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dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

W jak zawsze gościnnym Planetarium Śląskim w Chorzowie zakończyły się 
zawody III etapu jubileuszowej 60. Olimpiady Astronomicznej. Uczestnicy 
mieli do rozwiązania 6 zadań, w tym zadanie polegające na analizie 
danych fotometrycznych gromady otwartej albo wymagającego znajomości 

nieba obserwowanego z południowej półkuli… Marsa. Wzorami szczególnej teorii 
względności trzeba było z kolei posłużyć się, rozwiązując zadanie, nawiązujące 
do niedawnego odkrycia fal grawitacyjnych. Niestety trzeci rok z rzędu zabrakło 
bezchmurnej pogody i nie można było przystąpić do zadania obserwacyjnego. Również 
trzeci raz z rzędu miejsce na „pudle” zdobyła Zofia 
Kaczmarek z Torunia, która po drugim i pierwszym miejscu 
w latach ubiegłych, zwyciężyła ponownie, uzyskując 
rekordową ilość 29 punktów na 30 możliwych. Najstarsi 
jurorzy Olimpiady nie pamiętają takiego wyniku! 

Zadania w opinii uczestników były ciekawe, a poziom 
zawodów wyjątkowo wysoki. Aż 9 uczestników zawodów 
uzyskało tytuł laureata Olimpiady, a wszyscy przekroczyli 
z nawiązką limit punktów uprawniający do uzyskania 
tytułu Finalisty Olimpiady. 

Od lat realizacja Olimpiady jest możliwa dzięki 
wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej (olimpiada 
krajowa) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (udział polskiej reprezentacji w zawodach 
międzynarodowych). „Urania” była jednym z głównych 
fundatorów nagród, obok m.in. Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, Centrum Astronomicznego 
im. Mikołaja Kopernika PAN, firmy Delta Optical, Copernicus Center Press i Klubu 
Almukantarat. Najbardziej niezwykłą i całkowicie prywatną nagrodę dla zwyciężczyni 
Olimpiady przyznali dwaj odkrywcy licznych planetoid oraz komety Polonia Michał 
Kusiak i Michał Żołnowski. Tuzin odkrytych przez nich planetoid uzyskał wystarczająco 
precyzyjne efemerydy, by w każdej chwili można je odnaleźć na niebie i tym samym 
uzyskały numer katalogowy, a odkrywcy uzyskali prawo nadania jej nazwy własnej! 
Zgodnie z deklaracją obydwu Michałów-odkrywców, tą nazwą ma być „imię i nazwisko 
zwycięzcy jubileuszowej, 60. Olimpiady”. Deklarację tę zgromadzeni pod kopułą 
Planetarium Śląskiego uczestnicy, organizatorzy i goście przyjęli długą, bardzo długą 
owacją!

I tylko starego, analogowego projektora Planetarium Śląskiego żal. Jak wspominał 
najstarszy doświadczeniem uczestnik, organizator i opiekun Olimpiady, Marek 
Szczepański, to ten rzutnik tworzy niezwykłą magię tego miejsca. Ma wkrótce ustąpić 
miejsca cyfrowym projektorom 4K, potem pewnie 8K, 16K, 32K itd. Oby dla naszego 
ukochanego i magicznego, analogowego staruszka znalazła się choć jakaś mała 
kopułka, gdzie można będzie odpalić jego cudowne niebo, jak na oscarowym La La 
Land w Griffith Observatory. Póki zapasu żarówek wystarczy… A potem? Potem będą 
żarówki ledowe, a stare projektory wrócą do łask jak czarne, analogowe, winylowe 

płyty… Za poczwórną cenę! 
Disneyowska scena w planetarium w City 

of stars, to niejedyne astronomiczne odniesienie 
wśród oscarowych produkcji. W końcu 
główną statuetkę wyrwał w zdumiewających 
okolicznościach stricte astronomiczny tytuł 
Moonlight. A ja żałuję, że nagrody nie otrzymały 
również kręcone wyraźnie „pod Oscara” Ukryte 
działania, film całkowicie astronautyczny. I to 
nie z gatunku SF, ale prawie paradokumentalny. 
Fascynująca historia amerykańskiego wyścigu 
w kosmos uwieńczona lotem, pożegnanego 
w poprzedniej „Uranii” (6/2016, s. 30) Johna 
Glenna. Oczywiście pamiętam to z dzieciństwa. 

W tle tych wydarzeń pokazano emancypację płciową i rasową trzech 
genialnych, pracujących w NASA, Murzynek. Ten sam problem, gdzie kolor skóry 
zastępuje słowiańskie pochodzenie, usiłuje pokazać również rodzimy filmy o Marii 
Skłodowskiej-Curie. Jakie fajne mamy czasy, że dopiero co Afroamerykanin był w USA 
prezydentem i niewiele brakowało, by zastąpiła go kobieta. A nasza Zosia nic takiego 
w Chorzowie nie musiała już udowadniać. 

Dlaczego o tym piszę? Bo też marzę o Oscarze, za… Astronarium. Przecież tam już 
prawie wszystko było! O planetoidach i kometach Kusiaka i Żołnowskiego w odcinkach 
4. i 15. Poetycko o planetariach, w 29. W Parku Griffith w L.A. z mikrofalowym 
promieniowaniem tła, w odcinku 31. A nawet z Zosią Kaczmarek w Planetarium Śląskim 
w 23! Wszystko to na www.youtube.com/c/AstronariumPl. A już niedługo nowe odcinki, 
w internecie i w telewizji. 

Chorzów 12 marca 2017  Zwycięzca XVI Olimpiady, Maciej Mikołajewski

Fot. Damian Jabłeka oraz fragment kadru z La La Land
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Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

Instrukcja dla obserwatorów 
meteorów

Aby ujednostajnić materiał obserwacyjny 
oraz uczynić go bardziej przydatnym do 
wyznaczenia orbit jasnych meteorów (jasnych 
gwiazd spadających, kul ognistych) prosimy 
odpowiedzieć w każdym wypadku na poniższe 
osiem pytań (chociażby tylko częściowo. ale 
sumiennie) i powstały w ten sposób meldunek 
przesłać pod adresem naszej redakcji (Lwów, 
Długosza 8).
1. Obserwator. Nazwisko, zawód, dokładny 
adres.
2. Czas obserwacji. Dzień, godzina; jeśli 
możliwe, minuta.
3. Miejsce obserwacji w chwili spadku 
meteoru. Należy podać możliwie 
najdokładniejsze wskazówki (najlepiej dołączyć 
szkic sytuacyjny miejsca. ulic i t. p. z wyraźnym 
zaznaczeniem punktu, w którym znajdował 
się obserwator). Kierunek północny należy 
wyrysować na planie z pomocą mapy lub planu.
4. Punkt końcowy drogi meteoru, t.j. punkt 
nieba, w jakim meteor zgasł lub znikł. Opis 
tego n a j w a ż n i e j s z e g o dla meldunku 
miejsca według jednej lub kilku następujących 
wskazówek:
a) według przedmiotów ziemskich (dalekich 
miejscowości, gór, grup drzew, ulic, wież 
budynków i innych łatwo podpadających 
przedmiotów), najlepiej ze szkicem; miejsce 
zgaśnięcia meteoru zaznaczyć silnym punktem.
b) według kierunków świata, Pn, Pd, W, Z, 
Pn=W, Pd=Z i t. d. i przez ocenienie wysokości 
jak: „dokładnie w środku, między horyzontem 
i zenitem”, albo: „dwa razy tak daleko od 
horyzontu jak od zenitu” albo „prawie 
dokładnie nade mną, nieco ku zachodowi” i t.p.
c) przez wymierzenie kąta na mapie między 
kierunkiem ku miejscu zgaśnięcia meteoru 
a jednym z głównych kierunków, Pn, Pd, 
Z lub W, z pomocą szkolnego kątomierza. 
z dokładnością do stopnia. (w razie użycia 
kompasu, zaznaczyć to) oraz przez pomiar 
wysokości meteoru w stopniach, również przy 
pomocy papierowego kątomierza.
Uwaga. Kątomierz do tego celu powinien 
być inaczej opisany. Zamiast 0 piszemy 
90°, i zamiast 90 (u góry) piszemy 0, oraz 
odpowiednio zmieniamy oznaczenia pośrednie. 
Jeśli podkleimy go i w punkcie środkowym 
umocujemy nitkę obciążoną ciężarkiem (pion) 
będziemy mogli  celować wzdłuż jego podstawy 
jak wzdłuż karabinu ku punktowi mierzonemu. 
Należy zrobić odczyt raz z jednej strony, 
następnie po obróceniu przyrządu o 180° 
i wziąć średnią arytmetyczną z obu odczytów.
d) według gwiazd. Szkic. Jeśli możliwe, podać 
rektascensję i deklinację według dobrej mapy 
nieba, w najgorszym razie według Księżyca 
lub Słońca. Jeżeli meteor przed czasem 
naturalnego zniknięcia skrył się za górę, domem 
lub t.p. należy to specjalnie zaznaczyć i ostatni 

Krzysztof Czart

Gwiazda z siedmioma  
planetami wielkości Ziemi!

NASA oraz Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) ogłosiły odkry-
cie niezwykle ciekawego systemu planetarnego w naszym galaktycznym 
sąsiedztwie. TRAPPIST-1 ma aż siedem planet typu ziemskiego! Czy może 
istnieć tam życie?

Pod kopułą

Z Collinsem na Srebrny Glob 37

Młodzi badacze

14Michał Kusiak

Łowcy planetoid
Jak wygląda praca poszukiwacza planetoid i komet? Czy to zajęcie ma jeszcze 
przyszłość? Jak wiele polskobrzmiących planetoid krąży wokół Słońca?

30Józef Szudy

Nasz Pierwszy Redaktor
Początki „Uranii” były bardzo skromne, jej istnienie zapoczątkowała w roku 
1920 trójka uczniów warszawskich gimnazjów, a pierwszym redaktorem zo-
stał Stanisław Mrozowski. Jak wielu ludzi z jego pokolenia miał bardzo bogaty 
życiorys, ale nigdy nie zapomniał o astronomii…

100 lat PTMA

Ciemne niebo

Noc nad Polską w odwrocie 38

Odkrycia i wydarzenia astronomiczne 6 
Misje i badania kosmiczne 8

10

Planetoidy o polskich korzeniach 17

Przeczytane w Nature i Science 
Serce Plutona 20

24Jakub Morawski

Z mapą przez Galaktykę
Europejska platforma EU-HOU Radio daje miłośnikom astronomii dostęp 
do sieci niedużych radioteleskopów. Dzięki kreatywnemu podejściu do danych 
autorowi udało się stworzyć własną mapę Drogi Mlecznej.

50Przemysław Rudź

U stóp Araratu
Armenia jest fascynującym, niewielkim państwem u stóp Małego Kaukazu 
z wielką historią i wspaniałymi ludźmi; wydała też kilku wybitnych astro-
nomów. Śladami Wiktora Ambarcumiana i Benjamina Markariana podąża 
autor artykułu.
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Taki może być widok znad powierzchni jednej 
ze środkowych planet w systemie TRAPPIST-1, 
o którym piszemy na s. 10 (wizja artystyczna)

Relaks z Uranią (krzyżówka, astrożarty)  74
Poczta, zaproszenia  75

Kalendarz astronomiczny:  marzec — kwiecień 2017

Niebo nad Polską w maju i czerwcu 2017 66
W Wężowniku gromadniej 70

W skrócie

Historia SOS PTMA cz. III 73
Raport: styczeń — luty 2017  73

Obserwator Słońca

widoczny punki jego drogi nad górą, domem 
etc. równie dokładnie opisać, jak gdyby to był 
rzeczywisty punkt zniknięcia.
5. Początek drogi meteoru, t. j. punkt nieba. 
w którym meteor zapłonął albo został po raz 
pierwszy zauważony. Dokładnie według a) b), c) 
albo d) opisane w punkcie 4. – Czy meteor biegł 
przez zenit, ku wschodowi, zachodowi i t. p. od 
tego ostatniego? Czy pierwszy punkt był punktem 
rzeczywistego zabłyśnięcia meteoru czy nie?
6. Szkic obserwowanej części drogi. Strzałka, 
której nachylenie odpowiada obserwacji. Czy cała 
obserwowana część drogi była tak długa jak Wielki 
Wóz razem z dyszlem lub 2)-, 3-, razy tak długa 
albo ½ razy tak długa i t.d.?
Uwaga. Długość sznurka (w centymetrach) 
trzymanego w wyciągniętej ręce odpowiada 
w przybliżeniu ilości stopni na niebie. Ta 
okoliczność może być zużytkowana przy 
wyznaczaniu punktów drogi meteoru względem 
horyzontu albo gwiazd i księżyca.
7. Czas trwania zjawiska w sekundach. 
Najlepiej szacować go w ten sposób, że 
natychmiast po zaobserwowaniu uzmysławiamy 
sobie przy pomocy sekundnika na zegarku 
długość trwania zjawiska. Szczególnie pewne 
oceny mogą być jako takie oznaczone.
8. Ogólny opis. Głowa meteoru, pozorna 
wielkość w porównaniu do jasnych gwiazd. ew. 
księżyca), kształt, zmiany kształtu, barwa, zmiany 
barwy, jasność, natężenie światła (oślepiająca, 
słaba) ogon złączony z meteorem, pozostawiony 
ślad i czas jego trwania, rozpad, detonacja 
(zjawiska głosowe. Ile minut po zauważeniu 
światła?), stan pogody (czyste niebo, lekko mgliste, 
silnie mglisto, miejscami chmury i t.p.) Inne uwagi, 
(osobiste wrażenie, wrażenia innych osób, ich 
adresy, wycinki z gazet).
 Mamy nadzieję, że ten kwestionariusz przyczyni 
się do uściślenia i ujednostajnienia danych 
obserwacyjnych, podawanych jak dotąd, dość 
chaotycznie. Prosimy kwestionariusz powyższy 
przechować i w każdym poszczególnym wypadku 
z niego skorzystać.

Urania 2/1937, pisownia oryginału
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GRUDZIEŃ 2016
7 XII — Międzygalaktyczna ciem-
na materia dzięki nierównomier-
nemu rozłożeniu działa jak ze-
spół soczewek grawitacyjnych, 
zniekształcając obrazy galaktyk 
w tle. Badając te zniekształcenia, 
można więc odtworzyć wielko-
skalowy rozkład ciemnej materii. 
Temu służy m.in. program KiDS  
(Kilo–Degree Survey). Jego 
pierwsze wyniki — mapy rozkładu 
ciemnej materii na obszarze 440 
stopni2 (jedna z nich obok) ukazu-
ją spodziewany efekt kłaczkowa-
tości, ale… za słaby. Wygląda na to, że ciemna materia jest 
rzadsza i gładziej rozłożona niż oczekiwano na podstawie 
niejednorodności materii na początku ewolucji Wszech-
świata (znanej z promieniowania reliktowego) i naszej wie-
dzy o jego ekspansji. Jeśli to nie złudzenie, to coś nie gra 
w naszym pojmowaniu ciemnej materii, ekspansji Wszech-
świata lub obu.

12 XII — W czerwcu 2015 r. w centrum odległej galaktyki po-
jawił się obiekt, nazwany ASASSN-15lh. W maksimum blasku 
osiągnął ogromną jasność absolutną: –23,5m (25 razy więcej 
niż cała M31 — rys. obok). Uznano, choć bez przekonania, 
że była to najjaśniejsza supernowa w historii, z rzadkiego ga-
tunku superjasnych supernowych. Tymczasem nowa analiza 
obserwacji dostarcza argumentów zwolennikom innego wy-
jaśnienia — był to efekt rozerwania i pożarcia gwiazdy przez 
centralną czarną dziurę galaktyki. Problem w tym, że tak ma-
sywna czarna dziura (ponad 100 mln M


) powinna połykać 

gwiazdy w całości, bez rozrywania, a więc i bez fajerwerków 
(por. „Urania” 5/2016, s. 39). Chyba że rotuje dostatecznie 
szybko, a gwiazda nie jest zbyt mała. Rozstrzygnięcia nie ma 
i pewnie już nie będzie.

13 XII — Spośród 3500 znanych egzoplanet zaledwie po-
nad 100 leży za linią śniegu swoich układów (granicą, poza 
którą w trakcie powstawania planet woda i inne substancje 

lotne występują jako lód). Tylko 
ok. 50 z nich odkryto metodą 
mikrosoczewkowania („Urania” 
4/2012, s. 198), jedyną zdolną 
odkryć planety o masie Ziemi 
(rys. obok). A jednak próbuje się 
już robić analizy statystyczne tej 
grupki. Autorzy najnowszej z nich 
twierdzą, że najczęściej spoty-
kane w tych odległych rejonach 
układów planetarnych są plane-
ty ok. 20-krotnie masywniejsze 
od Ziemi, czyli podobne do Nep-
tuna.

15 XII — Lodu na powierzchni 
Ceres nie widać, choć już wiado-
mo, że spora jego warstwa znaj-
duje się gdzieś pod skalną skoru-
pą („Urania” 6/12, s. 6). Czujniki 
sondy Dawn pokazały, że w razie 
potrzeby nie trzeba będzie głębo-
ko kopać, by się do niego dostać. 
Jest wszędzie, i to nawet nie głę-
biej jak 1 m pod powierzchnią, 
tyle że wymieszany z materiałem 
mineralnym.

Źródło: Kilo–Degree Survey Collaboration/H. Hildebrandt & B. Giblin/ESO
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne

25 XII — W wieku 88 lat zmarła Vera Rubin, której pionier-
skie badania dynamiki galaktyk doprowadziły do odkrycia 
ciemnej materii. Uhonorowana na wiele sposobów, jednak 
Nagrody Nobla się nie doczekała (szerzej na s. 44).

STYCZEŃ 2017
4 I — Znów jesteśmy odrobinę bliżej rozwikłania tajemni-
cy tzw. szybkich wybuchów radiowych (FRB — Fast Ra-
dio Bursts) — nieuchwytnych, bo pojawiających się tylko 
na milisekundy. Obiekt FRB 121102, który jako jedyny z 18 
dotychczas odkrytych pojawił się wielokrotnie w tym samym 
miejscu (zob. „Urania” 3/2016 s. 6), obserwowano siecią ra-
dioteleskopów. Przyłapano go na jeszcze 9 wybuchach, co 
pozwoliło dokładnie określić jego lokalizację. Okazało się, 
że znajduje się w niepozornej galaktyce, odległej o 2,5 mld 
lat św. Tak więc przynajmniej on (nie wiadomo, czy inne 
również) jest na pewno źródłem pozagalaktycznym (por. 
„Urania” 1/2017, s. 38).

6 I — Po raz pierwszy w historii ktoś odważył się przewi-
dzieć wybuch nowej. Nie klasycznej, lecz tzw. czerwonej 
nowej, która pojawia się, gdy dwie gwiazdy zlewają się 
w jedną. To właśnie ma czekać ciasny układ podwójny 
KIC 9832227. Tworzące go gwiazdy obiegają się teraz co 
11 godzin. Okres ten się skraca, więc układ się zacieśnia 
i to coraz szybciej. Do ostatecznego zetknięcia ma dojść 
w 2022 r. (±1 rok). Jeśli autorzy prognozy mają rację, to 
w skrzydle Łabędzia pojawi się wówczas dodatkowe „pióro” 
o jasności 2m! Pożyjemy, zobaczymy (lub nie).

11 I — Rozwijająca się technika skłania do badania wciąż 
na nowo skał księżycowych, przywiezionych ponad 40 lat 
temu przez misje Apollo. Najnowsza analiza składu izoto-
powego próbek zebranych przez załogę Apollo 14 pozwo-
liła ustalić z dokładnością do 10 mln lat czas stwardnienia 
skorupy Księżyca. Nastąpiło to nie później niż 60 mln lat 
po powstaniu Układu Słonecznego, czyli 4,51 mld lat temu.

12 I — Podjęto koleją próbę oszacowania masy Galaktyki 
na podstawie ruchów gromad kulistych. Wyszło, że w pro-
mieniu 185 kpc zawarte jest 7 × 1011 M


 materii (zwykłej 

i ciemnej łącznie). To mniej niż wyniki uzyskane przez in-
nych badaczy i tylko trochę ponad połowę masy M31.

23 I — AR Scorpii to układ podwójny z białym karłem „uda-
jącym” pulsara (rys. obok, zob. też „Urania” 5/2016, s. 7). 
Nowe obserwacje dowodzą, że nie jest to żadne udawanie, 
lecz raczej należy go uznać za pierwszego białego karła 
wykazującego typową akcję pulsarową. Jak w przypad-
ku gwiazd neutronowych, również tu widowisko odbywa 
się kosztem spowolnienia rotacji białego karła. Już za ok. 

10 mln lat okres obrotu (obecnie 2 min) zrówna się z okre-
sem obiegu (3,6 godzin). Mamy wyjątkowe szczęście, ob-
serwując ten układ w tej fazie jego ewolucji.

24 I — Trzy lata temu na obrzeżach galaktyki NGC7331 
wybuchła supernowa SN2014 C. Początkowo wyglądała jak 
typowa supernowa typu Ib (bez wodoru i helu w widmie) — 
efekt kolapsu jądra masywnej gwiazdy, która już wcześniej 
pozbyła się wodorowo-helowej atmosfery. Jednak po paru 
miesiącach w jej widmie pojawiły się wąskie linie wodoru, 
jakby supernowa zmieniła typ z Ib na IIn. To skutek spotka-
nia fali uderzeniowej wybuchu z bogatą w wodór otoczką 
gwiazdy o masie 1 M


, odrzuconą dziesiątki lub setki lat 

przed wybuchem.

26 I — Trwa spór o wielkość stałej Hubble’a: 67 km/s/Mpc, 
jak pokazuje promieniowanie tła, czy 73 km/s/Mpc, jak wy-
nika z analizy świec standardowych („Urania” 5/2016, s. 6). 
Różnica niewielka, ale jeśli okaże się nieusuwalna, to po-
trzebna będzie jakaś rewizja fizyki. Ostatnio zastosowano 
trzecią, nową metodę wyznaczenia stałej Hubble’a, z wyko-
rzystaniem odległych kwazarów, dla których soczewki gra-
witacyjne wytwarzają wielokrotne obrazy. Ponieważ nigdy 
nie ma idealnej symetrii, a kwazary migocą, więc można 
zmierzyć różnicę dróg, które przebiega światło tworzące 
każdy z obrazów. Stąd zaś mamy stałą Hubble’a. Dotych-
czas przeanalizowano 3 kwazary (rys. niżej). W zależności 
od przyjętego modelu kosmologicznego uzyskano wyniki 
od 69 do 79 km/s/Mpc. Ciąg dalszy sporu na pewno nastąpi.

Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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GRUDZIEŃ 2016
1 XII — Rosyjska rakieta Sojuz-U wzbiła się w powietrze 
wraz z kapsułą zaopatrzeniową do Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Niestety 3. stopień rakiety nie zadziałał popraw-
nie i zamiast na orbitę, rakieta z ładunkiem trafiła do lasów 
w południowej Syberii.

Kapsuła Progress MS-04 była załadowana zapasami 
dla szóstki astronautów przebywających na orbicie. Oprócz 
jedzenia, wody, systemów dla stacji oraz rosyjskich ekspery-
mentów stracono pierwszy skafander nowej rosyjskiej serii 
Orlan-MKS, przeznaczonej do spacerów kosmicznych.

9 XII — Japońska rakieta ciężka H-IIB rozświetliła niebo 
nad wyspą Tanegashima, wynosząc największy latający 
do ISS statek towarowy. HTV-6 dostarczył na pokład stacji 
około 6 ton ładunku. Wśród zasobów wyniesionych przez 
statek, w jego niehermetyzowanej sekcji przeniesiono 
pierwszy zestaw sześciu nowych akumulatorów dla stacji. 
W styczniu zostanie wymieniona część starych baterii niklo-
wo-wodorowych. Docelowo na stacji znajdą się 24 nowe ba-
terie litowo-jonowe, które zastąpią 48 obecnie zasilających 
systemy stacji.

11 XII — Sonda Juno zakończyła trzeci bliski przelot nad Jo-
wiszem. Juno pozostaje na wstępnej orbicie z powodu pro-
blemów z głównym silnikiem. Jak już wiemy, orbiter pozo-
stanie na tej orbicie do końca trwania misji. Będzie to miało 
wpływ na ilość danych, jakie dostarczy misja. Statek obecnie 
krąży na eliptycznej orbicie z okresem obiegu wynoszącym 
ponad 50 dni, miał się jednak znaleźć na tzw. „orbicie nauko-
wej” o okresie 14-dniowym. Nie wpłynie to jednak na jakość 
uzyskanych danych.

W najbliższych miesiącach powinniśmy oczekiwać pierw-
szych publikacji naukowych dotyczących odkryć dokonanych 
przez statek. Sonda dostarczyła niespotykane dotąd zdjęcia 
różnych obszarów planety. Dowiedzieliśmy się m.in., że zja-
wiska burz magnetycznych są intensywniejsze niż modelo-
wano, charakterystyczne pasy w atmosferze planety sięgają 
daleko w jej głąb, a zdjęcia biegunów nie charakteryzują się 
strefowością, z którą Jowisz jest kojarzony.

15 XII — Osiem miniaturowych satelitów do badań huraga-
nów zostało wyniesionych przez lekką rakietę Pegasus XL, 
odpalaną z pokładu samolotu L-1011. Satelity CYGNSS zaj-
mą się obserwacją cyklonów i mają poprawić jakość prognoz 
ich siły i kierunku.

Misja minisatelitów wykorzystywać będzie sygnały GPS, 
odbijające się od oceanów. Pozwala to zminiaturyzować 
urządzenie, gdyż nie potrzebuje ono nadajnika, a jedynie od-

biornik, który będzie mierzył zaburzenia powierzchni wody. 
Na ich podstawie liczona będzie prędkość i kierunek wiatru.
15 XII — Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo 
oficjalnie ruszył z komercyjną usługą. Jest to początkowa 
faza operacyjna systemu. Składa się on obecnie z 18 funk-
cjonujących satelitów. Do 2020 r. na orbitach ma się znaleźć 
w sumie 30 satelitów. Wówczas system wejdzie w fazę pełnej 
operacyjności z dokładniejszymi usługami nawigacji i więk-
szą dostępnością.

Programu Galileo nie omijają jednak problemy. Projekt ma 
już wiele lat opóźnienia, a jego koszty wielokrotnie przekro-
czyły wstępne założenia. Na dodatek w styczniu Europejska 
Agencja Kosmiczna poinformowała o masowych problemach 
z zegarami na satelitach.

Każdy satelita systemu jest wyposażony w cztery zegary 
— po dwa zegary rubidowe i dokładniejsze pasywne ma-
sery wodorowe. Do tej pory stwierdzono problemy z dzie-
więcioma zegarami. Na razie jednak wszystkie satelity 
działają prawidłowo. Najbardziej dotknięty orbiter ma nadal 
dwa zegary sprawne. ESA współpracuje z podwykonawca-
mi w celu rozwiązania problemu. Jeżeli uda się ograniczyć 
problem, kolejne satelity systemu zostaną wysłane jeszcze 
w tym roku.

20 XII — Na odnowionej lekkiej rakiecie Epsilon wystartował 
japoński próbnik ERG, który szczegółowo zbada interakcje 
wysokoenergetycznych cząstek w pasach Van Allena. ERG 
przy pomocy sześciu długich anten zbada cząstki i dyna-
miczne pole magnetyczne otaczające Ziemię. Misja prze-
znaczona jest do zbadania mechanizmów kreacji, przyspie-
szania i utraty elektronów, które formują procesy zachodzące 
w pasach.

Satelita został wyniesiony na eliptyczną orbitę, której apo-
geum jest na tyle wysokie, by mógł przeciąć zarówno we-
wnętrzny, jak i zewnętrzny pas radiacyjny Van Allena.

21 XII — Chińska Agencja Kosmiczna wysłała na orbitę, 
przy pomocy rakiety Długi Marsz 2D pierwszego satelitę 
przeznaczonego do monitorowania dwutlenku węgla w at-
mosferze Ziemi. W ramach trzyletniej misji, satelita TanSat 
będzie pełnił ważną rolę w chińskich planach redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Orbiter dostarczy danych, określają-
cych miejsca wypuszczania gazu do atmosfery, zmian jego 
koncentracji oraz sposobów naturalnej absorpcji.

Chiny są w tej chwili odpowiedzialne za trzecią część 
światowej emisji dwutlenku węgla. Przez swoją strukturę, 
gaz ten jest w głównej mierze odpowiedzialny za globalne 
ocieplenie — zatrzymując podczerwone promieniowanie 
od Słońca w dolnych warstwach atmosfery.

23 XII — Amerykańska firma Virgin Galactic przeprowadziła 
drugi w tym roku lot ślizgowy rakietoplanu SpaceShipTwo. 
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Koloryzowane zdjęcie wykonane przez sondę Juno 2 lutego 2017 r., 
gdy ta znajdowała się dokładnie nad biegunem południowym plane-
ty. Na fotografii widać jasne chmury dużych wysokości oraz wiele burz 
w kształcie owali. Wyraźnie widać także terminator — linię dzielącą 
dzień i noc na Jowiszu

Christopher Ruf — profesor Uniwersytetu w Michigan, odpowiedzialny 
za projekt CYGNSS, podczas inspekcji jednego z satelitów konstelacji
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Firma odbudowuje swoją reputację po katastrofie w 2014 r., 
w której podczas testów z napędem zginął pilot testowy, 
a drugi cudem uszedł z życiem.

Podstawowym celem firmy jest rozwój systemu umożli-
wiającego turystyczne loty suborbitalne. 4 grudnia miał miej-
sce udany powrót do testów, drugi test bez napędu został wy-
konany 23 grudnia. W 2017 r. odbędzie się prawdopodobnie 
kolejna seria testów. Nie wiadomo, kiedy firma wyniesie w lot 
ponad atmosferę pierwszych turystów.

28 XII — OSIRIS-REx — pierwsza sonda NASA, która ma 
pobrać próbki z asteroidy i wysłać je na Ziemię, wykonała 
udany manewr korekty trajektorii. We wrześniu 2017 r. son-
da zbliży się do Ziemi, korzystając z jej asysty grawitacyjnej. 
Do asteroidy Bennu doleci w 2018 r.

Grudniowa korekta trajektorii była pierwszą dużą zmia-
ną prędkości sondy od początku misji. OSIRIS-REx dostał 
też dodatkowe zadanie. W połowie lutego będzie przelaty-
wał przez punkt libracyjny L4 układu Ziemia-Słońce (jedno 
z pięciu miejsc równowagi grawitacyjnej między Słońcem, 
a naszą planetą). Wówczas poszuka on planetoid trojańskich 
Ziemi. Do tej pory znamy tylko jeden taki obiekt — 2010 TK7, 
odkryty w 2010 r.

STYCZEŃ 2017
6 I — Dwójka astronautów: Shane Kimbrough oraz Peggy 
Whitson wyszli na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Ko-
smicznej w celu wymiany akumulatorów na jednej z ośmiu 
linii zasilających stację.

Zakończył się okres użytkowania baterii niklowo-wodoro-
wych, dlatego rozpoczęto proces ich wymiany na nowocze-
śniejsze baterie litowo-jonowe. Pierwsza partia akumulato-
rów przyleciała na pokładzie japońskiego zaopatrzeniowca 
HTV.

Tydzień później miał miejsce kolejny spacer, którego głów-
nym celem była również wymiana akumulatorów. Po drugim 
udanym wyjściu, już czwarta część baterii stacji została wy-
mieniona. Następne renowacje systemu zasilania odbędą 
się na początku 2018 r., kiedy to statek HTV przywiezie ko-
lejny komplet baterii.

9 I — Z kosmodromu Jiuquan w Chinach wystartowała nie-
wielka rakieta Kuaizhou-1A, wynosząc przy tym na orbitę 
satelitę obserwacyjnego Jilin-1. Jest to już trzeci satelita 
systemu, który do 2020 r. ma się składać z 60 takich obiek-
tów. Sieć satelitów rejestrować będzie filmy pasa terenu, 

nad którym przelatuje. Duża liczba satelitów ma zapewnić 
jak najaktualniejsze dane — każdy punkt globu ma być od-
wiedzany przez nie przynajmniej co 30 minut.

14 I — Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX zaliczyła udany powrót 
do służby po wrześniowym wybuchu rakiety na stanowisku, 
podczas przygotowań do startu. Rakieta wyniosła rekordowo 
ciężki w swojej historii ładunek — zestaw dziesięciu satelitów 
Iridium-NEXT.

Każdy z satelitów Iridium-NEXT waży 860 kg. Flotylla udo-
stępniać będzie całodobowe komercyjne usługi telekomuni-
kacyjne — przekazywanie połączeń głosowych oraz danych. 
Oprócz sprzętu telekomunikacyjnego, na każdym z satelitów 
znalazły się urządzenia monitoringu ruchu morskiego i lotni-
czego oraz zestaw sensorów do pozyskiwania obrazów pla-
nety, pomiaru środowiska kosmicznego, właściwości atmos-
fery oraz nierównowagi radiacyjnej planety.

W ciągu trzech najbliższych lat zostanie wyniesionych 
w sumie 72 satelitów, które zastąpią działające obecnie urzą-
dzenia poprzedniej generacji.

Oprócz udanego startu dolny stopień rakiety wrócił na Zie-
mię i w efektowny sposób wylądował na barce.

17 I — Indyjski orbiter marsjański MOM (znany także jako 
Mangalyaan) wykonał manewr modyfikacji orbity, w celu 
uniknięcia długich zaćmień Słońca w lutym. Sonda, która 
miała działać jedynie przez pół roku i być demonstracją moż-
liwości wysłania i operowania przez Indie statkiem kosmicz-
nym wokół innej planety, przekroczyła wszelkie oczekiwania. 
Statek znajduje się już na orbicie wokół Czerwonej Planety 
od września 2014 r. i nie wykazuje znacznych śladów degra-
dacji.

Indie stały się tym samym pierwszym krajem, któremu 
za pierwszym razem udała się misja do Marsa. MOM jest też 
najtańszą misją międzyplanetarną w historii.

21 I — Amerykańska rakieta Atlas V wyniosła wojskowego 
satelitę wczesnego ostrzegania SBIRS-GEO 3. SBIRS to 
jeden z najważniejszych systemów obronnych Stanów Zjed-
noczonych, pełniący rolę wczesnego ostrzegania przed star-
tującymi pociskami balistycznymi. Nowa sieć ma zastąpić 
system DSP, użytkowany od lat 70.

Obecnie na orbi-
cie geostacjonarnej 
znajdują się już trzy 
satelity systemu, po-
krywające wszystkie 
długości geogra-
ficzne. Pod koniec 
2017 r. planuje się 
wysłanie kolejnego 
satelity serii. Wów-
czas system będzie 
już w pełni funkcjo-
nalny.

Wybrał  
i skomentował:  

Rafał Grabiański

Misje i badania kosmiczne

Peggy Whitson podczas spaceru kosmicznego na zewnątrz Międzynaro-
dowej Stacji Kosmicznej. Większość wykonanej pracy dotyczyła wtedy 
wymiany baterii na jednej z linii zasilających kosmiczne laboratorium
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Atlas V wynoszący 
satelitę wczesnego 
ostrzegania SBIRS 
GEO dla Sił Zbrojnych 
Stanów Zjednoczonych
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Gwiazda  
z siedmioma  
planetami  
wielkości Ziemi!

Krzysztof Czart

NASA oraz Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) ogłosiły odkrycie niezwykle ciekawego 
systemu planetarnego w naszym galaktycznym sąsiedztwie. TRAPPIST-1 ma aż siedem planet typu 
ziemskiego! Dzieli nas od nich zaledwie 40 lat świetlnych.

Czy może istnieć tam życie?

Historia odkrycia planet 
wokół gwiazdy TRAP-
PIST-1 sięga 2015 r. Wte-
dy to, pod koniec roku, 
dzięki obserwacjom przy 

pomocy belgijskiego robotycznego te-
leskopu TRAPPIST w Obserwatorium 
La Silla w Chile, udało się odkryć trzy 
planety. Odkrycie ogłoszono w maju 
2016 r. (zob. „Urania” nr 4/2016) i kon-
tynuowano badania. Szczególnego 
impulsu do dalszych poszukiwań dały 
obserwacje potrójnego tranzytu planet 
11 grudnia 2015 r. dokonane przy po-
mocy teleskopu VLT w Obserwatorium 
Paranal. Poszukiwania kolejnych planet 
odniosły sukces — 22 lutego 2017 r. 
ogłoszono, iż w systemie znajduje się aż 
siedem planet o rozmiarach zbliżonych 
do Ziemi, a część z nich może posiadać 
oceany wody.

Gwiazda TRAPPIST-1 jest dużo 
mniejsza niż nasze Słońce, ma zaledwie 
8% jego masy i 11% średnicy. Należy 
do gwiazd zwanych ultrachłodnymi 
czerwonymi karłami. W zasadzie jest 

niewiele większa od Jowisza. Jej sys-
tem planetarny można pod względem 
skali odległości bardziej porównywać 
do układu galileuszowych księżyców 
Jowisza niż do Układu Słonecznego. 
Wszystkie siedem planet ma orbity 
znacznie bliżej swojej gwiazdy niż or-
bita Merkurego wokół Słońca. Okresy 
orbitalne wynoszą odpowiednio 1,51 
dnia, 2,42 dnia, 4,05 dnia, 6,10 dnia, 
9,20 dnia, 12,35 dnia i około 14–25 dni 
(okres najdalszej planety nie został jak 
na razie dokładnie ustalony).

Planety otrzymały standardowe 
oznaczenia, czyli do nazwy gwiazdy do-
dano kolejne litery alfabetu zaczynając 
od „b”. Mamy więc planety od TRAP-
PIST-1 b aż do TRAPPIST-1 h. Wszyst-
kie mają rozmiary podobne do Ziemi 
oraz Wenus lub nieco mniejsze.

Co ciekawe, temperatury panujące 
na planetach są całkiem obiecujące, pa-
trząc z punktu widzenia temperatur wy-
stępujących na Ziemi. Co prawda pla-
nety krążą bardzo blisko swojej gwiaz-
dy, ale jest ona bardzo słaba. Dlatego 
ilości otrzymywanej przez nie energii 
mieszczą się w przedziale od 0,13 
do 4,30 tego, co Ziemia otrzymuje 
od Słońca. Przy czym planety TRAP-
PIST-1 c, d oraz f dostają tyle energii 
ile odpowiednio Wenus, Ziemia i Mars.

Naukowcy wskazują, że wszystkie 
siedem planet może potencjalnie po-
siadać na powierzchni wodę w stanie 
ciekłym, ale obliczenia dla założonych 
modeli klimatycznych sugerują, że naj-
lepsze warunki dla posiadania wodnych 
oceanów mają planety TRAPPIST-1 e, 
f oraz g. Planety bliższe są przypusz-
czalnie zbyt ciepłe, a najdalsza zbyt 
zimna. Chociaż nie można wyklu-
czyć, iż w przypadku planet b, c oraz d 
woda jednak występuje na niewielkich 
fragmentach powierzchni, a planeta h 
— jeśli zachodziłby jakiś dodatkowy 

Czy można łatwo dostrzec gwiaz-
dę TRAPPIST-1? Niestety nie 
– jest poza zasięgiem małych 
amatorskich teleskopów, jej wiel-
kość gwiazdowa to V = 18,8 mag.
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Parametry planet w systemie TRAPPIST-1
Planeta Okres orbitalny

(dni)
Odległość  

od gwiazdy (AU)
Promień
(RZiemi)

Masa
(MZiemi)

b 1,51 0,011 1,09 0,85
c 2,42 0,015 1,06 1,38
d 4,05 0,021 0,77 0,41
e 6,10 0,028 0,92 0,62
f 9,21 0,037 1,04 0,68
g 12,35 0,045 1,13 1,34
h ~ 14-25 ~ 0,06 0,76 ?

Źródło: NASA / ESO / Nature

Tak może wyglądać planeta TRAPPIST-1 f, jedna z siedmiu planet wielkości Ziemi odkrytych w systemie TRAPPIST-1 (wizja artystyczna).  
Źródło: NASA/JPL-Caltech

Porównanie rozmiarów planet w systemie TRAPPIST-1. Planety pokazano w kolejności rosnącej odległości od gwiazdy (bez zachowania skali 
odległości). Powierzchnie planet to artystyczne wizje ich potencjalnych cech powierzchniowych, w tym wody, lodu i atmosfer. Źródło: NASA / 
R. Hurt/T. Pyle
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Wykresy zmian blasku gwiazdy TRAPPIST-1, gdy na jej tle przechodzą poszczególne planety, 
blokując część promieniowania. Im większa planeta, tym bardziej osłabia światło gwiazdy, a im 
dalsza orbita, tym dłużej trwa tranzyt. Opracowano na podstawie danych z Kosmicznego Telesko-
pu Spitzera (NASA). Źródło: ESO/M. Gillon et al. 

