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dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

URANIA – NASZA MUZA

Właśnie mija 5 lat, od kiedy prowadzę „Uranię”: 30 numer jako naczelny! 
Wcześniej jeszcze dwa numery z marszu jako p.o. redaktora. Czy jeszcze 
ktoś pamięta, tamtą „Uranię”: 20 stron chudszą i — poza okładką i 
wkładką — czarno-białą i w dwukrotnie mniejszym nakładzie, że o portalu 

internetowym nie wspomnę? 
Na początku lat dziewięćdziesiątych redagowałem kilkanaście zeszytów, wówczas 

zupełnie odnowionych „Postępów Astronomii”. To od nich przejęła potem formę 
połączona z nimi „Urania”. Rezygnując z „Postępów”, z radością wracałem do nauki, 
bo wydawało mi się, że co najmniej połowa czytelników, to jakieś „oszołomy”. Dziś 
wielu z nich jest profesorami, a większość pewnie inżynierami. Bo taka właśnie jest 
rola astronomii w edukacji i w społeczeństwie — uczy pokory wobec natury i szacunku 

dla matematyki. 
Obejmując „Uranię”, za strategiczny cel postawiłem sobie 

przywrócenie czasopisma jej pierwotnym właścicielom — 
miłośnikom astronomii. Żeby to osiągnąć, trzeba było ich… 
polubić. Po 40 latach przerwy zapisałem się do PTMA, 
początkowo nawet do… dwóch oddziałów. I zapisałbym 
się do wszystkich, gdyby mnie Heniu Brancewicz nie 
obsztorcował, że to prawdopodobnie całkowicie nielegalne! 
Jeździłem prawie wszędzie, gdzie mnie zapraszali, 
do młodzieży, do seniorów, na zloty, pikniki, astrofestiwale. 
Gdzie mnie proszą, głoszę dyżurne, astronomiczne 

słowo. Jak niedawno w Autonomicznych Szkołach w Gdańsku 
podczas „superpełni”. Z przyjemnością skonstatowałem pięciusetosobową kolejkę 
do tamtejszego refraktora na dachu szkoły. Obserwatorium im. Roberta Głębockiego 
wciąż pozostaje dla mnie wzorem szkolnej dostrzegalni. Adaptacją budowlaną, 
montażem i sterowaniem kopułą oraz doborem sprzętu zajmowały się odrębne ekipy, 
a nie, jak to najczęściej bywa — pojedyncza firma… budowlana. Zgroza, bo żadne 
normy budowlane nie spełniają wymogów budowy czy adaptacji pod obserwatorium 
astronomiczne. To tak, jakby specjalistom od szajerków i chlewików powierzyć 
postawienie elektrowni atomowej. Obserwatorium to nie tylko kopuła i teleskop, lecz 
przede wszystkim ludzie. Ale akurat właśnie tu, w Gdańsku, pracują dwie prawdziwe 
astronomki! Marzenie!

Chwilę potem już byłem 
w Niepołomicach, na II Ogólnopolskim 
Festiwalu Amatorskich Filmów 
Astronomicznych — OFAFA 2016. Skrót 
niefortunny, bo wystarczy „amatorskie” 
podmienić na „autorskie” i „astronomiczne” 
na „animowane” i lądujemy w Krakowie 
na dużo starszym festiwalu. A jednak 
pomysł wspaniały i wyznacza zupełnie 
nową jakość w działaniach PTMA. To było 
widać po filmach, zarówno w kategorii ogólnej, jak i modnych tzw. timelapse’ów, coraz 
śmielej próbujących łączyć publicystykę z poszukiwaniem kina artystycznego. Dużą 
satysfakcję przyniosła mi nagroda dla filmu o Węgielku z Brzeszcz, który chciał zostać 
astronomem. Ten sam film stanowił podstawę dokumentacji nadesłanej na konkurs 
„Uranii” Nasza Szkolna Przygoda z Astronomią (s. 32). Pomimo warsztatowych 
niedoskonałości dokumentuje niezwykłą pasję uczniów i ich opiekunki. Skrajnie różne 
wypowiedzi w obronie ciemnego nieba prezentowały poklatkowy reportaż Piotra 
Potępy i dokumentalny żart Kingi Mroziewicz. Z kolei kończący film Małgosi Kurcab 
(s. 36!) księżycowy rap zamarzył mi się festiwalem piosenki… astronomicznej. Na razie 
poszukajcie tych filmów na YouTube!

Miłośnikiem astronomii stał się również 
zawodowy dziennikarz telewizyjny, Bogumił 
Radajewski, z którym przez blisko 2 lata 
nakręciliśmy 3 serie Astronarium: 34 
filmy, 34 poruszone tematy, 13 godzin 
emisji! A na ekranie badania i odkrycia 
kilkudziesięciu moich mistrzów, kolegów 
i uczniów, obserwatoria, laboratoria 
i pracownie z całej Polski i wielu miejsc 
na świecie. Wreszcie setki tysięcy, 
a czasem milion widzów każdego odcinka! 
Właściwie to chyba dopiero dziś, w naszym 
zaadaptowanym studio, nagrywając końcowe sceny do ostatniego 
odcinka, z łezką w oku zdaliśmy sobie sprawę, że po prostu pokochaliśmy 
ten program. Czy miłośnik astronomii może więcej dla niej zrobić?
Piwnice, 6 grudnia 2016 r. Maciej Mikołajewski
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Dawno temu w… „Uranii” W AKTUALNYM NUMERZE

sierpień — wrzesień 2016  6Kronika

4

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

Obserwacje zaćmienia Słońca 80 lat temu.
Głównym celem wypraw jest zaobserwowanie 
dokładnych momentów całkowitego zaćmienia 
w celu wyprowadzenia względnej pozycji Słońca 
i Księżyca, w sposób, pozostawiający daleko 
w tyle, pod względem dokładności, inne używane 
przez astronomów sposoby. Z tychże obserwacyj 
otrzymuje się również różnicę promieni Słońca 
i Księżyca, a więc promień Słońca (przyjmując, 
że promień Księżyca jest dostatecznie dokładnie 
znany z obserwacyj zakryć gwiazd), oraz uzyskuje 
się dane do wnioskowania o figurze Ziemi, o ile 
obserwacje uda się wykonać w dostatecznej ilości 
punktów. Nadmienimy tutaj, że wyprowadzenie 
najprawdopodobniejszych elementów elipsoidy 
ziemskiej z kombinowania wyników różnych 
trjangulacyj opiera się na założeniu, że elipsoida 
ziemska istnieje. Czy jednak faktycznie różne 
wymierzone połacie geoidy mogą być uważane za 
należące do jednej i tej samej elipsoidy — wykazać 
to mogą tylko obserwacje względnych położeń 
różnych trjangulacyj. Że do takich badań mogą być 
użyte obserwacje Księżyca  — zauważył jeszcze 
Euler, ale zwykłe obserwacje astronomiczne 
są do tego celu zbyt mało dokładne.

Przy obserwacjach wypraw polskich 
znajdą zastosowanie chronokinematografy, to 
jest narzędzia, stanowiące połączenie lunety 
astronomicznej z aparatem do zdjęć kinowych 
i z urządzeniem, regestrującem momenty zdjęć — 
wszystko ustawione na odpowiednim postumencie 
— o konstrukcji znacznie doskonalszej, niż 
podczas wyprawy Lapońskiej w roku 1927. 
Aparaty do zdjęć kinematograficznych będą 
posiadały napęd elektryczny, zapewniający większą 
jednostajność posuwu taśmy, zaś regestrowanie 
momentów zdjęć, pomysłu inż. J. Rodkiewicza, 
odbywać się będzie na taśmach filmowych, nie zaś 
przy pomocy odrębnych chronografów; ułatwia 
to obsługę aparatów i daje większą dokładność, 
zwłaszcza, że odpada konieczność odróżniania 
„słuchowych” początków sekund chronometrów 
od początków „kontaktowych” (elektrycznych). 
Użyte będą w tym celu lampki neonowe, zapalające 
się i gasnące w takt ruchów chronometrów 
(i aparatów do zdjęć), i znaczące swem światłem, 

8 Przemysław Rudź

Orzeł wylądował!
47 rocznica pierwszego załogowego lądowania na Księżycu to dobra okazja, 
aby przypomnieć niektóre okoliczności tego wiekopomnego wydarzenia. 
W najbliższych dekadach Księżyc może stać się ponownie obiektem naukowej, 
a być może i przemysłowej eksploracji, przy stałej obecności człowieka.

40 Wiktor Szafranowicz

Kosmos na planszy
Kosmos od dawna nie jest domeną tylko astronomii, ale też popularnym 
tematem w branży rozrywkowej. Na przykład w ostatnich latach ukazuje 
się coraz więcej gier planszowych nawiązujących do tematyki kosmicznej. 
Przedstawiamy najciekawsze z nich.

37 Tomasz Banyś

Centrum energii  
na planetaryjnej mapie Polski

Na początku tego roku w Łodzi otwarto jedno z najnowocześniejszych pla-
netariów na świecie. Do tej pory odwiedziło je już ponad 100 tysięcy osób. 
Sprawdźmy, co ma do zaoferowania.
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Historyczne zdjęcie odcisku buta Edwina Aldrina 
w księżycowym regolicie po wylądowaniu pierw-
szych ludzi na Srebrnym Globie.

Źródło: NASA

Poczta / Zaproszenia (zloty, obozy, konkursy etc.)  71
Spis treści rocznika 2016  72
Krzyżówka / Astrożarty Jacka D.  74
Astrofotografia amatorska: Atrakcje 2016 roku 75

Kalendarz astronomiczny:  styczeń — luty 2017

Niebo nad Polską w styczniu i lutym 2017 60
W gromadach bywa też luźniej 64

W skrócie

XII Powiatowy Festiwal Nauk Przyrodniczych w Liceum  
Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach 68
Raport: wrzesień — październik 2016  69

Obserwator Słońca

zapisanem na światłoczułym filmie ze zdjęciami 
Słońca, początki poszczególnych sekund. Nie 
potrzeba się obawiać przytem, — jakby to mógł 
pomyśleć czytelnik — opóźnień w zapalaniu się 
i gaśnięciu lampek, gdyż lampy neonowe, różniąc 
się w tem istotnie od żarówek elektrycznych, 
reagują prawie momentalnie na zmiany napięcia 
elektrycznego. Stricte biorąc wystarczyłaby 
do każdego aparatu jedna lampka neonowa, 
faktycznie jednak będą dwie, gdyż jedna, widoczna 
dla obserwatora, użyta będzie za „świadka”, że 
wszystkie połączenia elektryczne są w porządku. 
Urządzenie tego rodzaju będzie zastosowane do 
regestracji dokładnych momentów, o ile wiadomo, 
poraz pierwszy w kronikach astronomii…

…Wyprawa do Japonji i Syberji, oraz 
jeden posterunek w Grecji, zaopatrzone będą 
w potężne i selektywne ośmio- (względnie 
siedmio-) lampowe odbiorniki radjotelegraficzne, 
typu superheterodynowego, do przyjmowania 
sygnałów czasowych na falach 14—20 tysięcy 
metrów. Nadmienimy, że w Warszawie jeden 
z wypróbowanych dotychczas pod tym względem 
tych radjoodbiorników, pozwala przyjmować 
nie tylko Bordeaux-Lafayette, ale i Nauen, 
podczas działania pracującej na pobliskiej fali 
potężnej radiostacji w Babicach. Mimo wszystko 
niewiadomo, w jakim stopniu w Azji pasorzyty 
atmosferyczne pozwolą na przyjmowanie stacyj 
europejskich, i z tego powodu wyprawa do 
Japonji zaopatrzona będzie również w drugi 
odbiornik do przyjmowania sygnałów lokalnych.

Z inicjatywy kierownictwa wypraw polskich 
radiostacja w Nauen wysyłać będzie specjalne 
sygnały rytmiczne dokładnego czasu, pochodzące 
z Obserwatorjum Morskiego w Hamburgu, 
w dniach 17, 18 i 19 czerwca, w odstępach 
godzinnych, poczynając od godz. 3 czasu 
uniwersalnego, kończąc zaś o godzinie 7-ej 
tego czasu. Być może w nadawaniu sygnałów 
czasowych „rytmicznych” weźmie udział również 
radjostacja w Babicach pod Warszawą. Byłyby 
to pierwsze sygnały naukowe czasu z Polski.

Fragmenty artykułu prof. Tadeusza Banachiewicza 
„Całkowite zaćmienie Słońca 19 czerwca 1936 r.” 
zamieszczonego w Uranii 3/1936, pisownia oryginału.
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SIERPIEŃ 2016
1 VIII — WISE 0855 jest brązowym 
karłem, więc właściwie gwiazdą 
(choć nieudaną), ale ze wszystkich 
znanych najmniejszą (tylko 5 MJowisza) 
i najzimniejszą (250 K na powierzch-
ni). Po 14 godzinach naświetlania 
8-m teleskopem uzyskano jej pod-
czerwone widmo, które okazało się 
zdominowane przez pasma wody 
(w postaci pary lub lodu). W tych wa-
runkach to nie zaskakuje, ale jest to 
pierwsza detekcja wody w ciele spo-
za Układu Słonecznego. 

3 VIII — Precyzyjna telemetria prób-
nika Dawn (jego prędkość jest mie-
rzona z dokładnością do 0,1 mm/s) 
zdradziła część tajemnic wnętrza 
Ceres. Okazało się, że kiedyś ta 
planeta karłowata musiała być 
na tyle ciepła, że lody się stopiły 
i przynajmniej częściowo oddzieliły 
od cięższych materiałów. Powstało skaliste jądro, otoczone 
słonym lodem (rys. obok). Może gdzieś głęboko zachowała 
się jeszcze warstwa ciekłej wody?

5 VIII — KIC 8462852, zwana „gwiazdą Tabby” (od imie-
nia odkrywczyni), coraz bardziej zasługuje na swoje drugie 
przezwisko: „gwiazda WTF”. To nic brzydkiego — ten skrót 
rozwija się na „where’s the flux” (gdzie jest strumień), świa-
tła oczywiście. Rok temu zauważono nieregularne, głębokie 
spadki jej jasności („Urania” 1/16, s. 6). KIC 8462852, jako 
gwiazda typu F3V powinna spokojnie świecić, więc źródło 
osłabienia musi być zewnętrzne. Próbowano to tłumaczyć 
nawet działalnością obcej cywilizacji. Teraz okazało się, 
że przez cały 4-letni okres obserwacji tej gwiazdy przez sa-
telitę Kepler jej blask powoli, lecz stale spadał (rys. obok). 
Podobno można to zjawisko dostrzec też na starych foto-
grafiach sprzed 100 lat. Tego nie da się wyjaśnić nawet in-
gerencją zielonych ludzików.

10 VIII — Próbnik Cassini wypatrzył na Tytanie, księżycu 
Saturna, szerokie i głębokie na setki metrów kaniony, z rze-
kami płynnych węglowodorów na dnie (fot. niżej). Podobnie 
jak na Ziemi działa tam więc erozja, tyle że czynnikiem ero-
dującym nie jest woda, a ciekły metan i etan. 

12 VIII — Zgasła kolejna nadzieja na wyjaśnienie natury ciem-
nej materii. Miał nią być hipotetyczny czwarty rodzaj neutrin 
— neutrino sterylne (νs), zwane tak dlatego, że w ogóle miało 
nie podlegać oddziaływaniom słabym. Roczne obserwacje 
instrumentem IceCube (ponad 5000 detektorów światła za-
nurzonych w 1 km3 antarktycznego lodu) wykluczyło istnienie 

lekkiego neutrina sterylnego (o masie 
< 10 eV/c2). Nie jest jednak (jeszcze) 
wykluczone istnienie ciężkiego νs. 
Może więc ono…

18 VIII — Znamy 8 pozostałości 
po supernowych, które wybuchły 
w Drodze Mlecznej w ciągu ostat-
nich 2000 lat. Spośród nich tylko 2 
ostatnie (z roku ok. 1680 i ok. 1868), 
jak sądziliśmy dotychczas, umknęły 
uwadze ówczesnych obserwatorów. 
Niestety, to samo dotyczy zjawiska, 
po którym pozostał obiekt G11.2-0.3 
(na zdjęciu na następnej stronie zło-
żenie jej obrazów radiowego i rentge-
nowskiego). Wydawało się już pew-
ne, że widzieli ją Chińczycy w 386 r. 
n.e. Okazało się jednak, że pył znaj-
dujący się pomiędzy nią a nami osła-
bił jej blask aż o 16m. Przy odległości 
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Kronika

5 kpc nie mogła więc być widoczna gołym okiem. Chińczycy 
widzieli co innego, a moment wybuchu tej supernowej nadal 
znamy tylko z dokładnością do 1000 lat.

24 VIII — Znaleziono planetę pozasłoneczną najbliżej jak 
można — krążącą wokół Proximy (α Cen C, 4,25 lat św. 
od nas). Jest skalista, niewiele większa od Ziemi, a co naj-
milsze, leży w ekosferze gwiazdy. Można więc mieć nadzie-
ję na przyjemny klimat. Obecność ciekłej wody też nie jest 
wykluczona. Niestety, nie jest pewna. Brak również jakich-
kolwiek informacji nt. atmosfery („Urania” 5/16, s. 8). Z pa-
kowaniem walizek więc jeszcze poczekajmy.

WRZESIEŃ 2016
1 IX — W Koszalinie otwarto miejskie obserwatorium astro-
nomiczne. Jest to realizacja inicjatywy zgłoszonej w ramach 
tzw. „budżetu obywatelskiego” („Urania” 5/14, s. 6). Koszt, 
planowany początkowo na 500 tys. zł, zamknął się osta-
tecznie kwotą 1,5 mln zł.

5 IX — Wreszcie znaleziono lądownik Philae, który w listopa-
dzie 2014 r. zaginął na powierzchni komety 67/P Czuriumow-
-Gierasimienko („Urania” 1/2015, s. 7, s. 40). Zdjęcie wyko-
nane przez krążącą wokół komety sondę Rosetta pokazuje, 
że nie tylko wpadł w szczelinę, ale przewrócił się na bok (zob. 
fot. „Urania” 5/16 s. 37). Nic dziwnego, że baterie słoneczne 
nie były w stanie wytworzyć odpowiedniej mocy. 

10 IX — W pobliżu miejscowości Gancedo w Argentynie 
wydobyto z ziemi ważącą ponad 30 t bryłę żelazoniklu 
(fot. obok). To jedna z „kropel” deszczu meteorytów, zna-
nego pod nazwą Campo del Cielo, który spadł 4–5 tys. lat 
temu. Na liście największych meteorytów zajmie miejsce 
trzecie lub czwarte, po namibijskim Hoba (szacunkowo ok. 
60 t) i innym fragmencie Campo del Cielo (37 t). Obecnie 
trzecie miejsce w rankingu najcięższych kosmitów dzierży 
30,9-tonowy meteoryt Cape York zwany „Ahnighito”. Które 
miejsce ostatecznie zajmie nowe znalezisko? To się okaże 
po usunięciu grubej warstwy zwietrzeliny i ponownym wa-
żeniu.

14 IX — Opublikowano pierwszy zbiór wyników pracy euro-
pejskiego satelity Gaia. Sama jego objętość zapiera dech. 
Katalog zawiera pozycje i jasności 1,14 miliarda gwiazd 
do 20,7m. Dla 2 mln gwiazd podano również paralaksy i ru-
chy własne. A to jest dopiero początek. Taka ilość musi przy-
nieść nową jakość.

20 IX — Sześć lat temu do listy komet okresowych dopi-
sano świeżo odkrytą kometę 332P/Ikeya-Murakami (okres 
obiegu 5,4 lat). Niestety, nie nacieszyliśmy się nią długo. 
Już przy kolejnym powrocie do peryhelium ukazała 
się nam rozszarpana na dwa większe i sporą garść 
mniejszych kawałków (fot obok). Nie została roze-
rwana przez Słońce lub Jowisza. Nie przeżyła swego 
własnego wybuchu albo może tak się rozkręciła, że 
rozerwała ją siła odśrodkowa. 

25 IX — „Oko Niebios” (天眼, na użytek reszty świata 
określany też angielskim skrótem FAST) — chiński 
radioteleskop, o największej na świecie 500-m cza-
szy (nieruchomej), został uroczyście otwarty i zoba-
czył pierwsze światło. Jednak regularne obserwacje 
zaczną się dopiero za jakieś 3 lata — tyle potrwają 
testy, kalibracje, strojenie…

26 IX — Być może nie tylko Enceladus (księżyc Sa-
turna) strzela gejzerami. Niewykluczone, że podob-

ne zjawisko występuje też na Europie, księżycu Jowisza. 
Pierwsze podejrzenia zgłoszono już dwa lata temu, a teraz 
znów coś takiego niewyraźnie dostrzeżono na ultrafioleto-
wych zdjęciach, wykonanych teleskopem Hubble’a. Trudno 
to uznać za definitywne odkrycie, ale jeśli tak jest, daje nam 
to stosunkowo łatwy sposób na wgląd do wnętrza tego księ-
życa, gdzie przecież mamy nadzieję znaleźć jakieś życie. 
(„Urania” 5/16, s. 48)

30 IX — Europejska sonda Rosetta zakończyła swą pełną 
sukcesów misję. W kontrolowany sposób, powoli opadła 
na powierzchnię komety 67/P Czuriumow-Gierasimienko, 
do ostatnich sekund wykonując pomiary i zdjęcia. Potem 
łączność została przerwana. („Urania” 5/16, s. 35)

Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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Mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości

Orzeł  
wylądował!
Blisko pół wieku, jakie upłynęło od kiedy człowiek pierwszy raz postawił stopę na innym niż Ziemia 
ciele niebieskim, to w astronautyce czas wielkich wyzwań, często bezpardonowej rywalizacji, poli-
tycznych przesileń, niesamowitego postępu naukowo-technologicznego, spektakularnych sukcesów 
i takichże porażek. Kilkadziesiąt lat temu ton technologiom kosmicznym nadawały dwa największe 
mocarstwa powojennego porządku świata – Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Dziś własne pro-
gramy kosmiczne realizują Europejska Agencja Kosmiczna (zrzeszająca agencje narodowe państw 
członkowskich), Rosja, Chiny, Indie, Iran, Izrael, Japonia, Korea Północna, Korea Południowa, Brazy-
lia, Kanada i inne.

Przemysław Rudź

Specyfika podboju Kosmosu ma to do 
siebie, że po realizacji wyznaczonych 
celów naturalne jest kreślenie kolejnych 
wyzwań i snucie planów na przyszłość. 
Są one siłą napędową szeroko pojętej 
branży technologii kosmicznych, dając 
atrakcyjne zatrudnienie naukowcom, 
inżynierom, laboratoriom, zespołom 
badawczym, firmom prywatnym i pań-
stwowym. Poza dalszym sondowaniem 
planet i ich księżyców, lotami ku Słońcu 
i mniejszym ciałom Układu Słonecz-
nego, a także wysyłaniem kolejnych 
generacji teleskopów kosmicznych, 
planowane projekty obejmują również 
naturalnego satelitę naszej planety. 
W najbliższych dekadach stanie się on 
z pewnością obiektem naukowej, a być 
może i przemysłowej eksploracji, przy 
stałej obecności człowieka. 47 roczni-
ca pierwszego załogowego lądowania 
na Księżycu to dobra okazja, aby przy-
pomnieć nieco okoliczności tego wieko-
pomnego wydarzenia. 

Tło historyczne
Tłem historycznym i politycznym 

akceleratorem programu Apollo (po 
dwóch wcześniejszych Mercury i Ge-
mini) była oczywiście zimna wojna, 
której jedną z aren stała się przestrzeń 
kosmiczna. Związek Radziecki miał 
się czym pochwalić dumnym Ame-
rykanom, którzy w pierwszych latach 
ery kosmicznej z trudem musieli prze-
łykać kolejne gorzkie pigułki poraż-
ki. Po pierwszym sztucznym satelicie 
Sputnik 1 (1957), pionierskim locie 
orbitalnym Jurija Gagarina (1961), 
pierwszym wspólnym locie dwóch 
statków kosmicznych Wostok 3 i Wo-
stok 4 (1962), Walentinie Tieriesz-
kowej, pierwszej kobiecie wyniesio-
nej w przestrzeń kosmiczną (1963), 
pierwszym locie załogi wieloosobowej 
w statku Woschod 1 (1964) czy pierw-
szym spacerze poza statkiem kosmicz-
nym Aleksieja Leonowa (1965) wyda-
wało się, że Rosjanie posiedli patent 

na prymat w zdobywaniu kolejnych 
celów w bliższej i dalszej przestrzeni 
kosmicznej. 

Tymczasem młody i ambitny prezy-
dent John F. Kennedy, w swoim słyn-
nym przemówieniu w Rice University 
(1962), wskazał rodakom kierunek ku 
Srebrnemu Globowi twierdząc, że: 
(...) zdecydowaliśmy się w ciągu nad-
chodzących dziesięciu lat polecieć na 
Księżyc i dokonać innych rzeczy nie 
dlatego, że są łatwe, ale właśnie dlate-
go, że są trudne (...). 

Była to stanowcza deklaracja woli 
politycznej, która napędza wielką 
ludzką determinację. Przyniosła sku-
tek w postaci asygnacji odpowied-
nich środków z budżetu, podpisania 
kontraktów z potentatami w branży 
budowy rakiet i elementów statków 
kosmicznych, a także zakrojonych na 
szeroką skalę działań propagandowych 
wytworzenia wokół programu Apollo 
aury narodowego wyzwania o priory-
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tetowym znaczeniu. W efekcie już kil-
ka lat później okazało się, że radzieckie 
sukcesy zaczynają ustępować amery-
kańskim. Punktem przełomowym stała 
się misja Apollo 8 (1968), podczas któ-
rej po raz pierwszy ludzie w całkowicie 
kontrolowany sposób opuścili orbitę 
wokółziemską, dotarli do Księżyca, 
a następnie przez około 20 godzin orbi-
towali wokół niego. W tym czasie wy-
konywali fotografie jego powierzchni 
z wysokości zaledwie 110 kilometrów, 
testowali zużycie zasobów statku ko-
smicznego, zapewniających załodze 
warunki do przetrwania misji, po czym 
bezpiecznie wrócili na Ziemię. Posie-
dliśmy w ten sposób technologię, która 
potrafi zabrać człowieka daleko poza 
jej najbliższe sąsiedztwo. Droga do za-
łogowego lądowania na Księżycu stała 
otworem. 

Problemy konkurencji i własne
Oczywiście w tym samym czasie 

w ZSRR również planowano lot zało-
gowy na Księżyc. Radziecki program 
księżycowy nieustannie doświadczał 
jednak niepowodzeń, dodatkowo 
w bardzo smutnych okolicznościach. 
W styczniu 1966 roku umiera Siergiej 
Korolow, ojciec radzieckiej kosmo-
nautyki, genialny konstruktor rakiet 
i wspaniały organizator. Na domiar 
złego, nieustanne kłopoty z rakietą 
nośną N-1 (mniejszy udźwig, liczne 
awarie i katastrofy), znacznie ogra-
niczały i opóźniały postęp prac. Wy-
starczy wspomnieć, że udało się (tzn. 
start, lot ku Księżycowi i powrót 
w okolice Ziemi) tylko trzy na dzie-
sięć próbnych misji, a i one ostatecz-
nie zakończyły się niekotrolowanymi 
lądowaniami w oceanie lub rozbiciem 
się o powierzchnię Ziemi. Niepowo-
dzenia własne, przy widocznych suk-
cesach Amerykanów spowodowały, 
że ostatecznie zarzucono wyścig ku 

Księżycowi, skupiając się na innych 
celach.

Nie oznacza to jednak, że NASA nie 
borykała się z problemami. Otóż bo-
rykała się, a trzech astronautów misji 
Apollo 1 (1967) przypłaciło księżyco-
we aspiracje utratą życia w wyniku po-
żaru w module dowodzenia. Ameryka-
nie rzadko nagłaśniają swoje porażki, 
a jeśli już, to sposób w jaki sobie z nimi 
radzą. Przykładowo w 1994 roku uka-
zała się książka autorstwa astronauty 
Jamesa Lovella i Jeffreya Klugera, za-
tytułowana „Apollo 13. Utracony Księ-
życ”, a rok później na jej kanwie nakrę-
cono wysokobudżetowy film fabularny 
(świetne role Toma Hanksa, Kevina 
Bacona, Billa Paxtona, Eda Harrisa 
i Gary'ego Sinise'a) przedstawiający 
mrożące krew w żyłach okoliczności 
feralnej misji, której załoga po eksplo-
zji zbiornika z ciekłym tlenem, zamiast 
lądować na Księżycu, cudem uratowa-
ła się i bezpiecznie wróciła na Ziemię. 
Generalnie trzeba jednak przyznać, że 
program amerykański był znacznie 
bardziej przewidywalny, nie sprawiał 
tylu niespodzianek, a kolejne udane 
misje potwierdziły technologiczną do-
minację Amerykanów. Przejęli oni na 
dobre palmę pierwszeństwa w podboju 
przestrzeni kosmicznej.

Rakieta nośna
Studziesięciometrowej wysokości, 

potężna rakieta Saturn V, została zapro-
jektowana przez Wernera von Brauna, 
tego samego, który podczas II wojny 
światowej konstruował niemiecką wun-
derwaffe, znaną pod symbolem V-2. 
Przejęty po wojnie przez Amerykanów, 
wraz z najbliższymi współpracownika-
mi mógł spożytkować swoją wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie do celów 
pokojowych. Rakieta Saturn V mogła 
zabrać ze sobą ładunek o masie blisko 
120 ton na niską orbitę wokółziemską. 

Pierwszy stopień rakiety miał 
średnicę 10 m i wysokość 
42 m. Zawierał około 650 t 
paliwa składem zbliżonego 
do nafty oraz 1700 t ciekłego 
tlenu jako utleniacza. Dru-
gi, 25-metrowej wysokości 
stopień rakiety pracował na 
ciekły tlen i wodór. Stopień 
trzeci, o wysokości 19 metrów 
i średnicy 6,5 metra, nadawał 
pojazdowi drugą prędkość ko-
smiczną i kierował w stronę 
Księżyca. Co ciekawe, każdy 

ze stopni wykonany został przez inną 
firmę (w kolejności Boeing Company, 
North American Aviation i Douglas 
Aircraft Company), które współpra-
cowały jednak blisko z projektantami 
z rządowego ośrodka Marshall Space 
Flight Center w Huntsville w Alaba-
mie. Do czasu zakończenia programu 
Apollo odbyło się 13 udanych startów 
rakiety. Ostatni raz użyto jej w 1973 r., 
w celu wyniesienia na orbitę elemen-
tów amerykańskiej stacji kosmicznej 
Skylab.

Moduł załogowy CSM
Command/Service Module (CSM), 

czyli moduł załogowy, składał się z po-
łączonych ze sobą dwóch głównych 
elementów — modułu dowodzenia 
CM i modułu serwisowego SM. Moduł 
dowodzenia był jedynym elementem, 
który wracał z astronautami na Ziemię. 
Miał stożkowaty kształt oraz specjalne 
osłony i zabezpieczenia, chroniące go 
przed spłonięciem podczas przecho-
dzenia przez atmosferę. W module do-
wodzenia astronauci przebywali przez 
dłuższy czas trwania misji. Na czas lą-

John F. Kennedy podczas przemówienia w Rice University. Źródło: NASA

Start rakiety Saturn V. Źródło: NASA

Moduł dowodzenia misji Apollo 11 po wyjęciu 
go z Oceanu Spokojnego. Źródło: NASA
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dowania na powierzchni Księżyca i po-
wrotu na orbitę, dwójka z nich przecho-
dziła do modułu księżycowego. Jeden 
z astronautów pozostawał wciąż na or-
bicie, aby nadzorować operacje zwią-
zane z uwalnianiem i ponownym do-
kowaniem modułu księżycowego LM, 
a następnie uruchomieniem sekwencji 
operacji kierujących statek w kierunku 
Ziemi. Moduł dowodzenia Columbia, 
który był domem dla astronautów misji 
Apollo 11, znajduje się dziś w Smith-
sonian’s National Air and Space Mu-
seum w Waszyngtonie.

Cylindryczny moduł serwisowy 
zawierał paliwo i utleniacz, baterie 
oraz silnik, który pozwalał na dotarcie 
na orbitę wokółksiężycową i powrót. 
W trzecim stopniu rakiety Saturn V, 
poniżej modułu CSM, schowany był 
lądownik księżycowy. Po wyniesieniu 
statku na orbitę wokółziemską odpa-
dały osłony lądownika, który wydo-
stawał się w otwartą przestrzeń ko-
smiczną. Następnie moduł serwisowy 
wykonywał obrót o 180° i łączył się 
z modułem księżycowym za pomo-
cą specjalnej śluzy. Umożliwiała ona 
późniejsze przejście na jego pokład 
dwójki astronautów, którzy mieli lą-
dować na powierzchni satelity. W tej 
nieco dziwacznej konfiguracji pojazd 
uruchamiał ciąg silników i kierował się 
w stronę Księżyca. Po wykonaniu za-
dania, moduł dowodzenia oddzielał się 
od modułu serwisowego, który spalał 
się w atmosferze.

Moduł i lądownik księżycowy LM
Lunar Module (LM), czyli lądownik 

księżycowy, zbudowany był z dwóch 
połączonych członów — zniżania 
i wznoszenia. Pierwszy z nich odpo-
wiedzialny był za miękkie posadowie-
nie lądownika na powierzchni Księży-

ca, drugi za dostarcze-
nie załogi z powrotem 
na orbitę wokółksięży-
cową. Lądownik wy-
posażony był w zestaw 
instrumentów pomia-
rowych, umożliwiają-
cych precyzyjną nawi-
gację astronomiczną 
na czas lądowania, 
a później startu w dro-
gę powrotną z po-
wierzchni. Określenie 
położenia i orientacji 
pojazdu podczas zni-
żania i dokowania do 

modułu CSM zapewniały też zaawan-
sowane urządzenia radiolokacyjne. 
Sterowanie lądownikiem odbywało 
się manualnie za pomocą dżojstików, 
które pozwalały na precyzyjne poru-
szanie w pionie i poziomie, włączanie 
i wyłączanie aż 16 dysz ciągu. Dzięki 
temu można było na etapie lądowania 
wybrać najdogodniejsze ku temu miej-
sce. Bardzo istotnym wyposażeniem 
lądownika były sekcje regeneracji 
tlenu, kontroli ciśnienia, zarządzania 
wodą i ciepłem. Wraz z systemami 
przenośnego podtrzymania życia oraz 
elementami ochrony przeciwpożaro-
wej, zapewniały możliwie komfortowe 
warunki we wnętrzu pojazdu. 

Po wykonaniu zaplanowanych za-
dań załoga zamykała się w członie 
wznoszenia i uruchamiała silniki star-
towe. Stojący na czterech „pajęczych 
nogach” człon zniżania pełnił funkcję 
platformy startowej. Zapas paliwa po-
zwalał na kilkadziesiąt sekund pełnej 
mocy. Po dokowaniu na orbicie i przej-

ściu astronautów do modułu załogo-
wego Columbia, moduł wznoszenia 
ponownie był od niego odłączony i po-
zostawiony na orbicie. Z czasem praw-
dopodobnie rozbił się o powierzchnię 
Księżyca, chociaż w przypadku Apol-
lo 11 nieznane jest miejsce jego upad-
ku. Nawet te, wydawać by się mogło, 

bezużyteczne pojazdy, wykorzysty-
wano z powodzeniem w ramach księ-
życowych eksperymentów sejsmicz-
nych, jako darmowe źródło wstrząsów. 
W jednym tylko przypadku, lądownik 
ksieżycowy powrócił w okolice Ziemi. 
Podczas ratowania załogi Apollo 13 
był on jej domem, zastępującym uszko-
dzony moduł serwisowy.

Załoga
Do realizacji misji Apollo 11 wybra-

no bardzo doświadczonych pilotów-
-astronautów. Dowódcą wybrany został 
Neil Alden Armstrong (1930–2012), 

który podczas wojny 
w Korei odbył 78 lo-
tów bojowych. Pod-
czas tejże wojny Arm-
strong po raz pierwszy 
musiał ratować życie, 
kiedy jego samolot 
został zestrzelony. Ka-
tapulty użył później 
ponownie, już podczas 
testów i szkoleń z kie-
rowania lądownikiem 
księżycowym. Opa-
nowanie i zimna krew 
Armstronga dały o so-
bie znać podczas jego 
pierwszego lotu na 
orbitę w ramach misji 
Gemini 8. Kapsuła za-
łogowa zaczęła obra-Lądownik Eagle na powierzchni Księżyca. Źródło: NASA

Lądownik Eagle zbliża się do modułu CSM, w dole 
Księżyc, ponad horyzontem Ziemia. Źródło: NASA

Moduł serwisowy programu Apollo. Źródło: NASA
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cać się w niekontrolowany sposób, co 
mogło doprowadzić do utraty przytom-
ności astronautów i pewnej katastrofy. 
Udało im się jednak ją ustabilizować 
i awaryjnie sprowadzić na Ziemię.

Edwin Eugene Buzz Aldrin (1930–) 
również brał udział w wojnie w Korei, 
gdzie 66 razy wykonywał loty bojowe, 
zestrzelił nawet dwa samoloty nie-
przyjaciela. Swój doktorat z zakresu 
astronautyki zadedykował tym, którzy 
będą realizowali program kosmiczny. 
Niebawem stał się kluczową postacią 
amerykańskiego programu lotów orbi-
talnych, a swoich umiejętności dowiódł 
podczas misji Gemini 12. Podczas niej 
spędził w otwartej przestrzeni kosmicz-
nej blisko pięć i pół godziny. W ramach 
misji Apollo 11 wyznaczono mu rolę 
pilota modułu księżycowego Eagle. 
Był drugim człowiekiem, który posta-
wił swoją stopę na powierzchni Księ-
życa. Do dziś jest jednym z najbardziej 
udzielających się medialnie członków 
programu Apollo. Stale obecny w pra-
sie, telewizji i mediach społecznościo-
wych, często podróżujący z prelekcja-
mi i aktywny biznesowo w charakterze 
konsultanta. 

Michael Collins (1930–) to najmniej 
rozpoznawalna postać historycznej 
misji Apollo 11. Zawsze stojący nieco 
z tyłu, był pilotem modułu dowodze-
nia, który z wokółksiężycowej orbity 
śledził poczynania swoich kolegów. 
Podobnie jak oni, zbierał kosmiczne 
doświadczenia w ramach programu 
Gemini. W jego ramach, na statku 
Gemini 10 spędził blisko dwie i pół 
godziny w przestrzeni kosmicznej. Po-
czątkowo miał być członkiem załogi 
Apollo 8, jednak konieczność operacji 
kręgosłupa spowodowała, że przesu-
nięto go ostatecznie do lotu Apollo 11. 
W 1974 roku wydał swoje wspomnie-
nia obejmujące okres wczesnej kariery 
jako pilota testowego oraz później-
szych sukcesów w ramach amerykań-
skiego programu kosmicznego.

Orzeł wylądował
Start misji nastąpił w dniu 16 lipca 

1969 r., o godzinie 09.32 czasu lokal-
nego, z przylądka Canaveral na Flory-
dzie. Po przeszło czterech dniach lotu, 
20.07.1969 astronauci dotarli w pobli-
że Księżyca, weszli na jego orbitę i za-
częli przygotowywać się do lądowa-
nia. W module załogowym Columbia 
pozostał Collins, a w lądowniku Eagle 
Armstrong i Aldrin wyruszyli ku po-

wierzchni. Pojazd osiadł miękko na ob-
szarze księżycowego Morza Spokoju 
(Mare Tranquilitatis) o godzinie 16.17, 
a około 6 godzin później Neil Arm-
strong zakomunikował całemu światu, 
że wykonał swój pierwszy „mały krok 
człowieka, który jest wielkim skokiem 
całej ludzkości”. Chwilę tę, dzięki prze-
kazowi telewizyjnemu, oglądały z wy-
piekami na twarzy miliony ludzi na ca-
łym świecie. Chwilę po Armstrongu na 
powierzchnię Srebrnego Globu zszedł 
Aldrin i oboje rozpoczęli wypełniać za-
planowane wcześniej zadania. Najważ-
niejszymi z nich były zebranie próbek 
skał i gruntu oraz rozstawienie urzą-
dzeń pomiarowych celem wykonania 
eksperymentów z zakresu sejsmolo-
gii, fizyki cząstek wiatru słonecznego,  
a także dokładnych pomiarów odle-
głości Ziemi od Księżyca i jego pro-

mienia. W międzyczasie starali się 
zarejestrować jak najwięcej filmów 
i fotografii powierzchni satelity, które 
dokumentowały historyczną misję. Po 
blisko 22 godzinach ciężkiej pracy na 
powierzchni Księżyca, astronauci wró-
cili do lądownika, który zabrał ich na 
orbitę. Tam, po połączeniu z modułem 
CSM, wyruszyli w drogę do domu. 

Powrót na orbitę wokółksiężycową 
z dodatkowym ładunkiem w posta-
ci próbek skał i gruntu, implikował 
konieczność maksymalnego odciąże-
nia modułu wznoszenia. W związku 
z tym, astronauci pozostawili na po-
wierzchni Srebrnego Globu niepo-
trzebne przedmioty i zabrane z Ziemi 
symbole. Były to buty, woreczki z fe-
kaliami i skondensowany mocz, mło-
tek geologiczny, aparat fotograficzny, 
kilkudniowy zapas jedzenia, płytka 

Członkowie misji Apollo 11 (od lewej): Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin. Źródło: NASA 

Ślad buta Edwina Aldrina. Po prawej: księżycowy eksperyment sejsmiczny. Źródło: NASA 
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z wydrukowanym przesłaniem od 
ludzkości, złota gałązka oliwna jako 
symbol pokoju, krzemowy dysk z za-
pisem przesłania dobrej woli od kilku-
dziesięciu przywódców państw, człon-
ków Kongresu, a także amerykańska 
flaga. Ta ostatnia, jak na złość, prze-
wróciła się podczas startu. Po udanym 
wodowaniu w Oceanie Spokojnym 
i przymusowej kilkunastodniowej 
kwarantannie (obawiano się możli-
wości skażenia biologicznego), mogli 
cieszyć się wytęsknionym spotkaniem  
z rodzinami, wywiadami z żądnymi 
sensacji mediami, triumfalnymi prze-
jazdami ulicami miast, honorami, 
odznaczeniami i wszystkim tym, co 
na najbliższe lata wypełniło im co-
dzienny grafik. 

Warto wspomnieć, że w związku 
z tranzytem wyłowionych z oceanu 
astronautów przez Hawaje, zostali 
oni poproszeni o wypełnienie dekla-
racji celnych z podaniem dokładnej 
trasy, jaką pokonali, oraz ładunku, 
który wwożą na terytorium Stanów 
Zjednoczonych. Jak można się domy-
ślić, wpisali trasę Floryda — Księżyc, 
a do oclenia zgłosili księżycowe skały 
i pył. Do dziś nie wiadomo, czy był 
to tylko wysublimowany żart, czy 
rzeczywista biurokratyczna nadgorli-
wość. Astronauci stali się bohaterami 
narodowymi, gwiazdami telewizyjny-
mi, ambasadorami pokojowego wy-
korzystania przestrzeni kosmicznej. 
Członkowie załogi doczekali się szkół, 
parków i skwerów swojego imienia, 
znaczków pocztowych i niezliczonej 
ilości gadżetów ze swoimi podobi-
znami. Na cześć pierwszego udanego 
lądowania człowieka na Księżycu na-
zwę Apollo 11 otrzymało też jaskinio-
we stanowisko archeologiczne w Na-
mibii.

