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dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

Pisząc te słowa, znów jestem w Orlu. I to dobrze. Wkrótce zapadnie noc 
i chociaż to krótka noc letnia, to będzie izersko ciemna i rozgwieżdżona. Wraz 
z nocnym niebem pojawią się pytania. Niektóre z nich są proste, banalne. 
Sprawiają wrażenie krótkich, szybko kończących się ścieżek nieprowadzących 

do wielkiego odkrycia. Ot na przykład to – dlaczego niebo w nocy jest ciemne? 
Na każdego, kto nie zadowoli się prostą odpowiedzią odnoszącą się do braku Słońca 
na nocnym niebie, czeka nagroda i to nagroda iście kosmiczna. 

Proste pytanie o ciemność nocnego nieba to jedno z najważniejszych pytań w historii 
astronomii. Znane jest po nazwą paradoksu Olbersa, chociaż Olbers nie bardzo na to 
zasłużył. Pytanie to pojawiło się wraz z modelem Wszechświata nieskończonego 
w czasie i przestrzeni. W czasach nowożytnych taki obraz Wszechświata chyba jako 
pierwszy rozważał Mikołaj Kopernik, a po nim np. Newton, Kartezjusz i Kant. W 1567 r. 
Thomas Digges, astronom angielski, opublikował książkę, w której zawarł m.in. 
fragmenty De revolutionibus Kopernika wraz z dyskusją mało wówczas znanego modelu 
heliocentrycznego. W książce tej znajdziemy bardzo ciekawy rysunek przedstawiający 

model heliocentryczny. Rysunek ten jest 
podobny do tego z dzieła Kopernika, 
z jednym wyjątkiem. U Kopernika mamy 
sferę gwiazd stałych, u Diggesa jej nie 
ma. Digges „zawiesił” Układ Słoneczny 
w nieskończonej przestrzeni wypełnionej 
gwiazdami. I tu zaczyna się problem. 
Obserwator ziemski (i jakikolwiek inny) 
znajdujący się w takim Wszechświecie 
zobaczyłby nocne niebo całkowicie pokryte 
gwiazdami, w każdym kierunku patrzenia 
widziałby jakąś, a zatem niebo powinno 
być jasne. Wystarczy jedno spojrzenie 
na nocne niebo i wiemy, że tak nie jest. 
Na sprzeczność między przewidywaniem 
wynikającym z przyjętego wówczas modelu 
Wszechświata a ciemnością nocnego 
nieba zwrócił uwagę m.in. Kepler i Halley, 
i to na długo przed tym, jak Olbers ten 
paradoks opisał. Może więc paradoks 
Olbersa powinien się nazywać po prostu 
paradoksem ciemnego nieba nocnego?

Dziś wiemy, jak odpowiedzieć na pytanie o ciemność nocnego nieba. Po prawie 
400 latach zdobywania wiedzy wiemy, że niebo to jest ciemne, ponieważ Wszechświat 
istnieje skończoną ilość czasu (miał początek) i jednocześnie możemy obserwować 
tylko skończony jego obszar (zawierający skończoną liczbę gwiazd). I to jest ta 
kosmiczna nagroda za odwagę zadawania prostych, pozornie banalnych pytań.

Do zadawania prostych 
pytań o to, co na nocnym 
niebie (i na Ziemi) trzeba 
zachęcać młodzież. W czasie 
gdy piszę te słowa, w Orlu 
trwa VII Letnia Szkoła 
polskiego oddziału European 
Assiociation for Astronomy 
Education. Na szkole spotykają 
się nauczyciele pragnący 
doskonalić metody nauczania 
astronomii i rozwijać własne 
umiejętności w tej dziedzinie. 
To m.in. oni zachęcają młodzież 
do patrzenia w nocne niebo 
i do zadawania pytań oraz 
pomagają szukać odpowiedzi. 
Nawet jeśli pytania wydają 
się banalne, a odpowiedzi 
znane są od wieków, to warto 
po nie sięgnąć, żeby odkryć 
Wszechświat dla siebie. A za 
tak ważną pracę z młodzieżą 
tym nauczycielom należą się 
ogromne podziękowania.

Czytelnikom Uranii życzę wielu okazji do obserwowania ciemnego nieba nocnego 
i nieustannego zadawania sobie pytań o to, jak działa Wszechświat. Żadne pytanie nie 
jest banalne, a odpowiedź oczywista, jeśli prowadzą nas do lepszego, racjonalnego 
poznania świata.

Orle w Górach Izerskich, 29.06.2017 Sylwester Kołomański
(zdjecie autora)

Rysunek modelu heliocentrycznego z książki 
Thomasa Diggesa. Autor przedstawił Układ Sło-
neczny w nieskończonej przestrzeni wypełnionej 
gwiazdami

Wielki Wóz na izerskim niebie. To właśnie w tej części nie-
ba, prawie dokładnie w środku zdjęcia, znajduje się Głębo-
kie Pole Hubble’a (Hubble Deep Field). HDF jest jednym 
z najbardziej znanych obrazów we współczesnej astronomii 
i jednym z najważniejszych dla badania młodego Wszech-
świata. Tak, jak na zdjęciu tu zamieszczonym, tak i na HDF 
tło nieba pozostaje ciemne wskazując na to, że Wszech-
świat miał początek
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Wszystko już było...
Z przyczyn od Redakcji Uranii niezależnych 
druk pisma uległ chwilowej przerwie. Obecnie 
przeszkody natury finansowej, które głównie 
spowodowały przerwę dwumiesięczną 
w wydawaniu pisma, zostały usunięte 
i pismo nasze będzie się nadal ukazywało 
regularnie według tego samego planu, jaki 
został nakreślony w ubiegłym roku.
Program naszego pisma pozostaje taki sam, 
jaki starano się realizować w ubiegłym roku. 
Będziemy więc popularyzowali zdobycze 
astronomii wśród najszerszych warstw 
naszego społeczeństwa, oraz będziemy dążyli, 
aby pismo nasze było łącznikiem między 
badawczymi placówkami astronomicznymi 
w Polsce i społeczeństwem. W roku bieżącym 
większy nacisk zostanie położony na kontakt 
naszego pisma z młodzieżą z licealnych 
klas szkół średnich, którą pragnęlibyśmy 
zainteresować piękną nauką o wszechświecie.
W pracy nad realizacją tego programu zwracamy 
się do wszystkich czytelników i sympatyków 
Uranii z gorącą prośbą, aby przyczynili się do 
pomyślnego rozwoju naszego pisma przez 
jednanie nowych czytelników i prenumeratorów.

REDAKCJA URANII

Supernowe nie tak dawno temu
Gwiazdy Nowe o niezwykle dużej jasności. 
Trafiają się gwiazdy Nowe, które w maksimum 
jasności świecą niezwykle jasno, znacznie jaśniej 
od przeciętnych gwiazd Nowych. Nazwano 
je więc gwiazdami Nadnowymi (po łacinie 
Supernovae). Podczas gdy normalna gwiazda 
Nova posiada bezwzględną wielkość zbliżoną 
do –5m.8, czyli świeci około 20 000 razy jaśniej 
od Słońca, to Supernova wznosić się może w swej 
jasności bezwzględnej do –13m czyli że wysyła 
wtedy światła przeszło 10 000 000 razy więcej, 
niż Słońce. Taką np. gwiazdą o niezwykle 
wielkiej bezwzględnej jasności była gwiazda 
Nowa w mgławicy Andromedy, zaobserwowana 

W AKTUALNYM NUMERZE
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Przemysław Rudź

Zanim cień Księżyca  
przetnie Amerykę 

Przyjrzyjmy się całkowitym zaćmieniom Słońca jako jednemu z najpiękniej-
szych fenomenów przyrody, tym bardziej że 21 sierpnia br. będziemy świad-
kami chyba najbardziej wyczekiwanego od lat zaćmienia, przebiegającego 
długim pasem przez obszar Stanów Zjednoczonych, do których udają się licz-
ne ekspedycje, w tym wiele osób z naszego kraju.

26Marek Zawilski

Ciemność w pogodny dzień
Zbliżające się sierpniowe zaćmienie Słońca w Stanach Zjednoczonych skłania 
m.in. do zastanowienia się nad historią obserwacji tych niecodziennych 
zjawisk na terenie naszego kraju. Co ciekawe, przegląd zaćmień historycznych 
ujawnia zaskakujące luki informacyjne o niektórych zjawiskach z przeszłości.

Ciemne niebo

Nowa mapa jasności nocnego nieba  
na terenie Polski 38

Odkrycia i wydarzenia astronomiczne 6 
Misje i badania kosmiczne (kwiecień – maj 2017) 8

10

PTMA

Wielka Wyprawa PTMA na zaćmienie 36

50 lat Oddziału Lubelskiego PTMA 44

W kraju

Gwiazdy poznańskiego nieba 46 
W Wałbrzychu powstało obserwatorim astronomiczne 47
Będzie obserwatorium w mieście Adama Giedysa 47
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NA OKŁADCE

To piękne zdjęcie efektu tzw. „pierścionka z dia-
mentem” zostało wykonane podczas ubiegło-
rocznej wyprawy ekipy grudziądzkiej do Indo-
nezji na zaćmienie całkowite 9 marca 2016 r.  
Fot. Sebastian Soberski

w 1885 r. w naszym zaś systemie gwiazdowym do 
tej kategorii gwiazd należałoby zaliczyć gwiazdę 
Nową, odkryta przez Tychona Brahe w 1572 r. Jak 
wiadomo, ta ostatnia gwiazda była widoczna za 
dnia w pełnym blasku Słońca. Można obliczyć, że 
Supernova Andromedae z 1885 r. wypromieniowała 
tyle energii w ciągu 25 dni, ile Słońce wysyła jej 
przez 100 milionów lat. Astronomowie Baade 
i Zwicky przypuszczają, że Supernovae są źródłem 
tajemniczego promieniowania kosmicznego.
W gromadzie mgławic w gwiazdozbiorze 
Panny odkryto już 5 gwiazd Nadnowych. 
Jedną z nich odkryto w Obserwatorium 
na Mount Wilson w roku 1936. Posiadała 
ona pozorną jasność +14m, bezwzględną 
zaś –12m (odległość gwiazdy 6 milionów lat 
światła). Udało się otrzymać jej widmo, które 
wskazywało na rozprężanie się zewnętrznej 
powłoki gwiazdy z prędkością 6000 km/sek. 
E. R. (Eugeniusz Rybka)
(Die Himmelswelt 1936 151–152).

Coś się (jeszcze powoli) zaczyna
Planetoidy. Efemerydy pod nazwą Kleine 
Planeten. wydane przez Astronom. Recheninstitut 
w Berlinie na r. 1937, zawierają elementy 1380 
planetoid. Od ubiegłego roku przybyło więc 
36 planetoid. Wśród tych nowych planetoid 
znajduje się jedna z polską nazwą Wawel 
(Nr. 1352). Planetoida ta byla odkryta przez 
astronoma belgijskiego Arenda, orbitę jej 
obliczała p. L. Stankiewiczówna z Obserwatorium 
Astronomicznego U. J. w Krakowie. 
E. R.
Gwiazdy zmienne. Katalog gwiazd 
zmiennych na r. 1937, opracowany przez 
Obserwatorium Astronomiczne Berlin-
Babelsberg, zawiera 6968 gwiazd, których 
zmienność została definitywnie stwierdzona. 
Od ubiegłego roku przybyło 192 gwiazd. 
E. R.

Urania 1/1937, pisownia oryginału.
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KWIECIEŃ 2017
6 IV — Ceres czasem otacza się cieniutką mgiełką z pary 
wodnej. Od niedawna wiemy, że pochodzi ona z lodu zale-
gającego na i tuż pod powierzchnią planetki (zob. Urania 
2/2017, s. 6). Teraz wiadomo też, co powoduje ich subli-
mację. Nie ciepło słoneczne, lecz wiatr słoneczny, a kon-
kretnie wysokoenergetyczne protony bombardujące Ceres. 
Delikatna atmosfera pojawia się wtedy, gdy Słońce jest ak-
tywne, a wiatr słoneczny silny.

12 IV — Księżyc Saturna Atlas został z bliska sportretowany 
przez próbnik Cassini (fot. obok). Podobnie jak sfotografo-
wany miesiąc wcześniej jego sąsiad Pan (Urania 3/2017, 
s. 7), ma kształt pieroga o średnicy ok. 30 km. Podobnie 
też zyskał swą osobliwą postać. Krąży tuż za zewnętrzną 
krawędzią pierścienia A. Napotykane po drodze bryły lodu 
z pierścienia, przyklejając się do równika Atlasa, utworzyły 
jego „grzebień”.

14 IV — Ogłoszono, że próbnik Cassini, przelatując półto-
ra roku temu przez gejzery wystrzeliwujące z powierzchni 
Enceladusa, odkrył w nich cząsteczki H2. To oznaka, że na 
dnie oceanu ukrytego pod lodową skorupą są kominy hy-
drotermalne — miejsca, gdzie woda styka się bezpośrednio 
z bardzo gorącą skałą. Ich ziemskie odpowiedniki, dzięki 
bogatej chemii zachodzącej w takich warunkach, tętnią ży-
ciem, a może nawet są jego pierwotnym źródłem. Czyni to 
Enceladusa trzecim (po Marsie i Europie) miejscem w Ukła-
dzie Słonecznym, gdzie będziemy szukać życia. A jeśli go 
tam nie znajdziemy, to pojawi się jeszcze ciekawsze pyta-
nie: czemu go tam nie ma?

19 IV — W odległości nieco większej niż 0,01 j.a. minęła 
Ziemię całkiem spora planetoida 2014 JO25. Jej najdłuż-
sza oś ma długość 1,3 km (portret radarowy w Uranii 3/17 
s. 45). Osiągnęła jasność 10,7m i przez jedną noc była do-
strzegalna przeciętnym amatorskim sprzętem. Choć obiega 
Słońce z okresem ok. 3 lat, przynajmniej przez najbliższe 
kilkaset lat nie zagrozi Ziemi.

21 IV — Supernowa SN 2016geu okazała się być typu Ia, 
co jest miłe, bo od razu znamy jej jasność absolutną. Jest 
też druga dobra wiadomość: galaktyka, w której wybuchła, 
odległa od nas o 4,3 mld lat św. (z = 0,41) leży dokładnie 
za inną, bliższą (z = 0,22), która działając jako soczewka 
grawitacyjna, wzmocniła blask supernowej 52 razy (o 4,3m), 

dzięki czemu została odkryta. A najpiękniejsze jest to, że 
udało się rozdzielić 4 osobne obrazy supernowej, utworzo-
ne przez soczewkę (fot. niżej). To drugi taki przypadek w hi-
storii (zob. Urania 2/2015, s. 43), a pierwszy dla supernowej 
Ia. Otwiera to drogę do całkiem niezależnego wyznaczenia 
stałej Hubble’a, o którą trwa spór (zob. Urania 2/2017 s. 7). 

21 IV — Świeżo odkryta planeta pozasłoneczna LHS 1140b 
wskoczyła na pierwsze miejsce listy kandydatek na pla-
nety hołubiące życie. Wiemy o niej wyjątkowo dużo i są to 
same dobre rzeczy. Jest tylko 1,4 razy większa od Ziemi. 
Jej średnia gęstość jest 2,4 razy większa od ziemskiej, więc 
jest skalista. Krąży wokół spokojnej gwiazdy (karła typu M), 
we właściwej odległości, by mogła tam istnieć ciekła woda. 
Nie wiemy jeszcze, czy ma atmosferę, a jeśli tak, to jaką? 
(zob. Urania 3/17, s. 16)

26 IV — Próbnik Cassini po raz pierwszy przeleciał po-
między Saturnem a wewnętrzną krawędzią najbardziej 
wewnętrznego pierścienia D. Spodziewano się zastać tam 
pustkę, ale nie sądzono, że aż tak kompletną — na swej 
drodze sonda napotkała tylko kilka mikronowych ziaren 
kurzu.

MAJ 2017
3 V — Spośród ponad 3600 obecnie znanych egzoplanet 
przytłaczająca większość to najłatwiej wykrywalne planety 
bliskie swych gwiazd. Tymczasem dla teorii powstawania 
układów planetarnych ważne są również planety krążące 
na rozległych orbitach, poza „linią śniegu” — tam, gdzie 
woda występuje wyłącznie w postaci lodu. Takich znamy 
tylko ok. setki i niemal wszystkie to gazowe olbrzymy. Je-
dyną znaną superziemią poza „linią śniegu” była OGLE-
2013-BLG-0341LBb (zob. Urania 5/2014, s. 6). Jedna 
jaskółka wiosny nie czyni, ale znalazła się i druga: OGLE-
2016-BLG-1195Lb jest niewiele masywniejsza od Ziemi 
i obiega czerwonego karła w odległości paru j.a. — zdecy-
dowanie za „linią śniegu” swej gwiazdy.

14 V — Każdego roku odkrywa się tysiące supernowych 
w odległych galaktykach, ale supernowe dostrzegalne 
amatorskim sprzętem, jaśniejsze od 13m są rzadkością. 
Najbardziej wydajną „fabryką” takich zjawisk jest spiralna 
galaktyka NGC 6946, odległa o 22 mln lat św. Odkryta tej 
nocy SN 2017eaw jest już 10 supernową w tej galaktyce 
w ciągu 100 lat. Okazała się typu II-P, czyli jest skutkiem 
kolapsu masywnej gwiazdy (typ II). Literka „P” oznacza, że 
jej jasność wizualna po maksimum zatrzymuje się na pra-
wie stałym poziomie na pewien czas, co widać na rysunku 
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne

obok (średnie dobowe obserwacji w trzech barwach, ze-
branych przez AAVSO).

16 V — Teoretycy od dawna twierdzili, że masywne gwiazdy 
nie muszą kończyć życia wybuchem supernowej. Możliwy, 
a nawet czasem nieunikniony jest cichy kolaps, czyli zapaść 
prawie całej gwiazdy do czarnej dziury bez widowiskowego 
odrzucenia otoczki i rozbłysku (zob. Urania 4/2015 s. 8). 
Wydaje się, że udało się po raz pierwszy takie zjawisko 
zauważyć. W galaktyce NGC 6946 (wspomnianej w po-
przedniej notatce) jeszcze 10 lat temu widniał niczym się 
niewyróżniający czerwony nadolbrzym. W 2015 r. pozostał 
po nim jedynie marny ślad, słabo świecący w podczerwieni 
(fot. obok). Według wszelkich dostępnych poszlak, gwiazda 
o masie 25 Mo po cichu skolapsowała, zaś podczerwony 
poblask to świecenie resztek po niej, powoli opadających 
na świeżo powstałą czarną dziurę.

19 V — Nastąpiło długo wyczekiwane, kolej-
ne pociemnienie tzw. gwiazdy Tabby (zwanej 
przez niegrzecznych chłopców gwiazdą WTF, 
a oficjalnie KIC 8462852), najbardziej zagad-
kowego obiektu w Galaktyce (zob. Urania 
1/16 s. 6, 6/16, s. 6). Okazało się dość płytkie 
(0,02m) i krótkie (3 dni), ale kto żyw, rzucił się 
do obserwacji — od amatorów po zawodow-
ców przy największych optycznych i radio-
wych teleskopach świata. Co z tego wyszło, to 
się dopiero okaże, ale tymczasem 3 tygodnie 
później nastąpiło kolejne osłabienie, też płyt-
kie i krótkie. Czekamy na ciąg dalszy.

23 V — Cygnus A to najjaśniejsza radioga-
laktyka na niebie (optycznie nieciekawa), 
zawdzięczająca swą wspaniałość aktywnej, 
supermasywnej czarnej dziurze rezydującej 
w jej centrum. Już w latach 80. wykonano jej 
znakomite obrazy radiowe w wielkiej i małej 
skali — tak doskonałe, że przez 20 lat… nikt 
się jej nie przyglądał. Gdy wreszcie to zrobio-
no (raczej jako test nowej techniki niż dla niej samej), w od-
ległości 1500 l. św. od centrum (czyli blisko) odkryto nowe 

źródło punktowe, 
które pojawiło się 
pomiędzy 1996 
a 2015 r. (fot. obok). 
Wygląda na to, że 
nowy obiekt to druga 
supermasywna czar-
na dziura w środku 
tej galaktyki. Przed-
tem uśpiona, właśnie 
się uaktywniła, do-
stając świeżą porcję 
materii do pożarcia 
(więcej w tym nume-
rze na s. 35).

25 V — Opublikowano wstępne wyniki badania Jowisza 
przez sondę Juno. Wśród największych zaskoczeń:
— bogactwo zjawisk pogodowych w okolicach biegunów 
(na fot. obok biegun południowy; kolory wzmocnione),
— gruba warstwa amoniaku pod chmurami,
— pole magnetyczne jeszcze silniejsze niż przypuszczano, 
o złożonej geometrii, jakby wytwarzane dość płytko,
— jądro dziwnie rozmyte; z pewnością w środku nie ma 
skalistej „ziemi”.

Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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KWIECIEŃ 2017
10 IV — Po 173 dniach spędzonych na orbicie trójka astro-
nautów: Rosjanie Sergiej Ryżikow i Andrej Borisenko oraz 
Amerykanin Shane Kimbrough wrócili na Ziemię na pokła-
dzie statku Sojuz MS-02. Astronauci przyziemili na kazach-
skich stepach w godzinach popołudniowych czasu lokalne-
go. Skończyli tym samym 50. Ekspedycję Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej.

18 IV — Z przylądka Cape Canaveral na Florydzie wystar-
towała rakieta Atlas V z bezzałogowym statkiem zaopatrze-
niowym Cygnus, który został wypakowany wyposażeniem 
dla astronautów znajdujących się na Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej.  

Kapsuła została załadowana rekordową ilością ekspe-
rymentów naukowych, których masa przekroczyła łącznie 
900 kg. W ładunku znalazło się m.in. miejsce dla koniugatów 
przeciwciało-lek testowanych do terapii nowotworowych. Ich 
działanie można skuteczniej symulować na orbicie. Na stację 
wysłano też najbardziej zaawansowany dotąd habitat do ho-
dowli roślin w kosmosie.

20 IV — Rakieta Sojuz FG z powodzeniem wysłała w drogę 
do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dwuosobową załogę: 
Rosjanina Fiodora Juriczkina (5. misja kosmiczna) i Amery-
kanina Jacka Fischera (pierwszy lot). Astronauci kilka godzin 
później przycumowali do portu w module Poisk. Obaj spędzą 
na stacji najbliższe cztery i pół miesiąca. 

Był to pierwszy lot statku Sojuz z jedynie dwuosobową 
załogą od 2003 roku. To początek realizacji planu redukcji 

rosyjskiej części załogi. Rosjanie ze względów oszczędno-
ściowych zmniejszają swój skład na stacji z trzech do dwóch 
stałych członków załogi. 

27 — IV Chiny sukcesywnie rozwijają program, celem które-
go w przyszłej dekadzie na orbicie ma znaleźć się ich własna 
stała stacja kosmiczna. Teraz dokonali kolejnego kroku, sku-
tecznie testując proces tankowania i transportu wody z po-
kładu bezzałogowego statku do testowej stacji Tiangong-2. 

Chińczycy planują już w 2019 r. wysłać pierwszy z trzech 
planowanych modułów swojej stacji orbitalnej. Zakończyła 
się już jego budowa. Kolejna misja załogowa Chin odbędzie 
się, kiedy już pierwszy moduł stacji znajdzie się na orbicie.

MAJ 2017
1 V — Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła na orbitę 
satelitę Narodowego Biura Rozpoznania USA NROL-76. Był 
to pierwszy start tej rakiety z tajnym ładunkiem rządowym 
Stanów Zjednoczonych. Chociaż przeznaczenie i orbita sate-
lity objęte są tajemnicą, to z przesłanek przed startem i póź-
niejszym znalezieniu satelity na niebie można wnioskować, 
że jest to misja stosunkowo lekkiego statku demonstrującego 
nowe technologie obserwacji radarowej lub optycznej. 

1 V — Drugi egzemplarz statku kosmicznego SpaceShipTwo 
firmy Virgin Galactic wykonał po raz pierwszy w tym roku lot 
ślizgowy. Jest to kolejny krok w przygotowaniach do lotów 
rakietoplanu z napędem, które mają zostać wykonane pod 
koniec tego roku. Firma podnosi się po katastrofie z 2014 r., 
w której podczas testów zginął jeden z pilotów testowych. 
Virgin Galactic chciałoby już pod koniec 2018 r. zacząć tu-
rystyczne loty komercyjne, na które zapisało się już kilkaset 
osób.

7 V — Miniwahadłowiec Sił Powietrznych Stanów Zjedno-
czonych X-37B powrócił na Ziemię po rekordowej, trwającej 
ponad 700 dni misji. Samolot kosmiczny startował na szczy-
cie rakiety Atlas V 20 maja 2015 r. Szczegółowe cele misji nie 
zostały ujawnione. Podejrzewa się, że na pokładzie bezzało-
gowca znalazły się nowe urządzenia zwiadowcze, elektroni-
ka lub materiały wymagające przetestowania w warunkach 
kosmicznych.

12 — V Astronauci Peggy Whitson i Jack Fischer wyszli na ze-
wnątrz ISS, wykonując jubileuszowy 200. spacer w historii sta-
cji. Duet wykonał prace remontowe i utrzymaniowe. Z powodu 
problemów z jednostką chłodzącą skafandra Jacka Fischera 
spacer musiał zostać skrócony do 4 godzin. Pomimo tego 
udało się jednak wykonać większość planowanych prac.

12 V — NASA zdecydowała, by pierwszy lot ciężkiej rakie-
ty SLS był bezzałogowy. Po zamieszaniu, w którym agencja 
po prośbie Białego Domu ogłosiła przygotowywanie studium 
wykonalności pierwszego testowego lotu z załogą, zdecydo-
wano jednak przyjąć bardziej konserwatywne podejście.

Obecnie pierwszy lot nowej rakiety NASA, która ma wyno-
sić załogi w loty poza bliskie otoczenie Ziemi, jest planowany 
na 2019 rok.

19 V — Sonda Juno okrążająca od sierpnia 2016 r. Jowisza, 
po raz kolejny zbliżyła się do niego, niemal dotykając chmur 
gazowego olbrzyma. Statek 19 maja po raz 7. minął pery-
jowium, zbliżając się na odległość 4 000 km nad chmurami 
planety. 

Podczas zbliżenia działały wszystkie instrumenty nauko-
we sondy, w tym kamera JunoCam. Do końca podstawowej 
misji sonda ma wykonać 11 naukowych orbit wokół planety. 
Jeżeli tylko będzie taka możliwość, misja może zostać prze-
dłużona o kolejne 3 lata.
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Statek Sojuz MS-02 lądujący z trójką astronautów w Kazachstanie. 
Kimbrough, Ryżikow i Borisenko spędzili razem na orbicie 173 dni, bę-
dąc członkami 49. I 50. Ekspedycji ISS 

Członkowie misji 51. Ekspedycji do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
w budynku integracji rakiety z ładunkiem na terenie kosmodromu Baj-
konur. Po lewej stronie Fiodor Juriczkin, z prawej Jack Fischer. Zdjęcie 
zostało wykonane 6 kwietnia, dwa tygodnie przed startem
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23 V — Jeden z dwóch komputerów MDM zamontowanych 
na zewnątrz ISS, służących do kon-
trolowania wielu systemów stacji, 
uległ uszkodzeniu, w związku z czym 
zdecydowano się na zorganizowanie 
awaryjnego spaceru. Ten sam skład 
astronautów co podczas poprzednie-
go spaceru (Peggy Whitson i Jack 
Fischer) wyszedł na zewnątrz i do-
konał szybkiej wymiany komputera 
na zapasową jednostkę. Dla Peggy 
Whitson był to już 10. spacer. Po 
jego zakończeniu astronautka sta-
ła się 3. na świecie pod względem 
czasu spędzonego na spacerach 
kosmicznych (60 godzin i 21 minut).

25 V — Z wybrzeży Nowej Zelandii 
wystartowała rakieta Electron w swo-
im pierwszym locie testowym. Lot 
można uznać jednak tylko za czę-
ściowo udany. Dwustopniowa rakieta 
nie rozpędziła się dostatecznie, by 
znaleźć się na orbicie. 

Electron jest niewielką rakietą nośną, napędzaną kero-
zyną i ciekłym tlenem. Ma wynosić ładunki do 150 kg i być 
wykorzystywana do wysyłania w przestrzeń głównie sateli-
tów standardu CubeSat. Cała struktura rakiety wykonana jest 
z materiałów kompozytowych. Najbardziej wyróżnia ją jed-
nak zastosowanie turbopomp zasilanych bateriami, co czy-
ni ją pierwszą rakietą „elektryczną”. Docelowo firma Rocket 
Lab chce wykonywać dwa starty swojej rakiety tygodniowo. 
W najbliższych miesiącach powinniśmy się spodziewać ko-
lejnych lotów testowych, tym razem już z komercyjnymi ła-
dunkami.

25 V — Po raz pierwszy w tym roku z kosmodromu Ple-
sieck na północy Rosji wystartowała rakieta orbitalna. Sojuz 
2.1b wyniósł z powodzeniem drugiego satelitę wczesnego 
ostrzegania przed pociskami balistycznymi Tundra. Niewiele 
wiadomo o nowym systemie Rosjan. Nowa flotylla zastąpi 
na pewno wyłączony ostatecznie w 2014 r. system OKO. Sa-
telity tej generacji były już bardzo przestarzałe, bazując na 
technologiach z lat 70. Nowa seria z pewnością zbliży Rosję 
technologicznie do amerykańskiego systemu SBIRS. 

Start Sojuza przerwał roczną przerwę w startach rosyj-
skich rakiet, których celem nie jest Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna. 

Wybrał i skomentował: Rafał Grabiański

Misje i badania kosmiczne
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Zdjęcie Jowisza wykonane po 7. zbliżeniu się sondy na najmniejszą od-
ległość na orbicie, już w momencie oddalania się statku. Obraz został 
wykonany przez urządzenie JunoCam 19 maja 2017 r. 
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Peggy Whitson ubierana w skafander kosmiczny w śluzie Quest przed 
jej 8. spacerem kosmicznym 30 marca 2017 r.

Rakieta Electron firmy Rocket Lab startująca z Półwyspu Mahia w Nowej Zelandii 25 maja 2017 r. 
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21 SIERPNIA 2017: ZAĆMIENIE DEKADY

Zanim cień 
Księżyca  
przetnie Amerykę
(…) Herhor wzniósł do góry obie ręce. A gdy tłum znowu ucichnął, arcykapłan zawołał silnym głosem:
— Bogowie! pod waszą opiekę oddaję święte przybytki, przeciw którym występują zdrajcy i bluźniercy…
A w chwilę później, gdzieś nad świątynią, rozległ się nadludzki głos:
— Odwracam oblicze moje od przeklętego ludu i niech na ziemię spadnie ciemność…
I stała się rzecz okropna: w miarę jak głos mówił, słońce traciło blask. A wraz z ostatnim słowem zrobiło 
się ciemno jak w nocy. Na niebie zaiskrzyły się gwiazdy, a zamiast słońca stał czarny krąg otoczony 
obrączką płomieni. Niezmierny krzyk wydarł się ze stu tysięcy piersi. Szturmujący do bramy rzucili 
belki, chłopi upadli na ziemię…
— Oto nadszedł dzień sądu i śmierci!… — zawołał jękliwy głos w końcu ulicy.
— Bogowie!… litości !… święty mężu, odwróć klęskę!… — zawołał tłum. (…)

Bolesław Prus — Faraon

Przemysław Rudź

Wstęp
Całkowite zaćmienia Słońca nawet 

w XXI w. są zjawiskiem wywołują-
cym skrajne emocje. Dotyczą one nie 
tylko wciąż istniejących prymityw-
nych ludów i plemion, dla których 
dzienne zniknięcie słonecznego blasku 
i ciepła ma nadprzyrodzone konotacje, 
ale również dla człowieka Zachodu. 
To on uzbrojony w najnowocześniej-
sze instrumenty obserwacyjne, nie-
rzadko przemierzający dziesiątki ty-
sięcy kilometrów do pasa zaćmienia, 
kiedy dzień na kilka minut zmienia 
się w noc wciąż odczuwa atawistycz-
ną mieszankę silnych, podnoszących 
tętno wrażeń — fascynację, ciekawość 
i lęk. Piszący te słowa był uczestni-
kiem dwóch ekspedycji zaćmienio-
wych w 1999 r. do rumuńskiego mia-
sta Rimnicu Vilcea — znanego dziś 
jako centrum rumuńskiej przestęp-
czości komputerowej, oraz w 2006 r. 
do Side — starożytnego portu, miej-

sca spotkań piratów i ośrodka handlu 
niewolnikami, leżącego w dzisiejszej 
Turcji. W obu przypadkach, chwile 
tuż przed fazą całkowitą zjawiska wy-
woływały z trudem dający się opisać 
słowami stan uniesienia i nerwowego 
oczekiwania. A przecież jego natura 
jest dobrze znana, od wieków ubra-
na w aparat matematyczny, a dzięki 
niemu obliczona na wiele setek lat 

do przodu. Przyjrzyjmy się więc cał-
kowitym zaćmieniom Słońca jako jed-
nemu z najpiękniejszych fenomenów 
przyrody, tym bardziej że 21 sierpnia 
br. będziemy świadkami chyba najbar-
dziej wyczekiwanego od lat zaćmie-
nia, przebiegającego długim pasem 
przez obszar Stanów Zjednoczonych, 
do których udają się liczne ekspedycje, 
w tym wiele osób z naszego kraju.

Modły kapłana Herhora w filmie „Faraon” Jerzego Kawalerowicza
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Tło historyczne
W wierzeniach prehistorycznych 

cywilizacji Słońce nieodmiennie zaj-
mowało naczelną pozycję pośród pan-
teonu ich bóstw. Jego życiodajna rola, 
pomimo braku fizycznego zrozumienia 
charakteru świetlnego dysku, była po-
wszechnie akceptowana i obdarzana 
najwyższym szacunkiem. Majestatycz-
ny Bóg-Słońce zapewniał obfite zbiory, 
ogrzewał domostwa, jego wschód i za-
chód symbolizowały odwieczny cykl 
życia i śmierci. Czasem Słońce powo-
dowało również katastrofalne susze, 
klęski głodu, kiedy ludność danego ob-
szaru stawała na granicy przetrwania. 
Zjawiska związane ze Słońcem były 
więc traktowane na zmianę odpowied-
nio jako niebiańską łaskę lub niełaskę, 
a pokorny i nieświadomy lud musiał się 
im podporządkowywać. 

W dawnych czasach całkowite 
zaćmienia Słońca, podobnie jak po-
jawienie się jasnej komety, uważane 
były za zwiastun nieszczęść, chorób, 
śmierci ważnych postaci, wojen, kon-
fliktów, klęsk żywiołowych. Podczas 
zaćmienia ciężarne kobiety chowały 
się, aby dziecko nie urodziło się ze zna-
mieniem, zakrywano studnie, aby nie 
doszło do skażenia wody kosmiczną 
trucizną. W wierzeniach Słowiańszczy-
zny, podczas zaćmień Słońca i Księży-
ca wzrastała moc złych czarownic i de-
monów, a na ludzi spadały schorzenia. 
Nawet ewangelista Łukasz wspomniał 
o czymś, co mogło być zaćmieniem 
Słońca lub Księżyca, w wyniku czego 
zapadły złowrogie ciemności towarzy-
szące śmierci Jezusa na krzyżu. 

Źródła historyczne wskazują, że 
pierwsze znane nam obserwacje za-
ćmień Słońca prowadzili starożytni 
Chińczycy. Według wierzeń mieszkań-
ców Kraju Środka znikająca gwiazda 
była konsumowana przez głodnego 
smoka. Aby przegonić łakome zwierzę, 
podczas zjawiska strzelano w niebo 
strzałami, zimnymi ogniami, walono 
z impetem w bębny, wszczynano ogól-
ny hałas. Istnieje nawet przypowieść 
o nieszczęsnych astronomach Hsi i Ho, 
którzy za panowania cesarza Yao prze-
oczyli całkowite zaćmienie Słońca 
(być może chodziło o zjawisko z dnia 
22 października 2134 r. p.n.e.), odda-
jąc się w tym czasie suto zakrapianej 
alkoholowej libacji. Przerażony cesarz, 
który obawiał się zapadnięcia wiecz-
nych ciemności, wydał surowy wyrok 
za brak odpowiedniej prognozy zjawi-

ska. Za ową niesubordynację uczeni 
zapłacili głowami. 

Cenne świadectwa o obserwacjach 
tego niecodziennego zjawiska prze-
kazali też Hebrajczycy, Babilończycy, 
Grecy, Rzymianie, Egipcjanie, Japoń-
czycy, Ormianie czy Majowie. Opis 
starożytnego zaćmienia Słońca znajdu-
je się w Starym Testamencie w księdze 
Genesis. Mowa tam prawdopodobnie 
o zjawisku z 9 maja 1533 roku p.n.e. 
Wydarzyło się ono podczas zachodu 
Słońca, gdy ojciec narodu żydowskiego 
Abraham podróżował do kraju żyzne-
go Kanaan, którego południowa część 
miała stać się ziemią obiecaną dla jego 
ludu. Zaćmienie Słońca z 16 kwietnia 
1177 r. p.n.e. być może towarzyszyło 
powrotowi Odyseusza do swojej uko-
chanej żony Penelopy. Homerycki opis 
z „Odysei” wspomina o tego typu zja-
wisku obserwowanym z rejonu Itaki. 

Szczególnie istotne z historycznego 
punktu widzenia wydaje się zaćmie-
nie z 15 czerwca 763 r. p.n.e., opisane 
przez asyryjskich urzędników, w któ-
rym informują o rebelii mieszkańców, 
jaką wywołało zjawisko z trwogą ob-
serwowane w stolicy państwa, mieście 
Aszur. Asyryjskie zaćmienie stało się 
podstawą datowania okresów rządów 
kolejnych królów tego rejonu. Ponad 
wiek później grecki poeta Archiloch 
(VII w. p.n.e.) opisał w swoim poema-
cie zaćmienie Słońca, które wydarzyło 
się 6 kwietnia 648 r. p.n.e. Autor pisze 
w nim o Zeusie, który tego dnia za-
mienił południe w noc, zsyłając strach 
na przerażonych ludzi. Inne zaćmienie 
Słońca archeologowie wykorzystali, 
aby umiejscowić w czasie bitwę po-
między Medami i Lidyjczykami, o któ-

Solarne petroglify w Loughcrew Cairn w Irlandii mogą być świadectwem prehistorycznego za-
ćmienia Słońca obserwowanego tam w dniu 30 listopada 3340 r. p.n.e.

Strwożeni peruwiańscy Indianie podczas całkowitego zaćmienia Słońca, kolorowa litografia Gal-
lo Galliny (1778–1837)
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rej wspominał grecki historyk Herodot 
(484–429 p.n.e.). Znamienny jest opis 
bitwy nad rzeką Halys (28 maja 585 r. 
p.n.e.), w dzisiejszej Turcji, który poja-
wił się w jego „Dziejach”: 

(…) Kiedy mianowicie przy rów-
nych szansach przedłużali wojnę, 
zdarzyło się w szóstym roku wrogich 
zmagań, że podczas walki dzień nagle 
ustąpił przed nocą. Tę przemianę dnia 
przepowiedział był Jończykom Tales 
z Miletu, a jako termin ustalił właśnie 
ten rok, w którym istotnie ona nastąpiła. 
Lidyjczycy jednak i Medowie, widząc, 
że z dnia zrobiła się noc, zaniechali wal-
ki i obie strony tym bardziej się pospie-
szyły, żeby zawrzeć pokój. (…)

Było to więc pierwsze udokumen-
towane naukowo przewidziane za-
ćmienie Słońca w historii, dokonane 
w dodatku przez słynnego greckiego fi-
lozofa, matematyka i astronoma Talesa 
z Miletu (VII/VI w. p.n.e.). 

Z nowożytnych zaćmień Słońca wy-
pada wspomnieć ważne dla wyznawców 
islamu, które obserwowane było w Me-
dynie 27 stycznia 632 r. Było to zaćmie-
nie obrączkowe i zbiegło się ze śmier-
cią Ibrahima, syna proroka Mahometa. 
Sam prorok nauczał jednak wiernych, 
żeby nie wiązać tego zjawiska ze śmier-
cią lub narodzinami żadnego człowie-
ka. Zaćmienie z 2 sierpnia 1133 r., dzień 

po wyruszeniu 
z Anglii jej króla 
Henryka I, wywo-
łało przepowied-
nie o jego rychłej 
śmierci, która na-
stąpiła 2 lata póź-
niej. 