Krzywa zmian blasku gwiazdy TRAPPIST-1 podczas potrójnego tranzytu planet 11 grudnia 
2015 r. Obserwacje prowadzono teleskopem VLT. Źródło: ESO/M. Gillon et al. 

mechanizm jej ogrzewania — również 
może mieć płynną wodę.

W publikacji w Nature wskazano, 
iż planety e, f oraz g krążą w tzw. eko- 
sferze. Jest to obszar wokół gwiazdy, 
w którym panują warunki umożliwia-
jące występowanie wody w stanie cie-
kłym na powierzchni planety. Zapewne 
będą celem intensywnych badań w ko-
lejnych latach, gdy pracę rozpoczną 
teleskopy kolejnej generacji, takie jak 
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba 
(następca Kosmicznego Teleskopu 
Hubble'a) czy budowany przez ESO te-
leskop E-ELT o średnicy prawie 40 m. 
Naukowcy będą chcieli sprawdzić, czy 
planety te posiadają atmosfery oraz 
poszukać oznak występowania na nich 
wody. 

Odkrycie siedmiu planet było moż-
liwe dzięki obserwacjom przy pomo-
cy Kosmicznego Teleskopu Spitzera 
(NASA/ESA) oraz licznych telesko-
pów naziemnych, takich jak 60 cm 
TRAPPIST–South w Obserwatorium 
La Silla w Chile, 8-m VLT w Obserwa-
torium Paranal w Chile, 60 cm TRAP-
PIST-North w Maroku, 3,8-m UKIRT 
na Hawajach, 2-m Liverpool Telescope 
na Wyspach Kanaryjskich, 4-m Tele-
skop Williama Herschela na Wyspach 
Kanaryjskich, 1-m teleskop SAAO 
w RPA.

Łącznie w badania zaangażowanych 
było około 30 astronomów, a grupą ba-
dawczą kierował Michaël Gillon z Uni-
versity of Liège (Belgia). W odkryciu 
udział mają naukowcy z następują-
cych krajów: Belgia, Wielka Brytania, 
Szwajcaria, USA, Francja, RPA, Ara-
bia Saudyjska i Maroko.

Metoda, jaką zastosowano przy ba-
daniach układu TRAPPIST-1, opiera 
się na obserwacjach tranzytów planet. 
Gdy orbita planety jest odpowiednio 
ustawiona względem naszej linii wi-
dzenia, to co pewien czas planeta bę-
dzie przechodzić na tle swojej gwiazdy 
(dokonywać tranzytu). Samej planety 
nie dostrzeżemy, ale możemy zare-
jestrować niewielki spadek jasności 
gwiazdy. Wszystkie siedem planet 
w systemie TRAPPIST-1 odkryto wła-
śnie w ten sposób.

Wyniki badań opisano w czasopi-
śmie Nature, a oprócz NASA i ESO 
poinformowało o nich także kilka uni-
wersytetów i instytutów naukowych, 
których naukowcy wchodzili w skład 
zespołu badawczego. 

■

Najnowsze badania opisywanego układu, niestety, sugerują brak atmosfer 
na planetach wokół gwiazdy TRAPPIST-1 z powodu jej zbyt intensywnego pro-
mieniowania X. Napiszemy o tym szerzej w następnym numerze „Uranii”, a już 
dziś można przeczytać o tym na naszym portalu www.urania.edu.pl 
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Unikatowe obserwatorium astronomiczne inspiruje do śmiałych podróży wyobraźni  
w czasie i przestrzeni.
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Łowcy  
planetoid

Michał Kusiak

Odkrywanie nowych planetoid jest jednym z bardziej wynagradzających zajęć dla astronomów amato-
rów. Niestety, wraz z nowymi zasadami uznawania odkryć, wprowadzonymi w 2010 r., szanse na suk-
ces zmalały wielokrotnie. Jak się rysuje przyszłość poszukiwań i ile obiektów nosi polskie nazwy?

Ludzie kontra automaty

Wspólnie z Michałem Żołnowskim 
poruszaliśmy na łamach „Uranii” te-
mat poszukiwań planetoid i komet 
w obserwatoriach Rantiga oraz Polo-
nia. Postanowiłem to jednak uzupełnić 
o szereg rezultatów, wniosków oraz 
problemów, jakie miały miejsce pod-
czas obserwacji, począwszy od 2012 r., 
kiedy rozpoczęliśmy nasz przegląd 
nieba. Każdy miłośnik astronomii — 
łowca komet przyzna rację, że za osią-
gnięciem sukcesu w prowadzonych 
obserwacjach, poza regularną, nużącą 
pracą stoi także szereg korzystnych 
okoliczności. W przypadku planetoid, 
o których chciałbym tutaj napisać coś 
więcej, znaczący wzrost aktywności 
profesjonalnych projektów przeglą-
dowych realizowanych głównie przez 
uniwersyteckie placówki w USA zna-
cząco przyczynił się do wykrycia co-
raz mniejszych i słabszych obiektów 
w naszym Układzie Słonecznym. War-
to zauważyć, że pomimo to amatorzy 
dzielnie konkurowali z przeglądami 
LINEAR, NEAT, Spacewatch, Cata-
lina i LONEOS jeszcze w pierwszej 
dekadzie bieżącego stulecia. W 2010 r. 
stała się jednak rzecz, która niestety za-
ważyła na dalszych losach odkrywania 
planetoid przez amatorów.

Jak odkrywano planetoidy?
Wspominając schyłek lat 90. XX w. 

i początkowe lata XXI stulecia, poza 
popularnymi wizualnymi poszukiwa-

niami komet, miłośnicy astronomii, co-
raz częściej dysponując większej śred-
nicy instrumentami wraz z aparatami 
cyfrowymi lub pierwszymi komercyj-
nymi kamerami CCD, rozpoczęli ak-
tywne poszukiwania planetoid. W tym 
czasie prym wiodły przede wszystkim 
dwa projekty przeglądowe: LINEAR 
i NEAT. Projekty dysponowały tele-
skopami o średnicy 1–1,3 m średnicy. 
W zestawieniu tym projekt LINEAR, 
wykonując stosunkowo krótkie ekspo-
zycje 15–30 s, potrafił w ciągu jednej 
nocy objąć znaczący fragment nieba, 
a w ciągu całego tygodnia „przecze-
sać” niemal cały dostępny mu niebo-
skłon do elongacji 80 stopni kątowych 
od Słońca. Na zdjęciach był w stanie 
wychwytywać planetoidy o jasności 
+18 do +19 wielkości gwiazdowej. 
W nieco gorszej efektywności, jeśli 
chodzi o pokrycie nieba, wypadał pro-
jekt NEAT, którego pierwsze działania 
zainicjowano na Hawajach w obserwa-
torium na szczycie wulkanu Haleakala. 
W 2001 r. do dyspozycji projektu NEAT 
doszedł jeszcze teleskop o średnicy 
1,2 m na Mt Palomar. Oba instrumenty, 
prowadząc swoje poszukiwania, były 
w stanie uzyskiwać zasięg gwiazdowy 
pomiędzy +19 a +21 wielkością gwiaz-
dową. W tym samym czasie Lunar and 
Planetary Laboratory realizował swoje 
projekty Spacewatch oraz Catalina Sky 
Survey. Ten drugi, poza teleskopami 
ulokowanymi w Arizonie, realizował 

swoje cele, także patrolując południo-
wą półkulę nieba teleskopem 0,5-m 
średnicy przy współpracy z obserwato-
rium Siding Spring. Wymienione tutaj 
obserwatoria działały głównie w tzw 
trybie tygodniowym, mapując niebo 
i zgłaszając potencjalnych kandydatów 
na planetoidy, w tym NEO, by następ-
nie po ok. 7 dniach wrócić w miejsce 
początkowe. Metoda bardzo skuteczna 
w przypadku zgłaszania szybko poru-
szających się  planetoid NEO, których 
potwierdzenie i dalsze śledzenie było 
priorytetem, tutaj też specjalnie stwo-
rzono dla nich serwis NEO Confirma-
tion Page ze wstępnymi prowizorycz-
nymi orbitami dla tego typu obiektów. 
Dzięki temu serwisowi planetoidy bli-
skie ziemi są w zasadzie potwierdzane 
przez inne obserwatoria natychmiast 
po detekcji i śledzone aż do momentu 
wyznaczenia dokładniejszej orbity.

Astronomowie amatorzy poza wy-
konywaniem obserwacji astrometrycz-
nych dla takich obiektów, prowadzili 
oczywiście także własne poszukiwania 
i pomimo mniejszej efektywności, jeśli 
chodzi o obszar nieba, jaki byli w sta-
nie przeglądnąć, często dorównywali 
zasięgiem obserwacyjnym powyższym 
projektom. Często miłośnik mający 
doświadczenie w wykonywaniu do-
kładnych obserwacji astrometrycznych 
w małym amatorskim obserwatorium 
był świetnie przygotowany do prowa-
dzenia własnych poszukiwań, a oko-
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liczności związane z przyznawaniem 
odkryć premiowały przede wszystkim 
skrupulatność, ponowne odszukanie 
i zaangażowanie w dokładne przebada-
nie obiektu.

Podstawową oczywiście zasadą, by 
kandydat na planetoidę został potwier-
dzony, jest wykonanie dla niego obser-
wacji przez co najmniej dwie kolejne 
pogodne noce i jednoznaczne powiąza-
nie, że obserwacje, które wykonaliśmy 
dotyczą tego samego obiektu. Gdy to 
się stanie i okaże się, że obiekt nie był 
wcześniej zgłoszony i oznaczony jako 
znany w bazie MPC, wówczas plane-
toida otrzymuje swoje nowe oznacze-
nie i zainicjowane są pierwsze obli-
czenia orbitalne. Oznaczenie składa 
się z dwóch członów: rok oraz okres 
w roku wraz z kolejnością zgłoszenia 
obserwacji w danym okresie. Poszcze-
gólnym literom alfabetu przydzielone 
zostały następujące okresy:

A — pierwsza połowa stycznia
B — druga połowa stycznia
C — pierwsza połowa lutego
D — druga połowa lutego
E — pierwsza połowa marca
F — druga połowa marca
G — pierwsza połowa kwietnia
H — druga połowa kwietnia
J — pierwsza połowa maja
K — druga połowa maja
L — pierwsza połowa czerwca
M — druga połowa czerwca
N — pierwsza połowa lipca
O — druga połowa lipca
P — pierwsza połowa sierpnia
Q — druga połowa sierpnia
R — pierwsza połowa września
S — druga połowa września
T — pierwsza połowa października
U — druga połowa października
V — pierwsza połowa listopada
W — druga połowa listopada
X — pierwsza połowa grudnia
Y — druga połowa grudnia
Przyjęcie takiego systemu oznaczeń 

rozwiązało problem notacji planeto-
id, jaki pojawił się po wzroście liczby 
detekcji dokonywanych przez coraz 
skuteczniejsze projekty. Przykładowo 
pierwsza planetoida odkryta w pierw-
szej połowie stycznia 2017 r. otrzymała 
oznaczenie 2017 AA. Druga planetoida 
z tego samego okresu otrzymała ozna-
czenie 2017 AB, kolejna 2017 AC i tak 
do oznaczenia 2017 AZ. Gdy w poda-
nym okresie wykrytych zostanie więcej 
potencjalnie nowych planetoid, wów-
czas kolejnym oznaczeniami w spisie 

będzie 2017 AA1, 2017 AB1, …, 2017 
AZ1, 2017 AA2 itd.

W świetle starych reguł odkrywania 
planetoid obserwator, który dostrzegł 
nieznany dotąd obiekt i obserwował 
go przez kolejne noce, otrzymywał dla 
swoich obserwacji nowe oznaczenie. 
Dalszy szereg obserwacji prowadzo-
nych przez kolejny miesiąc czy też 
dłużej pozwalał na stosunkowo dobre 
sprecyzowanie orbity i jeśli w tym 
czasie nie udało się powiązać takiego 
obiektu ze znaną już wcześniej plane-
toidą — posiadającą również tego typu 
oznaczenie — wówczas zostawało 
się jej odkrywcą. Projekty, o których 
wspomniałem powyżej, wykonu-
jąc swoje obserwacje, bardzo często 
w swoim 7-dniowym trybie przeglą-
du, nie wykonywały obserwacji przez 
kolejne noce wolno poruszających się 
planetoid, pochodzących zwykle z pasa 

głównego, dlatego często obserwacje, 
które zgłoszono do bazy Minor Planet 
Center, były archiwizowane i niepo-
wiązane z jakimikolwiek innymi ob-
serwacjami, które pozwalałyby uznać 
obiekt za prawdziwy i dotąd nieznany.

Dlatego bardzo często zdarzało 
się, że ktoś kto skrupulatnie wykonał 
obserwacje swojego obiektu w ciągu 
jednej opozycji, doprowadził do moż-
liwości powiązania szeregu jednonoc-
nych obserwacji wykonywanych przez 
projekty „survey” z wcześniejszych lat, 
a w rezultacie elementy orbitalne były 
bardzo szybko dokładnie wyznaczone. 
Posiadanie obserwacji inicjującej wraz 
z uzyskaniem wstępnego oznaczenia 
było jednocześnie kryterium do przy-
znawania odkrycia. W takim stanie 
rzeczy niejednokrotnie w pierwszym 
dziesięcioleciu zdarzały się przypad-
ki, kiedy amatorzy realizujący własny 

Obserwatorium Rantiga zlokalizowane jest na pograniczu Emilii-Romanii i Toskanii we Wło-
szech. Źródło: M. Żołnowski

Obserwatorium Polonia, zlokalizowane w San Pedro de Atacama w Chile. Źródło: M. Żołnowski, 
M. Gędek



16 Urania 2/2017

zorganizowany projekt przeglądu, osta-
tecznie odkrywali setki, a nawet około 
tysiąca planetoid rocznie. Stare zasady 
wyraźnie premiowały odkrywcę jako 
osobę, która odnajduje i samodzielnie 
przyczynia się do opisania nieznanego 
i nieskatalogowanego dotąd ciała.

Nie będziecie odkrywcami
Sytuacja zmieniła się jednak 

po śmierci Briana Marsdena z końcem 
2010 r., gdy wprowadzono nowe za-
sady dotyczące przyznawania odkryć 
planetoidom. Spora liczba obserwacji 
spływających każdej nocy do MPC 
ze strony projektów „survey” oraz zmia-
na priorytetu obserwacyjnego skierowa-
nego na obiekty bliskie Ziemi przyczy-
niła się do uznania przez Minor Planet 
Center charakteru obserwacji prowa-
dzonych przez duże projekty przeglądo-
we za uzasadniony, a lobby z ich strony 
przyczyniło się do zmiany w zapisie de-
finicji odkrywcy planetoidy.

Przede wszystkim, żeby planetoida 
została uznana za dokładnie przebada-
ną i ustalono jej odkrywcę, jej orbita 
musi być dokładnie wyznaczona, co 
wymaga jej obserwacji przez kilka ko-
lejnych opozycji. W przypadku plane-
toidy pasa głównego z okresem obiegu 
ok. 5 lat takie obserwacje muszą być 
przeprowadzone przez co najmniej 4 
opozycje. Wówczas gdy to się stanie, 
obiekt otrzymuje kolejny numer ka-
talogowy w bazie znanych planetoid 
i zostaje przyznawane odkrycie.

przy jasności 20 wielkości gwiazdo-
wej. Okazało się, że miesiąc wcześniej 
zidentyfikował ją projekt Catalina, ła-
piąc ją jako obiekt o jasności 22 wiel-
kości gwiazdowej. Podczas wizyty 
Michała Żołnowskiego w MPC padły 
gorzkie słowa ze strony Garetha Wil-
liamsa, obecnego wicedyrektora: Nie 
będziecie jej odkrywcami.

Przywołując nasze obserwacje wy-
konane w obserwatoriach Rantiga i Po-
lonia w ostatnich 5 latach, przesłaliśmy 
do Minor Planet Center blisko 1800 
kandydatów na nieznane planetoidy. 
Spośród nich ponad 350 otrzymało 
nowe oznaczenia. Kilkuset kandyda-
tów do tej pory nie powiązano z żadny-
mi oznaczonymi ciałami. Ich astrome-
tria spokojnie leży w bazie MPC, do-
póki nie uzupełni fragmentu orbity nie-
znanego do tej pory obiektu. Co jednak 
smutne, ogromna większość planetoid 
ze wstępnymi oznaczeniami została 
już przez nas stracona i patrząc realnie, 
spodziewamy się, że spośród tych 1800 
zgłoszonych kandydatów na naszym 
koncie odkrywczym ostatecznie upla-
suje się kilkadziesiąt, może do 100 pla-
netoid. W chwili pisania tego artykułu 
21 planetoid ma już wyznaczone orbity 
na podstawie obserwacji z wielu opo-
zycji i w świetle nowego regulaminu 
oczekujemy w ich przypadku na przy-
znanie odkryć. Kolejnych kilkadziesiąt 
ma obserwacje z jednej opozycji. Jak 
na razie tylko 2 planetoidy 392728 
Zdzisławłączny oraz 445917 Ola zosta-

Nowy zapis jednak zaczął premio-
wać obserwacje, które do tej pory nie 
były uznawane za odkrywcze. Treść 
brzmi:

Obserwacją odkrywczą, jest naj-
wcześniej zaraportowana obserwacja, 
podczas opozycji planetoidy z najwcze-
śniej zaraportowaną obserwacją z dru-
giej nocy.

Tym samym obserwator nie musi 
obecnie wykonywać obserwacji przez 
kolejne noce, by zainicjować pierwsze 
obliczenia orbitalne. Wystarczy, że tej 
samej opozycji inne obserwatorium 
zaobserwuje obiekt niezależnie. Tym 
samym nowe oznaczenie planetoidy 
przestało być kluczowe dla uznania od-
krycia.

Zapis ten spowodował, że dziś ama-
torskie odkrycie planetoidy stało się 
arcytrudnym wyczynem. Gdy weź-
miemy np. najprostszy przypadek, gdy 
planetoida zbliża się dopiero do swojej 
opozycji i ma jeszcze bardzo małą ja-
sność, jej detekcji może dokonać obec-
nie któryś z projektów survey nawet na 
2–3 miesiące przed amatorską detekcją 
dokonywaną mniejszym teleskopem. 
W tym wypadku szereg wykonanych 
obserwacji przez miłośnika nie zosta-
nie doceniony, a premiowana będzie 
jednonocna obserwacja wykonana 
wcześniej przez duży przegląd nieba.

Z taką sytuacją spotkaliśmy się 
z Michałem Żołnowskim w marcu 
2012 r., kiedy znaleźliśmy naszą pierw-
szą nieznaną planetoidę 2012 FC30 

Planetoida 2013 RL26. Planetoida pasa głównego odnaleziona w Obserwatorium Rantiga 3 września 2013 r. W momencie detekcji jej jasność 
wynosiła około +19,5 magnitudo. To jedna 21 z planetoid wymienionych w spisie, której odkrycie zostanie przyznane polskiemu zespołowi. Źródło: 
Obserwatorium Rantiga
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ły uznane za odkrycia autora i Michała 
Żołnowskiego.

Bezpieczne wieloopozycyjne plane-
toidy na koncie Rantiga Osservatorio:

2012 PK18
2012 PV19
2012 QX18
2012 RG5
2012 RY11
2012 TM166
2012 VS61
2012 XL78
2012 YX2

2013 BK16
2013 OC8
2013 PV10
2013 RL26
2013 RO35
2013 RT35
2013 RW94
2013 YH47
2015 BX490
2015 DJ119
2015 KC7
2016 WP41

Trudno wyrokować przyszłość 
miłośników w tej dziedzinie. Szan-
se na odnalezienie nowej planetoidy, 
wykorzystując teleskopy o średnicy 
30–40 cm, powoli maleją do zera. Pla-
ny uruchomienia nowych teleskopów 
projektu PanSTARRS a także dużego 
teleskopu do przeglądu nieba w ramach 
projektu LSST pomniejszają dodatko-
wo optymizm, gdyż w ich zasięgu będą 
obiekty o średnicy kilkudziesięciu me-
trów, których dostrzeżenie z odległości 
1 jednostki astronomicznej od Ziemi 
przy użyciu tego instrumentu stanie się 
możliwe.

Na następnych stronach prezentujemy zestawienie planetoid z nazwami 
związanymi z Polską. Dane opierają się na bazie danych Minor Planet 
Center. Ponieważ nie wszystkie nazwy są w naszym języku, odsyła-

my do strony http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html, gdzie 
wpisując odpowiednią nazwę, otrzymamy dane dotyczące efemerydy, orbity 
a także cytat uzasadniający nazwę planetoidy.

Mamy świadomość, że mimo naszych starań, zestawienie może nie być kom-
pletne. Będziemy wdzięczni Czytelnikom za wszelkie uzupełnienia i uwagi.

Michał Kusiak i Aleksandra Sufa

International Astronomical Search  
Collaboration (IASC)

I ty możesz zostać odkrywcą planetoidy
Od 10 lat uczniowie polskich szkół co pewien czas mają okazję uczestniczyć 
w kampaniach obserwacyjnych związanych z poszukiwaniami nowych pla-
netoid oraz wykonywaniem obserwacji dla obiektów klasyfikowanych jako 
potencjalnie niebezpieczne naszej planecie. IASC to inicjatywa realizowana 
przy współpracy z akcją Hands On Universe. W Polsce działania koordyno-
wane są przez prof. Lecha Mankiewicza z CFT PAN.

Uczestnicy w czasie kampanii obserwacyjnych otrzymują w podzielonych 
„paczkach danych” zdjęcia, które analizują, wykorzystując oprogramowanie 
służące do detekcji i wyznaczania pozycji poruszających się planetoid. Dane 
udostępniane są m.in. przez obserwatorium z Arizony prowadzone przez 
Roberta Holmesa oraz przez projekt PanSTARRS.

Kampanie przybierają różny charakter i niejednokrotnie skierowane są 
do poszczególnych krajów na świecie i szkół, które są zainteresowane 
prowadzeniem praktycznych zajęć z astronomii na lekcjach bądź w kołach 
zainteresowań. W ubiegłych latach uczniowie zidentyfikowali kilkanaście 
planetoid, dla których przyznano nowe oznaczenia. Pośród nich są także nu-
merowane planetoidy, które noszą polskie nazwy. Wśród nich są przykładowo 
199950 Sierpc, 279377 Lechmankiewicz czy też 315166 Pawelmaksym.

Podczas kampanii obserwacyjnej z 20 stycznia 2017 r. uczniowie z pol-
skich gimnazjów i szkół zgłosili łącznie 32 kandydatów na nieznane plane-
toidy. Czas pokaże, ile z nich otrzyma nowe oznaczenia, a kolejne kilka lat 
zadecyduje, które z nich okażą się odkryciami naszej młodzieży.

Zainteresowanych gorąco zachęcamy do zaznajomienia się ze stronami 
IASC oraz projektem Hands on Universe:

http://iasc.hsutx.edu/Campaigns.html       http://www.pl.euhou.net/

Łowca komet i planetoid, finalista 
Plebiscytu Popularyzator Nauki 
2015. Odkrywca 160 komet mu-
skających Słońce, współodkrywca 
komety C/2015 F2 (POLONIA) i co 
najmniej kilkudziesięciu planetoid. 
W 2014 r. na wniosek odkrywców, 
Międzynarodowa Unia Astrono-
miczna nazwała jedną z planetoid 
376574 Michalkusiak

Planetoidy  
o polskich korzeniach
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Lp. Nazwa Numer Oznaczenie Odkrywca Data odkrycia Okres 
obiegu

Jasność 
absolutna i/
lub średnica

1 Annagerman 2519 1975 VD2 T.M. Smirnova 02.11.1975 5,57 11,3m

2  Banach 16856 1997 YE8 P.G. Comba 28.12.1997 3,80 14,9m

3 Banachiewicza 1286 1933 QH S.J. Arend 25.08.1933 5,26 10,9m

4 Bialystock 19981 1989 YB6 E.W. Elst 29.12.1989 5,70 13,2m

5 Bronisława 1315 1933 SF1 S.J. Arend 16.09.1933 5,74 9,8m

63,5 km

6 Chopin 3784 1986 UL1 E.W. Elst 31.10.1986 5,53 11m

28,5 km

7 Coppernicus 1322 1934 LA K. Reinmuth 15.06.1934 3,77 12,7m

8 Curie 7000 1939 VD F. Rigaux 06.11.1939 3,87 12,8m

9 Danzig 1419 1929 RF K. Reinmuth 05.09.1929 3,47 11,3m

10 Dembowska 349 1892 V A. Charlois 09.12.1892 5,00 5,9m

140 km

11 Domeyko 2784 1975 GA C. Torres 15.04.1975 3,36 13,4m

12 Gedania 764 1913 SU F. Kaiser 26.09.1913 5,69 9,5m

58 km

13 Hevelius 5703 1931 VS K. Reinmuth 15.11.1931 4,15 13m

14 Ignatianum 296968 2010 ES74 K. Cernis, J. Zdanavicius 12.03.2010 4,30 16,6m

15 Ijontichy 343000 2009 BH73 E. Schwab, U. Zimmer 29.01.2009 5,11 15,8m

16 Iwanowska 198820 2005 ET249 K. Cernis,
J. Zdanavicius

13.03.2005 5,41 15,0m

17 Jaroslawa 1110 1928 PD G.N. Neujmin 10.09.1928 3,3 11,8m

18 Jasnorzewska 4114 1982 QB1 Z. Vavrova 19.08.1982 4,05 13,8m

19 Jerzyneyman 29447 1997 PY2 P.G. Comba 12.08.1997 3,77 15,1m

20 Koopman 12625 9578 P-L C. J . van Houten,
I. van Houten-Groeneveld,
T. Gehrels

17.10.1960 5,52 12,6m

21 Korczak 2163 1971 SP1 Crimean Astrophysical 
Observatory

16.09.1971 5,57 11,7m

22 Kościuszko 90698 1984 EA E. Bowell 1.03.1984 3,7 5 km

23 Kraków 46977 1998 SE144 E.W. Elst 18.09.1998 4,66 12,7m

24 Kryszczyńska 21776  1992 YN LONEOS 05.09.1992 4,24 14,9m

25 Krzesiński 114025 2002 UC63 SDSS 30.10.2002 4,14 15,7m

26 Kuratowski 26205 1997 LA5 P.G. Comba 11.06.1997 4,11 15,3m

27 Kwiatkowski 7789 1994 XE6 E. Bowel 02.12.1994 3,48 13,7m

28 Lazowski 34838 2001 SK262 W.K.Y. Yeung 21.09.2001 5,63 13,7m

29 Lechmankiewicz 279377 2010 CH1 J. Wiśniewski, A. Reklin 
M. Krzemień  
(Charleston IASC)

07.02.2010 5,26 15,4m

30 Lem 3836 1979 SR9 N.S. Chernykh 22.09.1979 3,35 13,7m

31 Lorcia 1287 1933 QL S.J. Arend 25.08.1933 5,22 11,1m

22,3 km

32 Lukasiewicz 27114 1998 WG2 P.G. Comba 19.11.1998 5,80 14,4m

33 Maniewski 10524 1990 SZ7 E.W. Elst 22.09.1990 3,36 13,8m

34 Mariacunitia 12624 9565 P-L C. J . van Houten,
I. van Houten-Groeneveld,
T. Gehrels

17.10.1960 3,50 14,6m

35 Mazurkiewicz 27975 1997 UJ1 P.G. Comba 23.10.1997 4,52 15,3m

36 Michalkusiak 376574 2013 PA16 R.Ferrando
R. Reszelewski

19.01.2007 3,84 16,4m

37 Michałowski 7747 1987 SO E. Bowell 19.09.1987 3,48 13,4m

38 Mickiewicz 5889 1979 FA3 N.S. Chernykh 31.03.1979 5,32 11,7m

22,5 km

39 Ola 445917 2012 XF71 M. Kusiak, M. Żołnowski 05.12.2012 4,2 2 km

40 Oszkiewicz 16406 1985 PH E. Bowell 10.08.1985 4,57 13,5m
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41 Paczynski 11755 2691 P-L C. J . van Houten,
I. van Houten-Groeneveld,
T. Gehrels

24.09.1960 3,68 14,7m

42 Panasiewicz 29762 1999 CK17 LINEAR 10.02.1999 3,45 14,1m

43 Pawelmaksym 315166 2007 GA4 Klub BD Team w LO im. 
Czackiego w Warszawie 
(Charleston IASC)

10.04.2007 5,51 15,7m

44 Penderecki 21059 1991 GR10 F. Borngen 09.04.1991 5,12 13,9m

45 Piotrflin 296987 2010 ET119 Andrushivka 11.03.2011 5,75 15,1m

46 Polonia 1112 1928 PE P.F. Shajn 15.08.1928 5,25 10,0m

36 km

47 Polonskaya 2006 1973 SB3 N.S. Chernykh 22.09.1973 3,54 13,0m

48 Posnania 1572 1949 SC J.Dobrzycki 
A. Kwiek

22.09.1949 5,49 10,0m

34 km

49 Pulaski 22880 1999 RL224 LONEOS 07.09.1999 3,73 14,9m

50 Robertbodzon 337002 2012 OB Spacewatch 25.10.2005 3,83 16,9m

51 Rudawska 25052 1998 QG54 LONEOS 27.08.1998 4,05 14,9m

52 Serkowski 2225 6546 P-L C. J . van Houten,
I. van Houten-Groeneveld,
T. Gehrels

24.09.1960 4,82 12,1m

53 Sierpc 199950 2007 HK16 Uczniowie z Sierpca  
(Charleston IASC)

16.04.2007 3,74 16,2m

54 Silesia 257 — J. Palisa 05.04.1886 5,5 9,5m

72,66 km

55 Sitarski 2042 4633 P-L C. J . van Houten,
I. van Houten-Groeneveld,
T. Gehrels

24.09.1960 4,77 12,8m

56 Smoluchowski 4530 1984 EP E. Bowell 01.03.1984 5,52 12m

57 Sniadeckia 1262 1933 FE S.J. Arend 23.03.1933 5,21 10,3m

51,5 km

58 Sofievka 2259 1971 OG B.A. Burnasheva 19.07.1971 3,48 12,6m

21 km

59 Szpilman 9973 1993 NB2 E.W. Elst 12.07.1993 4,03 14,2m

60 Szukalski 12259 1989 SZ1 E.W. Elst 26.09.1989 3,25 14,6m

61 Świdwin 420779 2013 GR75 R.Reszekewski (ESA OGS) 11.04.2013 4,20 16,8m

1,5 km

62 Tarski 13672 1997 KH P.G. Comba 30.05.1997 4,25 14,4m

63 Těšínsko 38674 2000 PT8 L. Sarounova 09.08.2000 3,39 15,8m

64 Toruń 12999 1981 QJ2 E. Bowell 30.08.1981 3,43 13,9m

65 Tsiolkovskaja 1590 1933 NA G.N. Neujmin 01.07.1933 3,33 11,7m

13 km

66 Varsavia 1263 1933 FF S.J. Arend 23.03.1933 4,35 10,5m

49 km

67 Vistula 16689 1994 PZ26 E.W. Elst 12.08.1994 5,61 12,7m

68 Wanda 1057 1925 QB G. Shajn 16.08.1925 4,92 11,0m

40,5 km

69 Wawel 1352 1935 CE S.J. Arend 03.02.1935 4,63 11,1m

21 km

70 Wiśniewski 2256 4519 P-L C. J . van Houten,
I. van Houten-Groeneveld,
T. Gehrels

24.09.1960 5,43 11,8m

71 Woszczyk 14382 1990 ES6 H. Debehogne 02.03.1990 4,94 12,7m

72 Wratislavia 690 1909HZ J.H. Metcalf 16.10.1909 5,57 8,0m

135 km

73 Yarkovsky 35334 1997 FO1 P. Sicoli 
F. Manca

31.03.1997 5,27 14,3m

74 Zamenhof 1462 1938 CA Y. Vaisala 06.02.1938 5,59 10,8m

26 km

75 Zdzisławłączny 392728 2012 QJ52 M. Żołnowski, M. Kusiak 21.08.2012 4,83 16,7m

76 Żołnowski 384815 2012 RC3 Catalina Sky Survey 24.11.2008 4,32 16,9m

■
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przeczytane w nature i Science

Najbardziej szokujący obraz, jaki pojawił się na zdjęciach 
Plutona przesłanych przez sondę New Horizons, to stylizowane 
serce zajmujące znaczną część powierzchni tej karłowatej 
planety. Oczywiście pierwszą refleksją było, że to przypadkowe 
i pewnie w sumie mało interesujące złudzenie optyczne — 
coś podobnego do rysunku twarzy czy piramid znalezionych 
na powierzchni Marsa. Trochę przed takim lekceważącym 
podejściem powstrzymuje rozmiar obiektu wynoszący około 
tysiąca kilometrów i fakt, że chodzi o jednolitą, całkowicie 
płaską powierzchnię o wysokim albedo. Jak piszą A.J. Dombard 
i S. O’Hara (Nature, t. 534, s. 40), różnice wysokości wynoszą kilka 

Serce Plutona
Na zdjęciach Plutona dostarczonych przez amerykańską sondę kosmiczną widać obszar o kształcie mocno 
przypominającym serce.  Czy to realny twór geologiczny na powierzchni odległej planety karłowatej, czy może tylko 
złudzenie? Co spowodowało jego powstanie?

dziesiątków metrów na odległościach dziesiątków kilometrów. 
Wysokie albedo wskazuje na pokrycie powierzchni świeżym 
azotowym lodem. W sumie twór, którego powstanie i aktualne 
własności (świeży, a więc niedawno powstały lód) powinny być 
ciekawym problemem geologicznym. I rzeczywiście — w samym 
tylko Nature znajdziemy około dziesięciu tekstów poświęconych 
temu tworowi. W szczególności, w czerwcu 2016 r. opublikowano 
trzy prace (Nature t. 534, 2016, A.J. Dombard & S. O’Hara, s. 40; 
A.J. Trowbridge i in, s. 79 ; W.B. McKinnon i in., s. 82) na temat 
zachodniej, tej wyraźniejszej, części „serca”, nieformalnie zwanej 
Sputnik Planitia (lub Planum, bo i taką nazwę się spotyka). 

Zdjęcie Plutona wykonane 13 lipca 2015 r. przez sondę New Horizons z odległości 768 tysięcy kilometrów od powierzchni planety karłowatej. 
Wyraźnie widać jasny obszar w kształcie serca rozciągający się na około 1600 km. Źródło: NASA/APL/SwRI
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Sputnik Planitia
Sputnik Planitia jest wyraźnie podzielony 

na nieregularne „wieloboki” o rozmiarach 
10–40 kilometrów. Jak już wspomniano, 
centra tych wieloboków są tylko kilka 
dziesiątków metrów wyżej od brzegów, 
co oznacza, że jest to jeden z najbardziej 
płaskich obszarów Układu Słonecznego. 
W pracach Trowbridge’a i McKinnona twierdzi 
się, że przyczyną powstawania wieloboków 
jest konwekcja. Dokonane przez autorów 
tych prac oszacowania liczby Reynoldsa dla 
azotowego lodu w warunkach panujących na 
Plutonie wskazują na możliwość powstania 
komórek konwekcyjnych o wielobocznych 
granicach.  Ruch konwekcyjny wydaje się dość 
wolny, bo jego prędkość wynosi około 1 cm 
na ziemski rok. Jednak w skali kosmicznej to 
całkiem szybko, bo oznacza pełny ruch od dna 
do powierzchni i z powrotem w czasie rzędu 
miliona lat. Przyczyną ruchu jest ogrzewanie 
od dołu ciepłem wewnętrznym planety 
(rozpad pierwiastków promieniotwórczych). 
Ogrzane masy poruszają się ku powierzchni, 
by tam po ochłodzeniu zacząć ruch powrotny. 
Kontrowersyjny jednak jest stan azotowego 
lodu na różnych głębokościach. W pracy 
Trowbridge’a twierdzi się, że różnice lepkości 
lodu w funkcji głębokości są zaniedbywane 
i całość słupa lodu podlega konwekcji. 
W konsekwencji głębokość konwekcyjnej 
warstwy jest rzędu rozmiarów liniowych na powierzchni. Wynika 
stąd grubość lodu zbliżona do maksimum rozmiaru wieloboków, 
czyli około 40 km. W pracy McKinnona zauważa się, że zimna 
powierzchnia powoduje ograniczenie konwekcji i znacznie 
mniejszą grubość warstwy konwekcyjnej, rzędu 3–6 km. Wydaje 
się, że ta ostatnia wartość jest bardziej prawdopodobna. 
Wskazują na to prace opublikowane w Nature z 1 grudnia 2016 r., 
gdzie znajdziemy aż pięć tekstów dotyczących Sputnik Planitia. 
Wymiary tej depresji — bo to obszar położony około 3500 m 
poniżej otoczenia — wynoszą 1300 na 900 km (F. Nimmo i 13 
innych autorów, w tym autor zbiorowy New Horizons Geology, 
Geophysics & Imaging Theme Team, Nature t. 540, 2016, s. 94).

Rola aktywności atmosferycznej
Obszar jest bardzo jasny, co dowodzi, że jego powierzchnia 

jest bardzo młoda — to po prostu świeżo skondensowany gaz. Jak 
wiadomo, Pluton wykazuje intensywną aktywność atmosferyczną 
— spora eliptyczność orbity powoduje, że stała słoneczna 
na Plutonie jest zmienna w trakcie roku. Do tego nachylenie 
osi obrotu do płaszczyzny orbity wynosi 120°, co powoduje 
skomplikowaną wędrówkę najzimniejszego i najcieplejszego 
miejsca (zimy i lata?) po powierzchni planety (A.C. Barr, Nature 
t. 450, 2016, s. 42). Część lotnych substancji sublimuje 
w cieplejszych, aby następnie resublimować w chłodniejszych 
miejscach planety. Uśredniając ilość energii dostarczanej przez 
Słońce w okresie roku (plutonowego), możemy się zdziwić. 
Okazuje się bowiem, że minimum dostarczanej energii przypada 
na okolice 30 stopnia szerokości plutograficznej (D.P. Hamilton 
i in., Nature t. 540, 2016, s. 97). Wprawdzie nachylenie osi 
Plutona się zmienia w cyklu trwającym 2,8 mln lat (ziemskich) 
w zakresie 104–127 stopni, ale konkluzję zmienia to niewiele 
— na Plutonie najcieplej jest na biegunach, a najzimniejsze 
miejsca wędrują między 0 a 30 stopni szerokości plutograficznej 

(może hadesograficznej?) wraz ze zmianami nachylenia osi. 
Substancjami biorącymi udział w tych procesach są N2, CO i CH4 
(W.M. Grundy i in., Science, t. 351, 2016, s. 1283).

Najciekawszą rolę wydaje się pełnić metan. Jako najlotniejszy 
kondensuje tylko w najzimniejszych miejscach i wysoko 
w górach, których, jak wiadomo, na Plutonie nie brakuje. 
Warto dodać, że „twardą skałą” budującą plutonowe góry jest 
lód wodny. Z kolei azot wydaje się sublimować najniżej, czyli 
w depresjach. Oczywiście od razu przychodzi na myśl Sputnik 
Planitia, tym bardziej, że leży blisko równika, mając centrum 
punkcie 176 E i 24 N (J.T. Kane i in., Nature, t. 540, 2016, s. 90) 
czyli właśnie w pobliżu najchłodniejszego miejsca! To dlatego 
wnętrze tej płaskiej depresji pokryte jest świeżym azotowym 
śniegiem, powodując wspomnianą wysoką jasność. Jeżeli dodać, 
że Sputnik Planitia leży niemal dokładne po drugiej stronie 
Plutona niż punkt najbliższy Charonowi, to widać, że ta depresja 
musi grać bardzo poważną rolę w zjawiskach „atmosferycznych” 
zachodzących na Plutonie. Tym samym nie jest to przypadkowe 
złudzenie optyczne, a jeden z kluczowych elementów własności 
tej planety karłowatej.

Jak się powszechnie sądzi (D.P. Hamilton i in., Nature, t. 540, 
2016, s. 97) basen powstał w wyniku sporego impaktu niedługo 
po powstaniu układu Pluton-Charon. Siły pływowe ustawiły 
młody, jeszcze nie ustabilizowany, układ wzdłuż osi minimalnego 
momentu bezwładności. Jest oczywiste, że ta oś jest osią  Pluton-
Charon, bo wpływ grawitacji Charona powoduje wybrzuszenie 
Plutona w kierunku księżyca. Cyrkulacja atmosferyczna 
zapełniła basen lodami. Mechanizm wypełniania lodem był 
tym skuteczniejszy, im chłodniejszym miejscem był basen. Nic 
więc dziwnego, że Sputnik Planitia znajduje się na szerokości 
plutograficznej odpowiadającej minimum operacji słonecznej.

