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W nocy 28-29 lipca br. nasz grecki przyjaciel Anthony 
Ayiomamitis, którego zdjęcia niejednokrotnie gościły na łamach 
Uranii, wykonał efektowne zdjęcie wraku statku spoczywającego 
w Gytheio leżącym 630 km na południowy zachód od Aten. 

Bogactwo gwiazd letniego nieba w tle zaskoczyło samego 
autora. Zbieranie materiału do zdjęcia zabrało łącznie ponad 
6 godz. i składa się nań 186 ekspozycji po 120 s każda przy 
czułości 1000 ISO (Canon EOS 6D z obiektywem Canon EOS EF 
28mm/f1.8 USM ustawionym na f3.5 i filtrem Baader BCF2)

Astrofotografia amatorska Startrails
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URANIA – NASZA MUZA
dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

Urania patronuje coraz liczniejszym imprezom w całej Polsce. Pretekstów do nich 
dostarczają atrakcyjne zjawiska na niebie, festiwale i pikniki naukowe, konferencje, 
konkursy i seminaria. Już nie wszędzie jesteśmy w stanie pojechać, choć redakcja 
nam się rozrosła. Najbardziej cenię i szczególnie bliskie są mi wydarzenia z pogranicza 

różnych dziedzin kultury, zwłaszcza nauki i sztuki. Ze szczególną nostalgią wspominam wielki 
koncert „Moc Klasyki — Planety” z udziałem dwutysięcznej publiczności w Sali Kongresowej, 
4 lata temu w Warszawie.

Gdy podobny koncert — co tam koncert, cały festiwal! — organizowano na toruńskich 
Jordankach, jak zwykle okazało się, że najciemniej pod latarnią. Nie tylko nikt nie przypomniał 
sobie o Uranii, ale nawet o całym wydarzeniu dowiedziałem się z gazety. Miało to jednak tę 
zaletę, że zamiast handlować czasopismem w foyer nowej, pięknej Sali Koncertowej, mogłem 
się oddać wyłącznie kontemplacji wysokiej sztuki. 

Szczerze mówiąc, geocentryczne 
(patrz oryginalna kolejność) Planety 
Gustava Holsta — poza Marsem 
i Jowiszem — zawsze wydawały 
mi się trochę nudne. W mojej 
akademickiej karierze przeduraniowej 
też nigdy nie zainteresowałem się 
Układem Słonecznym i bezpośrednią 
eksploracją kosmosu. Ileż też 
można się przyglądać obrazom 
planet i ich księżyców z sond 
badawczych? A jednak tym razem 
połączenie przestrzeni dźwiękowej i wizualnej dało 
efekt zdumiewający. Podziwiać należy dyrygenta, Mariusza Smolija, który ustąpił nieco chwały 
dwóm niezastąpionym narratorom, Piotrowi Majewskiemu i Jerzemu Rafalskiemu, autorom 
stworzonej na potrzeby wydarzenia multimedialnej animacji. Efekt okazał się zdumiewający, 
co 700-osobowa publiczność nagrodziła długotrwałą owacją. Orkiestra ustawiona nad kanałem 
zabrzmiała niezwykle soczyście, a muzyka nabrała niezwykłego, ilustracyjnego charakteru. 
W krótkich wprowadzeniach do kolejnych części suity i na kolejne orbity przydało się radiowe 
i telewizyjne doświadczenie Piotra i Jurka — ani jednego słowa za dużo, ani jednego za mało! 
Najbardziej olśniewające były jednak same obrazy planet z ich księżycami, pierścieniami, 
obłokami i zorzami polarnymi. Próbując przekonać kolejnych ministrów o konieczności powrotu 
astronomii do programu edukacji, wielokrotnie przytaczałem argument, że właśnie takie obrazy 
nieba miały decydujący wpływ na wybór studiów politechnicznych przez kadry inżynierskie 
najbardziej rozwiniętych krajów świata. Dopiero jednak zaprezentowany na koncercie pokaz 
mógł przekonać o sile takiego przekazu. Bezcenne też okazało się dyskretne wplecenie 
niespodziewanych poloniców pośród nazw tworów geologicznych na planetach wewnętrznych 
i krater… Holst na Marsie.

Od kilku lat zastanawiam się, gdzie i kiedy zorganizować obchody 100-lecia Uranii. 
W Warszawie, gdzie w 1919 r. powstały pierwsze powielaczowe, a w 1922 pierwsze offsetowe 
egzemplarze? A może w Krakowie, blisko powojennej siedziby PTMA, pierwszego właściciela 
tytułu? I właśnie podczas tego koncertu pomyślałam, że może jednak tu, w Toruniu? Tu od 20 lat 
mieści się redakcja i magazyn pisma, wcześniej działała redakcja Postępów Astronomii, których 
formę przyjęło pismo po połączeniu. Wokół toruńskiej redakcji powstało całe edukacyjno- 
-popularnonaukowe „imperium” Uranii: portal internetowy, serial naukowy Astronarium, kanały 
edukacyjne na YouTube „Niebo na dłoni” i „Urania TV” (start niedługo) oraz internetowy 
informator AstroGPS. 

W Toruniu i okolicach mamy obserwatorium, planetarium, pomnik planetoidy i kilkanaście 
astrobaz. Miasto to miejsce kopernikańskiego kultu i uczelni. A co najważniejsze, mamy tu 
fantastycznych ludzi, przyjaciół i znajomych, którzy za astronomię pójdą w ogień. Mamy 
wreszcie tę niesamowitą, hiszpańską Salę Koncertową, do której już dziś zapraszam na galowe 
prawykonanie suity czy symfonii „Planetoida 30 Urania”.

Maciej Mikołajewski

(PL ISSN 1689-6009)
listopad–grudzień 2017
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Nakład: 3000 egz.
Zespół Redakcyjny:
Wieńczysław Bykowski, Krzysztof Czart, Jacek 
Drążkowski (grafika, skład), Agnieszka Górska-
-Pukownik (sekretariat), Sylwester Kołomański, 
Mateusz Krakowczyk, Maciej Mikołajewski (red. 
naczelny), Marek Muciek, Roman Schreiber
Współpraca:
Jan Desselberger, Tadeusz Figiel, Rafał Gra-
biański, Elżbieta Kuligowska, Jerzy Kuczyński, 
Agnieszka Nowak, Piotr Potępa, Przemysław 
Rudź, Mikołaj Sabat, Sebastian Soberski, 
Marek Substyk, Robert Szaj, Janusz Wiland, 
Łukasz Woźniak, Przemysław Żołądek
Korekta językowa: Bożena Wyrzykowska
Adres Redakcji:
Urania, Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. 600 663 640 Sekretariat  
tel. 509 44 17 17 Redaktor Naczelny
e-mail: redakcja@urania.edu.pl
Adres WWW:
http://www.urania.edu.pl
Dystrybucja:
Joanna i Ernest Świerczyńscy,  
tel. 698 55 61 61
e-mail: urania@urania.edu.pl
Cena Uranii w prenumeracie 12 zł 
Prenumerata roczna 72 zł NOWA CENA
Bank Millennium S.A. o/Toruń I KONTO!
Nr 85 1160 2202 0000 0003 3341 8732
Prenumerata sponsorowana czasopisma 
„Urania — Postępy Astronomii” dla szkół finan-
sowana w ramach umowy 886/P-DUN/2016 
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego przeznaczonych na działalność upo-
wszechniającą naukę.

Wydawcy:
Polskie Towarzystwo  
Astronomiczne
www.pta.edu.pl 
ul. Bartycka 18,  
00-716 Warszawa
tel. (0-22) 329 61 45
e-mail: zarzad@pta.edu.pl
Polskie Towarzystwo  
Miłośników Astronomii
www.ptma.pl 
ul. Miodowa 13a m. 35,  
31-055 Kraków

tel. (0-12) 422 38 92
e-mail: sekretariat@ptma.pl
* ARTYKUŁY I MATERIAŁY OKAZJONALNE TRAKTO-
WANE SĄ JAKO WOLONTARIAT AUTORÓW NA RZECZ 
WŁASNEGO ŚRODOWISKA ASTRONOMÓW, MIŁO-
ŚNIKÓW ASTRONOMII I CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA 
* MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH REDAKCJA 
NIE ZWRACA * ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO REDA-
GOWANIA I SKRACANIA TEKSTÓW * PRZEDRUK 
MATERIAŁÓW TYLKO ZA ZGODĄ REDAKCJI * OPINIE 
I POGLĄDY FORMUŁOWANE PRZEZ REDAKCJĘ 
I AUTORÓW NIE REPREZENTUJĄ OFICJALNEGO STA-
NOWISKA WYDAWCÓW * REDAKCJA NIE ODPOWIADA 
ZA TREŚCI I WIZERUNKI REKLAM *

Zdjęcia: Magdalena Kujawa



4 Urania 6/2017

Dawno temu w… „Uranii” W AKTUALNYM NUMERZE

W skrócie

Kronika

4

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

Aluminiowanie zwierciadeł 
astronomicznych.

Do niedawna zwierciadła astronomiczne były 
powlekane srebrem, które stanowiło powierzchnię 
odbijającą światło. Obecnie wielkie zwierciadła 
są pokrywane metalem glinem (aluminium) 
przy zastosowaniu procesu wyparowania. 
Aluminiowane zwierciadła przewyższają w swych 
zaletach zwierciadła srebrzone. Powłoka 
aluminiowa jest bardzo trwała i w dużym stopniu 
odporna na wpływy atmosferyczne. Zwierciadła 
aluminiowane nie wymagają przeto tak częstej 
zmiany odbijającej światło powłoki, jak to było 
konieczne przy zwierciadłach srebrzonych. Nadto 
zdolność odbijania jest wyższa u aluminium, 
niż u srebra, szczególnie zaś jest wysoka dla 
ultrafioletowego promieniowania, bardzo silnie 
pochłanianego przez srebro. Dzięki zastosowaniu 
aluminiowanych zwierciadeł do spektroskopii 
astronomicznej, udało się sfotografować widmo 
gwiazd aż do długości fali 3000 Å, to jest do 
granic przepuszczalności atmosfery. E. R.

Obserwatorium w stratosferze
W ostatnim numerze biuletynów Harwardzkiego 
Obserwatorium M. N. Saha wzywa do 
zorganizowania regularnych wzlotów balonów 
stratosferycznych, zaopatrzonych w spektrografy 
rejestrujące pozafioletowe światło gwiazd lub 
Słońca. Oczywiście w pierwszym rzędzie chodzi 
na razie o Słońce, Głównym wrogiem badaczy 
widma pozafioletowego ciał niebieskich jest 
zawarty w atmosferze ziemskiej ozon, który 
absorbuje krótkofalowe promieniowanie. Dzięki 
temu światło Słońca lub gwiazd o długości fali 
krótszej od 2900 Å jest całkowicie nieznane. Jest 
to o tyle przykra okoliczność, że niemożność 
poznania niektórych prążków widma Słońca lub 
gwiazd, leżących w pozafiolecie, uniemożliwia 
wytłumaczenie dostrzegalnych części widma, 
zmuszając do poszukiwania hipotez – niestety 
najczęściej nieskutecznych. Przypuszczano, że 
jeżeli chodzi o gwiazdy, uda się uniknąć ozonu 
przez założenie obserwatorium pod biegunem. 
Przypuszczano, że ozon powstaje na skutek 
promieniowania Słońca i że w nocy, a specjalnie 
w czasie wielomiesięcznej nocy podbiegunowej, 
ilość ozonu powinna tak zmaleć, że absorpcja 
pozafioletu stanie się nieistotna. Obserwacje nie 
potwierdziły tego przypuszczenia i w 1930 r. S. 
Chapman wyjaśnił, że promienie słoneczne nie 
tylko powodują powstawanie ozonu, ale również 
go rozkładają, skutkiem czego może go być 
nawet więcej w nocy niż w dzień. Skoro bieguny 
zawiodły, zwrócono się do stratosfery. Dawniejsze 
badania zdawały się wskazywać na to, że warstwa 
ozonu absorbującego pozafiolet, znajduje się na 
wysokości około 100 km. ponad powierzchnią 
Ziemi. Sprawa wyglądała beznadziejnie nawet 
dla balonów sond bez załogi. Badania Götz’a, 
Meetham’a i Dobson’a z r. 1934 obniżyły 
jednak znacznie wysokość warstwy ozonu, bo 

Fale grawitacyjne  
i błysk światła kilonowej

Krzysztof Czart
Jednoczesna detekcja fal grawitacyjnych i fal elektromagnetycznych od tego samego 
źródła to ostateczne potwierdzenie, że fale grawitacyjne rzeczywiście istnieją i potra-
fimy je wykrywać. 

Odkryto kilka egzokomet 36
Zdjęcie czerwonego olbrzyma daje zaskakujące spojrzenie  
na przyszłość Słońca 36
Współpracownik Uranii uhonorowany na niebie 37
Planetoida spoza Układu Słonecznego 37
Testy obserwacyjne prototypowego teleskopu  
dla Obserwatorium CTA 60
Budowanie planet z piasku 60

24Pierwszy po Koperniku
Bruce T. Draine

Bohdan Paczyński to jeden z największych astronomów XX w. nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie. Wniósł istotny wkład w wiele dziedzin astrofizyki. Przedstawiamy sylwetkę 
tego niezwykłego naukowca we wspomnieniach jego kolegi z Uniwersytetu Princeton.

Odkrycia i wydarzenia astronomiczne 6 
Misje i badania kosmiczne 8

20

Przeczytane w Nature i Science 
O atmosferach 33

38Rosetty pogoń za kometą
Mikołaj Sabat

Medialna i pełna niespodziewanych zwrotów akcji misja Rosetta była jednym z najsłyn-
niejszych przedsięwzięć Europejskiej Agencji Kosmicznej ostatniej dekady. Rok po jej za-
kończeniu dane, zdobyte dzięki tej wyprawie, przyczyniają się do lepszego zrozumienia 
komet oraz budowy i powstawania Układu Słonecznego.

10Komety (I)
Przemysław Rudź

Komety od tysiącleci były jednymi z najbardziej spektakularnych zjawisk na niebie. 
Historia badań nad ich naturą jest długa i bogata, miesza się z barwnymi mitami 
i przesądami.

Nie tylko teleskopy

Książka pod choinkę 31

Ciekawe strony internetowe  
A miało być tak pięknie… 32
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Zdjęcie komety Czuriumowa-Gierasimenki wy-
konane przez sondę Rosetta na krótko przed 
rozpoczęciem manewru prowadzącego do za-
kończenia misji przez uderzenie sondy w po-
wierzchnię jądra komety 29 września br.

Poczta, zaproszenia  69

Spis treści rocznika rocznika 2017  70

Relaks z Uranią (krzyżówka, astrożarty)  72

Astrofotografia amatorska:  
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Księżyc i nie tylko 75
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Niebo nad Polską w styczniu i lutym 2018 62
Zimowe gromady gwiazd 66

Zaproszenie do naukowej obserwacji Słońca 68
Raport: wrzesień — październik 2017  68

Obserwator Słońca

do 20 – 40 kilometrów, a próby podjęte przez 
Regenera w r. 1935 (Handb. d. Astroph. Bd. VII. 
338) wykazały wyraźnie, że fotografowanie widma 
Słońca ze stratosfery nie jest sprawa beznadziejną. 

Regener skonstruował spektrograf, który co 
pewien czas automatycznie fotografował widmo 
Słońca. Spektrograf  ten był umocowany do balonu 
sondy i zdjęcia widma słonecznego pochodziły 
z różnych wysokości ponad Ziemią, aż do 31 
kilometrów, Fotografie widma wykazują wyraźny 
wzrost natężenia części pozafioletowej wraz 
z wysokością. Do organizacji tego rodzaju badań 
wzywa właśnie M. N. Saha, zwracając uwagę, że 
badania takie winny pozwolić na poznanie dziedzin 
widma od λ = 2900 Ǻ do λ = 2000 Ǻ oraz zapewne 
paru wycinków widma o jeszcze krótszych falach. 
Balony sondy musiałyby jednak sięgać do 40 km. 
ponad Ziemią„ gdyż główna absorpcja ozonowa 
odbywa się między 30 a 40 kilometrami wysokości. 
Wysokość 40 kilometrów osiągnął podobno 
niedawno Mołczanow, co dowodziłoby, że sprawa 
urządzenia „obserwatorium w stratosferze” ma 
szanse bliskiej realizacji. j. m-r. 

Czy świat się rozszerza
W związku z badaniami Hubble’a, który stwierdził, 
że przesunięcie prążków widmowych ku czerwieni 
u odległych mgławic spiralnych interpretowane 
jako przesunięcie Dopplerowskie, prowadzi do 
modelu świata zbyt małego, by mógł być realnym, 
rozwija się w ostatnich czasach ożywiona dyskusja. 
Wyniki Hubble’a są interpretowane albo jako niezbyt 
dokładne (Eddington) albo jako prowadzące do 
świata, którego krzywizna jest ujemna (Mc Vittie), 
albo wreszcie odżywa zarzucona hipoteza o stracie 
energii przez kwant światła, co powoduje oczywiście 
wydłużenie się fali światła. Zdaje się wszystko za 
tym przemawiać, że decydujące rozstrzygnięcie 
w tej sprawie przyniesie uruchomienie będącego 
w budowie 5-o metrowego zwierciadła.

 j. m-r. 

Urania 3/1937, pisownia oryginału.
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SIERPIEŃ 2017
1 VIII — Zarówno powierzchnia Słońca, jak i wnętrze bezu-
stannie drgają. Oscylacje powierzchniowe są dobrze zbada-
ne, w przeciwieństwie do głębinowych. Jednak analiza staty-
styczna obserwacji zebranych przez 16,5 roku pracy satelity 
SOHO pozwoliła ugryźć i ten temat, co przyniosło ważny 
wynik: jądro Słońca obraca się z okresem ok. tygodnia (po-
wierzchnia potrzebuje na to prawie miesiąc). Młode Słońce 
pewnie całe wirowało tak szybko, jednak przez 4,6 mld lat 
życia zewnętrzne warstwy zostały wyhamowane przez wiatr 
słoneczny, a może też zjawiska magnetyczne.

3 VIII — Planetoida 2014 MU69 jest następnym celem sondy 
New Horizons, więc chciałoby się zawczasu wiedzieć o niej 
coś więcej niż tylko położenie i jasność (27m). Okazja nada-
rzyła się, gdy planetoida zakryła gwiazdę 14m, co zostało 
zaobserwowane przez 5 z 24 zespołów obserwatorów (czę-
ściowo amatorów), rozstawionych w poprzek pasa zakrycia. 
2014 MU69 okazała się ciałem o rozmiarach 20–30 km, ale 
wyraźnie niesferycznym. Jest mocno wydłużona albo wręcz 
podwójna. Prawdę poznamy w styczniu 2019 r.

10 VIII — W przestrzeni międzygwiezdnej krąży wiele pla-
net swobodnych, niezwiązanych z żadną gwiazdą. Czasem 
niektóre z nich dają znać o swoim istnieniu, gdy przecho-
dząc na tle dalekiej gwiazdy wzmacniają jej blask na 1–2 
dni w efekcie grawitacyjnego mikrosoczewkowania. W war-
szawskim projekcie OGLE (zob. Urania 4/2012 s. 186,190) 
zarejestrowano już ponad 2600 mikrosoczewek, co pozwo-
liło oszacować częstość występowania swobodnych pla-
net olbrzymów (o masie co najmniej Jowisza) w Galaktyce. 
Okazało się, że jest ich nie więcej niż ¼ liczby gwiazd ciągu 
głównego. To dość logiczne. Sądzi się, że planety swobodne 
są (przynajmniej w znaczne części) „wyrzutkami” z układów 
planetarnych. W takim wypadku jowisze należą raczej do wy-
rzucających niż wyrzucanych, więc nie powinno ich być wię-
cej niż gwiazd.

14 VIII — Kolejna rejestracja fal grawitacyjnych. Już czwar-
ta w historii, ale pierwsza dokonana trzema detektorami — 
zaledwie 2 tygodnie po tym, gdy do amerykańskiego duetu 
LIGO (zob. Urania 2/2016, s. 8) dołączyło europejskie obser-
watorium Virgo (fot. obok, zob. Urania 5/2017, s. 27). Pozwo-

liło to znacznie dokładniej określić miejsce, skąd dotarły fale: 
gdzieś w okolicach Erydana, Pieca i Zegara. To nie tylko skok 
ilościowy, ale i jakościowy, bo teraz możliwe staje się badanie 
polaryzacji fal grawitacyjnych. Podobnie jak w poprzednich 
trzech przypadkach, sygnał powstał, gdy dwie czarne dziu-
ry o masach 25 i 31 M


 zlały się w jedną o masie 53 M


. 

Brakujące w tym rachunku 3 M

 zamieniły się w energię fal 

grawitacyjnych.

17 VIII — Interferometria, czyli jednoczesne obserwacje tego 
samego obiektu wieloma teleskopami, to sposób na zwięk-
szenie zdolności rozdzielczej, z dużym powodzeniem sto-
sowany na falach radiowych. Trudniejszy w optyce, ale i tu 
przynosi czasem widowiskowe rezultaty, jak obraz tarczy An-
taresa (α Scorpii), najdokładniejszy w historii wizerunek ja-
kiejkolwiek gwiazdy. Udało się uzyskać rozdzielczość 0,005” 
(lewa część rys. niżej; część prawa to wizja artysty, oparta 
na uzyskanym obrazie).

21 VIII — Zaćmienie Słońca. Tym razem pas zaćmienia cał-
kowitego nie przechodził przez dzikie ostępy i pustkę oce-
anów, lecz w poprzek USA (Urania 4/2017, s. 23). Zjawisko 
wywołało więc ogromne zainteresowanie mediów i publicz-
ności i stało się bodaj najbardziej obfotografowanym zaćmie-
niem w historii (zob. np. Urania 5/2017, s. 2, 38, 75).

30 VIII — W 1437 r. n.e. w Skorpionie pojawiła się gwiazda 
nowa, przez dwa tygodnie obserwowana przez koreańskich 
astronomów. Dziś jest w tym miejscu mgławica, a w niej 
układ kataklizmiczny — biały karzeł w bliskim sąsiedztwie ze 
zwykłą gwiazdą, którą okrada z materii. Właśnie takie ukła-
dy wybuchają jako nowe (zob. Urania 6/2014, s. 14), choć 
ten jest dziś tylko nową karłowatą i nie jest w centrum mgła-
wicy (czerwone kreski na fot. u góry na stronie obok). Jed-

nak jego ruch własny pokazuje, 
że 580 lat temu był w samym jej 
środku (gwiazdka), a zatem to on 
wybuchł jako nowa. Coraz śmie-
lej można więc wierzyć, że nowe, 
nowopodobne i nowe karłowate 
to nie osobne gatunki, lecz różne 
fazy życia układów kataklizmicz-
nych.

WRZESIEŃ 2017
1 IX — Planetoida 3122 Florence 
przeleciała w odległości 7 mln km 
od Ziemi. To niespecjalnie blisko, 
ale Florence to nie ułomek — 
ma średnicę 4,5 km. Dzięki temu 
przez kilka nocy można było ją 
zobaczyć przez lornetkę (jasność 
maks. 8,7m). Przy tej okazji rada-
rowo odkryto jej 2 księżyce, a na-
wet zmierzono ich okresy obiegu 
(na fot. po prawej 5 różnych ujęć, 
zrobionych w czasie 2,5 godz.; 
pionowe jasne kreski to księżyce). 
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne

Pozwoliło to obliczyć jej gęstość: 
1,4 g/cm3. Tymczasem można 
było oczekiwać gęstości 2–3 razy 
większej, bo jej powierzchnia wy-
gląda na skalistą. Florence musi 
więc być wewnątrz bardzo poro-
wata.

6 IX — U schyłku 24. cyklu aktyw-
ności, skądinąd marnego, Słońce 
wystrzeliło rozbłyskiem rentge-
nowskim najwyższej klasy X9, po-
wtórzonym 4 dni później w mniej-
szej skali. Coś takiego widzieliśmy 
ostatnio 13 lat temu, jeszcze w po-
przednim cyklu 23. Katastrofy na 
Ziemi nie było, ale pojawiające 
się pogłoski o zaniku aktywności słonecznej, na podobień-
stwo XVII-wiecznego minimum Maundera, mogą być jeszcze 
przedwczesne.

11–14 IX W Zielonej Górze odbył się XXXVIII zjazd Polskie-
go Towarzystwa Astronomicznego. Prezesem wybrano prof. 
Marka Sarnę. Medal Paczyńskiego (za wybitne osiągnięcia) 
otrzymał Aleksander Wolszczan, medal Zonna (za populary-
zację) dr Bogdan Wszołek, zaś nagrodę młodych mgr Prze-
mysław Mróz. Godność honorowego członka PTA przyznano 
profesorom Wojciechowi Dziembowskiemu i Sławomirowi 
Rucińskiemu. (zob. Urania 5/2017, s. 45).

22 IX — Wśród cząstek pierwotnego promieniowania ko-
smicznego, jąder atomowych bombardujących naszą atmo- 
sferę, są i takie, które niosą gigantyczną energię mierzoną 

już nie w elektronowoltach, lecz w dżulach. Choć obserwo-
wane są od pół wieku, wciąż nie wiadomo było, czy ich źródła 
znajdują się w naszej Galaktyce, czy gdzieś dalej. Są bo-
wiem bardzo rzadkie — na 1 km2 pada średnio jedna taka 
cząstka rocznie. Trzeba było 12,5 lat pracy Pierre Auger Ob-
servatory (międzynarodowego, choć zlokalizowanego w Ar-
gentynie), by zarejestrować ponad 30 000 takich cząstek, co 
pozwoliło zbadać ich rozkład przestrzenny. Pojawiają się na 
całym niebie, ale jest wyraźna dipolowa anizotropia: z okolic 
Wielkiego Psa przybywa ich 6% więcej niż z przeciwnej stro-
ny. Ta oś nie leży w płaszczyźnie Galaktyki, a tym bardziej 
nie wskazuje na jej centrum (rys. wyżej). Jest więc rozwiąza-
nie zagadki: cząstki o energiach powyżej 8×1018 eV (= 1,3 J) 
mają pochodzenie pozagalaktyczne. 

28 IX — O komecie C/2017 K2 (PANSTARRS) być może 
zrobi się głośno za 5 lat, jeśli po przejściu przez peryhelium 
w grudniu 2022 r. będzie ładnym widowiskiem (niestety na 
południowym niebie — zob. Urania 4/2017, s. 58), jednak już 
teraz zasługuje na sławę. Odkryto ją w maju br., ale jej obraz 
zarejestrowano też przypadkiem na zdjęciach wykonanych 
4 lata wcześniej, gdy była w odległości 24 j.a. od Słońca, co 
bije rekord najdalszej obserwacji nadchodzącej komety. Już 
wtedy miała otoczkę, a więc jej jądro było aktywne. Jakim 
cudem? Lód wodny, główny budulec komet, w panującej tam 
temperaturze 40–70 K musi być martwy jak skała. Obserwa-
cje teleskopem Hubble’a (fot. wyżej) wskazały rozwiązanie. 
To sublimacja bardziej lotnych lodów: O2, N2, CO i CO2 unosi 
z jądra submilimetrowe ziarna piasku. Jest to więc świeża 
kometa, która jeszcze nie zaznała ciepła słonecznego.

Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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SIERPIEŃ 2017
14 VIII — Z przylądka Ca-
naveral na Florydzie wy-
startowała rakieta Falcon 
9 z kapsułą towarową 
Dragon do Międzynaro-
dowej Stacji Kosmicznej. 
Statek został wypełniony 
prawie 3 tonami zaopa-
trzenia, w tym dużą ilo-
ścią ładunku naukowego. 

W niehermetyzowanej 
części statku znalazł się 
detektor cząstek ultrawy-
sokich energii CREAM.  
Naukowcy chcą przy 
pomocy urządzenia od-
powiedzieć na pytania, 
skąd w kosmosie biorą 
się cząstki posiadające 
energie liczone w tysią-
cach TeV i jak ważne są 
we Wszechświecie. Do 
wnętrza kapsuły zapako-
wano też m.in. myszy do badań biologicznych, eksperyment 
do rozwoju lekarstwa na chorobę Parkinsona i kilka niewiel-
kich satelitów. 

17 VIII — Dwóch Rosjan wyszło na zewnątrz Międzynarodo-
wej Stacji Kosmicznej, aby wypuścić pięć niewielkich sateli-
tów i wykonać prace konserwacyjne w rosyjskiej części kom-
pleksu. W przestrzeń udał się Fiodor Jurczichin, dla którego 
był to już 9. spacer, oraz Sergiej Riazański, który wykonał 
swoje 4. wyjście w przestrzeń kosmiczną. Pierwszy rosyjski 
spacer w 2017 r. trwał prawie 8 godz.

17 VIII — Miliony ludzi od zachodniego do wschodniego wy-
brzeża Stanów Zjednoczonych podziwiało zjawisko całko-
witego zaćmienia Słońca. Podobne obserwacje wykonano 
z orbity, w tym przez szóstkę astronautów znajdujących się 
na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

Trzech Amerykanów, dwóch Rosjan i Włoch znajdujący się 
na stacji wykonało sekwencję zdjęć podczas każdej z trzech 
orbit, kiedy znajdowali się w strefie zaćmienia. Za każdym 
razem jednak było to tylko częściowe zakrycie Słońca.  

18 VIII — Amerykańska rakieta Atlas V wystartowała z wy-
brzeży Florydy, wynosząc satelitę TDRS-M, który wejdzie 

w skład szkieletu komunikacyjnego pomiędzy Ziemią i sa-
telitami na niskiej orbicie okołoziemskiej oraz astronautami 
znajdującymi się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

Był to tym samym trzeci i ostatni wyniesiony na orbitę sa-
telita 3. generacji systemu TDRSS, który od lat 80. zapewnia 
stałą komunikację z kilkudziesięcioma misjami NASA, sate-
litami amerykańskich agencji rządowych, a nawet dostarcza 
usługi komunikacyjne dla lotnictwa i baz na Antarktydzie. 
Dzięki satelitom systemu, kontrola naziemna pozostaje także 
w stałej łączności ze startującymi amerykańskimi rakietami 
nośnymi. 

19 VIII — Z portu kosmicznego Tanegashima w Japonii wy-
startowała rakieta H-IIA z trzecim satelitą systemu lokalnej 
nawigacji Quasi-Zenith. Japońska sieć satelitów ma poma-
gać ustalić położenie odbiornikom nawigacji w metropoliach 
miejskich i terenach górskich na terenie Japonii. System bę-
dzie zwiększał dokładność amerykańskiej flotylli GPS, a gdy 
ta nie będzie widoczna, dostarczał swój własny, mniej do-
kładny sygnał. 

23 VIII — Na Międzynarodową Stację Kosmiczną trafił nowy 
detektor cząstek ultrawysokich energii CREAM. Sprzęt przy-
leciał na pokładzie statku Dragon i został zamontowany 
na specjalnej platformie na zewnątrz japońskiego modułu 
eksperymentalnego Kibo. 

CREAM mieści w sobie 5 różnych detektorów, które pra-
cując wspólnie, wykonają precyzyjne pomiary ładunku, ener-
gii i kierunku przelatujących cząstek kosmicznych w szero-
kim zakresie energii od 1010 eV do 1015 eV. 

31 VIII — Zakończył się trwający 18 lat ciąg udanych startów 
indyjskiej rakiety PSLV. Po 36 z rzędu udanych lotach tej ra-
kiety, nie udało jej się wynieść na prawidłową orbitę satelity 
regionalnego systemu nawigacyjnego. Przyczyną awarii było 
prawdopodobnie nieodrzucenie osłony aerodynamicznej 
chroniącej ładunek podczas początkowej fazy lotu w gęstej 
atmosferze. Statek IRNSS-1H prawdopodobnie pozostanie 
uwięziony w ładowni rakiety, aż do spłonięcia w atmosferze. 

WRZESIEŃ 2017
1 IX — Sonda Juno wykonała 7. bliski przelot naukowy nad 
chmurami Jowisza. Statek znalazł się w najniższym punk-
cie na swojej orbicie 1 września o 23.49 polskiego czasu. 
Sondę i górne warstwy chmur planety dzieliło wtedy zaled-
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Rakieta Falcon 9 startująca z platfor-
my SLC-39A z kapsułą Dragon CRS-12 
na szczycie

Nietypowy obraz z zaćmienia Słońca wykonany z pokładu Międzyna-
rodowej Stacji Kosmicznej. Przedstawia cień rzucany przez Księżyc 
na Amerykę Północną

Przetworzone zdjęcie z 7. naukowego przelotu wokół Jowisza son-
dy Juno. W momencie uchwycenia obrazu sonda była na wysokości 
27 516 km nad chmurami planety
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wie 3500 km. Wszystkie urządzenia naukowe na pokładzie 
sondy były uruchomione w czasie przelotu. Kolejne zbliżenie 
na orbicie wokół Jowisza nastąpi 24 października. 

3 IX — Załogowa kapsuła Sojuz MS-04 powróciła na Ziemię 
z trójką astronautów na pokładzie. Statek, który był przytwier-
dzony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od kwietnia 
tego roku, przywiózł z powrotem na Ziemię członków 52. Eks-
pedycji: Jacka Fischera (USA), Fiodora Jurczichina (Rosja), 
którzy polecieli nim w kwietniu. Do składu dołączyła także 
Peggy Whitson, której przedłużono pobyt na stacji ze wzglę-
du na redukcję rosyjskiej części załogi. Amerykanka spędziła 
tym samym na orbicie 288 dni tylko podczas tej misji. 

7 IX — Tajny amerykański wahadłowiec wojskowy X-37B 
znalazł się piąty raz na orbicie. Po raz pierwszy wyniosła 
go rakieta Falcon 9 należąca do prywatnej firmy SpaceX. 
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych mają dwa egzem-
plarze tego statku. Od 2010 r. przeprowadzono z nimi 4 
misje. Ostatni do tej pory lot miniwahadłowca rozpoczął się 
w 2015 r. i trwał rekordowe 715 dni. Typowe dla tych misji jest 
testowanie nowych technologii kosmicznych i sprawdzanie 
ich zachowania w przestrzeni kosmicznej. 

12 IX — Rakieta Sojuz FG wzbiła się w powietrze nad kosmo-
dromem Bajkonur w Kazachstanie, wynosząc w statku Sojuz 
MS-06 trzyosobową załogę 53. Ekspedycji do Międzynarodo-
wej Stacji Kosmicznej. W jej skład wchodzą: Aleksander Mi-
surkin (Rosja), Mark Vande Hei oraz Joe Acaba (obaj USA). 

Sojuz leciał do stacji po szybkiej trajektorii i już o 4.55 nad 
ranem w środę (czasu polskiego) zadokował do portu Pirs 
w rosyjskiej części stacji. Nowa załoga spędzi na pokładzie 
orbitalnego kompleksu 167 dni.  

15 IX — Spłonięciem w atmosferze Saturna zakończyła się 
trwająca prawie 20 lat misja sondy Cassini. Statek badał 
Saturna i jego księżyce, odkrywając przed nami m.in. ak-
tywność hydrotermalną na Enceladusie i morza metanowe 
na Tytanie. Ostatnie miesiące sonda poświęciła badaniu 
górnych warstw atmosfery planety i przestrzeni między nią 
a słynnymi pierścieniami. 

Cassini wykonał prawie 300 orbit wokół gazowego olbrzy-
ma. Kontrolowane zniszczenie w atmosferze Saturna miało 
na celu uniknięcie ryzyka związanego z przypadkowym za-
nieczyszczeniem któregoś z naturalnych satelitów planety. 
Do końca funkcjonowania sondy uruchomiono 10 instru-
mentów naukowych na jej pokładzie, a na Ziemię przesyłano 
dane z nurkowania w atmosferze. 

22 IX — Statek NASA OSIRIS-REx, który ma dolecieć 
w 2018 r. do asteroidy Bennu, przeleciał w pobliżu Ziemi, 
korzystając z jej asysty grawitacyjnej do zmiany trajektorii. 
Pierwsza amerykańska sonda, której celem jest pobranie 
materiału z asteroidy i wysłanie go na Ziemię, zbliżyła się 
do naszej planety na odległość 17 000 km. 

Sonda skorzystała z bliskości Ziemi, aby skalibrować 
i przetestować na niej trzy kamery zamontowane na pokła-
dzie. Pierwsze naukowe obserwacje asteroidy Bennu zaczną 
się już w sierpniu 2018 r. Lądowanie sondy na powierzchni 
asteroidy jest przewidziane na 2020 rok, a próbki mają wró-
cić na Ziemię w 2023 r. 

29 IX — Zakończył się trwający od 25 września coroczny 
kongres astronautyczny International Astronautical Congress 
2017 (IAC 2017). Najważniejsza konferencja dla sektora ko-
smicznego na świecie w tym roku odbyła się w Adelajdzie 
na południu Australii. 

Na konferencji, w której uczestniczyło ponad 4000 osób 
z całego świata, najgłośniejszymi wydarzeniami była aktu-
alizacja planów Elona Muska i jego firmy SpaceX dotyczą-
cych kolonizacji Marsa i przedstawienie bardziej konserwa-
tywnego planu na misje marsjańskie firmy Lockheed Martin. 
Oprócz tego dowiedzieliśmy się o zawiązaniu współpracy 
partnerskiej rosyjskiej agencji Roskosmos i amerykańskiej 
NASA na rzecz budowy międzynarodowej załogowej stacji 
eksploracyjnej na orbicie wokół Księżyca. Projekt przedsta-
wiony w tym roku przez NASA jest na razie w fazie koncep-
cyjnej, a jego realizacja miałaby rozpocząć się w przyszłej 
dekadzie. 