A gdyby się nie udało?
Od początku ery kosmicznej ka-

tastrofy nieuchronnie wpisywały się 
na listę tragicznych kosztów postępu. 
Naczelnym wyzwaniem dla ekip śled-
czych było wyjaśnienie okoliczności 
każdego wypadku, co przyczyniało się 
do zmniejszenia prawdopodobieństwa 
kolejnego. Starano się ustalić ich przy-
czyny, wskazać winnych, wyciągać 
wnioski, uszczelniać procedury spraw-
dzające, minimalizować potencjalne 
straty. Bardzo istotny był też aspekt 
polityczny, który na decydentach wy-
muszał konieczność rzetelnego wytłu-
maczenia ewentualnych niepowodzeń 
przed opinią publiczną. W praktyce, naj-
ważniejsze stawało się uzyskanie moż-
liwie obszernego materiału dowodowe-
go z miejsca katastrofy. Ale jak temu 
sprostać, jeśli w grę wchodziła tragedia 
mogąca się wydarzyć ponad 380 tys. 
kilometrów od Ziemi? Wypadek Apol-
lo 1, kiedy załoga jeszcze przed startem 
zginęła w pożarze modułu załogowego, 

dał impuls do skupienia się nad 
takim wyposażeniem modułów 
CSM, aby poza realizacją pro-
gramu naukowego można było 
wykonać niezbędne oględziny 
miejsca wypadku. Oczywiście 
chodziło o obserwacje z per-
spektywy orbity wokółksięży-
cowej, choć pojawiały się też su-
gestie wysyłania bezzałogowych 
próbników na miejsce wypadku. 
Z zastosowaniem nowoczesne-
go sprzętu optycznego dawało 
realną możliwość przeprowa-
dzenia chociażby poszlakowego 

śledztwa. Załogi misji programu Apollo 

posiadały więc wysokiej 
klasy kamery szwedzkiej 
firmy Hasselblad z zesta-
wem różnoogniskowych 
obiektywów oraz spe-
cjalnymi kliszami do fo-
tografowania w różnych 
warunkach oświetlenio-
wych. Prowadzono nimi 
archiwizację nie tylko 
samego przebiegu zadań 
wykonywanych na po-
wierzchni Księżyca, ale 
wprowadzono też odpo-
wiednie procedury pozy-
skiwania dobrej jakości 
zdjęć orbitalnych.

Możemy sobie zadać 
pytanie, co by się stało, 

gdyby misja Apollo 11 zakończyła się 
niepowodzeniem? Zabrzmi to zapew-
ne brutalnie, ale rząd amerykański był 
doskonale przygotowany na ewentu-
alność katastrofy rakiety nośnej czy 
innych okoliczności, które nie pozwo-
liłyby astronautom wrócić na Ziemię. 
Obawiano się szczególnie kłopotów, 
które uniemożliwią załodze lądowni-
ka wydostać się z Księżyca. W tym 
celu sporządzono „awaryjną” wersję 

przemówienia prezydenta, w którym 
informuje rodaków o śmierci załogi. 
Padają w nim słowa o braku możli-
wości udzielenia jej ratunku, o jedno-
ści ludzkości wobec ich nieszczęścia, 
że będą opłakiwani przez wszystkich 
ludzi dobrej woli na świecie, że loty 
na Księżyc nie zostaną wstrzyma-
ne, i tego typu patetyczne metafory. 
Na szczęście nigdy nie musiano sko-
rzystać z owego przemówienia, choć 
tuż przed opuszczeniem powierzchni 
Księżyca doszło do uszkodzenia prze-
łącznika, który był niezbędny do uru-
chomienia silnika. Aldrin przytomnie 
użył jednak długopisu jako dźwigni 
i usunął usterkę. Jak już wcześniej 

Spalone doszczętnie wnętrze modułu dowo-
dzenia misji Apollo 1. Źródło: NASA

Prezydent Richard Nixon odwiedza załogę Apollo 11 podczas 
kwarantanny. Źródło: NASA

Kamera Hasselblad używana w programie 
Apollo. Źródło: NASA
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wspomnieliśmy, prezydenckiej mowy 
pogrzebowej zdołano również uniknąć 
w przypadku misji Apollo 13, będącej 
o krok od tragicznego zakończenia. 
Przy nadludzkim wysiłku centrum 
w Houston i przytomności zdespero-
wanej załogi, zdołano ją sprowadzić 
na Ziemię, co stało się osiągnięciem 
porównywalnym z samym lądowa-
niem na Księżycu. 

W uznaniu zasług i dla upamięt-
nienia dotychczasowych ofiar wyści-
gu w Kosmos, załoga misji Apollo 15 
(1971) zabrała na Księżyc tabliczkę 
z nazwiskami czternastu radzieckich 
i amerykańskich astronautów, którym 
nie udało się przeżyć awarii statków 
kosmicznych lub naziemnych lotów 
treningowych. Do ofiar podboju Ko-
smosu zaliczyć trzeba również perso-
nel kosmodromów, który znalazł się 
w strefie rażenia eksplodujących ra-
kiet. Tragicznym tego przykładem jest 
śmierć ponad 90 osób na kosmodromie 
Bajkonur, podczas testów balistycznej 
rakiety R-16 (1960). Żeby oddać spra-
wiedliwość, rakieta ta miała przezna-
czenie stricte militarne, gdyż służyła 
do przenoszenia głowic nuklearnych. 
Jak dobrze wiemy, późniejsze dekady 
również zebrały ponure żniwo w świa-
towej kosmonautyce. Wystarczy wy-
mienić katastrofy promów Challenger 
(1986) i Columbia (2003) czy chińskiej 
rakiety Chang Zheng 3B (1996), której 
szczątki spowodowały ofiary cywilne.

Teorie spiskowe
Trudno omawiać program Apollo 

bez wczechobecnej atmosfery spisków 

i alternatywnych teorii na jego temat. 
Przez lata liczne grono kontestują-
cych twierdziło, że cała sprawa była 
zręczną rządową mistyfikacją. Zwra-
cano uwagę na detale, które odbiegały 
od ponoć zdroworozsądkowej inter-
pretacji faktów. Powiewająca na po-
zbawionym atmosfery Księżycu flaga, 
nienaturalna gra świateł i cieni wokół 
lądownika księżycowego, fałszywe 
próbki skał księżycowych, zabójcze 
promieniowanie kosmiczne, symulo-
wanie w studio warunków zmniejszo-
nej grawitacji, sugestie, że fotografie 
z różnych misji mają podobne wzgó-
rza w tle, doskonałej jakości zdjęcia 
niemożliwe do wykonania w niewy-
godnych skafandrach czy ślady butów, 
które w warunkach suchego i sypkie-
go księżycowego gruntu (pokrytego 
regolitem) powinny natychmiast się 
zatrzeć to tylko niektóre z bogatej li-
sty wątpliwości. Oliwy do ognia do-
lał też rzekomo autentyczny wywiad 
ze Stanleyem Kubrickiem, w którym 
reżyser „2001: Odysei Kosmicznej” 
przyznaje, że brał udział w konspira-
cji, mającej podnieść reputację ame-
rykańskiego programu kosmicznego 
i zdyskredytować dotychczasowe ra-
dzieckie sukcesy.

Zarzuty największego kłamstwa 
w dziejach astronautyki łatwo było 

jednak weryfikować, wskazując 
na oczywiste nadużycia, skróty myślo-
we i przeinaczanie faktów. Co istotne, 
nawet w samym ZSRR, gdzie skom-
promitowanie zimnowojennego prze-
ciwnika było mantrą bieżącej polityki, 
nie znalazł się nikt, kto byłby w sta-
nie poświęcić swój autorytet nauko-
wy, broniąc tezy o fałszerstwie. Kilka 
lat temu w dowcipny, a jednocześnie 
maksymalnie przejrzysty i wiarygod-
ny sposób, z księżycowymi spiskami 
rozprawili się Jamie Hyneman i Adam 
Savage, czyli telewizyjni Łowcy Mi-
tów (MythBusters). Wyniki ich analiz 
i symulacji, w tym laserowego pomia-
ru odległości Ziemia-Księżyc z wyko-
rzystaniem specjalnej macierzy odbla-
skowej pozostawionej na powierzchni 
satelity przez załogę lądownika, nie 
pozostawiają żadnych wątpliwości 
co do prawdziwości misji Apollo 11. 
W 2012 roku ostateczny kłam teoriom 
spiskowym zadała amerykańska sonda 
Lunar Reconnaissance Orbiter. Z wo-
kółksiężycowej orbity sfotografowała 
ona miejsce lądowania Armstronga 
i Aldrina. Na fotografii doskonale wi-
doczne są elementy księżycowych eks-
perymentów naukowych, dolna część 
lądownika, kamera oraz ślady pozosta-
wione przez spacerujących kilka dekad 
temu astronautów.

Adam Savage (z lewej) i Jamie Hyneman pod-
czas obalania księżycowych spisków. Źródło: 
Discovery Channel

Fotografia wykonana z sondy LRO, potwierdzająca realność misji Apollo 11. Źródło: NASA
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Z kalkulatorem na Księżyc?
W kontekście programów kosmicz-

nych realizowanych przed epoką mi-
niaturyzacji komputerów osobistych 
wielokrotnie można się spotkać ze 
stwierdzeniem, że lotów na Księżyc 
udawało się dokonać, dysponując 
komputerami o mocy obliczeniowej 
znacznie mniejszej od współczesnych 
kalkulatorów. Rzeczywiście, jeśli weź-
miemy do ręki współczesny smartfon 
i wpiszemy dowolne hasło w wyszu-
kiwarce internetowej, jego obsługa 
do momentu wyświetlenia wyników 
pochłonie prawdopodobnie więcej 
mocy obliczeniowej od całego progra-
mu Apollo zrealizowanego w latach 
1961–1972. Na pokładzie Apollo 11 
i kolejnych misji księżycowych znaj-
dowały się dwa 32-kilogramowe kom-
putery, oznaczone jako AGC (Apollo 
Guidence Computer). Jak powiedział 
jeden z jego twórców, trudniej było 
przekonać ludzi, że ów komputer bę-
dzie sprawny, niż go zaprojektować. 
Komunikacja z maszyną odbywała się 
za pomocą specjalnej klawiatury nu-
merycznej z przyciskami funkcyjnymi, 
sprzężonej z wbudowanym obok wy-
świetlaczem.

Pierwsza jednostka AGC została 
zamontowana w module dowodzenia, 
druga w lądowniku księżycowym. Ich 
pamięć stała i kasowalna, o pojemno-
ści odpowiednio 74 kB i 4 kB, bazo-
wała na specjalnych rdzeniach ferry-
towych, ręcznie oplatanych gąszczem 
cieniutkich miedzianych drucików. 
Tę tytaniczną pracę, siedząc w parach 
naprzeciw siebie, wykonały starsze 
wykwalifikowane pracownice zakładu 
włókienniczego. Na ich cześć, elemen-
ty pamięci nieformalnie nazwano LOL, 
czyli skrót od little old ladies. Jedna 

z nich, na pytanie o dokładność i od-
powiedzialność ciążącą na jej barkach 
kategorycznie stwierdziła, że astronau-
ci mogliby być jej synami, zatem wy-
kona swoją pracę tak dobrze, jak tylko 
jest w stanie. Co ciekawe, porównanie 
ówczesnych komputerów ze współcze-
snymi kalkulatorami… znajduje czę-
ściowo potwierdzenie! Niektóre z pro-
dukowanych obecnie specjalistycznych 
kalkulatorów, chociażby renomowanej 
firmy Texas Instruments, operują pa-
mięciami rzędu kilkuset kilobajtów, 
a więc pojemnościami tego samego 
rzędu, co ich leciwi i jakże zasłużeni 
przodkowie.

Podsumowanie
Ponoć podczas transmisji lądowania 

Apollo 17, w telewizji rozdzwoniły się 
setki telefonów od wściekłych 
widzów, którym uniemożliwio-
no obejrzenie meczu baseballo-
wego. Słabnące zainteresowanie 
amerykańskich podatników ko-
lejnymi misjami księżycowy-
mi spowodowały, że ostatecz-
nie anulowano loty Apollo 18, 
Apollo 19 i Apollo 20. Ostatnim 
aktem programu była wspólna, 
radziecko-amerykańska misja 
Sojuz-Apollo (1975), gdzie wy-
korzystano moduł CSM, który 
połączył się ze statkiem So-
juz 19. Ukazała ona realne moż-
liwości współpracy naukowej 
ponad, wydawać by się mogło, 
niedającymi się pogodzić po-
działami politycznymi. Był to 
wstęp do późniejszej współpra-
cy w ramach lotów wahadłowców na 
stację MIR, a w kolejnych dekadach 
realizacji planów budowy Międzyna-
rodowej Stacji Kosmicznej. Całkowity 
koszt programu Apollo wyniósł około 
25 miliardów dolarów. Dwunastym 
i jak dotąd ostatnim człowiekiem, któ-

ry stąpał po powierzchni Księżyca, był 
Harrison Schmitt, pilot modułu księży-
cowego misji Apollo 17. 

Podczas sześciu udanych lotów po-
zyskano i dostarczono na Ziemię blisko 
382 kg skał księżycowych, dzięki któ-
rym doskonale poznaliśmy skład che-
miczny satelity, jego budowę geolo-
giczną, warunki panujące teraz i w od-
ległej przeszłości. Są to jedne z najcen-
niejszych kamieni na naszej planecie, 
choć z naukowego punktu widzenia 
trafniej byłoby stwierdzić, że są po 
prostu bezcenne. Kilka drobin księży-
cowej materii znajduje się w naszym 
kraju. Pierwszą z nich, przywiezioną 
przez załogę Apollo 11, można do dziś 
podziwiać w ramach ekspozycji w Pla-
netarium i Obserwatorium Astrono-
micznym w Olsztynie. Inny fragment, 

pochodzący z misji Apollo 17, jako 
dar Amerykanów dla narodu polskiego 
otrzymał swego czasu przewodniczą-
cy Rady Państwa Henryk Jabłoński. 
Niestety nie mamy dziś pojęcia, gdzie 
się ów wyjątkowy przedmiot znajduje. 
Trzeci księżycowy okruch, pochodzą-
cy również z misji Apollo 11, kardynał 
Karol Wojtyła otrzymał w darze od pa-
pieża Pawła VI. Według doniesień, dziś 
znajduje się w drzwiczkach tabernaku-
lum w kościele w Nowej Hucie, choć 
informacje o kosmicznym pochodze-
niu kamienia wymagają potwierdzenia.

Z członków załogi historycznego 
lotu Apollo 11 żyją obecnie Edwin 
„Buzz” Aldrin i Michael Collins. Ich 
sędziwe grono uzupełniają inni świad-
kowie tej fascynującej epoki w dzie-
jach badań Kosmosu, czyli astronauci 
pozostałych załogowych misji progra-

Apollo Guidence Computer. Źródło: NASA

Załoga Apollo 11 podziwia próbkę skały księży-
cowej, którą przywiozła na Ziemię. Źródło: NASA

Spotkanie załogi Apollo 11 z prezydentem Barackiem 
Obamą w 2009 r. Źródło: NASA/Bill Ingalls
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mu — Frank Borman i William Anders 
(Apollo 8), James McDivitt i Russel 
Schweickart (Apollo 9), Thomas Staf-
ford (Apollo 10), Alan Bean i Richard 
Gordon (Apollo 12), James Lovell 
i Fred Heise (Apollo 13), David Scott 
i Alfred Warden (Apollo 15), John 
Young, Thomas Mattingly i Charles 
Duke (Apollo 16), oraz Eugene Cernan 
i Harrison Schmitt (Apollo 17). Nobli-
wi emeryci, w miarę sił i możliwości, 
wciąż podróżują z wykładami przypo-
minającymi ich wyczyny, biorą udział 
w panelach dyskusyjnych, popularyzu-
ją astronautykę. Niezmiennie imponują 
witalnością i poczuciem humoru, miej-
my zatem nadzieję, że zdrowie będzie 
im dopisywać przez kolejne lata. W ich 
ślady pójdą niebawem kolejne pokole-
nia zdobywców przestrzeni kosmicz-
nej, dla których, w odróżnieniu od pio-
nierskich wypraw programu Apollo, 
loty ku Srebrnemu Globowi staną się 
codziennością. 

Wkład Polaków w realizację 
programu Apollo

Na koniec warto przypomnieć 
i podkreślić, że do sukcesów programu 
Apollo znacznie przyczynili się nasi 
rodacy, którzy po II wojnie światowej 
znaleźli drugi dom za oceanem. Ich 
nazwiska, jako zasłużonych dla badań  
i eksploracji Kosmosu, zostały wpro-
wadzone do amerykańskiej Space 
Walk of Fame. Werner Ryszard Kirch-
ner opracował specjalne paliwo dla 
księżycowego lądownika Eagle. Mie-
czysław Bekker skonstruował znane 
wszystkim czterokołowe pojazdy księ-
życowe, wykorzystywane w kolejnych 
misjach Apollo (15, 16, 17). Stanley 
Stanwyck-Stankiewicz prowadził ba-
dania nad prawidłowym składem po-
wietrza w modułach załogowych misji. 
Eugeniusz Lachocki odpowiedzialny 
był za opracowanie wydajnych zasi-
laczy do urządzeń radiokomunikacyj-
nych i telewizyjnych. Dzięki nim za-
łoga mogła utrzymywać stały kontakt 
z centrum lotów w Houston oraz archi-
wizować swój pobyt na Księżycu. Ko-
lejny z Polaków, Wojciech Rostafiński, 
specjalista od silników rakietowych, 
wymyślił wysokowydajną pompę pali-
wa dla rakiety nośnej Saturn V. Bez ich 
zaangażowania, wiedzy, talentu i de-
terminacji amerykański program ko-
smiczny z pewnością miałby znacznie 
utrudnione zadanie.

■

Przemysław Rudź jest specjalistą w De-
partamencie Edukacji POLSA. Jego syl-
wetkę prezentowaliśmy w poprzednim 
numerze „Uranii”.  

Lunar Rover Vehicle konstrukcji Mieczysława Bekkera. Źródło: NASA/Dave Scott

M. Hamilton przy dokumentacji programu nawi-
gacyjnego dla programu Apollo, który napisała 
wraz ze swym zespołem MIT. Źródło: Draper La-
boratory/Wikimedia Commons

Margaret Heafield Hamilton
22 listopada 2016 r. prezydent 
USA Barack Obama odznaczył 
Margaret Hamilton Medalem 
Wolności za jej pracę, która do-
prowadziła do opracowania po-
kładowego oprogramowania lotu 
księżycowej misji Apollo. 

Hamilton pracę w NASA roz-
poczęła w 1960 r. w wieku 24 lat. 
Osiem lat później kierowała już 
400-osobowym zespołem jako 
dyrektor ds. inżynierii oprogra-
mowania w Laboratorium Instru-
mentacji Massachusetts Institute 
of Technology. 

W 1986 roku założyła i zosta-
ła dyrektorem generalnym Ha-
milton Technologies, Inc. Firma 
została stworzona w celu projek-
towania systemów i oprogramo-
wania wg jej autorskiej koncepcji.

Kod misji Apollo został od-
tajniony i udostępniony w lipcu 
2016 r. Zajmuje nieco ponad 
3 megabajty. 
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Zbuduj drużynę
Nie bez przyczyny punkt ten znajduje się na samym począt-
ku porad, jakie mamy dla ciebie przygotowane. Zbudowanie 
zgranej drużyny jest zarazem najtrudniejszym, ale i najważ-
niejszym elementem każdego projektu. Dlaczego to takie 
ważne? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ilość pracy, jaką 
musisz wykonać, aby powstał łazik marsjański, znacznie 
przekracza możliwości jednej osoby. Patrząc z innej strony, 
dwie osoby są w stanie zrobić dużo więcej niż jedna, a zatem 
cztery osoby wykonają dużo, dużo więcej zadań niż tylko ty 
sam. Oczywiście nie do końca zależność ta jest liniowa i przy 
coraz większej drużynie dochodzą dodatkowe problemy or-
ganizacyjne, czyli praca niewnosząca bezpośrednio warto-
ści do projektu. Jednak bez wątpienia większa ilość osób 
zaangażowanych w projekt przekłada się na lepsze rezul-
taty w krótszym okresie czasu. Dla przykładu, w projektach 
NASA, bierze udział nawet kilka tysięcy osób jednocześnie 
— nie zrażaj się, każdy zaczynał od zera, a NASA to olbrzy-
mia firma z długimi tradycjami. Ty zaczynasz dopiero swoją 
przygodę, na początku nawet dwie osoby mogą być zaląż-
kiem silnej i zgranej drużyny w przyszłości. Popatrz na to 
także z jeszcze innej strony: drużyna to twoi najlepsi kumple, 
z którymi spędzasz większość wolnego czasu. To oni mają 
Cię wspierać w chwilach zwątpienia.

Skoro już wiemy, że nasza drużyna musi liczyć co naj-
mniej kilka osób, to teraz zastanówmy się, gdzie najlepiej 
rozpocząć poszukiwania nowych członków zespołu. Z do-
świadczenia możemy powiedzieć, że najlepiej szukać osób 
z podobnymi pasjami wśród swoich znajomych, np. ze szko-
ły. Pozwoli to na utrzymanie ciągłego kontaktu i ograniczenie 
pracy wkładanej w aspekty organizacyjne. 

Jak już uda ci się zbudować zalążek drużyny, zacznij 
zwracać coraz większą uwagę na pozyskiwanie osób z wie-
dzą i predyspozycjami, których brakuje pozostałym członkom 
drużyny, np. jeżeli większość zespołu to programiści, posta-
raj się znaleźć mechanika, który zaprojektuje hardware.

Zaplanuj finanse projektu
Nie będziemy ukrywać, że przy budowie robota potrzebne są 
finanse, za które kupicie i wykonacie kolejne części łazika. 
Nasza druga wersja robota kosztowała około 30 tys. zł, ale 
to nie oznacza, że musicie mieć tyle środków na starcie. My 
także zaczynaliśmy od małej kwoty i z czasem pięliśmy się 
do góry.

Warto jednak wiedzieć, na czym stoicie. Na początku 
mogą to być wasze oszczędności, ale możecie zwrócić się 
także o pomoc do władz waszej szkoły, uczelni czy organiza-
cji, w której działacie. Życzymy Wam jak najlepiej, ale dosko-
nale znamy uczucie odbijania się od zamkniętych drzwi. Nie 
zniechęcajcie się słabymi rezultatami rozmów, ale pomyślcie 
nad własnymi rozwiązaniami. Może nie musicie koniecznie 
kupować tych superfajnych kół od robota, który zdobył 3 mi-
strzostwa świata pod rząd? Zastanówcie się, jaki tańszy za-
miennik możecie znaleźć — przecież 2 cm w średnicy koła 
nie zrobią wielkiej różnicy, zwłaszcza na początku pracy. 

Planowanie finansów projektu będzie na pewno trwa-
ło dłużej niż 1 dzień. Często będziecie zmieniać decyzje 

Jak skonstruować łazika 
marsjańskiego — krótki poradnik

na rzecz innych części, które okażą się ważniejsze dla wa-
szego projektu. Zapisujcie wszystkie pomysły w formie tabel-
ki i pamiętajcie, że koszta zazwyczaj są nieco większe, niż 
się podejrzewa na początku. Spalenie jednego układu wiąże 
się z dodatkowymi kosztami, więc musicie mieć niezagospo-
darowane środki na niespodziewane sytuacje. 

Kiedy wasza praca zacznie być widoczna, tzn. będzie 
można zobaczyć pojedyncze części robota, można pokusić 
się o szukanie sponsorów. W tym celu znajdźcie firmy pa-
sujące tematycznie do waszego projektu, np. elektroniczne, 
warsztaty czy mające swoją siedzibę w waszej okolicy. Zasta-
nówcie się także, co możecie im zaproponować. Opracujcie 
list promocyjny swojej grupy, dbając przy tym o wygląd. Nie 
oszukujmy się, jeżeli coś nie działa (a na początku projektu 
na pewno wszystko nie będzie działać), ale wygląda dobrze, 
może odnieść taki sam, a nawet większy sukces wśród ludzi 
spoza branży „łazikowej”. Początkowe wrażenie przecież za-
wsze wyrabiamy sobie oczami.

Zrób założenia projektowe
Na pewno macie swoje wyobrażenie robota w głowie, ale 
warto podzielić się nim z innymi członkami drużyny. Dzięki 
temu ominiecie późniejsze spory i problemy z niepasującymi 
do siebie elementami łazika. 

Już na tym etapie pracy powinniście postanowić, jak du-
żego robota chcecie zbudować. Musicie kierować się tym, 
co łazik ma robić. W konkursach European Rover Challenge 
i University Rover Challenge jest wymagane, aby mógł ba-
dać glebę (to znaczy robot musi mieć narzędzie do jej po-
brania), wykonywać różne operacje na panelu operatorskim 
(konieczny jest manipulator) czy pokonywać duże odległości 
w trudnym terenie (czyli łazik musi być zdolny do przejecha-
nia wysokich przeszkód w relatywnie krótkim czasie). Ustal-
cie wymiary robota, kierując się także kwestiami praktyczny-
mi, o których można łatwo zapomnieć. Przykładowo, ważne 
jest, abyście mogli wynieść zbudowanego robota z budynku 
bez jego rozkręcania na części. Jeżeli ustalicie szerokość ro-
bota większą niż szerokość drzwi, na pewno kiedyś będzie-
cie tego żałować.

Ponadto, zastanówcie się nad wagą maksymalną wasze-
go łazika. Oczywiście w konkursach ta wartość jest ustalona 
(50 kg), jednak nie trzeba się jej sztywno trzymać, jeżeli wie-
my, jakie są tego konsekwencje. Możecie ustalić, że waga ro-
bota będzie większa o 2 kg od dopuszczalnej, ale dzięki temu 
będziecie mogli wykorzystać moduł, który zapewni wam 
maksymalną liczbę punktów w danej konkurencji. Z drugiej 
strony, możecie postawić na inne rozwiązanie lżejsze o 7 kg, 
co da wam bonusowe punkty za wagę. Co więcej, będziecie 
mieli mniej do dźwigania.

Wbrew pozorom, etap ten jest bardzo ważny i warto po-
święcić na niego trochę czasu. Myślenie: „Jak wyjdzie, tak 
wyjdzie”, czy „Okaże się w trakcie pracy” może się na was 
zemścić. 

Rozplanuj swoją pracę w czasie
Wiedząc, że musicie zbudować łazika, warto jest podzielić 
swoją pracę na kolejne etapy rozmieszczone w czasie. Nie 

Poniżej znajduje się poradnik, jak rozpocząć pracę nad budową łazika marsjańskiego, a wiedza zawar-
ta w tekście opiera się na praktycznych doświadczeniach zdobytych przez drużynę Raptors z Politech-
niki Łódzkiej w przeciągu ostatnich dwóch lat. Pamiętaj jednak że poniższe porady można zastosować 
do każdego innego projektu, jaki chciałbyś rozpocząć, a jego powodzenie w głównej mierze zależy 
od twojej własnej determinacji i zaangażowania w rozwijanie swoich pasji. 
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Pamiętaj, że kupno gotowych elementów, jakie drogie 
one by nie były, bardzo często jest znacznie bardziej opła-
calne ekonomicznie, może brzmi to trochę paradoksalnie, 
jednak nasz czas też jest cenny, a na pewno nikt nie chce 
spędzić roku, projektując tylko prowadnice lub silnik.

Dobierz koła i silniki
Przy projekcie łazika proponujemy rozpocząć pracę od wy-
boru kół i silników, jakie zastosujecie w swoim robocie. Na 
podstawie założeń projektowych już wiesz, jaki rodzaj prze-
szkód wasz robot będzie musiał pokonywać, tym samym 
możesz ustalić przedział średnic i szerokości koła oraz ro-
dzaj bieżnika, jaki pozwoli je pokonać. Z tej informacji mo-
żesz wywnioskować również, jak duży moment muszą mieć 
użyte przez ciebie silniki z przekładnią. Pamiętaj jednak, że 
moc silników w dużej mierze jest uzależniona od ich wagi, 
a zwiększając moment za przekładnią, redukujesz prędkość 
obrotową. W związku z czym postaraj się dobrać jak najlep-
szy stosunek między prędkością, momentem i wagą silnika, 
który pozwoli sprawnie poruszać się twojemu łazikowi.

Teraz jeden z ważniejszych etapów, czyli poszukiwanie 
rozwiązań. Oczywiście silniki musimy kupić gotowe, najlepiej 
zintegrowane z przekładnią. Często rozwiązania te nie są ta-
nie, jednak czasem lepiej zainwestować troszeczkę więcej, 
a dostać w zamian solidne wykonanie. Silniki w większości 
można znaleźć na różnego typu aukcjach internetowych.

Wśród drużyn budujących łaziki marsjańskie możemy 
znaleźć głównie trzy typy ogumienia, jakie są wykorzystywa-
ne. Pierwszym z nich są koła od modeli RC, które w więk-
szości można znaleźć w polskich i zagranicznych sklepach 
internetowych. Na pewno minusem tego rozwiązania jest 
stosunkowa wysoka cena, w zamian jednak dostajemy bar-
dzo dobre parametry jezdne kół i bardzo dobre wykonanie. 
Kolejnym typem kół, jaki jest spotykany, choć w ostatnich 
latach wychodzi już z kanonu, jest wykorzystanie kół od tacz-
ki ogrodowej — możemy je znaleźć praktycznie w każdym 
sklepie budowlanym. Choć wydaje się to paradoksalne, aby 
używać kół od taczki do łazika marsjańskiego, jednak idzie za 
tym wiele plusów, do podstawowych można zaliczyć bardzo 
niska cenę lub średnicę pozwalającą pokonywać nawet bar-
dzo duże przeszkody. Oczywiście koło to posiada też swoje 
minusy, jak dużą wagę, niepotrzebne łożyskowanie osi oraz 
mało agresywny bieżnik. Trzecim typem są koła stworzone 
przez was samych. Niewątpliwym plusem tego rozwiązania 
jest dostosowanie parametrów koła do własnych potrzeb. 
Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie to wymaga dużego 
nakładu pracy i wcale nie musi być tańsze od kupna goto-
wych kół, a jednocześnie uzyskane efekty wcale nie muszą 
być zadowalające. Dlatego nie polecamy tej drogi dla drużyn 
początkujących.

Zaprojektuj zawieszenie

musicie określać dokładnych dat, kiedy dana rzecz będzie 
wykonana, ale przydatne jest określenie tego w formie tygo-
dni lub miesięcy. Plan pracy zapiszcie w arkuszu kalkulacyj-
nym lub stwórzcie wykres Gantta. Dzięki takiemu zabiegowi, 
będziecie wiedzieli, jak daleko jesteście w swoim projekcie 
i czy macie szansę wykonać go na czas.

Oczywisty jest fakt, że możecie zaplanować jedną czyn-
ność na dłuższy czas niż był tak naprawdę wymagany. Wte-
dy powinniście usiąść i czekać, aż nadejdzie czas na kolejny 
etap pracy. Uwierzyliście w to? W tego typu projektach nigdy 
nie ma za dużo czasu. Kiedy uda wam się coś wykonać szyb-
ciej, powinniście zaktualizować wasz plan działania i rozpo-
cząć kolejny etap pracy. Co w przypadku przeciwnym? Na 
pewno nie powinno to podciąć wam skrzydeł. Musicie być 
świadomi opóźnienia, ale pamiętajcie, że robicie coś sami 
z własnej inicjatywy, często dopiero ucząc się tego. Popraw-
cie założenia uzyskanych efektów w czasie i nie poddawajcie 
się!

Podziel zadania między członków drużyny
Tak jak już zostało wspomniane w punkcie pierwszym tego 
poradnika, im większa ilość osób w drużynie, tym więcej pra-
cy organizacyjnej musisz wykonać. Jako kierownik zespołu 
tak naprawdę jesteś managerem małej „firmy” i to ty musisz 
zadbać o to, aby każdy miał co robić. Podział zadań to tylko 
początek, teraz wspólnie jako drużyna musicie trzymać się 
wyznaczonego terminarza i razem rozwiązywać napotkane 
problemy. Nadzorowanie postępów prac jest bardzo ważne 
i pozwala rewidować wstępne założenia z uzyskiwanymi 
efektami. Pozwoli to wam na zmianę trefnych koncepcji, 
zanim będzie za późno. Starajcie się jednocześnie rozwijać 
wszystkie aspekty projektu, jak mechanika, elektronika i pro-
gramowanie, pozwoli to na szybsze ukończenie prac nad 
robotem oraz dostosowywanie konstrukcji do np. komponen-
tów elektronicznych.

Korzystaj z gotowych elementów
Zanim rozpoczniesz projektowanie, polecamy przejść się do 
lokalnych sklepów budowlanych lub rozejrzeć się po inter-
netowych sklepach specjalistycznych i zastanowić się, jakie 
elementy jesteście w stanie wykorzystać do budowy wasze-
go robota. Może brzmi to dla niektórych banalnie, jednak nie 
ma sensu projektować od zera, np. łożyska, silnika lub innych 
popularnych elementów mechanicznych lub elektronicznych. 
Co więcej, to my bardzo często w naszym projekcie musimy 
dostosować się do istniejących standardów mechanicznych 
i elektronicznych. Może w niektórych sytuacjach będzie to 
pewne ograniczenie, jednak trzeba pamiętać, że wykorzy-
stywanie gotowych elementów i zabudowanie ich w naszej 
konstrukcji znacznie skróci czas, jaki będziecie potrzebować 
na zaprojektowanie i potem skompletowanie potrzebnych 
podzespołów. 

Assistance — podczas wykonywania zadania

Blind — przykład zawieszenia Rocker-Bogie
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Skoro już wiesz, jak duże koła posiadasz, znacznie ła-
twiej dostosujesz do ich wielkości zawieszenie. Ten element 
zazwyczaj będziesz musiał w całości zaprojektować sam, 
jednak nie to jest najważniejsze, tak naprawdę w ostatecz-
ności twój robot nie musi posiadać żadnego zawieszenia. 
Przede wszystkim zastanów się, jaki typ zawieszenia zasto-
sujesz w swoim robocie i zrób rozpoznanie wśród innych dru-
żyn budujących łaziki marsjańskie. W większości można wy-
różnić dwa typy zawieszenia wykorzystywane przez drużyny 
na całym świecie. Pierwszym z nich jest użycie zawieszenia 
opartego na wahaczach. Konstrukcja ta jest stosunkowo 
prosta i na pewno bardzo dobrze sprawdza się przy szyb-
ko poruszającym się robocie, do głównych minusów można 
jednak zaliczyć słabe pokonywanie dużych przeszkód i szan-
sa przewrócenia robota podczas pokonywania grani. Drugi 
przypadek to zawieszenie typu rocer-bogie, które często 
można spotkać w różnych odmianach. Zawieszenie to zde-
cydowanie najlepiej sprawdza się w bardzo trudnym terenie 
i pokonanie nawet najtrudniejszej przeszkody nie powinno 
stanowić problemu. Jednak razem z plusami idą minusy, 
w szczególności klasyczne rocker-bogie słabo sprawdza się 
przy dużych prędkościach, oprócz tego, mimo prostej kon-
strukcji mechanicznej trudno jest utrzymać dużą sztywność. 
Oczywiście są to tylko pewne propozycje i pamiętaj, że nikt 
nie powiedział, iż nie da się wymyślić czegoś lepszego.

Zbuduj korpus
Prawdopodobnie masz już koła i zawieszenie. Jesteśmy 
w połowie drogi do skonstruowania części mechanicznych. 
Korpus to jednak tylko formalność, owszem będziesz musiał 
go zaprojektować we własnym zakresie, jednak w ostatecz-
ności może być to tylko płyta, do której przymocujesz, za-
wieszenie i pozostałe elementy elektroniczne. Warto jednak 
poświęcić tutaj trochę więcej uwagi i zabudować wszystko 
w zamkniętej formie. Pozwoli to uatrakcyjnić twoją konstruk-
cje, ale — co ważniejsze — zabezpieczyć wrażliwą elektroni-
kę przed możliwością uszkodzenia.

Dobierz komputer pokładowy
Gdy już skonstruowałeś mechanikę, pora skupić się nad pro-
blemami programistycznymi i elektronicznymi. Oczywiście 
mamy nadzieję, że tak podzieliłeś zadania, że równocześnie 
rozwijałeś mechanikę, elektronikę i programowanie. Jednak 
wracając do sedna, komputer pokładowy ma być sercem ste-
rującym całym robotem. Na początku na pewno nie będzie-
cie potrzebować superkomputera, dlatego głównie zwróćcie 
uwagę na prostotę programowania, wsparcie producenta, 
otwartą architekturę oraz łączenie warstwy niskopoziomowej 
z warstwą wysokopoziomową, czyli czy jesteście w stanie 
łatwo zaprogramować pojedyncze piny sterujące elektroniką 
mocy, ale również napisać oprogramowanie do komunikacji 
i wyświetlania informacji o stanie robota.

Tak jak wspomnieliśmy, moc na pewno nie powinna być 
głównym wyznacznikiem na początku, jednak jej dostatecz-
ny zapas pozwoli ciągle rozwijać złożoność oprogramowania 

i dodawać kolejne moduły zwiększające możliwości waszego 
robota bez konieczności wymiany komputera pokładowego. 

Na rynku istnieje bardzo dużo układów rozwojowych 
z bardzo przyjaznym środowiskiem programistycznym, niską 
ceną i mocą obliczeniową zbliżoną do starszej klasy kom-
puterów PC. Można na nich instalować systemy, takie jak 
Windows lub Linux, a jednocześnie pozostawiają możliwości 
obsługiwania warstwy niskopoziomowej i sterowania sygna-
łami pinów wyjściowych. Rynek ten w ciągu ostatnich lat bar-
dzo dynamicznie się rozwija i można znaleźć przynajmniej 
kilkadziesiąt rozwiązań, które z powodzeniem sprawdzają 
się w świecie robotyki.

Dobierz komponenty elektroniczne
No to wpadliśmy do jaskini lwa. Jak się odnaleźć w tej ca-

łej elektronice? Przecież są miliony elementów, które mogę 
wykorzystać, czy na pewno to, co znajdę, będzie najlepsze? 
Spokojnie. Z każdej sytuacji można wybrnąć obronną ręką. 
Na pewno nie podchodźcie do tego tematu w funkcji naj-
lepsze/najgorsze i w miarę możliwości starajcie się nie pro-
jektować elektroniki do waszego robota od zera. Znacznie 

lepiej na początku na spokojnie ustalić, jakie układy 
elektroniczne będą musiały się znaleźć na robocie, 
czyli np. sterownik silników z mostkiem H, enkoder, 
kamer itd. A później sukcesywnie wyszukiwać goto-
wych rozwiązań w internecie, na pewno wszystko 
znajdziecie, jak dobrze poszukacie. Zapewne bę-
dziecie musieli liczyć się z pewnymi kompromisami, 
jednak pozwoli to wam zaoszczędzić dużo czasu, 
zdobyć niezbędne doświadczenie elektroniczne 
oraz definitywnie obniżyć koszty, a chyba nikogo nie 
zaboli, że kupiona płytka będzie miała inny kolor niż 
założyliśmy.

Jak już troszeczkę się odnajdziecie w tym nie-
bezpiecznym świecie diod, tranzystorów, przekaźni-
ków i mikroprocesorów, możecie pokusić się o za-Układ elektroniczny

Sterownik silników

Sample2 — trzecia wersja robota Raptors

Druga wersja robota Raptors
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do sytuacji sportowca, gdzie start jest tylko krótką odskocznią 
od treningów. 

Rozwijaj swoją konstrukcje
Kiedy macie już pierwszą działającą wersję swojego ła-

zika, możecie zastanowić się nad kolejnymi pracami. Przyj-
rzyjcie się słabym punktom swojej konstrukcji i pomyślcie, jak 
można je ulepszyć. Nie bójcie się zmieniać tego, co działa, 
jeżeli wiecie, że będzie lepiej. Jeżeli nie jesteście do końca 
przekonani, spróbujcie wykonać to na osobnych częściach, 
tak aby oryginalne pozostały bez zmian. 

Oprócz poprawiania kiepskich rozwiązań, możecie sku-
pić się też nad nowymi modułami robota. Manipulator i prób-
nik są wymagane pod względem konkursów łazików, jednak 
wasza kreatywność nie jest w żaden sposób ograniczona. 
Robot może przecież brać udział w innych zawodach, a jego 
przystosowanie do określonych zasad może nie być takie 
trudne. 

Baw się dobrze
To jest najważniejsza rada od nas! Pamiętajcie, że budo-

wa łazika to nie tylko starty w konkursach i chęć wygranej. 
Nie popadajcie w rywalizację i w ślepe patrzenie w jednym 
kierunku. Udział w takim projekcie ma być dla was zabawą 
i sposobem pozyskania nowych umiejętności. Współpra-
cując z członkami swojej drużyny, stajecie się przyjaciółmi. 
Dzięki temu wszelkie niepowodzenia zniesiecie dużo łatwiej. 
Nasz pierwszy start w European Rover Challenge odbył się 
bez łazika, ponieważ nie zdołaliśmy uruchomić go na czas. 
Mimo to, wszyscy razem pojechaliśmy na konkurs i zmoty-
wowaliśmy się nawzajem do dalszej pracy. Skutkiem tego są 
nasze tegoroczne sukcesy (5 miejsce w konkursie University 
Rover Challenge i 1 miejsce w European Rover Challenge) 
oraz paczka naprawdę zgranych ludzi. Życzymy Wam, żeby 
już sam start w konkursie był dla was świetną okazją do świę-
towania.

Powodzenia! 
Mateusz Kujawiński

Karolina Nowak
Kacper Andrzejczak

■

projektowanie własnego układu, spersonalizowanego w stu 
procentach pod wasze wymagania. Liczcie się jednak, że jest 
to trudny kawałek chleba i wymaga dużego nakładu pracy.

Zintegruj podzespoły
Robotyka jest jedną z najbardziej interdyscyplinarnych 

dziedzin nauki, jaka istnieje, a ostateczny sukces zależy od 
skutecznego połączenia ze sobą elementów elektronicznych, 
mechanicznych i oprogramowania, które steruje całym robo-
tem. Często usterka lub błąd w działaniu nawet najmniejszej 
części może być tragiczny w skutkach i spowodować unieru-
chomienie twojej konstrukcji na długie godziny, dlatego po-
prawne zintegrowanie ze sobą tych wszystkich elementów 
jest kluczem do sukcesu. 

Przemyślany projekt i współpraca członków drużyny po-
winna znacznie ułatwić ten etap, jednak na pewno nie na-
stawiaj się na łatwą przeprawę. Bardzo często okazuje się, 
że integrowanie układów zajmuje tyle samo czasu, co ich 
projektowanie. Bez wątpienia jest to żmudna praca, gdzie 
efekty nie są widoczne od razu. Nie zrażaj się — każdy, za-
nim uruchomił swojego robota, musiał przez to przejść, a co 
więcej, możemy z własnego doświadczenia powiedzieć, że 
nie tylko raz. 

Jesteście już na samym końcu drogi do uruchomienia 
własnego robota, dlatego poddanie się na tym etapie na pew-
no nie wchodzi w grę. Jeżeli nie możesz przejść jakiegoś pro-
blemu, nie zrażaj się, odłóż go na jakiś czas i spróbuj rozwią-
zać inny, a może przypadkowo, np. w internecie znajdziesz 
rozwiązanie tego problemu. Innym dobrym podejściem jest 
przekazanie problemu innej osobie, jej świeże podejście 
i brak „uprzedzeń” może spowodować, że bardzo szybko 
wpadnie na coś, czego ty nie brałeś nawet pod uwagę.

Uruchom robota i testuj
Jeżeli pomyślnie przeszliście poprzedni podpunkt, je-

steście już na ostatniej prostej do uruchomienia własnego 
robota. Na pewno punkt ten będzie tylko przyjemnością, 
jednak pamiętajcie, że nie znacie jeszcze waszej konstrukcji 
i nie wiecie, jakie figle może wam spłatać. Dlatego polecamy 
przygotowanie procedury startowej, gdzie po kolei opiszecie, 
w jakiej kolejności i jak będziecie testować funkcjonalności 
waszego robota. Dzięki temu na pewno unikniecie wielu 
awarii, a co więcej, część z nich będziecie mogli usunąć, 
zanim się pojawią. Z innej strony, stopniowe uruchamianie 
pozwoli wam zobaczyć, jakie słabe strony ma wasz robot 
i zwrócić na nie uwagę podczas normalnego użytkowania. 
Gdy już w pełni uruchomicie robota, czas przejść do testów. 
Dobre przygotowanie do zawodów na pewno przełoży się 
na lepszy wynik, jaki potem uzyskacie — można porównać to 

Drużyna Raptors
Drużyna Raptors została założona w maju 2014 r. na Politech-
nice Łódzkiej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Infor-
matyki i Automatyki. Składa się z siedmiu studentów i mentora 
prof. PŁ Grzegorza Granosika, których połączyła pasja do ro-
botyki i Kosmosu. Ponaddwuletnia praca nad łazikiem zaowo-
cowała pasmem sukcesów, a największymi była wygrana za-
wodów European Rover Challenge 2016 oraz zajęcie piątego 
miejsca w University Rover Challenge 2016. Więcej informacji 
na temat drużyny możecie znaleźć na fanpage’u #plraptors.

