróżnicowane pod 
względem jej posiadania.

5. Pozytywne mutacje to bardziej 
postulat niż obserwacja. Mutacje opi-
sane wyżej zapewniły naszemu gatun-
kowi dodatkowe źródło białka i wapnia 
w diecie, z całą pewnością można by 
je więc uznać za pozytywne. Kolejnym 
przykładem są nieustanne mutacje wi-
rusa grypy, coraz lepiej przystosowują-
ce go do atakowania ludzkich komórek. 
Czy to nie pozytywne mutacje, patrząc 
z perspektywy wirusa? 

W XVI w. Mikołaj Kopernik do-
wiódł, że nie wszystko kręci się wokół 
Ziemi, a sama Ziemia podlega takim 
samym prawom jak inne planety. Do 
dziś istnieje Towarzystwo Płaskiej Zie-
mi nie uznające tej teorii. W XIX w. 
Darwin dowiódł, że nie wszystko kręci 
się wokół człowieka, a sam człowiek 
podlega takim samym prawom jak inne 
gatunki. Nie łudzę się, że wszyscy to 
zaakceptują, jednak szczerze zachęcam 
do rzetelnego badania tematów, któ-
re nas interesują, zanim wypracujemy 
sobie na ich temat opinię. Od braku 
wiedzy na temat ewolucji nikt jeszcze 
na szczęście nie umarł.

Julia Rachowka
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Casting  
na postdoczkę,

czyli baba z brodą

Jeden z bardziej znanych obrazów Marcela Ducham-
pa, zatytułowany „L.H.O.O.Q”, przedstawia Monę Lisę 
Leonarda da Vinci z domalowanym wąsikiem. Obraz 
ten, w humorystyczny i ironiczny sposób traktujący 

dziedzictwo renesansowej sztuki, stał się kiedyś ikoną ruchu 
dadaistów.

W 2014 r. w konkursie piosenki Eurowizji zwyciężyła re-
prezentująca Austrię wykonawczyni o pseudonimie Conchita 
Wurst, która brawurowo wykonany utwór pt. „Rise like a Pho-
enix” przyprawiła równie brawurowym wizerunkiem scenicz-
nym. Conchita, dawniej zwana Thomasem, występuje w wie-
czorowych kreacjach, jakie najczęściej zakładane są przez 
uczestniczki tego konkursu, jednak do sukni, długich gęstych 
loków i brokatowego makijażu nosi też brodę i wąsy.

Trudno nie zauważyć osoby, która się tak wyróżnia z tła 
— niezależnie od tego, czy akceptujemy odmienność i ła-
manie stereotypów, czy też nie, osoba taka po prostu zwra-
ca na siebie ogólną uwagę. W innym wypadku piosenka, 
piękna, lecz podobna do wielu innych, mogłaby przejść bez 
większego echa, a z kolei obraz Duchampa byłby kolejną re-
produkcją klasycznego dzieła, jedną z tych, jakie są sprzeda-
wane w kioskach muzeów na całym świecie. 

Na zjazdach naukowych prezentujący swoje utwory ucze-
ni przede wszystkim chcą być zauważeni. Dawno już wykła-
dy konferencyjne przestały służyć temu, aby dyskutować 
podstawową wiedzę, słuchać, rozumieć, nauczać, rozwią-
zywać akademickie problemy. Na to jest miejsce (może?…) 
na seminariach zakładowych, częściej już tylko w zaciszach 
pracowni lub w korespondencji mailowej. Jednak po to, aby 
podjąć z kimś merytoryczną dyskusję, trzeba najpierw wie-
dzieć, że taka osoba istnieje i czym się zajmuje. A z kolei po 
to, aby w natłoku obowiązków znaleźć czas na przeczytanie 
cudzej pracy, trzeba albo być niepoprawnym idealistą poszu-
kującym prawdy o świecie, albo zwyczajnie mieć w tym jakiś 
interes.

Idealistami są zazwyczaj ludzie młodzi. To oni tworzą 
słuchającą z otwartymi oczami i głowami, lecz milczącą, pu-
bliczność na sali. 

Po doktoracie przychodzi pierwszy moment zderzenia 
się z brutalną prozą życia, czyli potrzebą znalezienia zatrud-
nienia. I tak rodzi się targowisko próżności, czyli casting na 
postdoka. Kto przedstawi bardziej atrakcyjnie swoje wyniki, 
obrazki, filmy, potwierdzając jednocześnie każdym zdaniem 
i miną, że jest osobą pracowitą i zaangażowaną, a przy-
szłemu pracodawcy przyniesie same korzyści, ten zwiększa 

swoje szanse. W świecie nauki liczą się również referencje, 
więc promotorzy dwoją się i troją, aby pokazać osiągnięcia 
swoich wychowanków. Umieszczenie jak największej liczby 
studentów w jak najlepszych instytucjach naukowych i „zała-
twienie” im dalszej kariery niewątpliwie podnosi prestiż pro-
fesora. Ukoronowaniem starań jednych i drugich jest zdoby-
cie przez postdoka stałej pozycji i rozpoczęcie samodzielnej 
działalności.

Samodzielni pracownicy naukowi walczą głównie o gran-
ty. I tu już walka jest bezpardonowa. Ilość wystąpień, zapro-
szonych wykładów, cytowań oraz ogólna „widzialność” w śro-
dowisku, jest równie ważna, a nieraz ważniejsza niż ilość, 
a także jakość prac naukowych.  Baby szybko z tej walki 
odpadają. No, chyba że mogą się przydać do grantów jako 
ich wykonawcy, realizujący pomysły szefa. Tu jednak kon-
kurencję stanowią młodsze panie, doktorantki, stażystki na 
czasowych płatnych z grantu kontraktach.

Bez grantów, bez pieniędzy, nie moglibyśmy niestety 
robić tego, co robimy. Nie warto więc pewnie obrażać się 
na rzeczywistość. Lepiej działać zgodnie z regułami gry, bo 
inaczej z niej całkiem odpadniemy.

Co jednak zrobić, skoro te właśnie reguły zostały utwo-
rzone w czasach, kiedy w gronie chętnych do prowadzenia 
naukowej działalności nie było jeszcze bab? Ani takich bez 
brody, ani, tym bardziej z…?

Pierwszą strategią jest przedłużanie młodości. Mło-
dziutka Calineczka zawsze z wdziękiem może powiedzieć, 
że do prowadzonych badań motywuje ją wyłącznie cieka-
wość poznawcza, zyskując pewną uwagę, powodowaną przy 
tym nieraz cichą nostalgią tych, którym już taka ciekawość 
minęła. Strategia to jednak trochę krótkowzroczna. Jeśli bo-
wiem ciekawość Calineczki zaprowadzi ją niechcący na zbyt 
żyzne tereny, zawsze można jej powiedzieć, aby wracała do 
kwiatków na łące, a zbiór plonów zostawiła jednak gospodar-
niejszym od niej gryzoniom.

Druga strategia, trochę dalej idąca od pierwszej, to ekspo-
nowanie swojej siły witalnej. Nie bez powodu na Eurowizyjny 
występ reprezentantek kraju nad Wisłą zostały wybrane hoże 
blondyny * — mamy to w swoich genach, a oglądalność była 

 * Wiolonczelistką w żeńskim kwartecie smyczkowym towarzy-
szącym Szpakowi, była Ewa Leszczyńska, studentka Akademii 
Muzycznej w Poznaniu i córka jednego z najbardziej zasłużonych 
pracowników warsztatów w obserwatorium astronomicznym UMK 
w Piwnicach. Astronomiczne geny są wszędzie! (Red.)
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Trzy strategie egzystencji bab w nauce na przykładzie autorki i jej cór-
ki: 1. Calineczka (ta mniejsza); 2. Hoże Blondyny (obydwie), 3. Kapral 
(w stroju samuraja) 

nawet całkiem, całkiem… Strategia ta grozi jednak niestety 
zaszufladkowaniem w naukowym środowisku międzynaro-
dowym, gdzie co prawda geny są rozmaite, ale bycie blon-
dynką niestety na ogół nie pomaga w zdobywaniu mikrofonu 
i zabieraniu głosu w dyskusji.

Trzecia strategia, długofalowa, to przebranie się za ka-
prala. Co prawda bez wąsików, ale z donośnym głosem 
i wolą walki podobną do męskiej można porwać za sobą 
spory tłumek. Tłumek jest gotów służyć swej dowódczyni, 
zwłaszcza jeśli zapewni ona środki na duże przedsięwzięcia, 
na przykład takie jak nowa misja kosmiczna, biorąc na swoje 
barki negocjacje z politykami. W pewnym momencie jednak, 
gdy sytuacja jest już ustabilizowana w taki czy inny sposób, 
a dowódca niepotrzebny lub można go zastąpić kimś innym, 
następuje bezpardonowy odstrzał, a kapral sam sobie winny, 
bo mógł przewidzieć konsekwencje.

Reguły, jakie są, każdy widzi. Próbować je zmienić od za-
raz, to donkiszoteria. Nie zdziwmy się zatem, że dopóki ta 
bańka nie pęknie, to pojawiać się w niej będą kolejne, co-
raz bardziej śmiałe strategie przetrwania w męskim świecie. 
Może aby zdobyć europejski grant, w konkursie prowadzo-
nym na wzór Eurowizji, weźmie w końcu udział jakaś baba 
z brodą. Pomyśli, że tylko taki entourage pozwoli jej zaistnieć 
i załapać się na kawałek tortu. 

Tylko że żyjemy przecież w postmodernizmie i to wszyst-
ko już było… Na przykład, bohater tak zwanej „afery koszu-
lowej”, dr Matt Taylor, brodaty 40-letni naukowiec z ESA, 
w niezwykle skuteczny sposób nagłośnił kiedyś sukces misji 
kosmicznej Rosetta, ubierając się na konferencję prasową 
w strój wymalowany wizerunkami roznegliżowanych pań. 
Z kolei Polskę w tym roku reprezentował śpiewający falsetem 
długowłosy wokalista (po naszemu jednak skromny, bo bez 
brokatowej sukni).

A Conchita Wurst i tak naprawdę nazywa się Thomas. 
Agnieszka Janiuk

Szare jest jądro komety 67P/.Czuriumow-Gierasimienko, ale koszule mogą być kolorowe! Nie wszyscy zrozumieli propagandowy chwyt i społeczny 
podtekst stroju dra Matta Taylora podczas wystąpienia o sukcesie misji Rosetta

Circulos tuos
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Zawiłości współczesnej meteorytyki
Historia meteorytyki w Polsce sięga początków XIX w. 

a to za sprawą Dzienników Wileńskich, które będąc 
jedynym w owych czasach biuletynem naukowym 

w języku polskim publikowały także informacje o spadkach 
aerolitów na ziemiach polskich i poza nimi. Kolejne historycz-
ne duże spadki takie jak Białystok (1827) oraz Suberbolid 
Pułtuski (1868) nie pozwoliły porzucić tego, jakże intere-
sującego w owych czasach i współcześnie tematu. W roku 
1894 Ernest Chladni wydał przełomową rozprawę o upada-
niu kamieni z Kosmosu. Z kolei już w 1825 r. Feliks Drze-
wiński zaprezentował pracę „o kamieniach meteorytycznych 
i przyczynach mogących je tworzyć”, niestety mijającą się 
z rzeczywistością. W latach współczesnych żywe zaintere-
sowanie tematem jest kontynuowane, ale wydaje się, że bar-
dziej amatorsko niż naukowo. Meteorytami zajmuje się u nas 
bardzo duże grono pasjonatów, natomiast ludzi związanych 
z meteorytami zawodowo jest jak na lekarstwo. Powodów 
jest wiele, ale najważniejszy chyba ten, że dla większości 
naukowców meteoryty to materia dostępna tylko w ograni-
czonych ilościach, stosunkowo droga i z definicji „obca”. Tak 
w istocie jest i z tego samego powodu meteoryty są traktowa-
ne zarówno przez naukowców, a także amatorów, jak cenne 
skarby. A skarbów poszukiwali Indiana Jones, Allan Quater-
main czy książkowy Bilbo Baggins, bohaterowie z naszych 
lat młodości i stąd chyba fenomen sporego grona poszukiwa-
czy meteorytów w naszym kraju. Na szczęście nasze prawo 
nie zakazuje zbierania meteorytów, inaczej niż archeologicz-
nych zabytków, których poszukiwanie z wykrywaczem meta-
lu może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych 
(stan na czerwiec 2016), nie tylko zresztą w Polsce. 

Największym obserwowanym spadkiem w historii no-
wożytnej do lutego 2013 r., kiedy poleciał Superbo-
lid Czelabiński, był wspomniany meteoryt Pułtusk. 