30 IX — Zespół sondy Rosetta zrekonstruował ostatnią fo-
tografię, jaką statek wykonał przed kontrolowanym zderze-
niem z kometą 67P/Czuriumow-Gierasimienko 30 wrześ- 
nia 2016 r. Europejski statek spędził 12 lat w przestrzeni ko-
smicznej, a ostatnie dwa lata działania poświęcił badaniu ko-
mety na orbicie wokół Słońca. 

Wybrał i skomentował: Rafał Grabiański

Misje i badania kosmiczne
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Statek Sojuz MS-04 lądujący na kazachskich stepach w pobliżu mia-
sta Żezkazgan. Wrócili nim na Ziemię: Fiodor Jurczichin (Rosja), Peggy 
Whitson oraz Jack Fischer (oboje USA). Astronauci wchodzili w skład 
51. I 52. Ekspedycji

Seria fotografii przedstawiająca miejsce, w jakim zostało wykonane 
ostatnie zdjęcie komety (widoczne z dołu po lewej). Fotografia została 
wykonana na wysokości około 20 m nad jej powierzchnią
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Komety (I)
Przemysław Rudź

Osiem złośliwych efektów kometa przynosi
Wiatr, niepłodność, narody cne powietrzem kosi
Powódź, wojny, ziemi straszne się trzęsienie
Śmierć wodzów i bogatych, królestw w proch zniesienie.
Za czym trzeba dobroci boskiej z nieba żebrać
By raczyła gwiazd złości tu od nas odebrać.
A przepuścić na karki krnąbrne otomańskie
Na meczety, hardość i błędy pogańskie.

(Uwspółcześniony językowo cytat z dzieła Kaspra Stanisława Ciekanowskiego 
„Abryz Komety z astronomiczney y astrologiczney uwagi pod meridianem 

krakowskim od dnia 29 Grudnia roku 1680 aże do pierwszych 
dni Lutego 1681 wyrachowany”)

Od strachu do naukowej fascynacji

Zauroczyłem się kometa-
mi już jako dziewięcioletni 
chłopiec, któremu podczas 
buszowania w elbląskim 

antykwariacie cudem wpadła w ręce 
fascynująca książka Andrzeja Marksa 
„Pod znakiem komety” (wyd. 1985). 
Autor opisywał w niej historię kome-
tarnych badań, rozwój wiedzy na temat 
ogoniastych gwiazd, wkład Polaków 
w tę dziedzinę astronomii. Analizował 
historyczne zapiski na temat wielkich 
komet na przestrzeni stuleci i wiele in-
nych interesujących kwestii. Książka ta 
do dziś zajmuje ważne miejsce w mojej 
astronomicznej bibliotece, służąc rów-
nież i teraz, gdy kreślę te słowa. W po-
łowie lat 80., kiedy na ziemskim nie-
bie spodziewano się powrotu słynnej 
komety Halleya, a cały naukowy świat 
był skupiony na szerokim spektrum 
badań kosmicznego gościa — zarów-
no z pomocą teleskopów naziemnych, 
jak wysłanej flotylli sond kosmicznych. 
Tematyka kometarna nie schodziła 
z pierwszych stron astronomicznych 
periodyków. W schyłkowym okresie 
PRL nie było ich jednak zbyt wiele. 
Stricte astronomiczne treści prezento-
wała tylko Urania, stały dział astrono-
miczny znajdował się w Młodym Tech-

niku, czasem drukowały krótkie teksty 
Delta i Problemy. Ku radości miłośni-
ków astronomii, uzupełnieniem tychże 
periodyków był istny rodzimy wysyp 
kometarnych publikacji książkowych. 
Poza wspomnianą na wstępie pojawiły 
się bowiem takie pozycje: „Jak obser-
wować komety?” Stephana J. Edberga 
(wyd. 1985), „Kometa Halleya” Hie-
ronima Hurnika (wyd. 1985), „Bliżej 
komety Halleya” Krzysztofa Zioł-
kowskiego (wyd. 1985), „Kosmiczny 
gość — kometa Halleya” Kazimierza 
Schillinga (wyd. 1985) czy w końcu 
„Komety — ciała tajemnicze” Stani-
sława Brzostkiewicza (wyd. 1985). 
Na tle ówczesnego mizernego stanu 
polskiego wydawnictwa i poligrafii, 
a także stałego w nich deficytu astro-
nomicznych treści, rok 1985 był więc 
prawdziwym ewenementem, który je-
śli idzie o komety, nigdy wcześniej ani 
później się nie powtórzył.

Można jednak zapytać, po co tyle 
zachodu z tymi kometami? Odpowiedź 
jest prosta. Dlatego że są to jedne 
z najbardziej nieprzewidywalnych ciał 
niebieskich, jakie możemy obserwo-
wać na naszym niebie. Pojawiają się, 
kiedy chcą, skąd chcą, bogactwo form 
i kształtów wypełniłoby wielotomowe 

albumy, a każda kolejna kometa i tak 
różniłaby się od poprzedniczki. Komety 
zaskakują nagłymi pojaśnieniami, któ-
re niepozorne obiekty potrafią uczynić 
doskonale widocznymi w lornetkach 
lub nawet gołym okiem. Najjaśniejsze 
komety przez wiele tygodni były ozdo-
bą rozgwieżdżonego firmamentu, a ich 
długie warkocze ciągnęły się przez całe 
sklepienie niebieskie. Dawniej, kiedy 
obserwacji dokonywano głównie wizu-
alnie, komety zdawały się być bardzo 
ulotne, gdyż pozostawało po nich tylko 
wspomnienie, ewentualnie ołówkowe 
szkice w dzienniku obserwacyjnym, 
litografie czy obrazy. Tylko z rzadka 
udało się komuś wykonać prostą fo-
tografię na płycie szklanej lub kliszy. 
Dziś, kiedy robienie zapierających 
dech w piersiach astrofotografii nie jest 
już zarezerwowane tylko dla profesjo-
nalistów, prawie każda nowa kometa 
doczekuje pokaźnej galerii cyfrowych 
obrazów, wiernie dokumentujących 
czas jej kosmicznego brylowania 
wśród gwiazd. Dla zawodowych astro-
nomów komety są interesujące jeszcze 
z innego powodu. Reprezentują one 
pierwotny budulec Układu Słoneczne-
go, co pozwala nam na bezpośrednie 
badania jego początków, warunków, 
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w jakich się formował, a także wpły-
wu komet na kształtowanie się oblicza 
wczesnej Ziemi. Przyjrzyjmy się bliżej 
gwiazdom z warkoczem, które z per-
spektywy drugiej dekady XXI w. stały 
się nam jeszcze bliższe, choć wciąż ta-
jemnicze i zaskakujące.

W barwnym świecie 
guseł i zabobonów

Wrażenie, jakie wywołuje jasna ko-
meta widoczna na nocnym niebie, jest 
trudne do opisania, nawet z perspekty-
wy współczesnego człowieka. To mie-
szanka zachwytu i fascynacji — budzą-
ca pytanie: „Cóż to takiego jest i skąd 
się wzięło?!”. Z takimi obiektami 
z pewnością mieli do czynienia ludzie 
pierwotni, a później ci pierwsi, którzy 
zaczęli zadawać sobie pytania na temat 
natury otaczającego świata. Niewiedza 
skazywała ich na domysły, wiązanie 
komet ze zjawiskami nadprzyrodzony-
mi lub szukanie genezy w pospolitych 
zjawiskach spotykanych na Ziemi. 
Jeszcze w XIX w., choć nauczono się 
dokładnie obliczać ich orbity, nie wie-
dziano do końca, czym komety są. Nie-
którzy uważali je nawet za poruszające 
się w przestrzeni kosmicznej skutki 
wybuchów na planetach Układu Sło-
necznego. 

Szczegółowe i skrupulatne obser-
wacje komet prowadzili dawni chińscy 
astronomowie. Ich zapiski od starożyt-
ności do końca średniowiecza obejmują 
pojawienia się kilkuset jasnych komet 
(gwiazd mioteł, krzaczastych gwiazd), 
które obserwowano nieuzbrojonym 
okiem. W Kraju Środka były jedno-
znacznie złym omenem, zwiastującym 
zachwianie równowagi yin i yang. Czte-
ry tysiące lat temu Babilończycy uwa-
żali, że komety są zjawiskami atmosfe-
rycznymi mającymi związek z ogniem. 
Pogląd ten, z niewielkimi modyfikacja-
mi, utrzymywał się również w czasach 
Ksenofanesa (570 – ok. 470 p.n.e.), dla 
którego były to płonące chmury, Arysto-

telesa (384 – 322 p.n.e.), uważającego 
komety za ogniste zjawiska atmosfe-
ryczne zachodzące w wyniku zapalania 
wyziewów ziemskich przez promienie 
słoneczne czy Boetosa (1 w p.n.e.), któ-
ry traktował komety jako ogniste wiatry. 
Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65) zauwa-
żył, że komety nie podlegają unoszeniu 
przez wiatr, zatem muszą znajdować 
się poza atmosferą. Przyjął, że komety 
to pozaziemskie ogniste ciała niebie-
skie, w czym wyczuwa się odległe echo 
poglądów Anaksymandera (610–545 
p.n.e.). Motyw pozaziemskiego ognia 
pojawiał się też w XVII-wiecznych teo-
riach Tycho Brahe (1546–1601), Jana 
Heweliusza (1611–1687) i Giovanni 
Cassiniego (1625–1712). Inne formuło-
wane wtedy teorie pochodzenia komet 
mówiły, że są to blade odbicia światła 
słonecznego od wysokich chmur, opary 
wyrzucane ze Słońca, opary wyrzucane 
z odległych gwiazd czy w końcu ciała 
pokrewne planetom.

Nauka europejska przez blisko 2000 
lat miała o kometach pojęcie, które 
w zasadzie pokrywało się z poglądami 
Arystotelesa. Pokłosiem bezgraniczne-
go zaufania ideom greckiego filozofa 
było też skrajnie negatywne wyobra-
żenie o roli komet w historii świata 
i życiu zwykłego człowieka, czego 
przykładem jest żartobliwy ze współ-
czesnego punktu widzenia, a zupełnie 
na poważnie traktowany w swojej epo-
ce, wierszyk otwierający to opracowa-
nie. Innym, klasycznym już i często 
przywoływanym cytatem, pochodzą-
cym z dzieła Kaspra Ciekanowskiego 
(?–1698), jest wywołująca wesołość 
staropolsko-arystotelesowska definicja 
gwiazdy z ogonem (tym razem wersja 
nieuwspółcześniona):

(…) Kometa jest wapor gorący y 
suchy, tłusty y lepki mocą gwiazd z Zie-
mie wyciągnieny aż pod Sphere Ognia 

Książkowy arsenał kometarnej wiedzy dostępny rodzimym miłośnikom astronomii w latach 
80. XX wieku

Starożytne chińskie zapiski dotyczące rozmaitych kształtów kolejnych obserwowanych komet
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1264 — (…) Pojawiła się kometa 
czyli gorejąca, ognista gwiazda tak 
wielka i osobliwa, jakiej nie widział 
nikt ze współcześnie żyjących (…) 
Pierwszego dnia po jej pojawieniu się 
zaczął wpierw chorować papież Urban 
i w ostatnim dniu komety, a mianowicie 
ostatniego września, zmarł w Perugii 
po trzech latach i miesiącu rządów. 
Iżby nie zdawało się, że ta kometa nie 
wróżyła niczego innego, jak tylko bli-
ską śmierć papieża, wywołała ona jed-
nak w Polsce inne następstwo. Kiedy 
bowiem zgasła, nastąpił pomór bydła 
(…)

1378 — (…) Dnia dwudziestego 
dziewiątego miesiąca września ukazała 
się na niebie między Baranem i Bykiem 
gwiazda ogoniasta, kometą zwana, któ-
ra od zachodu ku wschodowi w okolicę 
Niedźwiedzicy Większej bieg i miotłę 
zwracając, szybko się posuwała. Trwa-
ła tylko przez pięć nocy, przepowiednia 
przyszłego rozerwania w Kościele i od-
mian tak w świecie duchownym, jako 
i rządach, które w tym roku nastąpiły 
(…)

1466 — (…) Z tym proroctwem św. 
Brygitty połączyło się jeszcze zjawisko 
niebieskie. Kometa bowiem, jak wyżej 
powiedzieliśmy, przez dwa lata trwają-

ca, zwiastowała długą i straszną wojnę 
i wyrugowanie Krzyżaków z ziem, które 
byli przemocą zagarnęli (…)

1472 — (…) W początku miesiąca 
stycznia roku bieżącego, kometa wiel-
ka, którą gwiazdarze zowią kometą pa-
nującą wznoszącego się nieba, nikło-
ści i natury Merkurego, mała w sobie, 
lecz mająca miotłę ogromną, wpływ 
i własności złowieszcze Saturna (…) 
Poprzedzała ona pasmo wypadków, 
które przez trzy lata ciągnęły się jedne 
po drugich, wróżąc klęski niezwykłe 
królom, książętom i innym osobom zna-
komitym, niższego zaś stanu ludziom 
rozmaite utrapienia, obawy, niepoko-
je, napady, zdradziectwa, podstępy, 
pożogi, grabieże, spustoszenia, burze, 
grady, nawałnice, pioruny, trzęsienia 
ziemi, a w niektórych krajach choroby 
długotrwałe, chroniczne, suche i ostre 
bóle, gwałtowne wymioty, pomieszanie 
rozumu, gorączki, morzyska, zimnice, 
poronienia (…) Zaczęły się wnet iścić 
jej przepowiednie i najpierw na Mo-
rawach i Węgrzech, a potem w Krako-
wie i jego okolicach nastała zaraźliwa 
gorączka, na którą ktokolwiek zapadł, 
żadne nie pomagały mu lekarstwa 
i rzadko wybiegał się od śmierci. Roz-
szerzyła się potem zaraza ta w Cze-
chach, Austrii, Karyntii, Styrii i wiele 
bardzo w Pradze, Wiedniu, prowin-
cjach czeskich i księstwie austriackim 
sprzątnęła ludzi (…)

1473 — (…) Rok ten był pamiętny 
dla całej Europy i dla królestwa pol-
skiego nadzwyczajnymi słońca upały 
i suszą nieprzerwaną; pojawienie się 

wyniesiony y tamże zapalony bieg swoy 
oraz z trzecią powietrza krainą w koło 
Ziemie odprawujący (…)

Arystoteles wiązał pojawienie się 
ogoniastych gwiazd z klęskami ży-
wiołowymi: suszami, burzami, powo-
dziami i innymi kataklizmami, wobec 
których jesteśmy zupełnie bezradni. 
W rodzimej historiografii ten staro-
żytny pogląd kultywował Jan Długosz 
(1415–1480), który chętnie wspierał 
przykładami twierdzenia greckiego fi-
lozofa. W jego obszernym dziele Anna-
les seu cronicae incliti Regni Poloniae 
(Roczniki, czyli kroniki słynnego Kró-
lestwa Polskiego), zawarł wiele intere-
sujących kometarnych opisów, o jakże 
barwnej treści: 

1024 — (…) Przepowiednią dość 
wyraźną jego (Bolesława Chrobrego) 
śmierci była kometa, wielkim światłem 
błyszcząca tak, iż ludzie zaraz zmiarko-
wali, że męża i króla wielkiego niebo 
wezwie do swej chwały (…)

1211 — (…) W miesiącu maju w tym 
roku ukazała się kometa, która kierując 
ogon i żagiew ze wschodu na zachód 
świeciła przez osiemnaście dni i wysu-
wając się bliżej ku krajom ruskim wró-
żyła klęskę, którą w następnym roku 
zadali im Tatarzy (…)

Strona tytułowa cytowanej pracy Kaspra Stani-
sława Ciekanowskiego

Drzeworyt z „Prognostyku krakowskiego” Mikołaja z Szadka, dotyczący zgubnego wpływu komet 
na losy ludzi i świata (1532)
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bowiem poprzednie komety zrządziło 
niesłychane skwary i brak wody, tak 
iż źródła wszystkie powysychały i naj-
większe rzeki w Polsce można było 
w bród przebywać (…) 

Wart przypomnienia jest też głos 
Macieja Bylicy z Olkusza (1433–
1493), astronoma i medyka, nadworne-
go astrologa króla węgierskiego i cze-
skiego Macieja Korwina (1443–1490), 
a później jego następcy Władysława 
Jagiellończyka (1456–1516). W swoim 
„Prognostyku komety z 1472 roku”, 
która obserwowana była gołym okiem 
w całej Europie, pisał o pogodowych 
i okultystycznych anomaliach związa-
nych z pojawieniem się komet:

(…) W zakresie meteorologii zwia-
stuje kometa gwałtowne wichury i ską-
pe opady, stąd unicestwienie roślin 
i drzew owocowych, co z kolei spowo-
duje głód. Rozzuchwalą się natomiast 
demony powietrzne jak trule i penaty, 
które osiągną potężną władzę nad 
ludźmi, a to dlatego, że Waga i Wodnik 
są znakami demonów i fantomów, jak 
to mówi Homer w traktacie o demo-
nach. Dlatego też rozpanoszą się spe-
cjaliści od czarnej magii. Lecz zawiodą 
się, ponieważ kometa sprawi, iż stracą 
oni władzę nad duchami powietrznymi, 
które wypowiedzą im posłuszeństwo. 
Pojawią się zamawiaczki i czarownice, 
które rozwiną niezwykle ożywioną dzia-
łalność (…)

W tym samym dziele zawarł też 
sprytne uzasadnienie (stosowane z po-
wodzeniem do dziś), dlaczego astrolo-
giczne prognozy czasem się nie spraw-
dzają, a także skarżył się na niezrozu-
mienie swojego posłannictwa przez 
pospólstwo:

(…) Ludzie prości i niewykształ-
ceni uwłaczają często astrologom, 
gdy w miejscu ich zamieszkania nie 
sprawdzają się przepowiednie. Nie 
dość im nawet, gdy spełnienie ich na-
stąpi z opóźnieniem. Wyobrażają sobie 
bowiem, że wypełnienie przepowiedni 
winno być natychmiastowe i niezawod-
ne. Ale jakże się mylą i niesłusznie wy-
taczają zarzuty! Nie wszystkie bowiem 
kraje, prowincje czy miasta podlegają 
jednej i tej samej konstelacji. Jeżeli 
z jednej konstelacji planet wynika jakaś 
przepowiednia, to nie jest powiedzia-
ne, że wszystkie jej elementy dotyczą 
jednego państwa lub miasta. Astrolog 
zawsze wymienia więcej miejscowości, 
ale przecież nie wszystkie następstwa 
przepowiedni muszą dotyczyć tych 

wszystkich miejscowości, ponieważ, nie 
wszystkie są na nie podatne (…)

Zabobony związane z kometami 
przetrwały aż do XX w., kiedy dono-
szono nawet o makabrycznych przy-
padkach pozbawiania przez matki ży-
cia niemowląt, aby oszczędzić im pie-
kielnego bólu i cierpień podczas zbli-
żającego się niechybnie końca świata. 
Powrót komety Halleya w 1910 r. był 
traktowany przez niektórych jako bicz 
boży, a odkrycie w kometarnych war-
koczach cyjanowodoru dodatkowo po-
tęgowało strach przed wytruciem całej 
ludzkości. Co bardziej przedsiębiorczy 
i żerujący na ludzkiej głupocie sprze-
dawali wtedy „pigułki kometarne”, 
mające cudowne właściwości ochrony 
przed zbliżającym się fatum. Ciekawą 
anegdotą z gatunku czarnego humoru 
jest historia słynnego pisarza Marka 
Twaina (1835–1910), który urodził się 
dwa tygodnie po przejściu przez pery-
helium komety Halleya. Na rok przed 
ponownym zbliżeniem komety do 
Słońca, Twain oświadczył, że dokona 
żywota w 1910 roku, co argumentował 
słowami: 

(…) Przyszedłem na świat w 1835 
roku wraz z kometą Halleya. W przy-
szłym roku znów będzie ona widoczna 
i spodziewam się, że odejdę wraz z nią. 
Gdyby tak się nie stało, przeżyłbym 
największe rozczarowanie swego życia. 
Wszechmogący niewątpliwie powie-
dział: Te dwa nieobliczalne wybryki 
natury przyszły razem i razem odejdą 
(…)

Jak się okazało, kometa przeszła 
przez peryhelium 20 kwietnia 1910 
roku, a dzień później Mark Twain… 
zmarł na atak serca.

Niestety, nawet współcześnie moż-
na spotkać jednostki święcie przeko-
nane o nadprzyrodzonym posłannic-
twie tych ciał niebieskich, co prowadzi 
niekiedy do prawdziwych tragedii. 
Przykładem może być kalifornijska 
sekta Wrota Niebios (Heaven’s Gate), 
której członkowie, przygotowując się 
na nadejście czasów ostatecznych, 
w marcu 1997 r. w liczbie 39 osób po-
pełnili zbiorowe samobójstwo. Zostali 
bowiem przekonani, że pojawienie się 
bardzo jasnej komety C/1995 O1 (Ha-
le-Bopp) zapowiada przylot na Ziemię 
statku kosmicznego, który zabierze ich 
do innego, zapewne w ich mniemaniu 
szczęśliwszego świata. Również w na-
szym kraju odżyły wtedy echa daw-
nych kometarnych fobii, a przywołani 

do dziennikarskich mikrofonów astro-
nomowie dementowali nieliczne, choć 
medialnie atrakcyjne pogłoski, że ta 
sama kometa wywołała ulewne desz-
cze odpowiedzialne za katastrofalne 
powodzie na południu kraju.

Natura komet
Jednymi z pierwszych stricte na-

ukowych studiów natury komet były 
prace duńskiego astronoma Tycho Bra-
he. W 1577 r. wykazał on, że arysto-
telesowskie przekonanie o ziemskim 
pochodzeniu zjawiska jest błędne. Wy-
starczyła do tego próba zmierzenia pa-
ralaksy obserwowanej wtedy komety, 
z dwóch różnych miejsc na Ziemi, któ-
ra powinna być widoczna na tle innych 
gwiazd. Tymczasem okazało się, że od-
legli obserwatorzy zanotowali tę samą 
pozycję, co wyraźnie wskazywało na 
znaczne oddalenie ciała niebieskiego 
od naszej planety. Uczony wywniosko-
wał nawet, że musi to być odległość 
3-krotnie większa niż ta, która dzieli 
Ziemię i Księżyc. Istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że wnioski Tycho Brahe, 
wyciągnięte z zastosowaniem tej samej 
metody, wyprzedził sam Mikołaj Ko-
pernik (1473–1543), który obserwował 
we Fromborku kometę z 1533 roku. 
Nasz wielki astronom posiłkował się 
obserwacjami wykonanymi w tym sa-
mym czasie w Krakowie przez Miko-
łaja z Szadka (1489–1564). Dowodem 
na pierwszeństwo Kopernika przed 
Tycho Brahe może być zachowany list 
ucznia Kopernika, Johannesa Retyka 
(1514–1574), który wspominał w nim 
o przekonaniu swojego mistrza, że ko-
mety poruszają się dalej niż Księżyc. 
Czy było to tylko przypuszczenie, czy 
wynik autorskich studiów fromborskie-
go kanonika, tego niestety się już nie 
dowiemy. 

Arcyważnym głosem epoki, któ-
ry prostował nieco piekielne kono-
tacje komet, były prace polskiego 
uczonego Stanisława Lubienieckiego 
(1623–1675). W swoim monumental-
nym dziele z 1668 r., zatytułowanym 
Theatrum Cometicum, przedstawił ga-
lerię kilkuset komet obserwowanych 
od czasów biblijnego potopu, czyli, jak 
to wtedy przyjmowano, 2312 lat przed 
narodzinami Chrystusa, aż do czasów 
współczesnych astronomowi. Pojawiły 
się w niej szczegółowe opisy ogonia-
stych gwiazd, które zwiastować mia-
ły zarówno śmierć wielkich mężów, 
wojny i najazdy, kataklizmy i klęski 
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żywiołowe, jak i wydarzenia pozytyw-
ne, stojące w sprzeczności ze złowrogą 
aurą roztoczoną niesłusznie wokół ko-
met. Sam uczony uznał, że skoro ko-
mety zapowiadają zarówno dobre, jak 
i złe wydarzenia, całość bilansuje się 
do zera, a więc nie mają one wpływu 
na losy świata jako całości. Skala i roz-
mach dzieła Polaka zostały zauważone 
w całej ówczesnej Europie, co skłoniło 
wielkie umysły epoki, w tym Izaaka 
Newtona (1643–1727) i Edmunda Hal-
leya (1656–1742), do głębokiej analizy 
praw rządzących ruchem komet wśród 
gwiazd. 

Przełomem w badaniu ogoniastych 
gwiazd były prace wspomnianego 
przed chwilą angielskiego astrono-
ma Edmunda Halleya, który jeszcze 
za młodu obserwował jasne komety 
XVII w., w tym słynną kometę Kircha 
z 1680 r. Do tego czasu przyjmowa-
no, że komety mogą poruszać się po 
liniach prostych lub ewentualnie para-
bolicznych (tak uważał chociażby Jan 
Heweliusz), chociaż kolejne obserwa-
cje wskazywały, że nie jest to do końca 
prawda. Szczególnie owocna okazała 
się współpraca Halleya z genialnym 
Izaakiem Newtonem, którego mate-
matyczne metody obliczania pozycji 
ciał niebieskich umożliwiły wyzna-
czyć orbity 24 komet obserwowanych 
w latach 1337–1698. W 1702 r. uczony 
opublikował dzieło Synopsis Astrono-
miae Cometicae. W dziele tym, wśród 
ogółu komet, zwrócił szczególną uwa-
gę na trzy, odpowiednio z lat 1531, 
1607 i 1682. Ich orbity były prawie 
identyczne, co skłoniło go do sfor-
mułowania hipotezy, że jest to jedna 

i ta sama kometa, która obiega Słońce 
w ciągu około 76 lat. Astronom zapo-
wiedział oczywiście jej powrót, pisząc:

(…) Dotychczas przyjmowałem, że 
orbity komet są ściśle paraboliczne; 
z tego założenia wynikałoby, że kome-
ty pochodzą z nieskończenie odległych 
przestrzeni i że znikają znowu w naj-
dalszych częściach wszechświata, by 
nigdy już nie powrócić do Słońca. Ale 
ponieważ dość często się ukazują, więc 
zachodzi duże prawdopodobieństwo, 
iż poruszają się raczej po bardzo eks-
centrycznych orbitach i powracają 
po upływie długich odstępów czasu; 
toteż ich liczba musi być ograniczona 
i nawet niewielka. Poza tym między 

Słońcem a stałymi gwiazdami jest tak 
wielka przestrzeń, że jest dość miejsca, 
aby kometa krążyła, chociażby okres jej 
obiegu był ogromnie długi. I rzeczywi-
ście, istnieje dużo danych, które skła-
niają mnie do przekonania, że kometa 
zaobserwowana przez Apiana w 1531 
roku była tą samą kometą, której bar-
dziej dokładny opis podali Kepler 
i Longomontanus w 1607 roku, i której 
powrót ja sam oglądałem i zaobser-
wowałem w 1682 roku. Wszystkie ele-
menty są ze sobą zgodne i zdaje się nic 
nie przemawia przeciw mojemu prze-
świadczeniu, nie bacząc na nierówność 
okresów obiegu (…) Zatem sądzę, iż 
mogę zaryzykować przepowiednię, że 
kometa powróci znowu w 1758 roku, 
a jeżeli powróci, nie będziemy mieli 
podstaw do powątpiewania, że i inne 
komety powracają (…)

Edmund Halley nie dożył skutecznej 
weryfikacji swojej przepowiedni, ale 
jego epokowe dzieło uczyniło go sław-
nym po dzień dzisiejszy. Natomiast ko-
metę nazwaną jego nazwiskiem, której, 
jak się później okazało, pierwsze udo-
kumentowane historyczne obserwa-
cje sięgają czasów starożytnych Chin, 
Babilonii, Armenii, Grecji i Rzymu, 
a także obszaru średniowiecznej Eu-
ropy, Bizancjum, Bliskiego Wschodu 
i Japonii, można bez przesady określić 
jednym z najważniejszych i najbardziej 
znanych ciał niebieskich w historii 
astronomii. Wraz z odkrywaniem coraz 
większej liczby komet i obliczaniem 

Jedna z kart z dzieła Stanisława Lubienieckiego z wyrysowanym wśród gwiazd szlakiem komety 
z 1664 r.

Ogłoszenie sekty Wrota Niebios na temat zbawiennego pojawienia się komety Hale-Bopp, po-
przedzające masowe samobójstwo członków wspólnoty
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ich orbit, astronomowie przekonali się 
więc, że obiegają one Słońce po orbi-
tach keplerowskich — eliptycznych, 
parabolicznych i hiperbolicznych. 
Wciąż zagadką była jednak ich budowa 
i pochodzenie. 

W czasach Halleya i późniejszych 
spotkać można było teorie, że kome-
ty biorą udział w powstawaniu planet 
w wyniku ich zderzeń ze Słońcem 
(Georges-Louis Leclerc), powstały 
w tym samym czasie co planety (Im-
manuel Kant), przybywają z przestrze-
ni międzygwiazdowej (Pierre Simon 
de Laplace, William Herschel), po-
wstają w wyniku rozpadu planet (Jo-
seph Louis Lagrange) czy pochodzą 
w obłoku kometarnego poruszającego 
się w przestrzeni wraz z Układem Sło-
necznym (Giovanni Virginio Schiapa-
relli). Pogląd tego ostatniego stał się 
podstawą współcześnie przyjmowanej 
hipotezy autorstwa holenderskiego 
astronoma Jana Hendrika Oorta (1900–
1992), który w latach 50. XX w. postu-
lował istnienie w odległości około 1 
roku świetlnego od Słońca ogromnego 
sferycznego rezerwuaru bilionów skal-
no-pyłowo-lodowych obiektów (tzw. 
Obłok Oorta), które w wyniku per-
turbacji grawitacyjnych wyruszają co 
jakiś czas ku gwieździe centralnej i są 
widoczne na naszym niebie jako ko-
mety jednopojawieniowe. Sferyczność 
obłoku wynika z obserwacji, że ko-
mety nadlatują praktycznie z każdego 
kierunku. Uzupełnieniem kometarnego 
Obłoku Oorta jest znacznie bliższy Pas 
Kuipera wraz dyskiem rozproszonym, 
z których pochodzą komety okresowe. 
Przyjmuje się też, że część komet z Ob-
łoku Oorta stała się okresowa w wyni-
ku oddziaływania grawitacyjnego Jo-
wisza. Król planet zmodyfikował pier-
wotne orbity paraboliczne, hiperbolicz-

ne lub wydłużone 
eliptyczne na orbity 
leżące wewnątrz or-
bit planetarnych. 

Również Giovan-
niemu Schiaparel-
lemu (1835–1910) 
zawdzięczamy zna-
lezienie związku 
przyczynowo-skut-
kowego pomiędzy 
rojami meteorów 
i kometarnymi 
szczątkami rozsia-
nymi w przestrzeni 
kosmicznej. Włoski 
uczony udowodnił, 
że sierpniowy rój 
Perseidów poru-
sza się po tej samej 
orbicie co okresowa kometa 109P/
Swift-Tuttle, zatem spadające gwiazdy 
muszą być po prostu pozostałościami 
po kolejnych jej powrotach w pobliże 
Słońca. Inna potwierdzona przez niego 
konotacja to listopadowy rój Leoni-
dów, których ciałem macierzystym jest 
kometa 55P/Tempel-Tuttle. Na przeło-
mie lat 1845/1846 obserwowano roz-
pad komety 3D/Biela, która po powro-
cie w 1852 r. zniknęła nagle bez śladu. 
Gdy Ziemia w 1872 r. przecięła orbitę 
zaginionej komety, doszło do spektaku-
larnego deszczu meteorów, co ostatecz-
nie potwierdziło domysły genialnego 
Włocha.

Budowa wewnętrzna
Spektroskopowe badania komet, 

dzięki którym można było poznać ich 
skład chemiczny i charakter świece-
nia, rozpoczęły się dość wcześnie, bo 
już w 1819 r. François Jean Dominique 
Arago (1786–1853) obserwował wtedy 
kometę C/1819 N1 (Tralles) i stwier-

dził, że jej światło jest częściowo spo-
laryzowane. Jego obserwacje powra-
cającej w 1835 roku komety Halleya 
dały ten sam rezultat. W 1858 r., kiedy 
królowała na niebie kometa Donatiego 
(C/1858 L1), w królewskim obserwa-
torium w Greenwich stwierdzono pola-
ryzację światła ogona komety, czyli że 
odbijał on promieniowanie słoneczne. 
Kilka lat później nauce zasłużyła się 
kometa Tempel (C/1864 N1), którą 
obserwował wspomniany już włoski 
astronom Giovanni Battista Donati 
(1826–1873). Opublikował on krótki 
raport w tej kwestii, gdzie stwierdził 
polaryzację warkocza i brak polaryza-
cji jądra komety, czyli że musiało ono 
samo emitować światło. W 1866 r. Wil-
liam Huggins (1824–1910) oraz nie-
zależnie Angelo Secchi (1818–1878) 
opublikowali bardziej szczegółowy 
opis widma komety 55P/Tempel-Tut-
tle, która jaśniała na niebie w grudniu 
i styczniu, zawierający potwierdzenie 
obserwacji Donatiego, a także porów-
nanie widm jądra i kilku opisanych 
widm mgławic. Dzięki temu trafiono na 
trop kometarnego azotu. W kolejnych 
latach badania widm komet 5D/Bror-
sen, C/1868 L1 (Winnecke), C/1870 
Q1 (Coggia) i 2P/Encke, umożliwiły 
stwierdzenie występowania na kome-
tach węgla. W tym kontekście było 
ciekawe doświadczenie Arthura W. 
Wrighta (1836–1915), który chcąc na 
eksperymentalnej drodze udowodnić 
niedawno odkryte związki meteorowo-
-kometarne, w 1875 r. przebadał od-
naleziony wówczas meteoryt kamien-
ny. W wyniku analizy, wśród gazów 
uwolnionych z meteorytu stwierdził 

Schemat geometrii i rozmiarów Obłoku Oorta w stosunku do we-
wnętrznej części Układu Słonecznego

Schemat powstawania rojów meteorów — Ziemia przecina orbitę komety, natrafiając na pozo-
stałości jej poprzednich zbliżeń do Słońca
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duży udział tlenku i dwutlenku węgla, 
które niebawem potwierdzono również 
na kometach. 

W 1881 r. uzyskano pierwsze fo-
tograficzne widmo komety C/1881 
K1 (Tebbutt) ukazujące ciągłe widmo 
słoneczne z wyraźnymi liniami absorp-
cyjnymi Fraunhofera a także liniami 
emisyjnymi cząsteczek cyjanowodoru, 
cyjanu i trójatomowego węgla, pocho-
dzącymi bezsprzecznie od komety. Rok 
później obserwacje Wielkiej Komety 
Wrześniowej (C/1882 R1) wykazały 
istnienie kometarnych linii emisyjnych 
sodu i żelaza, a ich przesunięcie dopple-
rowskie umożliwiło ustalenie prędko-
ści orbitalnej komety względem Ziemi, 
która zawierała się w przedziale 70– 
–100 km/s. Do końca XIX w. wiedzia-
no więc o obecności kometarnego żela-
za, manganu, ołowiu, sodu, magnezu, 
cząsteczek CN, CH, CH2, OH, NH i in-
nych. Dziś wiemy, że komety zawierają 
też chrom, nikiel, miedź, wanad, krze-
miany, siarczki miedzi, a także najbar-
dziej podstawowe związki organiczne, 
alkohole, cukry i aminokwasy, które 
wchodzą w skład białek. Według nie-
których teorii to świadczy, że ogoniaste 
gwiazdy mogły mieć swój udział 
w powstaniu życia na naszej planecie.

W tym samym czasie co praca Oorta 
pojawiła się teoria budowy jądra ko-
metarnego autorstwa amerykańskiego 
astronoma Freda Lawrence’a Whip-
ple’a (1906–2004). Przyjął on, że ko-
metę porównać można do „brudnej kuli 
śniegowej”, zbudowanej z zestalonego 
suchego i wodnego lodu, w który wto-
pione są ogromne ilości pyłu i odłam-
ków skalnych. Odwiedziny wybranych 
komet przez wysłane z Ziemi sondy 
potwierdziły ten pogląd. Kometa, znaj-

dując się daleko od 
Słońca, przypomina 
zwykłą kilku-, kil-
kunasto-, a czasem 
nawet kilkudziesię-
ciokilometrowych 
rozmiarów plane-
toidę, najczęściej 
o nieregularnych 
kształtach i nierów-
nej powierzchni 
pokrytej warstwą 
drobnego pyłu. Pod-
czas zbliżania się do 
gwiazdy centralnej 
i ogrzewania jądra, 
pył zaczyna unosić 
się w przestrzeń wraz 
z sublimującym lo-
dem i cząsteczkami 
uwolnionych gazów. 
Tworzą one głowę 
komety, a rosnące 
ciśnienie wiatru słonecznego formuje 
charakterystyczny gazowy warkocz, 
skierowany zawsze odsłonecznie. Dru-
gi warkocz, pyłowy, ciągnie się wokół 
jądra i za nim, odzwierciedlając ruch 
orbitalny. Warkocze kometarne osią-
gają czasem ogromne rozmiary, idące 
w dziesiątki i setki milionów kilome-
trów, choć gęstość materii jest w nich 
znikomo mała. Jedno z bardziej obrazo-
wych porównań mówi, że gdyby zebrać 
i upakować ciasno w jednym miejscu 
materię warkocza przeciętnej komety, 
można by ją zmieścić w… plecaku. 