Inne, znacznie 
późniejsze, za-
ćmienie Słońca 
z 5 maja 840 r., 
według legendy 
miało być przy-
czyną zasłabnię-
cia i rychłego 
zgonu Ludwika I 
Pobożnego (778–840) — króla Fran-
ków i cesarza rzymskiego, syna sław-
nego Karola I Wielkiego (742–814). 
Wszystko potoczyłoby się normalnie, 
gdyby nie rozgorzała po jego śmierci 
wojna domowa o sukcesję, zakończona 
w 843 r. nietrwałym traktatem podpisa-
nym przez zwaśnione strony w mieście 
Verdun. Podział imperium Karolingów 
dał w późniejszym okresie przyczynek 
do powstania trzech organizmów poli-
tycznych, które dziś znamy jako Fran-
cję, Niemcy i Włochy. 

Przepowiadanie zaćmień, 
czyli tajemniczy saros

Już starożytni 
uczeni wiedzieli, że 
wiele zjawisk astro-
nomicznych wykazu-
je dającą się określić 
matematycznie cy-
kliczność. Zauważyli 
oni, że skoro Słońce 
co rok powtarza swo-
ją pozorną wędrów-
kę po nieboskłonie,  
a Księżyc w tym cza-
sie wielokrotnie uwi-
dacznia cykl zmian 
faz, to musi istnieć 
możliwość przepowia-
dania takich samych 
ustawień obu ciał wo-
bec siebie. Wiedząc, 
że całkowite zaćmie-
nie Słońca zachodzi 
tylko podczas nowiu, 
a także, że aby do nie-
go doszło, Księżyc 
musi znajdować się 
wtedy w węźle swojej 
wokółziemskiej orbity, 
długość podstawowe-

go cyklu zaćmień otrzymano, szukając 
wspólnej wielokrotności miesiąca sy-
nodycznego (okresu pomiędzy takimi 
samymi fazami satelity — 29 dni 12 
godzin 44 minuty i 3 sekundy) oraz 
miesiąca smoczego (okresu pomiędzy 
przejściami satelity przez węzeł orbi-
ty — 27 dni 5 godzin 5 minut i 35,9 
sekundy). Znaleziona długość cyklu 
obejmowała zatem 6585,3211 dni, 
czyli 223 miesiące synodyczne i 242 
miesiące smocze, co daje 18 lat 11 dni 
i 8 godzin. Okres ten nazwano saros 
(od babilońskiego słowa sāru, ozna-
czającego liczbę 3600, czyli mniej wię-
cej połowy dni czasu trwania saros). 
Po jego upływie Słońce, Księżyc i Zie-
mia wracają do zbliżonego ustawienia 
względem siebie. 

Znajomość saros umożliwiała bar-
dzo dokładne przewidywanie zaćmień, 
zwłaszcza gdy posiadało się informa-
cje o przeszłych zjawiskach, przekazy-
wanych w formie ustnej czy pisemnej 
przez dawnych astronomów. Miało to 
wyjątkowe konsekwencje nie tylko 
naukowej, ale również politycznej i re-
ligijnej natury. Wspomnieliśmy o tym 
w pierwszych akapitach tego opraco-
wania. Ułamek dziesiętny w podanej 
wcześniej długości saros (1/3 dnia, 
czyli owe 8 godzin) powoduje, że ko-
lejne zaćmienie po upływie saros nie 
wypadnie jednak w tym samym miej-
scu na Ziemi, ale będzie obserwowane 
około 120 stopni długości geograficznej 
na zachód. Dopiero po upływie trzech 
sarosów (okres ten określa się greckim 
słowem exeglimos) zaćmienie zajdzie 
na podobnej długości geograficznej, 
choć będzie przesunięte nieco na pół-
noc w wyniku postępującej zmiany 
położenia Księżyca względem naszej 
planety. W ciągu odpowiednio długie-

Pas zaćmienia z 585 r. p.n.e. na mapie Jamesa Mynde (1702–1771)

Artystyczna wizja zaćmienia nad rzeką Halys, które pogodziło Me-
dów i Lidyjczyków, aut. Georges Rochegrosse (1859–1938)
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go czasu, ścieżki kolejnych podobnych 
zaćmień tworzą na kuli ziemskiej cha-
rakterystyczny regularny wzór. 

Ale termin saros ma także drugie, 
nieco inne znaczenie, które określa 
całą serię kolejnych zaćmień, które 
dzieli wspomniane już 18 lat, 11 dni 
i 8 godzin. W 1691 r. wprowadził je 
do astronomii angielski astronom Ed-
mund Halley (1656–1742), jako efekt 
studiów bizantyjskiego leksykonu 
„Suda”. Nowa seria Saros (używamy 
tu wielkiej litery oraz kolejną liczbę 
naturalną) rozpoczyna się od następu-
jących po sobie zaćmień częściowych 
obserwowanych w rejonie północne-
go lub południowego bieguna naszej 
planety (w zależności od węzła orbity 
Księżyca, w pobliżu którego zachodzi 
zaćmienie). Następujące po sobie za-
ćmienia częściowe mają coraz więk-
szą fazę, co oznacza, że dysk Księży-

ca zasłania za każdym razem większy 
fragment tarczy Słońca. W końcu 
dochodzi do serii zaćmień obrączko-
wych, a po nich zaćmień całkowitych 
(czasem są tylko obrączkowe), które 
zlokalizowane są w szerokim pasie po 
obu stronach równika. Po nich następu-
ją zaćmienia częściowe o zmniejszają-
cej się fazie. Ostatnie z nich obserwuje 
się w pobliżu południowego bieguna 
Ziemi, jeśli Saros zaczął się w okolicy 
bieguna północnego, i odwrotnie. Ilość 
zaćmień Słońca wszystkich typów 
w ramach kompletnej serii Saros waha 
się od 69 do 87, a jej długość w zakre-
sie od 1226 do 1551 lat.

Trzeba też zauważyć, że w związku 
z tym, że w ciągu roku zachodzi na Zie-
mi kilka zaćmień o różnej geometrii 
(maksymalnie 5 w ciągu roku), należą 
one do różnych serii Saros. Dla przy-
kładu, obrączkowe zaćmienie Słońca 

z 26 lutego 2017 r. jest 29. zaćmieniem 
w serii Saros 140, a całkowite zaćmie-
nie Słońca z 21 sierpnia 2017 r. jest 22. 
zaćmieniem należącym do Saros 145. 
W roku 1935 pięć kolejnych zaćmień 
należało odpowiednio do Saros 111, 
149, 116, 154 i 121. W dowolnie wy-
branym kilkunastoletnim okresie „ak-
tywnych” jest od 38 do 42 serii Saros 
na różnych etapach ewolucji. 

Można zadać pytanie, czy na Ziemi 
są miejsca, które nigdy nie doświad-
czyły całkowitego zaćmienia Słońca? 
Odpowiedź jest z dużym prawdopodo-
bieństwem przecząca, choć gdyby na-
łożyć na mapę trasy wszystkich całko-
witych zaćmień Słońca mających miej-
sce na przykład w II tysiącleciu naszej 
ery, otrzymalibyśmy gęsto zakreślony 
obszar z licznymi „punktowymi” prze-
świtami. Dla konkretnego miejsca 
na Ziemi całkowite zaćmienie Słońca 

Dziewięć kolejnych całkowitych zaćmień Słońca w latach 1901–2045, należących do tego samego Saros 136. Widoczne podobieństwo kształtu 
ścieżek księżycowego cienia, a także geograficzne przesunięcie zachodnie i północne następujących po sobie zjawisk (źródło: Fred Espenak)

Zaćmienia Słońca w latach 2117–2261, należące do Saros 136. Widoczne postępujące przesunięcie w kierunku północnym (źródło: Fred 
Espenak)
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jest zjawiskiem bardzo rzadkim, po-
wtarzającym się średnio co około 385 
lat. Nie należy brać jednak tej liczby 
za podstawę ewentualnych prognoz. 
Co ciekawe, ilościowo zaćmienia 
Słońca są częstsze od zaćmień Księży-
ca, ale fakt ich obserwacji z wąskiego 
pasa sprawia, że wydają się rzadsze 
od zaćmień Księżyca, które widoczne 
są wszędzie tam, gdzie akurat satelita 
znajduje się ponad horyzontem.

W poszukiwaniu prawdy 
Naukowym wyjaśnieniem fenome-

nu zaćmienia Słońca zajmowali się 
astronomowie chińscy, którzy jako 
pierwsi sugerowali jego słoneczno-
-księżycową naturę. Uczony Liu 
Xiang (79–8 r. p.n.e.) pisał, że podczas 
zaćmienia Słońca, jego blask chowa 
się za tarczą Księżyca. Klaudiusz Pto-
lemeusz (87–150) w szóstej księdze 
dzieła „Almagest” opisał teorię ruchu 
Słońca i Księżyca i wynikające z niej 
zaćmienia Słońca i Księżyca. Kilka 

wieków później aleksandryjski astro-
nom Teon (335–405), podczas całko-
witego zaćmienia Słońca z 16 czerw-
ca 364 r., jako pierwszy wyznaczył 
moment początku, kulminacji i końca 
zjawiska. Użył do tego klepsydry i ze-
gara wodnego. Pierwszy obszerny opis 
fenomenu zaćmienia Słońca zawdzię-
czamy niemieckiemu astronomowi 
Johannesowi Keplerowi (1571–1630), 
który oczarowany określił je jako „pre-
zent od Stwórcy”. Uczony obserwo-
wał je w mieście Graz 10 lipca 1600 r. 
(całkowite), a także 12 października 
1605 r. w Pradze (częściowe). Używał 
do tego specjalnego urządzenia wła-
snej konstrukcji, umożliwiającego bez-
pieczną obserwację oślepiającego dys-
ku. W przypadku zaćmienia z 1605 r., 
astronom odpowiednio wcześnie ro-
zesłał listy po uczonych w Europie, 
którzy znajdowali się w pasie całko-
witego zaćmienia (min. w Hiszpanii, 
Francji, na Korsyce i Sycylii), z proś-
bą, aby przesłali mu możliwie dokład-

ne wyniki własnych obserwacji. Ke-
pler jako pierwszy zachodni astronom 
zwrócił uwagę na jasną otoczkę wokół 
zaćmionego Słońca, którą dziś określa 
się mianem korony. Kolejnym, który 
zwrócił na nią uwagę był słynny Gio-
vanni Cassini (1625–1712), świadek 
zaćmienia z 12 maja 1706 r. w Paryżu. 
W tym roku dokonano też pierwszej 
znanej teleskopowej obserwacji tego 
zjawiska. 

Rozwój mechaniki nieba oparty 
o prace Keplera i Newtona spowodował 
gwałtowny wzrost precyzji przewidy-
wania zaćmień. W 1680 roku angielski 
astronom, założyciel obserwatorium 
w Greenwich, John Flamsteed (1646– 
–1719), podał metody rachunkowe 
pozwalające wyznaczać daty i miejsca 
kolejnych zaćmień Słońca. Zaćmienie 
z 3 maja 1715 r. było pierwszym wcze-
śniej obliczonym i przepowiedzianym 
z dokładnością do 4 minut oraz pasem 
całkowitego zaćmienia wyznaczonym 
z dokładnością do 30 km. Dokonał 

Pierwsze 1. (częściowe) 14.06.1360, 35. środkowe (całkowite) 30.06.1973 oraz 71. ostatnie (częściowe) 30.07.2622, zaćmienia Słoń-
ca w ramach Saros 136. Widoczna wędrówka ścieżek księżycowego cienia z rejonów bieguna południowego w stronę bieguna północnego  
(źródło: Fred Espenak)

Pierwsze 1. (częściowe) 25.05.1389, 35. środkowe (obrączkowe) 10.06.2002, oraz 70. ostatnie (częściowe) 28.06.2633, zaćmienia Słoń-
ca w ramach Saros 137. Widoczna wędrówka ścieżek księżycowego cienia z rejonów bieguna północnego w stronę bieguna południowego  
(źródło: Fred Espenak)
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tego angielski astronom Edmund Hal-
ley. Uczony obserwował je z Londynu, 
w którym faza całkowita trwała ponad 
3,5 minuty. W XIX w. koronę słonecz-
ną, uprzednio braną przez niektórych 
astronomów za dowód na posiadanie 
atmosfery przez Księżyc, prawidłowo 
uznano za element budowy Słońca. 

W 1851 r. wykonano pierwszy da-
gerotyp całkowitego zaćmienia Słońca. 
18 sierpnia 1868 r. spektroskopowe 
obserwacje zaćmienia Słońca przepro-
wadzone przez francuskiego astronoma 
Julesa Janssena (1824–1907) i, nieza-
leżnie od niego, angielskiego uczonego 
Normana Lockyera (1836–1920), wy-
kazały istnienie prążka w widmie sło-
necznym, który nie pasuje do żadnego 
ze znanych pierwiastków. W ten spo-
sób doszło do odkrycia helu, drugiego 
co do zawartości we Wszechświecie 
pierwiastka, który na Ziemi występuje 
tylko w znikomej ilości. 

W 1887 r. ukazuje się epokowe 
dzieło „Kanon zaćmień” autorstwa 
austriackiego astronoma Theodora 
von Oppolzera (1841–1886), w któ-
rym przedstawił obliczone przez siebie 
parametry i efemerydy ośmiu tysięcy 
zaćmień Słońca i ponad pięciu tysięcy 
zaćmień Księżyca za okres od 1207 r. 
p.n.e. do roku 2163. Zaćmienie 
z 29 maja 1919 r. zyskało sławę dzię-
ki obserwacjom Arthura Eddingtona 
(1882–1944). Uczony, podczas ekspe-
dycji na Wyspę Książęcą na Oceanie 
Atlantyckim, zaobserwował ugięcie 
promieni świetlnych odległej gwiazdy 

przy krawędzi słonecznego dysku, co 
w spektakularny sposób potwierdziło 
ogólną teorię względności, opubliko-
wanej trzy lata wcześniej przez Alberta 
Einsteina (1879–1955). W 1930 r. fran-
cuski astronom i optyk Bernard Lyot 
Ferdinand (1897–1952) konstruuje 
pierwszy koronograf, dzięki któremu 
koronę słoneczną można badać przez 
cały rok z dowolnego miejsca na Zie-
mi. Od tej pory maleje naukowe zna-
czenie ekspedycji zaćmieniowych. 

W 1962 r. rozpoczyna pracę naj-
większy teleskop słoneczny zlokali-
zowany na górze Kitt Peak w Stanach 
Zjednoczonych. Początek ery podboju 
kosmosu i kolejne misje sond kosmicz-
nych przeznaczonych do obserwacji 
Słońca (m.in. Pioneer, Helios, stacja 
orbitalna Skylab, Solar Maximum Mis-
sion, SOHO, SDO, STEREO) wprowa-

dziły heliofizykę na zupełnie nowe pola 
aktywności.

Niezwykła kosmiczna koincydencja
Nie omówiliśmy dotychczas bliżej 

warunków geometrycznych, które pro-
wadzą do powstania zaćmienia Słońca. 
Najpierw jednak trzeba zwrócić uwagę 
na fakt niezwykłego zbiegu okoliczno-
ści, dzięki któremu Księżyc jest tyle 
samo od Słońca mniejszy, ile razy jest 
bliżej Ziemi (ma średnicę około 400 
razy mniejszą niż Słońce, jest też tyle 
razy bliżej nas). Sprawia to, że jego 
kątowe rozmiary na ziemskim niebie 
są bardzo zbliżone do słonecznych. 
Zaćmienie Słońca zachodzi tylko i wy-
łącznie podczas nowiu, a więc w chwili 
kiedy Księżyc znajduje się dokładnie 
pomiędzy naszą planetą i gwiazdą cen-
tralną Układu Słonecznego. Na niebie 

Ścieżki wszystkich całkowitych zaćmień Słońca widocznych w latach 1001–2000. Tylko nielicz-
ne miejsca na Ziemi ominął stożek cienia (źródło: Fred Espenak)

Najwcześniejsza znana mapa ścieżki całkowitego zaćmienia Słońca z dnia 12 sierpnia 1654 r., 
wydana przez Erharda Weigela (1625–1699). Obok niej współczesna symulacja ukazująca nie-
zwykłą dokładność obliczeń dawnych astronomów

Mapa Edmunda Halleya ze ścieżką całkowite-
go zaćmienia Słońca z dnia 3 maja 1715 r.
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staje się wtedy niewidoczny, ale po 1–2 
dniach można go znów dostrzec tuż 
po zachodzie Słońca w postaci wąskie-
go sierpa. Gdyby orbita naszego satelity 
leżała w płaszczyźnie ekliptyki (orbity 
ziemskiej), zaćmienia Słońca i Księży-
ca zdarzałyby się regularnie co miesiąc, 
a dokładniej odpowiednio co każdy 
nów i każdą pełnię. W związku jednak 
z nachyleniem orbity Srebrnego Globu 
do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 
około 5 stopni, do zaćmień najczęściej 
nie dochodzi, gdyż albo stożek cienia 
satelity ominie naszą planetę, albo ana-
logicznie stożek cienia Ziemi przejdzie 
obok Księżyca. 

Do opisu warunków zachodzenia 
zaćmień ważne jest też pojęcie węzłów 
orbity, czyli punktów jej przecięcia 
z płaszczyzną odniesienia. W naszym 
przypadku chodzi o punkty przecięcia 
orbity księżycowej z ekliptyką. Przej-
ście Księżyca przez jeden z węzłów, 
przy odpowiedniej fazie satelity, pro-
wadzi do ustawienia się trzech ciał 
dokładnie w jednej linii. W wypadku 
zaćmienia Słońca wierzchołek stoż-
ka księżycowego cienia pada wtedy 
na Ziemię, a jeśli w wybranym miej-
scu trwa dzień, można obserwować 
nasuwanie się dysku Srebrnego Globu 
na tarczę słoneczną. W związku z ru-
chem Księżyca i obrotem Ziemi wokół 
osi powstaje na jej powierzchni pas 

zaćmienia całkowitego o długości na-
wet do około 14000 km. W sprzyjają-

cych warunkach, gdy 
Księżyc jest w pe-
rygeum, może mieć 
on szerokość nawet 
273 km.

Czas trwania fazy 
całkowitej zaćmie-
nia jest uzależnio-
ny od odległości 
pomiędzy Ziemią 
i Księżycem, aktu-
alnego położenia 
Ziemi na orbicie wo-
kół Słońca, a także 
odległości danego 
miejsca od środ-
ka pasa zaćmienia 
całkowitego. Aby 
zaćmienie było dłu-
gie, Księżyc w pełni 
powinien znajdować 
się w pobliżu pery-
geum wokółziem-
skiej orbity (punkcie 
najbliższym naszej 
planety), a Ziemia 
w pobliżu aphelium 

(punkcie orbity najdalszym od gwiaz-
dy centralnej). Dzięki temu rozmiary 
kątowe satelity będą większe od sło-
necznych. Analogicznie najkrótsze 
zaćmienia całkowite (lub wręcz tylko 
obrączkowe) zachodzą, gdy Księżyc 
w pełni znajduje się w pobliżu apo-
geum, a Ziemia w peryhelium. Teo-
retycznie obliczono, że najdłuższe 
możliwe zaćmienie Słońca może trwać 
nawet 7 minut i 32 sekundy, choć kilku 
szczęśliwcom z Francji, Wielkiej Bry-
tanii i Stanów Zjednoczonych, którzy 
w 30 czerwca 1973 r. wsiedli na pokład 
naddźwiękowego samolotu pasażer-
skiego Concorde 001, udało się lecieć 
wraz ze stożkiem cienia i obserwować 
fazę całkowitą przez aż 74 minuty!

Zaćmienie Słońca rozpoczyna się 
I kontaktem, czyli zetknięciem się tar-
czy Księżyca z tarczą Słońca. Od tej 
pory zaczyna się zaćmienie częściowe, 
podczas którego satelita „pochłania” 
stopniowo coraz większy fragment 
gwiezdnego dysku. Gdy tarcza Księży-
ca przesłoni całkowicie Słońce, styka-
jąc się z jego przeciwległą krawędzią, 
II kontakt rozpoczyna fazę całkowitą. 
III kontakt następuje, gdy tarcza Księ-

Karta z „Kanonu zaćmień” Theodora von Oppolzera z wykreślonymi zaćmieniami Słońca dla lat 
1985–2008

Ogłoszenie odkrycia Arthura Eddingtona w londyńskiej prasie 
22 listopada 1919 r.
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życa zaczyna schodzić ze słonecznej, 
co rozpoczyna znowu fazę zaćmienia 
częściowego, tym razem stopniowo 
odsłaniającego coraz większy frag-
ment Słońca. W momencie IV kontak-
tu tarcza Srebrnego Globu całkowicie 
odkrywa Słońce, czym kończy całe 
zjawisko. W zależności od warunków 
czas trwania całego zaćmienia Słońca, 
włączając wszystkie fazy od I do IV 
kontaktu, trwa około 3 godzin.

Całkowite, obrączkowe, 
częściowe, hybrydowe…

Rodzaj zaćmienia wynika wprost 
z jego geometrii. W praktyce kluczowe 
jest położenie wierzchołka stożka cie-
nia i strefy półcienia rzucanych przez 
Księżyc. Gdy wierzchołek ów trafia 
w Ziemię i wypada pod jej powierzch-
nią (w praktyce nawet do kilkunastu 
tysięcy kilometrów za nią) oznacza to, 
że w danym miejscu na powierzchni 
planety można obserwować zaćmienie 
całkowite. Im głębiej wypada wierz-
chołek cienia, tym szerszy jest pas cał-
kowitości, a co za tym idzie, czas trwa-
nia zaćmienia całkowitego. Zaćmienie 
częściowe obserwuje się w dwóch 
przypadkach. Pierwszym są obszary 
położone po obu stronach pasa zaćmie-
nia całkowitego, obrączkowego lub hy-
brydowego. Drugi przypadek dotyczy 
zaćmienia częściowego, kiedy stożek 
cienia w ogóle nie trafia w naszą plane-
tę. Na Ziemi obserwujemy wtedy tyl-
ko zaćmienie częściowe. Zaćmienie to 
ma tylko dwa kontakty. Pierwszy, gdy 
Księżyc pojawia się na tarczy Słońca, 
drugi gdy z niej schodzi. W przypad-
ku zaćmienia obrączkowego zachodzi 
ciekawy przypadek, kiedy wierzchołek 
księżycowego cienia wypada ponad 

powierzchnią Ziemi. Wtedy tarcza 
Księżyca nie jest w stanie zasłonić 
w całości Słońca, co obserwujemy jako 
jasną obrączkę z mniej lub bardziej 
centralnie położonym czarnym dys-
kiem Księżyca. 

W przypadku zaćmień obrączko-
wych zmienia się opis sekwencji ko-
lejnych kontaktów. W związku z tym, 
że tarcza Księżyca ma mniejsze rozmia-
ry od słonecznej, II kontakt następuje 
w momencie, gdy w całości znajdzie 
się ona wewnątrz tarczy Słońca. Za-
ćmienia hybrydowe, zwane też obrącz-
kowo-całkowitymi, występują najrza-

dziej ze wszystkich. 
W ich geometrii 
istotną rolę odgry-
wa kulistość Ziemi. 
To ona sprawia, że 
w centralnych rejo-
nach pasa zaćmienia 
całkowitego rozmia-
ry Księżyca pozwa-
lają jeszcze na peł-
ne zakrycie Słońca 
(wypukłość globu 
ziemskiego sprawia, 
że satelita jest bli-
żej nas), natomiast 
na skraju pasa są już 
zbyt małe i obser-
wuje się zaćmienie 

obrączkowe (satelita jest dalej). Cha-
rakterystyczną cechą tych zaćmień jest 
krótki czas trwania fazy całkowitej, co 
spowodowane jest faktem, że wierz-
chołek księżycowego cienia praktycz-
nie tylko muska powierzchnię Ziemi.

Zaćmieniowa biżuteria
Obserwator zaćmień powinien być 

przygotowany i czujny, aby zarejestro-
wać kilka charakterystycznych detali, 
które nadają im dodatkowego kolo-
rytu. Wspomnieliśmy już wcześniej 
o słonecznej koronie, która najlepiej 
prezentuje się szczególnie w latach ni-
skiej aktywności gwiazdy. Tworzy ona 
zazwyczaj nieregularny, postrzępiony 
i często bardzo rozległy wachlarz wo-
kół słonecznego dysku, który dosko-
nale prezentuje się zwłaszcza na spe-
cjalnie preparowanych fotografiach. 
W latach aktywnego Słońca korona 
jest przeważnie o wiele mniej spekta-
kularna, będąc raczej regularną otoczką 
o znacznie mniejszej rozpiętości.

Tuż przed II kontaktem następuje 
gwałtowny spadek jasności nie tylko 
zakrywanego Słońca, ale także nieba 
i całego otoczenia w miejscu obser-
wacji. Zanim jednak tarcza słoneczna 
skryje się za Księżycem, na krótką 
chwilę pojawia się tzw. diamentowy 
pierścień, czyli ostatni błysk promieni 

Warunki powstawania zaćmień Słońca i Księżyca, w1 i w2 — węzły ksieżycowej orbity

Zmiana rozmiarów kątowych Księżyca i Słońca na ziemskim niebie, dla opisanych w tekście 
punktów perygeum/apogeum (Ziemia-Księżyc) oraz peryhelium/aphelium (Ziemia-Słońce)

Cień Księżyca na powierzchni Ziemi sfotografowany z pokładu stacji 
MIR, podczas zaćmienia Słońca z dnia 11 sierpnia 1999 r.
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Geometria głównych rodzajów zaćmień Słońca

Rodzaje zaćmień, od lewej: całkowite, częściowe, obrączkowe

słonecznych. Ten wyjątkowej urody 
kosmiczny klejnot jest wyczekiwany 
przez wielu obserwatorów, chcących 
uwiecznić go na fotografii. Zdarzało 
się nawet, że panowie z wyjątkowo 
bogatymi pokładami astronomicznego 
romantyzmu, oświadczali się podczas 
tej chwili swojej zupełnie zaskoczonej 
wybrance (trzeba byłoby mieć serce 
z kamienia, żeby takich oświadczyn 
nie przyjąć), wręczając jej ziemski od-
powiednik klejnotu. Diamentowy pier-
ścień pojawia się dwukrotnie — pod-
czas początku i końca fazy całkowitej 
zaćmienia (tuż po III kontakcie).

Gdy nachodząca tarcza Księżyca 
„ociera się” o brzeg tarczy słonecznej, 
wtedy podczas fazy całkowitej światło 
od gwiazdy przedostaje się ku naszym 
oczom spomiędzy nierówności na po-
wierzchni Srebrnego Globu. Obser-
wujemy wtedy mieniący się pierścień 
z jaśniejszymi punktami, przypomi-
nającymi korale lub naszyjnik z pereł. 
Zjawisko to jako jeden z pierwszych 
wyjaśnił angielski astronom Francis 
Baily (1774–1844) podczas zaćmie-
nia z 15 maja 1836 r. Od jego nazwi-
ska dziś określamy je mianem pereł 
Baily’ego. Co ciekawe, ponad sto lat 
wcześniej Edmund Halley zaobserwo-
wał i opisał to samo zjawisko (podczas 
zaćmienia z 3 maja 1715 r.) poprawnie 
sugerując, że musi to być spowodowa-
ne przeświecaniem spomiędzy księży-
cowych kraterów i gór.

Kolekcję słonecznych precjozów 
uzupełniają pióropusze materii uwię-
zione w liniach słonecznego pola 
magnetycznego. Mowa o protuberan-
cjach, które stają się również widocz-
ne podczas fazy całkowitej zaćmie-
nia, w normalnych warunkach ginąc 
w oślepiającym blasku fotosfery. Do 
ich obserwacji wymagana jest lornetka 

lub teleskop, pod warunkiem, że odpo-
wiednio zabezpieczymy wzrok. Tylko 
największe protuberancje mogą być do-
strzegalne bez przyrządu optycznego. 
Mają one rozmiary często wielokrotnie 
przewyższające wielkość naszej pla-
nety. Jeśli uwolniona z protuberancji 
materia zostanie, jak z procy, wystrze-
lona w kierunku Ziemi, po kilku dniach 
można spodziewać się intensywnych 
zórz polarnych i zakłóceń ziemskiego 
pola magnetycznego.

Polacy nie gęsi i swoje 
zaćmienia… mieli

W ponadtysiącletniej historii Polski 
całkowite zaćmienia Słońca (wyłącza-
jąc obrączkowe) miały miejsce 17 razy. 
Chronologicznie były to zaćmienia 
z dnia (w nawiasie podano wybrane 
większe miasta i miasteczka, które ob-
jął stożek cienia): 

20 marca 1140 r. (Słupsk, Władysła-
wowo, Hel)

 4 września 1187 r. (Gdańsk, Olsz-
tyn, Warszawa, Białystok, Lublin, 
Lwów)

26 czerwca 1321 r. (Włocławek, 
Leszno)

16 czerwca 1406 r. (Szczecin, Koło-
brzeg, Świnoujście)

 7 czerwca 1415 r. (Wrocław, Kato-
wice, Kraków, Łódź, Kielce, Warsza-
wa, Lublin, Białystok, Wilno)

26 czerwca 1424 r. (Szczecin, Po-
znań, Toruń, Częstochowa, Łódź, War-
szawa, Lublin, Lwów)

16 marca 1485 r. (Zakopane, Stryj, 
Tarnopol)

24 stycznia 1544 r. (Olsztyn, Płock, 
Sieradz)

12 sierpnia 1654 r. (Słupsk, Gdańsk, 
Olsztyn, Siedlce, Biała Podlaska)

23 września 1699 r. (Świnoujście, 
Piła, Radom, Zamość, Tarnopol)

12 maja 1706 r. (Gdańsk, Poznań, 
Toruń, Wrocław)

13 maja 1733 r. (Władysławowo, 
Hel, Braniewo)

19 listopada 1816 r. (Słupsk, Byd-
goszcz, Włocławek, Łódź, Warszawa, 
Rzeszów)

8 lipca 1842 r. (Zakopane, Rzeszów, 
Przemyśl, Lwów)
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28 lipca 1851 r. (Gdańsk, Olsztyn, 
Warszawa, Białystok, Lublin, Tarno-
pol)

19 sierpnia 1887 r. (Gorzów Wiel-
kopolski, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, 
Olsztyn, Suwałki, Wilno)

30 czerwca 1954 r. (Suwałki, Sejny)

Jak widać z przytoczonych dat, 
wyjątkowym szczęściem do zaćmień 
mogą poszczycić się mieszkańcy nad-
bałtyckiej Polski, przez którą aż dzie-
sięć razy przechodził pas całkowitego 

zaćmienia. Również centralne rejony 
kraju nie powinny czuć się tu specjalnie 
poszkodowane. Jak łatwo się domyślić, 
powyższa lista dotyczy tylko obszaru 
ograniczonego od północy brzegiem 
Bałtyku, od zachodu Odrą, od południa 
pasmem Sudetów i Karpat, a od wscho-
du granicami sprzed II wojny świato-
wej (Kresy). Gdyby jednak uwzględnić 
historyczne zmiany terytorialne będące 
wynikiem wojen, unii i innych trakta-
tów, jak chociażby epokę największe-
go rozkwitu i zasięgu granic państwa 
w epoce kazimierzowskiej i jagielloń-
skiej („Polska od morza do morza”), 
poszerzyłoby to z pewnością powyższą 
listę o dodatkowe zjawiska.

Korona słoneczna podczas lat niskiej (po lewej) i wysokiej (po prawej) aktywności gwiazdy

Diamentowy pierścień

Perły Baily’ego (fot. Bruce Fraser)

Protuberancje

Z wczesnych prze-
kazów historycznych 
uwagę przykuwa cał-
kowite zaćmienie Słoń-
ca z 7 czerwca 1415 r., 
które w późniejszej 
relacji Jana Długosza 
(1415–1480) miało za-
skoczyć Władysława 
Jagiełłę (1362–1434) 
podczas jego podróży 
na Litwę:

(…) W piątek 
po Oktawie Bożego 
Ciała, o trzeciej godzi-
nie, w godzinie pacie-
rzy Tercją zwanych, 
wielkie zaćmienie 
Słońca się objawiło, 
które jako zjawisko 
niespodziewane i nie-
znane Króla Włady-
sława i wszystkich, 
którzy z nim jechali 
wpierw w wielkie zdu-
mienie, a potem w bo-
jaźń zabobonną wpra-
wiło. Tak bowiem było 
wielkie, że ptaki nagłą 
ciemnością przestra-
szone na ziemi osia-

dły, a gwiazdy świeciły 
jak w nocy; tenże Król 
Władysław z powodu 
ciemności zmuszony 
był się zatrzymać i nie 
wcześniej mógł ruszyć 
naprzód, aż zaćmienie 
Słońca nie minęło. (...)

Zaćmienia Słońca, 
choć tylko częściowe, 
obserwowali też Mi-
kołaj Kopernik (1473– 
–1543) i Jan Heweliusz 
(1611–1687). Pierw-
szy z nich pozostawił 
krótkie zapiski, które 
kreślił w studiowanych 

w tym czasie książkach. Dotyczyły one 
zaćmień częściowych 29 marca 1530, 
18 czerwca 1536, 18 kwietnia 1539, 
7 kwietnia 1540 i 21 sierpnia 1541 r., 
które widoczne były z siedziby astrono-
ma we Fromborku. Podobne szczęście 
miał gdański astronom, któremu obser-
wację całkowitego zaćmienia z 1654 r. 
uniemożliwiły chmury, które zasłoni-
ły całe niebo w chwili, gdy słoneczny 
dysk był mniej więcej w połowie za-
kryty przez Księżyc. Wcześniej uczo-
ny obserwował też zaćmienia częścio-
we 1 czerwca 1639, 8 kwietnia 1650, 
a później 30 marca 1661 r., za każdym 
razem wyznaczając momenty początku 
i końca zjawiska.

5 września 1793 r., w trudnej sy-
tuacji politycznej królestwa podczas 
burzliwego sejmu grodzieńskiego, 
dwór Stanisława Augusta Poniatow-
skiego wybrał się do Augustowa, 
aby obserwować zaćmienie obrączko-
we Słońca. Królowi asystowali wtedy 
astronomowie Jan Śniadecki (1756– 
–1830), założyciel Obserwatorium 
Krakowskiego, oraz Marcin Odlanicki 
Poczobut (1728–1810) z Obserwato-
rium Wileńskiego.

Niezwykle ważne jest przypo-
mnienie działalności innego polskie-
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Dokumentacja zaćmienia Słońca z dnia 12 sierpnia 1654 r., wykonana przez Jana Heweliusza

Adam Prażmowski (1821–1885)

go astronoma, który w naszym kraju 
(będącym wtedy pod zaborami) dał 
początek badaniom heliofizycznym, 
a ogólniej astrofizycznym. Mowa 
o Adamie Prażmowskim (1821–1885), 
który poza rozległą wiedzą teoretyczną 
był też świetnym konstruktorem przy-
rządów naukowych. Obserwacja cał-
kowitego zaćmienia Słońca w 1851 r. 
(uczony przebywał wtedy w Wysokim 
Mazowieckim) skłoniła go do zbudo-
wania przyrządu do pomiarów polary-
zacji korony słonecznej. Poglądy na jej 
naturę były wtedy różne. Jedni uważali 
ją za przejaw atmosfery Księżyca, inni 
twierdzili nawet, że Słońce jest czarną 
kulą otoczoną gorącą koroną (plamy 
słoneczne miały być przerwami w ko-
ronie, przez które widać ów czarny 
glob). Prażmowski przypuszczał z ko-
lei, że korona świeci światłem odbitym 
od Słońca i gdyby miał rację, jej świa-
tło byłoby spolaryzowane. Aby zwery-
fikować swoją hipotezę, uczony zor-
ganizował ekspedycję zaćmieniową 
do Hiszpanii (18 lipca 1860), gdzie 
za pomocą zaprojektowanego przez 
siebie polarymetru stwierdził polary-
zację światła korony, a więc że świeci 
ona światłem pochodzącym od Słońca. 
Sam zainteresowany pisał: 

(…) Dla wyznaczenia kierunku 
płaszczyzny polaryzacji światła korony 
słonecznej użyłem lunety z okularem 
ziemskim o powiększeniu 22-krot-
nym. We wspólnym ognisku obiektywu 
i okularu umieściłem obracalną płytkę 
z kwarcu nieco zabarwioną. Również 
obracalny pryzmat Nicola został za-
montowany pomiędzy pierwszą a dru-
gą soczewką okularu. Nie wpływało to 
na ostrość obrazów lunety. Jak w po-
laryskopie Arago, pole widzenia było 
podzielone na dwa barwne odcinki. 
Zabarwienie to powinno zniknąć, gdy 
linia podziału pola widzenia odpowia-
dała płaszczyźnie polaryzacji światła. 
W czasie zaćmienia całkowitego napro-
wadziłem Księżyc na środek pola wi-
dzenia. Wystąpiły żywe uzupełniające 
się barwy: czerwona i zielona. Ponie-
waż obrót pryzmatu Nicola w okularze 
dokoła jego osi nie dał żadnej zmiany 
barwy, światło korony słonecznej było 
więc światłem słonecznym odbitym 
pod kątem 45° od cząsteczek gazo-
wych, spolaryzowanym w płaszczyźnie 
prostopadłej do profilu Księżyca. (…)

Jakby tego było mało, podczas tej 
samej ekspedycji naukowiec zauważył 
też brak polaryzacji światła protuberan-

cji, co było dowodem na to, że świecą 
one samoistnie. Prace polskiego astro-
noma odbiły się szerokim echem wśród 
współczesnych mu badaczy natury na-
szej Gwiazdy Dziennej.

Zjawisko z 28 lipca 1851 r., poza 
inspiracją dla późniejszych sukcesów 
Adama Prażmowskiego, było też oka-
zją wykonania pierwszego dagerotypu 
zaćmionego Słońca i jego korony. Do-
konał tego prawdopodobnie nasz rodak 
(przynajmniej sądząc po nazwisku) 
Johann Julius Friedrich Berkowski 
(1810–1892), który wraz z odpowied-
nim ekwipunkiem obserwował je, bę-
dąc w progach Królewskiego Obser-
watorium Astronomicznego w pruskim 
wtedy Królewcu (Königsberg). Foto-
grafię naświetlaną przez 84 sekundy 
wykonał za pomocą 6-cm refraktora 
zamocowanego na 16-cm heliometrze 
Fraunhofera. Zaćmienie obserwowa-
no także z okolic Rozewia, Gdańska 
(na Biskupiej Górce) i Sopotu, From-
borka, Malborka, Kętrzyna, Węgorze-
wa, Giżycka, Łomży, Ostrołęki, Seroc-
ka i Zambrowa. W Warszawie, w któ-
rej zaćmienie obserwowały zebrane 
na ulicach tłumy mieszkańców, rów-
nież wykonano jego dagerotypy. Ich 
autorem był Karol Beyer (1818–1877). 
Ciekawostką jest fakt, że zaćmienie 
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Pierwszy w historii dagerotyp zaćmienia Słońca autorstwa Johanna Juliusa Friedricha Berkow-
skiego

Zaćmienie z 1851 r. z widokiem na Biskupią Górkę w Gdań-
sku. Obok zaćmionego Słońca widoczny Merkury (róg po le-
wej) i Wenus (na prawo), litografia z atlasu Karla von Littrowa 
(1811–1877)

sprowadziło do naszego kraju wielu 
wybitnych astronomów tamtego okre-
su. Ich nazwiska mówią same za siebie: 
Carl Frederik Fearnley (1818–1890), 
August Ludwig Busch (1804–1855), 
Otto Wilhelm von Struve (1819– 
–1905), a także Johann Gottfried Galle 
(1812–1910), który pięć lat wcześniej 
odkrył planetę Neptun. Zachowały się 
też zapiski Polaków będących w tym 
czasie poza krajem — astronom Ma-
rian Kowalski (1821–1884) obserwo-
wał zaćmienie na Zaporożu, geodeta 
Józef Chodźko (1800–1881) widział 
je w Osetii, a Telesfor Szpadkowski 
(1817–1903), budowniczy gubernialny 
miasta Warszawy, był jego świadkiem 
w Dagestanie. 