Drużyna Raptors po zajęciu pierwszego miejsca na European 
Rover Challenge 2016

Zgrana drużyna
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przeczytane w nature i Science

Niewątpliwie najpoważniejszym problemem nauki XXI 
wieku jest pytanie, z czego składa się Wszechświat, czy-
li w praktyce czym jest materia nie będąca tym, czym 
zajmują się chemicy. Warto przypomnieć, że przez prak-

tycznie cały XX w. aksjomatem nauki było to, że „cała materia 
we Wszechświecie występuje w formie atomów i cząsteczek”. 
Można dodać, że powyższe przekonanie jest nadal powszechne 
wśród przyrodników, nie mówiąc o technikach i humanistach. 
Dlatego, mimo że problem jest dobrze znany i opisany, warto go 
przypomnieć i krótko zreferować. Pretekstem do przypomnienia 
i podsumowania aktualnego stanu wiedzy na ten temat może 
być ukazanie się w Nature suplementu do numeru z 29 wrześ- 
nia, poświęconego temu zagadnieniu (wszystkie cytowania opi-
sane jedynie nazwiskiem Autora i numerem strony odnoszą się 
do tego suplementu).

I od razu można stwierdzić — nic nowego i rewelacyjnego. 
Wiedza o zawartości naszego Wszechświata najwyraźniej przyra-
sta niesłychanie wolno i mimo sporej ilości prac oraz niemałego 
wysiłku, również finansowego, ilościowo główną częścią naszej 
wiedzy są znane od dawna informacje negatywne, czyli czym 
ta materia nie może być. Na początek przypomnijmy, skąd się 
wziął problem. Otóż już w latach 30. ubiegłego wieku Fritz Zwic-
ky zauważył, że prędkości gwiazd w galaktykach sugerują brak 
ich grawitacyjnego związania z galaktyką. Konkretnie, prędkości 
gwiazd są praktycznie stałe i wynoszą w każdej galaktyce około 
200 km/s, niezależnie od odległości od centrum macierzystej ga-
laktyki, co nazywa się płaską krzywą rotacji. 

Argumenty za ciemną materią
Z podstawowego wzoru, przy założeniu symetrii sferycznej i ko-

łowości orbity gwiazdy (ale te założenia nie zmieniają konkluzji),
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czyli masa wewnątrz orbity gwiazdy rośnie liniowo wraz z pro-
mieniem orbity, a galaktyka nie ma granic — całka objętościowa  
z ( )rM  jest rozbieżna! Porównując to z obserwacyjnym faktem, 
że jasność, a więc i masa świecąca, maleje eksponencjalnie 
z odległością od centrum galaktyki, dochodzimy do wniosku, 

Nihil novi w ciemnej materii
Ciemna materia to hipotetyczna materia, która nie emituje promieniowania elektromagnetycznego (np. światła). 
O jej istnieniu można wnioskować jedynie na podstawie oddziaływań grawitacyjnych. Uważa się, że ciemnej materii 
jest we Wszechświecie kilkakrotnie więcej niż materii zwykłej (widzialnej). Astronomowie i fizycy na różne sposoby 
próbują sprawdzić, czy rzeczywiście istnieje i wyjaśnić, z czego jest zbudowana. Oto przegląd koncepcji na temat 
tego tajemniczego składnika Wszechświata.

że w zewnętrznych obszarach galaktyk jest jakaś nie świecąca, 
czyli ciemna, materia. Oczywiście można również założyć, że to 
prawo grawitacji trzeba zmodyfikować. Takie teorie były rozwija-
ne (i są nadal! można szukać pod hasłem MOND), ale ich siła 
wyjaśniająca wydaje się umiarkowana. 

Przy nieco dokładniejszych rachunkach i pomiarach, m. in. przy 
bardziej realistycznych założeniach co do rozkładu materii, moż-
na oszacować, że masa ciemnej materii w przeciętnej galaktyce 
jest rząd wielkości większa od masy świecącej. I to jest pierwszy 
argument za jej istnieniem. Drugi wynika z analizy równań Einste-
ina zastosowanych do Wszechświata. Otóż wnioskiem z analizy 
tych równań jest to, że aby Wszechświat istniał „rozsądny” okres, 
gęstość materii musi być bardzo bliska tzw. gęstości krytycznej. 
Gdyby było inaczej, Wszechświat albo by się rozleciał, albo zapadł 
w osobliwość w ciągu na tyle krótkiego czasu, że właściwie nic 
by w nim nie mogło powstać. Ponieważ w naszym Wszechświecie 
mamy gwiazdy i galaktyki, a i sami istniejemy w skali „naturalnej”, 
czyli plankowskiej1, niesłychanie długo, to Wszechświat powinien 
mieć wspomnianą gęstość krytyczną wynoszącą
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gdzie H jest stałą Hubble’a, a G newtonowską stałą grawitacji. 
Wzór (2) jest poprawny dla całego okresu istnienia Wszechświata, 
a H jest funkcją czasu kosmicznego. Podstawiając do (2) współ-
czesną wartość H, otrzymujemy całkiem sporą gęstość rzędu 10–

26 kg/m3, czyli energetycznie około dżula na kilometr sześcienny, 
przeszło dziesięciokrotnie przekraczającą wszelkie możliwe osza-
cowania ilości widocznej w przyrządach materii. Warto podkreślić 
„widocznej w przyrządach”, co oznacza inaczej: „oddziałującej 
elektromagnetycznie”, bo wszystkie nasze przyrządy do badań 
odległego Kosmosu, przynajmniej jak na razie, działają na zasa-
dzie elektromagnetycznej. Zarówno teleskopy typu optycznego, 
jak i radiowego, rejestrują jedynie materię oddziałującą elektro-
magnetycznie. Materia nie oddziałująca w ten sposób może być 
rejestrowana jedynie pośrednio, tak jak to „rejestruje” ciemną 
materię w galaktyce wzór (1), mierząc jej wpływ na ruch gwiazd 
w galaktyce. 

Ciemna materia może również wpływać grawitacyjnie na świa-
tło. Światło odległych galaktyk, przechodząc w pobliżu skupisk 
ciemnej materii, ugina się, ujawniając nie tylko ilość, ale i rozkład 
ciemnej materii. Tego rodzaju badań robi się sporo i są bardzo 
przekonujące — na obrazach stworzonych w wyniku pomiaru 
soczewkowań grawitacyjnych widzimy rozkład ciemnej materii. 
Przykładem tego typu badań jest doniesienie J.P. Dietricha i in. 
(Nature 487 (2012), s. 202) o istnieniu „mostu” ciemnej materii 
między składnikami gromad galaktyk Abell 222/223 (z = 0,21, 
rozmiar kątowy mostu około 14 minut łuku). Z pomiarów promie-
niowania rentgenowskiego i masy soczewkującej oszacowano, że 
ilość gazu, a więc normalnej materii, w owym moście nie przekra-
cza 9%. Stąd wniosek, że gromady te łączy smuga składająca się 
głównie z ciemnej materii. Można dodać, że wśród wyników tego 
typu badań są i skupiska ciemnej materii nie związane z galak-
tykami, co interpretuje się jako „ciemne galaktyki”. Dosyć liczne 
tego typu badania przekonują, że ciemna materia jest realnie ist-
niejącym składnikiem naszego Wszechświata.
 1 Czas Plancka to około 10–43 sekundy, bardzo mały nawet w skali życia 
cząstek elementarnych.

Jak samodzielnie sprawdzić  
krzywą rotacji Galaktyki?

Kto nie wierzy, może sam to sprawdzić. Wystarczy się 
„wprosić” na jeden z krakowskich radioteleskopów udo-
stępnianych osobom zewnętrznym (m.in. nauczycielom) 
i zdalnie sterowanym przez internet. Nie trzeba więc je-
chać do Krakowa, a „wprosić” się można też przez inter-
net. Po uzyskaniu przydziału czasu można, mierząc prze-
sunięcie dopplerowskie linii wodoru w różnych kierunkach, 
uzyskać krzywą rotacji Drogi Mlecznej. 

Szczegóły: http://www.oa.uj.edu.pl/hou/
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Pod koniec lat dziewięćdziesiątych do tego obrazu doszedł 
jeszcze jeden element. I powiedzmy jasno, raczej szokujący. Otóż, 
mierząc przesunięcie ku czerwieni galaktyk w funkcji ich odległo-
ści, stwierdzono (S. Perlmutter i in., Nature 391 (1998), s. 51, 
J. Glanz, Science 278 (1997), s. 799), że „prędkość ucieczki”2 
maleje z wiekiem Wszechświata wolniej niż należałoby się tego 
spodziewać. Jak wszyscy wiemy, zasadniczą własnością grawitacji 
jest to, że przyciąga. Dlatego galaktyki w wyniku tego przyciągania 
powinny wraz z upływem czasu kosmicznego „uciekać coraz wol-
niej”. A nie zwalniają, a przynajmniej zwalniają wolniej, niż wynika-
łoby to z przyciągania grawitacyjnego. W literaturze można nawet 
spotkać dość mylące określenie, że prędkość ekspansji Wszech-
świata rośnie. Otóż, opisująca ową prędkość stała Hubble’a nie 
rośnie, tylko stabilizuje się i dąży do stałej. Ściśle mówiąc, stwier-
dzenie „dąży do stałej” oznacza opowiedzenie się za koncepcją 
stałej kosmologicznej. Koncepcja wydaje się dość popularna (np. 
B. Schmidt s. 205 i Nature t. 489 (2013), s. 179), więc i stwier-
dzenie nie wydaje się zbyt odległe od powszechnych poglądów. 
Dążenie do stabilizacji ekspansji Wszechświata należy więc rozu-
mieć jako dążenie tej stałej do określonej wartości. Interpretacja 
„przyspieszania ekspansji” wynika z tego, że we Wszechświecie 
o stałej wartości H, przestrzeń oddzielająca od siebie dwa punkty 
(np. galaktyki) narasta proporcjonalnie do ich odległości. A więc 
gdy odległość ta rośnie, rośnie również „prędkość ich oddalania” 
(wyrzucając z czasem tak oddalające się galaktyki poza horyzont). 
I dlatego niektórzy mówią o przyspieszaniu „ucieczki galaktyk”. 
Można by to podsumować mówiąc, że prędkość ucieczki galaktyk 
wzrasta przy dążeniu do stałej tempa ekspansji Wszechświata. 

Współcześnie można zmierzyć dosyć dokładnie wartość H 
w funkcji czasu. A przynajmniej uważa się, że zostało to realnie 
zrobione, czego dowodem jest przyznanie za tego typu prace 
Nagrody Nobla (2011 rok, S. Perlmuter, A. Riess i B. Schmidt). 
W takim przypadku, korzystając z równania (2), zwanego równa-
niem Friedmana, można wyliczyć gęstość Wszechświata w funkcji 
 2 Cudzysłów wynika stąd, że owa prędkość ma niewiele wspólne-
go z tym, co nazywamy prędkością. To nie galaktyki się przesuwają, 
a „pęcznieje” przestrzeń między nimi.

czasu. I odpowiednio do funkcji ( )tρ  dopasować własności ma-
terii zawartej we Wszechświecie tak, by równanie było spełnione. 
Inaczej mówiąc, „namieszać” materii w takich proporcjach, by 
wszystko się zgadzało. Według tekstu wstępnego do wspomnia-
nego wyżej suplementu do Nature, 4,9% materii to zwykła, czyli 
barionowa (chemiczna) materia. 26,8% to ciemna materia, czyli 
materia o zbliżonych do „normalnej” własnościach, ale nie reagu-
jąca elektromagnetycznie. 68,3% to coś, co nazywa się „ciemną 
energią”, która nie tylko, że nie oddziałuje ze światłem, to jeszcze 
wykazuje „ujemnie ciśnienie”, powodujące, że mimo ekspansji 
Wszechświata, czyli wzrostu objętości, jej gęstość nie zmienia się 
(stała kosmologiczna), a w każdym razie zmienia się wolniej niż 
wzrost objętości (tzw. kwintesencja). Problem ciemnej energii po-
zostawmy na inną okazję (np. S. Battersby, s. 201 i B. Schmidt, 

Zdjęcie dwóch gromad galaktyk, Abell 222 i Abell 223, wykonane przy 
pomocy teleskopu Subaru. Zaznaczono na nim rozmieszczenie ciem-
nej materii (niebieskie obszary oraz żółte kontury) Mapę sporządzono 
na podstawie analizy soczewkowania grawitacyjnego ponad 40 tys. ga-
laktyk tła. Widać most ciemnej materii łączący obie gromady galaktyk. 
Wyniki badań opublikowano w 2012 r. Źródło: Jörg Dietrich, University 
of Michigan/University Obervatory Munich

Pierwsze wyniki z przeglądu nieba poszukującego ciemnej materii, zaprezentowane w 2015 r. Kilo-Degree Survey (KiDS) jest wykonywany przy 
pomocy teleskopu VLT. Na podstawie zdjęć milionów galaktyk naukowcy analizują zaburzenia ich obrazów w wyniku przejścia promieni świetlnych 
w pobliżu dużych skupisk ciemnej materii. Po lewej: grupa galaktyk sfotografowana w ramach przeglądu KiDS, a po prawej ten sam obszar nieba 
z zaznaczonym na różowo rozmieszczeniem ciemnej materii. Źródło: Kilo-Degree Survey Collaboration/A. Tudorica & C. Heymans/ESO
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s. 205), ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że obecnie głów-
ną metodą badania, jak zmienia się ciemna energia wraz z ewo-
lucją Wszechświata, wydaje się być mierzenie śladów po falach 
akustycznych występujących w czasach, gdy zjonizowana materia 
wczesnego Wszechświata była „sprężysta” i umożliwiała propaga-
cję takich fal. Wspomniane ślady pozostały w rozkładzie widzialnej 
(barionowej) materii, a przede wszystkim w promieniowaniu tła. 
Jak się przypuszcza, zmiany gęstości tej energii były raczej umiar-
kowane — wydaje się, że dobrze własności tej energii opisuje stała 
kosmologiczna. 

MACHO i WIMP-y
Znacznie bliższa astronomicznej realności wydaje się ciemna 

materia. W końcu to ten rodzaj materii wchodzi w ogromnej ilości 
w typowo astronomiczne obiekty, takie jak galaktyki. Na stronie 
194 wspomnianego suplementu J. Hecht dokonuje przeglądu 
tego, czym ta materia może być. Na początek można spróbować 
„upchać” tę materię w obiektach słabo widocznych i dlatego „nie 
oddziałujących ze światłem”. Ciała te mogą być „swobodnymi 
planetami”, gwiazdami neutronowymi czy innymi masywnymi, 
a nie świecącymi ciałami. W literaturze ciała te noszą nazwę 
MACHO (Massive Compact Halo Objects). Niestety liczne prace, 
w tym i wyniki polskiego projektu OGLE, wykluczyły możliwość, 
by takie ciała występowały w wystarczającej ilości, aby wyjaśnić 
problem ciemnej materii. Jak to stwierdził J. Ellis, „MACHO są 
martwe”. Oczywiście jako koncepcja naukowa. 

Znacznie bardziej żywotne wydają się WIMP-y (Weakly Inte-
racting Massive Particles), czyli cząstki oddziałujące słabymi si-
łami jądrowymi. Przez pewien czas przypuszczano, że mogą być 
nimi neutrina — gdy stwierdzono, że oscylują, a więc mają masę, 
wydawało się, że może to być na tyle duża masa, by przy dużej 
ich ilości (ich ilość powinna być rzędu ilości fotonów) wystarczyło 
na ciemną materię. Jednak wydaje się, że jest ich za mało i mają 
zbyt małą masę. Pewnym ratunkiem mogłyby być „sterylne neu-

MOND — ang. Modified Newtonian Dynamics. Teoria, która 
proponuje modyfikację praw dynamiki Newtona, aby odwzoro-
wać obserwowane własności krzywej rotacji galaktyk. Została 
zaproponowana w roku 1983. Teoria MOND jest przykładem 
teorii zmodyfikowanej grawitacji.
Soczewkowanie grawitacyjne — zaburzenie biegu promie-
ni świetlnych przebiegających w pobliżu masywnego obiektu. 
Jego skutkiem może być powiększenie (pojaśnienie) obserwo-
wanego obrazu dalekiego obiektu, znajdującego się za masą, 
która powoduje soczewkowanie, a także powstanie wielu po-
zornych, zniekształconych obrazów dalekiego obiektu.
Spin — pojęcie w fizyce kwantowej opisujące moment pędu 
cząstki. Spin opisuje się tzw. spinowymi liczbami kwantowymi, 
które mogą mieć wartości 0, ½, 1, 1 ½, 2 itd.
Fermion — cząstka posiadająca spin, który jest niecałkowity. 
Fermionami są np. protony, neutrony, elektrony, neutrina.
Bozon — cząstka posiadająca spin całkowity. Bozonami są 
np. fotony.
Materia barionowa — w uproszczeniu: jest to ten rodzaj ma-
terii, z którą stykamy się na co dzień. Stanowi ona tylko kilka 
procent masy-energii Wszechświata, reszta to ciemna mate-
ria i ciemna energia.
Supersymetria (SUSY) — hipotetyczna symetria w fizyce czą-
stek elementarnych, która przewiduje, że dla danej cząstki ist-
nieje odpowiadająca jej inna cząstka o pewnych zbliżonych 
własnościach. W najprostszej wersji, każdy fermion ma odpo-
wiedniego partnera wśród bozonów i na odwrót.
Aksjon — hipotetyczna cząstka zaproponowana dla wyjaśnie-
nia zachowania symetrii CP (C oznacza sprzężenie ładunkowe, 
a P — parzystość) w oddziaływaniach silnych. Aksjony są jed-
nymi z kandydatów na ciemną materię.

trina”, czyli neutrina praktycznie nie oddziałujące, a mające 
sporą masę (E.S. Reich, Nature 506 (2014), s. 274). Jednak i ta 
koncepcja wydaje się „raczej martwa”. 

Innym bardzo obiecującym kandydatem na WIMP-y są cząstki 
wynikające z supersymetrii (SUSY). SUSY jest koncepcją, w której 
każdemu rodzajowi fermionu odpowiada bozon. Dzięki temu dość 
naturalnie uzyskuje się renormalizację (uniknięcie tego, że w teo-
rii „niezrenormalizowanej” niektóre wielkości fizyczne „wychodzą” 
nieskończone, mimo że powinny mieć skończone wartości) teorii 
cząstek elementarnych, bo przyczynki od danego rodzaju fermio-
nów sumujące się do nieskończoności, kasują się z taką samą ilo-
ścią przyczynków przeciwnego znaku pochodzących od odpowia-
dającego mu rodzajowi bozonów, dając w efekcie przyzwoitą skoń-
czoną wielkość. Nazwę dla cząstki supersymetrycznej tworzy się, 
dodając do „normalnej” nazwy końcówkę „ino”, np. supersyme-
trycznym odpowiednikiem bozonu W jest fermion o sympatycznej 
nazwie wino. Problem w tym, że tych „in” nie udało się stwierdzić. 
Były wprawdzie pewne doniesienia, np. w 2015 r. w eksperymen-
cie LHC (Hecht, s. 194) przez pewien czas „wychodziła” cząstka 
o masie 750 GeV. Jednak okazało się, że to jedynie statystyczna 
fluktuacja. Według danych przytaczanych przez Hechta, najlżejsze 
„ino” musiałoby mieć masę powyżej 1600 GeV. Oczywiście tak 
duża masa bez problemu mogłaby zapewnić istnienie odpowied-
niej ilości ciemnej materii, ale trudno uwierzyć, że „partner SUSY” 
cząstek o masach rzędu kilku GeV ma kilkaset razy większą masę.

Czarne dziury
Jeszcze innym rodzajem kandydata na ciemną materię są 

czarne dziury rozlicznych rodzajów — różnych mas i sposobów 
powstania. Stosunkowo najprostsza sytuacja jest z tzw. gwiazdo-
wymi czarnymi dziurami. Powinny mieć masy między ciut mniej 
niż 3 M


, do góra kilkunastu M

 (G. Smoot, noblista z 2006 r., 
s. 205). Masywniejsze czarne dziury pochodzenia gwiazdowego 
są wykluczone przez teorię ewolucji gwiazd. W ramach poszuki-
wań MACHO obiekty o tych masach zostały niejako „przy okazji” 
wykluczone. Jeżeli chodzi o czarne dziury z zakresu mas od 10–3 

do 10–12 M


, to, jak pisze Hecht, można o nich zapomnieć ze 
względu na to, że obliczając ich ilość z warunku, by były istotną 
częścią ciemnej materii, okazują się tak liczne, iż zderzając się 
z gwiazdami neutronowymi destabilizowałyby je, czego nie obser-
wujemy. Ostatnio pojawił się problem, i zrobił się modny, czarnych 
dziur o masach rzędu 30 M


. Oczywiście modny ze względu na 

to, że „są potrzebne” do ogłoszonej ostatnio detekcji fal grawita-
cyjnych. Nietrudno się domyśleć, że mechanizm ich powstawania 
jest możliwy do znalezienia (M. Sasaki i in., Phys.Rev. Lett. v. 117, 
s. 061101, sierpień 2016). Mogłyby to być tzw. pierwotne czar-
ne dziury. Niektórzy więc sądzą, że LIGO odkrył ciemną materię 
(S. Bird i in., Phys.Rev. Lett., v. 116, s. 201301, maj 2016). Jednak 
jak na tak stary problem to chyba zbyt nowe doniesienia, by uznać 
je za ugruntowane i poważnie się nad nimi zastanawiać. 

Aksjony
Chyba najbardziej enigmatycznym kandydatem na ciemną 

materię, o których pisze Hecht, są aksjony. Przy bardzo niewiel-
kich masach mogą istnieć w całkiem sporej ilości i, co istotniej-
sze, powinny być trwałe, choćby z tego powodu, że mając tak 
małą masę, nie miałyby na co się rozpaść. Oczywiście, podobnie 
tak jak kilka innych „egzotycznych wynalazków” teorii cząstek, 
nie zostały potwierdzone eksperymentalnie (aksjony wynikają 
z pewnej ukrytej symetrii sugerowanej przez teorię kwarków3). 

 3 Konkretnie, aksjony wynikają ze złamania globalnej symetrii U(1) 
i mogą występować w wielu „sektorach” teorii cząstek elementarnych. 
Są po prostu bozonami Goldstone’a związanymi z łamaniem tej sy-
metrii. Wszędzie tam, gdzie uda się wcisnąć, a następnie złamać tę 
dosyć sympatyczną i powszechną symetrię, mogą pojawić się aksjony. 
W przypadku gdy symetria jest „przybliżona”, aksjony uzyskują maleń-
ką masę i mogą wówczas być składnikiem ciemnej materii.

przeczytane w nature i Science
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Mapa rozmieszczenia ciemnej materii w gromadzie galaktyk Abell 1689, zawierającej około 1000 galaktyk i odległej o 2,2 mld lat świetlnych. Tło 
stanowi zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a w 2002 r. Kolorem jasnoniebieskim zaznaczono obszary występowania ciemnej 
materii, wywnioskowane na podstawie obserwacji soczewkowania grawitacyjnego (135 soczewkowanych obrazów dla 42 galaktyk tła). Źródło: 
NASA, ESA, D. Coe (NASA Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology, and Space Telescope Science Institute), N. Benitez (Institute 
of Astrophysics of Andalusia, Spain), T. Broadhurst (University of the Basque Country, Spain) oraz H. Ford (Johns Hopkins University)

Z początkiem listopada ukazała się praca (S. Borsanyi i in., Natu-
re, t. 539, 2016, s. 69), w której przy pomocy dość zaawansowa-
nej metody (rachunki na tzw. sieci) oszacowano masę aksjonów 
na 50–1500 μeV. Jednak ich masa powoduje dość szokujące 
efekty. Przykładowo „na kolanie” można wyliczyć, że jeżeli mają 
być związane grawitacyjnie z galaktyką, to ich temperatura powin-
na wynosić około (raczej mniej!) 10–7 K, co w praktyce wymusza, iż 
występują pod postacią „kondensatu bozonowego”. Tym niemniej 
we wspomnianej pracy sugeruje się, że istnienie aksjonów może 
rozwiązać problem ciemnej materii.

Pozostaje problem, jak stwierdzić istnienie tych egzotycznych 
cząstek. Oczywiście niezbędne jest jakieś oddziaływanie z mate-
rią barionową — musi istnieć możliwość, że cząstka ciemnej ma-
terii, zderzając się z materią barionową, wywoła jakąś reakcję. 
Ponieważ oddziaływanie jest bardzo słabe (gdyby nie było sła-
be, to cząstki ciemnej materii zostałyby dawno odkryte), trzeba 
w miarę możliwości wyeliminować wszystko, co mogłoby masko-
wać poszukiwany efekt. Po pierwsze, trzeba wziąć możliwie spo-
ro, mało aktywnej materii barionowej (gaz szlachetny) i umieścić 

z dala od wszelkich źródeł zakłóceń (głęboko pod ziemią). Poza 
tym materia ta powinna być możliwie gęsta (ciekła). Następnie 
trzeba cierpliwie i dokładnie obserwować. Dokładnie, czyli reje-
strując wszelkie reakcje (obłożyć ze wszystkich stron precyzyj-
nymi licznikami), a cierpliwie, bo jeżeli cząstki ciemnej materii 
mają jakąś prędkość (np. związaną z Galaktyką), to w ciągu roku 
ruch Ziemi wokół Słońca powinien spowodować jedno maksi-
mum i jedno minimum reakcji. A więc trzeba kilku (co najmniej) 
lat obserwacji. W jednym z artykułów (A. McDonald i R. Hodson, 
s. 197) opisano kilka takich eksperymentów z użyciem ciekłego 
argonu i ksenonu. Nie trzeba dodawać, że jak na razie wyniki 
są mało zachęcające. Jak zauważa N. Savage (s. 206), pojawia-
ją się elementarne pytania czy ciemna występuje rzeczywiście 
w formie cząstek i czy te cząstki w jakikolwiek sposób oddziału-
ją ze znaną nam materią. Niestety odpowiedź na te pytania jak 
na razie nie istnieje. A biorąc pod uwagę, że w gruncie rzeczy 
od kilkunastu lat niewiele nowego udało się dowiedzieć, można 
przypuszczać, że problem będzie „wisiał” jeszcze dość długo.

Jerzy Kuczyński
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Płońsk astronomem sławny
Znany historyk kolei laureatem IV edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

Płońsk coraz głębiej podkreśla swo-
je związki z cenionym XIX-wiecznym 
astronomem  Janem  Jędrzejewi-
czem. Oprócz przyznawania nagrody, 
jego  imię  od  września  nosi  Szkoła 
Podstawowa nr 2

W poniedziałek, 26 września 
2016 r., odbyły się w Płoń-
sku dwie bardzo oczekiwa-

ne uroczystości, których wspólnym 
mianownikiem była postać Jana Ję-
drzejewicza (1835–1887) — wybitne-
go astronoma, lekarza, meteorologa, 
twórcy obserwatorium astronomicz-
nego w mieście oraz autora podręcz-
nika „Kosmografija” (1886). Pierwszą 
z nich było nadanie Szkole Podstawo-
wej nr 2 imienia astronoma, a drugą — 
wręczenie Nagrody im. Jana Jędrzeje-
wicza dla najlepszej książki z zakresu 
historii nauki i techniki za 2015 rok.

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza 
została ustanowiona w 2012 r. w celu 
propagowania polskiego piśmiennic-
twa z zakresu historii nauki i techniki, 
a także w celu popularyzacji osoby 
jej patrona. Z inicjatywą jej powoła-
nia wystąpiły do Burmistrza Płońska 
i Rady Miejskiej w Płońsku dwie insty-
tucje: Komitet Historii Nauki i Techni-
ki PAN oraz Kasa im. Józefa Mianow-
skiego — Fundacja Popierania Nauki. 

W styczniu 2013 r. Rada Miejska 
w Płońsku podjęła uchwałę o ustano-
wieniu corocznej nagrody w wysoko-
ści 10 000 zł netto. Laureata wyłania 
siedmioosobowa Kapituła, powołana 
przez Komitet Historii Nauki i Techni-
ki PAN, Kasę im. Józefa Mianowskie-
go i Burmistrza Miasta Płońska.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku 
otrzymała nowego patrona uchwa-
łą Rady Miejskiej w Płońsku nr 
XXVII/186/2016 z 21 kwietnia 2016 r. 

W kraju

Co warto podkreślić, pomysł dyrektor 
Bożeny Dzitkowskiej, aby patronem 
szkoły ustanowić Jana Jędrzejewicza, 
spotkał się z gorącym poparciem nie 
tylko kadry nauczycielskiej, ale także 
rady rodziców i samorządu uczniow-
skiego. 

Uroczystości
Uroczystości rozpoczęła msza św. 

w kościele parafialnym św. M. M. Kol-
be, w czasie której poświęcono nowy 
sztandar szkoły. Dalsza część obchodów 
odbyła się na placu przyszkolnym, gdzie 
zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, 
a także liczni zaproszeni goście.

W spotkaniu brali udział m.in. 
przedstawiciel ministra RP Macieja 
Wąsika — Marcin Kośmider, burmistrz 
Płońska Andrzej Pietrasik, starosta An-
drzej Stolpa, wójt gminy Płońsk Alek-
sander Jarosławski, a także przedstawi-
ciele Rady Miejskiej, płońskich szkół 
i instytucji kulturalnych. Środowisko 
astronomiczne reprezentowali m.in. 
Andrzej Niedzielski, kierownik Kate-
dry Astronomii i Astrofizyki CA UMK 
w Toruniu, Jarosław Włodarczyk, dy-
rektor Instytutu Historii Nauki PAN 
w Warszawie, a także Henryk Brance-
wicz, członek Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego.

Popiersie Jana Jędrzejewicza przed budynkiem szkoły noszącej jego imię. Źródło: Pracownia 
Dokumentacji Dziejów Płońska

Występ dzieci z SP nr 2 poświęcony Jędrzejewiczowi i astronomii. Fot. Stella Skopczyńska, Miej-
skie Centrum Kultury w Płońsku
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Dyrektor szkoły, Bożena Dzitkow-
ska, powitała wszystkich gości, a na-
stępnie został odczytany akt nadania 
szkole patrona. Z rąk przedstawicieli 
Rady Rodziców dyrektor otrzymała 
nowy sztandar, który następnie zo-
stał uroczyście przekazany uczniom. 
Uczniowie ślubowali na sztandar „strzec 
honoru i dobrego imienia szkoły, nauką 
służyć prawdzie i sprawiedliwości oraz 
kształtować swoje charaktery”.

Po ślubowaniu nastąpiło symbolicz-
ne odsłonięcie popiersia J. W. Jędrzeje-
wicza, znajdującego się na postumen-
cie umieszczonym przed budynkiem 
szkoły. Odsłonięcia dokonali poprzez 
przecięcie biało-czerwonej wstęgi 
burmistrz Andrzej Pietrasik, dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury Elżbie-
ta Wiśniewska oraz przewodniczący 
Rady Rodziców, Jarosław Chyliński.

Oficjalną część obchodów zakoń-
czyły przemówienia, zwiedzanie szko-
ły oraz wpisy do pamiątkowej księgi. 
Znakomita większość zgromadzonych 
pod szkołą gości udała się następnie 
do Miejskiego Centrum Kultury, gdzie 
w sali kinowej odbyła się uroczystość 
wręczenia IV edycji Nagrody im Jana 
Jędrzejewicza.

Wybitni mówcy
Zanim rozpoczęły się wykłady, 

dzieci z SP nr 2 wykonały część arty-
styczną poświęconą Jędrzejewiczowi 
i astronomii, która była klamrą spina-
jącą obydwa wydarzenia.

Część wykładowa objęła wystąpie-
nia Andrzeja Niedzielskiego: „Planety 
innych słońc”, a także Magdy Siudy-
-Bochenek: „Jan Jędrzejewicz — wy-
bitny popularyzator nauki”. Następ-
nie, w imieniu Kapituły NJJ, Jarosław 
Włodarczyk omówił książki zgłoszone 
do konkursu, skomentował przebieg 
prac Kapituły, a na koniec swojego 

Dotychczasowi laureaci Nagrody  
im. Jana Jędrzejewicza

2013 — Paweł Polak, „Byłem Pana przeciwnikiem [profesorze Einstein]...
Relatywistyczna rewolucja naukowa z perspektywy środowiska naukowo-
-filozoficznego przedwojennego Lwowa”, Copernicus Center Press, Kraków 
2012

2014 — Jacek Rodzeń, „Na tropie widma. Geneza i ewolucja spektroskopu 
optycznego w latach 1810–1860”, s.e., Kraków 2013.

2015 — Teresa Borawska (przy współudziale Henryka Rietza), „Mikołaj Ko-
pernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia”, Towa-
rzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014.

2016 — Zbigniew Tucholski, „Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej 
szkoły budowy lokomotyw”, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2015.

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza
Do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza można zgłaszać wszystkie książki poru-
szające tematykę historii nauki i techniki. Kapituła NJJ szczególnie docenia 
monografie naukowe dotyczące słabo zbadanych, a jednocześnie ważnych 
dla polskiej i światowej nauki tematów. Książki nagradzane przez Kapitułę to 
książki najbardziej kompletne, stanowiące syntezę ambitnej pracy naukowej 
i dobrej, przyjaznej czytelnikowi literatury. Więcej informacji na temat nagro-
dy można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Historii Nauki i Techniki 
Polskiej Akademii Nauk: http://khnit.pan.pl/index.php/nagroda-im-jana-je-
drzejewicza

wystąpienia odczytał werdykt. Nagro-
da im. Jana Jędrzejewicza dla autora 
najlepszej książki z zakresu historii 
nauki i techniki powędrowała tym ra-
zem do rąk Zbigniewa Tucholskiego 
za publikację Profesor Antoni Xiężo-
polski. Twórca polskiej szkoły budowy 
lokomotyw, wydaną przez Bibliotekę 
Główną Politechniki Warszawskiej. 
W uzasadnieniu werdyktu Kapituła 
podkreśliła „wykorzystanie przez auto-
ra bardzo bogatej i rzetelnie przeanali-
zowanej bazy źródłowej oraz umiejęt-
ne umieszczenie tematu w szerokim 
kontekście historycznym przełomu 
XIX i XX wieku. Powstała w ten spo-
sób praca nowatorska, ważna dla pol-
skiej historii techniki. Książka jest przy 
tym napisana pięknym językiem oraz 
starannie wydana i bogato ilustrowa-
na. Dlatego też może z łatwością trafić 
do szerokiego grona czytelników, nie 
tylko do specjalistów zajmujących się 
historią kolei”.

Kapituła postanowiła również wy-
różnić dwie inne książki:  Krzyszto-
fa Rzepkowskiego Złoty kciuk. Młyn 
i młynarz w kulturze Zachodu (wyd. 

W kraju

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, War-
szawa, Toruń 2015) oraz Ewy Śnieżyń-
skiej-Stolot, Zamek piękny na wzgó-
rzu... Horoskopy — zapomniane źródło 
historyczne (Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2015).

Po otrzymaniu nagrody, kwiatów 
oraz statuetki, Zbigniew Tucholski 
wygłosił wykład, w którym przybliżył 
słuchaczom postać prof. Antoniego 
Xiężopolskiego. Następnie autor, jako 
postać znana miłośnikom kolei, opo-
wiedział o historii kolei w rejonie Płoń-
ska, a także o szczegółach powstania 
lokalnego dworca PKP i wieży ciśnień, 
wzbudzając niemały aplauz. Kilkugo-
dzinne spotkanie zakończyła wizyta 
na pobliskim cmentarzu parafialnym 
w Płońsku, gdzie na grobie J. W. Ję-
drzejewicza zostały złożone kwiaty 
oraz zapalone znicze.

Nagroda zyskuje na popularności
Czwarta edycja NJJ okazała się pod 

wieloma względami rekordowa i wyjąt-
kowa: zgłoszono do konkursu aż dwa-
naście pozycji książkowych, nagrodzo-
no po raz pierwszy książkę z zakresu 
historii techniki, w uroczystości wrę-
czenia NJJ wzięła udział największa 
widownia z dotychczasowych, a wśród 
niej liczna reprezentacja uczniów.

Liczymy na to, że następne edycje 
nagrody staną się okazją do jeszcze 
atrakcyjniejszej popularyzacji nauki 
w Płońsku, a także inspiracją do po-
wstania kolejnych ważnych dzieł pol-
skiego piśmiennictwa z zakresu historii 
nauki i techniki.

Adam Derdzikowski
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20 marca 2015 r. w Polsce 
było widoczne częściowe 
zaćmienie Słońca. Pogoda 

dopisała prawie w całym kraju, więc 
zjawisko podziwiały miliony ludzi. 
Oczywiście pilnie obserwowali je rów-
nież miłośnicy astronomii.

Obserwowałem i ja. W miejsco-
wości Siemianice (woj. wielkopol-
skie), z której pochodzę, wraz z kolegą 
Filipem Ogorzelskim wykonaliśmy se-
rię zdjęć oraz przeprowadzaliśmy ob-
serwacje przy użyciu apochromatycz-
nej tuby optycznej Sky-Watcher 80 ED 
80/600mm f 7.5, osadzonej na monta-
żu HEQ5. Zdjęcia były wykonywane 
aparatem Nikon D3100 podłączonym 
do apochromatu, którego obiektyw 
przesłoniliśmy folią Baadera ND 5.0 
(fot. obok). Wykonywaliśmy ekspo-
zycje trwające 1/1000 s, przy czułości 
100 ISO.

Efektem naszej pracy jest mozaika 
zdjęć, pokazana na fot. poniżej (po le-
wej).

Wiele podobnych fotografii opubli-
kowano w „Uranii” 2/2015, s. 38–40 
i nie zajmowałbym tu miejsca naszą 
mozaiką (zwłaszcza po upływie ponad 
1,5 roku), gdyby nie pewne skojarze-
nie…

Dwa zaćmienia,  
dwie historie

wyprawy zostały ogłoszone przez prof. 
T. Banachiewicza w No 24 Okólnika 
Obserwatorjum Krakowskiego. Ekspe-
dycja ta udała się do Laponii.

Następnie prof. Kamieński opisuje 
okoliczności obserwacji warszawskich: 
Ponieważ dr. E. Rybka, starszy asy-
stent Obserwatorjum Warszawskiego, 
brał udział w ekspedycji do Laponji, 
adjunkt zaś Obserwatorjum, dr. J. Ga-
domski (mianowany na to stanowisko 
od dnia 1 lipca 1927) jeszcze nie przy-
był do Warszawy, — więc udział astro-
nomów fachowych w obserwacjach 
częściowego zaćmienia Słońca w War-
szawie był zredukowany do minimum. 
Dlatego też chętnie przyjąłem propozy-
cję kilku słuchaczy astronomji w Uni-
wersytecie Warszawskim, zarówno jak 
grona osób z Zarządu Towarzystwa Mi-

Zaćmienie wraz ze mną oglądał 
mój szanowny dziadek. Wspominał 
przy tym, jak w 1927 r., mając wtedy 
4 lata, wspólnie z mamą oglądał po-
dobne zaćmienie, które miało miejsce 
29 czerwca 1927 r. Nie pamięta oczy-
wiście szczegółów, ani w jaki sposób 
to robili. Pewnie przez zaczadzoną 
szybkę. O dziwo więc, rozgłos o owym 
zjawisku, jak na ówczesne czasy, był 
dosyć duży.

Wspomnienie to skłoniło mnie do 
poszukiwań literaturowych. I oto w ar-
chiwum „Uranii” (www.urania.edu.pl/
archiwum) znalazłem numer 1/1928, 
w którym znajduje się obszerna rela-
cja prof. Michała Kamieńskiego z ob-
serwacji zaćmienia 29 czerwca 1927 r. 
w obserwatorium warszawskim. 

Na wstępie Autor pisze (język 
i pisownia cytatów oryginalne): (…) 
wszystkie kraje kulturalne korzystają 
z każdego całkowitego zaćmienia Słoń-
ca, aby wysłać specjalne ekspedycje do 
takich miejscowości, w których może 
być zaobserwowane to zjawisko. I da-
lej: Pomiędzy ekspedycjami, wysłanemi 
przez różne kraje (…). na szczególną 
uwagę zasługuje wyprawa polska, zor-
ganizowana przez prof. T. Banachie-
wicza (…) Prowizoryczne wyniki tej 
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Od 2,5 roku w moim przydomo-
wym obserwatorium poszukuję 
supernowych. Mój warsztat 

obserwacyjny i cztery dotychczaso-
we odkrycia opisałem szczegółowo 
w „Uranii” 4/2016, s. 22. Dziś chciał-
bym pochwalić się piątym odkryciem. 
Tyle że tym razem… nie mam zupełnej 
pewności, co odkryłem.

Od odkrycia mojej ostatniej superno-
wej (SN 2016G z 9 stycznia) mijało już 
prawie 10 miesięcy i pomimo wykona-
nia aż 18 tysięcy zdjęć nie udawało mi 
się trafić na nieznaną jeszcze superno-
wą. Wieczorem 30 października o go-
dzinie 17.12 wysiłki przyniosły wresz-
cie pozytywny rezultat.

Około 14” na północ od centrum 
galaktyki NGC 6314 zarejestrowałem 
nieznany, gwiazdopodobny obiekt 
o jasności 16,7m. Przypisano mu sym-
bol AT 2016 hpv. Dwa dni później zo-
stał on potwierdzony przez Tadeusza 
Smelę, przy użyciu znajdującego się 
w Hiszpanii automatycznego teleskopu 
(wspólnej własności niektórych człon-
ków szczecińskiego oddziału PTMA). 
W ciągu kolejnych dni sfotografowali 
go również inni obserwatorzy. Moje 
najlepsze zdjęcie jest zaprezentowane 
poniżej. Dnia 16 listopada jasność AT 
2016 hpv wyniosła już 16,0m (obserwa-
cje satelity Gaia), a więc udało mi się 

AT 2016 hpv  
— moja piąta supernowa

przyłapać go jeszcze przed maksimum 
blasku.

NGC 6314 to odległa o 90 Mpc ga-
laktyka spiralna typu Sa. Niestety jej 
położenie w południowej części za-
chodzącego już szybko gwiazdozbio-
ru Herkulesa stwarza istotną trudność 
w obserwacji. Z pewnością przyczyniło 
się to do tego, iż do tej pory nie zosta-
ła wykonana spektroskopia odkrytego 
przez mnie obiektu.

Pewną wskazówką może być jednak 
obserwacja AT 2016hpv dokonana przez 
sondę Gaia. Na jej pokładzie znajduje 
się aparatura pozwalająca na wykonanie 
spektrofotometrii niskiej rozdzielczości 
w dwóch zakresach światła: 330–680 nm 
(niebieska) oraz 640–1050 nm (czerwo-
na). Pomiary te stanowią dane wejścio-
we algorytmu o nazwie GS-TEC, który 
modeluje widmo możliwej supernowej 
i określa jej typ z całkiem dobrą dokład-
nością. Na tej podstawie stwierdzono 
z 95% pewnością, że mamy do czynienia 
z supernową typu I. Przy tym jest 80% 
prawdopodobieństwo, że jest to typ Ia.

Jednak jeśli nikt nie uzyska widma 
i nie zostanie jednoznacznie określony 
typ tej supernowej (a szanse na to są już 
znikome), to zapewne nigdy nie zosta-
nie jej przypisane ostateczne oznacze-
nie w formacie SN 2016xx.

Jarosław Grzegorzek

Fotografia galaktyki NGC 6314 (pojedyncza 
klatka, ekspozycja 300 s) z zaznaczonym kre-
skami obiektem AT 2016 hpv, wykonana przez 
autora 5 XI 2016 r. 61-cm automatycznym te-
leskopem iTelescope.net (Sierra Nevada, USA)

łośników Astronomji, zorganizowania 
tych obserwacyj wspólnemi siłami. [...]