Przelatując w pobliżu Słońca, ko-
meta traci od kilkudziesięciu do kil-
kuset kilogramów materii w ciągu 
sekundy. W związku z tym stale jej 
ubywa, a każde kolejne pojawienie 
się na naszym niebie przyspiesza jej 

zanik. Stąd po wie-
lu przejściach przez 
peryhelium kometa 
najczęściej jest już 
trudno dostrzegal-
na nawet w dużych 
teleskopach, a tyl-
ko kamery CCD 
umożliwiają jej stałe 
śledzenie. Pozosta-
łością po kometach 
są roje meteorów, 
które regularnie co 
roku aktywizują się, 
gdy Ziemia przeci-
na lub przechodzi 
w pobliżu orbity ma-
cierzystej komety. 

Po przejściu przez peryhelium kometa 
oddala się tam, skąd przybyła, a głowa 
i warkocz stopniowo zanikają. W przy-
padku komet jednopojawieniowych 
wizyta w pobliżu Słońca jest pierwszą 
i ostatnią, gdyż po osiągnięciu peryhe-
lium kometa oddala się bezpowrotnie 
w odległą przestrzeń kosmiczną, aby 
nigdy już nie powrócić.

Kłopoty z nazewnictwem
W epoce przedteleskopowej 

i wczesnej teleskopowej słynnym ko-
metom, które z definicji musiały być 
bardzo jasne, aby łatwo je dostrzec, 
nadawano zwyczajowe nazwy mówią-
ce, z którego roku lub miesiąca była 
dana kometa. Omówimy więc takie 
cuda nieboskłonu, jak m.in. Wielka 
Kometa 1556, Wielka Kometa 1680, 
Wielka Kometa Wrześniowa 1882, 
czy Wielka Kometa Styczniowa 1910. 
Niektórym kometom, takim jak ko-
meta Halleya, Enckego czy Lexella, 
nadano nazwy w uznaniu zasług uczo-
nych, którzy poświęcili się badaniom 
ich ruchu wśród gwiazd, obliczaniu 
orbit i przepowiadania kolejnych poja-
wień. Przeważnie jednak dawniej od-
krywane komety otrzymywały nazwi-
sko odkrywcy (np. Biela, Olbers, Hol-
mes), ewentualnie nazwiska dwóch 
(np. Pons-Brooks, Brorsen-Metcalf, 
Ashbrook-Jackson) lub trzech pierw-
szych niezależnych odkrywców 
(np. West-Kohoutek-Ikemura, Tuttle-
-Giacobini-Kresak, White-Ortiz-Bo-
lelli). Zdarzało się nawet, że wśród 

Elementy budowy morfologicznej komety

Widmo komety Tebbutt autorstwa Williama Hugginsa z widocznymi 
liniami emisyjnymi i absorpcyjnymi

Kometa Kircha widziana z Rotterdamu na obrazie Lieve’a Verschu-
iera (1627–1686). Warto zwrócić uwagę na laski Jakuba używane 
do pomiaru długości kątowej warkocza
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odkrywców widniały nazwiska ludzi 
i nazwy sztucznych satelitów-obser-
watoriów kosmicznych, jak np. kome-
ta IRAS-Araki-Alcock. Gdy komety 
zaczęto odkrywać „hurtowo”, a w do-
datku gdy robiły to te same osoby (jak 
na przykład seria komet Shoemaker-
-Levy o numerach od 1 do 9 i kolejne), 
aby nie dochodziło do pomyłek i nie-
porozumień, trzeba było nazewnictwo 
usystematyzować. 

Pierwsze próby systematyki nazew-
nictwa komet polegały, poza uwiecz-
nieniem nazwisk odkrywców, na po-
daniu roku i kolejności odkrycia. Tuż 
po odkryciu w danym roku kolejność 
oznaczano małą literą alfabetu, a po 
przejściu komety przez peryhelium 
nadawano jej ostateczne oznaczenie, 
w którym literę zastępowała liczba 
rzymska. Dla przykładu, zgodnie z tą 
nomenklaturą kometa odkryta w 16 
listopada 1889 r. przez Lewisa Swifta 
i Toma Gehrelsa była szóstą kometą 
odkrytą w tym roku, zatem oznaczono 
ją symbolem 1889f. Przez peryhelium 
przeszła również jako szósta, zatem 
ostatecznie skatalogowano ją jako 
1889VI. Od 1995 r. obowiązuje nowy 
system nazewnictwa komet, w którym 
wprowadzono specjalne kodowanie 
konkretyzujące. Nowo odkryta kometa 
otrzymuje oznaczenie zawierające rok, 
w którym została odkryta, następnie 
oznaczenie literowe od „A” do „Y” 
(z pominięciem litery „I”), przy czym 
każda litera przyporządkowana jest 
połowie kolejnego miesiąca (A — od 1 
do 15 stycznia, aż do Y — od 16 do 31 
grudnia). Ostatnim znakiem w nazwie 
jest liczba odpowiadająca kolejności 
odkrycia komety w danej połowie 
miesiąca. Wracając do przykładu ko-
mety Swifta-Gehrelsa, jej oznaczenie 
w oparciu o współczesne zasady to 
1889 W1. Czytamy z niego, że jest to 
kometa, która w 1889 r. została jako 
pierwsza odkryta w okresie od 1 do 15 
grudnia. Innym przykładem może być 
kometa 1998 U4 odkryta przez Timo-
thy’ego Spahra, która w 1998 r. jako 
czwarta w kolejności została odkryta 
w okresie od 16 do 30 listopada. Ale 
to jeszcze nie koniec.

Po obliczeniu orbity komety na pod-
stawie serii kolejnych obserwacji, 
do tymczasowego oznaczenia dodaje 
się odpowiedni prefiks z poniższego 
zestawu:

C/ — kometa nieokresowa
P/ — kometa okresowa

X/ — kometa, 
dla której nie udało się 
wyznaczyć orbity

D/ — kometa zagi-
niona lub która uległa 
rozpadowi

A/ — kometa, któ-
ra okazała się innym 
obiektem (np. plane-
toidą)

A więc w przyto-
czonych wyżej przy-
kładach mielibyśmy 
odpowiednio P/1889 
W1 i P/1998 U4, gdyż 
są to komety okresowe. 
W przypadku komet 
okresowych, dla któ-
rych zaobserwowa-
no przynajmniej dwa 
powroty ku Słońcu, 
ostatecznym numerem 
katalogowym jest pre-
fiks „P” poprzedzony 
kolejną liczbą naturalną porządkującą 
miejsce danej komety w katalogu komet 
okresowych. W podanych wyżej przy-
kładach będzie to 64P/Swift-Gehrels 
i 242P/Spahr. Do czerwca 2017 r. lista 
komet okresowych zawiera 352 obiekty 
(ostatnim jest kometa 352P/Skiff).

Komety jednopojawieniowe z ob-
liczonymi orbitami już na zawsze 
pozostają przy swoim katalogowym 
prefiksie „C”, jak na przykład C/2009 
K5, odkryta jako piąta w okresie od 16 
do 31 maja 2009 r. przez Roberta 
McNaughta, czy C/2004 F4, odkryta 
jako czwarta w okresie od 16 do 31 

marca w 2004 r., przez Williama Brad-
fielda. Komety, które były wcześniej 
obserwowane jako okresowe, po czym 
rozpadły się lub tajemniczo zniknęły 
i nie udało się ich ponownie odszukać, 
otrzymują w nazwie prefiks „D”, jak 
np. 3D/Biela, 5D/Brorsen czy 18D/
Perrine-Mrkos. Historyczne komety, 
dla których z powodu braku odpowied-
niej liczby rzetelnych obserwacji nie 
można wyznaczyć orbity, otrzymują 
katalogowy prefiks „X”. Przykładem 
mogą być X/1106 C1 (Wielka Kome-
ta 1106), X/1872 X1 (Pogson), czy 
X/1954 V1 (Hartl). 

Wyjaśnienie powstania sześciokrotnego warkocza komety Klin-
kenberg-Chesaux w dziele Jean-Philippe Loys de Chéseaux „Traité 
de la comète” (1744) 

Kometa Messiera nad Amsterdamem. Autor obrazu: Aert Schouman (1710–1792)
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Galeria dawnych sław
Poprzednio wymieniono kilka wiel-

kich komet, które wywołały euforię 
w XIX w., w epoce kiedy dopiero za-
czynano rozumieć istotę tych ciał nie-
bieskich. Do naszych czasów pojawiło 
się wiele jasnych komet, które co ja-
kiś czas stanowiły główny kosmiczny 
klejnot nieboskłonu, skupiający uwagę 
astronomów. Galerię sław rozpocznij-
my od komety odkrytej w listopadzie 
1680 r. przez ucznia Jana Heweliusza 
Gottfrieda Kircha (1639–1710) w ob-
serwatorium w Norymberdze. Była 
to pierwsza w historii kometa odkryta 
za pomocą teleskopu. Podczas przej-
ścia przez peryhelium miała jasność 
około –7 mag, co czyniło ją widoczną 
nawet w świetle dziennym. Obserwa-
cje jej wykorzystał Izaak Newton do 
testowania praw Keplera. Katalogo-
we oznaczenie komety to C/1680 V1, 
ale częściej można spotkać określenie 
kometa Kircha, kometa Newtona lub 
Wielka Kometa 1680. 

Kolejny wspaniały spektakl na nie-
bie był dziełem komety C/1743 X1 
(Klinkenberg-Chesaux) z przeło-
mu lat 1743/1744. Dirk Klinkenberg 
(1709–1799) odkrył ją 9 grudnia 

1743 r., a niezależnie od niego, 4 dni 
później, Jean-Philippe Loys de Chése-
aux (1718–1751). W chwili odkrycia 
kometa była obiektem trzeciej wielko-
ści gwiazdowej, ale już od stycznia jej 
jasność zaczęła szybko rosnąć, by pod 
koniec lutego osiągnąć jasność –5 mag. 
Do tego czasu kometa wykształciła dłu-
gi podwójny warkocz, który był praw-
dziwą ozdobą nieba. Tuż po przejściu 
przez peryhelium na początku marca 
kometa była niewidoczna, ale w dru-
gim tygodniu miesiąca na porannym 

niebie zauważono… aż 
sześć warkoczy wysta-
jących pionowo ponad 
horyzont! W ciągu na-
stępnych dni pięć z nich 
zaniknęło, pozosta-
wiając ze wspaniałego 
pióropusza tylko jeden, 
ale za to długi na po-
nad 90°. Kometę gołym 
okiem obserwowano do 
końca maja. Wśród jej 
obserwatorów był na-
stoletni Charles Messier 
(1730–1817), przyszły 
łowca komet, wspaniały 
i wnikliwy obserwator 
nieba, odkrywca obiek-
tów mgławicowych. 
W 1769 r., odkryta przez 
niego kometa będzie ko-
lejnym cudem rozgwież-
dżonego firmamentu.

To właśnie Messier 
w sierpniu 1769 r. od-
krył jedną z piękniej-
szych „wielkich komet” 
w XVIII w., a mianowi-
cie C/1769 P1. Dokonał 
tego w obserwatorium 
w Paryżu podczas ruty-

nowego przeglądu nieba, podczas któ-
rego na tle konstelacji Barana dostrzegł 
niewielką rozmytą mgiełkę. Obiekt 
zmieniał pozycję na nieboskłonie, co 
potwierdziło jego kometarną naturę. 
We wrześniu tego roku kometa zbliżyła 
się do Ziemi na odległość 45 mln km, 
mając przy tym jasność 1 mag. Pod-
czas przejścia przez peryhelium kometa 
osiągnęła jasność –6 mag i była widocz-
na w dzień. Najpiękniejszy jej widok 
miał miejsce kilka dni później, kiedy 
we wrześniu warkocz osiągnął długość 
90°. Według astrologów epoki napole-
ońskiej kometa asystowała narodzinom 
Napoleona Bonapartego (1769–1821) 
i była pierwszą z kolejnych jasnych ko-
met, które zwiastowały ważne momen-
ty w burzliwej historii jego cesarstwa.

W 1807 r. na wrześniowym niebie 
zagościła jasna kometa C/1807 R1, 
którą obserwowano gołym okiem przez 
kolejne cztery miesiące. Była to pierw-
sza długookresowa kometa, o okresie 
ponad 1700 lat, dla której udało się na 
drodze rachunkowej bezsprzecznie wy-
kluczyć orbitę paraboliczną na korzyść 
mocno wydłużonej eliptycznej. Cztery 
lata później pojawiła się najbardziej 
znana z „komet napoleońskich”: dłu-
gookresowa C/1811 F1, nazwana póź-
niej Wielką Kometą 1811 r. Cesarskie 
konotacje wzięły się stąd, że okres jej 
największej świetności wśród gwiazd 
przypadał na czas przygotowań do 
wojny z Rosją i pierwszych sukcesów 
po jej rozpoczęciu. W kolejnych latach 
pojawiły się jeszcze dwie bardzo ja-
sne komety widoczne nieuzbrojonym 
okiem — C/1823 Y1 (Wielka Kometa 
1823) i C/1830 F1 (Wielka Kometa 
1830). Obie okazały się ciałami jedno-
pojawieniowymi, które już nigdy nie 
powrócą w okolice Słońca.

Wielka Kometa 1811 widziana ze wzgórz wokół wsi Otterbourne w dystrykcie Winchester (An-
glia). Autor ryciny nieznany

Kometa Messiera nad Amsterdamem. Autor obrazu: Aert Scho-
uman (1710–1792)

Szkice jądra, głowy i warkocza komety Donatiego, obserwowa-
nej w obserwatorium astronomicznym w Cambridge. Źródło: 
The Illustrated London News (1858)
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Wielka Kometa 1881 na szkicu Étienne’a Léopolda Trouve-
lota (1827–1895)

Rok 1843 stał pod znakiem Wiel-
kiej Komety Marcowej (C/1843 D1), 
odkrytej niezależnie przez wielu obser-
watorów, choć istnieją zapiski, według 
których pierwszych obserwacji doko-
nał już w lutym amerykański kapitan 
Peleg Ray (1799–1884) przebywający 
wtedy w rejonie archipelagu Bahamów. 
Kometa obserwowana była z terenów 
Europy, Ameryki Północnej i Połu-
dniowej, a także daleko na Wyspach 
Nowozelandzkich. Zmierzona długość 
warkocza, sięgająca dwóch jednostek 
astronomicznych, aż do słynnej komety 
Hyakutake była najdłuższą znaną po-
śród wszystkich zaobserwowanych do 
tej pory komet. Kolejne dziesięciolecia 
przyniosły całe mrowie wspaniałych 
komet, co dla współczesnych miłośni-
ków astronomii może być powodem 
niekłamanej zazdrości. W paradzie 
wielkich gwiazd z warkoczem wzięły 
udział Wielka Kometa 1844 (C/1844 
Y1), Wielka Kometa Czerwcowa 1845 
(C/1845 L1), Wielka Kometa 1854 
(C/1854 F1) czy słynna kometa Dona-
tiego (C/1858 L1). 

Ostatnia z nich, odkryta w czerwcu 
w obserwatorium we Florencji przez 
wspomnianego wcześniej włoskiego 
astronoma, była obserwowana gołym 
okiem przez ponad 110 dni od połowy 
sierpnia do stycznia 1859 r., a przez te-
leskopy do marca tego roku. Wykształ-
ciła dwa imponujące warkocze — je-
den prosty jonowy, drugi wachlarzowa-
ty gazowo-pyłowy, oba o długości kil-
kudziesięciu stopni. Kometa Donatiego 
była też pierwszą, którą uwieczniono 
na fotografii techniką dagerotypu — 
najpierw bez, a następnie z użyciem te-
leskopu. Po tych obfitych kometarnych 
żniwach wydawać by się mogło, że 

pora na zasłużony odpoczy-
nek i chude obserwacyjne 
lata. Okazało się jednak, że 
natura w dalszym ciągu nie 
żałowała swoich niebiań-
skich fajerwerków, gdyż 
po komecie Donatiego na 
niebie pojawiły się kolejno 
Wielka Kometa 1860, Wiel-
ka Kometa 1861, Wielka 
Kometa 1862 i Wielka Ko-
meta Południowa 1865.

Ostatnie dwie wielkie 
komety XIX w., to Wielka 
Kometa 1881 (C/1881 K1) 
i Wielka Kometa Wrze-
śniowa 1882 (C/1882 R1). 
Pierwszą z nich w maju 
1881 r. odkrył australijski 
miłośnik astronomii John 
Tebbutt (1834–1916) i nie-
zależnie od niego Walter 
G. Davis (1866–1935) w ar-
gentyńskim Astronomical 
Observatory of Córdoba. Dla Austra-
lijczyka była to druga wielka kometa 
po odkrytej 20 lat wcześniej Wielkiej 
Komecie 1861. Jej okres obiegu wyno-
si ponad 2500 lat, zatem jej poprzednie 
pojawienie przypadało na VII w p.n.e. 
Kometa była widoczna na południo-
wej półkuli od momentu jej odkrycia 
do pierwszej dekady czerwca, a po 
przejściu przez peryhelium stała się do-
skonale widoczna również na półkuli 
północnej. Szybko osiągnęła jasność 
+1 mag, a gołym okiem obserwowano 
ją jeszcze w sierpniu. Ostatnie telesko-
powe obserwacje prowadzono w lutym 
1882 r. Kometę tę sfotografował zasłu-
żony pionier szerokokątnej astrofoto-
grafii Henry Draper (1837–1882), być 
może za pomocą słynnego astrografu, 

który obecnie znajduje się na wyposa-
żeniu Obserwatorium Astronomiczne-
go UMK w Piwnicach. 

Wielka Kometa Wrześniowa 1882 
należała do rodziny komet muskających 
Słońce, o których jeszcze wspomnimy. 
Została oficjalnie odkryta przez Willia-
ma Henry’ego Finlaya (1849–1924), 
w obserwatorium astronomicznym 
w Kapsztadzie, choć pewne jest, że 
obserwowano ją już tydzień wcześniej 
z rejonów Przylądka Dobrej Nadziei 
i Zatoki Gwinejskiej, jako obiekt trze-
ciej wielkości gwiazdowej. W połowie 
września kometa przeszła przez pery-
helium, osiągając imponującą jasność 
–17 mag, co kilka dni później czyniło ją 
widoczną w dzień. W tym czasie prze-
szła również na tle słonecznej tarczy, 
ale ze względu na znikome rozmiary 
jądra w stosunku do gwiazdy nic nie 
zaobserwowano podczas tranzytu. Pod 
koniec miesiąca zaobserwowano wy-
dłużanie się jej jądra, sugerujące jego 
bliski rozpad. Stało się to na początku 
października, kiedy kometa podzieli-
ła się na minimum pięć fragmentów. 
Gołym okiem kometę można było ob-
serwować do lutego 1883 r. Ostatni raz 
pojawiła się w teleskopie na początku 
czerwca. Była to najjaśniejsza kometa, 
obserwowana kiedykolwiek na ziem-
skim niebie.

Wielka Kometa Wrześniowa 1882 na fotografii Davida Gilla (1843–1914)

Przemysław Rudź, autor doskona-
le znany czytelnikom Uranii (patrz 
również strona 31)
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Fale grawitacyjne 
i błysk światła  
kilonowej Krzysztof Czart

GW170817: zderzenie gwiazd neutronowych

Wygląda na to, że wy-
bierając fale grawita-
cyjne na główny temat 
poprzedniego numeru 

Uranii, mieliśmy dobre przeczucie, że 
październik będzie miesiącem fal gra-
witacyjnych. I tak się faktycznie stało. 
W połowie października byliśmy świad-
kami bardzo ważnego odkrycia astro-
nomicznego i jednocześnie pokazu siły 
współpracy międzynarodowej w nauce, 
a szczególnie w astronomii. I to współ-

pracy prawdziwie globalnej — w głów-
nej publikacji informującej o odkryciu, 
jako autorzy wypisanych jest ponad 
3600 astronomów, w tym kilkudziesię-
ciu Polaków. W obserwacjach zjawiska 
GW170817 brało udział aż 70 telesko-
pów naziemnych rozmieszczonych po 
całej kuli ziemskiej, a także działają-
cych w kosmosie. Na dodatek są to in-
strumenty pracujące w bardzo różnych 
zakresach długości fali. O odkryciu in-
formowały LIGO-Virgo, POLGRAW, 

Europejskie Obserwatorium Południo-
we (ESO) i liczne inne instytucje.

Jak przebiegło odkrycie
Detekcja fal grawitacyjnych nastą-

piła 17 sierpnia 2017 r. o godz. 14:41 

Po lewej: Sygnał fal grawitacyjnych wykryty przez LIGO (na dole) oraz rozbłysk gamma zaobserwowany przez satelitę Fermi (u góry). Źródło: NASA 
GSFC & Caltech/MIT/LIGO Lab
Po prawej: Zdjęcie galaktyki NGC 4993 pokazujące optyczny odpowiednik dla zderzających się gwiazd neutronowych GW170817 (wskazany strzał-
ką). Fotografię wykonano przy pomocy instrumentu VIMOS na teleskopie VLT w Obserwatorium Paranal w Chile. Źródło: ESO

W Uranii nr 1/2018 zamieścimy 
obszerny artykuł dotyczący odkry-
cia, przygotowany przez polskich 
naukowców zaangażowanych 
w badania.
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CEST. Dokonały jej detektory LIGO, 
jeden pracujący w Hanford w stanie 
Waszyngton, a drugi w Livingston 
w stanie Luizjana (USA). Zdarzenie 
otrzymało oznaczenie GW170817. 
W obserwacjach brało udział także eu-
ropejskie obserwatorium Virgo, dzięki 
któremu udało się doprecyzować ob-
szar na niebie, skąd nadszedł sygnał. 
Wielkość tego obszaru określona przez 
LIGO-Virgo to około 35 stopni kwa-
dratowych, co jest równe kilkuset tar-
czom Księżyca w pełni.

Mimo że to dość spory fragment, 
do obserwacji przystąpiły obserwa-
toria rejestrujące fale elektromagne-
tyczne. Gdy automatyczna procedura 
analizy danych z detektorów LIGO 
wykryła w jednym z nich sygnał 
od fal grawitacyjnych, zaalarmowa-
ła partnerskie obserwatoria. Około 
dwie sekundy po momencie, w któ-
rym zakończył się „ćwierk” fal gra-
witacyjnych, pracujące w kosmosie 
obserwatoria Fermi i INTEGRAL 
(pierwsze z NASA, drugie z Europej-
skiej Agencji Kosmicznej) odnotowały 
krótki rozbłysk gamma ze wskazanego 
obszaru nieba. Szybka analiza danych 
określiła, że obie detekcje nie są przy-
padkowe i dalsze automatyczne proce-
dury wyłuskały z danych LIGO sygnał 
fal grawitacyjnych również w drugim 
detektorze. Naukowcy zaczęli szukać 
sygnałów w różnych zakresach fal 
elektromagnetycznych, w tym optycz-
nego odpowiednika dla źródła. 1-me-
trowy teleskop Swope w Obserwato-
rium w Las Campanas był pierwszym, 
który zarejestrował optyczny odpo-
wiednik. Wielką kampanię obserwa-
cyjną zorganizowało np. Europejskie 
Obserwatorium Południowe (ESO), 
którego członkiem jest Polska. Jako 
jeden z pierwszych, sygnał świetlny 
zarejestrował teleskop VISTA w Ob-
serwatorium Paranal, przeznaczony 
do przeglądów nieba w podczerwieni. 
W kolejnych godzinach, dniach i ty-
godniach obserwacje prowadziły także 
inne teleskopy ESO, takie jak Bardzo 
Duży Teleskop (VLT), teleskop VST, 
teleskop NTT, a dodatkowo także sieć 
radioteleskopów ALMA oraz inne 
partnerskie instrumenty znajdujące się 
w obserwatoriach ESO w Chile. W ob-
serwacje włączyły się też teleskopy, 
takie jak Pan-STARRS i Subaru na 
Hawajach czy Kosmiczny Teleskop 
Hubble’a oraz bardzo wiele innych in-
strumentów.

Nagroda Nobla 2017  
w dziedzinie fizyki

Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała się przyznać tegoroczną 
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki trzem naukowcom zaangażowanym w ba-
dania nad falami grawitacyjnymi, a ściślej za „przełomowy wkład w detektor 
LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych”. Połowę nagrody otrzymał Rainer 
Weiss, a drugą otrzymali do podziału po równo Barry C. Barish oraz Kip 
S. Thorne (wszyscy trzej z LIGO/VIRGO Collaboration). Wysokość nagrody 
wynosi 9 mln koron szwedzkich, czyli około 4 mln złotych.
14 września 2015 r. po raz pierwszy naukowcom udało się zarejestrować fale 
grawitacyjne. Mimo iż istnienie fal grawitacyjnych było przewidywane teore-
tycznie już od stu lat dzięki teorii Alberta Einsteina, do tej pory pozostawały 
nieuchwytne dla naukowców. Pierwsze zarejestrowane fale grawitacyjne 
pochodziły od zderzenia dwóch czarnych dziur odległych od nas o 1,3 mld 
lat św. To i kolejne trzy detekcje (licząc do tej pory) zapoczątkowały nową 
dziedzinę astrofizyki obserwacyjnej — zupełnie nowy sposób obserwowania 
Wszechświata i najbardziej gwałtownych zjawisk w nim zachodzących.
Wszyscy trzej laureaci pracują przy projekcie LIGO, czyli Laser Interfero-
meter Gravitational-Wave Observatory. Bierze w nim udział ponad tysiąc 
naukowców z ponad 20 krajów, w tym z Polski. LIGO posiada dwa obserwa-
toria fal grawitacyjnych rozmieszczone na terenie Stanów Zjednoczonych. 
Dodatkowo współpracuje z europejskim projektem Virgo dysponującym 
detektorem we Włoszech. Również w Polsce mamy zespół działający w ra-
mach współpracy LIGO-Virgo – nosi nazwę POLGRAW.

Rainer Weiss, Massachusetts 
Institute of Technology, Cam-
bridge, USA. Fot.: MIT/Bryce 
Vickmark

Polski udział
Swój udział w odkryciu i analizie 

danych mają także polscy naukowcy. 
W szczególności grupa Virgo-PO-
LGRAW, skupiająca uczonych z dzie-
więciu polskich instytucji, a także 
naukowcy prowadzący obserwacje 

teleskopami NTT i SALT, uczestni-
czący w projekcie ePESSTO, polski 
projekt Pi of the Sky, Polacy zaanga-
żowani w obserwatoria promieniowa-
nia gamma H.E.S.S. i HAWC, Obser-
watorium Pierre Auger czy związani 
z kosmicznymi obserwatoriami Fermi 

Kip S. Thorne, California Institute of 
Technology, Pasadena, USA. Fot.: Wiki-
pedia/Keenan Pepper

Barry C. Barish, California Institu-
te of Technology, Pasadena, USA. 
Fot.: Wikipedia/R. Hahn
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i INTEGRAL. W publikacjach nauko-
wych dotyczących fal grawitacyjnych 
i kampanii obserwacyjnej na falach 
elektromagnetycznych łącznie znaj-
dziemy około 50 autorów z Polski 
oraz kilku obcokrajowców pracują-
cych w polskich instytutach.

Znaczenie odkrycia
Można zastanawiać się, dlaczego 

naukowcy tak dużą wagę przywiązu-
ją do tego odkrycia, skoro była to już 
piąta detekcja fal grawitacyjnych. Jed-
nak różni się ona istotnie od czterech 
poprzednich, które dotyczyły zderzeń 
dwóch czarnych dziur. Tym razem zde-
rzyły się dwie gwiazdy neutronowe, 
a na dodatek zidentyfikowano optycz-
ny odpowiednik dla źródła fal grawita-
cyjnych.

Oszacowania odległości do źródła na 
podstawie danych z fal grawitacyjnych 

i danych z fal elektromagnetycznych są 
zgodne i wskazują, że zdarzenie zaszło 
w odległości 130 mln lat św. w galakty-
ce NGC 4993 widocznej w konstelacji 
Hydry. Jest to zatem najbliższe źródło 
fal grawitacyjnych oraz jeden z najbliż-
szych rozbłysków gamma.

Masy zderzających się obiektów 
określono na 1,1 oraz 1,6 mas Słońca, 
co oznacza, że są to gwiazdy neutrono-
we. Połączenie się dwóch gwiazd neu-
tronowych jest główną hipotezą opi-
sującą krótkie błyski gamma. Na do-
datek, według teorii, takie zdarzenie 
powinno skutkować wybuchem 1000 
razy jaśniejszym niż wybuch gwiazdy 
nowej — czymś, co nazwano kilono-
wą. Astronomowie są przekonani, że 
właśnie taką kilonową udało im się do-
strzec.

Kilonowe mogą być bardzo ważne 
dla chemicznej ewolucji Wszechświa-

ta, bowiem są uważane za główne 
źródło rozprzestrzeniania w kosmo-
sie ciężkich pierwiastków chemicz-
nych, dla przykładu: złota i platyny. 
Wybuch kilonowej rozrzuca takie 
pierwiastki w przestrzeni kosmicznej 
z prędkością nawet jednej piątej pręd-
kości światła.

Jednoczesne obserwacje fal gra-
witacyjnych i fal elektromagnetycz-
nych od tego samego źródła powinny 
przekonać tych, którzy wątpili, czy 
rzeczywiście detektory LIGO i Virgo 
rejestrują fale grawitacyjne. Dzięki 
obserwacjom zdarzenia GW170817 
uzyskano też dowód na to, że po-
prawna jest zupełnie nowa metoda 
pomiaru odległości we Wszechświe-
cie. Zamiast „świec standardowych”, 
mamy „syrenę standardową” i może-
my w niezależny sposób wyznaczyć 
stałą Hubble’a. Po raz pierwszy udało 
się także oszacować prędkość fal gra-
witacyjnych — na podstawie różnicy 
w czasie pomiędzy dotarciem sygnału 
fal grawitacyjnych a fotonów. Wyzna-
czona prędkość jest praktycznie rów-
na prędkości światła, co jest zgodne 
z przewidywaniami.

Więcej o falach grawitacyjnych na stronie  
www.urania.edu.pl/fale-grawitacyjne  
oraz w Uranii nr 5/2017, 2/2016. 
Szczegółowo o zjawisku kilonowej 
z GW170817 w następnym numerze 
i 48. odcinku Astronarium:
https://www.youtube.com/astronariumPL

GW170608
15 listopada 2017 r. projekty LIGO i Virgo ogłosiły kolejną detekcję fal grawitacyjnych, oznaczoną jako GW170608. 
Zdarzenie zostało zarejestrowane przez dwa detektory LIGO w dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 02:01:16 UTC. Przy 
tej detekcji naukowcom bardzo mocno sprzyjało szczęście, bowiem nastąpiło w okresie testowania systemu LIGO. 
Na miesiąc wcześniej wstrzymano obserwacje, aby dokonać prac technicznych. Po dwóch tygodniach detektor LIGO 
Livingston był już gotowy do wznowienia obserwacji, ale niestety w detektorze LIGO Hanford wykryto problemy, które 
opóźniły jego ponowne dołączenie do obserwacji. Tak się złożyło, że wieczorem 7 czerwca (a w czasie uniwersalnym 
już 8 czerwca), prowadzono prace związane ze zmniejszaniem szumów detektora LIGO Hanford. W kilka minut po 
rozpoczęciu tej procedury przez detektor przebiegł sygnał fal grawitacyjnych, a 7 milisekund później dotarł do detek-
tora LIGO Livingston. Innymi słowy, odkrycia dokonana w trakcie testów systemu LIGO, a nie właściwych obserwacji 
naukowych, które wznowiono 1 sierpnia.

Analizy pozwoliły ustalić, że zdarzenie GW170608 było związane ze zderzeniem dwóch względnie małomasywnych 
czarnych dziur o masach 7 i 12 mas Słońca. Połączyły się one w jedną o masie 18 razy przekraczającej masę Słońca. 
Ta kolizja nastąpiła około miliard lat świetlnych od Ziemi. Wyemitowany w jej trakcie sygnał fal grawitacyjnych miał 
energię odpowiadającą jednej masie Słońca!

W porównaniu do poprzednich detekcji fal grawitacyjnych od zderzeń czarnych dziur, tym razem mają one małe 
masy. Daje to szanse na porównanie własności czarnych dziur gwiazdowych, o których wiadomo z pośrednich ob-
serwacji na falach elektromagnetycznych, a pośrednimi czarnymi dziurami o masach kilkudziesięciu mas Słońca, 
wykrywanymi wcześniej przez LIGO-Virgo.

Aktualnie trwa przerwa w obserwacjach LIGO. Naukowcy analizują zebrane w jej trakcie dane, a same detektory 
są wyłączone i poddawane modernizacji w celu zwiększenia czułości. Według zapowiedzi, kolejna runda obserwacji 
może nastąpić pod koniec 2018 r.

GW 170814
27 września 2017 r. poinformowano o detekcji fal grawitacyjnych dokonanej 
14 sierpnia 2017 r. o godz. 10:30:43 UTC. Była to pierwsza detekcja zaob-
serwowana wspólnie przez detektory LIGO razem z europejskim detektorem 
Virgo. Dzięki temu można było lepiej zlokalizować pozycję źródła na niebie, 
a także zbadać polaryzację fal grawitacyjnych. Polaryzacja opisuje, jak cza-
soprzestrzeń jest deformowana przez falę grawitacyjną w każdym z trzech 
wzajemnie prostopadłych kierunków. Analiza danych wykazała, że zaobserwo-
wana polaryzacja jest zgodna z przewidywaniami ogólnej teorii względności.

Fale grawitacyjne zostały wygenerowane podczas końcowego etapu zde-
rzenia dwóch czarnych dziur o masach 31 i 25 mas Słońca. Odległość, w jakiej 
to nastąpiło, to 1,8 mld lat św. od Ziemi. Powstała w ten sposób pojedyncza 
czarna dziura ma masę 53 razy większą niż Słońce, a energia odpowiadająca 
około 3 masom Słońca została wyemitowana w formie fal grawitacyjnych.
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Wczesne lata
Bohdan Paczyński urodził się 8 

lutego 1940 r. w okupowanym przez 
Sowietów Wilnie. Po zaatakowaniu 
Związku Sowieckiego niemiecka armia 
wkroczyła do Wilna w lipcu 1941 r. Ro-
dzina Paczyńskich przetrwała niemiec-
ką okupację, a po powrocie Sowietów 
do Litwy w 1944 r. przeniosła się do 
Polski. Przez dwa lata (1945–1947) 
Paczyńscy mieszkali w Krakowie, 
a następne dwa spędzili w Moskwie. 
W 1949 r. powrócili na stałe do Polski, 
osiedlając się w Warszawie.

Od wczesnych lat Paczyński intere-
sował się naukami ścisłymi, a przede 
wszystkim astronomią. W wieku 14 
lat, prowadząc obserwacje wizualne, 
uczestniczył w programie monitoro-
wania zmian jasności gwiazd podwój-
nych. Fascynowało go wielkie bogac-
two oddziaływań między składnikami 
ciasnych układów podwójnych, dzięki 
którym gwiazdy zmieniają swoje masy, 
rozmiary i jasności. Badanie tych od-
działywań miało mu sprawiać wielką 
satysfakcję aż do końca życia. 

W roku 1957 Paczyński rozpoczął 
studia na wydziale Matematyki i Fizy-
ki Uniwersytetu Warszawskiego. Ma-
jąc 18 lat opublikował swoją pierwszą 
pracę, której tematem było wyznacza-

Wspomnienie o Bohdanie Paczyńskim

Pierwszy  
po Koperniku

Bruce T. Draine
Tłum.: Hanna Paczyńska*

Bohdan Paczyński był jednym z największych astronomów dwudziestego wieku. Interesował się 
wszystkimi dziedzinami astrofizyki, od wnętrz gwiazdowych po kosmologię. Jednak przede wszystkim 
odznaczył się jako klarowny i wyjątkowy myśliciel. Był błyskotliwy, oryginalny, niebywale produktywny 
wielkoduszny i bardzo skromny. Jego odejście jest wielką stratą.

nie minimów jasności gwiazd zaćmie-
niowych. Rok później zaczął pracować 
w Obserwatorium Astronomicznym 
UW jako asystent techniczny. W roku 
1962 otrzymał dyplom ukończenia stu-
diów astronomicznych na podstawie 
pracy magisterskiej opartej na danych 
o p u b l i k o w a n y c h 
w literaturze astrono-
micznej i wykonanej 
pod kierunkiem prof. 
Stefana Piotrowskie-
go. Jej tematem była 
zależność polaryzacji 
światła gwiazd od 
ekstynkcji na pyle 
międzygwiazdowym.

Dzięki swoim 
wyjątkowym zdol-
nościom tuż po uzy-
skaniu dyplomu 
Paczyński otrzymał 
zgodę na odbycie 
stażu naukowego 
w USA. W roku 1962 
przekroczył Żelazną 
Kurtynę i rozpoczął 
przeszło roczny po-
byt w Lick Obse-
rvatory w Kalifornii 
— pierwszy z wielu 
w krajach Zachodu. 
W roku 1965 poślu-
bił Hannę Adamską. 
Ich córka Agnieszka 

urodziła się w 1967 r., a syn Marcin 
w 1974.

Stopień doktora nauk fizycznych 
uzyskał na Uniwersytecie Warszaw-
skim w roku 1964. Paczyński w roz-
prawie podjął się zadania rzetelnego 
zliczenia gwiazd na zdjęciach z Atlasu 

 * Pani Hanna Paczyńska jest wdową po Profeso-
rze Paczyńskim.

Bohdan i Hanna Paczyńscy w Waszyngtonie na uroczystości wrę-
czenia prof. Paczyńskiemu Nagrody Henry Drapera Amerykańskiej 
Akademii Nauk (zdjęcie z archiwum domowego)
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Palomarskiego obejmujących frag-
ment o rozmiarze 60°×20° położony 
w płaszczyźnie Galaktyki. Na podsta-
wie zaobserwowanych fluktuacji gęsto-
ści liczbowej obserwowanych gwiazd 
wyznaczył statystyczne właściwości 
trójwymiarowego rozkładu pyłu mię-
dzygwiazdowego. Do wykonania ob-
liczeń posłużył mu komputer Polskiej 
Akademii Nauk zbudowany na lam-
pach elektronowych .