Zaćmienie z 19 sierpnia 1887 r. sta-
ło się inspiracją dla Bolesława Prusa 
(1847–1912), który zachwycony wra-
żeniami, jakie wywołuje zmrok pod-
czas dnia, osiem lat później umieścił 
opis zjawiska w słynnej powieści histo-
rycznej „Faraon”. Pomimo pochmur-
nego nieba w Mławie, gdzie wtedy 
przebywał, uniemożliwiającego bezpo-
średnią obserwację, pisarz w dwa dni 
po nim opublikował felieton w „Kurie-
rze Codziennym”, w którym czytamy:

(…) Wy ludzie dobrzy nie sądź-
cie, że zupełne zaćmienie słońca, na-
wet przy dniu pochmur nym, należy 
do tuzinkowych zjawisk. Ja także je 
widziałem w biednej Mławie przy 
chmurach, a owe półtorej minuty, 
przez które trwało, uważam za naj-
szczęśliwszą chwilę w moim życiu. 
I jeżeli kiedy to w tym wypadku zro-
zumiałem dawny aforyzm, że kto chce 
poznać i od  czuć naturę w jej cudach, 
musi przede wszystkim umieć czuć 
i patrzeć. W przeciwnym razie lepiej 
zrobi, nie podnosząc się na czas za-
ćmienia od stolika, na którym „śrubują 
winta”. (…)

Opis tego samego zaćmienia podał 
również Stefan Żeromski (1864–1925), 
który obserwował je, będąc w Szulmie-
rzu, około 10 km na północ od Ciecha-
nowa. Tam ku jego szczęściu panowała 
dobra pogoda. W swoich „Dzienni-
kach” pisze:

(…) Wreszcie nadeszła chwila, 
że nastała ciemność absolutna i taka, 
że nie widać było nic o cztery kroki. 
Bydło idące na pole zaczyna ryczeć 
i zawracać do domu, na wsi pieją ko-
guty, gwałtowny wicher obraca ramio-
na wiatraka z gwałtownością, szare ob-
łoki nabierają barwy popiołu, później 

stają się brudnoczarnymi, wreszcie 
czarnymi jak sadze. Tę nieprzejrzaną 
ciemność, jaka pioru-
nem spadła na cały wid-
nokrąg, przeszywa ostry 
śpiew, zmieszany z pła-
czem: to kobiety wiej-
skie śpiewają przed fi-
gurą Matki Boskiej. Co 
jednak było najwspa-
nialsze, to to, że gdy na 
całej północno-wschod-
niej stronie panowała 
nieprzejrzana ciemność 
— w stronie Warszawy 
było naj zupełniej jasno. 
Szulmierz leży na gra-
nicy pasa zaćmienia. 
Ale oto — po upływie 
45 sekund światło wra-
ca… Straszliwe, fanta-
styczne przedstawienie! 
Piekielnie drżą nerwy, 
gdy na taką straszną 
przestrzeń — w ciągu 
jednej sekundy upa-
da nie  przejrzana noc. 
Nieoszacowana szko-
da, że nie widać było 
fenomenu całego — 
przepadł widok korony 
słonecznej, gwiazd etc. 
(…)

Przed II wojną światową polscy 
astronomowie (w tym m. in. Tadeusz 
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Polska ekspedycja zaćmieniowa do Laponii i chronokinematograf, który posłużył do badań szeregu kolejnych zaćmień (fot. J. M. Kreiner)

Suwałki przed, w trakcie, i po zaćmieniu Słońca z dnia 30 czerwca 1954 roku na fotografiach 
Tadeusza Przypkowskiego

Banachiewicz, Stanisław Struzik, Sta-
nisław Szeligowski, Kazimierz Kor-
dylewski, Edward Stenz, Eugeniusz 
Rybka, Stanisław Andruszewski, Józef 
Witkowski, Włodzimierz Zonn, Stefan 
Piotrowski, Tadeusz Olczak, Fryderyk 
Koebcke), organizowali również za-
graniczne ekspedycje do miejsc, gdzie 
miało dojść do całkowitego zaćmienia 
Słońca. Wystarczy wymienić zjawi-
ska z 29 czerwca 1927 r. do Laponii 
w Szwecji, 1 sierpnia 1932 r. w USA, 
19 czerwca 1936 r. do Grecji, Syberii 
i Japonii. Bardzo ciekawym pomy-
słem na wykorzystanie zaćmień Słońca 

w pomiarach geodezyjnych, była idea 
Tadeusza Banachiewicza. Uczony ro-
zumował, aby w przypadku zaćmień 
przebiegających na kilku kontynentach 
wyznaczyć możliwie dokładnie mo-
menty II i III kontaktu (początku i koń-
ca fazy całkowitej), co pozwoliłoby ob-
liczyć odległość pomiędzy kontynenta-
mi z dokładnością do kilkudziesięciu 
metrów. 

Ostatnie całkowite zaćmienie Słoń-
ca obserwowane było z obszaru Polski 
w dniu 30 czerwca 1954 r. W związ-
ku z tym, że zaczęło się w Ameryce 
Północnej, po czym powędrowało 

do Europy, a niej do Azji, nazwano 
je zaćmieniem trzech kontynentów. 
Pas całkowitego zaćmienia przebiegał 
w rejonie Suwalszczyzny, dokąd udała 
się rzesza nie tylko profesjonalistów, 
ale też i miłośników astronomii. Za-
wodowcom podzielonym na kilka grup 
obserwacyjnych (Suwałki, Sejny, Wi-
żajny, Trakiszki i Ogrodniki) przewo-
dził Eugeniusz Rybka, a zacne grono 
astronomów uzupełniali m.in. Jan Ga-
domski, Józef Witkowski, Jan Mergen-
taler, Kazimierz Kordylewski, Konrad 
Rudnicki, Maciej Bielicki, Antoni Ry-
barski, Wojciech Krzemiński i Tadeusz 
Przypkowski. Pogoda tego dnia była 
bardzo zmienna i utrudniała prowadze-
nie obserwacji. Mimo tego, zbierając 
i kompletując materiał ze wszystkich 
stacji, udało się udokumentować prze-
bieg zjawiska. Grupa uczonych z Toru-
nia i Wrocławia, pod kierownictwem 
Wilhelminy Iwanowskiej, wyjechała 
w rejon północnego Kaukazu w ów-
czesnym ZSRR (dziś Rosja), jednak 
wyjątkowo zła pogoda uniemożliwiła 
tam jakiekolwiek obserwacje. Zaćmie-
nie z 1954 r. było też pierwszym w Pol-
sce zjawiskiem śledzonym z pokładu 
samolotu. Brak doświadczenia w tego 
typu obserwacjach, drgania i porywy 
strumienia powietrza na wysokości po-
nad 5 km spowodowały, że zrealizowa-
no tylko część zaplanowanych wcze-
śniej obserwacji. Warto dodać, że z po-
mocą dwóch anten radiowych w obser-
watorium Fort Skała pod Krakowem, 
przeprowadzono tego dnia pierwsze 
w kraju radioastronomiczne obserwa-
cje zaćmienia Słońca. 

Najbliższe całkowite zaćmienie 
Słońca w naszym kraju będziemy mo-
gli obserwować dopiero 7 października 
2135 r., natomiast obrączkowe 13 lip-
ca 2075 r. Dla większości czytających 
te słowa nie pozostawiają one złudzeń 
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Amerykańska część pasa zaćmienia całkowitego z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Bezpieczne metody obserwacji zaćmienia Słońca, od lewej: okulary zaćmieniowe, projekcja na ekran, filtr obiektywowy

co do realnych możliwości ich obser-
wacji. Ale nie ma co załamywać rąk, 
tylko już dziś wpisać w wakacyjny gra-
fik wyjazd do Hiszpanii lub północnej 
Afryki (Maroko, Algieria, Tunezja, Li-
bia, Egipt) na dwa całkowite zaćmienia 
Słońca, które będą tam miały miejsce 
12 sierpnia 2026 i 2 sierpnia 2027 r. 
Fascynujące będzie szczególnie to dru-
gie, gdyż w samym środku pasa znajdą 
się starożytne Luksor i Teby, z jednymi 
z najwspanialszych zabytków cywili-
zacji egipskiej — świątynią Hatszep-
sut, świątynią w Karnaku, kolosami 
Memnona czy świątynią Ramzesa III. 
Dla tych, którzy się tam wybiorą, może 
to być symboliczne zmaterializowanie 
się cytowanej na początku tego ese-
ju literackiej wizji Bolesława Prusa. 
Zważywszy na wysokie prawdopodo-
bieństwo doskonałej pogody i względ-
ną łatwość w dotarciu do rejonu pasa 
zaćmienia całkowitego, nadarza się 
doskonała okazja do spełnienia marzeń 
o samodzielnej obserwacji rzadkiego 
fenomenu przyrody.

Całkowite zaćmienie Słońca 
21 sierpnia 2017 r.

Już pierwszy rzut oka na mapę prze-
biegu stożka cienia tegorocznego za-
ćmienia daje do zrozumienia, że jest 
ono niezwykłe i nie bez powodu zyska-
ło miano Wielkiego Zaćmienia Amery-
ki (The Great American Eclipse). Prze-
biega równoleżnikowo przez praktycz-
nie całe Stany Zjednoczone, od stanu 
Oregon przez Idaho, Wyoming, Nebra-
skę, Kansas, Iowa, Missouri, Kentuc-
ky, Tennessee, Georgię, aż do Północ-
nej i Południowej Karoliny. Pora roku 
dobrze rokuje odnośnie pogody, która 
przy odrobinie szczęścia powinna do-
pisać na większej części pasa zaćmie-
nia całkowitego. Blisko jego środka 
znajduje się stolica muzyki country 
Nashville, gdzie bez wątpienia można 
się spodziewać licznych pielgrzymek 
o zupełnie różnym od muzycznego 

charakterze. Inne większe miasta w pa-
sie to Salem, Kansas City, Saint Louis, 
Charleston, a we względnej bliskości 
strefy całkowitego zaćmienia znajdują 
się Portland, Salt Lake City, Denver, 
Oklahoma City, Memphis, Atlanta 
i Charlotte. 

Sierpniowe zaćmienie będzie 
22. zjawiskiem w ramach Saros 145. 
Co ciekawe, 21. zaćmieniem tego cy-
klu było wspomniane na początku tego 
eseju zaćmienie w Rumunii w 1999 r. 
Szerokość pasa zaćmienia wyniesie 
tylko 115 km, w związku z czym faza 
całkowita będzie trwać maksymalnie 
2 minuty i 41 sekundy. Chętni do wzię-
cia udziału w ekspedycji w ramach zor-
ganizowanej grupy muszą się spieszyć 
ze względu na kończące się miejsca, 
a także ograniczony czas potrzebny 
na załatwienie niezbędnych dokumen-
tów, z biletem lotniczym i amerykań-
ską wizą włącznie. Dlatego też zapisy 
do grup zaćmieniowych prowadzone 
były już rok temu, kiedy istniała szan-
sa na kupno znacznie tańszych biletów. 
Oczywiście nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby do Stanów Zjednoczonych 
wybrać się samemu lub w gronie 
najbliższych przyjaciół. Tam po wy-

najęciu większego samochodu moż-
na spokojnie ruszyć w dalszą drogę. 
Trzeba jednak pamiętać, że ze względu 
na duże zainteresowanie zjawiskiem, 
aktualnie wysokie ceny biletów lot-
niczych i ich ograniczona dostępność 
mogą być dla wielu portfeli dużym 
wyzwaniem. Co do samego zaćmienia, 
wielu obserwatorów wybierze zapew-
ne spokojne i mało zaludnione obszary 
położone z dala od dużych aglomera-
cji. Dla wielu gości z zagranicy podróż 
na kontynent amerykański będzie też 
zapewne okazją spędzenia dłuższego 
urlopu połączonego ze zwiedzaniem 
wspaniałych i licznych atrakcji przy-
rodniczych kraju.

Jak i co obserwować?
Zasady obserwacji zaćmień Słońca 

są podobne jak w przypadku tranzytów 
Merkurego i Wenus. Wokół tej kwestii 
narosło jednak wiele nieporozumień 
i przejaskrawień. Czytamy więc, że pa-
trzenie na zaćmione Słońce może spo-
wodować uszkodzenie lub utratę wzro-
ku. Jest w tym racja, o ile obserwujemy 
je bez zabezpieczenia podczas fazy 
częściowej lub gdy zaćmienie jest ob-
rączkowe. W tych przypadkach dociera 
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Zwielokrotniony obraz częściowo zaćmionego Słońca jako efekt camera obscura dzięki prze-
rwom pomiędzy liśćmi

do naszych oczu jego wciąż oślepiający 
blask. Ale i tutaj trzeba wyjątkowego 
samozaparcia, żeby pomimo rażącego 
światła nadal z uporem maniaka nie 
zakrywać wzroku. Podczas fazy czę-
ściowej należy więc założyć specjalne 
okulary zaćmieniowe, a w przypadku 
obserwacji za pomocą teleskopu, który 
zwiększa ilość dochodzącego do oka 
światła, wyposażyć go w odpowiednio 
silny filtr lub, po zamontowaniu spe-
cjalnego ekranu, obserwować metodą 
projekcyjną. Podczas fazy całkowitej 
zaćmienia można je jednak spokojnie 
obserwować gołym okiem i delek-
tować się widokiem diamentowego 
pierścienia, pereł Baily’ego, korony 
słonecznej, protuberancji i rzecz jasna 
rozgwieżdżonego nieba. Obserwatorzy 
znajdujący się na wyższych wzniesie-

niach mogą też spróbować zaobserwo-
wać zbliżający się z zachodniego kie-
runku cień Księżyca, który stopniowo 
ogarnia oddalone elementy krajobrazu. 

Warto też w miarę możliwości zwra-
cać uwagę na zachowanie się przyrody, 
głównie ptaków i zwierząt domowych. 
Dla nich nagła noc w środku dnia jest 
czymś zupełnie niepojętym, stąd mogą 
wykazywać dziwne zachowania. Piszą-
cy te słowa, podczas zaćmienia w Tur-
cji, widział przysiadające na ulicach 
i chodnikach wróble, które zaskoczone 
wolały przerwać lot i głośne do nie-
dawna jeszcze ćwierkanie. W upalny 
dzień podczas fazy całkowitej tempe-
ratura może spaść nagle nawet o kilka-
naście stopni. Zrywa się wiatr, co jesz-
cze potęguje atmosferę tajemniczości, 
a nawet grozy. Inne charakterystyczne 
zdarzenia to zapalanie się witryn i re-
klam sklepowych, które automatycznie 
reagują na zmrok. Podczas fazy czę-
ściowej wszelkie niewielkie otwory, 
przez które przedostaje się światło sło-
neczne (np. przerwy pomiędzy liśćmi 
drzew), stanowią naturalną camera ob-
scura, przez co w miejscu, gdzie pada 
obraz, widzimy pomniejszone obrazy 
zakrywanej tarczy słonecznej. 

Wspaniałą pamiątką z obserwa-
cji zaćmienia Słońca jest mozaika 
zdjęć przedstawiających rozwój zja-
wiska od I do IV kontaktu. Wykonuje 
się ją na nieruchomym statywie tak, 
aby zmieścić w kadrze początek fazy 
częściowej, w centrum kadru zaćmie-
nie całkowite oraz koniec całego zjawi-
ska. Ostatecznego złożenia kilkunastu 
ekspozycji dokonuje się za pomocą 
programu komputerowego. Aby pod-Mozaika z całkowitego zaćmienia Słońca w Turcji z dnia  29 marca 2006 roku (fot. Stefan Seip)
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Od kilkunastu miesięcy na łamach 
Uranii bardzo często goszczą materia-
ły przygotowane przez Przemysława 
Rudzia. Są one obdarzone wielką po-
pularyzatorską pasją, faktograficzną 
rzetelnością i talentem literackim. 
Z wykształcenia geograf-klimatolog, 
na co dzień pracuje w Departamencie 
Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej 
POLSA, a od święta koncertuje pre-
zentując swoją, inspirowaną kosmo-
sem muzykę elektroniczną.

kreślić walory estetyczne fotografii, 
kadruje się ją tak, aby kolejne fazy za-
ćmienia ukazać na tle malowniczych 
elementów otoczenia — gór, jezior, 
formacji roślinnych, plaży. Niektórzy 
idą inną drogą, a mianowicie w ciągu 
dnia wykonują odpowiednio skadro-
waną panoramę otoczenia, a w trakcie 
zaćmienia na dłuższej ogniskowej fo-
tografują tylko tarczę słoneczną z za-
krywającym ją Księżycem. Później, 
już w domowym zaciszu, dokonują 
złożenia wybranych klatek w pełną se-
kwencję przebiegu zjawiska i nanoszą 
ją na przygotowane wcześniej tło. 

Wiele osób jeździ na zaćmienia, 
traktując je jako hobby. Ich życie ro-
dzinne i zawodowe podporządkowane 
jest rytmowi kolejnych zjawisk. Znajo-
mość przyszłych zaćmień pozwala tak 
dopasować grafik pracy i innych obo-
wiązków, aby mieć wystarczająco dużo 
czasu na zebranie niezbędnych fundu-
szy, wymaganych dokumentów, przy-
gotowanie zaćmieniowego ekwipunku. 
Można powiedzieć, że zaćmienia stały 
się dla nich sposobem na życie.

Zamiast zakończenia, 
czyli nic nie trwa wiecznie

Fascynujący fenomen przyrody, 
jakim jest całkowite zaćmienie Słoń-
ca, niestety będzie miał kiedyś swój 
kres. Nie wydarzy się to jednak szyb-
ko, bo dopiero za około 560 milionów 
lat. Oddalający się wciąż od Ziemi 
Księżyc (ok. 3,8 cm rocznie) będzie 
miał wtedy zbyt małe rozmiary ką-
towe, aby całkowicie zakryć tarczę 
słoneczną, nawet przy idealnych wa-
runkach (Ziemia w aphelium, Księżyc 
w perygeum). W tym samym czasie 
Słońce również trochę się powiększy, 
co dodatkowo spotęguje niekorzyst-
ny z naszego punktu widzenia efekt. 
Ostatecznie więc, wszelkie zaćmie-
nia całkowite staną się obrączkowymi 
i nie będzie od tego odwrotu. Nie ma 
się jednak czym przejmować, gdyż dla 
nas, ludzi XXI w., oraz mieszkańców 
Ziemi w przyszłych stuleciach i tysiąc-
leciach, wciąż dane będzie podziwiać 
jeden z najwspanialszych cudów Matki 
Natury. To on, przez kilka minut fazy 
całkowitej, czyni z nas newralgiczny 
i niezmiernie ważny element tej astro-
nomiczno-geometrycznej układanki. 
Ważny dlatego, że za pomocą zmysłów 
możemy świadomie napawać się wi-
dokiem spektakularnego kosmicznego 
zbiegu okoliczności, badać go, czerpać 

osobistą satysfakcję, szukać inspiracji 
czy ładować wewnętrzne akumulatory 
na nadchodzący czas. Warto wykorzy-
stać ten niewątpliwy przywilej i choć 

raz wybrać się do pasa całkowitego za-
ćmienia. Będzie to z pewnością jedno 
z najbardziej niezapomnianych wspo-
mnień w naszym życiu.

PRAWIE WSZYSTKO O PRAKTYCE  
OBSERWACJI ZAĆMIEŃ SŁOŃCA  

W BIBLIOFILSKIM  
NUMERZE SPECJALNYM URANII

Wybierasz się do USA 
na zaćmienie Słońca? 
Nie zapomnij zabrać 
ze sobą naszego  
numeru specjalnego! 
Cena 25,- zł. 
Śpiesz się 
z zamówieniem na 
https://sklep.pta.edu.
pl/1999/109-urania-nr-
-specjalny-1999.html 
bo nakład bliski wyczerpania. 
Polecamy również nasz poradnik, mówiący 
o tym, jak fotografować zaćmienie Słońca:

http://www.urania.edu.pl/poradnik 
/zacmienie-w-obiektywie.html
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Ciemność  
w pogodny 
dzień Marek Zawilski

Zbliżające się zaćmienie Słońca w Stanach Zjednoczonych wywołuje, co zrozumiałe, znaczne zain-
teresowanie i emocje. Skłania także do refleksji nad historią obserwacji tych niecodziennych zjawisk 
na terenie naszego kraju. Przegląd zaćmień historycznych ujawnia przy tym zaskakujące luki informa-
cyjne o niektórych zjawiskach z przeszłości. Trudno uwierzyć, że tak właśnie stało się z dwoma całko-
witymi zaćmieniami Słońca w latach 1699 i 1706, które były widoczne prawdopodobnie w najlepszych 
w Polsce warunkach pogodowych w historii, a które zostały niemal zapomniane. Tę sytuację można 
wytłumaczyć tylko splotem niekorzystnych okoliczności, jakie miały miejsce w czasie obu zaćmień 
oraz w okresach późniejszych.

O całkowitych zaćmieniach Słońca w Polsce  
w latach 1699 i 1706

Tło historyczne i materiały źródłowe
Przełom XVII i XVIII wieku był 

dla Polski, jak wiadomo, okresem trud-
nym i zapowiadającym jeszcze gorsze 
czasy. Po śmierci Jana III Sobieskiego 
nie ustawały dążenia do zawarcia po-
koju z Turcją i zabezpieczenia granic 
na Kresach, co nastąpiło w roku 1699. 
Zarysowujący się kryzys państwa 
i niefortunny wybór na króla Augusta 
II Mocnego w 1697 r. zaowocował 
wkrótce uwikłaniem Polski w wynisz-
czającą Wojnę Północną (1700–1709). 
Liczne przemarsze wojsk, kontrybu-
cje, wysiedlenia, rabunki, pożary itp. 
były w tych latach codziennością. 
Przez Polskę maszerowały i ścierały 
się ze sobą wojska szwedzkie, polskie, 
saskie i rosyjskie. Szwedzi wkroczyli 
na ziemie polskie w roku 1702, a ich 
spuściznę rujnującą kraj w następnych 
latach ocenia się nawet gorzej niż tę 
znaną z okresu „potopu”. Zatem ten 

cały okres nie sprzyjał rozwojowi na-
uki w Polsce, w tym także działalności 
nielicznych astronomów. Zachowane 
materiały pisane, oprócz nielicznych 
raportów obserwacyjnych, pochodzą 
od osób prywatnych, z urzędów miej-
skich i konwentów zakonnych. Nieste-
ty, wykazują one znaczne luki czaso-
we, wywołane omówionym kryzysem 
i zanikiem dotychczasowej działalno-
ści (brak spisywania spraw bieżących 
w wyniku wyludnienia miast, epidemii, 
ograniczania swobód przez okupan-
tów, zajmowania klasztorów na inne 
cele, zniszczeń wojennych itd.). Moż-
na także odnieść wrażenie, że nawet 
zauważone zaćmienie Słońca nie było 
zjawiskiem aż tak godnym zapisania 
w porównaniu do innych tragicznych, 
aktualnych wydarzeń. U schyłku Woj-
ny Północnej przydarzyła się jeszcze 
epidemia dżumy w latach 1708–1710. 
Późniejsze kasaty niektórych zakonów 

(np. jezuitów w XVIII wieku) lub ich 
inne kłopoty spowodowały zaginięcie 
lub rozproszenie dawnych zbiorów, 
szczególnie w okresie zaborów i obu 
wojen światowych1. Materiały te udało 
się opublikować wcześniej lub odtwo-
rzyć do dziś tylko w niewielkiej części. 
Przy tym interesujące nas informacje 
rzadko pojawiają się w opracowa-
niach zbiorczych, a głównie można je 
odnaleźć w trudno dostępnych doku-
mentach źródłowych. Celem niniej-
szej pracy jest właśnie przedstawienie 
tych cennych zachowanych dowodów 
z przeszłości. Część tekstów źródło-
wych była opublikowana wcześniej2.
1 Szczególnie dotkliwe są straty dokumentów ar-
chiwalnych polskich zniszczonych bezpowrotnie 
w czasie Powstania Warszawskiego w roku 1944 
oraz niemieckich podczas ewakuacji i zniszczeń 
archiwów w roku 1945.
2 J.  Włodarczyk, M. Pilska-Piotrowska i  M. Za-
wilski: Unusual Events: Polish Written Sources 
on Solar Eclipses in the Eighteenth Century, [w:] 
Science in Contact at the Beginning of Scientific 
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Pary zaćmień całkowitych 
zdarzających się krótko po sobie

Omawiane dwa zaćmienia całko-
wite wydarzyły się stosunkowo krótko 
po sobie — w odstępie tylko około 7 lat. 
Okoliczność taka zachodzi od czasu do 
czasu w różnych miejscach na świecie, 
przy czym najkrótszy czas między dwo-
ma zaćmieniami całkowitymi na danym 
obszarze wynosi tylko 2 lata i 4 miesią-
ce! W innych przypadkach może to być 
kilkanaście lat, co i tak wydaje się okre-
sem krótkim, zważywszy, że w danym 
miejscu na kuli ziemskiej zaćmienie cał-
kowite można obserwować średnio raz 
na kilkaset lat. W tabeli 1 przedstawiono 
pary zaćmień historycznych, jakie miały 
miejsce na terenie Europy. Oczywiście, 
niełatwo jest dziś stwierdzić, które z ich 
były obserwowane łącznie, zazwyczaj 
bowiem mamy zapisy o zaobserwowa-
niu tylko jednego z nich (lub nieraz 
o żadnym). Pierwsza wiarygodna 
informacja pochodzi z roku 1239 
i 1241, kiedy to oba zaćmienia cał-
kowite odnotował w swojej kroni-
ce archidiakon Splitu Tomasz. Na-
stępne zaś zapiski dotyczą dopiero 
wieku XVIII i XIX, przy czym 
dane te pochodzą z wymienione-
go w tabeli regionu, ale nie z tego 
samego miejsca.

W roku 1699 i 1706 pasy 
dwóch zaćmień całkowitych 
przecięły się na obszarze północ-
nej Wielkopolski i Kujaw (rys. 1). 
W wąskim pasie o szerokości o 37 
do 39 km wzdłuż linii centralnej 
Mirosławiec-Mogilno-Krośnie-
wice mieszkańcy mogli obser-
wować dwa zaćmienia całkowite 
w odstępie niecałych 7 lat. W pasie tym 
znalazły się m.in. takie miejscowości, 
jak: Mirosławiec, Wałcz, Piła, Żnin, 
Kruszwica, Trzemeszno, Mogilno, Wą-
growiec, Strzelno, Chodzież, Kłodawa, 
Koło (brzegowo w roku 1699). Co wię-
cej, jak na to wskazują przytoczone da-
lej dane historyczne, oba zjawiska fak-
tycznie zostały dostrzeżone w bardzo 
dobrych warunkach pogodowych.

Zaćmienie Słońca 
23 września 1699 r.

Zaćmienie to należało do tzw. hy-
brydowych — w części pasa central-
nego (około wschodu i zachodu Słoń-
ca) było widoczne jako obrączkowe, 

Revolution, pod red. J. Zamrzlovej, Praga 2004 
(Acta historiae rerum naturalium necnon techni-
carum, New Series, vol. 9), s. 337–362. 

Tabela 1. Pary całkowitych zaćmień Słońca widoczne w przeszłości w Europie.
Drukiem pogrubionym zaznaczono pary zaćmień, dla których są znane autorowi informacje pi-
sane o dostrzeżeniu obu z nich jako całkowitych. 

Lp. Para zaćmień całkowitych Obszar widoczności obu zjawisk
1 24 stycznia 1024 31 sierpnia 1030 Norwegia
2 1 maja 1185 4 września 1187 Szwecja
3 2 sierpnia 1133 20 marca 1140 Holandia
4 3 czerwca 1239 6 października 1241 Chorwacja
5 16 czerwca 1406 26 czerwca 1424 Pomorze Przednie i Zachodnie
6 7 czerwca 1415 26 czerwca 1424 Polska*

7 26 czerwca 1424 12 lutego 1431 Ukraina
8 12 lutego 1431 17 czerwca 1433 Serbia, Węgry
9 29 lipca 1478 16 marca 1485 N-W Hiszpania
10 8 kwietnia 1652 12 sierpnia 1654 płn. Szkocja
11 23 września 1699 12 maja 1706 płn.Wielkopolska, Kujawy
12 12 maja 1706 22 maja 1724 Szwajcaria
13 3 maja 1715 22 maja 1724 płd.Anglia
14 8 lipca 1842 28 lipca 1851 Ukraina
15 30 czerwca 1954 15 lutego 1961 płd.Rosja**

* w okolicach Trzemeszna było odnotowane zaćmienie prawie całkowite w roku 1415 i całkowite w roku 1424, 
tak więc te dane nie spełniają do końca powyższego kryterium.
** zapewne oba zaćmienie były tam również obserwowane, lecz autor nie znalazł na ten temat danych źró-
dłowych.

Rys. 1. Obszar widoczności obu zaćmień całkowitych na obecnej mapie Polski

w pozostałej — jako krótkotrwałe cał-
kowite. Pas fazy centralnej przebiegał 
od Grenlandii przez płn. Szkocję, Da-
nię, płn. Niemcy, Polskę (w godzinach 
przedpołudniowych), Ukrainę, Moł-
dawię, Iran, Pakistan, płn. Indie aż do 
dzisiejszego Bangladeszu. Na terenie 
dzisiejszej Polski oraz w jej dawnych 
granicach wąski pas fazy całkowitej 
biegł od Świnoujścia przez Mirosła-
wiec, Mogilno, Piątek, Rawę Maz., Ra-
dom, Tomaszów Lub., Tarnopol i Jam-
pol (rys. 2, tab. 2). 

Podstawowe informacje o zaćmie-
niu były w tym czasie dostępne wcze-
śniej w postaci licznych danych w ka-
lendarzach oraz na opublikowanych 
mapach z przebiegiem pasa fazy cen-
tralnej. Inną sprawą jest natomiast ich 
ograniczone rozpowszechnienie wśród 

społeczeństw, toteż w wielu przypad-
kach dostrzeżenie zaćmienia było ra-
czej dziełem przypadku niż zorganizo-
wanej obserwacji.

Jedyne znane doniesienie z pasa 
fazy całkowitej pochodzi ze Stralsun-
du na niemieckim wybrzeżu Bałtyku 
(„podczas zaćmienia gwiazdy świeciły 
jak w nocy”). Z wydanego w Szcze-
cinie „Kalendarza Historycznego 
za okres 1600–1699” autorstwa G.H. 
von Schwalenberga dowiadujemy się 
też, że zaćmienie wywołało w Stral-
sundzie wielkie ciemności od godz. 10 
do 11. 

Cenną obserwację wykonał Th. Pyl 
w Greifswaldzie w północnych Niem-
czech, gdzie odnotował zaćmienie 
brzegowe, podczas którego niezakry-
ty przez Księżyc fragment tarczy sło-
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Obserwację zaćmienia przy podobnej 
jego fazie maksymalnej podjął w Toru-
niu Paul Pater, w tym czasie nauczyciel 
nauk ścisłych w Gimnazjum Akademic-
kim i zorganizował ją w formie pokazu 
dydaktycznego. Niestety, nie pozostawił 
żadnego raportu z tej obserwacji.

W pobliskim Chełmnie n. Wisłą 
okoliczności zaćmienia zapisali też 
w kronice księża misjonarze5. Fazę 
5 Kronika ta została także opublikowana — 
w roku 1936, ed. W. Szołdrski.

maksymalną oceniono na 11 cali 
(także z niedoborem, ale taka war-
tość oznaczała po prostu zaćmienie 
prawie całkowite). Czas trwania 
podano od godz. 10 do 13. Wszystko 
było pobladłe, jakby na wpół żywe, 
powietrze zaś było spokojne, a dzień 
pogodny i ciepły przed zaćmieniem i po 
nim. Przy tym przewidywano zwykle 
wojny, choroby, pomór bydła itd., co 
też wszystko się potem wydarzyło. Boże 
chroń nas wszystkich!

necznej ocenił na 1/180 jej średnicy 
(co stanowi około 10”). Na niebie do-
strzeżono też planety i gwiazdy: Wenus 
i Merkurego, a także Regulusa i Spi-
kę, a okolicę spowiły gęste ciemności 
(rys. 3). Znaczne zaćmienie odnotował 
także A. Rehrberg w miejscowości 
Chojna na południe od Szczecina.

Duża faza zaćmienia została zapisa-
na w klasztorze bernardynów w Byd-
goszczy3 i jest to zarazem jeden z naj-
piękniejszych kronikarskich opisów 
zaćmienia Słońca w Polsce: W tym 
roku [1699] 23 września w równo-
noc jesienną, w czasie nowiu, w jasny 
dzień zdarzyło się straszne zaćmie-
nie słońca o godz.9 przed południem, 
czterdzieści minut przed godz.10 
i trwało dwie godziny i siedem minut. 
Zaćmienie było ogromne, największe 
od niepamiętnych czasów4. Ponieważ 
zaćmione było 11 cali Słońca i 45 mi-
nut (z 12 odpowiadających średnicy 
tarczy słonecznej — przyp. autora). 
Tylko 15 minut, czyli 1/12 część Słoń-
ca, przypominającego sierp Księżyca, 
dawała światło, takie jakie panuje po 
zachodzie Słońca. Rzemieślnicy prosili 
o światło, jak też zapalano światła na 
chórze w czasie mszy porannych. Jak 
mówiono, w czasie zaćmienia nie tyl-
ko drzewa w lasach i ogrodach, ale też 
kamienie pokryły się jakby wielkim po-
tem. Jakaś dziwna chmura była w dol-
nej części atmosfery, podobna w ko-
lorze do zadymionego wosku, a część 
jej była oświetlona. Masz więc, drogi 
czytelniku, prawdziwy obraz zaćmie-
nia. Po zachodniej stronie Słońca ja-
kaś gwiazda, czasem jak krzyż, jasno 
świeciła, ale wyżej, niż Słońce, a była 
ona widoczna przez cały czas zaćmie-
nia, gdyż zwykłe światło Słońca znik-
nęło zaćmione. Przeczytaj i rozważ 
przebieg przemiany i wzrostu światła 
do zwykłej postaci.

Zapewne zauważono cień Księży-
ca w atmosferze nad południowym 
horyzontem oraz Wenus, jak też rosę, 
która pojawiła się przy spadku tempe-
ratury. Wielkość fazy całkowitej zo-
stała natomiast niedoszacowana (po-
chodziła ona raczej z efemerydy niż 
z obserwacji).
3 Tekst kroniki został opublikowany w  1907  r. 
(ed. K. Kantak) i zachował się także w oryginal-
nym rękopisie łacińskim (Archiwum Bernardy-
nów w  Krakowie). Znana jest też wcześniejsza 
publikacja niemiecka fragmentów kroniki, która 
jednak nie zawiera cytowanego opisu zaćmienia.
4 Co jest prawdą — większa fazę miało tam je-
dynie zaćmienie całkowite z roku 1424, ale brak 
o nim wzmianki w źródłach bydgoskich.

Tabela 2. Wielkość fazy maksymalnej dla zaćmienia Słońca 23 września 1699 r.

L.p. Miejscowość Czas trwania fazy 
całkowitej [s]

Wielkość fazy
częściowej

1 Świnoujście 30 —
2 Wałcz 30 —
3 Chodzież 32
4 Mogilno 35
5 Bydgoszcz — 0,994
6 Toruń — 0,992
7 Gdańsk — 0,964
8 Malbork — 0,968
9 Chełmno — 0,986
10 Poznań — 0,991
11 Wrocław — 0,964
12 Rawa Maz. 28 —-
13 Częstochowa — 0,975
14 Radom 39 —
15 Zamość 17 —
16 Żywiec — 0,952
17 Jazowsko — 0,960
18 Tomaszów Lub. 31 —
19 Lwów — 0,997
20 Tarnopol 42 —
21 Kamieniec Pod. — 0,994

Obliczenia wg programu OCCULT v.4.2.5.0 z uwzględnieniem profilu brzegu Księżyca wg standardu LOLA (Lu-
nar Orbiter Laser Altimeter). Moment fazy maksymalnej od 9.26 (Świnoujście) do 9.43 (Tarnopol).

Rys. 2. Przebieg pasa zaćmienia całkowitego 23 września 1699 r. Na mapie zaznaczono ów-
czesne granice Rzeczypospolitej i wybrane miejscowości. Kolor czerwony oznacza miejsca, dla 
których odnaleziono archiwalne informacje o zaćmieniu
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Jedyna naukowa obserwacja oma-
wianego zaćmienia dotyczy tylko fazy 
częściowej. Przeprowadził ją w Gdań-
sku Constantin Gabriel Hecker, który 
próbował kontynuować działalność 
J.Heweliusza. Z tej obserwacji Hec-
ker sporządził dokładny raport6, za-
wierający momenty kontaktów oraz 
wyznaczone fazy zaćmienia częścio-
wego (tab. 1, rys. 4). Obraz Słoń-
ca był otrzymany przez rzutowanie 
w urządzeniu typu camera obscura, 
zapatrzonym w soczewki o ognisko-
wej 3 stóp, czas zaś był wyznaczany 
wg zegara wahadłowego angielskiego, 
korygowanego pomiarami wysokości 
Słońca przy użyciu kwadrantu. Z ob-
serwacji w formie graficznej Hecker 
stwierdził, że widoma średnica Księ-
życa była mniejsza niż Słońca (co nie 
zgadzało się mu z tablicami astro-
nomicznymi, ale co było obarczone 
oczywistym błędem obserwacji; z ra-
cji wystąpienia fazy zaćmienia całko-
witego na terenie Polski stosunek obu 
średnic był bowiem odwrotny). Pogo-
da do obserwacji była dobra, jedynie 
zaraz po maksymalnej fazie zaćmienia 
chmury przesłoniły Słońce na około 
pół godziny.
6 Opublikowany w Nova literaria maris Balthici, 
1699, Nov., s. 331–333.

Niestety, także wyznaczone mo-
menty kontaktów były obarczone spo-
rym błędem (tab. 3).

Z Gdańska pochodzi też anonimowy 
odręczny zapisek na zachowanym ka-
lendarzu astronomicznym na rok 1699. 
Autor notatki oszacował maksymalną 
fazę zaćmienia na 11 cali.

Pozostałe informacje możemy zna-
leźć w kilku innych zachowanych 

źródłach historycznych. W Elblągu 
lokalne roczniki wspominają o prawie 
całkowitym zaćmieniu o fazie mak-
symalnej 11 2/5 cala. Burmistrz Mal-
borka Samuel Wilhelmi zapisał z kolei 
w swojej kronice, że zaćmienie trwało 
od 9.48 do 12.19 i było tak znaczne, 
że ukazały się na niebie różne gwiazdy, 
a w domach zapalano światła. Roczni-
ki wrocławskie wymieniają zaćmienie 
około godz. 11, kiedy to tylko 1 cal 
Słońca pozostał niezaćmiony, a w do-
mach zapanował mrok. Dalej, dzie-
jopis żywiecki Andrzej Komoniecki 
podaje pod rokiem 1699, że dnia 23 
miesiąca września straszne i wielkie 
zaćmienie słońca widziane było, które 
niemal wszystko słońce zaćmiło, a pra-
wie przed południem samym będąc 
ciemno na godzinę, jak po zachodzie 
słońca. Skąd ludzi bardzo zatrwoży-
ło wszędzie. Podobny opis pozostawił 
ks. Jan Owsiński z Jazowska k.Stare-
go Sącza w „Rocznikach do dziejów 
Podtatrza i Śpiża”: 1699. A.D. dnia 23 
Septembris przed południem na półto-
ry godziny było wielkie zaćmienie słoń-
ca, trwające przez półtrzecia godziny, 
na co patrzeć było z wielkim strachem.

Paulini jasnogórscy także zanoto-
wali okoliczności zaćmienia niewidzia-
nego od półwiecza7. Zdarzyło się ono 
bowiem w dzień równonocy jesiennej, 
w którym to dniu zmarł także prze-
or klasztoru o.Tobiasz Gruszkowicz. 
Zjawisko trwało prawie trzy godziny, 
a w czasie jego maksimum było tak, 

7 Zapewne fraza ta odnosi się do zaćmienia 
z roku 1654.

Rys. 3. Widok nieba w czasie całkowitego zaćmienia Słońca 23 września 1699 r. W prawo 
w górę od zaćmionego Słońca — Wenus, jeszcze dalej — Mars i Regulus, w lewo w dół — Merkury 
i Spika, na lewo — Arktur

Rys. 4. Odwzorowanie faz zaćmienia częściowego — obserwacja C.G. Heckera w Gdańsku
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że przy pogodnym niebie w południe 
zaćmienie przypominało zmierzch wie-
czoru, co wiernie oddaje okoliczności 
zdarzenia.