Warto dodać (Hamilton i in.), że proces jest w pewien sposób 
samonapędzający się. Świeży lód ma wysokie albedo, więc 
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Mapy Plutona pokazujące obszary bogate w zamarznięte: metan (CH4), azot (N2), tlenek wę-
gla (CO) i wodę (H20). Źródło: NASA
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temperatura w miejscu osadzania się 
lodu maleje. Duży przyrost masy lodu 
powiększa nacisk na wewnętrzne warstwy 
Plutona. Stosunkowo spory ciężar 
właściwy stałego azotu (zbliżony do ciekłej 
wody) może spowodować „wciśnięcie” 
obszaru osadzania się azotu w głąb 
planety, stając się przyczyną widocznej 
depresji. 

Gdzie nastąpił impakt?
Oczywiście natychmiast pojawia 

się pytanie: gdzie nastąpiło zderzenie 
będące przyczyną powstania Sputnik 
Planitia? Próbę odpowiedzi na to 
pytanie znajdziemy w pracy J.T. Keane’a 
(J.T. Keane i in., Nature, t. 540, 2016, 
s. 90). Zakładając czteropowłokową 
budowę Plutona (silikatowe jądro, 
wodny ocean, uwodnioną skorupę 
i elastyczną powierzchnię), w wyniku 
analizy wynikającego z tych założeń 
momentu bezwładności i mechanizmów 
cyrkulacji gazów na Plutonie, Keane 
dochodzi do wniosku, że jedyną 
dopuszczalną lokalizacją jest obszar na 
północny zachód od obecnego położenia. 
Prawdopodobnie w okresie milionów cykli 
(plutonowych lat) sublimacji i resublimacji 
zmiany momentu bezwładności 
generowały siły powoli obracające Plutona 
do obecnego położenia, czyli rzeczywistą 
wędrówkę bieguna. Oczywiście w czasie 
takiej wędrówki, przy zachowaniu osi 
Pluton-Charon w przestrzeni, nastąpiły 
naprężenia w skorupie skutkujące 
licznymi uskokami. Te ostatnie są dość 
skutecznie maskowane świeżym lodem.

W sumie Keane przedstawia cztery 
uwagi. Po pierwsze, Sputnik Planitia 
nie mógł powstać w dowolnym miejscu, a ruch tego tworu 
względem bieguna może być dość realnie odtworzony. Po drugie, 
powstały twór prawdopodobnie stanowi pozytywną (mimo że 
jest depresją!) anomalię grawitacyjną — skompensowanie 
jej wymagałoby absurdalnie głębokiej na około 100 km 
warstwy lodu. Sam lód nie może więc być przyczyną izostazji. 
Muszą być jakieś inne mechanizmy powodujące wzrost siły 
grawitacyjnej. Sugeruje się tu kilka czynników, jak np. wpływ wału 
wytworzonego wokół basenu w wyniku impaktu (choć nie widać 
wtórnych kraterów) czy wpływ oceanu. Grubość lodów w Sputnik 
Planitia według większości ocen wynosi nie więcej niż 10 km, 
a więc jeżeli konwekcja to raczej ta według Mc Kinnona. I to jest 
trzecia uwaga. Czwartą jest to, że istnieją dwie możliwe drogi, 
jaką przebyła ta depresja. Krótsza niemal dokładnie z północy 
i nieco dłuższa zaczynająca się na północy zachód od obecnego 
położenia.

Rola oceanu
Warto zwrócić uwagę, że w rozważaniach o Sputnik Planitia 

pojawiły się uwagi o oceanie. W kontekście wędrówki Sputnik 
Planitia jego istnienie ma jeszcze jedną zaletę. Jak już 
wspomniano, taka wędrówka powinna być przyczyną powstania 
naprężeń w skorupie Plutona. Znakomicie zmniejsza takie 
naprężenia ekspansja objętościowa planety — ciekły wodny ocean 

w wyniku utraty ciepła zamarza, a jak wiadomo, lód ma nieco 
większą objętość od tworzącej go wody, co może powodować 
niewielki, ale wyraźny wzrost promienia planety, zmniejszający 
powstałe naprężenia i uspokajając uskoki tektoniczne. Jak się 
wydaje, koncepcja istnienia na Plutonie ciekłego oceanu wydaje 
się dosyć popularna. W szczególności informacje na ten temat 
znajdziemy w pracy F. Nimmo, gdzie się twierdzi, że orientacja 
Sputnik Planitia, jest dowodem na istnienia takiego oceanu1. 

W cytowanej pracy, jak już wyżej wspomniano, twierdzi 
się, że Sputnik Planitia mimo że jest depresją, stanowi 
pozytywną, wynoszącą około 25 mGal2 anomalię grawitacyjną.  
1 Autor nie potrafił, mimo wielokrotnego przeczytania cytowanych 
tekstów, wyrobić sobie spójnego obrazu problemu Sputnik Planitia — 
omawiane prace wydają się jeszcze takiego nie tworzyć i np. w pracy 
Nimmo znajdziemy informację, że centrum depresji ma współrzędne 
18° N, 175° E, czyli około 400 km od punktu 180° na równiku, który 
to punkt odpowiada przebiciu osi Pluton-Charon przez antycharonową 
półkulę Plutona. W cytowanej wyżej pracy Keane’a znajdziemy, że jest to 
około 24 N i nieco dalej na zachód, czyli około 130 km dalej. 
2 Gal jest jednostką przyspieszenia używaną w naukach o Ziemi. 
Konkretnie Gal = cm/s2.

Geologiczna struktura pod powierzchnią Sputnik Planitia. Naukowcy 
przypuszczają, że obszar ten powstał na skutek uderzenia, a później 
wypełnił się lotnymi lodami. Być może pod cienką skorupą znajduje się 
ocean ciekłej wody. Rys. James Keane
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Gdyby chcieć uzyskać taki wzrost siły grawitacyjnej przez 
warstwę lodu azotowego, to musiałoby tego azotu być około 
40 km (por. wartość podaną w pracy Keane’a), a gdyby 
przyjąć rozsądną grubość 6 km, mielibyśmy ujemną anomalię 
o wartości 115 mGal. Nimmo proponuje więc, że w wyniku 
impaktu zostało usunięte wiele kilometrów lodów, w wyniku 
czego nastąpił w tym miejscu wzrost poziomu oceanu — 
usunięcie grubej zewnętrznej warstwy lodów wywołało spadek 
ciśnienia i „wybicie oceanu” o 78 (!) km, stwarzając przy 
wspomnianej 3,5 km depresji pożądaną anomalię 25 mGal. 
Jak widać, pochodzenie Sputnik Planitia jest ciekawym 
i chyba jeszcze niezbyt dobrze zrozumianym problemem. 
Współczesne własności tej depresji (konwekcja) też wydają 
się interesujące. Jakkolwiek by nie było, omawiana depresja 
wydaje się być najciekawszym fragmentem powierzchni 
Plutona i pewnie jeszcze niejedna praca na jej temat zostanie 
opublikowana.

Jerzy Kuczyński

Obszar Sputnik Planitia został prawdopodobnie uformowany 
na skutek upadku komety, ale jego orientacja względem bieguna 
była początkowo inna (na północy zachód od obecnego położenia). 
Rys. James Keane

www.urania.edu.pl W skrócie

Planetoidy mogą rozpadać 
się na dwie części i… rozwijać 
warkocze

Niektóre planetoidy zachowują się 
i wyglądają dosyć niezwykle! Za główną 
różnicę pomiędzy nimi i kometami uwa-
ża się często obserwowane w przypadku 
tych drugich rozległe warkocze świecą-
cych cząsteczek. Pochodzą one z topiące-
go się przy zbliżeniu do Słońca lodowego 
jądra komety. W przypadku planetoid — 
zbudowanych głównie ze skał — zazwyczaj 
czegoś takiego się nie obserwuje, ale zda-
rzają się wyjątki.

Astronomów zainteresowała niedaw-
no para planetoid oznaczonych jako 
P/2016 J1. Fernando Moreno, naukowiec 
z hiszpańskiego Institute of Astrophysics 
and Andalusia (IAA-CSIC), twierdzi, że 
jedna duża asteroida musiała podzielić 
się na dwie części przed mniej więcej 
sześcioma laty, co w efekcie zaowoco-
wało najmłodszą parą znanych asteroid 
w Układzie Słonecznym. Co więcej, oba te 
fragmenty pojedynczego ciała charakte-
ryzują się czymś jeszcze ciekawszym: są 
one aktywne. Innymi słowy — mają pewne 
struktury typowe dla komet, w tym warko-
cze. Tego typu para aktywnych asteroid 
została zaobserwowana po raz pierwszy 
w historii.

Dokładniejsze badania pokazują, 
że oba ciała były aktywne w momencie 
maksymalnego zbliżenia się ich orbity 
do Słońca, po czym pozostały aktywne 
jeszcze przez sześć do dziewięciu mie-
sięcy. Moreno podejrzewa, że unoszący 
się za nimi, podobny do warkocza kome-
ty pył może być wynikiem sublimowania 

lodu, który pochodzi z wnętrza planeto-
idy i po jej rozpadzie został wystawiony 
na działanie światła słonecznego.

Same w sobie pary będące efektem 
fragmentacji stanowią dość często spo-
tykane zjawisko w obszarze głównego 
pasa planetoid. Powstają one, gdy jedna 
planetoida z jakiegoś powodu rozpada 
się na dwie duże części — na przykład 
na skutek zderzenia z innym drobnym 
ciałem lub pojawienia się nadwyżki jej 
własnej prędkości obrotowej, prowadzą-
cej z czasem do rozpadu szybko rotują-
cego obiektu. Choć powstałe wówczas 
pary nie są w rzeczywistości związane 
grawitacyjnie, ich orbity wokółsłoneczne 
mają bardzo zbliżone do siebie parame-
try. Są to w przybliżeniu kołowe orbity 
położone pomiędzy Marsem i Jowiszem, 
przez co krążące tam pary asteroid nie 
otrzymują zwykle znacznych ilości energii 
słonecznej, która w przypadku bardziej 
zbliżających się do Słońca komet może 
prowadzić do rozwijania się pięknych, 
efektownych warkoczy pyłowych. Jednak 
znamy już dziś około dwudziestu udoku-
mentowanych przypadków par asteroid 
z widoczną poświatą i czymś na kształt 
warkocza pyłowego. Są one czasem na-
zywane kometami pasa planetoid.

Elżbieta Kuligowska

Fotografia wykonana przez Kosmiczny Tele-
skop Hubble’a ukazuje asteroidę P/2013 P5 
— przykład planetoidy aktywnej ze świecącym 
warkoczem pyłowym. Źródło: NASA/ESA
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Z mapą 
przez 
Galaktykę

Jakub Morawski

EU-HOU Radio jest znakomitym ogólnodostępnym narzędziem radioastronomicznym. Z jego pomo-
cą miłośnicy astronomii mogą dokonać ciekawych obserwacji, a z odrobiną kreatywności uzyskać 
ciekawe rezultaty — na przykład wyznaczyć krzywą rotacji Drogi Mlecznej czy wyrysować mapę 
Galaktyki.

Ambitny projekt licealisty

EU-HOU Radio:
Platforma internetowa, pozwa-
lająca zarejestrowanym użyt-
kownikom na darmowy zdalny 
dostęp do kilku 2- i 3-metrowych 
radioteleskopów w Europie.

Zagadnienie obserwacji radiowych na-
szej Galaktyki na linii wodoru neutral-
nego interesowało mnie już od dawna. 
Po raz pierwszy zetknąłem się z nim 
na wykładzie mgr Bogny Pazderskiej 
podczas warsztatów astronomicznych 
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci 
w Centrum Astronomii UMK w Piw-
nicach, w grudniu 2013 r. Dowiedzie-
liśmy się tam, jak na podstawie takich 
obserwacji można wyznaczyć krzywą 
rotacji galaktyki. Później, gdy przy róż-
nych okazjach musiałem wygłosić re-
ferat związany z astronomią, sięgałem 
właśnie po tę tematykę. Najbardziej 
urzekało mnie w niej to, że cała metoda 
analizy danych opiera się na prostym 
matematycznym tricku, dzięki któremu 
dobrze pozwala ona badać dwuwymia-
rową strukturę dysku galaktyki jedno-
wymiarową obserwacją. Dodatkowym 
smaczkiem jest związek z ciemną 
materią, którą odkryto dzięki bardziej 
zaawansowanym badaniom krzywej 
rotacji. Wygłaszając wspomniane re-
feraty, coraz bardziej rozumiałem 
używane w analizie takiej obserwacji 
metody oraz jej ograniczenia i możli-

wości. Ograniczeniem jest fakt, że bez 
bardziej zaawansowanej teorii wyzna-
czenie krzywej rotacji dla odległości 
od centrum (Galaktyki) większych niż 
odległość Słońca nie jest możliwe, 
więc o samodzielnym zaobserwowaniu 
efektu przypisywanego ciemnej materii 
nie mogło być mowy. Z drugiej strony 
uświadomiłem sobie, że wyznaczanie 
krzywej rotacji nie jest pełnym wy-
korzystaniem potencjału drzemiącego 
w tej obserwacji i niewiele większym 
wysiłkiem można uzyskać znacznie 
ciekawszy rezultat — stworzyć mapę 
obłoków wodoru w naszej Galaktyce. 
Kiedy więc dowiedziałem się o istnie-
niu platformy internetowej EU-HOU 
Radio, czym prędzej zabrałem się 
za własne obserwacje.

Jak zobaczyć obłok wodoru?
Obserwacja na linii 1420 MHz prze-

biega jak każda inna obserwacja — po-
przez wspomnianą platformę EU-HOU 
Radio rezerwowałem czas na 3-metro-
wym radioteleskopie w Krakowie (nie-
stety pozostałe radioteleskopy sieci nie 
działały poprawnie), który kierowałem 
w określonym kierunku i ustawiałem 
maksymalny czas obserwacji, czyli 
5 minut (aby zminimalizować szum). 
W tym przypadku jednak otrzymane 
dane to lista względnych intensywno-
ści dla poszczególnych częstotliwości 
wąskiego pasma w okolicy linii wo-
doru. Fakt, że rejestrujemy promienio-
wanie lekko przesunięte ku czerwieni 
bądź fioletowi wynika z efektu Dop-
plera — poszczególne obłoki wodoru 
na linii widzenia mają różne prędkości 
radialne względem nas. Oznacza to, 
że przyjmowane promieniowanie mo-
żemy rozłożyć na sumę przyczynków 
od poszczególnych obłoków wodoru 
na linii widzenia, które mogą być w zu-
pełnie różnych odległościach od nas 
(ale wszystkie rejestrujemy). Okazuje 
się, że prędkości atomów wodoru we-
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wnątrz obłoku są na tyle duże, że mają 
wpływ na odbieraną częstotliwość, 
czyli dany foton odpowiadający czę-
stotliwości 1420 MHz wyemitowany 
z określonego atomu w chmurze będzie 
odebrany na częstotliwości nieco wyż-
szej bądź niższej w zależności od kie-
runku i szybkości jego losowego ruchu 
wewnątrz tego obłoku w chwili emisji. 
Cały obłok jest więc rejestrowany jako 
pewna dystrybucja intensywności pro-
mieniowania (odzwierciedlającej licz-
bę zarejestrowanych fotonów) w zależ-
ności od prędkości radialnej (związanej 
liniowo z częstotliwością). Dystrybucja 
ta musi wyrażać rozkład wartości rzutu 
prędkości na kierunek linii widzenia 
prędkości atomów w losowym ruchu. 
Okazuje się, że rozkład ten jest znany 
w fizyce jako rozkład Maxwella i ma-
tematycznie jest równoważny rozkła-
dowi Gaussa. 

Problemem jest jednak, jak rozłożyć 
dane obserwacyjne na sumę rozkła-
dów Gaussa (tym samym wydzielając 
poszczególne obłoki). Wprawdzie pro-
gram do analizowania moich danych 
pisałem w języku Python, który oferuje 
bardzo wygodną funkcję curve_fit, po-
zwalającą dopasowywać funkcję nawet 
po wielu parametrach jednocześnie, ale 
skąd wiadomo, ile będzie obłoków? 
Pierwszym naiwnym rozwiązaniem, 
którego spróbowałem, było dopaso-
wanie pojedynczego rozkładu, odjęcie 
go od reszty danych i powtarzanie tego 
tak długo, aż dopasowywane rozkłady 
będą zbyt małe, by odpowiadać fak-
tycznym obłokom (oczywiście jeśli 
w razie odjęcia otrzymamy wartość 
ujemną, musimy nadpisać ją zerem, 
inaczej mocno zaburzylibyśmy póź-
niejsze dopasowania). Jak łatwo się do-
myślić, metoda ta nie była skuteczna, 
bo pierwsze dopasowania znajdowały 
niejako uśrednienie danych do poje-
dynczego rozkładu zamiast wydzielać 
pojedynczy rozkład odpowiadający ob-
łokowi. Spróbowałem więc w każdej 
iteracji dopasowywać sumę kilku roz-
kładów Gaussa jednocześnie. Problem 
w tym, że każdy rozkład Gaussa zależy 
od trzech parametrów (amplituda, śred-
nia wartość, odchylenie standardowe), 
więc dopasowywanie sumy k rozkła-
dów oznacza dopasowywanie po 3k 
parametrach jednocześnie. Tymczasem 
funkcja curve_fit ma górne ogranicze-

Pierwsza radiowa mapa Galaktyki

Wykonana w 1958 r. przez Jana Oorta, Garta Westerhouta i Franka Kerra 
mapa dystrybucji neutralnego wodoru w płaszczyźnie Galaktyki powstała przy 
współpracy Uniwersytetu Sydney i Uniwersytetu w Lejdzie zawojowała świat. 
Było to pierwsze przedstawienie Drogi Mlecznej na bazie obserwacji radio-
astronomicznych, a do ich przeprowadzenia strona holenderska wykorzystała 
radary przejęte od wojsk niemieckich. Obserwacje na linii 21 cm umożliwiły 
m.in. wyznaczenie krzywej rotacji naszej Galaktyki.

Linia wodoru neutralnego/wodór 
neutralny:
Obserwowana linia emisyjna promieniowania elektromagnetycznego o długości 
fali około 21 cm. Powstaje ona w obłokach wodoru neutralnego. Jej istnienie 
przewidział  holenderski astronom Hendrik van de Hulst w 1944 r., a zaobser-
wował po raz pierwszy Edward Purcell z Uniwersytetu Harvarda w roku 1951.

Linia powstaje w wyniku przejścia między poziomami energetycznymi ato-
mu wodoru. Przyczyną jest różnica energetyczna w zależności od ustawienia 
zwrotu spinów jądra (protonu) i elektronu. Wartość jest większa o blisko 6 μeV, 
gdy zwroty są zgodne. Spontaniczne przejście z jednego stanu do drugiego 
i towarzysząca temu emisja fotonu o długości fali ok. 21 cm są bardzo mało praw-
dopodobne: jeśli obserwowalibyśmy pojedynczy atom wodoru, to statystycznie 
musielibyśmy czekać ok. 80 mln lat, aby zaobserwować emisję takiego fotonu. 
Jednakże w Galaktyce znajduje się mnóstwo obłoków wodoru, a w jednym ob-
łoku jest średnio około (1060) atomów. Nie dziwi więc, że takie promieniowanie 
dociera do Ziemi w każdej sekundzie i na każdej długości galaktycznej.

Oczywiście nie jest to jedyne promieniowanie związane z atomami wodoru, 
ma ono jednak szczególnie przydatne własności. Po pierwsze znajduje się ono 
w tak zwanym oknie radiowym, czyli nie jest tłumione przez ziemską atmosferę 
i może być obserwowane przy użyciu radioteleskopów. Po drugie, jeśli dwie 
gwiazdy ułożą się wzdłuż linii widzenia, to ta bliższa zasłania tę dalszą. Jednak 
jeśli ustawi się analogicznie kilka obłoków wodoru, to zaobserwujemy promie-
niowanie na linii 21cm ze wszystkich naraz.
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nie na liczbę iteracji, przez co im wię-
cej parametrów, tym większa szansa, że 
zwróci błąd (Runtime Error). Podjąłem 
dwa zabiegi, aby temu przeciwdziałać: 
po pierwsze, najpierw dzieliłem dzie-
dzinę na cztery równe przedziały i ka-
załem programowi znaleźć w każdym 
jakieś lokalne maksimum, któremu 
odpowiadającą częstotliwość i inten-
sywność obierałem jako początkowe 
wartości średniej i amplitudy do do-
pasowania. Ponieważ takie lokalne 
maksimum jest dobrym kandydatem na 
ukryty obłok, czyniło to iterację znacz-
nie szybciej zbieżną. Po drugie, aby za-
pobiec zwracaniu błędu w przypadku 
błędnego dopasowania, kazałem w ra-
zie niepowodzenia z czterema obłoka-
mi spróbować z trzema, potem z dwo-
ma i wreszcie z jednym. Zastosowanie 
takiego (z dokładnością do drobnych 
szczegółów technicznych, których nie 
warto tu opisywać), bądź co bądź bar-
dzo prostego algorytmu dało zadziwia-
jąco dobre rezultaty — w ponad 80% 
przypadków dopasowanie było niemal 
idealne (to znaczy wykres sumy roz-
kładów Gaussa niemal pokrywał się 
z oryginalnymi danymi), a tylko przy 
kilku obserwacjach popełnione zostały 
poważne błędy, typu pominięcie jedne-
go obłoku. 

Przykłady dopasowań rozkładów Gaussa do danych obserwacyjnych, znalezionych przez mój 
program dla długości galaktycznych (kolejno od góry): –153°,–126°, 12° 

krzywa rotacji:
Funkcja wyrażająca prędkość 
ruchu obiegowego wokół centrum 
galaktyki w zależności od odległo-
ści od tego centrum (rozpatrywa-
ną dla jakiegoś ciała należącego 
do tej galaktyki, poruszającego 
się po okręgu wokół centrum).



27Urania2/2017

W
zg

lę
dn

a 
in

te
ns

yw
no

ść
 p

ro
m

ie
ni

ow
an

ia

Prędkość radialna (km/s)

W
zg

lę
dn

a 
in

te
ns

yw
no

ść
 p

ro
m

ie
ni

ow
an

ia

Prędkość radialna (km/s)

W
zg

lę
dn

a 
in

te
ns

yw
no

ść
 p

ro
m

ie
ni

ow
an

ia

Prędkość radialna (km/s)

Krzywa rotacji
Stosując elegancki matematycz-

ny trick możemy wyznaczyć wzór 
na względną prędkość obłoku 

υ υ υr l
R
R

l= ⋅ −sin sin



.
 

Jak widać, wartość ta zależy linio-
wo od ułamka (υ/R), gdzie υ to pręd-
kość obłoku w ruchu obiegowym 
dookoła centrum galaktyki, zaś R to 
jego odległość w centrum. Ze wspo-
mnianego wcześniej wykładu, którego 
wysłuchałem w Piwnicach, pamięta-
łem, że maksymalna względna pręd-
kość radialna odpowiada minimalnej 
odległości, nie pamiętałem jednak, 
dlaczego. Szybko doszedłem jednak 
do wniosku, że wystarczy stworzyć 
model profilu gęstości galaktyki, aby 
móc ustalić, jak zmienia się wyrażenie 
(υ/R) i nietrudno zauważyć, że prawie 
dla każdego w miarę sensownego mo-
delu jest ono malejące względem R, 
czyli faktycznie maksymalna pręd-
kość radialna powinna odpowiadać 
minimalnej odległości. Szczęśliwie 
się składa, że dla długości galaktycz-
nych od (–90°) do (90°) owa minimal-
na odległość odpowiada sytuacji, gdy 
linia widzenia jest styczna do orbity 
obłoku, w którym to przypadku wzór 
na prędkość radialną upraszcza się do

υ υ υR l lr 

sin sin
max

( ) = + . 

Korzystając więc z obserwacji 
na tych długościach galaktycznych, 
dostajemy punkty pomiarowe, do któ-
rych trzeba dopasować naszą krzywą 
rotacji. Dokładny kształt tej krzywej 
będzie zależał jednak od tego, jaką 
funkcję będziemy chcieli dopasować, 
a to jest równoznaczne z ustaleniem 
modelu profilu gęstości. W pierwszej 
wersji projektu założyłem, że będzie to 
liniowy spadek. Była to decyzja mało 
przemyślana i zupełnie błędna, jak 
uświadomił mnie prof. Maciej Mikoła-
jewski po mojej prezentacji na Ogólno-
polskim Młodzieżowym Seminarium 
Astronomicznym. Po konkursie posta-
nowiłem więc poczytać o powszechnie 
przyjmowanych modelach gęstości 
i udoskonalić swój projekt. W oparciu 
o znalezione przeze mnie w internecie 
informacje stworzyłem model opiera-
jący się na podziale galaktyki na trzy 
części: centrum, ramiona spiralne 

Czytelnicy obserwują

Podobnie, jak po lewej stronie, wykresy dla szerokości: 36°, 114° i 144°
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i ciemną materię. Jako centrum przy-
jąłem po prostu, że materia dla bardzo 
małych (poniżej 0,5 kpc) odległości ma 
jakąś masę M, której rozłożenie prze-
strzenne nie ma już wielkiego znacze-
nia. Dodanie takiej niezależnej stałej 
jest o tyle wygodne, że jest nadzieja, iż 
nadrobi ona niedoskonałości w reszcie 
modelu. Wyczytałem, że dla ramion 
spiralnych przyjmuje się wykładniczy 
spadek gęstości, co wynika z obserwa-
cji podobnego trendu u innych spiral-
nych galaktyk. Wreszcie co do ciemnej 
materii nie wiadomo nic o jej fizycz-
nych właściwościach, więc trzeba do-
brać taki model, który odzwierciedla 
sposób, w jaki jej obecność przejawia 
się w danych obserwacyjnych, to zna-
czy tak, aby dla dużych odległości 
prędkość była praktycznie stała (czyli 
dążyła do stałej dla nieskończonego R) 
oraz nie miała dużego wpływu na prze-
bieg tej funkcji dla odległości małych. 
Połączenie tych trzech komponentów 
daje nam model krzywej rotacji zależ-
ny od czterech stałych: 

υ π
π

R G M
R

k e R b
kpc R

R
R( ) = + ⋅ +

( ) +













−
4
3 4

3

2
2 2

0

10

Mając dopasowaną krzywą rotacji, 
to znaczy znalazłszy wartości tych 
czterech stałych (M, k, R0, b), moż-
na łatwo odwrócić tę procedurę, aby 
znaleźć pozycję każdego z obłoków. 
W tym celu na podstawie znanej war-
tości względnej prędkości radialnej 
tego obłoku (czyli wartości średniej 
odpowiadającego mu rozkładu Gaus-
sa) wyznaczamy odpowiadającą mu 
wartość (υ/R) (odwracając równanie 
(odnośnik do wzorku na prędkość ra-
dialną)). Korzystając z tego, że funkcja 
ta jest malejąca (a więc różnowarto-
ściowa) względem R, możemy metodą 
połowienia przedziału znaleźć R. Od-
ległość od centrum wraz z długością 
galaktyczną obserwacji wyznaczają 
nam pozycję obłoku. Dla odległości 
mniejszych niż odległość Słońca kry-
je się tu drobna niejednoznaczność 
— są dwa punkty o takim ustalonym 
R wzdłuż linii widzenia. Niestety nie 
można między tymi sytuacjami roz-
różnić — trzeba zaznaczyć oba. Zwa-
żywszy na fakt, że i tak mapa pokaże 
jedynie strukturę naszej Galaktyki, nie 
jest to duży błąd.

Rozkład Maxwella:
Rozkład Maxwella określa rozkład prędkości swobodnie poruszających 
się cząstek gazu. Matematycznie ma postać rozkładu Gaussa i wyraża się 
wzorem postaci: 

f m
kT

e
m
kTυ

π

υ

( ) = ⋅
−

2

2

2 ,
 

gdzie υ — prędkość cząsteczki, m — masa cząsteczki, k — stała Boltzmanna, 
T — temperatura bezwzględna. Rozkład natężeń promieniowania od obłoku 
w zależności od częstotliwości będzie proporcjonalny do tego rozkładu Ma-
xwella, ze względu na liniową zależność między częstotliwością a prędkością 
radialną, opisaną przez efekt Dopplera.

Względna prędkość radialna  
— wyprowadzenie wzoru
W całym rozumowaniu przyjmujemy, że orbity obłoków wokół centrum Ga-
laktyki są kołowe. Przy tym założeniu, wektor prędkości jest zawsze prosto-
padły do promienia wodzącego. Rozważmy obłok znajdujący się na długości 
galaktycznej l i w odległości R od centrum galaktyki, tak jak na rysunku. Jeśli 
przez υr oznaczymy względną prędkość radialną tego obłoku, to bezpośrednio 
z rysunku: 

υ υ α υr l= −sin sin


Dodatkowo z twierdzenia sinusów: 
sin
sin
α
l

R
R

= 

Łącząc te dwa równania otrzymujemy:

υ υ υr l
R
R

l= ⋅ −sin sin



Moja mapa Galaktyki. Kropki przedstawiają obłoki wodoru, żółte kółko to Słońce, 
a czarny kwadrat to centrum galaktyki. Pustego obszaru nie można zaobserwo-
wać z Krakowa
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Zmapować Galaktykę 
— misja wykonana

Ku mej ogromnej satysfakcji otrzy-
mana przeze mnie mapa już w pierw-
szej wersji projektu dobrze odzwier-
ciedlała strukturę spiralną naszej 
Galaktyki i dało się zidentyfikować 
niektóre powszechnie znane ramiona 
spiralne, zaś po poprawieniu mode-
lu teoretycznego stały się one jeszcze 
lepiej widoczne. Zidentyfikowane ra-
miona spiralne, idąc zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara od długości galak-
tycznej (0°) począwszy, to: niemal sty-
kające się z centrum galaktyki Ramię 
Węgielnicy, początek Ramienia Krzy-
ża, najładniejsze (na mojej mapie), 
tworzące idealny łuk Ramię Strzelca, 
pojedyncze obłoki z ramienia Perse-
usza (głównie początek), okazałe Ra-
mię Oriona, z Układem Słonecznym 
na brzegu i wreszcie garść obłoków 
z Ramienia Zewnętrznego widocznych 
u dołu mapy.

Projekt tworzenia mapy Drogi 
Mlecznej był ciekawą przygodą. Fa-
scynujące jest to, że dzięki zdalnemu 
dostępowi do radioteleskopu można 
zbadać strukturę tego niewyobrażalnie 
wielkiego tworu, jakim jest nasza Ga-
laktyka, nawet nie wychodząc z domu. 
A tak naprawdę można byłoby zro-
bić jeszcze więcej. Miałem kilka po-
mysłów, jak angażując więcej czasu, 
bardziej zaawansowane modele teore-
tyczne i korzystając z bardziej zaawan-
sowanych technik programistycznych 
mógłbym próbować stworzyć trój-

Jakub Morawski jest obecnie stu-
dentem II roku astronomii na Uni-
wersytecie Warszawskim. Jego pra-
ca dotycząca wyznaczenia krzywej 
rotacji i zmapowania Drogi Mlecz-
nej zasłużenie uzyskała 1. miejsce 
na Ogólnopolskim Młodzieżowym 
Seminarium Astronomicznym 
w 2015 r. — autor wykazał się kre-
atywnością i zaradnością, dzięki 
czemu praca ma wyjątkowe walory 
edukacyjne. Kuba wydaje się kan-
dydatem na znakomitego naukow-
ca, dlatego życzymy mu w „Uranii” 
znakomitej kariery i sukcesów w, 
już bardziej profesjonalnym, pozna-
waniu Wszechświata.

Uzyskany przeze mnie wykres krzywej rotacji galaktyki

Wizja artystyczna naszej Galaktyki. Źródło: NASA

Odległość od centrum Galaktyki (kpc)
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wymiarową mapę (a nawet animację 
uwzględniającą upływ czasu), która 
dodatkowo pokazywałaby jakieś osza-
cowania na masy bądź temperatury po-
szczególnych obłoków. Te idee pozo-
stają jednak na razie w strefie marzeń, 
ja zaś rozglądam się za nowymi cieka-
wymi zagadnieniami do zbadania.

■
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Stanisław Mrozowski urodził się dnia 
9 lutego 1902 roku w Warszawie. Jego 
ojciec, Józef Mrozowski (1863–1942) 
był inżynierem kolejowym i w latach 
1895–1901 brał udział w budowie cen-
tralnej części kolei transsyberyjskiej, 
a później kilku innych linii kolejowych 
na terenie Rosji, m.in. kolei z Wołog-
dy do St. Petersburga. Powodowało to, 
że rodzina często przemieszczała się 
do różnych miejscowości rosyjskich. 
Aby uniknąć rusyfikacji, rodzice zde-
cydowali wysłać młodego Stanisła-
wa do polskiej szkoły w Zakopanem, 
do której uczęszczał w latach 1913– 
–1914. Tam zetknął się z polskim skau-
tingiem i wstąpił do pierwszej polskiej 
drużyny harcerskiej założonej przez 
Andrzeja Małkowskiego. 

Początki fascynacji astronomią
Tuż przed wybuchem pierwszej 

wojny światowej opuścił Zakopa-
ne i wyjechał na południe Ukrainy, 
do Chersonia, gdzie w tym czasie jego 
ojciec był zatrudniony przy budowie 
linii kolejowej z Chersonia do Nowo-
rosyjska. W Chersoniu, gdzie uczył się 
prywatnie, pod wpływem nauczyciela 
matematyki zainteresował się astrono-
mią. W swoich wspomnieniach opu-

Nasz Pierwszy  
Redaktor Józef Szudy

Grupa przygotowujących się do matury uczniów gimnazjów warszawskich w roku 1919 powołała 
do życia międzyszkolne Koło Miłośników Astronomii. Trójka spośród nich (Stefan Kaliński, Jan Mer-
gentaler i Stanisław Mrozowski) zdecydowała się na wydawanie kwartalnika popularyzującego wiedzę 
astronomiczną. Pierwszym redaktorem bardzo skromnie wydawanego pisma został Stanisław Mro-
zowski. Nazwano je „Uranią” — w numerze 5/2014 naszego czasopisma Jarosław Włodarczyk pisał 
o odnalezieniu dwóch numerów „Uranii” z pierwszego legendarnego rocznika 1920. 

blikowanych w roku 1973 w Uranii 
napisał1: 

Zapał z jakim rzuciłem się do co-
dziennych obserwacji nieba, pewnie 
by wygasł po pewnym czasie — jak to 
się często zdarza u młodych — gdyby 
nie pojawienie się w czerwcu 1918 
roku nowej gwiazdy w konstelacji 
Orła, którą pewnego dnia „odkry-
łem”. Odpowiedź z Obserwatorium 
w Mikołajewie, którą otrzymałem po 
kilku tygodniach i która potwierdziła 
ukazanie się gwiazdy Nova Aquilae 
1918, zdecydowała o moich zaintere-
sowaniach na czas dłuższy. To, że — 
jak informowało mnie Obserwatorium 
— w szeregu miejscowości w Rosji 
gwiazda ta została zaobserwowana 
przez wielu innych nie odgrywało roli. 
Ważne było dla mnie tylko to. że uzy-
skałem wiarę we własne siły i możli-
wości na niwie naukowej. 

O tym, że tę młodzieńczą obserwa-
cję Mrozowski traktował jako swoje 
osiągnięcie, świadczy fakt, iż chlubił 
się nią wiele lat później w swoim Curri-
culum vitae, własnoręcznie napisanym 
w końcu lat 80. w związku z postępo-

1 S. Mrozowski, Jak powstało Towarzystwo Miło-
śników Astronomii, Urania, t. 44, nr 2, s. 56, luty 
1973.

waniem o nadanie mu tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu. Co więcej, 
sporo miejsca tej sprawie poświęcił 
Mrozowski także w wywiadzie opubli-
kowanym w 1991 r. w Postępach Fizy-
ki2. Ponieważ Nova Aquilae 1918 była 
najjaśniejszą nową gwiazdą, jaka poja-
wiła się na niebie od czasu supernowej 
Johannesa Keplera z 1604 r., więc nie 
można się dziwić, że zaobserwowało 
ją wielu amatorów oraz zawodowych 
astronomów. Nie ma większego sensu 
drążenie tematu, komu należy przypi-
sać pierwszeństwo tego odkrycia, ale 
warto zanotować, że w kilku opracowa-
niach znajdują się informacje, iż Nova 
Aquilae 1918 była po raz pierwszy za-
obserwowana w nocy z 8 na 9 czerwca 
1918 r. przez innego Polaka, Zygmunta 
Laskowskiego (1841–1928), uczest-
nika powstania styczniowego, który 
po latach został profesorem anatomii 
na Uniwersytecie w Genewie, zaś pod 
koniec życia prowadził amatorskie ob-
serwacje astronomiczne.
2 Rozmowa Józefa Heldta ze Stanisławem Mro-
zowskim, Uniwersytet Warszawski jest moją 
Alma Mater, Postępy Fizyki, t. 42, nr 6, s. 651 
(1991); Przedruk w książce: Fizycy wspominają, 
red. A.M. Kobos, Polska Akademia Umiejętno-
ści, Kraków 2014, s. 309. 

Stanisław Mrozowski: fizyk zakochany w astronomii
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w nim m.in. artykuł Mrozowskiego 
pt. Obserwacje δ i μ Cephei oraz ε Au-
rigae”. W numerze trzecim, który uka-
zał się niedługo przed ofensywą bol-
szewicką 1920 r., znajdował się kolej-
ny artykuł Mrozowskiego (podpisany 
inicjałami S.M.) pt. Gwiazdy zmienne 
typu β Persei i β Lyrae. W obu artyku-
łach autor omawiał wizualną metodę 
wyznaczania zmian jasności gwiazd 
przez porównanie z sąsiednimi gwiaz-
dami obranymi jako wzorce i zilustro-
wał tę metodę wynikami własnych po-
miarów kilku zmiennych, wykonanymi 
na przełomie lat 1919 i 1920. 

W tym samym czasie pod kierow-
nictwem dr. Felicjana Kępińskiego, 
adiunkta w Obserwatorium Astrono-
micznym Uniwersytetu Warszawskie-
go, Mrozowski wraz z Mergentalerem 
wspierani przez studenta pierwszego 
roku matematyki Antoniego Zygmun-
da prowadzili obliczenia efemeryd 
dla pewnej liczby planetoid, która to 
praca była przydzielona Kępińskiemu 
przez Międzynarodowe Biuro Efeme-
ryd w Marsylii. Trzeba przy tym zazna-
czyć, że wszystkie te działania wyko-
nywali uczniowie przygotowujący się 
do matury. 

W numerze 2 Uranii znajduje się 
krótka informacja na ten temat: Do-
tychczas obliczone zostały efemerydy 
następujących planetoid: Simensy 
(748), Victorii (12), Gudrun (328), Ar-

sinoë (407), Iris (7) i Chloë 
(402). Natomiast w numerze 
3 datowanym na miesiące 
maj — czerwiec — lipiec 
1920 czytamy: Obliczanie 
efemeryd planetoid obecnie 
zostało przerwane z powo-
du, że pozostałe obliczone 
już zostały przez berliński 
Instytut Rachunkowy (Re-
cheninstitut). W tym samym 
numerze jest ponadto nastę-
pująca informacja: Zebra-
nia Koła na czas wakacji 
letnich (od 15 VI do 1 IX) 
zostają przerwane. Nu-
mer 4 Uranii wyjdzie dnia 
1 września 1920. Numer ten 
jednak nigdy się nie ukazał 
z powodu wojny polsko-
-bolszewickiej. Już bowiem 
w czerwcu 1920 r. na wieść 
o nadchodzącej ofensywie 

Początki Uranii
Sytuacja, jaka się wytworzyła 

po przewrocie bolszewickim, spowo-
dowała, że rodzina Mrozowskich la-
tem 1918 r. opuściła Rosję, udając się 
do Warszawy, gdzie Stanisław zaczął 
uczęszczać do gimnazjum, nadal spę-
dzając wolne wieczory na obserwacji 
nieba. W dniu 5 października 1919 r. 
z jego inicjatywy w jednej ze szkół 
warszawskich odbyło się spotkanie 
kilkunastu uczniów najstarszych klas 
gimnazjalnych, na którym zdecydo-
wano o założeniu międzyszkolnego 
Koła Miłośników Astronomii. Na pre-
zesa Koła wybrano Jana Mergentalera, 
ucznia klasy 8. gimnazjum im. Reja. 
Jednocześnie postanowiono wydawać 
w postaci litografowanej kwartalnik, 
któremu nadano tytuł Urania. Obo-
wiązki redaktora i wydawcy powierzo-
no Stanisławowi Mrozowskiemu. Po-
nieważ nikt spośród członków Zarządu 
nie był pełnoletni, więc obowiązki re-
daktora odpowiedzialnego zgodził się 
przyjąć Maksymilian Białęcki, urzęd-
nik pocztowy i wielki miłośnik astro-
nomii, który wspierał działania Koła 
i stał się jego opiekunem. Wspominając 
z czułością po latach Białęckiego, Mro-
zowski napisał: Jemu to zawdzięczamy 
nazwę naszego kwartalnika — Urania. 