Po tym zwekslowaniu w dziedzinę 
ekstynkcji i polaryzacji na pyle mię-
dzygwiazdowym Paczyński powrócił 
do swojej długoletniej pasji naukowej 
— do gwiazd.

Życie gwiazd
Przez całą karierę naukową fascy-

nowała Paczyńskiego niezwykła róż-
norodność tego, co gwiazdy potrafią 
dokonać zarówno w pojedynkę, jak 
i w powiązanych grawitacją parach.

Jego początkowe zainteresowania 
skupiały się na ciasnych układach po-
dwójnych. W 1967 r. wykazał, że utrata 
momentu pędu wskutek emisji fal gra-
witacyjnych może znacząco wpływać 
na ewolucję znanych wówczas cia-
snych układów, w tym gwiazd nowych 
i nowych karłowatych, i że zaobserwo-
wanie związanych z tym efektów by-
łoby pośrednim dowodem na fizyczną 
realność fal, którą wtedy powszechnie 
kwestionowano. Siedem1 lat później 
taki dowód zdobyli Russell A. Hulse 
i Joseph H. Taylor Jr., mierząc zmiany 
parametrów orbity pulsara w układzie 
podwójnym.

Zbadawszy następstwa przepły-
wu masy między składnikami par 
gwiazdowych, Paczyński opubliko-
wał serię artykułów „Ewolucja cia-
snych układów podwójnych”, która 
wywarła ogromny wpływ na rozwój 
tej gałęzi astrofizyki. Jako pierwszy 
dowiódł, że ciasny układ podwójny 
może przejść przez stadium wspólnej 
otoczki, w której krążą dwa oddziel-
ne jądra gwiazdowe, i rozważał, jak 
ewolucja we wspólnej otoczce może 
doprowadzić do powstania układu 
kataklizmicznego. Ewolucję gwiazd 
podwójnych modelował w Warsza-
wie na małym duńskim komputerze 
GIER oraz na maszynie IBM 7040 
w Obserwatorium Meudon pod Pary-
żem. Rachunki te stały się podstawą 
1 Siedem lat później Hulse i Taylor odkryli pul-
sara w  układzie podwójnym. O  zmianach jego 
parametrów orbitalnych donieśli pod koniec 
roku 1978. 

habilitacji, którą uzyskał w roku 1967. 
W piątym artykule z serii „Ewolucja 
układów podwójnych”, opublikowa-
nym w roku 1967, objaśnił pochodze-
nie enigmatycznych wówczas gwiazd 
Wolfa-Rayeta, stwierdzając, że są to 
palące hel składniki ciasnych układów 
podwójnych, które utraciły wodorową 
otoczkę wskutek przepływu masy na 
towarzysza. Scenariusz ten jest obec-
nie powszechnie zaakceptowany. 

Nabrawszy przekonania, że prze-
miany ewolucyjne nie są dostatecz-
nie zrozumiane nawet w przypadku 
gwiazd pojedynczych, Paczyński 
zajął się udoskonalaniem modeli nu-
merycznych. Chociaż ogólne pojęcia 
i podstawowe równania ewolucji już 
ustalono (przynajmniej w przypad-
kach, gdy można zaniedbać rotację), 
systematyczne modelowanie było 
jeszcze w powijakach. Na Zachodzie 
astronomowie mieli dostęp do dużo 
lepszych komputerów, ale niezrażony 
tym Paczyński rozpoczął udokładnio-
ne rachunki ewolucyjne i wkrótce stał 
się autorytetem w tej dziedzinie.

Napisał własny program kompute-
rowy, za pomocą którego prowadził 
obliczenia zarówno w Polsce, jak 
i na Zachodzie. Jego kluczowa praca 
z roku 1970, traktująca o ewolucji po-
jedynczej gwiazdy do stadium białego 
karła (dla gwiazd małomasywnych) 
lub do zapalenia węgla w jądrze (dla 
bardziej masywnych gwiazd), zosta-

ła zapoczątkowana podczas jedno-
rocznej (1968–1969) wizyty w Joint 
Institute for Laboratory Astrophysics 
(JILA) Uniwersytetu Kolorado. Miał 
tam dostęp do CDC 6400, jednego 
z najpotężniejszych ówczesnych kom-
puterów. W pierwszej z cyklu pracy 
odkrył (numerycznie) prostą zależ-
ność pomiędzy masą węglowego ją-
dra a jasnością gwiazd znajdujących 
się w fazie „spalania w podwójnej 
otoczce”. W fazie tej gwiazda „spa-
la” (w syntezie termonuklearnej) wo-
dór w hel w zewnętrznej otoczce oraz 
hel w węgiel w wewnętrznej otoczce 
przylegającej do węglowego jądra. 
Kolejne jego prace wgłębiały się 
w takie zagadnienia, jak (1) subtelna 
fizyka i numeryka fazy spalania w po-
dwójnej otoczce we wnętrzu czerwo-
nego olbrzyma, (2) modelowanie ją-
der mgławic planetarnych i (3) ewolu-
cja gwiazd o masach do 60 mas Słońca 
(w roku 1972).

Objaśnienie budowy i ewolucji 
gwiazd za pomocą praw fizyki z pew-
nością należy do największych nauko-
wych osiągnięć XX w. Paczyński jest 
powszechnie uważany za jednego z li-
derów tego dzieła. 

Dyski akrecyjne
W ciasnych układach podwójnych, 

które fascynowały Paczyńskiego, ma-
teria tracona przez jedną z gwiazd 
tworzy krążący wokół drugiej gwiazdy 

Bohdan Paczyński w swoim biurze w Obserwatorium Astronomicznym UW, rok 1974. 
Fot. Janusz Sobolewski
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dysk akrecyjny. Teoretyczne badania 
takich dysków były jedną z jego wielo-
letnich naukowych pasji. Pierwotnym 
impulsem do ich podjęcia były zjawi-
ska zachodzące w ciasnych układach 
podwójnych złożonych ze zwykłych 
gwiazd. Fizyczne podstawy teorii po-
zostają jednak niezmienione, gdy dysk 
krąży wokół czarnej dziury i jest zasi-
lany gazem z gwiazdowego towarzysza 
lub z ośrodka międzygwiazdowego. Pa-
czyński sformułował problem dobrze 
postawiony pod względem fizycznym 
i matematycznym, a nakreślona przez 
niego linia rozumowania doprowadziła 
do powstania modeli grubych dysków 
znanych jako „Polish donuts” (polskie 
pączki). Jego pierwsze prace o dyskach 
akrecyjnych ukazały się w roku 1977 
i były kontynuowane aż do roku 2003.

Soczewki grawitacyjne
Innym przedmiotem jego długo-

letnich zainteresowań było soczew-
kowanie grawitacyjne. Zakrzywienie 
promieni świetlnych w polu grawi-
tacyjnym jakiegoś obiektu (planety, 
gwiazdy, galaktyki lub gromady galak-
tyk) może powiększyć i zniekształcić 

obraz leżącego za tym obiektem źródła. 
Paczyński jako pierwszy opublikował 
hipotezę, że odkryte w 1987 r. przez 
Rogera Lyndsa i Vahe Petrosiana „gi-
gantyczne łuki świetlne” w gromadach 
galaktyk są bardzo zniekształconymi 
przez soczewkowanie grawitacyjne ob-
razami galaktyk znajdujących się dale-
ko za gromadą. Ta interpretacja została 
potwierdzona przez liczne późniejsze 

obserwacje wielu gromad, używanych 
dziś rutynowo jako „grawitacyjne te-
leskopy” skupiające światło dalekich 
obiektów.

W latach 80. szybko rosnące roz-
miary kamer CCD oraz postępują-
ca automatyzacja obróbki obrazów 
i fotometrii znajdujących się na nich 
gwiazd uświadomiły Paczyńskiemu, 
że wkrótce będzie możliwe podjęcie 
systematycznego poszukiwania rzad-
kich zjawisk „mikrosoczewkowania”, 
czyli grawitacyjnego soczewkowania 
przez gwiazdę lub nawet przez obiekt 
o masie planety. W 1986 r. opubliko-
wał fundamentalną pracę na ten temat, 
wskazując, że systematyczne moni-
torowanie jasności kilku milionów 
gwiazd w Obłokach Magellana będzie 
wkrótce wykonalne, a zaobserwowa-
ne zjawiska mikrosoczewkowania 
pozwolą zmierzyć wkład wnoszony 
do potencjału grawitacyjnego Dro-
gi Mlecznej przez obiekty o masach 
gwiazdowych. Podkreślił w niej też, 
że ubocznym, lecz niezwykle cennym 
produktem takich obserwacji będzie 
bogaty zbiór krzywych jasności róż-
nych typów gwiazd zmiennych, dzięki 
któremu lepiej zrozumiemy przyczyny 
gwiezdnych pulsacji i wybuchów. Ta 
przełomowa publikacja dała impuls do 
powstania ukierunkowanych na obser-
wacje mikrosoczewek w Wielkim Ob-
łoku Magellana i w centralnym zgru-
bieniu naszej Galaktyki programów 
OGLE (Optical Gravitational Len-
sing Experiment), MACHO (Massive 
Compact Halo Objects), DUO (Disk 
Unseen Objects) i EROS (Expérience 
pour la Recherche d’Objects Sombres). 
Projekt OGLE, zainicjowany przez Pa-

Wygląd dysku akrecyjnego wokół czarnej dziury Gargantua pokazany w filmie Interstellar ma 
jak najwierniej odzwierciedlać naszą obecną wiedzę na temat tych dysków i soczewkowania 
grawitacyjnego. Swój ważny wkład do tej wiedzy miał również prof. Paczyński. Zdjęcie ze strony 
interstellarfilm.wikia.com

Krzywa blasku mikrosoczewkowania dla pierwszej egzoplanety odkrytej tą metodą (rok 2003). 
Planeta ma masę około 2,5 masy Jowisza. Obecność planety uwidacznia się na wykresie wy-
raźnym wzrostem jasności w okresie HJD 2452835-2452842 (17-21.07.2003). Obserwacje po-
chodzą z projektów OGLE i MOA. Prof. Paczyński był inicjatorem projektu OGLE i jednocześnie 
teoretycznie przewidział, jak zjawisko mikrosoczewkowania powinno przebiegać w przypadku, 
gdy soczewką grawitacyjną jest gwiazda z obiegającą ją planetą. Wykres zaczerpnięty ze strony 
ogle.astrouw.edu.pl
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czyńskiego i prowadzony początkowo 
przez trio Warszawa-Princeton-Obser-
watorium Carnegie, przeszedł później 
w ręce Andrzeja Udalskiego, który 
dzięki inwestycjom w sprzęt obserwa-
cyjny i oprogramowanie niepomiernie 
zwiększył jego potencjał obserwacyj-
ny. Pierwszy raport OGLE o zaobser-
wowanym zdarzeniu mikrosoczewko-
wania opublikowano w roku 1993.

Już w roku 1991 Shude Mao i Pa-
czyński przewidzieli, w jaki sposób 
zmieniłaby się krzywa blasku mikro-
soczewki, gdyby soczewkujący obiekt 
był układem podwójnym lub gwiazdą 
z układem planetarnym. Wykazali, że 
w takich przypadkach na zwykłe krzy-
we często nakładają się spektakularne, 
charakterystyczne skoki jasności, które 
można zaobserwować jeśli tylko po-
miary fotometryczne są dokonywane 
w dostatecznie krótkich odstępach cza-
su.

Wkrótce uruchomiono kilka progra-
mów monitorowania szybkich zmian 
blasku mikrosoczewek. Pierwszą pla-
netę odkryły tą metodą w 2003 r. współ-
pracujące zespoły OGLE i MOA, a od-
nośna publikacja ukazała się w roku 
2004. Wiele planet zostało później 
odkrytych przez rozmaite inne zespo-
ły. W roku 2006 dane OGLE odegrały 
ważną rolę w odkryciu planety o masie 
5,5 masy Ziemi. Paczyński entuzja-
stycznie uczestniczył wtedy w dysku-
sjach, pomimo iż był już bardzo chory.

Błyski gamma
Poczynając od roku 1967, amery-

kańskie satelity Vela nadzorujące prze-
strzeganie traktatu o zakazie testów 
nuklearnych z roku 1963, rejestrowa-
ły tajemnicze błyski promieniowania 
gamma (GRB), które, jak się wyda-
wało, pochodziły spoza Układu Sło-
necznego. Po odtajnieniu tej informacji 
w roku 1973 w środowisku naukowym 
zawrzało. Astrofizycy próbowali stwo-
rzyć teoretyczne modele tych zjawisk, 
przy czym obserwowane duże strumie-
nie energii skłaniały prawie wszyst-
kich do przyjęcia za pewnik, że błyski 
— czymkolwiek by nie były — muszą 
pochodzić ze źródeł znajdujących się 
wewnątrz Galaktyki. Prawie wszystkie 
zaproponowane modele odwoływały 
się do zjawisk zachodzących na po-
wierzchniach gwiazd neutronowych. 

Być może długie lata doświadczeń 
z komunizmem sprawiły, że Paczyński 
był wyczulony na różnicę między do-

gmatami a dowodami. Zabierając głos 
w kwestii błysków, podkreślał brak ja-
kichkolwiek dowodów na to, że pocho-
dzą one z naszej Galaktyki, w związku 
z czym nie można wykluczyć, iż ich 
źródła znajdują się w odległościach 
kosmologicznych. W roku 1986 napi-
sał bardzo ważną pracę, w której dys-
kutował pozagalaktyczne pochodzenie 
GRB. Zauważył, że obserwowany sto-
sunek dN/dS, gdzie S jest całkowitą 
energią błysku w przeliczeniu na jed-
nostkę powierzchni detektora, a N  
— liczbą błysków o energii większej 
niż S, daje się wytłumaczyć przy zało-
żeniu, że zjawiska te zachodzą w dale-
kich galaktykach. 

Rozkład błysków gamma na niebie 
zbadano za pomocą instrumentu BAT-
SE umieszczonego na wystrzelonym 
w 1991 r. satelicie Compton Gamma 
Ray Observatory. Do roku 1994 zaob-
serwowano kilkaset błysków, stwier-
dzając, że ich rozkład jest statystycznie 
zgodny z rozkładem izotropowym. Dla 
wielu astronomów oznaczało to, że Pa-
czyński ma rację. Jednak znaczna część 
środowiska astronomicznego w dal-
szym ciągu preferowała pochodzenie 
galaktyczne GRB. Kontrowersja ta 
żywo przypominała spór o odległości 
do mgławic spiralnych, toczony przed 
kilkudziesięcioma laty przez Harlowa 
Shapleya i Hebera Curtisa. W kwietniu 
1995 r., w 75 rocznicę ich słynnej deba-
ty, odbyła się w Waszyngtonie debata 
na temat odległości do GRB. Po jednej 

stronie wystąpił Donald Lamb, argu-
mentując za pochodzeniem błysków 
z galaktycznego halo — rozległej, pra-
wie kulistej składowej Galaktyki, roz-
ciągającej się daleko poza jej jasnym 
obszarem centralnym. Przeciwnego 
zdania bronił Paczyński, argumentując, 
że źródła błysków znajdują się w od-
ległościach kosmologicznych. Debatę 
zorganizowano w tym samym audy-
torium Muzeum Historii Naturalnej, 
w którym starli się Shapley i Curtis. 
W chwili jej rozpoczęcia katalog BAT-
SE zawierał 585 GRB o rozkładzie cał-
kowicie zgodnym z izotropią. Wykres 
pokazujący rozmieszczenie błysków 
na niebie był głównym argumentem 
w prezentacji Paczyńskiego. Po tym, 
jak dyskutanci przedstawili swoje po-
glądy i dowody, poproszono słucha-
czy o głosowanie przez podniesienie 
rąk. Moderator, którym był Królewski 
Astronom Martin Rees, uznał wynik 
głosowania za remis. Jednak już w roku 
1997 zaobserwowano znaczne poczer-
wienienie optycznego widma poświaty 
jednego z błysków RGB. Otrzymano 
zatem niepodważalny dowód na to, że 
przynajmniej niektóre błyski pochodzą 
spoza Galaktyki, a co za tym idzie wy-
zwalają o wiele więcej energii niż gdy-
by ich źródła były ulokowane w Dro-
dze Mlecznej.

Astronomia małych teleskopów
Paczyński uświadomił nam, że 

nasza wiedza o krótkotrwałych zja-

Położenie 2704 błysków promieniowania gamma (GRB) zaobserwowanych instrumentem BAT-
SE w ciągu pierwszych 9 lat jego działania. Kolor koduje strumień energii danego błysku GRB 
zmierzony w zakresie 50-300 keV. Analiza położeń wykazała, że GRB są rozłożone na niebie 
izotropowo. Ta obserwacja BATSE była głównym argumentem za kosmologicznym umiejscowie-
niem źródeł GRB, który wykorzystał prof. Paczyńskiego w trakcie debaty w 1995 r. Źródło: NASA
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wiskach na niebie jest bardzo ogra-
niczona. Stwierdził jednocześnie, że 
istnieje olbrzymia „przestrzeń odkryć” 
dostępna dla małych teleskopów moni-
torujących całe niebo i dających moż-
liwość nie tylko rejestrowania nowych 
przykładów znanych zjawisk (takich 
jak wahania blasku gwiazd zmiennych, 
wybuchy nowych i supernowych czy 
mikrosoczewkowanie), lecz także od-
krywania zjawisk, których nie potra-
fimy sobie nawet wyobrazić. W lipcu 
1996 roku na zaproszenie Instytutu 
Astrofizyki wygłosił w Paryżu wykład, 
na którym podkreślił ogromny poten-
cjał wielkoskalowego monitorowania 
nieba. Korespondował z zaawansowa-
nymi astronomami amatorami, którzy 
instalowali komercjalne CCD w swo-
ich teleskopach. Zachęcił do takich ob-
serwacji utalentowanego instrumentali-
stę z Obserwatorium Astronomicznego 
UW, Grzegorza Pojmańskiego, który 
zaprojektował oprzyrządowanie i roz-
winął procedury automatycznej obrób-
ki danych, co dało początek Automa-
tycznemu Przeglądowi Całego Nieba 
(All Sky Automated Survey, ASAS), 
który działa do dziś.

W roku 1999 na konferencji w Bu-
dapeszcie poznał młodego węgierskie-
go astronoma, Gaspara Bakosa, wów-
czas studenta trzeciego roku na Uni-
wersytecie Eötvösa. Usłyszawszy, że 
Bakos jest zainteresowany małymi 
automatycznymi teleskopami, pomógł 
mu w zdobyciu funduszy i zaprosił go 
do Princeton w styczniu 2001 r. Bakos 
stworzył Węgierską Zautomatyzowaną 
Sieć Teleskopów (HATNet). Ten i inne 
systemy zautomatyzowanych małych 
teleskopów monitorują obecnie całe 
niebo, odkrywając tranzyty planet, 
gwiazdy zmienne, supernowe w in-
nych galaktykach itd.

Pomimo że w roku 2006 Paczyń-
ski nie był już w stanie chodzić, wziął 
udział w zjeździe Amerykańskiego To-
warzystwa Astronomicznego (AAS) 
w Calgary, na którym wygłosił Wykład 
Russella2. Mówił o astronomii małych 
teleskopów. Przedstawił także ideę te-
leskopu z szerokim polem widzenia, 
umieszczonego między Ziemią i Słoń-
cem w punkcie L1 i skierowanego 
na naszą planetę. Taki przyrząd byłby 
w stanie z odpowiednim wyprzedze-
niem ostrzegać przed małymi, ale za-
grażającymi nam tzw. obiektami bliski-

2 Wykład wygłaszany przez laureata „Henry 
Norris Russell Lectureship” (patrz „Nagrody”) 

mi Ziemi, NEO (planetoidy, komety), 
które bez niego mogłyby pozostać nie-
zauważone do momentu wejścia w at-
mosferę.

Styl Paczyńskiego
Paczyński miał talent matematycz-

ny (w wieku 17 lat został laureatem 
olimpiady matematycznej — ogólno-
polskiego konkursu dla licealistów), 
ale w swoich badaniach zawsze kon-
centrował się na prostych argumentach 
fizycznych. Był też utalentowanym 
i wprawnym programistą. W JILA, 
gdzie miał do dyspozycji CDC 6400, 
uruchomił program napisany w For-
tranie, który stał się światowym stan-
dardem do modelowania ewolucji 
gwiazd. Nie interesował się nowymi 
językami komputerowymi, jak np. C 
lub C++. Uważał, że Fortran wystar-
cza do wszystkich obliczeń, jakie były 
mu potrzebne. Był za to wielkim en-
tuzjastą doskonalenia mikrokompute-
rów i „komputerów osobistych” IBM. 
Gdy stały się dostępne w latach 80., 
z zapałem śledził ich techniczny roz-

wój, kupując coraz szybsze i pojem-
niejsze maszyny kolejnych generacji 
i używając ich w codziennej pracy 
naukowej. 

Uwielbiał dyskusje naukowe na róż-
ne tematy i był urzeczony powstałym 
w Los Alamos serwerem preprintów 
(obecnie arXiv.org). Warto dodać, 
że jego praca „Gamma-ray bursts as 
the Death Throes of Massive Binary 
Stars”, napisana z Rameshem Naray-
anem i Tsvi Piranem, ukazała się 13 
kwietnia 1992 r. jako pierwszy preprint 
w dziale astrofizycznym „astro-ph”. 
We wczesnych latach 90. zapoczątko-
wał w Princeton „astrokawę” — nie-
formalne przedpołudniowe dyskusje, 
podczas których codziennie omawia-
liśmy nowe prace, jakie ukazały się 
na astro-ph, a także zaanonsowane 
ostatnio GRB, obserwacje niestandar-
dowych mikrosoczewek i inne nowinki 
naukowe. W danym dniu dyskusja mo-
gła obejmować tematy od modeli GRB 
poprzez techniki obróbki obrazów aż 
po astronomiczny potencjał małych te-
leskopów.

Prof. Paczyńskiego poznałem już pod koniec jego życia, kiedy szczególnie 
zaangażował się w kontaktowanie ze sobą ludzi oddzielnie pracujących 
nad podobnymi projektami, Chciał w ten sposób wzmocnić szanse realiza-
cji takich projektów. Dzięki niemu nawiązałem współpracę z Grzegorzem 
Pietrzyńskim, który wówczas był na stanowisku post-doc w Concepcion. 
To zaowocowało zrealizowaniem projektu, o którym marzył prof. Paczyński, 
czyli precyzyjnym wyznaczeniem odległości do Wielkiego Obłoku Magellana. 

Prof. Paczyńskiego wyróżniał jego nieustający entuzjazm dla badan 
naukowych, świetna komunikacja z innymi ludźmi, szczególnie z młodymi 
naukowcami, oraz rewelacyjna intuicja pozwalająca w gąszczu możliwości 
wyławiać najbardziej praktyczne i skuteczne rozwiązania. Kontakt z prof. Pa-
czyńskim bardzo motywował do pracy, Z entuzjazmem zająłem się proble-
mem ulepszenia empirycznej zależności jasność powierzchniowa — kolor 
dla gwiazd, stosowanej do precyzyjnego wyznaczania odległości. Prof. Pa-
czyński zawsze zachęcał do pokonywania problemów, nigdy nie strofował. 
Odnosiłem wrażenie, ze niemal zupełnie angażuje się on w problem, którym 
w danym momencie się zajmowałem. Jednak zdawałem sobie też sprawę, 
że jednocześnie Profesor pracował z wieloma osobami w podobny sposób.

Tuż przed moim przyjazdem na miesięczny staż do Princeton w 2004 r. 
stan zdrowia prof. Paczyńskiego gwałtownie się pogorszył. Gdy odwiedziłem 
go w szpitalu, przyniosłem niektóre wyniki swojej pracy. Nie bylem pewien, 
czy w takiej sytuacji w ogóle powinienem o nich wspominać w rozmowie. 
Ku mojemu zaskoczeniu, pomimo ogólnej słabości i problemów z wymową, 
prof. Paczyński zareagował na nie bardzo żywo, tak jakby fatalny stan zdro-
wia nie miał w tym momencie żadnego znaczenia. Znaczenie miała pasja 
jego życia — astronomia. Gdy po raz ostatni widziałem prof. Paczyńskiego 
(było to w szpitalu), wręczyłem mu pamiątkę. Był to polski kalendarz ścien-
ny ze zdjęciami Tatr. Gdy oglądał kalendarz, ogarnęło go bardzo głębokie 
wzruszenie. Stałem tam obok wraz z moim kolegą Laurentem Eyerem i obaj 
nie śmieliśmy zapytać, co było powodem tego wzruszenia. Może to była 
świadomość, że nie zobaczy już więcej wspanialej polskiej ziemi? 

W mojej pamięci prof. Paczyński pozostał jako ktoś prawdziwie oddany 
temu, co robił, jako światowej klasy uczony.

Darek Graczyk
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Toruń
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Rozwiązując problemy naukowe, 
Paczyński ujawniał niezwykły talent 
do wyławiania najważniejszych pro-
cesów fizycznych. Zawsze celował 
w prostocie i klarowności. Zawdzię-
czamy mu np. elementarny, lecz mimo 
to bardzo silny argument łączący świa-
tło wypromieniowane przez odległe 
kwazary z liczbą supermasywnych 
czarnych dziur, które muszą istnieć 
dziś we Wszechświecie.

Zabierając głos w sprawie nauko-
wych kontrowersji, potrafił identyfiko-
wać podstawowe fakty, polegając — 
gdy tylko to było możliwe — na czysto 
geometrycznych argumentach i nie 
sugerując się powszechnie przyjętymi 
poglądami, które nazywał „linią par-
tyjną”. Dyskusje astrokawowe czasami 
schodziły na, jak to nazywał Paczyński, 
astropsychologię, aby spróbować zrozu-
mieć przyczyny niektórych dziwnych 
zachowań i poglądów astronomów, np. 
upierania się, że błyski gamma nie mogą 
mieć natury kosmologicznej. 

Miał naturę niezwykle otwartą i wiel-
koduszną. Jego program do modelowa-
nia ewolucji gwiazd, znany jako „kod 
Paczyńskiego” był wczesnym przykła-
dem oprogramowania „open source”. 
Popierał szybkie i powszechne udostęp-
nianie danych astronomicznych. Po-
wiedział kiedyś: „Jedyną możliwością 
pełnego wykorzystania wyników obser-
wacji jest podzielenie się nimi z konku-
rencją”. Programy OGLE i ASAS, któ-
re zainspirował, były tego przykładem. 
Równie hojnie dzielił się swoimi pomy-
słami — w niejednej licznie cytowanej 
publikacji znajdziemy podziękowania 
dla Paczyńskiego za podsunięcie głów-

nej idei. Był zawsze gotów podejmo-
wać nowe tematy, jak struny kosmiczne 
czy gwiazdy kwarkowe, o ile tylko nie 
były one w oczywistej sprzeczności 
z obserwacjami lub podstawowymi pra-
wami fizyki.

Polityka
Paczyński odegrał ważną rolę w po-

wstaniu Centrum Astronomicznego im. 
Mikołaja Kopernika PAN, pomagając 
przekonać amerykańskich donatorów, 
że ich pieniądze lepiej będzie wydać 
na wybudowanie instytutu skupiają-
cego teoretyków niż na zakup nowego 
teleskopu dla Polski. Planowanie rozpo-
częto we wczesnych latach 70., a nowy 
instytut, wyposażony w nowoczesny jak 
na owe czasy minikomputer DEC PDP-
11/15, rozpoczął działalność w roku 
1978. Centrum Kopernika, z Paczyń-
skim jako jedną z gwiazd, uznawano 
wtedy za jeden z wiodących instytutów 
astrofizyki teoretycznej na świecie.

Paczyński wielokrotnie wyjeżdżał 
na Zachód i gdy tylko było to możliwe 
— wraz z rodziną. Odwiedzał Obser-
watorium Licka w Kalifornii, Obserwa-
torium w Meudon pod Paryżem, JILA 
w Kolorado, Międzynarodowe Centrum 
Fizyki Teoretycznej w Trieście, Uniwer-
sytet Princeton, Instytut Badań Zaawan-
sowanych w Princeton, Instytut Astrono-

Prof. Paczyński w swoim biurze na Uniwersytecie w Princeton, rok 1989. Fot. R.P. Matthew

W marcu 2002 r. podróżowałam pociągiem z Warszawy do Torunia. Jechałam 
w towarzystwie czwórki reprezentantów-finalistów z województwa lubelskie-
go na finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego 
w Grudziądzu. Podróż okazała się niezwykła.

Przypominam sobie, że rozmawialiśmy z kolegami o astronomii. Świad-
kiem tej rozmowy okazał się być prof. Paczyński. Nie wiedzieliśmy o tym… 
Kiedy zaczęliśmy mówić, że polski zespół astronomów dokonał ostatnio 
znaczących odkryć w dziedzinie poszukiwania planet pozasłonecznych 
(a tak się złożyło jednocześnie, że mój referat dotyczył właśnie metod 
poszukiwania tychże planet), wówczas prof. Paczyński włączył się do roz-
mowy pytając, skąd nasza wiedza na ten temat i dokąd podróżujemy. I tak, 
od słowa do słowa, rozmowa z Profesorem przerodziła się w miniwykład. 
Profesor mówił w niezwykły sposób m.in. o projekcie OGLE i na pewno 
o mikrosoczewkowaniu grawitacyjnym. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, 
bo w kontakcie bezpośrednim prof. Paczyński okazał się bardzo otwarty 
i przyjaźnie nastawiony do młodzieży. Później dotarło do mnie, kogo tak 
naprawdę spotkaliśmy w tym pociągu.

Buśka (Ćwikła) Tyfa
Absolwentka II LO we Włodawie; „pulsarowiczka”,  

czyli członkini Szkolnego Koła Astronomicznego PULSAR
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Bruce T. Draine jest profesorem na Wy-
dziale Nauk Astrofizycznych Uniwersytetu 
Princeton. Specjalizuje się w teorii ośrodka 
międzygwiazdowego i międzygalaktyczne-
go. Opublikował ponad 270 prac nauko-
wych oraz podręcznik akademicki „Phy-
sics of the Interstellar and Intergalactic 
Medium”. Jest członkiem National Acade-
my of Sciences i laureatem Dannie Heine-
man Prize for Astrophysics, przyznawanej 
wspólnie przez American Astronomical So-
ciety i American Institute of Physics za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie astrofizyki. 
Rodziny Paczyńskich i Draine’ów sąsiado-
wały ze sobą w Princeton „przez ścianę” 
i były blisko zaprzyjaźnione. 

mii Teoretycznej w Cambridge, Uniwer-
sytet Kalifornijski w Berkeley, Caltech 
w Pasadenie. Te wizyty były z wielu 
względów bardzo wartościowe — utrzy-
mywał kontakty z czołówką światowej 
astronomii, zapoznawał się z najnow-
szymi osiągnięciami astronomicznymi 
i miał dostęp do dużych komputerów.

W roku 1981, gdy przebywał wraz 
z rodziną w Kalifornii jako Caltech 
Fairchild Fellow, polski rząd wprowa-
dził stan wojenny, by stłumić Solidar-
ność. Paczyński postanowił nie wracać 
do Polski, dopóki sytuacja polityczna 
się nie poprawi. Uniwersytet w Prince-
ton szybko zaoferował mu stanowisko 
profesora, które zaakceptował w roku 
1982 i pozostał na nim przez resztę 
swojej kariery. Nie wracając do Polski 
w 1982 r. Paczyński, z punktu widzenia 
ówczesnych władz PRL, złamał prawo, 
ponieważ dostał pozwolenie na wyjazd 
do USA trwający 1 rok. Powrót do kraju 
w zaistniałej sytuacji nie był dla niego 
bezpieczny. Zawsze jednak przejmował 
się wydarzeniami w Polsce i robił, co 
tylko mógł, by pomóc polskim uczo-
nym. Często zapraszał polskich astro-
nomów do Princeton, współpracował 
z nimi, wysyłał do Polski komputery 
i książki. Do Warszawy zaczął przyjeż-
dżać w roku 1989 po upadku komuni-
zmu w Polsce. 

Nagrody
Paczyński został wybrany na zagra-

nicznego członka Amerykańskiej Aka-
demii Nauk w roku 1984 i na zwykłego 
członka w roku 1996. W roku 1991 
został członkiem rzeczywistym Pol-
skiej Akademii Nauk. Otrzymał wiele 
nagród, wśród nich Medal Eddingtona 
Królewskiego Towarzystwa Naukowe-
go (1987), Nagrodę Dannie Heineman 
(1992), Medal Henry Drapera Ame-
rykańskiej Akademii Nauk (1997), 
Medal Mariana Smoluchowskiego 
(2000), Złoty Medal Catherine Wolfe 
Bruce Astronomicznego Towarzystwa 
Pacyfiku (2002) oraz Henry Norris 
Russell Lectureship — najwyższą na-

Odc. 46: Bohdan Paczyński — gwiazda astrofizyki
Jeden z największych umysłów polskiej nauki. Człowiek, którego teorie 
obiegły cały świat i do dziś inspirują naukowców na wszystkich kontynentach. 
Profesor Bohdan Paczyński to jedna z najważniejszych postaci światowej 
astrofizyki XX w. W tym programie pokażemy, kim był ten wybitny polski 
uczony i czym zasłużył sobie na opinię geniusza. 

Zachęcamy do obejrzenia: www.youtube.com/AstronariumPL
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grodę Amerykańskiego Towarzystwa 
Astronomicznego (2006). Tę ostatnią 
przyznano mu „za niezwykle oryginal-
ny wkład w wiele różnych dziedzin, 
włączając zaawansowaną ewolucję 
gwiazd, naturę błysków gamma, akre-
cję w układach podwójnych i kosmo-
logię”.

Ostatnie lata
Jesienią 2003 r. u Paczyńskiego 

zdiagnozowano raka mózgu. W parę 
miesięcy później nie mógł już chodzić 
i poruszał się wyłącznie na wózku in-
walidzkim. Nowotwór był nieopero-
walny, nie znano żadnego efektywnego 
sposobu leczenia. Opracowano jednak 
eksperymentalną chemioterapię sub-
stancją wprowadzaną bezpośrednio 
do mózgu i Paczyński został zaakcep-
towany do uczestnictwa w tym ekspe-
rymencie. Po paru miesiącach nastąpiła 
poprawa, co umożliwiło mu kontynu-
owanie pracy. Jak sam zauważył, jego 
umiejętności matematyczne wyraźnie 
ucierpiały. Pozostała jednak głęboka 
intuicja fizyczna, dzięki której nadal 
często dostrzegał powiązania między 
obserwacjami i teorią szybciej niż 
ktokolwiek inny. Praca naukowa cią-
gle sprawiała mu wielką przyjemność. 
Zarówno chorobę, jak i leczenie przyj-
mował z odwagą i humorem. Niestety 
eksperymentalna terapia nie wyleczyła 
go. Zmarł 19 kwietnia 2007 r., w swo-
im domu, w swoim pokoju. Pozostawił 
wielu studentów, współpracowników 
i przyjaciół, którym bardzo brakuje 
dyskusji prowadzonych z Bohdanem 
Paczyńskim o postępach w astronomii, 
fizyce i o Wszechświecie. 

Oryginał niniejszego tekstu został opubliko-
wany przez National Academy of Sciences. 
Polskie tłumaczenie ukazuje się za jej zgodą. 
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Poczytaj mi, mamo!
Przemysław Rudź, astronom niezawodowy, natomiast autor jak najbardziej profesjonalny. W liczbie opublikowanych po polsku współcze-
snych tytułów popularnonaukowych przerasta go chyba tylko Michał Heller. Czytelnicy Uranii znają jego precyzyjne i  perfekcyjnie opra-
cowane artykuły o charakterze monografii. Jego książki, to przede wszystkim wydawane często w masowych nakładach atlasy, albumy, 
przewodniki po niebie, popularyzujące astronomię elementarną na ogromną skalę. 
Napisanie całej serii wydanych przez Wydawnictwo  SBM sp. z o.o. książeczek dla najmłodszych pt. „Jak to działa” było 
jednak zupełnie nowym wyzwaniem.  Oprócz prezentowanej tu pozycji „Jak to działa? Kosmos” są jeszcze „Klimat 
i pogoda”, „Ziemia” (autor jest geografem-klimatologiem), ale nawet „Muzyka”, co jest kolejną twórczą pasją Przemy-
sława. Cieszymy się nie tylko, że kolejne wydawnictwo poznało się na talencie autora, ale również dołożyło niezwy-
kłych starań w redakcji i edycji tych książeczek. Jest to tym bardziej niezwykłe, że nie ma postaci drogiego albumu, ale 
taniutkiej masowej broszury, którą każde dziecko powinno znaleźć pod choinką. 
Cóż to takiego? A więc przede wszystkim jednolita i staranna forma wydawnictwa, wypełniona prosto napisaną tre-
ścią. Całość (dosłownie!) współczesnej astronomii została podzielona na 37 rozdziałów, wypełnionych zabawnymi, 
komiksowymi ilustracjami i tekstem na dwóch rozłożonych (parzystej i nieparzystej) stronicach książeczki. Nie ma 
od tego wyjątku! Tytuły rozdziałów zawsze mają charakter rozbudowanego pytania, które miłośnikowi astronomii 
mogą się wydać całkowicie retoryczne, ale u 5–9-letniego dziecka, rozbudzają chęć poznania i ciekawość. Brawo! Pytania są tak zadane, by 
w odpowiedziach nie trzeba było stosować uproszczeń. Zdumiewające i genialne! Pogrubienia wyrazów, coś co w „dorosłym” tekście było-
by niewybaczalne, tu tworzy graficzny szkielet pełniący rolę śródrozdziałów, pozwalających dziecku wracać do wcześniejszych albo wybie-
gać do późniejszych treści. Nigdy jeszcze nie widziałem książeczki, która by tak potrafiła rozbudzać ciekawość u najmłodszych czytelników, 
nawet jeśli lektorem jeszcze musi być mama lub tata. 