Niecodzienna sytuacja miała miej-
sce w Kamieńcu Podolskim i okolicy. 
Stosownie do tzw. pokoju karłowickie-
go ze stycznia 1699 r. Turcja zobowią-
zała się oddać Polsce twierdzę kamie-
niecką wraz z miastem, którym admini-
strowała od jego zdobycia w roku 1672. 
Po przeciągających się rokowaniach 
do ostatecznego przekazania doszło 
wreszcie 22 września (!) 
1699 r. Zachowało się kil-
ka oficjalnych i prywatnych 
relacji o tym wydarzeniu. 
Wiadomo, że następnym 
dniu porządkowano wnętrze 
katedry oraz okolicznego te-
renu, natomiast żaden z do-
kumentów nie wspomina 
o zaćmieniu Słońca, które 
w Kamieńcu było bliskie 
całkowitemu (granica pasa 
całkowitości przebiegała 
15 km na północny wschód 
od miasta).8 Nie odnaleziono 
również żadnej informacji 
w źródłach ze Lwowa, gdzie 
również doszło do niemal 
całkowitego zaćmienia, ani 
też z innych miejscowości 
Podola. Jedyną lakoniczną 
wzmiankę o zaćmieniu z 23 
września zamieścił w swym 
pamiętniku „towarzysz jaz-
dy” Walerian Puchalski, 
przebywający w tym cza-
sie w Kamieńcu lub w jego 
okolicach.9 Dalsze informa-
cje o wielkim zaćmieniu za-
wdzięczamy jednak historykom turec-
kim10. I tak według tych źródeł zaćmie-
nie wywołało strach wśród ludności, 
która opuściła Kamieniec i zgromadzi-
8 Po tym, gdy wojewoda kijowski Marcin Kątski 
otrzymał od ostatniego tureckiego komendan-
ta twierdzy Kahramana Paszy klucze od bram, 
polska załoga w  tym samym dniu wkroczyła 
do miasta i  samej twierdzy. Natychmiast zde-
cydowano m.in. o  przeniesieniu cmentarza tu-
reckiego poza mury, co rozpoczęło się 23 wrze-
śnia, a  co odbywało się wbrew prośbie strony 
tureckiej, aby cmentarz ten oszczędzić. Można 
spekulować o powiązaniu tego faktu z brakiem 
w dokumentach wzmianki o zaćmieniu…
9 Tekst źródłowy wraz z podobnymi opublikował 
w roku 1846 J.I. Kraszewski, przypisując jednak 
oryginałowi mylne daty: odebranie Kamieńca 
22.07, a  zaćmienie 23.07, co wynikło zapewne 
z błędnego odczytania miesiąca z oryginału.
10 Takim, jak Silahdar Findiklili Mehmet Aga, 
który z  kolei popełnił błąd, pisząc o  zaćmieniu 
Księżyca, a nie Słońca, w tym właśnie dniu.

ła się w okolicy Chocimia — przekaza-
nego z kolei Turcji, a znajdującego się 
już po mołdawskiej stronie Dniestru.

Inne źródła polskie wspominają 
o zaćmieniu częściowym, widocznym 
na kresach: Jan Kraiński pisze w swoim 
diariuszu o okropnej ciemności w czasie 
mszy w Kopylu (na dzisiejszej Biało-
rusi), a niedaleko od niego, w Lubeciu, 
Stanisław Niezabitowski obserwował 
dość znaczne zaćmienie, którego według 
niego nie było tak duże, jak to w roku 
1654. Zaś wojewoda miński Krzysztof 
Zawisza w swoich pamiętnikach napisał 
wręcz, że zaćmienie miało według prze-
powiedni spowodować duże ciemności, 
ale na szczęście tak się nie stało…

Niestety, brak jest także wzmian-
ki o zaćmieniu m.in. w zachowanych 

kronikach z Zamościa (Z. Arakiełowi-
cza) i Żółkwi (klasztoru dominikanów) 
gdzie zaćmienie było całkowite. Oczy-
wiście, nie można wykluczyć zachmu-
rzenia nieba na tym akurat obszarze.

Zaćmienie Słońca 12 maja 1706 r.
Zaćmienie to okazało się jednym 

z najlepiej obserwowanych w Europie. 
Rozpoczęło się ono przy wschodzie 
Słońca na środkowym Atlantyku, po 
czym cień Księżyca przesunął się przez 
Wyspy Kanaryjskie, zachodnie Maro-
ko, wschodnią Hiszpanię, południową 
Francję, Szwajcarię, częściowo przez 
północne Włochy, południowe Niem-
cy, zachodnie Czechy, Polskę, Litwę, 
Łotwę, część Estonii oraz północno-
-zachodnią Rosję. Akurat koło Żagania 

Tab. 3. Porównanie obserwacji zaćmienia, wykonanej przez C.G. Heckera z obliczeniami dzisiejszymi.

Momenty 
zaćmienia  
1706 V 12

Czas lokalny* Równoważny 
czas UT

Momenty  
zaćmienia wg 

programu Occult

Różnice  
czasów 
[mm:ss]

poczatek 09:39:40 8:27:27 8:25:34 01:33
pocz.całk. 10:49:00 9:36:47 9:35:25 01:22
maksimum 10:49:30 9:37:17 9:36:04 01:13
kon.całk. 10:50:00 9:37:47 9:36:29 01:18
koniec 12:02:20 10:50:07 10:49:35 00:32

Przyjęte współrzędne miejsca obserwacji: λ=18°38’35”, φ=54°21’16”
Górowanie Słońca w Greenwich: 11h52m08s.
* Momenty skorygowane wg obserwacji wysokości Słońca; moment końca zaćmienia dodatkowo uwzględnia 
korektę autora błędu tej poprawki, widocznego w raporcie oryginalnym (bez tej korekty wynik byłby jeszcze 
gorszy).

Rys. 5. Przebieg zaćmienia z roku 1706 na ówczesnej mapie Europy: Peter Schenk I (1661–1711), Johann 
Gabriel Doppelmayr (1677–1750) oraz Simon van de Moolen (1658–1741) — Eclipseos Solis Totalis cum 
mora, d. 12 Maji 1706.Amsterdam, ok. 1706 r.
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zaćmienie całkowite trwało najdłużej 
na kuli ziemskiej. 

Zachowała się rekordowa ilość zapi-
sków o zaobserwowaniu tego zjawiska 
od Hiszpanii po północną Rosję i nie-
mal wszędzie podziwianiu zaćmienia 
towarzyszyła piękna pogoda11. Zaćmie-
nie to doczekało się licznych efemeryd, 
w tym w postaci map (rys. 5). Na ob-
szarze dzisiejszej Polski istotny jest 
obszar Dolnego Śląska, Wielkopolski, 
Pomorza wschodniego i Mazur (rys. 6). 
Linia zaćmienia centralnego przebiega-
ła od Iłowej przez Nową Sól, Grodzisk 
Wkp., Przeźmierowo k.Poznania, Szu-
bin, Bydgoszcz, Chełmno i Pieniężno 
(rys. 6, tab. 4).

Niestety, opisane wcześniej okolicz-
ności historyczne utrudniły oglądanie 
zaćmienia w spokoju, a także wpłynę-
ły na ograniczoną liczbę zachowanych 
dokumentów oryginalnych12.

Ciekawostką jest też pora zaćmie-
nia — na terenie Polski nastąpiło ono 
niemal w tej samej porze doby, co zja-
wisko z roku 1699 (różnice były kilku-
minutowe).

Jedną z istotnych zachowanych 
informacji o zaćmieniu całkowitym 
jest zapisek w kronice z miejscowości 
Radosno (Freudenburg) na południe 
od Wałbrzycha w okręgu Mieroszów 
(Friedland). Sporządził ją Gottfried 
Preussler, członek rodziny właścicieli 
nieistniejącej już huty szkła, a cytu-
je A.Werner w „Kronice Mieroszo-
wa i okolicy”. Oto w dniu 12 maja 
nastąpiło wielkie zaćmienie Słońca 
o godz. 10 przed południem i gwiaz-
dy ukazały się na niebie. Podobną in-
formację przekazał również z Jeleniej 
Góry (Hirschberg) Caspar Gottlieb 
Lindner w kronice, spisanej ok. roku 
1742, ale zapewne opartej na orygi-
nalnych źródłach lokalnych. Tym ra-
zem podano, że zaćmienie było mię-
dzy godz. 9 do 12 i również widziano 
na niebie gwiazdy. Bardzo ciekawe 
zapisy znajdują się w „Rocznikach 
Zgorzeleckich” (Annalium Gorlicen-
sium continuatio)13. To źródło omawia 
zaćmienie z roku 1706 dość szcze-
gółowo (rys. 7). Dostępna autorowi 
roczników efemeryda, opracowana 
na podstawie tablic Keplera, mówiła 
11 Źródła historyczne mówią też o wyjątkowo su-
chej wiośnie w Europie.
12 Działania wojenne oprócz Polski miały miejsce 
także w  Hiszpanii (np. w  Barcelonie) i  północ-
nych Włoszech (Turyn). Zagrożona wojną była 
także Saksonia.
13 Oryginał rękopiśmienny znajduje się w Biblio-
tece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

o dużym zaćmieniu częściowym o fa-
zie 11 cali i 14’. Tymczasem zdumieni 
obserwatorzy zorientowali się nie bez 
strachu, że zaćmienie będzie całko-
wite i faktycznie Słońce nagle stało 
się całe czarne, a na niebie można 
było dostrzec wiele gwiazd. Widzia-
no zapewne także koronę słoneczną, 

gdyż zaćmione Słońce przyrównano 
do oka, ze źrenicą jako czarnym krę-
giem i białkiem oka jako jasną otocz-
ką. Całe zaćmienie zaczęło się dwa 
kwadranse przed godz. 10, a skończy-
ło trzy kwadranse po 11. Faza całko-
wita trwała 4 minuty. Informacje te są 
zgodne z dzisiejszymi obliczeniami. 

Tabela 4. Wielkość fazy maksymalnej dla zaćmienia Słońca 12 maja 1706 r.

L.p. Miejscowość Czas trwania fazy 
całkowitej [min:ss]

Wielkość fazy
częściowej

1 Jelenia Góra 3:25 —
2 Zgorzelec 4:06 —
3 Wrocław 1:04 —
4 Krosno Odrzańskie 3:37 —
5 Legnica 3:29 —
6 Leszno 3:57 —
7 Szprotawa 4:07 —
8 Zbąszyń 3:57 —
9 Poznań 4:07 —

10 Słupca 3:36 —
11 Wałcz 2:59 —
12 Międzychód 3:32 —
13 Bydgoszcz 4:06 —
14 Chełmno 4:07 —
15 Grudziądz 4:08 —
16 Malbork 3:53 —
17 Gdańsk 3:11 —
18 Elbląg 3:57 —
19 Olsztyn 3:44 —
20 Toruń 3:55 —
21 Królewiec 3:58 —
22 Szczecin — 0,984
23 Żywiec — 0,946
24 Kraków — 0,945
25 Warszawa — 0,979
26 Wilno — 0,987
27 Kowno 2:28 —

Obliczenia wg programu OCCULT v.4.2.5.0 z uwzględnieniem profilu brzegu Księżyca wg standar-
du LOLA (Lunar Orbiter Laser Altimeter). Moment fazy maksymalnej od 9.34 (J.Góra i Zgorzelec) 
do 9:44 (Olsztyn).

Rys. 6. Przebieg pasa zaćmienia całkowitego 12 maja 1706 r. Na mapie zaznaczono ówczesne 
granice Rzeczypospolitej i wybrane miejscowości. Kolor czerwony oznacza miejsca, dla których 
odnaleziono archiwalne informacje o zaćmieniu
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We Wrocławiu (Breslau) została 
wykonana ważna obserwacja naukowa. 
Jej autorem był Christopher Heinrich, 
profesor teologii i matematyki w jezu-
ickim kolegium akademickim14. He-
inrich zanotował w czasie lokalnym 
dokładny początek zaćmienia (9.39.40) 
i jego koniec (12.20.20), także oba 
kontakty dla fazy całkowitej (10.49.00 
i 10.50.00), tak więc zaćmienie całko-
wite trwało we Wrocławiu tylko 1 mi-
nutę (a to z powodu położenia miasta 
blisko południowej granicy fazy cał-
kowitej). Dodatkowo Heinrich zapisał, 
że w czasie fazy całkowitej na niebie 
było widać gołym okiem wiele gwiazd, 
w tym dwie blisko Słońca, wokół które-
go pojawiła się słaba poświata, jak halo. 
Na obrazie Słońca, rzutowanym na bia-
łą kartę widać było nierówności brzegu 
Księżyca, szczególnie w okolicy końca 
zaćmienia całkowitego, gdy fragmen-
ty Słońca przebłyskiwały w dolinach 
między górami księżycowymi (rys. 9). 
Zjawisko to, dziś powszechnie znane 
pod nazwą pereł Baily’ego, zostało za-
tem opisane ponad 100 lat przed tym, 
zanim uczynił to Francis Baily (przy 
okazji obserwacji zaćmień w latach 
14 Obecnie budynek kolegium jest siedzibą Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Raport obserwacyjny 
został opublikowany w  wychodzącym w  Lipsku 
czasopiśmie Acta Eruditorum, 1706, s. 335 i nast.

1836 i 1842), lecz najwyraźniej po-
padło w zapomnienie. Heinrich dodał 
też, że podczas zaćmienia niebo było 
nadzwyczaj czyste (rys. 9). Wyznaczo-
ne momenty kontaktów są obarczone 
pewnym błędem systematycznym, na-
tomiast różnice czasów (w tym długość 
fazy całkowitej) odpowiadają dobrze 
dzisiejszym obliczeniom (tab. 5).

Z Wrocławia zachowały się także 
dwa krótkie rękopiśmienne doniesienia 
kronikarskie. Anonimowy pamiętnik 
podaje wielkie zaćmienie trzy kwa-
dranse po godz. 10 przed południem 
i wiele jasnych gwiazd widocznych 
na niebie. Także Martin Hanke, dyrek-
tor jednej z największych szkół wro-
cławskich i kurator miejski, napisał 
w swej biografii, że przy bardzo po-
godnym niebie obserwował zaćmienie 
od godz. 10 do 12 (?) przed południem 
przy największych ciemnościach w go-
dzinę po rozpoczęciu, kiedy to zauwa-
żył gwiazdy koło zaćmionego Słońca.

Dwa doniesienia pochodzą z Ziemi 
Lubuskiej. W XIX-wiecznej opubli-
kowanej kronice miasta Krosna Od-
rzańskiego (Crossen) znajdujemy opis 

Rys. 7. Oryginalny opis zaćmienia w „Rocznikach Zgorzeleckich” (A). Fragment (B) opisuje zjawi-
sko w Lipsku, (C) — zaćmienie z roku 1654, zaś (D) to doniesienie ze Szwajcarii

Rys. 8. Widok nieba w czasie całkowitego zaćmienia Słońca 12 maja 1706 r. Poniżej Słońca — 
Saturn, na lewo — Wenus, poniżej — Merkury i Aldebaran, jeszcze niżej — Orion, po lewej stronie 
— Procjon, Jowisz, nad nim Bliźnięta, powyżej — Capella
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zaćmienia całkowitego z roku 1706, 
kiedy to zapadły ciemności, na niebie 
pokazały się całkiem obce gwiazdy, 
a ludzie przerazili się bardzo, nie mo-
gąc też siebie rozpoznać w ciemno-
ściach. Ptactwo zaczęło udawać się 
na spoczynek, jak czyni to pod wie-
czór. Zrobiło się przy tym wyjątkowo 
zimno. Autorem oryginalnej informacji 
był prawdopodobnie Johann Joachim 
Möller, w tym czasie archidiakon ko-
ścioła Marii w Krośnie. Zaś wzmianka 
o obcych gwiazdach dotyczy zapewne 
tych, które w maju nie mogły być ob-
serwowane nocą. Z kolei z kroniki, spi-
sanej w Szprotawie w XIX w. przez Jo-
hanna G.Kreisa na podstawie starszych 
źródeł15, dowiadujemy się, że we środę 
przed Wniebowstąpieniem (czyli 12 
maja) widoczne było do południa wiel-
kie zaćmienie Słońca, w okolicy jego 
środka na niebie było widać te same 
gwiazdy (!), a ciemności były tak znacz-
ne, iż w wielu domach zapalano światła 
(rys. 10). Można sądzić, że w tym przy-
padku rozpoznano zatem dobrze znane 
konstelacje zimowe. 

Inna kronika, spisana w jęz. nie-
mieckim, pochodzi z gminy ewange-
lickiej w Międzychodzie (Birnbaum)16. 
Tu zanotowano zaćmienie całkowite 
trwające prawie 2 minuty. Tak straszne 
zaćmienie nie było znane mieszkań-
com; na niebie ukazały się gwiazdy 
i było nie inaczej, jak w nocy (rys. 10). 
Krótka wzmianka o bardzo dużym za-
ćmieniu Słońca 12 maja znajduje się 
też w opublikowanej historii kolegium 
jezuickiego w Wałczu17

Z Wielkopolski, niestety, zacho-
wały się tylko nieliczne informacje 
o zaćmieniu. Wyjątkiem jest cenny 
i czytelny opis, zawarty w księdze bur-
mistrzowskiej m.Zbąszynia18 (rys. 11): 
1706. D. 12 Maia było wielkie zaćmie-
nie wpołudnie tak dalece że ciemność 
była iako wnocy y widziane były gwiaz-
dy wtym mieyscu gdzie miało bydź 
słońce — gdzie ztego zaćmienia potym 
nastało powietrze gwałtowne.

Jest to prawdopodobnie pierwszy 
opis wielkiego zaćmienia Słońca spo-
rządzony w języku polskim (dotych-
czasowe były bowiem spisywane po 
łacinie). Opis ten jest o tyle wyjątkowy, 
15 Oryginał rękopiśmienny znajduje się w Archi-
wum Państwowym z Zielonej Górze.
16 Oryginał rękopiśmienny znajduje się w Archi-
wum Państwowym w Poznaniu.
17 W którym to źródle brak jest z kolei informacji 
na temat zaćmienia z roku 1699!
18 Rękopis nr 1730, Biblioteka PAN w  Kórniku 
k. Poznania.

Rys. 9. Zjawisko „pereł Baily’ego” odtworzone dla Wrocławia programem Occult. Widok brzegu 
Słońca co 5 sekund (od 9:36:35 do 9:37:00 UT)

Tabela 5. Porównanie obserwacji zaćmienia, wykonanej przez Ch. Heinricha z obliczeniami dzi-
siejszymi.

Moment  
zaćmienia  
1706 V 12

Czas lokalny Równoważny 
czas UT

Momenty  
zaćmienia wg 

programu Occult

Różnice 
czasów 
[mm:ss]

poczatek 09:39:40 8:27:27 8:25:34 01:33
pocz.całk. 10:49:00 9:36:47 9:35:25 01:22
maksimum 10:49:30 9:37:17 9:36:04 01:13
kon.całk. 10:50:00 9:37:47 9:36:29 01:18
koniec 12:02:20 10:50:07 10:49:35 00:32

Współrzędne miejsca obserwacji: λ = 17°02’13”, φ = 51°06’51”
Górowanie Słońca w Greenwich: 11h55m55s.

Rys. 11. Opis zaćmienia z roku 1706, zawarty w księdze burmistrzowskiej m. Zbąszynia

Rys. 10. Dwa opisy zaćmienia z 1706 r. w jęz. niemieckim: u góry ze Szprotawy, u dołu z Międzychodu
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spodziewaliśmy się procesji rogacyj-
nej.

Z Torunia nie mamy tym razem żad-
nych danych — Paul Pater przeniósł 
się w międzyczasie do Gdańska, gdzie 
znowu zorganizował dla uczniów po-
kaz dydaktyczny zaćmienia, o czym 
wiemy z dokumentów Gimnazjum 
Akademickiego, gdzie był w tym cza-
sie zatrudniony. Niestety, i tym razem 
nie jest znany żaden opublikowany ra-
port z tej obserwacji. Natomiast wcze-
śniej Pater wydał drukiem prognostyk 
zjawiska pt. „Opisanie pojawienia się 
i znaczenia mającego się wkrótce wy-
darzyć zaćmienia słońca, jakie od stu 
lat i więcej nie było widziane, które 
właśnie będzie widoczne 12 maja 1706 
roku” (rys. 13). O tym, że w Gdańsku 
obserwowano zaćmienie całkowite 
wiadomo natomiast z innych źródeł 
zagranicznych, zaś znowu brak jest 
oryginalnych doniesień lokalnych. Na 
tym tle zagadkowy jest też brak kolej-
nego raportu z obserwacji C.G. Hecke-
ra (a przecież opublikowane są jego ra-
porty obserwacji całkowitego zaćmie-
nia Księżyca w kwietniu 1707 r. i czę-
ściowego zaćmienia Słońca 3 maja 
1715 r.).

W Malborku S. Wilhelmi w swym 
pamiętniku opisał zaćmienie trwające 
od wpół do dziesiątej do nieco ponad 
dwunastej (w sumie około 2,5 godzi-
ny), jednak fazę maksymalną określił 
na 11,5 cala (podczas gdy na pewno 
nastąpiło zaćmienie całkowite), wi-
dział także jednocześnie kilka gwiazd. 
Prawdopodobnie więc pomylił oko-
liczności tego zjawiska z wcześniej-
szym z roku 1699.

Z Elbląga zachowało się kilka po-
dobnych opisów, m.in. w lokalnych 

że pochodzi z dokumen-
tu urzędowego, a został 
w nim umieszczony po 
kilku latach od zjawiska, 
po wycofaniu się Szwe-
dów i ustąpieniu epide-
mii dżumy. 

Sam głównodowo-
dzący armii szwedzkiej, 
generał Carl Gustav 
Rehnsköld zapisał z ko-
lei w swym dzienniku, 
że dokładnie w porze za-
ćmienia wróg przepłynął 
rzekę Wartę i zaatako-
wał regiment ze Skanii 
w mieście Słupcy, zabija-
jąc 1 lejtnanta i 23 ludzi. 
Niewykluczone, że ataku-
jącymi byli żołnierze z oddziału gen. 
Adama Śmigielskiego, prowadzącego 
przeciwko Szwedom wojnę podjazdo-
wą, a w tym czasie raportującego poj-
manie jeńców szwedzkich. 

Niestety, żadnej wzmianki o zaćmie-
niu nie ma w zachowanych źródłach 
narracyjnych z Poznania, gdzie zaćmie-
nie całkowite musiało być widoczne. 
Wiadomo wszakże o trudnym położe-
niu miejscowych klasztorów w oku-
powanym mieście, które zostało zajęte 
przez armię szwedzką już we wrześniu 
1703 r.; oficjalna księga miejska z ko-
lei nie była spisywana w Poznaniu już 
od dłuższego czasu, a pisarz miejski 
w tym czasie wyemigrował. Zaprzesta-
no też prowadzenia notatek w innych 
kronikach klasztornych, np. w Lubiniu 
(benedyktyni) i Trzemesznie (kanonicy 
regularni — tu od lipca 1699 r.). A jed-
nak jest niemal pewne, że co najmniej 
jedno z doniesień o zaćmieniu pocho-
dzi z Poznania. Oto bowiem 15 lat 
później o. Gabriel Rzączyński, jezuita, 
interesujący się ogólnie pojętą naturą 
rzeczy, opublikował jedno ze swoich 
dzieł19, w którym zapisał, że w roku 
1706 zdarzyło się wielkie zaćmienie 
Słońca od wpół do dziesiątej do dwuna-
stej, a gdy zapadły ciemności, ukazały 
się gwiazdy. Wiadomo, że Rzączyński 
przeniósł się do Poznania w roku 1698, 
gdzie od sierpnia tego roku aż do roku 
1708 był wykładowcą retoryki w kole-
gium jezuickim. Informację o zaćmie-
niu z 1706 r. spisał z własnych notatek 
lub z innych, nie istniejących już dziś 
źródeł. W tej samej publikacji umieścił 
19 Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magni 
Ducatus Lituaniae annexarumque provinciarum 
in tractatus XX divisa, Sandomierz 1721.

też wzmiankę o zjawisku z roku 1699, 
gdy dzień zamienił się w noc, co za-
trwożyło mieszkańców Wielkopolski. 
Kolejna informacja o zaćmieniu z 3 
maja 1715 r. jest z kolei przesadzona, 
ponieważ zawiera znowu informację 
o widoczności gwiazd w Wielkopolsce 
i Małopolsce, podczas gdy zaćmienie 
to było w Polsce tylko częściowym 
o dużej fazie.

W Bydgoszczy, która znalazła się 
w środku pasa całkowitości, obserwa-
cji dokonał rektor kolegium jezuickie-
go Wojciech Głazowicz, zajmujący 
się też astronomią. W odnalezionym 
oryginalnym tekście historii kolegium 
czytamy, że nastąpiło wspaniałe cał-
kowite zaćmienie słońca, aż gwiazdy 
zaczęły się pokazywać, strach wszędzie 
zapanował i zadziwili się Goci (czyli 
Szwedzi) kwaterujący kolegium, zaś 
rektor musiał im wyjaśniać przyczyny 
zjawiska (rys. 12)20. Na tym tle jednak 
dziwi zupełna nieobecność pod rokiem 
1706 opisu zaćmienia w kronice ber-
nardynów bydgoskich…

W środku pasa całkowitości znala-
zło się też Chełmno. Kronika miejsco-
wych księży misjonarzy pod r. 1706 
opisuje zjawisko dość obszernie: 
…w tym roku, 12 maja było zaćmienie 
słońca, większe niż obserwowaliśmy 
w roku 1699, od około godz. 10 przed 
południem do 1. po południu. Słońce 
zaćmiło się na 12 cali i żadna z jego 
części nie świeciła. Gwiazdy ukazały 
się jak w nocy, obraz nieba był prze-
rażający, ptaki lamentowały, wszystkie 
rzeczy przybrały żółty (!) kolor. Było to 
w wigilię Święta Wniebowzięcia, gdy 
20 Kopia oryginalnej Historii Kolegium Bydgo-
skiego o.o. jezuitów jest przechowywana w Archi-
wum Zakonu w „Ignatianum” w Krakowie.

Rys. 12. Fragment historii kolegium jezuickiego w Bydgoszczy z zaznaczonym istotnym opisem zaćmienia z roku 
1706 (z błędem daty — 12 czerwca, zamiast maja)
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Rys. 13. Strona tytułowa prognostyku P. Patera na temat 
zaćmienia Słońca 12 maja 1706 r.

rocznikach (których autorem był 
J.H. Dewitz), według których około 
godz. 11 całe Słońce zaćmiło się i moż-
na było na niebie zobaczyć gwiazdy.

Jak na razie nie udało się odna-
leźć żadnych danych z rejonu Warmii 
i Mazur. Nieliczne prace historyczne 
o zjawisku nie wspominają21. Można 
przypuszczać, że i tam zaćmienie było 
widoczne, ponieważ zachował się np. 
oryginalny opis z pobliskiego Królew-
ca (Königsberg)22.

Inne znane doniesienia dotyczą za-
ćmienia częściowego. I tak Andrzej 
Komoniecki zapisał, w Żywcu pod ro-
kiem 1706, że: Tegoż roku die 12 Maii, 
w wigilię Bożego Wstąpienia, zaćmie-
nie słońca wielkie przez godzin dwie 
przed południem było, iż się słońce 
wszytko zaćmiło, aż ciemno wszędzie 
było, a więc ocenił zjawisko z dużą 
przesadą.

Krótką notatkę o zaćmieniu słońca 
nad Krakowem podczas nowiu maja, 
trwającym nie dłużej niż trzy kwa-
dranse, sporządził Krzysztof Dobiński 
w swej „Kronice wypadków współcze-
snych”.

Z Warszawy posiadamy relację 
na temat zaćmienia, zachowaną w kro-
nice o.o. pijarów i ich kościoła23. Zda-
rzenie to zakłóciło przygotowania do 
uroczystości religijnych przy obecno-
ści znacznej liczby wiernych, a wy-
raźnie osłabienie światła Słońca widać 
było na murach i wieżach kościoła.

W Wilnie, gdzie zaćmienie było 
częściowe blisko całkowitego, jego 
efekty odnotował w pamiętniku 
Krzysztof Zawisza: zaćmienie Słońca 
było tego roku z wiosny w maju bardzo 
straszne, bo w sam dzień przed połu-
dniem ćmiło się powoli słońce i zaćmi-
ło tak, jakoby zmrok był; powoli potem 
ciemność odchodziła i trwało to przez 
dobrą godzinę. 

Na dzisiejszej Białorusi zaćmienie 
również zostało zauważone. Jan Kraiń-
ski w Kopylu zanotował, że (pisownia 
oryginalna): D. 12 Maij w dzień Po-
stu Publicznego, zaćmienie słoneczne 
było okropne y straszne, już od lat kil-
kunastu nie bywałe, dziesięć bowiem 

21 Np. kronika Lidzbarka Warmińskiego autor-
stwa G. A. Heide’go, która zawiera wiele opisów 
innych zjawisk przyrodniczych.
22 Reinhold Gruben: Diarium dessen, was von 
A.1687 bis 1715 merckwürdiges in Königsberg 
und Preussen vorgegangen.
23 Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad 
annum 1706, 1707…, rękopis w  Bibliotece Na-
rodowej. Kościół ten to obecna Katedra Polowa 
Wojska Polskiego.

części zaćmiło się, a dwie 
tylko świecili, począwszy 
od godziny 9, aż do podwu-
nastej przestało, zkąd taka 
ciemność była w Domach, 
żeledwo bez świec i ognia 
obeiść się było można. 

Dane z tego rejonu mamy 
także ze strony szwedzkiej. 
Oficer armii szwedzkiej 
Leonhard Kagg, działa-
jący w tym czasie gdzieś 
na Białorusi, zanotował 
w swym dzienniku infor-
mację o wielkim zaćmieniu 
około godz.11. Było też ono 
uważane przez Szwedów 
za korzystną okoliczność, 
ponieważ akurat w dniu za-
ćmienia udało im się zdobyć 
obleganą przez nich twierdzę 
Lachowicze.

Wreszcie książę Jan 
M. Radziwiłł obserwował 
zaćmienie częściowe w Wy-
socku na Wołyniu, używając do tego 
celu zwierciadła (? prawdopodobnie 
niezbyt dobrego, gdyż, jak to wynika 
z opisu zamieszczonego w jego diariu-
szu, dawało ono obraz kilku słońc na 
raz…).

Zakończenie
Odnalezione dotąd materiały hi-

storyczne pozwalają na jednoznaczne 
stwierdzenie, że w roku 1699 i 1706 
obserwowano w Polsce w dobrych 
warunkach pogodowych dwa znaczne 
zaćmienia Słońca, które w pewnych 
rejonach były całkowite. Potwierdzają 
to także odnalezione przez autora infor-
macje z innych krajów (np. zaćmienie 
z roku 1706 było także obserwowane 
w przy dobrej pogodzie w wielu miej-
scach w Czechach, w Saksonii i Bran-

denburgii — patrz rys. 6). Niestety, 
oba zaćmienia, a szczególnie to dru-
gie, wydarzyły się w niesprzyjających 
okolicznościach historycznych, co 
w znacznym stopniu ograniczyło ich 
społeczny odbiór i ilość zachowanych 
dokumentów. Niemniej, nigdy potem 
nie były widoczne w Polsce całkowite 
zaćmienia Słońca w tak dobrych wa-
runkach pogodowych.

Autor zdaje sobie sprawę z niekom-
pletności odnalezionych informacji, 
niewykluczone bowiem, że ciekawe 
dane mogą się jeszcze znajdować w in-
nych trudno dostępnych i rozproszo-
nych źródłach. Istnieje więc szansa 
na uzupełnienie luk informacyjnych 
w przyszłości, gdyż akurat te dwa pięk-
ne zjawiska na pewno na to zasługują.

Emerytowany profesor Politechniki 
Łódzkiej gdzie zajmował się inżynierią 
środowiska, m.in. w zakresie mode-
lowania matematycznego i projek-
towania systemów odprowadzania 
opadów. Jeden z najznakomitszych 
autorów Uranii. Obydwa opubliko-
wane ostatnio artykuły (patrz Urania 
3/2017 s. 18.) i wiele wcześniejszych, 
zawierają unikatowe dokumentacje 
zjawisk zakryciowych i zaćmień w cza-
sach historycznych. W tym zakresie 
stanowią bezcenny materiał źródłowy 
dla historyków nauki, astronomów 
i miłośników astronomii.
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Już na początku 2013 r. przy oka-
zji pierwszego zorganizowanego 
wyjazdu PTMA do Norwegii padła 
propozycja zaplanowania i reali-
zacji dość dużego przedsięwzię-
cia, jakim byłby wyjazd na całko-
wite zaćmienie Słońca do Stanów 
Zjednoczonych w 2017 r. Termin 
był na tyle odległy, co powodowa-
ło, że plan w zasadzie rodził się 
tylko w głowie. Wiadomo, gdzie 
i kiedy miało dojść do zaćmie-
nia, bo przecież efemeryda i tym 
samym przebieg pasa zaćmienia 
znany jest wszystkim. Wystarczy-
ło więc zbierać fundusze, analizo-
wać statystyki pogodowe i czekać 
na moment, w którym będziemy 
mogli powiedzieć: jedziemy.

Pierwsze informacje o wyjeździe 
pojawiły się w internecie pod 
koniec 2013 r. Wstępne dyskusje 
dotyczyły głównie wizy, bez któ-
rej, jak wiemy, Polacy nie mogą 

Wielka Wyprawa PTMA  
na zaćmienie

Marek Substyk, Agnieszka Nowak

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii organizuje w sierpniu 2017 r. kolejną Wielką Wyprawę 
PTMA, której celem jest całkowite zaćmienie Słońca w Stanach Zjednoczonych. Tym razem, określa-
jąc trudność realizacji wyprawy, musimy się wznieść na wyżyny, aby udało się osiągnąć nam cel, jakim 
są wizualne i fotograficzne rejestracje zjawiska w dość licznej grupie.

podróżować do Stanów Zjedno-
czonych. Jako stowarzyszenie, 
mieliśmy okazję wystąpienia 
o wizę grupową, i tak się stało. 
W marcu 2016 r. rozpoczęliśmy 
składanie wniosków wizowych, 
a następnie po otrzymaniu pro-
mesy wizowej, rozpoczęliśmy 
zapisy na Wyprawę.

W międzyczasie przy współpra-
cy z serwisem interameryka.
com zaczął powstawać potężny 
plan wyprawy, nad którym pra-
cowaliśmy aż pół roku. Należało 
w nim uwzględnić nie tylko 
samo zaćmienie, ale również 
plan zwiedzenia dużej części 
USA. Plan zamknięty został 
we wrześniu, uwzględniając daty 
lotów do USA i z powrotem. 

Na liście pojawiło się ponad 50 
chętnych, część zrezygnowała 
z przeróżnych powodów, a my 

zamknęliśmy listę na liczbie 40 
uczestników. Grupa bardzo duża 
i wydawałoby się, że niemożliwa 
do ogarnięcia, jednak doświad-
czenie z poprzednich wypraw, 
w tym dużej wyprawy na Islandię 
w 2016 r., w której brały udział 
32 osoby, pokazało, że jest to 
możliwe, pod warunkiem zarezer-
wowania noclegów, samochodów 
i zakupu biletów. Udało się. 

Dla nas wyprawa rozpocznie się 
15 sierpnia, kiedy to lotem z Kra-
kowa przez Oslo udajemy się 
do San Francisco, aby rozpocząć 
wspaniałą podróż, która zapewne 
dla wielu z nas będzie niesamowi-
tą przygodą i chyba nie przesadzi-
my pisząc, że wyprawą życia.

Docelowym miejscem obserwacji 
jest stan Wyoming i pas zaćmie-
nia, który dość dobrze pokrywa 
się z drogą stanową numer {26}, 

PTMA
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co umożliwi nam szybkie porusza-
nie się na wypadek niesprzyjają-
cych warunków pogodowych.

Dlaczego właśnie tutaj? Przede 
wszystkim plan oparł się o sta-
tystyki pogodowe, których w in-
ternecie przy okazji zbliżającego 
się wielkiego wydarzenia jest 
dość dużo. Skorzystaliśmy z ser-
wisu http://eclipsophile.com/
overview/, za pomocą którego 
wybrane zostało wstępne miejsce 
obserwacji mało narażone na za-
chmurzenie. 

Wybrane miejsce, czyli północne 
przedmieścia Riverton w Wy-
oming cechuje duże prawdopo-
dobieństwo wystąpienia bardzo 
dobrych warunków pogodowych. 
W początkowej części zjawiska 
średnie zachmurzenie wynosi 
zaledwie 17%, aby pod koniec 
zjawiska osiągnąć 27%. Oczywi-
ście to tylko statystyka. W razie 
potrzeby wspomnianą drogą 
stanową {26} możemy ruszyć za-
równo w kierunku zachodnim, jak 
i wschodnim nawet po 200 km!

Efemeryda dla naszego miej-
sca obserwacji (43°11’16”, 
108°14’36”W)

● początek zaćmienia czę-
ściowego: 16:19:49 UT, 
alt=40,8°, az=115,9°

● początek zaćmienia cał-
kowitego: 17:39:12 UT, 

alt=52,3°, az=139,0°

● faza maksymalna (1,015): 
17:40:24 UT, alt=52,5°, 
az=139,4° — czas trwa-
nia: 2’24”

● koniec zaćmienia cał-
kowitego: 17:41:36 UT, 
alt=52,6°, az=139,8°

● koniec zaćmienia czę-
ściowego: 19:05:29 UT, 
alt=58,6°, az=175,1°

Pas zaćmienia całkowitego o mak-
symalnej szerokości 114,7 km 
przechodzi wyłącznie przez te-
rytorium Stanów Zjednoczonych. 
Zaćmienie w fazie częściowej 
będzie obserwowane w całej 
Ameryce Północnej i Środkowej 
oraz w północnej części Ameryki 
Południowej oraz zachodnich czę-
ści Europy i Afryki.

Trwające w całości ponad 5 go-
dzin i 17,5 minuty zaćmienie roz-
pocznie się o godzinie 15:46:48 
UT, a zakończy o 21:04:20 UT. 
Oczywiście dla konkretnych 
miejsc obserwacji momenty 
początku i końca zjawiska będą 
odmienne. Maksymalna faza za-
ćmienia będzie trwała 2 minuty 
i 40 sekund na terenie stanu Ken-
tucky, 20 km na północny zachód 
od Hopkinsville.

Zbliżające się zaćmienie będzie 
22. zaćmieniem 145. okresu sa-

ros, który rozpoczął się zaćmie-
niem 4 stycznia 1639 r., a za-
kończy zaćmieniem 17 kwietnia 
3009 r. W trwającym ponad 1370 
lat 145. okresie saros wystąpi 
77 zaćmień Słońca, w tym aż 41 
to całkowite. W ciągu 50 wie-
ków, w latach od –1999 do 3000 
(2000 BCE do 3000 CE) przypada 
11 898 zaćmień Słońca, w tym 
4200 (35,3%) częściowych, 3956 
(33,2%) obrączkowych, 3173 
(26,7%) całkowitych oraz 569 
(4,8%) hybrydowych.

Oczywiście nie samym zaćmie-
niem będziemy żyć. W planach 
mamy odwiedzenie 6 stanów: 
Nevada, Arizona, Utah, Idaho, 
Wyoming, Kalifornia. Do prze-
bycia mamy ponad 7000 km. 
W planie Wyprawy już znalazł się 
krater meteorytowy w Arizonie, 
Wielki Kanion Kolorado, Park 
Yellowstone, Dolina Śmierci oraz 
wiele innych ciekawych miejsc 
związanych z astronomią oraz 
kilka parków narodowych.

Powrót planowany jest na 3 wrze-
śnia.

Grupa nasza nie jest jedyną uda-
jącą się do Stanów Zjednoczo-
nych

Przebieg wyprawy i przygotowa-
nia można śledzić na naszym pro-
filu https://www.facebook.com/
wyprawy.ptma

PTMA
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Jak szukać miejsc, w których można zobaczyć Drogę Mleczną?

Nowa mapa jasności nocnego nieba na terenie Polski

Jeśli szukasz miejsca oferującego dobre warunki do obserwacji astronomicznych, zacznij od nowej 
mapy jasności nocnego nieba nad Polską. Mapa sporządzona jest w niespotykanej dotychczas roz-
dzielczości 100 m i jest dostępna dla każdego. Wystarczy zajrzeć na do internetu. Dzięki mapie szybko 
znajdziesz miejsce z ciemnym niebem w Twojej okolicy.
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Ciemne niebo

Gwiazd prawie nie widać
Droga Mleczna to cudowny widok, 

który niestety nie jest dostępny dla 
znacznej części mieszkańców Polski 
(i nie tylko). Szacuje się, że co najmniej 

Nowa mapa jasności nocnego nieba na terenie Polski

połowa mieszkańców Unii Europejskiej 
żyje pod niebem zbyt jasnym, by móc 
podziwiać Drogę Mleczną. Obecnie roz-
gwieżdżone niebo możemy zobaczyć 
jedynie na wsiach, w górach, daleko od 

dużych miast, dróg, fabryk i innych źró-
deł światła. Blisko zurbanizowanych te-
renów obserwuje się pojaśnienie noc-
nego nieba spowodowane nadmierną 
emisją sztucznego oświetlenia. To zjawi-

Henryka Netzel

Zdjęcie Ziemi nocą na podstawie obrazów z satelity Suomi NPP



40 Urania 4/2017

Ciemne niebo

sko nazywamy zanieczyszczeniem świa-
tłem. Oświetlenie w nocy oczywiście 
jest konieczne, jednak jego nadmiar lub 
złe ukierunkowanie powoduje zanie-
czyszczenie. Mamy z nim do czynienia, 
gdy oświetlenie jest źle zaprojektowa-
ne. Przykładem są latarnie uliczne, któ-
rych oprawy nie ukierunkowują światła 
bezpośrednio w dół, lecz pozwalają, 
by jego część była emitowana w górę, 
gdzie nie jest potrzebne. 