W Czelabińsku bolid zrzucił na ziemię ogromną ilość me-
teorytów i duża ich część wciąż leży na polach w okolicach 
miejscowości Pervomaisky (URANIA, 4/2013, s. 22–27). 
Podobnie jest z meteorytem pułtuskim, który jest klasycz-
nym przykładem „deszczu meteorytowego”. Fragmenty tego 
meteoroidu spadły co najmniej w obszarze od wsi Obryte 
po Św. Rozalię (a nawet Rzewnie), formując pole rozrzutu 
przedzielone Narwią na dwie względnie równe części. I wła-
śnie wokół tej rzeki poszukiwacze próbują swojego szczę-
ścia ze skutkiem dużo lepszym niż próby wygrania w toto-
lotka. Ponieważ były to kiedyś tereny zalewowe, meteoryty 
nie zostały tam pozbierane, a melioracja i fakt przesunięcia 
głównego koryta Narwi daje wysokie szanse na odnalezie-
nie. Trwające dziś poszukiwania specjalistycznymi wykry-
waczami (do poszukiwań meteorytów kamiennych stosuje 
się typ VLF) przynoszą od kilku do kilkunastu nowych mete-
orytów rocznie z pól pod Pułtuskiem. Natomiast nie wszyst-
kie miejsca znalezienia okazów są podawane do publicznej 
wiadomości, poszukiwacze bowiem nie zawsze są chętni do 
wskazywania bardziej lub mniej meteorytonośnych obszarów 
i to nie tylko w Pułtusku, ale także w innych miejscach, np. 
w Morasku. Naukowcy nie mają pretensji o taką postawę, 
bo cieszy każdy „uratowany” meteoryt i nieważne, że jest to 
znany i już dawno przebadany materiał. W materii kosmicz-
nej wciąż odkrywa się coś nowego, głównie nieznane do-
tychczas minerały, przeważnie związane z wietrzeniem, np. 
czochralskiit, reevesyt czy jarosyt. Poza tym teraz naukowcy 

są w stanie określić przybliżone miejsce znalezienia, bada-
jąc sam okaz. Analiza składu zanieczyszczeń okazów może 
wskazać na rodzaj gleb, w które spadł meteoryt, co pozwa-
la na znalezienie korelacji z miejscem ich zalegania. W ten 
sposób można zrekonstruować pole rozrzutu meteorytów, 
uwzględniając te o nieznanej dokładnie lokalizacji. Czy da się 
to zrobić dla każdego meteorytu? Osobiście jestem pewien, 
że w przyszłości podobne analizy pozwolą na jednoznacz-
ne umiejscowienie na Ziemi nie tylko meteorytów, ale także 
minerałów czy nawet zabytków archeologicznych. Już teraz 
badania izotopowe są w stanie powiedzieć, z jakiej dokład-
nie kopalni pochodziło srebro stosowane do wyrobu monet 
w średniowieczu, możemy też sobie wyobrazić, że w przy-
szłości część meteorytów może zmienić swoje domniemane 
ziemskie miejsce pochodzenia. 

Pierwszym polskim meteorytem, który mógłby przejść 
taką „próbę ognia”, jest niezarejestrowany jeszcze meteoryt 
Siewierz. Wywołał on dyskusje w świecie meteorytowym, bo-
wiem owiany jest tajemnicą a mówiąc wprost — historia jego 
odnalezienia jest właściwie nieznana. W roku 2010 zareje-
strowano meteoryt Paryż, który najprawdopodobniej z Pary-
ża nie pochodzi, ale został odnaleziony w 2001 r. w pudełku 
z różnymi przedmiotami należącymi kiedyś do inżyniera gór-
niczego pracującego w Koloniach Francuskich. Przedmioty 
te wraz z meteorytem zostały zakupione na wyprzedaży na 
przedmieściach stolicy Francji i stąd paryska lokalizacja. Był 
precedens, meteoryt został zarejestrowany jako unknown 
location (nieznana lokalizacja), a teraz mamy podobny taki 
przypadek — meteoryt Siewierz rozpoznany w przedmio-
tach po zmarłym 20 lat temu dziadku. Zdjęcie okazu a potem 
jego fragment został przekazany do sprawdzenia pewnemu 
jubilerowi a następnie kolekcjonerowi meteorytów, który po-
twierdził jego kosmiczne pochodzenie. Tym sposobem po-
dejrzenie znalazców okazało się trafione i możemy mieć 23. 
polski meteoryt. Tylko czy na pewno polski? Dla jednych (ko-
lekcjonerów) ma to znaczenie, dla innych (naukowców) nie, 
jak to mówią w dobie globalizacji nie ma granic, a wszystkie 
meteoryty i tak pochodzą z Kosmosu, nieważne gdzie wylą-
dowały. 

Drugim polskim meteorytem ostatnio sklasyfikowanym 
jest żelazny meteoryt Tartak. Dokładne miejsce jego odnale-
zienia nie jest znane (tym bardziej że na początku funkcjono-
wał pod nazwą Suwałki a potem Pietronajć). Wiadomo nato-
miast, że meteoryt odnaleziono dwukrotnie — za pierwszym 
razem został porzucony, a dopiero drugi znalazca rozpoznał 
w nim cechy kamienia z Kosmosu. Meteoryt ten został spa-
rowany z meteorytem z Syberii o nazwie Ssyromolotovo — 
oba powstawały w tej samej części macierzystej planetki, 
w warunkach raczej odbiegających od standardowych, na co 
wskazują właśnie wyniki badań. 

Morasko to miejsce, w którym nastąpił kilkutonowy 
spadek kosmicznego żelaza, jakie pozostało po wtar-
gnięciu kilkudziesięciotonowej planetki do naszej at-

mosfery. Jest najłatwiejszym do odnalezienia w Polsce mete-
orytem — można tego dokonać przy pomocy najprostszego 
wykrywacza metalu typu PI. Od jakiegoś czasu ze spadkiem 
tym skojarzone są zagłębienia bezodpływowe, przy których 
były znajdowane i nadal są meteoryty. Pierwszym, który do-
strzegł w nich kratery, był pionier polskiej meteorytyki Jerzy 
Pokrzywnicki. Do dziś powszechnie są uważane za kratery 
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impaktowe i mało kto chce z taką teorią wchodzić w polemi-
kę. Wszelkie dowody dotyczące meteorytowego pochodze-
nia zagłębień zbierane są na Wydziale Geologii Uniwersy-
tetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, co jest oczywiste, gdyż 
poznańscy geolodzy mają te obiekty dosłownie „za płotem”. 
Od niedawna funkcjonuje także teoria stawiająca tezę, że 
przelot ciała meteoroidowego, który dał spadek pod Mora-
skiem, mógł być obserwowany w średniowieczu w środkowej 
Europie. Utożsamiano z nim takie meteoryty, jak niemiecki 
Tabarz (odległość 475 km) czy polskie Przełazy (odległość 
105 km). Oba meteoryty mają tę samą unikatową i niepod-
ważalną klasyfikację bazującą na pierwiastkach śladowych 
(np. iryd, gal, german). O ile z dłuższej wersji trajektorii pierw-
si autorzy się wycofali, przyznając, iż pewnie mamy w Ta-

barz do czynienia z przeniesionym Moraskiem, o tyle druga 
wersja została rozszerzona na wschód — pojawiły się nowe 
znaleziska w miejscowości Jankowo Dolne — pierwsza bry-
ła o masie 11 kg oraz później wiele mniejszych (jak donosił 
znalazca). I tu pojawiły się zapytania: jeżeli meteoroid leciał 
od strony Przełazów i wytworzył kratery w Morasku, to jakim 
prawem fizyki mniejsze fragmenty poleciały ponad 50 km 
dalej? Same kratery są zbyt małe, aby przy eksplozji dostar-
czyć szrapnelom energię pozwalającą na tak daleki wyrzut. 
A jeżeli wszyscy się mylą i przelot nastąpił z drugiej strony, 
to sytuacja jest analogiczna (wtedy na końcu mamy Prze-
łazy). Na szczęście w ostatniej publikacji geolodzy wycofali 
się z tej teorii, przyznając, iż najprawdopodobniej w Jankowie 
Dolnym doszło do znalezienia meteorytów przeniesionych 

Fot. 1. Mapa szkicująca pole rozrzutu meteorytu Pułtusk — widoczne zagęszczenie okazów w okolicach Narwi
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z Moraska. Tylko kto i dlaczego przeniósł tam i porzucił aż 
kilkanaście okazów? To chyba dobry temat dla socjologów, 
a przy okazji powiem, że w internecie pojawiły się zapytania, 
na które odpowiedzi próbowało odnaleźć kilka osób, a wyniki 
ich pracy są na stronach www. Nasi zachodni sąsiedzi mieli 
podobny przypadek z meteorytem „znalezionym” w Inningen 
w Bawarii w latach 90. Niestety, został on zarejestrowany 
jako nowy meteoryt niemiecki, ale po jakimś czasie wyko-
nano badania, które zdetronizowały go jako przedstawiciela 
dużego rosyjskiego spadku Sikhote-Alin.

Magicznym miejscem, do którego sam chętnie wra-
cam, jest obszar spadku meteorytu Białystok. Jestem 
bowiem przekonany, że meteoryty wciąż można zna-

leźć w okolicy rzeki Supraśl. Znaleziska eukrytów w innych 
miejscach pokazują, że nieprawdą jest jakoby ten rodzaj 
meteorytów ulegał szybkiej degradacji na Ziemi i nawet kil-
kaset lat nie powinno stanowić tu problemu. Znane są też do-
niesienia o meteorytach, które trzymano w domach jeszcze 
w latach 60. ubiegłego wieku. Czy były to nowe znaleziska, 
nie wiadomo, ale pewne jest, że w tej chwili lokalna pamięć 
o meteorytach prawie zaginęła. Co prawda miejscowi zna-
ją doniesienia o tym spadku, ale w większości tylko z biało-
stockiej prasy, która wraca co jakiś czas do tematu, opisując 
to niezwykłe zjawisko. W Polsce niewiele jest okazów tego 
meteorytu — najbardziej znany fragment znajduje się w Mu-
zeum Ziemi PAN w Warszawie, pozostałych jest zaledwie 
kilka i nie do końca znane jest ich prawdziwe pochodzenie. 
Meteoryt ten na początku został zaliczony do howardytów, 
czyli brekcji eukrytowo-diogenitowej z planetoidy Westy, 
po jakimś czasie ponowne badania klasyfikacyjne pokazały, 
że to jednak eukryt. O dziwo, w prywatnych kolekcjach moż-
na odnaleźć meteoryty, które nadal wyglądają na howardyty. 

Z Westy pochodzą również mezosyderyty — rodzaj me-
teorytów, który zawiera podobną ilość materiału achondry-
towego skalnego i żelaznego. Badania izotopowe wskazują 
na ich impaktowe pochodzenie i rzeczywiście wyniki analiz 
przyrządami misji DOWN potwierdziły te przypuszczenia (po-
dobnie wykazały obecność diogenitów, eukrytów i howardy-
tów w płaszczu tej planetki). Wśród polskich kolekcjonerów 
meteoryty te cieszą się dużym uznaniem, a to za sprawą 

rzadkości ich występowania i pewnie także za sprawą me-
teorytu Łowicz, który spadł w 1935 r. i jest właśnie przedsta-
wicielem tej grupy. W przeciwieństwie do Białegostoku me-
teoryt jest powszechnie znany w miejscu upadku. Mówi się 
o kraterach, które powstały na polach i o tym, że część z nich 
została zasypana, zanim wydobyto z nich meteoryty. Czy są 
to historie prawdziwe, nie wiadomo, natomiast istnieją udo-
kumentowane doniesienia o wytworzonych kraterach oraz 
o przetrzymywanych przez okoliczną ludność meteorytach 
jeszcze długo po wojnie. Z tego powodu tereny spadku mete-
orytu Łowicz są odwiedzane przez poszukiwaczy i podobno 
nawet jeden okaz udało się po latach odnaleźć. Niestety, nic 
bliżej o nim i o okolicznościach odnalezienia nie wiadomo. 

Poszukiwanie meteorytów może być zajęciem intratnym. 
Jednym z pierwszych poszukiwaczy na ziemiach pol-
skich był niejaki Karol Schmidt, który zafascynowany 

opisem bolidu obserwowanego w 1935 r. przez pewnego żoł-
nierza niemieckiej straży celnej Th. Tantza szukał meteorytu 
pod Ostrzeszowem. Niestety do dziś odległe przeloty boli-
dów wydają się ludziom okazją do zrobienia interesu życia. 
I nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że pozorem jest 
tylko spadek „tuż za lasem”. Tak naprawdę bolidy obserwu-
jemy z odległości do 100 km i co więcej, większość z nich 
znika w atmosferze, docierając do ziemi tylko w postaci pyłu. 
Schmidt też przeinwestował i powinien być dla nas przestro-
gą. Niestety, tak nie jest — nie raz oglądamy w telewizji zna-
leziska kamieni (głównie żużel) pokazywane po przelocie du-
żych bolidów. Dziwne, że zawsze znajdzie się jakiś geolog, 
który potwierdzi kosmiczne pochodzenie skały, nie wykonując 
podstawowych badań — przy okazji polecam przekazywanie 
fragmentów okazów do weryfikacji raczej kolekcjonerom me-
teorytów, którzy są bardziej biegli w rozpoznawaniu materii 
z Kosmosu niż niejeden profesor. Dlaczego geolog ma znać 
się na meteorytach, skoro to nauka o skałach ziemskich a nie 
kosmicznych? Podobnie było w przypadku zeszłorocznego 
bolidu Ostrowite, który poleciał w Polsce północno-zachod-
niej. Dość sprawnie zaliczony został do taurydów (analizy 
PKiM), a już na drugi dzień mogliśmy oglądać potwierdzone 
znaleziska w TV— „meteoryt” z tego bolidu odnaleziono aż 
na Śląsku! 

Polska jest krajem, w którym działa 
bardzo wielu aktywnych poszukiwa-
czy. Ilość ziemskich kamieni przesy-

łanych z naszego kraju do specjalistycz-
nych jednostek badających meteoryty 
wyprzedza o rząd wielkości inne kraje nie 
posiadające pustyń. Jesteśmy też jedynym 
krajem, w którym działają dwie organiza-
cje zrzeszające miłośników meteorytów 
— Polskie Towarzystwo Meteorytowe oraz 
Pracownia Komet i Meteorów. Na szczę-
ście mają wspólnych członków i co więcej, 
w tym roku nawiązana została oficjalnie 
współpraca między organizacjami. Oby 
zaowocowała znalezieniem nowych pol-
skich meteorytów. Pole do popisu mają też 
polscy naukowcy. Meteorytowych zagadek 
jest mnóstwo, tylko kilka zostało tu ujaw-
nionych i miejmy nadzieję, że jest jedynie 
kwestią czasu, aby przynajmniej część 
z nich została rozwikłana. 