Aby otrzymać zdjęcia Słońca o jak 
największej średnicy p. T. Karpowicz 
przy pomocy mechanika Z. Sadowskie-
go, skonstruował specjalną kamerę, 
która została przymocowana do okula-
rowej części refraktora Heyde’go. Śred-
nica obiektywu tego refraktora wynosi 
162 mm, długość ogniskowa 1460 mm. 
W czasie zdjęć, średnica obiektywu zo-
stała zmniejszona do 45 mm., długość 
ogniskowej okularu użytego do obserwa-
cji, wynosiła 25 mm. Długość ekspozycji 
wynosiła 0s.01. ponieważ zaś ta wiel-
kość jest zbyt duża, więc fotografowano 
Słońce przez filtr żółty X10, umieszczony 
przed obiektywem refraktora.

W tych warunkach średnica Słońca 
wynosiła około 50 mm. [...]

Sama kamera została zrobiona 
z mocnej tektury i zawierała w środku 
potrzebne diafragmy oraz adepter; była 
ona pomalowana ze strony wewnętrznej 
na czarno. Przymocowanie jej do czę-
ści okularowej lunety Heyde’go było 
bardzo dobre — i w toku zdjęć kamera 
nie uległa nawet najmniejszym przesu-
nięciom.

Z dziewięciu najbardziej charakte-
rystycznych zdjęć wykonano mozaikę, 
którą zaprezentowano ówczesnym czy-
telnikom „Uranii”, i którą reprodukuje-
my na stronie obok (u dołu z prawej). 
Była ona inspiracja dla mnie, by stwo-
rzyć podobną z moich zdjęć. Uderza-
jące podobieństwo obu mozaik wynika 
z faktu, że głębokość obu zaćmień była 
zbliżona. W 1927 r. wynosiła ona dla 
Warszawy 0,80 (tzn. w fazie maksy-
malnej zakryte przez Księżyc było 0,80 
średnicy Słońca). W 2015 r. w Warsza-
wie było 0,72, ale w Świnoujściu rów-
nież 0,80.

Pomiędzy oboma zaćmieniami mi-
nęło prawie 88 lat. Bardzo zmieniły się 
nasze możliwości techniczne, wyraźnie 
zmienił się też język, którym o tym 
opowiadamy, ale zaćmienia wciąż jed-
nakowo nas fascynują.

Marcin Jeziorny
Wieruszowskie Koło 

Astronomiczne „WIERAS”
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Odnaleziono „Wielką Dolinę” 
na powierzchni Merkurego

Naukowcy z NASA, dzięki wykorzysta-
niu obrazów stereo z sondy MESSENGER, 
stworzyli wysokiej rozdzielczości mapy 
topograficzne Merkurego, które ujawniły 
szeroką dolinę rozciągającą się na ponad 
1000 km długości. Dolina ma 400 km 
szerokości i 3 km głębokości. Jest mniej-
sza niż marsjańska Dolina Marinerów, 
ale większa niż Wielki Kanion w Ameryce 
Północnej i szersza oraz głębsza niż Great 
Rift Valley w Afryce. Jednak, w przeciwień-
stwie do tego ostatniego przykładu, dolina 
na Merkurym nie powstała na skutek tek-
tonicznego odsuwania się od siebie płyt 
litosfery, a w wyniku globalnego kurczenia 
się jednej płyty. Przypuszczalnie ochładza-
nie się wnętrza Merkurego spowodowało, 
że pojedyncza płyta zewnętrznej skorupy 
planety reagowała na zmiany i uginała 
się — skały skorupy zostały wypchnięte 
do góry, a obecne dno doliny opadło w dół.

Adam Tużnik

Osobliwy meteoryt na Marsie
Pod koniec października łazik Curiosity 

natknął się na powierzchni Marsa na ska-
łę wielkości piłeczki golfowej o niespoty-
kanie gładkiej powierzchni. Przez jej nie-

Topograficzny obraz powierzchni Merkurego. 
„Wielka Dolina” rozciąga się na dużym obsza-
rze zaznaczonym niebieskim kolorem. Źródło: 
NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Wa-
shington/DLR/Smithsonian Institution

Niezwykły obiekt sfotografowany przez łazik 
Curiosity — prawdopodobnie jest to meteoryt 
żelazowo-niklowy. Źródło: NASA

zwykły owalny kształt naukowcy z NASA 
ochrzcili ją mianem „Kamiennego Jaja” 
(ang. „Egg Rock”). 

Naukowcy z projektu Mars Science 
Laboratory po raz pierwszy zauważyli 
ten niezwykły obiekt na zdjęciach zrobio-
nych 27.10.2016 r. Meteoryt znajduje się 
w dolnej części góry Sharpa. Obszar, na 
którym został znaleziony, nazywany for-
macją Murray, obfituje w skały osadowe 
— prawdopodobnie pozostałości po nie-
gdysiejszych dnach marsjańskich jezior. 
Meteoryt odnaleziony przez Curiosity 
mógł spaść na powierzchnię Marsa nawet 
kilka milionów lat temu.

Nie jest to pierwszy tego typu mete-
oryt odnaleziony na powierzchni Marsa, 
ale jako pierwszy został zbadany spek-
trometrem laserowym, czyli przyrządem 
używającym wiązki światła lasera do ba-
dań składu chemicznego skał. Dzięki 
informacjom przesłanym przez Curiosity 
zespół naukowców potwierdził, że obiekt 
jest meteorytem składającym się głównie 
z żelaza i niklu. Tego typu meteoryty są 
często spotykane na powierzchni Ziemi. 
Powstają one zazwyczaj, gdy metale z po-
wierzchni planetoidy topią się i wnikają 
do jej środka, tworząc rdzeń. Później, jeśli 
planetoida rozpadnie się, jej fragmenty 
mogą podróżować w Kosmosie, prze-
trwać lot przez atmosferę i zderzenie z po-
wierzchnią Ziemi czy Marsa.

Agata Musiuk

Dlaczego północny biegun 
Saturna zmienia kolor?

Zdjęcia Saturna wykonane przez sondę 
Cassini w 2012 r. oraz 2016 r. wykazują 
wyraźne różnice w kolorze atmosfery oko-
lic bieguna północnego. Astronomowie za-
kładają, że może mieć to związek z porami 
roku występującymi na tej planecie. 

Północna półkula Saturna jest znana 
z osobliwej struktury, która występuje 
wokół bieguna. Jest nią ogromne zbioro-
wisko chmur o kształcie sześciokąta (hek-
sagonu), które obraca się wokół własnej 
osi w ciągu nieco ponad dziesięć i pół 
godziny. Rozmiar tej najprawdopodobniej 
wielkiej burzy w atmosferze planety prze-
kracza średnicę Ziemi i wynosi 13,8 tys. 
km. Struktura została odkryta na począt-
ku lat 80. ubiegłego wieku, podczas mi-
sji Voyager. Kolejne, wyraźniejsze zdjęcia 
sześciokąta uzyskaliśmy dzięki misji Cas-
sini, której sonda od 2006 r. bada tajem-
nice Saturna i jego księżyców.

Grubość osobliwej burzy na Saturnie 
wynosi ok. 100 km, licząc od wierzchołka 
chmur, jednak naukowcy nie są w stanie 
wyjaśnić jej pochodzenia. Pojawiały się 
różne hipotezy, z których najczęściej przy-
woływana jest ta, zakładająca powstanie 

sześciokąta wskutek dużego gradientu 
prędkości wiatrów na różnych szeroko-
ściach geograficznych. Mimo że na połu-
dniowym biegunie Saturna również trwają 
potężne burze, do tej pory nie zaobserwo-
wano tam niczego podobnego.

Sporą zagadka dla naukowców jest 
zmiana barwy tajemniczego sześcioką-
ta, którą zauważono, porównując m.in. 
zdjęcia przesłane przez sondę Cassini 
w 2012 r. ze zdjęciami z bieżącego roku. 
Cztery lata temu sześciokąt miał wyraźnie 
niebieskawy kolor, a teraz posiada złotawą 
barwę, nieco ciemniejszą od otaczającej 
go żółtawej atmosfery. Jedynie w samym 
centrum burzy, na niewielkim fragmencie 
można zauważyć niebieskawy kolor. 

Według jednej z hipotez zmiana koloru 
to efekt pór roku na Saturnie i jest zwią-
zana ze zwiększoną produkcją fotoche-
micznych związków w atmosferze planety 
wraz ze zbliżaniem się przesilenia letnie-
go na północnym biegunie, które nastąpi 
w maju 2017 r. Sześciokąt może działać 
jako bariera, która nie pozwala na przedo-
stanie się do jego struktury fotochemicz-
nych związków produkowanych w innych 
partiach atmosfery. W ciągu trwającej sie-
dem lat zimy, północny biegun stał się nie-
mal czysty od aerozoli pochodzących z re-
akcji chemicznych zachodzących między 
atmosferą planety a promieniowaniem 
słonecznym. Od 2009 r., czyli od czasu 
równonocy na Saturnie, atmosfera na pół-
nocnym biegunie była cały czas skąpana 
w świetle słonecznym, w związku z czym 
w heksagonie trwała produkcja aerozoli 
odpowiedzialna za obecny kolor bieguna. 

Oprócz opisanej zależności wpływ 
na kolor atmosfery wokół bieguna północ-
nego mogą mieć również inne zjawiska. 
Wśród nich naukowcy wymieniają zmia-
ny w cyrkulacji atmosferycznej. Część 
astronomów uważa, że sezonowe zmiany 
w ilości promieniowania słonecznego są 
odpowiedzialne za powstawanie wiatrów 
na biegunie północnym, które z kolei naj-
prawdopodobniej warunkują istnieje ta-
jemniczego sześciokąta. 

Grzegorz Iwanicki

Zdjęcia bieguna północnego Saturna wykonane 
przez sondę Cassini. Źródło: NASA/JPL-Caltech/
Space Science Institute/Hampton University

Listopad 2012

Wrzesień 2016
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Najbardziej kulista gwiazda
Wydawałoby się, że gwiazdy są ideal-

nie kuliste, ale jednak tak nie jest. Wpływ 
na to ma m.in rotacja, która powoduje 
ich lekkie spłaszczenie. Astronomowie 
zmierzyli kształt jednej z gwiazd, odległej 
o 5000 lat świetlnych. Okazała się najbar-
dziej idealną kulą ze wszystkich zmierzo-
nych do tej pory gwiazd.

Im szybciej gwiazda obraca się dooko-
ła swojej osi, tym bardziej jest spłaszczo-
na na skutek działania siły odśrodkowej. 
16 listopada grupa badawcza, którą kie-
rował prof. Laurent Gizon z Instytutu Maxa 
Plancka do badań nad Układem Słonecz-
nym oraz z Uniwersytetu w Getyndze, 
ogłosiła, iż udało się jej dokonać pomiaru 
spłaszczenia gwiazdy Kepler 11145123.

Było to możliwe dzięki asterosejsmo-
logii, czyli badaniom oscylacji gwiazd po-
przez analizy zmienności ich blasku. Oka-
zało się, że Kepler 11145123 ma różnicę 
pomiędzy promieniem równikowym a bie-
gunowym na poziomie zaledwie 3 km 
(przy 1,5 mln km promieniu gwiazdy). To 
mniej niż w przypadku Słońca, dla którego 
różnica ta wynosi 10 km. Z kolei w przy-
padku Ziemi różnica jest równa 21 km.

„Czyni to gwiazdę Kepler 11145123 
najbardziej kulistym naturalnym obiek-
tem, który do tej pory udało się zmierzyć 
astronomom. Bardziej okrągłym nawet od 
Słońca” — skomentował prof. Gizon.

Gwiazda została wybrana do badań, 
bowiem cechują ją prawie idealne oscy-
lacje o charakterze sinusoidalnym. Oscy-
lacje te obserwowano przez ponad 4 lata 
przy pomocy teleskopu Keplera, pracują-
cego w Kosmosie. Dzięki porównaniu róż-
nych modów oscylacji można było zbadać 

www.urania.edu.pl

różne obszary, bowiem poszczególne czę-
stotliwości mają różną czułość w zależno-
ści od oddalenia od równika.

Kepler 11145123 jest dwa razy więk-
sza od Słońca, gorąca i jasna. Jej okres 
rotacji jest trzykrotnie wolniejszy od sło-
necznego. Pomiary wskazują na spłasz-
czenie mniejsze niż można by było oczeki-
wać na podstawie tempa rotacji. Według 
hipotezy autorów publikacji może to być 
skutek występowania pola magnetyczne-
go na niskich szerokościach gwiazdy.

Krzysztof Czart

Mapa całego nieba w linii 
wodoru neutralnego

Dzięki radioteleskopom z Niemiec i Au-
stralii naukowcy opracowali mapę całego 
nieba w paśmie wodoru neutralnego na 
długości fali 21 cm. Nowe mapy zaprezen-
towały instytuty Max-Planck-Institut fuer 

Radioastronomie (MPIfR) oraz Internatio-
nal Centre for Radio Astronomy Research 
(ICRAR).

Nowy przegląd nieba nosi nazwę HI-
4PI, co stanowi nawiązanie do wodoru 
neutralnego (HI) i kąta bryłowego dla 
całej sfery, który jest równy 4π w stera-
dianach. Powstał dzięki obserwacjom 
radioastronomicznym prowadzonym przy 
pomocy 100-m radioteleskopu w Effels-
bergu w Niemczech oraz 64-m radiotele-
skopu w Parkes w Australii. Obserwacje 
prowadzono na linii o długości fali 21 cm, 
czyli linii emisyjnej wodoru neutralnego. 
Łącznie wykonano ponad milion obserwa-
cji obejmujących około 10 mln punktów 
na niebie. Ilość zebranych danych danych 
to dziesiątki terabajtów.

Samo skierowanie radioteleskopu na 
dany punkt i zarejestrowanie sygnału ra-
diowego to jednak nie wszystko. Badacze 
musieli opracować skomplikowane algo-
rytmy do oczyszczenia danych z wszelkich 
zakłóceń od radiowego szumu genero-
wanego przez naszą cywilizację. A czas 
potrzebny na obróbkę danych był sporo 
większy niż poświęcony na same obser-
wacje (na które spożytkowano tysiące 
godzin).

Nowa mapa HI4PI jest następczynią 
przeglądu o nazwie Leiden-Argentine-
-Bonn (LAB). Wtedy użyto radiotelesko-
pów klasy 30 m. Teraz zastosowane zo-
stały instrumenty zdecydowanie większe 
i nowocześniejsze odbiorniki. Dzięki temu 
uzyskano dwa razy większą czułość i czte-
ry razy lepszą rozdzielczość. W pracach 
wykorzystano dane z przeglądów Effels-
berg-Bonn HI Survey (EBHIS) oraz Galac-
tic All-Sky Survey (GASS).

Wodór neutralny, oznaczany HI, to naj-
powszechniejszy pierwiastek w Kosmo-
sie. Po raz pierwszy emisję od wodoru 
neutralnego na długości fali 21 cm zare-
jestrowano w 1951 r.

Krzysztof Czart

Porównanie spłaszczenia Słońca i gwiazdy Kepler 11145123. Spłaszczenie zostało powiększone 
10 tys. razy w stosunku do rozmiarów gwiazd w tej skali, aby je uwidocznić na rysunku. Źródło: 
Laurent Gizon et al. / Max Planck Institute for Solar System Research, ilustracja: Mark A. Garlick

Mapa rozmieszczenia wodoru neutralnego na całym niebie utworzona na podstawie obserwacji 
radioteleskopami w Niemczech i Australii (projekt HI4PI). Kolorami oznaczono różne prędkości 
gazu. Źródło: Benjamin Winkel / HI4PI
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Ostatnie bajty danych z sondy 
New Horizons

Pod koniec października NASA otrzy-
mała ostatnie bity danych od sondy New 
Horizons, zebranych podczas ubiegłorocz-
nego przelotu w pobliżu Plutona. Przelot 
nastąpił z dużą prędkością i w związku 
z tym zadaniem sondy było zebrać jak 
najwięcej danych w krótkim czasie, nie 
kłopocząc się ich natychmiastowym prze-
kazywaniem na Ziemię.

Sonda rejestrowała 100 razy więcej 
danych niż byłaby w stanie przesyłać 
do naziemnych stacji nasłuchowych. Dla-
tego najpierw wysyłała dane najważniej-
sze, a dopiero później powoli naukowcy 
ściągali kolejne pakiety zdjęć i danych 
naukowych. Przekazywanie reszty da-
nych rozpoczęło się we wrześniu 2015 r. 
i potrwało ponad rok, bowiem dopiero 
25 października 2016 r. NASA otrzymała 
ostatni zestaw danych od sondy New Ho-
rizons. Zestaw ten obejmował sekwencję 
obserwacji Plutona i Charona wykonanych 
instrumentem Ralph/LEISA. 

Sygnał odebrała jedna z anten Deep 
Space Network w Canberze w Australii i na-
stępnie przekazano je do Johns Hopkins 
Applied Physics Laboratory (APL) w Laurel 
(Maryland, USA). W chwili wysłania wspo-
mnianego zestawu danych sonda New Ho-
rizons była 5 godz. i 8 min świetlnych od 
Ziemi, co przekłada się na dystans około 
5 mld km. Sumarycznie przez kilkanaście 
miesięcy naukowcy otrzymali 50 gigabitów 
danych o Plutonie i jego księżycach.

Po zweryfikowaniu poprawności danych 
zespół kontroli misji wyda sondzie polece-
nie wyczyszczenia zapisów, aby zwolnić 
miejsce dla nowych, które będą zbierane 
w ramach Kuiper Belt Extended Mission 
(KEM), czyli rozszerzonej fazie misji New 
Horizons. Badacze chcą dokonać obser-
wacji obiektów z Pasa Kuipera, w tym celu 
1 stycznia 2019 r. sonda ma przelecieć koło 
obiektu oznaczonego jako 2014 MU69. 

Krzysztof Czart

Dostrzeżono supergromadę 
galaktyk schowaną za Drogą 
Mleczną

Astronomowie z kilku krajów odkryli 
nieznaną jak dotąd supergromadę galak-
tyk w konstelacji Żagla, częściowo prze-
słoniętą przez Drogę Mleczną. W odkryciu 
ma udział polski naukowiec pracujący 
w Holandii, dr Maciej Bilicki.

Supergromady galaktyk to największe 
struktury we Wszechświecie, zarówno pod 
względem rozmiarów, jak i mas. Złożone są 
z gromad galaktyk i mogą zawierać tysią-
ce galaktyk. Supergromady rozciągają się 
na przestrzeni nawet 200 mln lat świetl-
nych. Wspólnie z obszarami kosmicznych 
pustek tworzą wielkoskalową strukturę 
Wszechświata przypominającą wielką ko-
smiczną sieć. Supergromady są usytuowa-
ne jako „ściany” otaczające pustki.

Najbardziej masywna w lokalnym 
Wszechświecie jest Supergromada Sha-
pleya w gwiazdozbiorze Centaura, której 
nazwa pochodzi od Harlowa Shapleya. Ten 
amerykański astronom odkrył ją w 1930 r. 
Dystans do Supergromady Shapleya 
jest określany na około 650 milionów lat 
świetlnych. Okazuje się, że może mieć ry-
walkę odległą od nas o 800 mln lat świetl-
nych i zajmującą na niebie większy obszar. 
Istnienie nieznanej do tej pory supergro-
mady w Żaglu stwierdził zespół badawczy, 
którym kieruje Renée C. Kraan-Korteweg 
z Uniwersytetu w Kapsztadzie. W skład ze-

społu wchodzą naukowcy z RPA, Holandii, 
Australii i Niemiec oraz polski astronom 
pracujący w Holandii, dr Maciej Bilicki 
z Obserwatorium w Lejdzie.

Do odkrycia doprowadziły obserwa-
cje spektroskopowe tysięcy galaktyk. 
Najpierw przy pomocy teleskopu SALT 
w obserwatorium SAAO w RPA odkryto 
w 2012 r. osiem nieznanych gromad ga-
laktyk w konstelacji Żagla. Potem doko-
nano obserwacji spektroskopowych przy 
pomocy Anglo-Australijskiego Teleskopu 
(AAT) w Australii, dzięki którym zmierzono 
przesunięcia ku czerwieni, co pozwoliło 
określić, na jakim obszarze rozciąga się 
obserwowana struktura.

Istnienie dużej supergromady w lokal-
nym Wszechświecie ma implikacje ko-
smologiczne, bowiem tak duże skupisko 
masy oddziałuje w istotny sposób na swo-
je otoczenie nawet na dużych dystansach. 
Może mieć np. wpływ na ruch Grupy Lo-
kalnej, czyli kilkudziesięciu najbliższych 
nam galaktyk, włącznie z Drogą Mleczną.

Dlaczego o istnieniu gromady dowie-
dzieliśmy się dopiero teraz? Jej położenie 
na niebie sprawia, że jest częściowo prze-
słonięta przez Drogę Mleczną, a im bliżej 
równika galaktycznego, tym bardziej pył 
i gwiazdy przeszkadzają w obserwacjach 
obiektów pozagalaktycznych, szczególnie 
w zakresie widzialnym i ultrafioletowym. 
Na dodatek w pobliżu jest jedno z najja-
śniejszych źródeł rentgenowskich na nie-
bie (pozostałość po supernowej w Żaglu), 

Obraz pokazuje rozmieszczenie galaktyk w supegromadzie w Żaglu (elipsa oznaczona jako VSC) 
oraz w jej otoczeniu. Kolory wskazują zakres odległości do galaktyk od 500 mln do miliarda lat 
św. (żółty — bliżej niż supergromada, zielony — w odległości supergromady, czerwony — dalej 
niż supergromada). Drugą elipsą (SC) oznaczono położenie znanej już wcześniej Supergromady 
Shapleya. Źródło: Thomas Jarrett (UCT), opracowanie na podstawie 2MASS Photometric Red-
shift catalogue (Bilicki et al. 2014), nowej publikacji (Kraan-Korteweg et al. 2016) oraz All-Sky 
Milky Way Panorama (Mellinger 2009)

Artystyczna wizja sondy New Horizons trans-
mitującej dane na Ziemię. Źródło: NASA/JHU-
APL/SwRI
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rotujące karły typu M, z cyklem obrotu 
wynoszącym nie więcej niż 83 ziemskich 
dni, powinny posiadać cykle magnetyczne 
i rotować różnicowo. Natomiast te same 
karły, które jednak obracają się wokół osi 
szybciej — nie powinny. Wszystko sprowa-
dza się do tego, jak efektywnie dane pole 
magnetyczne „trzyma w ryzach” gwiazdę. 
Szybko rotujące gwiazdy są zwykle młode 
i mają bardzo silne pola, które utrzymu-
ją ich plazmę w określonym obszarze, 
skutecznie zapobiegając występowaniu 
rotacji różnicowej. A wówczas pole biegu-
nowe nie odwraca się i nie ma cykli. Pola 
magnetyczne są wprawdzie potężne, ale 
jak gdyby zamrożone w miejscu, nieprze-
mieszczające się. Jedynie przypadkowe 
prądy konwektywne występujące w pobli-
żu powierzchni gwiazd powodują aktyw-
ność w niewielkiej skali, która odpowiada 
za obserwowane rozbłyski. Gdy natomiast 
taka gwiazda zwalnia z czasem swą rota-
cję, osłabia się także jej pole magnetycz-
ne. Nie może już ono dłużej „zamrażać” 
w miejscu plazmy, więc plazma na równi-
ku w pewnej chwili zaczyna obracać się 
szybciej niż na biegunach. Rotacja różni-
cowa ma więc miejsce — nawet w gwieź-
dzie z samą tylko strefą konwektywną.

Elżbieta Kuligowska

W skróciewww.urania.edu.pl

co utrudnia szukanie gromad galaktyk, 
do którego wykorzystuje się często obser-
wacje rentgenowskie.

Naukowcy przypuszczali od co naj-
mniej dekady, że w tym obszarze może 
być duża koncentracja masy. Wskazywały 
na to zliczenia fotometryczne z przeglądu 
podczerwonego 2MASS i ze skanów płyt 
fotograficznych, a także badania ruchu 
Grupy Lokalnej. Bez pomiarów spektro-
skopowych, które pozwoliły na oszacowa-
nie odległości (dając dzięki temu trójwy-
miarowy obraz obserwowanej struktury), 
nie można było jednak uzyskać potwier-
dzenia tych przypuszczeń.

Ale nie tylko Droga Mleczna stała 
na drodze astronomów. Gdy w 2013 r. ze-
spół badawczy uzyskał czas obserwacyjny 
na teleskopie AAT, wybuchł olbrzymi pożar 
buszu w Australii, czego skutkiem było 
opóźnienie obserwacji o cały rok, bowiem 
trzeba było znowu czekać na dogodny 
okres z odpowiednim położeniem na nie-
bie gwiazdozbioru Żagla.

Naukowcy planują dalsze obserwa-
cje, aby jeszcze lepiej określić, na jakim 
obszarze rozciągnięta jest supergromada 
w Żaglu.

Krzysztof Czart

Proxima Centauri ma cykl 
podobny do słonecznego

Po niedawnych doniesieniach na te-
mat odkrycia potencjalnie nadającej się 
do zasiedlenia planety okrążającej po-
bliską gwiazdę Proxima Centauri, astro-
nomowie zaczęli badać tę gwiazdę ze 
zdwojonym wysiłkiem. Część tych badań 
odnosi się do jej zmienności, gwiazda bo-
wiem jest zaliczana do karłów typu M, zna-
nych z gwałtownych wybuchów i wyrzutów 
plazmy. Takie gwiezdne kataklizmy mogą 
zagrażać hipotetycznemu życiu rozwijają-
cemu się na krążących wokół nich plane-
tach. W październiku ukazała się praca 
potwierdzająca podejrzenia naukowców, 
że Proxima Centauri posiada regularny 
cykl zmienności magnetycznej, podobny 
do słonecznego cyklu jedenastoletniego.

Warto dodać, że tylko młode gwiazdy 
tego typu są naprawdę silnie wybuchowe. 
Proxima Centauri ma już około 5 mld lat, 
powinna być już więc — przynajmniej teo-
retycznie — nieco spokojniejsza. Do nie-
dawna naukowcy sądzili też, że te gwiazdy 
nie wykazują globalnego cyklu magne-
tycznego, jaki obserwuje się w przypad-
ku naszego Słońca. Mowa tu o słynnym 
cyklu jedenastoletnim, związanym z poja-
wianiem się nadwyżki plam słonecznych 
i flar, podczas którego globalne pole ma-
gnetyczne Słońca zmienia swoją orienta-
cję biegunową. Takiemu cyklowi Proxima 
Centauri, zdaniem astronomów, w ogóle 

Wewnętrzna część Słońca dzieli się na trzy obszary, przy czym większość energii jest genero-
wana w jego najbardziej wewnętrznym, gorącym jądrze. Energia ta rozchodzi się ku bardziej 
zewnętrznym warstwom gwiazdy przez promieniowanie (głównie w zakresie gamma i rentge-
nowskim) w obszarze tak zwanej strefy promienistej, a następnie — poprzez ruch rozgrzanych 
mas — w leżącej powyżej niej strefie konwektywnej. Pomiędzy strefą promienistą i konwektywną 
znajduje się jeszcze cienka warstwa o nazwie tachoklina. To właśnie tu, zdaniem naukowców, 
tworzy się słoneczne pole magnetyczne. Źródło: NASA / ESA Images

nie powinna podlegać. Tymczasem naj-
nowsze obserwacje i symulacje kompu-
terowe pokazują, że jest wręcz przeciwnie 
— ona sama i inne gwiazdy tego rodzaju 
także mają regularne cykle aktywności.

Bradford Wargelin z Harvard-Smith-
sonian Center for Astrophysics, wraz ze 
swym zespołem naukowym, gromadził ob-
serwacje gwiazdy w zakresie optycznym, 
ultrafioletowym i rentgenowskim przez 
dwadzieścia dwa lata. Wiemy, że fotony 
promieniowania ultrafioletowego i rentge-
nowskiego w przypadku gwiazd pochodzą 
głównie z rozbłysków (flar), więc okresowa 
zmienność w tych dziedzinach powinna 
być znacznie wyraźniejsza niż w zakresie 
optycznym. Okazało się, że Proxima Cen-
tauri faktycznie ma siedmioletni cykl ak-
tywności, podczas którego obserwuje się 
wzrost promieniowania właśnie w tych wy-
sokoenergetycznych zakresach. Te obser-
wacje są ponadto zgodne z wcześniejszymi 
badaniami, które oceniały czas trwania cy-
klu tej gwiazdy na siedem do ośmiu ziem-
skich lat. Zespół znalazł również dowody 
na istnienie rotacji różnicowej Proximy. 

Aby jednak potwierdzić i lepiej rozu-
mieć wagę tych odkryć, naukowcy potrze-
bowali jeszcze symulacji komputerowych. 
Ich ogólny wynik jest następujący: powoli 
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Ososobiste wręczanie nagród 
w szkołach napotkało tym ra-
zem na pewne perturbacje. Za-

proszony na wernisaż wystawy „Zie-
mia z Kosmosu” przygotowanej przez 
Koło Astronomiczne PULSAR z Wło-
dawy uznałem, że to znakomita oka-
zja do wręczenia nagrody. W ostatniej 
chwili wyjazd musiałem odwołać, bo 
nawalił mi samochód. Na szczęście na-
groda dotarła na uroczystość kurierem, 
a PULSAR obiecał zdjęcia wraz z opi-
sami przygotować do druku w „Uranii”.

Natomiast, jak po ogień udało mi się 
wpaść do Jasła. Tu misja była szczegól-
na, bo zbiegły się z pomysłami lokalnych 
władz o zlikwidowaniu szkoły w obec-
nej postaci. Natomiast niektóre z pytań 
wywiadu, którego musiałem udzielić 
trójce nieco przestraszonych uczniów 
(na zdjęciu), pobudziły mnie do wspo-
mnień i głębokich refleksji. W zupełnie 
innej szkole w Jaśle — I LO — miałem 
okazję zobaczyć tamtejsze obserwato-
rium astronomiczne. 5-metrowa kopuła 

WYNIKI II 
KONKURSU  

URANII 
2015/16

Dokumentacje konkursowe nadesłało 10 szkół spośród blisko 100 placó-
wek biorących w tym okresie udział w programie PTA i MNiSW „Prenume-
rata sponsorowana Uranii dla szkół”. 

Jury Konkursu w składzie: Marta Dziełak, Sylwia Plenzner i Bartosz Tu-
łaza (Koło Naukowe Studentów Astronomii UMK) oraz Przewodniczący, 
Maciej Mikołajewski (Redaktor Naczelny Uranii-Postępów Astronomii), 
po wnikliwym zapoznaniu się z nadesłaną dokumentacją postanowiło 
przyznać 2 pierwsze oraz 2 drugie miejsca oraz nie przyznawać miejsca 
trzeciego. Przy rozdziale nagród wzięto pod uwagę wszystkie kryteria 
wymienione w punkcie 10. Regulaminu Konkursu (http://www.urania.
edu.pl/konkursy/grand-prix-uranii-2015.html). Szkołom nagrodzonym 
w pierwszej edycji Konkursu, oceniano wyłącznie nowy okres działalno-
ści. Dodatkowo Jury przyznało dwa wyróżnienia szkołom oraz trzy po-
zaregulaminowe wyróżnienia indywidualne uczniom. Jury postuluje, by 
w przyszłych edycjach Konkursu przyznawać nagrody oddzielnie w róż-
nych kategoriach szkół, z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazja i po-
nadgimnazjalne.

NAGRODY GŁÓWNE:
I MIEJSCE ex aequo (sprzęt astronomiczny DeltaOptical wartości 3 tys. zł 
według własnego wyboru szkoły):

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach (doku-
mentacja: film-lekcja, prezentacje multimedialne) 

oraz 
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle (dokumentacja: raport, prezenta-

cje multimedialne, scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna).
II MIEJSCE ex aequo (sprzęt astronomiczny DeltaOptical wartości 2 tys. zł 
według własnego wyboru szkoły):

Zespół Szkół, Publiczne Gimnazjum im. Władysława Reymonta W Po-
rąbce Uszewskiej (dokumentacja: prezentacja multimedialna) 

oraz
Koło Astronomiczne PULSAR w Zespole Szkół Zawodowych i II Liceum 

Ogólnokształcącym we Włodawie (dokumentacja: pokazy-filmy multi-
medialne, prezentacje multimedialne).
WYRÓŻNIENIA (książki i gadżety z księgarni internetowej Uranii lub sprzęt 
astronomiczny DeltaOptical wartości 300 zł):

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii
oraz
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie

POZAREGULAMINOWE WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE  
(parasol i czapka „URANIA”):

Tomasz Dyśko i Krzysztof Buczyński (Zespół Szkół Zawodowych i II Li-
ceum Ogólnokształcące we Włodawie)

Dominik Pietrzak (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku)
Jury Konkursu

Astronomia w szkole
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działalności szkoły w formie gotowej do publikacji w „Ura-
nii”. Zgłoszenia szkół do Konkursu wraz z adresem swojej 
strony internetowej będą przyjmowane do 15 października 
2017 r. za pośrednictwem strony internetowej www.urania.
edu.pl. Pozostała dokumentacja powinna zostać nadesłana 
pocztą na adres Redakcji „Uranii” lub e-mailem na adres  
redakcja@urania.edu.pl do 31 października 2017 r.

Przewidywane nagrody to 3 000 zł za I miejsce, 2 000 zł 
za II miejsce i 1 000 zł za III miejsce. Ponieważ czynimy stara-
nia o pozyskanie dodatkowych sponsorów, Jury może zade-
cydować o innym podziale i  ilości nagród oraz kategoryzacji 
szkół na podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne. W oce-
nie nadesłanej dokumentacji będą brane pod uwagę (1) me-
rytoryczna wartość i poprawność działalności uczniów, 
(2) stopień zaangażowania społeczności szkolnej w realizację 
projektu, (3) odziaływanie popularyzatorskie w środowisku 
lokalnym, (4) pomysłowość i oryginalność przestawionych 
form działania, (5) wiarygodność i jakość dokumentacji. 
Główne nagrody będą wręczane w szkołach osobiście przez 
przedstawiciela redakcji „Uranii”.

Szczegółowy Regulamin Konkursu i formularz zgłosze-
niowy znajdzie się niebawem na stronie www.urania.edu.
pl w zakładce „Konkursy”. Wszelkie zapytania odnośnie Kon-
kursu można kierować e-mailem na redakcja@urania.edu.pl 
lub telefonicznie 509 44 17 17.

Redakcja

III Konkurs „Nasza szkolna przygoda z astronomią”

NAUCZYCIELE! RODZICE! POSZUKAJCIE SPONSORA DLA SWOJEJ SZKOŁY! 
NAUKA I ZABAWA W ASTRONOMIĘ Z PRENUMERATĄ URANII ZA 30 ZŁ!

DO WYGRANIA KSIĄŻKI, TELESKOPY I WIZYTA ASTRONOMA!

Astronomia w szkole

Konkurs przeznaczony dla szkół, które w roku szkolnym 
2016/17 lub w roku kalendarzowym 2017 prenumerują 
czasopismo „Urania-Postępy Astronomii”, w ramach dofi-
nasowania otrzymanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Skorzystać z dofinasowania może każda szkoła 
do końca roku 2017. Koszt rocznej prenumeraty wynosi 
tylko 30 zł! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
na stronie www.urania.edu.pl w zakładce „Prenumerata”

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu wiary-
godnej dokumentacji dowolnej, astronomicznej aktywności 
całej szkoły, zespołu lub grupy uczniów. Przykładami aktyw-
ności dzieci i młodzieży mogą być pokazy nieba, regularne 
obserwacje, prace badawcze, wykłady lub artykuły, szkol-
na gazeta lub strona internetowa poświęcona astronomii, 
organizacja astropikniku lub astrofestiwalu, spektakl te-
atralny, film popularnonaukowy, poszukiwania astrono-
micznych artefaktów w okolicy, spotkania z astronomami 
itp. Dopuszczalne formy dokumentacji to album, pokaz 
multimedialny, film albo strona internetowa. Jedna szkoła 
może przedstawić wiele różnych rodzajów aktywności i kilka 
form jej dokumentacji, które będą oceniane jako całokształt. 
Szkołę może zgłosić do Konkursu nauczyciel-opiekun, samo-
rząd szkolny, uczeń lub grupa uczniów za wiedzą dyrekcji 
szkoły. Do nadesłanej dokumentacji należy dołączyć wypeł-
niony formularz konkursowy oraz krótki (5–8 tys. znaków 
+ materiały graficzne) atrakcyjny artykuł o astronomicznej 

pozwala zmieścić się na-
wet całej klasie, a sprzęt 
Celestrona – spojrzałem 
przez lornetkę — zapewnia 
wysokiej jakości obserwa-
cje. Może kiedyś uda się 
skonfrontować w „Uranii” 
efekty projektu „Karpac-
kie niebo”, którego rezultatem 
jest jasielskie obserwatorium, z kujaw-
sko-pomorskimi astrobazami. 

Na szczęście bez żadnych zakłóceń 
przebiegła wizyta przedstawiciela Re-
dakcji „Uranii”, Sebastiana Soberskie-
go w Porąbce Uszewskiej. Szkoła już 
w ubiegłym roku była laureatem na-
szego Konkursu, ale i tym razem Jury 
jednomyślnie opowiedziało się za wy-
różnieniem. Sebastian wręczał dyplomy 
i pamiątki uczniom (na zdjęciu) oraz 
główną nagrodę, teleskop Celestron 
NexStar 127SLT, Szkolnemu Kółku 

Fizyczno-Astronomiczne-
mu, które na nią dzielnie 
zapracowało. Ciekawe, że 
prawie wszystkie szkoły 
mając wolny wybór wy-
bierały właśnie ten, bardzo 
zgrabny teleskop Maksu-
towa. Na deser, uczestnicy 
spotkania obejrzeli film 

z obserwacji całkowitego zaćmienia 
Słońca z pokładu statku pływającego 
po oceanie. 

Brzeszcze i ostatnią z nagrodzonych 
szkół, obiecałem odwiedzić w styczniu. 
Łatwo trafię, bo już tam byłem, w ubie-
głym roku, ale w… innej szkole. 

Zachęcamy wszystkie biorące 
udział w „Naszej przygodzie” szkoły 
do umieszczenia swoich dokumenta-
cji na swoich stronach internetowych. 
Może zachęci to innych do udziału w III 
edycji Konkursu. Sponsorami nagród 

w naszych Konkursach jest w ramach 
projektu „prenumeraty sponsorowanej 
dla szkół” Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, a także firma Del-
ta Optical oraz redakcja „Uranii”. 

Mam jeszcze osobistą ofertę 
dla wszystkich szkół, które zdobyły na-
grody i wyróżnienia w I i II edycji Kon-
kursu. Jeśli na trasie Waszej szkolnej 
wycieczki znajdzie się Toruń, zapraszam 
do Piwnic, do zwiedzania obserwato-
rium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Zobaczycie największy w Europie środ-
kowej 32-m radioteleskop, największy 
w Polsce 90-cm teleskop optyczny oraz 
zabytkowy, amerykański astrograf Dra-
pera, instrument przy którym zrodziła 
się astrofizyka. Będziecie moimi gość-
mi i jeśli tylko nie będzie jakiejś dra-
matycznej kolizji terminów, sam Wam 
wszystko pokażę.

Maciej Mikołajewski
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Używając znanego angielskiego 
zwrotu, po drobnej 
jego zmianie, można by 

powiedzieć, że bright sky is the 
limit. Nie możemy sprawić, żeby 
zanieczyszczenie światłem zniknęło 
całkowicie i natychmiast. Młodzi 
ludzie, szczególnie ci mieszkający 
w miastach, są skazani na nocne niebo 

pozbawione większości gwiazd oraz 
innych ciekawych obiektów i zjawisk. 
Paradoksalnie możemy jednak 
wykorzystać to zanieczyszczenie w celu 
zainteresowania młodzieży astronomią. 

Jednym ze sposobów są pomia-
ry jasności nocnego nieba. Poziom 
zanieczyszczenia światłem można 
mierzyć metodami astronomicznymi 

o różnym stopniu trudności, dosto-
sowanym do umiejętności młodych 
ludzi. Wykonanie nawet najprostszego 
pomiaru i jego opracowanie pozwala 
opanować podstawy astronomii ob-
serwacyjnej i naukowej analizy danych. 
Ponadto pomiary jasności nieba są 
prowadzone oczywiście pod nocnym 
niebem, które jest łatwo dostępnym 
„laboratorium” i naturalnym pierwszym 
kontaktem uczniów z astronomią.

Dla młodych ludzi pomiar jasności 
nieba to okazja do ciekawych 
odkryć. To nie jest obserwacja 
ze znanym wynikiem, jak np. pomiar 
grawitacyjnego przyspieszenia 
ziemskiego. Jasność nocnego nieba 
jest zmienna, zależy od miejsca 
i wielu innych czynników. Jak 
ciekawe wyniki można otrzymać? 
Odpowiedzią na to pytanie mogą 
być dwa artykuły, z których jeden 
prezentowany jest w niniejszym 
numerze, a drugi  opublikujemy 
w następnym. Są to prace uczniowskie 
przygotowane pod okiem nauczycieli, 
którzy są  jednocześnie pasjonatami 
astronomii. O wysokim poziomie 
obu prac świadczy fakt, że zostały 
one bardzo dobrze ocenione przez 
jury tegorocznego Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Seminarium 
Astronomicznego (miejsca II i IV). 

Sylwester Kołomański

(Nie)ciemne  
niebo w edukacji 
astronomicznej

Nie ma tego złego, co by na dobre  
nie wyszło, czyli…

Rozjaśnienie nocnego nieba sztucznym światłem to nie tylko pro-
blem dla profesjonalnej astronomii obserwacyjnej i miłośników 
astronomii. Jasne nocne niebo stanowi barierę dla młodych ludzi 
na drodze do zainteresowania się astronomią, pogarszając sytu-
ację wynikającą ze znikomej ilości tej dziedziny nauki w szkole.

Ciemne niebo

Inspirujące  
zanieczyszczenie światłem

Tematem mojej pracy badawczej 
było zanieczyszczenie światłem i jego 
pomiary. Wyniki tej pracy przedsta-
wiłam w formie referatu pt. „Moje 
poszukiwania gwiaździstego nieba” 
na XLII OMSA w Grudziądzu. Wybra-
łam właśnie ten temat, ponieważ ma 
on bezpośredni wpływ na życie każde-
go z nas, choć większość nie jest tego 

Moje poszukiwania 
gwiaździstego nieba

Beskid Niski skrywa mało znaną oazę ciemnego nieba

Znalezienie w Polsce dobrego 
miejsca do obserwacji astrono-
micznych jest coraz trudniejsze. 
Wytrwały obserwator, stosując 
różne metody pomiaru jasności 
nocnego nieba, może jednak takie 
miejsca odkryć i zbadać ich „astro-
nomiczną jakość”. Jedno z miejsc 
przyjaznych miłośnikom nocnego 
nieba leży w Beskidzie Niskim.

Małgorzata 
Kurcab

świadoma. Zwróciłam uwagę na przy-
czyny tego problemu, jego konse-
kwencje, a także propozycje zmniej-
szenia zanieczyszczenia. Wskazałam 
również różnice w poziomie zanie-
czyszczenia w zależności od badanego 
obszaru, czyli na przykład wpływ stop-
nia urbanizacji. Pokazałam również, że 
w mojej okolicy istnieje miejsce, które 
można nazwać tzw. obszarem ciemne-
go nieba.
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Zanieczyszczenie światłem to jed-
na z najpoważniejszych form zanie-
czyszczenia środowiska naturalnego, 
spowodowana przede wszystkim noc-
nym oświetleniem zewnętrznym, czyli 
oświetleniem ulicznym, parkowym, 
terenów przemysłowych, reklamami, 
iluminacją budynków i każdym innym 
oświetleniem, które znajduje się poza 
pomieszczeniami zamkniętymi. Jeszcze 
ponad 150 lat temu człowiek mógł bez 
problemu obserwować nocne niebo, 
dostrzegając na nim znacznie więcej 
gwiazd niż obecnie, a nawet widoczna 
była Droga Mleczna. Niezależnie od 
miejsca obserwacji liczba widocznych 
obiektów astronomicznych była po-
równywalna. Natomiast teraz bardzo 
mało jest miejsc, gdzie wykonać można 
obserwacje na dobrym poziomie. Jed-
nak warto także wspomnieć, że sytu-
acja zależy od nas, ponieważ możemy, 
np. gasić światło w miejscach, gdzie nie 
jest ono potrzebne lub zadbać o nasze 
oświetlenie przydrożne — stosować 
oprawy oświetleniowe kierujące świa-
tło w dół, dzięki temu oszczędzając 
prąd i zmniejszając istniejący problem.