Zanieczyszczenie światłem z oczy-
wistych przyczyn jest problemem dla 
astronomów oraz amatorów obserwa-
cji astronomicznych. Zbyt jasne niebo 
powoduje, że zbieranie danych, obser-
wacje gwiazd oraz robienie zdjęć nieba 
jest bardzo utrudnione. Z tego powodu 
profesjonalne obserwatoria są budo-
wane w miejscach o znikomym zanie-
czyszczeniu światłem. Amatorzy z kolei 
starają się odjechać jak najdalej od du-
żych miast, fabryk oraz dróg, aby móc 
oglądać i fotografować niebo. 

Rysunek 1 przedstawia porównanie 
widoku nieba w miejscach o różnym 
stopniu zanieczyszczenia światłem. 
W centrum dużego miasta niebo jest 
bardzo jasne. Gwiazdy nie są widoczne. 
Na niebie jedynie można dostrzec Sa-
turna. W mieście, ale dalej od centrum, 
niebo jest nadal jasne. Widać pojedyn-
cze gwiazdy i Saturna. Niebo wiejskie 
jest znacznie bardziej rozgwieżdżone. 
Można zobaczyć na nim Drogę Mlecz-
ną, chociaż nie sięga ona do horyzontu. 

Najpiękniejszy widok to niebo niezanie-
czyszczone światłem. Pod takim niebem 
astronomowie budują obserwatoria.

Problem nie tylko dla astronomów
Utrudnienie obserwacji nieba to 

niestety nie jedyny negatywny skutek 
zanieczyszczenia światłem. Światło oraz 
brak światła to sygnały, które kontrolują 
cykl dobowy fauny i flory. Brak oświe-
tlenia w nocy powoduje wydzielanie 
się melatoniny. Jest to hormon, który 
nakłania organizm do snu, dzięki cze-
mu może się on zregenerować. Dodat-
kowo melatonina wpływa na poprawę 
odporności. Światło, niezależnie czy 
jest naturalne czy sztuczne, powoduje 
hamowanie wydzielania melatoniny. 
Światło dzienne oczywiście nie ma ne-
gatywnych skutków, natomiast sztuczne 
oświetlenie w nocy powoduje zaburze-
nia w wydzielaniu melatoniny, co z kolei 
skutkuje problemami ze snem. Efektem 
jest występowanie różnych dolegliwo-
ści, takich jak tycie czy choroby. Zabu-
rzenie cyklu dobowego, miesięcznego 
(zgodnego z fazami Księżyca) a także 
rocznego powoduje problemy z roz-
mnażaniem, zdobywaniem pożywienia 
oraz innymi istotnymi aspektami życia 
zwierząt. Sztuczne oświetlenie w nocy 
zaburza też komunikację oraz orienta-
cję w terenie zwierząt nocnych, na przy-
kład nietoperzy(1). 

Kolejnym negatywnym efektem 
zanieczyszczenia światłem jest bez-

pieczeństwo ludzi. Rażące oświetlenie 
powoduje zjawisko nazywane olśnie-
niem. Polega ono na tym, że oko, do 
którego dociera bardzo jasne światło, 
ma problem z obserwowaniem dużo 
ciemniejszego otoczenia. Z tego wzglę-
du zbyt jasne lub źle zaprojektowane 
oświetlenie drogowe jest bardzo nie-
bezpieczne dla użytkowników dróg. 
Kierowcy mają zmniejszoną widocz-
ność ciemnych obszarów oraz możli-
wość koncentracji. Zbyt duża, niepo-
trzebna emisja światła to oczywiście 
również większe koszty. Oświetlenie 
dobrze ukierunkowane i o odpowied-
niej intensywności nie tylko będzie 
pomagało chronić ciemne niebo, ale 
także pomoże zmniejszyć koszty użyt-
kowania sztucznego światła.

Niebo — wskaźnik 
zanieczyszczenia światłem

Jasność nocnego nieba ma dwie 
składowe. Pierwszą z nich jest natural-
na jasność nieba. Jest to naturalna po-
świata atmosfery (ang. airglow), a także 
światło zodiakalne, rozproszone światło 
gwiazd i planet, światło pochodzące 
z Drogi Mlecznej oraz Księżyca. Natural-
na jasność nieba zmienia się w czasie, 
na przykład wraz ze zmianą fazy Księ-
życa. Niebo, nawet daleko od miast, 
jest bardzo jasne podczas pełni. Drugą 
składową jest sztuczne światło, które 
rozproszone powoduje dodatkowe po-
jaśnienie nocnego nieba.

Rys. 1. Nocne niebo o różnym stopniu zanieczyszczenia światłem. Symulacja wykonana w programie Stellarium



41Urania4/2017

Ciemne niebo

Rys. 2. Serwis myskyatnight.com z zaznaczonymi pomiarami jasności nieba. Pomiary zbierane są w bazie danych od 2006 r. za pomocą różnych 
metod obserwacji. Każdy może uzupełnić ją o swoje pomiary. Jest to nieoceniona pomoc dla osób zajmujących się badaniem zanieczyszczenia 
światłem(2)

Zanieczyszczenie światłem to poważ-
ny problem, który nie dotyczy jedynie 
astronomów. Dlatego należy się nim 
zająć i starać się go rozwiązać. W tym 
celu trzeba w odpowiedzialny sposób 
projektować i użytkować oświetlenie 
zewnętrzne. Światło powinno być skie-
rowane na docelowy obszar, aby zmi-
nimalizować emisję w górę. Należy też 
chronić ciemne obszary, aby możliwie 
zmniejszyć wpływ sztucznego światła 
na faunę i florę. Aby oszacować skalę 
problemu oraz badać wpływ sztucz-
nego światła na dziko żyjące zwierzę-
ta, należy znać jasność nocnego nieba 
na danym obszarze. Istnieje kilka me-
tod pomiaru jasności nocnego nieba. 
Można wykorzystywać do tego specjal-
ne urządzenia do mierzenia jasności 
nieba (na przykład Sky Quality Meter). 
Inną metodą jest szacowanie jasności 
nocnego nieba na podstawie liczby wi-
docznych gwiazd. Im jaśniejsze niebo, 
tym mniej gwiazd można zobaczyć. 
Istnieją aplikacje ułatwiające ocenę 
jasności nocnego nieba w ten sposób. 
Do pomiarów jasności nocnego nieba 
nie jest więc konieczne posiadanie spe-

cjalistycznego sprzętu. Oczywiście im 
więcej pomiarów, tym lepiej. Dlatego 
istnieją serwisy takie jak myskyatnight.
com, gdzie każdy może dodać zmierzo-
ną przez siebie jasność nocnego nieba. 
Obecnie w serwisie znajduje się ponad 
13 000 pomiarów zebranych na całym 
świecie. Mapa Europy wraz z zaznaczo-
nymi liczbami pomiarów na danym te-
renie jest przedstawiona na rys. 2.

Modele jasności nieba nocnego
Niestety bezpośrednie mierzenie 

jasności nocnego nieba ma swoje ogra-
niczenia. Zebranie pomiarów na dużym 
obszarze przy porównywalnej pogodzie 
wymagałoby wiele pracy. Duża liczba 
pomiarów jest konieczna, aby stworzyć 
jak najbardziej kompletną „mapę” ja-
sności nieba. Stan, w jakim znajduje się 
atmosfera, jest bardzo zmienny. Pod-
czas nocy zmienia się temperatura, cza-
sem pojawiają się i znikają chmury lub 
mgła. To wszystko ma wpływ na mierzo-
ną jasność nieba. Chcielibyśmy mieć na-
tomiast do dyspozycji typową jasność 
nieba na całym obszarze. Tu z pomocą 
przychodzą nam modele, dzięki którym 

tworzy się mapy zanieczyszczenia świa-
tłem. Takie modele uwzględniają źródła 
światła, na przykład miasta, drogi, fa-
bryki. Muszą szacować, jak dużo świa-
tła jest emitowane w górę, a następnie 
opisać jego drogę przez atmosferę. 
Podczas przechodzenia światła przez at-
mosferę ulega ono rozpraszaniu na czą-
steczkach powietrza oraz osłabianiu 
wraz z odległością. Część światła jest 
rozpraszana z powrotem w dół i powo-
duje obserwowane pojaśnienie nieba. 
Im bardziej szczegółowo model opisze 
źródła światła oraz jego drogę przez 
atmosferę, tym bardziej wiarygodną 
mapę jasności nieba otrzymamy. Oczy-
wiście im więcej szczegółów uwzględnia 
model, tym więcej potrzeba mocy ob-
liczeniowej, aby za jego pomocą obli-
czyć mapę. Jesteśmy więc ograniczeni 
czasem, w jakim komputer jest w stanie 
obliczyć mapę na podstawie danego 
modelu. 

Pierwsze modele były bardzo proste, 
korzystano z wielu uproszczeń i przybli-
żeń. Na przykład traktowano atmosferę 
jako jednorodną, co, jak wiemy, nie jest 
prawdą, bowiem chociażby tempera-
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Rys. 4. Wynikowa mapa jasności nocnego nieba na terenie Polski. Ciemniejszy kolor oznacza 
ciemniejsze niebo

tura zmienia się razem z wysokością. 
Innym upraszczającym założeniem jest 
traktowanie miast jako punktowych 
źródeł światła o zerowej powierzchni. 
Oczywiście to założenie także jest da-
lekie od rzeczywistości. W pierwszych 
modelach wykorzystywano populację 
miasta i uważano, że emisja światła 
jest proporcjonalna do populacji. Ozna-
cza to, że każdy mieszkaniec miasta 
„produkuje” taką samą ilość światła. 
Więcej mieszkańców oznacza odpo-
wiednio większą ilość światła pocho-
dzącą z danego miasta. Jednym z takich 
pierwszych modeli jest model Richarda 
Berry’ego zaproponowany w 1976 r.(3) 
Za jego pomocą Berry policzył mapę za-
nieczyszczenia światłem na terenie On-
tario w Kanadzie o rozdzielczości ośmiu 
kilometrów. Późniejsze modele są bar-
dziej zaawansowane. Dokładniej opisu-
ją drogą światła w atmosferze, która już 
nie jest jednorodna, lecz jej własności 
zmieniają się z wysokością. 

Wraz z rozwojem techniki pojawi-
ły się nowe możliwości patrzenia na 
zanieczyszczenie światłem — tym ra-
zem „z góry”, czyli z satelity. W 2011 r. 
NASA wraz z Amerykańską Narodową 
Służbą Oceaniczną i Atmosferyczną 
(NOAA) wysłała na orbitę satelitę Su-
omi NPP, na pokładzie którego znalazł 
się instrument VIIRS (Visible Infrared 
Imaging Radiometer Suite). Dzięki 
jego czułości otrzymujemy zdjęcia po-
wierzchni Ziemi w nocy. Monitoruje 

atmosferę Ziemi, chmury, temperaturę 
powierzchni, kolor oceanów. Dokład-
ność obserwacji z tego satelity pozwala 
na wykrycie świateł statku na oceanie! 
Zdjęcie świateł na Ziemi powstało jako 
mozaika zdjęć zrobionych podczas bez-
chmurnych nocy i przedstawione jest 
na s. 38–39. Takie obserwacje źródeł 
światła otworzyły nowe możliwości 
w modelowaniu zanieczyszczenia świa-
tłem. Znając emisję w górę, korzystając 
z modeli, próbuje się odtworzyć drogę 
światła i dzięki temu obliczyć, o ile ja-
śniejsze jest nocne niebo. W ten spo-
sób Fabio Falchi ze współpracownikami 

w 2016 r. stworzyli atlas sztucznej ja-
sności nocnego nieba na świecie (world 
atlas of artificial night sky brightness)(4). 
Oczywiście obliczenie tak dużej mapy 
z rozdzielczością około 750 metrów było 
bardzo wymagające dla komputerów.

Nowa mapa jasności nieba dla Polski
We współpracy z Pawłem Netzelem 

z Uniwersytetu w Cincinnati stworzyli-
śmy w 2016 r. mapę jasności nocnego 
nieba na terenie Polski w jeszcze więk-
szej rozdzielczości, która pozwala dokład-
nie wyznaczyć ciemniejsze miejsca, czyli 
takie nadające się do obserwacji nieba. 
Ze względu na ograniczoną moc oblicze-
niową dostępnych dla nas komputerów, 
wykorzystaliśmy jeden z najprostszych 
i najmniej wymagających modeli — mo-
del Berry’ego z 1976 r. Oryginalny model, 
ze względu na swoje liczne założenia, 
daje wynikową jasność nieba znacznie 
różniącą się od wartości zmierzonych. 
Aby ulepszyć model, odrzuciliśmy zało-
żenie, że miasta są punktami o zadanej 
populacji. Zamiast tego, wykorzystaliśmy 
dane opisujące w skali od 0 do 1 stopień 
urbanizacji terenu (Global Human Set-
tlements Layer) w rozdzielczości 100 me-
trów. Na rys. 3 przedstawiona jest mapa 
urbanizacji terenu dla Warszawy.

Żółte i czerwone wartości na mapie 
oznaczają tereny bardziej zabudowane. 
Tereny o mniejszej zabudowie są zazna-
czone kolorem zielonym i niebieskim. 
Na mapie doskonale widać Wisłę prze-
pływającą przez całe miasto. Widać też 
parki i tereny zielone, które mają mniej-
szą zabudowę. Wyraźne są drogi, węzły 
komunikacyjne i centra handlowe. 

Obszary o wyższym stopieniu urba-
nizacji terenu (bliżej 1) są z reguły ob-

Rys. 3. Mapa stopnia zurbanizowania terenu dla Warszawy (źródło: ghslsys.jrc.ec.europa.eu)
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Rys. 5. Interaktywna mapa jasności nocnego nieba na terenie Polski (darksky.netzel.pl)

Henryka Netzel studiuje na pią-
tym roku studiów magisterskich 
w Obserwatorium Astronomicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
prowadzi grant diamentowy w Cen-
trum Astronomicznym im. Mikołaja 
Kopernika w Warszawie. Zaintere-
sowania naukowe dotyczą głównie 
badania gwiazd pulsujących. Poza 
studiami zajmuje się modelowa-
niem zanieczyszczenia światłem. 
Jej wkład w ochronę ciemnego nie-
ba został doceniony przez organi-
zację International Dark Sky Asso-
ciation, która przyznała jej nagrodę 
The Rising Star Award.

szarami emitującymi więcej światła. 
Szczególnie ważna jest rozdzielczość 
tej mapy, która pozwala na osiągnięcie 
takiej samej rozdzielczości w wynikowej 
mapie jasności nocnego nieba, tj. 100 
metrów. 

Mapa jasności nocnego nieba obli-
czona z wykorzystaniem modelu Ber-
ry’ego i danych o urbanizacji jest przed-
stawiona na rys. 4. Rozdzielczość mapy 
to 100 m i jest to największa rozdziel-
czość wśród obecnie dostępnych map 
zanieczyszczenia światłem. Zastoso-
wanie prostego, addytywnego modelu 
pozwoliło na otrzymanie tak wysokiej 
rozdzielczości bez konieczności używa-
nia superkomputerów. 

Im ciemniejszy kolor (granatowy, 
czarny), tym ciemniejsze niebo. Jaśniej-
szy kolor (zielony, żółty, biały) odpowia-
da niebu, które jest w większym stopniu 
zanieczyszczone światłem. Takie niebo 
obserwujemy w miastach. Największe 
zanieczyszczenie jest na Górnym Ślą-
sku w okolicach Katowic. Nad stolicą 
Polski niebo jest równie jasne. Miesz-
kańcy dużej części południowej Polski 
niestety nie mają szans cieszyć się roz-
gwieżdżonym niebem. Ciemne obsza-
ry na południu Polski można zobaczyć 
głównie w górach. Warto tu wspomnieć 
o Izerskim Parku Ciemnego Nieba, znaj-
dującym się w Górach Izerskich w doli-
nach Izery i Jizerki. Turyści mają szansę 
zobaczyć na niebie prawie dwa tysiące 
gwiazd oraz Drogę Mleczną sięgającą 
niemal do horyzontu! Położenie Izer-
skiego Parku Ciemnego Nieba w dolinie 
dodatkowo sprzyja widoczności gwiazd. 
Góry znajdujące się naokoło Parku przy-
słaniają część światła pochodzącą z naj-

bliższych miejscowości, dzięki czemu 
niebo jest jeszcze ciemniejsze. Ten efekt 
nazywa się efektem zasłonięć i jest nie-
zwykle istotny. Uwzględniliśmy go na 
terenach górzystych, dzięki czemu wy-
nikowa mapa jest jeszcze bardziej re-
alistyczna. Efekt zasłonięć jest również 
istotny w Beskidzie Niskim i Bieszcza-
dach — dwóch najciemniejszych obsza-
rach górskich w Polsce.

Zastosowany bardzo prosty model 
daje wyniki porównywalne do modeli 
dużo bardziej wymagających, a obli-
czenia można przeprowadzić nawet na 
własnym komputerze. Porównywanie 
stworzonej przez nas mapy z obserwa-
cjami daje obiecujące wyniki — model 
jest zgodny z mierzonymi wartościami. 
Interaktywna mapa jasności nocnego 
nieba na terenie Polski dostępna jest 
pod adresem darksky.netzel.pl. Można 
w niej sprawdzić jasność nieba dla do-
wolnego punktu w Polsce. Zdjęcie ser-
wisu pokazane jest na rys. 5.

Przypisy od redakcji
(1) Więcej o wpływie sztucznego 

światła w nocy na organizmy żywe Czy-
telnik znajdzie w dwuczęściowym arty-
kule Ciemne niebo cz.1 — podstawy fi-
zjologii (Urania 4/2015) i Ciemne niebo 
cz.2 — biochemia nocy (Urania 5/2015) 
autorstwa pań Krystyny Skwarło-Sońty 
i Krystyny Zużewicz.

(2) Ciekawą metodę oceny jasności 
nocnego nieba opartą o obserwacje ko-
met przedstawił Tomasz Ściężor w arty-
kule Komety w służbie ciemnego nieba 
(Urania 6/2015).

(3) Light Pollution in Southern Ontar-
io. Richard L. Berry, Journal of the Royal 

Astronomical Society of Canada, 70, 97, 
1976.

(4) The new world atlas of artifi-
cial night sky brightness. Fabio Falchi 
i in., Science Advances 2(4), e1600377, 
2016.
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Oddział PTMA w Lublinie 
istnieje już 50 lat. Zebranie 
założycielskie odbyło się 24 
stycznia 1967 r. w Instytucie 

Fizyki UMCS. Po załatwieniu wszyst-
kich formalności prawnych, nasz od-
dział został wpisany 27 maja do Ewi-
dencji Stowarzyszeń i Związków przez 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Lublinie. Pierwszym prezesem zo-
stał Stanisław Hałas — wtedy student 
UMCS, później profesor. Wicepreze-
sem został wybrany magister, a obec-
nie profesor Longin Gładyszewski. 
Rozpoczęły się początkowo nieregu-
larne zebrania, działalność populary-
zatorska i obserwacyjna. Na początku 
oddział liczył ponad 20 członków. 
Od roku 1975 zebrania odbywały się 
systematycznie raz w miesiącu. Wte-
dy też zapoczątkowane zostały, pro-
wadzone nieprzerwanie do dziś przez 
Longina Gładyszewskiego, obserwacje 
promieniowania radiowego Słońca. 
W 1983 r. nastąpiła zmiana prezesa. 

50 lat Oddziału Lubelskiego PTMA

Został nim Longin Gła-
dyszewski, który funkcję 
tę sprawował do marca 
1989 r. Wtedy prezesem 
został wybrany Zbigniew 
Rzepka. Oddział wzboga-
cił się o rosyjski teleskop 
Mizar, powstała strona 
internetowa. Od roku 
2003 do chwili obecnej 
funkcję prezesa sprawuje 
Wiesław Krajewski.

Nie jesteśmy dużym oddziałem. 
Obecnie skupia on ponad 25 czyn-
nych miłośników z Lublina, Zamościa 
i okolic. Ale stanowimy zgrany ze-
spół osób, dla których poznawanie 
tajemnic nieba stanowi prawdziwą 
przyjemność. Dzielimy się wiedzą 
i doświadczeniem, przekazując ją 
młodzieży lubelskich szkół, organizu-
jąc publiczne pokazy nieba, populary-
zując astronomię wśród mieszkańców 
Lubelszczyzny. Współpracujemy z Li-

PTMA

Okolicznościowy tortMedal Prezydenta Miasta Lublin

Obecny prezes Wiesław Krajewski w trakcie wystąpienia
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ceum im. I. Paderewskiego, Zespołem 
Szkół nr 12 oraz muzeum Dworek 
Wincentego Pola w Lublinie. Dzia-
łamy w Zarządzie Głównym PTMA. 
Fakt 50 lat istnienia oddziału napawa 
nas dumą i dlatego postanowiliśmy 
uroczyście obchodzić ten jubileusz. 
Rocznicowe zebranie odbyło się 22 
kwietnia. Wzięli w nim udział wszyscy 
byli prezesi naszego oddziału, zapro-
szeni goście, a wśród nich także pre-
zesi z całej Polski, ponieważ właśnie 
w Lublinie odbyła się w tym czasie 
doroczna Konferencja Prezesów Od-
działów. Dziękujemy Wam za miłe 
słowa i gratulacje z tej okazji. Jubile-
uszowe zebranie było okazją do paru 
wyróżnień. Nasza działalność zyskała 
uznanie w postaci przyznanego Me-
dalu Prezydenta Miasta Lublin, a pre-
zes Wiesław Krajewski otrzymał Złotą 
Odznakę PTMA.

Nasza radość ze złotego jubileuszu 
jest jednak niepełna. Kilkanaście dni 
po naszych uroczystościach zmarł na-
gle pierwszy prezes naszego oddziału 
prof. dr hab. Stanisław Hałas. Był nie 
tylko miłośnikiem astronomii. Studia 
ukończył na Wydziale Matematyki, 
Fizyki i Chemii UMCS, uzyskując tytuł 
magistra fizyki w 1968 r. Pracę rozpo-
czął jako asystent w Katedrze Fizyki 
Doświadczalnej. Prowadził badania 
w zakresie spektrometrii mas. Sto-
pień doktora nauk fizycznych uzyskał 
w 1973 r., doktora habilitowanego 
w 1983 r., a tytuł profesora uzyskał 
w 1992 r. Profesor czynnie uczestni-
czył w działalności naukowej, dydak-
tycznej i organizacyjnej UMCS. Także 
teraz, na emeryturze nie przestał 
być aktywny. Już byliśmy umówieni, 
że w czerwcu wygłosi na naszym 
zebraniu wykład na temat gromad 
kulistych. Miał 72 lata. Żegnamy Go 
z wielkim żalem.

Wkroczyliśmy już w następne 50-le-
cie. Przed naszym oddziałem nowe 
wyzwania, nowe zadania, wiele cie-
kawych zjawisk i obserwacji do wyko-
nania. Liczymy, że będziemy się nadal 
rozwijać i wspólnie cieszyć się astro-
nomią — dziedziną, która przynosi 
nam tyle satysfakcji.

Wiesław Krajewski

Autorzy zdjęć: Adam Kisielewicz, Zbigniew 
Jankowski, Wiesław Krajewski

PTMA

Trzeci prezes Zbigniew Rzepka

Drugi prezes prof. dr hab. Longin Gładyszewski

Pierwszy prezes prof. dr hab. Stanisław Hałas
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W kraju

Ostatnimi laty o Poznaniu jako 
ośrodku popularyzacji astronomii 
nie mówiło się zbyt wiele. Regularne 
spotkania PTMA oraz wykłady od-
powiadały na zapotrzebowanie naj-
bardziej zainteresowanych. Spotka-
nia przygotowywane i prowadzone 
na szerszą skalę przez Łukasza Woj-
tyniaka (Prezesa PTMA Poznań) cie-
szyły się dużym powodzeniem, jed-
nak okrojony zespół utrudniał reali-
zację większych projektów. Na szczę-
ście, wszystkie te problemy udało się 
pokonać, czego efektem było Otwarte 
Obserwatorium Wilda, które odbyło 
się 1 kwietnia bieżącego roku. 

Inicjatywa powstała spontanicznie. 
W jednej z osiedlowych grup na portalu 
Facebook, jako autor fanpage’a „Księ-
życowe Love” i członek PTMA Po-
znań, zapytałem sąsiadów, czy chcieliby 
spotkać się w parku i pooglądać niebo 
wspólnie przez mały teleskop. Reakcja 
poznaniaków przerosła wszelkie ocze-
kiwania. W ciągu jednej doby ponad 
dwieście osób wyraziło chęć uczestnic-
twa w takim wydarzeniu. Decyzja była 
prosta — trzeba działać. Ze względu 
na warunki obserwacyjne — Merkury, 
Mars, Jowisz, Księżyc (27%) oraz moż-
liwości organizacyjne i wolny czas gości 
termin ustalono na sobotę 1 kwietnia. 
Z Zarządem Zieleni Miejskiej w Pozna-
niu ustaliliśmy miejsce, Park Jana Pawła 
II, udało nam się także wynegocjować 
wyłączenie oświetlenia miejskiego w tej 
części parku. Z Tomaszem Książczy-
kiem z PTMA Poznań ustalaliśmy pro-
gram, kolejne prelekcje, sprzęt, którym 

dysponujemy i rozpoczęliśmy uzupeł-
nianie braków. Do współpracy organi-
zacyjnej zaprosiliśmy również lokalny 
sklep astronomiczny oraz Radę Osiedla 
Wilda. Równolegle umieściliśmy wyda-
rzenie Otwarte Obserwatorium Wilda 
na Facebooku. Wirtualne zainteresowa-
nie nim onieśmielało — 1200 osób de-
klarowało przyjście, a ponad 4,5 tysiąca 
było zainteresowanych! 

Po miesiącu pracy, uzyskaniu zgód 
ze strony Miasta Poznania, zorganizo-
waniu zaplecza w postaci nagłośnienia, 
namiotu, sprzętu obserwacyjnego oraz 
zbudowaniu zespołu, który niesamo-
wicie się zmobilizował, pomimo odby-
wającego się równolegle zlotu astrono-
micznego, byliśmy gotowi. Udało nam 
się ustawić łącznie 16 różnych telesko-
pów, na różnych montażach i w różnej 
konstrukcji, włącznie z dwoma telesko-
pami słonecznymi Coronado. Planowa-
liśmy początek o godzinie 17, jednak 
prace organizacyjne na miejscu trwały 
już od południa, co budziło niemałe 
zainteresowanie i bardzo wiele pytań, 
zwłaszcza że przy pięknej pogodzie 
w Parku Jana Pawła II spacerowało bar-
dzo wiele osób. Rozpoczęliśmy od ob-
serwacji Słońca, które, jak na życzenie, 
po okresie spokoju zaoferowało nam 
plamy w samym centrum tarczy. Tłum 
gęstniał coraz bardziej i do każdego te-
leskopu ustawiały się kolejki, czasem 
po kilkadziesiąt osób. Równolegle z po-
kazem nasi koledzy z PTMA Poznań 
prowadzili prelekcje. Tomasz Kluwak 
opowiadał o Słońcu i jego aktywności, 
Juliusz Żujewski o podstawach dotyczą-

cych sprzętu obserwacyjnego, Wojciech 
Pietrzak o Jowiszu i jego księżycach, 
a Tomasz Zaraś o utworzeniu Ostoi 
Ciemnego Nieba Izdebno i Chalin oraz 
o ochronie ciemnego nieba. Sam wybra-
łem tematykę związaną z Księżycem 
oraz Międzynarodową Stacją Kosmicz-
ną. Z relacji gości wynika, że najwięk-
sze wrażenie zrobił na nich przelot Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej nad 
naszymi głowami, choć konkurował on 
z zachwytami dotyczącymi Księżyca 
czy Jowisza. Zainteresowanie było tak 
duże, że pomimo planowanego zakoń-
czenia spotkania o 22.00, ostatni z nas 
kończyli obserwacje z zachwyconymi 
uczestnikami cztery godziny później.

Z bezpiecznych szacunków wynika, 
że udział w Otwartym Obserwatorium 
Wilda wzięło udział około 500 osób. 
Już kolejnego dnia zgłosiły się do nas 
różne poznańskie instytucje chcące 
współorganizować kolejne wydarzenia 
tego typu w przyszłości. W ten spo-
sób powstał plan na realizację cyklu 
miejskich wydarzeń. Kolejne zostało 
zorganizowane 30 czerwca bieżącego 
roku — Otwarte Obserwatorium Wil-
da: Asteroid Day. Organizatorami są 
Asteroid Day, PTMA O/Poznań, Obser-
watorium Astronomiczne Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika Należy też wska-
zać wyraźne wsparcie podmiotów nie 
związanych z „branżą astronomiczną”, 
a należą do nich: Miasto Poznań, SPOT., 
Estrada Poznańska. Impreza ta uzyskała 
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta 
Poznania.

Marcin Eysymontt

Gwiazdy poznańskiego nieba
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u podnóża, sfera planetarium, eliptyczne 
dojścia oraz taras widokowy nawiązują 
swoim układem do ciał niebieskich.

Zastosowane w projekcie rozwiąza-
nia minimalizują przenoszenie się drgań 
na główny teleskop. Wieża położona jest 
na wyeksponowanym wzgórzu, dlatego 
konieczne było wyeliminowanie wpły-
wu wiatru. Zdecydowano się wykonać 
niezależną, wewnętrzną konstrukcję 
nośną pod teleskop. Ściany zewnętrzne 
są od niej oddylatowane, tworząc osłonę 
przed wiatrem. Dodatkowo, dla wytłu-
mienia drgań od windy i osób porusza-
jących się po budynku, słup teleskopu 
usadowiono na wibroizolacyjnej macie. 

Władze miasta planują organizo-
wać w nowym obiekcie m.in. zajęcia 
z astronomii dla uczniów i miłośników 
astronomii, spotkania Koła Przyjaciół 
Astronomii, wykłady popularnonauko-
we oraz całonocne obserwacje i fotogra-
fowanie obiektów Układu Słonecznego, 
mgławic i galaktyk. Placówka posiadać 

będzie również stację bolidową do reje-
strowania meteorów.

Przewidywany termin realizacji — 
rok 2018.

Rafał Maliński
Aleksandra Dziedzicka

W kraju

W Wałbrzychu, przy Prywatnym Liceum Ogól-
nokształcącym Sióstr Niepokalanek, powstało 
obserwatorium astronomiczne. Uroczyste otwar-
cie nastąpiło 21 czerwca, przy czym placówka 
nie jest  jeszcze w pełni wyposażona. Szkolne 
obserwatorium za główny cel stawia sobie po-
pularyzację wiedzy o kosmosie. Pomysłodaw-
czynią projektu jest dyrektor szkoły — siostra 
Dorota. W planowanym wyposażeniu obiektu 
jako główny teleskop znajdzie się Meade LX200 
14” o średnicy 36 cm. Obserwatorium będzie 
dysponowało również mniejszymi instrumenta-
mi optycznymi, takimi jak: 20-cm Celestron Ad-
vanced VX 8 SCT czy kilka 15-cm teleskopów 
Newton Sky-Watcher BKP 15075 EQ3-2 oraz 
teleskop słoneczny Coronado PST 40/400. Koszt 
całego projektu wyniesie 300 tysięcy złotych.

Adam Tużnik
Budynek obserwatorium astronomicznego przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcą-
cym Sióstr Niepokalanek

Parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy 197,67 m2

Powierzchnia całkowita 646,90 m2

Powierzchnia netto 542,90 m2

Powierzchnia użytkowa 187,20 m2

podstawowa 147,80 m2

pomocnicza 39,40 m2

Wysokość 32,43 m

Kubatura 1 845,0 m3

Będzie obserwatorium w mieście Adama Giedrysa
Ze Szczecinkiem związane są astro-
nomiczne tradycje. To tu mieszkał 
i pracował słynnym astronom Adam 
Giedrys (jako pierwszy Polak otrzymał 
od NASA próbkę gruntu księżycowego 
z misji Apollo 11, która poza wielkimi 
światowymi ośrodkami naukowymi 
prezentowana była tylko w Szczecinku).

Projekt polegał na wykonaniu ośrod-
ka popularyzującego naukę poprzez 
rozbudowę i nadbudowę z przebudową 
istniejącej byłej wieży ciśnień na obser-
watorium astronomiczne i planetarium 
wraz z pomieszczeniami uzupełniają-
cymi.

Zestawienie zabytkowych murów 
wieży wodociągowej z technologicz-
nym wyposażeniem obserwatorium  wy-
magało stworzenia miejsca nowoczesne-
go, ale szanującego historyczną wartość 
obiektu. Przywrócono wieży rozebraną 
w 2012 r. głowicę (niegdyś zbiornik 
na wodę), a na jej szczycie ustawiono 
kopułę obserwatorium. Rozbudowa 

W Wałbrzychu powstało obserwatorium astronomiczne
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Rozmaitości

Budowa teleskopu ELT 
ruszyła na dobre

Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) ma 
mieć ponad 39 m średnicy i gdy zacznie 
obserwacje w 2024 r., będzie największym 
teleskopem optycznym/podczerwonym 
świata. W ostatnich tygodniach Europej-
skie Obserwatorium Południowe (ESO) po-
dało szereg informacji o kolejnych etapach 
konstrukcji tego gigantycznego instrumen-
tu. Przede wszystkim wystartowała budowa 
kopuły i głównej struktury teleskopu ELT — 
26 maja odbyła się uroczystość wmurowa-
nia kamienia węgielnego pod tę budowę. 
Kopuła ma ważyć 5000 t, a główna struk-
tura teleskopu 3000 t. Teleskop powstanie 
na górze Cerro Armazones w Chile. Już 
wcześniej zbudowano drogę dojazdową 
na szczyt i wyrównano wierzchołek góry. 

Pod koniec maja podpisano także 
kontrakty na odlanie i wyszlifowanie lu-
stra głównego. Wszystkie jego segmenty 
zostaną odlane przez niemiecką firmę 
SCHOTT, natomiast ich szlifowaniem, za-
montowaniem i przetestowaniem zajmie 
się francuskie przedsiębiorstwo Safran 
Reosc. Zwierciadło główne będzie skła-
dać się z 798 sześciokątnych segmentów, 
z których każdy będzie mierzyć 1,4 m. 
Dodatkowo wyprodukowanych zostanie 
133 segmentów zapasowych. Dokładność 
szlifowania powierzchni ma być lepsza niż 
10 nanometrów. Gdybyśmy chcieli to sobie 
wyobrazić, można zastosować następujące 
porównanie: jeśli segment zwierciadła miał-
by rozmiary Francji, to odstępstwa od ide-
alnej powierzchni będą mniejsza niż owad 
taki jak biedronka. Produkcja segmentów 
zwierciadła zajmie siedem lat, a w maksy-
malnej fazie produkcji będzie wytwarzany 
jeden segment dziennie.

Z kolei zwierciadło wtórne jest już odlane 
i czeka na kolejne etapy obróbki. Jego śred-
nica to 4,2 m, a masa 3,5 t. Zostało odlane 
z bloku specjalnej szklanej ceramiki Zero-

dur (ten sam materiał zostanie zastosowa-
ny także do zwierciadła głównego). Jest to 
materiał stworzony dla teleskopów astro-
nomicznych i stosowany od końca lat 60. 
ubiegłego wieku. Charakteryzuje się prak-
tycznie brakiem rozszerzalności cieplnej, 
nawet jeśli zmiany temperatury są duże. 
Zerodur jest odporny chemicznie i można 
go bardzo precyzyjnie szlifować. Jest uży-
wany w zwierciadłach wielu największych 
obecnie działających teleskopów, które 
pracują stabilnie od dziesięcioleci.

ESO przygotowało całe mnóstwo wi-
zualizacji i filmów przedstawiających, jak 
będzie wyglądał teleskop ELT — można je 
obejrzeć m.in. na stronach portalu Uranii. 
Przypomnijmy też, że ponieważ Polska jest 
członkiem ESO, oznacza to, iż teleskop ELT 
będzie pośrednio należał też do naszego 
kraju, a w budowie niektórych jego elemen-
tów wezmą udział polskie firmy. 

Krzysztof Czart

Znana radiogalaktyka 
Cygnus A może mieć dwie 
czarne dziury

Cygnus A to duża galaktyka eliptyczna 
położona blisko 800 mln lat świetlnych od 
Ziemi. W jej środku rezyduje supermasywna 
czarna dziura o masie miliarda mas Słoń-
ca. Czy ma ona jednak podobną do siebie 
towarzyszkę? Nowe obserwacje wykonane 
przy pomocy interferometru radiowego VLA 
sugerują, że może tak być!

Radiogalaktyka Cygnus A jest jednym 
z pierwszych obiektów zauważonych na fa-
lach radiowych — zaobserwował ją już Grote 
Reber w 1939 r. Od tego czasu przyglądano 
się jej wielokrotnie — niedawno radioastro-
nomowie obserwowali ją m. in. w latach 
2015 i 2016. Zauważyli wówczas, że w od-
ległości 1,5 tys. lat świetlnych od centrum 
galaktyki znajduje się obiekt, którego wcze-
śniej tam nie widziano. Obiekt jest tak ja-
sny, że musiałby być wcześniej dostrzeżony 

na starszych obrazach 
radiowych — ale nie 
był. Według obliczeń 
musiał pojawić się tam 
po 1996 r.

Po obserwacjach 
z lat 2015–2016 astro-
nomowie wykorzystali 
dodatkowo technikę 
VLBI (interferometria 
wielkobazowa), uzysku-
jąc jeszcze wyraźniejszą 
mapę otoczenia Cygnus 
A. Nowy obiekt ujawnił 
się także na obrazach 
w podczerwieni, wyko-
nanych przez Kosmiczny 
Teleskop Hubble’a i tele-
skopy z Obserwatorium 

Kecka z lat 1994–2002, na których po-
czątkowo brano go za gęste zgrupowanie 
gwiazd. Wiemy dziś jednak, że od tego cza-
su obiekt stał się dużo jaśniejszy na falach 
radiowych, co podaje poprzednie przypusz-
czenia w wątpliwość.

Naukowcy byli zaskoczeni odkryciem 
drugiego jasnego składnika w centrum ga-
laktyki Cygnus A, ale czy to na pewno czar-
na dziura? Tak naprawdę możliwości są 
dwie: nowy obiekt to faktycznie superma-
sywna czarna dziura albo wybuch super-
nowej w tej odległej galaktyce. Supernowe 
to potężne, energetyczne eksplozje, jednak 
obiekt jest tak jasny, że prawdopodobień-
stwo czarnej dziury jest znacznie większe. 
Ponadto supernowe dość szybko tracą 
swój blask w dziedzinie optycznej, czego 
w przypadku zagadkowego obiektu się nie 
obserwuje. Obiekt ten po prostu nie pasuje 
do żadnej typowej krzywej zmian blasku dla 
supernowych.

Spekuluje się też, że druga czarna dziu-
ra mogła być niegdyś centrum innej galak-
tyki, która na pewnym etapie swego życia 
zlała się z „oryginalną” galaktyką Cygnus 
A. Jak mógł wyglądać taki galaktyczny mer-
ger? Jako typowe przykłady podaje się tu 
znane obiekty CXO J101527.2+625911 
i 3C 186.

Tak czy inaczej — wiemy już dziś, 
że jest to prawdopodobnie najbliższy nam 
przykład podwójnego układu złożonego 
z dwóch supermasywnych czarnych dziur 
(przykładów takich znamy dużo więcej). 
Czemu więc nie dostrzeżono go wcześniej? 
Czarna dziura mogła na przykład nie być 
przedtem aktywna, czyli nie pochłaniała 
dużych ilości okolicznej materii i nie posia-
dała jasno świecącego na falach radiowych 
dysku akrecyjnego. Przy jego braku czar-
na dziura nie emituje silnego, możliwego 
do zaobserwowania w dużej odległości pro-
mieniowania.