Zbigniew TymińskiFot. 2. Meteoryt Pułtusk znaleziony w 2015 r. w starorzeczu Narwi
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Treść zadania:
Z północnego bieguna księżycowego wystrzelono pocisk, 

nadając mu prędkość początkową równą lokalnej pierwszej 
prędkości kosmicznej. Wiedząc, że pocisk upadł na powierzch-
nię Srebrnego Globu po czasie Δt= 4512 sekund od momentu 
wystrzelenia, oblicz:

— do jakiej szerokości selenograficznej pocisk dotarł,
— na jaką maksymalną wysokość wzniósł się pocisk ponad 

grunt księżycowy, 
— pod jakim kątem do kierunku pionu pocisk został wystrze-

lony.
Przedyskutuj, jak długo mógłby trwać lot tego pocisku (aż do 

momentu jego upadku), gdyby wystrzelono go z tą samą pręd-
kością, lecz pod innym kątem. 

W rozwiązaniu pomiń wpływ zaburzeń perturbacyjnych oraz 
przyjmij, że gęstość materii wewnątrz Księżyca jest funkcją je-
dynie odległości od jego środka.
Rozwiązanie:

Ciało wystrzelone z powierzchni Księżyca z I prędkością ko-
smiczną porusza się po części eliptycznej orbity o okresie i dłu-
gości półosi wielkiej, identycznymi z odpowiadającymi parame-
trami orbity kołowej tuż nad powierzchnią Księżyca. Okazuje się 
jednak, iż część tej orbity znajduje się poniżej powierzchni ciała 
centralnego (rys. 1). Ponieważ postawiono założenie o sferycz-
nie-symetrycznym rozkładzie masy wewnątrz Księżyca, ruch 
pocisku możemy rozpatrywać jako ruch punktowego ciała, wo-
kół punktowej masy centralnej. 

Wszelkie obliczenia można jednak prowadzić jak dla orbity 
eliptycznej o półosi wielkiej a równej promieniowi Księżyca r. 
Na rysunku zaznaczona jest również tzw. półoś mała orbity b 
i odległość między środkiem elipsy a jej ogniskiem — czyli środ-
kiem Księżyca — c. Aby obliczyć okres obiegu pocisku na takiej 
orbicie, można rozpatrzeć orbitę kołową tuż nad powierzchnią 
Księżyca. Prędkość orbitalna takiego pocisku na takiej orbicie 
wynosi:

      
  

 

       
  

      
 
 

   
 

 

  
    

  
 
 
       

    
 
     
   

 
   

  
 

  
  

 
    
  

 

                   
 

                           
 

       
                     

 
     

                             
 

     
 
    
   

 

     
 
    
         

 

     
 
    
   

          
 

gdzie M — masa Księżyca, G — stała grawitacji.
Okres obiegu pocisku po hipotetycznej orbicie wyniesie:

      
  

 

       
  

      
 
 

   
 

 

  
    

  
 
 
       

    
 
     
   

 
   

  
 

  
  

 
    
  

 

                   
 

                           
 

       
                     

 
     

                             
 

     
 
    
   

 

     
 
    
         

 

     
 
    
   

          
 

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy wynik 
T = 6495 s.

Znając czas potrzebny do przebycia całej orbity przez 
pocisk, a więc jej okres, i czas jaki zajęło mu przebycie rze-
czywistej drogi nad powierzchnią Srebrnego Globu, możemy 
skorzystać z II prawa Keplera, by wyznaczyć mimośród orbity. 
Oznaczmy przez Px zakreśloną przez promień wodzący poci-
sku część pola elipsy, a przez Pe pole elipsy:

      
  

 

       
  

      
 
 

   
 

 

  
    

  
 
 
       

    
 
     
   

 
   

  
 

  
  

 
    
  

 

                   
 

                           
 

       
                     

 
     

                             
 

     
 
    
   

 

     
 
    
         

 

     
 
    
   

          
 

Z definicji mimośrodu wynika, że jest on równy e=c/a. Pod-
stawiając to do wzoru otrzymujemy:

      
  

 

       
  

      
 
 

   
 

 

  
    

  
 
 
       

    
 
     
   

 
   

  
 

  
  

 
    
  

 

                   
 

                           
 

       
                     

 
     

                             
 

     
 
    
   

 

     
 
    
         

 

     
 
    
   

          
 

co pozwala zapisać:

      
  

 

       
  

      
 
 

   
 

 

  
    

  
 
 
       

    
 
     
   

 
   

  
 

  
  

 
    
  

 

                   
 

                           
 

       
                     

 
     

                             
 

     
 
    
   

 

     
 
    
         

 

     
 
    
   

          
 

Jak widać na rysunku, punkt o największej wysokości nad 
powierzchnią znajduje się na końcu osi wielkiej, w punkcie 
zwanym apocentrum (dla Księżyca aposelenium). Odległość 
od środka Księżyca wynosi a+c, zatem wysokość maksymalna 
na powierzchnią wyniesie: 

      
  

 

       
  

      
 
 

   
 

 

  
    

  
 
 
       

    
 
     
   

 
   

  
 

  
  

 
    
  

 

                   
 

                           
 

       
                     

 
     

                             
 

     
 
    
   

 

     
 
    
         

 

     
 
    
   

          
 

Zaznaczony na rysunku kąt α można obliczyć za pomocą 
funkcji trygonometrycznych: 

      
  

 

       
  

      
 
 

   
 

 

  
    

  
 
 
       

    
 
     
   

 
   

  
 

  
  

 
    
  

 

                   
 

                           
 

       
                     

 
     

                             
 

     
 
    
   

 

     
 
    
         

 

     
 
    
   

          
 

Pocisk wystrzelono pod kątem 90° – α = 52,3°.
Szerokość selenograficzną miejsca upadku φ można wyli-

czyć z następującej zależności widocznej na rysunku:

      
  

 

       
  

      
 
 

   
 

 

  
    

  
 
 
       

    
 
     
   

 
   

  
 

  
  

 
    
  

 

                   
 

                           
 

       
                     

 
     

                             
 

     
 
    
   

 

     
 
    
         

 

     
 
    
   

          
 

Aby obliczyć, ile trwałby lot pocisku, gdyby został wystrze-
lony pod innym kątem, można wykorzystać przekształcenie 
wcześniej wyprowadzonego wzoru:

      
  

 

       
  

      
 
 

   
 

 

  
    

  
 
 
       

    
 
     
   

 
   

  
 

  
  

 
    
  

 

                   
 

                           
 

       
                     

 
     

                             
 

     
 
    
   

 

     
 
    
         

 

     
 
    
   

          
 

Gdyby pocisk został wystrzelony pionowo, e dążyłoby do 
1 (pocisk poruszałby się po pionowym torze, po czym spadłby 
z powrotem na biegun księżycowy), zatem czas lotu wyniósłby:

      
  

 

       
  

      
 
 

   
 

 

  
    

  
 
 
       

    
 
     
   

 
   

  
 

  
  

 
    
  

 

                   
 

                           
 

       
                     

 
     

                             
 

     
 
    
   

 

     
 
    
         

 

     
 
    
   

          
 

Gdyby zaś pocisk wystrzelić niemal poziomo, leciałby po 
torze zbliżonym do koła, aż uderzyłby w okolicę przeciwnego 
bieguna Księżyca, przelatując połowę swojej orbity w czasie:

      
  

 

       
  

      
 
 

   
 

 

  
    

  
 
 
       

    
 
     
   

 
   

  
 

  
  

 
    
  

 

                   
 

                           
 

       
                     

 
     

                             
 

     
 
    
   

 

     
 
    
         

 

     
 
    
   

          
 Mateusz Bronikowski

Autor rozwiązania jest dwukrotnym laureatem Olimpiad Astrono-
micznych (LVII, LIX). Uczestniczył w 8 Międzynarodowej Olimpia-
dzie z Astronomii i Astrofizyki w Rumunii i będzie reprezentował 
Polskę na tegorocznej olimpiadzie w Indiach. Jest absolwentem 
I Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku oraz członkiem Koła Astro-
nomicznego „Albireo”. 
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PTMA

23 kwietnia 2016 r., po raz pierwszy 
w historii Polskiego Towarzystwa Miło-
śników Astronomii, odbył się Nadzwy-
czajny Walny Zjazd Delegatów PTMA, 
na którym zostały zatwierdzone zmia-
ny w Statucie Towarzystwa. Obrado-
wało 41 delegatów na 45 uprawnio-
nych, z 19. oddziałów terenowych. 
Obrady odbywały się w Wyższej Szko-
le Finansów i Biznesu w Białymstoku, 
w miłej atmosferze dzięki Wojtkowi 
Burzyńskiemu (Oddział Białystok).

Nadzwyczajny Walny Zjazd 
Delegatów PTMA został 
otwarty przez Prezesa 
Towarzystwa, Mieczysława 

Janusza Jagłę, który też został wybrany 
przewodniczącym obrad. Prezes Jagła 
przedstawił sprawozdanie z pracy 
Zarządu Głównego w roku 2015 oraz 
plany na rok 2016. Przypomniał m.in., 
że głównym źródłem finansowania 
działalności Towarzystwa jest dochód 
z części kamienicy przy ulicy Miodowej 
13a w Krakowie, będącej własnością 
PTMA, w której ma siedzibę Zarząd 
Główny. Część kamienicy została 
podarowana PTMA w latach 70. 
XX w., przez mecenasa Jaskólskiego. 
Poprzedni Prezes, Henryk Brancewicz 
doprowadził do podziału hipotecznego 
posesji Miodowa 13 i zapisu własno-
ści PTMA w Księgach Wieczystych. 
Dr Brancewicz – dziś Honorowy Prezes 
PTMA – podkreślił również znaczenie 
Funduszu im. Tadeusza Jarzębowskie-
go, który pozwala na finansowanie 
nagród dla uzdolnionej młodzieży, 
wspieranie konferencji i jest drugim 
źródłem finansowania działalności 
Towarzystwa. Trzecim „źródełkiem” 
finansowym są składki członkowskie. 

Następnie Komisja Statutowa 
(patrz artykuł obok s. 55) zre-
ferowała proponowane zmia-
ny Statutu Towarzystwa. Od-

była się dyskusja nad proponowanymi 
zmianami, w której delegaci przedsta-
wiali swoje stanowiska i propozycje, 
w szczególności w zakresie możliwości 

Pierwszy Nadzwyczajny  
Walny Zjazd Delegatów PTMA

uzyskania osobowości prawnej przez 
oddziały terenowe. Delegaci przyjęli 
ze zrozumieniem propozycje Zarządu 
i zrezygnowali z tego pomysłu*.

Podjęto Uchwałę nr 1 Nad-
zwyczajnego Walnego Zjazdu 
Delegatów z dnia 23 kwietnia 
2016 r. w sprawie zmiany 

Statutu Towarzystwa, którą dokonano 
w nowej sytuacji prawnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Nowy Statut znacznie 
umacnia rolę Prezesa, ułatwiając 
zarządzanie Towarzystwem. Prezes ma 
teraz prawo samodzielnego podej-
mowania decyzji w bieżących pilnych 
sprawach Towarzystwa. Decyzje te 
podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd 
Główny, który ma prawo przelewa-
nia swoich uprawnień na Prezydium 
ZG PTMA. Prezes jest samodzielnie 
uprawniony do składania oświadczeń 

woli oraz do zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu Towarzystwa. 
Może go zastąpić dwóch członków Za-
rządu działających łącznie. Dokumenty 
Towarzystwa wychodzące na zewnątrz 
podpisuje jednoosobowo Prezes 
Towarzystwa albo łącznie dwie osoby: 
upoważniony przez Prezesa członek 
Zarządu i Sekretarz.

W dwóch dodatkowych uchwałach 
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów 
dokonał pojedynczych zmian perso-
nalnych w Głównej Komisji Rewizyj-
nej i Głównym Sądzie Koleżeńskim, 
w związku z rezygnacją poprzednich 
członków tych organów statutowych. 

Mieczysław Borkowski

 * Rezygnacja z samodzielności Oddziałów, 
mimo niemal jednomyślnego głosowania, roz-
czarowała niektórych delegatów. Problem był 
przez kilka godzin bardzo wnikliwie analizowany 
i dyskutowany na poprzedzającym Walny Zjazd 
zebraniu Zarządu. Zapisy nowej ustawy o sto-
warzyszeniach spowodowałyby w praktyce albo 
oderwanie się oddziałów od Towarzystwa, albo 
niebezpieczną dla jego istnienia odpowiedzial-
ność finansową Prezesa i Zarządu Głównego 
za zobowiązania Oddziałów. Zarząd rozumiejąc, 
że lokalnym organizacjom łatwiej zdobywać 
środki samorządowe, nie będzie oponował wo-
bec zakładania jedno- lub wielozadaniowych 
fundacji przez członków i pod patronatem Od-
działów. (Red.)
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Na ostatnim Walnym Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Mi-
łośników Astronomii, który 
odbył się 17 maja 2014 r. 

w Białymstoku, delegaci w toku oży-
wionej dyskusji na temat działalności 
i dalszego funkcjonowania PTMA 
zwracali uwagę na wiele problemów, 
zadań i wyzwań, jakie stoją przed 
nowym Zarządem i członkami PTMA. 
Zwracano uwagę na takie sprawy, jak 
promocja Towarzystwa, możliwości 
zainteresowania nowych członków, 
wizerunek w internecie, samodziel-
ność Oddziałów, gospodarka finanso-
wa i sposoby pozyskiwania środków 
na działalność statutową, sposoby 
współpracy z administracją samo-
rządową. Dało się zauważyć duże 
zaangażowanie uczestników i chęci 
do pracy na rzecz rozwoju Towarzy-
stwa i dostosowania jego działalności 
do nowych czasów i warunków. Koń-
cząc Zjazd, prowadzący obrady zasta-
nawiał się też głośno nad konieczno-
ścią zmiany statutu i sugerował nawet 
możliwość zwołania nadzwyczajnego 
zjazdu, poświęconego temu właśnie 
zagadnieniu. 

