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dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

Od ponad miesiąca, wieczorami, gdy jest 
choć trochę bezchmurnego nieba, 
za oknem widzę jaskrawo lśniącą 
Gwiazdę Wieczorną — Wenus. 

Praktycznie widać ją dobrze tuż po zachodzie 
słońca, ale nic nie stoi na przeszkodzie, 
by wypatrywać jej jeszcze, zanim nasza dzienna 
gwiazda schowa się całkiem pod horyzont. 
Kilkanaście miesięcy temu, goszcząc u Stacha 
Jachymka w Guciowie na Roztoczu, miałem 
okazję widzieć ją gołym okiem w środku 
dnia! Niezapomniane przeżycie. W zagrodzie 
Stacha odbywał się właśnie nieformalny zlot 
meteoryciarzy (sam gospodarz ma imponującą 
prywatną kolekcję meteorytów, którą udostępnia 
zwiedzającym). Była godzina jedenasta 
z minutami, a jeden z uczestników, Jerzy 
Strzeja, intensywnie wpatrywał się w pustkę 
czystego błękitu nieba tuż nad dachem zagrody. 
— I co tam takiego ciekawego widzisz? — 
zapytałem. — Zobacz, o tam, nad samym 
szczytem dachu Wenus widać. Tu jest krystalicznie czyste powietrze. U mnie na Śląsku 
to wielka rzadkość, aby ją tak w dzień zobaczyć — odpowiedział. Jerzyk mieszka 
niedaleko Katowic i problem zanieczyszczenia atmosfery (także sztucznymi światłami) 
jest mu bardzo dobrze znany. Na łamach „Uranii” publikowaliśmy jego teksty i zdjęcia 
dotyczące tego problemu. 

Ostatnio, podczas niedzielnego spaceru z żoną w święto Trzech Króli, z satysfakcją 
zobaczyłem, że i na warmińskim niebie też można bez żadnych przyrządów dostrzec 
Wenus na dziennym niebie. Akurat była dokładnie pośrodku Księżyca w pierwszej 
kwadrze i zbliżającej się do zachodniego horyzontu złocistej tarczy Słońca. Coś 
pięknego! Gdy Słońce schowało się całkiem pod horyzont, Wenus wręcz iskrzyła białym 
światłem, przywodząc w pamięci prześliczne zdjęcie Piotra Potępy „Królowa Nocy”. 
Po chwili zwróciłem uwagę na lekki łuk różowej poświaty oddzielającej błękit nieba 
od ciemnego obszaru tuż nad wschodnim horyzontem. To majestatycznie uwidaczniał 
się cień Ziemi, któremu Piotr poświęcił uwagę w swym kąciku astropejzażysty 
z poprzedniego numeru „Uranii”. Wszystko to udało mi się zarejestrować na zdjęciach, 
a gdy je umieściłem na swym fejsbukowym profilu, niestrudzony popularyzator 
astronomii Janusz Bańkowski przypomniał, że ten różowy pas w tradycji nosi nazwę… 
Pasa Wenus! 

Wenus, jak wiedzą wtajemniczeni, ma ścisły związek z gwiazdą Pitagorejską, czyli 
pentagramem. Jedna z uczestniczek kółka astronomicznego, jakie okazjonalnie 
prowadzę, za pomocą programu Stellarium pokazała mi ostatnio, że co osiem 
lat wieczorna Wenus swymi elongacjami wschodnimi wyznacza na kole zodiaku 
pentagram odwrócony, ale jak połączymy odcinkami punkty elongacji zachodnich 
porannej Wenus, to otrzymamy pentagram prosty. Pewnie dlatego Wenus często 
symbolizowana jest pięcioramienną gwiazdą — pentagramem. Tak jak na flagach Turcji 
czy Maroka. Zaproponowałem jej, aby przygotowała o tym referat. Wszak OMSA tuż 
tuż… 

Z ciekawości zajrzałem do Wikipedii, co tam jest 
napisane o genezie gwiazdy przy sierpie Księżyca 
w tureckim godle i, o zgrozo, przeczytałem, 
że wg legendy, to Gwiazda Polarna (sic!) tak jasno 
oświetlała wraz z Księżycem skąpane we krwi (stąd 
czerwony kolor tła flagi) pole bitewne na Kosowym 
Polu, gdzie 16 czerwca 1389 r. wojska Imperium 
Osmańskiego pokonały połączone siły Serbów i wojsk 

Zachodu. Jeśli jakieś ciało niebieskie miałoby wraz z Księżycem 
oświetlać pobitewną scenerię, to w rachubę wchodzi tylko Wenus lub Jowisz. Można 
sprawdzić, że obie te planety gościły wówczas na niebie: Jowisz wieczorem, a Wenus 
przed świtem. No, cóż, Wikipedia nie jest najlepszym źródłem informacji. Na szczęście 
jest edytowalna i zanim ten numer dotrze do Czytelników, hasło „Flaga Turcji” zostanie 
poprawione. 

Nota bene, pięcioramienną gwiazdą uzyskaną z pentagramu znaczą się największe 
armie świata. Ponoć tak jest dlatego, że starożytny, dalekowschodni odpowiednik bogini 
Wenus — Isztar — była boginią miłości i… wojny!

Jacek Drążkowski
w Lidzbarku Warmińskim, 20 stycznia 2017 r.
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Dawno temu w… „Uraniiˮ 4Obserwacje jasnych 
meteorów w lecie 1936 r.

Redakcja Uranii otrzymała od czytelników 
zawiadomienia o obserwacjach bardzo jasnych 
meteorów. Zawiadomienia te podajemy 
niżej w porządku chronologicznym.

Obserwacja meteoru.
Dnia 20 czerwca 1936 o godzinie 20 minut 
59 (czas śr. eur.) zauważyłem na północno-
wschodnim niebie bardzo jasny meteor. 
Meteor zabłysnął w gwiazdozbiorze Aquila 
i przesuwał się wolno poniżej gwiazdozbioru 
Cygnus, zostawiając za sobą jasną smugę, 
widoczną przez kilka sekund. W ostatniej części 
swej drogi meteor przedstawiał się jak jasny 
płomień 1 metrowej długości. Z przedniej, 
najjaśniejszej części meteoru, sypały się dwiema 
smugami iskierki o zabarwieniu czerwonym. 
Poniżej gwiazdozbioru Cepheus rozprysnął 
się meteor, detonacji żadnej nie słyszałem. 
Całe zjawisko trwało ca 10 sekund.
Brzeszcze, dnia 21 czerwca 1936.
Rudolf  Pečenik,
członek pozn. oddziału P.T.P.A.

Dnia 23 lipca 1936 roku o godzinie 19 min. 
26,5 pojawił się na południowo-wschodniej 
stronie horyzontu, na wysokości około 70° 
nad nim, meteor, który szybko przesuwał 
się w kierunku południowo zachodnim, 
pozostawiając za sobą warkocz barwy czerwonej, 
długości około 6 tarcz Księżyca. Sam meteor 
przedstawiał się jak gwiazda przewyższająca 
blaskiem planetę Wenus, przy czym zabarwienie 
jego było wyraźnie biało zielone. Po 
przeleceniu meteoru, warkocz trwał jeszcze
prawie 4 sek. Na wysokości 40° nad horyzontem 
meteor pękł, rozpryskując się na bardzo wiele 
części. Po rozpadnięciu się jego w mniej więcej 
70 sekund potem usłyszano huk. Meteor ten 
obserwowany był przeze mnie, moja żonę 
i licznych letników w Myczkowie powiat Lesko.
M. Wojtowicz

Pan Władysław Białobrzeski 
(Ropienka) pisze:
W dniu 25 lipca 1936 r. około godz. 17 
zaobserwowałem przelot nad Ropienką dużego 
meteoru. Zjawisko trwało około 15 sek. Meteor 
był bardzo jasny o świetle białym (jak Syriusz). 
Pozorna jego średnica wynosiła ok 1/4 pozornej 
średnicy tarczy Księżyca. W czasie przelotu
z głowy meteoru oderwały się w kierunku 
ogona trzykrotnie jego części, które zaraz 
zgasły. Detonacji żadnej nie słyszano.

Jasny meteor.
W dniu 19 sierpnia 1936 r. o 21h 5m czasu śr.-
europ. obserwowałem na przystanku kolejowym 
Hołosko koło Lwowa (λ = –1h 36m φ = + 49° 
54’. Według mapy 1:100000) jasny meteor, 
który biegł nisko nad horyzontem ze wschodu 
na zachód. Przybliżone współrzędne początku 
zjawiska będą α = 17h, δ = –25°. Meteor biegł 
równolegle do horyzontu w kierunku α Librae 
i zapewne zagasł na zachód od tej gwiazdy. 
Końca zjawiska nie widziałem, gdyż zasłonił 
mi go nadjeżdżający w tej chwili pociąg. Meteor 

Darek Lis, Agata Karska, Ewine van Dishoeck

Narodziny światów
Czy skomplikowane molekuły potrzebne do powstania życia utworzyły się 
już w chmurach kosmicznego pyłu? Czy wodę na Ziemię dostarczyły komety 
w okresie wielkiego bombardowania? Jeśli tak, to może życie nie jest aż taką 
rzadkością we Wszechświecie?

Filozofia Hellera  
w opinii młodych intelektualistów  15
Almanach astronomiczny na rok 2017 29

W kraju

OFAFA 2016 zakończona! 25

Czytelnicy obserwują

Ciekawe strony internetowe: 
360° albo panorama inaczej 28

18Gabriel Murawski, Adam Tużnik

Obserwacje tranzytów  
planet pozasłonecznych

Astronomowie odkryli już bardzo wiele pozasłonecznych planet. Część tych 
obiektów ma orbity tak nachylone, że są możliwe fotometryczne obserwacje 
tranzytów tych planet na tle swojej gwiazdy. Czy miłośnicy astronomii też 
mogą pokusić się o takie obserwacje?

Astropodróże

Księżycowy skarbiec 26

Nie tylko teleskopy

20Andrzej Kajetan Wróblewski

Komety z epoki  
kamienia łupanego

Wspomnienia redaktora naczelnego „Uranii” sprzed blisko 6 dekad! O tym 
jak obserwacje komet z warszawskiego podwórka trafiały do naukowych 
biuletynów.

100 lat PTMA

Odkrycia i wydarzenia astronomiczne 6 
Misje i badania kosmiczne 8

10
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Na pierwszym planie powierzchnia komety 
67P/Czuriumow-Gierasimienko sfotografowa-
na w barwach naturalnych przez sondę Rosetta 
z odległości zaledwie 29 km. Wyżej Kosmiczne 
Obserwatorium Herschela. Oba urządzenia zo-
stały skonstruowane przez Europejską Agencję 
Kosmiczną (ESA). W tle fragment obrazu Dro-
gi Mlecznej autorstwa Michała Żołnowskiego 
z ciemnymi mgławicami pyłowymi. Właśnie tu, 
na powierzchni ziaren pyłu międzygwiazdowe-
go i brudnych powierzchniach komet, możemy 
znaleźć ślady kilkuset znanych, kosmicznych 
molekuł. Piszą o tym Darek Lis, Agata Karska 
i Ewine van Dishoeck w artykule na s. 10 we-
wnątrz numeru

Relaks z Uranią (krzyżówka, astrożarty)  62
Poczta, zaproszenia  63

Kalendarz astronomiczny:  marzec — kwiecień 2017

Niebo nad Polską w marcu i kwietniu 2017 54
Z dala od Drogi Mlecznej 58

W skrócie

O Słońcu nad jeziorem Bachotek 60
Raport: listopad — grudzień 2016  61

Obserwator Słońca

był jaskrawo zielono-biały, biegł wolno, ruchem 
falistym i ciągnął za sobą długi na jakieś 10° ogon 
purpurowo-czerwony, przy tym dwa razy silnie 
rozbłysnął. Jasność w chwilach rozbłyśnięcia 
zapewne przekraczała jasność Księżyca w kwadrze, 
poza tym była o kilka wielkości gwiazdowych 
mniejsza. Całe zjawisko trwało około 3—4 sekund.
J. Mergentaler

Niezwykłe zjawisko meteoru.
Wieczorem 10 sierpnia 1936 r., o godz. 21 min. 
5 czasu śr.-europ. obserwując gwiazdy, ponieważ 
wieczór był pogodny, zauważyłem nagły blask 
i na sklepieniu niebieskim ukazała się kula 
ognista „meteor”. Światło meteoru było białe 
i oślepiające. Pojawił się on w gwiazdozbiorze 
„Wagi” i posuwał się z południa na północ 
przez zachód, pozostawiając po sobie ślad 
w postaci smugi światła. Zjawisko pojawienia 
się meteoru jest o tyle ciekawe, że towarzyszyły 
mu jeszcze dwa następne wybuchy, po 
których można słyszeć było głuchy huk.
Wybuchy te podrzucały meteor do góry, wskutek 
czego zakreślił on trzy nierówne łuki. Po ostatnim 
wybuchu meteor zakreślił łuk a następnie 
w gwiazdozbiorze „Panny” rozprysł się na kilka 
części, przybrał barwę światła czerwonawą 
i zgasł na wysokości około 30° od horyzontu.
Całe zjawisko trwało około 15 sekund, a wybuchy 
następowały po sobie dość regularnie prawie 
co 4 sekundy. Zjawisko opisanego meteoru 
zaobserwował razem ze mną kadet Korpusu 
Kadetów M. J. P. Krepel Tadeusz. Prócz tego 
kilku mieszkańców miasta Kałusza również 
widziało wspomniane zjawisko meteoru.
T. Mykietka

Urania 4/1936, pisownia oryginału.
       CYRQLARZ No 219

Podstawy nauki o meteorytach 43

Astronomia i muzyka
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              Komeciarz
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 Szkoła astropejzażu

Filtry gwiazdkowe (dyfrakcyjne) w astropejzażu 40
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PAŹDZIERNIK 2016
2 X — Wykonano nie pierwszą 
w historii, lecz bezprecedenso-
wej jakości mapę rozkładu wodoru 
neutralnego na całym niebie. Uka-
zuje struktury, jakich wcześniej nie 
widziano. Złożyły się nań tysiące 
godzin pracy dwóch największych, 
w pełni sterowalnych radiotelesko-
pów na świecie: 100-m w Effelsber-
gu (Niemcy) i 64-m w Parkes (Au-
stralia) oraz tysiące godzin pracy 
komputerów, o wysiłku 20-osobo-
wego zespołu badaczy nie zapomi-
nając (por. „Urania” 6/2016, s. 29).

8 X — Stwierdzono istnienie pe-
riodycznych zmian magnetycznej 
aktywności Proximy, podobnych do 
11-letniego cyklu słonecznego, tyle 
że u Proximy ten okres wynosi 7 lat. 
Dotychczas sądzono, że karły typów 
późniejszych niż M3.5 (Proxima jest 
M5.5), w których energia jest prze-
noszona przez konwekcję w całej 
objętości, nie powinny wytwarzać 
takich cykli. Teoretycy pokazali, że 
jednak jest to możliwe, o ile tylko gwiazda jest dość stara 
i skutkiem tego rotuje wolno. Tak właśnie jest w przypadku 
Proximy. Jeden jej obrót trwa 83 dni (por. „Urania” 6/2016, 
s. 31).

9 X — W wieku 97 lat zmarł prof. Hieronim Hurnik, wycho-
wawca pokoleń poznańskich astronomów, współtwórca Ob-
serwatorium w Borówcu (szerzej: ten numer „Uranii”, s. 16).

11 X — Wyznaczono orbitę planetki 2014 UZ224 (rys. niżej). 
Będąc obecnie w odległości 92 j.a. od Słońca, jest trzecim 
najdalszym znanym ciałem Układu Słonecznego. Dalej są 
tylko V774104 — 103 j.a. i Eris — 96 j.a. Jej okres obiegu 
wynosi 1140 lat. Do peryhelium (38 j.a. od Słońca) doczła-
pie się za 126 lat, ale może nie będziemy musieli czekać 
tak długo, żeby poznać jej średnicę, która może się oka-
zać większa od 1000 km. A wtedy trzeba będzie zaliczyć ją 
do planet karłowatych.

11 X — IRS 43 jest znanym od dawna układem dwóch 

młodziutkich (100–200 tys. lat) protogwiazd. Istnienie ga-
zowo-pyłowych dysków wokół takich obiektów to nic nad-
zwyczajnego. Ale tym razem natura dała wyjątkowy popis 
fantazji. Każda z gwiazd ma swój własny dysk protoplane-
tarny, a wszystko to razem siedzi w oku trzeciego dysku. Na 
dodatek każdy z dysków jest inaczej ułożony w przestrzeni 
(rys. wyżej). Skąd taki chaos? I co się z niego wykluje?

13 X — Porównując szczegółowe zdjęcia powierzchni Księ-
życa, wykonane na przestrzeni paru lat przez sondę Lunar 
Reconnaissance Orbiter, obliczono, że przeciętnie Księżyc 
jest trafiany 180 razy rocznie przez bryły o średnicy co naj-
mniej 0,5 m, wybijające przynajmniej 10-m kratery. W ten 
sposób zewnętrzne 2 cm księżycowego gruntu jest całko-
wicie przeorywane w ciągu 81 000 lat. Po takim więc cza-
sie (statystycznie rzecz ujmując) znikną z Księżyca ślady 
ludzkich stóp.

21 X — Osiemnaście lat temu odkryto, że ekspansja 
Wszechświata przyspiesza. Ma być za to odpowiedzialny 

tajemniczy czynnik, poetycko nazwany 
„ciemną energią”. Pięć lat temu przyznano 
za to Nagrodę Nobla. Jednak zaczynają 
pojawiać się wątpliwości. Dokonano wyra-
finowanej analizy statystycznej 740 super-
nowych typu Ia — to baza danych kilkana-
ście razy większa od dostępnej przed 18 
laty. Efekt: przyspieszenia ekspansji wła-
ściwie nie widać. Czyżby „ciemna energia” 
miała wylądować na śmietniku nauki, obok 
eteru i planety Wulkan?

27 X — Znamy już 15 000 obiektów bliskich 
Ziemi (NEO — near Earth objects), czyli 
takich planetoid i komet, których peryhelia 
znajdują się nie dalej niż 1,3 j.a. od Słońca. 
Liczba odkryć w ostatnich latach rośnie la-
winowo (rys. na stronie obok), jednak jest 
jeszcze wiele do zrobienia: szacuje się, 
że choć znamy już 90% ciał większych od 
1 km, to już tylko 10% ponad 100-metro-
wych i zaledwie 1% ponad 40-metrowych.
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne

LISTOPAD 2016
1 XI — Supermasywne czarne dziury królują 
w centrach odpowiednio pokaźnych galaktyk. Ale 
znalazł się wyjątek, król bez królestwa — radio-
źródło B3 1715+425 jest supermasywną czarną 
dziurą, otoczoną zaledwie marną mgiełką, którą 
można uznać jedynie za galaktykę karłowatą. Bli-
skie sąsiedztwo innej ogromnej galaktyki i szyb-
ka ucieczka tego obiektu od niej podpowiadają, 
co się stało. Swego czasu również ta czarna 
dziura miała swoją własną, słusznych rozmiarów 
galaktykę, ale przeszła zbyt blisko ogromnej są-
siadki i została przy tym odarta z niemal całego 
otoczenia. Za jakiś czas straci również tę resztkę 
i pozostanie już całkiem naga.

2 XI — Meteoryty oczywiście spadają również 
na Marsa. W tamtejszej rzadkiej i nieagresywnej 
chemicznie atmosferze, te z gatunku żelaznych 
bardzo długo zachowują świeży blask, przez co 
łatwo wpadają w „oczy” marsjańskich łazików. Już 
w ubiegłych latach natknęły się one na 3 sztuki, 
ale dopiero czwarty meteoryt, ostatnio znalezio-
ny przez łazik Curiosity (fot. obok) został przeanalizowany 
chemicznie. Odkryto żelazo, nikiel i fosfor, z domieszkami 
innych pierwiastków. Sensacji więc nie ma, to typowy mete-
oryt żelazny (por. „Urania” 6/2016, s. 28).

11 XI — Szybkie wybuchy radiowe (FRB — fast radio burst), 
milisekundowe rozbłyski nieznanego pochodzenia, widuje 
się (jak nazwa wskazuje) na falach radiowych. Dostrzeże-
nie któregokolwiek z nich w innej dziedzinie widma powin-
no zbliżyć nas do wyjaśnienia ich natury. Niestety, nieko-
niecznie. W tym samym czasie i miejscu, gdzie pojawił się 
rozbłysk FRB 131104, rejestrujący promieniowanie γ sate-
lita Swift coś zobaczył. Prawdopodobieństwo identyczności 
obu źródeł jest 99%. Ale w takim razie ten obiekt wyświe-
cił w dziedzinie γ miliard razy więcej energii niż na falach 
radiowych. Żadna z licznych hipotez usiłujących wyjaśnić 
zjawisko FRB nie radzi sobie z taką zagadką (zob. też: ten 
numer „Uranii”, s. 38).

14 XI — Odkryto najsłabszą znaną galaktykę. Nazywa się 
Virgo I i jest satelitą Drogi Mlecznej. Jej wizualna jasność 
absolutna wynosi zaledwie -1m (pojedyncze gwiazdy bywają 
znacznie jaśniejsze), jednak jest galaktyką karłowatą, a nie 

np. gromadą kulistą. Jej odkrycie wzmacnia podejrzenie, 
że obecnie znane 54 galaktyki satelickie Drogi Mlecznej to 
zaledwie wierzchołek góry lodowej i setki podobnych mogą 
krążyć wokół nas.

16 XI — Do listy kosmicznych rekordów wypada dopisać 
gwiazdę KIC 11145123 — najdoskonalszą kulę, jaką spo-
tkaliśmy w naturze. Choć jest ponad 2 razy większa od 
Słońca, to różnica pomiędzy jej promieniem biegunowym 
a równikowym wynosi tylko 3 km! Jej spłaszczenie (stosu-
nek różnicy promieni do promienia równikowego) wynosi 
2×10–6. Dla porównania: Altair — 0,14; Saturn — 0,10; Zie-
mia — 0,003; Słońce — 9 × 10–6. Sama wolna rotacja (okres 
obrotu 100d) zdaje się tego nie wyjaśniać. Jakąś rolę pewnie 
odgrywa tu pole magnetyczne (por. „Urania” 6/2016, s. 29). 

16 XI — Raczej nie wypada już wątpić w istnienie pod lodową 
skorupą Plutona oceanu ciekłej wody (z domieszką jakiegoś 
przeciwzamrażacza, np. amoniaku). Jest on niezbędny, by 
wyjaśnić położenie Równiny Sputnika (Sputnik Planitia, gład-
ka część słynnego „serca” — zob. „Urania” 4/2015, s. 14). 
Ten krater uderzeniowy powstał bardziej na północ niż jest 
teraz. Lód azotowy i woda właśnie, które zebrały się pod nim, 

stworzyły koncentrację masy, a ta 
z kolei wymusiła obrót całej skorupy 
tak, by Równina Sputnika znalazła się 
na równiku, naprzeciwko Charona.

22 XI — Od 40 lat domyślamy się, 
że impulsem, który zainicjował po-
wstanie Słońca i Układu Słonecz-
nego 4,6 mld lat temu był wybuch 
supernowej typu II. Teraz pojawiają 
się fakty świadczące na korzyść tej 
hipotezy. Z jednej strony mamy dane 
o składzie izotopowym pierwotnej 
materii Układu Słonecznego, zawar-
tej w niektórych meteorytach. Z dru-
giej strony są rachunki dotyczące 
syntezy różnych izotopów w super-
nowych. Jedno nareszcie zaczyna 
pasować do drugiego. To mogła być 
supernowa, ale słaba i o małej masie 
— ok. 12 M


.

Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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PAŹDZIERNIK 2016
5 X — Firma Blue Origin, przeprowadziła udany test uciecz-
ki swojej załogowej kapsuły podczas startu. Pomimo obaw, 
uciekający statek nie zniszczył rakiety i ta wylądowała cała 
po wykonaniu lotu. Jest to ważny krok w drodze do pierw-
szych suborbitalnych lotów turystycznych rakietą New She-
pard. Firma planuje rozpocząć świadczenie takich usług już 
w 2017 albo 2018 r. 

5 X — Korea Południowa wykonała próbne odpalenie na ha-
mowni silnika górnego stopnia rozwijanej rakiety KSLV-2. 
KSLV-2 to przyszła trzystopniowa rakieta nośna będąca zdol-
na wynieść prawie dwutonowe ładunki na niską orbitę około-
ziemską. Jej pierwszy test suborbitalny wykonany zostanie 
pod koniec 2017 r.

7 X — Misja NASA OSIRIS-REx — sondy na asteroidę Ben-
nu z powrotem próbek na Ziemię przeszła testy instrumentów 
i dokonała korekty trajektorii. Sonda wystartowała 8 września 
2016 r. OSIRIS-REx w 2020 r. wejdzie na orbitę wokół plane-
toidy. Następnie pobierze z niej próbki, a powróci na Ziemię 
z materiałem w 2023 r. Zespół opiekujący się sondą poinfor-
mował, że nie ma z nią żadnych problemów.

17 X — Do lotów powróciła amerykańska rakieta Antares fir-
my Orbital ATK. Przestój w lotach trwał dwa lata i był spowo-
dowany katastrofą w październiku 2014 r. Śledztwo wykazało, 
że jej przyczyną była awaria turbopompy jednego z silników. 
Odnowiona wersja rakiety z nowymi rosyjskimi silnikami RD- 
-181 zaliczyła udany debiut i wyniosła na orbitę statek zaopa-

trzeniowy Cygnus do Międzynarodo-
wej Stacji Kosmicznej.

19 X — NASA poinformowała o odwo-
łaniu manewru redukcji orbity sondy 
jowiszowej Juno. Sonda miała od-
palić swój silnik w celu zmniejszenia 
apocentrum orbity i ustawienia się 
na optymalnej dla swoich badań or-
bicie o okresie obiegu dwóch tygodni. 
Przyczyną opóźnienia było wykrycie 
problemu z dwoma zaworami głów-
nego silnika podczas testów przed 

manewrem. Postanowiono więc, że odwołanie manewru bę-
dzie okazją do wykonania pomiarów naukowych. Jednak i to 
nie doszło do skutku. Oprogramowanie wprowadziło orbiter 
w tryb awaryjny i bliski przelot przez peryjowium odbył się 
bez naukowych pomiarów. Następna okazja do manewru 
zmniejszenia orbity będzie mieć miejsce w grudniu, po wyko-
naniu kolejnego pełnego obrotu wokół gazowego olbrzyma.

19 X — Rakieta Soyuz FG z powodzeniem wyniosła na orbitę 
nową załogę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dowódca 
misji Sergiej Ryżikow (Rosja) oraz inżynierowie lotu Andrej 
Borisenko (Rosja) i Shane Kimbrough (Stany Zjednoczone) 
będą żyli i pracowali na orbicie przez 130 dni w ramach Eks-
pedycji 49. i 50.

LISTOPAD 2016
3 XI — Swój pierwszy udany 
lot wykonała rakieta Chang 
Zheng 5 (Długi Marsz 5). Jest 
to jedna z najcięższych obec-
nie latających rakiet nośnych 
na świecie. Rakieta posłuży 
wynoszeniu ciężkich satelitów 
geostacjonarnych, misji plane-
tarnych, a także modułów pla-
nowanej chińskiej stacji orbital-
nej, której budowa rozpocznie 
się w 2018 r. Ładunkiem pierw-
szej misji rakiety był Shijian-17 
— eksperymentalny statek, 
demonstrujący użycie napędu 
elektrycznego do manewrów 
na orbicie geostacjonarnej.

10 XI — Nowa chińska lekka 
rakieta nośna Długi Marsz 11 
wyniosła na orbitę grupę nie-
wielkich satelitów demonstracji 
technologii nawigacji pulsarowej XPNAV-1. Jest to pierwszy 
dedykowany nawigacji przy pomocy pulsarów satelita. Sys-
tem ten ma używać regularnych emisji promieniowania rent-
genowskiego, pochodzącego z wybranych pulsarów do ce-
lów nawigacyjnych. Taka technologia znacząco usprawni 
zdolności nawigacyjne statków wysyłanych poza otoczenie 
Ziemi. Dotychczas sondy wysyłane w kierunku innych ciał 
niebieskich korzystały z pomiarów radarowych względem 
stacji na Ziemi. Problemem w wykorzystaniu pulsarów była 
miniaturyzacja urządzeń zdolnych do wykrywania tych emi-
sji. Testowanie tej technologii jest możliwe tylko na orbicie, 
gdyż promieniowanie rentgenowskie jest pochłaniane przez 
atmosferę ziemską. 

11 XI — Z bazy Vandenberg w Kalifornii wystartowała rakieta 
Atlas V. Na jej pokładzie znalazł się satelita obserwacji Zie-
mi WorldView 4 — obecnie najnowocześniejszy tego typu 
satelita komercyjny. Z usług obrazów rejestrowanych przez 
satelity firmy GlobalView, która zamówiła także tego satelitę, 
korzysta m.in. Google w swoich dobrze znanych produktach 
Google Maps i Google Earth. Potężny, wysoki na 5 metrów 
satelita został wyposażony w system obrazujący GIS-2 pro-
dukcji ITT Exelis. GIS-2 używa 1,1-metrowego teleskopu 
z zaawansowanym systemem orientacji w stronę celu. Sys-
tem może wykonywać obrazy panchromatyczne w rozdziel-
czości 31 cm oraz kolorowe (z dostępnym pasmem bliskiej 
podczerwieni) w rozdzielczości 1,24 m. Oprócz świetnej roz-
dzielczości i możliwości pokrywania bardzo dużego obszaru 
podczas jednego przelotu (66,5×112 km) WorldView-4 został 
wyposażony w bardzo wysokiej dokładności systemy geo-

Kronika

Artystyczna koncepcja kontaktu sondy OSIRIS-REx z asteroidą Bennu za po-
mocą przyrządu TAGSAM. Źródło: NASA Goddard Space Flight Center

Obraz Jowisza wykonany przez instrument 
JunoCam na sondzie Juno. Przedstawia 
siódmą z ośmiu “pereł” tworzących cha-
rakterystyczny łańcuch masywnych wirów 
burzowych na południowej półkuli planety. 
Zdjęcie zostało wykonane 11 grudnia 2016 r.  
Fot.: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Rakieta Długi Marsz 5 stojąca 
na stanowisku startowym przed 
swoim pierwszym lotem. Fot.: CCTV
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lokacyjne pozwalające ustalać położenie fotografowanych 
obiektów z błędem do 4 m.

11 XI — Chińska rakieta Długi Marsz 2D wysłała na orbitę 
satelitę pogodowego Yunhai 1. Jest to pierwszy satelita no-
wej chińskiej konstelacji satelitów meteorologicznych usta-
wionych na orbicie polarnej. Niewiele wiadomo o orbiterze. 
Zgodnie z oficjalnymi komunikatami satelita zostanie użyty 
do obserwacji atmosferycznych, środowiska morskiego oraz 
kosmicznego, łagodzeniu i prewencji katastrof naturalnych 
oraz eksperymentów naukowych.

17 XI — Z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie trójka 
astronautów: Rosjanin Oleg Nowicki, Amerykanka Peggy 
Whitson oraz reprezentant Europejskiej Agencji Kosmicz-
nej, Francuz Thomas Pesquet polecieli rakietą w statku So-
juz MS-03 do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na po-
kład stacji weszli 19 listopada po dwudniowej podróży. Nowa 
załoga wejdzie w skład Ekspedycji 50. i 51. Spędzą w ko-
smicznym laboratorium 178 dni, podczas których odbiorą 
w grudniu przylot bezzałogowego statku zaopatrzeniowego 
HTV oraz rosyjskiego statku Progress, a w przyszłym roku 
przeprowadzą dwa spacery kosmiczne wymieniające ze-
wnętrzne baterie zasilania. W tej chwili załoga stacji składa 
się z sześciu osób. Planowany powrót przybyłego niedaw-
no trio odbędzie się w maju 2017 r. (chociaż może to ulec 
zmianie).

17 XI — Z Gujany Francuskiej w Ameryce Południowej wystar-
towała europejska rakieta Ariane 5. Na jej szczycie przeniosła 
czwórkę satelitów europejskiego systemu nawigacyjnego Ga-
lileo. Po czterogodzinnym locie, satelity umieszczone zostały 
na docelowych orbitach. W tej chwili wokół Ziemi krąży już 18 
satelitów konstelacji. Galileo ma uniezależnić Europę od ame-
rykańskiego systemu GPS. Docelowo system składać się 
będzie z 24 satelitów na trzech różnych orbitach. Udostępni 
dokładniejsze usługi nawigacyjne instytucjom rządowym oraz 
komercyjnym klientom. Użytkownicy prywatni będą mogli ko-
rzystać z mniej dokładnego serwisu.

18 XI — Dwójka chińskich astronautów: Jing Haipeng oraz 
Chen Dong powrócili w statku Shenzhou 11 z rekordowej, 
ponad miesięcznej misji orbitalnej. W połowie września Chiń-
czycy wysłali na orbitę laboratorium Tiangong 2 — ostatni 
krok przed budową własnej dużej stacji modułowej. Pierwsza 
od trzech lat chińska misja załogowa rozpoczęła się startem 
17 października na szczycie rakiety Długi Marsz 2F. Dzień 

później statek przycumował do modułu orbitalnego. Chiń-
czycy udowodnili tym samym zdolność wykonywania misji 
długoterminowych. Zdobyli cenne doświadczenie na tym 
polu. W przyszłym roku do stacji Tiangong 2 przyleci jeszcze 
bezzałogowy pojazd zaopatrzeniowy Tianzhou 1. Przetesto-
wany zostanie wtedy m.in. transfer paliwa ze statku do stacji 
— manewr krytyczny dla działania przyszłej stacji. Główny 
moduł Chińskiej Stacji Kosmicznej ma zostać wyniesiony 
w 2018 r. przy pomocy rakiety Długi Marsz 5.

19 XI — Rozpoczął się nowy rozdział w światowej meteoro-
logii. Na orbitę przy pomocy rakiety Atlas V poleciał satelita 
GOES-R. 5-tonowy satelita jest obecnie najnowocześniej-
szą sondą meteorologiczną na świecie. Został wyposażony 
w sześć urządzeń, z czego najważniejsze to: Zaawansowa-
ne Urządzenie Obrazujące ABI — do pozyskiwania obrazów 
na potrzeby meteorologii, Instrument Rejestrujący Wyłado-
wania Atmosferyczne GLM czy słoneczny teleskop pasma 
ultrafioletowego SUVI.