Elżbieta Kuligowska

Radiowy obraz z roku 2015 (kolor pomarań-
czowy) centralnego obszaru galaktyki Cygnus 
A nałożony na zdjęcie z Kosmicznego Telesko-
pu Hubble’a. Źródło: Perley, et al., NRAO/AUI/
NSF, NASA

Artystyczna wizualizacja pokazuje nocny widok Ekstremalnie Wiel-
kiego Teleskopu (ELT) w trakcie pracy na Cerro Armazones w pół-
nocnym Chile. Pokazano użycie laserów do wytwarzania sztucznych 
gwiazd porównania wysoko w atmosferze. Źródło: ESO/L. Calçada
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Czy naprawdę 

byliśmy 
na Księżycu?

Tom LXXXVII

Przepis  

na marsjańskiego  
łazika

ukazuje się od 1920 r.

DLA PRENUMERATORÓW KALENDARZ ASTRONOMICZNY 2017

Kosmiczne  

gry planszowe

wygodny sposób zakupów – częste promocje i rabaty – możliwość płatności kartą oraz przelewem

kacja stanowi instrukcję popularyzacji 
badań naukowych, daje też wskazów-
ki na temat wystąpień publicznych, 
sposobów przygotowania prezentacji, 
kwestię zdjęć i innych elementów, 
na które trzeba zwrócić uwagę, gdy 
chce się popularyzować wyniki swoich 
badań naukowych.

Pomysł napisania publikacji powstał 
w Ośrodku Przetwarzania Informacji 
— Państwowym Instytucie Badaw-
czym, który w ostatnich latach wdrażał 
Polsko-Szwajcarski Program Badaw-
czy, obejmujący 31 projektów z takich 
obszarów, jak technologie informacyj-
ne i komunikacyjne (ICT), energia — 
odnawialne źródła energii, nanotechno-
logie, zdrowie oraz środowisko.

Sztuka promocji nauki

Poradnik  
dla naukowców

W połowie marca br. ukazała się bez-
płatna książka skierowana do naukow-
ców, która jest poradnikiem, jak opo-
wiadać o nauce „zwykłym ludziom” 
i w jaki sposób promować wyniki swo-
ich badań. Tytuł pozycji to: „Sztuka 
promocji nauki. Praktyczny poradnik 
dla naukowców”.

Autorami książki jest dwoje spe-
cjalistów w dziedzinie popularyzacji 
i promocji nauki: Natalia Osica — zaj-
mująca się PR nauki oraz Wiktor Nie-
dzicki — dziennikarz naukowy. Publi-

Książka jest dostępna bezpłatnie 
w formie elektronicznej na stronie 

http://www.opi.org.pl 
/Sztuka-promocji-nauki.html.

Krzysztof Czart

Tytuł: Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców
Autorzy: Natalia Osica, Wiktor Niedzicki
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania: 2017       Liczba stron: 102
Numer ISBN: 978-83-63060-17-6
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(Zdjęcia niewykorzystane w naszym kalenda-
rzu astronomicznym)

Centrum Drogi Mlecznej.  
Fot. Mariusz Świętnicki

Droga Mleczna. Fot. Bartosz Wojczyński

Galaktyka spiralna M51.  
Fot. Marcin Jeziorny i Filip Ogorzelski

Zorza polarna. Fot. Iwona Jot
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Nie tylko teleskopy

Kiedy wziąłem do ręki kolejną pozycję sygnowaną przez 
Krzysztofa Ziołkowskiego, nie tyle spodziewałem się, co 
wiedziałem, że będzie to coś ciekawego i pewnie trochę 
niezwykłego. I tak rzeczywiście było. Pomimo ogromu ma-
teriału, który Autor zgromadził w tym liczącym ponad 350 
stron tomie, trudno było się od niego oderwać.

Książka obejmuje okres kilkudziesięcioletniej już eks-
ploracji przestrzeni międzyplanetarnej z wykorzystaniem 
technik kosmicznych. Autor opisuje krótko poszczególne 
„światy”, m.in. planety wewnętrzne (Merkury i Wenus), 
Mars, gazowe olbrzymy czy komety, aby następnie przed-
stawić historię ich badania przy pomocy sond kosmicznych. 
Dzięki temu unika prostych wyliczanek, w rodzaju co za-
obserwowały poszczególne sondy w trakcie swej aktyw-
ności, a raczej skupia się na ciągłym i trwającym do dzisiaj 
procesie wzbogacania naszej wiedzy na temat poszczegól-
nych badanych obiektów i upartemu, często wbrew licznym 
przeciwnościom i niepowodzeniom, wypełnianiu „białych 
plam”. Obecnie duża część naszej wiedzy na temat Układu 
Słonecznego (a np. dla planet zdecydowana) pochodzi wła-
śnie z takich badań. Wiele z wymienionych w książce misji 
znalazło się w swoim czasie na pierwszych stronach gazet, 
ale potem bywało różnie. Dlatego przedstawienie ciągłości 
procesu badania Układu Słonecznego oraz uporządkowa-
nie go i umieszczenie w dzisiejszej perspektywie jest tak 
cenne. Autor włożył dużo benedyktyńskiej pracy w szcze-
gółowe opisy misji (łącznie z nieudanymi czy tymi, które 
z różnych względów nie doszły do skutku), jak i badanych 
przez nie obiektów. Zgromadzenie tak olbrzymiej wiedzy 
na podstawie dostępnych na polskim rynku wydawniczym 
pozycji jest niemożliwe, co dodatkowo podkreśla unikato-
wość omawianej pozycji. Można ją również traktować jako 
bogaty w szczegóły opis Układu Słonecznego takiego, jakim 
go widzimy i rozumiemy dziś. Powstał niezwykły, bogaty 
w szczegóły fresk, w którym znalazło się też miejsce dla pol-
skich naukowców i inżynierów. W czasie kilkudziesięciu lat 
„ery kosmicznej” uzbierało się całkiem sporo badań z udzia-
łem Polaków, jak i urządzeń które sami zbudowali, bądź 
w których konstrukcji uczestniczyli.

Opisy misji kosmicznych oraz uzyskanych przy ich po-
mocy wyników sięgają okolic połowy 2016 r. Od tego czasu 
to i owo się wydarzyło — można wspomnieć np. ostatnie 
wyniki misji JUNO uzyskane w okolicach Jowisza. A w pla-
nach są już kolejne (m.in. do gazowych olbrzymów) — po-
święcony jest temu raport NASA, który wspominam w „Cie-
kawych stronach internetowych”.

Rewelacyjna książka wieloletniego redaktora Uranii 
w naszej księgarni internetowej: sklep.pta.edu.pl

Książka zawiera liczne, dobrze dobrane ilustracje. Ze-
branie tak obszernego materiału w jednym tomie robi duże 
wrażenie. Na samym końcu znajdziemy szereg użytecznych 
skorowidzów, poczynając od słowniczka trudnych pojęć, 
poprzez oddzielne skorowidze osobowe i ciał oraz obiektów 
kosmicznych wymienionych w książce, a kończąc oczywi-
ście na misjach, sondach i statkach kosmicznych.

Wydawcą jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Wspar-
cia finansowego i merytorycznego udzieliło Centrum Badań 
Kosmicznych PAN — macierzysta instytucja Autora, któ-
rej roli w inicjowaniu i prowadzeniu badań kosmicznych, 
a w szczególności badań Układu Słonecznego w Polsce nie 
sposób przecenić. W książce można znaleźć szereg konkret-
nych uwag na ten temat.

Krótko mówiąc, warto, a nawet trzeba sięgnąć po tę bar-
dzo ciekawą i unikatową na naszym rynku wydawniczym 
pozycję. Tak przynajmniej było w moim przypadku…

Roman Schreiber

Spacerkiem  
po planetach
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Miasta Heidelberg i Mannheim, 
oddalone od siebie o zaledwie 
20 km, są położone nad rze-

ką Neckar, której źródło jest ulokowane 
ponad 300 km na południe w górach 
Schwarzwaldu, oba też były stolicą nie-
wielkiego państewka znanego jako Pa-
latynat Reński. Heidelberg jest mniejszy 
od Mannheim, można go przyrównać 
rozmiarem do Olsztyna. Malowniczo 
położony nad rzeką, u wylotu z jej prze-
łomu przez góry Odenwald, jest mia-
stem uniwersyteckim przyciągającym 

Gwiezdnymi szlakami Palatynatu

Astronomia  
nad Neckarem

Dwie historyczne stolice Palatynatu Reńskiego mają sporo do zaoferowania turystom, w tym zainte-
resowanym nauką. Położone w południowo-zachodnich Niemczech miasta już od niemal 300 lat są 
ważnym punktem na astronomicznej mapie Europy.

rzesze studentów i turystów historycz-
nym rdzeniem oraz wyjątkową atmosfe-
rą. Mannheim, miasto partnerskie Byd-
goszczy położone u ujścia Neckaru do 
Renu, jest dwa razy większe od Heidel-
bergu, ma charakter przemysłowy, nie 
może się też równać urokiem ze swoim 
sąsiadem ze wschodu, jednak oferuje 
kilka atrakcyjnych miejsc. W dodatku, 
po drugiej stronie najpotężniejszej nie-
mieckiej rzeki znajduje się Ludwigsha-
fen słynące z największej fabryki che-
micznej w Europie.

Przebywając w tym 
specyficznym trójmieście, 
nie mogłem się opędzić 
od porównań z dobrze mi 
znanym i słynącym z kłót-
ni duetem toruńsko-bydgo-
skim. Z jedną, szczególną 
różnicą — te niemieckie 
miasta są przykładem 
współpracy, a nie sporów. 
Dodatkowo, zarówno Hei-
delberg, jak i Mannheim są 
ciekawym przystankiem na 
szlakach astroturystów.

Historia Palatynatu Reń-
skiego jest zakręcona ni-
czym dzieje Europy Środ-
kowej. Początkowo było to 
miano ziem będących wła-
snością palatyna — zarząd-
cy pałacu monarszego. Kil-
ku bardziej przedsiębior-
czych administratorów do-
robiło się na tyle potężnych 
majątków, że gdy Niemcy 
popadały w rozdrobnienie 
dzielnicowe, byli w stanie 
stworzyć własne państew-

ka. Tak też narodził się Palatynat Reń-
ski ze stolicą w Heidelbergu. Wpływ 
władcy urósł z czasem na tyle, że zo-
stał on jednym z siedmiu elektorów — 
osób uprawnionych do wyboru cesarza. 
O znaczeniu ówczesnego miasta niech 
świadczy też fakt, że w 1386 r. ufun-
dowano w nim uniwersytet — najstar-
szy w granicach dzisiejszych Niemiec. 
Do dziś jest to jedna z najświetniej-
szych uczelni Republiki Federalnej, jak 
i Europy, rywalizując o prymat w kraju 
z uczelniami monachijskimi.

Palatynat Reński zniknął z kart hi-
storii wraz z wojnami napoleońskimi, 
a jego terytorium ostatecznie rozdzie-
liły między siebie Hesja, Bawaria, 
Badenia i Nadrenia. Mimo to dzie-
dzictwo tego kraju przetrwało do dziś, 
czy to w mowie, względnie nietypowej 
strukturze religijnej, czy w tożsamo-
ści lokalnej. Współcześnie większość 
obszaru dawnego księstwa spaja ob-
szar metropolitarny Ren-Neckar, długi 
na 200 km, ale szeroki jedynie na 50, 
który jest jednym ze wzorowych przy-
kładów współpracy między miastami 
i miasteczkami.

Mannheim, znane jako „kwadratowe 
miasto” dzięki swojemu barokowemu 
układowi urbanistycznemu, powstało 
jako nowa, modelowa stolica, w miej-
sce zniszczonego przez Francuzów 
Heidelbergu. Jest położone u ujścia 
Neckaru do Renu, w samym środku 
długiej Niziny Górnoreńskiej, malow-
niczo ograniczonej przez niskie pasma 
górskie od wschodu i zachodu. Mimo 
że miasto zostało zrujnowane w trakcie 
drugiej wojny światowej, zachowało 
kilka cennych zabytków, w tym baroko-

Astronomiczne detale na XIX-wiecznym budynku biblioteki 
uniwersyteckiej w Heidelbergu
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wy kościół pojezuicki i pałac książęcy. 
Przetrwała też późnobarokowa wieża 
dawnego obserwatorium astronomicz-
nego, powstałego z inicjatywy księcia-
-elektora Karola Teodora. Do założenia 
instytutu astronomicznego zachęcił go 
Voltaire, regularnie goszczący na dwo-
rze w Mannheim. Budową zajął się 
czeski jezuita oraz profesor fizyki i ma-
tematyki na Uniwersytecie w Heidel-
bergu, Chrystian Mayer. Przy budowie 
obserwatorium wykorzystał on do-
świadczenie zdobyte w Paryżu, najważ-
niejszym wówczas ośrodku naukowym. 
Był on jednym z wybitniejszych astro-
nomów epoki, a zasłynął z obserwacji 
komety Halleya i tranzytów Wenus, 
choć jego największym osiągnięciem 
były pionierskie badania nad gwiazdami 
podwójnymi.

Z czasem Mannheim straciło na zna-
czeniu, zarówno politycznie, jak i na-
ukowo. Ostatecznie instytut przenie-
siono do Karlsruhe, a sąsiadująca z ma-
jestatyczną świątynią wieża stała się 
miejscem pracy artystów. Zabytkowe 
wyposażenie obserwatorium przetrwało 
i jest wystawiane w muzeum techniki 
Technoseum, do którego warto zajrzeć, 
szczególnie z dziećmi.

Technoseum jest położone na wschód 
od centrum miasta, blisko jednego z ład-
niejszych parków miejskich w Niem-
czech — Luisenparku. Opodal muzeum 
znajduje się także kolejna z astrono-
micznych atrakcji Mannheim — plane-
tarium. Założone w 1927 r. jest jednym 
z najstarszych na świecie. Budynek 
posiada futurystyczną bryłę, jednym 
kojarzącą się z piramidą, a innym z lą-
downikiem marsjańskim. Jego kopuła 
jest wysoka na 20 m i może pomieścić 
ponad 200 widzów, a wyposażone jest 
od 2002 r. w projektor Universarium 
wyprodukowany przez Carla Zeissa. 
Jest to jedno z popularniejszych plane-
tariów w kraju, odwiedzane przez ponad 
sto tysięcy gości rocznie.

Po zwiedzeniu Mannheim warto wy-
brać się do sąsiedniego Heidelbergu. 
Między oboma miastami można prze-
mieszczać się zarówno pociągiem, jak 
i tramwajem linii nr 5, który spina sieci 
transportowe obu miejscowości. Wspo-
mniany wcześniej instytut astronomicz-
ny nie zagościł na długo w Karlsruhe, 
będącym stolicą Badenii, za sprawą 
młodego naukowca i jednego z pionie-

rów astrofotografii, Maksa Wolfa. Uro-
dzony w Heidelbergu, większość swo-
jego życia spędził w „Mieście Roman-
tyków”. Przekonał on wielkiego księcia 
Fryderyka I do ulokowania nowego 
obserwatorium na górze Königstuhl, 
dominującej nad miastem i okolicą. In-
stytut uroczyście otwarto w 1898 r.

Stary Heidelberg, obszarem nieco 
większy od zabytkowego centrum To-
runia i podobnie jak Gród Kopernika 
składał się ze Starego i Nowego Miasta. 
W XIX w. przyciągał wielu niemieckich 
romantyków, z Gœthem na czele i został 
uwieczniony w licznych malowidłach 
tej epoki. Nieco ponad wiek wcześniej 
Heidelberg został niemal doszczętnie 
zniszczony i odbudowany w stylu baro-
kowym, przez co wyróżnia się architek-
tonicznie od większości miast Niemiec. 
Jednocześnie przetrwał niemal bez 
szwanku ostatnią wielką zawieruchę 
wojenną tej części Europy. Panoramę 
zabytkowego zespołu urbanistycznego 
można podziwiać z bulwaru Philoso-
phenweg, wybudowanego na zboczu 
sąsiedniego wzgórza. Nad miastem gó-
rują okazałe ruiny gotycko-renesanso-
wego zamku książęcego, wzniesionego 
z wykorzystaniem tak charakterystycz-
nego dla Palatynatu budulca, jakim jest 
piaskowiec o różowym zabarwieniu, 
okazale dopełniając malowniczy wi-
dok. Spod niego można na Königstuhl 
pojechać koleją linową, która dotarła na 
szczyt już w 1907 roku!

Obserwatorium w Heidelbergu 
funkcjonuje do dziś jako jednostka 
badawcza uniwersytetu, choć niemal 

wszystkie obserwacje są obecnie pro-
wadzone z wykorzystaniem nowocze-
snych teleskopów w różnych częściach 
świata lub na superkomputerach. Dziś 
jednak nie jest to jedyny zespół budyn-
ków na szczycie. Z instytutem sąsiaduje 
infrastruktura turystyczna, ale także od-
dział Instytutu Astronomii Towarzystwa 
Maksa Plancka (MPIA) — niemieckie-
go odpowiednika PAN. Jednym z bar-
dziej charakterystycznych budynków 
MPIA jest Haus der Astronomie (Dom 
Astronomii) w kształcie galaktyki spiral-
nej, zbudowany przez Fundację Klausa 
Tschira, będący ośrodkiem dydaktycz-
no-kongresowym. Co ciekawe, znajduje 
się w nim także planetarium, jednak nie 
posiada ono stałego programu.

Zarówno obserwatorium, jak i Haus 
der Astronomie można zwiedzić i regu-
larnie odbywają się „astronomiczne wy-
cieczki po Königstuhl” w niewielkich 
grupach, trzeba się jednak wcześniej 
zameldować.

Obecnie w Heidelbergu pracuje po-
nad stu astronomów w pięciu instytu-
tach badawczych i jest to, obok Paryża 
i Monachium, jeden z trzech najwięk-
szych ośrodków naukowych tej dyscy-
pliny w Europie. Historyczne centrum 
miasta, pełne kawiarenek i wąskich uli-
czek, przyciąga studentów i turystów, 
jednocześnie wzorowo współpracując 
z sąsiadującym od zachodu bardziej 
nowoczesnym Mannheim. Warto po-
święcić weekend i poznać dawne sto-
lice Palatynatu Reńskiego, tętniące 
astronomią, nauką i historią.

Wieńczysław Bykowski

Stary Heidelberg, zamek i wznoszący się nad nimi szczyt Königstuhl
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przeczytane w nature i Science

Od pewnego czasu pojawia się sporo artykułów dotyczących 
analizy składu meteorytów. Tendencja wydaje się zrozumiała, 
biorąc pod uwagę, że meteoryty dostarczają praktycznie jedynych 
próbek materii pozaziemskiej możliwych do analizy laboratoryjnej. 
Poza tym, to stosunkowo tanie badania, jako że materiał badawczy 
„sam spada z nieba”. Dodatkowo okazuje się, że wyniki są bardzo 
interesujące i np. badając skład tych ciał, możemy „zajrzeć” 
do początków Układu Słonecznego. Po prostu meteoroidy 
podlegały stosunkowo niewielkim wpływom zewnętrznym, 
spokojnie krążąc w przestrzeni międzyplanetarnej i dzięki temu 
zachowały informację o warunkach, w jakich powstały. Istnieje 
więc szansa na porządną „eksperymentalną” analizę procesów, 
które doprowadziły do powstania planet, a w tym najbardziej nas 
interesującej Ziemi. Poniżej spróbujemy krótko zreferować kilka 
ostatnio opublikowanych prac dotyczących tego zagadnienia.

Chronologia absolutna
Na wstępie warto zauważyć, że badania meteorytów 

umożliwiają ustalenie absolutnej, czyli liczonej w latach, 
chronologii. Na przykład w 2012 r. J.N. Connelly i in (Science, 
t. 338, s. 651) opublikowali informację, że wapniowo-glinowe 
inkluzje (CAIs) powstały 4567,30 ± 0,16 mln lat temu. Niemal 
w tym samym czasie powstawały chondry — wiek ich powstawania 
to między 4567,32 (±0,42) do 4564,71 (±0,3) mln lat. Chondry 
powstały więc wyraźnie później, choć różnica nie jest wielka. 
Warto zwrócić uwagę na liczbę miejsc znaczących podanych 
powyżej liczb — dokładność jest lepsza od miliona lat. Jak łatwo 
się domyśleć, pomiar został wykonany przez określenie ilości 
długo żyjących izotopów. Konkretnie, nuklidami wyjściowymi 
były izotopy uranu rozpadające się do trwałych izotopów ołowiu. 
Pomijając szczegóły techniczne (trzeba m.in. określić wyjściową 
ilość izotopów uranu), mierzono stosunek ilościowy 207Pb 

O czym mówią meteoryty?
Dzięki meteorytom naukowcy mają szanse w sposób „eksperymentalny” zbadać początki Układu Słonecznego. 
Oto najnowsze badania nad meteorytami w kontekście wiedzy o powstawaniu Ziemi i innych planet.

do 206Pb. Jak się okazuje, obie przedstawione wartości wydają 
się kluczowe w ewolucji pierwszych kilkunastu milionów lat 
istnienia Układu Słonecznego, a wyższa z nich (powstawanie 
CAIs) może w ogóle zostać uznana za wiek powstania Układu 
Słonecznego. 

W lutym 2017 r. ukazał się w Science raport (H.Wang i in., 
t. 355, s. 623) dotyczący badania własności magnetycznych 
takich bardzo wcześnie powstałych meteorytów. W pracy 
przedstawiono wyniki badań czterech meteorytów pochodzenia 
wulkanicznego, zwanych angrytami. Konkretnie badano 
meteoryty zwane D’Orbigny, Sahara 99555, Asuka 881371 
oraz nieco młodszy Angra dos Reis. Wiek tych meteorytów 
to odpowiednio 4563,37 (±0,12), 4563,54 (±0,14), 4562,4 
(±1,6) oraz 4556,51 (±0,11). Oczywiście wszystkie wartości 
w mln lat p.n.e. Jak łatwo zauważyć, pierwsze trzy z tych 
meteorytów powstały niemal jednocześnie, a jedynie ostatni 
jest nieco późniejszy. Różni je też historia. Wprawdzie wszystkie 
powstały w gorącym (stopionym) środowisku, jednak chłodziły 
się zupełnie inaczej. Pierwsze trzy stygły bardzo szybko, 10–50 
stopni na godzinę, a w przypadku ostatniego wyniosło to mniej 
niż stopień na tysiąclecie. Z powyższych danych nietrudno 
wywnioskować, że wszystkie powstały wewnątrz stosunkowo 
dużych ciał. Na tyle dużych, by ich wnętrza uległy stopieniu (o 
średnicach rzędu 100 i więcej kilometrów), a ciała zróżnicowaniu 
na jądro i płaszcz. Macierzyste ciała pierwszych trzech meteorytów 
doznały kolizji i uległy rozpadowi, zanim ich wnętrze zostało 
wychłodzone. Materia meteorytu Angra dos Reis spokojnie 
wystygła w macierzystym ciele. Również i to ciało rozpadło się 
w początkach historii Układu Słonecznego, co oznacza, że nie było 
duże, jako że zdążyło się szybko wychłodzić. Jak twierdzą autorzy 
pracy, wszystkie wspomniane meteoryty spokojnie przeżyły czas 
między rozpadem macierzystych ciał a zderzeniem z Ziemią, 
nie ulegając metamorfizacji ani nie będąc istotnie ogrzewane. 
Badania przeprowadzone w MIT wykazały, że zawarte w nich 
namagnesowane ziarna są stabilne magnetycznie do temperatur 
rzędu kilkuset stopni Celsjusza (D’Orbigny do 400/500, a Angra 
dos Reis do około 200). Tym samym ich magnetyzm świadczy 
o polu magnetycznym, w którym stygły. Starsze trzy meteoryty 
stygły w bardzo słabym polu, mniejszym od 0,6 μT. Z ocen ich 
wieku wynika, że działo się to około 3,8 mln lat po powstaniu 
Układu Słonecznego (rozumianego jako powstanie CAIs). Oznacza 
to, że w tym momencie pole magnetyczne w odległości 1–3 au 
od młodego Słońca praktycznie zanikło. Pomiary magnetyczne 
chondr (R.R. Fu i in., Science 346, 2014, s. 346) wskazują, że 
w mgławicy powstającego układu planetarnego pole magnetyczne 
wynosiło 5–50 μT. I to pole miało istotne znaczenie, m.in. 
przenosząc moment pędu z młodego Słońca do powstających 
planet. Z pracy Wanga wynika, że pole magnetyczne zanikło 
około 3,8 mln lat po powstaniu Układu Słonecznego, a z jego 
zanikiem można wiązać zanik mgławicy i ocenić, że stało się to 
niemal błyskawiczne — w czasie rzędu 100 tys. lat. Zgadza się to 
z tym, co obserwuje się w przypadku młodych gwiazd. Obserwując 
młode układy planetarne, można stwierdzić, że mgławica zanika 
2–6 mln lat po powstaniu. Zakładając, że pole magnetyczne 
ma zasadniczy wpływ na powstające Słonce, oceniono (Wang), 

Meteoroid — okruch skalny poruszający się w przestrzeni 
międzyplanetarnej. Meteoroidy mają rozmiary od ułamków 
milimetrów do metrów. Ciała większe określane są jako pla-
netoidy (albo np. komety), natomiast mniejsze stanowią pył 
kosmiczny. 
Meteoryt — pozostałość po upadku meteoroidu na po-
wierzchnię Ziemi lub innej planety.
Planetozymal — bryła pierwotnej materii w dysku protopla-
netarnym w początkowym okresie formowania się układu 
planetarnego. Planetozymale zderzały się ze sobą, tworząc 
protoplanety. Termin „planetozymal” pochodzi od połącze-
nia matematycznego terminu „infinitezymalny” (nieskoń-
czenie mały) i terminu „planeta”.
Pierwiastki syderofilne — inaczej: pierwiastki żelazolub-
ne, czyli takie, które łatwiej tworzą związki chemiczne z że-
lazem niż z tlenem lub siarką. Do tego rodzaju pierwiastków 
należą żelazo, kobalt, nikiel, platynowce.
Pierwiastki litofilne — inaczej: pierwiastki skałolubne, ła-
two reagują z tlenem, tworząc związki trudno lotne, takie jak 
krzemiany, glinokrzemiany, tlenki, sole kwasów tlenowych. 
Do te rodzaju pierwiastków należą sód, potas, magnez, 
wapń, glin, krzem, tytan, mangan.

W jaki sposób i kiedy powstała Ziemia?
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że w momencie zaniku pola akrecja na Słońce spadła do mniej 
niż 10–9 M


 na rok. Czyli w tym momencie zakończyło się budowa 

Słońca. Można dodać, że wartość ta we wcześniejszym okresie 
była 10–100 razy większa (Fu). 

Wspomniany już nieco młodszy meteoryt Angra dos Reis 
przebywał dłużej wewnątrz macierzystego ciała. Własności 
magnetyczne zawartych w nim ziaren wskazują na przebywanie 
w trakcie jego stygnięcia w polu magnetycznym około 17 μT. 
Oczywistym jego źródłem jest dynamo działające wewnątrz 
macierzystego planetozymala. Jeżeli wcześniejsze meteoryty 
takiego pola nie wykazują, należy sądzić, że dynamo wewnątrz 
tego typu ciał zaczęło działać między 4 a 11 mln lat po powstaniu 
Układu Słonecznego. Ostatnia wartość oczywiście wynika 
z oceny czasu stygnięcia planetozymala. 

Jak przebiegało powstawanie planet?
Czas zaniku mgławicy ma również wpływ na powstawanie 

planet. Uzyskane dane nie przeczą możliwości powstania 
olbrzymów, szybko powstających w wyniku niestabilności 
grawitacyjnej. Planety skaliste powstają prawdopodobnie 
nieco dłużej i dzieje się to już po zaniku mgławicy. Mechanizm 
polega na sklejaniu się planetozymali w większe ciało. 
Nietrudno zauważyć, że zderzenia prowadzące do sklejania 
muszą następować z niewielką prędkością, czyli zderzające 
się ciała powinny być przed zderzeniem na zbliżonych orbitach. 
W przeciwnym wypadku zderzenia byłyby na tyle gwałtowne, 
że bardziej prawdopodobny byłby rozpad. Jeżeli zauważyć, 
że w Układzie Słonecznym każdej odległości od Słońca 
odpowiada nieco inny skład izotopowy, to materia różnych planet 
powinna charakteryzować się innym składem izotopowym. I tak 
rzeczywiście jest. Gdy planeta urośnie do znacznych rozmiarów, 
a pozostałe planetozymale będą dużo od niej mniejsze, to nawet 
gwałtowne zderzenie nie spowoduje rozpadu planety. W takim 
momencie zaczyna mieć znaczenie zwykła chemia. Po prostu 
pewne pierwiastki się ze sobą łączą, a inne tego nie lubią. Z tego 
punktu widzenia możemy je ustawić w szeregu. Na jednym 
końcu szeregu umieścimy pierwiastki rozpuszczalne w żelazie, 
czyli tzw. pierwiastki syderofilne. Na drugim jego końcu znajdą 
się pierwiastki litofilne, czyli nierozpuszczalne w żelazie. Jest 
oczywiste, że ponieważ planety są zróżnicowane wewnętrznie, 
czyli w znacznej mierze roztopione, to pierwiastki syderofilne wraz 
z żelazem znajdą się w jądrze. Na odwrót, pierwiastki litofilne 
utworzą płaszcz planety. Planeta z czasem stygnie i niewielki 
meteoroid, uderzając w zestalony płaszcz, pozostawi przyniesione 
pierwiastki syderofilne w tym płaszczu. Gdy przyjrzymy się temu 
bliżej, zobaczymy, że pozwala to na przynajmniej częściowe 
odtworzenie procesu tworzenia się planety. I takie prace się 
ostatnio często pojawiają. Spróbujemy niektóre z nich omówić. 
Otóż w tomie 541 Nature z 23 stycznia 2017 r. pojawiły się dwie 
takie prace (N. Dauphas, s. 521 i M. Fischer-Gödde & T. Kleine, 
s. 525) oraz ich omówienie (R.W. Carlson, s. 468). W omówieniu 
R. W. Carlson zwraca uwagę, że obecne badania wskazują 
na konieczność zmiany obrazu powstawania planet skalistych, 
a konkretnie Ziemi. Mniej ogólna wydaje się praca M. Fischer-
Gödde & T. Kleine’a, dotycząca zawartości rutenu w skorupie 
ziemskiej. I od niej zaczniemy. Ruten zawarty w skorupie ziemskiej 
jako zdecydowanie syderofilny pierwiastek pochodzi z ostatniej 
fazy wzrostu naszej planety, odpowiadającej za ostatnie 0,5% 
masy Ziemi. Stosunek rozpowszechnienia izotopów rutenu jest 
dobrze określony dla różnych rodzajów meteorytów i dlatego 
można określić, z jakiej okolicy Układu Słonecznego pochodzi 
dana próbka. W sumie pomiary rozpowszechnienia izotopów 
tego pierwiastka (i skorelowanego z nim rozpowszechnienia 
molibdenu) w skorupie ziemskiej umożliwia stwierdzenie, skąd 

pochodziły planetozymale odpowiadające za ostatnie stadium 
wzrostu naszej planety. Problem jest istotny z powodu istnienia 
na Ziemi oceanów. Oceaniczna woda musiała zostać na Ziemię 
jakoś dostarczona. Jest dosyć oczywiste, że została dostarczona 
z zewnętrznych obszarów Układu Słonecznego leżących poza tzw. 
linią śniegu. I tu pojawiają się dwie zasadniczo różne możliwości. 
Albo stało się to na końcu wzrostu Ziemi, albo woda była 
dostarczana przez większość okresu wzrostu Ziemi. To ostatnie 
wydaje się mało prawdopodobne, bo gwałtowne zderzenia 
pierwszej fazy wzrostu planety nie sprzyjają zachowaniu 
lotnych substancji. Jednak rozpowszechnienie izotopów 
rutenu przedstawione przez Fischer-Gödde i Kleine’a zdaje się 
wskazywać, że za ostatni okres wzrostu Ziemi odpowiadają 
planetozymale powstałe w wewnętrznych, suchych, obszarach 
Układu Słonecznego. Dlatego, jak zauważa Carlson, stanowi to 
wyzwanie dla naszego rozumienia, jak Ziemia uzyskała swoją 
wodę.

Nieco bardziej ogólna wydaje się praca Dauphasa. Przy 
pomocy bardzo prostego analitycznego modelu uzyskuje on coś, 
co nazywa funkcją gęstości prawdopodobieństwa dostarczania 
pierwiastków na Ziemię. Nie wchodząc w szczegóły (dość proste, 
zainteresowany znajdzie je w cytowanej pracy), obliczenie tej 
funkcji umożliwia określenie, w jakim okresie powstawania 
planety dany pierwiastek został dostarczony do płaszcza Ziemi. 
Oczywiście mocno litofilne pierwiastki niemal całkowicie pozostają 
w płaszczu. Na odwrót, prawie wszystkie syderofilne pierwiastki 
toną w jądrze, więc ruten i molibden znajdowany w płaszczu mógł 
zostać dostarczony na Ziemię jedynie w ostatnich stadiach jej 
formowania, gdy już istniała praktyczne cała Ziemia. W modelu 
opisanym przez Dauphasa rolę czasu pełni procent akreowanej 
masy — absolutna chronologia wydaje się, jak na razie, 
niemożliwa. Dauphas otrzymuje, że np. umiarkowanie syderofilny 
chrom znajdujący się w płaszczu pochodzi z praktycznie całego 
okresu powstawania Ziemi, natomiast nikiel już tylko z ostatnich 
39% procent akrecji (do płaszcza dostarczyły go planetozymale 
odpowiadające za ostatnie 39% wzrostu masy Ziemi). Jeżeli te 
rachunki są poprawne, a Dauphas twierdzi, że przy znacznie 
bardziej rozbudowanym modelu wyniki są podobne (czyli wyniki 
są „model independent” albo inaczej mówiąc realne), oznacza 
to, że udało się stwierdzić, w jaki sposób powstawał skład 
chemiczny Ziemi. Oczywiście dalszym krokiem (w pewnym 
stopniu przedstawionym w omawianej pracy) jest określenie, 
skąd (z jakich rejonów Układu Słonecznego) pochodziły 
planetozymale, z których powstała nasza planeta. Tym samym 
wydaje się, że zarysowuje się zdumiewająco szczegółowy 
scenariusz powstania Ziemi. Czy zostanie potwierdzony, dowiemy 
się pewnie już w najbliższych latach.

Jerzy Kuczyński

Fragment kamiennego meteorytu Angra dos Reis, od którego wywodzi 
się nazwa angrytów, grupy meteorytów należących do achondrytów. 
Źródło: www.meteoritestudies.com
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Jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, aby 
zdalnie obsługiwać stację bolidową. Słabe łącze in-
ternetowe, awaryjne komputery oraz mocno ograni-
czona pojemność dysków powodowały, że operator 

musiał stale być przy swoim sprzęcie. Ludzie, często my-
śląc o założeniu stacji bolidowej, twierdzą, że skoro rzadko 
bywają w miejscu, w którym miałaby działać, to nie będzie 
możliwa regularna praca. Dynamiczny rozwój technologii 
spowodował, że dzisiaj w każdym miejscu na świecie może-
my łączyć się z resztą świata, a gigabajty transferu poprzez 
internet kosztują grosze. W tym artykule postanowiłem opi-
sać, jak wygląda obsługa 7 kamer obserwujących niebo 
w różnych miejscach w Polsce przez jednego obserwatora 
mieszkającego w Warszawie.

Zdalny dostęp do komputerów
Każdej nocy kamery Polskiej Sieci Bolidowej zapisują gi-

gabajty danych, wśród których oprócz meteorów pojawiają 
się przeloty satelitów, samolotów czy różnych ciekawskich 
owadów. Wiadomo, że jeżeli kamera wisi pod bardzo ciem-
nym niebem, a w pobliżu nie ma żadnych lamp, które oświe-
tlałyby latające stworzenia w ten sposób, że wywołują one 
detekcję, to liczba zjawisk niepożądanych jest bardzo mała, 
ale jak wiemy, ciemnych miejsc w Polsce jest coraz mniej. 
Zdarzają się noce, podczas których szybko przemieszcza-
jące się niskie chmury wywołują ciągłe detekcje. Efektem 
takiej niepogodnej nocy jest zapisanie kilku tysięcy „zja-
wisk”, które zajmą całą wolną przestrzeń dysku twardego. 
W takim przypadku ważne jest, aby mieć łączność z kom-
puterem obsługującym stację. Z pomocą przychodzi bardzo 
dobrze sprawujący się, łatwy i przyjemny program Teamvie-
wer. Aplikacja pozwala na uzyskanie zdalnego dostępu do 
komputera obsługującego kamerę. Wystarczy tylko, że po-
damy numer komputera oraz hasło dostępu i mamy dostęp 
do wirtualnego pulpitu komputera. W każdej chwili możemy 
się zalogować i dokonać redukcji danych, pozbywając się 
zapisów niezwiązanych z meteorami, a następnie dokonać 
wstępnej analizy i przesłać je na serwer.

Brak łącza internetowego
Bywają miejsca, w których łącze internetowe jest bardzo 

słabe lub w ogóle go nie ma. Powodem może tu być duża 
odległość peceta od routera i brak możliwości połączenia 
kablem. Wtedy uzyskanie zdalnego dostępu do kompute-
ra, jak już się uda, jest tak słabe, że nie jesteśmy w stanie 
nic zrobić. Na szczęście takich stacji jest niewiele. Jedną 
z nich jest PFN70 zlokalizowana w Kodniu. Dane zgrywane 
są przez osobę zajmującą się stacją i wysyłane z miejsca 
z dostępem do internetu lub dostarczane osobiście na no-
śniku pamięci.

Kamery PFN nie są montowane tylko na prywatnych 
dachach. Zainteresowanie obserwacjami wykazują rów-
nież placówki naukowe, takie jak Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Opolski, czy szkoły lub obserwatoria. W takim 
przypadku często z powodów bezpieczeństwa niemożliwy 

Zdalna obsługa stacji bolidowych

jest zdalny dostęp, który może mieć tylko osoba upoważ-
niona (np. pracownik Uniwersytetu). Dane każdego dnia są 
przesyłane na zewnętrzny serwer, przez który możemy po-
brać folder z danymi.

Proces udostępniania danych został z czasem zautoma-
tyzowany i teraz po każdej nocy mamy dostęp do świeżych 
danych. 

Z brakiem dostępu do internetu wiąże się również brak 
możliwości synchronizacji czasu. Jest to bardzo ważny 
aspekt w obserwacjach video, dzięki któremu możliwe jest 
bardzo precyzyjne wyznaczenie trajektorii meteorów zaob-
serwowanych przez przynajmniej dwie kamery obserwujące 
ten sam obszar nieba.  Aby wyniki były jak najlepsze, czas 
we wszystkich stacjach musi być ten sam co do sekundy. 
Gdy mamy dostęp do internetu problem ten rozwiązujemy 
poprzez zastosowanie programu służącego do synchroniza-
cji czasu np. Dimmension4. W przypadku, gdy komputer jest 
odcięty od łącza internetowego rozwiązanie tego problemu 
wiąże się z zakupem anteny gps. Jest to małe urządzenie, 
które możemy podłączyć poprzez USB do komputera.

Głównym celem działania stacji bolidowej jest obserwacja zjawisk meteorowych wpadających w ziemską atmos-
ferę, a  akże wyznaczanie ich trajektorii, orbit a w przypadku wyjątkowo dużego bolida obliczenie przybliżonego 
miejsca spadku na podstawie obserwacji uzyskanych z kilku miejsc w Polsce. Aby zadanie to wykonywane było 
jak najlepiej sprzęt musi uruchamiać się codziennie każdego dnia zaraz po zachodzie Słońca. Zadanie to, choć 
proste, nie zawsze jest wykonywane. Każdemu zdarza się zapomnieć o uruchomieniu komputera, lub operator 
po prostu wyjedzie, a sprzęt nie uruchomi się. W ten sposób tracone są cenne dane do analizy. Sposób na roz-
wiązanie tego problemu jest jeden — zautomatyzować pracę stacji bolidowej.

Struktura danych generowana przez automat eksportujący dane na ser-
wer zewnętrzny

Konstrukcja „czarnej skrzynki” w wersji z telefonem komórkowym
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Autostart komputerów
Ze względu na oszczędności związane ze zużywaniem 

prądu obserwatorzy starają się (w szczególności latem, gdy 
dni są długie) wyłączać swoje komputery na dzień i uru-
chamiać je na noc. Jeśli jednak nasza stacja oddalona jest 
kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów od nas, to pojawia się 
pewien problem.