I właściwie od tego czasu rozpo-
częły się trudne prace nad nowym 
kształtem tego najważniejszego do-
kumentu regulującego formę prawną 
i ramy działalności naszego Towarzy-
stwa. Wkrótce zawiązała się grupa 
osób, które podjęły się tego zadania. 

W skład Komisji Statutowej weszli 
Tadeusz Smela z Oddziału Szczeciń-
skiego, Sebastian Soberski z Grudzią-
dza i Wiesław Krajewski z Lublina. 
Bodźcem i głównym postulatem 
zmian w tym okresie była możliwość 
uzyskiwania osobowości prawnej 
przez oddziały. Na tym problemie 
koncentrowały się pierwsze ustalenia. 
Ale nie tylko. Dotychczasowy statut 
został uchwalony w 1989 roku i zmie-
niony na zjeździe w Puławach w roku 
1997. Od tego czasu minęła cała epo-
ka. Konieczne więc było dostosowa-
nie go do nowych warunków, nowych 
możliwości technicznych, informa-
tycznych i prawnych. Zmienił się też 
język, w wielu punktach przestarzały. 
Niektóre artykuły stały się nieaktual-
ne, inne trzeba było zmodyfikować, 
jeszcze inne dodać. Praca nad nowym 
statutem była żmudna, czasochłonna 
i skomplikowana. Postępy prac były 
omawiane na każdym zebraniu Za-
rządu Głównego, zasięgano też opinii 
i propozycji od prezesów oddziałów 
i innych członków PTMA. Kiedy już 
wydawało się, że prace dobiegają 
końca, pojawiały się nowe projekty, 
kolejne zmiany. 

W wyniku wielu dyskusji, wypra-
cowany został nowy kształt statutu. 
W końcowej fazie naszych prac, sejm 
uchwalił nową ustawę Prawo o sto-
warzyszeniach. To dodatkowo zmusi-
ło nas do dostosowania istniejących 

Nowy statut PTMA*

zapisów statutu do wymogów tej 
ustawy. Trudna dla nas była też kon-
frontacja z prawnikiem. Jego wiedza 
i doświadczenie zmusiły nas do kolej-
nych zmian i poprawek. Okazało się, 
że nie wszystko sobie dobrze wyobra-
żaliśmy i nie we wszystkim mieliśmy 
rację. Jego argumenty i wyjaśnienie 
konsekwencji wprowadzenia niektó-
rych zapisów sprawiły, że w rezultacie 
zrezygnowaliśmy z punktów dotyczą-
cych osobowości prawnej oddziałów. 
I takie stanowisko zajął też Zarząd 
Główny. 

Ostateczna dyskusja i głosowa-
nie nad przyjęciem nowego statutu 
odbyły się na pierwszym w historii 
PTMA Nadzwyczajnym Zjeździe De-
legatów w Białymstoku, 23 kwietnia 
br. W Zjeździe wzięło udział 41 z 45 
uprawnionych delegatów. Wobec 
takiego quorum Zjazd był uprawnio-
ny do podejmowania tego rodzaju 
decyzji. W wyniku głosowania Zjazd 
przyjął rekomendowany przez Zarząd 
Główny projekt statutu bez głosów 
sprzeciwu, przy jednym głosie wstrzy-
mującym się. 

Przyjęliśmy statut, który wydaje się 
nowoczesny, dostosowany do aktual-
nie obowiązujących przepisów prawa, 
na miarę dzisiejszych czasów. Czy się 
sprawdzi, czy okaże się przydatny 
w codziennej działalności PTMA? To 
się dopiero okaże. Mamy takie prze-
świadczenie. Z przyczyn prawnych nie 
wprowadziliśmy do niego wszystkich 
propozycji, jakie planowaliśmy. Być 
może powrócimy jeszcze do nich na 
zwyczajnym zjeździe delegatów. 

Byłem członkiem Komisji Statuto-
wej. Bez żadnej przesady stwierdzam, 
że dwuletnia praca w niej była au-
tentyczną przyjemnością. Wprowa-
dziliśmy tam tyle poprawek i zmian, 
że z powodzeniem można ten statut 
nazwać nowym. Dziękuję bardzo 
kolegom Tadeuszowi Smeli i Sebastia-
nowi Soberskiemu za bardzo dobrą 
i twórczą współpracę, mimo wielu 
różnych poglądów. Podziękowanie 
kieruję również do wszystkich człon-
ków PTMA, którzy nadsyłali swoje 
uwagi, propozycje i wątpliwości. 
Mam wrażenie, że to był kawał dobrej 
roboty. 

 Wiesław Krajewski 
 * http://ptma.pl/sample-page/

PTMA
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Niebo w lipcu i sierpniu 2016
W sumie 62 lipcowe i sierpniowe dni, to już okres początkowo powolnego, 

ale z każdym tygodniem coraz szybszego skracania się dni a wydłużania let-
nich nocy. Z początkiem lipca, niespełna dwa tygodnie po letnim przesileniu, 
w centralnej Polsce dnia ubywa średnio o 1,5 min na dobę, w końcu lipca już 
o 3 min, a z końcem sierpnia niemal najszybciej — prawie o 4 min każdy kolej-
ny dzień jest krótszy od poprzedniego.

W pierwszych dniach lipca na południowych krańcach Polski powracają 
noce astronomiczne, ale na obszarach wysuniętych najdalej na północ jeszcze 
przez cały miesiąc, aż do pierwszych dni sierpnia, trwają szare noce. Jednak 
z końcem sierpnia, nawet na północy Polski noc astronomiczna, ze Słońcem 
zanurzającym się przynajmniej na 18° pod horyzont, trwa już 5 h 40 min, a na 
południu nawet o godzinę dłużej. Stopniowo zmniejsza się również dyspropor-
cja w długości dnia pomiędzy północnymi a południowymi krańcami naszego 
kraju: z początkiem omawianego okresu różnica wynosi 66 min, po dwóch 
miesiącach topniejąc do 20 min.

Na letnim nocnym niebie, z początkiem lipca, już krótko po zmierzchu, wy-
soko na południowym wschodzie błyszczy gwiezdny symbol tej pory roku — 
efektowny Trójkąt Letni. Prawy górny jego wierzchołek wyznacza 0,09m Wega 
z konstelacji Lutni — aż do połowy sierpnia najjaśniejsza gwiazda nocnego nie-
ba, ustępująca dopiero pojawiającemu się przed świtem w ostatnim miesiącu 
lata Syriuszowi, z zimowej konstelacji Wielkiego Psa. Jednak w pierwszych 
tygodniach lipca Wega ma również na wieczornym niebie niemal dorównu-
jących jej jasnością gwiezdnych konkurentów. To najwyższa gwiazda Trójkąta 
Wiosennego — znikający z nieba dopiero kilka godzin po północy pomarańczo-
wy, 0,16m Arktur oraz niezachodząca u nas, okołobiegunowa, 0,24m Kapella 
z zimowego gwiazdozbioru Woźnicy, 

W samym obszarze nazywanym niebem letnim, oprócz pozostałych 
gwiazd wytyczających wierzchołki Trójkąta Letniego: 0,93m Altaira z gwiaz-
dozbioru Orła i 1,33m Deneba z Łabędzia, jasnością wyróżnia się również, 
jaśniejszy od nich, czerwonawy Antares, 1,06m najjaśniejsza gwiazda Skor- Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

1 lipca ok. godz. 2.00
16 lipca ok. godz. 1.00

1 sierpnia ok. godz. 0.00
16 sierpnia ok. godz. 23.00
1 września ok. godz. 22.00

Widok południowej strony 
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)
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piona, nawet na południowych krańcach Polski wędrująca po-
nad horyzontem tylko przez 7,5 godziny, wznosząc się maksy-
malnie na 14,5°. 

Z każdym kolejnym tygodniem, krótko po zmierzchu Trójkąt 
Letni obserwować będziemy coraz wyżej. Ale nawet pod koniec 
sierpnia jego środkowa (najniższa) gwiazda — Altair góruje 
dopiero blisko 2 h po zmierzchu. W tym czasie na wschodzie 
w całej okazałości błyszczy już Jesienny Kwadrat Pegaza, za-
powiadający coraz bliższy kres lata, a pod koniec ponad 10-go-
dzinnych już nocy na wschodzie skrzą się jaskrawym światłem 
gwiazdy tworzące Zimowy Sześciokąt, ze wschodzącym jako 
ostatni Syriuszem — najjaśniejszą gwiazdą całego nocnego 
nieba. 

Dwa górne wierzchołki Trójkąta Letniego są u nas obiekta-
mi okołobiegunowymi, najniższy Altair wznosi się przynajmniej 
na 44°. Z racji takiego położenia na niebie, Trójkąt Letni wznosi 
się najwyżej spośród wymienionych tu „geometrycznych” sym-
boli kolejnych pór roku. Dzięki temu, jako jedyny — choć w róż-
nych porach nocy — gości na niebie przez cały rok. Po zmierzchu 
będziemy go jeszcze mogli obserwować aż do końca stycznia. 
Ale z końcem jesieni Trójkąt Letni pojawiać się będzie na krót-
ko również rano, jeszcze przed świtem — przez blisko półtora 
miesiąca widoczny więc i rano, i wieczorem.

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stro-
nach Kalendarza pozwalają zorientować się w wyglądzie po-
łudniowej części nocnego nieba, widzianego z centrum Polski 
w lipcowe i sierpniowe noce, wyznaczyć godziny wschodów i za-
chodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obserwo-
wanych jasności i rozmiarów kątowych planet, w tym również 
szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej części 
tarczy Merkurego i Wenus. Ostatnia, panoramiczna mapa uka-
zuje m. in. zmieniające się w tym czasie położenia planet na tle 
gwiazd. Wszystkie momenty podano w obowiązującym w Pol-

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
lipca i sierpnia 2016

lipiec
1 8.40 perygeum Księżyca, 365 989,1 km od Ziemi
3 22.00 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°36’
4 6.29 koniunkcja Księżyca 5,6°S z Merkurym
4 13.01 nów Księżyca
4 18.23 Ziemia w aphelium, 152,104 mln km od Słońca
5 3.09 koniunkcja Księżyca 5,1°S z Wenus
7 3.01 koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (1,4°N)
8 0.26 opoz. planety karłowatej Pluton, 32,11 au od Ziemi
9 3.41 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 164°14’
9 11.31 bliska koniunkcja Księżyca 49’S z Jowiszem

12 2.52 pierwsza kwadra Księżyca
13 7.24 apogeum Księżyca, 404 276,1 km od Ziemi
15 0.21 koniunkcja Księżyca 7,6°N z Marsem
16 7.44 koniunkcja Księżyca 3,4°N z Saturnem
16 23.58 bliska koniunkcja Merkurego 31’N z Wenus
18 5.39 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°34’
20 0.57 pełnia Księżyca
20 14.35 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Raka (λ = 118,0°)
22 11.30 Słońce wstępuje w znak Lwa (λ = 120°)
23 6.53 koniunkcja Księżyca 1,0°N z Neptunem
23 9.49 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 343°20’
26 8.18 koniunkcja Księżyca 2,8°S z Uranem
27 1.00 ostatnia kwadra Księżyca
27 13.37 perygeum Księżyca, 369 668,4 km od Ziemi
29 22.35 Uran rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
30 – maks. aktywności roju meteorów Delta Akwarydy 
31 6.50 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°32’
31 12.52 opoz. planetoidy (20) Massalia, 1,691 au od Ziemi

sierpień
2 22.45 nów Księżyca
4 6.12 koniunkcja Księżyca 2,8°S z Wenus
4 23.44 bliska koniunkcja Księżyca 33’S z Merkurym
5 9.49 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 162°53’
6 5.20 bardzo bliska koniunkcja Księżyca 12’S z Jowiszem

10 0.03 opoz. planetoidy (19) Fortuna, 1,276 au od Ziemi
10 2.05 apogeum Księżyca, 404 260,5 km od Ziemi
10 13.36 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Lwa (λ =138,0°)
10 20.21 pierwsza kwadra Księżyca
12 3.04 koniunkcja Księżyca 8,0°N z Marsem
12 14.50 koniunkcja Księżyca 3,6°N z Saturnem
12 ~16.15 maksimum aktywności roju meteorów Perseidy
13 11.20 Saturn powraca do ruchu wstecznego w dług. eklipt.
14 15.01 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°29’
16 23.21 maks. elongacja Merkurego, 27,4°E od Słońca
18 11.27 pełnia Księżyca
18 11.43 półcieniowe zaćm. Księżyca, w Polsce niewidoczne
19 13.21 koniunkcja Księżyca 1,0°N z Neptunem
19 16.14 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 342°42’
20 0.02 zakrycie 4,2m φ Aquarii przez Księżyc, do 0.23
20 12.36 opoz. planetoidy (2) Pallas, 2,400 au od Ziemi
22 3.19 perygeum Księżyca, 367 056,1 km od Ziemi
22 11.03 koniunkcja Merkurego 4,0°S z Jowiszem
22 13.47 koniunkcja Księżyca 2,9°S z Uranem
22 18.36 Słońce wstępuje w znak Panny (λ=150°)
24 13.26 koniunkcja Marsa 4,4°S z Saturnem
25 5.41 ostatnia kwadra Księżyca
27 13.19 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°37’
28 0.28 bardzo bliska koniunkcja Wenus 4’N z Jowiszem
30 14.30 Merkury rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
31 ~21.00 maksimum aktywności roju meteorów Aurygidy
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sce wiosną i latem czasie urzędowym — środkowoeuropejskim 
letnim (CEST). 