Pierwszy numer Uranii wyszedł 
w listopadzie 1919 r. Znajdował się 

100 lat Uranii

bolszewickiej Mrozowski wstąpił 
na ochotnika do wojska i został przy-
dzielony do 201. pułku artylerii lek-
kiej w dywizji „Dzieci Warszawy”, 
w szeregach którego walczył najpierw 
w bitwie warszawskiej pod Radzymi-
nem, a potem w bitwie pod Grodnem. 
Za zasługi bojowe został odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Z oczywistych 
względów zawierucha wojenna spo-
wodowała przerwanie zarówno dzia-
łalności międzyszkolnego Koła, jak 
i wydawania Uranii. 

Powstaje Towarzystwo Miłośników 
Astronomii, późniejsze PTMA

Późną jesienią 1920 r. Mrozowski 
został zwolniony z wojska i powró-
cił do swojej szkoły, w której wiosną 
1921 r. uzyskał maturę i następnie 
wstąpił na Uniwersytet Warszawski, 
aby studiować fizykę. Pozostali człon-
kowie Koła Miłośników Astronomii 
także rozpoczęli studia (Jan Mergen-
taler na Uniwersytecie, Stefan Ka-
liński na Politechnice Warszawskiej) 
lub już studiowali (Edward Stenz, 
Antoni Zygmund). Wszyscy wspól-
nie doszli do wniosku, że istnienie 
Koła jako organizacji międzyszkolnej 
się przeżyło i trzeba szukać nowych 
form organizacyjnych, które mogły-
by obejmować szersze kręgi osób 
zainteresowanych astronomią. W ten 
sposób 21 listopada 1921 r. odbyło 
się zebranie, w którym postanowiono 
przekształcić Koło w Towarzystwo 
Miłośników Astronomii (TMA), któ-
re zdecydowało wydawać jako swój 
organ — tym razem w postaci dru-
kowanej — czasopismo pod dawną 
nazwą Urania. Dzięki wsparciu ojca, 
inżyniera kolei, Mrozowskiemu udało 
się uzyskać zgodę na wykorzystanie 
budki z dużymi oknami, znajdującej 
się na dachu Szkoły Technicznej Kole-
jowej przy ulicy Chmielnej 88 w celu 
ulokowania tam lunety (o średnicy 
obiektywu 10 cm), będącej własnością 
Maksymiliana Białęckiego, który en-
tuzjastycznie wspierał działania TMA. 
W tej budce Mrozowski wraz z Bia-
łęckim zorganizowali „dostrzegalnię”, 
w której w okresie roku akademickie-
go 1921/22 odbywały się pokazy nie-
ba. Uczestniczyły w nich niezliczone 
rzesze uczniów szkół warszawskich 
a także spoza Warszawy.Prof. Stanisław Mrozowski
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A jednak fizyka…
W miarę upływu czasu Mrozow-

skiego coraz bardziej absorbowało stu-
diowanie fizyki, wskutek czego zmu-
szony był wycofać się z prowadzenia 
pokazów nieba oraz innych prac TMA. 
Jego zamiar był taki, że najpierw skoń-
czy studia fizyki, a następnie zostanie 
astrofizykiem. W tym celu postanowił 
zapoznać się i pracować w dziedzinach 
fizyki atomowej i spektroskopii, które 
w tym czasie przeżywały burzliwy roz-
wój. Po ukończeniu studiów, w roku 
1925 rozpoczął badania dotyczące 
widm atomów cynku, kadmu i rtęci, 
które prowadził pod kierunkiem prof. 
Stefana Pieńkowskiego w Zakładzie 
Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Tej tematyki dotyczy-
ła jego praca doktorska, którą ukończył 
w 1929 r. Po doktoracie Mrozowski 
przeprowadził pionierskie badania flu-
orescencji par rtęci, dokonując odkry-
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cia szeregu pasm ciągłych, które zin-
terpretował jako pochodzące od słabo 
związanych cząsteczek Hg2, czyli ukła-
du dwóch atomów rtęci. Następnie ba-
dał widma oraz polaryzację fluorescen-
cji cząsteczek dwuatomowych kadmu 
(Cd2), cynku (Zn2) oraz jodu (I2). 

Jego wielkim osiągnięciem było 
wzbudzenie poszczególnych składo-
wych nadsubtelnych linii rezonan-
sowej rtęci za pomocą filtru magne-
tycznego własnego pomysłu, znanego 
dziś pod nazwą filtru Mrozowskiego, 
oraz wzbudzenie pojedynczych izoto-
pów w naturalnej mieszaninie par rtę-
ci. Mrozowski jednocześnie wykazał, 
że stosując schodkowe wzbudzenie 
wyróżnionego izotopu, w obecności 
tlenu może zajść reakcja pomiędzy 
wzbudzonym atomem danego izoto-
pu rtęci a cząsteczką tlenu, w wyniku 
której powstaje cząsteczka HgO (za-
wierająca wyłącznie ten wyróżniony 

izotop rtęci), która strąca się w posta-
ci żółtego osadu. Efektywność roz-
dzielenia izotopów rtęci tą metodą 
wynosi 70%. Ta fotochemiczna meto-
da rozdzielania izotopów przyniosła 
Mrozowskiemu znaczny rozgłos mię-
dzynarodowy i była często cytowana 
w podręcznikach i monografiach. Była 
ponadto dyskutowana za zamkniętymi 
drzwiami w czasie II wojny światowej 
przy opracowywaniu amerykańskiego 
projektu atomowego (chodziło o ewen-
tualne użycie jej do wydzielenia ura-
nu 235).

Wyjazd do Berkeley i decyzja 
o pozostaniu w USA 

W sierpniu 1939 r. Mrozowski wy-
jechał na roczny urlop naukowy do la-
boratorium laureata Nagrody Nobla 
prof. Ernesta Lawrence’a w Berkeley, 
w USA. Wybuch II wojny światowej 
sprawił, że zamierzony wyjazd roczny 

Curriculum vitae napisane własnoręcznie przez prof. Mrozowskiego w związku z postępowaniem o nadanie mu tytułu doktora honoris causa UMK
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zamienił się na stały pobyt. W Berke-
ley pracował przy cyklotronie, współ-
pracując z wybitnym fizykiem Emilio 
Segrè, późniejszym laureatem Nagrody 
Nobla, nad otrzymywaniem krótkoży-
ciowego izotopu ksenonu. Głównym 
zadaniem Mrozowskiego było zbada-
nie widma tego izotopu. Tam też za-
interesował się problematyką przejść 
wzbronionych w atomach, których 
teorię rozwinął w latach międzywo-
jennych wybitny polski fizyk Wojciech 
Rubinowicz. Powstające w wyniku 
tych przejść linie widmowe, nazywa-
ne liniami wzbronionymi, odgrywają 
ważną rolę w astrofizyce, gdyż zostały 
zaobserwowane w mgławicach, a tak-
że w geofizyce, ze względu na ich rolę 
w świeceniu zorzy polarnej. Mrozow-
ski przeprowadził gruntowne badania 
dla linii wzbronionych ołowiu, które 
mają charakter mieszany, gdyż są wy-
nikiem jednoczesnego występowania 
promieniowania magnetycznego dipo-
lowego i elektrycznego kwadrupolo-
wego. Odkrył wówczas występowanie 
w tych liniach tzw. efektu interferencyj-
nego, którego wielkość zależy od kie-
runku obserwacji. 

Po rocznym pobycie w Berkeley 
Mrozowski przeniósł się do Chicago, 
gdzie w latach 1940–1945 pracował 
jako Research Associate w University 
of Chicago, w laboratorium Rober-
ta Mullikena, późniejszego laureata 
Nagrody Nobla. Przeprowadził tam 
precyzyjne pomiary widm cząsteczki 
trójatomowej CO2

+ dokonując identyfi-
kacji ponad 4000 linii widmowych tej 
cząsteczki. Jego wielkim osiągnięciem 
było doświadczalne odkrycie rozsz-
czepienia poziomów oscylacyjnych tej 
cząsteczki w jej elektronowym stanie 
wzbudzonym, spowodowane rezonan-
sowym mieszaniem się stanów. Oprócz 
tego w Chicago Mrozowski przepro-
wadził bardzo ważne badania struk-
tury nadsubtelnej linii dozwolonych 
i wzbronionych bizmutu i na tej podsta-
wie dokonał klasyfikacji termów atomu 
bizmutu. Wyniki tych badań wywołały 
znaczne zainteresowanie fizyków ame-
rykańskich, czego dowodem jest to, 
że został zaproszony do wygłoszenia 
referatu plenarnego na Amerykańskim 
Sympozjum Spektroskopowym w Chi-
cago w 1944 r., a więc w czasie, gdy 
w Europie nadal trwała wojna. Refe-

rat ten został w całości wydrukowany 
w postaci długiego artykułu w prestiżo-
wym czasopiśmie Reviews of Modern 
Physics. Wojciech Rubinowicz tuż 
po wojnie napisał do Mrozowskiego 
list, w którym wyraził się o tym arty-
kule jako o oknie, przez które pokazał 
wielki dorobek fizyków polskich doty-
czący linii wzbronionych. 

Węgiel, American Carbon 
Society i czasopismo Carbon

Po zakończeniu wojny, w 1945 r. 
Mrozowski rozpoczął pracę w labo-
ratorium przemysłowym korpora-
cji Great Lakes Carbon Corporation 
(GLCC) w Morton Grave, w stanie Il-
linois. Prezes tej korporacji zwrócił się 
do Mrozowskiego 
z propozycją zor-
ganizowania od po-
staw fizycznego 
laboratorium badań 
nad węglem. Dla 
Mrozowskiego była 
to dziedzina nowa, 
w której nigdy do-
tąd nie pracował. 
W tym okresie tyl-
ko chemicy zajmo-
wali się węglem 
— głównie od stro-
ny jego właściwo-
ści adsorpcyjnych 
i katalitycznych. 
Mrozowski szyb-
ko się zorientował, 
że fizyka węgla 
przedstawia otwarte 
pole dla pionierskiej 
pracy w dziedzi-
nie fizyki ciał nie-
uporządkowanych. 
Firma GLCC pro-
dukowała głównie 
elektrody węglo-
we i grafitowe dla 
przemysłu stalowe-
go. W celu polepszenia parametrów 
produkowanych elektrod Mrozowski 
przeprowadził badania przewodnictwa 
elektrycznego i cieplnego różnych ro-
dzajów koksu i czystego węgla, uży-
wanych do ich wytwarzania. Stwier-
dził wówczas, że z punktu widzenia 
fizyki materiały węglowe to istna terra 
incognita, która do tej pory nie była 
przedmiotem zainteresowania nauki 

akademickiej. Ponieważ zatrudnienie 
w laboratorium przemysłowym było 
związane z silnymi ograniczeniami 
możliwości publikacji wyników ba-
dań, w roku 1949 Mrozowski opuścił 
GLCC — tracąc przy tym znacząco 
na zarobkach — i objął stanowisko 
profesora fizyki w State University 
of New York at Buffalo, gdzie zorga-
nizował od podstaw Carbon Research 
Laboratory, które w krótkim czasie sta-
ło się światowym liderem w dziedzinie 
fizyki węgla. Po zgromadzeniu odpo-
wiedniej aparatury Mrozowski rozpo-
czął kompleksowe badania właściwo-
ści elektronowych różnych materiałów 
węglowych obejmujące badania efektu 
Halla, elektrycznego oporu właściwe-

go i magnetooporu w funkcji tempera-
tury jak i stanu zwęglenia, a także ba-
dania przy użyciu metod elektronowe-
go rezonansu paramagnetycznego oraz 
metod podczerwieni. W badaniach tych 
Mrozowski wraz ze swoimi współpra-
cownikami odniósł kilka spektakular-
nych osiągnięć, takich jak odkrycie 
silnego sygnału rezonansu spinowego 
w węglach oraz tworzenie się spinów 

Plakat z okazji 46. Dorocznego Balu Fundacji Kościuszkowskiej w ho-
telu The Waldorf-Astoria New York City na cześć prof. Mrozowskiego
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zlokalizowanych na powierzchni kok-
sów i węgli pod wpływem reakcji z ga-
zami, a także odkrycie ujemnego oporu 
magnetycznego. Uzyskane wyniki po-
zwoliły Mrozowskiemu na opracowa-
nie modelu pasmowego przewodnic-
twa węgli.

Począwszy od roku 1953, Mrozow-
ski zaczął organizować w odstępach 
dwuletnich konferencje poświęcone 
fizyce węgla. Kilka lat później dopro-
wadził do utworzenia Amerykańskiego 
Komitetu Węglowego, który potem 
przekształcił się w Amerykańskie To-
warzystwo Węglowe (American Car-
bon Society), zostając jego pierwszym 
przewodniczącym. Dzięki jego stara-
niom w roku 1963 wyszedł pierwszy 
numer międzynarodowego czasopi-
sma naukowego Carbon, wydawane-
go przez Pergamon Press. Przez 20 lat 
Mrozowski pełnił funkcję redaktora 
naczelnego tego czasopisma, którego 
celem było publikowanie prac nauko-
wych zawierających oryginalne wyniki 
badań w dziedzinach fizyki i chemii 
węgla; zarówno badań podstawowych, 
jak również aplikacyjnych.

Astronomia raz jeszcze — linie 
wzbronione i nie tylko

Mimo że fizyka węgla stanowiła 
główny przedmiot zainteresowań na-
ukowych Mrozowskiego w Buffalo, to 
jednak nie zapomniał on o dziedzinie, 
w której rozpoczynał swoją karierę na-
ukową, czyli o spektroskopii atomowej 
i molekularnej. Jako szef Department 
of Physics Uniwersytetu w Buffalo 
równolegle do laboratorium węglo-
wego kierował pracownią spektro-
skopową, w której prowadził badania 
dotyczące linii wzbronionych. W obu 
laboratoriach na stażach podoktorskich 
przebywali liczni stypendyści z Pol-
ski, wśród nich Józef Ambroży Heldt 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
który po powrocie do Torunia habili-
tował się na podstawie wyników — 
wykonanych w Buffalo — badań linii 
wzbronionych. Wkrótce po habilitacji 
Heldt przeniósł się do Uniwersytetu 
Gdańskiego, gdzie rozwinął na szero-
ką skalę badania linii wzbronionych 
w atomach metali ciężkich. Badania 
te były prowadzone w ramach ciągłej 
współpracy z prof. Mrozowskim, który 
w swoich wspomnieniach wielokrotnie 

podkreślał, że przez 
całe swoje życie do tej 
problematyki odczu-
wał wielki sentyment 
ze względu na jej zna-
czenie w astrofizyce 
i swoją młodzieńczą 
miłość do astronomii. 

O tym, że ta mi-
łość była nadal żywa, 
świadczy jego zaan-
gażowanie w pracach 
utworzonego w roku 
1970 Amerykańskiego 
Komitetu Obchodów 
500-lecia Urodzin 
Mikołaja Kopernika. 
Oprócz Mrozowskiego 
w skład tego Komitetu 
wchodzili dwaj polscy 
matematycy, obywa-
tele USA: jako prze-
wodniczący — kolega 
Mrozowskiego z mię-
dzyszkolnego Koła 
Miłośników Astrono-
mii w Warszawie — Antoni Zygmund 
(1900–1992), wówczas profesor Uni-
wersytetu w Chicago oraz Jerzy Spła-
wa-Neyman (1894–1981), profesor 
statystyki w Uniwersytecie Kalifornij-
skim w Berkeley. Poza nimi w skład 
Komitetu wchodziło trzech dyrektorów 
amerykańskich obserwatoriów astro-
nomicznych, rodzimych Amerykanów. 

Na zamówienie Komitetu znakomity 
astrofizyk i kosmolog brytyjski sir Fred 
Hoyle (1915–2001) i znany dyrygent 
i pianista Leo Smit (1921–1999), pro-
fesor muzyki z Uniwersytetu w Buffa-
lo ułożyli kantatę na cześć Kopernika 
zatytułowaną Copernicus — Narrative 
and Credo, odegraną w czasie obcho-
dów kopernikańskich w Waszyngtonie, 
Buffalo i innych miastach. Dzięki sta-
raniom tego Komitetu National Science 
Foundation przyznało kwotę 1,4 mln 
dolarów jako dar społeczeństwa amery-
kańskiego na rozwój astronomii w Pol-
sce. W wyniku pertraktacji z władzami 
Polskiej Akademii Nauk postanowiono 
przeznaczyć ten dar na budowę Cen-
trum Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika w Warszawie.

Kontakty z Polską 
W roku 1969 Mrozowski przyjechał 

do Polski, po raz pierwszy po trzy-

dziestu latach nieobecności. Odebrał 
wówczas dyplom członka honorowe-
go Polskiego Towarzystwa Fizyczne-
go. W roku 1973 przyjechał ponownie 
do Polski w związku z obchodami 500. 
rocznicy urodzin Kopernika, goszcząc 
w Warszawie, Toruniu i Krakowie. 
W Krakowie odwiedził siedzibę władz 
Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii, gdzie wręczono mu złotą 
odznakę tego Towarzystwa. Wspomi-
nając tę wizytę w wywiadzie opubli-
kowanym w roku 1991 w Postępach 
Fizyki, Mrozowski powiedział: 

Po moim wyjeździe na Walnym Zgro-
madzeniu PTMA uchwalono nadanie 
mi honorowego członkostwa. Uchwała 
ta została nazajutrz ogłoszona w gaze-
tach, ale nie została zatwierdzona przez 
rząd PRL. A więc nie jestem członkiem 
honorowym Towarzystwa, którego by-
łem współzałożycielem. 

W tym czasie z inicjatywy emery-
towanego profesora Aleksandra Ja-
błońskiego, twórcy i wieloletniego 
kierownika Katedry Fizyki Doświad-
czalnej UMK oraz prof. Wilhelminy 
Iwanowskiej, dyrektora Obserwato-
rium Astronomicznego UMK w Piw-
nicach koło Torunia została wszczęta 
procedura o nadanie Stanisławowi 
Mrozowskiemu tytułu doktora honoris 
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Okładka czasopisma Carbon
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causa Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Czynniki polityczne 
utrąciły jednak te starania we wstępnej 
fazie. W cytowanym powyżej wywia-
dzie Mrozowski mówił na ten temat 
następująco: 

Uważam, że liczą się intencje spo-
łeczności fizyków i astronomów w Pol-
sce, a w moim przekonaniu może po-
winienem być dumny z faktu odrzuce-
nia tej inicjatywy przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych owego rządu. 
Wiem dobrze, jak był tym faktem zmar-
twiony główny promotor profesor 
Jabłoński oraz profesor Iwanowska. 
Sprawa wyglądała bardzo dziwnie, bo 
na wiosnę 1973 roku ambasada Polski 
Ludowej drogą okrężną zapytała mnie, 
czy przyjąłbym doktorat honoris causa, 
jeśli jeden z polskich uniwersytetów mi 
go ofiaruje — na co odpowiedziałem 
„naturalnie tak”. 

Zainicjowane wówczas postępowa-
nie w sprawie nadania prof. Mrozow-
skiemu tytułu doktora honoris causa 
UMK zostało uwieńczone sukcesem 
dopiero po zmianach ustrojowych 
w Polsce. Dnia 19 czerwca 1990 r. 
Rektor i Senat UMK nadali mu ten ty-
tuł na specjalnej uroczystości w Pałacu 
Dąmbskich na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMK Toruniu. Niestety, prof. Ja-
błoński — główny inicjator tego postę-
powania — nie uczestniczył już w tej 
uroczystości, gdyż odbyła się ona 10 lat 
po jego śmierci. 

Więzy przyjaźni, jakie — jeszcze 
od czasów przedwojennych — łączy-
ły Mrozowskiego z Jabłońskim, spo-
wodowały, że ofiarował on Polskiemu 
Towarzystwu Fizycznemu swój bogaty 
księgozbiór skompletowany w okresie 
ponadtrzydziestoletniego pobytu w Sta-
nach Zjednoczonych jako zaczątku  
biblioteki tego Towarzystwa, która 
znalazła siedzibę w budynku Instytutu 
Fizyki UMK w Toruniu. Jednocześnie 
zaprenumerował dla tej biblioteki sze-
reg najważniejszych amerykańskich 
czasopism fizycznych, takich jak Phy-
sical Review, Reviews of Modern Phy-
sics, Journal of the Optical Society 
of America, Applied Optics i innych. 
Co więcej, Mrozowski spowodował, że 
prenumerata tych czasopism ma finan-
sowe zabezpieczenie w specjalnej do-
tacji The Mrozowski Scholarly Journal 
Fund, złożonej na ten cel w Fundacji 

Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. 
Miało to ogromne znaczenie w latach 
80. minionego stulecia, gdy po wpro-
wadzeniu stanu wojennego i obcięciu 
przez ministerstwo środków finanso-
wych na prenumeratę czasopism zagra-
nicznych, polskie instytucje badawcze 
w większości zostały pozbawione do-
stępu do bieżącej literatury naukowej 
z krajów zachodnich. W tych ponurych 
czasach, istnienie tej biblioteki w Toru-
niu okazało się zbawienne, gdyż dzięki 
niej środowiska fizyków z wielu ośrod-
ków, głównie Polski Północnej, mogły 
na bieżąco śledzić rozwój nauk fizycz-
nych na świecie. 

Z Fundacją Kościuszkowską Mro-
zowski był ściśle związany, gdyż przez 

Nowa Orła 1918
Nowa Orła 1918 (V603 Aql) pojawiła się w czerwcu 1918 roku osiągając 
jasność –0,5m, ustępując jedynie Syriuszowi i Canopusowi. Przed wybu-
chem była słabą gwiazdką o jasności 11,4m. Nowa okazała się być tzw. 
zmienną kataklizmiczną (CV), czyli ciasnym układem podwójnym, w którym 
jedną z gwiazd jest biały karzeł akreujący materię (za pośrednictwem dysku 
akrecyjnego) z mniej wyewoluowanego towarzysza. Gdy masa zakreowanej 
materii (bogatej w wodór) osiągnie wartość krytyczną, następuje wybuch. 
W pewnym momencie podejrzewano, że układ może być tzw. pośrednim 
polarem (tzn. biały karzeł posiada własne pole magnetyczne na tyle silne, 
że jest ono w stanie zaburzyć przepływ materii w dysku akrecyjnym w po-
bliżu białego karła — materia spływa w tym obszarze wzdłuż linii sił pola 
magnetycznego). Jeszcze silniejsze pole magnetyczne białego karła może 
doprowadzić do akrecji kolumnowej bez utworzenia dysku akrecyjnego 
(polar). W roku 1992 Schwarzenberg-Czerny, Udalski & Monier (ApJL, 401) 
przedstawili argumenty za możliwym uznaniem V603 Aql za polara pośred-
niego, jednak dokładniejsza analiza większej ilości danych obserwacyjnych 
opublikowana w roku 2003 przez Borczyka, Schwarzenberga-Czernego 
i Szkodego (A&A, 405) nie potwierdziła wcześniejszych podejrzeń.

Fot. 5. Irena i Stanisław Mrozowscy w Alpach, w tle widoczny Matterhorn

wiele lat zasiadał w jej zarządzie jako 
członek i wiceprezes. Oprócz tego 
działał aktywnie w kilku organizacjach 
i stowarzyszeniach koordynowanych 
przez Kongres Polonii Amerykańskiej. 

W szczególności, aktywnie dzia-
łał w Polskim Instytucie Naukowym 
w Ameryce, zrzeszającym inteligen-
cję twórczą pochodzenia polskiego. 
Od roku 1946 piastował funkcję prze-
wodniczącego sekcji nauk ścisłych 
i przyrodniczych tego Instytutu, zaś 
w okresie od 1965 do 1974 r, był jego 
prezesem. W podzięce za całość dzia-
łalności w organizacjach i instytucjach 
polskich na terenie USA, w roku 1981 
Fundacja Kościuszkowska uhonoro-
wała prof. Stanisława Mrozowskiego 
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100 lat PTMA

Profesor Józef Szudy gościł w zeszłym roku na ła-
mach naszego pisma jako współautor artykułu 
o Witelonie — pierwszym polskim i do tego od razu 
wybitnym astronomie. Dziś przypomina nam 
postać prof. Stanisława Mrozowskiego, doktora 
honoris causa UMK w Toruniu — przyjaciela prof. 
Aleksandra Jabłońskiego, założyciela toruńskiej 
szkoły fizyki.

Na zdjęciu autor w towarzystwie prof. Mrozowskiego 
na schodach Instytutu Fizyki UMK Toruniu podczas jego 
ostatniej wizyty w 1994 roku

Fot. 6. Prof. Mrozowski (z prawej) i prof. Antonowicz 29 czerwca 1990 r., w dniu nadania 
prof. Mrozowskiemu doktoratu honoris causa UMK

medalem uznania (Medal of Recogni-
tion). Medal ten wręczono mu na spe-
cjalnym, corocznym balu w hotelu 
Waldorf Astoria New York, w którym 
uczestniczą Polacy z wielu ośrodków 
na terenie USA.

W roku 1973 Mrozowski przeszedł 
na emeryturę. Zlikwidował wówczas 
oba swoje laboratoria (węglowe i spek-
troskopowe) w Buffalo i przeniósł się 
do Ball State University w Muncie, 
w stanie Indiana, gdzie jego dawny 
uczeń i doktorant prof. Malcolm Hults 
kierował Zakładem Fizyki. Mrozowski 
zorganizował w tym Zakładzie nową 
pracownię, poświęconą wyłącznie ba-
daniom w dziedzinie spektroskopii 
atomowej, a także kontynuował sa-
modzielne badania nad węglem i peł-
nił obowiązki redaktora naczelnego 
czasopisma Carbon. Powrócił wtedy 
do tematyki bliskiej zagadnieniom 
astrofizycznym, czyli do zjawisk towa-
rzyszących emisji linii wzbronionych 
przez atomy. Mimo podeszłego wieku, 
Mrozowski z wielką energią i entuzja-
zmem aktywnie uczestniczył w tych 
badaniach, osobiście biorąc udział 
w pomiarach widm otrzymywanych 
przy użyciu tandemu interferometrów 
Fabry-Perota. Do uczestnictwa w tych 
badaniach Mrozowski zaprosił swoje-
go dawnego stypendystę prof. Józefa 
A. Heldta i jego współpracowników 
z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy 
w ramach nawiązanej w ten sposób 
współpracy przebywali kilkakrotnie 
w Muncie. Owocem współpracy są 
liczne publikacje uczestników tych 
badań oraz praca doktorska Jolanty 
Czerwińskiej, której obrona odbyła się 
na Uniwersytecie Gdańskim w roku 
1993. W obronie uczestniczył prof. 
Mrozowski, który w tym celu specjal-
nie przyjechał do Gdańska, odwiedza-
jąc przy okazji także Toruń i Warszawę. 

Po raz ostatni Mrozowski przyjechał 
do Polski w roku 1994. Oprócz War-
szawy odwiedził wówczas Toruń, wy-
głaszając referat na seminarium w In-
stytucie Fizyki UMK, w którym podsu-
mował swoją naukową drogę życiową, 
wskazując przy tym na związki prowa-
dzonych przez siebie badań w zakresie 
spektroskopii z astronomią. Mówił 
przede wszystkim o liniach wzbronio-
nych, które były jego oczkiem w głowie 
przez wiele lat od czasu, gdy znalazł się 

w Berkeley, ale nawiązał także w tym 
referacie do swoich prac przedwojen-
nych prowadzonych na Uniwersytecie 
Warszawskim dotyczących polaryzacji 
fluorescencji cząsteczek, które zostały 
później wykorzystane do wykazania 
fluorescencyjnego charakteru świece-
nia cząsteczek CO2 w ogonach komet. 
Przy okazji tego pobytu odwiedził 
Obserwatorium Astronomiczne UMK 
w Piwnicach, spotykając się z — wów-
czas ciągle jeszcze aktywną — Pa-
nią Profesor Wilhelminą Iwanowską 
(1905–1999). 

Wielką pasją prof. Mrozowskiego 
było chodzenie po górach — w le-
cie wspinaczki, a w zimie na nartach. 
Chodził po różnych górach, na różnych 
kontynentach. Przed wojną wielokrot-
nie odbył wiele wędrówek po Tatrach, 

po raz ostatni na Wielkanoc 1939 r., 
kiedy przeszedł samotnie na nartach 
przez Zawrat do Pięciu Stawów. Gdy 
osiedlił się w USA, chodził po gó-
rach w Colorado, Nowym Meksyku, 
Wyoming i Montanie, a także na nar-
tach na Alasce. Po wojnie przy okazji 
kolejnych pobytów w Europie zawsze 
planował wypad w Alpy w rejony Ze-
rmattu i Mont Blanc. W tych wędrów-
kach towarzyszyła mu często jego żona 
Irena, także fizyczka, którą poznał 
w czasie studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

Profesor Stanisław Mrozowski 
zmarł dnia 21 lutego 1999 roku w Fort 
Lauderdale na Florydzie i tam został 
pochowany. 

Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Pod kopułą

Z Collinsem na Srebrny Glob

5 lutego 2017 r. w Planetarium Śląskim w Chorzowie 
miała miejsce premiera seansu „Wokół Księżyca”. 
To kolejne udane przedsięwzięcie duetu scenarzy-
stów: Stefana Janty z Planetarium Śląskiego i Jarosła-

wa Juszkiewicza z Polskiego Radia Katowice. Na 50 minut 
zabierają nas oni w kosmiczną podróż z Księżycem w roli 
głównej. Niezwykle pomysłowe jest postawienie w roli nar-
ratora Michaela Collinsa — pilota modułu dowodzenia pod-
czas misji Apollo 11. W czasie gdy jego koledzy jako pierwsi 
w historii ludzie lądują na powierzchni Srebrnego Globu, on 
przebywa w module dowodzenia, okrążając naszego natu-
ralnego satelitę na wysokości 110 km. Głos płk. Collinsa, 
w którego rolę wciela się aktor Ireneusz Załóg, w sposób 
spokojny i rzeczowy przekazuje nam informacje o Księżycu 
i nie tylko, czyniąc przekaz bardzo wiarygodnym.

W ciągu wspomnianych 50 minut zdobywamy mnóstwo 
informacji, m. in. o fazach Księżyca, o jego orbicie, fazach 
Ziemi widzianej z orbity wokółksiężycowej, o zaćmieniach, 
a także o budowie selenologicznej towarzysza naszej plane-
ty. To jednak jeszcze nie wszystko, Collins opowiada o od-
ległych słońcach ‒ gwiazdach, zarówno tych widzianych 
z  północnej półkuli Ziemi, jak i tych widocznych jedynie 
z antypodów. Poza tym autorzy seansu dostarczają nam 
sporej dozy ciekawostek astrofizycznych, takich jak ruchy 
pływowe (w tym skorupy Ziemi). Możemy dowiedzieć się, 
czym są maskony, jak działa i do czego służy retroreflektor 
lunarny, no i wreszcie: w jakim celu Amerykanie pozostawili 
na terytorium Selene… armatę!

Jedyna drobna, subiektywna uwaga, która w niczym nie 
umniejsza mojej bardzo wysokiej oceny tego seansu, to spo-
sób przedstawienia informacji o księżycach innych planet 
naszego Układu Słonecznego. Kiedy „w zenicie” planeta-
rium  wyświetlany był animowany schemat tego układu (tyl-
ko planety i Słońce) — w warstwie dźwiękowej słyszeliśmy 
o księżycach, których na tym schemacie nie widać, co spo-
wodowało moją chwilową dezorientację, na co tak naprawdę 
patrzę: na cały Układ Słoneczny (bez księżyców) czy może 
na układ księżyców którejś z planet?

Ograniczone, wręcz ascetyczne, środki graficzne zastoso-
wane w tym przedstawieniu należy jednak uznać in plus — 
nie rozpraszają widza. Dopełnieniem seansu jest starannie 
dobrana muzyka, doskonałe tło pozwalające na prawdziwy 
relaks pod syntetycznymi gwiazdami, którą skomponował 
Tadeusz Grabowski. Według mnie, panowie Janta i Jusz-
kiewcz uzyskali bardzo dobry efekt końcowy w postaci 
wartościowego materiału dydaktycznego, przedstawionego 
w ciekawej, zwartej formie i w doskonale zrównoważonym 
rytmie.

Polecam ten spektakl każdemu miłośnikowi astronomii. 
Szczególnie zaś tym, którym wydaje się, że o Księżycu wie-
dzą już chyba wszystko. Mogą się bardzo zdziwić.

Mirosław Danch
Autorzy: Stefan Janta i Jarosław Juszkiewicz
Tytuł: Wokół Księżyca
Premiera: Planetarium Śląskie, 5 lutego 2017
Czas trwania: 50 min

Kadr ze spektaklu. Źródło: materiały Planetarium Śląskiego

Premiera w Planetarium Śląskim 
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W postapokaliptycznej książce Metro 
2033 Dmitrija Głuchowskiego znaj-
dziemy takie oto zdanie: Czy człowiek, 
który nigdy nie widział gwiazd, może 
sobie wyobrazić, czym jest nieskoń-
czoność, jeśli samo pojęcie nieskoń-
czoności z pewnością pojawiło się 
kiedyś wśród ludzi natchnionych wi-
dokiem nocnego nieboskłonu? Dla bo-
haterów tej książki, żyjących w tune-
lach moskiewskiego metra, nocne 
niebo było praktycznie niedostępne. 
A dla nas? Mieszkańcy dużych miast 
są w podobnej sytuacji, tyle że nad 
głowami zamiast betonowego stropu 
tuneli mają smog świetlny. Na wielko-
miejskim nocnym niebie zobaczymy 
tylko Księżyc oraz najjaśniejsze plane-
ty i gwiazdy. Widok daleki od praw-
dziwego nocnego nieba. Problem 
rozjaśniania nocy nie ogranicza się 
wyłącznie do miast czy obszarów za-
mieszkanych, ale „rozlewa się” wraz 
ze sztucznym światłem na duże odle-
głości. Każda miejscowość, która jest 
nocą oświetlana, tworzy tzw. wyspę 
świetlną obejmującą obszar znacznie 
większy niż powierzchnia tej miej-
scowości. W krajach o dużej gęstości 
zaludnienia, dużej liczbie miast i wsi, 
obszary ciemnej nocy są niewielkie 
i wciąż się kurczą.

Europa to w dużej części konty-
nent gęsto zaludniony. Tu doskonale 
widać skalę i tempo ubywania nocy. 
Zamieszczone obok dwa zdjęcia, 
wykonane instrumentem OLS (Ope-
rational Linescan System) znajdują-
cym się na satelitach z serii DMSP 
(Defense Meteorological Satellite 
Program), porównują Europę nocą 
w roku 1992 i 2010. W ciągu zaledwie 
18 lat ilość sztucznego oświetlenia 
wyraźnie wzrosła w większości krajów 
europejskich. Doskonałym przykła-
dem tego wzrostu jest Polska. Z dość 
ciemnego kraju w roku 1992 stała się 
jednym z jaśniejszych obszarów Eu-
ropy w roku 2010. Widać to również 

Już 19 mln mieszkańców Polski nie może zobaczyć Drogi Mlecznej!

Noc nad Polską w odwrocie

w wynikach szczegółowej analizy da-
nych z OLS opublikowanych w czaso-
piśmie Scientific Reports [1]. Jedna 
z ilustracji zamieszczonych w tym 
artykule (patrz następna strona) po-

kazuje, gdzie w Europie przybyło lub 
ubyło sztucznego oświetlenia. Auto-
rzy porównali średnią jasność z lat 
1995–2000 ze średnią z lat 2005– 
–2010. Polska jest wyraźnie czerwona 

Ciemne niebo

Nocnej ciemności mamy coraz mniej. I nie dlatego, że zimowe przesilenie za nami i przybywa dnia. 
Przyczyną jest wzrastające zanieczyszczenie światłem. W wielu miejscach wzrost ten jest szybki 
i niekontrolowany.

Zmiana ilości światła pochodzącego od oświetlenia zewnętrznego w latach 1992–2010 w Euro-
pie. Zdjęcia zostały wykonane instrumentem OLS na satelitach DMSP. Obrazy i ich przetworze-
nie: NOAA National Geophysical Data Center. Dane DMSP zebrane przez US Air Force Weather 
Agency. Animowaną wersję tych zdjęć można obejrzeć na stronie www.esa.int/Our_Activities/
Observing_the_Earth/Earth_from_Space_Night_lights
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Jasne niebo

na tej mapie, co oznacza wzrost jasno-
ści. Ponad 20% powierzchni naszego 
kraju w tym czasie pojaśniało, co jest 
skutkiem wzrostu ilości oświetlenia. 
Podobny wynik otrzymamy porów-
nując pierwszy i drugi Atlas sztucznej 
jasności nieba [2, 3]. W roku 1998 
na obszarze około 45% powierzchni 
Polski wskutek zanieczyszczenia świa-
tłem niebo nocne było co najmniej 
1,5-krotnie jaśniejsze od naturalnego. 
W roku 2014 ta powierzchnia wzrosła 
do 67%. Niebo jaśniejsze od natural-
nego o 1,5 raza to niebo, którego de-
gradacja sztucznym światłem jest już 
łatwo dostrzegalna gołym okiem. 

Światło elektrycznie nie jest 
za darmo, więc zwiększenie jego ilości 
można powiązać ze wzrostem go-
spodarczym. Niewątpliwe taki wzrost 
w Polsce nastąpił po roku 1989. Na ile 
jednak jesteśmy bogaci a na ile roz-
rzutni? Na zdjęciu z roku 2010 Polska 
wygląda na równie jasną co Niem-
cy, czyli kraj wyraźnie zamożniejszy 
od naszego. Jak to porównanie wypa-
da w liczbach? Możemy tu skorzystać 
z artykułu opublikowanego w Science 
Advances [2]. Na podstawie danych 
satelitarnych z 2014 r. autorzy obli-

czyli, że z obszaru stanowiącego 4,5% 
powierzchni Polski Droga Mleczna 
jest bardzo słabo widoczna (i to tylko 
w sprzyjających warunkach) lub nie 
jest widoczna nigdy. Ten względnie 
mały obszar zamieszkuje jednak około 
50% obywateli naszego kraju (głównie 
to mieszkańcy miast). W Niemczech 
odpowiednie liczby wynoszą 4,8% po-
wierzchni i 42% ludności. Liczby te dla 
obu krajów są porównywalne i to po-
mimo tego, że całkowita powierzch-
nia zabudowana w Polsce jest ponad 
dwukrotnie mniejsza niż w Niem-
czech. 

Sztuczne oświetlenie związane jest 
przede wszystkim z obszarami zabu-
dowanymi, więc jego ilość powinna 
zależeć od powierzchni tych obsza-
rów. We wspomnianym powyżej arty-
kule wykorzystano dane pochodzące 
z instrumentu VIIRS (Visible Infrared 
Imaging Radiometer Suite) znajdu-
jącego się na satelicie Suomi NPP 
(Suomi National Polar-orbiting Part-
nership). Dane te mogą być również 
użyte do porównania ilości sztucznego 
światła przypadającego na 1 km kwa-
dratowy powierzchni zabudowanej 
w Polsce i w Niemczech. Ilość ta jest 

u nas około dwukrotnie większa niż 
u naszych zachodnich sąsiadów. Jeśli 
uwzględnimy poziom zamożności obu 
krajów*, to powinniśmy się czuć zanie-
pokojeni tym, jak oświetlamy nasze 
miejscowości. Zaniepokojenie to po-
winno być tym większe, że nie mamy 
w Polsce żadnych przepisów ograni-
czających zanieczyszczenie światłem. 
Przed nadmiarem sztucznego światła 
nie są chronione nawet obszary cenne 
przyrodniczo czy obserwatoria astro-
nomiczne.