Najwygodniej, jeśli w BIOS-ie komputera można ustawić 
włączanie o określonej godzinie. Jeśli opcji takiej nie ma 
— możemy skorzystać z zewnętrznego włącznika z progra-
matorem czasowym i gniazdkiem, do którego podłączymy 
komputer — ale tylko pod warunkiem, że w BIOS-ie jest 
opcja „uruchom ponownie komputer po przywróceniu zasi-
lania”. Wówczas komputer uruchomi się, kiedy po okresie 
bez zasilania zegar (programator) włączy napięcie.

Pomijając jednak aspekty związane z komputerem, zda-
rzają się noce, w które kamerom uda się złapać naprawdę 
okazały bolid, który mógł dać spadek meteorytu. Sytuacja 
taka wymaga jak najszybszego dostarczenia danych, które 
posłużą do obliczenia miejsca spadku. W przypadku, gdy 
komputer po zakończeniu obserwacji wyłączył się, a nas nie 
ma w domu musimy czekać cały dzień, aby pobrać dane 
i przesłać dalej. 

Aby umożliwić natychmiastową reakcję i możliwość za-
glądania do danych o każdej porze dnia a jednocześnie za-

chować oszczędność prądu, Paweł Woźniak, który jest ope-
ratorem stacji PFN49, zaczął opracowywać różne metody, 
które były pomocne w wyżej opisanych sytuacjach. 

1. Start przez telefon
Pierwszy pomysł był bardzo prosty i dość skuteczny. 

Skonstruowana została mała skrzynka (nazwana przez 
nas „czarną skrzynką”), której wnętrze zostało dobrze od-
separowane od światła. W środku został zamknięty jakiś 
tani model telefonu komórkowego (w tym konkretnym przy-
padku był to Samsung Avila). Na wyświetlaczu zamontowa-
no fotodiodę. Układ podłączono do włącznika komputera. 
W momencie gdy dzwoniło się na numer telefonu siedzące-
go w skrzynce, wyświetlacz świecił i komputer uruchamiał 
się. Wystarczyło raz do roku doładować telefon za 5 zł, aby 
karta SIM nie wygasła.

Metoda bardzo wygodna, jeśli faktycznie poleciał jakiś 
bolid i trzeba było szybko działać. Ale żeby w ten sposób 
uruchamiać stacje bolidowe każdego dnia po zmroku? Czę-
sto zdarzało mi się o tym zapomnieć albo miałem rozłado-
wany telefon, albo brak środków na koncie. 

Pomysł dobry, ale nie do codziennego użytku.

2. Raspberry PI
Pewnego dnia w ręce Pawła wpadła jedna z wersji Rasp-

berry PI1. Urządzenie dało nam sporo możliwości. Udało się 
połączyć w pełni automatyczne uruchamianie stacji i możli-
wość uruchomienia jej w każdej chwili za dnia. 

Napisany został program, który zawierał kalendarz za-
chodów Słońca i wydawał polecenie uruchamiania stacji. 
Podłączenie „malinki” do internetu umożliwiło uruchomienie 
małej strony internetowej, przez którą mogliśmy o dowolnej 
godzinie uruchomić stację.

Użycie raspberry daje jeszcze sporo innych możliwości, 
nad którymi pracujemy. Jednym z nich jest informowanie 
użytkownika sms-em o jasnym zjawisku. 

Jak widać, obsługa stacji bolidowej nie wymaga od ob-
serwatora bezpośredniego dostępu do komputera na co 
dzień. Kamera może wisieć w dowolnym miejscu na Ziemi. 
Wystarczy, że będzie tam dostęp do internetu, co w dzisiej-
szych czasach nie jest problemem.

Maciej Myszkiewicz

1 Raspberry PI to niewielki układ elektroniczny na bazie jednej płytki druko-
wanej będący pełnoprawnym mikrokomputerem pracującym pod systemem 
operacyjnym z rodziny Linux (zapisanym np. na karcie SD), dający możli-
wość rozbudowy za pomocą gniazd USB.

Wygląd strony internetowej służącej do zdalnej obsługi stacji PFN 49 
wyposażoną w układ z Raspberry Pi

„Czarna skrzynka” gotowa do pracy

System automatycznego wybudzania stacji oparty o platformę kompu-
terową Raspberry Pi
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W poszukiwaniu wielkiej komety
Co roku są odkrywane setki nowych komet, z których 
tylko nieliczne mają wystarczającą jasność do obserwa-
cji amatorskich. Przybycie tych najbardziej spektakular-
nych, wielkich komet, choć wyjątkowo rzadkie, wciąż po-
rusza naszą wyobraźnię. Kolejny taki obiekt wydaje się 
kwestią czasu, kiedy więc możemy zacząć odliczanie? 

Jest lipiec roku 1995. Dwaj astronomowie amatorowie — 
Alan Hale i Thomas Bopp w pobliżu gromady kulistej M70 
spostrzegają, niezależnie od siebie, niewielki rozmyty obiekt, 
którego nie są w stanie powiązać z żadnym innym znanym 
obiektem mgławicowym. Następnego dnia za pomocą cyr-
kularza nr 6187 Biuro Telegramów Astronomicznych Między-
narodowej Unii Astronomicznej informuje o odkryciu nowej 
komety — C/1995 O1. Wszystkich zdumiewają już pierwsze 
wyliczenia elementów jej orbity. Ciało niebieskie odkryto co 
prawda w rozległym asteryzmie Czajniczek, ale to nie za jego 
sprawą atmosfera towarzysząca temu obiektowi jest gorąca. 
Świat obiega wieść o nadchodzącej komecie, wielokrotnie 
większej od komety Halleya, która może uzyskać ujemną 
jasność, pod tym względem ustępując jedynie Słońcu i Księ-
życowi. Obserwatorzy mający możliwość zobaczenia wiosną 
1997 r. komety Hale’a-Boppa mogą tylko przypuszczać, czy 
i kiedy przydarzy im się jeszcze obserwacja obiektu przynaj-
mniej do niej zbliżonego. Pozostali wciąż zachodzą w głowę, 
jakie to uczucie podziwiać tak jasną „gwiazdę z warkoczem”. 
Gdzie zatem można jej szukać? Na niebie, rzecz jasna.

Jest rok 2017, koniec maja. Usytuowane na szczytach 
hawajskich wulkanów obserwatorium Pan-STARRS rejestru-
je obiekt o jasności 20 mag, przemierzający gwiazdozbiór 
Smoka. 24 maja odkrycie zostaje potwierdzone cyrkularzem 
będącego pod jurysdykcją Międzynarodowej Unii Astrono-
micznej Minor Planet Center. Najwcześniejsze wyliczenia 
orbity, traktowane z odpowiednim dystansem, niczym nie 
zadziwiały. 14 pierwszych pomiarów astrometrycznych po-
zwoliło jedynie na szczątkowe obliczenie orbity obiektu, który 
miałby przejść przez peryhelium w 2027 r., pozostając raczej 
słabym i trudnym do zaobserwowania. Uzupełnienie danych 
do 50, a później 170 pomiarów pozwoliło na przesunięcie pe-
ryhelium do stycznia 2023 r. Wówczas kometa Pan-STARRS 
miałaby zbliżyć się do Słońca na 1,8 au (a więc nie przecina-
jąc orbity Ziemi) i w maksimum blasku osiągnąć około 5 mag, 
będąc widoczną głównie z południowej półkuli. 

Czym może zaskoczyć nas obiekt prawdopodobnie nie-
wystarczająco jasny na miano wielkiej komety, w dodatku tak 
długo przed peryhelium?  Okazuje się, że nie jest to kome-
ta, jakich wiele w Układzie Słonecznym. W chwili odkrycia 
C/2017 K2 (Pan-STARRS) znajduje się bowiem blisko orbi-
ty Urana, w odległości około 16 au od Słońca (i Ziemi). Od-
krywanie tak dalekich komet to wciąż prawdziwa rzadkość! 
Wielka Kometa z 1997 r. (jak śmiało można nazwać C/1995 
O1 (Hale-Bopp)) została odkryta nie aż na sześć, lecz na 
dwa lata przed przejściem przez peryhelium swojej orbity. 
Znajdowała się wówczas niewiele ponad 7 au od Słońca 
i była dosyć jasnym obiektem (10,5 mag). Zwykle kometarna 
natura małych ciał Układu Słonecznego uwidacznia się do-
piero w okolicach orbity Jowisza (ok. 5 au od Słońca), kiedy 
w wyniku rozpoczynającej się sublimacji lodów, jądro komety 
zaczyna spowijać gazowa otoczka. W przypadku ponadnor-

mowo aktywnej C/1995 O1 obecność komy nie budziła żad-
nych wątpliwości już w chwili odkrycia, dwie jednostki astro-
nomiczne poza orbitą największego gazowego olbrzyma. 
Stąd nie mniejsze zdziwienie wzbudziło zaobserwowanie nie 
gwiazdopodobnej a rozmytej struktury słabiutkiej C/2017 K2 
(Pan-STARRS). Jest gazowa otoczka! Jeszcze daleko poza 
orbitą Saturna, zaledwie o średnicę ziemskiej orbity bliżej 
Słońca niż lodowaty Uran. Kiedy w czasie ostatniego powro-
tu po raz pierwszy odnaleziono kometę Halleya w odległo-
ści 11 au od Słońca, była słabsza o 4 wielkości gwiazdowe 
i zdecydowanie gwiazdopodobna, co oznacza, że typowa 
aktywność kometarna Pierwszej wśród komet była jeszcze 
uśpiona w zimnych rubieżach przestrzeni międzyplanetarnej. 

Należy również wspomnieć, że mizerne, jak mogłoby się 
wydawać, 20 mag w odległości 16 au od Słońca czyni C/2017 
K2 kometą stosunkowo jasną. Dla porównania, inna kometa 
odkryta w ramach projektu Pan-STARRS — C/2011 L4, wi-
doczna gołym okiem przed czterema laty, w odległości 16 au 
od Słońca miałaby ok. 24 mag. C/2014 Q2 (Lovejoy) natomiast 
— zaledwie około 35 mag, co w praktyce oznacza, że aby ją 
dostrzec, mogłyby nie wystarczyć najlepsze kosmiczne tele-
skopy (zasięg gwiazdowy teleskopu Hubble’a wynosi właśnie 
około 35 mag). Co prawda 19,5–20 mag nowo odkrytej ko-
mety Pan-STARRS nie może się równać z szesnastoma ko-
mety Hale’a-Boppa, jaką mogłaby uzyskać zaobserwowana 
odpowiednio wcześniej. Jednak w przypadku C/1995 O1 nie 
ma się co dziwić — w końcu to obiekt o ujemnej jasności 
absolutnej. Jasność absolutną C/2017 K2 (Pan-STARRS) 
początkowo wyznaczono na ok. 1,5–1,7 mag, jednak obec-
nie mówi się już nawet o 0,5 mag! Oznacza to jasność, jaką 
miałaby kometa oddalona od Słońca i Ziemi (obserwatora) 
o jedną jednostkę astronomiczną. 

W przeciwieństwie do komety Hale’a-Boppa, dla której 
po odkryciu odnaleziono obserwacje jeszcze z 1993 r. (tzw. 
prediscovery), które wzbogacając dane z 1995 r. pozwoliły 
na w miarę szybkie ustalenie orbity obiektu z dobrą dokład-
nością; astrometria C/2017 K2 (Pan-STARRS) przysporzyła 
znacznie więcej kłopotów ze względu na małą ilość danych. 
Jedne z pierwszych obliczeń wskazywały nawet na okreso-
wą naturę obiektu, mającego powracać w okolice Słońca co 
125 lat. Gdyby dokładniejsze kalkulacje to potwierdziły, ko-
metę z pewnością obserwowano by w czasie jej wcześniej-
szego (wcześniejszych?) powrotów, choć i wtenczas większe 
szanse na jej dostrzeżenie mieliby mieszkańcy południowej 
półkuli, gdzie do niedawna nie było rozwiniętej sieci obser-
watoriów mających możliwość odnalezienia nowego obiek-
tu. Mogła nam umknąć. Poszukiwania dogodnej kandydatki 
u schyłku XIX w. spaliły na panewce, a trzeba też przyznać, 
że sama dyskusja nad możliwością powiązania nowej kome-
ty z innym obiektem z przeszłości była mocno przedwcze-
sna, mając na uwadze niedokładność w ustaleniu jej orbity 
wokół Słońca. 

Mówiło się także o nieokresowości bądź długookreso-
wości komety Pan-STARRS. Ekscentryczność wynosząca 
niemal 1 oznacza bardzo wydłużoną, prawie paraboliczną 
orbitę, co stawiałoby jej sytuację w zupełnie innym świetle, 
ustalając okres orbitalny nie na setki, a tysiące lat. Niewy-
kluczone, że kolejne publikacje dotyczące elementów orbity 
z wykorzystaniem więcej niż 170 obserwacji (te ostatnie poja-

Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

C/2017 K2 (Pan-STARRS) — jasna kometa w 2023 roku?
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wiły się w połowie czerwca) potwierdzą ekscentryczność bli-
ską 1, co przy tak znakomicie wydłużonej orbicie może pod-
dawać pod wątpliwość, czy C/2017 K2 w ogóle pozostanie 
w Układzie Słonecznym. Taka ewentualność jeszcze bardziej 
upodobniałaby nową kometę do stosunkowo jasnej C/2015 
V2 (Johnson), którą do końca czerwca można było obser-
wować z terenów Polski. Kometa Johnsona, poruszająca 
się po orbicie hiperbolicznej, z całą pewnością opuści Układ 
Słoneczny. Co więcej, 12 czerwca przeszła przez peryhelium 
w odległości 1,6 au od Słońca, czyli całkiem podobnej do tej, 
na jaką za 5,5 roku ma zbliżyć się kometa Pan-STARRS.

Przy nie mniej prawdopodobnym, a przy tym nieco lep-
szym scenariuszu, kometa Pan-STARRS miałaby w przecią-
gu nieco ponad 350 lat dokonywać pełnego okrążenia wokół 
Słońca, stając się jedną z komet okresowych o najdłuższym 
znanym okresie orbitalnym, porównywalnym z kometą Hewe-
liusza. Po uzyskaniu większej liczby obserwacji zostaną opu-
blikowane znacznie dokładniejsze wyliczenia, które powinny 
zamknąć pole do dywagacji nad wyglądem orbity tego obiektu. 
Być może nastąpi to jeszcze przed ukazaniem się niniejszego 
numeru, dlatego warto śledzić najnowsze cyrkularze MPEC 
(http://www.minorplanetcenter.net/mpec/RecentMPECs.html) 
i portal internetowy „Uranii”. Dokładne poznanie orbity bezpo-
średnio przekłada się na prognozy dotyczące danej komety. 
Jeśli okaże się, że mamy do czynienia z kometą jednopo-
jawieniową, a więc „młodą”, po raz pierwszy przybywającą 
w bliskie rejony Słońca, wówczas jej wzrost jasności może 
okazać się nieco mniejszy od spodziewanego, przez co 
w maksimum zamiast oczekiwanych 5, osiągnie w grani-
cach 7–8 mag. Paliwem napędzającym aktywność młodych 
komet jest bowiem sublimacja zlodowaciałej skorupy wokół 
jądra, niemającej do tej pory kontaktu z ciepłem słonecznym. 
„Stare” komety, regularnie powracające w obszary Słońca są 
pozbawione tej powierzchownej zmarzliny, wystawiając po-
łożone głębiej wewnątrz jądra złoża lodu na działanie pro-
mieniowania Dziennej Gwiazdy. W zależności od wielkości 
aktywnych złóż kształtuje się aktywność całego obiektu, co 
nieraz może sprawić pozytywną niespodziankę za sprawą 
wybuchów aktywności lub stałego jaśnienia w szybszym tem-
pie niż to zakładane przez prognozy. 

Zmiana terminu  
X Konferencji SOK PTMA

Nastąpiło tygodniowe przesunięcie terminu konfe-
rencji Sekcji Obserwatorów Komet PTMA. W imie-
niu Sekcji zapraszamy w dn. 6–8 października 2017 r. 
do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomiczne-
go w Niepołomicach.
Zapisy:
•	na stronie internetowej:  

www.sok.ptma.pl/rejestracja/
•	korespondencyjnie: PTMA Oddz. w Kielcach, 

ul. Warszawska 284, 25-414 Kielce
•	w dowolnym oddziale terenowym PTMA
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, zapi-
sani słuchacze i prelegenci mają zapewnione wy-
żywienie. Za wniesieniem opłaty możliwe jest za-
kwaterowanie na terenie MOA w czasie trwania 
konferencji (30 zł/dobę).

Zapraszamy

W Polsce C/2017 K2 (Pan-STARRS) będzie widoczna 
do połowy 2022 r. Do tego czasu powinna osiągnąć jasność 
lornetkową, ok. 7–8 mag. Wtedy też znajdzie się najbliżej Zie-
mi, w odległości niecałych 2 au. Nie jest to najkorzystniejsza 
możliwość. Gdyby oba ciała znalazły się bliżej siebie, z pew-
nością rozmowy o widowiskowej jasności byłyby znacznie 
bardziej uzasadnione. W czasie maksimum zobaczą ją już 
tylko mieszkańcy z południowej części globu. Na poznanie 
losów komety Pan-STARRS przyjdzie nam jeszcze pocze-
kać. Również długo wyczekiwaną, choć bardziej przewidy-
walną będzie 46P/Wirtanen, która pod koniec przyszłego 
roku uzyska ok. 3–4 mag na polskim niebie. Wygląda na to, 
że na całkiem jasny obiekt nie będziemy musieli bardzo dłu-
go czekać.

Mikołaj Sabat

Prognozowana jasność C/2017 K2 na podstawie obserwacji z MPEC w zależności od jasności absolutnej (0,5 mag — kolor niebieski, 1 mag — 
czerwony, 1,5 mag — zielony). Fioletowa linia wyznacza moment peryhelium
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Co roku Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) or-
ganizuje we Włoszech dla młodzieży obóz astronomiczny 
o nazwie ESO Astronomy Camp. Oto praktyczne porady 
od polskich uczestników poprzedniej edycji obozu. W tym 
roku część z opisywanych atrakcji będzie zapewne wyglą-
dać podobnie, a niektóre mogą być nieco różne. Zachęca-
my do udziału w obozie!

Obozowicze 
Jak w przypadku każdego obozu, najważniejsze nie są 

tu zajęcia, ale kontakt z innymi osobami. Wbrew pozorom, 
nie będą to tylko Europejczycy! Na naszym obozie pojawiły 
się osoby z przeróżnych zakątków świata, od Chin i Paki-
stanu, przez Stany Zjednoczone, aż po Brazylię i Urugwaj! 
Podstawowym wymogiem jest więc język angielski, opano-
wany w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Bez niego 
nie wyciągnięcie żadnej wiedzy z wykładów ani nawet nie 
dacie rady porozumieć się z innymi obozowiczami. Podob-
nie jak my, zostaniecie prawdopodobnie podzieleni na kilka 
grup, w których będziecie później pracować, uczyć się oraz 
przede wszystkim — dobrze się bawić. W wolnych chwilach 
spędzicie czas na rozmowach, dowcipkowaniu, wspólnej 
grze w karty, wymienianiu monet i uczeniu obcokrajowców 
najtrudniejszych polskich zwrotów wyrazowych (świetna za-
bawa gwarantowana). Zawrzecie naprawdę mnóstwo zna-
jomości i podobnie jak my, z wieloma osobami będziecie 
utrzymywać kontakt na długo po zakończeniu obozu. Media 
społecznościowe okażą się w tym bardzo pomocne. Cały 
ten niezwykły tydzień to niepowtarzalna okazja do wymiany 
doświadczeń i wiedzy z osobami o podobnych zaintereso-
waniach, pochodzących z miejsc położonych setki, a nawet 
tysiące kilometrów od was. Niektórzy z nich po raz pierwszy 
zobaczą Gwiazdę Polarną i północną sferę niebieską!

Ekwipunek
Kilka tygodni przed wyjazdem, organizatorzy obozu 

wysyłają uczestnikom listy rzeczy do spakowania. Są one 
dosyć kompletne, ale mimo wszystko jest kilka rzeczy, 
o których trzeba pamiętać. Niewątpliwie najważniejsze jest 
wzięcie ciepłych ubrań — najcieplejszych, jakie macie! Ob-
serwowanie nieba naturalnie odbywa się nocą, gdy w Al-
pach w grudniu temperatury sięgają –20°. Mile widziane są 
brzydkie swetry świąteczne i kolorowe czapki z pompona-
mi! Ponadto przydają się spodnie narciarskie, ponieważ bę-
dziecie brali udział w zajęciach rekreacyjnych i sportowych 
w śniegu, a także okulary przeciwsłoneczne i krem z wyso-
ką ochroną UV. Na wycieczkach niezbędny jest plecak. Do-
brze jest wziąć trochę typowych słodyczy ze swojego kra-
ju, żeby podzielić się nimi z innymi uczestnikami (najlepiej 
skontaktujcie się z innymi Polakami przed wyjazdem, żeby 
wszyscy nie zabrali krówek). 

Jeśli interesujecie się astrofotografią, oczywiście weźcie 
swój sprzęt! Widok nieba nad Doliną Aosta jest naprawdę 
niesamowity, więc weźcie lornetkę, a najlepiej też własny la-
ser. Nie zapomnijcie też talii kart lub innych gier (polecamy 
Karty Przeciwko Ludzkości, oczywiście w wersji angielskiej) 
i swoich ulubionych książek o tematyce naukowej. Jeśli nie 
macie dużego doświadczenia astronomicznego, przydaje 
się też mapka nieba, dzięki której możecie skutecznie uda-
wać ekspertów.

Przybycie na miejsce
Przed wyjazdem na obóz skontaktujcie się z kilkoma in-

nymi uczestnikami, a najlepiej postarajcie się podróżować 
z kimś z Polski. Dzięki wcześniejszemu zapoznaniu się 
będzie wam razem raźniej. Prawdopodobnie będziecie też 
czekać już na lotnisku we Włoszech na przyjazd pozosta-

ESO Astronomy Camp  
— poradnik przetrwania

Młodzi badacze

Grupowe zdjęcie uczestników obozu ESO Astronomy Camp 2016. Fot. L. Polo 
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łych uczniów. To właśnie idealna okazja na poznanie kole-
gów i koleżanek z innych krajów!

Wykłady 
Nudzić się nie będziecie! Każdego dnia weźmiecie udział 

w przynajmniej jednym wykładzie naukowym, przeprowadzo-
nym przez osoby prowadzące badania dla ESO. Na naszym 
obozie pojawili się m.in naukowcy pracujący w ALMA (Ata-
cama Large Millimeter/submillimeter Array) oraz na Uniwer-
sytecie w Mediolanie! Większość zajęć dotyczyła tematyki 
spektroskopii. Zapoznaliśmy się więc z wizerunkami naszej 
Galaktyki oraz wielu obiektów kosmicznych, obserwowanych 
na różnych długościach fal. Na przykład pewnego razu każdy 
z nas otrzymał zdjęcie przedstawiające niepodpisaną galak-
tykę lub mgławicę, sfotografowaną na określonej długości 
fal. Następnie musieliśmy odnaleźć osoby, którym przypadł 
ten sam obiekt, tyle że uchwycony w zupełnie inny sposób. 
Wbrew pozorom, nie było to łatwe zadanie! Czasami wykłady 
odbywały się rano, zaraz po śniadaniu, a czasem… na długo 
po kolacji, trwając aż do północy! 

Zajęcia naukowe 
Obóz astronomiczny nie miałby racji bytu bez nocnych 

obserwacji! Podczas całego tygodnia kilkukrotnie odwiedź-

cie położone tuż obok hostelu obserwatorium Astronomico 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Planetario. W ma-
łych grupach będziecie mogli skorzystać z ośmiu (o ile nas 
pamięć nie myli) sporych rozmiarów teleskopów Cassegra-
ina, jakich nie uświadczycie na własnych podwórkach. Gór-
ski klimat oraz fakt, że będziecie znajdować się na wyso-
kości ponad 2000 m nad poziomem morza, przyczynią się 
do bardzo… chłodnych temperatur. Ciepła zimowa kurtka 
i kilka warstw ubrań są konieczne, by przez kilka godzin 
wytrzymywać powiewy mroźnego, gwałtownego powietrza 
i zachować skupienie. A warto! Wykładowcy oprowadzą 
was po nocnym, alpejskim niebie, pokazując najciekaw-
sze obiekty, które będziecie mogli podziwiać w okularach 
teleskopów. Zobaczycie nie tylko najważniejsze gwiazdy, 
ale zapewne również Marsa i Jowisza, które podczas tego-
rocznej edycji obozu będą pojawiać się na niebie wczesnym 
rankiem (innymi słowy: nie wyśpicie się). Skorzystacie rów-
nież ze spektroskopu — uzyskacie widma emisyjne gwiazd, 
na podstawie których będziecie musieli wspólnie doko-
nać ich klasyfikacji. Będziecie również pracować z anteną 
i oscyloskopem, z wykorzystaniem odpowiednich progra-
mów komputerowych i (o zgrozo) wzorów matematycznych. 
Nie obawiajcie się jednak — we wszystkim otrzymacie 
odpowiednią pomoc, zarówno od kadry, jak i pozostałych 

Pisemna relacja z obozu: 
http://news.astronet.pl/index.php/2017/03/01/eso-
astronomy-camp-2016-relacja-z-czwartej-edycji-obozu/

Relacja wideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=BFKkNF5my8g

Obserwatorium Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Planetario. Fot. K. Serafin

Zajęcia z widmami gwiazd. Fot. K. Serafin
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Młodzi badacze

uczestników. Powinniśmy tu wspomnieć też o wizycie w po-
bliskim planetarium, gdyby nie fakt, że… wszyscy w nim 
zasnęliśmy!

Aktywności sportowe 
Na obozie, oprócz obserwacji i wykładów, będzie też 

czas na sport — pojedziecie jeszcze wyżej w góry, do snow 
parku. Tam podzielą was na grupy. Jedna z nich zostanie 
skierowana na śnieżną zjeżdżalnię, a druga — na biegówki. 
Ale nie bójcie się, nic was nie ominie! Będziecie w snow 
parku dwa razy, więc skorzystacie z wszystkich atrakcji.

Na zjeżdżalni będziecie mogli zjeżdżać albo na pon-
tonach, albo na sankach, chociaż polecamy pontony, są 
chyba mniej inwazyjne ;) Tak czy siak, ślizgawka sprawia 
ogromną frajdę!

Co do nart biegowych — po prostu nie zrażajcie się, jeśli 
jazda na nich wydawać się wam będzie niemal niemożliwa 
do osiągnięcia. Z każdą chwilą będziecie się czuć na nar-
tach coraz pewniej. W końcu trening czyni mistrza!

Dla osób, które już mają doświadczenie w jeździe na bie-
gówkach, będzie to idealna okazja do szusowania i podzi-
wiania pięknego widoku ośnieżonych gór. Będziecie też 
mogli podszkolić się nieco pod okiem trenerów, którzy po-
prowadzą zajęcia.

Jeden z ostatnich dni obozu przeznaczony zostanie 
na wyprawę pod Matterhorn! Spędzicie kilka godzin w cie-
niu jednego z najwyższych europejskich szczytów oraz 
w pobliskim urokliwym miasteczku, gdzie ugości was miej-
scowa szkoła.

Zasady panujące na obozie 
Przestrzegajcie zasad panujących na obozie, jeżeli 

chcecie mieć możliwość powrotu w to niesamowite miejsce! 
Nie kierujcie się stwierdzeniem, że „zasady są po to, żeby 
je łamać”, bo tutaj to się nie sprawdzi.

Pierwszego dnia zostaniecie podzieleni na grupy — za-
pamiętajcie, w której jesteście i nie spóźniajcie się na za-
jęcia, by nikt nie musiał na was czekać i bez potrzeby się 
złościć. Jeśli chcecie wyjść poza teren hostelu, zawsze 
informujcie o tym kadrę i czekajcie na pozwolenie. Oczy-
wiście alkohol i narkotyki są surowo zabronione, choć pod-
czas nocy sylwestrowej będziecie mieli możliwość skoszto-
wania szampana, więc spokojnie. :) 

Słuchajcie kadry i wykładowców, nie przeszkadzajcie. 
Jeżeli jakiś wykład was nie zaciekawi, nie okazujcie tego 
w przesadny sposób, by nie utrudniać innym odbioru. Prze-
strzegajcie ciszy nocnej. Podczas jej trwania powinniście 
być już w swoich pokojach i gotowi do spania. Nie hałasuj-
cie, by dać innym możliwość wyspania się. Bądźcie kultural-
ni i przestrzegajcie zasad savoir-vivre’u, aby dla wszystkich 
obóz był nieziemskim doświadczeniem.

Powyższe kilka zdań może wyglądać jak fragment 
z książki zakazów i nakazów, ale to naprawdę działa! Naszą 
radą jest to, aby się integrować, być pozytywnym i dobrze 
się bawić!

Warunki 
Ilość osób przypadających na jeden pokój to między 

2 a 8, ale lepiej nastawić się na pobyt w dużym pokoju 
(a przede wszystkim na ograniczony czas w łazience). Śpi-
worów nie trzeba brać, a hostel jest dobrze ogrzewany.  

Jedzenie w hostelu jest bardzo dobre (śniadanie jest 
jedzone po włosku, tzn. na słodko), a porcje obiadowe są 
duże, więc nikt nie będzie głodował. Jeśli jesteście amato-
rami kawy, wycieczka do Włoch może wydawać się podwój-
nie atrakcyjna, ale nie róbcie sobie nadziei — kawa w ho-
stelu, jeśli można ją nazwać kawą, smakuje… właściwie to 
niczym nie smakuje. Mimo wszystko własną kawę, herbatę 

lub zupki instant zostawcie w domu, ponieważ 
do czajnika raczej nie ma dostępu.

W hostelu jest Wi-Fi, ale nie jest najszybsze, 
a poza tym zdarza się, że trzeba dzielić z kimś 
hasło, więc dla uzależnionych polecamy kup-
no pakietu internetowego, a ponieważ w Unii 
Europejskiej niedawno zniesiono (lub mocno 
graniczono) opłaty roamingowe, to internet nie 
powinien być problemem.

* * *
Tym, którzy w grudniu tego roku odwiedzą 
Dolinę Aosty, by spędzić tam najbardziej 
niezwykły tydzień swojego życia, życzymy 
niezapomnianych wrażeń! Mamy nadzieję, 
że podobnie jak my, powrócicie z Włoch 
z nową wiedzą, telefonem pełnym zdjęć 
upamiętniających wszystko, co przeżyli-
ście, oraz przede wszystkim — mnóstwem 
nowych znajomości! Powodzenia!

Kamil Serafin
Zofia Błażyca

Dominika Krawiec
Anna Komarowska

Polscy uczestnicy obozu ESO Astronomy Camp 2016. Od lewej: Bartosz Cieślik, Alek-
sandra Krauze, Dominika Krawiec, Zofia Błażyca, Anna Komarowska, Kamil Serafin. 
Fot. Vittorio Erba

ESO Astronomy Camp 2017
Masz ochotę pojechać na kolejną edycję obozu? Nabór 
zgłoszeń trwa do 11.10.2017 r. do godz. 23:00 CET.

Obóz przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 16 
do 18 lat (roczniki 1999, 2000, 2001). Polski konkurs 
jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Astrono-
miczne, we współpracy z ESO. „Urania” jest patronem 
konkursu. Można wygrać stypendium finansujące udział 
w obozie.

Szczegóły na stronie www.pta.edu.pl/eso-camp
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Do wykonania wykresu użyjemy wartości l równej lM101. 
Następnie odczytujemy z wykresu wartości rL, obliczamy 
dla nich θ i rysujemy wykres. Wzór (2) podaje wynik w ra-
dianach, dla czytelności wykresu wartości te zamieniłem na 
minuty kątowe (θ).

Widzimy, że początkowo średnica kątowa maleje. Im więk-
sze przesunięcie ku czerwieni, tym dalej znajdują się od nas 
obiekty, a im dalej znajduje się obiekt, tym mniejszą powinien 
mieć widoczną średnicę (θ = l/r ). Zależność ta na wykresie 
jest jednak zachowana tylko w zakresie 0, 1 < z < 1, 5, póź-
niej średnica kątowa zaczyna się z powrotem zwiększać.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ światło, które widzimy 
docierające od różnych obiektów, nie zostało wyemitowane 
w tym samym czasie. Dla mniejszych przesunięć ku czer-
wieni (z < 1, 5) efekt ten nie jest bardzo znaczący, ale inna 
sytuacja jest z obiektami bardziej oddalonymi. Światło z nich 
zostało wyemitowane, kiedy znajdowały się bliżej niż obec-
nie znajdują się obiekty o z < 1, 5, a przez rozszerzanie się 
Wszechświata dopiero teraz ono do nas dociera. Tak więc 
obiekty bardzo od nas oddalone wydają się być większe niż 
są w rzeczywistości.

Michał Wójcik

Autor jest laureatem LIX i LX Olimpiady Astronomicznej i  zdobyw-
cą wyróżnienia na 10 Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii 
i Astrofizyki (IOAA). W tym roku, wraz pozostałymi laureatami, będzie 
reprezentował Polskę na 11 IOAA w Tajlandii. Absolwent III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, w paździer-
niku rozpocznie studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Au-
tomatyka i Robotyka.

Kącik olimpijczyka

Rozwiązanie zadania zawodów finałowych  
LX Olimpiady Astronomicznej

Treść zadania nr 3.
Pomiar odległości w skalach międzygalaktycznych spra-

wia zasadnicze trudności. Bezpośredni ich pomiar jest nie-
wykonalny, natomiast prawa optyki geometrycznej, wyko-
rzystywane w pomiarach pośrednich, prowadzą do różnych 
definicji odległości. W szczególności zależność:

S L
rL

=
4 2π

między natężeniem oświetlenia (S) a mocą promieniowania 
źródła (L), definiuje tzw. odległość jasnościową (rL). Z kolei 
związek między rozmiarem liniowym dowolnego obiektu (l) 
i jego rozmiarem kątowym (θ):

θ
θ

=
l
r

definiuje odległość rozmiaru kątowego (rθ).
Obie wielkości: rL i rθ, są identyczne jedynie w przestrze-

ni opisanej przez geometrię euklidesową, gdy źródło światła 
nie porusza się względem obserwatora. W ekspandującym 
Wszechświecie założenia powyższe nie są spełnione – wiel-
kości rL i rθ nie są sobie równe, ale pozostają związane zależ-
nością: rL= rθ(1 + z)2, gdzie z oznacza kosmologiczne przesu-
nięcie ku czerwieni (redshift).

Wykres przedstawia funkcyjną zależność: rL(z) dla przyj-
mowanego obecnie modelu kosmologicznego ze stała Hub-
ble’a H = 70 km · s−1 ·Mpc−1.

Wykonaj wykres zależności: θ(z), w zakresie 0,1 < z < 4, 
dla galaktyki podobnej do M101 oraz zinterpretuj otrzymany 
wykres. Przyjmij, że dla galaktyki M101 wyznaczone są: od-
ległość rM101 = 6,4 Mpc i średnica widoma θM101 = 28’.

Rozwiązanie:
Najpierw obliczymy rozmiar liniowy galaktyki M101. Po-

nieważ θM101 jest małym kątem, możemy skorzystać ze wzoru 
l = θ[rad] · r, gdzie r jest odległością do obiektu. Rozmiar wy-
nosi: lM101 = θM101[rad] · rM101 = 0,0521 Mpc = 52,1 kpc.

Chcąc otrzymać zależność θ(z), musimy uzależnić podany 
wzór:

 
θ

θ

=
l
r

 
(1)
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Niebo nad Polską 
      Kalendarz astronomiczny

Niebo we wrześniu i październiku 2017
Dwa miesiące przełomu lata i jesieni, to pod względem astronomicznym 

już w blisko 2/3 jesień, choć z klimatycznego punktu widzenia zazwyczaj 
jeszcze w ponad połowie ciepły, letni czas, w średnich szerokościach geo-
graficznych wydłużony dzięki następującemu po lecie okresowi tzw. babie-
go lata, sięgającemu nawet pierwszych tygodni października. Niezależnie 
od tego, wydłużające się już od letniego przesilenia noce, w ostatniej deka-
dzie września zaczynają być dłuższe od dni. W centrum Polski, ostatni dzień 
omawianego okresu trwa już tylko 9 h 40 min, o 4 h 40 min krócej od nocy.

W tym roku Słońce osiąga punkt jesiennej równonocy, punkt Wagi, 
22 września o godz. 22.02, prawie 6 h później niż w minionym, przestęp-
nym roku 2016 i o blisko 6 h wcześniej niż w przyszłym, 2018 r. To skutek 
rozbieżności pomiędzy długością roku kalendarzowego a długością astro-
nomicznego roku zwrotnikowego, co jest okresowo niwelowane przez 
system lat przestępnych. Faktyczne zrównanie długości dnia i nocy, jak 
zwykle u progu jesieni, spóźni się o około 2,5 doby. W tym roku dopiero 
dzień 25 września trwać będzie dokładnie 12 godzin, podczas gdy noc 
z 24 na 25 września będzie jeszcze o 2 minuty krótsza, a kolejna, z 25 
na 26 — już o minutę dłuższa od dnia.

W całym omawianym okresie układ gwiazd krótko po zmierzchu będzie 
w przybliżeniu jednakowy, z dominującym na niebie gwiezdnym symbolem 
lata — Trójkątem Letnim. Wynika to z niemal stałego, zwłaszcza w pierw-
szych 4–5 tygodniach, tempa przyspieszania godziny zachodów Słońca, jak 
również opóźniania się wschodów, co ilustruje prawie prostoliniowy prze-
bieg odpowiadających im żółtych linii na wykresie obok. I tak, porównując 
wygląd nieba w centralnej Polsce godzinę po zachodzie Słońca, 1 września 
zobaczymy górującą właśnie Wegę, prawy górny wierzchołek Trójkąta Let-
niego, a 31 października — Deneba, odległy o 24° na zachód jego lewy gór-
ny wierzchołek. 

Przez cały jednak ten okres, od pierwszych chwil nocy nad wschodnim 
horyzontem widnieje również gwiezdny symbol jesieni — Jesienny Kwadrat. 
Trzy gwiazdy tej konfiguracji należą do najjaśniejszych gwiazd Pegaza, Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

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

1 września ok. godz. 2.00
16 września ok. godz. 1.00

1 października ok. godz. 0.00
16 października ok. godz. 23.00

1 listopada ok. godz. 21.00*

* od 29 października czas zimowy (CET)
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wrzesień — październik 2017     

czwarta — dawniej również zaliczana do Pegaza — to obecnie 
alfa Andromedy. Dlatego ten dość regularny prostokąt tradycyj-
nie nazywany bywa też Kwadratem Pegaza. Wraz z pozostały-
mi dwiema najjaśniejszymi gwiazdami Andromedy tworzy on 
kształt zbliżony do Wielkiego Wozu, tyle że kilkakrotnie większy 
i z… prostym dyszlem.

W miarę upływu kolejnych godzin coraz dłuższych nocy, 
gwiazdozbiory letnie ustępują miejsca jesiennym, do których 
zaliczają się również „wodne” konstelacje Wodnika, Ryby Połu-
dniowej, Ryb i Wieloryba, a także Baran oraz niewielkie Źrebię 
i Trójkąt. Pod koniec nocy jesienne gwiazdozbiory są już w od-
wrocie, a zdecydowanie dominuje na niebie Zimowy Sześciokąt 
— największe zgrupowanie bardzo jasnych gwiazd nocnego nie-
ba — zapowiadający kolejną porę roku. Na przełomie września 
i października, wspaniały Orion i otaczające go zimowe konste-
lacje Byka, Woźnicy, Bliźniąt oraz Małego i Wielkiego Psa naj-
wyżej wznoszą się już przed świtem.

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stro-
nach Kalendarza pozwalają zorientować się w wyglądzie po-
łudniowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie 
wrześniowych i październikowych nocy, wyznaczyć godziny 
wschodów i zachodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić 
zmiany obserwowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, 
a także szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej 
części tarczy Merkurego i Wenus. Na pierwszej mapce zazna-
czono również położenia kilku ciekawych obiektów, opisanych 
na ostatniej stronie Kalendarza. Panoramiczna mapa na trze-
ciej i czwartej stronie pokazuje m. in. zmieniające się w tym 
czasie położenia planet na tle gwiazd. 

Wszystkie momenty podano w obowiązującym w Polsce 
do 28 października czasie urzędowym — środkowoeuropejskim 
letnim (CEST).