Wśród programów zajmujących się 
zanieczyszczeniem światłem są: Glo-
be at Night, Ciemne Niebo, projekt 
„Wygasz” oraz projekt Reach the Sky, 
który od września 2015 r. jest realizo-
wany w mojej szkole, tj. w I LO im. M. 
Kromera w Gorlicach. Projekt między-
narodowy Reach the Sky realizowany 
w ramach programu Erasmus+ to pro-
jekt, z którym mam do czynienia na 
co dzień, ponieważ uczestniczę w nim 
osobiście. W jego ramach w naszej 
szkole są organizowane, np. spotkania 

międzynarodowe, 
wyjazdy obserwa-
cyjne do Niepoło-
mic czy Radocy-
ny. Prowadzimy 
badania poziomu 
zanieczyszczenia 
światłem oraz kon-
kursy i kampanie 
typu „Zgaś światło, 
nie zanieczyszczaj”, 
nagłaśniamy także 
wyżej wymienione 
programy itp. Pro-
jekt ten przyczynił 
się także do dużej 
popularyzacji astronomii w moim re-
gionie, gdyż właśnie od września 2015 
r. w I LO im. M. Kromera, do którego 
chodzę, jest realizowany dodatkowy 
przedmiot astronomia (z ocenami 
i wpisem na świadectwie jako przed-
miot dodatkowy) wg autorskiego pro-
gramu nauczania mojego nauczyciela 
fizyki pana Roberta Góry.

Moje obserwacje
Celem moich obserwacji było okre-

ślenie poziomu zanieczyszczenia świa-
tłem w zależności od miejsca wyko-
nywania pomiarów. Obserwacje pro-
wadziłam w trzech miejscach: Gorlice 
(miasto, 28 tys. mieszkańców), Wola 
Łużańska (wieś, 8 km od Gorlic) i Rado-
cyna (opustoszała połemkowska wieś 
w Beskidzie Niskim, 30 km od Gorlic). 
Zbiorcze wyniki moich badań przedsta-
wia załączona tabela.

Jedną z metod było wyznaczanie 
jasności granicznej, czyli jasności naj-
słabszych widocznych gwiazd. Polega 

ona na liczeniu gwiazd w wybranych 
gwiazdozbiorach z wykorzystaniem 
wyłącznie własnych oczu. Tę metodę 
wykorzystywaliśmy w I LO im. Marcina 
Kromera w Gorlicach w ramach projek-
tu Reach the Sky, wybierając 3 obszary 
znajdujące się w gwiazdozbiorach Pe-
gaza, Cefeusza, Łabędzia1.

Jasność naszego nieba sprawdza-
łam także za pomocą specjalistycznego 
sprzętu zwanego SQM-L (Sky Quality 
Meter). Jego działanie jest bardzo pro-
ste. Wystarczy go włączyć i możemy 
rozpoczynać obserwacje. Najpierw 
wykonujemy pięciokrotnie pomiar, 
kierując sprzęt pionowo w górę (w 
zenit), a następnie liczymy średnią 
otrzymanych wyników. Później kolejno 
wykonujemy również po 5 pomiarów 
w każdym z 4 kierunków świata 60 
stopni nad horyzontem, licząc średni 
wynik do każdej strony świata osob-
no. Na koniec liczymy średnią wszyst-
kich otrzymanych średnich. Oczywi-
ście, warto także wspomnieć, że im 
więcej pomiarów, tym wynik będzie 
dokładniejszy. Wszystko zostało udo-
kumentowane w raportach obserwa-
cyjnych2.

Bardzo ciekawą metodą wykony-
wania obserwacji, z której też korzy-
stałam, jest szacowanie liczby gwiazd 
widocznych okiem nieuzbrojonym. 
Może z niej skorzystać każda osoba, 
nie tylko astronomowie. Jedyne, cze-
go potrzebujemy, to tuba kartonowa, 

Radocyna — połemkowska wieś w Beskidzie Niskim. Fot. Robert Góra

Grupa uczniów I LO w Gorlicach podczas nocnych obserwacji w Radocynie. Fot. Robert Góra

 1 Metoda wyznaczania jasności granicznej opra-
cowana przez International Meteor Organization 
jest opisana na stronie www.saguaroastro.org/
content/LimitingMagnitude.htm
 2 Metoda pomiaru z wykorzystaniem SQM-L jest 
opisana na stronie www.wygasz.edu.pl/index.
php/sky-quality-meter.html
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np. po papierze ręcz-
nikowym. Wymagane 
wymiary tuby to od 4 
do 6 cm średnicy i od 
20 do 22 cm długości. 
Istotne jest również to, 
czy będziemy w czasie 
obserwacji korzystać 
z 1, czy z 2 tub ( ja ko-
rzystałam z jednej) i nie 
można także zapomnieć 
o uwzględnieniu, czy 
obserwacje wykonu-
jemy w okularach, czy 
bez. Patrząc przez tubę/
tuby liczymy, ile gwiazd 
widzimy przez nią kolejno w kilku lo-
sowo wybranych miejscach na niebie. 
Im więcej obserwowanych miejsc, tym 
dokładniejszy wynik. Myślę, że 15–20 
miejsc to takie minimum, aby pomiary 
były na dobrym poziomie. Jak wszyst-
kie wcześniejsze pomiary, te także są 
umieszczone w tabeli wyników3.

Podsumowując wszystkie obser-
wacje, zauważyć można, że dla danej 
miejscowości wszystkie użyte metody 
dały porównywalne ze sobą wyniki. 
Dzięki temu mamy większą pewność 
w określeniu poziomu zanieczyszczenia 
światłem w tych miejscach. Tak więc 
niestety najwyższy poziom występuje 
w Gorlicach, następnie w moim miej-
scu zamieszkania, a najmniejszy w Ra-
docynie. 

Aby potwierdzić słuszność moich 
badań i wyciągniętych z nich wnio-
sków, swoje wyniki porównałam ze 
skalami Berry’ego i Bortle’a, na podsta-
wie których mogłam określić poziom 
jasności nieba, a tym samym stopnia 
jego zanieczyszczenia4. Biorąc pod 
uwagę pierwszą z wymienionych skali, 
Radocyna jest na poziomie pierwszym, 
Wola Łużańska — 3 , a Gorlice — 5 (po-
równując z Krakowem, który jest na 
poziomie 6, w Gorlicach nie jest jesz-
cze tak źle). Natomiast w porównaniu 
z drugą skalą, bardziej dokładną, po-
nieważ tych poziomów jest więcej niż 
w poprzedniej skali, Radocyna jest na 3 
poziomie, Wola Łużańska na 4, a Gorli-

ce na 7. Wyniki te są zgodne z oszaco-
waną liczbą widocznych gwiazd w tych 
trzech miejscach — liczba gwiazd ma-
leje proporcjonalnie do wyników po-
miarów w skali Bortle’a i Berry’ego. 
Analizując moje pomiary ww. metoda-
mi, zauważyłam, że zanieczyszczenie 
światłem jest spowodowane przede 
wszystkim wzrostem poziomu urba-
nizacji. Jedyne miejsce, które w mojej 
okolicy jeszcze nie jest dotknięte tym 
problemem, to Radocyna. Dlatego 
należy dołożyć wszelkich starań, aby 
to miejsce chronić — między innymi 
to jest głównym celem realizowanego 
w mojej szkole projektu Reach the Sky.

Nocne niebo warte ochrony
Wykonane przeze mnie pomiary 

astronomiczne i oszacowanie na ich 
podstawie jasności nocnego nieba 
pokazują, jak wielkim problemem jest 
tzw. zanieczyszczenie świetlne. Widać 
to już przy porównaniu wyników po-
miarów wykonanych różnymi meto-
dami w różnych miejscach, w których 
przeprowadzałam obserwacje. Nawet 
niewielkie miasteczka, jakimi są Gorli-
ce, utrudniają prowadzenie obserwacji 

obiektów astronomicznych, dlatego tak 
ważne są akcje mające na celu uświa-
damianie wszystkim ludziom istoty 
tego problemu. Wyniki moich pomia-
rów wykonanych różnymi metodami 
pokazują, że doskonałym miejscem 
do obserwacji astronomicznych jest 
Radocyna, która może aspirować do 
miana tzw. obszaru ciemnego nieba. 
Projekt Reach the Sky jest pierwszym 
etapem, aby to miejsce w Beskidzie 
Niskim stało się w niedalekiej przyszło-
ści właśnie takim obszarem. Natomiast 
tereny miast i miasteczek praktycznie 
są nieprzystosowane do takich działań. 
Nieco lepsze dla astronoma amatora są 
tereny wiejskie, gdzie niebo jest na tyle 
gwiaździste, iż można z powodzeniem 
tam uprawiać astrofotografię.

Mam nadzieję, że moje obserwacje 
przyczynią się, przynajmniej w skali lo-
kalnej, do zainteresowania się władz, 
jak ważne jest dbanie o miejsca przyja-
zne zarówno dla profesjonalnych astro-
nomów obserwatorów, jak i dla ama-
torów. Liczę, że inni pasjonaci szeroko 
rozumianego Kosmosu będą poszuki-
wać w swojej okolicy takich enklaw dla 
astronoma — naprawdę warto!

 3 Dokładny opis metody zliczania gwiazd można 
znaleźć na stronie www.wygasz.edu.pl/index.
php/tuba.html
 4 Więcej informacji na temat skali Berry’ego i Bor-
tle’a można znaleźć na stronach ciemneniebo.
pl/pl/aktualnosci/22-artykuly-i-publikacje/179-
skala-bortlea oraz lightpollution.pk.edu.pl/
SOCN/metody.php

Małgorzata Kurcab — absolwentka I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach. 
Wolontariuszka, animatorka i aktywna działacz-
ka młodzieżowa w powiecie gorlickim. W finale 
ogólnopolskim konkursu na referat z astronomii 
i astronautyki podczas XLII OMSA w Grudziądzu 
za swoją pracę badawczą zdobyła drugie miej-
sce. Obecnie studiuje na pierwszym roku Inży-
nierii Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie. Jedną z jej wielkich 
pasji jest szeroko rozumiana astronomia. Nadal 
aktywnie uczestniczy w projekcie Reach the Sky. 
Jej głównym obszarem zainteresowań jest proble-
matyka związana z zanieczyszczeniem światłem. 

Tabela: wyniki pomiarów jasności nieba

Metoda pomiaru Gorlice Wola Łużańska Radocyna

Liczenie gwiazd

(liczba widocznych gwiazd)

340 1600 2050

Jasność graniczna

(mag)

5,0 6,0 6,8

SQM-L

(mag/arcsec2)

19,76 20,98 21,71



W styczniu 2016 r. miała miejsce inauguracja nowego pla-
netarium w Łodzi. To jedna z najnowocześniejszych tego 
typu placówek na świecie. W ciągu pierwszych ośmiu 
miesięcy działalności planetarium odwiedziło 100 tysięcy 
osób.

„Witamy Państwa w Planetarium EC1” — tak zwykle roz-
poczynamy pokazy, zarówno filmowe, jak i prowadzone 
na żywo. Po kilku słowach wstępu zabieramy naszych go-
ści w kosmiczną podróż lub na wyprawę w głąb ludzkiego 
ciała; w przyszłość a czasami i w przeszłość. Zawsze jed-
nak jest to emocjonująca przygoda budząca przemyśle-
nia. W cyfrowych planetariach może nie ma tak pięknych 
gwiazd, jakie generują urządzenia analogowe, ale mamy 
więcej swobody w oddziaływaniu obrazem. Możemy zmie-
niać perspektywę, z której patrzymy na otaczający nas 
Wszechświat. Jest to niezwykle cenne, gdy opowiada się 
o astronomii i innych dziedzinach nauki. W Planetarium 
EC1 staramy się wykorzystać nowoczesny sprzęt tak, aby 
naszym gościom jak najlepiej przybliżyć również te aspekty 
otaczającego nas świata.

Centrum energii  
na planetaryjnej mapie Polski

Nowe planetarium w Łodzi

Kiedyś była tu elektrownia

Planetarium jest położone w centrum Łodzi, w bezpo-
średnim sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna, na terenie 
zrewitalizowanego kompleksu dawnej łódzkiej elek-
trowni EC1. Działa ono od 8 stycznia 2016 r. w ramach 
instytucji EC1 Łódź – Miasto Kultury. Z racji doskonałej 
lokalizacji oraz nietypowego wyglądu placówka przyciąga 
licznych odwiedzających. Już na pierwszy rzut oka część 
z nich zachwyca przede wszystkim postindustrialny cha-
rakter całego kompleksu, innych fascynują elementy ar-
chitektonicznego futuryzmu w stylu klasycznego science 
fiction. Po wejściu do wnętrza przez drzwi umieszczone 
w zabytkowej ścianie dawnej elektrowni, od razu rzuca 
się w oczy kopuła planetarium o średnicy 18 m. Wejście 
do niej znajduje się dwa piętra niżej. Za dwiema śluzami 
powstrzymującymi przedostanie się pod kopułę przypad-
kowego światła czeka 110 foteli w układzie przypomina-
jącym salę kinową. Nad widownią został rozpięty sferycz-
ny ekran o średnicy 14 m. Zbudowany jest ze 185 białych 
paneli połączonych pięciokątną płytą zenitową. Panele 
zamontowano na stelażu podczepionym za pomocą 18 
łańcuchów do zewnętrznej kopuły. Same panele wykona-
no z perforowanego aluminium, dzięki czemu ekran jest 
niezwykle lekki i waży mniej niż 2 tony. Aby ustabilizować 
ekran, z trzech stron rozpięto podwójne łańcuchy.

Postindustrialno-futurystyczny budynek 
EC1 Łódź od strony wejścia głównego. 

W środku znajduje się planetarium
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Możliwości techniczne

W tej scenerii prezenterzy opowiadają nie tylko 
o astronomii. Czasem również dyskutują z widza-
mi o zagadnieniach z pogranicza nauki i fikcji, 
o tym, co ciekawi odwiedzających planeta-
rium gości. Po podstawowym programie 
pokazu zawsze jest czas, by głodne wie-
dzy przedszkolaki zasypały prowadzą-
cych pytaniami, których treść trudno 
przewidzieć. Jak mawiają graficy, 
zamiast mówić ,,wyobraźcie so-
bie”, lepiej powiedzieć „patrzcie”. 
Zatem staramy się mimo wszyst-
ko przewidywać zakres pytań, 
a odpowiedzi wizualizować. 
Oprogramowanie planetarium 
pozwala wyświetlić dowolny 
trójwymiarowy obiekt przygoto-
wany w studiu graficznym. Dzięki 
temu możemy na bieżąco wywo-
ływać wizualizacje, które pomogą 
odpowiedzieć na zadane pytania 
lub spełnić prośby naszych gości. 
Podczas opracowywania nowego 
pokazu mamy również więcej swobo-
dy w jego planowaniu. Pracę z przygo-
towanymi materiałami ułatwia intuicyjny 
interfejs oprogramowania. Za jego pomocą 
obrazem na kopule możemy sterować zza kon-
soli lub z tabletu (za pomocą tego ostatniego — 
z dowolnego miejsca sali). Ciekawą opcją systemu jest 
wizualizacja danych pochodzących z trójwymiarowych sy-
mulacji naukowych. Wystarczy bowiem, że zostanie przy-
gotowany plik z danymi źródłowymi — na przykład o czą-
steczkach dysku akrecyjnego — w formacie akceptowanym 
przez Digistar 5, a wtedy system jest w stanie odtworzyć 
taką symulację na kopule. Tego typu wizualizacje, symula-
cje nocnego nieba lub filmy przygotowuje do wyświetlenia 
13 komputerów generujących obraz 8K, który na kopułę 
rzuca sześć projek-
torów. Obraz 
może być 

wy-
ś w i et l a -
ny z częstotliwością 60 klatek na sekundę. 
Upłynnia to ruch kamery oraz przejścia 
między elementami filmowymi wyświe-
tlanymi na całej powierzchni kopuły 
a nocnym niebem, przestrzenią mię-
dzyplanetarną czy międzygwiazdo-
wą, czy też wlotem w Drogę Mleczną 
z odległości setek tysięcy lat świetl-
nych. System dźwiękowy zgodny ze 
standardem Dolby 5.1 i oferujący 

możliwość skorzystania z narracji 
w innych językach oraz nowocze-

sne oświetlenie sali dopełniają 
wrażenia. Same głośniki zostały 
rozmieszczone w szerokim na dwa 
metry kanale między zewnętrzną ko-
pułą i ekranem projekcyjnym.

Co oferuje planetarium?

Możliwości techniczne sprzętu byłyby niczym bez 
odpowiedniej oferty. Obecnie w programie placówki 

znajduje się dwanaście różnych pokazów popularno-
naukowych oraz dwa specjalnie dedykowane pokazy 

dla szkół. Z całego repertuaru, siedem pokazów zosta-
ło przygotowanych przez pracowników Planetarium EC1. 
Oferta placówki została przygotowana tak, by odpowia-
dała potrzebom różnych osób — zarówno tych realizują-
cych określony program kształcenia, jak i odwiedzających 

Fragment filmu „Królestwo 
owadów”, który w przyszłości będzie 

wyświetlany w Planetarium EC1

Kompleks 
mgławic na tle 
gwiazdozbioru 
Oriona — fragment 
pokazu dla dorosłych
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planetarium dla przyjemności. Pokazy dzielimy również 
na przeznaczone dla najmłodszych i dla dorosłych, którzy 
często chcą posłuchać o najnowszych doniesieniach 
astronomicznych. Pojawiają się również wydarze-
nia specjalne, np. cieszące się dużą popularno-
ścią widowisko muzyczne „Pink Floyd — The 
Wall”. Planetarium jest również otwarte na 
współpracę z nauczycielami oraz wszyst-
kimi innymi osobami chcącymi wyko-
rzystać to kreatywne medium, jakim 
jest planetaryjna kopuła. Przykładem 
takiej współpracy była obrona pracy 
dyplomowej absolwentki Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi, Katarzyny 
Koby, która z pomocą pracowników 
planetarium połączyła w ramach swo-
jego projektu wirtualną rzeczywistość 
i multimedialną instalację z projekcją 
planetaryjną.

Poza prowadzeniem pokazów pracowni-
cy planetarium uczestniczą w życiu miasta 
na inne sposoby. Jednym z nich jest wspólna 
obserwacja zjawisk astronomicznych i relacje 
za pośrednictwem internetu z najważniejszych 
zjawisk oraz wydarzeń astronautycznych. Pracowni-
cy planetarium są obecni w lokalnych i ogólnopolskich 
mediach, gdzie starają się w przystępny sposób opowiadać 
o astronomii, biorą udział w konferencjach naukowych 
oraz branżowych, zarówno jako prelegenci, jak i uczestni-
cy. Ponadto Planetarium EC1 jest gospodarzem i współor-
ganizatorem wydarzeń tematycznych, zarówno na terenie 

swojej siedziby, jak i poza nią. 

Jeden z nowych cudów Polski

Wszystko to sprawiło, że w 6. edycji kon-
kursu „7 nowych cudów Polski” Planeta-

rium EC1 zdobyło jedną z 32 nominacji 
redakcji miesięcznika National Geo-
graphic Traveler. Po półtoramiesięcz-
nym głosowaniu wygrało plebiscyt, 
zdobywając 18.09% głosów uczest-
ników. Kilka tygodni później, na kon-
ferencji Digistar Users Group 2016 
w Arlington w Teksasie, demo jedne-

go z przygotowywa-
nych obecnie przez 

zespół pokazów zdo-
było drugą nagrodę. Te 

sukcesy bardzo nas cieszą, 
ale jednocześnie zwiększają 

świadomość ogromu czekającej 
nas pracy. Bezustannie więc trwa pra-

ca nad kolejnymi projektami. 

W ciągu najbliższego roku w ramach EC1 
jest zaplanowane otwarcie Centrum Na-
uki i Techniki. W jego ramach odwiedza-
jącym zostanie udostępniona mniejsza, 
10-metrowa kopuła, również oparta na 
technologii cyfrowej i z możliwością wy-
świetlania obrazu 3D. Pokazy w niej pro-
wadzone będą tematycznie powiązane 

Gwiazdozbiory dla dzieci 
— fragment pokazu 

dla najmłodszych

W czasie jednego z pierwszych pokazów

Fragment filmu „Królestwo 
owadów”, który w przyszłości będzie 

wyświetlany w Planetarium EC1

Tomasz Banyś jest pra-
cownikiem Planetarium 
EC1, gdzie zajmuje się po-
pularyzacją nauki.

z powstającą w Centrum ekspozycją oraz prezentowany-
mi tam zagadnieniami. Już teraz chcielibyśmy Państwa 
tam serdecznie zaprosić.

Tomasz Banyś
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Zabawa, ale i poważny biznes
Nowoczesne planszówki nie są już 
produktami skierowanymi wyłącz-
nie do dzieci. Na rynku dostępny jest 
ogrom tytułów przeznaczonych także 
dla całych rodzin, jak i zaawansowa-
nych, dorosłych graczy. Ci ostatni szu-
kają w nich nie tylko samej rozrywki, 
ale i często wyzwania intelektualnego. 
Branża rozwija się w szybkim tempie, 
czego doskonałym przykładem jest 
gdańskie wydawnictwo Rebel. Firma, 
która powstała w 2003 r., liczy obecnie 
kilkudziesięciu pracowników, działa 
jako hurtownia, sklep internetowy oraz 
stacjonarny i jest jednym z najwięk-
szych wydawnictw gier planszowych 
w kraju. Popularne tytuły sprzedają się 
w Polsce w nakładzie od kilkunastu 
do kilkudziesięciu tysięcy egzempla-
rzy. Na gry planszowe coraz większą 
uwagę zaczynają zwracać także przed-

Kosmos 
na planszy

Wiktor Szafranowicz

Kosmos lata temu przestał już być jedynie domeną astronomii i ogólnie rozumianej nauki. Wątki 
od dawna popularne w literaturze, w latach 50. stały się tematem chętnie podejmowanym przez fil-
mowców, by w 1968 r. doczekać się kultowej 2001: Odysei kosmicznej. Raptem 9 lat później światło 
dzienne ujrzała pierwsza część jednej z największych i wciąż żywych kinowych serii. Gwiezdne wojny, 
zdobywając uznanie zarówno fanów, jak i krytyków, przebojem wdarły się na rynek. Popkultura stop-
niowo zagarniała dla siebie kosmiczną tematykę, odzierając science fiction z jej naukowego wymiaru 
i eksponując wątki fantastyczne. Rozpalające wyobraźnię mas hollywoodzkie produkcje zaczęły wy-
znaczać nowe horyzonty oraz granice, zapełniając na wszelkie możliwe sposoby lukę pozostawianą 
przez astronomów i fizyków. Nic więc dziwnego, że po tę tematykę sięgnęła też ciesząca się coraz 
większą popularnością rozrywka, jaką są gry planszowe.

siębiorstwa zajmujące się wydawaniem 
i sprzedażą książek czy gier kompute-
rowych, a na rynku stricte planszowym 
wciąż pojawiają się nowe podmioty. 
Niektóre z nich zaczynają jako projekty 
hobbystyczne, by z czasem przekształ-
cić się w sprawnie działające firmy. 
A doskonałą szansą na uzyskanie po-
czątkowych środków oraz rozgłosu jest 
dla nich crowdfunding.

Finansowanie społecznościowe jest 
narzędziem bardzo chętnie wykorzy-
stywanym w Stanach Zjednoczonych, 
będących ojczyzną najpopularniej-
szego portalu crowdfundingowego — 
Kickstartera. Zasady jego działania są 
banalnie proste. Autor projektu przed-
stawia swój pomysł na produkt (lub też 
jego finalną wersję) i prosi o wsparcie 
finansowe. W zamian oferuje różnego 
rodzaju nagrody, w tym naturalnie sam 
główny przedmiot zbiórki. Akcje tego 
typu wiążą się niekiedy z pewnym ry-
zykiem, związanym na ogół z ewentu-
alnymi opóźnieniami, są jednak dosko-
nałą okazją dla wydawców i autorów 
na zdobycie funduszy, a dla klientów 
na pozyskanie i wsparcie ciekawych 

gier. Wśród setek pojawiających się 
rocznie pomysłów nie brakuje też tych 
związanych z Kosmosem. Warto wspo-
mnieć o nowych tytułach, takich jak 
Xtronaut, skupiający się na eksplora-
cji Układu Słonecznego, Planetarium 
opowiadające o jego powstawaniu czy 
Kepler-3042, w którym gracze zajmą 
się wydobywaniem zasobów i tworze-
niem pozaziemskich kolonii. Ciekawie 
zapowiada się również Space Race: 
The Card Game, okraszona świetny-
mi grafikami karcianka o kierowaniu 
agencją kosmiczną. 

Polskim odpowiednikiem Kickstar-
tera jest portal Wspieram.to, z którego 
chętnie korzystają rodzime wydaw-
nictwa. Jest on bardziej przyjazny 
polskim użytkownikom, gdyż nie wy-
maga znajomości języka angielskiego, 
a wszelkie rozliczenia są prowadzone 
w złotówkach, co przekłada się rów-
nież na przystępniejsze ceny. Poza 
tym, dzięki mniejszej liczbie projek-
tów gwarantuje jednocześnie ściślejszą 
kontrolę nad nimi i tym samym więk-
sze bezpieczeństwo klientów. W obu 
przypadkach gry fundowane na Kick-

Podróże w przestrzeni i w czasie, czyli…

Więcej o kosmicznych grach plan-
szowych:
www.urania.edu.pl/gry/planszowe



41Urania6/2016

starterze i Wspieram.to trafiają póź-
niej na ogół do sklepów, jednak akcje 
crowdfundingowe często oferują tro-
chę atrakcyjniejsze ceny oraz unikalne 
dodatki i nagrody. Na polskiej plat-
formie co jakiś czas pojawiają się gry 
o tematyce fantastyki naukowej, jak 
na przykład ufundowane i rozesłane już 
do wspierających: Roll for the Galaxy, 
Pocket Imperium, Wiertła, skały, mine-
rały (wyd. Games Factory Publishing) 
czy Impuls (Czacha Games).

Gry, których tematem przewod-
nim jest Kosmos i jego eksploracja, 
są na ogół pozycjami mocno stra-
tegicznymi, przeznaczonymi raczej 
dla dorosłych graczy. To właściwie 
nic dziwnego, gdy pamięta się, iż 
współczesne planszówki ogromnie 
odbiegają od znanych niemal wszyst-
kim chińczyka czy monopolu, w któ-
rych cała zabawa sprowadzała się do 
rzutu kostką. Głównym czynnikiem 
różnicującym gry jest ich mechanika, 
czyli zastosowane w nich rozwiąza-
nia określające dostępne akcje i prze-
bieg samej zabawy. Tych, podobnie 
jak planszówek, jest multum, często 
spotyka się np.: rozmieszczanie ro-
botników (ang. worker placement), 
układanie płytek (ang. tile placement), 
zarządzanie posiadanymi kartami 
(ang. card/hand managment), zbiera-

nie zestawów (ang. set collection) czy 
kontrolę obszaru (ang. area control). 
We współczesnych grach nie brakuje 
również wspomnianego rzucania ko-
śćmi, jednak na ogół nie jest ono de-
cydującym o wyniku czynnikiem.

Marsjański 2016
Bieżący rok w grach planszowych 
przez niektórych nazywany jest rokiem 
Marsa. Wszystko za sprawą kilku plan-

szówek, które nagłośniły tę tematykę. 
Duże emocje wywołuje zapowiadana 
początkowo na październik koopera-
cyjna pozycja First Martians: Adventu-
res on the Red Planet. Tytuł autorstwa 
Ignacego Trzewiczka, najbardziej zna-
nego polskiego projektanta gier plan-
szowych, ma ukazać się w pierwszej 
połowie 2017 r. Gra bazuje na mecha-
nice wielokrotnie nagradzanego Robin-
sona Crusoe: Przygody na przeklętej 
wyspie, ma ją jednak rozwijać dzięki 
wykorzystaniu aplikacji mobilnej. Sam 
autor przyznaje, że popularnonauko-
wa planszówka powstała w oparciu 
o założenia programu Mars Direct. 
Obserwując losy wcześniejszych gier 
Trzewiczka, można spodziewać się, że 
także jego najnowsze dzieło okaże się 
dużym sukcesem.

Kolejną wyczekiwaną grą jest 
Martians: A Story of Civilization au-
torstwa Kamila Wolickiego. Polskie 
wydawnictwo RedImp, łącząc zbiórkę 
na Wspieram.to i Kickstarterze, zebra-
ło na nią aż 230 tysięcy dolarów. Tytuł 
opiera się na mechanice rozmieszcza-
nia robotników do akcji zapewniają-
cych różne korzyści. Celem graczy 
jest rozwijanie kolonii na Czerwonej 
Planecie, w czym pomaga eksploatacja 
surowców i opracowywanie techno-
logii. Zgodnie z zapowiedziami Mar-
tians: A Story of Civilization w polskiej 
wersji językowej powinno pojawić się 
w pierwszej połowie 
przyszłego roku.

Marsjańską tematykę 
niespodziewanie zdomi-
nowała jednak Terrafor-
macja Marsa autorstwa 
Szweda, Jacoba Fryxe-
liusa. Wydana przez Re-
bela gra została bardzo 
ciepło przyjęta przez 
p lanszówkowiczów 
i szybko zaczęła znikać 
ze sklepów.

W Terraformacji 
Marsa gracze stają za 
sterami wielkich kor-
poracji rywalizujących 
o wpływy na Czerwonej 
Planecie. Ich celem jest 
podniesienie poziomu 
tlenu, temperatury oraz 
stworzenie wystarcza-
jącej liczby oceanów, 
by uzyskać warunki jak 
najbardziej zbliżone do 
ziemskich. Tytuł nie jest 

krótki i zależnie od wybranego wa-
riantu (podstawowego lub zaawanso-
wanego) trwa około dwóch albo trzech 
godzin. Co ciekawe, oprócz zabawy od 
dwóch do pięciu osób, pozwala także 
na rozgrywkę jednoosobową. W Ter-
raformacji Marsa autorowi udało się 
zawrzeć stosunkowo proste zasady 
z mocno strategiczną i wymagającą 
rozgrywką. Wszystko to za sprawą 
kart, na których bazuje cała mechanika. 
Przedstawiają one ponad 200 unikal-
nych projektów, w różny sposób wpły-
wających na losy planety i terraformu-
jących ją firm. Część z nich podnosi 
produkcję surowców korporacji, inne 
pozwalają na budowę różnych lokacji 
na planszy, jeszcze inne oferują akcje, 
umożliwiające zdobywanie punktów 
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zwycięstwa. Zabawa daje naprawdę 
wiele możliwości! Dostępne strategie 
są częściowo sugerowane przez kor-
poracje zajmujące się konkretnymi 
dziedzinami (np. wydobyciem, pro-
jektami orbitalnymi, energetycznymi 
czy cieplnymi), jednak nic nie stoi na 
przeszkodzie, by pójść w całkiem in-
nym kierunku. Świetnym pomysłem 
było wprowadzenie różniących się od 
siebie kart projektów, dzięki czemu 
planszówka zachowuje świeżość i nie 
nudzi się nawet po sporej liczbie partii. 
W Terraformacji Marsa zawarto nie-
wiele interakcji pozwalającej na prze-
szkadzanie przeciwnikom, więc nie 
powinna ona zniechęcić osób prefe-
rujących spokojne rozwijanie własnej 
frakcji. Należy się jednak liczyć z tym, 
że w wariancie zaawansowanym, 
wprowadzającym dodatkowe karty, 
jest jej troszkę więcej.

Jacob Fryxelius podszedł do mar-
sjańskiej tematyki bardzo poważnie. 
Zamiast puścić wodze fantazji, starał 
się nadać grze rys realności. Widać to 
już po samej planszy, która odzwier-
ciedla istniejące na Marsie regiony. 
Także mechanika została zaprojekto-
wana tak, by możliwie nie oddalać się 
od nauki. Wiele kart posiada swoje wy-
magania, uzależnione od wskaźników 
globalnych (temperatura, poziom tle-
nu, liczba oceanów), bez których osią-
gnięcia nie można ich zagrać. Dzięki 
temu wraz z postępem zabawy może-
my obserwować transformację plane-
ty, stopniowo pojawiające się wśród 
kart zwierzęta, powstające lasy i coraz 
mniej zależne od sztucznej atmosfery 
miasta. Wszystkie projekty — od tych 
wciąż pozostających w sferze planów 
i teorii, po spotykane nawet na Ziemi 
— zostały okraszone krótkim tekstem 
opisującym ich rolę, działanie lub zna-
czenie w procesie terraformacji. Nic 
dziwnego, że gracze, którzy poznali 
ten tytuł, zakochali się w nim. Gra jest 
świetnie zaprojektowana i bez reszty 
pochłania, sprawiając, że godziny spę-
dzone przy stole mijają niezauważone. 
Śmiało mogę napisać, że to najlepsza 
gra o kosmicznej tematyce wydana 
w 2016 r. w Polsce. Jej pierwszy na-
kład wyprzedaje się bardzo szybko, 
więc wydawnictwo na początek przy-
szłego roku zapowiedziało już dodruk, 
w którym prawdopodobnie zostaną 
poprawione drobne błędy w instrukcji 
i na kartach, które niestety pojawiły 
się w pierwszym wydaniu.

Nie oznacza to naturalnie, że Terra-
formacja Marsa jest jedynym godnym 
uwagi tytułem, który przyniósł nam 
bieżący rok. Za tę tematykę zabrało 
się też wydawnictwo Games Factory 
Publishing w Wiertłach, skałach, mi-
nerałach (ang. Super Motherload). To 
planszówka bazująca na grze kompu-
terowej, w której zajmujemy się wy-
dobywaniem tytułowych minerałów 
spod powierzchni Czerwonej Planety. 
Tytuł jest dużo prostszy i tym samym 
bardziej przyjazny początkującym niż 
Terraformacja, oferuje również trochę 
inne wrażenia. O ile opisywana wcze-
śniej gra opierała się na strategii, Wier-
tła, skały, minerały są bardziej podatne 
na los i po prostu lżejsze w odbiorze 
— zabawa polega na zagrywaniu kart, 
które pozwalają na wydobywanie mi-

nerałów. Wyżłobione pod powierzch-
nią planety tunele oznacza się karto-
nowymi żetonami, a surowce wyko-
rzystuje do pozyskiwania kolejnych 
kart pilotów do własnej talii. Partia 
trwa niewiele ponad godzinę i mimo że 
gra nie podchodzi do tematyki Marsa 
w sposób naukowy, to sprawia frajdę 
nie tylko doświadczonym graczom, ale 
też tym rzadziej siadającym do planszy 
oraz młodszym.

Nie tylko Czerwona Planeta
Z zupełnie innego założenia wyszedł 
Joseph Fatula, autor anglojęzycznej gry 
Leaving Earth opowiadającej o wyści-
gu kosmicznym rozpoczętym w latach 
50. ubiegłego wieku. Opracowując 
technologie, kupując oraz konstruując 
statki kosmiczne, gracze starają się 
realizować misje eksploracji Kosmo-
su. Są to zadania od tych stosunkowo 
prostych, jak np. wystrzelenie rakiety 
w Kosmos, do wielce skomplikowa-
nych i niebezpiecznych, jak wysłanie 
człowieka na Księżyc i szczęśliwe 
sprowadzenie go na Ziemię. Rzeczą, 
która sprawia, że to tytuł z jednej stro-
ny ciężki i wymagający, a z drugiej nie-
zwykle interesujący, jest planowanie 
manewrów w przestrzeni kosmicznej. 
W grze występują trzy istotne zmienne: 
ciężar statku, ciąg generowany przez 
rakiety oraz poziom trudności manew-
rów. Posiadając te dane, musimy samo-
dzielnie zaprojektować taką maszynę, 
która pozwoli na osiągnięcie naszych 
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celów! W trakcie zabawy od jednego 
do pięciu graczy z notesikami w rękach 
wykonuje takie obliczenia, by ciężar 
statku pomnożony przez trudność ma-
newrów mieścił się w generowanym 
przez silniki ciągu. Zdecydowanie nie 
jest to rozrywka dla każdego, jednak 
podczas wspólnego sprawdzania pra-
widłowości obliczeń nie brakuje w niej 
emocji, a także satysfakcji z udanych 
misji. Smaku zabawie dodają technolo-
gie pozwalające na korzystanie z coraz 
to większych rakiet, pojemniejszych 
kapsuł i innych ulepszeń, jak chociaż-
by z możliwości łączenia i dzielenia 
statków w przestrzeni kosmicznej. 
Wszystkie pozyskane rozwiązania po-
winno się przetestować, by w kluczo-
wym momencie nie doszło do awarii, 
mogącej zakończyć się eksplozją ca-
łego statku. Gra od strony tematycznej 
bierze pod uwagę elementy, z którymi 
musieli zmagać się pionierzy misji 
kosmicznych, jak np. groźne dla ludzi 
promieniowanie kosmiczne czy skom-
plikowany proces wejścia w atmosferę 
oraz lądowania. Po poznaniu reguł za-
bawy tytuł okazuje się grą przystępną 
pod kątem zasad, w której jednak spo-
rą barierą może być znajomość języka 
angielskiego. By przekonać rodzimych 
graczy do tej nietypowej planszów-
ki, jej fani postanowili przetłumaczyć 
i udostępnić w sieci instrukcję.

Do Kosmosu w skali makro, więc 
z zupełnie innej strony, podszedł Prze-
mysław Świerczyński w wydanym 
przez Board&Dice tytule Exoplanets. 
To kolejna polska planszówka, która 
została ufundowana dzięki wsparciu 
zebranym na Kickstarterze. Zabawa 

polega na tworzeniu fikcyjnego układu 
planetarnego, w którym gracze, wyko-
rzystując energię, wodę oraz gazy, będą 
starali się wytworzyć prymitywne ży-
cie, by później przekształcać je w bar-
dziej złożone gatunki. Mechanicznie 
gra nie ma wiele wspólnego z nauką, 
ale przystępna forma i lekkość roz-
grywki połączona z ciekawą tematyką 
sprawiają, że jest to tytuł wart wypró-
bowania. Spora dawka negatywnej in-
terakcji i ładne wykonanie elementów 
planszówki powinny przyciągnąć do 
stołu nawet nastoletnich miłośników 
astronomii.

Ci młodsi i stawiający w nowocze-
snych planszówkach pierwsze kroki 
powinni zwrócić uwagę na Srebrne 
historie wydawnictwa G3. Gra składa 
się z 50 dużych kart, na których za-
mieszczono tytułowe astronomiczne 
opowieści, kończące się zawsze jakimś 

pytaniem. Zadaniem uczestników za-
bawy jest odgadnięcie ich rozwiązania, 
co nie zawsze okazuje się takie proste. 
Świetnym aspektem gry jest walor 
edukacyjny, gdyż w ciekawy sposób 
wykorzystuje i przedstawia ona znane 
fakty oraz prawa dotyczące Kosmosu. 
Do rozwiązania zagadek jest potrzebna 
umiejętność łączenia faktów i zadawa-
nia celnych pytań, jednak wiedza może 
okazać się równie przydatna.

Fantastyczne imperia 
i planszówki na licencjach
Gry o tematyce nawiązującej do rze-
czywistości to jednak kropla w morzu 
wszystkich kosmicznych tytułów, które 
podobnie jak i kinematografia chętnie 
zajmują się fikcją. Wśród nich prym 
wiedzie przytaczana na początku tekstu 
kultowa seria filmowa. Gwiezdne woj-
ny doczekały się wielu gier, a zeszło-
roczne wznowienie w postaci Przebu-
dzenia mocy przysporzyło im dodatko-

wej popularności. Dzięki chwytliwemu 
tematowi w Polsce ukazuje się sporo 
planszówek z tego uniwersum.

Wśród tytułów należy wymienić 
między innymi Star Wars: Rebelię, 
długą grę strategiczną, w której rywale 
wcielają się w Imperium oraz walczą-
cy z nim Sojusz. Mimo że teoretycz-
nie można grać w nią nawet we cztery 
osoby, to jednak zdecydowanie lepiej 
sprawdza się ona jedynie we dwój-
kę. Gra kosztuje ponad 300 złotych, 
ale cenę odzwierciedla jej zawartość, 
w której nie brakuje masy figurek 
i wielu kart. W dowódcę kosmicznej 
floty rodem z filmów pozwala wcie-
lić się X-Wing. Nie jest to typowa 
planszówka, a gra bitewna, w której 
występuje też istotny element kolek-
cjonerski w postaci dokupywanych 
kolejnych modeli statków. Podczas 
zabawy przeciwnicy wystawiają do 
walki myśliwce i za pomocą miarek, 
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Z wykształcenia magister politolo-
gii, prywatnie pasjonat gier plan-
szowych i miłośnik fantastyki we 
wszystkich jej postaciach. Pasję do 
pisania oraz gier bez prądu reali-
zuje, prowadząc od niemal trzech 
lat blog „Planszówki we dwoje” 
(http://planszowki.blogspot.com), 
w czym pomaga mu żona. Najchęt-
niej sięga po gry osadzone w staro-
żytności oraz te z ciekawym tema-
tem fantasy lub science fiction.

wskaźników zasięgu oraz ko-
ści toczą gwiezdny pojedynek. 
Na podobnych zasadach opiera 
się Star Wars: Armada, która 
lekko odświeża tę mechanikę, 
przenosi ciężar z pojedynczych 
myśliwców na większe stat-
ki i oferuje bardziej obfity, ale 
też droższy zestaw startowy. 
W sklepach można także zna-
leźć Gwiezdne wojny: Grę kar-
cianą oraz przygodowe, pełne 
figurek Imperium atakuje. Nie 
wszystkie gry z uniwersum 
stworzonego przez Georga Lu-
casa są jednak duże i kosztow-
ne. Trójmiejski Trefl postanowił 
zmienić temat opowiadających 
o I wojnie światowej Pól Flan-
drii i wydał je jako Star Wars 
Star Battle.

Swoich planszowych odpowied-
ników doczekały się także popularne 
seriale science fiction. Trzeba tutaj 
wspomnieć Battlestara Galacticę, grę 
kooperacyjną, która w świetny spo-
sób wykorzystuje element zdrajcy, czy 
przygodowo-kupieckiego Fireflya. Ten 
niestety nie doczekał się polskiego wy-
dania i jest dostępny jedynie w języku 
angielskim. Również fani gier fabular-
nych czy komputerowych nie powinni 
poczuć się zawiedzeni ofertą wydaw-
nictw, które wprowadziły na rynek 
np. Zakazane Gwiazdy z uniwersum 
Warhammera 40000 czy będącego 
obecnie białym krukiem Starcrafta. 
Do najpopularniejszych tytułów fan-
tastycznonaukowych trzeba również 
zaliczyć dwie duże anglojęzyczne stra-
tegie: Twilight Imperium oraz Eclipse. 
Mimo iż są pozornie zbliżone i oferują 
graczom kontrolę nad gwiezdnym im-
perium, to różnią się zastosowanymi 
mechanikami i dostarczają innych wra-

żeń z zabawy. Miłośnicy wieloosobo-
wych i wielogodzinnych batalii sięgną 
pewnie po ten pierwszy tytuł, podczas 
gdy osoby preferujące bardziej mate-
matyczną rozgrywkę zainteresują się 
raczej Eclipsem.

Gry planszowe — hobby dla każdego
Planszówki zajmujące się kosmiczną 
tematyką są często drogimi, dużymi 
i bogatymi w figurki tytułami dla za-
awansowanych graczy. Na rynku znaj-
duje się jednak całkiem sporo pozycji, 
które powinny przyciągnąć do stołów 
młodszych lub też mniej doświad-
czonych amatorów tego hobby. Poza 
wspomnianymi w tekście Wiertłami, 
skałami, minerałami oraz grami Exo-
planets i Star Wars Star Battle tę tema-
tykę wykorzystują też proste, małe ty-
tuły jak: Astro Jam, Kosmiczna misja 
czy Mały książę. Niedługo w Polsce 
powinna ukazać się również osadzo-
na w uniwersum Gwiezdnych wojen 
odsłona jednej z najpopularniejszych 
gier planszowych — Carcassonne’a. 
Także banalnie prosty i ładnie wydany 
Timeline: Nauka i odkrycia polegają-
cy na odgadywaniu chronologiczne-
go porządku kart zawiera wydarzenia 
związane z astronomią. Jest on świet-
ną grą dla wszystkich lubiących łączyć 
zabawę z elementem edukacyjnym.