Sylwester Kołomański

Cytowane artykuły:
[1] Contrasting trends in light pollution 
across Europe based on satellite observed 
night time lights. Jonathan Bennie i in., 
Scientific Reports 4, 3789, 2014.
[2] The new world atlas of artificial night 
sky brightness. Fabio Falchi i in., Science 
Advances 2(4), e1600377, 2016.
[3] The first world atlas of the artificial 
night sky brightness. Pierantonio Cinzano 
i in., Monthly Notices of the Royal Astro-
nomical Society 328, 689, 2001.

Zmiana jasności w Europie policzona na podstawie danych z instrumentu OLS na satelitach DMSP jako różnica pomiędzy średnią jasnością z lat 
1995–2000 a średnią z lat 2005–2010. Kolor czerwony oznacza wzrost jasności, niebieski — spadek jasności, biały — brak istotnej zmiany. Szary 
kolor to miejsca, dla których obrazy z OLS są przesaturowane (jasne centra dużych miast) i wyznaczenie zmiany jasności nie jest możliwe. Mapa 
pochodzi z artykułu opublikowanego w czasopiśmie Scientific Reports [1]

* PKB (PSN) (Produkt Krajowy Brutto ważony pa-
rytetem siły nabywczej) w roku 2015 był prawie 
czterokrotnie wyższy dla Niemiec w porówna-
niu z Polską.
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Astropodróże

Widok z rozległego placu Mi-
chała Anioła we Florencji 
jest nie tylko zachwycający, 

ale i posiada znakomitą kompozycję. 
Przeciwwagą dla dominującej w syl-
wetce miasta katedry, z charaktery-
styczną kopułą Brunelleschiego, jest 
rzeka Arno przepływająca na pierw-
szym planie. Z morza ciemnoczerwo-
nych dachów niczym okręty wybijają 
się sylwetki najcenniejszych zabytków 
miasta. Wśród nich wyróżnia się gotyc-
ka bazylika Świętego Krzyża, zamyka-
jąca stare miasto od wschodu. Od dru-
giej strony przeciwwagą dla masywnej 
bryły katedry jest gotycki ratusz, nieco 
przypominający ten toruński po diecie 
odchudzającej. Jednak stara Florencja 
nie zamyka się na zachodzie, raczej 
lekko przeskakuje przez Stary Most 
na drugi brzeg rzeki, po którym roz-
lewa się kolejna zatoka dachówek — 
dzielnica Oltrarno, otoczona zielenią 
pięknych renesansowych ogrodów. 
Nad nimi znajduje się plac, z które-
go można podziwiać opisany widok, 
a tłem dla całej kompozycji są tysiąc-
metrowe szczyty Apeninów.

Spacer po Florencji z historią nauki w tle

Palec Galileusza
Florencja — kolebka renesansu — jest miastem, które przeżywało gwałtowny rozwój w późnym 
średniowieczu i renesansie, stając się ważnym ośrodkiem sztuki i nauki. Jednym z jej wybitniejszych 
mieszkańców był Galileusz, z którym związane jest kilka miejsc w liliowym mieście.

Florencja jest jednym z tych miast 
świata, które odcisnęły największe 
piętno na dziejach ludzkości. Miasto 
doby późnego średniowiecza i rene-
sansu stało się centrum umysłowym 
naszej części globu. Skupiło w swoich 
granicach dziesiątki wybitnych postaci, 
w tym Dante Aligheriego, Machiavel-
liego, Giotta, Leonarda da Vinci, Ame-
rigo Vespucciego czy Michała Anioła, 
a także Galileo Galilei, znanego w Pol-
sce jako Galileusz — człowiek, który 
zrewolucjonizował naukę.

Aby zrozumieć fenomen Galileusza, 
trzeba zrozumieć starą Florencję. Mia-
sto skrywa kilka pamiątek po krnąbr-
nym astronomie, które są zatopione 
w setkach ulic i uliczek rozległego 
historycznego centrum, jednego z cen-
niejszych w Europie i przyciągającego 
miliony turystów z całego świata.

Florencję założył dla weteranów 
wojen Juliusz Cezar. Miasto do dziś 
zachowało w swojej najstarszej części 
charakterystyczny układ urbanistycz-
ny, z przecinającymi się pod kątem pro-
stym ulicami Cardo i Decumanus. Tam 
znajdowało się Forum, a dziś plac Re-

publiki, ustępujący jednak znaczeniem 
placom przy katedrze i ratuszu. Przez 
kolejne stulecia miasto nie było zna-
czącym ośrodkiem politycznym czy 
gospodarczym. Dopiero około roku 
tysięcznego, gdy Florencja stała się 
siedzibą lokalnego margrabstwa oraz 
korzystnie zbliżyły się do grodu szlaki 
handlowe, rozpoczął się jej fenomenal-
ny rozwój. W ciągu trzech stuleci jej 
ludność wzrosła z tysiąca do blisko stu 
tysięcy mieszkańców, stając się jednym 
z największych miast Europy i świata. 
Zaczęli przybywać wybitni myśliciele, 
najlepsi rzemieślnicy i artyści. Wszyst-
kich skusiła atmosfera bogatego i roz-
wijającego się miasta, a często i mece-
nat ambitnego rodu Medyceuszy, któ-
rzy w XV w. przejęli nad nim władzę.

W 1569 r., a więc w tym samym, 
w którym w Lublinie narodziła się 
Rzeczpospolita Obojga Narodów, Ko-
sma I Medyceusz połączył ze sobą 
dwa lokalne terytoria, tworząc Wielkie 
Księstwo Toskanii. Ambitny władca 
dążył do okrycia swojego władztwa 
jak największą chwałą, do czego — 
zgodnie z duchem epoki — potrzebny 
był mecenat nad sztuką i nauką. O ile 
jednak w poprzednich stuleciach to 
Florencja była mekką dla najwybitniej-
szych umysłów Italii, o tyle w czasach 
Kosmy I tę rolę przejął Rzym. Ksią-
żę wyłożył więc olbrzymie pieniądze 
w celu wspierania sztuki i nauki, w tym 
założył Galerię Uffizich, Akademię 
Sztuki Rysunku czy odnowił Uniwer-
sytet w Pizie, podległej jego władzy. 
Z wszystkimi był związany Galileusz, 
najsłynniejszy naukowiec Toskanii.

Galileo Galilei narodził się w Pizie, 
w okresie panowania Kosmy I, później 
przeprowadził się wraz z rodzicami 
do Florencji. Przez całe swoje życie był 
związany z Toskanią oraz nieodległą 

Widok na Florencję z placu Michała Anioła. W środku miasta katedra, z prawej kościół Świętego 
Krzyża, z lewej wyróżnia się ratusz
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Padwą. Gdy był młody, marzył o zosta-
niu księdzem, jednak jego ojciec zmusił 
go do pójścia na uniwersytet na medy-
cynę. W czasie studiów zafascynował 
się matematyką i fizyką, a w kolejnych 
latach mógł rozwijać swoje pasje dzięki 
opiece bogatych Medyceuszy. Odkrycia 
Galileusza i jego metody stały się fun-
damentem współczesnej metodologii 
poznawczej — to dzięki niemu dowód 
naukowy stał się kluczowym argumen-
tem w procesie badawczym.

Świat czasów Galileusza zmieniał 
się gwałtownie. Nie tylko dochodziło 
do rewolucji naukowej, ale i pokole-
nie wybitnego naukowca było jednym 
z pierwszych, które żyło w świadomo-
ści świata powiększanego regularnie 
przez kolejne odkrycia geograficzne. 
Był to też czas licznych konfliktów, 
sporów i wojen. Ofiarą jednego z nich 
został sam uczony, który podobno nie-
raz wykazywał się temperamentem 
sprowadzającym na niego kłopoty. 
Ostatecznie został skazany na trzyletni 
areszt domowy za nieposłuszeństwo, 
a jego proces obrósł licznymi legenda-
mi, na przykład najsłynniejsze zdanie 
mu przypisywane — „A jednak się 
kręci” — odnotował po raz pierwszy 
dziennikarz Giuseppe Baretti ponad sto 
lat po śmierci uczonego. W tym czasie 
jednak znaczenie Florencji było już tyl-
ko echem dawnej świetności.

Wróćmy jednak do widoku 
na miasto z placu Michała 
Anioła. Patrząc w kierunku 

zachodnim, dostrzeżemy w pobliżu 
Starego Mostu fasadę najsłynniejsze-
go muzeum Florencji, Galerię Uffi-
zich, którą przesłania skromniejszy, 
ale i bardziej wiekowy budynek Mu-
zeum Galileusza. Jest to kolejne wcie-
lenie jednej z najstarszych kolekcji 

naukowych na świecie — założonego 
w 1775 r. Muzeum Fizyki i Historii Na-
turalnej. Sam zbiór jest jeszcze starszy, 
bo sięgający czasów Kosmy I.

Muzeum Galileusza zainauguro-
wano po gruntownej przebudowie 
w 2010 r., 400 lat po tym, jak wybitny 
włoski astronom opublikował Siderus 
nuncius, pierwszy traktat naukowy po-
wstały w oparciu o obserwacje lune-
tą. Instytucja powinna znajdować się 
na trasie każdego miłośnika nauki — 
zgromadzone artefakty ukazują ostatnie 
setki lat rozwoju sprzętu naukowego, 
od czasów Kopernika po XIX w. Są to 
trzy piętra fascynującej podróży przez 
dawne księgi, lunety (w tym oryginalną 
lunetę Galileusza), globusy, sfery armi-
larne, mikroskopy, przyrządy miernicze 
i inne cenne zabytki. Jedną z oryginal-
niejszych pamiątek są palce i zęby Ga-
lileusza — zakonserwowane niczym 
pradawne relikwie jakiegoś świętego.

Ta szczególna podróż przez historię 
badań naukowych jest tym ciekawsza, 
że uświadamia nam ona, jak duża prze-
paść oddziela nowoczesne, skompute-
ryzowane laboratoria XXI w. od przy-
rządów przypominających w najlep-
szym razie przestarzałe wyposażenie 
szkolne. Cały ten skok jakościowy był 
możliwy dzięki pracy niezliczonych 
badaczy, z których wyróżniał się Gali-
leo Galilei.

Trasa z placu Michała Anioła 
do Muzeum Galileusza zajmuje pie-
churowi około pół godziny. W tym 
czasie można podziwiać malownicze 
krajobrazy, potężne mury miejskie czy 
urocze dróżki. W połowie drogi, przy 
nieco zapomnianej przez turystów 
uliczce Costa San Giorgio, znajduje się 
dom, w którym mieszkał Galileusz — 
o czym poinformuje nas napis i portret 
uczonego. Jest to XIV-wieczna budow-

la, niewyróżniająca się architektonicz-
nie niczym od setek innych kamieni-
czek Florencji ani nie jest udostępniona 
do zwiedzania. Ot, dodatkowy sma-
czek dla astropodróżnika.

Kilkaset metrów wąskich uliczek 
od muzeum w głąb starego miasta znaj-
duje się kolejne miejsce związane z Ga-
lileuszem — kościół Świętego Krzyża. 
Jest to XV-wieczna świątynia francisz-
kańska, jedna z największych we Wło-
szech. Posiada cechy charakterystyczne 
dla architektury florenckiej, która w in-
trygujący sposób traktowała niepopu-
larną na Półwyspie Apenińskim sztukę 
gotycką. Od zewnątrz widzimy więc 
sporą, surową bryłę świątyni, jedynie 
od placu Świętego Krzyża posiadającą 
ozdobną, marmurową fasadę. Wnętrze 
również składa się z dwóch kontrastu-
jących ze sobą przestrzeni: szerokiej, 
oszczędnej w dekoracjach nawy i bo-
gato zdobionego prezbiterium z sze-
regiem bocznych kaplic. Ich malarska 
dekoracja jest jednym z wybitniejszych 
przejawów sztuki wczesnego renesan-
su. Zespół klasztorny przyciąga jednak 
nie tylko wybitnymi dziełami sztuki, 
jest także od późnego średniowiecza 
miejscem ostatniego spoczynku dla za-
służonych mieszkańców miasta.

Jedną z osób pochowanych w ko-
ściele, w jego północno-zachodnim 
rogu, jest Galileusz. Nagrobek wysta-
wiono w 1737 r., czyli 95 lat po śmierci 
uczonego. Galileusz musiał czekać tak 
długo na niego, po części przez papieża 
Urbana VIII, z którym był skonflikto-
wany. Sporo czasu zajęło też uzbie-
ranie pieniędzy na okazały pomnik 
uczonego. Kilkumetrowa konstrukcja 
eksponuje w centralnej części popier-
sie naukowca, otoczone z dwóch stron 
postaciami zgrabnych pań — personifi-
kacji astronomii i geometrii. Całość zo-
stała utrzymana w barokowej estetyce, 
zgodnie z duchem epoki.

Florencja słusznie przyciąga rzesze 
turystów swoją architekturą i bogaty-
mi zbiorami sztuki. Jest także jednym 
z ważniejszych miejsc na mapie historii 
nauki, dzięki człowiekowi, który ją zre-
wolucjonizował. Galileusz, podobnie 
jak każdy z nas, był człowiekiem — 
miał swoje słabości, upodobania, pasje. 
Trudno jednak o piękniejsze miasto 
na ich realizację!

Wieńczysław Bykowski

Dekoracja na domu Galileusza
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W skrócie

ONZ uchwaliła 
Międzynarodowy Dzień 
Planetoid 

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 
uchwałę o ustanowieniu dnia 30 czerwca 
Międzynarodowym Dniem Planetoid (ang. 
International Asteroid Day). O decyzji pod-
jętej 6 grudnia 2016 r. podczas 71. sesji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ poinformo-
wało Biuro ONZ ds. Przestrzeni Kosmicz-
nej (UNOOSA). ONZ była przychylna propo-
zycji złożonej przez Association of Space 
Explorers (ASE), która zrzesza astronau-
tów, kosmonautów i tajkonautów. Propo-
zycja była także wspierana przez Komitet 
Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni 
Kosmicznej (COPUOS).

Celem uchwalenia Międzynarodowego 
Dnia Planetoid ma być zwiększanie świa-
domości społeczeństw w różnych krajach 
odnośnie zagrożeń ewentualnym upad-
kiem planetoidy. Datę wybrano nieprzy-
padkowo, bowiem 30 czerwca 1908 r. 
na Syberii miała miejsce tzw. katastrofa 
tunguska. Po raz pierwszy Dzień Plane-
toid (Asteroid Day) odbył się 30 czerw-
ca 2015 r. Powtórzono go 30 czerwca 
2016 r., kiedy to w różnych miejscach, aż 
w 72 krajach, odbyło się ponad 500 edu-
kacyjnych imprez. Szacuje się, że wzięło 
w nich udział ponad 150 tys. osób plus 
milion ludzi za pośrednictwem internetu.

Krzysztof Czart

Rok 2016 rekordowy pod 
względem liczby utworzonych 
parków ciemnego nieba

W mijającym roku powołano 17 mię-
dzynarodowych obszarów ochrony ciem-
nego nieba na trzech kontynentach. 
Największa ich liczba została utworzona 
na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozo-
stałe obszary są zlokalizowane w Austra-
lii, Holandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Spośród niemal 100 istniejących ob-
szarów ochrony ciemnego nieba, w tym 
ponad 70 certyfikowanych przez Między-
narodowy Związek Ciemnego Nieba (IDA), 
aż 17 powstało w tym roku. Swoim zasię-

giem obejmują trzy kontynenty: Amerykę 
Północną, Australię oraz Europę. Więk-
szość z nowo utworzonych obszarów to 
parki ciemnego nieba (trzynaście obsza-
rów). Utworzono również jeden rezerwat, 
jedną ostoję oraz dwie społeczności ciem-
nego nieba, tj. miejscowości, w których 
wprowadzono zmodernizowane oświe-
tlenie uliczne celem ochrony walorów 
ciemnego nieba. Łączna powierzchnia 
utworzonych obszarów wynosi niemal 11 
tys. km2, co równa się w przybliżeniu po-
wierzchni województwa świętokrzyskiego.

Zdecydowanie najwięcej ubiegłorocz-
nych miejsc ochrony ciemnego nieba, 
bo aż dwanaście, utworzono w Stanach 
Zjednoczonych. Pod względem terytorium 
przeważają parki zlokalizowane w półpu-
stynnych, zachodnich stanach: Arizonie, 
Nowym Meksyku, Nevadzie i Utah. Obej-
mują zazwyczaj obszary wcześniej utwo-
rzonych parków narodowych lub innych 
miejsc o szczególnej wartości przyrodni-
czej lub kulturowej. Najbardziej znanym 
spośród nich jest park utworzony wokół 
słynnego Wielkiego Kanionu Kolorado. In-
nymi obszarami powołanymi w tej części 
USA są: Dead Horse Point, Goblin Valley 
(Utah), Great Basin (Nevada), Salinas Pu-
eblo Missions, Capulin Volcano, Cosmic 
Campground (Nowy Meksyk), Big Park, 
Flagstaff Area Monuments (Arizona). Kolej-
ne trzy amerykańskie parki utworzono rów-
nież na terenach odludnych, jednak wśród 
diametralnie innych krajobrazów. Stano-
wią je bagna i inne obszary środkowej oraz 
południowej Florydy (Kissimee Prairie, Big 
Cypress), a także tereny podmokłe sąsied-
niej Georgii (Stephen C. Foster Park).

Cztery europejskie obszary ochrony 
ciemnego nieba utworzone w 2016 r. 
prezentują różne obszary pod wzglę-
dem krajobrazu. Dwa z nich utworzono 
w Wielkiej Brytanii. Stanowią je: Rezerwat 
South Downs położony pomiędzy wielką 
Metropolią Londynu a kurortami połu-
dniowego wybrzeża oraz obszar ochrony 
wokół miejscowości Moffat w południowej 
Szkocji. Pierwszy z wymienionych terenów 
ma pełnić funkcję oazy ciemnego nieba, 
otoczonej silnie zurbanizowanymi gmina-

mi i powstał na terenie wcześniej istnie-
jącego parku narodowego South Downs. 
Z kolei szkocki obszar ochronny powołany 
został na terenach wiejskich, położonych 
pomiędzy sąsiednimi parkami ciemnego 
nieba Galloway oraz Northumberland, 
a jego utworzenie ma na celu wspomaga-
nie ochrony ciemnego nieba prowadzonej 
przez wymienione parki. Dwa pozostałe 
europejskie obszary ciemnego nieba, 
powołane w tym roku, leżą w Irlandii i Ho-
landii. Były drugimi tego typu obiektami 
w swoich krajach. Pełnią głównie funkcję 
ochrony miejscowej przyrody. Irlandzki 
Ballycroy Park jest jednym z największych 
torfowisk w Europie, a holenderski Lau-
wersmeer National Park, położony na wy-
brzeżu Morza Wattowego, uchodzi za je-
den z najcenniejszych ptasich rezerwatów 
w tej części kontynentu.

Rodzynkiem w przedstawionym zesta-
wieniu, pod względem geograficznym, jest 
jedyny park ciemnego nieba utworzony 
w 2016 r. na terenie Australii. Park War-
rumbungle stanowi jeden z dwóch tego 
typu obszarów w Oceanii, obok utworzo-
nego w 2012 r. rezerwatu ciemnego nie-
ba Aoraki Mackenzie w Nowej Zelandii. 
Znajduje się we wschodniej, górzystej 
części kraju i jest siedzibą dla jednego 
z największych australijskich teleskopów. 
Utworzony został z myślą o ochronie wa-
lorów ciemnego nieba wokół obserwa-
torium i okolicznych terenów bogatych 
w liczne gatunki miejscowej fauny i flory.

Wszystkie z wymienionych miejsc 
ochrony ciemnego nieba powstały dzięki 
zaangażowaniu miłośników astronomii, 
skupionych wokół lokalnych stowarzyszeń. 
Osoby te, współpracując z samorządami 
oraz zarządami parków narodowych i in-
nych jednostek ochrony przyrody, potrafi-
ły na przestrzeni kilkunastu lat utworzyć 
sieć obszarów ochrony ciemnego nieba 
na wszystkich kontynentach. Miejmy na-
dzieję, że nadchodzący rok będzie równie 
owocny (jak mijający) pod względem ini-
cjatyw zmierzających do ochrony jednego 
z najpiękniejszych widoków — krajobrazu 
gwieździstego nieba. 

Grzegorz Iwanicki

Droga Mleczna nad parkiem ciemnego nieba Warrumbungle. Źródło: IDA/Lopez-Sanchez/SSO
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Zorza polarna. Fot. Milada Muszyńska

M 33. Fot. Grzegorz Czernecki

Zaćmienie Księżyca. Fot. Dariusz Bolesta

Tranzyt Merkurego. Fot. Bartosz Wojczyński

(Zdjęcia niewykorzystane w naszym kalenda-
rzu astronomicznym)
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Nie tylko teleskopy

Treści astronomiczne, o ile 
w ogóle, wprowadzane są 
w edukacji sposób rozpro-
szony i ogromnie wybiór-

czy. Stoi to w jaskrawej sprzeczności 
z ustawicznie narastającą w środkach 
masowego przekazu liczbą informa-
cji nawiązujących do badań astrono-
micznych. Ogrom tych informacji jest 
wynikiem rozwoju cywilizacyjnego 
i trendów współczesnej nauki. Ich 
zrozumienie i przyswojenie staje się 
coraz trudniejsze bez poznania pod-
stawowych pojęć astronomicznych. 
Chcącym je zrozumieć, pozostają 
w tej sytuacji odwiedziny w nielicz-
nych zresztą planetariach lub sięga-
nie do literatury popularnonaukowej. 
Tej ostatniej jest wprawdzie na rynku 
księgarskim dosyć dużo, ale braku-
je pozycji dostosowanych do naj-
młodszych czytelników. Być może 
ostatnią rzetelną książką adresowaną 
do 6–12-latka była kultowa „Astrono-
mia” Zonna i Milewskiej z ilustracja-
mi Butenki. Właśnie mija 50 lat od jej 
wydania!

Omawiana książka, której autorem 
jest prof. Grzegorz Karwasz, kierownik 
Zakładu Dydaktyki na Wydziale Fizy-
ki, Astronomii i Informatyki Stosowa-
nej UMK w Toruniu, wychodzi naprze-
ciw takim oczekiwaniom i to właśnie 
na poziomie elementarnym. 

Adresowana jest, co zaznaczono 
w tytule, do najmłodszego odbiorcy. 
Operuje językiem prostym i tłumaczy 
pojęcia w sposób dostępny uczniom 
szkół podstawowych. 

Wybór treści dokonanych przez 
autora dotyczy opisów głównych 

Na tę książkę czekaliśmy 50 lat!

Wszechświat
dla dzieci

Od szeregu już lat brak jest w powszechnej edukacji systematycznych kursów podstaw astronomii zarówno 
na poziomie elementarnym, jak i średnim, a nawet wyższym. Jeszcze dłużej czekamy na atrakcyjne lekcje 
astronomii adresowane specjalnie do dzieci. 

obiektów i zjawisk astronomicznych. 
Omawia także zagadnienia związane 
z astronautyką, historią astronomii, po-
daje przykłady stymulowanych bada-
niami astronomicznymi wynalazków, 
które znalazły praktyczne zastosowa-
nie w życiu codziennym. Znajduje się 
w niej wiele ciekawostek dotyczących 
odkryć i ich autorów. Dobrym pomy-
słem jest załączenie słowniczka zawie-
rającego wyjaśnienie podstawowych 
astronomicznych terminów. Książka 
zawiera także użyteczne wskazów-
ki dla tych, którzy chcieliby zająć się 
amatorskimi obserwacjami i dobrze 
spełnia rolę poradnika. 

Na uwagę zasługuje redakcja książ-
ki. Zaletą są krótkie rozdziały i ich 
przedstawienie w ujęciu planszowym. 
Poszczególne rozdziały mieszczą się 
przeważnie na dwóch jednocześnie 
otwartych stronach, co daje ujęcie po-
dobne do prezentowanego np. w inter-
netowej Wikipedii.

Omawiana pozycja stanowi dobry 
bodziec do głębszego i dalszego zainte-
resowania się astronomią. Może stano-
wić także cenną pomoc dla wszystkich 
nauczycieli próbujących na zajęciach 
szkolnych wprowadzać zagadnienia 
astronomiczne na podstawowym po-
ziomie. 

Książkę tę można polecić nie tylko 
każdej szkolnej, a nawet przedszkolnej 
biblioteczce, ale również jako warto-
ściowe uzupełnienie domowego księ-
gozbioru. Może nawet niepotrzebnie 
autor ogranicza jej zasięg do najmłod-
szych czytelników. Można się tylko 
cieszyć, że tym najmłodszym książkę 
będzie czytała mama albo tata. 

Sumując wrażenia, wydaje mi się, 
że książeczka stanowi kompleksowe 
ujęcie wniosków wyprowadzonych 
przez autora z rozlicznych popularyzu-
jących astronomię i astronautykę spo-
tkań z dziećmi młodzieżą, i to nie tylko 
w Polsce, ale na wszystkich kontynen-
tach. Grzegorz Karwasz jest w nich 
niestrudzony! Treści książeczki to 
po prostu zbiór odpowiedzi na najczę-
ściej zadawane tam pytania i poruszane 
zagadnienia. To właśnie dociekliwość 
najmłodszych słuchaczy, stanowi gwa-
rancję przystępnej formy i aktualności 
treści.

Andrzej Strobel

Grzegorz Karwasz, Mały Astronom. 
Przewodnik dla dzieci, Centrum Edu-
kacji Dziecięcej 2016, Seria Dzielni-
-samodzielni, stron 128
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W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia 
2016 r., w wieku 88 lat odeszła Vera Rubin. Prowa-
dzone przez nią w latach 70. XX w. badania znacząco 
przyczyniły się do odkrycia ciemnej materii.

Vera przyszła na świat w 1928 r. w Filadelfii. Jej rodzice wy-
kazywali zainteresowanie naukami ścisłymi, pracowali też razem 
w słynnym Bell Telephone. W wieku dziesięciu lat Vera zaczę-
ła interesować się astronomią. Z pomocą ojca skonstruowała 
pierwszy teleskop. Fascynował ją zwłaszcza ruch gwiazd wokół 
bieguna północnego. Mając pełne wsparcie ze strony rodziców, 
zaczęła brać udział w spotkaniach amatorów astronomii.

W dzisiejszych czasach byłby to zapewne naturalny wstęp 
do studiów, doktoratu i pracy astronoma. Mówimy jednak o la-
tach 50. ubiegłego wieku. Wówczas kształcenie się kobiet nie 
było normą, zwłaszcza na wydziałach nauk ścisłych. Vera podjęła 
naukę w słynącej z dość liberalnego podejścia, elitarnej szkole 
Vassar College w stanie Nowy Jork. Nie była jednak traktowana 
w pełni na równi ze studentami mężczyznami. Mimo dobrych 
wyników w nauce odradzano jej karierę astronoma, proponując 
w zamian kształcenie się w sztuce i zostanie artystką specjalizu-
jącą się w obrazach nieba… Nie zważając na te trudności, zdoby-
ła ostatecznie dyplom z astronomii w roku 1948. Próbowała do-
stać się na studia wyższe do Princeton, ale nauka na kierunkach 
astrofizycznych była tam niedostępna dla kobiet aż do 1975 r. 
Rubin wybrała wobec tego nieco mniej prestiżowy, ale i przyjaź-
niejszy dla pań Uniwersytet Cornella.

Praca magisterska, obroniona w roku 1951, dotyczyła od-
chyleń od prawa Hubble’a w ogólnym ruchu galaktyk: Rubin za-
kładała w niej, że galaktyki mogą rotować wokół centrów mas 
zamiast po prostu oddalać się od nas we wszystkich kierunkach. 

Sylwetki

Vera Rubin  
(1928–2016)  

— pionierka badań 
nad ciemną materią

Jej obserwacje i wnioski mogły mieć jakiś związek z późniejszym 
odkryciem lokalnych supergromad, zaproponowanych przez 
de Vaucouleursa. Jednak publikacja naukowa Very napisana 
na bazie jej magisterium została kilka razy odrzucona przez pre-
stiżowe pisma astronomiczne.

Choć nic nie wskazywało wówczas na dalszy rozwój jej kariery, 
Rubin zaczęła doktorat na Uniwersytecie Georgetown. Była już 
wówczas zamężna z poznanym na studiach fizykiem Bobem Ru-
binem. To właśnie on zachęcał ją do kontynuowania nauki po na-
rodzinach ich pierwszego dziecka. Dzięki niemu miała też okazję 
poznać wielu znanych fizyków, w tym samego George’a Gamowa. 
Można dziś powiedzieć, że był to dla niej moment przełomowy 
— nie tylko wykazał on duże zainteresowanie publikacjami i pra-
cą magisterską Very Rubin o rozkładzie i ruchach galaktyk, ale 
i został promotorem jej pracy doktorskiej. Po doktoracie Rubin 
podjęła pracę w Georgetown, ale jej kariera naukowa przez wiele 
lat nadal stała w miejscu.

W 1965 r. Rubin uzyskała pozwolenie na obserwacje pro-
wadzone w Obserwatorium Palomar. Także to nie było proste 
— kobiety nie miały tam wcześniej wstępu. Jako oficjalny powód 
podawano brak damskiej łazienki w budynkach obserwatorium. 
Vera zdołała jednak  przekonać władze, że nie stanowi to dla niej 
problemu. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Carnegie Insti-
tute w Waszyngtonie, gdzie poznała swego wieloletniego współ-
pracownika i przyjaciela, astronoma Kenta Forda. Wraz z nim 
podjęła się systematycznych obserwacji krzywych rotacji dla po-
bliskich galaktyk.

Rubin i Ford byli zaskoczeni „płaskim” kształtem krzywych ro-
tacji uzyskanych dla galaktyki Andromedy (M31). Dane niezmien-
nie wskazywały na to, że galaktyka rotuje „źle”: materia na jej pe-
ryferiach obracała się niemal tak samo szybko jak ta w jej środ-
ku. Stało to w jawnej sprzeczności z prawami ruchu Newtona. 
Prędkości gwiazd i gazu w galaktykach powinny zmniejszać się 
wraz z promieniem; obiekty leżące bliżej środka układu powinny 
poruszać się szybciej, bowiem ich masa daje większe przycią-
ganie grawitacyjne, a to ono determinuje prędkość obrotową. 
Większość obserwowanej materii — gazu, gwiazd i pyłu — leży 
właśnie w centrach galaktyk, więc mniejsze ilości materii na ich 
peryferiach powinny „odczuwać” dużo słabsze przyciąganie gra-
witacyjne i poruszać się wolniej. Co więcej, dla innych pobliskich 
galaktyk wyniki okazały się takie same!

Choć uczeni zrozumieli pełne implikacje tego odkrycia dopie-
ro po dwóch latach, dziś już wiemy, że był to 
pierwszy dowód na obecność ciemnej materii 
— niewidocznego składnika, który tworzy około 
84% całego Wszechświata. Prowadzone przez 
Verę obserwacje ruchów gwiazd na obrzeżach 
galaktyk doprowadziły ostatecznie do niezwy-
kłego wniosku: musi tam być po prostu więcej 
oddziaływającej grawitacyjnie materii, ale jest 
ona niewidzialna.

Rubin kontynuowała swe badania, groma-
dząc coraz więcej dowodów na obecność ciem-
nej materii. Czy zasługiwała na Nagrodę No-
bla? Zdaniem wielu — tak. Sama nigdy jednak 
o tym nie wspominała. Należała do skromnych 
osób, które „robią naukę” z czystej potrzeby 
zrozumienia otaczającego je świata.

Vera Rubin była nie tylko naukowcem, ale 
i matką aż czworga dzieci. Wszystkie z nich 
także zostały naukowcami: córka Judith Young 
pracowała jako astronom, synowie David i Allan 
Rubin są geologami, a Karl Rubin — matema-
tykiem. Jej kariera zawodowa była naznaczona 
przeszkodami. Często słyszała, że w ogóle nie 

Vera Rubin i Kent Ford (w białym kapeluszu) podczas prac w Obserwatorium 
Lowella, rok 1965. Źródło: Carnegie Institution
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16 stycznia 2017 r., w wieku 82 lat, zmarł astronau-
ta Eugene Cernan (Gene Cernan). Był kapitanem 
amerykańskiej marynarki wojennej, ale w histo-
rii zapisał się jako astronauta misji Apollo. W ko-

smos podróżował trzykrotnie, w tym dwa razy w ramach misji 
księżycowych. Jako ostatni wszedł do modułu księżycowego 
przed lotem powrotnym w misji Apollo 17 i tym samym zapisał 
się w historii jako ostatni człowiek spacerujący po powierzchni 
Księżyca, bowiem od tamtej pory nie było kolejnych załogowych 
lotów na Księżyc. Był także drugim w historii Amerykaninem, któ-
ry odbył spacer poza statkiem kosmicznym. W kosmosie spędził 
łącznie 556 godzin i 15 minut, w tym ponad 73 godziny na po-
wierzchni Księżyca.

Eugene Cernan urodził się 14 marca 1934 r. w Chicago (Illi-
nois). Po ukończeniu szkoły średniej w Maywood w Illinois odbył 
studia z inżynierii elektrycznej na Purdue University i z inżynierii 
aeronautycznej na U.S. Naval Postgraduate School w Monterey 
w Kalifornii. Zatrudnił się w marynarce wojennej jako pilot. Łącz-
nie odbył ponad 5000 godzin lotów, w tym ponad 4800 godzin 
w odrzutowcach oraz ponad 200 razy lądował na lotniskowcach.

Eugene Cernan  
(1934–2017)  

— ostatni człowiek  
na Księżycu

Eugene Cernan, dowódca misji Apollo 17, na powierzchni Księżyca. 
Źródło: NASA

Kariera Cernana jako astronauty rozpoczęła się w paździer-
niku 1963 r., gdy został jednym z 14 astronautów wybranych 
w ramach rekrutacji przeprowadzonej przez NASA. Był pilotem 
w misji Gemini 9, trzydniowym locie kosmicznym w czerwcu 
1966 r. Spędził wtedy ponad dwie godziny w przestrzeni ko-
smicznej poza kapsułą Gemini. Potem był rezerwowym pilotem 
dla misji Gemini 12 i rezerwowym pilotem modułu księżycowego 
dla misji Apollo 7. W maju 1968 r. wreszcie mógł ponownie pole-
cieć w kosmos. Został pilotem modułu księżycowego w ramach 
misji Apollo 10. Misja ta była finalnym testem na kilka miesięcy 
przed pierwszym lądowaniem na Księżycu w ramach misji Apol-
lo 11 i polegała na tym, iż astronauci lecieli wokół Srebrnego 
Globu, ale nie lądowali. Misja trwała od 18 do 26 maja 1968 r., 
w tym przez ponad 61 godzin astronauci pozostawali na orbicie 
wokół Księżyca.

Następnie Cernan został rezerwowym dowódcą dla misji 
Apollo 14. Trzecim i ostatnim lotem Cernana w kosmos była 
natomiast misja Apollo 17, której był dowódcą. Lot trwał od 6 
do 19 grudnia 1972 r. W jej ramach astronauci po raz szósty 
wylądowali na powierzchni Księżyca. Była to najdłużej trwająca 
załogowa misja księżycowa (301 godz. i 15 min), najdłuższe 
działania astronautów na powierzchni Srebrnego Globu wykony-
wane poza statkiem (22 godz. i 6 min), misja przywiozła najwię-
cej próbek gruntu księżycowego (110,52 kg) i spędziła najwięcej 
czasu na orbicie księżycowej (147 godz. i 48 min).

W późniejszej karierze w NASA asystował kierownikowi pro-
jektu Apollo w Johnson Space Center oraz brał udział w plano-
waniu wspólnej misji amerykańsko-radzieckiej Apollo-Sojuz. 
W roku 1976 odszedł z marynarki wojennej i równocześnie za-
kończył pracę w NASA. W kolejnych latach pracował w firmach 
prywatnych oraz założył swoją własną firmę o nazwie The Cernan 
Corporation (w 1981 r.). Był także komentatorem telewizyjnym 
(komentował pierwsze loty wahadłowców).

W roku 1999 ukazały się jego wspomnienia zatytułowane 
„The Last Man on the Moon” („Ostatni człowiek na Księżycu”). 
Na podstawie książki nakręcono później film dokumentalny o ta-
kim samym tytule.

Krzysztof Czart

Astronauta Eugene Cernan. Zdjęcie zrobione 21 września 1971 r. 
Źródło: NASA.

Sylwetki

powinna zajmować się nauką. „Zostanie prawdziwym astrono-
mem zajęło mi wiele czasu” — powiedziała magazynowi Science 
w 2002 r. Niezależnie od wagi odkrycia ciemnej materii, całe jej 
życie, dorobek naukowy i bezkompromisowe dążenie do celu 
i dziś mogą być inspiracją — szczególnie dla studentów i mło-
dych pracowników naukowych. W zestawieniu z historią Rubin, 
współczesne problemy na drodze do zostania naukowcem są jak 
gdyby nieco mniej poważne…

Elżbieta Kuligowska
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W skrócie Polskie wieści z ESO i ESA

Polscy inżynierowie wezmą 
udział w konstrukcji elementów 
największego teleskopu świata

Budowa gigantycznego, 39-m telesko-
pu ELT, ma coraz więcej polskich akcen-
tów. 18 stycznia kontrakt z Europejskim 
Obserwatorium Południowym (ESO) pod-
pisał hiszpański oddział SENER Group, 
ale okazuje się, że część prac będzie wy-
konywana w polskim oddziale firmy. 

Polscy inżynierowie będą odpowia-
dać za projekt, produkcję, montaż i testy 
oprzyrządowania do dwóch modułów 
zwierciadeł teleskopu ELT. W szczegól-
ności w Polsce mają powstać urządze-
nia przeznaczone do montażu zwiercia-
dła z mechanizmem pozycjonującym 
na strukturze teleskopu, a także kom-
ponenty potrzebne do transportu zwier-
ciadeł pomiędzy Europą a Ameryką Po-
łudniową, jak również specjalne ochrony 
zwierciadeł przed uszkodzeniem. Z prac 
zaplanowanych w sumie na 6 lat, w Pol-
sce mają trwać do 4 lat. Wezmą w nich 
udział także inni polscy partnerzy firmy.

Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) 
ma według planów Europejskiego Obser-
watorium Południowego (ESO) rozpocząć 
obserwacje w 2024 r. Średnica zwiercia-
dła głównego będzie wynosić 39 m, czyli 
prawie cztery razy więcej niż w przypadku 
największych obecnie pracujących tele-
skopów optycznych. Projekt ELT to gigan-
tyczna inwestycja o budżecie przekracza-
jącym miliard euro.

Firma SENER Polska rozpoczęła 
działalność w 2006 r. w sektorze aero-
kosmicznym (obronność, inżynieria ko-
smiczna, aeronautyka). W szczególności 
zajmuje się inżynierią mechaniczną doty-
czącą mechanizmów i struktur pojazdów 
kosmicznych, a także naziemnymi me-
chanizmami wspomagającymi i nawiga-
cją pojazdów kosmicznych. Firma brała 
lub bierze udział w projektach takich, jak 
ExoMars, Proba-3, Euclid, E.Deorbit, Sa-
ocom-CS, Athena, JUICE. Z kolei cała Gru-
pa SENER powstała w 1956 r. i obecnie 
zatrudnia prawie 6000 osób w kilkunastu 
krajach. W roku 2015 przychody grupy wy-
niosły 1,4 mld euro. W ciągu około 50 lat 
działalności dostarczyła ponad 270 urzą-
dzeń i systemów do satelitów i pojazdów 
kosmicznych, m.in. dla agencji kosmicz-
nych NASA, ESA, JAXA, Roskosmos.

Przypomnijmy, iż oprócz zaangażo-
wania przedsiębiorstwa SENER Polska, 
dodatkowo także astronomowie i fizycy 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu wezmą udział w projektowaniu jed-
nego ze spektrografów dla teleskopu ELT, 
co zostało ogłoszone w marcu 2016 r.

Krzysztof Czart

Polska utrzymała 
preferencyjne warunki 
członkostwa w ESA

Nasz kraj podpisał porozumienie 
z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), 
na mocy którego preferencyjne warunki 
członkostwa Polski w tej organizacji zo-
staną utrzymane do 31 grudnia 2019 r. 
Umowa została podpisana 12 stycznia 
2017 r. przez wicepremiera Mateusza 
Morawieckiego oraz Jana Wörnera — Dy-
rektora Generalnego Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA).