Słońce 
W ciągu 62 dni lipca i sierpnia Słońce pokonuje na niebie dy-

stans zaledwie 59,4°, o blisko stopień więcej niż w maju i czerw-
cu. To przede wszystkim z powodu dodatkowego dnia w porów-
naniu z poprzednimi dwoma miesiącami, bo zwłaszcza w lipcu 
tempo pozornego ruchu Słońca, będącego rezultatem ruchu obie-
gowego naszej planety, jest najmniejsze w związku z przejściem 
Ziemi 4 lipca przez aphelium, najodleglejszy punkt okołosłonecz-
nej orbity. Zależność tę opisuje drugie z trzech praw ruchu planet, 
sformułowanych przed 400 laty przez Johannesa Keplera. 

Lipcowo-sierpniowa trasa Słońca na tle gwiazd rozpoczyna 
się w zachodniej części gwiazdozbioru Bliźniąt, w 1/3 zawar-
tego w tej konstelacji odcinka ekliptyki, by po niespełna 20 
dniach dotrzeć do Raka. Tu wędrować będzie przez 3 tygodnie, 
10 sierpnia osiągając granice gwiazdozbioru Lwa, by przez po-
zostałe do końca sierpnia kolejne 3 tygodnie pokonać nieco 
ponad połowę fragmentu ekliptyki przebiegającego przez Lwa.

Księżyc 
Lipcową wędrówkę na tle gwiazd, oświetlony w 16,5%, ma-

lejący Księżyc rozpoczyna nieco ponad trzy doby po ostatniej 
kwadrze, na granicy gwiazdozbiorów Barana i Byka, wschodząc 
2,2 h przed Słońcem. Po 2,3-krotnym okrążeniu pasa zodiaku 
i pokonaniu dystansu blisko 827°, z końcem sierpnia, 11 h 
przed nowiem oświetlony zaledwie w 0,2%, dotrze niemal do 
połowy odcinka ekliptyki przebiegającego w granicach konste-
lacji Lwa, 2,3° na północ od granicy z Sekstantem. 

Druga w omawianym okresie pełnia, 18 sierpnia, będzie 
miała miejsce 32° na zachód od węzła wstępującego jego or-
bity, 2,5 doby przed osiągnięciem tego punktu przez Księżyc. 
To zbyt daleko, by Księżyc znalazł się w cieniu Ziemi, wystarczy 
jednak, by zahaczył o ziemski półcień. Półcieniowe zaćmienie 
Księżyca, 18 sierpnia w środku dnia, nie będzie jednak widocz-
ne u nas, a jedynie z terenów obydwu Ameryk. 

Mimo dłuższego niż w innych miesiącach czasu wędrów-
ki, tym razem na lipcowo-sierpniowej trasie z każdą z planet 
Księżyc spotka się tylko dwukrotnie. Szczególnie bliską będzie 
koniunkcja Księżyca z Jowiszem, rankiem 6 sierpnia, skutkują-
ca zakryciem planety, obserwowanym jednak na antypodach 
— z terenu wysp Indonezji i ponad południowo-zachodnim Pa-

cyfikiem. W Polsce nie zaobserwujemy nawet największego 
zbliżenia (na 0,9°), nastąpi ono bowiem prawie 5 godzin przed 
wschodem młodego Księżyca.

Nie znajdą się również na drodze Księżyca zbyt licznie jasne 
gwiazdy. Jednak na uwagę zasługuje, około północy z 19 na 20 
sierpnia zbliżenie Księżyca, 1,5 doby po pełni, do 4,2m gwiazdy 
φ Aquarii. Dla niemal całego terenu Polski będzie to widocz-
ne jako (w zasadzie brzegowe) zakrycie gwiazdy, na krańcach 
południowych trwające nawet ponad 20 minut. Jednak powy-
żej linii Gdynia–Słupsk–Darłowo do zakrycia już nie dojdzie — 
w Jastrzębiej Górze, podczas największego zbliżenia zaobser-
wujemy gwiazdę 0,2’ od północnego brzegu księżycowej tarczy. 
W każdym przypadku, wobec ogromnej różnicy jasności — nie-
mal pełnej tarczy Księżyca i gwiazdy czwartej wielkości — ko-
nieczne będzie użycie do obserwacji dobrej lornetki.

Planety i planetoidy
Po majowej opozycji Marsa i czerwcowej Saturna, oby-

dwie planety nadal są ozdobą nocnego nieba, ale głównie 
w pierwszej połowie lipcowo-sierpniowych nocy. Obydwie jed-
nak w omawianym okresie stopniowo zmniejszają swój blask: 
Mars 2,7-krotnie, Saturn tylko o 25%. Poruszający się do końca 
czerwca ruchem wstecznym Mars, w lipcu powraca do ruchu 
prostego i stopniowo „rozpędzając się”, na powrót zbliża się na 
niebie do Saturna, czego skutkiem jest ich niezbyt bliska ko-
niunkcja 24 sierpnia.

Stopniowo znika z nocnego nieba Jowisz, w sierpniu zacho-
dzący już o zmierzchu. Również Wenus przez cały lipiec i sierpień 
zachodzi 30–45 minut po Słońcu, przeważnie jeszcze w czasie 
zmierzchu cywilnego. Nocą z 27 na 28 sierpnia obydwie te naj-
jaśniejsze planety znajdą się wyjątkowo blisko na naszym niebie 
— zaledwie 4’ od siebie, niespełna 1° na północ od 3,6m gwiazdy 
Zavijah (β Virginis) przy zachodniej granicy konstelacji Panny. Ob-
serwacja tej koniunkcji nie będzie jednak łatwa, ponieważ oby-
dwie planety zachodzą zaledwie trzy kwadranse po Słońcu.

Mimo 27,5-stopniowej elongacji wschodniej Merkurego 
w połowie sierpnia, planeta ta również zachodzi już podczas 
zmierzchu, nie później niż 50 min po Słońcu. W takich wa-
runkach bardzo trudna będzie obserwacja bardzo bliskiej ko-
niunkcji obu planet dolnych, 16 lipca, kiedy Merkury i Wenus 
zachodzić będą już z końcem zmierzchu cywilnego. Na najbliż-
sze dogodne warunki obserwacji Merkurego musimy poczekać 
do przełomu września i października. 
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Z miesiąca na miesiąc poprawiają się warunki widoczności 
Urana i Neptuna. Składa się na to zarówno coraz bliższa data ich 
opozycji — Neptuna już z początkiem września, Urana w połowie 
października — jak również coraz dłuższe noce astronomiczne. 

Lipiec i sierpień to czas opozycji trzech w miarę jasnych 
planetoid. Jest wśród nich (2) Pallas, odkryta w 1802 r. przez 
Heinricha Olbersa, jako druga, jak wówczas sądzono — plane-
ta pomiędzy Marsem i Jowiszem. Sporo lat minęło, by po od-
kryciu kilku kolejnych tego typu „planet” uznać je za nowy typ 
obiektów Układu Słonecznego — planetoidy (asteroidy). Jedynie 
pierwszej z nich (1) Ceres, po blisko 200 latach przywrócono 
miano planety, tyle że karłowatej. Do tej samej grupy obiektów, 
równo 10 lat temu przeniesiono — wcześniej dziewiątą planetę, 
dziś planetę karłowatą (134340) Pluton. W lipcu również Plu-
ton znajdzie się w opozycji do Słońca, jednak z racji bez porów-
nania większej odległości, jasnością 14,3m ponad stukrotnie 
ustępować będzie 4 razy mniejszej planetoidzie Pallas (9,2m).

Również, odkryte pół wieku po Pallas, planetoidy (19) Fortu-
na i (20) Massalia mają w omawianym okresie swe opozycje, 
osiągając niewiele mniejsze od niej jasności.

Roje meteorów
W okresie pomiędzy 12 lipca a 23 sierpnia każdego roku 

obserwuje się aktywność roju meteorów Delta Akwarydy. Wy-
różnić można dwie części tego roju — znane już w starożytności, 
znacznie obfitsze Południowe Delta Akwarydy z maksimum 30 
lipca (około 20 spadków meteoru w ciągu godziny) oraz Pół-
nocne, z mało efektownym, pięciokrotnie mniej licznym mak-
simum 9 sierpnia. Objawiające się dość szybkimi przelotami, 
41 km/s, pochodzą z pozostałości po rozpadzie tzw. komet mu-
skających Słońce.

W podobnym czasie, od 17 lipca do 24 sierpnia, aktywność 
swą wykazuje jeden z najbardziej znanych i obfitych rojów — 
Perseidy, pochodzący od okresowej komety 109P/Swift-Tuttle, 
okrążającej Słońce raz na 133,3 roku. Podczas tegorocznego 
maksimum, przewidywanego na 12 sierpnia pomiędzy godz. 
15.00 a 17.30 naszego czasu, może dochodzić nawet do 150 
spadków meteoru na godzinę, jednak z racji pełni dnia, obser-
wacje nie tak już licznych „spadających gwiazd” najlepiej pro-
wadzić w drugiej połowie nocy 11/12 i 12/13 sierpnia. 

Na przełomie sierpnia i września, przez tydzień aktywność 
wykazuje niezbyt obfity rój meteorów Aurygidy. Podczas maksi-
mum, 31 sierpnia krótko po zmierzchu, przewiduje się w ciągu 

godziny około 6 szybkich meteorów ze śladami, jednak równe 
lub nawet większe szanse ich dostrzeżenia mogą być po północy.

Gwiazdy zmienne
Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (mak-

sima lub minima), trzech przedstawicieli różnego typu gwiazd 
zmiennych, możliwe do zaobserwowania na nocnym niebie. 

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

lipiec sierpień

  2,     1.56      26,     0.27 15,     2.09
  5,   22.45 28,   21.16 17,   22.58
23,     3.38

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

lipiec sierpień

             8,    22.58             10,      3.46 
           25,      1.21             20,    21.21

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian 
powyżej 100 dni. Ich prototypem jest Mira (omikron Ceti), której  
najbliższe maksimum przypadnie w końcu lutego 2017 r. W ta-
belce zestawiono przypadające w tych miesiącach maksima 
blasku innych, jaśniejszych miryd:

lipiec sierpień

   1,  R Leo   5,8m  24,  R Cnc   8m    8,  R Dra   7,6m

   8,  R Ser   6,9m  25,  S Her   7,6m  24,  V Mon  7,0m

 12,  R Sgr   7,3m  29,  U Cyg  7,2m  27,  R UMa  7,5m

   28,  S CrB   7,3m

 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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      Kalendarz astronomiczny

W nie dość ciemne, zwłaszcza lipcowe noce, trud-
niejsze są obserwacje słabo świecących obiektów 
mgławicowych. Nieco łatwiej odnaleźć na niebie, 
wprawdzie bynajmniej nie punktowe, ale zazwy-

czaj wyraźnie silniej świecące w swej centralnej części, kuliste 
gromady gwiazd. Kontynuując rozpoczęty przed dwoma mie-
siącami przegląd tego typu obiektów astronomicznych, spró-
bujmy przyjrzeć się kilku najjaśniejszym z nich, usytuowanym 
w obszarze umownie nazywanym niebem letnim. Zaznaczono 
je na mapce nieba na pierwszej stronie Kalendarza.

Podobnie jak poprzednio, wszystkie przedstawione tu 
obiekty znalazły swoje miejsce w XVIII-wiecznym „Katalogu 
mgławic i gromad gwiazd” Charlesa Messiera. Niedostrze-
galne gołym okiem, oglądane przez lornetkę lub niewielki 
teleskop wyglądają jak mgliste plamki i dopiero w większym 
teleskopie dostrzeżemy najjaśniejsze pojedyncze gwiazdy, 
spośród zazwyczaj setek tysięcy gwiazd składających się 
na każdą z nich. 

Najmniej czasu na obserwację mamy w przypadku gromady 
kulistej M22, w usytuowanym najdalej na południe na naszym 
letnim niebie (wraz ze Skorpionem) gwiazdozbiorze Strzelca. 
To jeden z rekordowej liczby 15 obiektów Katalogu Messiera 
w tej konstelacji, z czego 12 to gromady gwiazd. W centralnej 
Polsce, podczas górowania gromada M22 wznosi się zaledwie 
na 14° nad horyzont. Z początkiem lipca, na nie do końca 
ciemnym niebie widoczna od zmierzchu aż po świt, z końcem 
sierpnia zachodzi już godzinę po północy.   

To, odkryta w 1665 r. przez niemieckiego amatora astro-
nomii Johanna Abrahama Ihlego, pierwsza znana gromada 
kulista, o największej sumarycznej jasności: 5,1 mag i naj-
większych rozmiarach kątowych: 32’, dorównujących kątowej 
średnicy Księżyca na naszym niebie. Odległa o 10,4 tys. lat 
świetlnych, ma ona w rzeczywistości średnicę 97 lat św.

Położona znacznie wyżej, za to dalej na zachód, gromada 
kulista M5 zachodzi godzinę wcześniej od poprzedniej, na jej 
obserwacje mamy więc nieco mniej czasu. Dostrzeżona po raz 
pierwszy w 1702 r. przez Gottfrieda Kircha, jako tajemnicza 
rozmyta gwiazda, w 1781 r. zamieszczona w Katalogu Mes-
siera jako mgławica, dopiero 10 lat później została poprawnie 
sklasyfikowana przez Williama Herschela. Nieco ciemniejsza 
od poprzedniej: 5,7 mag, niewiele też ustępuje jej kątowymi 
rozmiarami — na naszym niebie widoczna jest jako obiekt 
o kątowej średnicy 23’. Wobec odległości 24,5 tys. lat świetl-
nych, jej rzeczywista średnica wynosi 164 lata św. Ukształtowa-
na przed 10,6 miliardami lat jest jedną z najstarszych gromad 
kulistych, zawierającą około 100 tys. gwiazd.