Już umiem czytać…
Książkę Grzegorza Karwasza prezentowaliśmy już w Uranii (nr 2/2017, s. 45). To też niezwykłe wydawnictwo o charak-
terze encyklopedycznego, ilustrowanego poradnika o tematyce astronomicznej dla nieco starszych (10–13 lat) dzieci. 
Książka należy tez do serii wydawniczej „dzielni-samodzielni” wydawnictwa Centrum Edukacji Dziecięcej. Wydawca 
w pośpiechu nie ustrzegł się szeregu błędów redakcyjnych, których wyszukiwanie może stanowić wspaniałą zabawę, 
zwłaszcza jeśli ukaże się drugie, poprawione wydanie. Nie zmienia to jednak naszej opinii, że dla tego przedziału wieko-
wego lepszej książki na rynku nie ma. 

W szkole średniej i na studiach
Jak zawsze niezwykłą i niebywale przemyślaną książkę zaproponował niedawno Andrzej Branicki. To najwybitniejszy 
chyba dydaktyk astronomii w Polsce, niedawno nagrodzony za to tzw. Medalem Włodzimierza Zonna przez Polskie 
Towarzystwo Astronomiczne. Książka zdumiewa niebywałą formą, całkowicie odbiegającą od klasycznego wykładu, 
chronologii i zwyczajowych działów fizyki i astronomii. Hasłem jest zawsze problem, a jego rozwiązania, często samo-
dzielnie, musimy szukać przy pomocy dowolnych metod. Era Plancka sąsiaduje tu z modelem Ptolemeusza, a obser-
wacje Galileusza towarzyszą nowoczesnej spektroskopii. Niezwykłe, autorskie spojrzenie na Wszechświat powoduje, 
że książkę właściwie możemy otworzyć w dowolnym miejscu i już nie możemy jej zamknąć, i przestać czytać, Czytać, 
studiować i szukać. Poprzez tę formę prezentowania wiedzy autor nie uczy wprost, prowokuje czytelnika do poszerze-
nia wiadomości dzięki samodzielnym obserwacjom, refleksjom i przemyśleniom. To arcydzieło w dziedzinie edukacji. 
Lektura obowiązkowa dla każdego nauczyciela i ucznia myślącego o starcie w fizycznej lub astronomicznej olimpiadzie 
przedmiotowej albo studiach na tych kierunkach. 

Dla mamy i taty
Chcesz zainteresować rodziców astronomią? Chcesz, by zrozumieli twoją pasję? Kup im pod choinkę „Poza Ziemię”, 
jednego z byłych redaktorów Uranii, laureata Medalu Zonna, Krzysztofa Ziołkowskiego. Nikt tak nie potrafi opowie-
dzieć historii misji międzyplanetarnych jak on! Nadal korzystamy  z tego od czasu do czasu i w Uranii i w Astrona-
rium. Jako wieloletni prasowy rzecznik Centrum Badań Kosmicznych PAN, niejedną swoją telewizyjną opowieścią 
też miał udział w przekonaniu polskich władz do przystąpienia do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Często nie doce-
niamy takiej roli aktywności naszych najwybitniejszych popularyzatorów nauki, a spotykając się politykami, okazuje 
się, że są jedynymi znanymi im astronomami. Układ Słoneczny w opowieściach pana Krzysztofa ukazuje całe swoje 
wizualne i poznawcze piękno. Kto nie wierzy, niech zajrzy do naszej recenzji w Uranii (nr 4/2017, s. 51) i szybko 
kupuje, póki nakład niewyczerpany.

Dla konesera
Masz znajomego, przyjaciółkę, chłopaka, szefa albo teścia intelektualistę? Nic nie może 
być przez nich bardziej docenione niż trylogia księdza profesora Michała Hellera! Książki 
te, pisane w różnych latach stanowią kwintesencję intelektualnych zmagań autora, które 
zostały uhonorowane Nagroda Templetona. Lektura tych książek to spokojna, wyważona 
rozmowa i dyskusja z jednym z najwybitniejszych polskich intelektualistów naszych cza-
sów. Poglądy Profesora często są zaskakujące i rewolucyjne, tak z perspektywy religii, jak 
i nauki. W lekturze tych trzech dzieł sięgamy korzeni kultury: nauki, religii oraz — poprzez 
ich walory literackie — sztuki. 

Maciej Mikołajewski

KSIĄŻKA POD CHOINKĘ

Nie tylko teleskopy

Do nabycia w internetowej księgarni Uranii: https://sklep.pta.edu.pl
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Ciekawe strony internetowe…

Co jakiś czas jesteśmy konfrontowani z nowymi 
misjami kosmicznymi, oczekiwaniami 
z nimi związanymi, a w końcu z nieraz 
niespodziewanymi odkryciami czasem 

wywracającymi pieczołowicie rozbudowywane 
teorie i wyobrażenia na temat różnych zjawisk 
we Wszechświecie. Do mediów „przebijają się” 
projekty udane, najbardziej spektakularne, często 
wywołujące emocje u czytelnika/widza. Po szczegóły 
trzeba jednak sięgać do dobrych wydawnictw 
popularnych czy wręcz artykułów specjalistycznych. 
Znacznie mniej, a czasem wcale, mówi się o projektach 
nieudanych czy takich, które nie doszły do skutku.

Dziś proponuję zapoznanie się z blogiem Davida 
S.F. Portree. Znajdziemy go (blog, a nie Davida) 
pod adresem http://spaceflighthistory.blogspot.co.uk/. 
Jak pisze autor: „Jest to historia eksploracji kosmosu 
opowiedziana poprzez misje i programy, do których 
realizacji nie doszło — to znaczy zdecydowanej większości 
z nich”. Blog nosi nazwę DSFP’s Spaceflight History 
Blog i jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć 
autora dotyczących historii lotów kosmicznych.

Poszczególne wpisy stanowią całkiem rozbudowane 
eseje na konkretne tematy, przy okazji odsyłając 
do kolejnych wpisów (docieramy do nich natychmiast) 
czy pozycji literaturowych/źródeł (z tym jest większy 
kłopot, bo często są to trudno dostępne stare dokumenty 
czy artykuły ze specjalistycznych czasopism). 

Wędrówka po poszczególnych artykułach 
może okazać się czasochłonna, bo kolejne wpisy 
odsyłają do następnych, ale zdobytych w ten sposób 
uporządkowanych informacji próżno szukać gdzie 
indziej. Można dzięki temu zdobyć sporo konkretnej 
i nietrywialnej wiedzy na temat lotów kosmicznych 
jak i związanych z nimi technologii, o historii nie 
wspominając. Przy okazji dowiadujemy się, że pewne 
projekty, o których mówi się obecnie, miały już swoje, 
dziś zapomniane, znacznie wcześniejsze wersje.

Roman Schreiber

A miało być  
tak pięknie…

32



33Urania6/2017

przeczytane w nature i Science

Znaczna część ciał niebieskich ma atmosfery. Ilościowo to nie-
zbyt znaczące fragmenty ciała i np. masa atmosfery ziemskiej 
to około jednego ppm (części milionowej) masy Ziemi, a bardzo 
znaczna atmosfera Tytana to mniej niż 70 ppm jego masy. Mimo 
tego, jako najbardziej zewnętrzna część ciała niebieskiego, są 
dość łatwe do obserwacji. Co istotniejsze, z astronomicznego 
punktu widzenia atmosfera ma zasadniczy wpływ na własności 
optyczne obserwowanego ciała. Dlatego też atmosfery ciał nie-
bieskich są intensywnie badane. W połowie 2017 r. w Nature 
i Science ukazało się kilka tekstów na temat atmosfer różnych 
ciał niebieskich. Spróbujemy krótko zreferować te teksty, zwłasz-
cza że odnoszą się do bardzo różnych ciał, więc tym samym 
dostarczają swoistego przeglądu zarówno metod badania, jak 
i własności atmosfer ciał niebieskich.

Mapa powierzchni gwiazdy i jej atmosfery
W sierpniu 2017 r. K. Ohnaka, G. Weigelt i K. Hofmann (Na-

ture, 548, s. 310) przedstawili artykuł o własnościach atmosfery 
Antaresa. Autorzy ci, używając europejskiego teleskopu na Cerro 
Paranal w układzie interferometru (VLTI), obserwowali emisje 
CO2 w bliskiej podczerwieni. Dzięki dużym rozmiarom interfero-
metru udało się uzyskać dość dobre zdjęcia gwiazdy wraz z jej 
atmosferą. Warto przypomnieć, że jeszcze do niedawna szczegó-
ły powierzchni gwiazd były niemal absolutnie niedostępne ziem-
skim obserwacjom. Jednak od pewnego czasu można uzyskać 
całkiem sporo informacji o różnych fragmentach powierzchni 
gwiazd, czyli coś w rodzaju mapy tych ciał. Oczywiście muszą to 
być gwiazdy dość bliskie i wielkie. Bodaj pierwszą gwiazdą (nie 

O atmosferach
Wiele różnych obiektów astronomicznych posiada atmosfery, zarówno planety, jak i brązowe karły, a także gwiazdy. 
Atmosfery mają często bardzo istotny wpływ na obserwowane własności obiektów. Oto najnowsze wyniki badań 
atmosfer różnych kategorii ciał niebieskich.

licząc Słońca), której powierzchnię sfotografowano, była Betel-
geuse, a więc względnie bliski czerwony olbrzym. Antares, o nie-
co podobnych parametrach, też jest dobrym celem dla takich 
badań. Odległy od Słońca o około 170 pc (z błędem +35, –25 
pc), ma rozmiary kątowe 37,61 milisekundy łuku. Warto zwrócić 
uwagę na spory zakres niepewności jego odległości. Pomiar zo-
stał wykonany klasyczną metodą paralaksy wynoszącej w jego 
przypadku 5,89 ±1,0 milisekundy łuku, czyli przeszło sześcio-
krotnie mniej od jego średnicy! Przy takich wartościach przesta-
jemy się dziwić 20% niepewności co do odległości. Użyty przez 
autorów interferometr miał siedmiokrotnie lepszą rozdzielczość 
kątową od rozmiarów gwiazdy, a dwanaście razy od jej rozmia-
rów wraz z atmosferą rozciągającą się do odległości 1,7 pro-
mienia gwiazdy. Dlatego uzyskano całkiem przyzwoite obrazy 
powierzchni gwiazdy. Powierzchnia ta jest dość gładka, z plama-
mi o kontraście 3–4%. Nie to wydaje się jednak najciekawsze 
— plamy na powierzchni gwiazd rejestruje się już od pewnego 
czasu, a by stwierdzić ich istnienie, zdjęcie nie jest konieczne. 
Dzięki uzyskaniu obrazu w 311 różnych kanałach (długościach 
fal) autorzy mogli zmierzyć prędkości radialne w poszczególnych 
obszarach atmosfery gwiazdy. Prędkości te okazały się całkiem 
spore, zawierając się w przedziale od –20 do +20 km/s. Podob-
ne pomiary dotyczące Betelgeuse również wykazały spore pręd-
kości, jednak tylko rzędu 5 km/s, czyli wyraźnie mniej niż to ma 
miejsce w przypadku Antaresa. Wspomniane ruchy wyglądają 
bardzo podobnie do ruchów konwekcyjnych, a więc odbywają się 
od i do środka gwiazdy. Trudno jednak sądzić, że ich przyczyną 
jest rzeczywiście konwekcja. Standardowe modele konwekcyjne 

Atmosfery planet, gwiazd i brązowych karłów

Mapa ruchów materii na powierzchni czerwonego nadolbrzyma — gwiazdy Antares. To pierwsza tego typu mapa dla gwiazdy innej niż Słońce. W czer-
wonych obszarach materia oddala się od nas, a w niebieskich się zbliża. Czarne obszary to fragmenty, w których nie udało się wykonać pomiarów 
prędkości. Po prawej: obraz powierzchni Antaresa zrekonstruowany dzięki obserwacjom przy pomocy interferometru VLTI. Źródło: ESO/K. Ohnaka
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nie są w stanie „wyprodukować” tak szybkiego 
ruchu i na tak dużą odległość — systematyczny 
ruch materii obserwuje się nawet na granicy 
atmosfery gwiazdy. Wymagana do ruchu z taką 
prędkością gęstość materii w modelu konwek-
cyjnym różni się od obserwowanej o sześć rzę-
dów wielkości! Pomimo tego, jak twierdzą auto-
rzy pracy, niektórzy astronomowie* są skłonni 
za przyczynę tych ruchów uważać konwekcję. 
W sumie pojawia się chyba dość ciekawy pro-
blem, którego tu nie da się skomentować.

Chmury na brązowym karle
Niemal w tym samym momencie w Science 

ukazał się artykuł D. Apai (i 11 innych autorów, 
Science, 357, s. 683) o atmosferach brązo-
wych karłów. Tym razem oczywiście nie ma 
mowy o zdjęciach. Obserwowano całość stru-
mienia świetlnego i z charakteru jego zmian 
wnioskowano o istnieniu pokrywy chmur (por. 
Urania 3/2014, s. 24). Konkretnie, przy uży-
ciu Kosmicznego Teleskopu Spitzera obserwowano obroty dość 
chłodnych brązowych karłów, o temperaturach od 800 do prawie 
1500 K, a więc na granicy typów L i T. Wybór takich obiektów 
obiecuje interesujące wyniki badań, bo bardziej gorące kar-
ły typu L powinny mieć atmosfery zdominowane przez układy 
chmur zbudowanych z materiałów silikatowych. Chłodniejsze 
karły typu T, o temperaturach atmosfery niższych od 1300 K, 
powinny mieć zupełnie inne układy obłoków, zbudowane z mniej 
„ognioodpornych” minerałów. Tym samym obserwacja przejścia 
między tymi typami brązowych karłów powinna ujawnić się w po-
staci zmian grubości chmur, jasności i temperatury, umożliwia-
jąc wgląd w procesy fizyczne zachodzące w atmosferach tych 
ciekawych obiektów. W przypadku omawianego artykułu typowa 
seria obserwacyjna polegała na obserwacji dwu obrotów karła 
w kanale o długości fali 3,6 µm, następnie obserwacja kolejnego 
obrotu w kanale 4,5 µm, kończąc obserwacją kolejnego obro-
tu w tym pierwszym kanale. Dla wszystkich obiektów i w każdej 
z przeprowadzonych serii obserwacyjnych stwierdzono modu-
lacje jasności. Obserwacje „sondujące” atmosferę do ciśnień 
większych od 3 barów wykazały różnice w stosunku do tych 
mówiących o własnościach atmosfery dla niższych ciśnień, co 
oznacza, że pokrywa chmur jest różna na różnych wysokościach 
(w różnych ciśnieniach i temperaturach). Dla każdego z obser-
wowanych obiektów w trakcie serii obserwacji charakter zmian 
jasności w kanale 3,6 µm pozostaje zbliżony w trakcie kolejnych 
obrotów, co oznacza, że układy obłoków mają trwałość wyższą 
od trwania kilku obrotów ciała. Zmienność jasności tych ciał 
jest zwykle dość umiarkowana i wynosi poniżej 0,5%, od czasu 
do czasu wykazując znacznie gwałtowniejsze zmiany sięgające 
ponad 3%.

Obserwowane brązowe karły mają okresy obrotu rzędu kilku-
nastu godzin, a więc zbliżone do okresów obrotu planet w Ukła-
dzie Słonecznym. Ze wspomnianymi okresami obrotu jest pe-
wien problem. Oczywiście w wyniku obserwacji fotometrycznych 
uzyskujemy okresy zmian jasności. I wprawdzie autorzy piszą, że 

obserwowane ciała mają określone okresy obrotu, jednak jakoś 
w artykule trudno znaleźć ich jednoznaczne wartości. Po prostu 
na obserwowany okres zmian jasności nakłada się zmienność 
zachmurzenia i — co ważniejsze — ruch poszczególnych pasm 
atmosfery ciała. Jak się łatwo domyśleć, obrót brązowych kar-
łów ma charakter zbliżony do obrotu planet gazowych i poszcze-
gólne pasma atmosfery poruszają się z różnymi prędkościami. 
Wspomniane prędkości zostały w omawianej pracy oszacowane. 
W przypadku jednego z badanych brązowych karłów na 550 m/s, 
a w przypadku innego nawet na 800 m/s. To oczywiście spo-
ro. Co więc można uzyskać z krzywych zmian jasności? Przede 
wszystkim własności układów chmur w atmosferach brązowych 
karłów wydają się zbliżone do tych, jakie obserwuje się w przy-
padku Urana i Neptuna — chmury tworzą dość stabilny i globalny 
system. Modelując obserwowaną zmienność krzywych blasku, 
można uzyskać niezłą zgodność z obserwacjami, przybliżając 
powierzchnię 2–3 pasmami o sinusoidalnej zmienności. Dla do-
brej zgodności czasem trzeba dołożyć jakieś skoncentrowane 
obszary typu plamy. W większość serii obserwacyjnych krzywa 
blasku wykazuje jeszcze składową o okresie bliskim połowie za-
sadniczego okresu. Jak wspominają autorzy, tę samą własność 
wykazuje krzywa blasku Neptuna. W sumie można powiedzieć, 
że wiemy o atmosferach brązowych karłów coraz więcej, jednak 
chyba do klarownego obrazu jeszcze daleko.

Atmosfery planet pozasłonecznych
Oczywiście jeszcze mniej wiemy o atmosferach planet po-

zasłonecznych. Jeszcze miej, ale już od kilku lat coś więcej niż 
czysto teoretyczne dywagacje. I tak np. w listopadzie 2014 r. 
K.D. Stevenson (i 15 innych autorów, Science, 346, s. 838) 
opublikował pracę dotyczącą zmienności temperatury planety 
WASP43 b. Zmierzono temperaturę (emisję promieniowania) 
w funkcji kąta fazy. Okazało się, że planeta słabo rozprowadza 
ciepło po swej powierzchni — temperatury dziennej i nocnej stro-
ny planety różnią się o ponad 1000 K. Wynikający z tego model 
atmosfery wskazuje na spadek temperatury w funkcji wysokości. 
Jednak w sumie dane o atmosferze tej planety są dość skromne.

Jeszcze skromniejsze dane znajdziemy w pracy K. Wagenera 
z sierpnia 2016 r. (i sześciu współautorów, Science, 353, s. 673). 
Planeta HD 131399A b jest dość ciekawa, gdyż obiega główny 
składnik układu potrójnego gwiazd. Prawdopodobnie więc jest 
na niezbyt stabilnej orbicie. Z danych fizycznych podano tempera-
turę 850 K, z niepewnością 50 K, i masę szacowaną z pomiarów 
fotometrycznych (około 4 mas Jowisza). Enigmatyczne uwagi o at-

Artystyczna wizja brązowego karła z pasmami chmur, które mogą przypominać obłoki 
obserwowane w atmosferze Neptuna. Źródło: NASA/JPL-Caltech

* Byłbym skłonny się z nimi zgodzić. Jeżeli struga gazu będzie przyspieszana 
na odległościach rzędu kilkudziesięciu milionów kilometrów z przyspieszeniem 
rzędu kilkunastu procent przyspieszenia grawitacyjnego (a więc przy „kontraście 
gęstości” tego rzędu; pamiętajmy, że przyspieszenie wynikające z siły Archimedesa 
zależy tylko od kontrastu gęstości, a nie od samej gęstości), to w przypadku 
atmosfery gwiazdy podobnej do Antaresa uzyska prędkość kilku–kilkunastu 
kilometrów na sekundę. W sumie więc „od biedy” się zgadza. Skąd wspomniane 
sześć rzędów autorzy nie tłumaczą, choć oczywiście w nieco mniej trywialnym 
modelu konwekcji rzecz może okazać się oczywista.
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mosferze nie tworzą zbyt jasnego obrazu, a sama praca koncen-
truje się wokół orbity omawianej planety. 

Nieco inaczej wygląda praca opublikowana z początkiem 
sierpnia 2017 r. przez T.M. Evansa i 26 innych autorów (Nature, 
548, s. 58). Autorzy ci obserwowali planetę WASP-121 b, będą-
cą gorącym olbrzymem o temperaturze równowagowej 2500 K, 
w trakcie przejścia przed tarczą swojej gwiazdy (tranzytu). Dzięki 
tranzytom wiemy bardzo dużo o jej własnościach. W szczegól-
ności znana jest średnica (1,694 średnicy Jowisza) i oczywiście 
głębokość zaćmienia. Ta ostatnia wynosi 1132 ppm (z błędem 
+37, –35). Tranzytująca planeta daje możliwości zbadania wid-
ma atmosfery, które oczywiście przy wtórnym zaćmieniu nie 
jest zmniejszone, a jest „wycięte” w trakcie przejścia za tarczą 
gwiazdy. W sumie udało się uzyskać widmo emisyjne tej dość 
gorącej planety. Mając takie widmo, można pokusić się o zba-
danie temperatury atmosfery w funkcji wysokości. Idea takich 
badań polega na zauważeniu, że promieniowanie planety prze-
chodzące przez jej atmosferę oddziałuje z gazami atmosfery. Je-
żeli wyższe warstwy są chłodniejsze, w widmie zobaczymy linie 
absorpcyjne gazów tworzących te warstwy. Na odwrót — jeżeli 
górne warstwy są gorętsze, w widmie zauważymy obecność linii 
emisyjnych. Oczywiście w przypadku wtórnego zaćmienia gorące-
go olbrzyma skąpanego w potężnym promieniowaniu swej bar-
dzo bliskiej gwiazdy rzecz nie jest taka prosta i np. widmo bę-
dzie raczej skomplikowane. Tym niemniej pewne wnioski można 
wyciągnąć. Autorzy badali WASP-121 b przy pomocy teleskopów 
kosmicznych — Hubble’a i Spitzera — w bliskiej podczerwieni 
(Hubble 1,1 — 1,7 mm, Spitzer 3,6 µm). Próba dopasowania 
do otrzymanego widma jednej temperatury przyniosła wynik oko-
ło 2700 K. Taka stała temperatura mogłaby wynikać z izotermicz-
nej atmosfery lub z obserwacji jednego poziomu atmosfery. To 
ostatnie może wynikać np. z istnienia warstwy chmur na jakiejś 
wysokości (nieprzezroczystego poziomu w jakimś ciśnieniu). Taki 
model jednak nie jest zbyt konsystentny z widmem. Jak piszą au-

torzy, skłania to do wyeliminowania tego modelu i próbie dopa-
sowania modelu o odmiennych temperaturach różnych warstw 
atmosfery. Odpowiada to oczywiście założeniu, że odbierane 
promieniowanie pochodzi z warstw o różnym ciśnieniu. Obserwo-
wane widmo wykazuje nadwyżkę promieniowania w zakresach  
1,35 — 1,55 µm oraz 1,20 — 1,25 µm, co oznacza wyższe tem-
peratury w warstwach o ciśnieniach, z których są emitowane te 
przedziały długości fali. Dla temperatury malejącej w funkcji ci-
śnienia (wysokości) jest to możliwe, jeżeli przezroczystość atmos-
fery w tych pasmach jest większa niż w sąsiednich długościach 
fal. Jak piszą autorzy, nie istnieją (lub są trudne do wyobrażenia) 
absorbery zachowujące się w ten sposób. Pozostaje więc możli-
wość, że temperatura atmosfery planety rośnie wraz z wysoko-
ścią, czyli mamy do czynienia z planetą mającą stratosferę.

Oczywiście autorzy spróbowali dopasować jakiś skład 
atmosfery. Ostatecznie zaproponowali atmosferę składającą 
się z H2O i VO (tlenek wanadu) jako „aktywnych” składników 
atmosfery, a uzyskane profile T — P wykazują wzrost tempera-
tury o około 1114 K (+330, –313) w zakresie ciśnień od 10–1 
do 10–5 bara. Czy ta „rekonstrukcja” atmosfery jest realistycz-
na? Pewnie nie za bardzo. Wprawdzie uzyskana gęstość wody 
jest zbliżona do tej występującej w Słońcu, ale już VO jest rzędu 
tysiąca razy większej od słonecznej. I w gruncie rzeczy nie jest to 
istotne. W końcu mamy do czynienia z pierwszymi próbami ob-
serwacji profilu temperatury planety pozasłonecznej. Zapewne 
niedługo spotkamy się z większą ilością tego typu prac i nasza 
wiedza o atmosferach tych planet stanie się bardziej realistycz-
na. Warto dodać, iż podobnie stało się z chmurami w atmosfe-
rach brązowych karłów, o których jeszcze kilka lat temu można 
było zaledwie wspomnieć.

Z tego wszystkiego pojawia się refleksja, że podczerwień 
w astronomii najwyraźniej staje się coraz bardziej istotnym za-
kresem promieniowania.

Krzysztof Kuczyński

Artystyczna wizja przedstawia gorącego jowisza WASP-121 b (po lewej). W przypadku tej planety naukowcy mają najbardziej przekonujące dowo-
dy na obecność stratosfery w atmosferze obiektu. Rys.: Engine House VFX, At-Bristol Science Centre, University of Exeter



36 Urania 6/2017

W skrócie

Odkryto kilka egzokomet
Dane z Kosmicznego Teleskopu Ke-

plera pozwoliły na odkrycie sześciu egzo-
komet — komet spoza Układu Słoneczne-
go, okrążających gwiazdę odległą o 800 
lat świetlnych. Nigdy dotąd przy użyciu 
fotometrii tranzytowej nie udawało się 
rejestrować tak niewielkich ciał.

Młoda gwiazda KIC 3542116 ma roz-
miary porównywalne do Słońca. W latach 
2009–2013 była systematycznie ob-
serwowana przez należący do NASA Ko-
smiczny Teleskop Keplera, którego pod-
stawowym celem są poszukiwania planet 
pozsłonecznych (egzoplanet). Większość 
nowych egzoplanet jest wykrywana przez 
specjalny program, jednak na wypadek 
przeoczenia przez algorytm zmian jasno-
ści wskazujących na obecność tranzytu-
jącej planety, w internecie uruchomiono 
ogólnodostępny projekt poszukiwawczy 
Planet Hunters, w ramach którego dane 
z kosmicznego teleskopu zostały udo-
stępnione online tak, aby potencjalne 
odkrycia mogli zgłaszać wszyscy zaintere-
sowani internauci. Jednym z uczestników 
projektu jest amator astronomii Thomas 
Jacobs, który jako pierwszy zauważył 
dziwne spadki jasności na wykresie KIC 
3542116. W przeciwieństwie do tran-
zytujących egzoplanet, powodujących 
spadek jasności gwiazd w kształcie litery 
„U”, zaraportowany przez Jacobsa wykres 
jasności był wyraźnie asymetryczny. Eg-
zoplaneta przechodząca na tle gwiazdy 
wywołuje ostry spadek jasności do pew-
nego poziomu, utrzymującego się przez 
jakiś czas i, wraz z końcem tranzytu, rów-
nie ostry powrót do normalnej jasności 
gwiazdy. W tym przypadku spadek KIC 
3542116 był ostry, jednak powrót do jej 
wcześniejszej jasności przebiegał bardziej 
łagodnie. Jacobs odnotował w sumie trzy 
takie przypadki, kolejne trzy odnalazł już 
poinformowany przez niego zespół koor-
dynujący badania.

Początkowo sądzono, że taki wykres 
może powstać w wyniku tranzytu rozpa-
dającej się egzoplanety, jednak nie za-
uważono cykliczności w pojawianiu się 
6 zaobserwowanych spadków jasności. 
Doprowadziło to do wniosku, że czymkol-
wiek był tranzytujący obiekt, z pewnością 
musiał ulec całkowitemu rozpadowi, co 
wyjaśnia brak jego cyklicznych powrotów. 
Prawdopodobnie na swojej orbicie zbliżył 
się zbytnio do gwiazdy i całkowicie wypa-
rował. Do tego opisu wydaje się pasować 
tylko jedna grupa obiektów — komety. 
Rozpadające się egzokomety rozciąga-
ły za sobą na tyle gęsty warkocz pyłowy, 
by w czasie tranzytu skutecznie zasłonić 
blisko promil z blasku dawanego przez 
macierzystą gwiazdę. Odkrycie aż sześciu 

tak ekstremalnych obiek-
tów w ciągu zaledwie 4 lat 
obserwacji rodzi kolejne 
pytania. Czemu w ukła-
dzie KIC 3542116 jest ich 
aż tak dużo? Być może 
odbywa się tam wielkie 
bombardowanie podob-
ne do tego, które w prze-
szłości odegrało ważną 
rolę w ewolucji Układu 
Słonecznego i dostarczy-
ło wodę na powierzchnię 
Ziemi.

To niespodziewane od-
krycie pokazuje także, jak 
ważną rolę w badaniach 
odgrywają pasjonaci ana-
lizujący dane z misji Keplera. Do dnia 
dzisiejszego dzięki ich pomocy udało się 
dostrzec przynajmniej 10 różnych rodza-
jów spadków jasności, które wcześniej 
nie zostały oznaczone przez algorytm jako 
potencjalne tranzyty. Co prawda, znając 
kształty tych wykresów, można teraz od-
powiednio przeprogramować automat, 
jednak w dostrzeganiu kolejnych niespo-
tykanych zjawisk nie zastąpi on percepcji 
ludzkiego oka.

Mikołaj Sabat

Zdjęcie czerwonego olbrzyma 
daje zaskakujące spojrzenie 
na przyszłość Słońca

Astronomowie po raz pierwszy zaob-
serwowali szczegóły powierzchni starze-
jącej się gwiazdy o takiej samej masie, 
jaką ma Słońce. Zdjęcia uzyskane dzięki 
ALMA pokazują, że gwiazda to czerwony 
olbrzym, a jej średnica jest dwukrotnie 
większa niż orbita Ziemi wokół Słońca. 
Na atmosferę gwiazdy wpływają potęż-
ne, niespodziewane fale uderzeniowe. 
Badania zostały opublikowane w Nature 
Astronomy.

Zespół kierowany przez Woutera Vlem-
mingsa z Chalmers University of Techno-
logy użył anten ALMA, aby wykonać naj-
ostrzejsze obserwacje gwiazdy o takiej 
samej masie, jaką ma Słońce. Nowe zdję-
cia po raz pierwszy pokazują szczegóły na 
powierzchni czerwonego olbrzyma W Hy-
drae, który znajduje się w odległości 320 
lat św. od Ziemi, w konstelacji Hydry. 

W Hydrae jest przykładem gwiazdy 
AGB (asymptotic giant branch — gwiazda 
na asymptotycznej gałęzi olbrzymów dia-
gramu H-R). Tak stare gwiazdy są chłod-
ne, jasne i tracą swoją masę poprzez 
wiatr gwiazdowy. Nazwa pochodzi od ich 
położenia na diagramie Hertzsprunga-
-Russella, który klasyfikuje gwiazdy we-
dług ich jasności i temperatury.

Dla astronomów ważne jest zbadanie 
nie tylko wyglądu czerwonych olbrzymów, 
ale także tego, w jaki sposób się zmieniają 
oraz zasilają galaktykę pierwiastkami, które 
są składnikami życia. Wykorzystując anteny 
ALMA w konfiguracji o najwyższej rozdziel-
czości, mogą oni wykonywać najbardziej 
szczegółowe obserwacje tych gwiazd.

Gwiazdy podobne do Słońca ewoluują 
w skali czasowej wielu miliardów lat. Gdy 
osiągną starość, stają się większe, chłod-
niejsze i bardziej podatne na utratę masy 
w postaci wiatru gwiazdowego. Gwiazdy 
wytwarzają ważne pierwiastki, m.in. takie 
jak węgiel i azot. Kiedy dochodzą do eta-
pu czerwonego olbrzyma, pierwiastki te 
są uwalniane w kosmos, gotowe do bycia 
użytymi w kolejnych generacjach nowych 
gwiazd.

Zdjęcia ALMA zapewniają najwyraź-
niejszy widok powierzchni czerwonego 
olbrzyma o masie podobnej do Słońca. 
Wcześniejsze ostre obrazy pokazywały 
szczegóły znacznie bardziej masywnych 
czerwonych nadolbrzymów, takich jak Be-
telgeuse i Antares. Obserwacje zaskoczyły 
również naukowców. Obecność nieoczeki-
wanie jasnej i zwartej plamy dowodziła, 
że gwiazda ma zaskakująco gorący gaz 
w chromosferze. Pomiary wykazują, że 
w atmosferze gwiazdy występują silne 
fale uderzeniowe, które osiągają wyższe 
temperatury, niż przewidują to aktualne 
modele gwiazd AGB.

Alternatywna możliwość jest również 
zaskakująca — podczas prowadzenia ob-
serwacji gwiazda przechodziła gigantycz-
ny rozbłysk. Naukowcy wykonują obecnie 
nowe obserwacje zarówno z ALMA, jak 
i przy użyciu innych instrumentów, by móc 
lepiej zrozumieć zaskakującą atmosferę 
W Hydrae. Takie obserwacje, wykorzy-
stujące konfigurację ALMA o najwyższej 
rozdzielczości, są wyzwaniem, ale jakże 
satysfakcjonującym.

Agnieszka Nowak

Znajdująca się w odległości 320 lat św. od Ziemi gwiazda W Hy-
drae jest kilka miliardów lat starsza od Słońca. Dla porówna-
nia zaznaczony pierścień pokazuje rozmiar orbity Ziemi wokół 
Słońca. Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/W. Vlemmings
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Współpracownik Uranii 
uhonorowany na niebie

Jan Desselberger — współpracownik 
naszego czasopisma — ma od niedawna 
„swoją” planetoidę na niebie. Międzyna-
rodowa Unia Astronomiczna (IAU) oficjal-
nie zaakceptowała nazwę 495759 Jan-
desselberger. Obiekt ma średnicę 1,5 km 
i obiega Słońce z okresem 4,28 roku. 
Wcześniej miał oznaczenie 2017 BS63. 
Odkrywcami są Michał Kusiak (także 
współpracownik Uranii!) i Michał Żołnow-
ski, którzy wykonali obserwacje 10 lutego 
2013 roku. Jan Desselberger jest popu-
laryzatorem astronomii, prowadzi m.in. 
audycję pt. „Gwiaździarnia Pana Jana” 
w Polskim Radu Katowice oraz jest zwią-
zany z Planetarium Śląskim. (kc)

Planetoida spoza Układu 
Słonecznego

19 października 2017 r. teleskop 
Pan-STARRS-1 dostrzegł słaby obiekt 
poruszający się po niebie. Początkowo 
sklasyfikowano go jako kometę. Jednak 
wobec braku aktywności kometarnej przy 
przejściu przez peryhelium orbity, zmie-
niono klasyfikację na planetoidę. Na do-
datek obliczenia pokazały, że planetoida 
ta nie może pochodzić z wnętrza Układu 
Słonecznego, musiała do nas przylecieć 
z przestrzeni międzygwiazdowej. Tym sa-
mym jest to pierwsza dostrzeżona między-
gwiazdowa planetoida.

W związku z tym że w miarę oddalania 
się od Słońca jasność obiektu gwałtownie 
spada, konieczne była szybka reakcja 
większych teleskopów, aby dokładniej 
poznać własności tego galaktycznego 
przybysza. Wśród instrumentów obserwu-
jących planetoidę 'Oumuamua znalazł się 
teleskop VLT w Obserwatorium Paranal, 
stanowiący część Europejskiego Obser-
watorium Południowego (ESO). Obserwa-
cje prowadzono także innymi dużymi tele-
skopami w różnych obserwatoriach.

Po analizie zebranych w ten sposób 
zdjęć zespół badawczy, którym kieruje 
Karen J. Meech (Institute for Astronomy, 
Honolulu, Hawai'i, USA), odkrył, iż jasność 
obiektu zmienia się w bardzo dużym 
stopniu (o czynnik dziesięć) z okresem 
7,3 godz. Skala zmienności jest bardzo 
duża jak na planetoidy. Jest skutkiem ob-
rotu ciała dookoła swojej osi, przy czym 
'Oumuamua musi mieć bardzo wydłu-
żony kształt. Szacuje się, że jej długość 
jest około dziesięciu razy większa niż sze-
rokość. Rozmiar obiektu to co najmniej 
400 m długości. Obiekt wydaje się być gę-
sty, prawdopodobnie skalisty albo z dużą 
zawartością metali i z brakiem istotnych 
ilości wody lub lodu. Powierzchnia ciała 

jest ciemna i poczerwieniona. To skutek 
długotrwałego oddziaływania na nią pro-
mieniowania kosmicznego.

Aktualnie planetoida znajduje się oko-
ło 200 mln km od Ziemi, około 20° nad 
płaszczyzną ekliptyki. 1 listopada obiekt 
przeciął orbitę Marsa, a w maju 2018 r. 
minie orbitę Jowisza. Z kolei w styczniu 
2019 r. znajdzie się poza dystansem orbi-
ty Saturna i opuści Układ Słoneczny, lecąc 
w stronę gwiazdozbioru Pegaza.

Wstępne kalkulacje wskazują, że pla-
netoida przybyła do Układu Słonecznego 
z kierunku gwiazdy Wega — jednej z naj-
jaśniejszych gwiazd nocnego nieba. Jed-
nak wnioskowanie na tej podstawie, że 
może to być planetoida z systemu Wegi, 

Planetoida 495759 Jandesselberger. Zdjęcie wykonane 10 lutego 2013 r. Fot.: Michał Kusiak 
i Michał Żołnowski

byłoby błędne. Przy prędkości obiektu 
około 95 000 km/h potrzebowałby on 
300 000 lat na dotarcie do Układu Sło-
necznego. A tak dawno temu Wega znaj-
dowała się na niebie daleko od jej obec-
nego położenia. Nie jest to więc przybysz 
z systemu Wegi. Naukowcy sugerują, że 
bardziej prawdopodobne jest błąkanie się 
'Oumuamua w przestrzeni międzygwiaz-
dowej przez setki milionów lat, zanim na-
trafiła na Układ Słoneczny.