Co dokładnie dają nam preferencyjne 
warunki? Przedłużają stosowanie środ-
ków przejściowych w odniesieniu do Pol-
ski jako członka ESA, co oznacza dalszą 
możliwość korzystania przez przedsiębior-
ców i jednostki naukowe z uruchomione-
go specjalnie dla Polski Programu Wspar-
cia Polskiego Przemysłu (Polish Industry 
Incentive Scheme — PLIIS). Jak napisano 
w komunikacie ESA, jest to sukces nego-
cjacyjny naszego kraju, gdyż Europejska 
Agencja Kosmiczna po raz pierwszy w hi-
storii zgodziła się na przedłużenie okresu 
przejściowego dla państwa członkow-
skiego. Według umowy o przystąpieniu 
do ESA, okres przejściowy miał obowią-
zywać do końca 2017 r. Dzięki nowemu 
porozumieniu jest o dwa lata dłuższy.

W okresie przejściowym 45% polskiej 
składki obowiązkowej jest przeznaczo-
ne na konkursy adresowane wyłącznie 
do polskiego sektora kosmicznego (o cha-
rakterze otwartym, tj. firmy same zgłasza-
ją pomysły na projekty lub na przetargi 
tematyczne) bądź na współfinansowanie 
polskiego udziału w wybranych projektach 
i misjach ESA. O podziale tych środków de-
cyduje wspólna komisja o nazwie Zespół 
Zadaniowy Polska-ESA (ESA-Poland Task 

Force). Ze strony polskiej rekomendacje 
grupy eksperckiej zatwierdza międzyre-
sortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej 
w Polsce pod przewodnictwem Minister-
stwa Rozwoju. Konkursy w ramach pro-
gramu Polish Industry Incentive Scheme 
(PLIIS) odbywają się w ujęciu kwartalnym 
i są rozstrzygane sukcesywnie po każdej 
rundzie.

Podano także statystyki dotychcza-
sowego wykorzystania PLISS przez pol-
skie podmioty. Według stanu na koniec 
lipca 2016 r., złożono 236 wniosków 
o wsparcie na łączną kwotę 53 mln euro. 
Z tego 99 projektów uzyskało wsparcie 
na 20 mln euro, czyli na prawie 40% wnio-
skowanych środków.

Krzysztof Czart

Indie wysłały 104 satelity 
za jednym razem

15 lutego Indyjska Agencja Kosmicz-
na ISRO wysłała za pomocą rakiety PSLV 
rekordową liczbę 104 satelitów podczas 
startu z kosmodromu Satish Dhawan. 
Rakieta wystartowała rano, o 4.58 czasu 
polskiego. Celem misji było wysłanie sa-
telity obrazującego CartoSat-2D, dwóch 
mikrosatelitów i 101 satelitów standardu 
CubeSat. Liczba wysłanych jednocześnie 
jednostek przyćmiewa poprzedni rekord, 
należący do rakiety Dniepr, która 2 lata 
temu wyniosła na orbitę 37 orbiterów.

Podstawowym ładunkiem misji był wa-
żący około 700 kg satelita obrazujący Car-
toSat-2D. CartoSat-2D jest piątym sateli-
tą drugiej generacji CartoSat. Satelity te 
dostarczają obrazy wysokiej rozdzielczo-
ści dla indyjskiego wojska oraz instytucji 
zajmujących się kartografią, urbanistyką, 
monitorowaniem środowiska, zarządza-
niem zasobami oraz działaniem podczas 

Wizualizacja porównująca teleskop E-ELT do Kościoła Mariackiego w Krakowie. Źródło: ESO 
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klęsk żywiołowych. Na satelicie został 
zamontowany 70-cm teleskop, którego 
używa para instrumentów obrazujących — 
panchromatyczna kamera o rozdzielczo-
ści 65 cm oraz czterokanałowa kamera 
dla światła widzialnego i bliskiej podczer-
wieni o rozdzielczości 2 m.

Ładunkowi głównemu towarzyszyła 
para nanosatelitów INS-1A oraz INS-1B. 
Satelity powstały na bazie rozwijanej w In-
diach taniej platformy dla nanosatelitów. 
Orbiter 1A będzie badał odbicie światła 
od różnych powierzchni na Ziemi oraz 
przetestuje odporność na promieniowanie 
różnych komponentów elektronicznych. 
Satelita 1B natomiast zmierzy zawartość 
wodoru w egzosferze naszej planety i prze-
testuje kamerę z ultracienką optyką.

Zdecydowana większość, bo 88 z wy-
słanych CubeSatów należy do firmy Planet 
z San Francisco. Rakietą PSLV poleciała 
ich nowa seria satelitów obrazowania 
Ziemi Flock-3p. Do tej pory większość 
satelitów wysyłanych przez tę firmę była 
wypuszczana z pokładu Międzynarodo-
wej Stacji Kosmicznej. Nie pokrywały więc 
one całego globu, a z powodu dość niskiej 
orbity ich działanie trwało maksymalnie 
rok. Tym razem satelity zostały wysłane na 
wyższą orbitę o wyższej, pozwalającej po-
krywać praktycznie cały glob inklinacji. Fir-
ma operuje już 221 satelitami obserwacji 
Ziemi o rozdzielczościach od 3 do 5 m. 
Dzięki dużej liczbie satelitów na wielu or-
bitach udaje jej się obrazować całą plane-
tę każdego dnia.

Kolejne 8 CubeSatów należy do firmy 
Spire Global. Satelity Lemur-2 poszerzyły 
flotę firmy już do 29 egzemplarzy. Lemu-
ry będą mierzyć pionowe profile tempe-
ratury i wilgotności powietrza dla modeli 
pogodowych oraz odbierać dane systemu 
identyfikacyjnego statków AIS do komer-
cyjnych zastosowań.

Pozostałe 5 satelitów standardu Cu-
beSat nie należą do żadnej konstelacji 
i każda stanowi albo demonstrację no-
wych technologii, albo jest przeznaczona 
do badań mikrograwitacyjnych lub celów 
edukacyjnych.

PSLV to flagowa rakieta indyjska. Sys-
tem użytkowany jest od lat 90. Ta misja 
oprócz rekordu w liczbie wyniesionych 
satelitów po raz pierwszy używała regio-
nalnego systemu nawigacyjnego do de-
terminacji trajektorii lotu. Był to 39. start 
tej rakiety, z których tylko pierwszy był nie-
udany. Indyjska Agencja Kosmiczna po-
twierdziła prawidłową separację wszyst-
kich satelitów.

Rafał Grabiański

NASA udostępniła za darmo 
kody źródłowe swojego 
oprogramowania

Chcecie sprawdzić, jak NASA analizuje 
dane z satelitów albo optymalizuje trajek-
torie sond kosmicznych? Agencja wydała 
katalog oprogramowania i udostępniła 
kody źródłowe do części swoich narzędzi.

Pierwsza edycja katalogu ukazała się 
w 2014 r., a teraz udostępniono wersję 

Startująca rakieta PSLV z rekordowym ładunkiem (15 lutego 2017 r.). Źródło: ISRO
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na lata 2017–2018. Katalog wydano 
w formie drukowanej oraz w wersji cyfro-
wej jako plik PDF. Towarzyszy mu strona 
internetowa, poprzez którą można pobrać 
kody źródłowe oprogramowania (https://
software.nasa.gov).

Dostęp do kodów źródłowych jest bez-
płatny. Przy czym, w zależności od rodzaju 
oprogramowania, może być całkiem pu-
bliczny lub ograniczony (np. tylko dla rzą-
dowych instytucji amerykańskich). Ale na-
wet pomijając programy z ograniczeniami 
dostępu, to i tak NASA sporo udostępnia 
wszystkim chętnym.

Oprogramowanie to istotny element 
działalności NASA, stanowi ponad 30% 
innowacji dokonywanych przez agencję 
i jest kluczowym elementem wszystkich 
misji kosmicznych. Katalog zawiera wiele 
narzędzi, z których agencja korzysta w ra-
mach swoich misji kosmicznych, w aero-
nautyce czy do przetwarzania danych.

W katalogu zawarto oprogramowanie 
z różnorodnych kategorii. W spisie treści 
podzielono je na 15 sekcji: systemy biz-
nesowe i zarządzenie projektami, obsługa 
serwerów danych, materiały i ich obróbka, 
systemy do testowania, silniki, elektronika 
i energia elektryczna, telemetria i teleko-
munikacja, struktury i mechanizmy, na-
uka o środowisku (na Ziemi, w powietrzu, 
w kosmosie, na planetach pozasłonecz-
nych), narzędzia do projektowania, załoga 
i jej życie (sensory biologiczne, żywność, 
medycyna), systemy autonomiczne (ro-
botyka i automatyka), zarządzanie pojaz-
dami, przetwarzanie danych i obrazów, 
aeronautyka.

Co ciekawego znajdziemy wśród narzę-
dzi od NASA? Na przykład kody źródłowe 
do modeli klimatycznych dla Ziemi (Earth-
-GRAM 2016), Wenus, Marsa, Neptuna 
i Tytana. Jest też oprogramowanie CEOS 
Data Cube Platform version 2 do anali-
zy olbrzymich ilości danych z satelitów, 
a także oprogramowanie do optymalizacji 
trajektorii statków kosmicznych czy dla 
zaawansowanych dronów.

Krzysztof Czart

W skrócie
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Astronomiczne impresje z wyprawy do Armenii (I)

U stóp  
Araratu
Wyprawa trekkingowa do Armenii to duże wyzwanie nie tylko dla ciała i ducha, ale również poważne 
przedsięwzięcie logistyczne. Kraj to przecież odległy i egzotyczny, o którym z rzadka tylko donoszą 
nasze media. Latem panuje w nim suchy i ciepły, często wręcz gorący z punktu widzenia przybysza 
znad Wisły klimat, który nawet najtwardszym podróżnikom potrafi dać się mocno we znaki. 

Przemysław Rudź

Armenia jest krajem pełnym oszała-
miających wulkanicznych płaskowy-
żów i dzikiej przyrody. Niewielkie 
z pozoru odległości pokonuje się wol-
no mocno nadwątlonymi technicznie 
i z reguły przepełnionymi busami. Po-
ruszają się one po górskich serpenty-
nach, bezdrożach i słabej jakości dro-
gach, których czasy świetności, o ile 
takowe miały w ogóle miejsce, sięgają 
daleko wstecz do okresu imperium so-
wieckiego. Wspaniała kuchnia, pełna 
grillowanych mięsnych dań i soczy-
stych warzyw z pomidorami, bakła-
żanami, papryką i kolendrą na czele, 
dopełnia atrakcyjności tego regionu. 
Wrażeń jest więc tu pod dostatkiem, 
a to nie koniec, bo dla miłośnika astro-
nomii Armenia ma do zaoferowania 
coś jeszcze. Zachwycony przyrodni-
czo-kulturalnym potencjałem kraju 
zdecydowałem, aby już wcześniej 
wątek astronomiczny wpisać w jeden 
z obowiązkowych celów podróży. Po-
niżej postaram się umieścić go na tle 
szerszej perspektywy, dającej bardziej 
kompletny wgląd w specyfikę Arme-
nii, a dla zainteresowanych być może 
stać się przyczynkiem do organizacji 
własnej podróży w krainę chaczkarów, 
monastyrów i wulkanów.

Okiem geografa
Południowe stoki Kaukazu prze-

chodzą płynnie w Wyżynę Armeńską, 
rozległy obszar o powierzchni większej 
od powierzchni Polski i średniej wyso-
kości sięgającej 1700 m n.p.m. Jest to 

region aktywny sejsmicznie, co pewien 
czas doświadczany silnymi trzęsienia-
mi ziemi, z których najtragiczniejszym 
było zniszczenie miasta Giumri w 1988 
roku. Bogaty jest w liczne wygasłe 
i drzemiące stożki wulkaniczne. Impo-
nujący jest zwłaszcza monumentalny 
Ararat (5137 m n.p.m.) — święta góra 
Ormian, choć ku wielkiej ich wielkiej 
frustracji w całości położona po na tery-
torium sąsiedniej Turcji. Najwyższym 
szczytem Armenii jest mniejszy brat 
Araratu — Aragac (4090 m n.p.m.), 
również wygasły wulkan, będący wiel-
ką atrakcją dla miłośników górskich 
wspinaczek. Krajobraz wyżyny uroz-
maicają pasma górskie i płaskowyże, 
masywy zrębowych gór i pozostałości 
kominów wulkanicznych. Zwłaszcza te 

ostatnie dają świadectwo o dynamicz-
nych procesach geologicznych, które 
w odległych epokach kształtowały cha-
rakter tego miejsca. 

Z Wyżyny Armeńskiej wypływa kil-
ka ważnych rzek, które od zarania dzie-
jów stanowią trwały i newralgiczny 
element życia lokalnych społeczności. 
Nad Eufratem i Kurą, czy dopływem 
tej ostatniej Araksem, rozwijały się ko-
lejne cywilizacje i mniejsze populacje 
zamieszkujące bogate w wodę oazy. 
Największym zbiornikiem wodnym 
Armenii, kraju bez dostępu do morza, 
jest tektoniczne jezioro Sewan. Jest to 
jedno z najwyżej położonych na Ziemi 
— tafla wody znajduje się na wysoko-
ści blisko 1900 m n.p.m. Jego krysta-
licznie czysta woda i plaże przyciągają 

Krater wulkanu Aragac
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w sezonie rzesze turystów. Otoczone 
przez góry i pola wygasłych wulka-
nów, stanowi wyjątkowo malownicze 
i zapadające na długo w pamięć miej-
sce. W wyniku sowieckich zabiegów 
irygacyjnych i budowy hydroelek-
trowni, poziom i powierzchnia jeziora 
obniżyły się o kilkanaście metrów, co 
spowodowało zmiaę linii brzegowej 
i niekorzystne zmiany w ekosystemie 
zbiornika (nasilenie eutrofizacji). Póź-
niejsza budowa dwóch tuneli dopro-
wadzających wodę spowodowała, że 
poziom zbiornika zaczął się stopniowo 
podnosić, co dobrze rokuje jego przy-
szłości. Co ciekawe, podróżując po su-
chej na pozór Armenii można odnieść 
wrażenie, że jest to kraj, w którym 
woda musi być dobrem deficytowym. 
Nic bardziej mylnego. Jest jej tu pod 
dostatkiem, a przy tym jest krysta-
licznie czysta, chłodna, ma wspaniały 
smak i doskonale gasi pragnienie. Co 
kilkanaście kilometrów ustawione są 
przydrożne źródełka, gdzie można 
uzupełnić jej zapasy i pojechać dalej. 
W miastach źródełka takie są znacznie 
częstsze, stanowiąc charakterystyczny 
element wpisany na stałe w życie ich 
mieszkańców. 

Armenia położona jest w strefie 
klimatu podzwrotnikowego suche-
go kontynentalnego. Lata są upalne, 
a deszcz pojawia się najczęściej tylko 
w wyższych partiach gór. Południe kra-
ju w rejonie miasta Meghri na granicy 
z Iranem, to najcieplejsze rejony Ar-
menii. Podczas największych upałów 
temperatura w cieniu przekracza często 
+40°C. Armeńska zima jest sucha i ra-
czej łagodna, temperatury rzadko spa-
dają poniżej –10°C. Oczywiście rejony 

górskie charakteryzują się specyficzny-
mi warunkami klimatycznymi, które 
modyfikowane są przez wysokość nad 
poziomem morza. Przykładem może 
być wejście piszącego te słowa na Ara-
gac, gdzie na wysokości 3800 m n.p.m. 
temperatura spadła poniżej zera, pod-
czas gdy w tym samym czasie w odda-
lonym o kilkadziesiąt kilometrów Ery-
waniu z nieba lał się żar +38°C. 

Zapomniana kolebka chrześcijań-
stwa, oryginalny alfabet, chaczkary 
i monastyry

Starożytny duch wczesnego chrze-
ścijaństwa obecny jest w każdym za-
kątku kraju. Można tylko ubolewać, 
że większość z zabytków tamtej epoki 
jest mocno nadwątlona stuleciami wo-
jen, najazdów, celowego niszczenia 
i barbarzyństwa, a w epoce sowieckiej 
ideologicznego zapomnienia i postępu-
jącej dewastacji. Pomimo tego, takie 
miejsca jak Tatew, Dadiawank, Sewa-

nawank, Norawank czy Chor Wirap, 
wybitnie uświadamiają wtórność na-
szej kultury wobec osiągnięć dawnych 
mieszkańców Armenii. Dla przybysza 
z Europy momentalnie staje się jasne, 
że wschodnie chrześcijaństwo posia-
da znacznie więcej mistycyzmu, który 
czuje się przekraczając progi kolej-
nych monastyrów. Ich nasiąknięte za-
pachem kadzidła wnętrza, skromnie 
tylko rozjaśnione niewielkimi otwora-
mi, wpuszczającymi do środka przy-
pominający boskie naznaczenie snop 
światła, dziesiątki płonących cienkich 
świec, pośród nosowych mnisich śpie-
wów i zawodzeń, wywołuje kolosalne 
wrażenie. 

Charakterystycznym elementem 
dawnej chrześcijańskiej tradycji Arme-
nii są wszechobecne chaczkary, czyli 
kamienne tablice wotywne, stawiane 
nieopodal siedzib ludzkich, w pobliżu 
świątyń i monastyrów. Tradycja sta-
wiania chaczkarów sięga prawdopo-
dobnie starożytnego królestwa Urartu 
(IX–VI w p.n.e.), gdzie kamienne ta-
blice z pismem klinowym umieszczano 
na wysokich cokołach. Szczyt rozwoju 
tej tradycji przypadł na XII–XIV wiek, 
chociaż jest to sztuka z powodzeniem 
kultywowana współcześnie.

W Erywaniu natknąłem się bowiem 
na funkcjonującą pracownię chacz-
karów, w której młody mistrz z pie-
tyzmem wykuwał skomplikowane 
roślinne ornamenty i zdobienia wokół 
centralnego motywu krzyża. W ska-
li całego kraju chaczkarów są tysią-
ce, a każdy z nich upamiętnia jakieś 
szczególnie ważne wydarzenie z życia 
lokalnych społeczności, często jest też 
wspominkiem ważnej postaci. 

Pole wygasłych wulkanów nad jeziorem Sewan, widziane z perspektywy monastyru Sewanawank

Okolice miejscowości Meghri w pobliżu granicy z Iranem
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Oddzielną kwestią jest ormiański 
alfabet, który zdaje się być kompletnie 
nieczytelnym. Nie ma w nim jakiego-
kolwiek punktu zaczepienia i tylko 
umieszczana obok translacja na alfa-
bet łaciński pozwala przyjezdnym zo-
rientować się w nazwie miejscowości, 
kierunku w którym odjeżdżają auto-
busy, profilu sklepu, czy nazwie ulicy. 
Oryginalny ormiański zestaw znaków 
to dzieło mnicha Mesropa Masztoca, 
który około roku 405 zajmował się 
przekładem Biblii na język swoich 
pobratymców. Pismo, które wymyślił, 
łączyło w sobie cechy zapisu greckie-
go i perskiego. Liczyło pierwotnie 36 
znaków, do których pomiędzy X–XII 
wiekiem dodano jeszcze trzy. Co cie-
kawe, do przedstawiania liczb stoso-
wano wielkie litery alfabetu, które ze-
stawiano ze sobą otrzymując żądaną 
sumaryczną wartość. Własny alfabet to 
powód nieskrywanej dumy wszystkich 
Ormian, ich wielkie dobro i dziedzic-
two narodowe. 

Armeńska szkoła astronomii, 
czyli Wiktor Ambarcumian 
i jego dziedzictwo

Ślady prehistorycznych związków 
z astronomią można odnaleźć w Arme-
nii w postaci kamiennych kręgów i ze-
społów regularnie ustawionych głazów, 
jak chociażby słynne megalityczne 
struktury Zorac Karer. Z jednej strony 
pełniły one funkcje rytualne, z drugiej 
wykorzystywano je jako kalendarz. 
Astronomia jest trwałym elementem 
tożsamości i narodowej dumy Ormian, 
podobnie zresztą jak ma to miejsce 
w naszym kraju. Jeśli zapytalibyśmy 
na ulicy, kto był największym polskim 

uczonym na przestrzeni wieków, praw-
dopodobnie większość odpowiedziała-
by, że był nim Mikołaj Kopernik. Ma 
on w kraju setki szkół i innych insty-
tucji swojego imienia, które dowo-
dzą swego rodzaju hegemonii twórcy 
teorii heliocentrycznej. W Armenii 
za największego rodzimego uczonego 
uważa się również astronoma, choć 
znacznie bliższego nam w czasie. 
Jest nim twórca podstaw astrofizyki, 
Wiktor Amazaspowicz Ambarcumian 
(1908–1996). Niepozorna postać jo-
wialnego jegomościa na trwałe wpisa-
ła się nie tylko w armeńską naukę, ale 
także w światowe dziedzictwo na polu 
badań Wszechświata. Uczony, urodzo-
ny w Gruzji w Tyflisie nad Kurą, studia 
astronomiczne w Leningradzie ukoń-
czył w 1928 roku. Doktoryzował się 
w obserwatorium w Pułkowie w 1931 
roku. W latach 1934–1946 był profe-
sorem astrofizyki Uniwersytetu Lenin-
gradzkiego. Był pionierem w zakresie 

badań atmosfer gwiazdowych, odkrył 
asocjacje gwiazdowe, badał proces 
formowania się gwiazd w Galaktyce, 
warunki i zasady generowania energii 
w gwiazdach, obserwował promie-
niowanie radiowe docierające spoza 
Drogi Mlecznej, poszukiwał galaktyk 
z aktywnymi jądrami, zajmował się 
kwantową teorią pola i strukturą jądra 
atomowego. Jego prace matematyczne 
nad tzw. transformatą Radona położyły 
podwaliny pod późniejsze wynalezie-
nie tomografu komputerowego. 

Poza działalnością naukową, Am-
barcumian był bardzo zaangażowany 
w życie międzynarodowej społeczno-
ści zawodowych astronomów. Jego 
pasja zdobyła uznanie kolegów, którzy 
powołali go na szefa Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej, której przewod-
niczył w latach 1961–1964. W latach 
1970–1974 piastował stanowisko pre-
zesa Międzynarodowej Rady Stowa-
rzyszeń Naukowych. W 1956 roku 
został laureatem prestiżowej Nagrody 
Julesa Janssena, przyznawanej przez 
Francuskie Towarzystwo Astronomicz-
ne. Swoje medale wręczały mu brytyj-
skie Królewskie Towarzystwo Astro-
nomiczne (1960), Słowacka Akademia 
Nauk (1970), Niemiecka Akademia 
Nauk (1971), czy Towarzystwo Astro-
nomiczne Pacyfiku (1959). W roku 
1973 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu przyznał mu tytuł doktora 
honoris causa. To samo wyróżnienie 
otrzymał od uczelni wyższych z Bel-
gii, Australii, Argentyny i Francji. Był 
honorowym lub międzynarodowym 
członkiem akademii nauk wielu kra-
jów. W czasach ZSRR uchodził za czo-
łowego radzieckiego naukowca, a przy 
tym oddanego społecznika, co przeło-

Kompleks monastyru Sewanawank

Kierunkowskaz z ormiańskim i angielskim zapisem nazw miast
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żyło się na Złoty Medal Łomonosowa, 
dwa tytuły Bohatera Pracy Socjali-
stycznej, pięć Orderów Lenina, dwie 
Nagrody Stalinowskie, Order Rewo-
lucji Październikowej i wiele innych. 
Po rozpadzie ZSRR, aż do śmierci był 
pierwszoplanową postacią armeńskiej 
nauki.

Wiktor Ambarcumian zapamiętany 
został jako człowiek niezwykle skrom-
ny, pracowity i uczciwy. Służył pomo-
cą młodszym kolegom, wychował wie-
lu szanowanych astronomów. Uzna-
wany był za autorytet moralny i wzór 
do naśladowania. Poza odkryciami 
naukowymi, jego największym osią-
gnięciem organizacyjnym było powo-
łanie do życia bardzo nowoczesnego, 
jak na ówczesne czasy, obserwatorium 
astronomicznego, zlokalizowanego 
w oddalonej o 30 km od Erywania wio-
sce Biurakan. Placówka stała się dumą 
Armenii i na stałe wpisała się na astro-
nomiczną naukową mapę świata. Jako 
ciekawostkę warto wspomnieć, że wo-
kół Słońca krąży, odkryta w 1972 roku 
w obserwatorium na Krymie, asteroida 
pasa głównego (1905) Ambartsumian, 

która upamiętnia postać i dorobek 
astronoma. Prezydent Republiki Ar-
menii ustanowił przyznawaną co 2 lata 
międzynarodową nagrodę imienia 
Wiktora Ambarcumiana (The Viktor 
Ambartsumian International Prize), ho-
norującą wybitne osiągnięcia na polu 
astronomii, astrofizyki i nauk pokrew-
nych.

Galaktyki Markariana i FBS 
(First Biurakan Survey)

Innym, równie znamienitym, astro-
nomem związanym z obserwatorium 
w Biurakan był Benjamin Jegiszewicz 
Markarian (1913–1985). Chyba każdy 
miłośnik astronomii zna z licznych fo-
tografii przepiękny kompleks oddziału-

jących ze sobą galaktyk w konstelacji 
Panny, zwany Łańcuchem Markaria-
na. Został on odkryty właśnie przez 
armeńskiego uczonego, który stał się 
główną postacią pierwszego w historii 
astronomii systematycznego spektral-
nego fotograficznego przeglądu nieba. 
Astronom zebrał w swoim czasie od-
powiedni zespół obserwatorów, którzy 

mieli skupić się na poszukiwaniach 
specyficznego typu galaktyk z jądrami 
generującymi podwyższoną ilość pro-
mieniowania ultrafioletowego. Do tego 
celu użyto zainstalowanej w ośrodku 
dużej kamery Schmidta z pełnoaper-
turowym pryzmatem obiektywowym. 
W efekcie tytanicznej pracy, w latach 
1965–1980, powstała imponująca 
kolekcja dwóch tysięcy płyt fotogra-
ficznych, z których każda zawiera kil-

kanaście tysięcy niskodyspersyjnych 
widm ciał niebieskich (dobór pryzmatu 
obiektywowego o niewielkim kącie ła-
miącym gwarantował, że widmo jądra 
galaktyki nie nakładało się na pobliskie 
obiekty).

W trakcie realizacji całego przeglą-
du uwieczniono około 20 milionów 
obiektów na sumarycznej powierzchni 

17 tysięcy stopni kwa-
dratowych nieba pół-
nocnego i częściowo 
południowego. Przy 
okazji FBS odkryto 
i rozpoznano rów-
nież liczne kwazary, 
galaktyki Seyferta, 
lacertydy, źródła pro-
mieniowania radiowe-
go, podczerwonego 
i rentgenowskiego. 
W latach 1978–1991 
zrealizowano SBS, 
czyli Second Byura-

kan Survey, który powtórzył sukces 
poprzednika. Dzięki zaangażowaniu 
współczesnych pracowników obser-
watorium (m.in. dr Arega Mickaeliana) 
oraz uczelni z Włoch i Stanów Zjedno-
czonych, począwszy od 2002 roku uda-
ło się sukcesywnie digitalizować ten 
ogromny i bezcenny materiał badaw-
czy, a kolejne jego partie udostępniać 
w internecie (http://byurakan.phys.uni-
roma1.it/index.php).

Listy i inne rękopisy Wiktora Ambarcumiana

Pokrycie nieba ekspozycjami fotograficznymi, zrealizowanymi w ramach FBS

Dalszy ciąg barwnej relacji Przemka Rudzia z wyprawy do Armenii znajdą Czy-
telnicy w następnym numerze „Uranii”. Sylwetkę autora przedstawiliśmy na ła-
mach naszego pisma w „Uranii” nr 5/2016.
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Rozpoczęła się renowacja 
teleskopu, którym odkryto 
Plutona

Pluton został odkryty w 1930 r. Tele-
skop, którym tego dokonano, to obecnie 
zabytkowy instrument przyciągający bar-
dzo wielu turystów do Obserwatorium Lo-
wella (USA). W roku 2016 odwiedziło go 
100 tys. osób.

Teleskop został skonstruowany pod 
koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku. 
Miał służyć m.in. do poszukiwań Planety 
X. W roku 1930 Clyde Tombaugh odkrył 
przy jego pomocy Plutona, przez kilka-
dziesiąt lat uznawanego powszechnie 
za dziewiątą planetę Układu Słoneczne-
go, a od 2006 r. „zdegradowanego” przez 
Międzynarodową Unię Astronomiczną 
do klasy obiektów zwanych planetami 
karłowatymi. Teleskop służył astrono-
mom także do badań komet, planetoid 
i pomiarów ruchów własnych gwiazd.

13-calowy instrument (33 cm) jest 
astrografem, czyli był przeznaczony do wy-
konywania zdjęć obiektów na niebie. In-
strument wyprodukowała firma Alvan 
Clark and Sons z Cambridge, Massachu-
setts. Kopułę dla teleskopu zaprojekto-
wano i wykonano w latach 1928–1929. 
Wykonał ją Stanley Sykes, opierając się 
na planach swojego brata Godfreya, przy-
gotowanych dla kopuły teleskopu 24-calo-
wego, zbudowanej w 1896 r.

Obserwatorium Lowella poinformowa-
ło, iż 12 stycznia 2017 r. rozpoczęła się re-
nowacja teleskopu i kopuły. Prace potrwa-
ją rok. Teleskop zostanie wymontowany 
z kopuły. Niektóre jego elementy zużyły 
się lub wymagają wyczyszczenia (mecha-
nizm kontrolny, pojemnik na płyty fotogra-
ficzne i inne akcesoria). Z kolei drewniana 
kopuła zgniła w niektórych miejscach. 

Teleskop, którym w 1930 r. odkryto Plutona. Ciekawostką jest, że tym samym teleskopem w sierp-
niu 1981 r. Edward Bowell odkrył planetoidę 12999 Toruń. Źródło: Obserwatorium Lowella

Koszty renowacji wyniosą 155 tys. dola-
rów. Środki uzyskano dzięki darowiznom 
oraz grantowi od Crystal Trust. 

Krzysztof Czart

Fizycy z Torunia szukają 
ciemnej materii

Często piszemy o odkryciach dokona-
nych przez toruńskich astronomów, ale 
tym razem będzie o fizykach z Torunia, 
którzy przeprowadzili w laboratorium po-
szukiwania ciemnej materii.

Ciemna materia jest zagadkowym 
składnikiem Wszechświata. O jej istnieniu 
wnioskujemy na podstawie obserwacji 
astronomicznych, które pokazują grawi-
tacyjne oddziaływanie ciemnej materii 
na materię zwykłą. Uważa się, że ciemnej 
materii jest kilkakrotnie więcej niż tej, któ-
rą widzimy na co dzień dookoła nas, ale jej 

natura nadal pozostaje zagadką dla na-
ukowców (więcej o hipotezach na ten 
temat pisaliśmy w „Uranii” nr 6/2016). 
Do tej pory nie udało się także zbadać 
ciemnej materii w warunkach laboratoryj-
nych. Potencjalnych cząstek elementar-
nych odpowiedzialnych za ciemną mate-
rię poszukuje się m.in. w eksperymentach 
w laboratoriach CERN. Jednak fizycy z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
z zespołu, którym kieruje dr Piotr Wcisło, 
mają jeszcze inny pomysł na zbadanie 
ciemnej materii. Po raz pierwszy wykorzy-
stali do tego celu w sposób eksperymen-
talny optyczne zegary atomowe.

Jeżeli ciemna materia rzeczywiście 
istnieje, to istnieje pewna wartość, po-
nad którą nie oddziałuje ze zwykłą ma-
terią. Tę wartość można spróbować 
zmierzyć. Wykorzystano do tego celu 
niezwykle precyzyjny instrument: optycz-
ny zegar atomowy. Sposób toruńskich fi-
zyków pozwoli sprawdzić jedną z hipotez 
dotyczących ciemnej materii: być może 
istnieją makroskopowe obiekty ciemnej 
materii, tzw. defekty topologiczne. Mo-
gły one powstać we wczesnym, szybko 
ochładzającym się Wszechświecie. Taki 
defekt można sobie wyobrazić jako ścia-
nę o nieznanej grubości, która „przelatu-
je” przez Wszechświat.

Jak tłumaczy dr Wcisło, jeśli taki ma-
kroskopowy obiekt ciemnej materii prze-
mknie przez Krajowe Laboratorium FAMO 
w Instytucie Fizyki UMK i jeśli w jakiś spo-
sób sprzęgnie się ze zwykłą materią, to 
optyczny zegar atomowy zacznie „tykać” 
minimalnie inaczej. Tego typu ekspery-
ment był już wcześniej rozważany przez 
fizyków z innych krajów, ale do tej pory za-
kładano, że do pomiarów potrzeba dwóch 
zegarów atomowych, podstawowego i re-
ferencyjnego, znajdującego się bardzo 

Eksperymenty przy optycznym zegarze atomowym w Krajowym Laboratorium FAMO. Fot.: An-
drzej Romański / UMK

W skrócie
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W skróciewww.urania.edu.pl

Mapa Wszechświata sprzed 5 do 9 mld lat, stworzona przez projekt VIPERS dzięki obserwacjom około 90 000 galaktyk z tej epoki. Ówczesne 
galaktyki tworzą skomplikowaną kosmiczną sieć, bardzo podobną do struktur, jakie obserwujemy w lokalnym Wszechświecie. Podobnie jak dzi-
siaj, już 9 mld lat temu galaktyki czerwone (eliptyczne) znajdują się w węzłach tej sieci, podczas gdy tworzące nowe gwiazdy niebieskie galaktyki 
spiralne są znacznie bardziej rozproszone w przestrzeni. Źródło: VIPERS 

daleko (np. jeden w Polsce, a drugi w Ja-
ponii).

Jednak polski fizyk wpadł na pomysł, 
że jako wzorzec częstości można wykorzy-
stać także wnękę optyczną, która stanowi 
standardowy element zegara atomowe-
go. Wtedy wystarczy dysponować tylko 
jednym zegarem. Częstotliwości światła 
pochłanianego przez atomy oraz przecho-
dzącego przez wnękę zareagują na spo-
tkanie z poszukiwanym obiektem ciemnej 
materii w inny sposób. Zaobserwuje się 
różnice dwóch częstotliwości.

Przeprowadzenie takich ekspery-
mentów pozwoli uzyskać ograniczenia 
dotyczące własności ciemnej materii. 
Potencjalnie metoda pozwala też na rze-
czywistą detekcję ciemnej materii i to bez 
budowania specjalnych, bardzo drogich 
laboratoriów, a jedynie wykorzystując ist-
niejącą już aparaturę badawczą. Fizycy 
z Torunia zamierzają kontynuować eks-
perymenty, a także podjąć współpracę 
z innymi ośrodkami posiadającymi optycz-
ne zegary atomowe, aby stworzyć swego 
rodzaju globalne obserwatorium ciemnej 
materii.

Krzysztof Czart

Trójwymiarowa mapa 
Wszechświata sprzed 
7 miliardów lat

Międzynarodowa grupa badawcza  
VIPERS, z polskim udziałem, zaprezento-
wała w grudniu 2016 r. nową trójwymiaro-

wą mapę Wszechświata sprzed 7 miliar-
dów lat, największą jak dotąd dla tej epoki 
w dziejach kosmosu. Komunikat ogłosiło 
wspólnie kilka naukowych instytucji: Naro-
dowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), 
Europejskie Obserwatorium Południowe 
(ESO), CNRS (Francja), INAF (Włochy).

VIPERS, czyli VIMOS Public Extraga-
lactic Redshift Survey (w tłumaczeniu: 
Publiczny Pozagalaktyczny Przegląd 
Przesunięć ku Czerwieni zrobiony mul-
tispektrografem VIMOS), to największy 
w historii przegląd galaktyk, do których 
odległość wynosi co najmniej 5 mld lat 
świetlnych. Prowadzony był przez osiem 
lat przy pomocy multispektrografu  
VIMOS, pracującego na jednym z 8,2-m 
teleskopów VLT w Obserwatorium Para-
nal w Chile. Naukowcy wykorzystali pra-
wie 500 godzin pracy tego należącego 
do ESO teleskopu.

Obszar na niebie, dla którego dokona-
no obserwacji, obejmuje dwa fragmenty 
o łącznej powierzchni 25 stopni kwadra-
towych. Efektem tych obserwacji było wy-
znaczenie odległości i określenie własno-
ści fizycznych dla ponad 90 tys. galaktyk. 
Dzięki temu udało się następnie opraco-
wać trójwymiarową mapę Wszechświata 
w obszarze kosmosu, z którego światło 
biegnie do nas około 7 mld lat (a ściślej 
od 5 do 9 mld lat), czyli gdy Wszechświat 
był dwa razy młodszy niż obecnie.

Analiza rozmieszczenia galaktyk po-
zwala wysnuć wnioski na temat umiejsco-
wienia ciemnej materii w wielkoskalowej 

strukturze Wszechświata, a nawet próbo-
wać ustalać własności ciemnej energii. To 
właśnie w okresie, gdy Wszechświat miał 
około 7 mld lat, nastąpił pewnego rodzaju 
przełom — Wszechświat zaczął się rozsze-
rzać coraz szybciej.

W zespole badawczym byli również 
polscy astronomowie z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych w Warszawie, 
Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach i Centrum Fizyki Teoretycznej 
PAN (prof. Agnieszka Pollo z UJ i NCBJ, 
dr Katarzyna Małek i dr Aleksandra So-
larz z NCBJ, dr Janusz Krywult z UJK, stu-
denci i doktoranci z UJ, mgr Małgorzata 
Siudek z CFT PAN).

Polacy badali kształty i linie wid-
mowe galaktyk. Wykazali, iż już wtedy 
we Wszechświecie istniał obserwowany 
obecnie podział na dwa główne typy ga-
laktyk: galaktyki spiralne i galaktyki elip-
tyczne. Te pierwsze aktywnie tworzą nowe 
gwiazdy, a drugie zawierają gwiazdy stare. 
Na mapie VIPERS widać potężne, zwarte 
struktury, a w nich zgrupowania czerwo-
nych — a więc starych — galaktyk. Niebie-
skie aktywne gwiazdotwórczo galaktyki, 
w których tworzą się gwiazdy, dominują 
w mniej zagęszczonych obszarach, tak 
samo, jak ma to miejsce dzisiaj, gdy 
Wszechświat liczy sobie prawie 14 mld 
lat. Oznacza to, że podstawowe typy ga-
laktyk musiały wyłonić się we Wszech-
świecie dużo wcześniej. 

Krzysztof Czart
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Poradnik obserwatora

Kolimacja jest jednym z najczę-
ściej poruszanych tematów 
użytkowników na forach in-
ternetowych czy w mediach 

społecznościowych. Dotyczy głównie 
osób z teleskopami systemu Newto-
na, którzy użytkując konstrukcje tego 
typu są najbardziej narażeni na utratę 
odpowiedniej jakości obrazu.

Ze względu na typ budowy i małą 
sztywność konstrukcji, jeśli teleskop 
Newtona zostanie poddany wstrzą-
som lub potrącony, np. podczas trans-
portowania samochodem, często traci 
kolimację.

Od dokładności kolimacji może 
zależeć, czy zobaczymy Wielką Czer-
woną Plamę na Jowiszu lub przejścia 
cieni księżyców na jego tarczy.

Co to jest kolimacja?
Kolimacja w najprostszych słowach 

to odpowiednie ustawienie osi optycz-
nej zwierciadła głównego i wtórnego 
w taki sposób, aby płaszczyzna ogni-
skowania teleskopu dokładnie spo-
tkała się z płaszczyzną ogniskowania 
okularu.

Kolimacja ma duże znaczenie dla 
dobrych osiągów optycznych telesko-
pu, w szczególności jeżeli nasz tele-
skop służy również do astrofotografii. 
Tutaj dokładność kolimacji jest bardzo 
istotna i wszelkie błędy wychodzą 
nam dość szybko na zdjęciach.

Teleskop Newtona może dostarczyć 
ci doskonałych obrazów obiektów 
astronomicznych pod warunkiem, że 
zwierciadło główne (wklęsłe zwiercia-
dło paraboliczne lub sferyczne na tyl-
nym końcu tubusu) oraz płaskie zwier-
ciadło wtórne są dokładnie wyrówna-
ne względem siebie i dodatkowo wy-
środkowane na swojej osi optycznej.

Jeżeli błędna kolimacja występu-
je w teleskopie Newtona, to główny 
błąd obrazu — tak zwana koma, zosta-
nie znacznie wyolbrzymiona i będzie 
widoczna nawet w centrum pola wi-
dzenia, podczas gdy normalnie widać 
ją tylko na krawędziach.