Na obserwacje kolejnej gromady mamy… cały rok, jest ona 
bowiem na terenie całej Polski obiektem okołobiegunowym. 
To położona w północnej części gwiazdozbioru Herkulesa gro-
mada M92. Odkryta w końcu 1777 r. przez Johanna Elerta 
Bodego, w 6 lat później również przez Williama Herschela, 
zaklasyfikowana do gromad kulistych. Przy jasności 6,4 mag, 
można ją również zaliczyć do najjaśniejszych. Także rozmiara-
mi kątowymi: 14’, ustępuje poprzednio omawianym, jednak 
jest to i tak połowa kątowej średnicy Księżyca, ale z odległości 
26,7 tys. lat świetlnych wynika tego samego rzędu jej rzeczy-
wista średnica: 109 lat św. Na podstawie jej masy, przyjmując 
jako średnią gwiazdę o masie Słońca, liczba gwiazd w M92 
szacowana jest na 330 tysięcy.

Pod jednym względem M92 przewyższa nie tylko dwie po-
przednie gromady. Jej wiek szacowany jest na 14,2 ± 1,2 mld 
lat, co nawet przy dolnej granicy zakresu błędu daje 13,0 mld M92. Fot. Krzysztof Janusz

lat — zaledwie o 0,8 mld lat mniej od dziś przyjmowanego wie-
ku Wszechświata. Jest to najstarsza gromada kulista w naszej 
Galaktyce.

Jan Desselberger

W gromadzie raźniej

Centralny obszar gromady M22 na zdjęciu uzyskanym przez Teleskop 
Kosmiczny Hubble’a. Fot. NASA/STScl

M5. Fot. Robert J. Vanderbei/Wikipedia
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Odkrycie w latach 90. XX wie-
ku egzoplanet o masach i roz-
miarach podobnych do Jowi-
sza, lecz znajdujących znacz-

nie bliżej swoich gwiazd niż Merkury 
od Słońca, było dla astronomów niema-
łym zaskoczeniem. Teoria powstawania 
planet gazowych olbrzymów przewidu-
je, że ciała te musiały powstać za tzw. 
linią śniegu i przemigrować na obser-
wowane orbity we wczesnych etapach 
ewolucji swoich układów planetarnych. 
Jako mechanizm odpowiedzialny za te 
planetarne wędrówki wskazuje się od-
działywanie z dyskiem protoplanetar-
nym lub oddziaływanie grawitacyjne 
z innymi masywnymi planetami. Choć 
parametry gorących jowiszy (duża 
masa i promień, okres orbitalny poniżej 
10 dni) czynią je łatwymi do wykrycia 
metodami spektroskopowymi i fotome-
trycznymi, badania statystyczne wska-
zują, że obiekty tego typu występują 
wokół gwiazd dość rzadko.  Jednym 
z gorących jowiszy o najkrótszych okre-
sach orbitalnych jest planeta WASP-
-12b odkryta w ramach programu Wide 
Angle Search for Planets (WASP). Jej 

Spadająca 
egzoplaneta

okres orbitalny wynosi zaledwie 26 go-
dzin i 12 minut, co przekłada się na od-
ległość od gwiazdy równą ok. 3,4 mln 
km. W centrum układu znajduje się 
karzeł nieco gorętszy od Słońca. Jego 
masa i promień są większe odpowiednio 
o 35% i 60% od wartości słonecznych. 
Rachunki wskazują, że na WASP-12b 
panuje temperatura rzędu 2000°C. Pla-
neta przechodzi regularnie przed swo-
ją gwiazdą (tranzytuje), dzięki czemu 
było możliwe wyznaczenie jej rozmia-
rów. Gazowy olbrzym okazał się być 
prawie dwukrotnie większy od Jowisza. 

Systematyczne obserwacje foto-
metryczne zjawisk tranzytów plane-
ty WASP-12 b wskazują, że jej okres 
orbitalny systematycznie skraca się 
w tempie 26 milisekund na rok. Prze-
widywania teoretyczne sugerują, 
że za to zjawisko mogą być odpowie-
dzialne pływy, jakie planeta wzbudza 
na swojej gwieździe. W efekcie roz-
praszania zmagazynowanej w nich 
energii oraz specyficznej konfiguracji, 
w której okres orbitalny planety jest 
krótszy od okresu rotacji gwiazdy, 
planeta traci moment pędu związany 
z ruchem orbitalnym i zacieśnia swo-
ją orbitę — w przypadku WASP-12b 
o 600 m rocznie. Dalsze obliczenia 
wskazują, że planeta ostatecznie spad-
nie na gwiazdę za około milion lat. 
Warto odnotować, że jest to niezwykle 
krótki czas w porównaniu z szacowa-
nym na około 2 miliardy lat wiekiem 
układu planetarnego. 

Badania statystyczne pokazują, 
że bardzo gorące gazowe olbrzymy, 
takie jak WASP-12 b, występują około 
100 razy rzadziej niż typowe gorące jo-
wisze o okresach orbitalnych 3–4 dni. 
Deficyt ten można tłumaczyć szybkim 
spadkiem planet, które znalazły się 
na bardzo bliskich orbitach. Niewyklu-
czone zatem, że układ WASP-12 jest 
właśnie obserwowany w tym krótko-
trwałym i prawdopodobnie końcowym 
etapie swojej ewolucji orbitalnej. Samo 
tempo spadku planety jest bezpośrednio 
związane z efektywnością rozprasza-
nia energii pływów wewnątrz gwiazdy. 
Pomimo intensywnego rozwoju astro-
fizyki gwiazdowej, własność ta nadal 
pozostaje słabo poznana empirycznie. 
Obserwacje efektów oddziaływań pla-
neta-gwiazda w takich układach jak 
WASP-12 niewątpliwie pomogą zwe-
ryfikować przewidywania teoretyczne.

■

W marcu ogłoszono kolejne „pol-
skie” odkrycie z dziedziny planet 
pozasłonecznych. Międzynarodowy 
zespół, w którego składzie znajdują 
się astronomowie z Torunia, ustalił, 
iż planeta pozasłoneczna WASP-12b 
powoli zacieśnia swoją orbitę, czyli 
spada na swoją gwiazdę.
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Dr Gracjan Maciejewski pracuje 
w Centrum Astronomii UMK i kie-
ruje międzynarodowym zespołem 
badawczym, który prowadził bada-
nia planety WASP-12 b.
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Gracjan Maciejewski
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Obserwator Słońca

Po opublikowaniu poprzedniego 
artykułu okazało się, że hotel 
Walter odmówił nam noclegu 
i musieliśmy szukać innego 

miejsca noclegowego. Następny był 
hotel „Nad rzeczką”, ale i ten zrezygno-
wał z naszej oferty. Pozostało nam tylko 
mieć nadzieję, że prof. Maciej Mikoła-
jewski swoim autorytetem załatwi nam 
nocleg w Bachotku. Tak też się stało 
i zarezerwowano dla nas 7 domków 
w ośrodku Bachotek UMK w Toruniu. 

Ostatecznie ustalony program wy-
gląda następująco:

Do ośrodka każdy dojeżdża sam 
9 września 2016 r. w godzinach popo-
łudniowych. Po przyjeździe rozdzieli-
my domki i każda osoba otrzyma pa-
miątkowy identyfikator zjazdu. Czas 
ten przeznaczymy na wzajemne zapo-
znanie się. Jak się uda, zorganizujemy 
ognisko.

W sobotę 10 września po śniada-
niu rozpoczniemy wykłady i prelekcje 
w sali konferencyjnej. W tym dniu 
mamy również w planie odwiedze-
nie Obserwatorium w Truszczynach, 
a oprowadzać nas będzie Marcin Je-
ziorny.

W niedzielę po śniadaniu, jeżeli 
będzie pogodnie, spróbujemy prze-
prowadzić obserwacje Słońca. Potem 
opuszczamy Bachotek i udajemy się 
do Piwnic. Tam po obserwatorium 
oprowadzał nas będzie Maciej Miko-
łajewski. Zwiedzaniem obserwatorium 
zakończymy nasz zjazd.

Należy zabrać ze sobą pieniądze, 
około 100 zł, ponieważ zjazd jest tylko 
w części dofinansowany przez PTMA. 
Poza tym prawdopodobnie na zjeździe 
będzie można zakupić nasz kalendarz 
obserwatora Słońca na rok 2017 oraz 
suplement zaćmieniowy na płytce, au-
torstwa Janusza Bańkowskiego. Suple-
ment będzie sprzedawany jako cegieł-
ka na utrzymanie naszej strony SOS 
PTMA.

Koordynator SOS PTMA
Tadeusz Figiel

Zjazd SOS PTMA — nowe ustalenia

Obok mapka dojazdu do ośrodka w Bachotku. 
Większa mapka dostępna w internecie: 
www.umk.pl/uslugi/bachotek/mapa/
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AR 2529

Obserwator Słońca

Raport nr 3/2016
Marzec okazał się bardzo niekorzystny pod względem pogody do obserwacji Słońca.
Swoje wyniki przesłało 11 obserwatorów, a średnie wygenerowne z tych obserwacji 
wynosiły: dla liczby Wolfa R=35,09 uzyskane z 100 obserwacji, dla SN = 21,32 uzy-
skano z 53 obserwacji. Na szczegóły z różnych dni marca zapraszam do aktualności 
Janusza Bańkowskiego. Wszystkim bardzo dziękuję za przesłanie swoich raportów.

Raport nr 4/2016
Średnia R w miesiącu kwietniu wyniosła 30,28 a średnia SN 26,05. Wykonano dla 
liczby Wolfa 159 obserwacji a dla plamotwórczej aktywności SN 118 obserwacji. 
Swoje raporty przysłało 13 obserwatorów. Przepraszam za opóźnienie.
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Obserwatorzy:
 1. Jimenez Francisco 23
 2. Wirkus Krystyna 20
 3. Zagrodnik Jerzy 20
 4. Bańkowski Janusz 18
 5. Figiel Tadeusz 16
 6. Kucemba Łukasz 14
 7. Grudniewski Piotr 12

 8. Raczyński Łukasz 10
 9. Burda Alex 9
10. Żywko Krzysztof 8
11. Skorupski Piotr 6
12. Moskal Kinga 3
13. Bohusz Jerzy 2

Obserwatorzy:
 1. Jimenez Francisco 27
 2. Zagrodnik Jerzy 16
 3. Kucemba Łukasz 11
 4. Figiel Tadeusz 9
 5. Raczyński Łukasz 9
 6. Bańkowski Janusz 8

 7. Grudniewski Piotr 8
 8. Wirkus Krystyna 5
 9. Bolesta Dariusz 3
10. Burda Alexander 2
11. Moskal Kinga 2

W połowie kwietnia moż-
na było podziwiać 
(nawet gołym okiem!) 
na powierzchni Słoń-

ca potężny obszar aktywny AR 2529 
w kształcie serca. Jego rozmiar był 
porównywalny z pięcioma średnicami 
Ziemi. 

Obok prezentujemy zdjęcie wyko-
nane 17 kwietnia przez Krzysztofa So-
bolewskiego za pomocą filtru Hα przy 
szerokości pasma ok. 1 nm z refrakto-
rem ED przy ogniskowej 2,5 m (kame-
ra mono ASI174MM, złożenie 400 kla-
tek, obróbka finalna w Photoshopie).

Dla wyobrażenia skali rozmiaru 
tego obszaru, na zdjęcie została nanie-
siona planeta Ziemia. 

(red.)
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Ciekawe strony internetowe…

Znajdź planetoidę,  
zanim ta znajdzie nas…

Co jakiś czas pojawiają się w mediach informacje 
(niekiedy alarmistyczne) o planetoidach przelatujących 
w pobliżu Ziemi czy wręcz mogących się 

z nią zderzyć. Co może zrobić nawet niewielki obiekt 
wchodzący do atmosfery Ziemi, pokazała niedawna 
historia meteorytu czelabińskiego. Dzisiejszy adres (http://
asteroid-explorers.com/mpc/) pozwoli na rozejrzenie 
się po świecie planetoid — jest on związany z Centrum 
Małych Planet (Minor Planet Center) pracującym pod 
auspicjami Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
Zamiast propozycji przekopywania się przez ciągle 
rosnącą ilość informacji, np. na temat NEO (Near Earth 
Objects), dostajemy do ręki proste narzędzie pozwalające 
na filtrację informacji z wykorzystaniem 
kilku prostych kryteriów — autorzy nazwali 
je MPC Asteroid Data Explorer. Nie jest 
to profesjonalne narzędzie, służy raczej 
zaspokojeniu ciekawości użytkownika. 

Pytania są proste, np. „Jakie planetoidy 
przelecą w pobliżu Ziemi w tym miesiącu?” 
czy „Dla jakich planetoid ryzyko spotkania 
z Ziemią jest największe?”. Wyniki 
prezentowane są w postaci szeregu 
histogramów pokazujących względny 
rozkład ilości obiektów dla wybranego 
parametru (np.okresu orbitalnego). Na tym 
zabawa się nie kończy, bo w ramach już 
wyfiltrowanej klasy obiektów możemy 
wybierać dla poszczególnych histogramów 
zakresy odpowiadających im parametrów 
— przyciśnięcie lewego klawisza myszy 
i przeciągnięcie kursora powoduje wybranie 
podzakresu danego parametru (pojawiają 
się małe suwaki, które można przeciągać 
tak, aby szczegółowo ustalić interesujący 
nas zakres). Przykładowo wybieramy zakres 
wspomnianego już okresu orbitalnego — 
pozostałe histogramy dopasują się do wyboru. 
Można użyć jednocześnie dwóch i więcej 
zakresów dla różnych parametrów. Możemy 
też „zresetować” histogramy, wychodząc w ten 
sposób poza zakres pytań zdefiniowanych 
na stronie tytułowej (każde z tych pytań 
pociąga za sobą ograniczenie zakresu jednego 
wybranego parametru — na odpowiednim 
histogramie pojawia się wspomniany 
wcześniej suwak). W sumie w momencie 
pisania tej notki dysponujemy próbką 12 518 
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obiektów. Poza histogramami pojawia się lista pierwszych 
dwudziestu obiektów spełniających wybrane kryterium czy 
grupę kryteriów. Pod oznaczeniami poszczególnych obiektów 
mamy dostęp do szczegółowych informacji. Żeby zobaczyć, 
jak to działa, najprościej jest oczywiście spróbować samemu. 