Według szacunków astronomów przez 
nasz Układ Słoneczny może przelatywać 
średnio jedna taka międzygwiazdowa pla-
netoida rocznie. 'Oumuamua jest pierw-
szą, którą udało się zaobserwować.

Krzysztof Czart

Orbita międzygwiazdowej  
planetoidy 1I/2017 U1  
('Oumuamua) na tle orbit  
planet Układu Słonecznego. 
W ramce artystyczna wizja  
planetoidy. Obserwacje wskazują, 
że obiekt jest bardzo wydłużony
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Kamień (z) Rosetty
Dotarcie do ostatecznego celu 

podróży — komety 67P, po wcze-
śniejszym zbadaniu dwóch mijanych 
planetoid nie obyło się bez drobnych 
trudności, by nie powiedzieć, że w pew-
nej mierze było kwestią przypadku lub 
zrządzenia losu. W końcu planowanym 
od początku celem misji miała zostać 
zupełnie inna kometa z rodziny Jowisza 
— 46P/Wirtanen (dokładnie ta sama, 
która w grudniu 2018 może osiągnąć ja-
sność ok. 3 mag), jednak przeciągający 
się start rakiety z Rosettą na pokładzie 
wymusił obranie za cel innych obiektów 
i całkowitą przebudowę planu misji. 
Nie obyło się bez zmian w konstrukcji 
samego lądownika Philae, który odtąd 
musiał sprostać większej prędkości 
opadania w czasie manewru lądowania 
na wyraźnie okazalszej komecie Czu-
riumow-Gierasimienko. Mimo podej-
mowanego ryzyka kolejnych opóźnień 
nie było tu miejsca na błąd, a pierwsze 
w historii lądowanie próbnika na jądrze 
kometarnym stało się faktem (choć nie 
bez pewnych perturbacji) 12 listopada 
2014 r. Był to klejnot koronny długolet-
nich starań pracujących wespół inży-
nierów i naukowców. Już sama nazwa 
odnosząca się do kamienia z Rosetty 
zwiastowała, jak przełomowym kro-
kiem w badaniach komet stanie się 
europejska misja. Starożytny egipski 
dokument, który przed dwoma wiekami 
pozwolił na rozwikłanie zagadki hiero-
glifów, to doskonała metafora dla po-
goni za kometą. Przebywając dystans 
ponad 8 mld km, urządzenie wielkości 
jednorękiego bandyty, rozpiętością pa-
neli słonecznych nieco ustępujące po-
pularnemu Airbusowi A320, będzie nie 

tylko potrafiącymi odczytywać kosmicz-
ne hieroglify oczami, ale także węchem 
i słuchem niezawodnego i doskonale 
wyposażonego eksploratora, gotowego 
znaleźć odpowiedzi na każde postawio-
ne przez nas pytanie. 

Geneza komety 67P
Do 2014 r. o komecie 67P/Czu-

riumow-Gierasimienko wiedzieliśmy 
niewiele. Odkryta w dwa miesiące 
po postawieniu pierwszych kroków 
na Księżycu przez Neila Armstron-
ga, była widziana podczas wszystkich 
sześciu kolejnych powrotów. Przez ten 
czas nie wyróżniała się spektakularną 
aktywnością, co również nie przekła-
dało się na dużą jasność na nocnym 
niebie. W polskiej Sekcji Obserwatorów 
Komet była obserwowana od powrotu 
w 2002 r. Wtedy też wzmożoną akcję 
obserwacyjną rozpoczęła Europejska 
Agencja Kosmiczna w związku z obra-
niem 67P za cel swojej nowej misji. Naj-
dokładniejsze naziemne obserwacje 
z lat 2002 i 2009 pozwoliły na względ-
nie trafne oszacowanie wielkości jądra 
na ok. 4 km, a pochodzące z 2003 r. 
zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hub-
ble’a rzuciły pierwsze światło na praw-
dopodobny wygląd komety, mającej 
postać jedynie lekko wydłużonej bryły. 
Tę bezpieczną wizję podpierały tak-
że fotografie komet Wild 2, Hartley 2 
i Tempel 1, uzyskane kilka lat wcze-
śniej przez sondy Stardust i Deep Im-
pact. Ostatecznie sprawę mogły prze-
sądzić dopiero bezpośrednie zdjęcia 
67P. Pierwsze z nich zostały wykonane 
przez Rosettę 11 lipca 2014 r. Ukazały 
one niezwykle intrygującą budowę ją-
dra kometarnego, będącego podwójną 

Co nowego wiemy w rok po zakończeniu misji 
Rosetta-Philae?

Nieco ponad dwa lata trwała niespotykana dotąd okazja do podglądania 
jednej z komet naprawdę z bliska. Europejska sonda Rosetta zabrała nas 
w odległą podróż ku „sercu” 67P/Czuriumow-Gierasimienko — niczym nie-
wyróżniającej się komety z rodziny Jowisza, będącej jednak światem tak za-
chwycającym i innym od tego, który znamy na co dzień, by raz na zawsze 
zmienić nasz sposób postrzegania tych obiektów. Choć 30 września mija 
dokładnie rok od zakończenia misji Rosetta-Philae, opracowywanie ogromu 
danych, jakie spłynęły na Ziemię, trwa nadal, pozwalając na poszerzanie ko-
lejnych granic w poznawaniu złożonej natury komet. 
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komety Czuriumow-Gierasimienko 
z wyszczególnionymi 19, a później 26 
obszarami różniącymi się pod wzglę-
dem morfologicznym. Podziału doko-
nano ze względu na pięć podstawo-
wych, choć znacznie zróżnicowanych 
kryteriów ukształtowania terenu, takich 
jak: tereny gładkie; pokryte pyłem; 
z widocznymi wgłębieniami i okrągły-
mi strukturami; rozległe depresje oraz 
odsłonięcia litych skał. Wszystkim 26 
lokalizacjom nadano odrębne nazwy 
nawiązujące, podobnie jak oznaczenia 
wszystkich instrumentów na pokładzie 
sondy, do kultury starożytnego Egip-
tu. Początkowo poszczególne regiony 
miały odnosić się do staroegipskich 
miast, jednak ostatecznie obszary znaj-
dujące się na mniejszej, górnej części 
komety zyskały imiona egipskich bogiń, 
a na dolnej — bogów. Środkową część, 
łączącą dwa płaty jądra nazwano imie-
niem boga Nilu — Hapi. Odtąd Hapi 
będzie rozdzielał dwie skaliste bryły 
zupełnie jak Nil dzieli Egipt na wschod-
ni i zachodni. Własnych nazw docze-
kały się także mniejsze, pojedyncze 
struktury o szczególnym znaczeniu dla 
przebiegu misji. Planowym miejscem 
lądowania Philae miała być Agilkia 
— wyspa na Nilu, na której znajduje 
się świątynia File. Ostatecznie jednak 
po 2-godzinnym koziołkowaniu lądow-
nik zatrzymał się około kilometr dalej 
w znajdującym się na górnej części 
jądra Abydos, zawdzięczającym swo-
ją nazwę jednemu z najstarszych sta-
rożytnych miast u brzegu Nilu. Z kolei 
nagromadzenie dużych spiczastych 
głazów w rejonie Imhotep na dolnym 
płacie komety przywodzi na myśl pira-
midy leżące w Gizie, stąd największy 
z nich o szerokości 45 m i wysokości 
25 m okrzyknięto Cheopsem. W są-
siedztwie wielkich kamieni znajduje się 
obszar, który w ciągu dwóch lat obser-
wacji uległ znacznej erozji, odsłaniając 
to, co jeszcze w 2014 r. kryło się pod 
gładką powierzchnią przykrytą pyłem. 
Za pył przyjmujemy tutaj obiekty zbyt 
małe, by możliwe było rozpoznanie po-
jedynczych drobin przy rozdzielczości 
głównej kamery OSIRIS, czyli o rozmia-
rach dochodzących do 20 cm. Spod bli-
sko 3-metrowej warstwy kometarnego 
piasku zostały wygrzebane nowe głazy 
i koliste zapadliska. Również wystawio-
ne na północ regiony komety, takie jak 
Ash, Seth, Ma’at i Hapi spowijają duże 
ilości pyłów. W miarę wzmagającej się 
aktywności komety, sublimujący gaz 
porywa ze sobą skaliste cząsteczki, 
które razem z nim tworzą komę i war-
kocz. W czasie największego zbliżenia 
do Słońca emitowanego pyłu było na-
wet czterokrotnie więcej niż gazu, choć 
drobinki nieposiadające wystarczającej 
prędkości do sforsowania słabej grawi-

bryłą, co skłoniło niektórych do żartów, 
że mamy tu do czynienia z gumową 
kaczką pływającą w basenie Układu 
Słonecznego. Rozważano nawet moż-
liwość kontaktowego układu dwóch 
obiektów, lecz późniejsze fotografie 
pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, 
że jądro składa się z dwóch płatów, 
z których większy ma wymiary 4,1 km 
× 3,3 km × 1,8 km, a mniejszy 2,6 km 
× 2,3 km × 1,8 km. Od tego czasu wielu 
badaczom nie dawało spokoju, w jaki 
sposób powstała tak niewiarygodnie 
skomplikowana struktura. Obecnie 
najbardziej prawdopodobne wydają 
się dwie możliwości: jądro powstało 
ze złączenia dwóch różnych obiektów 
lub zostało wyżłobione z pojedyncze-
go ciała macierzystego. Niezależnie 
od tego, którą z hipotez uznać za praw-
dziwą, do wydarzeń odpowiedzialnych 
za kształt komety musiało dojść na po-
czątku tworzenia Układu Słonecznego, 
kiedy kolizje małych ciał były znacznie 
częstsze niż obecnie. Na łamach wy-
danej w marcu publikacji podjęto próbę 
wgłębienia się we wczesny okres życia 
komety, badając izotopy glinu-26 i że-
laza-60. Formujące się mniejsze ciało 
zastyga relatywnie szybciej, dlatego 
zjawisko akrecji składników tworzących 
ten obiekt zakończyłoby się wcześniej 
niż proces rzeźbienia większego jądra 
w wyniku zderzeń z wczesną materią 
międzyplanetarną. Większy obiekt po-
wstający z jednej bryły powinien zawie-
rać więcej radioizotopów i mógłby po-
wstać w ciągu 4,5 do 7 mln lat. Dwóm 
mniejszym fragmentom cały proces 
tworzenia zająłby nie więcej niż milion 
lat. Choć nie przesądza to o sposobie 
powstania komety Czuriumow-Gierasi-
mienko, warto zwrócić uwagę na wiek 
innych mniejszych obiektów skalistych. 
Jak wskazują podobne badania na pod-
stawie występowania izotopów promie-
niotwórczych, Japet, trzeci co do wiel-
kości księżyc Saturna, powstał w ciągu 
pierwszych 3 do 5 mln lat formowania 
Układu Słonecznego. Czy zatem pro-
ces tworzenia nieporównywalnie mniej-
szej komety mógłby trwać tyle samo lub 
nawet dłużej?

Kometarna kartografia
Pierwsze tygodnie prac Roset-

ty w pobliżu 67P miały służyć przede 
wszystkim dogłębnemu poznaniu ko-
metarnego terenu i klasyfikacji zasta-
nych tam struktur. Sumienne wykonanie 
tego zadania leżało u podstaw pozytyw-
nego przebiegu całej misji, bowiem in-
żynierowie stali przed dylematem, jaka 
lokalizacja będzie najbardziej korzystna 
do posadzenia lądownika Philae na po-
wierzchni komety. Wnikliwe analizy 
zaowocowały opublikowaną dwa mie-
siące po lądowaniu pełną mapą jądra 
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tacji komety wciąż pozostawały przy jej 
powierzchni. Napierając na naturalne 
przeszkody związane z rzeźbą terenu, 
tworzyły struktury przypominające fa-
liste wydmy lub, jak to miało miejsce 
w rejonie Hapi, pył układał się w wąskie 
„ogony” za większymi kamieniami, któ-
re spełniały funkcję wiatrochronów po-
wstrzymujących wydmuchiwanie drobi-
nek przez powiew gazu. W niektórych 
miejscach warstwa pyłu może sięgać 
nawet kilku metrów, co wydaje się być 
idealną izolacją chroniącą wnętrze ją-
dra bogate w złoża łatwo sublimujących 
lodów. Inaczej sprawy mają się w re-
jonie Hathor, gdzie widoczne w posta-
ci jasnych plam znaczne połacie lodu 
o wielkości rzędu 10 m są całkowicie 
odkryte na działanie ciepła słoneczne-
go, tworząc wgłębienia na powierzchni 
komety. Podobne wnęki emitujące nie-
wielkie strugi gazu znaleziono również 
w okolicy Seth. Bardziej zagadkowe 
wydają się zlokalizowane w różnych 
miejscach na powierzchni komety stro-
me stoki, których zbocza pokrywają 
niewielkie obłe wypustki, przypomina-
jące nieco metaliczne „jagody” widzia-
ne przez Opportunity na Marsie lub 
ziemskie otoczaki czy mniej regularne 
przybrzeżne stromatolity. Niestety, nie 
jest to wystarczający powód, by mówić 
o życiu kometarnych sinic, choć tajem-
nica ich powstania jeszcze nie została 
wyjaśniona.

Geologia komet
W czasie trwania misji Rosetta ko-

meta Czuriumow-Gierasimienko wy-
rzuciła w przestrzeń kosmiczną blisko 
6,5 mld kg wody z największym natę-
żeniem w okolicy peryhelium. Całko-
wita emisja gazu i pyłu przez ten okres 
wyniosła najpewniej jeszcze dziesię-
ciokrotnie więcej i jeśli strata masy 
zachodziłaby równomiernie na całej 
powierzchni jądra, kometarny grunt 
uszczupliłby się o warstwę grubą na 2 
do 4 m. Przypowierzchniowe zmia-
ny wynikające z rosnącej aktywności 
obiektu były widoczne niemal w czasie 
rzeczywistym w obiektywach krążącej 
wokół niego sondy. Poza samą erozją 
podłoża, dla której kometa to idealne 
środowisko występowania, znajdywano 
również liczne przykłady bardziej wy-
sublimowanej zmiany ukształtowania 
terenu. Jednym z nich jest dolina w re-
gionie Ma’at na mniejszej bryle jądra. 
Obserwowana we wrześniu 2014 r. 
gładka zapylona powierzchnia już pół 
roku później była pokryta szorstkimi 
wypustkami o strukturze plastra mio-
du. Kolejne obserwacje, wykonane po 
peryhelium, dowiodły zaniku wierzch-
nich nieregularności, prawdopodobnie 
wskutek naniesienia nowego materiału 
z aktywnej wówczas południowej pół-

kuli. U szczytu aktywności kometa po-
kazuje jeszcze więcej ze swoich moż-
liwości. Znajdujący się w Khonsu głaz 
o szerokości 30 m i wadze 12,8 tys. ton 
został przeniesiony na odległość 140 m 
od swojej wcześniejszej lokalizacji. 
W okolicy peryhelium odnotowano kil-
ka wybuchów aktywności w niedalekim 
sąsiedztwie latającego głazu, co może 
być wiarygodnym wyjaśnieniem jego 
przemieszczenia. Możliwe również, że 
stoi za tym postępująca erozja gruntu, 
pozwalająca na sturlanie wielkiego ka-
mienia w nowe miejsce. Poruszające 
się skały to tylko jedno z wydarzeń to-
warzyszących komecie zbliżającej się 
do Słońca. W lipcu i sierpniu 2015 r. 
na terenie Anubisa przemieszczały się 
całe skarpy, w dodatku z prędkością ok. 
5,4 m dziennie! Liczące po kilkaset me-
trów długości krawędzie skarp przesu-
nęły się w sumie o 35 m i 50 m, dowo-
dząc, jak niebywale szybko i gwałtownie 
eroduje kometarny grunt w czasie jej 
największej aktywności. Na skalisto-lo-
dowym obiekcie, którego porowatość 
szacuje się na 70–80% występują tak-
że znacznie bardziej rozległe struktury, 
jak choćby ogromne szczeliny rozcią-
gające się po Anukecie i Hapi. 500-me-
trowa szczelina o grubości kilku metrów 
przecinająca panoramę regionu Anu-
ket w ciągu dwóch lat powiększyła się 
o blisko 30 m. Niespełna 200 m dalej 
powstało kolejne, nieco węższe i krót-
sze pęknięcie, rozciągające się na 150, 
a być może nawet na 300 m. Tak 
znaczne zmiany w krajobrazie komety 
mogą mieć źródło w zwiększającym się 
tempie jej rotacji wraz ze zbliżaniem 
do peryhelium. Długotrwałe wysta-
wianie kometarnego jądra na skrajne 
warunki może doprowadzić w trak-
cie kilku powrotów w okolice Słońca 
do znacznego powiększenia szczelin, 
tworząc dochodzące nawet do kilkuset 
metrów zapadliska czy potężne ściany 
wyłaniające się ponad przepaścią. Jed-
nym z takich odsłonięć jest klif Aswan 
położony w Seth na większym płacie 
komety. Ściana o wysokości 134 m 
rozciągająca się na obszarze kilkuset 
metrów okazała się punktem zwrotnym 
geologicznych (kometologicznych?) 
badań Rosetty. Zaobserwowany po raz 
pierwszy we wrześniu 2014 r. Aswan 
zwrócił uwagę szerokim na metr i dłu-
gim na 70 m pęknięciem u brzegu 
urwiska, widocznym jeszcze do 4 lipca 
2015 r. Już 10 lipca na nagraniu z na-
wigacyjnej kamery sondy pojawił się 
rozległy pióropusz materii wyrzucony 
na wysokość ok. 5 km ponad jądro 
komety, niemal dokładnie nad obsza-
rem Seth. Kolejne obserwacje klifu, 
wykonane zaledwie 5 dni potem uka-
zały krajobraz po katastrofie. W miej-
scu widocznego wcześniej pęknięcia 

doszło do osunięcia blisko 10 tys. ton 
materiału skalnego, którego fragmen-
ty rzędu 3–10 m spoczywały teraz 
u stóp urwiska. W miejscu odsłonięcia 
skały były wyraźnie bielsze i sześcio-
krotnie jaśniejsze od średniej jasności 
powierzchni komety. Do 26 grudnia 
2015 r. jasność tej formacji zmalała 
o połowę, co pokazuje, jak duża ilość 
odkrytego lodu zdążyła w tym czasie 
wysublimować. Co może się wydać 
zaskakujące, zaledwie 100 ton, stano-
wiące 1% materiału osuniętego z klifu 
Aswan zostało utracone w przestrzeń 
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kosmiczną, tworząc okazały pióropusz. 
Kolejną niespodzianką jest czas, w któ-
rym doszło do osunięcia. Krach nastąpił 
podczas kometarnej nocy, co wyklucza 
nagły wzrost temperatury jako poten-
cjalne wyjaśnienie tego zjawiska. Jak 
zatem powstają osuwiska? W wyniku 
naprężeń termicznych i mechanicznych 
w skalisto-lodowej ścianie klifu powsta-
ją pęknięcia, które w miarę ekspansji 
w głąb skały odsłaniają podpowierzch-
niowy lód na działanie ciepła. Postę-
pująca sublimacja przyspiesza dalsze 
pękanie skał, by w końcu doprowadzić 

się, że w naszym planetarnym sąsiedz-
twie to właśnie one, razem z Ziemią, 
stanowią o wielkości rezerwuaru wod-
nego w Układzie Słonecznym. Choć 
zupełnie inaczej niż na Niebieskiej Pla-
necie, w obrębie komet nie zobaczymy 
jej zbyt wiele w stanie ciekłym, a głów-
nie jako lód budujący kometarne jądro 
lub para wodna rozchodząca się w ko-
mie i warkoczu. Odkrycie niewielkich 
zbiorników ciekłej wody, szybko paru-
jącej za dnia i marznącej w czasie ko-
metarnej nocy stanowi kolejne ważne 
osiągnięcie. Jednym z wyraźnych ce-
lów misji Rosetta były wnikliwe bada-
nia tego życiodajnego związku wodoru 
i tlenu, zajmującego ponad 70% po-
wierzchni Ziemi. Tak obfite występowa-
nie wody na naszej planecie od dawna 
przykuwało uwagę badaczy, widzących 
w nim pewną sprzeczność. W końcu 
jej samoistne powstanie wykluczały 
wysokie temperatury, panujące na pro-
to-Ziemi. Odpowiedzią na ten problem 
miały być komety, które bombardując 
naszą młodą planetę, doprowadziły 
do jej schłodzenia, zapełniając suchą 
skalistą pustynię bezmiarem oceanów. 
W jaki sposób dowieść, skąd dotarła 
do nas woda? Jak przekonują produ-
cenci wód mineralnych, woda wodzie 
nierówna. I mają rację. W przyrodzie 
występują bowiem dwa jej rodzaje, róż-
niące się składem izotopowym. Cza-
sami zamiast dwóch atomów wodoru 
(zwanych protami), z tlenem zwiąże się 
jego cięższa odmiana — deuter, skła-
dający się nie tylko z protonu i elektro-
nu, lecz posiadający także dodatkowy 
neutron. Deuter razem z tlenem tworzy 
wówczas tzw. ciężką wodę, której śla-
dowe ilości wypijamy na co dzień. Do-
brym sposobem klasyfikacji wód jest 
ustalenie proporcji wchodzących w jej 
skład deuteru i protu, a co najważniej-
sze — dzięki stabilności obu izotopów 
nie interesuje nas data ważności i zba-
dany stan rzeczy może utrzymywać 
się od miliardów lat. Rosetta wprawiła 
jednak w lekkie zakłopotanie badaczy 
pochodzenia wody na Ziemi. W oce-
anach stosunek deuteru do protu wy-
nosi 1,56×10-4, natomiast na komecie 
Czuriumow-Gierasimienko aż 5,3×10-4! 
Czyżby to jednak nie komety były od-
powiedzialne za nawodnienie Niebie-
skiej Planety? Taki wniosek wydaje 
się zbyt pochopny, gdyż woda badana 
wcześniej na innych kometach z ro-
dziny Jowisza, jak choćby Hartley 2 
czy 45P niemal idealnie odpowiadała 
tej ziemskiej. Co więcej, znanych jest 
wiele planetoid ze stosunkiem deuteru 
do protu bardzo zbliżonym do naszych 
oceanów. Z kolei obiekty Pasa Kuipe-
ra zawierają najczęściej większe ilości 
deuteru, podobnie jak 67P. Badanie 
to nie przekreśla zatem kosmicznych 

do runięcia osłabionej części zbocza. 
Odsłonięty świeży lód i odłamki skał 
składają się na nagły wzrost aktywności 
komety. Podobne osuwisko powstało 
także w rejonie Ash, również w miejscu 
wcześniejszego pęknięcia przy brzegu 
klifu. Grubość dwóch ścian, na których 
doszło do zawalenia, wynosiła 15 i 9 m, 
jednak do tej pory nie udało się powią-
zać tego wydarzenia z żadnym wybu-
chem aktywności komety. 

Dżety i ogromne pióropusze
Przykład klifu Aswan był pierwszym 

bezpośrednim dowodem potwierdza-
jącym związek procesów zachodzą-
cych na powierzchni komety z nagłymi 
i nieprzewidywalnymi wyrzutami masy 
w przestrzeń kosmiczną. W ciągu 
trzech miesięcy około peryhelium za-
obserwowano ponad 30 wybuchów ak-
tywności, co daje częstotliwość jednego 
wybuchu na około 2,5 kometarnej doby, 
wynoszącej 12 godz. i 24 min. Przebieg 
i charakterystyka tych gwałtownych 
zdarzeń może być różna, jednak pewne 
uogólnienie pozwala sklasyfikować je 
w trzech kategoriach. Pierwszą z nich 
są dżety — trwające do kilku minut emi-
sje pojedynczej i skondensowanej strugi 
gazowo-pyłowej. Tworzące ją cząstecz-
ki poruszają się z dużą prędkością, 
a powstały w ten sposób strumień może 
rozciągać się na odległość ponad 10 km 
od jądra komety. Innym burzliwym zja-
wiskiem są szerokie pióropusze mate-
rii, zazwyczaj rozciągające się bardziej 
wzdłużnie niż pionowo. Cząstki odpo-
wiedzialne za to zjawisko przemiesz-
czają się z nieco mniejszą prędkością 
niż w przypadku dżetów, a piętrzący 
się obłok może dochodzić do kilku ki-
lometrów w pionie i poziomie. Czasami 
jednak zdarza się, że z jednego źródła 
na powierzchni komety są emitowane 
zarówno strzeliste dżety, jak i rozległe 
pióropusze. Wówczas mamy do czynie-
nia z ostatnim, mieszanym typem wybu-
chów występującym podobnie często 
jak tworzące go zjawiska samodzielnie. 
Źródła nagłych wyrzutów materii ko-
metarnej można odnaleźć w różnych 
miejscach na powierzchni jądra, choć 
wyraźne ich nagromadzenia występują 
na pograniczu Anuket i Sobek, Anhur 
i Bes oraz Wosret i Maftet. Dominują 
tam strome stoki, klify oraz wgłębienia, 
wyróżniające te obszary na tle innych 
zakątków południowej części jądra. Co 
ciekawe, pozostałe miejsca wybuchów 
znajdują się w pobliżu granic między 
wyszczególnionymi 26 krainami, czyli 
tam, gdzie następują zmiany w wyglą-
dzie lub topografii terenu. 

Mokra sprawa 
O występowaniu wody na kome-

tach wiemy od dosyć dawna. Wydaje 
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źródeł ziemskiej wody, a może stać się 
powodem do dyskusji o pochodzeniu 
samej komety. Obliczenia wskazują, że 
na przestrzeni ostatnich stu lat jej orbi-
ta uległa spłaszczeniu i nieco się skró-
ciła. Być może fizycznie bliżej jej do ko-
met o dłuższym okresie orbitalnym niż 
do typowych przedstawicielek rodziny 
Jowisza. Ziemską wodę zawdzięcza-
my najprawdopodobniej małym ciałom 
pochodzącym z populacji powstałych 
bliżej Słońca, stąd tak duża różnica 
w proporcji deuteru i protu. 

Zaskakujący zwrot 
w kwestii tlenu

Kolejne odkrycie przyszło raczej 
niespodziewanie, lecz z miejsca stało 
się naukową sensacją. W 2015 r. we-
wnątrz gazowej otoczki komety 67P 
odkryto cząsteczki tlenu (O2), które 
mimo że są tak powszechne na Ziemi, 
w przestrzeni kosmicznej występują 
na tyle rzadko, iż do tej pory stwier-
dzono ich obecność jedynie dwa razy, 
w dodatku w odległych mgławicach, 
w których tworzą się nowe gwiazdy. 
Zatem była to pierwsza taka detekcja 
na komecie i w bliskiej nam przestrze-
ni międzyplanetarnej. W kosmosie 
cząsteczkowy tlen jest wyjątkowo nie-
stabilny, dlatego najczęściej spotykany 
jest w parze z wodorem, tworząc wodę, 
lub z węglem jako składowa dwutlen-
ku węgla. Nic dziwnego, że naukowcy 
okrzyknęli to największą niespodzianką 
w czasie całej misji. Początkowo uzna-
wano, że tlen emitowany przez kome-
tę powstał wraz z nią i całym Układem 
Słonecznym przed 4,6 mld lat, jednak 
do chwili wystawienia na ciepło promie-
niowania słonecznego występował tyl-
ko w zmrożonej postaci. Zastanawiają-
ce jest także, czy przez tak długi okres 
czasu tlen nie zareagowałby z innymi 
pierwiastkami. Za sprawą inżyniera 
z Caltech, zajmującego się na co dzień 
udoskonalaniem szybkich mikroproce-
sorów komputerowych, dotychczaso-
we wyjaśnienie tego fenomenu stanęło 
pod dużym znakiem zapytania. Uwagę 
Konstantinosa P. Giapisa przykuły re-
akcje chemiczne zachodzące na ko-
mecie 67P, łudząco podobne do tych, 
które przez ostatnie 20 lat wykonywał 
w laboratorium, badając zachowanie 
rozpędzonych atomów po zderzeniu 
z półprzewodnikami. Dzięki takim do-
świadczeniom będzie możliwe konstru-
owanie szybszych chipów komputero-
wych i większych pamięci cyfrowych 
w naszych telefonach i tabletach. Czy-
tając o energiach cząstek wody zderza-
jących się z kometą, prof. Giapis mógł 
poczuć się, jakby przeglądał sprawoz-
dania doktorantów z eksperymentów 
prowadzonych w swoim laboratorium. 
W niedawno opublikowanej pracy za-

cji za sprawą promieniowania ultrafio-
letowego pochodzącego ze Słońca. 
Następnie wiatr słoneczny wpycha je 
z powrotem do wnętrza komety, gdzie 
uderzają o piaszczystą powierzchnię 
jądra. W wyniku zderzenia zjonizowa-
ne cząsteczki uwalniają z powierzchni 
kolejny atom tlenu, tworząc O2, który 
ponownie ulatuje w obręb gazowej 
otoczki. Taki proces produkcji cząstek 
nazywany jest mechanizmem Eleya-

sugerował, że istniejący w kometarnej 
otoczce tlen nie pochodzi z mgławicy, 
w której narodził się nasz układ plane-
tarny, lecz powstaje cały czas wewnątrz 
komy w wyniku interakcji pomiędzy 
cząstkami wody emitowanymi przez 
kometę a napierającymi nań szybkimi 
cząsteczkami emitowanymi przez Słoń-
ce. Para wodna w miarę wzrostu tem-
peratury jest uwalniana z jądra komety, 
po czym jej cząsteczki ulegają joniza-

DŻET
Emisja dżetu, czyli skondensowanej strugi gazowo-
-pyłowej trwa zaledwie kilkanaście minut, jednak 
tworzące ją cząsteczki poruszające się z dużą prędko-
ścią mogą uformować walcowy obłok o długości prze-
kraczającej nawet 10 km! Źródłem takiego strumienia 
jest przeważnie niewielkie zapadlisko lub szczelina po-
wstająca na powierzchni komety. Sublimacja podpo-
wierzchniowego lodu (1) doprowadza do powstania 
pustych przestrzeni pomiędzy skałami (2) i powiększe-
nia pęknięć w kierunku powierzchni. Kiedy sklepienie 
jest już zbyt słabe, by utrzymać swój własny ciężar, 
dochodzi do jego oberwania, tworząc walcowaty lej 
ciągnący się w głąb jądra. To nagłe zdarzenie wieńczy 
emisja dżetu, którego aktywność zależy od wielkości 
złóż lodu świeżo wystawionego na działanie czynni-
ków zewnętrznych. 

PIÓROPUSZ MATERII
Obłok gazu i pyłu emitowany podczas wybuchu aktywności obej-
mującego większy obszar na powierzchni jądra tworzy szeroki na 
kilka kilometrów pióropusz. Jego źródłem mogą być rozległe strome 
stoki i osuwiska. Budujące go cząstki poruszają się nieco wolniej niż 
w przypadku dżetów, a powstała w ten sposób struktura rozszerza 
się szybciej w osi poziomej niż w pionowej. Na zdjęciu powyżej wi-
doczny pióropusz powstały po zapadnięciu klifu Aswan zlokalizowa-
nego wewnątrz żółtego prostokąta.
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-Rideala. Bardzo możliwe, że podobny 
proces może się odbywać w innych 
miejscach w kosmosie, dlatego zrozu-
mienie występowania cząsteczkowego 
tlenu w przestrzeni kosmicznej może, 
już w niedalekiej przyszłości, odegrać 
ważną rolę w poszukiwaniu śladów ży-
cia na egzoplanetach.

Cegiełki życia
Od dziesięcioleci stoimy przed ta-

jemnicą powstania ziemskiego życia, 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej
„67P/Churyumov-Gerasimenko, a Jupiter family comet with a high D/H ratio” — 
K. Altwegg et al. (ROSINA)

„The pristine interior of comet 67P revealed by the combined Aswan outburst 
and cliff collapse” — M. Pajola et al., Nature Astronomy, Marzec 2017.

„Dynamic molecular oxygen production in cometary comae” — K. P. Giapis, Y. Yao 
(2017) Nature Communications, 8. Art. No. 15298. ISSN 2041–1723.

„Summer fireworks on comet 67P” — J.B. Vincent et al.

wciąż nie wiedząc, czy materia orga-
niczna potrzebna do jego narodzin była 
na Ziemi od jej początków, czy też przy-
była wraz z meteorytami z przestrzeni 
kosmicznej. Być może w rozwikłaniu tej 
zagadki pomogą badania Rosetty, która 
w ostatnich miesiącach swojej misji tra-
fiła na prawdziwą astrobiologiczną żyłę 
złota. Wewnątrz gazowo-pyłowej otocz-
ki 67P znaleziono bowiem związki o fun-
damentalnej roli dla rozwoju życia na 
Ziemi, w tym glicynę, metyloaminę i ety-
loaminę. Te same substancje z glicyną 
na czele odkryto już kilka lat wcześniej 
w próbce pochodzącej z innej komety 
— Wild 2, do której w 2004 r. zbliżyła się 
sonda Stardust. Jednak dopiero po zi-
dentyfikowaniu tych substancji przez 
Rosettę możemy mieć pewność o ich 
występowaniu na kometach. Nie chodzi 
tu jedynie o swego rodzaju próbę kon-
trolną, a przede wszystkim o problemy 
związane ze specyfiką badań wyko-
nanych w ramach poprzedniej amery-
kańskiej misji. Stardust miał za zadanie 
zabrać próbkę pyłu wyrzucanego przez 
kometę Wild 2 i przetransportować ją 
na Ziemię. Niestety, do niedawna nie 
mieliśmy pewności, czy aminokwasy 
tam odnalezione były faktycznie kome-
tarnego pochodzenia, czy też pojawiły 

się w wyniku zanieczyszczenia po-
branego materiału na Ziemi. Rosetta, 
zbierając dane niezbędne do ustalenia 
obecności tych związków jeszcze na 
orbicie okołokometarnej, całkowicie roz-
wiązuje ten problem. Co więcej, trafiła 
także na ślady fosforu, będącego bu-
dulcem sieci DNA i RNA organizmów 
ziemskich, jak również związki orga-
niczne, takie jak siarkowodór i cyjano-
wodór, które odnajdywano już na innych 
kometach. Wygląda na to, że niektóre 
aminokwasy i związki organiczne są 
powszechnym budulcem komet. Gli-
cynę czy kwas mrówkowy znajdywano 
również wewnątrz mgławic tworzących 
się układów planetarnych. Warto przy 
tym wspomnieć, że naziemne obser-
wacje spektroskopowe komety C/2014 
Q2 (Lovejoy) pozwoliły na wykrycie aż 
21 związków organicznych, z czego 
blisko 1/3 identyfikowano już wcześniej 
w odległych dyskach protoplanetar-
nych. Pokazuje to, że nie tylko w Ukła-
dzie Słonecznym mogą istnieć warunki 
sprzyjające życiu, a cegiełki potrzebne 
do jego budowy rozsiane są po całym 
widocznym Wszechświecie. 

Mikołaj Sabat

FABRYKA TLENU?
Możliwe, że cząsteczkowy tlen odkryty w komie 67P nie 
pochodzi bezpośrednio z mgławicy, z której powstał Układ 
Słoneczny, lecz jest cały czas produkowany przy powierzch-
ni jądra. Otaczający kometę obłok pary wodnej rozpędzony 
przez wiatr słoneczny uderza z dużą prędkością w skalistą 
powierzchnię komety. Znajdujący się w piaszczystym pod-
łożu tlen w wyniku reakcji z parą tworzy O2, doprowadza-
jąc do rozpadu cząsteczek wody. Zdaniem Konstantinosa 
P. Giapisa, profesora inżynierii chemicznej z Caltech, wa-
runki panujące na komecie mogą sprzyjać procesowi two-
rzenia cząsteczkowego tlenu.

Atomy wodoru oznaczono kolorem niebieskim, tlenu 
— czerwonym.

Prawa do opublikowanych zdjęć:

Mikołaj Sabat jest najmłodszym członkiem zespołu Uranii. Jeszcze jako uczeń re-
animował Oddział Kielecki PTMA, którego jest prezesem. Reprezentując naukowe 
skrzydło PTMA, został koordynatorem Sekcji Obserwatorów Komet towarzystwa. 
Wznowił wydawanie corocznej, numerowanej wersji Komeciarza oraz stałej rubry-
ki pod tym samym tytułem w Uranii, a także współorganizował dwie konferencje 
swojej sekcji. Obecnie studiuje astronomię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Kopernik obserwował znik-
nięcie Aldebarana za tarczą 
Księżyca 9 marca 1497 r. 
w Bolonii jako student 

tamtejszego uniwersytetu. Asystował 
wówczas profesorowi astronomii, Do-
menico Marii Novarze. W czasach 
przedkopernikańskich dla opisania ru-
chu ciał niebieskich stworzono skom-
plikowany system kół i okręgów zwa-
nych deferentami i epicyklami, który 
— notabene — w upływem wieków 
stawał się coraz bardziej zawiły. Jego 
twórcą był Klaudiusz Ptolemeusz, 
uważany za największego astronoma 

CZY KOPERNIK SIĘ
POMYLIŁ?