W tym miejscu ważna uwaga. Im 
większa średnica zwierciadła głów-
nego i im krótsza ogniskowa układu 

Astronomia w szkole:
KOLIMACJA TELESKOPU NEWTONA

optycznego, tym bardziej w teleskopie 
uwidacznia się nawet niewielka utrata 
kolimacji.

Co więc należy zrobić, aby nasz 
Newton był dobrze skolimowany?

Po pierwsze, musimy pamiętać, że 
wyciąg okularowy musi być ustawio-
ny solidnie i dokładnie pod kątem 90° 
względem tubusu, a zwierciadło głów-
ne i wtórne muszą być wyśrodkowane 
w tubusie.

Prawidłowe wyśrodkowanie zwier-
ciadła głównego jest (prawie) zawsze 
gwarantowane przez mechaniczną 
konstrukcję komory zwierciadła głów-
nego w tubusie. Natomiast zwiercia-
dło wtórne często można lekko wy-
regulować poprzez, na ogół, cztery 
ramiona „pająka”, na którym jest ono 
zawieszone. Mając świeżo zakupiony 
teleskop można zakładać, że jest on 
prawidłowo wyśrodkowany. Jeżeli tak 
nie jest, nie musi to skutkować utratą 
jakości obrazu, ale raczej pociemnie-
niem pola widzenia.

Następnie musimy użyć gotowego 
kolimatora optycznego i/lub lasero-
wego, który będzie nam pomocny 
w całym procesie kolimacji.

Kolimacja
Kolimację zawsze zaczynamy od 

kontroli i wyregulowania położenia 
zwierciadła wtórnego.

W kolimatorze optycznym cały pro-
ces kolimacji przeprowadzamy obser-
wując położenie lusterka wtórnego 
w centrum pola widzenia oraz odbicia 
lustra głównego w lustrze wtórnym 

dokładnie w centrum lustra wtórnego. 
Może wydawać się to skomplikowane, 
ale mała praktyka pokaże, że nie jest 
to tak trudne, bowiem siatka celowni-
cza wewnątrz kolimatora ułatwia do-
kładne wykonanie tej czynności. 

W następnym kroku najlepiej użyć 
kolimatora laserowego w celu kolima-
cji lustra głównego.

Aby to zrobić, obserwujemy pa-
dający na matówkę kolimatora pro-
mień lasera, który powinien wrócić 
do punktu wyjścia. Jeżeli odbija się 
od zwierciadła pod kątem, należy 
za pomocą śrub nachylenia zwiercia-
dła głównego tak ustawić lustro głów-
ne, aby promień wrócił centralnie 
do punktu wyjścia. Często w kolima-
torach promienie w idealnej kolimacji 
wzajemnie się wygaszają. Kolimację 
najlepiej przeprowadzić w 2 osoby. 
Jedna obserwuje padający promień 
światła na lustro główne, druga doko-
nuje korekty nachylenia zwierciadła 
za pomocą na ogół 3 śrub.

Oczywiście kolimator działa nieza-
wodnie, tylko jeśli sam promień lasera 
opuszcza swoją obudowę w sposób 
absolutnie wycentrowany. Dlatego też 
spotykamy często kolimatory umoż-
liwiające ich korektę lub kolimatory, 
których producent zapewnia długo-
trwałe utrzymanie prawidłowej koli-
macji samego kolimatora. Często też 
używa się znaczników wyrównywania 
i kilku innych technik zapewniających 
przeprowadzenie prawidłowej koli-
macji. Zalecamy więc zapoznać się 
z instrukcją obsługi kolimatora.

Marek Substyk
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KONKURS „URANII” 2016/2017
„Nasza szkolna przygoda z astronomią”

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

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

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

Przewidywane nagrody wartości 3 000 zł za I miejsce, 
2 000 zł za II miejsce i 1 000 zł za III miejsce w postaci sprzętu 
astronomicznego wg własnego wyboru. Ponieważ czynimy 
starania o pozyskanie dodatkowych sponsorów, Jury może 
zadecydować o innym podziale i ilości nagród oraz katego-
ryzacji szkół na podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjal-
ne. W ocenie nadesłanej dokumentacji będą brane pod 
uwagę (1) merytoryczna wartość i poprawność działalności 
uczniów, (2) stopień zaangażowania społeczności szkolnej 
w realizację projektu, (3) odziaływanie popularyzatorskie 
w środowisku lokalnym, (4) pomysłowość i oryginalność 
przestawionych form działania, (5) wiarygodność i jakość 
dokumentacji. Główne nagrody będą wręczane w szkołach 
osobiście przez przedstawiciela redakcji „Uranii”.

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

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

I miejsce w roku 2016 — uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 Jaśle
Spotkania w nagrodzonych szkołach kończyły się oglądaniem 
meteorytów i protuberancji na Słońcu
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I miejsce w roku 2016 — uczniowie z SP 2 w Brzeszczach 
ubrani w stroje przypominające kombinezony astronautów
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Suavjärvi
Najstarszy ślad uderzenia znaleziony na Ziemi znajduje 

się w republice Karelii, w granicach dzisiejszej Rosji. W cen-
trum krateru jest jezioro o średnicy 3 km, natomiast całkowite 
rozmiary struktury sięgają 16 km. Wiek Suavjärvi ocenia się 
na 2,4 mld lat, a więc uderzenie nastąpiło na granicy ery ar-
chaicznej i proterozoicznej. 

Vredefort
Ślad ogromnej katastrofy sprzed 2 mld lat, planetoida 

o średnicy ocenianej na 10 do 15 km uderzyła w obszar 
dzisiejszego RPA, około 100 km na południowy zachód 

od Johannesburga. Pier-
wotny rozmiar krateru jest 
oceniany na około 300 km. 
Do czasów współczesnych 
zachowały się koncen-
tryczne łańcuchy wznie-
sień w środkowej części 
obszaru oraz wzniesienie 
centralne przypominają-
ce centralne wzniesienia 
widoczne na zdjęciach 
kraterów księżycowych. 
Badania geologiczne ujaw-
niają struktury uderzeniowe 
w odległościach dochodzą-
cych do 120 km od cen-
trum krateru. 

Sadbury
W „zaledwie” 200 mln lat po uderzeniu Vredefort doszło 

do porównywalnej rozmiarowo katastrofy. Obiekt o rozmia-
rach przekraczających 10 km uderzył w obszar współcze-
śnie znajdujący się na północ od jeziora Huron w Kanadzie, 
w prowincji Ontario. Powstał wówczas krater o rozmiarach 
zbliżonych do 200 km, z czasem wskutek procesów geo-
logicznych uległ on zniekształceniu i obecnie dostrzegalne 

struktury przypominają owalny twór o rozmiarach o długości 
60 km i szerokości 30 km. Dno krateru znajduje się 15 km 
pod warstwą bardziej współczesnych osadów. Obszar Sad-
bury obecnie obfituje w wielkie ilości bogactw naturalnych, 
wydobywany jest tu nikiel, miedź oraz platyna. 

Chicxulub
Ślad najbardziej znanej katastrofy sprzed 65 mln lat od-

najdujemy u wybrzeży półwyspu Jukatan. Krater częściowo 
znajduje się pod lądem a częściowo pod dnem morskim. 
Zauważony dzięki odkryciu anomalii magnetycznych two-
rzących koncentryczne pierścienie o średnicach 70 km 
i 180 km. Za powstanie krateru jest odpowiedzialna planeto-
ida o rozmiarze zbliżonym do 10 km. Efekty uderzenia były 
dość dramatyczne. Potężna fala uderzeniowa wywołała glo-
balne wstrząsy tektoniczne oraz spowodowała nagły wzrost 
aktywności wulkanicznej. Materiał wyrzucony z krateru mógł 
spowodować globalne pożary roślinności. Najbardziej zna-
cząca dla życia na Ziemi okazała się jednak obecność pyłu 
w atmosferze, który na około dekadę odciął dopływ promie-
niowania słonecznego, powodując globalne ochłodzenie. Ka-
tastrofa spowodowała wyginięcie wielkich gadów, stwarzając 
jednocześnie miejsce dla rozwoju nowych organizmów. To, 
że możemy teraz czytać te słowa, jest po części zasługą 
pewnej bezimiennej planetoidy.

Popigai
Gdzieś dokładnie pomiędzy katastrofą, która spowodo-

wała zagładę dinozaurów a czasami współczesnymi, czyli 35 
mln lat temu miało miejsce zdarzenie tylko odrobinę mniej 
spektakularne. Planetoida o rozmiarach pomiędzy 5 a 8 km 
uderzyła w obszar dzisiejszej Syberii, tworząc krater o roz-
miarach 100 km. Wskutek uderzenia doszło do potężnych 
globalnych zmian klimatycznych, które najprawdopodob-
niej  spowodowały wymieranie organizmów na pograniczu 
eocenu i oligocenu. Doszło do wyginięcia wielu wczesnych 
gatunków ssaków, w ich miejsce pojawiły się nowe, bliższe 
współcześnie znanym.

CYRQLARZ No 220 Biuletyn Pracowni Komet i Meteorów

Największe zderzenia w historii Ziemi
Współczesne media dość często wspominają o wielkiej katastrofie sprzed 65 mln lat, kiedy znacznych rozmiarów 
planetoida uderzyła w naszą planetę, a skutkiem tego wydarzenia była zagłada większości istniejących wówczas 
na Ziemi wielkich gadów. Okazuje się, że nauce są znane znacznie większe choć i znacznie odleglejsze czaso-
wo katastrofy.

Źródło: NASA

Źródło: Wikimedia CommonsŹr
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CYRQLARZ No 220

Z początkiem XXI w. obserwacje wizualne prowadzone 
przez człowieka zaczął wypierać sprzęt, który mógł spoglą-
dać w niebo każdej nocy, letniej czy zimowej i zapisywać 
dokładny przelot każdego zjawiska. W Polsce pierwsze ob-
serwacje meteorów przy wykorzystaniu kamer wideo prze-
prowadzano już w 2002 r. Koszt jednego zestawu składa-
jącego się z kamery, komputera i obiektywu sięgał wtedy 
nawet kilku tysięcy złotych (dzisiaj można zakupić go już 
nawet za kilkaset złotych). Dzięki finansowemu wsparciu 
KBN Pracownia Komet i Meteorów (www.pkim.org) uzyska-
ła pieniądze na zakup kamer, które zostały zamontowane 
m.in. w Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego w Ostrowiku. Była to 
pierwsza stacja video, która przez kolejne lata razem z in-
nymi kamerami działającymi w Polsce brała udział w projek-
cie Polish Fireball Network.

Po kilku latach pracy, studenci, którzy obsługiwali kamery 
w Ostrowiku, rozstali się z uczelnią, a co za tym idzie, stacja 
przestała pracować.

Po około 9 latach przerwy, dzięki zaangażowaniu studen-
tów z Koła Naukowego Astronomów Uniwersytetu Warszaw-
skiego PFN01 wróciła do życia. W tej chwili pracuje tam jed-

Reaktywacja stacji PFN01 Ostrowik

PFN01 Ostrowik w 2002 roku

Pierwszy meteor  
zarejestrowany  

w PFN01

PFN01 w roku 2016

Nordlinger Ries
Pomiędzy 14,5 a 14,3 mln lat temu dwie 

planetoidy uderzyły w teren dzisiejszej Ba-
warii, tworząc kratery o rozmiarach 24 oraz 
4 km. Dość prawdopodobne, że doszło 
do zderzenia z podwójną planetoidą, przy 
czym rozmiar większego obiektu ocenia się 
na 1,5 km a rozmiar mniejszego na 150 m. 
Podczas uderzenia z krateru została wy-
rzucona materia, która pod postacią mołda-
witów jest odnajdywana na terenie Czech 
i Moraw.

Przemysław Żołądek

na kamera — Tayama C4702 z szerokokątnym obiektywem 
o światłosile 1.2.

Szybkie łącze internetowe, którego kiedyś brakowało, 
pozwala bez problemów sprawdzać detekcje z dowolnego 
miejsca na ziemi.

Bardzo się cieszymy, że pierwsza w historii PFN stacja 
bolidowa znowu działa i mamy nadzieję, że będzie tam pra-
cowała jak najdłużej.

Serdecznie dziękujemy za zgodę na zamontowanie ka-
mery Dyrekcji Obserwatorium Astronomicznego Uniwersyte-
tu Warszawskiego oraz studentom z Koła Naukowego Astro-
nomów UW  za zaangażowanie i zainteresowanie tematem 
obserwacji meteorów. Mamy nadzieję, że wśród kolejnych 
pokoleń studentów znajdą się pasjonaci tej dziedziny astro-
nomii.

Maciej Myszkiewicz 
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„Kometa pająk”
Kometa pająk

W lutym na zachodniej części nieba pojawiła się kome-
ta najczęściej powracająca w okolice Słońca — 2P/Encke. 
Widoczna niedługo po jego zachodzie, w połowie miesiąca 
osiągała około 10 mag, będąc niekiedy obiektem łatwiej do-
strzegalnym niż sporo jaśniejsza 45P. Wizualnie dopatrzono 
się nawet niewielkiego warkocza, jednak tylko przy użyciu 
specjalnych filtrów kometarnych. To właśnie wtedy (ok. 14–
–20 lutego) świat obiegło kilka fotografii komety Enckego 
wykonanych pod bardzo ciemnym niebem. Możemy śmiało 
zakładać, że „kometa pająk” to jedno z najciekawszych zdjęć 
komet, jakie kiedykolwiek powstało. Widoczne są tam aż 
trzy warkocze, spośród których jeden jest zwrócony w prze-
ciwnym kierunku niż dwa pozostałe. Prawdopodobnie oba 
niemal symetrycznie położone warkocze tworzy pył powstały 
z masy utracanej przez kometę. Jakkolwiek niezwykły to wi-
dok, należy uznać, że nawet powstawanie antywarkoczy nie 
jest zupełną rzadkością. Jakby tego było mało, widzimy jesz-
cze trzeci warkocz — tym razem jonowy, który ze swej na-
tury zawsze powinien być skierowany odsłonecznie. W tym 
przypadku odchodzi on pod znacznym kątem od głównego 
warkocza pyłowego i wydaje się nieco zakręcać niczym nie-
sforny kosmyk włosów, nieugięty wobec usilnych prób jego 
zaczesywania. Tym razem w rolę grzebienia wciela się wiatr 

słoneczny. Będąc autorem tej nadzwyczajnej fryzury, dopro-
wadził do rozwidlenia dwóch warkoczy. To niezwykłe zjawi-
sko jest pewnego rodzaju rzadkością, choć z pewnością nie 
dla 2P/Encke! Kometa Enckego już wielokrotnie pokazywała, 
że dobrze jej z wiatrem we włosach. Zdjęcia z satelitów STE-
REO wykonane podczas wcześniejszych powrotów pokazu-
ją, jak warkocz „powiewa”, zbliżając się do Słońca. W roku 
2007 doszło nawet do dezintegracji warkocza na skutek spo-
tkania komety z materią wypchniętą przez Słońce podczas 
koronalnego wyrzutu masy. Ach, gdybyśmy tylko w czasie 
tego powrotu mieli możliwość ujrzenia jej w polu STEREO… 
Pajęcza kometa jest w końcu obiektem, który w peryhelium 
zbliża się do naszej Dziennej Gwiazdy na naprawdę niewiel-
ką odległość, trzykrotnie mniejszą od orbity Ziemi. Jest zatem 
bardziej podatna na bezpośredni wpływ Słońca niż inne jej 
kuzynki.

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
Wywołana jakby „do tablicy” kometa chwile swojej naj-

większej jasności ma już za sobą. Mimo że w maksimum 
obserwatorzy oceniali jej jasność nawet na 5,9 mag, z pew-
nością nie była łatwo dostrzegalnym obiektem. Podobnie jak 
w czasie grudniowych (ostatnich przed peryhelium) obser-
wacji, również na początku lutego czas, w którym szanse 

Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

Fot. 1. Kometa 2P/Encke z „pajęczą” strukturą warkoczy (16 lutego 2017 r.). Fot. Fritz Helmut Hemmerich
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na jej zobaczenie wydawały się największe, był relatywnie 
krótki. Tym razem należało wyłuskiwać kometę nie z łuny za-
chodzącego Słońca, lecz z jasnego tła nieba z Księżycem 
w pełni. Na dodatek pełnia wypadła 10 lutego — czyli dzień 
przed największym zbliżeniem 45P/Honda-Mrkos-Pajdusa-
kova do Ziemi. Zatem w większości przypadków po raz kolej-
ny Słońce uniemożliwiło jej obserwacje, tym razem już tylko 
pośrednio. Podejmując próbę dostrzeżenia komety w lornet-
ce 12×70 na podmiejskim niebie 11, 14 i 15 lutego, powra-
całem, nie wykonawszy tej misji. Zadanie utrudniał nie tylko 
Księżyc, ale również sama kometa. Podczas największego 
zbliżenia do Ziemi i w ciągu kolejnych 2 tygodni jej głowa 
osiągała ogromne wielkości kątowe, przekraczające wizu-
alnie 30 minut kątowych! Obserwator pod ciemnym niebem 
mógł zatem zobaczyć obiekt o rozmiarach kątowych porów-
nywalnych z Księżycem w pełni. Na fotografiach koma była 
nawet dwukrotnie większa! Wraz z imponującymi rozmiarami 
gazowej otoczki, należy zwrócić uwagę na jej niezwykle nikłe 
skondensowanie — mała odległość dzieląca obiekt od Ziemi 
sprawiła, że koma prezentowała się jako jednorodnie rozmy-
ta kula bez pojaśnienia w centrum. Geometria orbity komety 
raczej uniemożliwiała dostrzeżenie warkocza w czasie naj-
większego zbliżenia. Na zdjęciach pojawiał się on już niecały 
tydzień później, jednak wizualnie niewielką jego część do-
strzegano dopiero pod koniec lutego. Łatwo sobie wyobrazić, 
że sztuka ta musiała być jeszcze trudniejsza od obserwacji 
samej mocno rozmytej i słabej powierzchniowo komy. Zgod-
nie z oczekiwaniami, niedługo po zbliżeniu do Ziemi jej ja-
sność zaczęła gwałtownie pikować w dół. Paradoksalnie to 
właśnie w tym momencie (od około 15 lutego) jej obserwacje 
stawały się coraz łatwiejsze w związku z dogodną pozycją na 
niebie wysoko ponad horyzontem i Księżycem, który z każ-
dym dniem wschodził coraz później. W Polsce, głównie przez 
nierozpieszczającą zimową pogodę, na którą większość 
mogła liczyć głównie w czasie pełni, do końca lutego pełne 
obserwacje wykonało jedynie kilkoro obserwatorów. W ostat-
nim tygodniu lutego jasność 45P wynosiła już ok. 7,5–8 mag, 
stale utrzymując tendencję spadkową. 

Czyżby zatem najbardziej korzystny powrót komety 
Honda-Mrkos-Pajdusakova okazał się kompletną klęską? 
Nic z tych rzeczy. Nadzwyczajnie mała odległość dzieląca 
kometę od Ziemi zachęciła astronomów z działającym przy 
Uniwersytecie Arizony Lunar and Planetary Laboratory oraz 
Universities Space Research Association (USRA) do wy-
konania pomiarów radarowych tego obiektu, wykorzystując 
Obserwatorium Arecibo. Radarowe badania komet nie tylko 
pozwalają na bardzo precyzyjne ustalenie orbity obiektu, 

lecz dają również możliwość zerknięcia na ten zwykle nie-
widoczny fragment komety — jądro, kryjące się pod gęsty-
mi obłokami gazu i pyłu, tworzących komę z warkoczem. 
Technologia radarowa pozwala niejako „przedrzeć się” przez 
atmosferę komety, by zbadać szczegóły jej powierzchni — 
w tym rozmiar, kształt i rotację kometarnego jądra, czyli ele-
menty poznawane głównie podczas misji statków kosmicz-
nych. Jakie wyniki uzyskano podczas tej „astronautycznej” 
wyprawy bez opuszczania Ziemi? Okazało się, że jądro 45P 
jest nieco mniejsze niż wcześniej sądzono. Jego średnica to 
ok. 1,3 km, a pełny obrót wokół własnej osi zajmuje mu 7,6 
godziny. W czasie trwających od 9 do 17 lutego obserwa-
cji, widoczne były złożone struktury i pojaśnienia wewnątrz 
gazowej otoczki. Trwające później obserwacje na różnych 
długościach fal pozwolą ustalić stopień emisji gazu i pyłów 
wydobywających się z komety. Honda-Mrkos-Pajdusakova 
jest dopiero siódmą kometą obserwowaną radarowo. Czemu 
więc, mimo doskonałych rezultatów, wykorzystuje się tę tech-
nikę tak rzadko? Aby uzyskać szczegółowe zdjęcia radarowe 
komety, warunkiem koniecznym jest jej niewielka odległość 
od Ziemi. A ta z całą pewnością taka była. Jak już pisaliśmy 
na łamach poprzedniej „Uranii”, na przelot 45P w odległości 
porównywalnej z tegoroczną (0,09 au) wyczekiwać mogą do-
piero przyszłe pokolenia. 

Ciągle zaskakują
Jak jednocześnie nieco zawieść obserwatorów i zachwy-

cić? Albo jak trzy niepozorne kosmyki mogą stać się głośne 
na całej planecie? A w kontekście ostatnich tygodni można 
wspomnieć jeszcze o kolejnym wybuchu i dezintegracji 73P/
Schwassmann-Wachmann (rutyna, prawda?). Tak, tak, dy-
namiki tym obiektom mogą pozazdrościć niejedne ozdoby 
nocnego nieba. Ach, te komety. One ciągle zaskakują! 

Mikołaj Sabat

Fot. 3. Kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajduskakova 19 lutego 2017 r. 
Fot. Fritz Helmut Hemmerich

Fot. 2. Radarowy obraz komety 45P z Obserwatorium Arecibo uzyska-
ny 12 lutego 2017 r.
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Młodzi badacze

Początki
Formuła obozów Klubu Astrono-

micznego Almukantarat ustaliła się 
już na samym początku działalności. 
Jeszcze na długo przed powstaniem 
stowarzyszenia, od 1983 r., odbywały 
się z inicjatywy pana Marka Szcze-
pańskiego obozy astronomiczne w ra-
mach sekcji astronomicznej Uczniow-
skiego Ruchu Naukowego. Ruch ten, 
przekształcony później w „Awangardę 
XXI w.”, posiadał również kilka innych 
tematycznych sekcji, takich jak arche-
ologiczna, chemiczna, informatyczna 
— lecz żadna z nich nie przetrwała 
okresu transformacji. Ostatnie spotka-
nie ruchu odbyło się w 1990 r.

Sekcja astronomiczna, z inicjatywy 
jednego z uczestników obozów, przy-
brała nazwę „Almukantarat”. Słowo 
to, o arabskim rodowodzie, oznacza 
okrąg na sferze niebieskiej przechodzą-
cy przez punkty o tej samej wysokości 
nad horyzontem.

Spotkania letnie klubu praktycznie 
zawsze odbywały się w formie obozu 
harcerskiego — zarówno uczestnicy, 
jak i kadra mieszkają na wspólnym 
obozowisku, w dużych kilkuosobo-
wych harcerskich namiotach. Do dziś 
zachowane są elementy harcerskie: 
obozem kieruje komendant wspo-
magany przez pilnującego porządku 
oboźnego, a wieczorami odbywają się 
tradycyjne ogniska i wspólny śpiew 
piosenek harcerskich i turystycznych 
przy akompaniamencie gitar.

Nauka (nie) poszła w las

Rok w rok, już od 34 lat, kilkudziesięciu młodych ludzi spotyka się w wakacje, by razem zgłębiać tajniki 
astronomii oraz wspólnie obserwować niebo...

Uniwersytet na trawie
Obozy klubu odbywają się od 1985 r. 

(z krótkimi przerwami) w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP 
„Nadwarciański Gród” w Załęczu 
Wielkim, położonym w malowniczym 
łuku Warty w pobliżu Wielunia. 
Corocznie odbywają się dwa obozy: 
jeden dla nowego naboru (absolwentów 
szkół gimnazjalnych z danego roku) 
oraz drugi, dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych uczestniczących w obo-
zach w latach poprzednich. Na obóz za-
praszani są uczniowie z całej Polski. Są 
to głównie laureaci i finaliści konkur-
sów przedmiotowych organizowanych 
dla gimnazjalistów.

Kadrę wykładowczą obozu stano-
wią zazwyczaj ich byli uczestnicy, bę-
dący studentami najlepszych polskich 
i zagranicznych uczelni. Nie są to, by-
najmniej, jedynie astronomowie i fizy-
cy. Wśród kadry dużą część stanowią 
studenci innych kierunków ścisłych 
i technicznych czy nawet humanistycz-
nych i społecznych.

Niewielka, kilkuletnia różnica wie-
ku pomiędzy słuchaczem a wykładow-
cą, pozwala na zupełnie inny wymiar 
dydaktyki. Zajęcia odbywające się 
w małych grupach, zwykle na wolnym 
powietrzu (dosłownie „na trawie”), 
sprzyjają koleżeńskiej atmosferze. 
Dla osób przyzwyczajonych do lekcji 
w szkolnych ławkach ten sposób na-
uki stanowi często spore (na szczęście 
pozytywne) zaskoczenie. Jednocześnie 
wykładowcy prezentują swoje autor-
skie zajęcia, które łączą się z ich pasja-
mi, studiami, a często także z ich pracą 
naukową lub zawodową.

Dzień na obozie 
Cykl zajęć na pierwszym obozie 

pozwala uczestnikowi na zapoznanie 
się przekrojowo z całym obszarem za-
interesowań astronomii. Zajęcia, które 
na początku dotyczą zjawisk w oko-
licach Ziemi i Księżyca, przechodzą 
stopniowo w opis Układu Słonecz-
nego, galaktyk, dochodząc w końcu 
do zagadnień kosmologicznych. Cały 
kurs, prowadzony w przystępny spo-
sób, dopełniony jest zajęciami uzupeł-

Założyciel klubu, Marek T. Szczepański z uczest-
nikami obozu w Planetarium Śląskim
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niającymi gimnazjalną wiedzę fizyczną 
i matematyczną o narzędzia potrzebne 
do zrozumienia omawianych zjawisk.

Ponieważ obóz odbywa się w miej-
scu oddalonym od dużych ośrodków 
miejskich, jego uczestnicy mogą nie 
tylko zrozumieć zjawiska astrono-
miczne, ale również je zobaczyć. Klub 
dysponuje kilkoma teleskopami, przy-
stosowanymi zarówno do obserwacji 
wizualnych, jak również do astrofo-
tografii. Uczestnicy mają swobodny 
dostęp do sprzętu — pod czujnym 
okiem kadry uczą się jego obsługi. 
Zainteresowane osoby mogą również 
samodzielnie wykonać pierwsze zdję-
cia nocnego nieba oraz nauczyć się 
ich komputerowej obróbki. Co ważne, 
dąży się do tego, by obserwacje na obo-
zie nie miały tylko formy „pokazu”. 
Kładzie się nacisk na samodzielnie wy-
szukiwanie obiektów za pomocą tele-
skopu i na jak najlepsze poznanie nieba 
przez uczestników obozów. 

Kolejne obozy (dla uczniów szkół 
średnich) posiadają nieco inną formu-
łę, wprowadzają bowiem możliwość 
wyboru zajęć. Poza obszernym kursem 
astronomii (przedstawionym w mniej 
opisowy, a bardziej matematyczny 
sposób), odbywają się zajęcia mate-
matyczne, fizyczne, informatyczne czy 
też techniczne. Czasem prowadzone są 
zajęcia humanistyczne, ekonomiczne, 
a nawet artystyczne.

Żelaznym punktem obozów dla 
licealistów jest sesja referatowa. Każdy 
uczestnik obozu zobowiązany jest 
do przygotowania i przedstawienia 

15-minutowego referatu na wybrany 
przez siebie temat. Przygotowanie 
referatów nie tylko poszerza wiedzę, ale 
też pozwala na sprawdzenie się w roli 
dydaktyka i oswojenie z umiejętnością 
wystąpień publicznych.

Dla urozmaicenia zajęć na obozach 
wprowadza się elementy rywaliza-
cji w postaci konkursów. Tradycyjnie 
formę konkursową posiada sesja refe-
ratowa, której najlepsze wystąpienia 
spośród wszystkich są prezentowane 
podczas specjalnego finału, podczas 
którego audytorium stanowią wszyscy 
uczestnicy obozu oraz kadra. Nagrody 
są przyznawane zarówno przez uczest-
ników, jak i przez jury. Organizowa-
ne są również: Obozowa Olimpiada 
Astronomiczna, która podsumowuje 
obszerny kurs astronomii i przygoto-

wuje do udziału w prawdziwej olim-
piadzie, drużynowy konkurs matema-
tyczno-fizyczny oraz odbywająca się 
podczas całego obozu Liga Zadaniowa. 

Oczywiście obóz nie składa się wy-
łącznie z zajęć i konkursów. Jest to 
również czas na rywalizację sportową, 
gry towarzyskie i planszowe, seanse 
filmowe, dyskusje, gry terenowe i wie-
le innych aktywności.

Rok z astronomią
W ciągu roku szkolnego działal-

ność klubu nie ustaje. Organizowane 
są inne spotkania w postaci semina-
riów i warsztatów. Spotkania te od-
bywają się w różnych miastach Pol-
ski, łącząc popularyzację astronomii 
z ideą aktywnego wypoczynku oraz 
promocją turystyki krajowej. W ubie-
głym roku klub odwiedził takie miasta, 
jak: Kazimierz Dolny, Bielsko-Biała, 
Wrocław i Łódź. Głównym punktem 
seminariów jest sesja referatowa, która 
posiada określony temat przewodni. 
Poza referatami uczestnicy zwiedzają 
okolicę, odwiedzają pobliskie 
muzea, planetaria i obserwatoria 
astronomiczne. Prowadzone są również 
wykłady przez zaproszonych gości 
z lokalnych środowisk akademickich 
i miłośniczych.

W ciągu roku odbywają się w su-
mie dwa seminaria jesienne, Zimowe 
Warsztaty Naukowe oraz seminarium 
wiosenne.

Poza spotkaniami osoby zaanga-
żowane w działalność klubu mają 
również szansę sprawdzić się w roli 

Młodzi badacze

Uczestnicy obozu podczas obserwacji Słońca 

Finał sesji referatowej podczas zeszłorocznego obozu dla licealistów
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popularyzatorów nauki, biorąc udział 
w piknikach naukowych. W ubiegłych 
latach klub wystawiał stanowisko m.in. 
na Pikniku Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik.

Istotną aktywnością klubu jest pro-
wadzenie portalu astronomicznego 
„Astronet”, publikującego artykuły 
dotyczące bieżących wydarzeń astro-
nomicznych. W redakcję artykułów 
i wiadomości zaangażowani są również 
uczestnicy obozów

Młodzi dla młodych
Istnienie klubu jest pewnego rodza-

ju fenomenem, który założyciel, pan 
Marek T. Szczepański, zwykł nazywać 
jedynym prawdziwym „perpetuum mo-
bile”. Klub to całkowicie samodzielne 
stowarzyszenie, które nie podlega żad-
nej uczelni wyższej, instytutowi czy in-
nym organizacjom i opiera się jedynie 
na woluntarystycznej działalności jego 
członków, sympatyków oraz innych za-
przyjaźnionych osób.

Ideą zapewniającą długowieczność 
klubu jest zasada „młodzi dla mło-
dych”. Od wielu lat trwa ciągła sztafeta 
pokoleń, w której starsi działacze uczą 
swych następców, przekazując im po-
woli swoje obowiązki. Stopniowo role 
organizacyjne i kierownicze przejmują 
osoby z kolejnych „roczników”. Po-
zwala to na jednoczesne zachowanie 
ciągłości oraz tradycji i idei.

Większość wykładowców na obozie 
to studenci początkowych lat studiów. 
Władze klubu również tworzą osoby, 
które bezpośrednio uczestniczą w ży-
ciu klubu i utrzymują koleżeńskie rela-
cje z uczestnikami obozów. 

Alumni
Nie jest znana dokładna liczba osób, 

które uczestniczyły kiedykolwiek 
w spotkaniach klubu. Można zaryzy-
kować stwierdzenie, że jest ona więk-
sza od tysiąca. Wśród wielu znakomi-
tych osób wymienić można m.in. prof. 
Piotra Życkiego, pierwszego prezesa 
klubu, a obecnie dyrektora Centrum 
Astronomicznego Mikołaja Kopernika 
w Warszawie, wykładowcę Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 
dr. hab. Piotra Fitę kierującego klu-
bem w latach 2003–2007 oraz dr Agatę 
Karską, zeszłoroczną laureatkę Nagro-
dy Naukowej Polityki. Poza powyżej 

Młodzi badacze

Mateusz Krakowczyk — prezes Stowa-
rzyszenia Klub Astronomiczny „Almu-
kantarat” oraz redaktor działu „Kącik 
Olimpijczyka”. Aktywnie zaangażowa-
ny w działalność klubu od 2013 r. Wie-
lokrotnie pełnił funkcję wykładowcy 
na obozach,  przygotowując również 
ich programy merytoryczne. Pasjonat 
i konstruktor planetariów oraz daw-
nych przyrządów astronomicznych. 
Student  Wydziału Mechanicznego 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej na specjalności Kosmo-
nautyka. Zawodowo inżynier w firmie 
sektora kosmicznego.

Stanowisko klubu na Pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w 2016 r.

wyróżnionymi osobami wielu byłych 
uczestników spotkań klubu również 
wybrało karierę naukową, pracując 
obecnie nie tylko w Polsce, ale i w wie-
lu krajach Europy Zachodniej oraz Sta-
nach Zjednoczonych. Wśród członków 
klubu jest także wielu laureatów kra-
jowej olimpiady astronomicznej oraz 
medalistów olimpiad międzynarodo-
wych. Praktycznie w każdym roczniku 
polskich astronomów znaleźć można 
osoby, które podjęły decyzję o wyborze 
studiów właśnie podczas obozów. 

Dołącz i Ty!
Klub Astronomiczny Almukantarat 

jest organizacją pozwalającą uczniowi 
na rozwój zainteresowania astronomią 
oraz aktywne spędzenie wakacji let-
nich. Przede wszystkim jednak pozwa-

la na poznanie rówieśników z całego 
kraju o podobnych pasjach i nawiąza-
nie wieloletnich przyjaźni. Jest to jedy-
na w swoim rodzaju okazja do pozna-
nia takich osób bez atmosfery stresu 
i rywalizacji, towarzyszącym zwykle 
olimpiadom i konkursom. 

By uczestniczyć w obozie, nie jest 
konieczne otrzymanie imiennego za-
proszenia. W tym roku klub organizuje 
dwa obozy letnie, na które serdecznie 
zapraszamy: jeden dla absolwentów 
gimnazjów (od 23 lipca do 5 sierpnia) 
oraz jeden dla uczniów pierwszych 
i drugich klas szkół ponadgimnazjal-
nych (od 6 do 19 sierpnia). Na oba 
obozy do końca czerwca trwa otwarta 
rekrutacja. Więcej informacji uzyskać 
można na stronie internetowej 

www.almukantarat.pl/oboz
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Kącik olimpijczyka

Rozwiązanie zadania III stopnia XLIII 
Olimpiady Astronomicznej

Treść zadania:
Wykaż, że grawitacyjna energia gromadzona w formie 

ciepła w fazie formowania się ciała planetarnego podczas 
spadku na to ciało kolejnych porcji materii jest proporcjonal-
na do ρ2R5, gdzie ρ jest średnią gęstością powstałego ciała 
planetarnego, a R — jego promieniem.

Rozwiązanie:
Na początek załóżmy, jak wygląda pojedynczy etap za-

chodzącego w zadaniu procesu. Niech na kuliste, jedno-
rodne ciało protoplanetarne o promieniu r<R i masie Mk 
= 4/3πρr3 spadnie kolejna mała porcja materii. Po upadku 
materii „z nieskończoności” (bardzo daleka) ciało ma wciąż 
pozostawać jednorodną kulą, ale tym razem już o większym 
o niewielką wartość dr promieniu.

Masa materii, której spadek spowodował zwiększenie 
się promienia od r do r+dr wynosi:

dm r dr r r drs = +( ) − ≈
4
3

4
3

43 3 2πρ π π ,

(dr jest wartością na tyle małą, że wyrazy z (dr)2, (dr)3 są 
pomijalnie małe).

Podczas tego procesu energia potencjalna spadają-
cej materii maleje, zamieniając się w energię kinetyczną, 
która podczas zderzenia zamieniona zostanie w energię 
wewnętrzną (cieplną). Musimy zatem obliczyć całkowity 
przyrost energii kinetycznej porcji materii podczas upadku 
z nieskończoności na powierzchnię protoplanety. 

Rozpatrzmy na początku proces wydzielania się ciepła 
przy upadku na formujące się ciało planetarne porcji materii 
o masie dms który powoduje przyrost promienia protopla-

nety z r do r+dr. Z zasady zachowania energii, ciepło to 
wyniesie (G — stała grawitacji):

dQ dE GM dm
r

GM dm
r

G r drp
k s k s= − = − −
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Teraz należy scałkować równanie stronami, to jest zsu-
mować przyrosty ciepła pochodzące od takich spadków 
materii, które spowodowały przyrost promienia ciała od 0 
do R:

Q G r dr G r drk
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Korzystając ze wzoru na całkę z  funkcji wielomianowej
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Zostało więc wykazane, że energia cieplna jest propor-
cjonalna do ρ2R5. 

Piotr Łubis

Autor rozwiązania reprezentował Polskę na ósmej Międzynarodo-
wej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki oraz dwukrotnie uzyskał 
tytuł finalisty Olimpiady Astronomicznej (w edycjach LVII i LVIII). 
Obecnie jest studentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego (na kierunku Astronomia indywidualna) oraz członkiem Klu-
bu Astronomicznego Almukantarat.

Ciekawe strony internetowe…

Nowości astronomiczne  
w pigułce…
Dziś proponuję zajrzeć pod adres  

www.spacescoop.org/en/  
(potraktujmy go jako referencyjny) lub pod jego 

polską wersję www.spacescoop.org/pl/  
(ale i tak wędrując po portalu, wcześniej czy później 
trafimy na odnośniki do „zewnętrznych” stron 
angielskojęzycznych, które już nie są tłumaczone).

Portal jest przeznaczony w zasadzie dla dzieci, powstał 
w ramach unijnego programu Horizon 2020. Oprócz 
wersji polskiej (przetłumaczonej przez Milenę Ratajczak 
i Jana Pomiernego) istnieje jeszcze 29 innych wersji 
językowych — zajmuje się tym grupa wolontariuszy.

Teksty przeznaczone dla dzieci są pisane prostym, ale 
w miarę możliwości precyzyjnym językiem. Przykładowo, 
nowości, do których mamy dostęp ze strony głównej, 
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kończą się krótkim podsumowaniem dotyczącym 
wybranego (ale istotnego) faktu nazwanego tutaj „Cool 
fact”. Dostępny jest słownik zawierający około stu krótko 
objaśnionych terminów astronomicznych. Oprócz ostatnich 
nowości możemy przeglądać archiwum uporządkowane 
według zagadnień. Są pośród nich m.in. „Komety”, 
„Planety”, „Gromady otwarte” czy „Kosmologia”.

Dla osób, którym powyższy materiał nie wystarcza, 
proponowane są dwa, związane ze Space Scoop portale: 
„Universe Awareness” oraz „Space Awareness”. Można 
tam znaleźć zarówno materiały dla nauczycieli, jak i proste 
symulacje np. ruchu w polu grawitacyjnym, a nawet gry. 
Starym zwyczajem pozostawiamy szczegółową eksplorację 
tego labiryntu naszym Czytelnikom.

Roman Schreiber
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Niebo nad Polską 
      Kalendarz astronomiczny

Niebo w maju i czerwcu 2017
Te dwa, w większości jeszcze wiosenne miesiące, to czas coraz powol-

niejszego procesu wydłużania się dni, który w ostatniej dekadzie czerw-
ca, jeszcze niemal niezauważalnie, stopniowo odwraca się. 21 czerwca 
o godz. 6.24 Słońce osiągnie najwyższy punkt swej pozornej wędrówki 
na tle gwiazd — punkt letniego przesilenia, stanowiący równocześnie 
początek czwartego znaku zodiaku, Raka. To właśnie tego dnia Słońce 
najdłużej i najwyżej wędrować będzie za dnia po naszym niebie. Maksy-
malna również jest tego dnia różnica w długości dnia i nocy pomiędzy 
południowymi: 16 h 12 min i północnymi krańcami Polski: 17 h 19 min. 
Warto zauważyć, że — niezależnie od pory roku — z każdym stopniem sze-
rokości geograficznej na północ maksymalna wysokość Słońca maleje 
o 1° i w dniu letniego przesilenia na krańcach południowych Słońce gó-
ruje 64,4°, a na północnych 58,6° nad horyzontem. Do końca czerwca 
ubędzie zaledwie 5–6 minut dnia.