Rynek gier planszowych dynamicz-
nie się rozwija, a setki ukazujących się 
rocznie tytułów sprawiają, że niemoż-
liwe jest opisanie ich wszystkich. Nie 
skłamię jednak, twierdząc, że wśród 
oferowanych w Polsce gier planszo-
wych każdy znajdzie coś dla siebie. 
Nieważne, czy zamierza grać z dzieć-

mi, młodzieżą, znajomymi z pracy czy 
osobami starszymi. Gry planszowe nie 
są tanim hobby, jednak niezależnie 
od budżetu zawsze można postarać się 
o ciekawą planszówkę o niemal dowol-
nej tematyce. Obecnie gry bez prądu 
przebojem wkraczają na stoły Pola-
ków, do pubów i kawiarni oraz na tyle 
często trafiają pod świąteczne drzewka, 
że każdy powinien zainteresować się 
tym tematem.

■

W „Uranii” nr 5/2016 zamieścili-
śmy wywiad z twórcą gry Mission 
to Mars 2049.
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W skrócie

Wybudowano obserwatorium 
astronomiczne w Chalinie

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Cha-
linie (woj. wielkopolskie) wzbogacił się 
o nowo wybudowane obserwatorium 
astronomiczne. Inwestycja kosztowała 
ok. 280 tys. zł, a sercem obserwatorium 
będzie 14-calowy teleskop w układzie 
Ritchey-Chretiena, gwarantujący świetne 
właściwości w zastosowaniach astrofo-
tograficznych. Obiekt wybudowano pod 
niebem, które jest jednym z najciemniej-
szych w zachodniej Polsce. 

Obserwatorium zostało zamówione 
przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego z siedzi-
bą w Poznaniu, któremu organizacyjnie 
podlega Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
w Chalinie (gmina Sieraków, powiat Mię-
dzychód). Na ten cel przeznaczono niemal 
300 tys. zł, przy czym w specyfikacji zamó-
wienia zaznaczono niezbędne elemen-
ty wchodzące w skład obserwatorium: 
m.in. średnica obserwatorium od 300 
do 400 cm; wysokość kopuły od 240 do 
300 cm; zdalne sterowanie kopuły z kom-
putera; automatyczna synchronizacja z te-
leskopem; ogrzewanie przeciwmrozowe 
elektroniki; astronomiczna stacja pogo-
dowa; teleskop w systemie RC o średnicy 
lustra 35 cm; montaż o udźwigu co naj-
mniej 50 kg; teleskop słoneczny (60 mm); 
teleskop Newtona na montażu Dobsona 
o średnicy zwierciadła 12 cali; teleskop 
planetarny z montażem GoTo o średnicy 
6 cali; pięć lornetek astronomicznych plus 
statyw do nich. 

Do konkursu zgłosiła się tylko jedna 
firma, Krusz-system sp. z o.o. z siedzi-
bą w Sierakowie, która zaproponowała 
kwotę 280 tys. zł za realizację zamó-
wienia. Zgodnie ze specyfikacją, na wy-
budowanie obserwatorium firma miała 
czas dwóch miesięcy. Ostateczny termin 
oddania inwestycji mijał 10 grudnia 
bieżącego roku, jednak udało się nieco 
wcześniej wybudować obiekt. W skład 
wyposażenia obserwatorium weszły 
m.in.: teleskop GSO RC 14’’ na montażu 
EQ8; kamera SBIG ST8300; filtry UBVRI, 
Hα, OIII; focuser; stacja pogodowa; ka-
mera All Sky; CCTV; kamera internetowa 
z rybim okiem. 

Obserwatorium będzie pełniło głów-
nie funkcję edukacyjną, szczególnie 
dla dzieci i młodzieży. Do dyspozycji 
odwiedzających ośrodek w Chalinie są 
również m.in. sala konferencyjna na ok. 
100 osób, sala dydaktyczna ze sprzętem 
audiowizualnym, obiekty dydaktyczno-
-rekreacyjne oraz kilkadziesiąt miejsc 
noclegowych. 

Należy zaznaczyć, że Chalin leży 
na obszarze Ostoi Ciemnego Nieba, któ-
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rej inicjatorem jest Tomasz Zaraś. Osto-
ja w miejscowościach Izdebno i Chalin 
jest jednym z pięciu obszarów w Polsce, 
które prowadzą zorganizowaną ochronę 
ciemnego nieba. Pozostałymi obszarami 
ochrony ciemnego nieba są miejscowo-
ści Sopotnia Wielka i Palowice na Śląsku, 
Izerski Park Ciemnego Nieba oraz Park 
Gwiezdnego Nieba Bieszczady. 

Grzegorz Iwanicki

Mieszkańcy Giżycka chcą 
budowy obserwatorium

W październiku ogłoszono wyniki gło-
sowania w budżecie obywatelskim na rok 
2017 w Giżycku. Pomysł budowy obser-
watorium astronomicznego zrobił furorę 
wśród mieszkańców i uzyskał najwięcej 
głosów spośród wszystkich propozycji. 
Szacunkowa wartość giżyckiego projektu 
budowy miejskiego, szkolnego obserwa-
torium astronomicznego, wynosi 50 tys. 
złotych. Projekt poparło prawie 20 tys. 
osób. 

Propozycje budowy obserwatoriów 
astronomicznych w ramach budżetów 
obywatelskich lub funduszy samorządo-
wych są coraz popularniejsze w ostatnich 
latach. Przykładami zrealizowanych w ten 
sposób inwestycji są placówki w Radomiu 
czy Koszalinie. Zachęcamy lokalne spo-
łeczności astronomiczne do podobnych 
działań w swoich rejonach.

Krzysztof Czart

Nauczyciele spotkali się 
na V Forum Klubów Młodego 
Odkrywcy

18 i 19 listopada 2016 r. w warszaw-
skim Centrum Nauki Kopernik odbyło się 
spotkanie nauczycieli z projektu o nazwie 
Klub Młodego Odkrywcy. Jest to inicjatywa 

edukacyjna skierowana do dzieci i mło-
dzieży, przy czym część klubów prowadzi 
także zajęcia związane z astronomią i Ko-
smosem. Koordynatorem projektu KMO 
jest Centrum Nauki Kopernik w Warsza-
wie, a partnerem finansującym Polsko-
-Amerykańska Fundacja Wolności.

Klubów Młodego Odkrywcy jest obec-
nie około 700. Działają głównie w Polsce, 
ale inicjatywa zaczyna rozprzestrzeniać 
się na inne kraje i kluby powstają także 
na Ukrainie, Litwie, Białorusi i w Gruzji. 
Na czym polega ich działalność? Mło-
dzież i dzieci wspólnie eksperymentują 
pod okiem opiekunów, zdobywając sa-
modzielnie wiedzę. Wiele klubów prowa-
dzą nauczyciele, ale aby zostać opieku-
nem KMO, nie trzeba być zatrudnionym 
na etacie w szkole. Kluby działają poza 
godzinami zajęć szkolnych. Tematyka, 
którą zajmują się kluby KMO, jest bardzo 
różnorodna i obejmuje cały zakres przed-
miotów z programu szkolnego. Część 
klubów w trakcie swoich zajęć porusza 
zagadnienia związane z astronomią lub 
Kosmosem.

Jednym z głównych punktów progra-
mu V Forum KMO było dziesięć warsz-
tatów dla nauczycieli na różnorodne 
tematy, w tym jeden zatytułowany „Ko-
smos w klubie: jak powstają kratery?”. 
Przyznano także nagrody w ramach 
konkursu „Mistrzowie KMO” — pierwszą 
nagrodę zdobyła Barbara Foryt z KMO 
Pchełki w Przedszkolu nr 8 w Chełmie. 
Podczas konferencji zaprezentowano 
również specjalne pudełko edukacyjne 
pod nazwą „Konstruktorzy marzeń”.

Na V Forum KMO obecna była także 
„Urania”, która jako czasopismo i portal 
może stanowić sporą pomoc dla opieku-
nów KMO i ich podopiecznych. W szcze-
gólności zachęcamy do zgłaszania swoich 
szkół do programu prenumerat sponso-

Kopuła z teleskopem w obserwatorium astronomicznym w Chalinie. Fot.: Jacek Pala.
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W skrócie

rowanych „Uranii”, w ramach którego Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dopłaca szkołom do prenumeraty czaso-
pisma. Z kolei portal „Uranii” to nieocenio-
ne źródło wiedzy dla uczniów i nauczycieli 
o bieżących wydarzeniach w badaniach 
Kosmosu i dotyczących całej działalności 
związanej z Kosmosem.

Krzysztof Czart

W Szczecinie mają pomysł 
na budowę edukacyjnego 
obserwatorium i planetarium

Astrolab to nazwa projektu budowy 
w Szczecinie obserwatorium astronomicz-
nego i planetarium. Inicjatywę tę podjął 
szczeciński oddział PTMA. W styczniu 
projekt „Astrolab — Szczecińskie Centrum 
Edukacji Astronomicznej” będzie poddany 
pod głosowanie mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego. Jeśli uzyska wy-
starczającą liczbę głosów, miasto sfinan-
suje budowę placówki. Trzymamy kciuki 
za powodzenie projektu Astrolab!

Szczeciński Astrolab ma dyspono-
wać kopułą z teleskopem, astrokamerą, 
zestawem filtrów astrofotograficznych 
i fotometrycznych, a dodatkowo prze-
nośnym teleskopem oraz teleskopem 
słonecznym. W budynku ma znaleźć się 
się sala komputerowa do prowadzenia 
kółek zainteresowań oraz planetarium 
z widownią na 30–40 osób. Placówka 
uzyska także dostęp do zdalnie stero-
wanego teleskopu w Chile lub w Hisz-
panii. Obserwatorium miałoby charakter 
edukacyjny z działalnością skierowaną 
do dzieci i młodzieży szkolnej. Byłaby 
także otwarta dla wszystkich mieszkań-
ców miasta i okolic, prowadząc pokazy 
nieba i wieczorne seanse planetaryjne. 
Ośrodek byłby także miejscem prelek-
cji popularnonaukowych i konferencji 
związanych z tematyką astronomiczną. 
Dokładne informacje na temat projektu 
można znaleźć na stronie internetowej 
http://astrolab.szczecin.pl.

Krzysztof Czart

Wrocławska firma wyśle 
na orbitę smartfony

Smartfony w Kosmosie? Jak najbar-
dziej — Polacy chcą je wysłać na orbitę. 
Dwa nanosatelity PhoneSat zostaną 
zbudowane z podzespołów smartfonów 
i wykorzystają system operacyjny Android. 
Będą nosić nazwy Rusałka 1 i Rusałka 2. 
Polska firma SatRevolution S.A. zapowia-
da, że maszyny zostaną wyniesione na or-
bitę razem z satelitą Światowid, o którym 
pisaliśmy w notatce w poprzednim nume-
rze „Uranii”. Rozmiar i kształt satelitów 
został dobrany tak, aby pasowały do wy-
rzutni P-POD (Polly-Picosatellite Orbital 
Deployer, czyli Orbitalna Wyrzutnia dla 
Wielu Piksosatelitów), umożliwiającej wy-
słanie w Kosmos obiektów o rozmiarach 
10×10×34 cm. Satelity zostaną wyniesio-
ne przy pomocy rakiety Neptune N3 ame-
rykańskiej firmy Interorbital Systems. Ma 
to nastąpić na początku 2018 r. Docelowa 
orbita satelitów będzie przebiegać około 
310 km nad powierzchnią Ziemi, a jed-
no okrążenie będzie trwało 1,5 godziny. 
Główne zadanie satelitów to wysyłanie 
sygnałów do stacji naziemnej, aby prze-
testować, jak długo działają w Kosmosie 
podzespoły zaczerpnięte ze smartfonów.

Krzysztof Czart

Chińsko-polski satelita na 
orbicie księżycowej w 2018 
roku

Polska będzie badać Księżyc za po-
mocą satelity! Pomoże w tym współpra-
ca z Chinami — ogłosił 18 października 
2016 r. Jarosław Gowin, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, który przedsta-
wił na konferencji prasowej informacje 
związane z wizytą w Chinach. Była mowa 
o wymianie studenckiej i stypendiach. 

Mają zostać zorganizowane wspólne 
przedsięwzięcia badawcze, na które Chi-
ny przeznaczą 20 mln dolarów. Będą to 
najprawdopodobniej projekty w zakresie 
górnictwa lub technologii kosmicznych. 
Znamy też rezultaty rozmów z Chińską 
Agencją Kosmiczną, a są one bardzo cie-
kawe. W 2018 r. na orbitę wokół Księżyca 
zostanie wprowadzony chińsko-polski sa-
telita. Urządzenia znajdujące się na jego 
pokładzie mają zostać stworzone przez 
polskich naukowców. Celem projektu 
będą badania niewidocznej z Ziemi strony 
Księżyca.

Krzysztof Czart

ExoMars — sonda orbitalna 
na piątkę, lądownik się rozbił

19 października na Marsie miał wylą-
dować europejski próbnik Schiaparelli. 
Niestety operacja nie powiodła się — lą-
downik się roztrzaskał. Natomiast drugi 
element misji ExoMars, czyli sonda orbi-
talna Trace Gas Orbiter weszła na orbitę 
zgodnie z planem i szykuje się do rozpo-
częcia obserwacji naukowych. Ma zbadać 
m.in. metan i inne gazy śladowe w mar-
sjańskiej atmosferze.

Początek operacji lądowania nie za-
powiadał nic złego. Schiaparelli zgodnie 
z planem wszedł w atmosferę i rozwinął 
spadochron. Całe lądowanie miało po-
trwać 6 min, ale niestety 4 min i 41 s 
po wejściu w atmosferę wystąpiły proble-
my. Lądownik odrzucił spadochron i osło-
nę termiczną wcześniej niż zakładano. 
Następnie włączyły się silniki hamujące, 
ale zamiast 30 s działały tylko 3 s. Potem 
komputer pokładowy je wyłączył, sądząc, 
że jest już na powierzchni planety. Kom-
puter włączył następnie zestaw instru-
mentów przeznaczonych do pomiarów 
na powierzchni Marsa, ale nie zebrały 

Planowana lokalizacja obserwatorium i planetarium w Szczecinie. Źródło: PTMA Szczecin

Praca przy konstrukcji podzespołów 
dla satelitów. Źródło: SatRevolution
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one żadnych danych. Skutkiem zbyt wcze-
snego pozbycia się spadochronu i zbyt 
krótkiego działania silników był upadek 
na powierzchnię Marsa z wysokości od 2 
do 4 km. Szacowana prędkość w mo-
mencie uderzenia w grunt przekroczyła 
300 km/h.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) 
bardzo stara się uniknąć słowa poraż-
ka w kontekście lądownika Schiaparelli. 
Jednak zdjęcia miejsca lądowania wy-
konane przez amerykańską sondę Mars 
Reconnaissance Orbiter nie pozostawiają 
złudzeń — lądownik Schiaparelli rozbił się 
o powierzchnię Czerwonej Planety. Na fo-
tografiach widać ciemny obszar o wymia-
rach około 15 na 40 m, odróżniający się 
od otoczenia. Na wcześniejszych zdję-
ciach nie było tej ciemnej plamy, jest to 
przypuszczalnie miejsce, w którym Schia-
parelli uderzył w marsjański grunt. Widać 
też plamki, które identyfikuje się jako 
różne elementy lądownika (spadochron, 
osłonę termiczną).

Andrea Accomazzo, który kieruje 
w ESA misjami słonecznymi i planetarny-
mi, sądzi, że przyczyną rozbicia się był naj-
prawdopodobniej błąd w oprogramowa-
niu lądownika Schiaparelli albo problemy 
z połączeniem ze sobą danych z różnych 
czujników, co zmyliło komputer.

Przypomnijmy, że poprzednia 
europejska próba lądowania na 
Marsie również zakończyła się nie-
powodzeniem. Brytyjska misja Be-
agle 2 była prowadzona przez ESA. 
W roku 2003 Beagle nie dał rady 
nawet przesłać danych. Tym razem 
poszło nieco lepiej - Schiaparelli 
przesłał do sondy orbitalnej dane 
z przelotu przez atmosferę, a ta 
przekazała je na Ziemię.

Aby nie być zbyt pesymistycz-
nym, warto wspomnieć inną ana-
logię do poprzedniego lądownika. 
Beagle 2 rozbił się, ale był częścią 
misji Mars Express, a sonda or-
bitalna o tej nazwie nadal krąży 
wokół Marsa i dostarcza cennych 
danych. W przypadku misji Exo-
Mars mamy nieudany lądownik 
i sondę orbitalną, która jak na ra-
zie sprawuje się bardzo dobrze. Na 
dodatek ESA posiada teraz aż dwa 
sztuczne satelity na orbicie wokół 
Marsa.

Krzysztof Czart

Obszar na powierzchni Marsa przewidziany do lądowania Schiaparelliego. Na dole pokazano dwa zdjęcia, 
jedno z maja 2016 r. (po lewej), a drugie z 20.10.2016 r. (po prawej), wykonane przez sondę Mars Recon-
naissance Orbiter. Widać różnice pomiędzy nimi. Na nowszym ze zdjęć prawdopodobnie widać elementy 
związane z lądownikiem — spadochron (jasny punkt) i miejsce rozbicia się (ciemny obszar). Źródło: duże 
zdjęcie — NASA/JPL-Caltech/MSSS, Arizona State University; dolne zdjęcia: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Zdjęcie fragmentu powierzchni Mar-
sa z pozostałościami po rozbiciu się 
lądownika Schiaparelli. Obraz dostar-
czyła sonda Mars Reconnaissance Or-
biter. Źródło: NASA/JPL-Caltech/Univ. 
of Arizona
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Sky-Watcher Star Adventurer Mini
W ostatnim czasie nastąpił zna-

czący wzrost zainteresowania 
tematyką Kosmosu, co prze-

jawia się nie tylko w coraz częstszych 
kampaniach medialnych (choćby nie-
dawny „superksiężyc” z 14 listopada), 
ale również w kolejnych inicjatywach 
popularyzatorskich, podejmowanych na 
poziomie gminnym i oświatowym. Wy-
razem fascynacji Wszechświatem jest, 
między innymi, wzrost zainteresowania 
astrofotografią wśród początkujących. 
Z kolei odpowiedzią na ten wzrost jest 
ostatnia z nowości w ofercie sklepu Del-
ta Optical — dystrybutora firmy Sky-Wat-
cher w Polsce — głowica Star Adventu-
rer Mini. Innowacyjny sposób obsługi tej 
głowicy eliminuje wszystkie trudności 
w obsłudze typowego sprzętu astro-
fotograficznego, co umożliwia naukę 

Poradnik obserwatora

astrofotografii przez osoby zupełnie nie-
związane z astronomią. Głowicą steruje 
się bezprzewodowo (Wi-Fi) za pomocą 
dedykowanej aplikacji.

Aby rozpocząć swoją przygodę z gło-
wicą Sky-Watcher Star Adventurer Mini, 
wystarczy nam lustrzanka lub bezlu-
sterkowiec, przewód zdalnego wyzwa-
lania migawki zakończony minijackiem 
2,5 mm, statyw fotograficzny, smartfon 
lub tablet z uruchomioną lokalizacją 
GPS, zainstalowaną, darmową aplikacją 
„SAM console” i pogodne niebo z dala 
od świateł miejskich. Po zamontowaniu 
głowicy na statywie za pomocą standar-
dowego gwintu 1/4 cala, należy zorien-
tować oś obrotu głowicy zgodnie z osią 
obrotu Ziemi, kierując włożoną w gło-
wicę, podświetlaną lunetką biegunową  
w kierunku Gwiazdy Polarnej (lunetka 
jest w zestawie, rys. poniżej).

Ustawienie lunetki biegunowej i samej 
głowicy jest banalnie proste. Obracamy 
lunetkę tak, aby godzina „0” znajdowała 
się dokładnie na górze, uruchamiamy 
aplikację i ustawiamy statyw tak, aby 
pozycja Gwiazdy Polarnej w lunetce 
zgadzała się z jej pozycją w aplikacji. 
Pomocne jest wskazanie „Polaris Posi-
tion”, które jest analogiczne do wskazań 
zegara tarczowego. To tzw. kąt godzinny 
Gwiazdy Polarnej.

Rysunek u dołu strony pokazuje oko-
lice północnego bieguna niebieskiego 
w listopadowo-grudniowy wieczór oraz 
pole widzenia lunetki biegunowej nasta-
wionej zgodnie z osią obrotu Ziemi. Nale-
ży pamiętać o tym, że lunetka daje obraz 
odwrócony, stąd cyfry na tarczy zegara 
są do góry nogami. Z kolei poniżej odpo-
wiadający temu widok lunetki w aplikacji 
SAM console. Strzałką zaznaczono po-
zycję Gwiazdy Polarnej.

Po ustawieniu na biegun północny, 
lunetkę wyjmujemy, po czym możemy 
umieścić na głowicy L adapter, a na nim 
aparat fotograficzny, w celu wykona-
nia pierwszych zdjęć nieporuszonych 
gwiazd. Na początek warto wybrać na-
stępujące parametry ekspozycji: ISO 
1600, światłosiłę obiektywu w zakresie 
od F/2.8 do F/4, czas „B” (bulb) i fotogra-
fować w trybie zapisu „RAW” jeśli tylko 
jest to możliwe. Po podłączeniu aparatu 
do głowicy, wybierzmy w aplikacji SAM 
console tryb „Astrophotography”, ustaw-
my czas trwania ekspozycji na 30 s i in-
terwał czasowy między ekspozycjami 
na 1 s. I tu czeka na nas miła niespo-
dzianka — wszystkie nastawy parame-
trów ekspozycji wysyłane są z aplikacji 
do głowicy bezprzewodowo przez sieć 
Wi-Fi. 

Damian Demendecki
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Komeciarz

Obserwacje C/2013 US10 (Catalina)

Niemal dokładnie rok temu na niebie pojawiła się ko-
lejna ciekawa kometa, dosyć chętnie obserwowana 
w naszym kraju. Co prawda analiza tych obserwacji 
była już gotowa od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz 

przydarzyła się dogodna okazja do jej szerszej publikacji. 
C/2013 US10 (Catalina) została odkryta 31 października 

2013 r. w ramach przeglądu nieba Catalina Sky Survey przy 
użyciu 68-cm astrografu Schmidta-Cassegraina. Początko-
wo została uznana za planetoidę o krótkim, około 6-letnim, 
okresie obiegu wokół Słońca. Po uwzględnieniu kolejnych 
obserwacji okazało się, że na serii zdjęć wykonanych pół-
tora miesiąca przed odkryciem została pomylona z innym 
obiektem, co skutkowało wprowadzeniem znacznego błędu 
w początkowych wyliczeniach orbity. Temu incydentowi za-
wdzięcza swoją nietypową jak na kometę nazwę. W rzeczy-
wistości C/2013 US10 pochodzi z odległego Obłoku Oorta 
i jej okres orbitalny przed peryhelium wynosił kilka milionów 
lat. Na szerszą skalę była obserwowana na świecie od wio-
sny 2015 r. Widoczna na południowej półkuli, osiągnęła ja-
sność umożliwiającą dostrzeżenie jej bez większego trudu 
nawet w małych lornetkach. Do Polski dotarła niemal w mak-
simum blasku, nad ranem 25 listopada 2015 r. Wyłaniała 
się wtedy nieśmiało na wschodzie w gwiazdozbiorze Panny, 
podczas gdy po przeciwnej stronie nieba zachodził Księżyc 
w pełni. Pierwsi o udanych obserwacjach komety Catalina 
z terenów Polski zaraportowali Piotr Guzik i Mariusz Święt-
nicki. To rozpoczęło trwającą 5 miesięcy akcję obserwacyj-
ną Sekcji Obserwatorów Komet PTMA. Przez ten czas do 
SOK PTMA wpłynęło 77 raportów z obserwacji, w tym 74 
z obserwacji wizualnych oraz 3 z fotometrii CCD. Wszystkie 
dane zawierały ocenę jasności komety, 74 dotyczyły średnicy 
gazowej otoczki i stopnia jej kondensacji, a 19 — długości 
warkocza. Oprócz tego, astrofotografowie przesłali 14 zdjęć 
tego obiektu.

W obserwacjach uczestniczyło 12 obserwatorów, zesta-
wionych w tabeli poniżej.

Warto w tym miejscu przytoczyć indywidualne „rekordy” 
ustanowione podczas omawianej akcji obserwacyjnej:
•	 pierwsza obserwacja (25 XI 2015 r.) — Piotr Guzik, Ma-

riusz Świętnicki;
•	 ostatnia obserwacja (26 IV 2016 r.) — Piotr Guzik;
•	 najdłuższa seria obserwacji (25 XI 2015 r. – 26 IV 2016 r.) 

— Piotr Guzik;
•	 najwięcej nocy obserwacyjnych (13) — Tomasz Ściężor.

Jasność komety
Analizę obserwacji C/2013 US10 (Catalina) rozpocznie-

my, już tradycyjnie, od przyjrzenia się krzywej blasku kome-
ty. Wszystkie 77 pomiarów przedstawiono w funkcji czasu 
na wykresie 1.

Maksymalne różnice w szacowanych jasnościach komety 
w podobnym czasie nie przekraczają ok. 1,5 mag — można 
zatem stwierdzić, że pomiary zostały wykonane z zadowala-
jącą dokładnością. Obserwacje SOK PTMA ograniczają się 
jedynie do okresu po peryhelium komety — przed zbliżeniem 
do Słońca nie była widoczna z naszej szerokości geogra-
ficznej. Luka w wykresie rozpoczynająca się w połowie lu-
tego i trwająca aż do ostatniej dekady marca jest związana 
najprawdopodobniej z niesprzyjającą pogodą końcem zimy 
2016 r. Choć trudno w to uwierzyć, w czasie półtora miesiąca 
nie wykonano żadnych obserwacji, choć jej jasność utrzy-
mywała się wówczas na poziomie ok. 9 mag. To pokazuje, 
jak dużą rolę odgrywa czynnik pogodowy w masowych ak-
cjach obserwacyjnych. Uzyskana w połowie grudnia 2015 r. 
jasność maksymalna ok. 6 mag przyczyniła się do bezdysku-
syjnej atrakcyjności obiektu, choć początkowe prognozy były 
jeszcze bardziej optymistyczne.

Z pewnością bylibyśmy świadkami przelotu jednej z naj-
bardziej efektownych komet ostatnich lat, gdyby nie nieko-
rzystna pozycja Ziemi w okresie niedługo przed i po pery-
helium C/2013 US10, a więc wówczas, gdy można było się 
spodziewać jej największej jasności. W listopadzie odległość 

Ziemi od komety Catalina utrzymywała się w okoli-
cach 1,7 au, a więc obiekt był niemalże po przeciw-
nej stronie Słońca niż nasza planeta. Moglibyśmy 
znaleźć się w dużo lepszej sytuacji, gdyby kometa 
przechodziła przez peryhelium w maju 2015 r. Wów-
czas dzieliłaby nas odległość zaledwie ok. 0,2 au! 
Nietrudno sobie wyobrazić, na jak jasny i duży kąto-
wo obiekt moglibyśmy wówczas liczyć. Tymczasem 
maksymalna jasność C/2013 US10 utrzymywała się 
na poziomie ok. 6 mag. Wprawdzie pierwsze pro-
gnozy mówiły nawet o wielkościach rzędu 4 mag 
(tabela 2. — czerwona linia), jednak na przełomie 
lata i jesieni jej jasność ustabilizowała się w okolicy 
6,5 mag i ostatecznie nie jaśniała tak gwałtownie, 
jak można było zakładać. Podobne zachowanie było 
obserwowane już wcześniej — w drugiej połowie 
2014 r. utrzymywała niemal jednakową jasność na 
poziomie 14 mag. Często możemy spotkać się ze 
zdaniem, że tempo wzrostu jasności komet pocho-
dzących z Obłoku Oorta jest niewielkie w porówna-
niu do komet o krótszym okresie orbitalnym. Kometa 
Catalina zdaje się tę tezę potwierdzać. 

Interpretację uzyskanych pomiarów jasności 
przeprowadzimy po dokonaniu odpowiedniej reduk-
cji danych. Wykres 3. przedstawia jasność helio-
centryczną komety w zależności od logarytmu od-
ległości od Słońca. Uzyskane w ten sposób odcinki 
prostoliniowe przedstawiają jasność heliocentrycz-

Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt Liczba  
obserwacji

Jerzy Bohusz Myślin 6B  20L  38L 6

Tomasz Fajfer Toruń 7B 1

Marcin Filipek Jerzmanowice 5B  10B  40L 6

Piotr Guzik Kraków E  5B  33L 11

Grzegorz Kiełtyka Krosno 5B  11L 2

Józef Lubas Krosno 5B  6R 11

Wacław Moskal Jasło 6B  10B 3

Mieczysław Paradowski Lublin 5B  7R  10B 6

Jacek Powichrowski Knyszyn 5B  35L 10

Mikołaj Sabat Kielce 5B  11B 2

Tomasz Ściężor Kraków 10B 13

Mariusz Świętnicki Zręcin 7B  25L 6

Oznaczenia użytego sprzętu: E — oko nieuzbrojone, B — lornetka; teleskopy: 
L- Newtona, R- refraktor, T — SCT

Liczby oznaczają średnicę obiektywu w centymetrach.
Kolorem niebieskim oznaczono sprzęt używany do obserwacji fotometrycz-

nych z detektorem.
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ną tak, jakby kometa znajdowała się w stałej 
odległości od Ziemi i od Słońca.

Omawianą redukcję danych można przed-
stawić za pomocą wzoru:

m = H0 + 5 log d + 2,5 n log r
gdzie:

m — jasność obserwowana 
H0 — jasność absolutna
n — czynnik określający aktywność komety
d — odległość od Ziemi
r — odległość od Słońca

Na wykresie 3. wyodrębniono trzy różniące 
się od siebie tendencje. Nawiązując do przyto-
czonego wzoru, odpowiadają im poniższe dane: 
25.11.2015–04.01.2016  
 — 6,12 mag + 5 log d + 14,06 log r
04.01.2016–28.03.2016  
 — 7,54 mag + 5 log d + 3,84 log r
28.03.2016–26.04.2016  
 — 8,02 mag + 5 log d + 2,52 log r

Jak zinterpretować otrzymane wartości? 
Od rozpoczęcia okresu obserwacji, 10 dni po 
przejściu przez peryhelium jasność absolutna 
C/2013 US10 wynosiła ok. 6,12 mag. Uwagę 
zwraca także współczynnik aktywności o wiel-
kości raczej przewidywanej dla komety w tym 
czasie swojego życia, oznaczający większą ak-
tywność sublimacyjną w pobliżu Słońca. Jednak 
już 50 dni po peryhelium obserwujemy zupełnie 
inną tendencję. Jasność absolutna spadła o nie-
całe 1,5 mag, a współczynnik aktywności zmalał 
ponad 3-krotnie. Świadczy to nie tylko o spadku 
aktywności komety, ale również o zmniejszeniu 
się albedo jej jądra. Można wywnioskować, że 
od tego momentu jądro C/2013 US10 dążyło 
do stanu względnej stabilizacji, którą wymu-
szał coraz mniejszy wpływ ciepła słoneczne-
go, wraz z oddalaniem się od naszej Dziennej 
Gwiazdy. Po półtoramiesięcznej przerwie w ob-
serwacjach, uwidoczniła się kolejna tendencja, 
dająca obraz jeszcze większej stabilizacji na 
jądrze. Jasność absolutna spadła o kolejne 0,5 
mag, a współczynnik aktywności był już ponad 
5,5-krotnie niższy niż w czasie pierwszego wy-
szczególnionego okresu. Wartość n=2,52 na-
leży uznać za wyjątkowo niewielką, mówiącą 
o znikomej aktywności komety w tym czasie. 
Pełny wgląd w dynamikę zmian komety C/2013 
US10 (Catalina) obserwowanej z Polski daje 
obraz dosyć charakterystyczny dla komet — 
wzmożoną aktywność w pobliżu Słońca i stop-
niowe dążenie do stabilizacji sytuacji na jądrze 
wraz z oddalaniem się od gwiazdy. Co wydaje 
się być domeną komet jednopojawieniowych, 
to znaczny spadek aktywności po peryhelium, 
doskonale widoczny w tym przypadku. Niedłu-
go po zbliżeniu się do Słońca jej aktywność była 
niewspółmiernie mała w porównaniu do okresu 
poprzedzającego to wydarzenie. 

Gazowa otoczka
Maksymalna zmierzona średnica gazowej 

otoczki to 12 minut kątowych. Obserwatorzy 
kilkukrotnie podali taką wartość w swoich ra-
portach w styczniu i na początku lutego 2016 r. 
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Osiągnięcie największych rozmiarów na niebie akurat w tym 
okresie jest wytłumaczalne, zważywszy na zbliżenie komety 
do Ziemi 17 stycznia na odległość ok. 0,72 au. Aby przekonać 
się, jaką wielkość w rzeczywistości uzyskała koma C/2013 
US10, należy usunąć mylący czynnik zmiennej odległości 
komety od Ziemi i dokonać redukcji danych. Wykres 4. przed-
stawia średnicę komy jako wielokrotności ziemskiej średnicy. 

Obserwacje gazowej otoczki należą do jednych z naj-
trudniejszych pomiarów, na które znaczący wpływ ma zanie-
czyszczenie świetlne nocnego nieba. Dlatego, chcąc ustalić 
wielkość głowy komety, pod uwagę bierzemy największe 
zmierzone wartości, zakładając, że obserwatorzy, którzy je 
wykonali, znajdowali się pod najciemniejszym niebem. Po-
prowadzona obwiednia daje nam ogólny obraz zmiany wiel-
kości komy w funkcji czasu. I tak widzimy, że na początku 
grudnia 2015 r. koma miała średnicę ponad 350 000 km, by 
w drugiej połowie miesiąca uzyskać maksymalną wielkość 
ok. 460 000 km. Pik w dół w połowie stycznia i powrót do 
podobnej wielkości początkiem lutego to prawdopodobnie 
skutek zbyt małej liczby obserwacji w tym okresie, dlatego 
go pominiemy. W ciągu miesiąca obserwatorzy oceniali wiel-
kość komy na ok. 10–12 minut kątowych, dlatego podobne 
wartości po redukcji dały wrażenie chwilowego zmniejszenia 
się średnicy gazowej otoczki. Do faktycznej zmiany rozmia-
rów głowy doszło dopiero z początkiem lutego — wówczas 
nastąpił znaczny spadek, a kiedy kometę widziano po raz 
kolejny wiosną, jej koma miała już średnicę liczącą zaledwie 
250– 300 tys. km.

Dopełnieniem pomiarów wielkości komy jest ocena 
stopnia jej kondensacji. W grudniu obserwatorzy widzieli 
u C/2013 US10 wyraźne pojaśnienie centralne, jednak z bie-
giem czasu było ono coraz mniej widoczne, a koma stawała 
się bardziej jednorodna. 

Warkocz komety
Obserwacje kometarnego warkocza należą do najtrud-

niejszych pomiarów, jakie wykonujemy, głównie za sprawą 
ogromnego wpływu jakości nieba i warunków panujących 
w czasie nocy. Nic więc dziwnego, że spośród ponad 70 ze-
branych raportów, jedynie 19 z nich zawierało pomiar dłu-

gości i kąta pozycyjnego warkocza. Największa wartość, 
wynosząca ok. 2°, została zmierzona 21 grudnia 2015 r. 
Przeważnie jednak warkocz komety C/2013 US10 (Catalina) 
dochodził maksymalnie do 1 stopnia.

Aby dowiedzieć się, jaka była rzeczywista długość war-
kocza, dokonujemy obliczeń, pamiętając o redukcji danych 
tak, aby wyeliminować mylący czynnik zmiennej odległości 
obiektu od Ziemi. Spośród wszystkich pomiarów wyróżniają 
się dwa, szacujące długość warkocza na ponad 5 mln km 
na początku grudnia. Pozostałe obserwacje mówią o wielko-
ściach rzędu niespełna 2 mln km — prawdopodobnie na tyle 
pozwalała jakość nieba i warunki panujące w Polsce, jednak 
aby dokładnie prześledzić zmiany zachodzące w warkoczu 
C/2013 US10 (Catalina), potrzebowalibyśmy więcej danych 
z obserwacji. 

Ciekawy był sam wygląd warkocza. W miejscach o zni-
komym zanieczyszczeniu sztucznym światłem można było 
dostrzec dwa warkocze — gazowy i pyłowy. Brak nam ob-
serwacji szacujących długości obu z nich — obserwatorzy 
skupili się na samym warkoczu gazowym, jednak interesu-
jącą strukturę obu tworów doskonale oddają zdjęcia, prze-
słane przez polskich astrofotografów do Archiwum Fotografii 
Komet SOK PTMA. Na publikowanej fotografii Macieja Kap-
kowskiego widoczna jest wyraźna separacja warkoczy, od-
dalonych od siebie prawie pod kątem prostym. Wcześniej, 
w drugiej połowie grudnia 2015 r. kąt ten był jeszcze większy.  

Podsumowanie
77 obserwacji komety w ciągu jej półrocznej widoczności 

na niebie to wynik zadowalający, lecz na tle akcji obserwacyj-
nych SOK PTMA plasujący się dopiero w czwartej dziesiątce. 
Nie przyszło nam obserwować najjaśniejszej komety od lat, 
toteż jej akcja obserwacyjna przebiegała raczej spokojnie, 
podobnie jak zachowanie samej komety, które po peryhelium 
było dosyć przewidywalne. Catalina „obudziła się” jedynie 
na czas największego zbliżenia do Słońca, by potem, bez 
większych niespodzianek wracać do stanu „uśpienia” przed 
kolejnym powrotem w okolice naszej Gwiazdy. Pytanie tylko, 
czy taki powrót kiedykolwiek nastąpi…

Mikołaj Sabat

Kometa C/2013 US10 (Catalina) i galaktyka M101, Maciej Kapkowski, 17 stycznia 2016 r.
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Ciekawe strony internetowe…

Jak możemy pomóc w obserwacjach 
fal grawitacyjnych?

Portal Zooniverse (https://www.zooniverse.org/) jest 
znany zapewne wielu spośród naszych Czytelników. 
Co jakiś czas pojawiają sie na nim nowe strony/te-

maty i propozycje udziału w kolejnych przedsięwzięciach. 
Takim impulsem prowadzącym do zdefiniowania nowego 
zadania okazało się również bezpośrednie zaobserwowanie 
fal grawitacyjnych 14 września ubiegłego roku.
Przy olbrzymiej czułości aparatury LIGO użytej do ob-
serwacji nie da się uniknąć rejestracji sygnałów będących 
zakłóceniami utrudniającymi identyfikację prawdziwych 
zdarzeń. Krótkotrwałe zakłócenia (nazywane przez autorów 
strony „glitches”) występują na tyle często, że mogą prowa-
dzić do fałszywych koincydencji pomiędzy poszczególnymi 
detektorami czy wręcz naśladować rzeczywiste zjawiska 
astrofizyczne. Problemem jest ich identyfikacja, okazuje się, 
że do takiej pracy wciąż najlepiej nadaje się ludzki mózg. 
Pod adresem  
https://www.zooniverse.org/projects/zooniverse/gravity-spy  
można znaleźć przykłady zakłóceń, jak i uzyskać dostęp 
do części danych obserwacyjnych. Całość została nazwa-
na „Gravity Spy” — zadaniem wolontariuszy jest przede 
wszystkim identyfikacja zakłóceń i ich klasyfikacja w oparciu 
o morfologię sygnału. Inaczej,  wydzielenie z danych obser-
wacyjnych (przedstawionych w postaci widm dynamicznych, 
czyli natężenia w funkcji czasu i częstotliwości) poszcze-
gólnych rodzajów zakłóceń, zdefiniowanych na podstawie 
wspólnych cech morfologicznych. Dotyczy to zarówno 
struktur już zdefiniowanych, jak i nowych, jeszcze nieskla-
syfikowanych. Na stronie projektu można obejrzeć całkiem 
obszerny zbiór już sklasyfikowanych zakłóceń. Na podsta-
wie uzyskanej klasyfikacji możliwe będzie stworzenie algo-
rytmów pozwalających na masowe rozpoznawanie przez 
komputery analogicznych struktur w ciągle wzrastających 
zasobach danych. Projekt jest rozwojowy m.in. z powodu 
oczekiwanych nowych klas zakłóceń pojawiających się 
w miarę wzrostu czułości aparatury LIGO.

O szczegółach projektu „Gravity Spy” można 
poczytać w opublikowanym 16 listopada br. 
na serwerze arXiv preprincie „Gravity Spy: Integrating 
Advanced LIGO Detector Characterization, Machine 
Learning, and Citizen Science”. Można go znaleźć 
pod adresem https://arxiv.org/abs/1611.04596.

Roman Schreiber
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Podstawy nauki o meteorach 
— bolidy i spadki meteorytów

Bolidy
Większość meteorów, które możemy zaobserwować pod-

czas pogodnej nocy, wydaje się być dość słaba. Przyczyną 
tego jest typowa zależność rozmiaru meteoroidu do jasności 
powodowanego przez niego zjawiska. Im większe ciało wcho-
dzi do atmosfery, tym okazalszy zobaczymy meteor. Niestety 
zdecydowana większość meteoroidów, z jakimi przychodzi 
nam się spotykać, ma rozmiary bardzo małe. Jedynie niewielki 
odsetek wszystkich meteoroidów jest w stanie wywołać zjawi-
sko o jasności 0 mag lub większej. Nawet w tym wypadku mó-
wimy o obiektach zazwyczaj mniejszych od 1 cm. Według sta-
tystyk tylko 1 na 1200 obserwowanych gołym okiem meteorów 
ma jasność większą niż –5 mag. Jedynie 1 zjawisko na 12000 
osiąga jasność –8 mag. Te rzadkie zjawiska nazywamy boli-
dami. Bolidy to bardzo jasne meteory, według najczęściej spo-
tykanej definicji jaśniejsze od –4 mag. Ta graniczna jasność, 
od której mówi się o bolidach, jest oczywiście rzeczą dość ar-
bitralną. W literaturze spotyka się wartości od –2 do –6 mag. 
Szeroko rozpowszechniona jest też jasność graniczna –3 mag 
uznawana za właściwą przez International Meteor Organiza-
tion.  Warto zauważyć, że w języku polskim występuje jedno 
określenie dla tego zjawiska, mianowicie bolid. W języku an-
gielskim zaś funkcjonują osobno określenia fireball i bolide. 
Pierwsze określenie oznacza bardzo jasny meteor, drugie 
używane jest do określania zjawisk wyjątkowo jasnych, z roz-
błyskami i efektami dźwiękowymi. Wyróżnia się też superbo-
lidy — zjawiska jaśniejsze od –17 mag, które mogą być już 
wykrywane za pomocą systemów satelitarnych, na co dzień 
przeznaczonych do kontroli prób nuklearnych.

Częstotliwość występowania bolidów
Aktywność bolidowa wykazuje zmienności podobnie jak 

aktywność wszystkich innych meteorów. Na występowanie 
bolidów mają wpływ między innymi duże roje meteorowe. 
Przykładowo Perseidy są odpowiedzialne za pojawianie się 
czterokrotnie większej liczby bolidów niż typowo obserwo-
wana dla tła sporadycznego. Samo tło sporadyczne również 
wykazuje zmienność o cyklu rocznym. Pociąga to za sobą 
zmienną ilość obserwowanych bolidów sporadycznych, przy 
czym, co ciekawe, jest to zależność odwrotna niż w przypad-
ku zwykłej aktywności sporadycznego tła. Najwięcej bardzo 
jasnych bolidów na półkuli północnej obserwuje się w okoli-
cach równonocy wiosennej. Jest to czas najniższej aktyw-
ności sporadycznej, natomiast jesienią, gdy osiąga ona naj-
wyższą wartość, obserwujemy najmniej bolidów. Podobnie 
odwrócone proporcje obserwujemy w przypadku zmienno-
ści dobowej. Najwięcej bolidów dostrzegamy około godziny 
18.00 czasu lokalnego a najmniej około godziny 6.00. Zda-
niem różnych autorów prawdopodobieństwo zaobserwowa-
nia bolidu w godzinach wieczornych jest 4 razy większe niż 
w  porannych. Podobne statystyki związane z momentami 
upadków meteorytów wskazują na proporcje pomiędzy 3:1 
i 2:1.