Piotr Majewski

Aldebaran to najjaśniejsza gwiazda, jaką Księżyc może przesłonić na nocnym niebie. Nic dziwnego, że 
zakrycia Aldebarana przez tarczę Srebrnego Globu budzą powszechne zainteresowanie miłośników 
astronomii. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że właśnie to zjawisko jest pierwszą udokumentowa-
ną obserwacją przeprowadzoną przez Mikołaja Kopernika. I szalenie ważną. Średniowieczna nauka 
o niebie w praktyce sprowadzała się bowiem do śledzenia ruchów Słońca, Księżyca i planet na sferze 
niebieskiej, stąd badacze życia i dzieła Kopernika przyjmują, że zakrycie Aldebarana przez Księżyc 
odegrało fundamentalną rolę w stworzeniu teorii heliocentrycznej. Problem w tym, że w zapiskach 
astronoma kryją się pewne nieścisłości… 

starożytności. Według niego każda pla-
neta (z Księżycem włącznie) obiegała 
Ziemię po dużym okręgu (deferencie), 
który dziś nazwalibyśmy orbitą oko-
łoziemską. Dla zgodności wyników 
obserwacji z teorią Ptolemeusz był 
zmuszony wprowadzić dodatkowe 
mniejsze koło (epicykl), po którym 
dane ciało krążyło wokół środka znaj-
dującego się na linii deferentu. Obrazo-
wo mówiąc: „mała” orbita (epicykl) za-
taczała koło wokół „dużej” (deferent), 
zaś ta biegła wokół Ziemi. Wynikało 
z tego m.in., że Księżyc w czasie kwa-
dry powinien znajdować się dwa razy 

bliżej nas niż w czasie pełni (księżyco-
wy epicykl miał mieć bowiem stosun-
kowo duże rozmiary). W ślad za tym 
musiało iść założenie, iż tarcza Srebr-
nego Globu w kwadrze jest wizualnie 
dwukrotnie większa niż podczas pełni. 
Proste obserwacje wskazywały jednak, 
że rozmiary kątowe naszego satelity 
w poszczególnych fazach są podobne. 
Warto było wobec tego sprawdzić, czy 
stała wielkość tarczy Księżyca na nie-
bie nie jest być może efektem jego 
w miarę stałej odległości od Ziemi. 
Okazja do sprawdzenia tego parametru 
nadarzyła się właśnie 9 marca 1497 r. 

Gdy Księżyc spotyka Aldebarana…
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Obserwacja zakrycia Aldebarana 
przez Księżyc jest jedną z wielu opisa-
nych przez Mikołaja Kopernika w De 
revolutionibus, stanowiąc pierwszy 
wyłom w powszechnie dotąd uznawa-
nym systemie Ptolemeusza. Obliczona 
na podstawie tego zjawiska odległość 
Ziemia-Księżyc w czasie kwadry 
— porównana później z odległością 
między tymi ciałami w czasie pełni — 
okazała się praktycznie taka sama. Wy-
nikało stąd, że epicykl Księżyca (jeśli 
chcieć utrzymać system Ptolemeusza) 
byłby o wiele mniejszy od pierwot-
nych założeń, a to z kolei trudno było 
pogodzić z dotychczasową teorią ruchu 
ciał niebieskich. W umyśle Kopernika 
zakiełkowała genialna myśl: gdyby 
więc usunąć epicykl z ruchu Księżyca 
i puścić naszego satelitę wokół Ziemi 
bezpośrednio po deferencie, to miałoby 
sens… 

Jakkolwiek doniosłość i wynik ob-
serwacji przeprowadzonej przez na-
szego wielkiego astronoma są niepod-
ważalne, to pojawia się kłopot z jej 
zrelacjonowaniem przez uczonego. 
W opisie sporządzonym ręką Mikołaja 
Kopernika czytamy m.in. (…) mogę po-
przeć wielu innymi obserwacjami, jaką 
jest też ta, której dokonałem w Bolonii 
dziewiątego marca 1497 roku Chrystu-
sa po zachodzie Słońca. Przypatrywa-
łem się mianowicie temu, jak Księżyc 
miał zasłonić błyszczącą gwiazdę spo-
śród Hyad, zwaną przez Rzymian Pali-
licium [Aldebaran — przyp. red.], i do-
czekawszy się tego zobaczyłem gwiazdę 
dotykającą ciemnej części 
globu Księżyca i pod koniec 
piątej godziny w nocy już 
ukrywającą się między ro-
gami Księżyca, bliżej jednak 
południowego rogu o jed-
ną trzecią prawie szeroko-
ści, czyli średnicy Księżyca 
(Mikołaj Kopernik, Dzieła 
wszystkie, De revolutio-
nibus, ks. IV, rozdział 27, 
PWN, Warszawa-Kraków, 
1976; przekład z łaciny: 
Mieczysław Brożek, Stefan 
Oświecimski). 

Współczesne 
narzędzia do 
s y m u l a c j i 
widoku nie-

ba gwiaździstego pozwala-
ją na odtworzenie danego 
zjawiska astronomicznego 

z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej 
i z dużą precyzją. Wykorzystując apli-
kację Stellarium, z Jerzym Rafalskim 
(astronomem z Planetarium Toruń) 
zbadaliśmy przebieg zakrycia Alde-
barana przez Księżyc nad Bolonią 
9 marca 1497 r. Okazało się, że opis 
Kopernika różni się od rzeczywistego 
przebiegu zjawiska. Owszem, gwiazda 
zniknęła za tarczą Srebrnego Globu, 
lecz zaledwie na kilkanaście minut, 
wręcz muskając jedynie jego południo-
wą krawędź. Nie może więc być mowy 
o zniknięciu Aldebarana za ciemnym 
brzegiem Księżyca na wysokości aż 
jednej trzeciej jego wizualnej średni-
cy. Podobnie jest z czasem obserwacji 
podanym przez uczonego: — W śre-
dniowiecznej Italii obowiązywały tzw. 
godziny włoskie. Liczono je od zacho-
du Słońca. W dzień zakrycia słoneczny 
zachód nad Bolonią nastąpił — według 
dzisiejszej rachuby — niedługo po 
18:00, stąd wspomniana „godzina pią-
ta” musiałaby wypaść po 23:00. W tym 
momencie jednak było już po zjawisku; 
odkryty na powrót Aldebaran świecił 
u dołu Księżyca. Ponadto Srebrny Glob 
znajdował się nisko nad widnokręgiem 
na wysokości zaledwie 5 stopni ką-
towych, co zapewne utrudniało jego 
śledzenie. Z kolei pod koniec „godziny 
piątej” — czyli tuż przed północą — 
naszego satelity w ogóle już nie było na 
niebie, bo po prostu zaszedł, zaś Koper-
nik podaje, że Aldebaran wtedy właśnie 
„ukrywał się” między rogami Księżyca 
— zauważa Jerzy Rafalski. 

Skąd tak duża rozbieżność między 
opisem a faktycznym przebiegiem za-
krycia? Być może zdecydował duży 
upływ czasu między wystąpieniem 
zjawiska a jego zrelacjonowaniem 
na kartach De revolutionibus. Porów-
najmy: w czasie swej pierwszej udo-
kumentowanej obserwacji Kopernik 
miał 24 lata, zaś dzieło swego życia 
spisał w dojrzałym wieku. Pierwszy 
zarys teorii heliocentrycznej sporządził 
wprawdzie już w 1507 r., lecz samo De 
revolutionibus powstawało wiele lat 
później (np. w 1534 r. Kopernik infor-
mował listownie kasztelana gdańskie-
go Achacego Cemę o wytężonej pracy 
nad swym dziełem). Musimy przy tym 
pamiętać, że uczony prowadził obser-
wacje jedynie okiem nieuzbrojonym, 
stąd nie miał możliwości dokładnego 
dostrzeżenia kluczowych kontaktów 
Aldebarana z Księżycem. Także śre-
dniowieczne metody pomiaru czasu 
dalece odbiegały od współczesnej pre-
cyzji. Z drugiej strony — opisując za-
krycie — Kopernik podał dodatkowo 
dość drobiazgowe dane na temat po-
łożenia obiektów na sferze niebieskiej, 
można więc przypuszczać, że oparł się 
na notatkach sporządzonych w trakcie 
prowadzenia obserwacji. Jeszcze cie-
kawsze wydaje się spostrzeżenie, że 
relacja z przebiegu zjawiska byłaby 
w zasadzie zgodna z rzeczywistością, 
gdyby Kopernik — zamiast w Bolonii 
— znajdował się w Krakowie. Kłopot 
w tym, że w chwili odkrycia Aldeba-
rana Księżyc praktycznie zachodził 
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czakiewicza. W rolę biskupa Dantyszka (kadr z filmu obok) 
wcielił się współscenarzysta obrazu, Rober Szaj, a jego sekre-
tarzem jest… 
redaktor Uranii, 
Jacek Drążkow-
ski.
Najzabawniej-
szy jednak ob-
raz opisywane-
go w artykule 
zakrycia został 
przedstawio -
ny w genialnej 
skądinąd kre-
skówce Zdzisła-
wa Kudły i Andrzeja Orzechowskiego „Gwiazda Kopernika” 
Nb. podniesiony przez rysunkowego Kopernika argument 
dotyczący epicykli Księżyca jest równie nieoczywisty jak ten 
w artykule: wszak krąży wokół Ziemi w obydwu modelach! 
Pokazany w kadrze Aldebaran nie jest ani czerwony, ani 
najjaśniejszy w tym obszarze nieba, ale co najciekawsze po 
zbliżeniu … rusza jak szalony (strzałka) w kierunku Księżyca, 
podczas gdy tenże wraz z pozostałymi gwiazdami (sic!) na-
wet nie drgną! Ot, fantazyjna względność ruchu ;)

Maciej Mikołajewski

już na linii krakowskiego widnokrę-
gu. Może więc uczony dokonał czegoś 
w rodzaju retrospekcji — zachowując 
w pamięci zjawisko, które obserwował 
w Bolonii, przedstawił późniejsze obli-
czenia omyłkowo odnoszące się do lo-
kalizacji Krakowa? 

— Trudno przypuszczać, aby Koper-
nik próbował „zamieszać” w swojej re-
lacji — mówi prof. Politechniki Łódz-
kiej, Marek Zawilski, wybitny znawca 
i badacz zjawisk zakryciowych. — Pa-
miętajmy, że obserwował nie sam, ale 
ze swoim nauczycielem, Novarą. Była 
to jednak obserwacja gołym okiem 

i nisko nad horyzontem, choć w nie-
porównywalnie lepszych niż dzisiejsze 
warunkach i być może szacunek kąta 
pozycyjnego w opisie był niedokładny. 
Mam własne przypuszczenie, że same-
go zakrycia Kopernik jednak nie wi-
dział, bo nie opisał go jako raptownego 
zniknięcia Aldebarana, a jedynie podał 
zbliżanie się Księżyca do gwiazdy, zaś 
resztę sobie „wynalazł” z ekstrapola-
cji. Nie zmienia to jednak faktu, że ob-
serwację potrafił sprytnie wykorzystać 
do wyznaczenia paralaksy Księżyca. 
Zakrycia innej gwiazdy nie bardzo 
mógł obserwować, przynajmniej w tym 

dniu, bo poza gwiazdami pierwszej 
wielkości te słabsze podczas zakryć są 
gołym okiem niewidoczne — wyjaśnia 
prof. Zawilski. 

A może przyczyn rozbieżno-
ści należy szukać w ułom-
nościach oprogramowania 
Stellarium? — Stellarium 

wydaje się nieco zbyt mało dokładne 
dla precyzyjnych wyznaczeń momentów 
historycznych zakryć, ale z dokładnego 
Occulta mamy wynik niewiele tylko 
gorszy. Oczywiście, fantazjując, można 
by założyć, że Kopernik obserwował to 

Dzieło, postać a nawet doczesne szczątki Mikołaja Koperni-
ka kryją jeszcze wiele tajemnic. Jan Matejko na końcowej 
wersji swojej „Rozmowy astronoma z Bogiem” wstydliwie 
schował wyeksponowaną we wcześniejszym szkicu lunetę 
w głębokim cieniu w prawym dolnym rogu obrazu. Kluczowy 
schemat kopernikańskiej kosmologii na obrazie (po prawicy 
namalowanej postaci), pochodzi na szczęście z pierwsze-
go wydania De revolutionibus, a nie z rozpowszechnionego 
w Polsce autografu. Pech chciał, że Czesi w ramach gestu 
sprawiedliwości socjalistycznej przekazali Jagiellonce ten rę-
kopis i od tego czasu jakby wszyscy zapomnieli, że nie ma on 
wiele wspólnego z egzemplarzem, wg którego drukowane 
było dzieło. Pod koniec życia Kopernik wiele miesięcy przy 
asyście Joachima Retyka poprawiali dzieło, które we frag-
mentach ten ostatni zawoził do niemieckiej drukarni. O dzi-
wo, tłumaczenie na polski I wydania De revolutionibus było 
wielkim dziełem warszawskiego astronoma, Jana Baranow-
skiego i dostępne jest od… 1854 r. Warto dodać, że XIX w. to 
były czasy, kiedy każdy astronom jeszcze znał łacinę i niepo-
trzebna, była pomoc niewiele rozumiejącego z treści dzieła 
filologa klasycznego. Twórcze wątki kopernikańskie będą 
zawsze ważne w Uranii, wracamy do nich w Astronarium (od-
cinki 24. i 38.). Nowe światło może tez rzucić przygotowywa-
ny przez naszych przyjaciół z Fundacji Nicolaus Copernicus 
film „Tajemnice De revolutionibus” w reżyserii Michała Jusz-
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zakrycie w Krakowie, a przypisał Bolo-
nii, myląc się przy tym celowo lub nie-
chcący — mówi prof. Zawilski. Z kolei 
profesor Centrum Badań Kosmicznych 
PAN, Roman Schreiber, przeprowadził 
własne symulacje: — Przykładowo, 
dla godziny 22:00 UT 9 marca 1497 r. 
mamy następujące wyniki odnośnie po-
zycji Księżyca: 

Stellarium (dla epoki J2000.0): 
R.A. 4h 36m 2,95s, Dec +16 deg 47 min 
27,9 s, 

Miłośników astronomii czeka trudny Sylwester, bo noc wcześniej obowiązkowo przy teleskopach! Lampkę szampana proponujemy przełożyć 
na urodziny Kopernika 19 lutego. Cztery kolejne dni wystarczą by przygotować się do kolejnego zakrycia

JPL Horizons (dla tej samej epoki): 
R.A: 4h 36m 2,65s, Dec +16 deg 47 min 
37,7 s. 

Podane różnice są niemożliwe do 
zauważenia gołym okiem. Jestem po-
zytywnie zaskoczony sprawnością al-
gorytmów miłośniczego, w gruncie rze-
czy, narzędzia, jakim jest Stellarium. 
Krótko mówiąc — Stellarium jest dość 
dokładne dla przeprowadzenia takich 
obliczeń i to chyba zamyka sprawę — 
podsumowuje prof. Schreiber. 

Badacze życia i dzieła Mikołaja 
Kopernika być może mają kolejną za-
gadkę do rozwiązania, choć nie zmie-
nia to faktu, że zakrycie Aldebarana 
przez Księżyc 9 marca 1497 r. po-
służyło największemu z astronomów 
do wysnucia prawidłowej koncepcji 
ruchu Księżyca i planet. Podziwiając 
najbliższe zakrycia, ujrzymy więc po-
wtórkę fascynującej historii, a będzie 
co oglądać! 

Piotr Majewski, dziennikarz radiowy (Radio planet i komet) 
i  telewizyjny  (pamiętny  program  Planetarium),  populary-
zator  astronomii  i  fotografii  astropejzażowej,  organizator 
autorskich Astrofestiwali w Kujawsko-Pomorskiem, Mistrz 
Mowy  Polskiej!  Kiedy  kilka  miesięcy  temu  przeczytałem 
w  Polityce  krótszą,  publicystyczną  wersję  tego  artykułu, 
oniemiałem z dwóch powodów. Po pierwsze niewiarygodna 
wydała mi się wiara Autora w precyzję programu Stellarium 
na przestrzeni kilku stuleci, podczas gdy dla mnie była  to 
wciąż marna, elektroniczna namiastka… obrotowej mapki 
nieba. Po drugie, nadzwyczaj sensacyjna i atrakcyjna wyda-
ła mi się zawarta trochę asekuracyjnie w imponderabiliach 
teza, że Kopernik dla poparcia swojej teorii mógł… oszuki-
wać. Obawy dotyczące Stellarium szybko rozwiało kilku za-
przyjaźnionych specjalistów, w tym wspominany w artykule 
Marek  Zawilski.  Na  szczęście  obawy  co  do  świadomego, 
czy  nieświadomego  fałszerstwa  wyników  obserwacji  do-
konanych przez Kopernika pozostają w mocy. Nic bowiem 
tak  nie  napędza  naukowych  badań,  jak  teza  odzierająca 
ze świętości. Gdzie uczony nie daje  rady,  tam pisarza  lub 
dziennikarza pośle… Autorowi  to  trochę wyszło mimocho-
dem, bo na co dzień, jako dziennikarz właśnie, jest wielkim 
popularyzatorem  dzieła  Kopernika  i  orędownikiem  tezy, 

że rewolucja kopernikańska zaczęła się już w szkole para-
fialnej w  Toruniu.  Przekonuje  o  tym  choćby w kadrze 24. 
odcinka  Astronarium  (https://www.youtube.com/astrona-
riumPl).  Również  na YouTube dostępna  jest  filmowa  opo-
wieść Autora o domniemanej „pomyłce Kopernika” w kana-
le radio-teleskop.pl,  a  tam animacje omawianych zakryć, 
których w czasopiśmie nie możemy w ten sposób pokazać. 
Poza  tym  comiesięczne,  atrakcyjne  i  warte  szerokiego 
rozpowszechnienia  filmowe  kalendarze  astronomiczne. 
Przygotowana specjalnie dla Uranii wersja artykułu miała 
poprzedzać  serię  trzech  najbliższych  zakryć  Aldebarana. 
Mamy nadzieję, że nam Autor wybaczy,  iż pierwsze z nich 
już za nami. 

Maciej Mikołajewski
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Spoglądając z Góry Giedymina 
na litewską stolicę, podziwiamy 
jedną z najpiękniejszych panoram 

miejskich Europy. Osią całej kompozy-
cji jest rzeka Wilia, znana też jako Neris. 
Na prawo od niej, po północno-zachod-
niej stronie, dominuje nowoczesny sky-
line złożony z wieżowców dzielnicy biz-
nesowej Śnipiszki. Od południa kontra-
stuje z nim widok na największy obszar 
staromiejski dawnej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Czerwone dachówki, 
strzeliste wieże kościołów i malowni-
czy nieład zabudowy przypomina Pragę 
czy miasta Włoch. Tu i ówdzie wysta-
ją korony drzew, niekiedy zgrupowa-
ne w parkach, skutecznie przełamując 
czerwień, żółć i biel obiektów wzniesio-
nych ludzką ręką. Dynamikę krajobrazu 
podkreślają liczne wzgórza, naginające 
przestrzeń i nie pozwalające rozlać się 
miastu w każdym kierunku, wprowa-
dzając dodatkową różnorodność do pej-
zażu. Tłem są budowle sowieckiego 
modernizmu, niebo i lądujące w oddali 
samoloty. 

Centralnym obiektem Starego Wil-
na wydaje się być masywny, barokowy 

Uniwersytecka perła architektury

W jezuickim labiryncie 
Wilna

Wilno skrywa niejedną atrakcję. Piękne kościoły, zabytkowe kamienice i zielone wzgórza są scenerią, 
w której znajduje się zabytkowy zespół architektoniczny Uniwersytetu Wileńskiego. Nie zabrakło w nim 
akcentów astronomicznych.

kościół pojezuicki otoczony historycz-
nymi zabudowaniami uniwersytec-
kimi. Tętnią one do dziś życiem stu-
denckim, będąc jednocześnie nie lada 
gratką dla turystów. W ciągu stuleci 
Uniwersytet Wileński odcisnął piętno 
na nauce oraz kulturze Litwy, Polski, 
Białorusi, ale i innych państw północ-
nej i wschodniej Europy. Nie jest prze-
sadą stwierdzenie, że historia Alma 
Mater Vilniensis jest równie złożona, 
co historia regionu. Okresy świetności 
były przeplatane kryzysami, prześlado-
waniami, likwidacjami, odradzaniem, 
naciskiem ideologicznym. Absolwen-
tami uczelni były dziesiątki wybitnych 
postaci, jakie wpłynęły na dzieje regio-
nu, kontynentu, a nawet świata. Uczyli 
się w niej nie tylko Litwini i Rusini, ale 
także liczni Polacy, Szwedzi, Łotysze, 
Niemcy, a nawet Węgrzy. 

* * *
Uczelnię założyli jezuici w 1570 r., 
a zaledwie dekadę później uzyskała 
ona status akademicki. Sukces pierw-
szej szkoły wyższej Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego przerósł oczekiwania 

fundatorów. Bardzo szybko stała się 
ona instytucją promieniującą na pozo-
stałe ziemie Rzeczpospolitej i obszar 
Morza Bałtyckiego. Założony zale-
dwie trzydzieści lat wcześniej zakon 
zasłynął m.in. z pracy na polu eduka-
cyjnym, tworząc pierwszy w historii 
zintegrowany program nauczania, bę-
dący wówczas najnowocześniejszym 
na świecie. Nie bez przyczyny wielu 
wybitnych naukowców w dziejach 
było jezuitami bądź ukończyło szko-
ły zakonne. Pierwszy okres świetno-
ści przyniósł Wilnu wiele osiągnięć 
na polu literatury, teologii i języko-
znawstwa, tu działały takie wybitne po-
staci jak Piotr Skarga, Jakub Wujek czy 
Maciej Kazimierz Sarbiewski. 

Po kilku dekadach sukcesów przy-
szedł kryzys, powiązany z trudno-
ściami państwa polsko-litewskiego. 
Konflikty ze Szwecją i Rosją, powsta-
nia, wojny domowe i ogólny upadek 
gospodarczy były przyczyną takiego 
stanu rzeczy. Do odrodzenia doszło 
w połowie XVIII w., czego symbolem 
było założenie przez Tomasza Żebrow-
skiego pierwszego w Rzeczpospolitej 

Wnętrze księgarni akademickiej w WilnieDziedziniec obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu Wileńskiego
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i czwartego w Europie profesjonalnego 
obserwatorium astronomicznego. Aż 
do zamknięcia uczelni przez władze 
zaborcze w 1832 r., w ramach represji 
za powstanie listopadowe, Uniwersytet 
przeżywał swój drugi okres świetności, 
stając się najlepszą szkołą wyższą Rze-
czypospolitej. Stało się to mimo wielu 
zawirowań historycznych, takich jak 
kasata zakonu jezuitów, rozbiory czy 
wojny napoleońskie. W tym okresie 
z uczelnią było związanych wiele wy-
bitnych postaci, takich jak książę Adam 
Jerzy Czartoryski, Adam Mickiewicz, 
bracia Jan i Jędrzej Śniadeccy czy Mar-
cin Poczobutt.

Marcin Poczobutt, jezuita rodem 
spod Grodna, był jednym z wybit-
niejszych astronomów epoki i drugim 
kierownikiem obserwatorium w Wil-
nie. Dzięki niemu stało się ono jedną 
z wiodących placówek Europy. Zajmo-
wał się obserwacjami zaćmień, komet 
i asteroid, a jego pomiary położenia 
Merkurego były wówczas najdokład-
niejszymi na świecie. Poczobutt pro-
wadził też pierwsze pomiary meteoro-
logiczne na Litwie. Jego następcą był 
Wielkopolanin ze Żnina, Jan Śniadec-
ki, jedna z bardziej wszechstronnych 
postaci epoki. Jemu zawdzięczamy 
choćby polską terminologię matema-
tyczną, był on też współodkrywcą pla-
netoidy Pallas w 1802 r. 

Zamknięcie Uniwersytetu było jed-
ną z większych tragedii Wilna XIX w. 
Znaczna część wyposażenia oraz wy-
dział medycyny stanowiły fundament 
powołanego w tym samym czasie Uni-
wersytetu Kijowskiego (dziś te tradycje 
pielęgnuje odrębna Akademia Medycz-
na). Wydział teologiczny przekształco-
no w Akademię Teologiczną i przenie-
siono do Sankt Petersburga. W okresie 
rewolucji październikowej uczelnia ta 
przeprowadziła się do Lublina, tworząc 
zalążek Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. Tymczasem wyposażenie 
astronomiczne trafiło do tworzonego 
właśnie rosyjskiego obserwatorium 
w Pułkowie.

Mimo trudnej sytuacji, w Wilnie nie 
zapomniano o tradycjach akademickich 
i wyczekiwano ponownego otworzenia 
uczelni. Sprzyjająca okazja nastąpiła 
po I wojnie światowej, jednak warun-
ki geopolityczne były znacząco różne. 
O miasto rywalizowały skłócone Litwa 

z Polską i oba kraje zadeklarowały po-
wołanie odrodzonego Uniwersytetu. 
Ostatecznie wygrała druga opcja, a Li-
twini założyli swoją uczelnię w „tym-
czasowej stolicy” – Kownie. Dwudzie-
stolecie międzywojenne było jedynym 
w dziejach miasta, gdy było ono włą-
czone bezpośrednio do Polski, a insty-
tucja miała mieć charakter narodowy. 
Mimo sporych trudności finansowych 
Uniwersytet Stefana Batorego stał się 
ważną placówką naukową widoczną 
w świecie. W odtworzonej uczelni nie 
mogło zabraknąć miejsca dla astrono-
mii. Nowe obserwatorium, wybudo-
wane w zachodniej części miasta, było 
miejscem pracy wielu cenionych na-
ukowców, takich jak Władysław Dzie-
wulski, Wilhelmina Iwanowska czy 
Włodzimierz Zonn. 

II wojna światowa przyniosła nowe 
trudności i gwałtowne zmiany. Uczel-
nię reformowali pod swoje potrzeby 
Litwini, Sowieci i Niemcy. Ostatecz-
nie miejsce polskiej uczelni zajął ko-
munistyczny Państwowy Uniwersytet 
Vincasa Kapsukasa, tymczasem na-
ukowcy Uniwersytetu Stefana Bato-
rego zostali przesiedleni do Polski, 
tworząc główny trzon nowo powsta-
łych Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu i Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Dziś odrzucono komuni-
stycznego patrona, a społeczność aka-
demicka stara się inspirować okresami 
swej świetności.

* * *
Zespół architektoniczny, jaki tworzy hi-
storyczny kampus uniwersytetu na Sta-
rym Mieście, jest fascynującą siecią 
trzynastu dziedzińców połączonych 
szerszymi bądź węższymi przejścia-
mi. Najstarsze zabudowania pochodzą 
jeszcze z XV w., choć większość jest 
z czasów działania pierwszej uczelni. 
Wędrując po wiekowych zakamarkach, 
trafia się do barwnie ozdobionej księ-
garni, jednej z najpiękniejszych, jakie 
udało mi się kiedykolwiek spotkać. 
Ta świątynia książki aż zachęca do za-
kupów – w moim przypadku jednej 
z pozycji znanej litewskiej pisarki Kri-
stiny Sabaliauskaitė. Równie ozdobny 
jest inny pomnik słowa drukowane-
go – biblioteka. Na trasie zwiedzania 
nie może zabraknąć chwili na wieży 
uniwersyteckiej, z której rozciąga się 

kolejna piękna panorama miasta oraz 
całego zespołu uczelnianego. Obok 
znajduje się barokowy kościół poje-
zuicki, który skrywa piękne, wiekowe 
globusy. Konkurs na najpiękniejszy za-
kątek wygrywa jednak dziedziniec ob-
serwatorium astronomicznego. Osiem-
nastowieczny budynek zdobi ciekawa 
dekoracja złożona z płaskorzeźbionych 
znaków zodiaku, pomiędzy którymi 
znajduje się łaciński cytat zakończony 
Wergiliuszowskim „Hinc itur ad astra” 
– „Stąd kroczy się ku gwiazdom”. Ob-
serwatorium także można zwiedzić, 
choć jedynie z wcześniej umówionym 
przewodnikiem w grupie.

Młodsze, międzywojenne obserwa-
torium znajduje się w zachodniej części 
miasta. Położone obok innych budyn-
ków uczelnianych, na wzgórzu nad Wi-
lią, w okolicy do dziś tętniącej życiem 
studenckim. Kopuła obserwatorium, 
funkcjonującego w ramach Wydziału 
Fizyki, przypomina to, znane mi z Piw-
nic pod Toruniem. Skojarzenie nie jest 
przypadkowe.

Toruńska uczelnia pielęgnuje 
do dziś tradycje wileńskie i uznaje się 
za pełnoprawnego spadkobiercę Uni-
wersytetu Stefana Batorego. W Mu-
zeum Uniwersyteckim można zoba-
czyć niektóre pamiątki po wileńskiej 
Alma Mater, a astronomowie znad 
Wilii byli jednymi z twórców obser-
watorium w Piwnicach. Przywieźli oni 
ze sobą wiedzę, doświadczenie, pasję, 
ale także wspomnienia międzywojen-
nej uczelni. Właśnie z tej przyczyny 
główny budynek Katedry Astronomii 
i Astrofizyki ma dekorację w znaki zo-
diaku, bardzo podobną do tej w Wilnie. 
Jest też łaciński cytat, tyle że z „De 
Revolutionibus” Mikołaja Kopernika, 
wszak rodowitego torunianina.

Historia Wilna i lokalnej uczelni fa-
scynuje nie tylko złożonością i wspól-
nymi polsko-litewskimi wątkami. Za-
skakująca liczba prestiżowych szkół 
wyższych mających swoje korzenie 
właśnie w tym miejscu skłania do re-
fleksji nad dziejami nauki w tej części 
Europy, mającej chwile wzniosłe, ale 
i tragiczne, rozwijającej się, ale i pod-
dawanej naciskom ideologów i poli-
tyków. Cieszy, że znaczącą rolę po tej 
chwalebnej stronie historii odegrała 
astronomia.

Wieńczysław Bykowski
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Sieradz miastem  
kosmicznym

VIII Sieradzka Konferencja Kosmiczna

Sieradz nie jest dużym miastem, liczy nieco ponad 40 tysięcy mieszkańców. Ma jednak związki z kos- 
mosem, szczególnie za sprawą Arego Szternfelda — pioniera kosmonautyki, który tutaj się urodził. 
Muzeum Okręgowe w Sieradzu stara się kontynuować kosmiczne tradycje i już po raz ósmy zorgani-
zowało Sieradzką Konferencję Kosmiczną, która odbyła się 4-5 października 2017 r. 

Pod patronatem POLSA

Tegoroczna konferencja w Sieradzu 
była wyjątkowa z powodu rozpoczęcia 
obrad dokładnie w 60 rocznicę startu 
pierwszego sztucznego satelity Ziemi 
— Sputnika 1, a tym samym umow-
nego rozpoczęcia ery kosmicznej. Wy-
jątkowość tej konferencji to nałożenie 
się kolejnych rocznic, czyli 80 roczni-
cy wydania pracy sieradzanina Arego 
Szternfelda pt. „Wstęp do kosmonau-
tyki”, 80 rocznicy powstania Muzeum 
Okręgowego w Sieradzu oraz 40 rocz-
nicy rozpoczęcia pracy przez Centrum 
Badań Kosmicznych PAN. 

Należy podkreślić fakt, że VIII Sie-
radzka Konferencja Kosmiczna miała 
miejsce w czasie Światowego Tygo-
dnia Przestrzeni Kosmicznej (World 
Space Week), ustanowionego przez 
ONZ w grudniu 1999 r. i była jednym 
z największych wydarzeń kosmicz-

nych w Polsce w tym czasie. Pozostałe 
to World Space Week Wrocław 2017 
(7–8.10), Akademia — Pośród Galak-
tyki Spojrzeń cz.3, Koło (05.10), 7th 
Polish-Wide Conference of Contribu-
tors & Sympathizers in ARISS, Ostrów 
Wielkopolski (13–14.10), World Space 
Day 2017 Gdańsk (14.10). 

Pierwszy dzień obrad konferencji, 
pod hasłem „Kosmos — wyzwaniem 
dla młodych”, skierowany do sieradz-
kich maturzystów i studentów z regionu 
łódzkiego odbył się w „sali kosmicz-
nej” Muzeum Okręgowego w Sieradzu. 
Można było dowiedzieć się, w jaki spo-
sób Agencja Rozwoju Przemysłu wspo-
maga program przygotowania kadr 
dla polskiego przemysłu kosmicznego 
i tworzenia projektów związanych z ko-
smosem. Prezentowały się też instytucje 
i prywatne firmy zajmujące się wytwa-

rzaniem materiałów i urządzeń do badań 
kosmosu, takie jak Centrum Technolo-
gii Kosmicznych z Instytutu Lotnictwa, 
Geosystems Polska Sp. z o.o., Hertz 
Systems Ltd. oraz CreoTech Instru-
ments S.A. Z kolei Urania zaprezento-
wała założenia nowego portalu i równo-
cześnie aplikacji mobilnej na komórkę 
— AstroGPS.pl. Projekt ten ma gro-
madzić w jednym miejscu informacje 
o wszystkich wydarzeniach związanych 
z kosmosem, które odbywają się w Pol-
sce. Wystąpienie spotkało się ze sporym 
zainteresowaniem.

Po przerwie kawowej Przemysław 
Rudź, przedstawiciel Departamentu 
Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, 
zwrócił uwagę na konieczność naucza-
nia astronomii i problematyki kosmicz-
nej już w szkole podstawowej oraz poin-
formował o rozmowach prowadzonych 
w tej materii z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej. Kolejny prelegent, Robert 
Lubański, prezes Mars Society Polska, 
przedstawił historię udziału zespołów 
studenckich z polskich uczelni w mię-
dzynarodowym konkursie University 
Rover Challenge organizowanym od 10 
lat w USA. Studenci z Politechniki Czę-
stochowskiej i Politechniki Łódzkiej 
opowiedzieli o swoich łazikach, które 
brały udział w tych zawodach. Same 
łaziki („Raptors” i „PCz Rover Team”) 
były prezentowane na dziedzińcu mu-
zeum, a następnie na Starym Rynku.

Pierwszy dzień konferencji zakoń-
czył wieczorny, godzinny Koncert Ko-
smiczny, który został przygotowany 

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Sieradzu odbył się „Koncert Kosmiczny” towarzy-
szący konferencji
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przez sieradzką Państwową Szkołę Mu-
zyczną I stopnia. W czasie jego trwania 
odbyło się m.in. sieradzkie prawyko-
nanie kosmicznej piosenki „14 minut 
do startu”.

Drugi dzień konferencji odbywał 
się pod hasłem „60-lecie ery kosmicz-
nej — kierunek Mars” i był skierowa-
ny głównie do uczniów ostatnich klas 
wygaszanych gimnazjów i tegorocz-
nych (2017/2018) maturzystów szkół 
ponadgimnazjalnych. Obrady toczyły 
się w Sali Teatru Miejskiego w Sie-
radzu. Polscy i francuscy pracownicy 
naukowi Centrum Badań Kosmicznych 
PAN z Zespołu Dynamiki Układu Sło-
necznego i Planetologii przedstawili 
najnowsze wyniki badań Marsa, które 
zmieniają naszą wiedzę o tej plane-
cie. Prof. Włodek Kofman (CBK PAN 
oraz Instytut Planetologii i Astrofizyki 
w Grenoble, CNRS) opowiedział o ob-
serwacjach lodu wodnego i suchego 
lodu, czyli zamrożonego dwutlenku 
węgla prowadzonymi przez radary sond 
Mars Express (ESA) i Mars Recon-
naissance Orbiter (NASA) oraz m.in. 
o sezonowych zmianach wielkości czap 
lodowych na biegunach czerwonej pla-
nety. Prof. Daniel Mège w wystąpieniu 
w języku angielskim, przygotowanym 
wspólnie z dr Joanną Gurgurewicz 
opowiedział o tym, jakie procesy geo-
logiczne mogą stać za występowaniem 
metanu w atmosferze Marsa. Dr Paweł 
Wajer opowiadał o odkryciu Marsa 
i badaniu go przez astronomów poprzez 
wieki aż po współczesne misje marsjań-
skie i udziale CBK PAN w tych misjach. 
Natomiast dr Natalia Zalewska (CBK 
PAN, Instytut Lotnictwa) opowiedziała 
o swoim udziale w misjach marsjań-

skich w analogu bazy marsjańskiej 
Mars Desert Research Station (MDRS) 
w Utah (USA) w roku 2005 i w 2017 
w ramach misji EXO17. Ostatni wy-
stąpił dr Krzysztof Ziołkowski (CBK 
PAN), autor książki „Poza Ziemię… 
Historia lotów międzyplanetarnych”, 
wieloletni redaktor naczelny Uranii 
(1983–1997), który przedstawił referat 
pt. „Sześćdziesięciolecie szturmu nie 
tylko na Marsa”. Z kolei prof. dr hab. 
inż. Cezary Specht, Dyrektor Departa-
mentu Edukacji Polskiej Agencji Ko-
smicznej, przedstawił projekt ogólno-
polskiego programu edukacji kosmicz-
nej przygotowywanego przez Agencję.

Na zakończenie przedstawiono wy-
niki dwóch konkursów: Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy Kosmicznej 
dla uczniów gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych oraz konkursu plastycz-
nego. Konkursy towarzyszą konferencji 
od niemal początku, gdyż od II Sieradz-
kiej Konferencji Kosmicznej i zawsze 
są związane z aktualnym tematem kon-
ferencji. W tym roku w kategorii Junior 

wygrał Adam Garbarczyk ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 z oddziałami gim-
nazjalnymi w Sieradzu, a w kategorii 
Student laureatem miejsca pierwszego 
został Daniel Bielech z Zespołu Szkół 
Elektronicznych i Samochodowych 
w Zielonej Górze.