22 XI — Czwarty satelita systemu przekazu danych Tian-
lian-1 trafił na orbitę po półgodzinnym locie rakietą Długi 
Marsz 3C. Swoim zastosowaniem przypomina amerykański 
system TDRSS. Konstelacja komunikacyjna będzie pośred-
niczyć w komunikacji pomiędzy chińskimi satelitami na ni-
skiej orbicie okołoziemskiej, a stacjami naziemnymi. Ostatnia 
chińska misja załogowa Shenzhou 11 korzystała z dobro-
dziejstw systemu. Tajkonauci znajdujący się przez miesiąc 

na stacji Tiangong 2, za pośrednictwem 
satelitów Tianlian pozostawali w kon-
takcie wizualnym i głosowym z zespo-
łem na Ziemi oraz swoimi rodzinami.

29 XI — Europejski orbiter TGO ope-
ruje już na orbicie wokół Marsa. Wyko-
nał także pierwsze naukowe pomiary. 
Trace Gas Orbiter to główna część 
europejsko-rosyjskiej misji ExoMars 
2016. Lądownik Schiaparelli, który mu 
towarzyszył był prototypem, który miał 
zademonstrować technologię lądowa-
nia. Towarzyszący mu lądownik Schia-
parelli rozbił się jednak na Czerwonej 
Planecie. Przyczyną okazała się uster-
ka oprogramowania, która sprawiła, że 
komputer pokładowy myślał, iż lądow-
nik jest już blisko ziemi i przedwcze-
śnie wyłączył silnik.

Wybrał i skomentował:  
Rafał Grabiański

Misje i badania kosmiczne

Rakieta Atlas V z satelitą GOES-R przygotowywana do startu ze stano-
wiska w Cape Canaveral na Florydzie. Fot.: NASA

Pierwsze zdjęcie wykonane przez satelitę WorldView 4. Przedstawia Yoyogi National Gymnasium  
— halę sportową w Tokio, gdzie w 1964 roku odbywały się konkurencje Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w 1964 r. Fot.: DigitalGlobe
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Narodziny 
światów Darek Lis

Agata Karska
Ewine van Dishoeck

Od XVIII wieku wiemy, że Droga Mleczna jest galaktyką, a od czasów Edwina Hubble’a, że nie jest 
ona jedyną. Dziś szacujemy, że we Wszechświecie istnieje kilkaset miliardów galaktyk i każda z nich 
zawiera kilkaset miliardów gwiazd. Żyjemy zatem na małej planecie, krążącej wokół przeciętnej gwiaz-
dy położonej na obrzeżach Galaktyki i od wielu lat zadajemy sobie pytanie: czy nasz Układ Słoneczny 
jest jakimś zjawiskiem wyjątkowym we Wszechświecie?

Z prochu powstałeś… czyli chemia kosmosu

Dziś w pewnym sensie znamy już 
odpowiedź na to pytanie. Teleskop 
kosmiczny Kepler odkrył ponad 2 ty-
siące planet pozasłonecznych (egzo-

planet). Planety te są jednak inne niż 
planety Układu Słonecznego. Są więk-
sze i krążą bliżej swoich gwiazd niż 
planety Układu Słonecznego wokół 

Słońca. Wynika to do pewnego stop-
nia z ograniczeń dostępnych obecnie 
instrumentów. Odkrywamy planety 
głównie poprzez obserwacje efektu 

Sieć anten ALMA na pustyni w Atacama w Chile zbudowana przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) — organizację składającą się 
z 16 krajów członkowskich, w tym Polski (od 2015 r.). ALMA umożliwia bezpośrednie obserwacje gazu i pyłu w dyskach protoplanetarnych wokół 
pobliskich gwiazd. Źródło: ESO
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Dopplera, czyli zmian w częstotliwości 
linii widmowych spowodowanych ich 
ruchem wokół gwiazdy. Obserwujemy 
również zaćmienia, gdy planeta prze-
chodzi przed tarczą gwiazdy. W obu 
przypadkach z natury rzeczy dużo ła-
twiej jest nam wykryć duże, masywne 
towarzyszki gwiazd. Niemniej jednak 
z każdym rokiem nasze możliwości in-
strumentalne są coraz większe i mamy 
już dziś kilka kandydatów na egzopla-
nety w tak zwanej „strefie mieszkalnej” 
(znanej naukowcom jako „habitalna”), 
gdzie woda może występować w stanie 
ciekłym.

Aby zrozumieć proces powstawania 
gwiazd, planet i składników życia we 
Wszechświecie, musimy badać mate-
rię międzygwiazdową. W zakresie fal 
optycznych przestrzeń między gwiaz-
dami wydaje się pusta. Kiedy popatrzy-
my na niebo w ciemną, bezksiężycową 
noc, widzimy właściwie tylko gwiazdy, 
źródła punktowe. Okazuje się jednak, 
ze przestrzeń między gwiazdami jest 
wypełniona bardzo rozcieńczonym 
gazem i pyłem. I właśnie z tego gazu 
powstają nowe generacje gwiazd. Do-
brze opisał to William Herschel, który 
kiedyś powiedział, że materia między-
gwiazdowa to „chaotyczny budulec 
przyszłych słońc”.

Obserwacje materii 
międzygwiazdowej

Dzięki badaniu materii między-
gwiazdowej wiemy, że gwiazdy po-
wstają w ciemnych obłokach, złożo-
nych głównie z wodoru molekularne-
go (H2) z dodatkiem innych molekuł, 
takich jak tlenek węgla (CO), woda 
(H2O) i amoniak (NH3). W takich obło-
kach znajdują się również małe ziarnka 
pyłu, które skutecznie blokują promie-
niowanie w zakresie fal optycznych. 
A zatem, aby zobaczyć jak powstają 
gwiazdy, musimy prowadzić obserwa-
cje w dalekiej podczerwieni, gdzie pro-
mieniowanie jest w stanie penetrować 
centralne obszary obłoków między-
gwiazdowych. Utrudnieniem jest ziem-
ska atmosfera, która blokuje znaczną 
część promieniowania podczerwonego 
z powodu obecności m.in. sporej ilości 
pary wodnej. Z tego powodu niezbędne 
jest korzystanie z teleskopów kosmicz-
nych. W latach 90. przełomowych 
danych dostarczyło Podczerwone Ob-
serwatorium Kosmiczne (ang. Infrared 
Space Observatory, ISO), a od 2003 r. 
Spitzer, mimo że ich zwierciadła były 

dość niewielkie, poniżej 1 m. W ostat-
nich latach działał z kolei kosmiczny 
teleskop Herschela (2009–2014), któ-
rego duże, 3,5-m zwierciadło dostar-
czyło obserwacji o znacznie większej 
czułości i precyzji. 

Obserwacje przy użyciu Herschela 
pozwoliły po raz pierwszy zobrazować 
strukturę obłoków, w których powstają 
gwiazdy. Ten dział astronomii rozwinął 
się w ciągu ostatnich 30–40 lat dzięki 
niesamowitemu postępowi techniczne-
mu w budowie detektorów pracujących 
w podczerwieni. Pierwsze obserwacje 
obłoków w latach 70. ukazywały jedy-
nie kilka źródeł punktowych. Natomiast 
najnowsze obserwacje z Herschela 
uwidaczniają skomplikowaną strukturę 
obszarów formowania gwiazd.

Do badań obłoków wykorzystuje się 
również wielkie teleskopy naziemne, 
takie jak 8-metrowy Bardzo Duży Tele-
skop (ang. Very Large Telescope, VLT) 
w Chile, dziesięciometrowe teleskopy 
Kecka na Hawajach, a w przyszłości 
także Ekstremalnie Wielki Teleskop 
Europejski (ang. European Extreme-
ly Large Telescope, E-ELT) nowy te-
leskop o średnicy zwierciadła 39 m, 
obecnie w trakcie budowy w Chile.

W zakresie bardzo krótkich fal ra-
diowych — częstotliwości 1000–10000 
razy wyższe niż radio FM — mamy 
również nowy, wspaniały instrument, 
który rewolucjonizuje astronomię 
w tym zakresie fal: ALMA (ang. Ata-
cama Large Millimeter / submillimeter 
Array). Nie jest to pojedynczy teleskop, 
ale sieć 66 teleskopów położonych na 
wysokości 5 km nad poziomem morza 
na pustyni Atakama w Chile. Tereny 
płaskowyżu Chajnantor, gdzie od kil-
ku lat pracuje ALMA, to niesamowite 
środowisko przypominające bardziej 
Marsa niż powierzchnię Ziemi. Na wy-
sokości 5 km nad poziomem morza nie 
jest łatwo oddychać, bo zawartość tle-
nu w powietrzu jest niska. W momen-
cie kiedy wykonujemy prace fizyczne 
przy teleskopie (np. uzupełniamy cie-
kły azot), poziom tlenu w naszej krwi 
szybko spada i nawet bardzo sprawne 
osoby łapią zadyszkę.

Składniki obłoków 
międzygwiazdowych

Astronomiczna tablica Mende-
lejewa jest w istocie bardzo prosta. 
Głównymi składnikami obłoków mię-
dzygwiazdowych są wodór (ok. 90%) 
i hel (ok. 10%). Inne pierwiastki: tlen 

(O), azot (N), węgiel (C) są obecne na 
bardzo niskim poziomie kilku atomów 
na 10000 atomów wodoru. Okazuje się 
jednak, że te śladowe ilości ciężkich 
pierwiastków są bardzo istotne, ponie-
waż w wyniku reakcji chemicznych 
tworzą one dziesiątki i setki molekuł. 
Tak więc ośrodek międzygwiazdo-
wy emituje cały las linii widmowych, 
które możemy obserwować, używając 
teleskopów takich jak Herschel czy 
ALMA. Z obserwacji tych linii widmo-
wych możemy wywnioskować, jakie 
warunki panują w obłokach molekular-
nych: jaka jest tam gęstość, temperatu-
ra, natężenie promieniowania ultrafio-
letowego, promieniowania X. I to jest 
właśnie zaleta dalekiej podczerwieni: 
dzięki niej możemy badać obiekty, któ-
re wyglądają jak „worki węgla” w za-
kresie optycznym.

Do dnia dzisiejszego odkryliśmy 
prawie 200 molekuł w przestrzeni 
międzygwiazdowej. Niektóre z nich 
są proste, znane z życia codziennego, 
takie jak amoniak, woda, formaldehyd 
(H2CO). Inne są bardziej egzotyczne: 
jony niosące ładunek elektryczny, dłu-
gie łańcuchy węglowe. Słowem, nie-
typowe molekuły, rzadko spotykane 
na Ziemi. Jedną z molekuł odkrytych 
w przestrzeni międzygwiazdowej jest 
alkohol etylowy. Tego typu odkrycia 
zawsze spotykają się z dużym zainte-
resowaniem mediów. Rok temu opu-
blikowaliśmy (D. L.) artykuł opisują-
cy odkrycie prostego cukru i alkoholu 
w komecie Lovejoy. Dziennikarze byli 
zafascynowani faktem, że z tej komety 
parowało aż 500 butelek wina na mi-
nutę. To odkrycie wylądowało na przy-
kład na pierwszej stronie francuskiego 
tygodnika satyrycznego „Le canard”. 
W swobodnym tłumaczeniu: „Alkohol 
i cukier zaobserwowane na komecie. 
Jesteśmy tego pewni? Nikt nie bawił 
się obiektywem po ostatniej imprezie?”

Wśród cząsteczek odkrytych w prze-
strzeni międzygwiazdowej są również 
pierwsze cegiełki w syntezie skom-
plikowanych związków organicznych 
o dużym znaczeniu dla organizmów ży-
wych. Niedawno odkryty w obszarach 
formowania gwiazd tlenek fosforu (PO) 
jest istotny przy przenoszeniu energii 
w komórkach, a również pełni ważną 
funkcję przy tworzeniu szkieletu kwa-
su dezoksyrybonukleinowego (DNA). 
Z kolei sonda Rosetta odkryła w komie 
komety 67P/Czuriumow-Gierasimien-
ko glicynę (NH2CH2COOH) — naj-
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2 atomy 3 atomy 4 atomy 5 atomów 6 atomów 7 atomów 8 atomów 9 atomów 10 atomów 11 atomów 12 atomów >12 
atomów

H2 C3 c-C3H C5 C5H C6H CH3C3N CH3C4H CH3C5N HC9N c-C6H6 HC11N ?

AlF C2H l-C3H C4H l-H2C4 CH2CHCN HC(O)OCH3 CH3CH2CN (CH3)2CO CH3C6H n-C3H7CN C60 

AlCl C2O C3N C4Si C2H4 CH3C2H CH3COOH (CH3)2O (CH2OH)2 C2H5OCHO i-C3H7CN C70 

C2 C2S C3O l-C3H2 CH3CN HC5N C7H CH3CH2OH CH3CH-
2CHO

CH3OC(O)
CH3

C2H5OCH3 
? C60

+ 

CH CH2 C3S c-C3H2 CH3NC CH3CHO C6H2 HC7N
CH3CHCH2O 

2016    

CH+ HCN C2H2 H2CCN CH3OH CH3NH2 CH2OHCHO C8H     

CN HCO NH3 CH4 CH3SH c-C2H4O l-HC6H CH3C(O)
NH2

    

CO HCO+ HCCN HC3N HC3NH+ H2CCHOH CH2CH-
CHO (?) C8H–     

CO+ HCS+ HCNH+ HC2NC HC2CHO C6H– CH2CCHCN C3H6     

CP HOC+ HNCO HCOOH NH2CHO CH3NCO 
2015 H2NCH2CN CH3CH2SH 

(?)     

SiC H2O HNCS H2CNH C5N  CH3CHNH      

HCl H2S HOCO+ H2C2O l-HC4H        

KCl HNC H2CO H2NCN l-HC4N        

NH HNO H2CN HNC3 c-H2C3O        

NO MgCN H2CS SiH4 H2CCNH(?)        

NS MgNC H3O+ H2COH+ C5N–        

NaCl N2H+ c-SiC3 C4H– HNCHCN        

OH N2O CH3 HC(O)CN         

PN NaCN C3N– HNCNH         

SO OCS PH3 CH3O         

SO+ SO2 HCNO NH4
+         

SiN c-SiC2 HOCN H2NCO+ 
(?)         

SiO CO2 HSCN NCCNH+ 
2015         

SiS NH2 H2O2          

CS H3
+ C3H+          

HF SiCN HMgNC          

HD AlNC HCCO 
2015          

FeO ? SiNC           

O2 HCP           

CF+ CCP           

SiH ? AlOH           

PO H2O+           

AlO H2Cl+           

OH+ KCN           

CN– FeCN           

SH+ HO2           

SH TiO2           

HCl+ C2N           

TiO Si2C 
2015           

ArH+            

N2            

NO+ ?            

Tabela związków chemicznych zaobserwowanych w ośrodku mię-
dzygwiazdowym z podziałem na ilość atomów tworzących molekuły. 
Źródło: CDMS, http://www.astro.uni-koeln.de/cdms/

Dysk protoplanetarny wokół TW Hydra, młodej gwiazdy podobnej 
do Słońca widziany okiem sieci anten ALMA. Powiększenie przedstawia 
wewnętrzny obraz dysku z widoczną pustą przestrzenią, przerwą, znajdu-
jącą się w odległości 1 jednostki astronomicznej. Pozostałe pierścienie 
przedstawiają bardziej oddalone miejsca, gdzie być może powstające 
planety „oczyszczają” dysk z gazu i pyłu. Źródło: S. Andrews (Harvard-
-Smithsonian CfA), ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
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prostszy z aminokwasów białkowych, 
związany z obecnością kwasu rybonu-
kleinowego (RNA). Obliczenia teore-
tyczne pokazują, że detekcja glicyny 
już niedługo powinna być możliwa przy 
pomocy radioteleskopu ALMA w ob-
szarach tworzenia gwiazd o małych ma-
sach. Z pewnością otworzy to nową erę 
w badaniach z zakresu astrobiologii.

W przestrzeni międzygwiazdowej 
istnieją również bardzo duże związki 
węglowe, takie jak wielopierścienio-
we węglowodory aromatyczne (ang. 
policyclic aromatic hydrocarbon, 
PAH) czy też fuleryny, cząsteczki 
tworzące zamkniętą, pustą w środku 
bryłę, za odkrycie których Harry Kro-
to otrzymał Nagrodę Nobla w 1996 r. 
Powszechność występowania PAH-ów 
jest zaskakująca, biorąc pod uwagę 
ich skomplikowaną strukturę. Są one 
szczególnie użyteczne przy badaniu 
obszarów silnie oświetlanych przez 
promieniowanie ultrafioletowe (tzw. 
obszary fotodysocjacyjne), ponieważ 
w odróżnieniu od prostszych związków 
chemicznych nie ulegają łatwo fotody-
socjacji.

Zasadniczym pytaniem jest więc, 
jak te wszystkie cząsteczki powstają 
w przestrzeni międzygwiazdowej? Ja-
kie reakcje chemiczne mają kluczowe 
znaczenie w obszarach o temperaturze 
rzędu 10 stopni powyżej absolutnego 
zera i gęstości tysiące razy niższej niż 
najlepsza próżnia w naszych labo-
ratoriach? Okazuje się, że tak zwana 
„chemia powierzchniowa” dominuje 
w obszarach powstawania gwiazd. 
Ziarenka pyłu pokrywają się bardzo 
szybko otoczkami lodu, w którym za-
chodzą skomplikowane reakcje che-
miczne. O istnieniu tego lodu wiemy 
również z obserwacji w podczerwieni 
w trochę krótszym zakresie fal, rzędu 
kilku mikrometrów, gdzie możemy 
obserwować pasma absorpcyjne lodu. 
W 2018 r. jest planowane wystrzelenie 
Kosmicznego Teleskopu Jamesa Web-
ba, przystosowanego do tego rodzaju 
badań i prawdopodobnie przyniesie 
on przełom w badaniu różnorodności 
lodu w różnych obiektach astrofizycz-
nych.

Można więc podsumować, że obłoki 
międzygwiazdowe mają skomplikowa-
ny skład chemiczny, a złożone związki 
organiczne zostały odnalezione niemal 
we wszystkich obszarach powstawania 
gwiazd. Najprostsze składniki życia są 
powszechne w kosmosie.

Powstawanie gwiazd i planet
Ważną rolą obserwacji astroche-

micznych opisanych powyżej jest 
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób 
powstają gwiazdy i układy planetarne. 
Dziś wiemy, że wszystko zaczyna się 
od zapadania się obłoków pod wpły-
wem siły grawitacyjnej. Jeśli obłok 
jest wystarczająco gęsty, rozpoczyna 
się kolaps grawitacyjny, który prowa-
dzi do powstawania jednej lub kilku 
tzw. protogwiazd — gwiazd w „wie-
ku przedszkolnym”. Kluczowym eta-
pem w tym procesie jest powstawanie 
dysków protoplanetarnych. To bardzo 
ważny krok, ponieważ właśnie w tych 
dyskach w następnym etapie powstają 
planety. ALMA umożliwia obserwacje 
o rozdzielczości niezbędnej do bezpo-
średniego zobrazowania takich dys-
ków. Z obserwacji — głównie w pod-
czerwieni — wiemy, że wszystkie mło-
de gwiazdy na pewnym etapie swojej 
ewolucji są otoczone dyskami. Ich 
rozmiary są porównywalne do rozmia-
ru naszego Układu Słonecznego, a ich 
masy wystarczające do utworzenia 
systemu planetarnego. A zatem skład-
niki do tworzenia planet są również 
powszechne i nie jest zaskoczeniem, 
że Kepler odkrył już kilka tysięcy eg-
zoplanet.

Pytanie tylko, jak w praktyce malut-
kie ziarnka pyłu o rozmiarze 1/10 mi-
krometra, 1000 razy mniejsze niż śred-
nica ludzkiego włosa, mogą urosnąć 13 
rzędów wielkości do rozmiarów rzędu 

1000 km w ciągu kilkudziesięciu milio-
nów lat? Okazuje się, że ten sam lód, 
który był istotny dla aspektów chemicz-
nych w kontekście chemii powierzch-
niowej, jest tu również bardzo pomoc-
ny. Każde dziecko wie, jak zrobić bał-
wana ze śniegu. Trochę trudniej jest go 
zrobić z suchego piasku na plaży. Śnieg 
się lepi, a piasek nie za bardzo. Na tej 
samej zasadzie, dzięki wodnym, lodo-
wym otoczkom pokrywającym ziaren-
ka pyłu w dyskach możliwe jest zatem 
szybkie tworzenie większych struktur, 
takich jak planetozymale (proces ten 
nazywa się koagulacją).

Bardzo istotnym pojęciem jest tak 
zwana „linia śniegu”, która oddziela 
ciepłą, suchą, środkową część dysku 
od jego mokrej, zewnętrznej, zamro-
żonej części. Tego typu linie śniegu 
istnieją nie tylko dla wody, ale również 
dla innych molekuł i ALMA jest teraz 
w stanie obserwować je bezpośrednio. 
Na przykład w dysku wokół pobliskiej 
gwiazdy w gwiazdozbiorze Hydry wi-
dzimy bezpośrednio linię śniegu tlenku 
węgla (CO). Pozwala na to rozdziel-
czość ALMA, która dla pobliskich 
obiektów wynosi kilka jednostek astro-
nomicznych (1 j.a. to odległość Ziemi 
od Słońca). Dzięki tym bezpośrednim 
obserwacjom nie trzeba odwoływać 
się do skomplikowanych modeli dy-
namicznych, ale można po prostu zo-
baczyć strukturę dysków, pierścienie 
i przerwy tworzone w nich przez po-
wstające tam młode planety.

Zawartość wody w różnych ciałach Układu Słonecznego w czasie powstawania Ziemi w funkcji 
odległości od Słońca. Chondryty enstatytowe, które są grupą meteorytów kamiennych pocho-
dzących z obszaru odległego o 1,8 j.a. od Słońca, zawierają bardzo mało wody. Z kolei chondryty 
węgliste, które pochodzą z zewnętrznego pasa planetoid, zawierają ok. 5–10% wody, a komety 
i obiekty transneptunowe nawet więcej. Źródło: van Dishoeck et al. 2014 (PPVI) 
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Profesor Darek Lis jest dyrektorem la-
boratorium LERMA w Obserwatorium 
Paryskim, od wielu lat związany z Kali-
fornijskim Instytutem Technologii (Cal-
tech), gdzie w latach 2009–2014 był 
zastępcą dyrektora Caltech Submilime-
ter Observatory. Zainteresowania nauko-
we Darka Lisa obejmują spektroskopię 
molekularną wysokiej rozdzielczości 
obiektów Układu Słonecznego oraz 
ośrodka międzygwiazdowego, od Drogi 
Mlecznej do najdalszego Wszechświata. 
Punktem wyjścia do powstania artykułu 
był wykład popularnonaukowy wygłoszo-
ny w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 
15 września 2016 r. w ramach konferen-
cji o międzygwiezdnych szokach. 

Różnorodność planet 
i pochodzenie wody na Ziemi

Warto zadać pytanie, skąd bierze się 
różnorodność egzoplanet odkrytych 
przez Keplera. Okazuje się, że jest to 
w pewnym sensie proces losowy, któ-
ry zależy od specyficznych warunków 
początkowych w czasie powstawania 
planet w dyskach. Na przykład od tego, 
czy na początkowych etapach powsta-
nie bardzo duża planeta, taka jak Jo-
wisz. Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
potrzebne są więc precyzyjne symula-
cje, modele komputerowe. Oczywiście 
kluczowym aspektem jest tu istnienie 
tak zwanej „strefy mieszkalnej”, gdzie 
woda może istnieć w stanie ciekłym.

Nasz własny Układ Słoneczny do-
starcza również dużo istotnych infor-
macji. Na przykład komety (tak zwane 
„brudne kule śniegu”) są reliktami z po-
czątkowej fazy powstawania Układu 
Słonecznego, 4,5 mld lat temu. Ich skład 
chemiczny i izotopowy jest wyznaczany 
i porównywany do składu lodu w ośrod-
ku międzygwiazdowym. Przełomowe 
znaczenie miała w ostatnich latach son-
da Rosetta, która dostarczyła niewy-
czerpanej ilości informacji o wyglądzie 
i składzie chemicznym komety 67P. 
Zdjęcia przesłane przez kamerę Osiris 
są fantastycznej jakości. Pokazują ist-
nienie wydm, klifów i wąwozów.

Badania komet są bardzo istotne 

w kontekście zrozumienia, skąd pocho-
dzi woda na Ziemi. Stosunek tak zwanej 
„ciężkiej” wody (HDO), w której jeden 
z atomów wodoru został zastąpiony 
deuterem, do normalnej wody (H2O) 
jest tu kluczowym parametrem. Z obser-
wacji Herschela wiemy, że przynajmniej 
jedna kometa, Hartley 2, ma dokładnie 
taką samą wodę jak ziemskie oceany.

Woda jako rozpuszczalnik jest oczy-
wiście konieczna do rozwoju życia 
w takiej formie, jaką znamy tu, na Zie-
mi. Chociaż 70% powierzchni Ziemi 
jest pokryte wodą, całościowo (obję-
tościowo) nie jest jej znowu tak wie-
le. Gdybyśmy zrobili z tej wody kulę, 
byłaby ona z grubsza wielkości Stanów 
Zjednoczonych w kierunku północ-po-
łudnie, od Kanady do Meksyku.

Rezerwuary wody w Układzie Sło-
necznym znajdują się daleko od Słoń-
ca — głównie tam, gdzie jest zimno. 
Ziemia zawiera jednak 10 razy więcej 
wody niż meteoryty w odległości 1 j.a. 
od Słońca. Z tego powodu uważamy, 
że pierwotna woda na Ziemi po prostu 
wyparowała, a obecna woda musiała 
zostać dostarczona ponownie później, 
przez planetoidy lub komety.

Obiecująca przyszłość
Mimo że w ciągu ostatnich kilkuna-

stu lat poziom naszej wiedzy o powsta-
waniu gwiazd, planet, naszego Ukła-

du Słonecznego i składników życia 
niesamowicie się zwiększył, na wiele 
pytań wciąż nie znamy odpowiedzi. 
Na szczęście nowe, potężniejsze tele-
skopy kosmiczne i naziemne są obec-
nie w trakcie budowy. James Webb, 
nowy teleskop kosmiczny NASA, 
będzie w szczególności wspaniałym 
instrumentem do badania składu lodu 
w przestrzeni międzygwiazdowej 
i w obiektach Układu Słonecznego. 
Nowe odbiorniki na ALMA już w tym 
roku umożliwią obserwacje wody 
o bardzo dużej precyzji z powierzchni 
Ziemi, oczywiście przy szczególnie ko-
rzystnych warunkach pogodowych.

Podsumowując, składniki che-
miczne potrzebne do powstania ży-
cia są szeroko rozpowszechnione we 
Wszechświecie i związane z obszarami 
powstawania gwiazd. Układy planetar-
ne mogą powstawać wokół większości 
gwiazd. Dotychczas odkryte układy 
planetarne są jednak odmienne od na-
szego Układu Słonecznego. Struktura 
i skład chemiczny tych obszarów są 
obecnie badane bezpośrednio w ska-
lach Układu Słonecznego przy pomocy 
najnowszych instrumentów. Bez wąt-
pienia astrochemia i astrobiologia będą 
jednymi z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się dziedzin astronomii 
w XXI wieku.

■

Profesor Ewine van Dishoeck pracuje 
na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii 
oraz w MPE w Niemczech. Od 2016 r. 
pełni funkcję prezydenta-elekta Mię-
dzynarodowej Unii Astronomicznej. Jest 
jednym z najbardziej cytowanych astro-
fizyków na świecie, a także promoto-
rem 43 obronionych prac doktorskich. 
Zajmuje się obserwacjami, modelowa-
niem i badaniami laboratoryjnymi gazu 
i pyłu na różnych etapach powstawania 
gwiazd i planet. W ostatnich latach kie-
rowała grupą „Water in star forming 
regions with Herschel” (WISH), w której 
pracował Darek Lis i Agata Karska.

Dr Agata Karska jest adiunktem 
w Centrum Astronomii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, lau-
reatką Nagrody Naukowej „Polityki” 
w 2015 r. Już w szkole zdradzała nie-
przeciętną pasję badawczą, a studia 
na swojej dzisiejszej uczelni ukończy-
ła z tytułem najlepszego absolwenta. 
W latach 2009–2014 pracowała w In-
stytucie Maxa Plancka ds. Fizyki Po-
zaziemskiej (MPE) w Garching w gru-
pie astrochemicznej prof. Ewine van 
Dishoeck. Na co dzień wykorzystuje 
związki chemiczne widoczne w fazie 
gazowej do badania procesu powsta-
wania gwiazd. 
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FILOZOFIA PRZYPADKU
CCPress 2013, stron 332

„Filozofia przypadku” autorstwa 
ks. prof. Michała Hellera to książka 
niezwykła. „Kosmiczna fuga” zaczyna 
się spokojnie, od przybliżenia historii 
tytułowego zagadnienia. Obszerne 
preludium wyjaśnia, jak wielkie 
znaczenie w ukształtowaniu pojęcia 
prawdopodobieństwa miały religia, 
polityka, a również gry hazardowe. 
Czytelnik żądający konkretnej, 
matematycznej wiedzy dostanie 
solidną porcję definicji i naukowych 
faktów. Występują takie pojęcia, jak 
ruchy Browna, teoria miary, uogólnione 
rachunki prawdopodobieństwa. 
Wielki finał stanowi kluczowe pytanie: 
„Bóg czy przypadek?”, a próba 
znalezienia odpowiedzi prowadzi do 
zaskakującej teorii wyjaśniającej wcale 
nieprzypadkowe miejsce przypadków 
we Wszechświecie. 

Temat jest poważny, całość jednak 
czyta się lekko. Autor zręcznie wplata 
w treść anegdoty z życia uczonych 
i liczne ciekawostki. Pokazuje chociażby, 
jaki związek mają kreacjoniści 
i zwolennicy Inteligentnego Projektu 
z doktryną manicheizmu oficjalnie 
uznaną za herezję już w pierwszych 
wiekach istnienia chrześcijaństwa, 
a także stawia niecodzienne pytania, 
takie jak „czy w całce jest więcej 
tajemnicy niż w różniczce?”. 

Profesor Heller przedstawia cały 
problem przypadkowości, patrząc przez 
pryzmat kosmicznej ewolucji i dociera 
do nieprzeciętnych wniosków. „Filozofia 
przypadku” to pozycja, którą powinien 
przeczytać każdy, kto kiedykolwiek 
zastanawiał się nad tym, co kieruje 
biegiem zdarzeń we Wszechświecie.

Miriam Kosik

FILOZOFIA NAUKI
CCPress 2016, stron 200

Niekwestionowane sukcesy nowożytnych 
nauk ścisłych od dziesięcioleci 
pobudzają umysły filozofów, kierując ich 
w stronę rozważań nad matematyczno-

Niezwykła trylogia księdza profesora  
— szlagier wydawniczy w księgarni „Uranii”

FILOZOFIA HELLERA 
w opinii młodych intelektualistów

Dlaczego wszystko, co się wydarza, wydarza się? Co rządzi naszym losem? Czy to możliwe, że jedynym 
źródłem przypadku we Wszechświecie jest nasza ignorancja?

empiryczną metodą poznania świata. 
Jaki jest związek teorii naukowej 
z rzeczywistością? Czy ewolucja nauki 
jest procesem racjonalnym? Czy metoda 
naukowa ma granice? Refleksję nad 
tymi zagadnieniami podejmuje ks. 
prof. Michał Heller w swojej książce 
pt. „Filozofia nauki”. 

Pozycja ta pojawiała się jako efekt 
wieloletniej działalności dydaktycznej 
ks. prof. Hellera i stanowi zwięzły wstęp 
do filozofii nauki. Autor znakomicie 
wykorzystuje swoje wykształcenie, 
rozważając zawartość, ewolucję 
i granice nauki na przykładzie fizyki jako 
dyscypliny naukowej o największym 
stopniu dojrzałości metodologicznej. 
Krótki, lecz rzeczowy i przejrzysty opis 
bogactwa problemów filozofii nauki jest 
zdecydowanym atutem dzieła. Oprócz 
przedstawienia najbardziej wpływowych 
idei Kuhna, Poppera, Lakatosa 
i innych wybitnych myślicieli, ks. Heller 
prezentuje własne poglądy, m.in. 
nieliniowy model ewolucji nauki oparty 
na teorii układów dynamicznych. 

Język w „Filozofii nauki” obfituje 
w specjalistyczne pojęcia z zakresu 
filozofii i fizyki, lecz autor zadbał o ich 
dokładne wyjaśnienie, co sprawia, 
że książka jest obowiązkową pozycją 
dla każdego, kto jest zainteresowany 
filozoficzną refleksją nad fenomenem 
nauki. 

Kamil Bonna 

FILOZOFIA KOSMOLOGII
CCpress 2013, stron 168

Wydawać by się mogło, że filozofia 
i kosmologia nie mają ze sobą nic 
wspólnego. To wrażenie jest jednak 
mylne, a ks. Michał Heller w swojej 
książce pokazuje, jak kosmologia 
z dyscypliny filozoficznej, jaką była 
na początku XX wieku, wyewoluowała 
w dojrzałą naukę fizyczno-
astronomiczną. 

Pierwsze dwa rozdziały są wstępem 
historycznym i pokazują proces 
kształtowania się kosmologii, zaczynając 
od klasycznych paradoksów Olbersa 

i Seelingera, przez zagadnienia 
termodynamiki Wszechświata i teorię 
względności do odkrycia mikrofalowego 
promieniowania tła i tworzenia modelu 
kosmologicznego. Kolejny rozdział 
przynosi pytania natury filozoficznej: 
czy kosmologia jest nauką? Czym jest 
Wszechświat przez nią opisywany? 
Potem profesor Heller przedstawia 
problem osobliwości początkowej 
i wtedy właśnie najsilniej widać związek 
filozofii z kosmologią. W ostatniej części 
autor dyskutuje metody badawcze 
kosmologii, problem unikalności 
Wszechświata, a nawet dotyka 
metafizyki.

Ks. Heller zwraca uwagę na to, 
że dostępne na rynku wydawnictwa 
o podobnej tematyce to najczęściej 
książki popularnonaukowe, które 
obok pouczających rozważań są pełne 
pseudonaukowych stwierdzeń. Swoją 
publikację określa mianem wstępnego 
przetarcia drogi. Autor zmusza 
czytelnika do wysiłku intelektualnego, 
ale kluczowe rozważania przedstawia 
w jasny sposób, a poprzez intrygujące 
konkluzje potrafi rozbudzić jego 
ciekawość. To wszystko sprawia, 
że książka jest zdecydowanie warta 
polecenia każdemu zainteresowanemu 
tematem kosmosu.