Warto również zajrzeć pod fioletową zakładkę 
„About” u góry strony odsyłającą do historii 
projektu, który przybrał ostatecznie postać 
przedstawioną pod adresem, o którym dziś piszę.

Odnośniki na dole strony wyprowadzą nas do Centrum 
Małych Planet i morza informacji o małych ciałach Układu 
Słonecznego. Ale to już zupełnie inna historia…

Roman Schreiber

Urania 3/2016
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Astronomia i muzyka

Nadchodzi czas wakacji, a więc i podróży. Być może 
„Urania” albo jej gadżety będą towarzyszyć Wam 
w różnych ciekawych miejscach – udokumentujcie to 
fotkami!

A może macie zdjęcia „Uranii” w nietypowych sytuacjach 
lub w zabawnych ujęciach – podzielcie się nimi!

Zdjęcia można zgłaszać na kilka sposobów:

1) zamieszczając na Facebooku lub Instagramie, 
oznaczając przy tym dwoma hashtagami: #urania 
oraz #fotkizurania (można też dodatkowo użyć: 
#podrozujzurania)

Muzyka z dedykacją  
dla miłośników astronomii
Album „Solar Observers” dedykuję 
wszystkim zapatrzonym w Kosmos. 
Kosmos ten bliski i daleki — napisał na 
swoim profilu kolega Jarek ukrywajacy 
się pod nazwą projektu DigitalSimply-
World. Album ten, jak i wiele innych jego 
autorstwa, można pobrać za darmo 
z internetu. Wystarczy wejść na stro-
nę http://digitalsimplyworld.bandcamp.
com/. Na uwagę zasługuje dodatko-
wy materiał ilustracyjny towarzyszący 
muzyce. Są to zdjęcia autorstwa Kuby 
Kowarczyka, aktywnego członka PTMA 
w Katowicach. Bogactwo dźwięków 
i różnorodność muzyki udostępnionej 
przez Jarka (który konsekwentnie ukry-
wa swe nazwisko) pozwolą każdemu 
znaleźć coś dla siebie zarówno na po-
lecanym albumie, jak i w całym dorobku 
DigitalSimplyWorld. 

Nazwiska Przemysława Rudzia mi-
łośnikom astronomii przedstawiać nie 
trzeba. Jego dorobek płytowy chyba już 
przekroczył liczbę jego publikacji książ-

kowych. Najnowszy czternasty w do-
robku album muzyczny Przemka nosi 
tytuł „Music For Stargazing". Muzyka 
na nim zawarta nie jest jednak całkiem 
nowa. Pierwotnie powstała jako mate-
riał ilustracyjny do wirtualnego atlasu 
nieba. Po kilku latach „leżakowania” 
nabrała ostatecznej formy i cieszy uszy. 
Miałem okazję wysłuchać jej na żywo 
podczas imprezy plenerowej Noc Pla-
net w Obserwatorium Astronomicznym 
w Truszczynach.

Zarówno Przemka, jak i Jarka moż-
na było w ubiegłym roku spotkać i usły-
szeć ich muzykę w Cekcynie podczas 
organizowanego tam od lat festiwalu 
muzyki elektronicznej. Widziałem tam 
również innych miłośników gwieździ-
stego nieba. Może by tak pojechać tam 
w tym roku z teleskopami? Niech hasło 
Astronomia i muzyka nabierze tam bar-
dziej wyrazistego znaczenia. Do zoba-
czenia więc w Cekcynie!

Jacek Drążkowski

Konkurs na fotki z Uranią
2) lub e-mailowo, nadsyłając na adres portal@urania.edu.pl 
(z tytułem listu: „Fotki z Uranią”)

Najfajniejsze fotografie zamieścimy w portalu Uranii 
oraz w wersji drukowanej czasopisma. W tym drugim 
przypadku autorzy zdjęć mogą dodatkowo liczyć 
na nagrody niespodzianki.

Konkurs trwa bezterminowo (do odwołania). 

Szczegóły i regulamin:  
www.urania.edu.pl/konkursy/fotki-z-urania

Z „Uranią” w Kuala 
Lumpur w Malezji 

pozuje Małgorzata 
Radomska-Misiak  

z programu  
„Obserwatorium”

Piosenkarka Doda i red. naczelny pozują  
do zdjęcia z „Uranią” podczas festiwalu  
naukowego w Kurzętniku

„Urania” w rękach Harrisona 
Schmitta (po lewej) uczestnika 
misji Apollo 17, ostatniego 
człowieka, który chodził 
po Księżycu. Po prawej redak-
tor naszego portalu WWW

Red. techniczny z narybkiem redak-
torskim w czapkach z latarką Ola Hamanowicz z parasolem „Uranii”
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Poradnik obserwatora

Jeżeli mieszkamy w mieście, to praw-
dopodobnie jesteśmy też posiada-
czami balkonu lub tarasu, z którego 
dość dobrze możemy prowadzić 

obserwacje nieba. Oczywiście ich zakres 
jest mocno ograniczony na ogół do części 
nieba, niemniej jednak jest to czasami je-
dyna szansa na jakiekolwiek obserwacje. 
Bardzo dobrze, jeżeli nasz balkon jest skie-
rowany na wschodnią lub zachodnią część 
nieba. Jeszcze lepiej, gdy jest to południe. 
Co oczywiste, najgorzej to wygląda, jeśli 
mamy wyłącznie dostęp do północnej 
strony, jednak nie tak do końca.

Analizując ruch obiektów na niebie, 
położenie wschodzącego i zachodzącego 
Słońca, łatwo jesteśmy w  stanie określić 
zakres naszych możliwości. I tak, jeżeli 
Słońce jest u  nas widoczne na balkonie 
nad ranem, to kierunkiem, w jakim może-
my obserwować, jest wschód. Analogicz-
nie wieczorem, kiedy promienie Słońca 
docierają na balkon, wiemy, że do dyspo-
zycji mamy stronę zachodnią. Praktycznie 
najlepiej, jeżeli mamy balkon skierowany 
na południe, bo zawiera się w  nim naj-
dłuższa droga, jaką pokonują na naszym 
niebie Słońce, Księżyc i  planety. Mając 
dostęp do południowego horyzontu, za-
pewne też sięgamy nieco do wschodu 
i zachodu.

Co jednak, gdy zostaliśmy „uszczę-
śliwieni” północnym balkonem? Mamy 
problem, ponieważ tylko w okresie prze-
silenia letniego jesteśmy w  stanie przy 
sprzyjającym układzie, dostrzec po lewej 
lub prawej stronie wschodzące lub za-
chodzące obiekty. Przy takim jednak usta-
wieniu możemy próbować obserwować 
pojawiające się nad północnym horyzon-
tem obłoki srebrzyste lub zorzę polarną 
(w tym przypadku teleskop będzie nam 
raczej niepotrzebny).

Ważne jest również to, co mamy przed 
balkonem: czy nie przeszkadzają nam ja-
kieś źródła świata, czy naprzeciwko nie 
stoi identyczny jak nasz blok, w  którym 
w każdym oknie świeci się światło? Na to 
i  wiele innych pytań musimy sobie sami 
odpowiedzieć, obserwując okolicę bal-
konu i  bloku. Obserwujemy zaświetlenie 
okolicy, sprawdzamy, czy nie mamy potęż-
nej łuny, która zniweczy nasze plany. O ile 
w  przypadku obiektów Układu Słonecz-
nego średnie zaświetlenie nie będzie na-
szym największym problemem, to jednak 
gdy się zdecydujemy skierować teleskop 

Astronomia w szkole:
TELESKOP DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA

Specjalna oferta dla szkół i placówek oświatowych: 10% 

rabatu w sieci sklepów Delta Optical na teleskopy pre-

zentowane w artykule, tel. 801-011-337, (25) 786-05-20,

www.deltaoptical.pl
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na ciemniejsze obiekty, możemy ich po 
prostu nie dostrzec.

Czym jednak obserwować?
Teleskop na balkon to specyficzna ka-

tegoria teleskopów, które muszą zostać 
dopasowane do wielkości naszego balko-
nu lub tarasu.

Generalnie, czym większy, tym mamy 
lepsze pole do popisu. W  zależności 
od wielkości balkonu dopasowujemy wiel-
kość teleskopu, a w zależności od zaświe-
tlenia również jego typ. W  zdecydowanej 
większości przypadków na każdym nie-
zbyt wielkim balkonie trudno zmieścić peł-
nowymiarowy statyw lub w ogóle on nam 
nie wchodzi. Potrzebujemy przynajmniej 
jednego metra, aby móc wstawić statyw 
z montażem AZ czy EQ, a i tak przy takiej 
wielkości obsługa może być karkołomna. 
Wyciąg okularowy może znaleźć się w na-
prawdę dziwnych miejscach. Na  pewno 
najtrudniej będzie obsługiwać na balko-
nie montaże z nisko położonym środkiem 
ciężkości, jak np. Dobsony. Balustrada na-
sza, jak i balkon sąsiadów z góry dość moc-
no ograniczą nasze możliwości ustawiania 
teleskopu. Dopiero na większych balko-
nach lub tarasach będzie można prawidło-
wo wykorzystać takie konstrukcje.

Wybór teleskopu i montażu
Na ogół jest to teleskop Maksutowa 

lub mały Schmidt-Cassegrain. Teleskopy 
te bardzo dobrze spełnią rolę teleskopu 
balkonowego. Mają odpowiednie rozmia-
ry i odpowiednią światłosiłę. Dzięki temu 
będą idealnie nadawać się do obserwacji 
Księżyca i  planet, a  próby obserwacji ja-
śniejszych obiektów mgławicowych nie 
będą niemożliwe.

Jeśli wybierze-
my MAK czy SCT, 
powinniśmy skupić 
się na modelach 
o  średnicach mi-
nimum 100  mm. 
W  przypadku Mak-
sutowa można śmia-
ło polecić dwa małe 
i zarazem popularne 
u  nas modele Sky-
-Watcher MAK102 
i MAK127. Teleskopy 
te mają ogniskowe 
do 1,5 metra, będąc 
zarazem konstrukcją 
o długości do zaled-
wie 30–40 cm!

Podobnie pre-
zentują się telesko-
py Celestron SCT, gdzie najbardziej po-
pularne są modele 5, 6 i  8”. 6” tubus SCT 
Celestrona ma wielkość też nieco ponad 
40 cm.

Poza tymi dwoma systemami moż-
na zwrócić uwagę na jaśniejsze, krótkie 
refraktory, które mogą być dość dobrą 
alternatywą dla konstrukcji zwierciadla-
nych. Tak jak i w poprzednich przykładach 
wielkość teleskopu dobieramy do wielko-
ści balkonu, przy czym najodpowiedniej-
sze wydają się teleskopy o  ogniskowych 
do 900 mm.

Bardzo popularnym modelem 
może być refraktor firmy Sky-Watcher 
BK909AZ3, który przy obiektywie 90 mm 
i  ogniskowej 900  mm zapewnia bardzo 
dobrą jakość obrazu. Teleskop ten ma 
jednak długość 95  cm i  musimy mieć to 
na uwadze, sprawdzając, czy wielkość ta 
będzie odpowiednia w  stosunku do głę-

bokości balkonu. Jeśli zbyt duża, szukamy 
teleskopu z krótszą ogniskową.

Również dobrze należy się zastanowić 
nad doborem odpowiedniego statywu 
(montażu). Na balkonie na pewno lepiej 
spisują się montaże azymutalne. Mon-
taż paralaktyczny zajmuje na ogół więcej 
miejsca, a  jego prawidłowe ustawienie 
względem północy jest często niemoż-
liwe. Poza tym sam sposób „ustawienia 
siebie” w stosunku do wyciągu teleskopu 
na montażu paralaktycznym jest zawsze 
bardziej złożony niż w montażu azymutal-
nym. Nie wspominając o  prostocie usta-
wiania na obiekt, wybór tego montażu 
staje się oczywisty.

Spotyka się również konstrukcje ama-
torskie, umożliwiające przymocowanie 
teleskopu do balustrady!

Co i jak obserwować?
Tak jak już wspomniałem, możemy 

skupić się zarówno na Księżycu, analizując 
jego selenografię, możemy śmiało foto-
grafować również jego powierzchnię. Tak 
samo w  każdy pogodny dzień wdzięcz-
nym obiektem do obserwacji i fotografo-
wania jest Słońce. Tutaj jednak pamię-
tajmy o  odpowiednim zabezpieczeniu 
poprzez odpowiedni filtr nakładany 
z przodu teleskopu!

Wieczorami w zasadzie codziennie do 
wyboru mamy kilka planet, wśród nich 
bezdyskusyjnie najpiękniejszymi są Sa-
turn oraz Jowisz. Nad ranem i wieczorami 
mamy do dyspozycji Merkurego i Wenus. 
Zawsze odnajdziemy je w  pobliżu Słoń-
ca i  jeżeli nie są w  jednej z  koniunkcji ze 
Słońcem, możemy je obserwować. Trochę 
trudniejsze jest to w przypadku Merkure-
go, ale kilka razy w roku uda się go nam 
zobaczyć.

Marek Substyk

Poradnik obserwatora
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Przeżyj z nami fascynującą przygodę astronomiczną!
Wszystkich miłośników obserwacji nocnego nieba i sprzętu obserwacyjnego zapraszamy na VI Międzynarodowy 
Otwarty Zlot Miłośników Astronomii AstroShow 2016.  Tegoroczny AstroShow odbędzie się w samym sercu Polski, 
na Pojezierzu Gostynińskim w dniach 26-28 sierpnia 2016. Ośrodek „Białe Źródła”, w którym odbędzie się AstroShow 
znajduje się w miejscowości Gorzewo.