Skoro jednak jest to czas najdłuższych dni, oczywiście najkrótsze 
na przełomie wiosny i lata są noce, na dodatek na terenie całej Polski — 
z nie całkiem przez pewien czas ciemnym niebem, nawet około północy. 
Powodem tego jest zbyt płytko chowające się nocą pod horyzont Słońce. 
Aby wygasły ostatnie rozproszone w ziemskiej atmosferze słoneczne pro-
mienie, konieczne jest zanurzenie Słońca na przynajmniej 18° — dopiero 
wtedy mamy prawdziwie czarną noc astronomiczną, którą jednak rozświe-
tlać może Księżyc. Na krańcach południowych Polski taki okres bez nocy 
astronomicznych trwa niewiele ponad 3 tygodnie, podczas gdy na najdalej 
na północ wysuniętych fragmentach obszaru Polski — prawie 2 miesiące. 

Z początkiem maja, tuż po zmierzchu obserwujemy zachodzące już 
pierwsze jasne gwiazdy konstelacji zimowych, w południowej stronie nie-
ba dominują wiosenne, a jeszcze przed północą na wschodzie błyszczą już 
w komplecie gwiazdozbiory letnie — i to one dominują nad południowym 
horyzontem pod koniec nocy. Z końcem czerwca, podczas o blisko 2 h 
krótszych nocy, wieczorem niebo dzielą między siebie pół na pół gwiazdo-
zbiory wiosenne i letnie — z Trójkątem Letnim, który pod koniec krótkiej Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

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

1 maja ok. godz. 2.00
16 maja ok. godz. 1.00

1 czerwca ok. godz. 0.00
16 czerwca ok. godz. 23.00

1 lipca ok. godz. 22.00
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nocy dumnie góruje ponad południowym horyzontem, mając 
już od wschodu za sąsiada komplet konstelacji jesiennych.

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stro-
nach Kalendarza pozwalają zorientować się w wyglądzie po-
łudniowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie 
majowych i czerwcowych nocy, wyznaczyć godziny wschodów 
i zachodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obser-
wowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szcze-
gólnie szybko zmieniające 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.

Wszystkie momenty podano w obowiązującym w Polsce 
czasie urzędowym — środkowoeuropejskim letnim (CEST). 

Słońce 
W omawianym okresie Słońce wędruje od centrum gwiaz-

dozbioru Barana, przez całą długość Byka, kończąc w 1/3 
odcinka ekliptyki, przebiegającego przez konstelację Bliź-
niąt. Rankiem 21 czerwca osiąga punkt Raka, usytuowany 
w naszych czasach 23’ na zachód od granicy gwiazdozbiorów 
Byka i Bliźniąt. W ciągu kolejnych 61 dni maja i czerwca Słoń-
ce pokonuje na tle gwiazd dystans 58,5°, o 1,7° krótszy niż 
w marcu i kwietniu. Powodem jest zmniejszająca się prędkość 
ruchu postępowego naszej planety na okołosłonecznej orbicie, 
w związku ze zbliżaniem się do punktu aphelium (najdalej Słoń-
ca), które w tym roku osiągnie 3 lipca — a to wprost przekłada 
się na zmniejszenie kątowej prędkości pozornego ruchu Słońca 
na tle gwiazd.

Poruszając się na tle trzech zodiakalnych gwiazdozbiorów 
(od Barana do Bliźniąt), Słońce biegnie również przez trzy kolej-

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
maja i czerwca 2017

maj
3 4.47 pierwsza kwadra Księżyca
3 18.05 Merkury powraca do ruchu wstecznego w dług. eklipt.
4 12.42 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 150°16’
6 ~4.00 maksimum aktywności roju meteorów eta-Akwarydy
8 1.00 koniunkcja Księżyca 2,0°N z Jowiszem 

10 7.19 koniunkcja Merkurego 2,4°S z Uranem
10 23.43 pełnia Księżyca
12 21.51 apogeum Księżyca, 406 216,5 km od Ziemi
14 0.55 koniunkcja Księżyca 3,1°N z Saturnem
14 8.21 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Byka; λ = 53,4°
14 22.36 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –19°18
18 1.23 maks. elongacja Merkurego, 25,8°W od Słońca
19 2.33 ostatnia kwadra Księżyca
19 3.30 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 328°30’
20 7.50 bliska koniunkcja Księżyca 27’S z Neptunem 
20 22.31 Słońce wstępuje w znak Bliźniąt; λ = 60°
22 16.08 koniunkcja Księżyca 2,3°S z Wenus 
23 8.58 koniunkcja Księżyca 3,7°S z Uranem
24 4.12 koniunkcja Księżyca 1,5°S z Merkurym
25 21.45 nów Księżyca
26 12.52 perygeum Księżyca, 357 213,3 km od Ziemi
27 4.20 koniunkcja Księżyca 5,3°S z Marsem
28 1.37 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +19°22
31 13.56 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 147°21’

czerwiec
1 14.42 pierwsza kwadra Księżyca
3 9.31 koniunkcja Wenus 1,7°S z Uranem
3 14.29 maks. elongacja Wenus, 46,0°W od Słońca
3 21.17 zakrycie 3,4m gamma Virginis przez Księżyc, do 22.27
4 3.43 koniunkcja Księżyca 2,2°N z Jowiszem 
5 0.32 zakrycie 4,7m 74 Virginis przez Księżyc, do 1.03
9 0.21 apogeum Księżyca, 406 407,8 km od Ziemi
9 15.10 pełnia Księżyca
9 15.35 Jowisz powraca do ruchu wstecznego w dług. eklipt.

10 3.18 koniunkcja Księżyca 3,1°N z Saturnem
11 5.40 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –19°26’
15 4.40 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 325°47’
15 12.17 Saturn w opozycji do Słońca, 9,043 au od Ziemi
16 12.35 Neptun rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
16 15.10 bliska koniunkcja Księżyca 42’S z Neptunem 
17 13.33 ostatnia kwadra Księżyca
17 19.20 opozycja planetoidy (6) Hebe, 1,54 au od Ziemi
19 20.05 koniunkcja Księżyca 3,9°S z Uranem
21 0.24 koniunkcja Księżyca 2,3°S z Wenus
21 6.24 Słońce wstępuje w znak Raka; λ = 90°
21 13.54 koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (1,1°N)
21 15.52 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Bliźniąt; λ = 90,1°
23 12.52 perygeum Księżyca, 357 942,9 km od Ziemi
24 4.31 nów Księżyca
24 10.12 koniunkcja Księżyca 5,3°S z Merkurym
24 13.09 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +19°26’
24 21.08 koniunkcja Księżyca 4,4°S z Marsem
27 ~11.00 maksimum aktywności roju meteorów Bootydy
27 18.27 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 145°09’
28 21.50 bliska koniunkcja Merkurego 47’N z Marsem
30 13.51 opozycja planetoidy (10) Hygiea, 1,83 au od Ziemi



68 Urania 2/2017

      Kalendarz astronomiczny

ne znaki zodiaku, rozpoczynając od 10,5° znaku Byka, poprzez 
cały znak Bliźniąt, kończąc na 9,1° znaku Raka. Przez blisko 
84% tego okresu deklinacja Słońca rośnie, do 23°26’ w mo-
mencie letniego przesilenia, przez ostatnie 10 dni czerwca po-
nownie malejąc, na razie zaledwie o 19’.

Księżyc 
Majowo-czerwcową trasę, 26-procentowy, rosnący Księ-

życ, tym razem rozpoczyna w „stopach Bliźniąt” (12,0° znaku 
Raka), by dokonawszy ponad 2,2 obiegów całego nieba, z koń-
cem tego okresu, 2,9 h przed pierwszą kwadrą, połową swej 
tarczy dotrzeć do około 1/3 trasy w granicach gwiazdozbioru 
Panny (7,7° znaku Wagi), w sumie pokonując 805,7° wędrów-
ki na tle gwiazd. W tym czasie, jak zwykle, spotka się dwa razy 
z każdą planetą, nie wyróżniając jednak tym razem żadnej do-
datkową, trzecią koniunkcją.

Po serii bardzo bliskich comiesięcznych koniunkcji z Neptu-
nem, skutkujących zakryciami planety przez Księżyc (najbliższe, 
na zaledwie 17”, miało miejsce 26 marca), każda następna jest 
już nieco dalsza, choć wciąż są to bardzo bliskie koniunkcje: 
20 maja przy wzajemnej odległości 27’, a 16 czerwca 42’ od 
siebie — obie również skutkujące zakryciami Neptuna, widocz-
nymi jednak jedynie z najdalej na południe położonych rejonów 
Ziemi.  

Kolejnych dwóch przejść Księżyca na tle gromady gwiazd 
Hiady w Byku — podczas nowiu nocą z 25 na 26 maja oraz 22 
czerwca w środku dnia — tym razem nie będziemy mieli szans 
obserwować. Wynagrodzić nam to może całkiem efektowne, 
70-minutowe zakrycie jasnej, 3,4 mag gwiazdy Porrima (gam-
ma Virginis) w Pannie. Zdecydowanie łatwiejsze będzie zaob-
serwowanie momentu zakrycia, następującego przy ciemnej 
krawędzi oświetlonej w blisko 3/4 tarczy. Warto zwrócić uwagę, 
że momenty zjawiska podane w tabelce dotyczą centrum Pol-
ski, bo w innych rejonach kraju mogą wystąpić kilkuminutowe 
różnice. Wprawionym obserwacją tego zakrycia, może uda się 
nam również, w kolejną noc, krótko po północy dostrzec zakry-
cie znacznie ciemniejszej gwiazdy 74 Virginis przez jeszcze ja-
śniejszy Księżyc.

Planety i planetoidy
Maj i czerwiec to dobry czas na obserwacje dwóch najwięk-

szych planet Słonecznej Rodziny — Jowisza i Saturna. Jowisz, 
po opozycji 7 kwietnia, w maju wciąż widoczny niemal do rana, 

górując w pierwszych godzinach nocy, dopiero w czerwcu co-
raz wyraźniej skracać będzie czas swej widoczności, z końcem 
miesiąca znikając z nieba już około północy. Przez cały ten czas 
łatwo odnajdziemy Jowisza, zataczającego część swej planetar-
nej pętli około 10° na zachód od Spiki, najjaśniejszej gwiaz-
dy Panny. Saturn znajdzie się w opozycji w połowie czerwca, 
więc z początkiem omawianego okresu wschodzi dopiero 3 h 
po zmierzchu, by w czerwcu praktycznie być na niebie przez 
całą noc. Przez cały ten czas, niemal 10-krotnie ciemniejszy od 
Jowisza, Saturn porusza się ruchem wstecznym na pograniczu 
gwiazdozbiorów Strzelca i Wężownika. 

Wenus i Marsa, jeszcze niedawno wędrujące bardzo blisko 
siebie, teraz możemy obserwować w zupełnie innych porach 
nocy. Wenus, w roli Gwiazdy Porannej, wędrując coraz wyżej 
przez konstelacje Ryb i Barana, stopniowo zwiększa czas swej 
widoczności, do ponad 2,5 h pod koniec czerwca, zmniejszając 
jednak swą jasność, co i tak nadal pozwala dostrzec ją nawet 
krótko przed wschodem Słońca. Około 200-krotnie ciemniej-
szy Mars wędruje w tych miesiącach przez najwyższe obszary 
ekliptyki, po połowie w granicach Byka i Bliźniąt. Przy niemal 
niezmiennej jasności, zwłaszcza w czerwcu, w miarę jak w re-
jon ten wkracza Słońce, szybko skraca się czas widoczności 
Czerwonej Planety, w drugiej połowie czerwca zachodzącej już 
podczas zmierzchu. Jednak po 2,5 miesiącach, z początkiem 
września znów będziemy mogli podziwiać Marsa, tym razem na 
porannym niebie, gdzie w pierwszej dekadzie października po-
nownie zobaczymy go bardzo blisko Wenus.

Wprawdzie dzięki maksymalnej elongacji zachodniej Mer-
kurego (18 maja), przez niemal cały maj i czerwiec wscho-
dzi on wcześniej niż Słońce, to jednak tym razem nie daje 
to szans na dostrzeżenie planety, pojawiającej się dopiero 
w czasie świtu cywilnego, nie więcej niż 40 min przed wscho-
dem Słońca. Nieco lepsze warunki zapewni kolejna, wschod-
nia elongacja Merkurego (30 lipca), pozwalająca, zwłaszcza 
w pierwszej połowie lipca, obserwować go przynajmniej przez 
kwadrans po zmierzchu. 

Zbliżające się lato, to również czas niesprzyjający obserwa-
cjom Urana, a zwłaszcza Neptuna, głównie z powodu braku do-
statecznie ciemnych astronomicznych nocy. 

W omawianym okresie brak opozycji szczególnie jasnych 
planetoid, jednak warto zwrócić uwagę na dwie — (6) Hebe 
i (10) Hygiea, podczas opozycji w drugiej połowie czerwca osią-
gające maksymalnie jasność 9,1 mag.
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Komety
Efektownym wydarzeniem maja i czerwca może okazać się, 

odkryta 15 marca 2015 r., długookresowa kometa C/2015 
ER61 (PanSTARRS). Choć pełny okres obiegu przez nią Słońca 
wynosi około 40 tys. lat, po zaledwie dwuletnich obserwacjach 
można już dość dokładnie określić elementy jej orbity. Najbliżej 
Ziemi kometa przeleci 19 kwietnia, mijając nas w odległości 
1,178 au, zaś jeszcze bliższe peryhelium — 1,042 au od Słoń-
ca — osiągnie krótko po północy z 9 na 10 maja (dobę przed 
pełnią Księżyca), kiedy też przewidywana jest maksymalna ja-
sność komety. Pod tym względem zwłaszcza te długookresowe 
komety są nie do końca przewidywalne. Umiarkowanie optymi-
styczne przewidywania szacują maksymalną jasność komety 
na poziomie około 7,5 mag, ale te obecnie najoptymistyczniej-
sze dopuszczają nawet jasność 5 mag. 

W maju i czerwcu kometa C/2015 ER61 wędruje przez kon-
stelacje tradycyjnie uznawane za jesienne — od wschodnich 
krańców Wodnika, przez Ryby do Barana, co z początkiem 
maja pozwala ją obserwować od godz. 3.00 do rana, a miesiąc 
później już od 2.00. Nawet jeśli spełniłyby się najoptymistycz-
niejsze przewidywania dotyczące jasności komety, do jej obser-
wacji najlepiej użyć dobrej, jasnej lornetki.

Roje meteorów
Pomiędzy 19 kwietnia a 28 maja przypada okres aktywno-

ści roju meteorów Eta Akwarydy, Obserwowane już od blisko 
półtora tysiąca lat, bardzo szybkie meteory z długimi śladami, 
związane są ze słynną okresową kometą Halleya. Podczas przy-
padającego nocą z 5 na 6 maja maksimum, pod koniec nocy 
we wschodniej stronie nieba możemy mieć szansę zaobser-
wowania w ciągu godziny nawet do około 50 przelotów bardzo 
szybkich meteorów z długimi śladami, pozornie wybiegających 
z północnych rejonów gwiazdozbioru Wodnika. Zbytniej prze-
szkody nie powinien stanowić, zachodzący godzinę przed świ-
tem, Księżyc pomiędzy pierwszą kwadrą a pełnią. 

Z kolei od 22 czerwca do 2 lipca coroczną aktywność wyka-
zuje rój meteorów Bootydy Czerwcowe, z radiantem w północ-
nej części gwiazdozbioru Wolarza. Znany od niespełna dwustu 
lat, związany jest z kometą 7P/Pons-Winnecke, która ostatnio 
zbliżyła się do Słońca 30 stycznia 2015 roku. Tegoroczne mak-
simum aktywności przypada 27 czerwca około godz. 11.00, 
a więc niemal w środku dnia, ale jeszcze przed świtem mamy 
szansę dopatrzenia się, głównie w zachodniej części nieba, na-

wet do stu przelotów bardzo powolnych, czerwonawych mete-
orów na godzinę. W obserwacjach nie będzie przeszkodą Księ-
życ 3 doby po nowiu. 

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 zawie-
ra momenty głównych (głębszych) minimów jasności: 

maj czerwiec

  3,       0.30              12,        3.50 
  5,     21.18              15,        0.39
23,       2.10              17,      21.29
25,     22.58

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:

maj czerwiec

26,       22.29 12,         0.50
28,         3.12

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

maj czerwiec

10,  R Lep   6,8m   1,  T Aqr    7,7m 13,  R Aqr     6,5m

15,  V Peg   8,7m   9,  R And   6,9m 19,  T Dra     9,6m

18,  V Peg   7,9m 11,  T Cep   6,0m 29,  R Ser     6,9m

22,  RT Cyg 7,3m 29,  R UMa  7,5m

29,  S Her   7,6m

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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Chociaż to jeden z największych gwiazdozbiorów całego 
nieba, pod względem zajmowanego obszaru lokujący 
się na 11. pozycji, nie należy on do zbyt powszechnie 
znanych konstelacji, łatwych do odnalezienia na noc-

nym niebie. Być może dzieje się tak z powodu bliskiego są-
siedztwa niezwykle wyrazistego gwiezdnego symbolu lata, 
którym jest wszystkim znany Trójkąt Letni — wytyczony przez 
najjaśniejsze gwiazdy zauważalnie mniejszych gwiazdozbiorów 
Łabędzia, Lutni i Orła. Od północy z Wężownikiem graniczy, bar-
dziej już znany i jeszcze większy, Herkules — obydwa otwierają 
paradę letnich gwiazdozbiorów, obydwa też od wschodu sąsia-
dują z Drogą Mleczną. Jest to więc jeszcze obszar, w którym 
można głęboko zajrzeć w kosmos, obszar bogaty m.in. w liczne 
gromady gwiazd. 

Z konieczności przyjrzymy się bliżej tylko kilku z nich — zgro-
madzonym na obszarze Wężownika, czterem gromadom ku-
listym, spośród w sumie siedmiu zamieszczonych w słynnym 
XVIII-wiecznym „Katalogu mgławic i gromad gwiazd Charlesa 
Messiera”. Wszystkie zostały odkryte osobiście przez Messiera 
w 1764 r., z czego trzy pierwsze w pobliżu równika niebieskiego. 
Do ich odnalezienia na niebie konieczna będzie przynajmniej 
dobra lornetka. 

M 14 — odległa o 30 tysięcy lat św., gromada kilkuset ty-
sięcy gwiazd na obszarze około 100 lat świetlnych, na naszym 
niebie widoczna jako obiekt o kątowej średnicy 11’, a więc 
prawie 3-krotnie mniejszej od tarczy Księżyca. Najciemniejsza 
z czterech omawianych (7,6 mag), podobnie jak pozostałe, 
do odnalezienia wymaga użycia przynajmniej dobrej lornetki. 
A stosunkowo łatwo można ją odnaleźć 4,9° na północ od dość 
jasnej, 4,6m gwiazdy mi Ophiuchi.

M 10 — usytuowana 10,1° na zachód od poprzedniej, znacz-
nie nam bliższa gromada kulista, z odległości 14,3 tysiąca lat 

św., na naszym niebie przybiera rozmiary 20’, co świadczy, 
że w rzeczywistości rozciąga się na około 83 lata św. Przy ja-
sności 6,6 mag, jako pokaźnych rozmiarów mgiełkę — 2/3 ką-
towej średnicy Księżyca — zobaczymy ją już w lornetce, jednak 
dostrzeżenie pojedynczych gwiazd możliwe jest dopiero w du-
żym teleskopie. Gromadę M 10 najłatwiej odnaleźć, kierując się 
około 10° na wschód od pary jasnych gwiazd trzeciej wielkości 
— delta i epsilon Ophiuchi (Yed Prior, Yed Posterior), albo 1,0° 
na zachód od 4,8m gwiazdy 30 Ophiuchi.

M 12 — jeszcze jedna gromada gwiazd w centrum konste-
lacji Wężownika, nieznacznie tylko ciemniejsza od poprzedniej 
(6,7 mag). W kulistego kształtu tworze o średnicy 150 lat św. 
mieści się około 200 tys. gwiazd, choć kiedyś mogło ich być 
kilkakrotnie więcej — prawdopodobnie pod silnym grawitacyj-
nym wpływem Naszej Galaktyki, nawet 85% mniej masywnych 
gwiazd uległo wyrwaniu z gromady. Jako niezbyt skoncentrowa-
na, wcześniej uznawana była za gromadę otwartą. Z odległości 
16 tys. lat św., na naszym niebie gromada ma rozmiar kątowy 
16’, dwukrotnie mniejszy od księżycowej tarczy. M 12 usytu-
owana jest 3,3° na północny zachód od M 10, ale najłatwiej 
odnaleźć ją za pomocą wspomnianej już pary gwiazd Yed Prior 
i Yed Posterior, 8° na wschód od nich.

M 19 — położona z dala od poprzednich, blisko południowej 
granicy Wężownika, jeszcze jedna kulista gromada gwiazd, ja-
snością (6,8 mag) i kątowymi rozmiarami (17’) dość podobna 
do poprzednich. Odległa od Słońca o 28 tysięcy lat św., w rze-
czywistości jest obiektem o średnicy 140 lat św. Wiek tej bardzo 
starej gromady, szacuje się na 11,9 mld lat, zaś masę na ponad 
milion mas Słońca. Za pomocą lornetki, jest ona bardzo łatwa 
do odnalezienia na niebie, 7,4° na wschód od Antaresa, najja-
śniejszej gwiazdy konstelacji Skorpiona.  

Jan Desselberger

W Wężowniku gromadniej

M 10M 14

M 12

M 19

Lokalizacja opisywanych gromad na niebie na przełomie maja i czerwca około godz. 23.00 UTC nad południowym horyzontem
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Astronomia i muzyka

Kosmos Murcofa
Moja najmłodsza córka zdecydowanie 
należy do pokolenia, które słucha mu-
zyki tylko z empetrójek i YouTube'a, 
na dodatek tylko w słuchawkach i to 
tych ponoć najbardziej niezdrowych, 
czyli dousznych. Ja tak nie mogę. 
U mnie dźwieki muszą mieć przestrzeń 
do wybrzmienia. Niestety, dobre zesta-
wy głośnikowe są znacznie większe 
od słuchawek, a i cena również.

Przyszedł jednak czas rozstania 
się z wysłużonymi, wiekowymi Ton-
silami i dylemat — czym je zastapić. 
Po wysłuchaniu wielu rad i propozycji 
nie pozostało nic innego, jak znaleźć 
odpowiedni salon z salą odsłuchową 
i wybrać zestaw płyt do testowania 
przetworników. Fortepian Możdżera, 
trąbka Davisa, chóry i syntezatory Van-
gelisa itd. No i koniecznie coś z dużą 
rozpiętością tonów, dynamiki i decybeli! 
Padło na „Cosmos” Murcofa*. Może dla-
tego, że od czasu zakupu tej płyty kilka 
lat temu (płyta z 2007 r.) w odtwarzaczu 
gościła może ze dwa razy. Po prostu 
głośniki nie dawały rady i efekt był taki, 
iż zamiast zamierzonych przez twór-

cę dźwięków słyszałem jakieś dziwne 
chrobotania i trzaski. Nigdy bym nie 
sięgnął po tę płytę, gdybym miał się 
sugerować tylko okładką. Skusiły mnie 
tytuły — albumu jak i poszczególnych 
utworów: Cuerpo Celeste, Cielo, Co-
smos I i II, Cometa, Oort. 

Salon wybrałem w Trójmieście. Za-
raz po wejściu rzuciły się w oczy sto-
jące na półce okładki analogowych 
wydań „Music for Stargazers” Rudzia 
i „From Sleep” Maxa Richtera. Znaczy 
się dobrze trafiłem…

Już przy pierwszych testowanych 
kolumnach irytujące w domu trzaski 
okazały się intrygującymi dźwięka-
mi, a dalej już było tylko lepiej. Murcof 
świetnie oddaje swoją muzyką nie tyle 
tajemniczość dźwięków otaczającego 
nas kosmosu, co jego całkowitą od-
mienność od tego, co znamy z wręcz 
przytulnej, sprzyjającej życiu planety 
Ziemia. Nie oznacza to jednak, że mate-
riał zawarty na płycie „Cosmos” jest nie-
strawny dla ludzkich uszu. Wręcz prze-
ciwnie. Z każdym kolejnym odsłuchem 
coraz bardziej frapuje, wciąga, staje się 

Urania schodzi 
do podziemia…

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

Konkurs na fotki z Uranią
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fascynujący jak obrazy odległych świa-
tów dostarczane nam przez teleskopy. 
Otaczający nas Wszechświat ekscytuje 
skrajnymi gęstościami, temperaturami, 
ciśnieniami. Podobnie działa muzyka 
Murcofa. Słuchając jej, trzeba być przy-
gotowanym na wszystko.

Jacek Drążkowski

Pytanie na okładce: „Czy naprawdę byliśmy na Księżycu?”, 
a czy Urania była tak głęboko pod ziemią?
I sławny Skarbnik prosi o dostawę Uranii — ok. 250 metrów 
pod powierzchnią ziemi w kopalni soli w Bochni  
— pomimo braku dostępu do rozgwieżdżonego nieba.

Fot. Mariusz Chlebowski

* Murcof to pseudonim artystyczny pocho-
dzącego z Meksyku Fernando Corony, 
specjalizującego się w tworzeniu muzyki 
elektronicznej. Od 2006 r. mieszka i tworzy 
w Hiszpanii. „Cosmos” jest jego trzecim al-
bumem utrzymanym w nurcie dark ambient.
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Tę mozaikę wykonaną przez Pawła Górkę z Radomska otrzymaliśmy 
jako propozycję do naszego kalendarza astronomicznego. Wszystkie 
zdjęcia zostały zrobione za pomocą refraktora Bresser 102/1000 mm. 
Do fotografowania planet użyto soczewek Barlowa ×2 i ×3. Aparat Ca-
non 450D i Canon 550D. Montaż z prowadzeniem EQ 5

Podsumowanie dwóch lat fotografowania obiektów Układu Słonecz-
nego otrzymaliśmy również od Huberta Dróżdża, także pochodzącego 
z Radomska. Obiektom Układu Słonecznego towarzyszy tu kometa 
C/2014 Q2 (Lovejoy). Słońce, Księżyc i planety (oprócz Wenus) były 
fotografowane Canonem 450D podpiętym do Newtona Sky-Watcher 
150/750 + barlow Vixen ×2 i GSO ×3 ED, kometa fotografowana Ca-
nonem z obiektywem Tair 3S. Obraz Wenus uzyskany kamerą ZWO 
ASI120MC z teleskopem Sky-Watcher Mak180 W tle okolice M27 
(Canon i ED80)

Astrofotografia amatorska Układ Słoneczny

Oba zdjęcia prezentujemy w dużym rozmiarze na s. 76
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Obserwator Słońca

Raport nr 1/2017
Styczeń to ciąg dalszy słabej aktywności słonecznej pod względem liczby plam. 
Mimo tego w styczniu swoje obserwacje przysłało 10 obserwatorów i Koło Astrono-
miczne Świebodzice kierowane przez Łukasza Kucembę. Wielkie dzięki, Kochani, 
że jesteście z nami. Pierwszy tydzień to obserwacje zerowe. Średnia liczba Wolfa 
wyniosła R = 19,45, a średnia SN = 17,98. Wykorzystano 115 obserwacji dla wyzna-
czenia liczby Wolfa.

Raport nr 2/2017
W lutym pogoda do obserwacji nie dopisała. Na dziesięciu obserwatorów średnio 
przypadło zaledwie 7 obserwacji. Średnia R = 14,48 i średnia SN = 12,43 świadczą 
o słabej aktywności Słońca.
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Obserwatorzy:
 1. Zagrodnik Jerzy 14
 2. Jimenez Francisco 11
 3. KA Świebodzice 9
 4. Kucemba Łukasz 9
 5. Raczyński Łukasz 8

 6. Bańkowski Janusz 8
 7. Skorupski Piotr 6
 8. Figiel Tadeusz 6
 9. Moskal Kinga 1
10. Bohusz Jerzy 1

Obserwatorzy:
 1. Jimenez Francisco 28 
 2. Bańkowski Janusz 17 
 3. Zagrodnik Jerzy 15 
 4. Kucemba Łukasz 9 
 5. Skorupski Piotr 9 
 6. Figiel Tadeusz 9 

 7. Wirkus Krystyna 8 
 8. KA Świebodzice 7 
 9. Raczyński Łukasz 6 
10. Magdalena Zwolińska 5 
11. Bohusz Jerzy 2

Historia SOS PTMA cz. III
Trzecia część historii SOS PTMA to 
okres od lipca 1999 r. do czerwca 2002 r.

Jak wiemy, na czele sekcji staje po-
nownie Janusz W. Kosinski. Niestety 
nie ma łatwego zadania, bowiem musi 
nadrobić zaległości w materiałach sek-
cji, jak również odbudować jej struktu-
ry. Z czasem zaległości zostały nadro-
bione i opublikowane w komunikatach.

Prace obserwacyjne są prowadzone 
w oparciu o jednolite materiały wyda-
wane przez ZG PTMA i umieszczane 
na stronie o adresie http://sos.ptma.re-
publika.pl, którą prowadzi koordynator 
sekcji. 

Na tejże stronie, zresztą jest to pierw-
sza strona SOS PTMA, zamieszczane są 
wyniki obserwacji za lata 1999–2001. 
Oprócz tego zamieszczono również 
Poradnik Obserwatora Słońca i rela-
cję z wyprawy na całkowite zaćmienie 
Słońca na Węgry a także Międzyna-

rodowe Liczby Wolfa. Tradycyjnie 
umieszczono również przydatne linki. 
Niektóre działają do dzisiaj.

Ogółem opublikowano 10 biulety-
nów, w których opisano między innymi:
— część czterdziestoletnich tradycji
— położenie plam na Słońcu
— liczby Wolfa SOS PTMA oraz for-

mularz do wyników obserwacji
— poradnik obserwatora Słońca
— teoria zaćmień słonecznych
— obserwacje całkowitego zaćmienia 

Słońca na Węgrzech
— wyniki obserwacji Słońca SOS 

PTMA za lata 1997–2000
— Słońce — klimat.

Wszystkie opisane biuletyny otrzy-
małem od byłego koordynatora Janusza 
W. Kosinskiego.

Na 20 października 2001 r. zosta-
ło przewidziane XII Seminarium SOS 
PTMA. W tym celu Janusz Kosiński 

wysyła do swych członków ankiety, 
w których mają się określić co do dal-
szej pracy w sekcji oraz uczestnictwa 
w seminarium. Zostaje ustalony plan 
seminarium, na który składają się takie 
oto wykłady:
— Radiowe badania Słońca — Bartosz 

Dąbrowski
— Związek słoneczno-atmosferyczny 

— Przemysław Rudź
— Działalność Sekcji Obserwacji Słoń-

ca — Janusz Kosinski
— Słońce–Ziemia — Adam Michalec

Niestety okazało się, że z powodu 
zbyt słabego zainteresowania, XII Se-
minarium się nie odbyło. Być może to 
było jednym z powodów rezygnacji 
Janusza W Kosinskiego z funkcji koor-
dynatora SOS PTMA. W 2003 r. funk-
cję koordynatora obejmuje Agnieszka 
Wilińska.

Opracował Tadeusz Figiel
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Relaks z Uranią krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej 
w „Uranii–PA” 6/2016: 1. MIKOŁAJ, 2. ASTROLAB, 3. BIESZCZA-
DY, 4. HAMILTON, 5. WIELKOPOLSKA, 6. SUPERSYMETRIA, 7. 
EXOPLANETS, 8. SCHIAPARELLI, 9. PULSAR, 10. JĘDRZEJE-
WICZ, 11. PLANETARIUM, 12. ROSTAFIŃSKI, 13. HUNTSVILLE, 
14. MERKURY, 15. WODNIK.
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. 
Na rozwiązania czekamy do końca maja 2017 r. Wśród autorów 
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe. 
Do  rozwiazania należy dodać swój adres oraz tytuł lub numer 
książki, którą Czytelnik chciałby otrzymać w wyniku losowania 
spośród następujących propozycji: 1. „Nowe opowiadania stare-
go astronoma”, czyli wspomnienia i eseje profesora Józefa Smaka; 
2. „Relacja pierwsza” („Narratio Prima”) Joachima Retyka, tłumaczenie popularno-
naukowego dzieła poświęconego „De Revolutionibus” Kopernika oraz kopia orygi-
nału; 3. „Mały astronom”, nowa ksiażka o astronomii dla dzieci autorstwa profesora 
Grzegorza Karwasza. Rozwiązania można przesyłać drogą elektroniczną na  adres: 
urania@urania.edu.pl. 

W „Uranii–PA” nr 6/2016 zamieściliśmy krzyżówkę, 
której rozwiązaniem jest hasło ŁAZIK MARSJAŃ-
SKI. Nagrody w postaci książek o tematyce astro-

nomicznej wylosowali Jerzy Burghardt z Chorzowa i Janina 
Petelczyc z Warszawy. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. Pierwszy Redaktor „Uranii” 
  2. Ma swoją planetoidę
  3. Ostatni człowiek na Księżycu
  4. „Program badania wielkoskalowego rozkładu ciemnej materii 
  5. Ma swój dzień 30 czerwca 
  6. Niebo, jakie tracimy
  7. Znana badaczka dynamiki galaktyk
  8. Miasto z lunetami Galileusza
  9. Za kilka lat może dać nowe „pióro” Łabędzia
10. Mocno zdeformowany krater na terenie Kanady
11. Pilot modułu dowodzenia misji Apollo 11 
12.  Towarzysz planety z sercem
13. Typowa planeta zza linii śniegu
14. Jego teleskop zasłynął odkryciem Plutona
15. Jest nią TRAPPIST-1
16. Śledzi Jowisza
17. Jest celem misji sondy OSIRIS-REx
18. Okrąg na sferze niebieskiej utworzony przez punkty 

o tej samej wysokości nad horyzontem
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Palce Galileusza przechowy-
wane niczym relikwie w mu-
zeum we Florencji

Palce Galileusza
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Poczta

Właśnie otrzymałem pierwszy numer 
“Uranii” z 2017 roku i zauważyłem błąd 
w numeracji roczników pisma. Wydaje 
mi się, że rocznik 2017 powinien mieć 
numer LXXXVIII, natomiast na okładce 
widnieje „Tom LXXXVII”.

Marcin Konrad Jaroszewski

Red. Bardzo słuszna uwaga. Możemy 
tylko pogratulować sobie tak spostrze-
gawczych Czytelników!

* * *
Mieszkam w Porębie k/Zawiercia i lu-
bię wieczorem oglądać niebo.Od kilku 
dni w południowo-zachodniej części 
widoczna jest największa z gwiazd. 
Bardzo proszę o podanie jej nazwy — 
czyżby to był Syriusz.

Janusz Bargieła

Red. Z opisu wynika, że to planeta We-
nus. Zwraca uwagę wieczorami swoim 
wyjątkowym blaskiem. O Wenus można 
przeczytać we wstępie do poprzednie-
go numeru „Uranii”.

* * *
Pięknie dziękuję za przysłanie kalen-
darza astronomicznego 2017 r. Jego 
trochę zmieniony układ bardzo mi się 
podoba, wydaje się bardziej przejrzy-
sty od poprzednich wersji kalendarzy 
„Uranii”.

Andrzej Midura

* * *
W krzyżówce w „Uranii–PA”, zamiesz-
czonej w nr 1/2017 przy słowie kluczo-
wym nr 4 najwyraźniej brakuje jednego 
pola — nazwa planetoidy to Phaethon 
(8 liter), podczas pustych kratek do wy-
pełnienia jest tylko 7. Na szczęście nie 
wpływa to raczej na odczyt hasła.

Arkadiusz Kostecki

ZAPROSZENIA

W ramach akcji Astroprocent zbierane są środki na ochronę ciemnego nieba w Polsce. 
Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy!

Każdy, kto składa roczne zeznanie podatkowe PIT, 
może zdecydować na co państwo wyda 1% jego podat-
ku. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę na ostatniej 
stronie formularza PIT, wpisując w polu „Wniosek o prze-
kazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 
pożytku publicznego (OPP)” numer KRS 0000076686, 
podając kwotę (maksymalnie 1% naszego podatku) i cel 
szczegółowy: „ochrona ciemnego nieba”.

Szczegóły na stronie www.astroprocent.pl

Przekaż 1% swojego podatku na astronomię!

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
27 marca 2017: Marek Sarna, Polska w ESO
3 kwietnia 2017: Wojciech Pych, Polskie 
obserwatoria astronomiczne
10 kwietnia 2017: Maciej Wielgus Teleskop Horyzontu Zdarzeń
24 kwietnia 2017: Mirosław Giersz Gromady kuliste
8 maja 2017: Miljenko Cemeljic Pole magnetyczne 
w gwiazdach i dyskach akrecyjnych
15 maja 2017: Michał Różyczka Kosmiczne inkubatory,  
czyli jak wyhodować cywilizację
22 maja 2017: Radosław Smolec Układy zaćmieniowe gwiazd
https://www.camk.edu.pl/pl/outreach/wyklady-popularne

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatoroium Astronomiczne
31 marca 2017: Przemysław Rudź „W objęciach Uranii 
i Polihymnii, czyli o astronomiczno-muzycznym pomyśle  
na życie” 
7 kwietnia 2017: Janusz Wiland 
„Astrofotografia dla początkujących” 
21 kwietnia 2017: koncert na żywo – niespodzianka!
http://planetarium.olsztyn.pl/pl/odczyty.html

PTMA O/Katowice
21 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca 2017: Wiosenne spotkania  
z astronomią, http://ptma.pl/rok-2017-z-ptma 
PTMA O/Kraków 
27 marca 2017: Joanna Jałocha-Bratek Galaktyki 
spiralne, a ciemna materia niebarionowa 
10 kwietnia 2017: Marcin Kolonko Tornada — instrukcja obsługi
http://krakow.ptma.pl/plan-odczytow 
PTMA O/Lublin
22 kwietnia 2017: Obchody 50-lecia powstania oddziału Lublin 
http://www.lublin.ptma.pl 
21–25 kwietnia 2017: 17.Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
https://www.festiwal.torun.pl

Zloty i wyjazdy obserwacyjne
20–23 kwietnia 2017: PTMA O/Warszawa, Wiosenny zlot PTMA
Krzyże, http://www.astrojawil.pl/krzyze_2017.pdf  
29 kwietnia – 3 maja 2017: PTMA O/Katowice, 30. 
jubileuszowy zlot miłośników astronomii PTMA, Zwardoń, 
http://www.zloty.ptma.pl  
18–21 maja 2017: PTMA O/Lublin, 14. Bieszczadzki Wiosenny 
Zlot Miłośników Astronomii, Stężnica, www.astrozloty.pl  
25–28 maja 2017: PTMA O/Katowice, 31. zlot miłośników 
astronomii PTMA, Zwardoń, http://www.zloty.ptma.pl  

Dowiedziałem się od znajomych, 
że w numerze 6/2016 zostało zamiesz-
czone moje amatorskie zdjęcie z tran-
zytu Merkurego 2016 (w załączniku), 
o czym nie zostałem poinformowany. 
Nie byłem więc w stanie kupić numeru, 
bo u mnie w mieście nie jest to łatwe. 
Na dodatek podano błędnie moje miej-
sce zamieszkania jako Olkusz zamiast 
Głogów (woj. dolnośląskie). Proszę 
o dokonanie sprostowania w erracie 
w najbliższym numerze oraz przesłanie 
mi egzemplarza autorskiego.

Roman Bochanysz
Red. Najmocniej przepraszamy! Mamy 
nadzieję, że egzemplarz autorski już 
dotarł.

ERRATALetni obóz astronomiczny 
AstroCamp w Portugalii

Od 6 do 20 sierpnia 2017 r. w Portugalii odbędzie się obóz 
astronomiczny dla młodzieży AstroCamp. W obozie mogą 
wziąć udział uczniowie z krajów Unii Europejskiej, czyli tak-
że z Polski. Dodatkowo wsparcie dla obozu zaoferowało 
Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), fundator 
stypendium, o które mogą ubiegać się uczniowie z krajów 
członkowskich ESO. Polska jest w dobrej pozycji, bowiem 
od dwóch lat należy także do ESO. Językiem obozu będzie 
angielski. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 do 20 kwiet-
nia 2017 r. poprzez stronę 
http://www.astro.up.pt/astrocamp/en/info.html

(kc)

Odczyty, wykłady,  
spotkania, wydarzenia
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