Maria Sztymelska 

PROMOCYJNA CENA  
EKSKLUZYWNEGO KOMPLETU  

97,70 ZŁ

Nie tylko teleskopy

Wszystkie opisane tu książki  
dostępne są w naszym sklepiku  

internetowym:
https://sklep.pta.edu.pl/
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Przedstawiamy sylwetkę poznań-
skiego astronoma, Hieronima Hurni-
ka, który zakończył swoją wędrówkę 
po Ziemi 9 października 2016 r., do-
żywając 97 lat. Profesor wyróżniał 
się szerokim wachlarzem zaintere-
sowań i na stałe był związany z po-
znańską Alma Mater. Hieronim Hur-
nik trwale zapisał się w annałach 
astronomii Grodu Przemysła.

Młodość
Hieronim Hurnik urodził się 6 paź-

dziernika 1919 roku w Poznaniu. Tak 
się więc złożyło, że został rówieśnikiem 
swojej przyszłej uczelni — Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza. Należąc do 
sześcioosobowej rodziny, utrzymywa-
nej przez pracującego jako stolarz ojca, 
nie miał wielkiego wyboru i musiał uczyć 
się pilnie, gdyż tylko bardzo dobre wy-
niki zapewniały obniżenie czesnego 
w gimnazjum o połowę. Mimo notorycz-
nych kłopotów z językiem niemieckim, 
radził sobie nieźle i z dumą wspomi-
nał, że nie tylko znalazł się wśród trójki 
uczniów, którzy dotarli do matury bez 
powtarzania klasy, ale nawet mógł do-
robić sobie udzielaniem korepetycji.

Wielu z nas, astronomów lubi pod-
kreślać, że zamiłowanie do spraw 
kosmicznych towarzyszyło im od naj-
młodszych lat, wspominać pierwsze 
amatorskie obserwacje i pochłaniane 
lektury. Tymczasem profesor Hur-

Uśmiech Profesora
nik zawsze opowiadał, z rozbrajają-
ca szczerością, że skoro miał dobrą 
ocenę z matematyki na świadectwie 
maturalnym, to wraz z trójką kolegów 
z klasy, którzy wypadli równie dobrze, 
wstąpił w roku 1937 na Wydział Mate-
matyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu 
Poznańskiego. A tam, mając do wyboru 
wykłady z krystalografii i z astronomii, 
wybrał ten drugi, podobnie jak więk-
szość studentów postawionych wtedy 
przed takim wyborem. Tylko skutki tego 
popularnego wyboru okazały się daleko 
poważniejsze niż u większości kolegów 
i koleżanek: cierpliwa Urania zagięła 
parol na młodego studenta.

Już na pierwszym wykładzie profe-
sor Józef Witkowski żalił się, że prze-
stało działać astronomiczno-geofi-
zyczne koło naukowe. Wkrótce potem 
koło reaktywowano, a Hieronim Hurnik 
został jego wiceprezesem. Niedługo 
później znalazł się wśród kilku studen-
tów zatrudnionych do prac rachunko-
wych oraz obserwacyjnych i jako ob-
serwator stał się współautorem dwóch 
prac poświęconych fotometrii gwiazd 
zmiennych (Rocznik Astronomiczny 
Obserwatorium Krakowskiego) oraz  
astrometrii komety i planetoid (Acta 
Astronomica).

Niestety, jesienią roku 1939, za-
miast Gaudeamus zabrzmiały marsze 
i zaczęło się pięć lat wojennej ponie-
wierki: chaotyczna ewakuacja, obozy 

przejściowe, odłączenie od rodziny, 
przesiedlenie pod Siedlce i wreszcie 
niewolnicza praca w gospodarstwie 
rolnym w Prusach Wschodnich. Ostatni 
etap tułaczki zaczął się od rycia okopów 
na Litwie, po czym nastał czas rozgar-
diaszu, kolejne ewakuacje, przeprawa 
po lodzie Zalewu Wiślanego i pierwsze 
czołgi z czerwoną gwiazdą napotkane 
już pod Słupskiem. Te kilka miesięcy 
pod Słupskiem wspominał profesor 
Hurnik z osobliwym uśmiechem, gdyż 
wtedy zasłużył sobie na tytuł Pierwsze-
go Kowboja Astronomii Polskiej: odpo-
wiadał za stado krów, a o broń bywa-
ło wtedy łatwiej niż o jedzenie. Kiedy 
jednak kazano mu popędzić stado pod 
kuratelą krasnoarmiejców i w kierunku 
zupełnie przeciwnym niż ku Rio Gran-
de, zemknął dyskretnie pod Bydgosz-
czą i w końcu powrócił do rodzinnego 
miasta.

W poznańskim obserwatorium 
zastał profesora Witkowskiego, który 
nakłonił go do kontynuowania studiów 
i zatrudnił na bliżej nieokreślonym eta-
cie z symboliczną pensją (a czasy były 
takie, że sam kierownik łatał sobie bu-
dżet sprzedażą warzyw uprawianych 
w obserwatoryjnym parku). Jego pierw-
szym obowiązkiem było skatalogowa-
nie biblioteki. Powstanie tego katalogu 
zasługuje na wpis do Księgi Guinessa 
— sam profesor przyznawał, że na ma-
szynie stukał jednym palcem, a poku-
sa, żeby bliżej zapoznać się z katalo-
gowaną książką bywała przemożna 
i rzadko jej się opierał. Wkrótce do obo-
wiązków doszły pozycyjne obserwacje 
fotograficzne, redukcja wyników zakryć 
gwiazd przez Księżyc, służba czasu, 
zaopatrzenie i sekretarzowanie (w tym 

Sylwetki

Prof. Hieronim Hurnik (1919–2016)

Mgr Hieronim Hurnik w Obserwatorium Astronomicznym UAM w 1950 r.
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Sylwetki

wystukiwanie na maszynie listów w nie-
znanych językach). W tym natłoku za-
jęć udało się jednak ukończyć studia 
i w roku 1948 obronić pracę magister-
ską na temat badania optyki obiektywu 
Steinheila. Zatrudniony na etacie star-
szego asystenta, związał się już na sta-
łe z Obserwatorium Astronomicznym 
UAM.

Na szczeblach kariery naukowej
W zespole doktora Fryderyka Ko-

ebcke zajął się konstruowaniem ze-
garów kwarcowych, co było — jak na 
warunki polskie — pracą nowatorską, 
choć prowadzoną w warunkach, które 
dziś zwykło się nazywać „garażowymi”. 
Prace zakończyły się sukcesem i pro-
fesor lubił o nich opowiadać barwnie, 
dźwiękonaśladowczo i z gestykulacją. 
Ktokolwiek słuchał lub czytał wspo-
mnienia prof. Hurnika, musi zauważyć, 
że na każdy rok jego pracy przypada 
po kilka wątków. Cokolwiek można by 
mu zarzucić, na pewno nie będzie to 
brak pracowitości. Lata pięćdziesiąte 
to dla magistra Hurnika nie tylko zega-
ry kwarcowe, lecz również czas pracy 
nad organizacją i budową Obserwato-
rium PAN w Borówcu i przygotowania 
rozprawy doktorskiej poświęconej roz-
kładowi kierunków peryheliów komet. 
A i to tylko „między innymi”.

Rok 1957 był podwójnie znaczący 
dla Hieronima Hurnika: pracę doktor-
ską udało się po drobnych perypetiach 
obronić, a wokół Ziemi zaczął krążyć 
Sputnik 1, zapowiadając nowe obo-
wiązki i wyzwania. Do jego zaintereso-
wań naukowych dołączyły obserwacje 
sztucznych satelitów i budowa kolej-
nych instrumentów z tym związanych 
— najpierw kamer fotograficznych, 

a wiele lat później dalmierzy 
laserowych. Pozostał jednak 
wierny tematyce kometarnej 
i pracę habilitacyjną , obro-
nioną w roku 1964, poświęcił 
analizie ruchu Słońca wzglę-
dem statystycznej chmury 
komet (pozostając wówczas 
zwolennikiem hipotezy o ich 
międzygwiazdowym pocho-
dzeniu).

Jedną z cech, która wy-
różniała profesora Hurnika 
spośród innych postaci pol-
skiej astronomii, był imponu-
jący zakres zainteresowań 
naukowych: obserwacje 
gwiazd, małych ciał, sate-
litów, meteorów, budowa 
i badanie instrumentów naj-
rozmaitszego rodzaju (astrografy, ka-
mery satelitarne, dalmierze laserowe, 
zegary, piony elektroniczne — w tym 
jeden, który miał działać na powierzchni 
Księżyca) czy wreszcie „wykopki” w re-
jonie spadku meteorytu Morasko i ana-
liza chemiczna uzyskanych granulek, 
w której wspierała go pracująca na Wy-
dziale Chemii żona Bogusława. W tych 
dziedzinach dochodziła do głosu jego 
„żyłka majsterkowicza” — może wspar-
ta trochę ojcowskimi genami. Ale był też 
niezłym teoretykiem, a w każdym razie 
solidnym rachmistrzem, czego dowo-
dzą choćby prace kometarne.

Kopernikański profesor
Tytuł profesorski, który otrzymał 

w kopernikańskim roku 1973, zawdzię-
czał nie tylko badaniom naukowym, 
lecz również pracy ze studentami 
i doktorantami. Dość wspomnieć, że 
wypromował 17 doktorów i przez 7 lat 

był prodziekanem do spraw studenc-
kich. Dzięki jego staraniom astronomia 
stała się jedną ze specjalizacji studiów 
fizyki na UAM, co było ważnym etapem 
na drodze do samodzielnego kierunku 
studiów.

Kiedy w roku 1967 objął stanowisko 
Kierownika Obserwatorium Astrono-
micznego UAM, zadbał o zrównowa-
żony rozwój zarówno obserwacji, jak 
i teorii. Wbrew pojawiającym się cza-
sem sugestiom, nie wygasił tematyki 
małych ciał Układu Słonecznego w cza-
sach, gdy wydawała się mało atrakcyj-
na i musiał odczuwać satysfakcję, gdy 
problematyka planetoid i komet wróciła 
nie tylko do głównego nurtu astronomii, 
lecz i na łamy gazet, a nawet ekra-
ny kin. Przeprowadził Obserwatorium 
przez trudne lata osiemdziesiąte i kiedy 
odchodził na emeryturę w roku 1990, 
byliśmy gotowi na nowe czasy i żegna-
liśmy go z szacunkiem.

Żegnaliśmy wtedy kierownika, ale 
nie astronoma i starszego kolegę. 
Profesor miał mieszkanie służbowe 
w Obserwatorium i widywaliśmy go 
codziennie. Mimo słabnącego słuchu, 
nie opuszczał cotygodniowych semina-
riów i często dorzucał swój komentarz 
do wyświetlanych slajdów. Wychowany 
na ręcznych arytmometrach, nie obraził 
się na nadejście ery komputerowej i nie 
poddawał się nawet kolejnym wersjom 
„okienek”, z którymi walczył, redagując 
książki popularnonaukowe w ostatnich 
dekadach swojego życia. Z roku na rok 
dreptał po schodach z coraz większym 
wysiłkiem, ale uśmiechał się przy tym 
tak pogodnie, że jego widok poprawiał 
atmosferę pracy. Mieliśmy nadzieję, 
że pobije rekord długowieczności profe-
sora Opolskiego. Nie udało się. Szkoda.

Sławomir Breiter

Z żoną Bogumiłą w 2016 r. Fot. Magdalena Polińska

Prof. Hieronim Hurnik na uroczystości swoich 95 urodzin w OA UAM. Fot. Magdalena Polińska
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Czytelnicy obserwują

Obserwacje  
tranzytów  
planet  
pozasłonecznych

Gabriel Murawski

Adam Tużnik

Astronomowie zawodowi odkryli już bardzo wiele planet. Część tych obiektów ma orbity tak ustawione 
względem nas, że są możliwe obserwacje osłabień blasku gwiazdy na skutek przejścia przed nią pla-
nety. Tego typu obserwacje są obecnie także w zasięgu sprzętu, którym dysponują miłośnicy astrono-
mii. Zachęcamy do własnych prób obserwacji tranzytów dla znanych egzoplanet!

16 września 2017: wszystkie teleskopy na HD189733b!

Dzięki badaniu zmian jasno-
ści odległych gwiazd ucze-
ni są w stanie obserwować 
przejścia odległych planet 

na tle macierzystych gwiazd, tzw. tran-
zyty. Pierwszą planetą pozasłoneczną, 
dla której naukowcy zaobserwowali 
tranzyt, jest HD 209458 b. Nastąpiło to 
w 1999 r. Astronomom amatorom uda-
ło się powtórzyć te obserwacje bardzo 
szybko, kilku obserwatorów z Finlan-
dii dokonało tego w 2000 r. W Polsce 
pierwsze amatorskie obserwacje tran-
zytów egzoplanet nastąpiły dość późno 
— pierwszy był Marcin Wardak, który 
w 2009 r. dokonał pomyślnej obserwacji 
tranzytu planety XO-2 b. Do tej pory nie-
wielu miłośników astronomii w Polsce 
obserwowało z przydomowego ogródka 
tranzyty egzoplanet. Jednym z nich jest 
19-latek Gabriel Murawski, najmłodszy 
z polskich obserwatorów tranzytów, 
współautor niniejszego tekstu, któremu 
udało się zaobserwować przejścia planet 
HD 189733 b i HD 209458 b (szczegóły 
w ramce).

Planeta pozasłoneczna HD 189733 b 
znajduje się w odległości około 63 lat 
świetlnych od nas. Została odkryta 

w 2005 r. i należy do kategorii tzw. go-
rących jowiszów. Ma masę około 1,16 
masy Jowisza, a średnicę 1,14 średnicy 
Jowisza. Dzięki użyciu Kosmicznego 
Teleskopu Spitzera, w lipcu 2007 r. na-
ukowcy stwierdzili, że w atmosfera eg-
zoplanety HD 189733 b prawdopodob-
nie zawiera parę wodną. Z kolei druga 
z obserwowanych przez nas planet, czyli 
HD 209458 b, znana jest od 5 listopada 
1999 r. Planeta posiada masę 0,69 masy 
Jowisza. Warto także wspomnieć, że jest 
to pierwsza planeta pozasłoneczna, u któ-
rej zaobserwowano atmosferę i co cieka-
we nawet zbadano już jej skład chemicz-
ny, dzięki czemu wykryto proste moleku-
ły, takie jak NH3, Na, CO, K, czy HCN.

Oprócz opisanych powyżej tranzy-
tów dwóch planet pozasłonecznych, 
prawdopodobnie udało się zarejestro-
wać również trzy inne: CoRoT-2 b 
oraz dwukrotnie WASP-33 b. Dopiero 
późniejsza obróbka danych (w styczniu 
2017 r.) dzięki nabytemu doświadczeniu 
pozwoliła wykazać, że spadek jasności 
na krzywej blasku jest widoczny, jednak 
materiał zbierano zbyt krótko w celu po-
twierdzenia obserwacji, stąd określenie 
„prawdopodobnie”.

Projekt związany z obserwacją tran-
zytów egzoplanet będzie kontynuowany 
latem bieżącego roku. Próby rejestracji 
tranzytów (samodzielnych i nie tylko) 
można śledzić m. in. na kanale YouTube 
i Facebooku o nazwie „1000 ciekawo-
stek astronomicznych”. W 2017 r., pod-
czas jesiennego zlotu astronomicznego 
StarParty (organizowany przez forum 
Astropolis.pl), jest planowana pierwsza 
grupowa wspólna obserwacja tranzytu 
w Polsce. Celem jest HD 189733 b, któ-
rej przejście na tle swojej gwiazdy nastą-
pi wieczorem 16 września 2017 r.
Od Redakcji: 
Wszystkim potencjalnym obserwatorom 
zwracamy uwagę, że obserwacje tranzytów 
mają dwie współrzędne. Jedna to oczywiście 
jasność i tu obserwujemy niewielki, wywo-
łany tranzytem spadek blasku (brawo!). 
Ale jest też druga współrzędna, czas! Może 
nawet ważniejsza, bo z chronometrażu tran-
zytów można np. wnioskować o obecności 
innych planet w układzie. Dbajmy zatem 
o służbę czasu z równie wielką pieczołowi-
tością jak o jasności. Jeśli nawet to będzie 
ułamek daty juliańskiej z przejściem do ba-
rycentrum Układu Słonecznego, zawodowy 
astronom już sobie poradzi.

■
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W jaki sposób udało mi się zaob-
serwować tranzyty? Zaczęło się od 
stworzenia akcji obserwacyjnej, 
której celem było przeprowadzenie 
grupowej obserwacji tranzytów 
kilku egzoplanet podczas transmisji 
internetowej. Najpierw dokonaliśmy 
wielu testów za pomocą lustrzanki 
Canon EOS 60D oraz kamery pla-
netarnej Altair GPCAM2 IMX224. 
Po pięciu nieudanych próbach w koń-
cu się udało. Pierwszy potwierdzony 
tranzyt planety pozasłonecznej HD 
189733 b miał miejsce w nocy z 28 
na 29 sierpnia 2016 r. A właściwie 
zarejestrowaliśmy go dwukrotnie 
— to samo przejście o amplitudzie 
0,028m zarejestrowały dwa de-
tektory jednocześnie! Na kolejną 
pozytywną obserwację nie było 
trzeba długo czekać — 2/3 września 
uchwyciliśmy kolejną planetę. Tym 
razem HD 209458 b — tranzyt o głę-
bokości 0,016 magnitudo. Kolejny 
tranzyt udało się dostrzec podczas 
prowadzenia transmisji interneto-
wej. W nocy 6/7 września 2016 r., 
na kanale „1000 ciekawostek astro-
nomicznych” na YouTube można było 
obejrzeć przebieg rejestracji tranzytu 
HD 189733 b. Była to pierwsza tego 
typu transmisja internetowa na żywo 
w Polsce i trzecia na świecie.

Gabriel Murawski

Krzywa zmian blasku dla tranzytów planet HD 189733 b i HD 209458 b. Na osi poziomej data ju-
liańska, a na osi pionowej zmiana jasności w magnitudo (V-C). Źródło: Exoplanet Transit Database

Dla obserwatorów tranzytów planet może być przydatna strona internetowa Exo-
planet Transit Database (ETD), dostępna pod adresem http://var2.astro.cz/ETD/d

Gabriel Murawski (na zdjęciu po le-
wej) — student kierunku lekarsko-
-dentystycznego w Białymstoku. 
Interesuje się astrofotografią, foto-
metrią (dział zjawisk zakryciowych) 
i popularyzacją astronomii. 
Adam Tużnik — student astronomii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie oraz współpracownik 
portalu Uranii. Interesuje się kome-
tami, planetami pozasłonecznymi 
i popularyzacją astronomii, prowa-
dząc stronę na Facebooku pt. „Bli-
sko Wszechświata”.

Początki  
nie są łatwe!
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100 lat PTMA

Z zaciekawieniem i uznaniem 
śledzę poczynania i osiągnię-
cia obecnych obserwatorów 
Słońca, gwiazd, komet i me-

teorów zrzeszonych w PTMA. Czasem 
jednak się dziwię. W „Podsumowaniu 
IX Konferencji SOK PTMA” (Urania 
5/2016) przeczytałem właśnie o pre-
lekcji dr. Tomasza Ściężora pt. „30 lat 
zorganizowanych obserwacji komet 
w Polsce”. Dowiedziałem się, że ten 
wieloletni koordynator SOK-u przed-
stawił historię Sekcji, wyodrębnia-
jąc sześć epok historycznych, w tym: 
prehistorię (1985–1989), obejmującą 
pierwsze polskie akcje obserwacyjne 
przed założeniem Sekcji Obserwa-
torów Komet, starożytność (1989–
1992)… itd.

Z lektury wspomnianego tekstu wy-
wnioskowałem, że dla obecnego poko-
lenia obserwatorów historia obserwacji 
komet w PTMA zaczyna się w 1985 
roku, a więc właściwie dopiero całkiem 
współcześnie, a wiedza o dziejach daw-
niejszych w zasadzie nie istnieje. 

Przed prehistorią, jak wiadomo, była 
epoka kamienia łupanego. Jako „relikt” 
z tej epoki chcę więc przypomnieć, 
że już na długo przed „prehistorią” były 
w Polsce szeroko zakrojone, zorganizo-
wane obserwacje komet. Był to okres 

Komety z epoki 
kamienia  
łupanego

Andrzej Kajetan Wróblewski

W 1995 r. ukazał się pierwszy numer biuletynu PTMA „Komeciarz” pod redakcją Tomasza Ściężora 
i Janusza Płeszki. Ostatni, 48. numer był dodatkiem do jednej z ubiegłorocznych „Uranii”. Od kilku 
numerów „komeciarskie” strony znajdujemy w każdym. Historia obserwacji komet przez członków To-
warzystwa jest jednak o wiele dłuższa.

dla obecnego pokolenia trudny do wy-
obrażenia: bez komputerów, internetu, 
telefonów komórkowych, a nawet te-
lefony stacjonarne bywały rzadkością. 
Działała za to bardzo sprawnie Poczta 
Polska. Koordynacja działań obser-
watorów PTMA odbywała się właśnie 
przy użyciu listów i telegramów.

Sekcja Obserwacyjna przy Od-
dziale Warszawskim PTMA 
powstała w 1950 r. Najpierw 
prowadził ją Krzysztof Ser-

kowski (1930–1981), który został 
znanym astronomem. Po nim Sekcję 
przejąłem ja. Do PTMA wstąpiłem 
w 1948 r. Najstarsze zachowane w mo-
ich papierach zawiadomienie o ze-
braniu Oddziału pochodzi z 1949 r.; 
wcześniejsze gdzieś mi przepadły. Do 
najstarszych członków Sekcji nale-
żał Andrzej Kruszewski, który nawet 
opisał w „Uranii” (1–2/1951) wyniki 
swoich obserwacji gwiazd zmiennych. 
Szybko jednak zmienił zainteresowa-
nia — obecnie jest emerytowanym 
profesorem astronomii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wśród najstarszych 
członków Sekcji byli ponadto moi 
gimnazjalni koledzy Andrzej Marks 
(1932–2006) i Bohdan Szczepkowski 
(1934–2016). Potem dołączali kolejni, 

także spoza Warszawy. Prowadzili-
śmy na dużą skalę obserwacje gwiazd 
zmiennych, głównie długookresowych 
i zaćmieniowych, publikowane czasem 
w „Uranii”, a potem w kolejnych ob-
cojęzycznych „Dodatkach do Uranii” 
[„Annual Scientific Supplement to 
Urania”, których ukazały się cztery nu-
mery: nr 1, Kraków 1956; nr 2, Warsza-
wa 1959; nr 3, Warszawa 1961, i nr 4, 
Warszawa 1963]. Osobną działalność 
w ramach Sekcji — obserwacje rojów 
meteorów i przelotów bolidów — pro-
wadził Andrzej Pacholczyk (1936– 
–2015), który wyemigrował do USA 
i był potem profesorem astronomii 
w Uniwersytecie Arizony. 

Szybko jednak zorientowaliśmy się, 
że gwiazdy zmienne są obserwowa-
ne systematycznie przez bardzo wie-
lu amatorów, w tym przez członków 
sławnego masowego stowarzyszenia 
AAVSO — American Association of 
Variable Stars Observers. Ówczesny 
prezes Oddziału Warszawskiego 
PTMA dr Jan Gadomski, który sam 
był wytrawnym obserwatorem gwiazd 
zaćmieniowych, zwrócił naszą uwagę 
na komety. Tu konkurencja była nie-
wielka i, jak wyjaśnię niżej, udało się 
nam szybko „wskoczyć” do nieliczne-
go grona, które uzyskiwało liczące się 
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z Gdańska, J. Wie-
czorek i W. Sambor-
ski* z Częstochowy.

Byliśmy wtedy 
wprawnymi obser-
watorami i potrafili-
śmy oceniać, znaną 
metodą Argelande-
ra, jasność gwiazd 
z dużą dokładnością. 
Podobnie postępo-
waliśmy w obserwa-
cjach komet, porów-
nując jasność głowy 
komety i pozaogni-
skowych obrazów 
gwiazd porównania. 
Mieliśmy do dys-
pozycji niewielkie 
7×45 monokulary, 
które PTMA otrzy-
mało chyba z Pol-
skich Zakładów 
Optycznych. Nie 
miały pryzmatów, 

dawały obraz odwrócony i miały dużą 
światłosiłę. Wyjątkowo tylko stosowa-
liśmy większe instrumenty, aż do 25 cm 
reflektora Oddziału Warszawskiego 
PTMA. Wykonaliśmy obserwacje ja-
sności następujących komet: Mrkos 
1955e, Honda 1955g, Arend-Roland 
1956h, Mrkos 1957d, Burnham 1959k, 
Encke 1960i, Candy 1960n.

wtedy w świecie wyniki.
W tej przedinternetowej epoce szyb-

kie informacje o odkryciach i cieka-
wych wynikach były rozpowszechnia-
ne przez Centralne Biuro Telegramów 
Międzynarodowej Unii Astronomicz-
nej mieszczące się w Obserwatorium 
Astronomicznym w Kopenhadze. 
W miarę potrzeby, co parę dni, wy-
syłano stamtąd pocztą „cyrkularze”, 
w postaci małych pocztówek formatu 
14×9 cm. Miały najczęściej 1–2, a cza-
sem 3–4 strony. Nauczyłem się szybko 
kontaktów z tym Biurem. 

Sekcja Obserwacyjna przy Oddzia-
le Warszawskim PTMA miała zasięg 
ogólnopolski, chociaż większość człon-
ków pochodziła z Warszawy i bliskich 
okolic. Obserwatorami komet byli poza 
mną wspomniani już wyżej Andrzej 
Marks i Bohdan Szczepkowski, a także 
Jerzy Erdman, Włodzimierz Jodłowski, 
Sławomir Ruciński z Warszawy, An-
drzej Biskupski, Zygmunt Kieńć i Hen-
ryk Kaczmarek z Łodzi, Leon Wohlfeil 

100 lat PTMA

Trójka ówczesnych zapaleńców, członków Sekcji Obserwacyjnej 
PTMA: Andrzej Kruszewski (z prawej), Andrzej Marks (w środku) i au-
tor tego artykułu (z lewej). Fotografia wykonana w 1950 lub 1951 
roku na dachu domu przy ul. Konopackiej 17 w Warszawie, gdzie 
mieszkał wtedy Bohdan Szczepkowski

Bohdan Szczepkowski (z prawej) i autor artykułu z lunetą Fraunhofera, której używali-
śmy do obserwacji plam słonecznych. Fotografia pochodzi także z 1950 lub 1951 roku

Większość naszych ocen 
jasności wysyłałem 
bezzwłocznie do Cen-
tralnego Biura Tele-

gramów w Kopenhadze. Wyniki były 
od razu publikowane i rozsyłane w cyr-
kularzach (nr nr 1516, 1526, 1732, 
1757) i dzięki temu weszły do obiegu 
międzynarodowego. Zauważyłem z sa-
tysfakcją, że nasze obserwacje komet 
cytowali V. Vanýsek i J Rajchl, Publica-
tions of the Astronomical Institute Uni-
versity of Brno, No 3 (1956), A. Anta-
lová i M. Antal, Bulletin of the Astro-
nomical Institutes of Czechoslovakia, 
vol. 12, No 2 (1961), a potem rosyjski 
badacz komet Siergiej Wsiechswiat-
ski (Fiziczeskie charakteristiki komet 
nabliudawszich w 1954–1960 godach, 
Nauka, Moskwa 1966; s. 51 i 81; tenże: 
Komety 1961–1965, Nauka, Moskwa 
1967, s. 11 i 15). Nie robiłem syste-
matycznych poszukiwań oddżwięku 
naszych wyników, więc przedstawione 
wyżej dane to zapewne tylko fragment 
obszerniejszego spisu. Jak na obserwa-
cje amatorskie, wykonywane bardzo 
prostymi środkami, był to chyba nie-
wątpliwy sukces.

Załączam dla ilustracji skan kopii 
pierwszych dwu stron cyrkularza nr 
1732, w którym opublikowano nasze 
obserwacje jasności komety Burnha-
ma (1959k). Mam niestety tylko bar-

* Niestety nie zachowały się w moich dokumen-
tach imiona Samborskiego i Wieczorka. Wtedy 
była jeszcze bardziej niż dziś rozpowszechnio-
na moda na używanie samych inicjałów. Może 
imiona tych obserwatorów (i  paru innych 
wymienionych pod koniec mojego tekstu) za-
chowały się gdzieś w  archiwach PTMA albo 
w czyjejś pamięci. Razem z redakcją, chętnie je 
przekażemy dalszym pokoleniom. (AKW)
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Skan pierwszych dwóch stron Cyrkularza nr 1732 Centralnego Biura Telegramów Międzynarodowej Unii Astrono-
micznej mieszczącego się w Kopenhadze

Profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, wybitny i zasłużony fizyk, „legen-
darny” Redaktor Naczelny Uranii z lat 1958–1963 jak sam pisze w pozdrowie-
niach dla wspólczesnych czytelników. Jako historyk nauki opisał m.in. pierwsze 
osiemdziesiąt lat astronomii z Uranią w numerze 1/2003. Liczymy na stulecie!

dzo marną kopię tego 
cyrkularza, stąd marna 
jakość skanu.

Nasze obserwacje ja-
sności komet podawali-
śmy także w „Uranii” 
(np. 4/1956, 9/1960, 
6/1961). Były one 
również publikowane 
w „Dodatku do Uranii” 
nr 3. Poza ocenami ja-
sności wyznaczaliśmy 
standardowe parametry 
fotometryczne komet: 
jasność absolutną H0 
oraz zależność zredu-
kowanej jasności od 
odległości heliocen-
trycznej.

W tamtych czasach 
prasa nie była tak sko-
mercjalizowana jak 
obecnie i dużo chętniej 
zamieszczała informa-
cje o wydarzeniach na-
ukowych i zjawiskach 
astronomicznych. Wykorzystywałem 
to często. Ukazywał się wtedy poczyt-
ny dziennik „Życie Warszawy”, który 
wbrew nazwie miał zasięg ogólnopol-
ski. Umieściłem w nim np. trzy tek-
sty o komecie Burnhama, ilustrowane 
mapką nieba z drogą komety i fo-
tografią wykonaną przez Le-
ona Wohlfeila (Jasna kometa 
na niebie — 24 IV 1960; Ko-
meta Burnhama nad Polską 
— 26 IV 1960; Pożegnanie 
z kometą — 9 V 1960)

Dodam na zakończenie, 
że Sekcja Obserwacyjna 
PTMA liczyła wtedy znacz-
nie więcej osób (Stanisław 
Doberski, H. Kacperska, Zo-
fia Maślakiewicz, Stanisław 
Otwinowski, Zofia Ożdżeńska, 
A. Szymański), które jednak 
skupiały się na obserwacjach 
gwiazd zmiennych, a tylko wy-
jątkowo obserwowały komety. 
Najbardziej aktywnym obser-
watorem był Andrzej Biskupski 
z Łodzi, który objął po mnie ko-
ordynację Sekcji. Wskutek póź-
niejszych zawirowań i nowych 
porządków w PTMA działalność 
Sekcji Obserwacyjnej przy Oddziale 
Warszawskim osłabła i powoli zanikła. 

100 lat PTMA

Poproszono nas o zwrot monokularów. 
Bardzo duża część obserwacji pozosta-
ła nieopublikowana.

Życzę gorąco obecnym „komecia-
rzom”, aby odnosili coraz większe 
sukcesy na arenie międzyna-

rodowej, ale nie zapominali o swych 
poprzednikach z czasów przed „prehi-
storią”.

■
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prosimy podać nazwę swojego oddziału PTMA — sami sprawdzimy składki

Szczegóły prenumeraty na www.urania.edu.pl (zakładka prenumerata)

Dodatkowe pytania: tel. 698 556161

Oferta dotycząca kalendarza i książki ważna do 28 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Bieżące numery „Uranii” do kupienia w salonach EMPiK, wybranych salonikach Relay, Inmedio i RUCH, 
a także w wybranych planetariach i w naszym sklepie internetowym.
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Czytelnicy wybrali 
najlepszą okładkę  

URANII  
w roku 2016

W naszym portalu internetowym przeprowadzili-
śmy plebiscyt na najlepszą okładkę czasopisma 
„Urania” z numerów wydanych w roku 2016. 
Wśród osób, które wzięły udział w głosowaniu, 
rozlosowaliśmy dziesięć nagród niespodzianek. 
Czytelnikom najbardziej spodobała się okładka 
numeru 5/2016, na której wykorzystano fragment 
wizualizacji powierzchni planety pozasłonecznej 
Proxima b. Okładka uzyskała 28,6% głosów. Na 
drugim miejscu okładka numeru 3/2016 z przej-
ściem Merkurego na tle tarczy słonecznej (24,1% 
głosów), a na trzecim okładka zdobiąca numer 
2/2016 z wizualizacją fal grawitacyjnych (20,8% 
głosów). Zdecydowanie najmniejsze uznanie 
wzbudziła okładka numeru 4/2016 ze zdjęciem 
obłoków srebrzystych. 
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OFAFA 2016 zakończona!

Zakończył się organizowany przez Polskie Towarzy-
stwo Miłośników Astronomii, II Ogólnopolski Festi-
wal Amatorskich Filmów Astronomicznych (OFAFA 

2016). W tym roku w trwającej 3 dni imprezie, udział wzięło 
kilkudziesięciu autorów prezentujących swoje filmy w kon-
kursie. Zakwalifikowane do ścisłego finału 20 filmów można 
było oglądać w ciągu pierwszych dwóch dni festiwalowych. 
Głównym celem Festiwalu jest promowanie i popularyzacja 
tematyki astronomicznej.

W Festiwalu mogą wziąć udział filmy, których głównym 
motywem są zagadnienia związane z astronomią i ciekawy-
mi zjawiskami na niebie. Film na pierwszy rzut oka wydaje 
się tylko ciągiem obrazów i dźwięków, za pośrednictwem 
których opowiadana jest pewna historia. Praktycznie wystar-
czy mieć kamerę i ją włączyć. Jeżeli temat wpada nam sam 
przy okazji jakiegoś zjawiska astronomicznego lub goto-
wego pomysłu, film w zasadzie staje się faktem. Wystarczy 
odpowiedni montaż, dobór ścieżki dźwiękowej i gotowe. 
W prezentowanych filmach widzimy opowieści o astro-
nomii, pojawiają się aktorzy, słyszymy muzykę i dźwięki, 
a nawet lektora. Oglądając film, patrzymy na efekt długo-
trwałych i skomplikowanych prac na ogół jednej osoby. 
Szczególnie dotyczy to timelapsów, które wymagają olbrzy-
miej ilości czasu nie tylko na ich opracowanie, ale również 
na samo zarejestrowanie materiału.

Choć poziom festiwalu był zróżnicowany, udało się 
wyłonić najlepsze filmy. W tym roku nowością były 
dwie kategorie filmowe — „timelapse” i „astronomia 

ogólna”. W każdej kategorii można było zdobyć nagrody 
pieniężne: 1000 zł za miejsce pierwsze, 750 zł za miejsce 
drugie, 500 zł za trzecie miejsce oraz 300 zł za każde z wy-
różnień.