Podczas tegorocznego AstroShow przeprowadzimy różnego rodzaju warsztaty, kładąc nacisk na praktyczną stronę 
obsługi sprzętu astronomicznego. Początkującym pokażemy jak rozłożyć świeżo zakupiony teleskop, jak prawidłowo 
przygotować sprzęt do obserwacji. Na nieco bardziej zaawansowanych czekał będzie różnego rodzaju sprzęt ob-
serwacyjny do samodzielnego przetestowania, w tym zaawansowane teleskopy z automatycznym prowadzeniem 
elektronicznym i bazą przeszło 40.000 obiektów.

Tegoroczne obserwacje nocne będą nieco inne niż zwykle – będą miały charakter warsztatowo-edukacyjny. Począt-
kujący obserwatorzy pod opieką prowadzących warsztaty będą mogli przeprowadzić wartościowe obserwacje astro-
nomiczne. W przypadku braku dobrej pogody, przeprowadzone zostaną pokazy w mobilnym planetarium cyfrowym. 
Planetarium będzie dostępne także w ciągu dnia, w wyznaczonych godzinach prowadzone będą prezentacje. 

Niebo podczas AstroShow 2016 będzie wyjątkowo bogate w ciekawe obiekty. Korzystna faza księżyca (w okolicach 
nowiu) pozwoli na skuteczne obserwacje wielu gromad gwiazdowych i galaktyk. Po zachodzie Słońca nad ośrod-
kiem pojawi się droga mleczna oraz gwiazdozbiory nieba letniego. Z upływem godzin, wysoko nad głowami zaczną 
pojawiać się gwiazdozbiory typowe dla jesieni, takie jak Pegaz czy Andromeda. Uwaga dużej części obserwatorów 
skupiona będzie zapewne na planetach. Nad południowym horyzontem widoczne będą trzy jasne punkty o wyra-
zistych barwach. Najniżej odnajdziemy najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Skorpiona – czerwonego Antaresa. 
Tuż powyżej Antaresa widoczna będzie planeta Mars – obiekt równie czerwony. Sama nazwa gwiazdy Antares wzię-
ła się od Aresa – Marsa, właśnie w związku z wizualnym podobieństwem obu obiektów. Podczas AstroShow oba 
obiekty znajdą się w odległości zaledwie 2 stopni od siebie mieszcząc się jednocześnie w polu widzenia teleskopu 
z szerokokątnym okularem. Pomimo, że podczas imprezy Mars będzie już 3 miesiące po opozycji, to jego średni-
ca kątowa wynosić będzie około 11 sekund kątowych i zapewne uda się dostrzec czapy polarne i inne szczegóły 
powierzchniowe. Kilka stopni powyżej Marsa odnajdziemy Saturna – najpiękniejszą planetę Układu Słonecznego.  
Bez problemu zaobserwujemy słynne pierścienie planety, a także jej najjaśniejsze księżyce. Obie planety widoczne 
będą w pierwszej połowie nocy zachodząc około 22:30. 
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Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej 
w „Uranii–PA” 1/2016: 1. ZORZA, 2. FOBOS, 3. ORLICZ, 
4. KOSMOLOGIA, 5. OSTROWIK, 6. WATT, 7. JANSKY, 
8. CHORZÓW, 9. ALFARD, 10. WISEMAN, 11. MERCATOR, 
12. CERBER, 13. ORZEŁ, 14. ATHENA, 15. KARDAŚ, 
16. TAURYD, 17. GUPTA, 18. ARKA, 19. KOMETA, 20. AIN. 
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. Na roz-
wiązania czekamy do końca września 2016  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 Józefa Smaka „Nowe opowiadania starego 
astronoma” lub „Narratio Prima” Joachima Retyka (do wyboru).

W „Uranii–PA” nr 1/2016  
zamieściliśmy krzyżówkę,  
której rozwiązaniem jest  

hasło ROZMOWY Z ASTRONAUTAMI.  
Nagrody w postaci książek o tematyce astronomicznej  
wylosowali Piotr Dudek z Brzeziej Łąki i Aleksander  
Sanetra z Żywca. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. Zlewanie się gwiazd
  2. Rodzaj aktywnej galaktyki
  3. Najłatwiejszy do odnalezienia  

w Polsce meteoryt
  4. Skonstruowany przez Johna Harrisona
  5. Opracował kalendarz juliański
  6. Pustka o rozmiarach rzędu kilkudziesięciu lat świetlnych
  7. Gwiazda zeta odległa o 181 lat św. od Ziemi
  8. WASP-12b jest…
  9. Interferometry, które zarejestrowały 

„ćwierknięcie” fali grawitacyjnej
10. Obserwatorium Morskie Stanów Zjednoczonych
11. Polskie konsorcjum wspierające 

międzynarodowy radiointerferometr
12. Kalendarz wprowadzony  

we Francji w XVIII wieku

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”. 

* Nadal czekamy na decyzję MNiSW w sprawie dopłat do prenumerat dla szkół. Jeśli będzie pozytywna, szkoły otrzymają pełen komplet 6 numerów, a w przypadku negatywnej 
gwarantujemy wysłanie 5 numerów.
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co to było, jednak nigdzie nie znala-
złam. Liczę na udzielenie pomocy i po-
zdrawiam.

kkasiadach2000@o2.pl

Red. Duży pomarańczowy Księżyc 
oraz godzina obserwacji świadczą 
o tym, że Księżyc właśnie zachodził. 
Dziwne efekty mogą mieć związek 
z elementami krajobrazu lub pogodą, 
np. w momencie zachodu nasuwały się 
na jego tarczę chmury.

(eś)

* * *
W dniu 12.06.2016 około g.11.10 zaob-
serwowałem nietypową (ciemnoszarą) 
aureolę wokół słońca. Obrzeże ze-
wnętrzne tej aureoli przypominało w ja-
kiejś części coś, co nazwałbym wąską 
tęczą. W załączeniu zdjęcia, jakie zdo-
łałem temu zjawisku wykonać. Miejsce: 
wieś Maksymilianowo gmina Osielsko 
woj. kujawsko-pomorskie.

W miarę możliwości proszę o wyja-
śnienie tego zjawiska.

Jarosław Zaremba

Red. Opisane i uwiecznione na zdję-
ciach zjawisko to tzw. 22-stopniowe 
halo słoneczne powstające w wyniku 
załamania promieni światła słonecz-
nego w kryształkach lodu wodnego 
tworzących się na pewnej wysokości 
w atmosferze. Kryształki te mają przekrój 
sześciokątny, co w efekcie daje taki sam 
wynik, jak przejście światła przez lodo-
wy pryzmat o kącie łamiącym 60°. Kąt 
odchylenia promieni świetlnych w takim 
przypadku jest nie mniejszy niż 22°. Dla-
tego wewnętrzna krawędź halo jest dość 
wyraźnie zarysowana, a jego wnętrze 
wydaje się ciemniejsze. W przypadku 
chaotycznej orientacji przestrzennej 
kryształków, załamane promienie sło-
neczne rozchodzą się we wszystkich 
kierunkach na zewnątrz tego 22-stopnio-
wego kręgu ze Słońcem w środku. Zała-
maniu promieni słonecznych w pryzma-
cie towarzyszy zjawisko rozszczepienia 
światła i stąd widoczny efekt tęczy. 

Pomocnym w zrozumieniu zjawiska 
niech będzie poniższy rysunek.

(jd)

Poczta ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawyChciałbym wykupić prenumeratę na 
czasopismo „Urania” ale Island nie jest 
na liście krajów, do których jest wysy-
łane. Czy można zamowić przez e-mail 
zamiast przez stronę internetową ?

Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że 
to jest możliwe?

Bragi Olafsson
Reykjavik, Islandia

Red. Cieszymy się, że Urania jest 
znana także na Islandii. Zmieniliśmy 
ustawienia w sklepie i Islandia jest już 
na liście krajów do wysyłki. Zapraszamy 
do dokończenia zamówienia. Można to 
zrobić także poprzez mail, ale wtedy nie 
wysyłamy automatycznych powiado-
mień o statusie zamówienia i trudniej 
śledzić jego losy.

(eś)i

* * *
Szalenie interesuje mnie Państwa 
uzasadnienie pisania „Bystra k. Żyw-
ca” zamiast „Bystra k. Bielska-Białej” 
w artykule http://www.urania.edu.pl/
wiadomosci/aleksandra-sufa-pierwsza-
polska-odkrywczynia-komety-2405.
html

Kilka faktów:
1. Bystra graniczy z Bielskiem-Bia-

łą, a od Żywca dzieli ją ok. 6 km.
2. Bielsko-Biała jest stolicą regionu, 

mając ok. 175 tys. mieszkańców, pod-
czas gdy Żywiec ma ich niewiele ponad 
30 tys.

3. Bystra leży w powiecie bielskim, 
nie żywieckim.

Dominik Kozaczko
Red. Są dwie wsie o nazwie Bystra 
w województwie ślaskim. Jedna leży 
w powiecie bielskim, a druga w powiecie 
żywieckim i o tę drugą właśnie tu chodzi!

* * *
W „Uranii” 2/2016 na stronie 35 frag-
ment zdania ...ma rozmiary 1,3 m, 
wagę około 40 kg... powinien być napi-
sany ...ma rozmiary 1,3 m, masę około 
40 kg... Waga to taki przyrząd do mie-
rzenia masy. Na stronie 57 ...9 13.12 
początek tranzytu Merkurego przez tar-
czę Słońca... Prawidłowo powinno być 
napisane przed tarczą Słońca. 

Kasper Fabrowski, Bydgoszcz
Red. W popularnych tekstach używa 
się pojęcia „waga” jako synonim masy. 
Co innego, gdyby było napisane „cię-
żar”! Nie widzimy również problemu 
z przejściem „przez” tarczę, gdyż cho-
dzi tu o efekt czysto geometryczny.

(bż)
* * *

Dzisiejszej nocy (tj 12.05.2016) ok. 
godz. 0.48 zaobserwowałam dziwne 
zjawisko. A mianowicie był to Księżyc 
w kształcie rogala. Ale nie taki zwykły. 
Był niezwykle blisko ziemi, był dość 
duży i miał kolor mocnego pomarańczu 
wymieszanego z czerwienią. Po pewnej 
chwili jakby zaczął się ruszać w dół (był 
po stronie zachodniej) i jakby znikać. 
Na końcu została mało czerwono-po-
marańczowa kropka, która sprawiała 
wrażenie ,że się kręci i Księżyc zniknął 
całkiem. 

Próbowałam znaleźć odpowiedź, 

6 AstroWczasy w Bieszczadach
Stężnica, 30 lipca – 13 sierpnia 2016
http://www.astrowczasy.ptma.pl

XX Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii
Niedźwiady, 4–7 sierpnia 2016 
http://www.ppsae.pl/tag/ozma-2016/

Noc Perseidów
różne miejscowości, 12 sierpnia 2016
wykaz na stronie http://ptma.pl

28 zlot miłośników astronomii
Zwardoń, 1–4 września 2016
PTMA O/Katowice
http://www.zloty.ptma.pl

Zjazd Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
Toruń, 10–11 września 2016
SOS PTMA, http://sos.poa.com.pl

26 zlot miłośników astronomii
Kielce, 23–25 września 2016
ZG PTMA, http://www.mt2016.ujk.edu.pl

XXIII Seminarium dla nauczycieli fizyki
Warszawa, 30 września – 2 października 2016
CAMK Warszawa
https://goo.gl/d9o9hy

ESO Astronomy Camp 2016
Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) ogłosiło na-
bór na kolejną edycję obozu astronomicznego dla młodzieży. 
Obóz odbędzie się od 26.12.2016 r. do 1.01.2017 r. w obser-
watorium astronomicznym we włoskich Alpach.

Termin zgłoszeń: 4.10.2016 r.
Dla kogo: uczniowie w wieku od 16 do 18 lat (roczniki 

1998–2000)
Zadanie konkursowe: przygotować krótki film w języku 

angielskim na temat „I would most like to discover/invent... 
because...”

Polski konkurs prowadzony jest przez Polskie Towarzy-
stwo Astronomiczne. 

Szczegóły na www.pta.edu.pl/eso-camp

22-stopniowe halo słoneczne sfotografowane przez Czytelnika

D ≥ 22°



Astrofotografi a amatorskaTranzyt Merkurego
Pomiędzy pierwszym a drugim kontaktem, 
godz. 13.14 CWE. Fot. Mateusz Świętnicki, 
Zręcin (Nikon D300 w ognisku głównym 
Newtona 250/1520 z diafragmą 
125 mm i fi ltrem obiektywowym, 
ISO 200, eksp. 1/500 s)

A tak wyglądał tranzyt Merkurego 7 maja 2003 r. 
Fot. Grzegorz Czepiczek, Częstochowa (Zenith 12XP 

w ognisku głównym Newtona 250/2400 
z fi ltrem obiektywowym, fi lm Fuji Superia 100)

8.00

10.00

12.00

W Katowicach obserwacjom 
przeszkadzały chmury, godz. 13.30. 
Fot. Antoni Winiarski (Nikon COOLPIX P510, 
zoom ×42, ISO 200, eksp. 1/1600 s)

Mniej więcej w połowie czasu trwania zjawiska Merkury ustawił się na jednej linii z dwiema 
widocznymi tego dnia grupami plam słonecznych. Fot. Marek Kukliński, Gdańsk (Canon 
400D + Sky Watcher 80 ED, Barlow TV 2x, Baader Herschel Prism, ISO 100, eksp. 1/100 s)Fot. Krzysztof Kotysz

Czytelnikom przysyłającym zdjęcia do „Uranii” prag-
niemy przypomnieć, że w opisie koniecznie powi-

nien być podany czas i miejsce ich wykonania!

→
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