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
września i października 2017

wrzesień
1 4.03 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –19°24’
3 11.37 koniunkcja Merkurego 3,4°S z Marsem
4 20.40 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 323°59’
5 7.27 Neptun w opozycji do Słońca, 28,939 au od Ziemi
5 13.05 Merkury powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
6 7.06 bliska koniunkcja Księżyca 44’S z Neptunem
6 9.03 pełnia Księżyca
9 14.54 koniunkcja Księżyca 4,1°S z Uranem

12 12.16 maksymalna elongacja Merkurego, 17,9°W od Słońca
13 8.25 ostatnia kwadra Księżyca
13 18.06 perygeum Księżyca, 368 865,7 km od Ziemi
14 15.02 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +19°26’
16 20.56 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Panny; λ = 173,9°
16 21.01 bardzo bliska koniunkcja Merkurego 3,4’N z Marsem
17 20.29 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 143°47’
18 2.33 bliska koniunkcja Księżyca 32’S z Wenus
18 21.47 b. bliska koniunkcja Księżyca 8’N z Marsem 
19 1.19 b. bliska koniunkcja Księżyca 2’S z Merkurym
20 7.30 nów Księżyca
22 12.26 koniunkcja Księżyca 3,5°N z Jowiszem
22 22.02 Słońce wstępuje w znak Wagi; λ = 180°
27 2.15 koniunkcja Księżyca 3,5°N z Saturnem
27 8.50 apogeum Księżyca, 404 354,2 km od Ziemi
28 4.54 pierwsza kwadra Księżyca
28 12.07 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –19°31’

październik
2 4.04 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 323°10’
3 14.44 bliska koniunkcja Księżyca 43’S z Neptunem
5 5.08 Ziemia w średniej odległości od Słońca: 1,000 au
5 18.52 bliska koniunkcja Wenus 12’N z Marsem
5 20.40 pełnia Księżyca
6 20.58 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Uranem
9 3.27 koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (1,1°N)
9 7.55 perygeum Księżyca, 366 861,3 km od Ziemi

11 20.23 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +19°37’
12 14.25 ostatnia kwadra Księżyca
15 0.11 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 142°21’
17 13.26 koniunkcja Księżyca 1,7°N z Marsem
18 3.56 koniunkcja Księżyca 1,9°N z Wenus
18 10.53 bliska koniunkcja Merkurego 56’S z Jowiszem
19 19.34 Uran w opozycji do Słońca, 18,915 au od Ziemi
19 21.12 nów Księżyca
20 7.40 koniunkcja Księżyca 3,7°N z Jowiszem
20 13.22 koniunkcja Księżyca 5,0°N z Merkurym
21 – maks. aktywności roju meteorów Orionidy
23 7.27 Słońce wstępuje w znak Skorpiona; λ = 210°
24 13.54 koniunkcja Księżyca 3,2°N z Saturnem
25 4.26 apogeum Księżyca, 405 160,9 km od Ziemi
25 20.14 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –19°44’
26 20.09 koniunkcja Jowisza ze Słońcem (1,0°N)
28 0.22 pierwsza kwadra Księżyca
28 14.50 opozycja planetoidy (2) Pallas, 1,70 au od Ziemi
29 7.41 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 320°50’
30 22.31 bliska koniunkcja Księżyca 50’S z Neptunem
31 8.01 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Wagi; λ = 217,8°
31 19.06 opozycja planetoidy (7) Iris, 0,85 au od Ziemi
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      Kalendarz astronomiczny

Słońce 
Swoją wrześniowo-październikową, a więc w większości już 

jesienną drogę na tle gwiazd, Słońce rozpoczyna w połowie od-
cinka ekliptyki zawartego we wiosennej konstelacji Lwa. Nie 
ma w tym sprzeczności, bo obszary nieba przypisywane kolej-
nym porom roku, to właśnie te usytuowane po przeciwnej stro-
nie nieba, niż w danym okresie Słońce, dzięki czemu są wtedy 
najlepiej i najdłużej widoczne. 

Wydawać by się mogło, że pokonanie każdego z 12 zodia-
kalnych gwiazdozbiorów zajmuje Słońcu miesiąc. Jednak tym 
razem, w dwa miesiące pokonując dystans dokładnie 60,0°, 
przemierza ono tylko około 1,5 gwiazdozbioru, kończąc swą wę-
drówkę 31 października na granicy Panny i Wagi. Jest tak dlatego, 
że w granicach obszernego gwiazdozbioru Panny zawiera się naj-
dłuższy odcinek ekliptyki: 44,0°, czyli prawie półtora znaku zodia-
ku. Jednocześnie w tym czasie deklinacja Słońca ulega dalszemu 
zmniejszeniu: z +8,4° do –14,3°, co skutkuje dalszym skraca-
niem dziennego łuku Słońca na niebie, a więc długości dni.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym czasie Ziemia porusza 
się na swej orbicie z prędkością bliską średniej, wynoszącej 29,8 
km/s, czego odbiciem na niebie jest przemieszczanie się Słońca 
w ciągu doby o 0,985° na wschód. Najwolniejszy ruch obiegowy 
Ziemi ma miejsce w pierwszych dniach lipca, gdy wędruje ona 
w pobliżu aphelium swej orbity, czyli najdalej Słońca, zaś najszyb-
szy w pierwszych dniach stycznia, w pobliżu peryhelium, czyli gdy 
jest najbliżej Słońca. Pomiędzy tymi momentami, w pierwszych 
dniach kwietnia i października, w średnich odległościach, pręd-
kość ta jest również średnia. To przekłada się wprost na prędkość 
pozornego ruchu Słońca po ekliptyce, na tle gwiazd.

Księżyc 
Wrześniowo-październikową wędrówkę na tle gwiazd, 

73-procentowy, rosnący do pełni Księżyc rozpoczyna w północ-
no-zachodnim rejonie gwiazdozbioru Strzelca (6,6° znaku Ko-
ziorożca), by po dokonaniu 2,22 obiegów nieba, zakończyć ją 
w północno-wschodnim krańcu Wodnika, 2,5° od granicy z Ry-
bami, pokonując w tym czasie łącznie drogę 798,2°. 

Tym razem 15-krotnie Księżyc spotka się z planetami — trzy-
krotnie z Neptunem i dwukrotnie z każdą z pozostałych. Dwie 
spośród tych koniunkcji, szczególnie bliskie z geocentrycznego 
punktu widzenia, będą miały miejsce nocą z 18 na 19 wrze-
śnia, niewiele ponad dobę przed nowiem, blisko Słońca, gdy 
oświetlony zaledwie w 2%, wąziutki sierp Księżyca oraz obie 

planety będą również pod horyzontem. Obydwie skutkować 
będą zakryciami planet przez Księżyc, dostrzegalnymi jednak 
głównie poza lądem. Zakrycie Marsa będzie widoczne z szero-
kiego pasa Pacyfiku, zahaczając jedynie o zachodnie krańce 
Ameryki Południowej i Środkowej. Drugie, zakrycie Merkurego, 
podobnie — swym zasięgiem zaledwie zahaczy o wschodnie 
krańce Chin i Filipin. 

Nie możemy również w omawianym okresie liczyć na spekta-
kularne zakrycia jasnych gwiazd ani zaćmienia Słońca lub Księ-
życa, ponieważ zarówno nowie, jak i pełnie Księżyca będą w tym 
okresie miały miejsce z dala od węzłów księżycowej orbity. 

Planety i planetoidy
W pierwszej połowie września mamy drugą w tym roku 

(po styczniowej) szansę porannej obserwacji Merkurego, 
w związku z przypadającą 12 września zachodnią elongacją. 
W tym czasie obserwujemy również gwałtowny, 25-krotny 
wzrost jasności tej najbliższej Słońca planety. 

Wrzesień i październik to również miesiące wciąż dobrej 
widoczności Wenus, mimo stopniowo ulegającego skracaniu 
czasu jej widoczności w roli Gwiazdy Porannej. Nie jest również 
większą przeszkodą w dostrzeżeniu Wenus — nawet w trakcie 
trwającego już świtu — minimalna niemal od pierwszych dni 
września aż do połowy przyszłego roku, jej jasność: –3,9 m, po-
nieważ jej blask i tak niemal 8-krotnie przewyższa jasność Jowi-
sza i aż 9-krotnie Syriusza, najjaśniejszej gwiazdy nocnego nie-
ba. Po trwającej około miesiąca, styczniowo-lutowej, wspólnej 
wędrówce po niebie Wenus i Marsa 5–7 stopni od siebie, kiedy 
jednak nie doszło do koniunkcji obu planet, kolejne ich spotka-
nie czeka nas teraz, na przełomie września i października.

Z początkiem września Wenus wschodzi jeszcze 2,5 h przed 
świtem, pod koniec października widoczna jest już o godzinę 
krócej. Mars — przeciwnie — zwiększa w tym okresie czas swej 
widoczności z 0,5 h do 2,5 h przed świtem. Warto dodać, że 
to swoisty start Czerwonej Planety do dwuletniego okresu cią-
głej widoczności na nocnym niebie, związanej z przypadającą 
z końcem lipca przyszłego roku, drugą w tym stuleciu wielką 
opozycją Marsa. Na początek tego spektaklu, 5 października 
br. Mars spotka się w bliskiej koniunkcji z Wenus. Zbliżenie 
Wenus na zaledwie 1/5° do na razie 180 razy ciemniejsze-
go od niej Marsa, nastąpi w południowo-wschodniej części 
konstelacji Lwa, co będziemy mogli obserwować przez ponad 
1,5 h przed świtem. 
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wrzesień — październik 2017

Wenus swą wrześniową wędrówkę na tle gwiazd rozpoczyna 
w centrum gwiazdozbioru Raka, tuż poniżej malowniczej otwar-
tej gromady gwiazd M44 Praesepe (Żłóbek), w końcu paździer-
nika docierając niemal do Spiki, najjaśniejszej gwiazdy Panny. 
Trasa Marsa w tym czasie przebiega od zachodnich okolic kon-
stelacji Lwa (3° na zachód od Regulusa), do zachodnich rejo-
nów Panny — podobnie jak w przypadku Wenus, przy na razie 
minimalnej jasności (1,8 m).

Długo przed spektakularną koniunkcją z Wenus, Mars dwu-
krotnie spotka się przed świtem z Merkurym, kończącym kre-
ślenie planetarnej pętli w pobliżu Regulusa w Lwie. I to właśnie 
Merkury, na razie ciemniejszy od Marsa (2,2 m), poruszając się 
jeszcze ruchem wstecznym, po raz pierwszy minie Marsa 3 wrze-
śnia, przechodząc 3,4° na południe od niego. Powróciwszy 2 doby 
później do ruchu prostego, 16 września wieczorem, już 16 razy 
jaśniejszy Merkury (–0,8 m), dogoni Marsa, tym razem mijając go 
od północy w odległości niespełna 3,4’. Zbliżenie to będziemy jed-
nak mogli zobaczyć dopiero nad ranem, gdy godzinę przed świ-
tem obie planety będą nadal bardzo blisko, 19’ od siebie. 

Jeszcze jednej bliskiej koniunkcji Merkurego, 18 paździer-
nika, tym razem niespełna 1° od Jowisza nie będziemy mieli 
szans zaobserwować, ponieważ będzie miała miejsce 9 dni po 
górnej koniunkcji Merkurego ze Słońcem i 8 dni przed koniunk-
cją Jowisza ze Słońcem, kiedy obie planety będą na niebie zale-
dwie 6,5° na wschód od naszej dziennej gwiazdy. 

W przeciwieństwie do Jowisza, na razie niezłe są jeszcze wa-
runki wieczornej widoczności Saturna, wciąż goszczącego w po-
łudniowej części konstelacji Wężownika, z końcem październi-
ka zachodzącego 2 h po zmierzchu. Dzięki opozycjom dwóch 
najdalszych planet Układu Słonecznego: 5 września Neptuna, 
a 19 października Urana, obydwa te miesiące są w miarę ko-
rzystnym okresem dla ich obserwacji.

W omawianym okresie na uwagę zasługują dwie planetoidy. 
Jaśniejsza z nich, to odkryta jako druga po Ceres, w 1802 roku 
(2) Pallas, podczas opozycji 31 października osiągająca jasność 
6,9 m, drugą jest odkryta dopiero w 1847 roku (7) Iris, której opo-
zycja przypada 28 października, z maksymalną jasnością 8,2 m. 

Roje meteorów
Pomiędzy 2 października a 7 listopada swą aktywność wy-

kazuje obfity rój meteorów Orionidy, związany ze słynną ko-
metą Halleya. Podczas maksimum, 21 października, możemy 
spodziewać się w ciągu godziny nawet do 20 szybkich, białych 

meteorów ze śladami, pozornie wybiegających z północno-
-wschodniego krańca konstelacji Oriona, co zapewnia doskona-
łe warunki obserwacji w drugiej połowie nocy. 

Gwiazdy zmienne
Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (maksima 

lub minima) przykładowych przedstawicieli trzech typów 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: 

wrzesień październik

  6,       4.16   1,   23.35
  9,       1.05   4,   20.24
11,     21.54 19,     4.36
26,       5.59 22,     1.26
29,       2.48 24,   22.15

27,   18.04

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:

wrzesień październik

  5,       21.35   8,         2.19
21,       23.56 18,       19.55

24,         4.43

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

wrzesień październik

 17,  R Lyn     7,9m 11,  R Crv    7,5m

20,  V CrB      7,5m 24,  χ Her    5,2m

27,  RU Her   8,0m

Opracował Jan Desselberger

Więcej informacji:

ALMANACH ASTRONOMICZNY  
TOMASZA ŚCIĘŻORA 
http://www.urania.edu.pl/almanach

ROCZNIK ASTRONOMICZNY  
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
http://www.igik.edu.pl/
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      Spójrz w niebo

W poprzednich numerach prezentowaliśmy kolej-
no kilka kulistych, a następnie otwartych gro-
mad gwiazd, obserwowanych na niebie letnim. 
Na przełomie lata i jesieni są doskonałe warun-

ki obserwacji kilku galaktyk — w tym najbardziej znanej tzw. 
Wielkiej Mgławicy Andromedy i jej satelitów. Wszystkie one 
są składnikami Grupy Lokalnej, skupiska ponad 50 galaktyk, 
do którego należy m.in. nasza Galaktyka. Poświęćmy każdej 
z nich kilka zdań, zachęcając tym samym Czytelników do od-
nalezienia ich na nocnym niebie. Zdecydowanym ułatwieniem 
jest fakt, że obiekty te we wrześniu i październiku są widoczne 
przez całą noc.

Cztery przedstawione niżej galaktyki zawarte są w XVIII-
-wiecznym „Katalogu mgławic i gromad gwiazd” Charlesa Mes-
siera, lecz różna jest historia poznawania każdej z nich. 

M31, Galaktyka Andromedy — najdawniej znana galak-
tyka poza naszą Drogą Mleczną. Podobnie, jak inne tego typu 
obiekty odkrywane od XVII wieku, dzięki zastosowaniu telesko-
pów do obserwacji nieba, do lat 20. ubiegłego stulecia uwa-
żana za mgławicę, początkowo jako jedną z wielu należących 
do naszej Galaktyki, później jako mgławicę pozagalaktyczną. 
Niełatwo wskazać odkrywcę tego obiektu, który bez większego 
trudu dostrzegalny jest gołym okiem na ciemnym niebie — wła-
śnie jako mglisty obłok. Najdawniejszy, taki właśnie opis owej 
„chmurki” pochodzi z połowy X wieku od perskiego astronoma 
Al Sufiego. 

Galaktyka Andromedy jest największą w Grupie Lokalnej, 
przewyższając drugą w tej grupie naszą Galaktykę również pod 
względem liczby gwiazd i być może masy. Jest to najjaśniejsza 
z galaktyk naszej półkuli nieba, ustępująca pod tym względem 
miejsca jedynie dwóm Obłokom Magellana na półkuli połu-
dniowej. Jest ona również najdalszym obiektem dostrzegalnym 
gołym okiem. Odległa od nas ponad 2,5 mln lat św., spiralna 

galaktyka o rozmiarach 110 tys. lat św. ma masę blisko 150 
miliardów Słońc. Kątowe rozmiary oglądanej z ukosa galaktyki: 
3°×1°, wielokrotnie przewyższają wielkość tarczy Księżyca. 

Galaktykę Andromedy odnajdziemy na ciemnym niebie 
7,5° ponad gwiazdą Mirach (beta And), środkową z trzech naj-
jaśniejszych gwiazd Andromedy. Przez dobrą lornetkę lub ama-
torski teleskop dostrzeżemy również dwie znacznie ciemniejsze 
jej satelitarne galaktyki: M32 i M110.

M32 — widoczna na południowo-zachodnim skraju Galak-
tyki Andromedy, jej niewielka satelitarna galaktyka eliptyczna 
o średnicy około 8 tys. lat św. i rozmiarach kątowych na naszym 
niebie 8,7’×8,5’, odkryta w 1749 r. przez francuskiego astrono-
ma Guillaume’a le Gentila.

M110 — widoczna poza najjaśniejszą częścią, 0,6° na pół-
nocny zachód od centrum Galaktyki Andromedy, jej druga sa-
telitarna galaktyka eliptyczna, o średnicy 17 tys. lat św., na na-
szym niebie przybierająca kątowe rozmiary 24’×12’. Odkryta 
przez samego Messiera w 1773 r., nie znalazła się jednak w ory-
ginalnej wersji jego Katalogu, dołączona dopiero w 1960 r. 

M33, Galaktyka Trójkąta — druga pod względem jasności 
galaktyka północnej półkuli nieba i w ogóle druga według ja-
sności, (po Galaktyce Andromedy) galaktyka spiralna całego 
nieba, o masie około 20 mln Słońc, odkryta w połowie XVII wie-
ku przez Giovanniego Hodiernę. Odległa 2,4–3,0 mln lat św., 
w szczególnie sprzyjających warunkach obserwacyjnych osią-
galna dla ludzkiego oka, konkuruje w kategorii najdalszego 
obiektu dostrzegalnego gołym okiem z Galaktyką Andromedy. 
Przy rzeczywistej średnicy około 60 tys. lat św., kątowymi roz-
miarami na naszym niebie: 71’×42’, również kilkakrotnie prze-
kracza rozmiary księżycowej tarczy. Galaktykę tę odnajdziemy 
niemal dokładnie po przeciwnej stronie gwiazdy Mirach (beta 
And) i w podobnej od niej odległości jak Galaktyka Andromedy.

Jan Desselberger

Jesienne galaktyki

M 31

M 33

Lokalizacja opisywanych gromad na niebie na przełomie września i października około północy nad południowo wschodnim horyzontem
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Astronomia i muzyka

Muzyczna księga chmur
Co fotografują wpatrzeni w niebo pa-
sjonaci astronomii, gdy nie widać ani 
Słońca, ani Księżyca i gwiazd? Chmury. 
Błyskawice. Byle coś się działo, byle za-
chwycało. Gorzej, gdy tak jak teraz, gdy 
piszę te słowa, tło za oknem wypełnia 
jednolita, jasnoszara kurtyna, odbierają-
ca wrażenie, iż tam również istnieje trój-
wymiarowa przestrzeń. Zaawansowani 
miłośnicy astrofotografii zapewne wyko-
rzystują taki czas na żmudną obróbkę 
komputerową materiału zgromadzone-
go podczas pogodnych nocy. Stacko-
wanie (czy, jak woli kol. red. Naczelny 
Uranii — stertowanie) tysięcy zdjęć 
wymaga czasu. Ponieważ nie zaliczam 
się do tych zaawansowanych, a raczej 
pozostaję w gronie sporadycznych pro-
stych pstrykaczy, ten czas wypełniam 
np. muzycznie. Akurat zmobilizowałem 
się do skatalogowania winylowych krąż-
ków zalegających półki, szafki i skrzynie. 
Kolejny dzień uzupełniania naprędce 
stworzonej bazy danych i powoli zbliżam 
się chyba do półmetka. Ileż to wspo-
mnień odżywa, ileż emocji. Czasami 
rozczarowanie, bo ulubiona płyta ujaw-
nia swój fatalny stan, czasami radość 
z odnalezienia zapomnianego raryta-
siku. Ot, choćby jak w tym przypadku. 
„Księga chmur” zespołu Ossian. Muzy-
ka idealna na taki wypełniony mleczną 
szarością dzień. Bujny świat dźwięków 
prowokujący wyobraźnię do wędrówki 
po całej aerosferze Błękitnej Planety. 

Muzycy Ossian tak napisali o tej pły-
cie: „Zróżnicowana jednorodność” — 
połączenie przeciwstawnych elemen-
tów tworzących jednak, na przekór lo-
gice, żywą, zwartą całość, było dla nas 
kluczem do “Księgi chmur”. Była to nie 
tyle koncepcja płyty, co raczej konse-
kwencja naszego doświadczenia muzy-
ki i życia. A nasze życie — to nieustanne 
podróżowanie, to instrumenty dźwiga-
ne na plecach, to uszy wypełnione ich 
subtelnym, ostrym, zmiennym niczym 
chmury brzmieniem, krzykiem, gwarem, 
stukotem i klekotaniem i rodzącym się 
z tego jednym, stojacym dźwiękiem łą-
czącym wszystko w nierozdzielną ca-
łość, tak jak linia horyzontu łączy niebo 
z ziemią (…), gdzie wszystko biegnie 
swoim torem od wschodu do zachodu 
słońca...

Autografy muzyków złożone na re-
wersie okładki przypomniały mi koncert, 
jaki dał zespół Ossian w sali klubu stu-
denckiego MAFIA* mieszczącego się 
w budynku akademika nr 5 w Toruniu. 
Z pięcioosobowego składu wymienione-
go na płycie brakowało dwóch członków 
zespołu, za to towarzyszył im Wojciech 
Waglewski. Ten stwierdził, że nie może 
złożyć autografu, bo nie ma go na zdję-
ciu (muzycy podpisywali się pod swoimi 
fotografiami). Moja reakcja była natych-
miastowa — po prostu dorysowałem 
jego portret z natury i już nie miał wy-
mówki, musiał się podpisać. 

Pora na wakacje… z Uranią

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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Paulina Tyrpa spędzała ubiegłoroczny urlop na Krecie, a czas opalania się umilała sobie 
lekturą swojego ulubionego czasopisma.

Przypomniała mi się jeszcze jedna 
anegdotyczna sytuacja z tego koncertu. 
Przy wejściu do sali klubowej było małe 
pomieszczenie gospodarcze, gdzie ko-
leżanki trzymały m.in. swoje naczynia. 
Grającego na instrumentach perkusyj-
nych Tomasza Hołuja zainteresował 
szczególnie jeden z garnków, jakie tam 
akurat były. Bardzo mu się spodobała 
barwa dźwięku, jaki ów garnek wydawał 
przy uderzeniu. Stwierdził, że chętnie 
dołączy go do swego instrumentarium 
i chciałby go odkupić. Zaczęło się inten-
sywne poszukiwanie właścicielki garnka. 
Niestety, ta, jak się dowiedziała, o co 
chodzi, wyraziła zdecydowany sprzeciw. 

 O, widzę za oknem, że już pada. 
W takim razie czas odkurzyć kolejny 
czarny krążek — „Księgę deszczu”…

Jacek Drążkowski

* Nazwa klubu, co może nie dla wszystkich 
jest oczywiste, to połączenie pierwszych liter 
kierunków studiów mieszkańców “piątki”: ma-
tematyków, fizyków i astronomów :)
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Poradnik obserwatoraTermin nadsyłania dokumentacji: 31 października 2017 r.

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 zgłoszenio-
wy znajduje się na stronie www.urania.edu.pl w zakładce 
„Konkursy”. Wszelkie zapytania odnośnie Konkursu można 
kierować e-mailem na redakcja@urania.edu.pl lub telefo-
nicznie 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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Obserwator Słońca

Raport nr 5/2017
Aktywność Słońca na niskim poziomie. Od 09 do 15 maja zerowa aktywność. 
Średnia liczba Wolfa w maju wyniosła R = 15,1 a średnia SN = 12,75. Swoje rapor-
ty przysłało 11 obserwatorów. W maju do grona obserwatorów dołączył Tomasz 
Książczyk z O/PTMA Poznań. Serdecznie witamy.

Raport nr 6/2017
Średnia liczba Wolfa w czerwcu wyniosła R=18,12 a średnia plamotwórcza aktyw-
ność SN = 20,75. Raporty przysłało 10 obserwatorów. 
Wszystkim obserwatorom dziękuję i życzę udanych obserwacji.
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Obserwatorzy:
 1. Zagrodnik Jerzy 29
 2. Jimenez Francisco 28
 3. Raczyński Łukasz 22
 4. Bańkowski Janusz 21
 5. Kucemba Łukasz 14

 6. Figiel Tadeusz 13
 7. Skorupski Piotr 7
 8. Moskal Kinga 2
 9. Bohusz Jerzy 1
10. Książczyk Tomasz 1

Obserwatorzy:
 1. Gimenez Francisco 26 
 2. Zagrodnik Jerzy 23 
 3. Winnicki Mateusz 23
 4. Raczyński Łukasz 17 
 5. Kucemba Łukasz 17 
 6. Bańkowski Janusz 12 

 7. Figiel Tadeusz 11 
 8. Koło Astronomiczne 7 
 9. Skorupski Piotr 4 
10. Sabat Mikołaj 1
11. Książczyk Tomasz 1

Ponownie w Przeźmierowie
To już po raz drugi przyjechałem 
do Przeźmierowa. Tym razem zostałem 
poproszony przez Łukasza Wojtyniaka 
do pomocy w przeprowadzeniu pokazu 
obserwacji Słońca oraz w przygoto-
waniu krainy nauki na IX festyn pa-
rafii św. Antoniego w Przeźmierowie. 
Na takie imprezy zawsze zabieram 
swój teleskop adaptowany do Słońca, 
nieustannie wywołujący pewne zdzi-
wienie wśród osób, które nigdy się nie 
spotkały z taką modyfikacją teleskopu. 
Oprócz teleskopu zabrałem kilka eg-
zemplarzy promocyjnych czasopisma 
„Urania – Postępy Astronomii”, ulotki, 
czapkę i parasol. Łukasz miał ze sobą 
teleskop słoneczny Coronado. Piękniej-
szej pogody nie można było sobie wy-
marzyć. Niedosyt robił tylko zupełny 
brak plam na tarczy Słońca. W Corona-
do uważny obserwator mógł zobaczyć 
małe kłaczki (rozbłyski) na obrzeżach 
tarczy słonecznej. Mimo to znaleźli się 
tacy, którzy chcieli spojrzeć w nasze 

teleskopy. Po jakimś czasie wspomogli 
nas Tomasz Kluwak i Krzysztof Klimo-
rowski z córką Karoliną oraz Mikołaj 
Króżyński z żoną Dorotą. Na scenie 
D.J. Maciej Narożny z Eski prezen-
tował kolejnych wykonawców. Wy-
stępowały zespoły z przedszkoli oraz 
szkół. My w wolnej chwili korzystali-
śmy z obecności dwóch doktorantów 
z UAM — Doroty i Mikołaja Króżyń-
skich i rozmawialiśmy o astronomii. 

Spotkałem też młodą miłośniczkę 
kosmosu z przedszkola w Chybach, 
której dałem Uranię i smycz ze zjaz-
du SOS PTMA. Gdy rozmawialiśmy 
o Obserwatorium Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, zauważyłem błysk w oku 
tej dziewczynki. Tak rodzą się nasi po-
tencjalni następcy. Na jednym z wielu 
stoisk kupiłem książkę pt. „W niebo 
wpatrzeni” Willy’ego Leya. No cóż, 
odezwała się słabość do książek astro-
nomicznych z lat osiemdziesiątych. 
Dotarli do naszej krainy proboszcz 

parafii ks. Tomasz i wikary ks. Wik-
tor. Żal było opuszczać taką wspaniałą 
imprezę. Organizatorem festynu była 
Małgorzata Racibowska, a organiza-
torką koncertu jubileuszowego, który 
odbył się już po moim odjeździe, była 
Dorota Barełkowska.
Do zobaczenia za rok.

Tadeusz Figiel

Na zdjęciu od lewej: Tadeusz Figiel, Tomasz 
Kluwak i Łukasz Wojtyniak. 

Fot. Magda Rajewicz



72 Urania 4/2017

Ciekawe strony internetowe…

Chmury — co prawda  
utrudniają obserwacje astronomiczne, 
ale i tak warto się im przyjrzeć
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Chmury będące częścią atmosfery Ziemi utrudniają, 
a najczęściej uniemożliwiają obserwacje astronomiczne 
(przynajmniej w zakresie światła widzialnego). Dziś 

proponuję spojrzeć na ten problem trochę z innej strony 
— skoro musimy (?) z nimi żyć, to może warto je bliżej 
poznać. Zajrzyjmy na specjalny portal Światowej Organizacji 
Meteorologicznej (WMO) nazwany po prostu International Cloud 
Atlas. Adres jest łatwy do zapamiętania:  
https://www.wmocloudatlas.org/home.html.

O ile poprzednie wersje atlasu były dostępne w formie 
drukowanej, to obecnie (od marca br.) mamy do czynienia 
z pierwszą wersją w pełni internetową. Nie jest to jednak prosty 
atlas zdjęć (niejednokrotnie bardzo pięknych i reprezentujących 
ciekawe ujęcia) poszczególnych, uzgodnionych na forum WMO 
(stąd słowo International w tytule) typów obłoków. Każdemu 
z nich towarzyszy mnóstwo dodatkowych informacji — możemy 
np. dowiedzieć się, kto pierwszy zaproponował klasyfikację/
wydzielenie konkretnego typu obłoków. W pierwszym podejściu 
bardzo użyteczne są dobrze zorganizowane, rozbudowane menu 
u góry strony. Jak zwykle pozostawiamy naszym Czytelnikom 
wędrówkę w poszukiwaniu szczegółów.

Chmury są powszechnym zjawiskiem w Układzie 
Słonecznym. Wystarczy wspomnieć Wenus czy gazowe 
olbrzymy. Ostatnio okazało się, że nawet w atmosferze 
Plutona mogą prawdopodobnie istnieć obłoki – tak dają się 
zinterpretować twory widoczne w atmosferze na zdjęciach 
uzyskanych przez sondę New Horizons – wersję pracy przyjętej 
do druku w The Astronomical Journal można znaleźć pod 
adresem https://arxiv.org/abs/1706.03389, ostateczna wersja 
(dla prenumeratorów AJ) to  
https://doi.org/10.3847/1538-3881/aa78ec.

Skoro zawędrowaliśmy już tak daleko, proponuję 
jeszcze zajrzeć do świeżo opublikowanego raportu NASA 
poświęconemu planowaniu potencjalnych misji do gazowych 
olbrzymów (tutaj nazywanych „lodowymi”). Raport liczy sobie 
powyżej 500 stron i zawiera m.in. szereg informacji dotyczących 
fizyki wspomnianych planet, ale też tego, czego o nich nie wiemy 
czy nie w pełni rozumiemy. Niestety nie ma w nim odniesienia 
do ostatnich odkryć misji Juno. Z drugiej strony może to 
i dobrze, bo takie rzeczy wymagają czasu na przemyślenie 
i przyswojenie. Raport znajdziemy pod adresem  
http://www.lpi.usra.edu/icegiants/mission_study/Full-Report.pdf.  
Dla niecierpliwych proponuję obcięcie adresu do postaci  
http://www.lpi.usra.edu/icegiants/mission_study/ i obejrzenie 
znacznie krótszych materiałów dostępnych z tego poziomu.

Roman Schreiber
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Poczta

Ślubuję w przyszłym roku w maju (...) 
Mam cudowną narzeczoną, której 
chciałbym podarować kawałek nieba, 
a dokładnie gwiazdę na niebie. Czy 
istnieje taka możliwość, żebym mógł 
w legalny sposób ją nazwać i otrzymać 
jakiś dokument potwierdzający. Jeśli jest 
taka możliwość, prosiłbym o cenę i w jaki 
sposób mógłbym tego dokonać.

Red.: Z tego co nam wiadomo, są firmy, 
które sprzedają certyfikaty potwierdza-
jące własność działki na Księżycu czy 
gwiazdy na niebie, ale robią to bez 
żadnego umocowania prawnego, więc 
mówiąc kolokwialnie, to jedna wielka 
lipa i naciąganie klientów. Można nato-
miast legalnie kupić kawałek czegoś, co 
spadło z nieba, czyli meteoryt. Pięknym 
pozaziemskim prezentem może być bi-
żuteria wykonana z meteorytu, do której 
sprzedawcy często dołączają stosowny 
certyfikat. Wystarczy poszukać w inter-
necie.

* * *
Czytanie kolejnych numerów „Uranii” 
przysparza coraz większych kłopotów 
ze względu na smród farby. Czy nie 
można wymóc na drukarni zmiany kom-
ponentów tejże? Czy może pozostanie 
nam wietrzenie nowych numerów przed 
czytaniem? Gdzie te czasy, gdy książki 
i gazety wabiły do czytania zapachem.

Krzysztof Socha

Red.: Zapewniamy, że nasze farby są 
bardzo wysokiej jakości, jedne z mniej 
eterycznych na rynku. Problem w tym, że 

ZAPROSZENIA

2–3 września 2017: II AstroPiknik w Podzamczu  
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 
http://www.rcnt.pl
11–14 września 2017: 38. Zjazd  
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
Zielona Góra, https://www.pta.edu.pl/zjazd38
5–6 października 2017: VIII Sieradzka  
Konferencja Kosmiczna
6–8 października 2017: X Konferencja  
Sekcji Obserwacji Komet, Niepołomice
http://sok.ptma.pl/rejestracja/ 
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika  
w Warszawie, 9 października 2017:  
Paweł Bielewicz Misja satelity Planck
https://www.camk.edu.pl/pl/outreach 
/wyklady-popularne/ 

Zloty i wyjazdy obserwacyjne
10–13 sierpnia 2017: XXI Ogólnopolski Zlot  
Miłośników Astronomii OZMA 2017  
Urzędów k. Kraśnika 
http://www.ppsae.pl/category/aktualnosci/
14–27 sierpnia 2017: Krakowski Zlot  
Miłośników Astronomii, Wiśniowa,  
http://forum.ptma.pl/viewtopic.php?f=10&t=1019 
15 sierpnia – 3 września 2017: Wielka Wyprawa 
PTMA na całkowite zaćmienie Słońca do USA
https://www.facebook.com/wyprawy.ptma 

17–20 sierpnia 2017:  
Toruń–Barbarka  

6. Toruński Zlot Miłośników Astronomii 
http://www.tzma2017.pl

25–27 sierpnia 2017: 7. AstroShow z Delta Optical
Janów Podlaski, http://astroshow.deltaoptical.pl/ 

14–17 września 2017: PTMA O/Lublin 
12. Jesienny Zlot Miłośników Astronomii  
(Star-Party), Roztocze – Kraina nad Tanwią  
http://www.astrozloty.pl
21–24 września 2017: PTMA O/Katowice 
32. zlot miłośników astronomii PTMA
Zwardoń, http://www.zloty.astrocd.pl 
19–22 października 2017: PTMA O/Katowi-
ce – 33. zlot miłośników astronomii PTMA
Zwardoń, http://www.zloty.astrocd.pl

Odczyty, wykłady,  
spotkania, wydarzenia

pismo wysyłamy czytelnikom dosłownie 
w kilka godzin po zejściu z maszyny dru-
karskiej. Przy okazji przypominamy, że 
Urania jest dostępna również w wersji 
elektronicznej. Tylko pojedyncze nume-
ry, ale całkowicie bezzapachowe. Coś 
za coś…

* * *
Od wielu lat popularyzuję astronomię, 
a ostatnio w formie autorskich poka-
zów multimedialnych. Zajęcie dość 
absorbujące, ale myślę, że warto po-
święcić mu trochę czasu. Może dlatego 
mniej fotografuję. Udało mi się jednak 
niedawno wykonać dwa interesujące 
obrazki. 

Pierwszy ukazuje Drogę Mlecz-
ną widzianą z okolic nieistniejącej już 
wsi Wólka (611 m n.p.m.) w masywie 
Przymiarek w Beskidzie Niskim. Lekkie 
zanieczyszczenie świetlne nad hory-
zontem z lewej pochodzi od Rymanowa 
Zdroju, natomiast z prawej od lampy 
na wieży radiowej ustawionej w okolicy 
Przełęczy Szklarskiej. Subtelne zielone 
zabarwienie to efekt zjawiska airglow, 
które tej nocy wystąpiło nad naszą czę-
ścią Europy (…).

Drugi przedstawia supernową 
SN2017eaw, odkrytą 14 maja br. w ga-
laktyce NGC 6946. W górnej części 
fotografii znajduje się gromada otwarta 
NGC 6939, a z lewej ślad pozostawiony 
przez sztucznego satelitę Ziemi (…).

Mariusz Świętnicki

Red.: Już się trochę niepokoiliśmy dłu-
gim milczeniem jednego z najwierniej-
szych naszych Czytelników. Odetchnę-
liśmy z ulgą i z wielką przyjemnością 
pokazujemy Pańskie nowe prace. 
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Relaks z Uranią krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
2/2017: 1. MROZOWSKI, 2. KUSIAK, 3. CERNAN, 4. KIDS, 5. PLANETOIDA, 
6. CIEMNE, 7. RUBIN, 8. FLORENCJA, 9. NOWA, 10. SADBURY, 11. COL-
LINS, 12. CHARON, 13. NEPTUN, 14. LOWELL, 15. GWIAZDA, 16. JUNO, 
17. BENNU, 18. ALMUKANTARAT.
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. 
Na rozwiązania czekamy do końca września 2017 r. Wśród autorów popraw-
nych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe. Do rozwiązania na-
leży dodać swój adres oraz tytuł lub numer książki, którą Czytelnik chciałby 
otrzymać w wyniku losowania spośród następujących propozycji: 1. „Nowe 
opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia i eseje profesora Józefa 
Smaka; 2. „Relacja pierwsza” („Narratio Prima”) Joachima Retyka, tłuma-
czenie popularnonaukowego dzieła poświęconego „De Revolutionibus” Ko-
pernika oraz kopia oryginału; 3. „Mały astronom”, nowa ksiażka o astrono-
mii dla dzieci autorstwa profesora Grzegorza Karwasza. Rozwiązania można 
przesyłać drogą elektroniczną na adres: urania@urania.edu.pl. 

W „Uranii–PA” nr 2/2017 zamieściliśmy krzyżówkę, której 
rozwiązaniem jest hasło SIEDEM NOWYCH PLANET. 
Nagrody w postaci książek o tematyce astronomicznej 

wylosowali Wiesława Kerl z Bydgoszczy i Krzysztof Kuczaj z Jur-
kowa (gm. Czchów). Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. Autor „Kanonu zaćmień”
  2. Pierwszy prezes Oddziału Lubelskiego PTMA
  3. „Wystarczająco” inaczej
  4. Już jest taka, która pokaże nam jasność nocnego nieba
  5. Bardziej doświadczony kolega Jacka Fischera
  6. Gwiazdozbiór z największą galaktyką Gromady Lokalnej
  7. Sonda muskająca atmosferę Jowisza
  8. Rój meteorów związany z kometą Halleya
  9. Przewidział zaćmienie Słońca w 585 r. p.n.e.
10. Książę, który obserwował zaćmienie Słońca w Wysocku  

na Wołyniu
11. 30-kilometrowy „pieróg”
12. Twierdził, że korona słoneczna świeci światłem odbitym
13. Pierwsza rakieta „elektryczna”
14. Nowe gwiazdy na niebie o niezwykle dużej jasności
15. Słynny astronom amator ze Szczecinka
16. Ponoć ukrywa kominy hydrotermalne
17. Planetoida nr 1352
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21 sierpnia 2017 r. nad Ameryką Północną

Ups...  
przepraszam,  

ja tu tylko  
na kilka minut...
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POLSCY UCZENI O NAJWIĘKSZYM ODKRYCIU XXI WIEKU 

FALE GRAWITACYJNE
W Uranii przed rokiem
Krótko po ogłoszeniu sensacyjnego odkrycia 
relacjonowaliśmy jego szczegóły w artykule 

Grzegorza Karwasza. Jak przewidzieli, że pierwszą 
detekcją będą zderzające się czarne dziury, 
piszą Krzysztof Belczyński i jego uczniowie.

W bieżącym numerze
Bezpłatny dodatek (do wyczerpania 
nakładu płyty) w postaci DVD 
z czterema filmami na temat przyczyn 
i skutków grawitacji. Na filmach 
wypowiedzi kilkunastu polskich 
uczonych z całego świata. 

W następnym numerze
Obszerny artykuł Michała Różyczki i Piotra Lasoty 
o badaniach poprzedzających — poczynając od 
samego Einsteina — odkrycie fal grawitacyjnych.

Członkowie zespołu POLGRAV biorącego udział 
w odkryciu — Dorota Gondek-Rosińska i Tomasz 

Bulik — autorami wyczerpującego podsumowania 
wszystkich dotychczasowych odkryć. 

Bieżące informacje, numery archiwalne  
i prenumerata czasopisma na portalu internetowym:

www.urania.edu.pl

GW170104

LVI151012

GW151226

GW150914
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