Jury oceniało walory artystyczne, edukacyjne, temat, ory-
ginalność, estetykę i jakość wykonania.

Jury w składzie: Andrzej Cichocki (przewodniczący), 
prof. Maciej Mikołajewski, dr Henryk Brancewicz, mgr Se-
bastian Soberski wyłoniło następujących laureatów:
w kategorii  
astronomia ogólna:
miejsce 1 — Grażyna La-
chendro i uczniowie kl. 5b 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Brzeszczach za film pt. 
„Jak Węgielek z Brzeszcz 
chciał zostać astronomem” 
miejsce 2 — Kinga Mrozie-
wicz za film pt. „Zanieczysz-
czenie świetlne — sonda”
miejsce 3 — Małgorzata 
Kurcab za film pt. „Astrono-
my is my life”
w kategorii timelapse:
miejsce 1 — Szczepan Ski-
bicki za film pt. „Sklepienie 
Niebieskie” 

miejsce 2 — Piotr Potępa za film pt. „W poszukiwaniu 
gwiazd”
miejsce 3 — Szczepan Skibicki za film pt. „Astrofotogra-
fowie”
oraz przyznało następujące wyróżnienia
Ireneusz Nowak za film „From spring till spring, from dusk 
till dawn”
Marek Młynarczyk za film „Kampinos National Park”
Mariusz Grabowski za film „Amatorzy Nocnego Nieba”
Sławomir Matz za film pt. „Tranzyt Merkurego — 9 maja 
2016 — Wspomnienie zjawiska”
Mariusz Grabowski za film „Zaćmienie na końcu świata”
Weronika Skupień za film pt. „Ponad horyzontem”

Podczas konkursu oprócz filmów festiwalowych można 
było obejrzeć filmy pozakonkursowe. Były to: 
„Las cieni” — Andrzej Cichocki, 
„Aurora Borealis Iceland 2016 in 4K” — Marek Substyk, 
„Astronarium” — najnowszy odcinek, 
„Ewolucja gwiazd” — Bartosz i Piotr Bartos, 
„Całkowite zaćmienie Słońca 2016 w Indonezji” — Seba-
stian Soberski i Małgorzata Radomska-Misiak.

Bardzo ciekawym punktem były warsztaty filmowe prze-
prowadzone przez reżysera Andrzeja Cichockiego, podczas 
których uczestnicy mogli uzyskać wiedzę reżyserską i scenopi-
sarską. Całość odbyła się w oparciu o wzorcowy film „Wszyst-
ko może się przytrafić” w reżyserii Marcela Łozińskiego.

Uczestnicy mogli również skorzystać z objazdowego 
kina 7D oraz pokazu w Planetarium w Młodzieżowym Ob-
serwatorium Astronomicznym w Niepołomicach.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Festiwalu już 
za rok!

Wszystkie filmy można obejrzeć na stronie 
http://goo.gl/vpsGBi 

Festiwal odbył się dzięki dofinansowaniu przez Grupę 
ENERGA, której Polskie Towarzystwo Miłośników Astro-
nomii przyznało tytuł Sponsora II Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Amatorskich Filmów Astronomicznych.

Marek Substyk

– główny sponsor festiwalu 

Laureaci festiwalu w towarzystwie członków Jury. Fot. Józef Wydmański
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Liechtenstein, ot taka mała cie-
kawostka, państewko wielkości 
przeciętnej polskiej gminy. Po-

łożone wśród pięknych alpejskich wi-
doków, nie wyróżniających się jednak 
niczym szczególnym od innych gór-
skich dolin i szczytów szarosrebrzyste-
go alpejskiego łuku rozciągającego się 
od Wiednia po Niceę. Jedynie nieliczni 
mają powód, by obrać ten kraj jako swój 
główny cel podróży — czy to ze wzglę-
dów biznesowych, rodzinnych albo kul-
turowych. Kraik przyciąga jednak tury-
stów, tych zwiedzających pobliską Au-
strię, Szwajcarię lub południe Niemiec, 
a zaintrygowanych „egzotyką” jednego 
z najmniejszych państw świata.

Tak małe państwa jak Liechtenstein 
mają rzeczywiście w sobie coś przycią-
gającego — w krótkim czasie można je 
dobrze poznać. Są jak miła drobnostka, 
na przykład filiżanka herbaty z ukocha-
ną osobą, spojrzenie w rozgwieżdżone 
niebo, po którym przemknie lśniący 
meteor, albo widok gór księżycowych 
w lornetce: niby nic szczególnego, a po-
trafi sprawić dużą radość. Tak samo 
Liechtenstein jest niepozorny, może-
my go zwiedzić w jeden dzień: zajrzeć 
do muzeów w Vaduz, stolicy księstwa, 
podejść pod zamek książęcy górujący 
nad miasteczkiem, przespacerować się 
wzdłuż Renu, zajść do średniowiecznej 
fortecy w Balzers i zrobić kilkugodzin-
ną wędrówkę po okolicznych górach. 
Zaledwie kilka dni jest potrzebnych, by 
dotrzeć do każdego zakątka państewka, 
wejść na niemal każdą górę, odwiedzić 
każdy zabytek. To samo w Polsce zaję-
łoby dekady.

Księstwo składa się z dwóch histo-
rycznych regionów, Unterlandu i Ober- 
landu, do dziś stanowiących odrębne 
okręgi wyborcze. Były to terytoria nie-

Alpejska niespodzianka

Księżycowy skarbiec
Liechtenstein jest jednym z najmniejszych państw świata. To niewielkie księstwo, zagubione między 
alpejskimi szczytami Austrii i Szwajcarii, zawdzięcza swój byt kilku zbiegom okoliczności i woli jednego 
z najbogatszych rodów szlacheckich dawnej monarchii Habsburgów. Skrywa też mało znany, kosmicz-
ny sekret.

wyróżniające się od setek podobnych 
maleńkich kraików rozsianych po tej 
części Europy i tylko szczególne po-
łożenie — kilkadziesiąt kilometrów 
Austrii i Szwajcarii jakie oddzielają je 
od Niemiec — sprawiły, że ten geo-
polityczny relikt przeszłości przetrwał 
do dziś. Oba terytoria przejął i zjedno-
czył na początku XVIII stulecia bogaty 
ród Liechtensteinów po to, by zaspokoić 
swoje ambicje posiadania tytułu książę-
cego, uprawniającego do miejsca w Sej-
mie Rzeszy. Przez dziesięciolecia Vaduz 
z okolicą były jednak wyłącznie tytułem 
dla kilku magnatów posiadających dużo 
większe i bardziej dochodowe majątki 
w Austrii, Czechach i na Śląsku. Czasy 
zaczęły się jednak zmieniać, a Liechten-
steinowie stopniowo zainteresowali się 
swoją domeną, ostatecznie osiedlając 
się w niej na stałe w 1938 r. 

Do kraju dotarła też rewolucja prze-
mysłowa, która zmieniła jego oblicze. 
Początkowo — dość niepozornie. Tu 
i ówdzie zaczęły przenikać zmiany za-
chodzące w sąsiednich krajach: pojawiły 
się maszyny w zakładach, wybudowano 
linię kolejową, założono pierwszy bank, 
dotarli pierwsi nowocześni turyści. 
Później, w XX w. rozwój przyspieszył, 
a księstwo zaczęło przyciągać inwesto-
rów niskimi podatkami i bezpiecznym 
położeniem w samym środku Europy.

W tym miejscu tej krótkiej opowieści 
czas wprowadzić sprawczynię kosmicz-
nego zamieszania w Liechtensteinie 
— założoną tuż po II wojnie światowej 
firmę Balzers, która zwróciła na siebie 
uwagę NASA i to w samym środku zim-
nej wojny.

Miejscowość Balzers, od której 
pochodzi nazwa firmy, jest 
najbardziej na południe wy-

suniętą osadą w księstwie. Nad wsią 
góruje, otoczona malowniczymi win-
nicami średniowieczna forteca, dziś 
mająca otwarte bramy dla każdego 
ciekawskiego podróżnika. Latem jest 
to iście przyjemny widok: biały zamek 
otacza zieleń krzewów winnych, a w tle 
rozpościera się błękitne niebo i widok 
na zbocza potężnych Alp oraz okoliczne 
miejscowości. Zamek pełnił przez stu-
lecia ważną dla Habsburgów rolę w ich 
wojnach z niepokornymi Szwajcarami, 
które ostatecznie przegrali, musząc za-
akceptować niezależność górali.

Firmę założył profesor Max Auwär-
ter, z pochodzenia Niemiec, przy wspar-
ciu księcia Franciszka Józefa II i szwaj-
carskiego przemysłowca Emila Georga 
Bührle. Nowe przedsiębiorstwo zaj-
mowało się uprzemysłowieniem mało 
wówczas znanej technologii próżnio-
wego nakładania ultracienkich powłok. 
Nowo opracowane metody okazały się 
sukcesem i znalazły różne zastosowa-
nia w elektrotechnice i optyce. Jednym 
z najważniejszych kontrahentów w hi-
storii była NASA.

Amerykanie docenili znaczenie 
liechtensteinskiej technologii, gdy ry-
walizowali z Sowietami w wyścigu 
na Księżyc. Misje Apollo były jednym 
z największych osiągnięć nie tylko 
astronautyki, ale bez wątpienia ludzko-
ści. Między 1969 a 1972 rokiem dwu-
nastu mężczyzn spędziło łącznie około 
80 godzin na Księżycu i zebrało 2196 
próbek gruntu i skał księżycowych. Są 
one bezcenne.

Astronauci symbolicznie wyrazi-
li wdzięczność za pomoc uzyskaną 
z małego alpejskiego kraju, zabierając 
ze sobą w trakcie misji Apollo 11 i 17 
niewielkie flagi Liechtensteinu. Prezy-
dent Stanów Zjednoczonych, Richard 
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Nixon, przekazał je później wraz z pię-
cioma fragmentami skał księżycowych 
władcy księstwa.

Misja Apollo 17 była ostatnią, w któ-
rej człowiek stanął na Srebrnym Globie. 
Ludzie odpowiedzialni za eksplorację 
kosmosu uznali, że dużo efektywniej-
sze są misje bezzałogowe, a efekt pro-
pagandowy został osiągnięty. W ciągu 
kolejnych dekad wiele się wydarzyło 
w świecie nauki, zmienił się też układ sił 
między mocarstwami, mający tak duży 
wpływ na dzieje podboju kosmosu. Lu-
dzie jednak wciąż marzą, by polecieć 
dalej, by uczynić kolejny „mały krok”.

Dużo się też zmieniło w alpejskim 
księstwie. Firma Maksa Auwärtera 
wprowadziła nowe produkty na rynek, 
została też kupiona przez szwajcar-
skiego potentata na rynku technologii, 
koncern Oerlikon. Władzę objął po 
ojcu Hans Adam II, a przy głównej uli-
cy Vaduz, stolicy państewka, wyrosły 
postmodernistyczne budynki firm i in-
stytucji państwowych. Wyremontowano 
też główną uliczkę Städtle, przy której 
rozgościły się muzea, galerie sztuki, 
sklepy z pamiątkami czy kawiarnie, 
a na bardziej aktywnych turystów czeka 
kilkaset kilometrów szlaków turystycz-
nych po szczytach i dolinach liechten-
steinskich Alp.

Historia tego felietonu zaczęła 
się w pochmurny, paździer-
nikowy dzień, przez którego 

szarość przebijały się jedynie jaskrawo-
zielone autobusy, tak charakterystycz-
ne dla małego księstwa. Zapewniają 
one sprawny transport po całym kraju, 
a także dowóz do głównych węzłów 
przesiadkowych w Szwajcarii i Austrii. 

Moim celem były góry, dominujące nad 
wszelkimi oznakami działalności ludz-
kiej. Przez moje myśli przebiegały wąt-
pliwości, czy na wyżej położonych tere-
nach zastanę zapowiadaną przez serwi-
sy meteorologiczne słoneczną pogodę.

W ciągu kilku chwil, jakie miałem 
w oczekiwaniu na autobus, mający mnie 
zabrać do punktu startowego mojej wę-
drówki, mogłem przejść się po Städtle 
i wstąpić do książęcego skarbca — ma-
sywnego beżowego budynku, współ-
dzielonego z muzeum pocztowym. Pre-
zentuje on jedynie niewielką część zbio-
rów bogatego rodu książęcego. Turysta, 
jaki skieruje swoje kroki do tego mu-
zeum, może zobaczyć choćby idylliczne 
malunki księstwa sprzed industrializa-
cji, pisanki malowane przez księżniczki 
czy bogato ozdobioną broń, która raczej 
nigdy nie została użyta do innych celów 
niż dekoracyjnych. Miłośników historii 
nauki zainteresuje zapewne zabytkowy 
„wieczny kalendarz” z końca XVI stu-
lecia, trochę przypominający astrolabia.

Długa i ciemna sala skarbca, ozdo-
biona podświetlonymi, błyszczącymi 
skarbami, przywodzi na myśl teatralną 
estetykę barokowych kontrastów. Na jej 
końcu znajduje się dość niepozorne sta-
nowisko, dwa prostokątne pudła wyraź-
nie oddzielone od reszty eksponatów. 
Skrywają one, wystawiony wolą księ-
cia, księżycowy skarb państwa — pięć 
małych kamieni i dwie niebiesko-czer-
wone flagi z koroną, jakie odwiedziły 
Księżyc. Większość turystów rzuca na 
nie okiem przez krótką chwilę, sku-
piając się na bardziej okazałych przed-
miotach ozdabiających ściany i gabloty 
pomieszczenia. Nie dotyczy to jedynie 
niewielkiej grupy odwiedzających — 

tych, dla których astronomia to coś wię-
cej niż ciekawostka zasłyszana czasem 
w mediach czy od znajomego pasjonata. 
Szkoda jedynie, że nie wolno fotografo-
wać wystawionych przedmiotów, czego 
skrzętnie pilnuje strażnik skarbca.

Niestety, wydaje się, że dla włodarzy 
skarbca księżycowe skrawki są rów-
nież tylko gadżetem. Jedyną konkretną 
informacją, jaką udało mi się zdobyć, 
jest rozmiar odłamków: przekazane 
w 1969 r. cztery okruchy przywiezio-
ne z misji Apollo 11 mają około 3 mm 
średnicy, zaś kamień otrzymany przez 
księstwo cztery lata później jest większy 
i ma około 14 mm średnicy.

Odkrycie kamieni księżycowych 
w skarbcu książęcym było intrygujące 
— skromny Liechtenstein miał najwy-
raźniej udział w jednej z największych 
przygód w historii ludzkości! Powłoki 
ochronne firmy Balzers, choć są jedynie 
anegdotą w dziejach nauki i techniki, to 
się zapisały na karcie dziejów tego nie-
wielkiego państewka. Dzięki tej historii  
bodaj każdy miłośnik astronomii znaj-
dujący się w pobliżu Vaduz ma powód, 
by odwiedzić domenę książąt von und 
zu Liechtenstein.

Z tego małego odkrycia płynie 
dla mnie jeszcze jeden wniosek — na-
wet w najmniej oczekiwanych miej-
scach można znaleźć jakąś astrocieka-
wostkę umilającą podróże. Usiany jest 
nimi cały świat, a niekiedy stanowią 
one piękne karty w księdze dziejów 
lokalnych społeczności. Postaram się 
wam niektóre z nich opisać w kolejnych 
odcinkach „Uranii–Postępów Astrono-
mii”. Astropodróże czas zacząć!

Wieńczysław Bykowski

Autorowi pogoda w górach dopisałaTypowy krajobraz Liechtensteinu
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Ciekawe strony internetowe…

360° albo panorama inaczej

Koniec roku zwykle jest czasem 
podsumowań tego, co sie udało, czego 
spodziewamy się w nowym roku, czasem 

tego, o czym zapomnieliśmy…
W zeszłym roku w numerze 5/2016 

proponowałem zajrzeć do Biuletynu Lunar 
and Planetary Institute. Portal jest mocno 
rozbudowany i zawiera odnośniki do wielu 
ciekawych informacji. Jednym z nich jest adres  
http://www.lpi.usra.edu/lunar/missions/ 
dotyczący chronologii misji kosmicznych 
związanych z Księżycem — mamy wszystko 
w jednym miejscu, po kolei, każdej zakończonej 
misji przyporządkowane są krótkie notki.

Ale dzisiaj proponuję udanie się do kina 
(również bardziej niecierpliwym Czytelnikom, 
bo filmy są krótkie, kilkuminutowe). Pod adresem 
https://science360.gov/files/ znajdziemy 
materiały związane z różnymi dziedzinami 
nauk ścisłych (stąd pewnie skrót „360”), w tym 
również z astronomią i badaniami kosmicznymi. 
Filmy dotyczą popularyzacji aktualnych badań — 
z ostatnich wydarzeń mamy np. obserwacje fal 
grawitacyjnych czy szybkich błysków radiowych, 
z wcześniejszych wyładowania atmosferyczne 
na Saturnie.

Oddzielnym elementem jest „NSF science360 
Radio” — 24/7 strumień udostępniający audycje 
związane z nauką wybrane spośród więcej niż 
stu różnych programów. Tutaj mamy już większą 
rozpiętość w czasach trwania. Wiele audycji 
daje się odsłuchać z udostępnionych archiwów 
niektórych programów.

Do wspomnianych materiałów (w tym i radia) 
można również dostać się poprzez aplikacje 
pracujące pod kontrolą Androida czy systemu iOS 
— korzystając z telefonu czy tableta. 

28 Urania 4/2016

Portal sygnowany jest przez amerykańską NSF 
(National Science Foundation).

Roman Schreiber
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Nie tylko teleskopywww.urania.edu.pl/almanach

„Almanach Astronomiczny” jest 
od 2015 r. wydawany przez Polskie 
Towarzystwo Astronomiczne. Wcze-
śniej wydawcą był Klub Astronomicz-
ny „Regulus”, a formuła wywodzi się 
z „Kalendarza astronomicznego” wy-
dawanego przez Polskie Towarzystwo 
Miłośników Astronomii. 

Dane zawarte w Almanachu wyko-
rzystują nie tylko miłośnicy astronomii 
oraz studenci tej dziedziny i nauk po-
krewnych, ale także biolodzy, żeglarze 
i — co ciekawe — misjonarze. Potrze-
by odbiorców, jak również możliwości 
wydania elektronicznego, sprawiły, że 
wydawnictwo w kolejnych latach ewo-
luowało — poszczególne efemerydy 
są aktualizowane w ciągu roku, poja-
wiają się nowe rozdziały, a większość 
map, ilustracji i wykresów jest barwna. 
Na życzenie czytelników, od minione-
go roku na początku wydawnictwa jest 
zamieszczany spis najważniejszych 
świąt religijnych w ciągu roku w trzech 
głównych religiach monoteistycznych. 
W porównaniu z poprzednimi wydania-
mi znacznie poszerzono również opis 
problematyki czasu w astronomii,

Almanach jest umieszczony w inter-
necie w dwu wersjach: w postaci poje-
dynczego, niezmiennego pliku PDF, jak 
również w postaci bloków tematycz-
nych. Niektóre z tych bloków w ciągu 
roku są aktualizowane w miarę pozy-
skiwania nowych danych — dotyczy 
to w szczególności efemeryd gwiazd 
zmiennych długookresowych (miryd). 
Dzięki temu „Almanach Astronomicz-
ny” zachowuje aktualność w ciągu 
roku. Dodatkowo jest dostępny także 
w systemie Google Play, co ułatwia 
korzystanie z niego na urządzeniach ta-
kich jak smartfony i tablety (np. łatwiej 
mieć go wtedy zawsze pod ręką). 

W „Almanachu Astronomicznym 
na rok 2017” znaleźć można m.in. 
szczegółowe efemerydy Słońca, Księ-
życa i planet, zarówno podstawowe 
(jak np. ich współrzędne równikowe), 
jak i poszerzone (np. współrzędne pro-
stokątne Słońca czy też tabele do ob-
serwacji fizycznych szczegółów na po-

wierzchni wybranych ciał niebieskich, 
w tym nawet niedocenianego Merkure-
go). Podane są również efemerydy pla-
net karłowatych, kilkudziesięciu jaśniej-
szych planetoid oraz najjaśniejszych ko-
met — dla tych klas obiektów załączono 
mapy ich tras na niebie. Dołączono też 
szczegółowy atlas Księżyca, uzupeł-
niony o rozdział opisujący tzw. „zjawi-
ska sporadyczne” występujące na jego 
powierzchni. Podany jest również spis 
wszystkich znanych rojów meteorów, 
z zaznaczeniem rojów aktywnych oraz 
wyróżnieniem tych, których obserwacja 
jest szczególnie w danym roku pożąda-
na. Szczegółowo opisane i zilustrowane 
są wszystkie widoczne na Ziemi zaćmie-
nia Słońca i Księżyca. Osobny dział sta-
nowią tabele i diagramy ułatwiające ob-
serwacje naturalnych satelitów Jowisza, 
Saturna, Urana, Neptuna i (dla zaawan-
sowanych) Plutona. Podane są rów-
nież efemerydy kilkudziesięciu gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych oraz cefeid, 
gwiazd typu RR Lyr i miryd. Zjawiska 
zakryciowe są reprezentowane przez 
efemerydy zakryć jasnych gwiazd przez 
Księżyc, podane dla 12 miast w Polsce 
i prognozy potencjalnie widocznych 
z terenu Polski zakryć gwiazd przez 
planetoidy. Układy podwójne gwiazd, 
opisane w rozdziale „Gwiazdy po-
dwójne do testu rozdzielczości”, mogą 
służyć zarówno do testowania jakości 
posiadanego sprzętu obserwacyjnego, 
jak również sprawdzania lokalnych 
warunków obserwacyjnych. Dzięki po-
daniu typów widmowych składników 
tych układów oraz załączonej barwnej 
skali porównawczej można zaplanować 
pokaz szczególnie urokliwych układów. 
W rozdziale poświęconym ocenom za-
nieczyszczenia świetlnego można zapo-
znać się z metodami pozwalającymi na 
samodzielne określenie poziomu tego 
czynnika, skutecznie przeszkadzającego 
w wykonywaniu obserwacji, nie tylko 
amatorskich. Na końcu wydawnictwa 
znajdują się tabele zawierające aktualne 
dane o planetach i ich naturalnych sate-
litach.

Tomasz Ściężor

Almanach Astronomiczny 
na rok 2017
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Sylwetki

8 grudnia 2016 r. w wieku 95 lat zmarł 
John Glenn — bohater narodowy USA, 
pierwszy Amerykanin na orbicie wokół-
ziemskiej oraz wieloletni senator. 36 lat po 
swoim historycznym locie stał się też naj-
starszą osobą, jaka kiedykolwiek znalazła 
się w przestrzeni kosmicznej.

John Glenn urodził się 18 lipca 1921 r. 
w Cambridge w stanie Ohio. Uczęszczał 
do szkoły podstawowej i średniej w New 
Concord — parutysięcznym mieście, poło-
żonym kilkanaście kilometrów od rodzin-
nego Cambridge. Tam też rozpoczął studia 
inżynierskie.

W wieku 21 lat, po tym gdy Stany Zjedno-
czone przyłączyły się do II wojny światowej, 
Glenn zaciągnął się do programu kadetów 
lotnictwa marynarki wojennej Stanów Zjed-
noczonych. W 1943 został przyłączony do 
Korpusu Piechoty Morskiej. Po odpowied-
nim szkoleniu dołączył do Eskadry 155, 
gdzie spędził rok, latając myśliwcem F-4U 
i wykonując w sumie 59 misji wojskowych. 
Po zakończeniu wojny został przeniesiony 
do Eskadry 218, stacjonując w bazie mary-
narki na wyspie Guam. Później szkolił pilo-
tów w Teksasie. Podczas wojny koreańskiej 
brał udział w 63 misjach w ramach Eska-
dry 311. W czasie ostatnich 9 dni walk nad 
rzeką Yalu zasłynął zestrzeleniem trzech 
wrogich myśliwców MiG.

Po wojnie rozpoczął karierę pilota testo-
wego w Patuxent River. W latach 1956– 
–1959 zaangażował się w prace projek-
towe w Biurze Broni Marynarki Wojennej 

w Waszyngtonie, podczas 
których studiował na Uni-
wersytecie Maryland. 
W lipcu 1957 r., będąc 
kierownikiem projektu 
myśliwca F-8U Crusader 
ustanowił rekord prędko-
ści na dystansie trans-
kontynentalnym pomię-
dzy Los Angeles i Nowym 
Jorkiem. Lot trwał 3 go-
dziny i 23 minuty.

W 1959 r., jako znany i doświadczony 
pilot, zgłosił swoją kandydaturę do pierw-
szego naboru kandydatów na astronau-
tów. Został członkiem elitarnej grupy, tzw. 
„Siódemki programu Mercury”. Glenn peł-
nił rolę dublera Alana Sheparda, gdy ten 
jako pierwszy Amerykanin poleciał w ko-
smos w misji suborbitalnej 5 maja 1961 r.

20 lutego 1962 r. John Glenn na pokła-
dzie statku Friendship 7 wykonał historycz-
ną misję, wprowadzającą pierwszego Ame-
rykanina na orbitę wokół Ziemi. Przed nim 
było tylko dwóch rosyjskich kosmonautów. 
Dwóch Amerykanów było już w przestrzeni 
kosmicznej przed Glennem, jednak żaden 
nie osiągnął prędkości pozwalającej orbito-
wać wokół Ziemi.

Misja Glenna wystawiła jednak na pró-
bę jego doświadczenie i opanowanie. Pod-
czas lotu przestał działać system automa-
tycznej kontroli położenia i Glenn musiał 
przejąć nad nim ręczne sterowanie. Dodat-
kowo, w trakcie ponownego wchodzenia 

w atmosferę, systemy statku wskazywały 
utratę osłony termicznej. Zdecydowano się 
pozostawić przypięte do kapsuły silniki de-
orbitujące, gdyż być może tylko one utrzy-
mywały osłonę, chroniącą statek przed 
ekstremalnymi temperaturami.

Dwa lata po pamiętnym locie, John 
Glenn zrezygnował z zawodu astronauty. 
Krótko po tym zaangażował się w politykę. 
W 1974 r. został senatorem, zdobywając 
wszystkie z 88 hrabstw w głosowaniu po-
wszechnym. Dzięki swojej pracy i zaanga-
żowaniu został wybrany w 1980 r. na ko-
lejną kadencję, bijąc przy tym rekord stanu 
w liczbie uzyskanych głosów. Podobnie było 
w kolejnych latach. John Glenn został zno-
wu wybrany w 1986 oraz 1992 r. Stał się 
w ten sposób pierwszym senatorem z Ohio, 
który wygrał cztery razy z rzędu wybory po-
wszechne. W Senacie USA uchodził za jed-
nego z największych ekspertów od spraw 
naukowych i technicznych. Był szanowany 
za swoją pracę na rzecz zapobiegania roz-
przestrzenianiu broni masowej zagłady.

W 1998 r., po 36 latach od lotu kapsułą 
Mercury, John Glenn po raz kolejny znalazł 
się w statku kosmicznym. Poleciał waha-
dłowcem Discovery w ramach misji STS-
95, stając się najstarszym człowiekiem, 
który kiedykolwiek orbitował wokół Zie-
mi. Glenn podczas 9-dniowej misji badał 
wpływ warunków mikrograwitacji na proce-
sy starzenia.

John Glenn zapisał się w historii astro-
nautyki jako jeden z jej największych boha-
terów. Tworzył historię, gdy trzy razy okrążył 
Ziemię w statku Mercury, przecierając nie-
znane wtedy zupełnie szlaki misji załogo-
wych. Zasłużył się nie tylko w astronautyce, 
ale również w nauce, rozwoju technologii 
kosmicznych i polityce. Prywatnie był za-
bawną osobą o łagodnym usposobieniu.

Zmarł w Centrum Medycznym Uniwer-
sytetu Stanowego Ohio w Columbus, ma-
jąc 95 lat.

Rafał Grabiański

John Glenn w stanie nieważkości podczas misji Friendship 7. 
Źródło: NASA

John Glenn w wahadłowcu Discovery podczas eksperymentu z badaniem osteoporozy na orbicie. 
Glenn podczas misji STS-95 stał się najstarszym człowiekiem uczestniczącym w misji kosmicz-
nej. Źródło: NASA

John Glenn (1921–2016)  
— pierwszy Amerykanin 
na orbicie
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W skróciewww.urania.edu.pl

Nazwa Oznaczenie Oznaczenie 
Wielkość 

gwiazdowa
mV (mag)

Data uznania nazwy
Stosowane w Polsce 

nazwy (jeśli się różnią) 
lub inne uwagi

Polaris α UMi HR 424 1,97 2016-06-30 Gwiazda Polarna
Rigil Kentaurus α Cen A HR 5459 -0,01 2016-11-06 Alfa Centauri

Proxima Centauri α Cen C GJ 551 11,01 2016-08-21 Najbliższa gwiazda 
względem Słońca

Copernicus 55 Cnc HR 3522 5,95 2015-12-15 Posiada planety 
pozasłoneczne

Lich … PSR B1257+12 … 2015-12-15

Pulsar z planetami 
pozasłonecznymi 
odkrytymi przez prof. 
Aleksandra Wolszczana

Sirius α CMa HR 2491 -1,44 2016-06-30 Syriusz, najjaśniejsza 
gwiazda nocnego nieba

Vega α Lyr HR 7001 0,03 2016-06-30 Wega
Betelgeuse α Ori HR 2061 0,45 2016-06-30 Betelgeza

Dubhe α UMa HR 4301 1,81 2016-06-30

Wchodzą w skład 
Wielkiego Wozu

Merak β UMa HR 4295 2,34 2016-06-30
Phecda γ UMa HR 4554 2,41 2016-07-20
Megrez δ UMa HR 4660 3,32 2016-06-30
Alioth ε UMa HR 4905 1,76 2016-06-30
Mizar ζ UMa HR 5054 2,23 2016-06-30

Alkaid η UMa HR 5191 1,85 2016-06-30

Alcor 80 UMa HR 5062 3,99 2016-06-30
Alkor, tworzy gwiazdę 
wizualnie podwójną 
z Mizarem

Pełną listę nazw dla 227 gwiazd znajdziemy w biuletynie nr 2 wydanym przez Grupę Roboczą ds. Nazw Gwiazd działającą w ramach Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej. Biuletyn dostępny jest pod adresem: https://www.iau.org/static/science/scientific_bodies/working_groups/280/WGSN_bulletin2.pdf

Lista wybranych gwiazd, dla których Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU)  
oficjalnie zaaprobowała nazwy słowne. Źródło: IAU

Międzynarodowa 
Unia Astronomiczna 
zaakceptowała oficjalnie 
227 nazw gwiazd

Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
(IAU) postanowiła ujednolicić stosowane 
różnorodne nazewnictwo gwiazd i oficjal-
nie zaaprobowała nazwy dla 227 gwiazd.

W tym celu w maju 2016 r. została po-
wołana grupa robocza ds. nazw gwiazd 
(Working Group on Star Names — WGSN). 
Ośmioro astronomów miało za zadanie 
przeanalizować stosowane od wieków na-
zwy gwiazd pod kątem historycznym i kul-
turowym, zebrać wersje stosowane w róż-
nych krajach, a następnie ustalić jednolitą 
ich pisownię. Później zostanie opracowa-
na także procedura i kryteria nadawania 
nowych nazw słownych gwiazdom.

Przypomnijmy, że w grudniu 2015 r. 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
nadała oficjalne nazwy 14 gwiazdom po-
siadającym planety pozasłoneczne, wyło-
nione w ramach ogólnoświatowego plebi-
scytu (zagłosować mógł każdy internauta, 
zob. „Urania” nr 1/2016). Teraz wykonuje 
kolejny krok i próbuje usystematyzować 
stosowane historycznie nazwy także in-

nych gwiazd. Na opublikowanych w czerw-
cu i listopadzie 2016 r. listach zaaprobo-
wanych nazw jest m.in. Proxima Centauri, 
czyli najbliższa gwiazda względem Słońca 
(niedawno ogłoszono odkrycie plane-
ty wokół niej, zob. „Urania” nr 4/2016 
i 5/2016). Zaakceptowano także nazwy 
dla kilku innych gwiazd z planetami: Al-
gieba (Gamma-1 Leonis), Hamal (Alfa 
Arietis), Muscida (Omicron Ursae Majo-
ris). Z kolei dla gwiazdy Alfa Centauri za-
aprobowano stosowaną w starożytności 
nazwę Rigil Kentaurus.

Oficjalne przyjęcie nazw słownych nie 
zmienia jednak nic w procedurze stoso-
wanej na co dzień przez astronomów. 
W katalogach są spisane miliony gwiazd. 
Większość z nich nie ma nazw słownych, 
a identyfikuje się je ciągami liter i cyfr. Jed-
na gwiazda może mieć wiele różnych tego 
typu oznaczeń, w zależności od tego, w ilu 
katalogach została uwzględniona. Dla 
przykładu Syriusz, najjaśniejsza gwiazda 
nocnego nieba, ma także oznaczenia, ta-
kie jak HD 48915, HIP 32349, LHS 219, 
IRAS S06429-1639 czy AKARI-FIS-V1 
J0645085-164258.

Przypomnijmy, że w latach 20. ubie-
głego stulecia Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna ujednoliciła nazwy gwiaz-

dozbiorów, a przy okazji także ich granice 
na mapach nieba. Od tamtej pory na nie-
bie mamy 88 gwiazdozbiorów i taki po-
dział obowiązuje do dzisiaj.

Przy okazji przestrzegamy przed kupo-
waniem nazw gwiazd. Proceder sprzeda-
ży nazw gwiazd działa na świecie, w tym 
Polsce. Ale kupiona w ten sposób nazwa 
to jedynie uzgodnienie pomiędzy daną fir-
mą sprzedającą usługę a jej klientem. Nikt 
inny takiej nazwy nie uznaje, ani naukowcy, 
ani żadne oficjalne instytucje na świecie. 
Według nas szkoda pieniędzy na tzw. „cer-
tyfikat” do powieszenia na ścianie w ram-
ce, a w praktyce nic nie znaczący świstek 
papieru. Znacznie taniej wyjdzie wydruko-
wanie takiego „dyplomu” samodzielnie, 
a zaoszczędzone pieniądze można prze-
znaczyć np. na zakup sprzętu lub literatury 
astronomicznej. 

Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
zrzesza zawodowych astronomów z całego 
świata, należy do niej ponad 10 tys. na-
ukowców. Jest jedynym podmiotem mogą-
cym nadawać uznawane oficjalnie na świe-
cie nazwy obiektom astronomicznym. Przy 
czym wychodzi z założenia, że piękno ko-
smosu i nocnego nieba nie jest na sprzedaż 
i nie prowadzi sprzedaży nazw gwiazd.