 Bolidy i spadki meteorytów
Tylko niewielki procent wszystkich bolidów może być po-

wiązany ze spadkami meteorytów. Aby  materia międzypla-
netarna mogła przetrwać spotkanie z ziemską atmosferą, 
musi zaistnieć szereg niełatwych do spełnienia warunków. 
Ciało takie musi przetrwać silne hamowanie od bardzo wyso-
kiej prędkości początkowej do prędkości, przy której kończy 
się ablacja. Tempo ablacji jest silnie uzależnione od prędko-
ści ciała w atmosferze. W przypadku najlepiej przebadanych 
zjawisk dających spadek udało się wykazać, że dla prędkości 
mniejszych niż 8 km/s ulega ablacji poniżej 50% pozostałej 
masy meteoroidu, poniżej prędkości 4 km/s ablacja niemal 
całkowicie zanika.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na proces spadku 
meteorytowego jest fragmentacja meteoroidu. Najwyższe 
ciśnienia dynamiczne, przy jakich obserwowano fragmen-
tacje meteoroidu, były rzędu 1 megapaskala. Co ciekawe, 
jest to wartość znacznie niższa niż w przypadku pomiarów 
laboratoryjnych, gdzie materia meteorytowa wytrzymywała 
ciśnienia rzędu 100 megapaskali. Fragmentację obserwuje 
się u zdecydowanej większości meteoroidów wchodzących 
do atmosfery. Nasza wiedza o procesach fragmentacji zna-
cząco wzrosła od momentu wprowadzenia do obserwacji 
technik fotograficznych i wideo, pomimo to wciąż pozostaje 
wiele znaków zapytania.

Dla najczęściej spotykanych meteoroidów, tych o nie-
wielkich masach uznaje się, że mają one szansę przetrwać 
spotkanie z atmosferą o ile prędkość początkowa będzie 
mniejsza niż 23 km/s, a prędkość końcowa będzie niższa niż 
8 km/s i nie zostanie zaobserwowany żaden poważny rozpad 
czy rozbłysk w końcowej fazie lotu. Powyższe liczby prawdzi-
we są dla najbardziej rozpowszechnionej statystycznie mate-
rii chondrytowej i mogą być inne w przypadku meteoroidów 
o innych własnościach fizycznych. W przypadku wielkich me-
teoroidów o średnicy wielu metrów hamowanie w atmosferze 
jest raczej mało wydajne i w skrajnym wypadku może dojść 
do spadku kraterotwórczego.

Po zaniku ablacji obiekt przestaje być widoczny dla ob-
serwatorów, przestaje świecić. Rozpoczyna się faza ciemne-
go lotu (tzw. darkflight). Obiekt dość szybko i na dość dużej 
wysokości jest wyhamowywany całkowicie, a kierunek lotu 
przestaje mieć jakikolwiek związek z pierwotną trajektorią. 
Ciało opada z typową prędkością nie przekraczającą 100 m/s 
a kierunek lotu jest silnie uzależniony od kierunku i siły wia-
trów wiejących w górnych warstwach atmosfery. W praktyce 
profil atmosferyczny jest dość złożony, wiatry na różnych wy-
sokościach wieją w bardzo różnych kierunkach i trajektoria 
opadającego ciała przyjmuje często dość skomplikowany 
kształt. Nie jest rzadkością sytuacja, w której obiekt o niewiel-
kiej masie niejako zdmuchiwany jest wstecz, pod trajektorię 
bolidu. Wpływ wiatrów o nie do końca znanej sile i kierunku 
jest źródłem największych niepewności przy wyznaczaniu 
miejsca spadku meteorytu.

Niniejszy tekst powstał w oparciu o „Handbook for Meteor Observers”, podręcznik wydany w 2008 r. przez 
International Meteor Organization, będący dość aktualnym i przystępnym wprowadzeniem w świat współczesnej 
nauki o meteorach. Tym razem kilka słów o bolidach.
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Możliwość przetrwania ciała w atmosferze jest bardzo 
uzależniona od jego własności fizycznych. W zauważalny 
sposób wpływają one na wysokość początkową i końcową, 
długość zjawiska czy też jasność charakterystyczną dla da-
nej masy czy prędkości. Inaczej mówiąc, bolidy wywoływane 
przez różnego rodzaju materię mają różne obserwowane 
własności. Na podstawie obserwacji wyróżniono następują-
ce grupy bolidów:

Typ I — charakteryzujące się niewielką wysokością po-
czątkową (na ogół poniżej 90 km), zbudowane z materii 
chondrytowej, typowa gęstość meteoroidu to 3,7 g/cm3. Ten 
typ jest charakterystyczny dla większości bolidów dających 
spadki meteorytowe (Pribram, Lost City, Innisfree) i stanowi 
29% wszystkich obserwowanych bolidów.

Typ II — charakterystyczny dla chondrytów węglistych 
o wysokości początkowej nieco większej niż Typ I. Ich gęstość 
waha się w granicach od 1,9 do 2,1 g/cm3. Pochodzą głównie 
z planetoid, stanowią 33% wszystkich obserwowanych boli-
dów. Ze względu na znacznie większą podatność na ablację 
spadki meteorytowe tego typu występują dość rzadko.

Typ IIIA — bolidy stanowią materię kometarną o gęstości 
0,6 do 0,9 g/cm3. Ich ślady rozpoczynają się w większości po-
wyżej 100 km, a wysokości końcowe są duże, nawet w przy-
padku dużych bolidów powyżej 50 km. Bolidy typu IIIA sta-
nowią 29% wszystkich obserwowanych zjawisk, jednak nie 
obserwuje się spadków meteorytowych tego typu zjawisk.

Typ IIIB — porowata materia kometarna o bardzo ma-
łej gęstości w zakresie od 0,2 do 0,34 g/cm3. Są charakte-
rystyczne dla niektórych rojów meteorowych pochodzenia 
kometarnego. Najlepiej znanym przykładem są tu Drakoni-
dy. Również bolid Sumava — jeden z jaśniejszych bolidów 
w historii badań należał do typu IIIB. Typ obserwowany tylko 
w 9% przypadków, a spadki meteorytowe praktycznie wyklu-
czone.

W powyższym zestawieniu nie ma meteoroidów żela-
znych, gdyż stanowią one niewielki odsetek wszystkich ob-
serwowanych zjawisk. Pod względem charakterystyki może-
my zaliczyć je do typu I bolidów.

Mówiąc o charakterystycznych wysokościach, warto pa-
miętać, że wysokość początkowa w ramach danego typu 
jest uzależniona od prędkości początkowej. Różnica pomię-
dzy meteoroidami najwolniejszymi a najszybszymi jest dość 
znaczna. Dolna granica wysokości początkowej dla bolidów 
typu I leży poniżej 80 km, górna dla bardzo szybkich boli-
dów typu III to przeciętnie 120—130 km, przy czym zdarza-
ją się też przypadki skrajne jak zaobserwowany nad Polską 
bolid Myszyniec, dla którego początek trajektorii zauważono 
na wysokości 168 km. Wysokości do 200 km były obserwo-
wane dla bolidów z roju Leonidów podczas ostatnich wiel-
kich wybuchów aktywności. Wysokości końcowe są raczej 
zależne od masy ciała wchodzącego do atmosfery. Dla boli-
dów typu III często są to wysokości rzędu 80—90 km. Przy 
dużych rozmiarach meteoroidu punkt końcowy jest obserwo-
wany niżej, przy czym rzadko jest to wysokość mniejsza niż 
60 km. Dla bolidów typu I  rozpiętość wysokości końcowych 
jest ogromna (mamy tu na myśli obserwowane wysoko-
ści końcowe, nie uwzględniając możliwego ciemnego lotu). 
Dość często (w skali PFN kilka razy w miesiącu) obserwuje 
się bolidy tego typu z wysokością końcową poniżej 50 km. 
Najmniejsza zarejestrowana przez PFN wysokość końcowa 
to 25,8 km. Aktualnie absolutnym rekordzistą pod względem 
wysokości końcowej jest bolid Czelabiński, który zakończył 
się na wysokości 13,8 km. Jest to przypadek nieporównywal-
ny z niczym, co było dotąd zaobserwowane. We wcześniej 
obserwowanych wielkich bolidach wysokość końcowa oscy-
lowała w okolicach 20 km.  

Przemysław Żołądek

Bolid z 5 listopada 2015 roku zarejestrowany o 17.11 przez Tomasza Krzyżanowskiego z PFN38 Podgórzyn. Bolid sporadyczny, pochodzenia 
planetoidalnego. Wysokość końcowa poniżej 40 km, brak spadku meteorytu
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ε-Perseidy wrześniowe — podsumowanie
Wrzesień jest miesiącem, podczas którego można 

zaobserwować wiele rojów meteorowych, któ-
rych aktywność utrzymuje się na niskim poziomie. 

Dostrzegalnych jest wtedy zaledwie kilka zjawisk w ciągu 
nocy. Wyjątkiem na tle całej reszty są tak zwane ε-Perseidy 
wrześniowe. Jest to jednak stosunkowo słabo zbadany rój, 
do niedawna nawet pomijany w kalendarzach meteorowych. 
W latach 2007–2013 obserwowano wyraźny wzrost jego ak-
tywności. W 2008 r. intensywność owego strumienia porów-
nywano z dobrze znanym wiosennym rojem Lirydów (ZHR = 
25), ponadto obserwatorzy z USA donosili o licznych zjawi-
skach bolidowych. W 2013 r. SPE po raz kolejny dały popis 
swoich możliwości, a obserwatorzy ocenili aktywność na po-
ziomie 50 zjawisk na godzinę.

Prognozy
Według danych International Meteor Organization (IMO) 

ε-Perseidy wrześniowe, aktywne między 5 a 21 wrze-
śnia, nie są tak spektakularne jak Perseidy obserwowane 
w sierpniu. W ziemską atmosferę wpadają z prędkością 
około 64 km/s, ze współczynnikiem masowy r = 3,0 (war-
tość mówiąca o tym, jak jasne zjawiska pojawiają się w da-
nym roju; współczynnik dla SPE oznacza, że dominują 
w nim raczej ciemniejsze zjawiska). Radiant znajduje się 
w gwiazdozbiorze Perseusza.

Maksimum było prognozowane na 9 września o godzinie 
4.00 UT i wtedy ZHR powinien wynieść 5 zjawisk na godzinę. 
Dla obserwatorów z Polski niestety nie był to najlepszy czas, 
gdyż przypadł już po wschodzie Słońca. Jedyną metodą śle-
dzenia momentu maksimum były obserwacje radiowe.

ε-Perseidy wrześniowe w danych PFN 
Na czas aktywności pogoda w Polsce była zadowalająca, 

a Księżyc nie utrudniał obserwacji, gdyż zaczął się pojawiać 
dopiero po maksimum. Kamery Polskiej Sieci Bolidowej (PFN) 
zarejestrowały w tym czasie tysiące meteorów, a wśród nich 
wyraźnie dało się wyróżnić Perseidy wrześniowe.

Fot. 1. Orbity meteorów należących do roju ε-Perseidów zarejestrowanych przez kamery PFN. Dane PFN

Fot 2. Radiant roju ε-Perseidów. www.imo.net

Fot 3. Trajektorie meteorów należących do roju ε-Perseidów naniesio-
nych na mapę Europy Centralnej. Dane PFN
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Fot. 4. Radiant roju ε-Perseidów, wyznaczony na podstawie danych PFN — kropki. Na rycinie zaznaczono radiant podany w literaturze w formie okręgu 

Fot. 5. Najjaśniejszy bolid roju e-Perseidów z 6 wrzesnia 2016 r. 
o godz. 22.39 UT 

Według danych uzyskanych z naszych kamer ε-Perseidy 
były aktywne od 3 do 22 września. W sumie w tym okresie 
kamery PFN złapały prawie 8 tysięcy meteorów, z czego 
po sparowaniu ze sobą tych samych zjawisk otrzymaliśmy 
ponad 1200 orbit, z czego:

— 661 orbity meteorów sporadycznych
— 116 — orbity Perseidów wrześniowych
— 468 — orbity innych 55 małych rojów aktywnych mię-

dzy 3 a 22 września.
Największa aktywność roju przypadła na noce 7/8 i 8/9 

września. Wtedy to z zebranych danych otrzymaliśmy kolej-
no 32 i 20 orbit. Najwięcej zjawisk przypada na 8 września 
między godziną 00.00 UT a 02.40 UT, czyli trochę ponad 
dobę przed prognozowanym maksimum. Kolejne noce były 
już mniej obfite w meteory z tego roju, ale nadal wyraźnie 
odznaczały się na tle innych zjawisk.

Meteory wpadały w ziemską atmosferę z prędkością 
około 65 km/s. Zaczynały świecić na wysokościach od 100 
do 130 km. Żaden materiał nie wszedł w atmosferę poniżej 
80 kilometrów. 

Fot. 6. SPE na tle innych orbit. Dane PFN

Najjaśniejsze zjawisko zostało zarejestrowane 6 września 
o godzinie 22.39 UT. Jego trajektoria znajduje się nad połu-
dniową Polską, a jasność wyniosła ok. –5mag.

Maciej Myszkiewicz
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W kraju

Klub Otrycki, to stowarzyszenie 
powołane w 1990 r. do opieki nad 
Chatą Socjologa w Bieszczadach. 
Świadomość, że jedną z unikato-
wych wartości tego regionu jest 
wyjątkowo ciemne niebo, w 2014 r. 
skłoniła Klub do budowy obok chaty 
obserwatorium astronomicznego1. 
Unikatowy sposób zdobycia fundu-
szy na budowę poprzez platformę 
crowdfundingową „Polak potrafi” 
zakończył się pełnym powodzeniem. 
Głównym celem społecznym projek-
tu jest przybliżanie nieba turystom 
oraz prowadzenie oryginalnych lek-
cji astronomii pod gołym niebem 
dla uczniów okolicznych (i nie tylko) 
szkół. Ponadto przewidziano tygo-
dniowy obóz z udziałem studentów 
astronomii z całej Polski. 

W tym właśnie obozie wziąłem 
udział. W Chacie Socjologa, leżącej 
w paśmie górskim Otryt, w dniach 17– 
–25 lutego spotkali się studenci astro-
nomii z uczelni w Warszawie, Poznaniu, 
Krakowie oraz Torunia. Nie był to obóz 
ściśle naukowy, miał raczej na celu inte-
grację studentów astronomii z różnych 
miast, jednakże miejsce zostało wybra-
ne m. in. z powodu zamontowania obok 
Chaty Socjologa trwałego teleskopu. 
Ogromny jak na warunki amatorskie 
teleskop Sky-Watcher (Synta) Dobson 
16” GoTo został umieszczony w pawi-
lonie, a raczej odsuwanej na szynach 
wiacie o prototypowym charakterze. 
Razem tworzą najprawdopodobniej 
najbardziej korzystny stosunek kosztów 
zakupu teleskopu do kosztów budowy 
pawilonu pod ten instrument. Znacz-
ne oddalenie od cywilizacji niwelowało 
efekt wszechobecnego zanieczyszcze-
nia nieba światłem sztucznym, pozwa-
lając na obserwowanie wspaniałego 
nocnego nieba.

Oddalenie od cywilizacji oznaczało 
jednak także znaczne kłopoty z dotar-
ciem na miejsce. Żeby dotrzeć do Chaty, 
należało dojechać najpierw do Ustrzyk 
Dolnych, potem do Lutowisk, skąd do 
Chaty wiodło już tylko trzykilometrowe 
podejście stromo pod górę.

Na miejscu czekały na uczestników 
niemal spartańskie warunki — brak prą-
du oraz bieżącej wody, dom ogrzewany 
kominkiem, przygotowywanie posiłków 
na ogniu. Nie złamało to jednak ducha 
 1  Projekt był opisywany w „Uranii” nr 3/2015, 
a pełna kronika oficjalnie otwartej 30 maja in-
westycji znajduje się na stronie http://www.otryt.
bieszczady.pl/pl/

Obserwatorium na szynach

Twarde życie na Otrycie

uczestników, a wręcz przeciwnie — za-
hartowało ich do dalszych przygód.

Niestety pogoda nie sprzyjała i poza 
kilkoma pozbawionymi chmur godzi-
nami pierwszej nocy obserwacje były 
niemożliwe. Młodym adeptom astro-
nomii nie brakowało jednak rozrywek. 
Chata ma na wyposażeniu kilka gitar 
oraz sporą kolekcję gier planszowych. 
Także jej położenie sprzyja górskim 
wycieczkom — bliższym lub dalszym. 
Chata była także regularnie odwiedza-
na nie tylko przez innych gości, ale tak-
że przez stałych bywalców, a ci mieli 

Otryckie obserwatorium w dzień… i podczas obserwacji w nocy

Księżyc — jedno z niewielu zdjęć astronomicznych, jakie udało się nam zrobić podczas obozu

zawsze na podorędziu ciekawe historie 
do opowiedzenia. Mimo towarzyskiego 
charakteru obozu, studenci wymieniali 
się także doświadczeniami ze swo-
ich uczelni oraz prowadzili zawzięte 
dyskusje na tematy naukowe. Uczest-
nicy z pewnością nie mogli narzekać 
na nudę.

Wszyscy uczestnicy bardzo pozy-
tywnie wspominają czas spędzony 
w Chacie Socjologa i z pewnością jesz-
cze nie raz do niej powrócą.

Krzysztof Szyszka
UMK Toruń
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PTMA

Od dłuższego czasu członkowie toruńskiego Od-
działu PTMA planowali wyjazd do Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika w Grudziądzu. Wybraliśmy się tam 
niewielką grupą w sobotni wieczór 5 listopada br. 
Większość członków toruńskiego Oddziału PTMA 
nie była dotąd w tej placówce, a dla niektórych, 
jak np. dla kolegi z Tczewa, był to całkiem daleki 
wyjazd. 

Gospodarzem spotkania, który przyjął nas bardzo 
gościnnie, był Sebastian Soberski — kierownik tej pla-
cówki i jednocześnie Prezes oddziału PTMA w Gru-
dziądzu. Sebastian rozpoczął spotkanie od omówienia 
niedawno zainstalowanej stacji bolidowej pracującej 
w ogólnopolskim systemie zbierania danych (Polish 
Fireball Network). Stacja działa zaledwie od sierpnia, 
a już udało się zarejestrować kilkadziesiąt spektaku-
larnych zjawisk. Na ekranie komputera mogliśmy 
zobaczyć wyraźne zdjęcia bolidów. Podczas rozmów 
towarzyszyła nam niewielka rzeźba przedstawiająca 
Mikołaja Kopernika, która tradycyjnie stoi na stole 
w czasie zebrań PTMA w Grudziądzu. Jest to minia-
tura pomnika Mikołaja Kopernika, który od 1972 r. 
dumnie stoi na grudziądzkim Placu Miłośników 
Astronomii. Dyskutowaliśmy także na temat technik 
budowy i lotów balonów stratosferycznych. Balon 
taki wraz z sondą został wysłany 15 czerwca 2016 r. 
ze szkolnego boiska niedaleko Planetarium. 

Następnie przeszliśmy pod kopułę obserwatorium. 
Niestety zachmurzone niebo nie pozwoliło tego dnia 
na obserwacje. Porozmawialiśmy jedynie o niedawno 
zainstalowanym teleskopie — astrografie 10” GSO 
w systemie Ritchey-Chretiena oraz 100-mm refrak-
torze słonecznym LUNT, które zostały zawieszone 
na nowoczesnym montażu SW EQ8. 

Końcową atrakcją było grudziądzkie planetarium 
— po zupełnie nowym teleskopie mogliśmy podzi-
wiać jeden z najstarszych projektorów w Polsce, w za-
sadzie zabytek, działający tu nieprzerwanie od 1972 r. 
Obecna z nami dr Cecylia Iwaniszewska, astronom 
— członek toruńskiego Oddziału PTMA wspomi-
nała otwarcie tego planetarium; otwarcie, któremu 
wówczas towarzyszył lekki żal, że nie mamy takie-
go w Toruniu. Kameralne planetarium grudziądzkie 
ze staromodnymi fotelami i analogowym projektorem 
gwiazdowym ma swój niepowtarzalny klimat. Pełni 
niezwykle pożyteczną rolę dydaktyczną. 

Poświęciliśmy sobotnie popołudnie, ale było war-
to! Robimy już plany, kiedy znowu odwiedzimy Pla-
netarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Miko-
łaja Kopernika w Grudziądzu. A może coraz więcej 
oddziałów PTMA powinno odwiedzać się nawzajem?

Zofia Huppenthal

Wzajemne odwiedziny 
PTMA Toruń w siedzibie oddziału grudziądzkiego

Prezentacja nowych teleskopów pod kopułą grudziądzkiego obserwatorium. 
Teleskopy zakupiono w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2015

Zebranie toruńskiego oddziału PTMA w czytelni grudziądzkiego planetarium

Zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania pod kopułą planetarium. Na pierwszym 
planie widoczny projektor gwiazdowy produkcji Carl Zeiss – ZKP/2P
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Niebo nad Polską 
      Kalendarz astronomiczny

Niebo w styczniu i lutym 2017
Po minionym, przestępnym roku 2016, przed nami kolejno trzy zwykłe lata, 

z krótszym 28-dniowym lutym. Mamy więc łącznie tylko 59 dni i nocy tegorocz-
nego stycznia i lutego. Jednak nawet w tym krótszym okresie mamy nie mniej 
okazji obserwacji nocnego nieba niż w innych omawianych tu dwumiesięcznych 
okresach. Wprawdzie za nami już najdłuższe noce zimowego przesilenia, jednak 
również te styczniowe i lutowe są dostatecznie długie, by móc obserwować gwiaz-
dozbiory wszystkich czterech pór roku, a bardziej przejrzyste w mroźne noce po-
wietrze zapewnia ostrzejszy niż w innych porach roku obraz nieba.

Wraz z upływem kolejnych zimowych dni i tygodni maleje nie tylko różnica 
między długością dnia i nocy, ale również rozbieżności w czasie ich trwania 
pomiędzy południowymi a północnymi rejonami Polski. Z początkiem stycznia 
w Ustrzykach Górnych dzień trwa jeszcze niemal godzinę dłużej niż w Jastrzębiej 
Górze, podczas gdy do końca lutego różnica ta stopnieje już do zaledwie kwa-
dransa. 

Z początkiem stycznia wciąż jeszcze krótko po zmierzchu możemy podziwiać 
na zachodzie, niemal w komplecie, gwiazdozbiory letnie, z Herkulesem i okaza-
łym Trójkątem Letnim, który zaczyna zanurzać się pod horyzont dopiero 3 go-
dziny po zmierzchu. W tym samym czasie nisko nad południowym horyzontem 
błyszczy już najjaśniejsza gwiazda jesiennych konstelacji — Fomalhaut (paszcza 
ryby) z gwiazdozbioru Ryby Południowej oraz dwukrotnie ciemniejsza Difda (De-
neb Kaitos), wskazująca ogon morskiego potwora Ketosa, którego wyobraża 
gwiazdozbiór Wieloryba. Znacznie wyżej, 60° nad horyzontem góruje Jesienny 
Kwadrat, którego trzy wierzchołki wytyczają 2,5–2,8 mag gwiazdy Pegaza. Lewy 
górny (północno-wschodni) wierzchołek stanowi, jasnością dorównująca Difdzie, 
najjaśniejsza gwiazda Andromedy — Sirrah, której nazwa oznacza… pępek ko-
nia, ponieważ dawniej zaliczano ją również do konstelacji Pegaza, mitologicz-
nego uskrzydlonego konia. Spod wschodniego horyzontu dopiero wynurza się 
Orion — centralny gwiazdozbiór nieba zimowego, a w całej okazałości błyszczą 
już Woźnica, Byk i Bliźnięta. Gdy około północy pod zachodnim horyzontem 
znikają już konstelacje jesienne, nad południowym w pełnej krasie prezentuje 
się gwiezdny symbol zimy w postaci Zimowego Sześciokąta wytyczonego przez Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

Widok południowej strony 
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)

1 stycznia ok. godz. 1.00
16 stycznia ok. godz. 0.00

1 lutego ok. godz. 23.00
15 lutego ok. godz. 22.00

1 marca ok. godz. 21.00
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najjaśniejsze gwiazdy wymienionych gwiazdozbiorów, do których 
jako ostatnie dołączyły Mały Pies oraz Wielki Pies z Syriuszem 
— najjaśniejszą gwiazdą całego nocnego nieba, zaś na 25° 
na wschodzie wznosi się już w komplecie Lew, pierwsza konste-
lacja nieba wiosennego. Przed świtem, po 15,5 godzinach nocy, 
około 60° nad horyzontem góruje Gwiazda Wiosenna, jak nazy-
wany bywa Arktur z gwiazdozbioru Wolarza, najwyższa gwiazda 
ogromnego Trójkąta Wiosennego, rozciągającego się ponad po-
łudniowo-zachodnim horyzontem, zaś na wschodzie — podobnie 
jak po zmierzchu na zachodzie — znów w całej okazałości błysz-
czy Trójkąt Letni i inne letnie konstelacje.

Podczas średnio o 3 godziny krótszych już nocy końca lu-
tego, defilada gwiazd rozpoczyna się błyszczącym już krótko 
po zmierzchu na zachodzie Jesiennym Kwadratem, górującym 
na południu Zimowym Sześciokątem i wynurzającym się spod 
wschodniego horyzontu pierwszym wiosennym gwiazdozbiorem 
Lwa. Godzinę po północy to Trójkąt Wiosenny błyszczy najwy-
żej, a zimowe gwiazdozbiory w połowie są już pod horyzontem. 
Krótko przed świtem niebo podzielone jest głównie pomiędzy 
wiosenne i letnie konstelacje, blisko południowego horyzontu 
wyróżnia się czerwony Antares ze Skorpiona, a nad północno-
-wschodnim błyszczą znów pierwsze gwiazdozbiory jesienne, 
z Pegazem i Andromedą. A więc nadal jeszcze nocy wystarcza 
na przemarsz konstelacji wszystkich pór roku.

Może warto przypomnieć, że całe niebo, pod względem wi-
doczności, zwykło się dzielić na 6 części. Dwie z nich to obsza-
ry okołobiegunowe — północny, obejmujący gwiazdy na danej 
szerokości geograficznej nigdy nie zachodzące oraz południowy, 
którego gwiazdy nigdy nie wychylają się spod horyzontu. Pozo-
stały obszar nieba dzieli się na cztery strefy obejmujące średnio 
6h rektascensji, w zależności od pory roku, w której są widoczne 
przez najdłuższą część nocy — nazywamy je więc niebem wiosen-
nym, letnim, jesiennym i zimowym. 

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
stycznia i lutego 2017

styczeń
1 7.52 bardzo bliska koniunkcja Marsa 1,1’S z Neptunem
2 8.58 koniunkcja Księżyca 1,9°N z Wenus
2 19.14 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 334°16’
3 4.55 bliska koniunkcja Księżyca 23’S z Neptunem 
3 7.35 bliska koniunkcja Księżyca 14’S z Marsem
3 — maksimum aktywności roju meteorów Kwadrantydy
4 15.17 Ziemia w peryhelium, 147,101 mln km od Słońca
5 20.47 pierwsza kwadra Księżyca
6 5.14 koniunkcja Księżyca 3,1°S z Uranem
8 10.20 Merkury powraca do ruchu prostego w długości eklipt.

10 7.01 perygeum Księżyca, 363 244,5 km od Ziemi
11 10.30 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°56’
12 12.34 pełnia Księżyca
12 14.18 maksymalna elongacja Wenus, 47,1°E od Słońca
12 22.53 bliska koniunkcja Wenus 22’N z Neptunem
15 11.46 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 153°37’
18 7.57 opozycja planetoidy (4) Vesta, 1,52 au od Ziemi
19 23.13 ostatnia kwadra Księżyca
19 8.26 koniunkcja Księżyca 2,6°N z Jowiszem
19 22.24 Słońce wstępuje w znak Wodnika; λ = 300°
19 19.49 Słońce wkracza do gwiazdozb. Koziorożca; λ = 299,7°
19 10.43 maks. elongacja Merkurego, 24,1°W od Słońca
22 1.14 apogeum Księżyca, 404 921,1 km od Ziemi
24 11.37 koniunkcja Księżyca 3,6°N z Saturnem 
25 13.02 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°54’
26 0.57 koniunkcja Księżyca 3,7°N z Merkurym
28 1.07 nów Księżyca
29 23.21 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 333°11’
30 12.16 bliska koniunkcja Księżyca 11’S z Neptunem
31 18.35 koniunkcja Księżyca 3,9°S z Wenus 

luty
1 3.51 koniunkcja Księżyca 5,8°S z Marsem
2 11.29 koniunkcja Księżyca 2,9°S z Uranem
2 20.20 zakrycie 4,5m n Piscis przez Księżyc, do 21.23
4 5.19 pierwsza kwadra Księżyca
4 19.35 zakrycie 4,1m 5 Tauri przez Księżyc, do 20.30
5 18.00 zakrycie 4,5m 71 (Hiady) przez Księżyc, do 18.59
5 19.14 zakrycie 3,8m J1 Tauri (Hiady) przez Księżyc, do 20.27
5 19.14 zakrycie 3,4m J2 Tauri (Hiady) przez Księżyc, do 20.28
6 15.02 perygeum Księżyca, 368 822,0 km od Ziemi
6 7.20 Jowisz rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
7 19.39 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°52’

11 1.33 pełnia Księżyca
11 20.49 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 153°06’
11 1.44 maks. półcieniowego zaćmienia Księżyca; widoczne
15 17.53 koniunkcja Księżyca 5,8°N z Jowiszem
16 6.05 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Wodnika; λ = 327,5°
18 20.33 ostatnia kwadra Księżyca
18 22.12 apogeum Księżyca, 404 382,7 km od Ziemi
18 12.31 Słońce wstępuje w znak Ryb; λ = 330°
20 12.20 opozycja planetoidy (15) Eunomia, 1,85 au od Ziemi
20 21.42 opozycja planetoidy (14) Irene, 1,24 au od Ziemi
21 0.36 koniunkcja Księżyca 2,9°N z Saturnem
21 21.53 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°51’
22 3.59 opozycja planetoidy (9) Metis, 1,31 au od Ziemi
26 15.58 nów Księżyca
26 1.35 koniunkcja Księżyca 5,8°N z Merkurym
26 7.28 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 333°10’
26 15.53 maks. obrączkowego zaćmienia Słońca; niewidoczne
27 1.19 bliska koniunkcja Marsa 34’S z Uranem
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Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach 
naszego Kalendarza pozwalają zorientować się w wyglądzie połu-
dniowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie stycz-
niowych i lutowych nocy, wyznaczyć godziny wschodów Słońca, 
Księżyca i planet, prześledzić zmiany obserwowanych jasności 
i rozmiarów kątowych planet, a także szczególnie szybko zmie-
niające się kształty oświetlonej części tarczy Merkurego i Wenus. 
Na pierwszej mapce zaznaczono również położenia kilku cieka-
wych obiektów, opisanych na ostatniej stronie Kalendarza. Pa-
noramiczna mapa na trzeciej i czwartej stronie pokazuje m. in. 
zmieniające się w tym czasie położenia planet na tle gwiazd.  

Słońce 
W okresie jednego roku kalendarzowego Słońce zatacza 

na tle gwiazd średnio kąt 360° (rok gwiazdowy). W rzeczywisto-
ści jednak w ciągu 365 dni zwykłego roku, pokonuje ono tylko 
359,74°, a w roku przestępnym 360,76°, czym z grubsza nadra-
bia „zaległości” trzech lat zwykłych. 

W styczniu i lutym zwykłego roku 2017, Słońce wędruje od cen-
tralnych rejonów gwiazdozbioru Strzelca, by poprzez cały gwiazdo-
zbiór Koziorożca dotrzeć do połowy odcinka ekliptyki w Wodniku, 
w ciągu 59 dni pokonując łącznie drogę 59,8°, co daje średnią 
prędkość równą tej z listopada i grudnia. Ma to związek z osiągnię-
ciem przez Ziemię 4 stycznia peryhelium i tym samym największej 
prędkości na okołosłonecznej orbicie, a to w rezultacie przekła-
da się na najszybszy pozorny ruch Słońca na tle gwiazd: 1,019° 
na dobę. Podczas tegorocznego peryhelium odległość Ziemia– 
–Słońce osiąga minimalną wartość 147,101 mln km.

Poruszając się w omawianym okresie na tle trzech zodia-
kalnych gwiazdozbiorów (od Strzelca do Wodnika), Słońce bie-
gnie również przez trzy znaki zodiaku, rozpoczynając wędrówkę 
od 10,5° znaku Koziorożca, dalej pokonując cały znak Wodnika, 
a kończąc na 10,3° znaku Ryb. Przez cały ten czas stopniowo 
wzrasta deklinacja Słońca, które po największym oddaleniu się 
na południe od równika niebieskiego podczas zimowego prze-
silenia, teraz powraca, by już niedługo, 20 marca, zrównać się 
z nim, podczas wiosennej równonocy.

Księżyc 
W ciągu jednego roku kalendarzowego Księżyc dokonuje 

średnio 13,37 obiegów wokół Ziemi (i tyle samo obrotów), po-
konując łącznie drogę równą 4812,56°. Tegoroczną wędrówkę 
na tle gwiazd nasz naturalny satelita rozpoczyna blisko centrum 

gwiazdozbioru Koziorożca (10,7° znaku Wodnika), jako wąski, 
oświetlony w 7% sierp, niespełna 3 doby po nowiu. Po prawie 2,2 
obiegach całego nieba, z końcem lutego, w niemal identycznym 
kształcie, dotrze do północno-zachodniego zakątka Wieloryba, 
2° poniżej granicy z Rybami (9,8° znaku Barana). To w sumie 
779,1° styczniowo-lutowej wędrówki Księżyca na tle gwiazd, 
podczas której dwukrotnie spotyka się z każdą z planet, tym ra-
zem wyróżniając trzecią koniunkcją Neptuna.

Na uwagę zasługuje bliska styczniowa koniunkcja Księżyca 
z Marsem oraz coraz bliższe z miesiąca na miesiąc zbliżenia 
z Neptunem. Możliwość ich obserwacji jest jednak uzależniona 
nie tylko od pogody, ale też pory dnia lub nocy. I tak, 3 stycznia 
pod koniec nocy, krótko po sobie nastąpią największe zbliżenie na 
naszym niebie — najpierw Księżyca z Neptunem (zaledwie 0,1° 
od krawędzi księżycowej tarczy), a dwie godziny później z Marsem 
(0,55° od środka tarczy). Niestety obiekty te możemy zobaczyć 
dopiero po zmierzchu (Neptuna przez przynajmniej dobrą lor-
netkę). Również pozostałych dwóch koniunkcji z Neptunem nie 
zobaczymy w Polsce podczas największych zbliżeń. 30 stycznia, 
w samym środku dnia krawędź oświetlonej w 6,7% tarczy Księży-
ca minie Neptuna w odległości 0,4°, ale po zmierzchu będą już 
ponad 2° od siebie. Trzecia w omawianym okresie koniunkcja 
Księżyca z Neptunem będzie miała miejsce 26 lutego wieczorem, 
6 godzin przed nowiem, a więc w bezpośredniej bliskości Słońca, 
co wyklucza możliwość jej obserwacji amatorskimi metodami.  

Na pierwsze 7 godzin nocy z 6 na 7 lutego, zapowiada się 
malownicze przejście oświetlonego w 70% Księżyca przez gro-
madę gwiazd Hiady w Byku, wraz ze zbliżeniem krawędzią tarczy 
na 0,2° do jasnego Aldebarana.

Nocą z 10 na 11 lutego, w godzinach 23.34–3.53, będzie u nas 
widoczne, mało spektakularne, półcieniowe zaćmienie Księżyca. 
W maksymalnej fazie (o godz. 1.44), zaledwie ułamka procenta 
tarczy, przy jej południowej krawędzi, nie obejmie półcień Ziemi.

Planety i planetoidy
Na wczesnowieczornym styczniowym i lutowym niebie nadal 

dominują Wenus i Mars. W związku z przypadającą 12 stycznia 
wschodnią elongacją Wenus, w miesiącu tym czas widoczności 
Wenus nadal wydłuża się, z 3,5 do prawie 4 godzin po zmierzchu 
pod koniec stycznia, by do końca lutego ulec ponownie skróceniu 
do 3 h. W tym czasie Wenus pokona dystans ponad 45°, od gra-
nicy gwiazdozbiorów Koziorożca i Wodnika aż do centrum Ryb, 
gdzie w marca i kwietniu zatoczy zamaszystą planetarną pętlę.
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Mars utrzymuje niemal niezmienną godzinę swych zachodów, 
jednak z powodu coraz późniejszych zachodów Słońca systema-
tycznie zmniejsza w omawianym okresie czas swej widoczności, 
z 4,5 do 3,5 godziny, stopniowo również, z 0,9 do 1,3 mag, a więc 
o około 30%, spada obserwowana jasność Czerwonej Planety.  
Przez 2 miesiące Mars pokona podobny jak Wenus dystans 44°, 
w granicach Wodnika i Ryb.

Na wieczornym niebie goszczą również dwie najdalsze plane-
ty olbrzymy, z tym że w miarę dobre warunki obserwacji Neptuna 
potrwają tylko do końca stycznia, zaś Urana będzie można ob-
serwować przez kilka godzin po zmierzchu w całym omawianym 
okresie. Wieczorem 27 lutego, przez 2–3 godziny mamy szansę 
obserwować bliską koniunkcję Marsa z Uranem, zaledwie 0,6° 
od siebie.

W drugiej połowie nocy króluje na niebie Jowisz, wschodzący 
około północy i jeszcze przed świtem górujący 30° nad horyzon-
tem, w towarzystwie odległej ok. 4° Spiki, najjaśniejszej gwiaz-
dy wiosennej konstelacji Panny. Przed opozycją w początkach 
kwietnia, w przeciwieństwie do Marsa, jasność Jowisza wzrasta 
o 30%, od –1,9 do –2,3 mag. 

Tydzień po Wenus, elongację zachodnią osiąga Merkury, dzię-
ki czemu w połowie stycznia będziemy mieli pierwszą w tym roku 
szansę jego obserwacji, na porannym niebie, do około 1 h przed 
świtem cywilnym, przy niezłej jasności 0 mag.

Średnio co 3 lata i 7,5 miesiąca mamy okazję podziwiać 
w pełnej krasie planetoidę (4) Vesta. Podczas tegorocznej jej 
opozycji, 18 stycznia, jasnością 6,2 mag niemal dorówna Urano-
wi i nawet dobrą lornetką będzie ją można dostrzec, 6° na po-
łudniowy wschód od Polluksa, najjaśniejszej gwiazdy Bliźniąt. 
Mało efektownie wypadają maksima trzech pozostałych w miarę 
jasnych planetoid: (9) Metis, (14) Irene i (15) Eunomii, których 
opozycje zbiegły się w czasie pomiędzy 20 a 22 lutego.

Roje meteorów
W pierwszej dekadzie stycznia aktywne są meteory z roju 

Kwadrantydów. Ich pochodzenie nie jest w pełni jasne, ale boga-
te skupisko materii meteorytowej tego roju, podczas maksimum, 
nocą z 3 na 4 stycznia, zapewnia stale wysoką liczbę, około 120 
przelotów meteoru w ciągu godziny. W tym roku w obserwacjach 
nie powinien przeszkadzać Księżyc, zachodzący przed 22.00, Na-
zwa tego roju nie kojarzy się z żadnym ze znanych współczesnych 
gwiazdozbiorów. Jego radiant usytuowany jest w północnej czę-
ści konstelacji Wolarza, gdzie do 1928 r. wyróżniano nieistnie-

jący dziś gwiazdozbiór Kwadrantu (Quadrans Muralis), upamięt-
niający wspaniały kwadrant ścienny XVI-wiecznego duńskiego 
astronoma Tychona Brahego.

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 zawiera mo-
menty głównych (głębszych) minimów jasności: 

styczeń luty
  8,       4.48                3,        0.09 
11,       1.37                5,      20.58
13,     22.26                8,      17.47
16,     19.15              20,        5.03
28,       6.31              23,        1.52
31,       3.20              25,      22.42

             28,      19.31
Cefeida klasyczna (δ Cephei), gwiazda pulsująca o okresie 

zmian jasności 5,3663 doby, w zakresie od 3,5m do 4,4m. Tabel-
ka podaje momenty maksimów jasności:

styczeń luty
  1,     21.57                3,         2.44 
  7,       6.45              13,       20.20
18,       0.21              19,         5.03
28,     17.57

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian 
powyżej 100 dni. W tabelce zestawiono, przypadające w tych 
miesiącach, maksima blasku kilku jaśniejszych miryd, pośród 
których na szczególną uwagę zasługuje Mira (ο Ceti), stanowią-
ca prototyp tej grupy gwiazd zmiennych.

styczeń luty
  5,  U Ari  8,1m   1,  RS Vir  8,1m 18,  R Gem  7,1m

17,  W And 7,4m 27,  o Cet 3,4m

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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nie najmniejszej liczebności, gromada ta kwalifikuje się do typu 
III2m. 

Zarówno M 41, jak i M 47, z początkiem stycznia widocz-
ne są w Polsce do 8 godzin, górując w środku nocy około 20° 
nad horyzontem. Ostatnia z proponowanych do obserwacji 
gromad, z początkiem roku widoczna przez całą noc, w końcu 
lutego jeszcze około 9 godzin, to odkryta w 1745 r. przez szwaj-
carskiego astronoma Philippe’a de Chéseaux, ciemniejsza, ale 
znacznie liczniejsza od poprzednich, gromada otwarta M 35. 
Znajdziemy ją 2,3° na północny zachód od jasnej gwiazdy 
Preapes (eta Gem) w stopach Bliźniąt, niespełna 2° od grani-
cy z Bykiem. Odległy o 2770 lat świetlnych, obiekt o średnicy 
24 lat św., na naszym niebie nieco mniejszy od Księżyca (28’), 
zawiera około pół tysiąca mocno zróżnicowanych gwiazd. Przy 
podobnej jak w M 47 kondensacji, lecz zdecydowanie większej 
liczbie gwiazd, gromadę M 35 kwalifikuje się jako typ III3r.

Jan Desselberger

      Kalendarz astronomiczny

Kilka miesięcy temu przedstawiliśmy przykłady ciekaw-
szych kulistych gromad gwiazd, widocznych na naszym 
wiosennym i letnim niebie. W obiektach takich, liczą-
cych sobie od 6,4 do 12,5 miliarda lat, w kulistej prze-

strzeni o średnicy od 20 do ponad 200 lat świetlnych, są zwykle 
setki tysięcy ciasno skupionych gwiazd, krążących wokół środ-
ka masy całej gromady. 

Zgoła inne warunki panują w nieobfitujących w gwiazdy, 
gromadach otwartych, o rozmiarach nie większych niż 20 lat 
świetlnych, zawierających od kilku do najwyżej kilku tysięcy 
gwiazd, o znacznie słabszych wzajemnych oddziaływaniach gra-
witacyjnych. Wiek tych zdecydowanie młodszych obiektów nie 
przekracza kilkuset milionów lat, często „skąpane” są jeszcze 
w gazowym obłoku, z którego powstały gwiazdy gromady. 

Gromady otwarte zazwyczaj klasyfikuje się w zależności 
od liczby gwiazd, stopnia ich koncentracji oraz zróżnicowa-
nia ich jasności, określając to symbolem zawierającym cyfrę 
rzymską, cyfrę arabską oraz literę. Najgęściej skondensowane 
określa cyfra I, najluźniejsze cyfra IV, małe zróżnicowanie pod 
względem jasności określa liczba 1, największe liczba 3, zaś 
liczebność gromady, od niewielkiej do największej określają 
litery: p, m lub r.

Na zimowym niebie przyj-
rzymy się bliżej trzem obiek-
tom słynnego XVIII-wiecznego 
„Katalogu mgławic i gromad 
gwiazd” Charlesa Messie-
ra, otwartym gromadom 
gwiazd, teoretycznie dostrze-
galnych nawet gołym okiem, 
do obserwacji których lepiej 
jednak użyć lornetki, choć 
oczywiście więcej szczegółów 
ukaże nam — niekoniecznie 
duży — amatorski teleskop. 
Zaczniemy od dwóch usytu-
owanych na południowej pół-
kuli nieba, wznoszących się 
niezbyt wysoko ponad nasz 
horyzont, więc również przez 
niewiele godzin nocy dostęp-
nych do obserwacji. 