Krzysztof Czart
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Astrofotografia amatorska

W ostatni dzień 2016 roku na wieczornym niebie można było sfotografować koniunkcję Księżyca 2 doby i 9 godzin po nowiu, wraz z kometą 45P/
Honda–Mrkos–Pajdusakova. O godzinie 17.00 odległość kątowa między Srebrnym Globem a kometą wynosiła 5,7°. Księżyc był wówczas odległy 
od Ziemi o 391 400 km a kometa o 104 377 000 km. Parametry: 2016.12.31 godz. 17.01–17.15 CSE. Sigma 4–5.6/70–300DG APO,(150 mm, 
f4.5) + N.D300. Eksp. 6×20 s. ISO1000, 1×10 s. ISO200. Fot. Mariusz Świętnicki

Natalia Nienartowicz z Kuźni Raciborskiej sfotografowała 2 grudnia 2016 r. o godz. 16.40 przelot samolotu na tle cienkiego sierpu młodego Księ-
życa (aparat Kodak EasyShare Z812 IS, przesłona f/4.8, ISO 64, ogniskowa 70 mm, czas eksp. 1/40 s)

Blisko Księżyca
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Pył zasłania gwiazdy
Ciemne niebo

Im więcej pyłów PM, tym mniej-
sza przezroczystość atmosfery 
i tym więcej nocnego „miejskiego” 
światła rozprasza się w powietrzu, 

co powoduje wzrost jasności nieba. 
A im bardziej rozjaśnione niebo noc-
ne, tym mniej gwiazd i innych obiek-
tów astronomicznych na nim widać. 
A w dodatku pył częściowo blokuje 
światło tych obiektów. I tak zła sytu-
acja, wynikająca z dużego zanieczysz-
czenia światłem w miastach, staje się 
jeszcze gorsza. Ilustracją mogą być 
dwa zamieszczone obok zdjęcia. Oba 
zostały wykonane za pomocą tzw. 
kamery całego nieba z terenu Insty-
tutu Astronomicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Instytut znajduje się 
ok. 3,5 km od wrocławskiego Rynku. 
W obu przypadkach Księżyc znajdował 
się pod horyzontem, a zachmurzenie 
było bardzo małe. 

Na pierwszym zdjęciu (1), pomimo 
wyraźnie jasnego nieba, widocznych 
jest sporo gwiazd. Z łatwością odnaj-
dziemy na nim Wielki Wóz i Oriona. 
Stężenie PM2.5 wynosiło w tym czasie 
tylko 20 mikrogramów na m3. Na dru-
gim zdjęciu (2) niebo jest bure i prak-
tycznie bezgwiezdne. Jedynym obiek-
tem astronomicznym, który łatwo 
można dostrzec, jest Jowisz widoczny 
w lewej dolnej części zdjęcia. Stężenie 
PM2.5 tamtej nocy wynosiło aż 100 
mikrogramów na m3. To czterokrot-
nie więcej niż poziom dopuszczalny 
dla stężenia średniorocznego. 

Tak zasnute pyłem zimowe noce 
nie są rzadkością. Mieszkańcom pol-
skich miast pył nie tylko zabiera zdro-
wie i życie, ale też resztki rozgwież-
dżonego nieba. Na myśl przychodzi 
tu fragment wiersza Norwida „Wspo-
mnienie wioski”.

Miasto — to ciemny, nieczysty 
przedsionek,
Którego niebo, dymem okopcone,
Nie zna jutrzenki, nie zna wschodu 
słońca…

A my możemy dodać do tego, …nie 
zna rozgwieżdżonego nieba.

O wpływie pyłów na jakość nocnego 
nieba (i nie tylko) znajdziecie, Drodzy 
Czytelnicy, w publikowanym w tym 
numerze „Uranii” artykule „Jak ciemne 
jest niebo nad naszym miastem?”.

Artykuł opisuje obserwacje wy-
konane przez uczennice z I LO w Su-
lęcinie. Ich praca zajęła IV miejsce 
w Ogólnopolskim Młodzieżowym 
Seminarium Astronomicznym w roku 
2016.

Sylwester Kołomański

Ostatnio coraz więcej się mówi o miejskim smogu. I dobrze. Stężenie pyłów zawieszonych (PM10 i PM2.5) w okresie zi-
mowym w polskich miastach często przekracza poziom dopuszczalny. Znane są przyczyny tej sytuacji i negatywne skutki 
zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Duże stężenie pyłów zawieszonych ma też inny aspekt, astrono-
miczno-kulturowy.
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Przygoda z ciemnym nieba 
zaczęła się od liczenia gwiazd

Przygoda uczniów kółka astrono-
micznego przy I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Sulęcinie (woj. lubuskie) z po-
miarami jasności nocnego nieba zaczęła 
się w roku szkolnym 2011/12. Wtedy to 
na stronie Izerskiego Parku Ciemnego 
nieba zauważyliśmy instrukcję „Licze-
nie gwiazd metodą tuby”1. Rozpropa-
gowaliśmy wśród uczniów informacje 
o tym sposobie określania jasności nie-
ba i zaczęły do nas spływać raporty od 
uczniów z miasta Sulęcina i okolicznych 
miejscowości. Akcja nabrała rozpędu je-
sienią 2012 r., kiedy raporty dostarczyło 
69 uczniów. Wysyłaliśmy je sukcesywnie 
do Instytutu Astronomicznego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Na podstawie 
obserwacji poznaliśmy średnią liczbę 
gwiazd widocznych z terenu miasta Su-
lęcina — wynosiła około 1000. Liczba 
gwiazd widocznych z miejsc poza Sulę-
cinem wynosi około 1400. 

Prace dotyczące zanieczyszcze-
nia światłem, oparte na zliczeniach 
gwiazd, były przedstawiane na konkur-
sach szczebla wojewódzkiego. Nasza 
uczennica Adrianna Szymczak pracą 
„Liczenie gwiazd” napisaną w oparciu 
o pomiary wykonane przez 69 uczniów 
sulęcińskich szkół średnich, zdobyła IV 
miejsce w XL OMSA (2014 r.) w Grudzią-

Zanieczyszczenie światłem w Sulęcinie dokładnie zmierzone

Jak ciemne jest niebo 
nad naszym miastem?

Uczniowie z I LO w Sulęcinie pod 
opieką swojego nauczyciela przepro-
wadzili kampanię obserwacyjną, któ-
rej celem było wyznaczanie poziomu 
zanieczyszczenia światłem w ich mie-
ście i w okolicy. Duża liczba zebranych 
obserwacji pokazała, jak zanieczysz-
czenie to zachowuje się w różnych 
warunkach meteorologicznych i jak 
zmienia się w czasie.

Jerzy Baranowski, Klaudia Koczara, Alicja Ciechocka

dzu. Jednocześnie nasze starania zosta-
ły dostrzeżone przez IA Uniwersytetu 
Wrocławskiego i zostaliśmy zaproszeni 
do udziału w Szkolnych Warsztatach 
Astronomicznych (www.swa.edu.pl) or-
ganizowanych w Orlu (Izerski Park Ciem-
nego Nieba). Tam uczniowie poznawali 
pozostałe metody pomiarów zanie-
czyszczenia światłem nocnego nieba. 

Nasza kampania 
pomiarowa z SQM-L

We wrześniu 2015 r. wypożyczyliśmy 
z Instytutu Astronomicznego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego miernik SQM-L, 
aby zmierzyć zanieczyszczenie światłem 
w okolicy Sulęcina. Pomiar z wykorzysta-
niem tego miernika w odróżnieniu od po-
zostałych metod (np. zliczania gwiazd) 
nie zależy od wzroku obserwatorów. Jest 
metodą instrumentalną, a nie wizualną. 
Od momentu otrzymania miernika sta-
raliśmy się wykorzystać każdą sprzyjają-
cą noc na wykonywanie pomiarów, aby 
potem móc porównać wyniki uzyskane 
w różnych warunkach obserwacyjnych. 
Z każdego naszego wyjazdu obserwacyj-
nego sporządzaliśmy raport. 

Mierzona przez SQM-L jasność po-
wierzchniowa podawana jest w mag/
arcsec2 — magnitudo na sekundę 
łuku do kwadratu. Jasność mierzyli-
śmy po pięć razy w czterech głównych 
kierunkach geograficznych na wyso-
kości 60 stopni nad horyzontem oraz 
zenicie. Następnie wyniki pomiarów 
uśrednialiśmy 2. Poniżej przedstawia-

my wyniki naszych obserwacji. Nazwy 
miejsc obserwacji są umowne a ich 
współrzędne geograficzne podane 
w raportach. Większość obserwacji 
przeprowadziliśmy w 3 miejscach: Jaś-
ko to punkt położony 0,6 km od cen-
trum Sulęcina, Baseny — 2,3 km oraz 
Brzeźno — 3,2 km od centrum. Infor-
macje o stopniu zapylenia pochodzą 
z pomiarów z mobilnej stacji moni-
toringu zanieczyszczenia powietrza 
w Sulęcinie. Temperaturę i wilgotność 
odczytywaliśmy z czujnika w telefo-
nie. Kierunki świata ustalaliśmy za po-
mocą kompasu. 

Zależność jasności nieba od odległości od Sulęcina

Ciemne niebo

 1 Dokładny opis metody zliczania gwiazd 
można znaleźć na stronie  
www.wygasz.edu.pl/index.php/tuba.html

 2 Metoda pomiaru z wykorzystaniem SQM-L 
opisana jest na stronie www.wygasz.edu.pl/
index.php/sky-quality-meter.html
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Na podstawie ponad 30 raportów 
udało się dokonać analizy otrzymanych 
wyników w zależności od odległości 
od centrum Sulęcina, widoczności Księ-
życa, stopnia zachmurzenia, stopnia 
zapylenia i obecności pokrywy śnież-
nej. A także porównać wyniki z SQM-L 
z wynikami z innych metod pomiaro-
wych i z przewidywaniami modeli nu-
merycznych.

Im dalej tym ciemnej
Zależność jasności nieba od odległo-

ści od Sulęcina wyznaczaliśmy na trzech 
trasach:
a) Jaśko Sulęcin, Baseny, Brzeźno, Żu-
brów
b) Jaśko Sulęcin, Długoszyn, Krzeszyce
c) Jaśko, Żubrów, Miechów.

Jasność mierzyliśmy po pięć razy 
w czterech kierunkach geograficznych 
pod kątem 60 stopni oraz zenicie. Na-
stępnie wyniki pomiarów uśredniali-
śmy. Z powyższych wykresów wynika, 
że jasność nieba w odległości powy-
żej 4–5 km od Sulęcina utrzymuje się 
na prawie jednakowym poziomie (po-
ziom ten jest różny dla tych tras, ponie-
waż inne były warunki pogodowe). Wy-
nik ten oznacza, że tzw. wyspa świetlna 
Sulęcina ma rozmiar około 4–5 km 
i aby uniknąć wpływu świateł miejskich 
na nocne niebo, powinniśmy się odda-
lić na co najmniej taką odległość. 

Śnieg rozjaśnia niebo
Aby wykonać pomiary udało się nam 

„upolować” kilka dni, w których na po-
lach leżał śnieg i niebo było w miarę bez-

Zmiana jasności nieba spowodowana obecnością pokrywy śnieżnej

chmurne. Porównanie dni ze śniegiem 
i bez wypadło interesująco. Na podsta-
wie przedstawionych danych możemy 
wyraźnie zauważyć różnicę w wynikach 
szczególnie w mieście. W Sulęcinie ja-
sność przy obecności śniegu wzrasta 
o ponad 3 mag/arcsec2 do wartości oko-
ło 17–18 mag/arcsec2, a poza miastem 
o mniej niż 1 mag/arcsec2. Związane jest 
to z faktem, że gdy powierzchnia ziemi 
przykryta jest śniegiem, to więcej świa-
tła lamp ulicznych odbija się do góry 
w niebo, zwiększając jego jasność. Poza 
miastem tych źródeł światła nie ma, 
dlatego praktycznie od odległości 2 km 
od Sulęcina obecność śniegu nie jest tak 
bardzo widoczna.

Pył zawieszony — szkodliwy 
nie tylko dla zdrowia

W czasie naszych pomiarów spraw-

dzaliśmy stopień zanieczyszczenia 
pyłem PM 10. Tu przedstawiamy po-
miary jasności nieba wykonane przy 
dwóch skrajnie różnych poziomach 
zapylenia: 35 µg/m3 (niskie zapylenie) 
i 130 µg/m3 (wysokie zapylenie). Sto-
pień zapylenia pyłem zawieszonym 
PM10 ma istotny wpływ na warunki 
obserwacji astronomicznych. Przej-
rzystość powietrza zależy od ilości py-
łów i aerozoli. Im bardziej przejrzyste 
powietrze, tym słabiej rozprasza się 
w nim światło oświetlenia uliczne-
go, a tym samym jasność nieba jest 
mniejsza. Szczególnie jest to widoczne 
na terenie miasta. W odległości po-
wyżej 2 km wpływ zapylenia jest już 
mniej widoczny. Na terenie Sulęcina 
nie ma większych zakładów przemy-
słowych, więc zapylenie jest skutkiem 
palenia w piecach gospodarstw do-
mowych oraz kotłowni i wraz z odle-
głością od centrum miasta maleje.

Księżyc w pełni 
Obecność Księżyca może zwiększyć 

jasność nieba nawet dziesiątki razy. 
Trudno się temu dziwić, skoro Księżyc 
w pełni ma jasność –12,7 mag. Różnica 
ta jest bardzo widoczna. Z naszych ra-
portów wynika, że dla Księżyca w pełni 
średnia jasność nieba wynosi ok. 17 
mag/arcsec2, a dla nieba bez obecności 
Księżyca około 21 mag/arcsec2. Jest to 
ok. 40-krotna różnica jasności. Popra-
wa ciemności nieba wraz z odległością 
widoczna na wykresie wynika z faktu 
oddalania się od źródła zanieczyszcze-
nia świetlnego, czyli miasta.

Zmiana jasności nieba spowodowana pyłem zawieszonym P10
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Nocą zachmurzone niebo 
jaśniejsze niż bezchmurne

Zachmurzenie ma istotny wpływ 
na jasność nocnego nieba. Chmury 
odbijają sztuczne światło miasta z po-
wrotem do ziemi. Stąd też duża różnica 
w jasności nieba pomiędzy zerowym 
i znacznym zachmurzeniem na obsza-
rze Sulęcina i dużo mniejsza w odległo-
ści 3 km.

Porównujemy SQM-L 
i inne metody

Do porównania naszych wyników 
z innymi metodami pomiaru jasno-
ści nieba użyliśmy tylko tych wyników 
otrzymanych przy braku Księżyca, ze-
rowym zachmurzeniu, małym zapyle-
niu i braku pokrywy śnieżnej. Średnia 
jasność powierzchniowa nieba dla 
takich warunków zanotowana w cza-
sie naszych pomiarów wynosi 20,86 
mag/arcsec2 dla Jaśko Sulęcin oraz 
21,29 mag/arcsec2 dla naszego stałe-
go miejsca obserwacji tzw. Basenów 
i utrzymuje się ona wraz z oddalaniem 
w kierunkach miejscowości Brzeźno 
i Żubrów. Pomiary prowadzone były 
kilkakrotnie w pięciu kierunkach a na-
stępnie uśrednione. 

Wynik otrzymany miernikiem 
SQM-L, 21,29 mag/arcsec2, dla na-
szego stałego miejsca obserwacji 
odpowiadałby ilości 1400 gwiazd na-
liczonych metodą przez tubę. Jedno-
cześnie taki wynik jasności powinien 
odpowiadać 4 klasie nocnego nieba 
w skali Bortle’a 3, czyli niebu wiejskie-
mu przechodzącemu w podmiejskie. 
Znalazło to potwierdzenie w naszych 
spostrzeżeniach. Obserwując niebo 
w czasie naszych pomiarów, widzieli-
śmy łunę światła pochodzącą od Sulę-
cina czy w innym przypadku Krzeszyc. 
Pojawiające się obłoki w pobliżu tych 
łun były dość wyraźnie oświetlone. 
Droga Mleczna była widoczna najwy-
raźniej w zenicie, w pobliżu horyzontu 
nieco gorzej. Te warunki odpowiadają 
właśnie niebu wiejskiemu przechodzą-
cemu w podmiejskie. Jasność naszego 
nocnego nieba odpowiada również 
3 poziomowi w skali Berry’ego (3), tzn. 

Zmiana jasności nieba spowodowana obecnością Księżyca

Zmiana jasności nieba spowodowana zachmurzeniem

Ciemne niebo

 3 Więcej informacji na temat skal Bortle’a i Ber-
ry’ego można znaleźć na stronach ciemneniebo.
pl/pl/aktualnosci/22-artykuly-i-publikacje/179-
skala-bortlea oraz lightpollution.pk.edu.pl/
SOCN/metody.php

Fragment mapy jasności nocnego nieba z Light Pollution Atlas 2006 dla okolic Sulęcina. Jasność 
nieba podaje skala barwna. Zaznaczone są miejsca wykonywania pomiarów: 1 — Jaśko Sulęcin, 
2 — Baseny, 3 — Brzeźno oraz nowo powstałe osiedle — 4
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Droga Mleczna nisko 
nad horyzontem jest 
słabo widoczna lub nie-
widoczna, chmury są 
szare w zenicie, nato-
miast jasne przy hory-
zoncie.

Podczas obserwacji 
szacowaliśmy również 
jasność nieba na pod-
stawie widoczności gwiazd w pobliżu 
gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy. 
Stosując metodę zerkania, oszacowa-
liśmy jasność graniczną na 6,2 mag 
(średnia dla trzech najlepszych obser-
watorów), co według opisu skali Bor-
tle’a odpowiada wynikowi uzyskanemu 
miernikiem SQM-L. Powyższe porów-
nania dotyczą Basenów, czyli naszego 
stałego miejsca obserwacji.

Porównujemy nasze wyniki 
z modelem numerycznym

Nasze wyniki porównywaliśmy 
również z modelem numerycznym za-
nieczyszczenia nieba Light Pollution 
Atlas (djlorenz.github.io/astronomy/
lp2006), który powstał na podsta-
wie obserwacji satelitarnych z 2006 r. 
W momencie powstawania naszej pra-
cy był to najnowszy dostępny atlas za-
nieczyszczenia światłem.

Obliczenia do Atlasu wykonano dla 
zenitu, zerowego zachmurzenia, do-
brej przejrzystości powietrza, braku 
Księżyca i śniegu. U nas przy takich wa-
runkach wyniki wynoszą: 
•	 Jaśko Sulęcin 20,86 mag/arcsec2; 
•	Baseny 21,29 mag/arcsec2; 
•	Brzeźno 21,43 mag/arcsec2. 

Podczas naszych obserwacji Dro-
ga Mleczna przechodziła przez zenit, 
co podnosi jasność zmierzoną przez 
SQM-L. Aby zmniejszyć wpływ Drogi 
Mlecznej, do porównania z Atlasem 
użyliśmy znowu średniej wyznaczonej 
z pięciu kierunków.

Jasności w Atlasie są podane 
w mag/arcsec2, czyli takich jak odczyty 
z miernika SQM-L, ale dla filtra astro-
nomicznego V, więc w nieco innym 
zakresie widma. Każdą ze zmierzonych 
przez nas wartości trzeba pomniejszyć 
o 0,17 mag/arcsec2, aby przejść do wy-

ników w paśmie V 4. W Atlasie nasze 
miejsca mają odpowiednio jasności: 
Jaśko Sulęcin i Baseny — między 20,91 
a 21,25 mag/arcsec2, Brzeźno — 21,25 
mag/arcsec2 (leży na granicy dwóch 
obszarów, patrz mapa). Porównanie 
wyników naszych pomiarów i danych 
z Atlasu przedstawia tabela.

Z tego zestawienia wynika, że nasz 
pomiar trochę różni się od wyniku za-
notowanego w Atlasie. W mieście Su-
lęcin (Jaśko) jasność jest nieco większa, 
natomiast na Basenach i w Brzeźnie 
zaświetlenie nieba pozostaje praktycz-
nie bez zmian. Od momentu stworze-
nia ww. Atlasu do dnia dzisiejszego 
upłynęło 10 lat. W tym czasie wzrosła 
liczba latarń ulicznych w Sulęcinie, 

Od lewej Alicja Ciechocka, Klaudia Koczara, Jerzy Baranowski

 4 Wyrażenie umożliwiające przeliczanie jasności 
między SQM a filtrem V jest podane w raporcie 
Cinzano (2005) dostępnym na stronie producen-
ta SQM www.unihedron.com/projects/darksky

Klaudia Koczara — uczennica drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Su-
lęcinie. Oprócz astronomii interesuje się architekturą i sztuką. Jej hobby jest 
rysowanie oraz malarstwo. Po maturze zamierza studiować architekturę.
Alicja Ciechocka — uczęszcza do klasy maturalnej w I LO w Sulęcinie. Interesuje 
się fizyką i astronomią. Chciałaby studiować  na Politechnice we Wrocławiu. 
Poza zainteresowaniami naukowymi, dużo czasu poświęca muzyce i działalno-
ści w ZHP. Samorozwój stawia na pierwszym miejscu.
Jerzy Baranowski — nauczyciel fizyki w I LO im. A. Mickiewicza w Sulęcinie. 
Autor i koordynator projektu „Klub Miłośników Fizyki” finansowanego z EFS, 
w ramach którego został zakupiony do szkoły m.in. teleskop. Uczniowie zajmo-
wali czołowe lokaty w ogólnopolskich konkursach fizycznych i astronomicznych 
(m.in. Ogólnopolskie Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne,  Ogólnopol-
ski Konkurs „A jednak się kręci” na najlepsze kółko astronomiczne).

Tabela: porównanie wyników pomiarów z Light Pollution Atlas 2006

Miejsce Pomiar SQM-L
mag/arcsec2

Pomiar SQM-L 
przeliczony do V

mag/arcsec2

Wartość z atlasu
mag/arcsec2

Jaśko Sulęcin 20,86 20,69 20,91 — 21,25
Baseny 21,29 21,12 20,91 — 21,25
Brzeźno 21,43 21,26 21,25

a w kierunku zachodnim od centrum 
powstało nowe osiedle domków jed-
norodzinnych. To wpłynęło na wzrost 
zanieczyszczenia światłem i tłumaczy-
łoby większą jasność nieba zaobserwo-
waną przez nas w Sulęcinie. Natomiast 
w pozostałych dwóch miejscach zmia-
ny w infrastrukturze oświetleniowej 
w Sulęcinie nie wpłynęły istotnie na ja-
sność nocnego nieba.

* * *
W ubiegłorocznym XLII Ogólnopolskim Mło-
dzieżowym Seminarium Astronomicznym 
Alicja Ciechocka i Klaudia Koczara z refera-
tem pt. „Pomiar zanieczyszczenia światłem 
nocnego nieba w pobliżu miasta Sulęcin” 
zajęły IV miejsce. 

■
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nich energii. Jeszcze do niedawna nie 
wiedzieliśmy nawet, czy pochodzą z, czy 
spoza naszej Galaktyki. Są zjawiskami 
krótkotrwałymi i nieprzewidywalnymi. 
Jednak rok 2016 był dla zajmujących 
się nimi naukowców wyjątkowo łaska-
wy — możemy zaryzykować stwierdze-
nie, że rąbek tajemnicy został niedawno 
uchylony.

Co na pewno wiemy o szybkich błyskach 
radiowych? Odkryto je po raz pierwszy 
w 2001 r. Ściślej mówiąc, astronomowie 
analizujący obserwacje archiwalne ze-
brane w obserwatorium Parkes w 2001 r. 
pod kierownictwem D. R. Lorimera natra-
fili w nich sześć lat później na wyjątkowo 
gwałtowny rozbłysk emisji radiowej. Trwał 
on zaledwie kilka milisekund, ale jego 

energia była porównywalna 
z energią emitowaną przez 
Słońce w ciągu miesiąca. 
Strumień radiowy wynosił aż 
30 Jy. Czegoś takiego nigdy 
wcześniej nie zaobserwowano! 
Ewenement ten znany jest dziś 
pod nazwą błysk Lorimera lub 
FRB 010724.

Błysk zdawał się pocho-
dzić z okolicy Małego Obłoku 
Magellana, ale pewne cechy 
związanej z nim emisji radio-
wej wyraźnie wskazywały na to, 
że musiał powstać poza Drogą 
Mleczną. Na jego pozagalak-
tyczne pochodzenie wskazy-
wała dyspersja — sygnał na-
trafił na swej drodze na duże 
i liczne skupiska elektronów. 
Skoro jednak mimo to dotarł 
do ziemskich radioteleskopów, 
nie rozpraszając się na tak du-
żej odległości, musiał pocho-
dzić z niezwykle silnego źródła. 
Co więcej — sygnał ten był poje-
dynczy, można więc było zało-
żyć, że wygenerowało go poje-
dyncze, jednorazowe zjawisko 
typu kataklizmicznego, takie 
jak np. wybuch supernowej.

Problemem dla astrono-
mów był brak wystarczającej 
ilości danych obserwacyjnych. 
Trudno było konstruować teo-
rie na bazie jednej tylko ob-
serwacji, więc od roku 2007 
intensywnie poszukiwano ko-
lejnych szybkich rozbłysków. 
Victoria Kaspi, profesor astro-
fizyki na Uniwersytecie McGil-
la w Montrealu, oszacowała 
dzienną ilość błysków na ca-
łym niebie na kilka tysięcy, za-
tem było czego szukać!

Do dziś znamy ich kilka-
naście. Na jeden z nich na-
trafiono w roku 2012. Uchwy-
ciła go 300-metrowa antena 
z Arecibo. Nadano mu nazwę 
FRB 121102 — zgodnie z datą 
pierwszej detekcji. Przełom 
miał jednak miejsce dopie-
ro w listopadzie 2015 r., gdy 
doktorant z Uniwersytetu 
McGill wykrył RFB w danych 

W skrócie

Rozbłysk radiowy z 2012 r. oraz 10 nowych szybkich 
błysków radiowych ze źródła FRB 121102. Na górnych 
wykresach pokazano błyski jako funkcję obserwowa-
nej częstotliwości radiowej i sygnału zsumowanego 
we wszystkich częstotliwościach. Źródło: ASTRON

Szybkie błyski radiowe: 
nieco bliżej rozwiązania 
piętnastoletniej zagadki
Szybkie błyski radiowe (ang. Fast Radio 
Bursts, FRBs) są dla astronomów wiel-
ką zagadką. Nie znamy ich źródeł ani 
mechanizmów odpowiedzialnych za ol-
brzymie ilości generowanej podczas 
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zarejestrowanych kilka miesięcy wcze-
śniej przez radioteleskop Arecibo. Były to 
powtarzające się błyski radiowe związa-
ne z tym samym kierunkiem na niebie, 
z którego pochodziły znane wcześniej 
FRB z roku 2012! Miały bardzo podobne 
widma i inne właściwości. Innymi słowy 
— było to najprawdopodobniej to samo 
powtarzające się zjawisko. Obserwacje te 
pociągały za sobą ciekawy wniosek: szyb-
kie rozbłyski niekoniecznie są efektem po-
jedynczych i bardzo gwałtownych zdarzeń 
kataklizmowych, ponieważ po pierwszym 
z błysków nadal pozostawało coś, co było 
w stanie go powtórzyć. Możemy zatem 
mieć do czynienia z powracającym me-
chanizmem ich generowania.

Błyski radiowe z 2012 i 2015 r. wyka-
zywały dyspersję fal radiowych trzykrotnie 
większą niż w przypadku fal generowa-
nych przez źródła z naszej Galaktyki. Po-
miar dyspersji pozwala na odróżnienie 
naturalnych, kosmicznych fal radiowych 
od tych emitowanych przez urządzenia 
na Ziemi lub też pochodzących ze stosun-
kowo bliskich odległości. Gdy promienio-
wanie radiowe podróżuje w przestrzeni 
kosmicznej, międzygwiazdowe elektrony 
zakłócają je tak, że fale o niższych często-
tliwościach przemieszczają się nieco wol-
niej. Powstaje wówczas charakterystyczny 
wzorzec w ich obserwowanym widmie. 
Naukowcy są już więc pewni, że obiekt 
emitujący powtarzalne FRB znajduje się 
poza Drogą Mleczną.

Interferometr radiowy VLA zaobserwo-
wał w 2016 r. łącznie aż dziewięć błysków 
pochodzących z regionu „pierwotnego” 
FRB 121102. Obserwacje te znacznie 
zawężały zakres współrzędnych, z jakich 
mógł on pochodzić, wciąż jednak nie wie-
dzieliśmy, czym one są i co 
je powoduje. Próbujące je 
wyjaśnić hipotezy były bar-
dzo różne: powoływano się 
na krótkotrwałe błyski gam-
ma, zapadające się czarne 
dziury, supernowe, magne-
tary, a nawet — działalność 
pozaziemskich cywilizacji. 
Badacze z grupy pod kie-
rownictwem Laury Spitler 
z Max-Planck-Institut für 
Radioastronomie w Bonn 
jeszcze do niedawna liczyli 
na to, że z czasem uda się 
im zidentyfikować galakty-
kę macierzystą któregoś 
FRB. Problemem były ogra-
niczenia techniczne — aby 
móc zobaczyć tak odległy 
obiekt, konieczne jest ob-
serwowanie danego wycin-
ka nieba za pomocą wielu 
radioteleskopów jednocze-

śnie. Mowa tu o technice interferometrii 
radiowej, która pozwala uzyskać zdolność 
rozdzielczą pojedynczego radioteleskopu 
o średnicy równej odległości pomiędzy 
skrajnymi radioteleskopami układu.

4 stycznia 2016 r. na 229. zebraniu 
Amerykańskiego Towarzystwa Astrono-
micznego ogłoszono pierwsze w historii 
„namierzenie” miejsca pochodzenia 
jednego z szybkich błysków radiowych. 
Źródłem błysku jest niewielka, karłowata 
galaktyka odległa od nas o około 2,5 mld 
lat świetlnych, leżąca w granicach gwiaz-
dozbioru Woźnicy. Obserwacje ujawniły 
dodatkowo obecność źródła stałej emisji 
radiowej, położonego w odległości 100 
lat świetlnych od dokładnej lokalizacji 
RRB 121102. Obie te emisje radiowe — 
wybuchowa i spokojna — mogą stanowić 
rezultat tego samego procesu fizycznego 
albo też promieniowanie stałe może być 
z nim tylko w pewien sposób związane. 
To mogą wyjaśnić dopiero dalsze bada-
nia.

Zatem to jeszcze nie koniec piętna-
stoletniej zagadki FRB. W minionym 
roku naukowcy uczynili ogromny krok 
naprzód, ale nie wiedzą nadal, co do-
kładnie wywołuje błyski — mogą jednak 
nieco lepiej zweryfikować wcześniejsze 
teorie na ten temat. Dwa najchętniej 
przyjmowane dziś wyjaśnienia to efekty 
związane ze zmiennością gwiazdy nale-
żącej do nieznanego nam jeszcze, eg-
zotycznego typu, np. silnie namagneso-
wanej gwiazdy neutronowej, lub procesy 
zachodzące w otoczeniu supermasywnej 
czarnej dziury znajdującej się w galak-
tyce macierzystej błysku FRB 121102. 
Jeśli FRB faktycznie powstają podczas 
tworzenia się czarnej dziury, mogą być 

Supernowa AT 2017A (SN 2017A) odkryta przez Polaków. Fot. Grzegorz Duszanowicz i Michał Żołnowski / SLOAN

one pierwszym zaobserwowanym efek-
tem związanym z kwantową grawitacją.

Elżbieta Kuligowska
Polacy odkryli pierwszą 
supernową w roku 2017

Dwóch polskich miłośników astrono-
mii odkryło 1 stycznia 2017 r. supernową. 
Ponieważ jest to pierwsza supernowa od-
kryta w tym roku, otrzymała ona na razie 
oznaczenie AT 2017A, a po potwierdzeniu 
będzie ją można nazywać SN 2017A.

Michał Żołnowski i Grzegorz Duszano-
wicz dokonali odkrycia przy pomocy tele-
skopu w obserwatorium Ratinga we Wło-
szech. Jest to prywatne obserwatorium 
należące do Żołnowskiego. 1 stycznia 
o godz. 5.25 czasu uniwersalnego Polacy 
uruchomili automatyczny teleskop, który 
wykonał serię zdjęć. Na ostatnim ze zdjęć 
dostrzegli obiekt, którego nie było na star-
szych fotografiach galaktyki UGC 10104 
— supernową o jasności 17,4 magnitu-
do. Galaktyka UGC 10104 znajduje się 
na niebie w gwiazdozbiorze Korony Pół-
nocnej.

Jest to trzecia supernowa odkryta 
przez zespół Żołnowski-Duszanowicz. 
Natomiast sam Duszanowicz, polski mi-
łośnik astronomii mieszkający w Szwecji, 
ma na swoim koncie już 10 odkrytych su-
pernowych.

Kolejne odkrycie dokonane przez pol-
skich miłośników astronomii nie jest przy-
padkowe. Oczywiście trzeba mieć trochę 
szczęścia, aby sfotografować supernową, 
ale jest to także efekt wielu obserwacji: 
systematycznego fotografowania setek 
galaktyk właśnie w celu natrafienia w któ-
rejś z nich na supernową.

Krzysztof Czart
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Filtry w fotografii nocnej
W fotografii nocnej, a więc również 

astrokrajobrazowej, raczej nie zwy-
kło się stosować filtrów podczas fo-
tografowania. Są oczywiście wyjątki. 
Jednym z nich są filtry, które słu-
żą do ochrony soczewek obiekty-
wów. To wszystkie neutralne filtry 
oraz UV, które nie powinny w żaden 
sposób wpływać na fotografowa-
ny obraz. Z tym jednak różnie bywa. 
Te gorsze filtry potrafią wprowa-
dzać zafarb lub być przyczyną po-

Filtry gwiazdkowe  
(dyfrakcyjne)  
w astropejzażu
Czasami z zazdrością patrzymy na zdjęcia, na których jasne gwiazdy pięknie 
wyróżniają się efektownymi promieniami, podczas gdy u nas to tylko mniej 
lub bardziej okrągłe plamki. Jest jednak i na to sposób… 

wstawania flar i odblasków na zdję-
ciach. Na szczęście większość z nich 
jest jednak praktycznie neutralna. 
Wszystkie za to mają jedną ogrom-
ną zaletę. Dzięki nim możemy się 
zdecydowanie mniej martwić o stan 
przedniej soczewki obiektywów. Mo-
żemy je praktycznie bezkarnie prze-
cierać, co w nocy przy osiadającej 
parze wodnej jest raczej nieuniknione. 
Czasem jednak nawet w nocy warto 
sięgnąć po inne filtry.