Niemal w centrum Wielkiego Psa, 4,0° na południe od Sy-
riusza, gromadę o sumarycznej jasności 4,5 mag, jako pierw-
szy dostrzegł w połowie XVII wieku włoski astronom Giovanni 
Hodierna. Niewiele ponad sto lat później obiekt ten znalazł się 
w katalogu Messiera pod symbolem M 41. Obiekt o średnicy 
25 tysięcy lat świetlnych, kątowymi rozmiarami na naszym 
niebie (38’) o 1/5 przewyższa średnią wielkość tarczy nasze-
go Księżyca. Oddalona od nas 2,3 tys. lat świetlnych, gromada 
ta powstała przed około 200 mln lat. Jej symbol: I3r oznacza 
dużą kondensację i znaczne zróżnicowanie jasności dużej liczby 
gwiazd gromady. Zawiera ona około 100 gwiazd, z najjaśniej-
szą 6,9 mag, widoczną blisko centrum gromady. 

Zaledwie 13,5° na północny wschód od M 41, w północnej 
części gwiazdozbioru Rufy, odnajdziemy, odkrytą również przez 
Giovanni’ego Hodiernę, nieznacznie jaśniejszą (4,4 mag) gro-
madę otwartą, M 47. Odległa około 1,65 lat świetlnych groma-
da o średnicy 12 lat św., na naszym niebie ma rozmiary równe 
tarczy Księżyca. Zawiera tylko 50 gwiazd, z których najjaśniej-
sza ma jasnosć 5,7 mag. Jako znacznie mniej skondensowaną, 
o mniejszym zróżnicowaniu gwiazd i również niewielkiej, choć 

W gromadach bywa też luźniej

M47. Źródło: 2MASS Atlas Image Gallery

M41. Źródło: 2MASS Atlas Image Gallery

M 35. Źródło: Oliver Stein, 
http://www.estelar.de/deepsky/kb_300_800mm/m35.htm



65Urania6/2016

Astronomia i muzyka

Kosmos między dźwiękami
Gdybym był pianistą i gdybym nagry-
wał płyty, zapewne jedną z pierwszych 
w mojej dyskografii byłaby dokładnie 
taka jak ta. Może tylko wybór utworów 
byłby ciut inny…

Płyta „Space in Between” ukazała 
się w limitowanej edycji w maju tego 
roku nakładem oficyny Leszka Możdże-
ra — BITTT Records. Jej autorką jest 
Katarzyna Borek, pochodząca z Pucka 
pianistka, absolwentka Akademii Mu-
zycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy.

„Space In Between” zawiera nagra-
nia ulubionych kompozytorów pianistki, 
która oryginalnie je interpretuje. Wybór 
objął kompozycje Arvo Pärta, Johna 
Cage'a, Ludovico Einaudiego, Craiga 
Armstronga, Johna Adamsa, Takashi 
Yoshimatsu, Joaquína Rodrigo i Manu-
ela de Falla. 

Przez muzykę odkrywam Kosmos, 
a Kosmos odkrywa przede mną muzy-
kę. Album „Space in Between” to mój 
osobisty koncept, na którym dobrałam 
swoje ulubione utwory światowych 
kompozytorów, prezentując je w man-

trycznym i minimalistycznym stylu. Łą-
czy je ambientowy, przestrzenny cha-
rakter. Zbudowałam także kilka swoich 
autorskich, neoklasycznie brzmiących 
aranżacji na dwa instrumenty – Rhodes 
i fortepian. Płytę zamyka ambientowa, 
syntezatorowa impresja na temat hipo-
tetycznej Planety X — pisze artystka.

Mnie szczególnie ujęło wypełnie-
nie przestrzeni pomiędzy utworami 
dźwiękami Kosmosu zarejestrowanymi 
przez sondy Voyager i udostępniony-
mi na stronach NASA. Dawno temu, 
w 2003 r. („Urania – PA nr 2/2003) pisa-
łem tu o całym pięcioczęściowym cyklu 
Symphonies of the Planets i kto zapo-
znał się z zawartymi tam dźwiękami, 
ten dobrze wie, o jaką muzykę Kosmo-
su chodzi. Ambient w czystej postaci! 
Dzięki minimalistycznemu stylowi gry 
artystki i wykorzystanym brzmieniom 
instrumentów wszystko tworzy spójną 
całość przenoszącą słuchacza w odle-
głe przestrzenie.

Mój ulubiony utwór z płyty to naj-
bardziej rozpoznawalna kompozycja 
Joaquína Rodrigo adagio ze słynnego 

Trwa konkurs na ciekawe lub zabawne zdjęcia 
z „Uranią” lub gadżetami naszego czasopisma. 
Nadsyłajcie je na adres portal@urania.edu.pl  
z tytułem „Fotki z Uranią” lub zamieszczajcie 
na Facebooku albo Instagramie, oznaczając 
hashtagami #fotkizurania i #urania 
(dodatkowo może być też #podrozujzurania). 
Jeśli Wasze zdjęcie zostanie wybrane 
do drukowanego numeru „Uranii” — możecie 
liczyć na nagrodę niespodziankę. 

Konkurs trwa bezterminowo (do odwołania). 

Szczegóły na stronie  
www.urania.edu.pl/konkursy 
/fotki-z-urania

Concierto de Aranjuez. Co ciekawe, 
tego utworu użył również Isao Tomita 
w swym konceptalbumie Kosmos. Czy 
to tajemniczość emanująca z niego tak 
nieodparcie kojarzy się z wciąż pełny-
mi tajemnic przestrzeniami? Wrażenie 
potęguje preparowane brzmienie forte-
pianu. Na płycie Borek utwór ten nosi 
tytuł Rings of Saturn for Jaquin Rodrigo 
i w podobnej (kosmicznej) konwencji 
zatytułowane są pozostałe utwory.

W tej płycie zachwyciła mnie też 
sama okładka autorstwa Tomka Smery. 
Jak znam siebie, już dla niej sięgnąłbym 
po tę pozycję. Polecam, szczególnie 
wtedy, gdy na niebie nie widać gwiazd. 

Jacek Drążkowski

Klasa 6b ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Brzeszczach czyta „Uranię” Kopernikowi, który jest zdumiony, 
że tak wielkie postępy poczyniono w astronomii!

Fotografię wykonała Grażyna Lachendro przed pomnikiem 
Kopernika w Chorzowie

Konkurs na fotki z Uranią

65Urania4/2016

Kopernik 
zdumiony



66 Urania 6/2016

Szkoła astropejzażu (12)

Cień Ziemi
O cieniu Ziemi mówi się zazwyczaj 

przy okazji zjawiska zaćmienia Księ-
życa. To właśnie wtedy nasza planeta 
rzuca swój cień na naszego naturalnego 
satelitę. To niesamowite zjawisko zda-
rza się jednak dość rzadko. Mało kto 
jednak zdaje sobie sprawę, że sam cień 
Ziemi możemy podziwiać dużo częściej, 
w sprzyjających warunkach pogodo-
wych praktycznie codziennie! I nie mam 
tu na myśli widoku z okna Międzyna-
rodowej Stacji Kosmicznej. To zjawi-
sko może podziwiać dosłownie każdy 
w miejscu, gdzie mieszka. Jak? Wy-
starczy być świadomym obserwatorem 
świata, który nas otacza. Pamiętajmy, 
że z technicznego punktu widzenia każ-
da noc to nic innego jak tylko przebywa-
nie w cieniu Ziemi. I to właśnie na po-
graniczu nocy i dnia możemy zaobser-
wować, jak nasz glob zasłania znaczny 
obszar naszej atmosfery swoim cieniem.

Kiedy i gdzie patrzeć
Cień Ziemi widoczny jest tuż po za-

chodzie Słońca lub tuż przed samym 
jego wschodem. Wtedy to zazwyczaj 
podziwiamy spektakularne zjawisko, 
jakim jest sam zachód i wschód Słońca. 
Mało kto zada sobie trud, aby spojrzeć 
w dokładnie przeciwnym kierunku. A to 
właśnie tam, przy dobrych warunkach 
atmosferycznych, możemy zobaczyć 

Cień Ziemi  
— jak obserwować  
i fotografować to zjawisko?

cień Ziemi. Zauważenie i skojarzenie 
tego, co widzimy, utrudnia również fakt, 
że cień obejmuje swoim zasięgiem pra-
wie połowę widocznego widnokręgu.

Samo zjawisko rozpoczyna się do-
kładnie, gdy zachodząc Słońce znajdzie 
się pod horyzontem. Wtedy to pastelo-
wa wieczorna zorza zaczyna się powoli 
unosić nad horyzont. Pod nią zaczyna 
być widoczny zdecydowanie ciemniej-
szy, szaroniebieski pas. To właśnie cień 
Ziemi. Z czasem pas ten będzie unosił 
coraz wyżej. Po jakichś 20 minutach gra-
nica pomiędzy zorzą a cieniem zacznie 
się rozmywać i zjawisko się skończy. 
Podczas wschodu Słońca jest dokładnie 
odwrotnie. Zjawisko kończy się w mo-
mencie pojawienia się Słońca na niebie, 
a sam cień Ziemi znika pod horyzontem.

By w pełni zaobserwować cały cień 
Ziemi bardzo ważne będzie miejsce, 
z którego będziemy prowadzili tę obser-
wację. Najlepiej znaleźć miejsce, z któ-
rego będziemy w stanie obserwować jak 
największą część horyzontu. W swoim 
zasięgu wzroku nie powinniśmy mieć 
żadnych wysokich obiektów, takich jak 
drzewa czy budynki, które mogłyby nam 
przesłaniać horyzont. Idealne miejsce 
to plaża nad morzem lub jakieś wyższe 
wzniesienie. Im wyżej będziemy stać, 
tym bardziej wyraźniejszy i mniej roz-
myty cień będziemy mogli obserwować. 
Jeśli zapewnimy sobie odpowiednio sze-

rokie pole widzenia, to zaobserwujemy 
nawet krzywiznę cienia naszej planety.

Sprzęt i parametry
Jest to jedno z tych zjawisk, które 

możemy uwiecznić zupełnie dowolnym 
sprzętem fotograficznym. Naprawdę! 
Doskonale sprawdzi się nawet telefon. 
Ustawiając parametry, spokojnie może-
my zdać się na automatykę w naszym 
aparacie lub telefonie. Będzie jeszcze 
na tyle jasno, że zarówno autofocus jak 
i światłomierz wbudowany w aparat po-
winny sobie bez problemów poradzić.

Aby umieścić w jednym kadrze 
cały cień Ziemi, tak aby widoczna była 
krzywizna planety, będziemy musie-
li skorzystać z trybu panoramy. Pole 
widzenia, jakie musimy przynajmniej 
objąć to aż 180°. Ewentualnie możemy 
zrobić zdjęcia, które następnie sami po-
łączymy na komputerze w panoramę. 
W takim przypadku pamiętajmy zacho-
wać odpowiednie zakładki pomiędzy 
poszczególnymi zdjęciami. Starajmy się, 
aby kolejne zdjęcia w ok. 1/3 pokrywały 
się ze sobą. Tak duża zakładka znacznie 
ułatwi pracę programowi do składania 
panoram. W wykonywaniu panoramy 
pomocny może być również statyw, 
który będziemy mogli wypoziomować. 
Obracając aparat idealnie poziomo, mo-
żemy uniknąć późniejszych problemów 
przy składaniu końcowej panoramy.

Piotr Potępa

Cień Ziemi w pełnej okazałości

Czasem warto patrzeć w przeciwnym kierunku niż inni. Tam też można zobaczyć 
ciekawe rzeczy!
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Z inicjatywy naszej Pani Wójt 
Renaty Gembiak-Binkie-
wicz zostałem poproszony 
o pomoc w organizacji XII 

Festiwalu Nauk Przyrodniczych, któ-
ry odbył się 13 października 2016 r. 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Sta-
nisława Wyspiańskiego w Obornikach. 
Pomyślałem, że warto byłoby zaprosić 
do uczestnictwa w Festiwalu prezesa 
poznańskiego oddziału PTMA Łukasza 
Wojtyniaka.

Zabraliśmy ze sobą teleskop i usta-
wiliśmy się w głównym holu szkoły. 
Każdy przechodzący tamtędy spoglą-
dał na nas ze zdziwieniem. No cóż, 
po wyparciu astronomii ze szkół każ-
dego zdziwiłby fakt pojawienia się 
tam członków PTMA z ofertą swojego 
czasopisma „Urania – Postępy Astro-
nomii”. Z czasem jednak, jak widać na 
zdjęciach, zaczęto do nas podchodzić 
i zadawać pytania. Podchodzili ucznio-
wie, nauczyciele, niektórych znałem 
osobiście. Podszedł do nas też wice-
burmistrz Obornik, pan Piotr Wosz-
czyk. Jakie było nasze zdziwienie, 
kiedy stwierdził, że zmarły długoletni 
redaktor naczelny „Uranii” Andrzej 
Woszczyk to jego wuj. Oczywiście, 
wręczyłem Panu Piotrowi Woszczy-
kowi jeden egzemplarz naszego cza-
sopisma, z którego był niesamowicie 

XII Powiatowy Festiwal Nauk Przyrodniczych  
w Liceum Ogólnokształcącym  

im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach
zadowolony. Prze-
kazaliśmy również 
kilka egzemplarzy 
„Uranii” do biblio-
teki szkoły, a także 
kilka przekazałem 
na ręce dyrektora 
Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Ryczy-
wole, pana Henryka 
Szramy. Uczestnicy 
Festiwalu intere-
sowali się również 
wystawionym przez 
nas teleskopem 114 
× 900 z wytrawio-
nymi lustrami. Pani 
dyrektor Agnieszka 
Katarzyna Balcero-
wiak wręczyła nam pamiątkowe żółte 
długopisy i na koniec zaprosiła na cie-
pły posiłek.

Tadeusz Figiel

Tak na stronie szkoły http://www.lo. 
oborniki.info opisała wydarzenie pani 
dyrektor Agnieszka Katarzyna Balce-
rowiak:

Wiedza jest drugim  
słońcem dla ludzi  

Platon

O XII  
Powiatowym 
Festiwalu Nauk 
Przyrodniczych 
słów kilka…

Przeszedł już 
do historii, ale, jak 
wierzę, jeszcze 
długo pozostanie 
w nas, organizato-
rach i uczestnikach. 
Po kolei jednak. 
Z kronikarskiej rze-
telności odnotować 
należy, że odbywał 
się 12 października 
2016 r. w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Obornikach. Moty-
wem przewodnim było Słońce. I choć 
tego dnia słońce niezbyt kwapiło się do 
rozświetlenia rzeczywistości, to mobi-
lizacja nasza i wystrój szkoły (dziękuję 
2g!!!) jednoznacznie o słonecznym na-
stroju świadczyły. Festiwal rozpoczął 
się artystycznym przedstawieniem 
przygotowanym przez młodzież (ukło-
ny dla 3e!!!) pod kierunkiem nauczy-
cielki chemii, Pani Danuty Jesiak. Nie-
długo potem przy dźwiękach Bacha 
wzeszło słońce — ten artystyczny świt 
sprowokował swą wizją scenografii jej 
autor — polonista, Pan Paweł Bździak. 
Teraz już wybrzmieć mogła piosenka 
z repertuaru zespołu 2+1, „Iść w stro-
nę słońca”, a jakże! — w wykonaniu 
Martyny Kubiak i Daniela Dobiegały. 
Wreszcie powitano gości, w imieniu 
Patrona Festiwalu wystąpił wice-
starosta Andrzej Okpisz, następnie 
prof. Ryszard Czajka z Politechniki 
Poznańskiej, ojciec chrzestny Festi-
walu — doradca metodyczny — Pan 
Kazimierz Paprzycki oraz poseł Jakub 
Rutnicki. W doskonały nastrój nauko-
wy z lekkością przekazu i wielością 
eksperymentów wprowadził nas Pre-
zes Fundacji Einsteina — Pan Jacek podpis do zdjęcia (autor)

podpis do zdjęcia (autor)
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Raport nr 9/2016
We wrześniu mieliśmy dwie grupy, które dominowały na tarczy Słońca. Były to gru-
py: 2585 i 2597. Średnia we wrześniu wyniosła dla R=35,1 a dla SN= 43,71. Liczbę 
Wolfa wyznaczono spośród 124 obserwacji a liczbę SN z 73 obserwacji. We wrze-
śniu swoje rap[orty przysłało 13 obserwatorów. Nadal nie wszyscy obserwatorzy 
wyliczają liczbę SN. Za przesłane obserwacje bardzo dziękuję.

Raport nr 10/2016
W październiku otrzymałem bardzo mało raportów. Głównie spowodowane to było 
brakiem pogody do przeprowadzenia obserwacji. Średnia liczba Wolfa w tym mie-
siącu utrzymała się na niskim poziomie i wyniosła R= 25,23; a średnia plamo-twór-
cza aktywność SN = 16,53. Tym, którzy przysłali swoje obserwacje bardzo dziękuję.
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Obserwatorzy:
 1. Jimezez Francisco 23
 2. Zagrodnik Jerzy 14
 3. Bańkowski Janusz 9
 4. Kucemba Łukasz 9
 5. Raczyński Łukasz 7

 6. Figiel Tadeusz 4
 7. Wirkus Krystyna 1
 8. Bohusz Jerzy 1
 9. Nowak Agnieszka 1

Obserwatorzy:
 1. Jimenez Francisco  28
 2. Zagrodnik Jerzy  25
 3. Bańkowski Janusz  22
 4. Kucemba Łukasz  15
 5. Raczyński Łukasz  9
 6. Figiel Tadeusz  9
 7. Skorupski Piotr  4

 8. Nowak Agnieszka  3
 9. Burda Alex  3
10. Wirkus Krystyna  2
11. Bohusz Jerzy 2
12. Moskal Kinga 1
13. Grudniewski Piotr 1

Bruździński. Następnie, już poza salą 
gimnastyczną, przy swoich stanowi-
skach, prezentowała się młodzież z 15 
szkół, która z dużym zapałem i rado-
ścią pokazała swe zainteresowanie 
naukami przyrodniczymi. Na szkol-
nym podwórku przygotowano zegar 
słoneczny (dziękuję 2e pod kierun-
kiem Pań: Jarosławy Rybak oraz Be-
aty Budaj-Głuchy). Można było także 
odbyć konsultacje z przedstawicielami 
Towarzystwa Miłośników Astronomii, 
którzy zechcieli nas zaszczycić swoją 
obecnością i zainteresować czasopi-
smem „Urania” i tylko żal, że przez 
przywiezione przez nich teleskopy nie 
można było obserwacji Słońca prowa-
dzić. Dla uczestników przygotowano 
posiłek, okolicznościowe, żółte długo-
pisy oraz żółte także, balony z helem. 
U schyłku festiwalu podziękowano 
nagrodami zwycięzcom konkursów, 
które towarzyszyły festiwalowi… oraz 

nauczycielom-opiekunom. Na-
grodą dla wszystkich był występ 
gwiazdy, wszak był to FNP po-
święcony słońcu, naszą Gwiaz-
dą był LIBER, który zaśpiewał 
3 utwory i pięknie zakończył fe-
stiwalowy dzień. Wdzięczność 
przepełnia me serce i kieruję ją 
ku koordynatorowi festiwalu — 
Panu Jarosławowi Paulusowi, 
zaangażowanym nauczycielom, 
Patronom, Rodzicom, sponso-
rom… ukochanym dzieciom, 
które zwłaszcza w ostatnie dni 
przed festiwalem pracowały 
długo w noc… bezinteresow-
nie i z uśmiechem (2e). To 
wszystko dla młodzieży i dzię-
ki współpracy (dziękuję klasie 
3b i 3e). Pozostaję z nadzieją, 
że przed nami kolejne wspólne 
dzieła, bo razem możemy wiele. 
DZIĘKUJĘ.
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Przyjmij, że siła oporu powietrza działająca na mete-
oroid spadający w ziemskiej atmosferze jest wprost pro-
porcjonalna do gęstości powietrza ρ, kwadratu prędkości v 
meteoroidu i pola powierzchni przekroju poprzecznego S 
prostopadłego do wektora jego prędkości, a współczynnik 
proporcjonalności jest równy połowie współczynnika oporu 
Cd= 0,4. Spadająca kulista bryła meteoroidu o masie m =  
= 100 kg i gęstości d = 8000 kg/m3, w ostatniej fazie lotu, 
przed zderzeniem z powierzchnią Ziemi, poruszała się piono-
wo ze stałą prędkością w powietrzu o gęstości ρ = 1,3 kg/m3. 

Oblicz energię wydzieloną podczas zderzenia tej bryły 
z powierzchnią Ziemi.
Rozwiązanie

Siły oporu gazodynamicznego są stosunkowo rzadko roz-
ważane w obliczeniach związanych z mechaniką nieba — 
opór ośrodka międzyplanetarnego będącego prawie dosko-
nałą próżnią jest zdecydowanie mniejszy niż siły grawitacji 
działające na obiekty poruszające się w tym ośrodku. Przy 
obliczeniach dotyczących ruchu sztucznych satelitów Zie-
mi siły te są również małe, ale na tyle duże, że już istotnie 
wpływają na ruch ciał. W wypadku ciał spadających na Zie-
mię opór powietrza stanowi natomiast jedno z głównych zja-
wisk wpływających na ruch takich obiektów.

Meteoroid spadający na Ziemię nabiera prędkości na dro-
dze w wyniku zamiany energii potencjalnej grawitacji na ener-
gię kinetyczną. W tym jednak zadaniu należy uwzględnić siłę 
oporu, która powoduje dyssypację części energii potencjal-
nej — a więc część energii mechanicznej meteoroidu zosta-
nie utracona na drodze ciepła i hałasu. 

Siła oporu spadającego ciała zależy od gęstości ośrodka, 
prędkości ciała oraz jego kształtu. Ponieważ można zało-
żyć, że dla kuli właściwości aerodynamiczne zależą liniowo 
od jej przekroju poprzecznego S, do opisu jej właściwości 
aerodynamicznych przy prędkościach znacznie mniejszych 
od prędkości dźwięku używa się stałego współczynnika opo-
ru Cd. Wzór na siłę oporu dla kulistego ciała o współczyn-
niku oporu Cd i przekroju poprzecznym S poruszającego się 
z prędkością v w ośrodku o gęstości ρ to:

F v SCd d=
1
2

2ρ

Jak widać, obliczenie pracy sił oporu (czyli straty energii), 
jest w tym wypadku bardzo trudne — wraz z przybliżaniem 
się do Ziemi zmienia się nie tylko prędkość opadającego cia-
ła, ale również i gęstość ośrodka.

W rozwiązaniu tego problemu pomoże rozważenie mete-
oroidu w ostatniej fazie opadania w pobliżu Ziemi. Na odpa-
dający obiekt działają dwie siły — grawitacji (Fg = mg) oraz 
oporu. Zauważmy, że pomimo iż ciało opada z bardzo dużej 
odległości, nie będzie się rozpędzać w nieskończoność — 
siła oporu rosnąca wraz z kwadratem prędkości zrówna się 
przy pewnej prędkości z siłą grawitacji, dochodząc do ruchu 
jednostajnego:

Fd = Fg

1
2

2ρv SC mgmax d =

v mg
SCmax

d

=
2
ρ

Prędkość taką nazywamy graniczną prędkością opada-
nia i jest to maksymalna wartość prędkości, jaki może uzy-
skać ciało o danej masie i kształcie.

W momencie zderzenia z Ziemią meteoroid (a od tego 
momentu meteoryt) będzie miał energię kinetyczną wynika-
jącą z granicznej prędkości opadania:

E mv m mg
SC

m g
SCk

d d

= = ⋅ =
2 2

2 2
2
ρ ρ

Nie podane wprost w treści zadania pole przekroju czo-
łowego, możemy natomiast wyliczyć, korzystając z podanej 
gęstości oraz masy meteoroidu:

m = Vd

m r d=
4
3

3π

r m
d

=
3
4

3

π
co daje nam promień bryły meteoroidu równy r = 0,14 m 
i ostatecznie pole przekroju równe S = 4πr2 = 0,26 m2.

Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy wartość prędko-
ści granicznej Vmax = 120,5 m/s, co daje energię zderzenia  
Ek = 725,6 kJ.

Mateusz Krakowczyk
Autor, a zarazem redaktor działu „Kącik Olimpijczyka”, jest obecnie 
studentem IV roku Lotnictwa i Kosmonautyki na Wydziale Mecha-
nicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Dwukrot-
ny finalista Olimpiad Astronomicznych (LV, LVI), miłośnik astronomii 
i konstruktor historycznych przyrządów obserwacyjnych. Pełni funkcję 
prezesa Klubu Astronomicznego „Almukantarat”.

Wyprawa obserwacyjna Koła Naukowego Astronomów UW
W najbliższe wakacje studenckie koło astronomów 

z Warszawy planuje wyprawę mającą na celu powtórzenie 
doświadczenia Eddingtona z 1919 r.

Projekt zakłada wyjazd do USA w celu sfotografowania 
całkowitego zaćmienia Słońca, które będzie miało miejsce 
21 sierpnia 2017 r. Oprócz samego zaćmienia, liczymy rów-
nież na ujęcie na zdjęciach gwiazd w pobliżu Słońca i zmie-
rzenie ich położenia. Celem ekspedycji będzie pokazanie, 
że w zgodzie z ogólną teorią względności pozycja gwiazd 
zmieni się z racji zakrzywienia przestrzeni wokół Słońca.

Nieodzownym elementem wyprawy są przyrządy po-
miarowe. Teleskop i kamera to plan minimum, który chce-
my rozszerzyć o pomiary za pomocą sprzętu „z epoki” 
pozwalającego odtworzyć eksperyment z 29 maja 1919 r. 
W tym celu szukamy sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć 

nasz projekt i przyczynić się do zobrazowania, przy pomo-
cy stosunkowo prostych metod,  jakże abstrakcyjnej teorii 
Einsteina.

Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że ogólna teoria 
względności okazała się przełomem w nauce, a doświad-
czenie Eddingtona skutecznie ją wypromowało. Nadal jed-
nak nie ma zgody w wielu kwestiach dotyczących owego 
eksperymentu, a nurtujące nas pytania pozostają bez od-
powiedzi. Czy Eddington był w ogóle w stanie dokonać 
niezbędnych pomiarów? Czy gdyby nie jego, nawet sprepa-
rowane, wyniki, ktokolwiek zwróciłby uwagę na OTW? Czy 
gdyby nie Eddington, musielibyśmy czekać wiele lat na po-
nowne odkrycie teorii Einsteina?

Potencjalnych sponsorów prosimy o kontakt z KNA: 
knastr@astrouw.edu.pl
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ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawy

Poczta

Po przeczytaniu artykułu pt.: ,,Żarłocz-
na czarna dziura” w numerze 5/2016 
Uranii, zaciekawił mnie fakt o procesie 
rozrywania gwiazd przez czarne dziury, 
w związku z tym mam takie pytanie, 
w jakim okresie dochodzi do procesu 
rozrywania gwiazdy tuż po jej pierw-
szym spotkaniu z czarną dziurą, ile on 
trwa i jaki wpływ wywiera ten proces 
na gwiazdy znajdujące się w układach 
podwójnych?

Adam Tużnik

To bardzo dobre pytania! Gwiazdy 
stosunkowo rzadko wędrują w pobliże 
centralnej czarnej dziury. Musi je tam 
coś „popchnąć”. Nie jest to do końca 
jeszcze poznany proces, ale wśród 
propozycji jest zaburzenie dynamiki 
ruchu gwiazd przez niedawne złączenie 
się dwóch galaktyk. Po takim złączeniu 
galaktyk w centrum często mamy nie 
jedną, lecz dwie supermasywne czarne 
dziury, które orbitują na siebie aż w koń-
cu się łączą (emitując promieniowanie 
grawitacyjne oczywiscie!). Taki szalony 
układ podwójny potrafi wyrwać gwiazdy 
w swoim kierunku.

Sam proces rozrywania gwiazdy 
zależy przede wszystkim od tzw. „para-
metru zderzenia”, czyli jak blisko trajek-
toria nieszczęsnej gwiazdy przebiega 
blisko czarnej dziury. Wystarczy jedna 
niefortunna orbita, która przebiegnie w 
pobliżu promienia pływowego (o którym 
pisaliśmy w artykule), aby gwiazda zo-
stała rozerwana. Przebiegnięcie bliżej 
niż promień pływowy może sprawić, że 
cała gwiazda zostanie szybko wchłonię-
ta, bez czasu na jej rozrywanie, tworze-
nie dysku akrecyjnego i zjawiska TDE.

Proces zbliżania sie do czarnej 
dziury to kwestia dni, a samo rozrywa-
nie i związane z tym efekty mogą już 
trwać od dni do miesięcy a nawet lat. 

Natomiast rozrywanie układów po-
dwójnych nie zostało jeszcze dobrze 
zbadane, nawet teoretycznie, natomiast 
wszystkie do tej pory wykryte zjawiska 
rozerwania daje się wyjaśnić pojedyn-
czą gwiazdą.

Łukasz Wyrzykowski  
i Aleksandra Hamanowicz

* * *
Jerzy Kuczyński do swego listu publiko-

Jesienne spotkania z astronomią  
w Warszawie
CAMK, Warszawa, godz. 18.00

9 stycznia, Alexey Pamiatnykh 
— „Marsjańskie projekty”
17 stycznia, Marek Sikora — 
„Supermasywne czarne dziury”

http://www.camk.edu.pl

Piątkowe wieczory pod gwiazdami
OPiOA, Olsztyn, godz. 18.00

16 grudnia, Muzyka — polskie nowe brzmienia 
— Przemysław Rudź i Vanderson 

http://www.planetarium.olsztyn.pl

wanego w „Uranii” 5/2016 na s. 46 do-
łączył tekst, dla którego, niestety, zabra-
kło miejsca. Warto go jednak przytoczyć 
w całości, co niniejszym czynimy. (red.)

Popularność magii 
w zaawansowanych 
cywilizacjach technicznych

Definicja
Istotą rozumną nazywamy jednostkę 
korzystającą ze swego doświadczenia 
życiowego w ten sposób, że znajduje 
podobieństwa zachodzące w różnych 
przypadkach i uogólnia te podobień-
stwa formułując, nie zawsze świado-
mie, ogólne zasady, według których 
postępuje i tworzy poglądy. 
Definicja
Społeczeństwem sformalizowanym 
(zaawansowanym) nazywamy taką 
cywilizację, która wykształciła formalne 
zasady zachowania, takie jak zwyczaje, 
hierarchię zarządzającą czy pisane pra-
wo, a  które respektują jednostki wcho-
dzące w skład tego społeczeństwa. 
Lemat 1

Jeżeli istnieje społeczeństwo sfor-
malizowane złożone z istot rozumnych, 
to podlega ono ewolucji polegającej na 
rozpowszechnianiu się schematów po-
stępowania umożliwiających sprawne 
funkcjonowanie. 
Szkic dowodu

Opisana założeniami sytuacja wy-
czerpuje założenia czynione przy roz-
patrywaniu ewolucji w biologii: istnieje 
zmienność wynikająca z natury istoty 
rozumnej (wyciąganie wniosków z do-
świadczenia) i presja eliminująca za-
chowania niewłaściwe (społeczeństwo 
sformalizowane). Właściwymi są za-
chowania umożliwiające sprawne funk-
cjonowanie. Tym samym schematy im 
odpowiadające są powszechne. q.e.d. 
Lemat 2
Istoty rozumne należące do sformali-
zowanej cywilizacji technicznej mają 
niewielki kontakt z rzeczywistością 
przyrodniczą.
Szkic dowodu
Cywilizacja techniczna ma w dyspozy-
cji środki umożliwiające zaspokajanie 
potrzeb swych członków. W przypadku 
społeczeństwa sformalizowanego środ-
ki te służą do realizowania formalnych 

sposobów zachowania obowiązujących 
w tym społeczeństwie. Tym samym 
jednostki, realizując te standardo-
we zachowania, stykają się przede 
wszystkim z gotowymi lepiej lub gorzej 
sprawdzonymi i przygotowanymi tech-
nicznie sytuacjami. Jako członkowie 
społeczeństwa sformalizowanego tylko 
w przypadku odbiegającym od sche-
matu spotykają się z nieprzygotowany-
mi fragmentami rzeczywistości. Jako 
istoty rozumne (p. definicja) zauważają 
rzeczywistość jako podporządkowaną 
schematom obowiązującym w ich spo-
łeczeństwie. Tym samym tylko w wyjąt-
kowych przypadkach (gdy nie obowią-
zuje odpowiedni schemat) stykają się 
z rzeczywistością przyrodniczą q.e.d.
Komentarz
Lemat wyraża oczywisty dla każdego 
człowieka fakt, że im cywilizacja wyższa 
technicznie, tym jej członkowie mają 
mniejszy kontakt z przyrodą. Na przy-
kład współczesny mieszkaniec miasta 
może w praktyce nigdy nie zobaczyć 
gwiazd – gdy patrzy w  górę, najczęściej 
widzi sufit! Powyższy lemat jest de facto 
uogólnieniem tzw. twierdzenia Clarka 
(każda odpowiednio wysoka technolo-
gia jest nieodróżnialna od magii).
Definicja
Magią nazywamy praktykę polegającą 
na wpływaniu na rzeczywistość mate-
rialną przy pomocy zaklęć i obrzędów.
Komentarz 
Przez „zaklęcia i obrzędy” rozumiemy 
czynności sformalizowane nie mające 
związku materialnego ze skutkami, ja-
kie mają dokonywać.
Twierdzenie
Istoty rozumne tworzące sformalizo-
waną cywilizację techniczną charakte-
ryzują się powszechną wiarą w magię.
Szkic dowodu
Z lematu 2 wynika, że bezpośredni kon-
takt z przyrodą jest w takim przypad-
ku bardzo ograniczony. Bezpośredni 
wpływ na zachowanie mają formalne 
reguły obowiązujące w społeczeństwie, 
takie jak prawo, polecenia władz czy 
zwyczajowe reguły zachowań. Z lema-
tu 1 wynika, że w takiej sytuacji rozpo-
wszechniają się schematy wynikające 

z prawnie uwarunkowanych sytuacji (bo 
te są najczęściej spotykane). Główną 
cechą prawnych rozstrzygnięć jest ich 
formalna poprawność, czyli skutecznie 
działają te nie mające uchybień formal-
nych – poprawnie wprowadzone prawo, 
legalnie polecenie władz czy utrwalony 
zwyczaj. Tym samym przez uogólnia-
nie najczęściej spotykanych sytuacji 
rozpowszechniają się poglądy, że po-
prawnie i bez uchybień wypowiedziane 
stwierdzenie (zaklęcie) we właściwej 
oprawie zachowań (rytuał) skutecznie 
wpływa na rzeczywistość. A to ozna-
cza, że uznanie skutecznego działania 
magii jest bliższe rozpowszechnionym 
poglądom od analiz przyczynowych czy 
empirycznych. q.e.d.
Komentarz 
Powyższe twierdzenie oznacza, że 
obserwowana współcześnie popu-
larność magii nie jest przypadkiem 
i będzie rosnąć. Co więcej, należy się 
spodziewać, że popularność magii bę-
dzie powszechna w każdej cywilizacji 
technicznej a przekonanie, że rozwój 
nauki ogranicza popularność magii, jest 
niesłuszne. Wprawdzie rozwój nauki 
rozpowszechnia idee „antymagiczne”, 
jednocześnie jednak zwiększa barierę 
między członkami cywilizacji a przyrodą 
(która wbrew powszechnie panującym 
poglądom jest źródłem antymagicznych 
przekonań) i co istotniejsze powiększa 
środki znajdujące się w dyspozycji 
cywilizacji, a które to środki są użytko-
wane w sposób formalnie zbliżony do 
magicznych. W codziennej praktyce te 
ostanie sytuacje dominują. Patrząc na 
historię cywilizacji europejskiej, widać, 
że „minimum popularności magii” w naj-
wyższych warstwach społeczeństwa 
przypadło na wiek XVIII (Oświecenie) 
i od tego czasu jej popularność rośnie.

Jerzy Kuczyński

* * *

ERRATA
Bardzo przepraszamy za literówkę – 
w końcu tekstu kpt. Gawłowicza o To-
bruku („Urania” 5/2016 s. 46) ma być 
rok 1941 (a nie 1944).

Red.

Nagrody PTA
Terminy zgłaszania kandydatów do prestiżowych 
nagród Polskiego Towarzystwa Astronomicznego:

Medal Bohdana Paczyńskiego — do 31 grudnia 
2016 r., na adres prezes@pta.edu.pl

Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna 
„Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie” — 
do 31 marca 2017 r., na adres zarzad@pta.edu.pl

Nagroda Młodych PTA — do 30 czerwca 2017 r., 
na adres zarzad@pta.edu.pl

Szczegóły i regulaminy: www.pta.edu.pl/nagrody
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Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” nr 4/2016:  
1. MGŁAWICE 2. MASŁOW 3. NEW HORIZONS 4. RICCIOLI 5. MURAWSKI 6. ARISS 
7. JUNO 8. PERSPEKTYWY 9. SREBRZYSTE 10. SKORUPSKI 11. MILNIER 12. THOMSON 
13. WODNIK 14. HALLEYA 15. CENTAUR 16. BISHOP 
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. Na rozwiązania 
czekamy do końca lutego 2017 r. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi 
rozlosujemy dwie nagrody książkowe. Do rozwiazania należy dodać swój 
adres oraz tytuł lub numer książki, którą Czytelnik chciałby otrzymać 
w wyniku losowania spośród następujących propozycji: 1. „Nowe opowia-
dania starego astronoma”, czyli wspomnienia i eseje profesora Józefa Sma-
ka; 2. „Relacja pierwsza” („Narratio Prima”) Joachima Retyka, tłumaczenie 
popularnonaukowego dzieła poświeconego „De Revolutionibus” Kopernika 
oraz kopia oryginału. Osoby niebędące prenumeratorami „Uranii–PA” mu-

W „Uranii–PA” nr 4/2016 zamieściliśmy krzyżów-
kę, której rozwiązaniem jest hasło ŁOWCA 
SUPERNOWYCH. Nagrody w postaci książek 

o tematyce astronomicznej wylosowali Alicja Miranowicz 
z Warszawy i Leszek Wojciechowski z Opatówka.  
Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. Imię patrona planetarium i obserwatorium astronomicznego  
w Grudziądzu

  2. Nazwa projektu budowy szczecińskiego planetarium 
i obserwatorium astronomicznego

  3. Masyw górski z Chatą Socjologa i obserwatorium  
na 896 m n.p.m.

  4. Małgorzata, dzięki której ludzie wylądowali na Księżycu
  5. Region, w którym powstało nowe obserwatorium  

astronomiczne w Chalinie
  6. Hipotetyczna symetria SUSY
  7. Gra planszowa polegająca na tworzeniu własnego systemu planetarnego
  8. Rozbity lądownik marsjański
  9. Koło astronomiczne z Włodawy
10. Astronomiczny patron płońskiej podstawówki
11. Pojawiło się w styczniu w Łodzi
12. Wojtek od pompy paliwowej Saturn V
13. Miasteczko w Alabamie z ośrodkiem lotów  

kosmicznych
14. Zdjęcia z Messengera przyczyniły się do stworzenia 

jego dokładnej mapy topograficznej
15. Gwiazdozbiór, w którym zaobserwujemy w styczniu Marsa
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szą dołączyć do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej 
strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną 
na adres: urania@urania.edu.pl. 
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Astrofotografia amatorskaAtrakcje 2016 roku
W ramach podsumowania mijającego roku 2016 warto przypo-
mnieć najciekawsze zjawisko roku, jakim był tranzyt Merkurego. 
Jedno z ostatnich zdjęć, jakie dotarły do nas, wykonał Roman Bo-
chanysz z Olkusza przy użyciu teleskopu Newtona 130/650 mm, 
przykładając aparat do okularu 20 mm. Jak widać, pogoda 
na Śląsku była w tym czasie mniej łaskawa niż w innych rejo-
nach kraju.

Przez wiele miesięcy ozdobą gwiaździstego nieba były planety 
Mars i Saturn, przemierzające jeden z najpiękniejszych obsza-
rów nieba (Skorpion i okolice). Poniższe zdjęcie wykonał Mariusz 
Świętnicki ze Żręcina w nocy z 6 na 7 czerwca. Przypadkowo 
zarejestrował na nim zjawisko tzw. „airglow”! (obiektyw Sigma 
EX DG 1.4/50, f 2.8 + Nikon D300, eksp. 21×180 s. i 1×115 s. 
ISO1600).

W 2016 r. z terenu Polski było widoczne tylko jedno i na dodatek 
mało atrakcyjne, półcieniowe zaćmienie Księżyca (16 września). 
Jego przebieg obserwowały i rejestrowały dziewczęta ze szkol-
nego koła astronomicznego przy SP1 w Lidzbarku Warmińskim. 
Zmianę wyglądu naszego naturalnego satelity ilustrują ponizsze 
zdjęcia wykonane aparatem podłączonym do szkolnego telesko-
pu MAK127.

14 listopada mieliśmy do czynienia z tzw. superpełnią Księ-
życa, czyli pełnią podczas najwiekszego zbliżenia z Ziemią. Zja-
wisko było mocno nagłośnione w mediach. A że Księżyc nie był 
wtedy wcale szczególnie większy, widać na zestawieniu z pełnią 
październikową. Grudniowa będzie różniła się jeszcze mniej!

Mars

Saturn

Antares



PRENUMERATĘ SPONSOROWANĄ 
DWUMIESIĘCZNIKA

DLA SZKÓŁ!
Szkoły mogą zakupić specjalną prenumeratę URANII za połowę ceny. Koszt 
prenumeraty 6 numerów dwumiesięcznika w danym roku szkolnym wynosi zale-
dwie 30 zł – resztę kosztów pokrywa MNiSW w ramach przyznanego PTA grantu. 
Promocja obejmuje w tej chwili następujące produkty dla szkół na terenie Polski:

1. Roczna prenumerata na rok szkolny 2016/17: numery 4/2016-3/2017 (cena 30 zł); 

2. Dwuletnia prenumerata na lata szkolne 2016/17 i 2017/18: numery 4/2016- 
-3/2018 (cena  60 zł).

Aby uzyskać prenumeratę, wystarczy wejść na stronę internetową  
www.urania.edu.pl i  wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod przy-
ciskiem „Prenumerata” i  dalej „Prenumerata sponsorowana dla szkół”. Faktura 
zostanie wysłana drogą elektroniczną bądź (na życzenie) w formie papierowej 
wraz z najbliższym numerem URANII. 

Dodatkowo oferujemy szkołom zakup pakietów sześciu numerów „Uranii” obej-
mujących wcześniejsze lata szkolne, również za połowę ceny. Szkoły rozpoczyna-
jące prenumeratę otrzymają gratis książkę Jak zainteresować uczniów astrono-
mią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.  

Każda szkoła ma prawo do jednej prenumeraty sponsorowanej. W przypadku 
zespołów szkół prenumeratę sponsorowaną może zamówić każda ze szkół wcho-
dzących w skład zespołu. 

Prenumeratę na rzecz szkoły może także opłacić jej sponsor (np. firma, organiza-
cja, gmina, rada rodziców, osoba prywatna), warunkiem jest, aby prenumerata 
była realizowana na rzecz szkoły (biblioteki szkolnej).

Dla szkół, będących prenumeratorami „Uranii”, Redakcja ogłasza Konkurs 
pn. NASZA SZKOLNA PRZYGODA Z ASTRONOMIĄ (patrz s. 32 wewnątrz nume-
ru). W ramach Konkursu trzeba udokumentować dowolną aktywność szkoły 
w zakresie astronomii. Na nagrody dla zwycięskich szkół przeznaczane jest ok. 
10 tys. zł ze środków PTA i grantu MNiSW. Redakcja URANII poszukuje dodat-
kowego sponsora, by w kolejnych edycjach Konkursu wyróżnić jedną ze szkół 
Super Grand Prix i wybudować na jej terenie kompletnie wyposażone szkolne 
obserwatorium typu harvardzkiego.

W razie wątpliwości pytania można kierować na urania@urania.edu.pl lub tele-
fonicznie: 698 55 61 61 lub 509 44 17 17.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oferują 
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