Spajki, czyli efekt dyfrakcji
Jednymi z takich filtrów są filtry 

gwiazdkowe, zwane również dyfrak-
cyjnymi. To właśnie dzięki zjawisku dy-
frakcji (i interferencji) promieni świetl-
nych powstają na zdjęciach w miejscu 
punktowych źródeł światła charaktery-
styczne gwiazdki. Jednak aby otrzymać 
ten efekt, tak naprawdę wcale nie jest 
potrzebny żaden filtr. Dyfrakcja jest 
zjawiskiem naturalnym i zachodzi za-
wsze. To, jak będą wyglądały na zdję-
ciach gwiazdki, w dużej mierze zale-
ży tego, jak mocne jest źródło światła 
oraz od budowy obiektywu, a w szcze-
gólności jego przesłony. Jak intensyw-
ny będzie to efekt, zależy od tego, jak 
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Efekt zastosowania filtra gwiazdkowego (dyfuzyjnego). Po lewej bez filtra, po prawej z nakręconym filtrem czteroramiennym

mocno taką przysłonę przymkniemy. 
Nie wdając się w szczegóły, to im więk-
szy ustawimy otwór przysłony, tym 
słabszy otrzymamy efekt. A im bardziej 
przymkniemy przysłonę, zmniejszając 
otwór, przez który przechodzą pro-
mienie świetlne, tym bardziej okazałe 
gwiazdki wygenerujemy na zdjęciu. 
Tyle teorii. W praktyce, gdy robimy 
zdjęcia astropejzażowe, najczęściej 
korzystamy z niskich wartości przy-
słon. Jest to jak najbardziej zrozumia-
łe, bo chcemy „złapać” jak najwięcej 
słabego gwiezdnego światła. Dlatego 
zazwyczaj nie obserwujemy charakte-
rystycznego efektu gwiazdki zwanego 
potocznie w astrofotografii spajkiem. 
Chcąc go wygenerować na bardzo sła-
bych źródłach światła, jakimi są gwiaz-
dy, musimy się posłużyć stosownym 
filtrem.

Filtry gwiazdkowe
Filtr gwiazdkowy to tak naprawdę 

nic innego niż zwykłe szkiełko z regu-

larnymi rysami na jego powierzchni. 
To właśnie ta regularna siatka rys odpo-
wiada za wzmocnienie efektu dyfrak-
cji i generowanie promieni na każdym 
źródle światła, nawet bardzo słabym tak 
jak nasze gwiazdy. To, ile ramion będą 

miały gwiazdki, zależy od konstrukcji 
filtra, a dokładniej od układu siatki na-
cięć. W sprzedaży są dostępne filtry po-
zwalające wygenerować gwiazdki o 4, 
6, 8 czy nawet 48 ramionach. Niektóre 
filtry gwiazdkowe mają konstrukcję po-

Filtry gwiazdkowe dyfrakcyjne

Szkoła astropejzażu
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zwalającą, podobnie jak to ma miejsce 
w przypadku filtrów polaryzacyjnych, 
na obracanie powierzchni z siatką na-
cięć. Pozwala to na łatwe ustawianie 
kierunków, w jakich mają się ustawić 
promienie gwiazd na zdjęciach. To tak 
naprawdę detal, który można łatwo 
obejść, lekko odkręcając filtr, który ta-
kiej opcji nie posiada.

Po co nam te gwiazdki?
Charakterystyczny efekt gwiazdek 

ma swoich zwolenników jak i prze-
ciwników, ma swoje plusy i minusy. 
Jedno jest pewne, użycie filtra nada-
je zdjęciom bajkowy charakter. Filtr 
świetnie podkreśla słabsze gwiazdy. 
Jaśniejsze gwiazdy jeszcze bardziej 
dominują w kadrze. Filtr gwiazdkowy 

Efekt użycia rożnych filtrów gwiazdkowych na jasną Wenus. U góry filtr czteroramienny, niżej filtr ośmioramienny

jest idealnym rozwiązaniem, gdy chce-
my uwypuklić na niebie całe gwiaz-
dozbiory, tak aby te charakterystyczne 
układy gwiazd były widoczne nawet 
dla osób, które nie interesują się astro-
nomią. Kolejną zaletą jest podkreślenie 
naturalnej kolorystyki gwiazd, bowiem 
generowane spajki są w kolorach źró-
deł światła.

Wszystko z umiarem
Używając filtra gwiazdkowego, po-

winniśmy pamiętać o kilku rzeczach. 
Musimy unikać innych niż gwiazdy 
źródeł światła w kadrze. Najlepiej 
gdybyśmy w kadrze nie mieli nicze-
go świecącego poza gwiazdami. O ile 
bardzo słabe światła gdzieś daleko 
na horyzoncie mogą pozostać nie-

zauważone, to każde inne znajdujące 
się bliżej obiektywu źródło światła 
wygeneruje ogromną gwiazdę, któ-
ra może zajmować sporą część kadru. 
Jednak nie tylko na sztuczne światła 
powinniśmy uważać. Użycie filtra na-
leży również rozważyć, gdy w kadrze 
chcemy umieścić Wenus. Planeta jest 
na tyle jasnym i punktowym obiek-
tem, że nawet bez filtra potrafi genero-
wać efekt gwiazdy. Z filtrem możemy 
uzyskać efekt mocno przesadzony, 
który może bardziej psuć zdjęcie niż 
dodawać mu uroku. Podobnie jest 
z Księżycem. Potrafi on generować 
na zdjęciu gwiazdę, nawet gdy sam jest 
poza kadrem!

Piotr Potępa
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Podstawy nauki o meteorytach

Meteoryty
Ziemska atmosfera stanowi potężną barierę dla materii, 

która przypadkowo spotyka się z Ziemią na swojej orbicie. 
Większość materii wpadającej w atmosferę odparowuje, 
a tylko nieliczne fragmenty spadają jako meteoryty. Z tego 
powodu zdobycie materiału do bezpośrednich badań labo-
ratoryjnych jest bardzo trudne. Duża część materii dociera 
do powierzchni globu pod postacią mikrometeorytów. Jest to 
drobny pył meteorytowy, który choć na pozór niedostrzegal-
ny, osiada na Ziemi w ilościach rzędu 10 tys. ton rocznie. 
Tego typu materiał został odnaleziony w osadach na dnie 
morza po roku 1880 r., a w późniejszych latach odnajdowano 
mikrometeoryty na pustyniach czy też na lądolodzie zalega-
jącym na obu biegunach. Próbowano również pozyskiwać 
tak drobną materię przy pomocy balonów stratosferycznych 
i rakiet do sondowań atmosferycznych. Wśród cząsteczek 
pochodzenia kosmicznego można znaleźć zarówno mikro-
skopijne zlepki drobnych ziaren tworzące nieco porowate 
struktury, jak i przetopione cząsteczki o sferycznych kształ-
tach, z których większość może być produktem ablacji mete-
oroidów w atmosferze. Ich rozmiary zawierają się w zakresie 
od kilku do około 100 mikrometrów. W latach 70. zebrano 
próbki pyłu meteorytowego, używając samolotów osiągają-
cych znaczny pułap. Na podstawie badań składu stwierdzo-
no, że 60% materii składa się z żelaza, magnezu, krzemu, 
węgla, siarki, wapnia, niklu i innych pierwiastków. W skład 
mikrometeorytów wchodzi również węgiel w postaci prostych 
związków organicznych. 30% materii składało się z żelaza, 
niklu i siarki, przy czym zawartość niklu była stosunkowo 
niewielka, natomiast 10% mikrometeorytów składało się wy-
łącznie z żelaza i magnezu. Powtarzane w ostatnich latach 
badania potwierdzają wcześniejsze doniesienia o składzie 
drobnej materii meteorytowej.

Oprócz mikrometeorytów do dyspozycji badaczy są też 
znajdowane na powierzchni Ziemi meteoryty. Jest to materiał 
rzadki i stosunkowo trudno dostępny, pochodzący z najwięk-
szych meteoroidów, innych niż te, które wywołują widoczne 
każdej nocy meteory. Ciała, które dają spadki w postaci me-
teorytów, przed wejściem w atmosferę muszą być znacz-
nych rozmiarów. Muszą również posiadać skład chemiczny 
umożliwiający przetrwanie części materii w drastycznych 
warunkach przelotu przez atmosferę. Pod względem składu 
chemicznego są zauważalne jednak znaczne podobieństwa 
do mikrometeorytów.

Podstawą klasyfikacji meteorytów jest ich skład chemicz-
ny i występujące w nich charakterystyczne minerały. Pod 
względem zawartości pierwiastków rozróżniamy meteoryty 
kamienne, których głównym budulcem są różnego rodzaju 
krzemiany, często z dodatkiem metali; meteoryty żelazne, 
które najprościej opisać jako stop żelazowo-niklowy oraz me-
teoryty żelazno-kamienne zawierające ziarna krzemianowe 
w otoczeniu materiału żelazowo-niklowego. Stosowany jest 
też inny, zdaniem wielu badaczy bardziej praktyczny podział 
na meteryty zróżnicowane i niezróżnicowane. Meteoryty 
niezróżnicowane wydają się być tylko nieznacznie zmienio-
ne od czasów formowania Układu Słonecznego. Wszystkie 

meteoryty niezróżnicowane są meteorytami kamiennymi. 
Tego typu meteoryty dotarły do nas w postaci prawie nie-
zmienionej, a działanie atmosfery ziemskiej podczas spadku 
spowodowało tylko minimalne zmiany w strukturze takiego 
ciała. Wszystkie meteoryty, które doświadczyły znaczących 
zmian fizykochemicznych w okresie późniejszym, zalicza-
ją się do meteorytów zróżnicowanych. Meteoryty te często 
pochodzą z ciał, które uległy wewnętrznemu przetopieniu 
i zróżnicowaniu. Do meteorytów zróżnicowanych zalicza-
my wszystkie meteoryty żelazne i żelazno-kamienne jak też 
pewną część meteorytów kamiennych.

Większość meteorytów kamiennych zawiera niewielkie 
sferyczne twory zwane chondrami. Chondry zazwyczaj wi-
doczne są pod mikroskopem, choć niekiedy dają się dostrzec 
gołym okiem. Meteoryty zawierające chondry nazywamy 
chondrytami. Większość meteorytów znajdowanych na Zie-
mi jest zaliczana do tej grupy obiektów. Pod względem che-
micznym chondryty są podobne do pierwszej spośród opisy-
wanych uprzednio grup mikrometeorytów. Pewna niewielka 
część chondrytów ma mniejszą gęstość od przeciętnej, jest 
znacznie wrażliwsza mechanicznie i zawiera znaczne ilości 
związków węgla. Tego typu meteoryty nazywamy chondry-
tami węglistymi. Na uwagę zasługują też rzadko spotykane 
chondryty enstatytowe. Występują w nich znaczne ilości że-
laza w postaci kamacytu, obecny jest też siarczek żelaza, 
czyli troilit. W meteorytach tych obserwujemy chondry ensta-
tytowe zawierające krzemian magnezu zwany właśnie ensta-
tytem, przy zupełnym braku oliwinu.

Na powierzchni chondrytów, bezpośrednio po upadku, 
można zaobserwować cienką i dość ciemną skorupę obto-
pieniową powstałą podczas ablacji i zastygłą niemal natych-
miast podczas ciemnej fazy lotu (ostatni odcinek podróży 
meteorytu w dolnej warstwie atmosfery). Skorupa taka w wa-
runkach ziemskich ulega szybkiemu utlenianiu, wietrzeniu 
i po stosunkowo krótkim czasie upodabnia się nieco do ziem-
skich kamieni. W warunkach wysokiej wilgotności materia 
chondrytowa w ciągu setek czy tysięcy lat może ulec całkowi-
tej erozji. Szybkie zmiany zachodzące po 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 meteorytach.

Przekrój chondrytu zwyczajnego z widocznymi chondrami 
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Baszkówka — chondryt typu L5, który spadł 
w Polsce 25 sierpnia 1994 r. i ze względu 
na unikalny kształt uformowany podczas 
orientowanego przelotu przez atmosferę zo-
stał uznany za najpiękniejszy polski meteoryt

Meteoryt żelazno-kamienny Łowicz, który 
spadł nocą z 11 na 12 listopada 1935 r. 
Okaz prezentowany powyżej przywiózł do Ob-
serwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego astronom Maciej Bielicki, 
delegowany do zbadania tego zjawiska. 
Po wojnie udało się odnaleźć ten meteoryt 
w gruzach zniszczonego obserwatorium
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są powodem, dla którego poszukiwania takich obiektów po-
winny być organizowane w możliwie jak najkrótszym czasie. 
Świeże meteoryty jest łatwiej odnaleźć, a zebrany materiał 
będzie naukowo cenniejszy, mniej zmieniony przez warunki 
środowiskowe.

Istnienie chondr ma związek z niecałkowitym przeto-
pieniem się materii podczas formowania się meteoroidu. 
W przypadku, gdy doszło do całkowitego przetopienia się 
materii, mamy do czynienia z ciałami niezawierającymi 
chondr i takie obiekty nazywamy achondrytami. Tylko około 
5% meteorytów kamiennych to achondryty, różniące się czę-
sto od siebie składem, ale mające dość podobną do siebie 
strukturę. Niewielka część achondrytów ma skład bardzo po-
dobny do materii księżycowej zebranej podczas misji Apollo, 
a jeszcze mniejsza część ma własności, które sugerują ich 
marsjańskie pochodzenie.

Meteoryty żelazne są znacznie odporniejsze na warunki 
ziemskie i dają się odnaleźć w dobrym stanie nawet po tysią-
cach lat od upadku. Pomimo że meteoryty żelazne stanowią 
tylko niewielki odsetek wszystkich spadających meteory-
tów, to ze względu na ich znacznie mniejszą podatność na 
wietrzenie i wysoką magnetyczność są odnajdowane bar-
dzo często. W większości to meteoryty, które spadły na po-
wierzchnię Ziemi bardzo dawno, a ich upadki nie zostały ni-
gdzie odnotowane. Meteoryty żelazne w rzeczywistości nie 
składają się z samego żelaza, bardzo charakterystyczna dla 
nich jest obecność niklu. Obserwuje się tutaj wyrazistą struk-
turę krystaliczną będącą efektem bardzo wolnego schładza-
nia płynnej mieszaniny metali. Charakterystyczne jest wy-
stępowanie tzw. figur Widmanstättena, linii widocznych po 
przecięciu meteorytu i wytrawieniu rozcieńczonym kwasem 
azotowym. Figury te są utworzone przez naprzemiennie uło-
żone belki kamacytu (z niewielką zawartością niklu) i taenitu 
(z wyższą zawartością niklu). Meteoryty, w których widocz-
ne stają się linie Widmanstättena, nazywamy oktaedrytami, 
składają się one z taenitu i kamacytu. Niekiedy trafiają się 
meteoryty żelazne, które składają się głównie z uboższego 
w nikiel kamacytu. Wówczas przy wytrawianiu nie powsta-
ją linie Widmanstättena, natomiast widoczna staje się inna 
struktura, zwana liniami Neumanna. Takie meteoryty nazy-
wamy heksaedrytami. Istnieją też meteoryty żelazne o dużej 
zawartości taenitu, niewykazujące widocznej struktury kry-
stalicznej. Takie meteoryty nazywane są ataksytami.

Meteoryty żelazno-kamienne są zdecydowanie najrzad-
sze. Składają się z mniej więcej porównywalnych ilości krze-

mianów i metalu. Istnieją dwa podstawowe typy meteorytów 
żelazno-kamiennych. Niezwykle efektowne pallasyty posia-
dają liczne kryształy oliwinu wbudowane w żelazowo-niklo-
wą otoczkę. Zarówno część żelazna, jak i oliwinowa ulega-
ła bardzo powolnemu chłodzeniu w procesie formowania, 
przez co kryształy oliwinu są duże, a na wytrawionych po-
wierzchniach żelazowo-niklowych widać figury Widmanstät-
tena. Drugim typem są mezosyderyty, w których znajdujemy 
dość chaotycznie wymieszany materiał żelazowo-niklowy 
oraz krzemianowy. Często znajdujemy tam szkliwo, jak też 
żyły metalu. Taka budowa sugeruje znacznie bardziej burzli-
wy proces formowania się tego typu ciał.

Meteoryty mogą być w przybliżeniu datowane. Możliwe 
jest określenie momentu, w którym doszło do zestalenia 
się materii meteoroidu, jak też określenie czasu, przez jaki 
meteoroid był wystawiony na działanie promieniowania ko-
smicznego. Dla większości meteorytów wiek określony jest 
na około 4,5 mld lat, co w przybliżeniu zgadza się z wiekiem 
Układu Słonecznego. Analiza orbit dla nielicznych przypad-
ków, w których obserwowano wejście ciała do atmosfery, 
wskazuje na planetoidalne pochodzenie meteorytów. W nie-
których wypadkach meteoryty mogą pochodzić z wnętrza 
dużych obiektów, gdzie doszło do pełnego przetopienia ma-
terii. Dotyczy to meteorytów żelaznych, które mogą pocho-
dzić z jąder dużych planetoid. Również achondryty pochodzą 
z wnętrza planetoid, które mogły mieć średnice większe niż 
200 km. Dla chondrytów węglistych skład chemiczny może 
sugerować pochodzenie kometarne. Wiek achondrytów księ-
życowych ocenia się na 3,9 mld lat, natomiast dla meteory-
tów marsjańskich wiek jest znacznie niższy.

Obok meteorytów na Ziemi spotykamy też pewien nie-
zwykły typ obiektów bezpośrednio związanych z uderzenia-
mi większych, kraterotwórczych meteorytów. Te obiekty to 
tektyty — niewielkie kamienie o szklistej powierzchni. Tektyty 
różnią się kolorami, spotykamy tu różne odcienie zieleni, brą-
zu, często bywają czarne i nieprzezroczyste. Spotykane są 
na pewnych konkretnych obszarach i zazwyczaj można je 
powiązać z istniejącymi na Ziemi strukturami uderzeniowy-
mi. Skład chemiczny tektytów jest w przybliżeniu zgodny ze 
składem chemicznym ziemskich skał. Tektyty powstają przy 
uderzeniu dużego ciała z prędkością wielu kilometrów na se-
kundę. Tego typu uderzenia powodują powstanie kraterów, 
dochodzi do częściowego odparowania lub też roztopienia 
materiału skorupy ziemskiej w miejscu uderzenia. Drobiny 
roztopionej materii wyrzucane na odległości setek kilome-
trów są błyskawicznie schładzane, przyjmując postać szkli-
wa, które następnie opada pod postacią tektytów. W Europie 
największe ilości tektytów znajduje się w Czechach i na Mo-
rawach. Znajdowane tam tektyty nazywa się mołdawitami, 
pochodzą one sprzed 14 mln lat, kiedy to wskutek uderzenia 
planetoid o rozmiarach 1,5 km i 100 m doszło do powstania 
kraterów Nördlinger i Riess w południowych Niemczech. 

Przemysław Żołądek
Figury Widmanstattena widoczne po wytrawieniu powierzchni meteory-
tu żelaznego

Indochinit — tektyt pochodzący z Półwyspu Indochińskiego

CYRQLARZ No 219
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Rok komet krótkookresowych
Rok 2017 zapowiada się wyjątkowo ciekawie dla obser-

watorów komet. Po nierozpieszczającym nas 2016 r., 
kiedy na niebie panowała tylko jedna stosunkowo 

jasna kometa (opisywana na łamach poprzedniej „Uranii”), 
najbliższe miesiące dają szansę na nieporównywalnie więk-
sze widowisko. W pierwszej połowie roku będziemy mogli 
zobaczyć aż 5 komet przy użyciu jedynie lornetki! Będzie to 
rok komet krótkookresowych, spośród których na największą 
uwagę zasługuje 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, zalicza-
jąca ostatni tak korzystny powrót w ciągu najbliższych lat, 
a także nieprzewidywalna 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak, która 
jeszcze nigdy nie była obserwowana podczas tak bliskiego 
przelotu koło Ziemi. A jeśli po raz kolejny dojdzie do jej wybu-
chu, może osiągnąć nawet 0 mag! Poza tym po raz kolejny 
powróci do nas kometa Enckego, a późną wiosną pojawi się 
interesująca kometa jednopojawieniowa. 

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
31 grudnia 2016 r. przez peryhelium przeszła pierwsza 

wyjątkowo ciekawa kometa — 45P/Honda-Mrkos-Pajdusa-
kova. Znana od 1948 r., należy do grupy obiektów bliskich 
Ziemi (NEO) i w swoim ruchu orbitalnym powraca w pobli-
że Słońca systematycznie co ok. 5,25 roku, zbliżając się do 
niego na odległość ok. 0,53 au. Od momentu odkrycia była 
odnajdywana podczas każdego kolejnego powrotu za wy-
jątkiem roku 1959. Pierwsze obserwacje z Polski w czasie 
obecnego, czternastego powrotu pojawiły się już w połowie 
grudnia. Jako pierwszy wypatrzył ją Piotr Guzik 17 grudnia 
z okolic Krakowa. Miała wówczas ok. 9 mag. Jednak z bie-
giem czasu jej jasność rosła i pod koniec ubiegłego roku 
osiągnęła ok. 7 mag, a w pierwszych tygodniach roku 2017 
była nawet o 1 wielkość gwiazdową jaśniejsza. Dotychczas 
warunki do obserwacji 45P nie były najlepsze — kometa 
pojawiała się nisko nad południowo-zachodnim horyzontem 
niedługo po zachodzie Słońca. Realnie patrząc, obserwato-
rzy mieli najwyżej ok. 30–40-minutowe okienko obserwacyj-
ne umożliwiające wyłuskanie rozproszonego obiektu z wciąż 
jasnego tła nieba, zanim 45P zaszła pod horyzont. Zatem 
aby z powodzeniem móc dostrzec tę kometę na przełomie 
grudnia i stycznia, należało mieć łut szczęścia — sukces 
w dużej mierze zależał od przejrzystości powietrza i odpo-
wiedniego miejsca obserwacji z niezaświetlonym, „czystym” 
niebem aż po horyzont. Wprawdzie do Sekcji Obserwatorów 
Komet PTMA dotarło kilkanaście obserwacji, lecz ich liczbę 
należy uznać za stosunkowo małą, patrząc na to, jak jasna 
była wówczas kometa. Taki stan rzeczy to z pewnością sku-
tek bardzo trudnych warunków obserwacyjnych. 

Po pierwszej dekadzie stycznia 45P przestała być wi-
doczna z terenów Polski, zbliżając się do Słońca i zachodząc 
praktycznie wraz z naszą Dzienną Gwiazdą. Po koniunkcji 
ze Słońcem pod koniec stycznia, kometa oddala się od nie-
go, co z czasem przełoży się na poprawę warunków obser-
wacyjnych. Po raz kolejny zagości na niebie (tym razem po-
rannym) początkiem lutego i będzie to wyjątkowo ciekawy 
okres dla obserwatorów. Jej wysokość nad horyzontem bę-
dzie szybko wzrastać, a jednocześnie sama kometa powinna 
wciąż być bardzo jasnym obiektem, bez trudu widocznym 
w niewielkich lornetkach. Jej jasność na początku lutego 
może wynieść ok. 6–7 mag. Za wciąż utrzymującą się do-
brą jasność i szybki ruch na niebie odpowiedzialna będzie 
jej niewielka odległość od Ziemi w tamtym czasie. 11 lutego 

dojdzie do największego zbliżenia. Wówczas 45P przemknie 
w odległości niespełna 0,09 au (ok. 12,5 mln km) od Ziemi. 
Możemy więc spodziewać się, że jej głowa osiągnie wów-
czas duże rozmiary kątowe i będzie mocno rozproszona. To 
wymaga od obserwatorów wybrania się w pozamiejskie nie-
bo z małym zanieczyszczeniem świetlnym. W przeciwnym 
razie dostrzeżenie tak rozmytego obiektu może okazać się 
niemożliwe. Zachęcam do wykorzystania pogodnego nieba 
w lutym, ponieważ najprawdopodobniej już miesiąc póź-
niej wypatrzenie 45P wizualnie przez amatorskiej wielkości 
lornetki i teleskopy będzie graniczyło z cudem ze względu 
na szybko spadającą jasność komety. Pod koniec lutego 
osiągnie ona prawdopodobnie ok. 10 mag, a w marcu po-
zostanie widoczna już wyłącznie w większych teleskopach. 

Już teraz możemy powiedzieć, że to jeden z najlepszych 
powrotów 45P, a z pewnością jest tak, jeśli chodzi o jej ja-
sność. Podczas swoich najkorzystniejszych powrotów (1975, 
1996, 2011) osiągała ok. 7,5 mag lub nieznacznie przekra-
czała granicę 7 mag, jak przed sześcioma laty. Na początku 
bieżącego roku jasność w granicach 6,2–6,5 mag utrzymy-
wała się dosyć stabilnie i mając na uwadze bliskie spotkanie 
Ziemi z kometą w lutym, prawdopodobnie podobne wartości 
pozostaną w pierwszych dniach jej widoczności na poran-
nym niebie. Należy dodać, że do takiego spotkania już długo 
nie dojdzie i następnym razem kometę 45P w tak bliskim są-
siedztwie Ziemi będą gościć już przyszłe pokolenia… 

41P/Tuttle-Giacobini-Kresak
Niedługo po 45P na niebie pojawi się kolejna jasna ko-

meta okresowa. Będzie to 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak — 
prawdopodobnie najcenniejsza ozdoba koronna spośród 
tegorocznych komet. W okolice Słońca powraca ona co ok. 
5,42 roku, zbliżając się do niego na niewiele ponad jednostkę 
astronomiczną. Jak większość komet o podobnym okresie 

Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA



47Urania1/2017

Komeciarz

orbitalnym, charakteryzuje się szybkim wzrostem jasności 
w okolicach peryhelium i gwałtownym jej spadkiem wraz 
z oddalaniem się od Słońca. Jednak cechą, która wyróżnia 
ją na tle innych komet z rodziny Jowisza, jest jej nieprzewi-
dywalna, nieco „porywcza” natura. 41P na ogół jawi się jako 
dosyć słaby obiekt — na tyle słaby, że od chwili odkrycia 
w 1858 r. została zagubiona już kilkukrotnie. Powtórnego od-
krycia dokonano w 1907 r., a na kolejne jej obserwacje trzeba 
było czekać aż do roku 1951 (stąd w oznaczeniu nazwiska 
aż trzech odkrywców, z których każdego kolejnego dzieli nie-
całe pół wieku lub — jak kto woli — dwa pokolenia). Wygląda 
na to, że odkąd znamy tę kometę, więcej razy ludzkość ją 
„przegapiła” niż miała okazję zaobserwować. Nie dostrze-
żono jej nawet podczas ostatniego, bardzo niekorzystnego 
powrotu w 2011 r. Od razu uspokajam — podczas obecnego 
powrotu została już odnaleziona i w grudniu 2016 r. miała ok. 
15 mag. Z pewnością jeszcze więcej dogodnych okazji do jej 
zobaczenia będziemy mieli wiosną. Na czym może polegać 
„porywczość” tak, wydawałoby się, niepozornego obiektu? 
Od przeszło 40 lat znamy ją z nieco innej strony. W 1973 r. 
zupełnie niespodziewanie kometa osiągająca zwykle jasno-
ści rzędu 10 mag w sprzyjających warunkach, nagle stała 
się obiektem widocznym gołym okiem, w przeciągu tygodnia 
zwiększając swą jasność o około 10 wielkości gwiazdowych! 
W maksimum osiągnęła wtedy imponujące 4 mag, jednak 
jasność szybko spadała do normalnego poziomu. Niewiele 
ponad miesiąc później doszło do kolejnego równie dużego 
wybuchu, po którym 41P przez moment miała 4,5 mag. 

Jednak już kolejny powrót nie był tak zadziwiający — nie 
odnotowano żadnych nieprzewidywanych zachowań kome-
ty i ostatecznie nie uzyskała ona nawet prognozowanych 
15 mag (nie był to zbyt korzystny powrót). Sytuacja po raz 
kolejny zmieniła się w roku 1995, kiedy to 41P była wyraź-
nie jaśniejsza od prognoz. Prawdopodobnie i wtedy doszło 
do wybuchu. Choć sam powrót nie należał do najkorzystniej-
szych, kometa uzyskała ok. 8 mag. Do kolejnych dwóch wy-
buchów doszło podczas następnego powrotu w 2000 r. Wów-

czas w niespełna miesięcznym odstępie od siebie jej jasność 
wzrosła dwukrotnie o ok. 5 wielkości gwiazdowych. Ówcze-
sne maksimum blasku było najlepszym obserwowanym do tej 
pory, nie licząc rekordowego z 1973 r. W grudniu 2000 r. 41P 
zbliżyła się do 7,5 mag. Tamten powrót, jak również kolejny 
z roku 2006, były odnotowane przez obserwatorów SOK 
PTMA. Czego możemy się spodziewać po obecnym? Trud-
no jednoznacznie to stwierdzić. W ciągu najbliższych tygo-
dni będziemy świadkami najkorzystniejszego powrotu 41P 
w historii. 27 marca zbliży się ona do Ziemi na niespotykaną 
do tej pory odległość 0,14 au i będzie widoczna przez więk-
szą część wiosny jako spory kątowo obiekt, którego jasność 
może dojść do ok. 6 mag w maksimum. Co, jeśli po ponad 
16 latach uśpienia, na tegoroczny powrót przypadnie kolejny 
wybuch? Jeśli byłby tak silny jak pięć wcześniejszych, z pew-
nością czekałoby nas wspaniałe widowisko. Jej jasność mo-
głaby przez kilka dni wzrosnąć do ok. 3 mag, a jeśli rozbłysk 
byłby tak silny jak ten z 1973 r., mogłaby uzyskać jasność 
bliską nawet 0 mag! Kiedy ostatnio obserwowaliśmy tak jasną 
kometę? Nawet jeśli podczas tegorocznego powrotu nie przy-
darzy się nic tak nadzwyczajnego, to wciąż 41P ma realne 
szanse na tytuł najjaśniejszej komety roku. 

C/2015 V2 (Johnson)
Tymczasem na miano najciekawszej nieokresowej kome-

ty roku z całą pewnością pracować będzie C/2015 V2 (John-
son), odkryta 3 listopada 2015 r. w ramach przeglądu nieba 
Catalina Sky Survey. Amerykanin Jess Johnson wypatrzył 
ją jako obiekt 17. wielkości gwiazdowej, posługując się 27” 
teleskopem Schmidta-Cassegraina. Po przejściu przez pe-
ryhelium 12 czerwca, kometa rozpocznie podróż poza Układ 
Słoneczny po hiperbolicznej orbicie o mimośrodzie 1,0009. 
Każda kometa jednopojawieniowa to wielka zagadka, więc 
przyjdzie nam ze zniecierpliwieniem czekać na rozwój sytu-
acji, której kulminacja powinna nastąpić w połowie roku. 

Pierwsze polskie obserwacje pojawiały się już w poło-
wie ubiegłego roku, kiedy C/2015 V2 była słabym obiektem 
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(ok. 13 mag). Obecnie jej jasność to około 11 mag i w najbliż-
szych tygodniach powinna stopniowo rosnąć. Zimą i przez 
większą część wiosny będzie położona w dogodnym miej-
scu na niebie, wysoko ponad horyzontem i jej dostrzeżenie 
w ciągu niemal całej nocy nie powinno sprawić większych 
trudności posiadaczom niedużych teleskopów. W marcu 
będzie widoczna także w obiektywach lornetek. W połowie 
kwietnia, kiedy uzyska ok. 8. wielkość gwiazdową, znajdzie 
się w odległości nieco ponad 20 stopni od komety 41P, której 
w tamtym momencie przypadnie maksimum blasku. W maju 
i czerwcu kometa Johnson będzie stanowić stosunkowo jasny 
obiekt lornetowy i w miarę zbliżania się do Słońca, w połowie 
czerwca może uzyskać nawet ok. 6,5 mag, będąc oddalona 
o 0,81 au od Ziemi i 1,64 au od Słońca. Tak długi okres obser-
wacyjny i utrzymująca się stale duża jasność to spora przewa-
ga nad kometami krótkookresowymi. Nawet jeśli nie będzie 
od nich jaśniejsza, są spore szanse, że paradoksalnie w „roku 
komet krótkookresowych” to właśnie ją należałoby nazwać 
największą atrakcją dla obserwatorów. Pozostaje jedynie 
spędzić wiosenne noce na jak największej liczbie obserwacji. 
Po peryhelium okres jej widoczności będzie się zmniejszał, aż 
na początku lata ograniczy się zaledwie do pory wieczornej. 
W połowie lipca przestanie być widoczna z naszego kraju. 

2P/Encke
Jeszcze zanim przyjdzie czas na 41P, najjaśniejszą ko-

metą na niebie będzie przez chwilę krótkookresowa 2P/Enc-
ke — obiekt o najkrótszym okresie orbitalnym wśród komet 
i jednocześnie rekordzistka pod względem liczby obserwo-
wanych przez ludzkość powrotów. Ostatni raz mieliśmy oka-
zję zobaczyć ją pod koniec 2013 r., kiedy to przeszła przez 
peryhelium na tydzień przed budzącą skrajne emocje „ko-
metą stulecia” C/2012 S1 (ISON). W tym roku pojawia się 
w towarzystwie dwóch innych wyjątkowo ciekawych komet 
okresowych. Jest to obiekt dosyć dobrze znany, przewidy-
walny i raczej niezawodzący obserwatorów.

Kometa Enckego ma w swojej naturze gwałtowny wzrost 
jasności w miarę zbliżania się do peryhelium i stosunkowo 
szybki spadek wraz z oddalaniem się od Słońca. Przed pe-
ryhelium potrafi przez kilka tygodni utrzymywać stale wyso-
ką jasność. Bieżący powrót 2P jest umiarkowanie korzystny. 
10 marca kometa zbliży się do Słońca na odległość 0,34 au. 
Może wtedy osiągnąć ok. 7 mag, jednak już od początku lu-
tego należy się spodziewać, że będzie jaśniejsza od 10 mag. 
Odnajdziemy ją wieczorem dosyć nisko nad zachodnim ho-
ryzontem — w pierwszym tygodniu lutego będzie to 20 stop-
ni, z każdym kolejnym dniem coraz mniej. Prawdopodobnie 
będzie można ją dostrzec do końca lutego, kiedy jej jasność 
będzie największa i jednocześnie będzie to mniejszy kątowo, 
bardziej skupiony obiekt, co jest związane z oddalaniem się 
od Ziemi. Choć w ostatnich dniach miesiąca obserwacje 2P 
mogą oznaczać zmaganie się z dosyć mocno rozjaśnionym 
tłem nieba, z pewnością taką próbę warto podjąć. Począt-
kiem marca niewielka odległość od Słońca skutecznie unie-
możliwi jej wypatrzenie. Potem kometa nie będzie widoczna 
na półkuli północnej. 

C/2015 ER61 (PANSTARRS)
Jednym z ciekawszych, choć stosunkowo słabych obiek-

tów jest kometa C/2015 ER61 (PANSTARRS). Odkryta 
15 marca 2015 r. została uznana za planetoidę należącą 
do Centaurów. Dopiero przed rokiem sklasyfikowano ją jako 
kometę o niezwykle ekscentrycznej orbicie i czwartym naj-
większym aphelium spośród znanych małych ciał w Układzie 
Słonecznym. Na przebieg jej orbity duży wpływ miało zbli-

żenie do Jowisza w marcu ubiegłego roku. Prawdopodobnie 
wcześniejsze zbliżenie do gazowego olbrzyma przyczyniło 
się do przyjęcia przez nią tak odległej orbity, spychając ją 
w głąb Obłoku Oorta. 

Na początku roku kometa miała ok. 12 mag, jednak już 
w kwietniu powinna być jaśniejsza od 10 mag. W połowie 
tego miesiąca nastąpi największe zbliżenie do Ziemi — od-
ległość, jaka będzie nas wówczas dzielić, to ok. 1,2 au. Mie-
siąc później, 9 maja, przejdzie przez peryhelium w odległo-
ści ok. 1,05 au od Słońca. Wtedy też jej jasność powinna 
być największa — w maksimum osiągnie prawdopodobnie 
ok. 8 mag. Warunki obserwacyjne aż do końca czerwca 
będą wyjątkowo trudne. Kometa będzie wschodzić tuż przed 
świtem i nie wyłoni się na więcej niż 10 stopni ponad ho-
ryzontem, zanim niebo stanie się za jasne na prowadzenie 
obserwacji. Dostrzeżenie jej będzie łatwiejsze w okolicach 
majowego maksimum i jeśli jasnością zbliży się do pozio-
mu prognozowanych 8 mag, z pewnością będzie widoczna 
w większych lornetkach mimo niskiego położenia na niebie. 
Do poprawy sytuacji dojdzie w lipcu, kiedy kometa nie będzie 
co prawda już tak jasna (ok. 9,5–10 mag), za to wschodzić 
będzie coraz wcześniej. 

71P/Clark
Kolejną z grona słabszych komet jest krótkookresowa 71P/

Clark, powracająca w okolice Słońca co ok. 5,53 roku. Jest to 
dopiero jej ósmy powrót od czasu odkrycia w 1973 r. Do tej 
pory osiągała maksymalnie ok. 10 mag i okres jej najwięk-
szej jasności przypadał w przeciągu miesiąca od największe-
go zbliżenia do Słońca. Tegoroczne peryhelium będzie miało 
miejsce 30 czerwca i prawdopodobnie kometa zachowa się 
podobnie, utrzymując jasność ok. 10–11 mag od drugiej po-
łowy czerwca przez kolejny miesiąc. Jednak dostrzeżenie jej 
z terenów Polski może okazać się trudne — latem będzie ona 
widoczna wieczorem nisko nad południowym horyzontem. 

24P/Schaumasse
Tegoroczny festiwal komet krótkookresowych dopełni 

końcem roku 24P/Schaumasse. Jej ostatni powrót w 2009 r. 
nie był korzystny, co ostatecznie sprawiło, że został przega-
piony przez obserwatorów. Zwykle osiąga ona ok. 10 mag, 
choć zdarzały się takie wyjątki jak rok 1993 (ok. 7 mag) 
czy w końcu najkorzystniejszy w historii obserwacji 1952 r. 
(6 mag). Tym razem jej jasność wyniesie ok. 10 mag w li-
stopadzie. Pierwsze próby dostrzeżenia 24P można podjąć 
na przełomie września i października, kiedy osiągnie ona ok. 
12 mag. Warunki do obserwacji przez cały okres widoczno-
ści będą dobre — zobaczymy ją w drugiej części nocy, prze-
mieszczającą się z Lwa do Panny, gdzie 17 listopada przej-
dzie przez peryhelium, zbliżając się do Słońca na odległość 
ok. 1,2 au. Będzie widoczna jako niewielki i raczej skupiony 
obiekt. Do końca roku jej jasność spadnie poniżej 12 mag. 

(3200) Phaethon
Przegląd ciekawych komet na najbliższy rok zakończy-

my… planetoidą. Tak, w tym zestawieniu opisywałem już 
eksplanetoidę, teraz nadszedł czas na taką prawdziwą. A być 
może ekskometę? (3200) Phaethon jest bowiem obiektem 

Mapy pozycyjne
Aktualne mapy pozycyjne i efemerydy widocznych ko-
met gotowe do wydruku znajdują się na stronie SOK 
PTMA: www.sok.ptma.pl
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nietuzinkowym i szczególnie w tym roku zasługuje na specjal-
ną uwagę. Porusza się po orbicie przecinającej orbity Marsa, 
Ziemi, Wenus i Merkurego, zbliżając się do Słońca na odle-
głość zaledwie 0,14 au w peryhelium. Wówczas poddawana 
jest ogromnej temperaturze, dochodzącej do 1500 K. Do tak 
gorących zbliżeń dochodzi co ok. półtora roku. Tak krótki 
okres orbitalny sprawia, że na nagrzewającym się obiekcie 
praktycznie nie ma możliwości odnalezienia lodu, charak-
terystycznego dla komet. Jednak ogrzewanie powierzchni 
skutkuje naprężeniami termicznymi, które powodują krusze-
nie skał i powstawanie warkocza pyłowego za planetoidą. 
Taką aktywność kometarną obserwowano już podczas po-
wrotów w 2009 r. i 2012 r. Dzięki warkoczowi (3200) zyskała 
przydomek „skalistej komety”. Być może jest ona pewnego 
rodzaju formą przejściową, brakującym ogniwem pomiędzy 
kometami i planetoidami? Nierzadko przekonujemy się, jak 
wiele wspólnego mają ze sobą te dwie grupy, co może rodzić 
nawet problemy ze sklasyfikowaniem małego ciała po jednej 
ze stron. Wyjątkowo korzystny powrót Phaethona oznacza, 
że może ona osiągnąć nawet 10 mag w połowie grudnia. 
16 grudnia dojdzie do zbliżenia planetoidy do Ziemi na od-
ległość zaledwie 0,066 au! Jej ruch na niebie będzie wtedy 
wręcz ekspresowy — dziennie przemieszcza się o ponad 
10 stopni. Jasność na poziomie 10–12 mag powinna utrzy-
mać się w pierwszej połowie miesiąca, potem prognozowany 
jest bardzo szybki spadek. Co ciekawe, wraz z największą 

aktywnością (3200) Phaethon, na niebie pojawią się Gemi-
nidy — jeden z największych rojów meteorów w ciągu roku, 
powstały właśnie z materii pozostawianej przez tę „skalistą 
kometę”. Z Polski przestanie być widoczna w ostatnim tygo-
dniu roku. 

Oczywiście opisane prognozy nie uwzględniają pojawienia 
się na niebie zupełnie nowej jasnej komety, która jeszcze 
nie została odkryta. Możliwe jest również, że któraś ze zna-
nych nam już komet sprawi jakąś niespodziankę. Jedno jest 
pewne: przed nami wyjątkowo interesujący rok dla każdego 
komeciarza! 

Mikołaj Sabat

Errata
W „Uranii” 6/2016 ukazał się artykuł „Obserwacje C/2013 
US10 (Catalina)” z załączonymi czterema wykresami. W wy-
niku błędu nie zostały one ponumerowane, choć w tekście 
znajdują się odwołania do wykresów o danych numerach. 
Prawidłowa kolejność wykresów (patrząc od góry) jest na-
stępująca: 
Wykres 1. — obserwowana jasność
Wykres 3. — jasność heliocentryczna w zależności od log r
Wykres 2. — przewidywana jasność
Wykres 4. — rzeczywista średnica gazowej otoczki.
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W dniach od 9 do 19 grudnia w Bhu-
baneswar na wschodzie Indii odbyła 
się 10 Olimpiada z Astronomii i Astro-
fizyki. W tym roku w konkursie udział 
brało 234 uczniów z 42 krajów. Polską 
reprezentację, jak co roku, stanowili 
laureaci Olimpiady Astronomicznej na 
szczeblu krajowym. Nasza reprezenta-
cja zdobyła w sumie trzy medale i dwa 
wyróżnienia. Srebra zdobyli: Zofia 
Kaczmarek z Liceum Akademickiego 
w Toruniu, Mateusz Bronikowski, ab-
solwent I LO im. Powstańców Śląskich 
w Rybniku, brązowy krążek przywiózł 
Patryk Rachwał z III LO im. Adama 
Mickiewicza we Wrocławiu, natomiast 
wyróżnienia: Cyryl Waśkiewicz — ab-
solwent XIV LO w Warszawie i Michał 
Wójcik z III LO w Tarnowie.

Poniżej prezentujemy relację 
z olimpiady widzianej oczami uczest-
niczki i srebrnej medalistki. 

Lądowanie w innym świecie
Na lotnisko Biju Patnaik Airport 

przybyliśmy rano 9 grudnia. Od razu 
powitał nas upał, gwar, śmiech i… 
kamery. Reporterzy IOAA mieli towa-
rzyszyć nam przez całe zawody. Za-
pytani, co dziwi nas najbardziej, bez 
wahania odpowiadaliśmy: Hindusi 
w bluzach, a nawet wełnianych czap-
kach! No tak, w końcu przyjechaliśmy 
zimą — w Bhubaneswarze w dzień 
było „tylko” 25 stopni.

Po odrobieniu straconych godzin 
snu w swoich nowych pokojach wyru-
szyliśmy po pyszne indyjskie jedzenie. 
Obserwowaliśmy niebo nad Indiami 
i w ciszy kontemplowaliśmy wschód 
bieguna ekliptycznego (jak bohater 
naszego ulubionego zadania z IOAA). 
Poznaliśmy naszego wolontariusza 
(„team guide’a”), Dheeraja. Od razu 
nauczyliśmy go kilku polskich słów 
i zaśpiewaliśmy mu nasze piosenki. 
To był krótki dzień, ale zdecydowanie 
pełen wrażeń.

Jak o punkty upominać się…
Już nazajutrz spotkaliśmy się wszy-

scy na ceremonii otwarcia. W koń-
cu nadszedł ten dzień — zawodnicy 
musieli z bólem serca oddać telefony 
liderom, aby na tydzień odciąć się 
od zewnętrznego świata. Przed nami 
były wielodniowe zmagania.

Jak zwykle, zadania na olimpiadzie 
podzielono na trzy części. Na początku 
czekał nas dzień wypełniony testami 
znajomości nieba. Rano poszukiwa-
liśmy supernowych w planetarium, 
po  ołudniu kreśliliśmy po mapie nie-
ba, a wieczorem stanęliśmy przed te-
leskopami. Następny był 5-godzinny 
test teoretyczny, w którym znalazły się 
takie zagadnienia, jak fale grawitacyjne 
czy różne metody poszukiwania egzo-
planet. Wszystko zakończyła analiza 
danych. Na teście teoretycznym moż-

na było zdobyć 300 punktów, a na obu 
częściach praktycznych — po 150.

Zadania obserwacyjne były łatwiej-
sze, niż się spodziewaliśmy, i mimo 
wieczornej mgły przebiegły zgodnie 
z planem. Na kolejnych testach głów-
nym utrudnieniem było mordercze 
tempo — teksty wszystkich zadań 
teoretycznych zajęły 10 stron! Jed-
nak zadania były ciekawe i związane 
z bardzo aktualnymi problemami dzi-
siejszej astronomii.

„The singing and dancing Poland”
Nie samą astronomią człowiek żyje 

— organizatorzy zadbali więc o to, że-
byśmy dobrze wypoczęli między za-
daniami i przywieźli do domu wspo-
mnienia z kawałka Indii. 

Przygotowano dla nas kilka wy-
cieczek. Chodziliśmy po pięknych, 
starych świątyniach w mieście Bhuba-
neswar. Zobaczyliśmy świątynię Słoń-
ca w Konaraku, zbudowaną w formie 
wielkiej karety, której koła służyły 
jako zegary słoneczne. Wybraliśmy 
się też do Nadankanan Zoo, w którym 
zobaczyliśmy wiele lokalnych zwie-
rząt — węże, krokodyle, niedźwiedzie 
himalajskie czy rzadkie białe tygrysy. 
Najgroźniejsze okazały się jednak… 
małpy, skaczące swobodnie po parku 
i szczerzące zęby na nieostrożnych fo-
tografów (ze szczególnym zamiłowa-
niem atakowały Patryka).

Posmakowaliśmy różnorodnej 
i barwnej indyjskiej kultury. Obejrze-
liśmy taneczną interpretację Ramaja-
ny, a na campusie spotykaliśmy pla-
katy dotyczące starożytnej hinduskiej 
astronomii. Powitano nas tradycyjnym 
indyjskim tańcem, a pożegnano — 
przy dźwiękach sitaru.

Wiele można opowiadać o zaję-
ciach, które wypełniały nam czas 
na olimpiadzie, jednak trudno oddać 
naprawdę wyjątkowy klimat IOAA. 
Dużą jego część budowało śpiewa-
nie — śpiewaliśmy przede wszystkim 
w autokarze, gdzie przez całą podróż 
drużyny prezentowały swoje lokalne 
piosenki.Od razu rozrywana stała się 
reprezentacja Portugalii, posiadająca 
własną gitarę. Wyjazd zaowocował 

Reprezentacja Polski na 10 IOAA. Od lewej: Michał Wójcik, Zofia Kaczmarek, Patryk Rachwał, 
Cyryl Waśkiewicz, Mateusz Bronikowski

Międzynarodowy sukces polskiej reprezentacji
Polscy uczniowie kolejny rok z rzędu przywieźli medale zdobyte na Międzynarodowej Olimpiadzie 
z Astronomii i Astrofizyki. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z ich indyjskiej przygody.
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Rozwiązanie zadania teoretycznego X Międzynarodowej  
Olimpiady Astronomii i Astrofizyki (IOAA)

Treść zadania:
Prędkość molekuł gazu w atmosferze planet może przyj-

mować dowolną wartość z szerokiego zakresu. Jeśli pręd-
kość przeciętnej cząsteczki jest większa od 1/6 prędkości 
ucieczki, większość gazu ucieknie po pewnym czasie z pla-
nety. Jaka jest minimalna masa atomowa Amin w gazie jedno-
atomowym aby atmosfera Tytana była stabilna?

Dane: masa Tytana MT = 1,23×1023 kg, promień Tytana 
RT = 2575 km, temperatura gazu na powierzchni Tytana TT 
= 93,7 K.

Rozwiązanie:
Z kinetycznej teorii gazów wiemy, że średnia energia kine-

tyczna ruchu postępowego cząsteczek gazu o temperaturze 
T wynosi 3kT/2, gdzie k to stała Stefana-Boltzmanna. Zatem 
średnia energia kinetyczna Ek opisanych w zadaniu cząstek 
gazu w atmosferze Tytana wynosi (1):

 E kTk T=
3
2

� (1)

Jako że Ek = mv2/2, to można obliczyć średnią (tzw. śred-
nią kwadratową) prędkość cząsteczek owego gazu (jeśli A to 
masa jego cząsteczek):
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Prędkość ucieczki vII z powierzchni Tytana jest równa:

 v GT
RII

T
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Gdzie G to stała grawitacji. Atmosfera będzie stabilna wte-
dy i tylko wtedy kiedy prędkość z równania (2) będzie sta-
nowiła mniej niż 1/6 prędkości z równania (3), czyli będzie 
spełnione:
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Co po przekształceniu i podstawieniu danych liczbowych 
daje nam:
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54

 = 2,192∙10–26 kg = 13,2 u (5)

Oznacza to, że minimalna masa atomowa gazu w atmo- 
sferze Tytana to 13,2 u (jednostki masy atomowej), co koń-
czy zadanie.
Wynik warto porównać z masami atomowymi kilku typowych 
gazów, jak wodór (2 u), hel (4 u), metan (16 u), amoniak (17 
u), neon (20 u), azot (28 u), tlen (32 u). Tłumaczy to, dlacze-
go w atmosferze Тytana nie ma gazów lżejszych od metanu 
— zdążyły się już dawno ulotnić, a nie powstają na nowo.

Patryk Rachwał
 

Autor jest brązowym medalistą 10 Międzynarodowej Olimpiady 
z Astronomii i Astrofizyki oraz laureatem IV miejsca LIX Olimpiady 
Astronomicznej. Uczy się w III LO im. Adama Mickiewicza we Wro-
cławiu.

między innymi astronomiczną wersją 
„Branki” — „marynarzy floty wojen-
nej”, wysłanych na morskie bitwy, 
zastępowali „astronomowie reprezen-
tacji”, walczący o punkty na swojej 
misji w Bhubaneswarze. 

Byliśmy zgraną i radosną drużyną, 
a Dheeraja obwołaliśmy najlepszym 
na świecie team guide’em. Wyróż-
nialiśmy się przede wszystkim czer-
wonymi kowbojskimi kapeluszami, 
które czasem uznawano za tradycyjne 
polskie nakrycie głowy! Inny wolon-
tariusz napisał później o nas „the sin-
ging and dancing Poland”. Nawzajem 
wyciągaliśmy się z przedzadaniowego 
stresu, wieczorami siedzieliśmy razem 

nad mapkami nieba, a gdy skończyły 
się zadania — nad talią kart.

Powrót do domu
Na ceremonię zamknięcia przy-

szliśmy w powiększonym składzie 
—z kupionym w Konaraku tygry-
skiem Odim, który miał przynieść 
nam szczęście. Rozmowy z liderami 
i kolejne śpiewanki szybko ustąpiły 
miejsca pełnemu napięcia oczekiwa-
niu na wyniki… Na szczęście tygrys 
dobrze się spisał i w tym roku cała 
reprezentacja wróciła z nagrodami: 
przywieźliśmy dwa srebra, brąz i dwa 
wyróżnienia. Polska odniosła na tej 
IOAA także inny sukces — Grzegorz 

Stachowski wygrał wybory na nowe-
go prezydenta olimpiady!

A więc to tak szybko zleciało? — 
zadawało sobie pytanie wielu uczest-
ników. Wszyscy chętnie zostalibyśmy 
jeszcze trochę w Indiach, nacieszyli-
byśmy się niezwykłością tego miejsca, 
ciepłem, niespotykanym u nas niebem 
— Kanopusem czy Księżycem w ze-
nicie, a przede wszystkim cudowną 
atmosferą. Cóż — trzeba było wsiąść 
w samolot i wrócić do naszego świata: 
śniegu, świątecznych piosenek i ro-
dziny, spragnionej opowieści o naszej 
astronomicznej przygodzie.

Zosia Kaczmarek

Autorka relacji z tygryskiem Odim i Cyrylem 
Waśkiewiczem na uroczystości zakończenia 
olimpiady

IOAA to nie tylko okazja do rywalizacji, ale również do nawiązania przyjaźni z rówieśnika-
mi z całego świata
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Młodzi badacze

Wszystkich uczniów szkół średnich i gimnazjów zaprasza-
my do zgłoszenia swojego referatu na XLIII Ogólnopolskie 
Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne im. Prof. Roberta 
Głębockiego (OMSA).  Pracę w formie pisemnej, o objęto-
ści od 4 do 10 stron formatu A4 należy do 6 lutego przesłać 
do organizatorów wojewódzkich, których adresy można zna-
leźć na oficjalnej stronie konkursu, pod adresem: 

www.planetarium.grudziadz.pl/omsa/wojewodzkie.

XLIII OMSA — zaproszenie

Nagrody jury

M-ce Uczestnik Temat referatu
I Zofia Kaczmarek, GiLA w Toruniu Zaćmienie Słońca 2015.

II Mikołaj Sabat, VI LO w Kielcach Komety — co o nich wiemy, patrząc w niebo?

II Małgorzata Kurcab, I LO w Gorlicach Moje poszukiwania gwieździstego nieba — o zanieczyszczeniu światłem 
i sposobach jego pomiaru.

III Karolina Jarosik, V LO w Krakowie Poszukiwanie krótkookresowych zmian w krzywej blasku cefeidy karłowatej 
XX Cygni.

IV Dorota Skowronek, ZST w Ostrowie Wlkp. Przepis na domowego badacza Wszechświata.

IV Klaudia Koczara i Alicja Ciechocka
I LO w Sulęcinie

Pomiar zanieczyszczenia światłem nocnego nieba w pobliżu miasta Sulęcin.

V Edyta Misarko, II LO w Tczewie Wyznaczanie struktury spiralnej Drogi Mlecznej z rozkładu wodoru neutralnego.

VI Krzysztof Lisiecki, ZS w Radziejowie Amatorskie obserwacje radioastronomiczne najbliższych i najsilniejszych 
źródeł radiowych.

VII Bartosz Dzięcioł, ZSO nr 7 w Szczecinie Amatorskie pomiary wykorzystujące zjawisko zaćmienia Księżyca.

Nagroda publiczności
I Bartłomiej Prowans, VI LO w Szczecinie Anatomia nieba.

II Piotr Onyszczuk, I LO w Siedlcach Moja stacja bolidowa.

II Dorota Skowronek, ZST w Ostrowie Wlkp. Przepis na domowego badacza Wszechświata.

Nagroda dla najmłodszego referującego:

- Bartosz Stec, Gimnazjum nr 2 w Stalowej 
Woli

 Życie, rozwój i śmierć gwiazd.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w formie 
15-minutowej prelekcji na Wojewódzkich Młodzieżowych Se-
minariach Astronomicznych. Laureaci czterech pierwszych 
miejsc etapu wojewódzkiego zapraszani są na finał ogól-
nopolski, który odbędzie się w Grudziądzu w dniach od 23 
do 25 marca br.

Tymczasem przypominamy wyniki poprzedniego finału, 
który odbył się w dniach od 7 do 9 kwietnia 2016r.
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Niebo nad Polską 
      Kalendarz astronomiczny

Niebo w marcu i kwietniu 2017
Kolejne dwa miesiące roku, okres przełomu zimy i wiosny, to czas naj-

szybszego narastania dysproporcji pomiędzy długością dnia i nocy. Przez cały 
marzec i kwiecień dnia przybywa od 3 h 35 min na południu do 4 h 28 min 
na najdalej na północ wysuniętych terenach Polski.

Podczas jednak wciąż długich nocy nadal możemy odnaleźć na niebie 
gwiazdozbiory wszystkich pór roku. Z początkiem marca, po zmierzchu Trójkąt 
Letni jest już wprawdzie niemal w całości pod zachodnim horyzontem, jednak 
już 3 godziny przed świtem znów pojawia się, tym razem w całej okazałości, 
na wschodzie. Również jesienne konstelacje są już wieczorem w odwrocie, 
z Pegazem tuż nad zachodnim horyzontem. A że to jeszcze zima, na wieczor-
nym niebie nadal dominują Byk, Woźnica, Bliźnięta, Mały i Wielki Pies oraz 
Orion, dopiero około północy zaczynające kryć się pod horyzontem. Druga 
połowa nocy należy już do wiosennych konstelacji, których trzy najjaśniejsze 
gwiazdy — Regulus z Lwa, Arktur z Wolarza i najjaśniejsza w Pannie Spika — 
układają się w gwiezdny symbol nadchodzącej pory roku, Trójkąt Wiosenny.

W miarę jak noce stają się coraz krótsze, stopniowo zmniejsza się ten 
gwiezdny repertuar. Pod koniec kwietnia, już godzinę po zmierzchu pierwsze 
zimowe konstelacje zaczynają kryć się pod horyzontem, a południową stronę 
nieba zawojowują wiosenne — Hydra, Lew, Wolarz i Panna. Jeszcze przed świ-
tem najwyżej wznosi się Trójkąt Letni, swą najjaśniejszą i najwyżej położoną 
gwiazdą — Wegą z Lutni, sięgając zenitu.

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach Kalendarza 
pozwalają zorientować się w wyglądzie południowej części naszego nocnego 
nieba, głównie w połowie marcowych i kwietniowych nocy, wyznaczyć godzi-
ny wschodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obserwowanych 
jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szczególnie szybko zmienia-
jące się kształty oświetlonej części tarczy Merkurego i Wenus. Na pierwszej 
mapce zaznaczono również położenia kilku ciekawych obiektów, opisanych 
na ostatniej stronie Kalendarza. Panoramiczna mapa na trzeciej i czwartej 
stronie pokazuje m. in. zmieniające się w tym czasie położenia planet na tle 
gwiazd. Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

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

1 marca ok. godz. 1.00
16 marca ok. godz. 0.00

1 kwietnia ok. godz. 0.00*

15 kwietnia ok. godz. 23.00
1 maja ok. godz. 22.00

*od 26 marca  
czas letni (CEST)
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Wszystkie momenty podano w obowiązującym w Polsce cza-
sie urzędowym — do 25 marca w czasie środkowoeuropejskim 
(CET), a od 26 marca w środkowoeuropejskim letnim (CEST). 

Słońce 
W marcu i kwietniu Słońce wędruje od centralnych rejonów 

konstelacji Wodnika, by przez gwiazdozbiór Ryb dotrzeć do cen-
trum Barana, w ciągu 61 dni pokonując łącznie dystans 60,2°. 
Niemal w samym środku omawianego okresu, 3 kwietnia wie-
czorem Ziemia osiąga średnią odległość od Słońca, równą do-
kładnie 1,000 au, tym samym wykazując średnią prędkość swe-
go ruchu obiegowego wokół centralnej gwiazdy. 

Poruszając się w omawianym okresie na tle trzech zodia-
kalnych gwiazdozbiorów (od Wodnika do Barana), Słońce bie-
gnie również przez trzy znaki zodiaku, rozpoczynając wędrówkę 
od 16,4° znaku Barana, dalej pokonując cały znak Byka, a koń-
cząc na 10,5° znaku Bliźniąt. Przez cały ten czas nadal wzrasta 
deklinacja Słońca, które 20 marca w środku dnia osiąga jeden 
z punktów przecięcia ekliptyki z równikiem niebieskim — punkt 
Barana, czyli punkt równonocy wiosennej. Zgodnie ze stosowaną 
w naszych czasach metodą wyznaczania wschodów i zachodów 
Słońca (a więc również długości dnia) od pojawienia się nad ho-
ryzontem pierwszego rąbka słonecznej tarczy, aż do zniknięcia 
ostatniego rąbka — a nie względem środka tarczy, faktyczne wio-
senne zrównanie długości dnia i nocy ma miejsce 2,5 doby wcze-
śniej. W tym roku noc z 17 na 18 marca będzie trwała dokładnie 
12 godzin, podczas gdy poprzedzający ją dzień będzie jeszcze 
krótszy o 2 minuty, a kolejny już o 2 minuty dłuższy od nocy.

Księżyc 
Marcowo-kwietniową trasę, młody Księżyc 2,5 doby po nowiu, 

w kształcie wąskiego sierpa oświetlonej w 7% tarczy, rozpoczy-
na tym razem w północno-zachodnim zakątku Wieloryba (9,8° 

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
marca i kwietnia 2017

marzec
1 3.54 koniunkcja Księżyca 9,8°S z Wenus 
1 19.27 koniunkcja Księżyca 3,4°S z Uranem
1 22.47 koniunkcja Księżyca 4,1°S z Marsem 
2 3.43 Neptun w koniunkcji ze Słońcem
3 8.39 perygeum Księżyca, 369 061,2 km od Ziemi
3 18.02 opozycja planetoidy (29) Amphitrite, 1,60 au od Ziemi
4 9.35 Wenus rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
4 22.02 zakrycie 3,7m γ Tauri przez Księżyc, do 22.52
5 12.32 pierwsza kwadra Księżyca
7 1.49 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°52’
7 5.46 koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (1,7°S)

11 5.17 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 153°09’
12 7.47 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Ryb; λ = 351,7°
12 15.54 pełnia Księżyca
14 22.51 koniunkcja Księżyca 2,3°N z Jowiszem
18 18.24 apogeum Księżyca, 404 651,9 km od Ziemi
20 11.29 Słońce wstępuje w znak Barana; λ = 0°
20 11.37 koniunkcja Księżyca 3,4°N z Saturnem
20 16.58 ostatnia kwadra Księżyca
21 6.24 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°55’
25 11.17 koniunkcja dolna Wenus ze Słońcem (8,3°N)
25 16.41 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 332°53’
26 10.22 bardzo bliska koniunkcja Księżyca 0,3’S z Neptunem
26 17.05 koniunkcja Merkurego 2,1°N z Uranem
27 21.58 koniunkcja Księżyca 1,7°S z Wenus 
28 4.57 nów Księżyca
29 7.14 koniunkcja Księżyca 3,4°S z Uranem
29 13.32 koniunkcja Księżyca 6,3°S z Merkurym
30 14.34 perygeum Księżyca, 363 856,0 km od Ziemi
30 17.48 koniunkcja Księżyca 5,3°S z Marsem

kwiecień
1 12.17 maks. elongacja Merkurego, 19,0°E od Słońca
3 8.14 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°59’
3 20.40 pierwsza kwadra Księżyca
6 6.55 Saturn rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
7 11.14 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 152°25’
7 23.38 Jowisz w opozycji do Słońca, 4,455 au od Ziemi

10 0.50 Merkury rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
11 0.57 koniunkcja Księżyca 2,1°N z Jowiszem 
11 8.08 pełnia Księżyca
14 2.07 zakrycie 3,9m γ Libris przez Księżyc, do 3.18
14 7.29 Uran w koniunkcji ze Słońcem
15 11.52 Wenus powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
15 12.05 apogeum Księżyca, 404 382,7 km od Ziemi
16 20.25 koniunkcja Księżyca 3,2°N z Saturnem
17 15.16 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –19°06’
18 20.55 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Wodnika; λ = 28,7°
19 4.46 opozycja planetoidy (12) Victoria, 1,28 au od Ziemi
19 11.57 ostatnia kwadra Księżyca
19 23.27 Słońce wstępuje w znak Byka; λ = 30°
22 0.30 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 331°18’
22 ~14.00 maksimum aktywności roju meteorów Lirydy
22 21.56 bliska koniunkcja Księżyca 11’S z Neptunem 
23 ~17.00 maksimum aktywności roju meteorów pi-Puppidy
23 23.34 koniunkcja Księżyca 4,9°S z Wenus
25 20.03 koniunkcja Księżyca 3,5°S z Uranem 
25 22.29 koniunkcja Księżyca 4,3°S z Merkurym
26 13.19 nów Księżyca
27 18.17 perygeum Księżyca, 368 822,0 km od Ziemi
28 11.15 koniunkcja Księżyca 5,7°S z Marsem 
28 20.22 zakrycie 0,9m Aldebarana przez Księżyc, do 20.06
30 15.34 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +19°11’
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znaku Barana). Dokonawszy prawie 2,3 obiegów całego nieba, 
z końcem tego okresu, w 4,5 doby po kwietniowym nowiu oświe-
tlony w 27%, dotrze do południowo-wschodnich rejonów Bliźniąt 
(12,6° znaku Raka), w sumie pokonując 818,8° wędrówki na tle 
gwiazd. W tym czasie, jak zwykle dwukrotnie Księżyc spotka się 
z każdą z planet, tym razem szczególnie wyróżniając aż trzy — We-
nus, Marsa i Urana, z którymi trzykrotnie znajdzie się koniunkcji.

Warto wspomnieć o kolejnych z serii bardzo bliskich koniunk-
cji Księżyca z Neptunem, skutkujących zakryciami planety przez 
księżycową tarczę. Pierwsza z nich — 26 marca rano, przy zaled-
wie 17” kątowej odległości między Neptunem a środkiem tarczy 
Księżyca, będzie najbliższą, kolejne koniunkcje będą na powrót 
stopniowo coraz dalsze. Niestety, żadnej z nich nie będzie można 
obserwować w Europie.

Podczas pierwszego z trzech w omawianym okresie przejść 
Księżyca na tle gromady gwiazd Hiady w Byku, późnym wieczo-
rem 4 marca, około 20° nad zachodnim horyzontem będziemy 
mogli obserwować, trwające 50 minut zakrycie gwiazdy gamma 
Tauri (Hyadum I), pierwszej z jasnych gwiazd gromady, wyobraża-
jących głowę Byka, przez oświetloną w 42% księżycową tarczę, 
Pozostałe dwa przejścia przez Hiady będą miały miejsce w niedo-
godnych u nas dla obserwacji warunkach. Trudniejsze do obser-
wacji z racji oświetlonej w 93% tarczy 3 dni po pełni, choć rów-
nież efektowne będzie, trwające ponad 70 minut, zakrycie przez 
Księżyc gwiazdy gamma Libris (Zuben Elakrabi) w Wadze, nocą 
z 13 na 14 kwietnia, podczas górowania Księżyca 23° nad połu-
dniowym horyzontem.

Planety i planetoidy
Na przełomie marca i kwietnia przypada najdogodniejszy 

w tym roku czas dla obserwacji Merkurego na wieczornym nie-
bie. Pomiędzy 20 marca a 13 kwietnia Merkury zachodzi ponad 
godzinę po Słońcu, jednak jego jasność w tym czasie niemal 
50-krotnie maleje. Najdłużej, do prawie 2 godzin po zachodzie 
Słońca, a więc blisko 1,5 h po zmierzchu, gościć będzie na niebie 
1 i 2 kwietnia, przy całkiem jeszcze przyzwoitej, zerowej wielkości 
gwiazdowej. Od 10 kwietnia aż do pierwszych dni maja, porusza-
jąc się wstecz, Merkury kreślić będzie pierwszą część planetarnej 
pętli, tym razem o zygzakowatej formie. 

Dominujący na wieczornym niebie, zwłaszcza na przełomie 
roku, planetarny duet Wenus i Marsa, już w pierwszych dniach 
marca ulega rozpadowi, gdy Wenus przestaje nadążać za Mar-
sem, rozpoczynając zataczanie swojej zamaszystej pętli, wysoko 

ponad ekliptyką, w zachodniej części gwiazdozbioru Ryb, którą 
domknie dopiero pod koniec kwietnia. Mars, choć na krótko, go-
ścić będzie po zmierzchu na niebie jeszcze do połowy czerwca. 
Natomiast czas wieczornej widoczności Wenus gwałtownie skra-
ca się już w drugiej dekadzie marca, jednak w tym samym czasie 
pojawia się ona również o świcie w roli Gwiazdy Porannej. Około 
2-tygodniowy okres zarówno wieczornej, jak i porannej widocz-
ności Wenus zawdzięczamy wyjątkowo dużej odległości kątowej 
planety od Słońca (8,3°N) podczas koniunkcji 25 marca., Oby-
dwie planety ponownie spotykać się będą na porannym niebie 
po półrocznej separacji, 6 października zbliżając się do siebie 
na zaledwie 1/3 stopnia.

Od ponad pół roku coraz wcześniej witamy na wieczornym 
niebie Jowisza w Pannie, w drugiej połowie omawianego okresu 
widocznego już od zmierzchu aż po świt, przy największej jasno-
ści, w związku z przypadającą 7 kwietnia opozycją planety. W po-
dobnym tempie wydłuża się również czas widoczności Saturna 
w południowej części gwiazdozbioru Wężownika, który na przeło-
mie kwietnia i maja wschodzi już krótko przed północą. 

Marzec i kwiecień to w tym roku najgorszy czas na obserwa-
cje Urana i Neptuna, ponieważ obie kolejno — 2 marca Neptun, 
a 14 kwietnia Uran — mają koniunkcje ze Słońcem. W przypadku 
ciemniejszego Neptuna, którego dostrzeżemy dopiero przez do-
brą lornetkę, skutkuje to około dwumiesięczną niewidocznością, 
a na w pełni ciemnym niebie po zmierzchu astronomicznym — 
nawet do połowy lipca. Urana w idealnych warunkach można do-
strzec, choć z trudem, nawet gołym okiem. Ale te idealne warun-
ki potrwają co najwyżej do końca marca, bo przez cały kwiecień 
będzie zachodził już o zmierzchu albo wschodził dopiero o świcie.

W omawianym okresie brak opozycji szczególnie jasnych pla-
netoid, jednak godne uwagi są dwie — jaśniejsza (29) Amphitrite, 
kończąca pętlę na tle Lwa, o opozycji 3 marca oraz prawie dwu-
krotnie ciemniejsza, wędrująca ruchem wstecznym pomiędzy Hy-
drą i Panną (12) Victoria, której opozycja przypada 19 kwietnia.

Komety
Pierwsza i druga dekada kwietnia to czas sprzyjający obser-

wacjom okresowej komety 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, powra-
cającej w okolice Słońca co 5,42 roku. Tym razem peryhelium 
komety przypada 14 kwietnia, tydzień wcześniej przeleci zaled-
wie 0,150 au od Ziemi. Na naszym niebie, przez cały ten czas 
kometa wędrować będzie na tle okołobiegunowych konstelacji 
Smoka i Małej Niedźwiedzicy, więc będzie ją można obserwować 
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przez całą noc, pewnym utrudnieniem jednak może być pełnia 
Księżyca 11 kwietnia. Wobec przewidywanej maksymalnej ja-
sności komety 6,7 mag, do obserwacji konieczne będzie użycie 
dobrej lornetki, która również w znacznym stopniu odseparuje 
nas od księżycowego blasku.

Roje meteorów
W okresie od 16 do 25 kwietnia przypada okres aktywności 

meteorów z roju Lirydów, z radiantem na pograniczu konstelacji 
Herkulesa i Lutni. Obserwowane były już w starożytności, a w bliż-
szych nam czasach szczególnie obfite maksima, w postaci tzw. 
deszczów meteorów, odnotowano w latach 1803 i 1922, z czę-
stością około 1800 meteorów na godzinę. Źródłem materii tych 
dość szybkich, białych meteorów jest, odkryta podczas ostatnie-
go przelotu w pobliżu Słońca, długookresowa kometa C/1861 
G1 (Thatcher), powracająca co 415 lat. Tegoroczne maksimum 
Lirydów przypada 22 kwietnia około godz. 14.00, zatem najlep-
sze warunki ich obserwacji będą w drugiej połowie nocy 21/22 
i 22/23 kwietnia, we wschodniej stronie nieba, przy niewielkich 
utrudnieniach ze strony malejącego do nowiu Księżyca. Zazwy-
czaj podczas maksimum można spodziewać się do 18 przelotów 
meteorów tego roju w ciągu godziny.

Znacznie trudniejsze będzie z terenu Polski zaobserwowanie 
meteorów dość licznego roju pi-Puppidów, z daleko na południe 
usytuowanym radiantem. Aktywny w drugiej połowie kwietnia, 
tegoroczne maksimum — do 40 meteorów na godzinę — osiąga 
23 kwietnia około godz. 17.00, jeszcze przed zachodem Słońca, 
gdy widoczna u nas północna część gwiazdozbioru Rufy (Puppis) 
wznosi się najwyżej ponad horyzont. 

Gwiazdy zmienne
Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (mak-

sima lub minima) przedstawicieli trzech 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: 

marzec kwiecień

  3,     18.17                7,        5.08 
18,       2.22              10,        1.46
20,     23.11              12,      22.34
23,     20.00              30,        3.23

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:

marzec kwiecień

  2,       0.18 18,         2.53 14,         0.18
12,     18.03 28,       21.40 30,         2.59

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

marzec kwiecień

  6,  T Her   8,0m   4,  R Sgr     7,3m 18,  R Dra   7,6m

  9,  T Hya   7,8m   7,  S Vir      7,0m 19,  R Cas   7,0m

15,  R Cyg   7,5m   9,  U Ori     6,3m 20,  R Peg   7,8m

31,  RR Sg   6,8m   9,  W Cet   7,6m 22,  R LMi   7,1m

  9,  RS Lib   7,5m 25,  U Cet   7,5m

14,  S CMi   7,5m 28,  SS Vir   6,8m

15,  X Oph   6,8m 30,  R Leo   5,8m

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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      Spójrz w niebo

W przeciwieństwie do konstelacji nieba zimowego 
i letniego, przez które przebiega mglista wstęga 
oglądanej od wewnątrz naszej Galaktyki, czyli 
Droga Mleczna, położony z dala od niej obszar 

nieba wiosennego zawiera północny biegun galaktyczny. Usy-
tuowany jest on w pobliżu gwiazdy 31 Com w północnej części 
gwiazdozbioru Warkocza Bereniki. Kierując na te okolice nie-
ba obiektywy teleskopów, możemy — bez większych przeszkód 
ze strony bliżej położonych obiektów, należących do naszej Ga-
laktyki — spojrzeć najdalej w głąb Wszechświata. Już w II poło-
wie XVIII wieku odkrywano tam liczne galaktyki, które zresztą 
jeszcze przed stu laty uważane były za mgławice. Dopiero do-
strzeżenie, w latach 20. ubiegłego wieku przez Edwina Hubble’a, 
pojedynczych gwiazd w galaktykach, pozwoliło właściwie zinter-
pretować te obiekty jako odległe skupiska materii, podobne 
do naszej Drogi Mlecznej.

Ogromne skupisko galaktyk znajduje się na sąsiadujących 
ze sobą obszarach gwiazdozbiorów Panny i Warkocza Bereniki, 
pod nazwą Gromada w Pannie lub Gromada Virgo. Zawiera ona 
około dwóch tysięcy galaktyk o różnej budowie. Wyraźne, choć 
nie aż tak liczne gromady galaktyk odnajdziemy w zachodniej 
połowie gwiazdozbioru Lwa. Przyjrzyjmy się nieco bliżej kilku 
najjaśniejszym spośród nich, wpisanym do, zawierającego po-
nad 100 pozycji, XVIII-wiecznego „Katalogu mgławic i gromad 
gwiazd” Charlesa Messiera — oczywiście jako mgławice, jak 
wówczas sądzono. 

Odkryta przez w 1781 roku samego Messiera, malownicza 
galaktyka spiralna z poprzeczką M 90, usytuowana w „gąszczu” 
galaktyk niemalże na granicy konstelacji Panny i Warkocza Be-
reniki, to największa i jedna z najjaśniejszych (9,5m) galaktyk 
w Gromadzie Virgo. Przy rzeczywistej średnicy około 160 tysię-
cy lat świetlnych, widziana pod kątem około 45° z odległości 
60 mln lat św., na naszym nie-
bie przyjmuje kątowe rozmiary 
9,5’×4,7’. W przeciwieństwie 
do zdecydowanej większości 
odległych galaktyk, M90 poru-
sza się w naszą stronę, o czym 
świadczy przesunięcie ku fiole-
towi w widmie jej światła.

Znacznie mniejszą, również na naszym niebie, choć tylko nie-
znacznie ciemniejszą (9,7m), jest kolejna galaktyka spiralna z po-
przeczką M 61, usytuowana 8,5° na południe od poprzedniej, 
1,2° ponad gwiazdą 16 Vir. Odkryta również w 1781 roku przez 
Messiera, początkowo uznana została przez niego za kometę. 
Dzięki ustawieniu ku nam jednym z biegunów, galaktyka ta uka-
zuje w pełni swą spiralną strukturę, z bardzo jasnym jądrem. Przy 
rzeczywistej średnicy 94 tysięcy lat św., z odległości 50 mln lat 
św., na naszym niebie widzimy ją jako obiekt o kątowych wymia-
rach 6,0’×5,5’. 

Kolejne dwie galaktyki — również spiralne z poprzeczką — 
odnajdziemy w konstelacji Lwa, tuż poniżej linii łączącej jej 
najjaśniejsze gwiazdy Regulusa i Denebolę (α i β Leo), 1,5° 
na północny zachód od gwiazdy 53 Leo. Te, odkryte również 
w 1781 roku przez Pierre’a Méchaine’a, asystenta Messie-
ra, galaktyki umieszczone w katalogu pod symbolami M 95 
i M 96, mają bardzo podobną strukturę i wygląd. Obydwie na-

leżą do niezbyt licznej gromady galaktyk Leo I. Średnica M 95, 
mniejszej i ciemniejszej (9,7m) z nich, o kątowych rozmiarach 
4,4’×3,3’, oglądanej z odległości 33 mln lat św., wynosi około 
50 tys. lat św. Na niebie odległą od niej zaledwie 0,7° na wschód 
M 96, od nas oddaloną 31 mln km, widzimy jako nieco jaśniejszy 
obiekt (9,2m) o wymiarach 7,6’×5,2’; jej rzeczywista średnica wy-
nosi około 100 tys. lat św. 

Podobnie jak w naszej Galaktyce, również w tych odległych 
obserwuje się co jakiś czas wybuchy supernowych. Rekordzistką, 
nie tylko w tej grupie, jest pod tym względem galaktyka M 61, 
w której odnotowano już 7 takich zdarzeń, w M 95 i M 96 zaob-
serwowano dotąd po jednym wybuchu supernowej.

Jan Desselberger

Z dala od Drogi Mlecznej

M95 i M96. Źródło: ESO

M61, wyżej M90 Źródło: HST
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Odeseja kosmiczna Bowiego
Rok temu odszedł do gwiazd człowiek, 
który w jednej ze swych słynnych sce-
nicznych kreacji wyśpiewywał, że wła-
śnie stamtąd przybył na Ziemię (Star-
man, Ziggy Stardust). Swą ziemską 
wędrówkę zakończył wspaniałym po-
żegnaniem ze słuchaczami — bogatym 
w wieloznaczną symbolikę albumem 
Blackstar*. 

Jedną z najbardziej znanych jego 
kompozycji i pierwszym jego wielkim 
przebojem jest Space Oddity (Kosmicz-
na osobliwość) z wydanego w 1969 r. 
albumu pod takim samym tytułem. 
Utwór niewątpliwie powstał z inspira-
cji słynnym filmem Stanleya Kubricka 
„2001: Space Odyssey”, który wszedł 
rok wcześniej na ekrany kin. W war-
stwie słownej opowiada o astronaucie 
majorze Tomie, jego podróży w kosmos 
i tajemniczym zaginięciu. Bywała inter-
pretowana jako opowieść o wyobcowa-
niu i autodestrukcji. Oto ostatnie słowa 
majora Toma wysłane do kontroli lotów: 

Choć przebyłem sto tysięcy mil, to czu-
ję, jakbym stał w miejscu, i wydaje mi 
się, że mój statek kosmiczny sam wie, 
którędy lecieć. Powiedzcie mojej żonie, 
że bardzo ją kocham — po czym traci 
kontakt z Ziemią.

Światło na właściwą interpretację 
utworu rzucił sam Bowie w utworze 
Ashes to Ashes (z albumu Scary Mon-
sters wydanego w 1980 r.), w którym 
zagubiony wcześniej astronauta wysy-
ła wiadomość, że żyje i ma się dobrze. 
Fakt, iż album Scary Monsters został 
wydany po wygranej przez artystę wal-
ce z narkotykami, wiele osób zaczęło 
postrzegać Space Oddity jako alegorię 
utraty możliwości komunikowania się 
z innymi ludźmi w wyniku narkotykowe-
go uzależnienia.

Finał historii majora Toma następu-
je w teledysku do tytułowego utworu 
z ostatniego albumu Blackstar. Mar-
twego astronautę znajduje kobieta, 
przedstawicielka obcej cywilizacji, 
a następnie jego ciało zostaje wyrzu-
cone tam, skąd przybyło — w prze-
strzeń kosmiczną… 

Urania kirgiska

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

Zdjęcie przysłała nam Ewelina Grądzka. Jej relację z realizowanych w Kirgistanie projektów nasi 
Czytelnicy mieli okazję przeczytać w „Uranii” nr 1/2015.

Konkurs na fotki z Uranią
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* W okładce winylowego wydania wycięta jest pię-
cioramienna gwiazda (pentagram — patrz: wstęp-
niak na s. 3).

Utwór Space Oddity doczekał się 
wielu wykonań. Pasjonaci astronauty-
ki, śledzący wydarzenia na pokładzie 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, 
zapewne widzieli i słyszeli go w dosłow-
nie kosmicznym wykonaniu astronau-
ty Chrisa Hadfielda. Kto tego jeszcze 
nie widział, niech koniecznie zobaczy! 

Obok zamieszczam 
QR-kod do filmiku 
w serwisie YouTube. 
Miłego oglądania 
i słuchania.

Jacek Drążkowski
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Obserwator Słońca

I Zjazd Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, po jej reaktywacji w 2013 r., 
odbył się w dniach 9–11 września 
2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypo-
czynkowym UMK w Bachotku k. Brod-
nicy. Wybór miejsca przeuroczy: cisza, 
spokój, las, jezioro to warunki idealne 
na spotkanie miłośników astronomii 
i obserwacji Słońca. 

Zjazd odbył się dzięki dofinanso-
waniu przez Grupę ENERGA, 
której Polskie Towarzystwo Mi-

łośników Astronomii przyznało tytuł 
Sponsora I Zjazdu Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA. Bardzo pomógł w or-
ganizacji Zjazdu redaktor naczelny 
URANII, Maciej Mikołajewski, częsty 
bywalec w tym ośrodku. Prezes PTMA, 
Janusz Jagła sprawował pieczę nad stro-
ną finansową konferencji oraz wypeł-
nianiu wszystkich wymagań sponsora. 
Do Ośrodka w Bachotku przyjechało 
25 uczestników z całego kraju, miło-
śników, którzy swoją pasję poświęcają 
całkowicie Słońcu. W sposób systema-
tyczny obserwują Słońce, skrupulatnie 
zapisując w dziennikach obserwacyj-
nych ilość grup i plam słonecznych, wy-
znaczając aktywność słoneczną na każ-
dy, pogodny dzień. Swoje miesięczne 
obserwacyjne raporty wysyłają do Sek-
cji Obserwacji Słońca. Efektem ich prac 
jest sporządzany wykres aktywności 
naszego Słońca zamieszczany na żółtej 
stronie każdego numeru URANII. 

Uczestnicy Zjazdu w większości 
znali się jak na razie tylko z Facebooka, 
mając ze sobą kontakt bardziej wirtual-

O Słońcu nad jeziorem Bachotek
ny. Zjazd SOS PTMA umożliwił nam 
spotkanie się w sposób bezpośredni. 
Uczestnicy wymieniali doświadczenia 
na temat własnych metod obserwacji: 
projekcyjnej, wizualnej i fotograficznej. 
Koordynator Sekcji zaprezentował swój 
teleskop, przez który może obserwować 
Słońce, nie używając ciemnego filtra. 
Teleskop wzbudził ogólne zaintereso-
wanie; tajemnica tkwi w wytrawieniu 
zwierciadła i lustra wtórnego. Przez oku-
lar teleskopu bez przeszkód można było 
zaobserwować grupę plam słonecznych, 
a w niej liczne plamy i plamki. 

W sobotę 10 września od go-
dziny 10.00 rozpoczęła się 
I Sesja Zjazdu. Pierwsze 

wystąpienie miał Marcin Jeziorny, 
który w swoim referacie omówił spo-
sób pozyskiwania funduszy unijnych 
w celu rozpowszechniania astronomii. 
Ciekawy wykład wzbogacony slajdami 
na temat aktywności słonecznej wy-
głosił Maciej Mikołajewski Wykład 
uzmysłowił nam, jak zróżnicowany jest 
jej obraz. Na sferze niebieskiej Słońce 
to tylko pozornie ognista, jasna kula, 
ogrzewająca nas swoim promienio-
waniem. W rzeczywistości poznanie 
jego tajemnic prowadzi do zrozumie-
nia, jakie jeszcze procesy tam zacho-
dzą. W szczególności, w jaki sposób 
poprzez generowane na Słońcu pola 
magnetyczne i wypływy materii, wpły-
wają na Ziemię i cały Układ Słoneczny. 

Po tym wykładzie, o godz. 12.30 
wszyscy uczestnicy udali się do Brod-
nicy w celu zwiedzenia tzw. astrobazy 

przy tamtejszym Liceum Ogólnokształ-
cącym, czyli szkolnego obserwatorium, 
gdzie regularnie odbywają się pokazy 
nieba, Słońca i różnych zjawisk astro-
nomicznych. Przewodniczką po astro-
bazie była Agnieszka Sternicka.

Po powrocie z Brodnicy, o godz. 
17, uczestnicy Zjazdu przystąpili do II 
Sesji. Rozpoczął ją Janusz Bańkowski 
prezentacją programu Astro-Excel i na-
pisanych właśnie w Excelu programów 
CANON i FAZA do obliczeń zaćmień 
Słońca. Następnie koordynator SOS 
PTMA przedstawił historię reaktywacji 
Sekcji i jej strony internetowej: www.
sos.poa.pl. Zapoznawał kolegów i ko-
leżanki, w jaki sposób wypełniać znaj-
dujący się tam raport obserwacyjny. 

Z kolei kol. Łukasz Wojtyniak, pre-
zes Poznańskiego Oddziału PTMA, 
na przykładzie własnych działań omó-
wił popularyzację astronomii w pla-
cówkach oświatowych. Bardzo cieka-
wy wykład wygłosił Dominik Gron-
kiewicz, prawdziwy heliofizyk. Jego 
tematyką były naukowe, fotograficzne 
obserwacje Słońca, szczególnie w rejo-
nie rozbłysków. Rozbłyski słoneczne, 
jak dowiedzieliśmy się z wykładu, to 
procesy powstające nagle blisko po-
wierzchni Słońca. Czas trwania tych 
zjawisk zawiera się między kilkoma 
minutami do 2 godzin. Podczas rozbły-
sku, czyli do nagłego pojaśnienia w ob-
szarze niewielkiego fragmentu tarczy 
słonecznej, są emitowane ogromne 
ilości energii w postaci przede wszyst-
kim twardego promieniowania elektro-
magnetycznego. Wykładowca stwier-
dził, że amator, miłośnik astronomii, 
bez przeszkód może przeprowadzać 
obserwacje rozbłysków. Takie obser-
wacje były szczególnie cenne podczas 
realizacji projektu F-Chroma, adreso-
wanego m.in. do amatorów. Na koniec 
zaznaczył, że im zdjęcia „bardziej su-
rowe” i mniej obrabiane w programach 
komputerowych dla poprawienia ich 
urody, tym większa może być ich war-
tość naukowa.

Ostatnim punktem Sesji była pre-
zentacja nowo powstałego Kalenda-
rza Astronomicznego SOS PTMA 
na 2017 r. Kalendarz jest adresowa-
ny głównie do obserwatorów Słońca. O obserwacjach atmosfery słonecznej opowiada heliofizyk Dominik Gronkiewicz

sponsor I Zjazdu SOS PTMA 
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Raport nr 11/2016
Aktywność Słońca w listopadzie stała na niskim poziomie i średnia R z 73 obserwacji 
sekcji wyniosła 15,48. Średnia SN wygenerowana spośród 45 obserwacji wyniosła 
11.83. Wszystkim, którzy przysłali swoje raporty, bardzo dziękuję.

Raport nr 12/2016
Kończymy rok z niską aktywnością Słońca. Swoje raporty przysłało 9 obserwatorów. 
Łącznie wykorzystano dla liczby Wolfa 72 obserwacje, a dla plamotwórczej aktyw-
ności 47 obserwacji. Średnia liczba Wolfa dla grudnia wyniosła R = 11,83, a SN 
= 10.Wszystkim obserwatorom dziękuję za przesyłanie swoich obserwacji i życzę 
w nadchodzącym roku dużo słonecznych dni.
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Obserwatorzy:
 1. Jimenez Cebrian 23
 2. Bańkowski Janusz 14
 3. Zagrodnik Jerzy 9
 4. Kucemba Łukasz 9
 5. Raczyński Łukasz 7

 6. Figiel Tadeusz 4
 7. Wirkus Krystyna 3
 8. Skorupski Piotr 2
 9. Bohusz Jerzy 1

Obserwatorzy:
 1. Jimenez Francisco 21
 2. Zagrodnik Jerzy 13
 3. Kucemba Łukasz 13
 4. Bańkowski Janusz 12

 5. Raczyński Łukasz 6
 6. Figiel Tadeusz 5
 7. Skorupski Piotr 3

Można w nim wprowadzać zapiski 
obserwacji Słońca. Na każdy dzień 
roku zamieszczony jest kontur tarczy 
słonecznej, na której można zaznaczać 
położenia plam słonecznych. W Ka-
lendarzu również znajdują się ciekawe 
opisy zachodzących zjawisk astro-
nomicznych, m.in. zakrycia jasnych 
gwiazd przez tarczę Księżyca. 

Po zakończonych odczytach, o godz. 
21.00 rozpoczęło się spotkanie towa-
rzyskie przy ognisku i grillu. Dyskuto-
waliśmy na wszelkie możliwe tematy, 
nie tylko o Słońcu, ale o astronomii jako 
dziedzinie nauki i jako naszej pasji. Dys-
kusja na różne zagadnienia astronomicz-
ne trwała do późnych godzin nocnych. 

W ostatni dzień Zjazdu, 11 
września odwiedziliśmy ob-
serwatorium astronomiczne 

w Piwnicach pod Toruniem. Radio-
astronom, dr Paweł Wolak z Centrum 
Astronomii UMK, pokazywał nam pra-
cę radioteleskopu, natomiast Maciej Mi-

kołajewski oprowadził nas 
po wszystkich pawilonach 
z teleskopami optyczny-
mi. Duże wrażenie wywarł 
na nas wciąż największy 
teleskop w Polsce. Przy 
okazji dowiedzieliśmy 
się, że może on wykony-
wać swoją prace w dwóch 
niezależnych systemach: 
jako teleskop Cassegra-
ina o średnicy zwierciadła 
głównego 900 mm i ogni-
skowej 13 500 mm albo ka-
mery Schmidta o średnicy 
płyty korekcyjnej 600 mm 
i ogniskowej 1800 mm. Zmiana syste-
mu optycznego wymaga jednak użycia 
specjalnego, zamocowanego na kopule 
dźwigu i zwykle trwa około 2 godzin.

O godzinie 15.00 większość uczest-
ników pożegnała się, wyrażając nadzie-
ję, że nie jest to ostatni Zjazd Sekcji. 
I Zjazd SOS PTMA był dla wszystkich 
wyjątkowy! Bezpośrednia wymiana 

doświadczeń i poglądów na zagad-
nienia związane z tematyką słoneczną 
sprawiły, że poziom naukowy naszej 
Sekcji znacząco się podniósł. Była też 
okazja, aby w sposób bezpośredni na-
wiązać znajomości z koleżankami i ko-
legami z całego kraju, którzy fascynują 
się Słońcem.

Tadeusz Figiel i Janusz Bańkowski

Pamiątkowe zdjęcie pod toruńskim radioteleskopem
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Relaks z Uranią krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Ura-
nii–PA” 5/2016: 1. NEPTUN, 2. PHILAE, 3. RADAJEWSKI, 4. CEN-
TAUR, 5. WENERSKI, 6. ŚWIATOWID, 7. ROLAND, 8. EUROPA, 
9. TREPKA, 10. JASIONKA, 11. SPACEX, 12. WILK, 13. GROMADY, 
14. BŁYSK.

op
r. 

Ja
ce

k 
D

rą
żk

ow
sk

i

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. 
Na rozwiązania czekamy do końca marca 2017 r. Wśród autorów poprawnych 
odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe. Do rozwiazania należy do-
dać swój adres oraz tytuł lub numer książki, którą Czytelnik chciałby otrzymać 
w wyniku losowania spośród następujących propozycji: 1. „Nowe opowiada-
nia starego astronoma”, czyli wspomnienia i  eseje profesora Józefa Smaka; 
2. „Relacja pierwsza” („Narratio Prima”) Joachima Retyka, tłumaczenie po-
pularnonaukowego dzieła poświeconego „De Revolutionibus” Kopernika 
oraz kopia oryginału; 3. „Stworzenie i początek Wszechświata”, nowa ksiażka 
o ewolucji i kreacjonizmie Michała Hellera i Tadeusza Pabjana. Rozwiązania 
można przesyłać drogą elektroniczną na adres: urania@urania.edu.pl. 

W „Uranii–PA” nr 5/2016 zamieściliśmy krzyżów-
kę, której rozwiązaniem jest hasło PLANETA 
PROXIMY. Nagrody w postaci książek o tema-

tyce astronomicznej wylosowali Julia Fabrowska z Bydgosz-
czy i Jacek Włodarczyk z Rudy Śląskiej. Nagrody zostaną 
wysłane pocztą.

  1. Legendarny Redaktor Naczelny „Uranii” z przełomu lat 50. i 60.
  2. Meteoryt żelazny o widocznej strukturze krystalicznej
  3. Jedna z gwiazd Wielkiego Wozu
  4. „Skalista kometa” 
  5. Poznański astronom o rozległych zainteresowaniach 
  6. Gwiazda 55 Cnc, posiadaczka planet
  7. Rocznik, zbiór informacji zawierający dane 

kalendarzowe i artykuły z określonej dziedziny
  8. Była prymuską na toruńskiej uczelni
  9. Szybki i radiowy, intryguje badaczy
10. Mały kraj z księżycowymi kamieniami
11. Klejnot polskiej ekipy na międzynarodowej 

olimpiadzie astronomicznej w Indiach 
12.  Potępa lubi gwiazdkowe
13. Teleskop z okładki
14. Jeden z gwiazdozbiorów wiosennych
15. Przejście jednego ciała niebieskiego na tle innego
16. Trzeci człowiek na orbicie ziemskiej
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Narysowała Mirella Jaworska wg pomysłu Jacka D.



63Urania1/2017

Poczta

W znakomitym artykule „Geometria 
w astronawigacji” napisanym przez 
kapitana Józefa Gawłowicza („Urania” 
5/2016 s. 42–46) jest mała nieścisłość. 
Wojna z hitlerowcami w Afryce zakoń-
czyła się już w 1943, a nie w 1944 r.

Co do astronawigacji, mało kto dzi-
siaj pamięta, że astronawigacją posłu-
giwano się w tamtych czasach nie tylko 
w marynarce, ale i w lotnictwie. W bom-
bowcach, np. brytyjskich, z II wojny 
światowej była przeszklona kopuła 
na grzbiecie maszyny, z której nawiga-
tor dokonywał pomiarów, podobnie jak 
nawigator na statku. W czasach gdy 
nikomu nie śniło się o systemie GPS, 
potrafiono w nocy kierować samolotem 
do celu odległego o tysiące kilometrów. 
Podam przykład.

Rok 1944 — Powstanie Warszaw-
skie. Na południu Włoch, w Brindisi, 
znajdowała się baza lotnicza, skąd pol-
skie załogi dokonywały nocnych lotów 
z zaopatrzeniem dla walczącej stolicy. 
Bombowiec startował po zachodzie 
Słońca. Trasa nocnego lotu wiodła nad 
Adriatykiem, Jugosławią, Rumunią, 
Węgrami. Po przelocie nad Karpatami, 
na wysokości Krakowa, piloci widzieli już 
łunę płonącej stolicy. Po dokonaniu zrzu-
tu wracali tą samą trasą do Włoch. Taki 
lot trwał do kilkunastu godzin. W więk-
szości przypadków, nasi bohaterscy lot-
nicy posługiwali się astronawigacją. 

Grzegorz Kiełtyka
Krośnieński Oddział PTMA

Red. Jak zapewnia Marek Szczepański 
(„Urania” 6/2015 s. 13), astronawigacji 
uczy się na wszystkich uczelniach mor-
skich na świecie, a szczególnie pieczo-
łowicie na uczelniach polskich. Ponoć 
nie bardzo zdają sobie sprawę z tego 
sami astronomowie. 

Ciekawe, jak to jest na współcze-
snych uczelniach lotniczych? Wraz z in-
nymi autorami Astronarium, zamarzył 
się nam jeden z odcinków przyszłej serii 
poświęcony właśnie astronawigacji. 
Oczyma wyobraźni widzieliśmy już na-
sze kamery na statkach i okrętach, ale 

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

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

(CSM), czyli moduł dowodzenia CM 
i moduł serwisowy SM (jeszcze w ca-
łości). Drugie zdjęcie; „lądownik Eagle 
zbliża się do modułu CSM, w dole 
Księżyc, ponad horyzontem Ziemia”. 
Na zdjęciu jest tylko część lądownika, 
człon wznoszenia. Człon zniżania po-
został na Księżycu. Zdjęcie wykonał 
Collins z pokładu Apollo; 
— s. 11, „Po blisko 22 godzinach cięż-
kiej pracy na powierzchni Księżyca, 
astronauci wrócili do lądownika…” 
Na powierzchni Księżyca astronauci 
przebywali odpowiednio: Armstrong 
— 2 godziny i 14 minut (3.56 do 6.10 
czasu polskiego); Aldrin — 1 godzinę 
i 53 minuty (od 4.14 do 5.57 czasu 
polskiego 21 lipca). Resztę czasu astro-
nauci spędzili w kabinie LM (wielkości 
windy, z jednym miejscem do siedzenia 
na pokrywie silnika). Natomiast całko-
wity pobyt lądownika na Księżycu to 21 
godzin i 36 minut. Na Księżycu astro-
nauci pozostawili poza wymienionymi 
w artykule przedmiotami m.in. miniatury 
flag 136 państw, 50 stanów amerykań-
skich, medale z podobiznami poległych 
astronautów i kosmonautów — Gaga-
rina, Chaffee, Grissoma, Komarowa 
i White’a. Poza tym masywne tornistry, 
kamery, łopatki i rękawice; 
— s. 12, podpis pod zdjęciem „Prezy-
dent Richard Nixon odwiedza załogę 
Apollo 11 podczas kwarantanny. Zdję-
cie zostało wykonane na pokładzie lot-

być może będziemy musieli się przele-
cieć F-16?

Maciej Mikołajewski

* * *
Otrzymałam ostatnie dwa numery „Ura-
nii” 4 i 5 jednocześnie, z dużym opóź-
nieniem i w dodatku dość zniszczone 
(zwłaszcza numer 4/2016).[…]

* * *
Jak dotąd z rocznika 2016 „Uranii” do-
tarł do mnie tylko nr 4/2016. […] Zale-
żałoby mi na całym roczniku 2016. […] 
Jak opłacić składkę 2017 — na konto 
PTA czy „Uranii”? Oczywiście z nadzieją 
na otrzymanie nowych numerów.

* * *
Z czym jest związane opóźnienie w wy-
syłce „Uranii” dla członków PTA? Numer 
6/2016 otrzymałem dopiero w połowie 
stycznia, podczas gdy już prawie mie-
siąc widziałem go w EMPiK‑u. […] Swo-
je składki opłaciłem za dwa lata z góry 
podczas ostatniego Zjazdu Towarzy-
stwa w Poznaniu.

Imiona i nazwiska 
członków PTA znane Redakcji

Red. Podobnych zapytań, a zwłaszcza 
telefonów otrzymałem więcej. W latach 
2013–2016 „Urania” realizowała prenu-
meratę dla kolegów z PTA wyłącznie 
z własnych środków pozyskanych przez 
czasopismo. Redakcja nie jest w stanie 
ponosić dalej takich wydatków, kosztem 
pozostałych czytelników. Dystrybucję 
tych egzemplarzy, przejął więc sekre-
tariat PTA.

Maciej Mikołajewski

* * *
Bardzo ciekawy artykuł, dobrze opisują-
cy lot Apollo 11. Po przeczytaniu mam 
kilka spostrzeżeń i uwag: 
— s. 9, „Do czasu zakończenia progra-
mu Apollo odbyło się 13 udanych startów 
rakiety”. Do zakończenia programu od-
było się 12 startów, wszystkie udane. 13 
start w 1973 to zmodyfikowany Saturn V, 
bez członu S‑IVB (przerobiony na stację 
kosmiczną) tzw. Saturn INT‑21; 
— s. 10, podpisy pod zdjęciami: „Moduł 
serwisowy programu Apollo”. Na zdję-
ciu jest Command/Service Module 

niskowca Hornet, astronauci znajdowali 
się w kabinie kwarantannowej. Po wo-
dowaniu płetwonurkowie zrzuceni 
ze śmigłowca podali astronautom spe-
cjalne skafandry biologiczne i po prze-
braniu się w nie, zostali podniesieni 
do kabiny śmigłowca. Jednocześnie 
kabina została poddana dezynfekcji. 
Po przetransportowaniu na pokład lotni-
skowca selenonauci przeszli do specjal-
nej kabiny kwarantannowej. W Houston 
przeszli do stałego pomieszczenia kwa-
rantannowego, gdzie przebywali 18 dni 
do 11 sierpnia. 

Kasper Fabrowski

Red. Cieszę się niezmiernie, że treść ar-
tykułu przypadła Panu do gustu. Pańska 
rozległa wiedza w temacie i przesłane 
do Redakcji spostrzeżenia z pewnością 
dodatkowo uzupełnią jego wartość mery-
toryczną. W opisywaniu takich faktów jak 
okoliczności lotów rakiet, lądowań i star-
tów, detali i ciekawostek, zawsze warto 
ściśle trzymać się faktów, choć czasem 
trudno o ich jednoznaczną interpreta-
cję wynikającą z przyjętej konwencji. 
W tekście, poza ogólnie pojętą prawdą 
historyczną, starałem się położyć na-
cisk na płynność narracji i niewnikanie 
w aptekarskie szczegóły. Jeżeli kiedykol-
wiek będę publikował ów tekst w tej lub 
zmienionej formie, zapewne skorzystam 
z Pańskich cennych uwag. 

Przemysław Rudź (POLSA)

Warszawa, Mińska 65, wejście od ul. Chodakowskiej 26

SPIESZ SIĘ! OTWARTE TYLKO DO 19 LUTEGO
szczegóły: http://wystawaspace.pl/

ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy, spotkania, wykłady, wystawy



Unikatowe obserwatorium astronomiczne inspiruje do śmiałych podróży wyobraźni  
w czasie i przestrzeni.
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