Konferencji towarzyszyły imprezy 
przeznaczone dla mieszkańców Siera-
dza. Wśród nich należy wymienić dwu-
dniowy pokaz nieba w mobilnym plane-
tarium „Astroarena” z Kalisza dla dwu-
dziestu 25-osobowych grup uczniów 
szkół podstawowych i wygaszanych 
gimnazjów Sieradza (500 osób); pre-
zentację i sprzedaż książek: Krzysz-
tofa Ziółkowskiego „Poza Ziemię… 
Historia lotów międzyplanetarnych”, 
Andrzeja Branickiego „W stronę nie-
ba. Interaktywna szkoła astronomii”, 
Władysława Geislera „Ary Szternfeld 
pionier kosmonautyki”; „Arego Sztern-
felda dialog serdeczny z Miastem” 
oraz wydawnictw redakcji Uranii; 
cztery wykłady pracowników Polskiej 
Agencji Kosmicznej w czterech szko-

Prezentacja łazika marsjańskiego

„Z Sieradza do gwiazd. Od idei szternfeldowskich do osiągnięć współczesnej kosmonautyki” to tytuł stałej wystawy prezentowanej w Muzeum 
Okręgowym w Sieradzu. Przedstawia ona postać Arego Szternfelda oraz prezentuje pamiątki z lotu gen. Mirosława Hermaszewskiego w kosmos. 
Atrakcją wystawy jest m.in. kapsuła statku kosmicznego Sojusz-30, w której lądował Hermaszewski. Strona internetowa muzeum ma adres 
http://muzeum-sieradz.com.pl.
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łach ponadgimnazjalnych Sieradza, 
w pierwszym i drugim dniu Konferen-
cji; pokazy łazików marsjańskich skon-
struowanych przez zespoły studenckie 
z Politechnik: Częstochowskiej (PCz 
Rover Team) i Łódzkiej (Raptors), któ-
re odbywały się na dziedzińcu Muzeum 
Okręgowego w Sieradzu i na Starym 
Rynku (dzień pierwszy) i w holu Teatru 
Miejskiego oraz placu przed teatrem. 
W pokazach uczestniczyli uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych, zamierzają-
cy studiować na tych uczelniach. Dwie 
klasy (60 osób) przybyły specjalnie tyl-
ko na spotkanie z łazikami. 

Podsumowując konferencję w licz-
bach, można powiedzieć, że dotarła 
ona do sporej liczby mieszkańców Sie-
radza. W pierwszym dniu konferencji 
na sali w muzeum było 150 osób, na-
tomiast w dniu drugim w teatrze było 
aż 300 osób plus 60 osób na pokazie ła-
zików. Dodatkowo 500 osób obejrzało 
pokazy nieba. 
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Z biografią Arego Szternfelda 
można zapoznać się w książce pt. 
„Arty Szternfeld — pionier kosmo-
nautyki”, autorstwa Władysława 
Geislera, której drugie wydanie 
ukazało się w 2016 r. nakładem 
Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.

Jaka jest idea Sieradzkiej 
Konferencji Kosmicznej?
Idea wiąże się z działalno-
ścią, osiągnięciami, ideami 
Arego Szternfelda, siera-

dzanina, który stwierdził, że nie w wielkich miastach, ale 
małych, spokojnych, cichych miejscowościach można 
tworzyć wspaniałe ośrodki badawcze — związane 
z kosmonautyką, bo tym się zajmował. I można nawet 
dosięgać gwiazd. On sam pokazał, że taki zwykły chłopak 
z Sieradza, jeżeli od małego ma jakąś ideę, to potrafi tak 
walczyć o nią, że w końcu osiągnie ją, potrafi zrealizować 
i może się potem cieszyć urzeczywistnianiem tej idei. 
Twierdził, iż jest to największe szczęście człowieka. Takie 
przesłanie chcemy pokazać. Mamy zresztą tutaj też inne 
postaci, lotnika Stanisława Skarżyńskiego, malarza Tytusa 
Maleszewskiego i fryzjera Antoniego Cierplikowskiego, 
którzy podobnie startowali z Sieradza i osiągnęli świato-
we wyżyny. Chcemy pokazać młodym ludziom, że to jest 
możliwe nawet z takiego małego Sieradza.

Czy są szanse na astrobazy w Sieradzu i wojewódz-
twie łódzkim?
Na razie nie udało nam się tego przeprowadzić, z po-
wodu reorganizacji szkół. Kuratorium było bardzo zajęte 
w związku z likwidacją gimnazjów i nową strukturą orga-
nizacyjną szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. 
Natomiast podtrzymujemy zamiar, by w przyszłym roku 
spotkali się samorządowcy województwa z dyrekcjami 
szkół województwa i żeby szczegółowo omówić pilotażo-
we programy budowy astrobaz i uteleskopowienia kraju 
proponowane przez Polską Agencję Kosmiczną. Możemy 
być pilotażowym województwem, gdy agencja zacznie 

W Sieradzu stawiła się znaczna część 
kierownictwa „polskiego kosmosu“, 
gdyż przybyli m.in. Wiceprezes Polskiej 
Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Marek 
Moszyński wraz z dyrektorem Departa-
mentu Edukacji PAK prof. dr. hab. Ce-
zarym Spechtem; kierownictwo Komi-
tetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych 
Polskiej Akademii Nauk z przewod-
niczącym prof. dr. hab. inż. Piotrem 
Wolańskim i wiceprzewodniczącym 
dr. Witoldem Fedorowiczem-Jackow-
skim; pracownicy Centrum Badań Ko-
smicznych PAN na czele z wieloletnim 
dyrektorem CBK PAN i pierwszym 
prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej 
prof. dr. hab. Markiem Banaszkiewi-
czem, przedstawiciele różnych polskich 
firm i instytucji naukowych zajmują-
cych się kosmosem i reprezentanci mło-
dego pokolenia ze studenckich zespo-
łów konstruujących łaziki marsjańskie.

Paweł Grochowalski  
Krzysztof Czart

realizować swój pomysł. Wzorem jest województwo 
kujawsko-pomorskie, w którym jest 14 astrobaz. Jednak 
w przeciwieństwie do kujawsko-pomorskiego projektu, 
Urząd Marszałkowski nie może teraz samodzielnie go 
prowadzić, gdyż takie są nowe regulacje w kolejnym roz-
daniu funduszy unijnych do roku 2020. Musi się skrzyknąć 
pierwszy stopień samorządów. W poprzedniej kadencji 
udało nam się zawiązać komitet organizacyjny budowy 
takich astrobaz. Chętnych było pięć samorządów: Sieradz, 
Wieluń, Wieluszów, Osjaków i Konopnica. Niestety po 
wyborach nowe władze zrezygnowały z tego pomysłu. 
Jeśli jednak Polska Agencja Kosmiczna znalazłaby za-
powiadane fundusze, to natychmiast bylibyśmy chętni.

Jakie są kosmiczne tradycje Sieradza?
Sieradz ma od czasów sprzed wojny bodajże siedmiu 
honorowych obywateli miasta. W tym trzech jest zwią-
zanych z kosmosem. Jest to Ary Szternfeld, który dostał 
tytuł honorowego obywatela w 1963 r. Aby się odwdzię-
czyć, spowodował, że do Sieradza przyjechał Bykowski, 
a do Łodzi Walentyna Tierieszkowa. Oba miasta uważał 
za swoje rodzinne, bowiem rodzina Szternfeldów w czasie 
pierwszej wojny światowej przeprowadziła się z Sieradza 
do Łodzi. Ówczesne władze Sieradza nadały też taki tytuł 
Bykowskiemu. Trzecim honorowym obywatelem jest gen. 
Mirosław Hermaszewski. Żadne miasto nie ma takiego 
procentu honorowych obywateli z kosmosem związanych. 
To w jakiś sposób wpływa na obywateli i na miasto. Regio-
nalna Izba Gospodarcza w czerwcu zwróciła się do nas 
z chęcią włączenia się w inicjatywy kosmiczne. Między 
innymi być może ufundują rzeźbę pomnikową Szternfelda 
obok jego domu rodzinnego koło rynku. Myślę, że do 10. 
konferencji uda się to zrealizować.

Rozmowa z Jerzym Kowalskim — dyrektorem  
Muzeum Okręgowego w Sieradzu, które organizuje 
Sieradzką Konferencją Kosmiczną
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Orlęta chcą 
przestrzeni 
kosmicznej!
Grzegorz Marzec  
pomysłodawca, założyciel 
i prezes Naukowego Koła 
Astronomicznego  
Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie

Wasze koło istnieje od niedawna. 
Jaka idea stoi za jego powsta-
niem?
Działa dokładnie od 19 stycznia 
2017 r., czyli nie ma jeszcze roku. Ideą jest obserwowanie gwiazd, obiek-
tów astronomicznych, poszukiwanie różnych ciekawych rzeczy w dalekim 
i bliskim kosmosie, no i przede wszystkim rozwijania astronautyki i astrono-
mii tutaj w Polsce. Zaczynamy w kolebce lotnictwa polskiego, w Dęblinie, 
i będziemy mogli zdziałać też coś dla reszty kraju. 

Jakie są związki uczelni z kosmonautyką?
Przede wszystkim jest u nas kierunek lotnictwo i kosmonautyka, który 
od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Główną 
specjalnością na tym kierunku jest pilotaż. Ale z racji tego, że nazywa się 
„lotnictwo i kosmonautyka”, to już dawno pomyśleliśmy, że najwyższa pora 
wprowadzić troszkę tej kosmonautyki tutaj do nas na uczelnię. Tym bardziej 
że jako uczelnia wojskowa mamy możliwości oraz dostęp do kontaktów i jak 
najbardziej możemy reprezentować ten dział inżynierii w Polsce. Zwiększanie 
związków z kosmosem postanowiliśmy zacząć małymi krokami od zakupu 
pierwszego teleskopu dla uczelni, dla wyposażenia koła. A teraz realizują 
się już bardziej poważne projekty typu prace inżynierskie związane z wy-
korzystaniem teleskopu czy współpraca z instytucjami astronomicznymi 
i astronautycznymi w Polsce.

Zorganizowaliście zlot miłośników astronomii. Proszę coś więcej o tym 
powiedzieć.
Udało nam się ustalić, iż szkoła w Dęblinie znajduje się w tym miejscu, 
ponieważ jest tutaj najmniejsza ilość zachmurzonych dni w roku. To ozna-
cza, że są tutaj całkiem niezłe warunki do obserwacji astronomicznych. 
Na dodatek mamy bazę dydaktyczną na naszej uczelni, a Dęblin to w sumie 
środek Polski, więc wspólnie z Piotrem Koskiem z Astrofazy stwierdziliśmy, 
że to dobre miejsce dla zlotu fanów jego kanału youtubowego, połączonego 
oczywiście ze zlotem miłośników astronomii. Po jakimś czasie pracy za-
owocowało to zlotem Astropalooza. Mamy plan, żeby zlot był organizowany 
cyklicznie co roku. 

Jakie jeszcze inicjatywy jako koło szykujecie?
Takim naszym jednym z dalekosiężnych planów jest odkrycie jakiegoś niezna-
nego bądź niepotwierdzonego obiektu astronomicznego. Na przykład moja 
praca inżynierska jest na temat właśnie poszukiwania egzoplanet z pomocą 
metody tranzytów, poprzez badanie spadków jasności gwiazd w warunkach 
półamatorskich. Dlatego półamatorskich, bowiem wszystko, co wykonałem 
i sprzęt, jaki zgromadziłem oraz informacje do napisania tej pracy, są dostępne 
dla amatorów, natomiast nie da się ukryć, że ja jestem częścią koła naukowe-
go oraz studentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, 
co daje pewne ułatwienia — dlatego mówię, że jest to półamatorsko. Sądzę, 
że grono osób, które amatorsko zajmują się tymi zagadnieniami w Polsce, 
ma duże szanse na odkrycie planety pozasłonecznej.

Astropalooza 
i astronomia 
w Szkole Orląt 
w Dęblinie
Co może mieć wspólnego latanie na sa-
molotach wojskowych i astronomia? 
Okazuje się, że wśród studentów lotnic-
twa na uczelni wojskowej jest całkiem 
spore grono osób interesujących się ko-
smosem. 21 października 2017 r. w Dę-
blinie odbył się zlot miłośników astrono-
mii i Astrofazy. Obecna była też Urania. 
Nazwa imprezy — Astropalooza — na-
wiązuje do slangowego określenia „pa-
looza” oznaczającego zgromadzenie lub 
imprezę o fajnej atmosferze, otwartej 
dla wszystkich, poświęconej określo-
nej tematyce. Wyrażenie to jest czasem 
wykorzystywane przez NASA. Orga-
nizatorem Astropaloozy było Astrono-
miczne Koło Naukowe Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dębli-
nie. Uczestnikami zlotu byli studenci 
oraz osoby z zewnątrz, w tym sporo 
młodzieży, razem prawie 100 osób. 
W programie była prelekcja o nowym 
systemie AstroGPS.pl oraz bardzo cie-
kawy wykład o lotnictwie w wykonaniu 
pilota myśliwców kpt. Witolda Soko-
ła. Była też okazja zobaczyć odcinek 
„Astronarium” o kosmonautyce oraz 
film „Czarne dziury — władcy czasu 
i przestrzeni” stworzony przez Astro-
fazę. Uczestnicy mieli również szansę 
obejrzeć seans w przenośnym planeta-
rium oraz zwiedzić zaplecze dydaktycz-
ne uczelni — miejsce szkoleń pilotów 
i kontrolerów lotniczych. Niektórym 
uczestnikom udało się nawet polatać 
na symulatorze Iskry czy przetestować 
na własnej osobie mechanizm katapul-
towania z myśliwca (w specjalnej sali 
treningowej).

Krzysztof Czart

W kraju
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2 listopada 2017 r. po długiej chorobie zmarł Ju-Fu 
Lu, profesor i wieloletni dziekan Wydziału Fizyki 
na Uniwersytecie Xiamen w Chinach. Wychował kil-
ka pokoleń chińskich astrofizyków.

Był moim pierwszym doktorantem. Ponad 30 lat temu 
przyjechał do Oksfordu, gdzie pracowałem jako Senior Vi-
siting Fellow w grupie profesora Dennisa Sciamy, słynne-
go brytyjskiego kosmologa, którego uczniami byli (między 
innymi) George Ellis, Martin Rees, Brandon Carter, Ste-
phen Hawking, David Deutch… Profesor Ju-Fu Lu należy 
do elitarnej, bo ledwie kilkusetosobowej, pierwszej grupy 
studentów wysłanych na zagraniczne studia zaraz po poli-
tycznej odwilży w Chinach w latach 80. Początkowo na Za-
chód przyjeżdżało bardzo niewielu chińskich studentów, 
gdyż ekscesy rewolucji kulturalnej pogrążyły kraj w chaosie 
i przerwały ciągłość uniwersyteckiej edukacji. Tylko nielicz-
ni młodzi Chińczycy, jak właśnie Ju-Fu Lu, zdobyli wtedy, 
dzięki heroicznemu samokształceniu, podstawy angielskie-
go i fizyki w stopniu wystarczającym dla podjęcia studiów 
doktoranckich. Nie było to bezpieczne. Studenci przyłapa-
ni na zabronionej wtedy nauce angielskiego wysyłani byli 
do karnych obozów pracy. W takim obozie Ju-Fu Lu budo-
wał linię kolejową niedaleko Pekinu.

Jako student Oksfordu, Ju-Fu mieszkał i stołował się 
w naszym dużym domu przy St. John Street 2, zaprzyjaźnił 
się z naszymi dziećmi i innymi domownikami, to znaczy kil-
ku studentami oksfordzkiej fizyki i teologii, których całkiem 
prywatnie, ad maiorem Dei gloriam, moja żona i ja wspie-
raliśmy. Ju-Fu był traktowany przez nas jak członek rodziny 
i tak to zostało.

W niespełna 10 lat od tych skromnych początków, obyci 
w świecie i doskonale wykształceni chińscy studenci poja-
wili się masowo na wszystkich liczących się uniwersytetach 
Ameryki i Zachodniej Europy. Spotykałem ich na każdej 
uczelni, w której pracowałem po 
opuszczeniu Oksfordu; najpierw 
w SISSA i ICTP w Trieście, do-
kąd Dennis Sciama przeniósł się 
z całą oksfordzką grupą, potem 
w słynnej kopenhaskiej Nordicie, 
a wreszcie na Chalmers i Uniwer-
sytecie w Göteborgu, gdzie byłem 
profesorem przez dwadzieścia 
lat.

Większość moich studentów 
wróciła na chińskie uniwersyte-
ty, niektórzy zostali profesorami 
i wykształcili następne pokolenia 
astrofizyków. Moi niechińscy dok-
toranci, na przykład Omer Blaes, 
Piero Madau, Antonio Lanza, 
Gabriele Ghisellini i inni, także 
wykształcili chińskich studentów, 
a ci następnych, przez co moja 
chińska rodzina naukowa uro-
sła do dość sporej grupy. Kiedy 
pierwszy raz odwiedziłem Chiny, 
profesor Ju-Fu Lu zorganizował 

w Pekinie nasz zjazd rodzinny, na który przybyło prawie 
dwudziestu moich chińskich synów, wnuków i prawnuków. 
Odwiedzałem go kilkakrotnie w Pekinie i Xiamen, zabiera-
jąc ze sobą dużą grupę moich szwedzkich, polskich, cze-
skich studentów i współpracowników.

Lu-Fu Lu będzie pamiętany jako dobry, charyzmatycz-
ny profesor, który stworzył w Xiamen znaczący ośrodek 
relatywistycznej astrofizyki, a także jako gentleman i dobry 
człowiek, na którego życzliwości i przyjaźni można było po-
legać. 

Marek Abramowicz

Ju-Fu Lu (1947–2017)

Circulos meos
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4 października — bolid nad Chinami
4 października 2017 r. o godzinie 12:07 UT (czasu uni-

wersalnego) w ziemską atmosferę wtargnęła mała astero-
ida. Obiekt był obserwowany z południowej części Chin nad 
miejscowością Yunnan. Zjawisko zostało udokumentowane 
przy pomocy kamer samochodowych i telefonów. Spadający 
obiekt dał tyle światła, że obrazy zarejestrowane na urządze-
niach, które nie były przystosowane do nagrywania nocnego 
nieba, wyglądają jak w dzień. Fakt ten świadczy o naprawdę 
dużej jasności bolidu. 

Ciało o rozmiarach kilku metrów wtargnęło w atmosferę 
z prędkością 15 km/s. Największą jasność osiągnęło na wy-
sokości 37 km. Energia wytworzona przez eksplozję aste-
roidy w atmosferze odpowiadała energii wybuchu około 540 
ton trotylu. Ostatni raz tak potężne zjawisko w Chinach miało 
miejsce 15 października 2000 r.

6 października — bolid nad Niemcami
Wieczorem, 6 października wielu naocznych świadków 

donosiło o jasnym zjawisku zaobserwowanym o godzinie 
20:19 UT (22:19 czasu lokalnego) nad zachodnią Polską.

Według opisów przesłanych przez obserwatorów zjawi-
sko trwało około 8–10 s, a w trakcie lotu były widoczne licz-
ne fragmentacje. Początkowo bolid świecił białym blaskiem 
z lekkim dodatkiem zieleni, a na końcu zmienił kolor na po-
marańczowy. Barwa meteoru zależy od składu chemicznego 
meteoroidu. W tym przypadku zieleń świadczy o zawartości 
magnezu, pomarańczowy sodu a biały żelaza lub wapna.

Na stronie International Meteor Organization można zna-
leźć mnóstwo doniesień o zjawisku od obserwatorów z Nie-

miec. Na podstawie licznych raportów została wyznaczona 
trajektoria meteoroidu. Warto mieć na uwadze, że nie jest 
to precyzyjny wynik, gdyż pochodzi tylko z tego co opisali 
ludzie (obserwacje często z dużych miast i brak punktów 
zaczepienia w postaci gwiazd obarczone są dużą niepew-
nością). Początek zjawiska miał miejsce na wschód od Ber-
lina, w okolicy miejscowości Fredersdorf-Vogelsdorf. Obiekt 
przemieszczał się w kierunku północno-wschodnim i przestał 
świecić blisko granicy polsko-niemieckiej, na południe od 
miejscowości Hintersee. Jasność zjawiska podawana w ra-
portach waha się między –8 a –13 mag.

Niestety z powodu słabej pogody przelot meteoru został 
złapany tylko przez jedną stację bolidową — PFN52 Sielc. 
Krzywa blasku i czas trwania zjawiska wskazują na możli-
wość spadku meteorytów u naszych zachodnich sąsiadów! 

16 października — bolid nad Polską
W nocy z 16 na 17 października 2017 r., o godzinie 

21:46 UT (23:46 czasu lokalnego), niebo nad  południowo-
-wschodnią Polską rozświetlił bardzo jasny meteor. Jego ja-
sność była większa od jasności Księżyca w pełni.  Wstępne 
analizy mówią o blasku na poziomie –15 mag.

Zjawisko zostało zaobserwowane aż przez dziewięć 
stacji Polskiej Sieci Bolidowej. Mimo późnej godziny wystą-
pienia zjawiska otrzymaliśmy dużo zgłoszeń od ludzi, którzy 
mieli okazję obserwować bolid wizualnie, a nawet udało im 
się sfotografować przelot. Zebrane dane posłużyły do wyzna-
czenia trajektorii meteoroidu oraz orbity. Jedna ze stacji PFN 
udokumentowała również widmo bolidu, które posłuży do wy-
znaczenia składu chemicznego meteoroidu.

Ze wstępnej analizy wynika, że zjawisko trwało niespeł-
na 3 s. Rozpoczęło się na wysokości 104,1 km, a skończyło 

CYRQLARZ No 225 Biuletyn Pracowni Komet i Meteorów

Październikowe bolidy
Raz na jakiś czas niebo jest rozświetlane przez bardzo jasne zjawiska meteorowe. Czasu ani miejsca zaobserwowania 
pojedynczego meteoru nie da się przewidzieć, można natomiast wyznaczyć okresy wzmożonej aktywności docierających 
do Ziemi strumieni meteoroidowych, które odpowiadają za cykliczne maksima aktywności rojów meteorowych. W takich stru-
mieniach znajdują się też większe obiekty o rozmiarze około kilku, kilkunastu centymetrów i masie kilkudziesięciu gramów, 
generujące w atmosferze zjawiska bolidowe, czyli bardzo jasne meteory przekraczające swym blaskiem –4,0 mag. Czasem 
zdarza się, że na wystąpienie jasnego zjawiska i odpowiednie warunki pogodowe pozwalające zaobserwować obiekt czeka 
się latami. Zdarzają się też dni, w których niebo rozświetlają potężne zjawiska dzień po dniu. Październik 2017 r. zdecydowa-
nie był tym obfitym w niezwykłe zjawiska meteorowe czasem.

Źr
od

ło
: s

ci
en

cy
th

ou
gh

ts
.b

lo
gs

po
t.c

om
.p

ng

Źr
ód

ło
: P

FN
52

/M
ar

ci
n 

St
ol

ar
z



57Urania6/2017

CYRQLARZ No 225

na 33,8 km. Obserwowana prędkość początkowa to  40,6 km/s, 
a końcowa 15 km/s. Bolid zdawał się wybiegać z obszaru  znaj-
dującego się nad konstelacją Wielkiej Niedźwiedzicy. Prawdo-
podobnie należy on do roju Lambda Draconidów.

Meteor pozostawił po sobie jasny ślad, który rozwiewał 
się przez kilkadziesiąt minut. W drugiej fazie lotu doszło 
do fragmentacji na 3–4 kawałki. Prędkość końcowa meteoru 
jest spora, więc szansa, że mamy do czynienia ze spadkiem 
meteorytu, jest znikoma.

Bolid z nocy 16/17 października 2017 r. to najjaśniejsze 
zjawisko zaobserwowane nad Polską od czasu nocy bolidów 

związanych z rojem Taurydów Południowych, która miała 
miejsce 31 października 2015 r. i podczas której PFN zaob-
serwował dwa ekstremalnie jasne bolidy.

17 października — bolid nad Węgrami
Następnej nocy o godzinie 21:23 UT niebo nad Polską 

rozświetliło się po raz kolejny. Tym razem przelot bolidu nie 
miał miejsca w Polsce, a dużo dalej bo nad granicą wę-
giersko-ukraińską. Mimo to zjawisko zostało zarejestrowa-
ne przez kilka kamer PFN. Pojawiło się też dużo detekcji, 
na których nie widać bezpośrednio meteoru, a tylko wyraźne 
pojaśnienie nieba.

Według pierwszej analizy przeprowadzonej na podsta-
wie detekcji ze stacji PFN72 i PFN73 wynika, że bolid mógł 
należeć do roju Północnych Taurydów. Lot ciała w ziemskiej 
w atmosferze trwał zaledwie 2 s, a prędkość początkowa 
zjawiska wyniosła 27 km/s. Meteor zaczął świecić na wyso-
kości 98 km, a zakończył lot na 63 kilometrach. Wysokość 
końcowa i krótki czas przelotu wykluczają możliwość spadku 
meteorytu.

Przelot meteoroidu przypominał ten, który mieliśmy 
wcześniejszej nocy. W pierwszej fazie lotu powstał potężny 
ślad, a w drugiej doszło do rozpadu na mniejsze kawałki. Sta-
cja all-sky w obserwatorium w Suhorze zarejestrowała bolid, 
a także rozwiewający się ślad, który jest widoczny na zdję-
ciach przez prawie godzinę.

Bolidy z 16 i 17 października mogły mieć związek z pla-
netoidami przelatującymi w tym czasie niedaleko Ziemi.

Maciej Myszkiewicz, Zbigniew Tymiński

Bolid z kamer PFN01, PFN49, PFN71 i PFN73

Bolid uchwycony na zdjęciu w okolicach Jastrzębia Zdroju
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Bolid zarejstrowany przez kamerę AllSky w Obserwatorium Astrono-
micznym Uniwersytetu Pedagogicznego na Suhorze

PFN70  
Piotr Onyszczuk

PFN72  
Krzysztof Polak
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Komeciarz

C/2017 O1 (ASASSN)
Na początku nowego roku wciąż będzie można zobaczyć 

kometę C/2017 O1 (ASASSN), która przeszła przez peryhe-
lium 14 października 2017 r. w odległości 1,5 au od Słońca. 
Pierwsze obserwacje z terenów Polski wykonywano już nie-
spełna miesiąc po jej odkryciu — w sierpniu 2017 r. Do tej pory 
członkowie Sekcji Obserwatorów Komet PTMA złożyli kilka-
naście raportów z obserwacji tego obiektu, wyznaczając naj-
większą jasność ok. 8 mag w połowie października, kiedy ko-
meta znajdowała się najbliżej Słońca i w odległości ok. 0,7 au 
od Ziemi. Mimo że ostatecznie jej jasność była niższa od prze-
widywań, w styczniu wciąż możemy ją zobaczyć, choć jako 
znacznie słabszy obiekt o 11 wielkości gwiazdowej. Będzie 
za to widoczna przez całą noc w okolicach Gwiazdy Polarnej, 
a następnie w gwiazdozbiorze Żyrafy. 7 stycznia znajdzie się 
w odległości kilku minut kątowych od centrum gromady otwar-
tej NGC 188, oznaczonej w katalogu Caldwella numerem 1.

C/2017 T1 (Heinze)
Na przełomie lat 2017 i 2018 szybko jaśnieć będzie kome-

ta C/2017 T1 (Heinze). Jest to obiekt długookresowy, pocho-
dzący najprawdopodobniej z Obłoku Oorta, poruszający się 
po bardzo ekscentrycznej (wydłużonej) orbicie. Pod koniec 
grudnia może osiągnąć ok. 9 mag, a 6 stycznia zbliży się 
na odległość ok. 1° do jasnej galaktyki C5. Po 4 dniach minie 
w odległości ok. pół stopnia gromadę otwartą NGC 7790. Jej 
ruch kątowy na niebie będzie bardzo szybki ze względu na po-
łożenie blisko Ziemi. Mimo że przez peryhelium przejdzie do-
piero 21 lutego, osiągnięcia największej jasności możemy się 
spodziewać w pierwszych dwóch tygodniach stycznia, kiedy 
zbliży się do naszej planety na 0,22 au. Może wtedy osiągnąć 
blisko 8 mag, stając się prawdopodobnie najjaśniejszą kometą 
pierwszej połowy roku, a do tego stosunkowo dużą kątowo. 
W lutym będzie wschodzić coraz niżej, dlatego w okolicach pe-
ryhelium jej dostrzeżenie może sprawiać najwięcej trudności 
— będzie widoczna jedynie na krótko po zachodzie Słońca lub 
przed jego wschodem. 

C/2017 S3 (PanSTARRS)
Spośród komet długookresowych najlepiej zapowiada się 

C/2017 S3 (PanSTARRS) odkryta 23 września w ramach 
przeglądu nieba PanSTARRS. Najdokładniejsze dostępne 
obliczenia orbity wskazują na znaczne jej wydłużenie i bliską 
odległość do Słońca w peryhelium, wynoszącą 0,21 au. Bę-
dzie wówczas wewnątrz orbity Merkurego. Prognozy doty-
czące tego obiektu są wyjątkowo optymistyczne za sprawą 
korzystnego położenia komety względem Ziemi i bliski prze-
lot w pobliżu Słońca. Istnieje szansa, że w maksimum blasku 
dorówna długo wyczekiwanej komecie Wirtanena, z którą 
wiążemy nadzieje największej atrakcji roku. W rzeczywisto-
ści trudno oszacować, jaką jasność ostatecznie uzyska ten 
obiekt. Pochodzące z Obłoku Oorta komety długookresowe 
zwykle jaśnieją nieco wolniej od założeń. Co więcej, nieduża 
jasność absolutna (ok. 10 mag) może sprawić, że ciało nie 
dotrwa do peryhelium. Jeśli jednak żaden z pesymistycznych 
scenariuszy się nie sprawdzi, jej wzrost jasności przed pery-
helium będzie postępował bardzo szybko. Od ostatnich dni 
czerwca, które kometa spędzi w sąsiedztwie mgławicy Dusza, 
mając ok. 12 mag, jej jasność wzrośnie do 8 mag w drugiej 
połowie lipca (daje to imponujący wzrost nawet o 4 wielko-
ści gwiazdowe w ciągu 2-3 tygodni). W lipcu C/2017 S3 mi-
nie w odległości mniejszej od 1° trzy gromady otwarte: 14 VII 
— IC 361, 26 VII — NGC 2126, 31 VII — NGC 2281. Pod 
koniec miesiąca może mieć już około 7 mag, co powinno wy-

Komety widoczne z Polski w 2018 r.
W oczekiwaniu na historyczny powrót komety 46P/Wirtanen

starczyć, by bez trudu dostrzec ją za pomocą amatorskich in-
strumentów nawet z miast. W momencie przejścia przez swój 
przysłoneczny punkt orbity 15 sierpnia może osiągnąć nawet 
4 mag, jednak jej obserwacje mogą okazać się niemożliwe 
ze względu na bliskie położenie Słońca na niebie. Mimo spo-
rych szans na osiągnięcie dużej jasności, dojrzenie jej gołym 
okiem będzie bardzo trudne. Z każdym kolejnym dniem sierp-
nia warunki do obserwacji komety PanSTARRS będą się po-
garszać. Na początku miesiąca zobaczymy ją niedługo przed 
wschodem Słońca zaledwie kilkanaście stopni nad północno-
-wschodnim horyzontem, jednak już w drugim tygodniu sierp-
nia obiekt będzie wschodził w obszarze nieba rozświetlonym 
przez Słońce, więc jego dostrzeżenie mocno utrudni jasne tło 
nieba. Późniejsze obserwacje będą raczej niemożliwe. Po pe-
ryhelium kometa wciąż będzie trzymała się blisko Słońca i, 
o ile przetrwa zbliżenie do Dziennej Gwiazdy, w lepszym poło-
żeniu znajdzie się dopiero na początku jesieni, jednak już jako 
obiekt wyraźnie słabszy od 10 mag. 

21P/Giacobini-Zinner
21. numerowana kometa okresowa została odkryta 

w 1900 r. przez Francuza Michaela Giacobiniego w Obserwa-
torium Nicejskim, pod kopułą zaprojektowaną przez samego 
Gustava Eiffela. Mimo określenia okresowości obiektu na ok. 
6,5 roku, w czasie kolejnego powrotu nie została zaobser-
wowana. Dopiero w 1913 r. powtórnie odkrył ją pochodzący 
ze Złotoryi astronom niemiecki Ernst Zinner. Kometa Giaco-
biniego-Zinnera posiada jądro o średnicy około 2 km i jest 
jedną z niewielu komet związanych z aktywnymi rojami me-
teorów. W 1933 i 1946 materia pochodząca z 21P wywoła-
ła deszcz meteorów, osiągający w maksimum około tysiąca 
zjawisk na godzinę. W przeszłości przyjmowała już stosunko-
wo duże jasności, a jej najlepszym powrotem do tej pory był 
ten z września 1946 r. Wówczas w peryhelium osiągnęła ok. 
7 mag, a kilka dni później doświadczyła niespodziewanego 
wybuchu aktywności, zwiększając jasność do 6 mag w odle-
głości 0,31 au od Ziemi. Przyszłoroczny powrót może okazać 
się jeszcze bardziej korzystny. 21P/Giacobini-Zinner na noc-
nym niebie pojawi się w maju 2018 r., pozostając widoczną 
przez całą noc jako obiekt 12–13 wielkości gwiazdowej. 12 
maja znajdzie się niespełna stopień od Hantli, by już tydzień 
później minąć w podobnej odległości gromadę NGC 6882 
w Lisku. Kometa na dobre zagości w pasie Drogi Mlecznej, 
przemierzając Łabędzia. 23 czerwca minie w niedużej odległo-
ści gromadę otwartą NGC 7039. Swoją wiosenną obecność 
na niebie zarysuje jeszcze dosyć nieśmiało, ale na pokaz pełni 
możliwości tego obiektu nie będziemy musieli długo czekać. 
Na początku lipca 21P/Giacobini-Zinner przejdzie z Łabędzia 
do Cefeusza, osiągając jasność ok. 9 mag. Na swojej drodze 
minie gromady otwarte: NGC 7086 (3 VII w odległości <1°), 
NGC 7128 (7 VII w odległości 0,5°), NGC 7235 (13 VII w od-
ległości 0,5°), a także mgławicę planetarną NGC 7354 (20 VII 
w odległości niewiele większej od 0,5°). Powinna być wtedy 
jaśniejsza od 8 mag i znajdować się w bardzo malowniczym 
miejscu na niebie w okolicach Kasjopei. 17 sierpnia dojdzie 
do najbardziej spektakularnego zbliżenia. Pod ciemnym nie-
bem będzie ją można zobaczyć przez lornetkę w jednym polu 
widzenia z mgławicą Serce i Dusza. Później zmierzać będzie 
przez Żyrafę do Woźnicy, zbliżając się na nieco ponad stopień 
do gromady z mgławicą emisyjną Sharpless 2-212. Powinna 
być od niej wyraźnie większa. Wzrost jasności w środku lata 
będzie przebiegał dosyć szybko i pod koniec sierpnia może 
uzyskać nawet około 6 mag. 21P/Giacobini-Zinner we wrze-
śniu wzejdzie w bliskim sąsiedztwie alfy Woźnicy — Kapelli, 

Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA



59Urania6/2017

do której 3 IX zbliży się poniżej jednego stopnia. W peryhelium 
wstąpi 10 września w odległości 1,01 au od Słońca i 0,39 au 
od Ziemi. Wtedy też można się spodziewać uzyskania przez 
nią maksimum blasku. Dzień po peryhelium dojdzie do spek-
takularnego spotkania na niebie jasnej komety 21P z M37 
— najjaśniejszą gromadą otwartą Woźnicy. Przechodząc 
do Bliźniąt, 15–16 IX napotka na swojej kolejną jasną groma-
dę — M35. W październiku jej jasność spadnie do ok. 7 mag, 
by pod koniec miesiąca być słabszą od 8 mag. 21P w poło-
wie jesieni będzie wschodzić już coraz niżej, oddając miejsce 
na niebie innej krótkookresowej komecie.

46P/Wirtanen
Kometę 46P odkrył 17 stycznia 1948 r. Carl A. Wirtanen 

w Obserwatorium Licka w Kalifornii. Początkowo obiekt po-
ruszał się po nieco bardziej wydłużonej orbicie z peryhelium 
w odległości ok. 1,6 au od Słońca i okresem obiegu wynoszą-
cym przeszło 6,7 lat. Jednak dwa duże zbliżenia do Jowisza 
w 1972 i 1984 r. skróciły jej okres najpierw do 5,87, a po-
tem do 5,4 lat. Ostatecznie w peryhelium kometa zbliża się 
do Słońca na dystans 1,05 au i jej tegoroczny powrót będzie 
najbardziej korzystnym w blisko 70-letniej historii obserwacji. 
Niezwykle dogodne położenie 46P względem orbity naszej 
planety sprawiło, że peryhelium z 2018 r. jest już od kilku lat 
najbardziej wyczekiwanym powrotem tego obiektu. Zaledwie 
4 dni po największym zbliżeniu do Słońca minie ona Ziemię 
w odległości tylko 0,0776 au! Patrząc na to, że orbity obu ciał 
dzieli 0,068 au w najbliższym punkcie, trudno wyobrazić sobie 
scenariusz lepszy od tegorocznego. Co więcej, być może bę-
dzie to nie tylko pierwsze obserwowane, ale również jedyne 
tak znaczne zbliżenie komety 46P do Ziemi. Według obliczeń, 
w 2042 r. liczące ok. 1,2 km średnicy ciało po raz kolejny minie 
w niewielkiej odległości Jowisza (0,56 au), co prawdopodob-
nie poskutkuje oddaleniem jej orbity od Słońca na odległość 
1,22 au i wydłużeniem okresu o przeszło kwartał. To zda-
rzenie przekreśli możliwość kolejnego tak dużego zbliżenia 
do Ziemi w przyszłości. Na niebie szybko jaśniejącą kome-
tę Wirtanena zobaczymy we wrześniu 2018 r. na wysokości 
ok. 20° nad południowym horyzontem. Z 11 mag na początku 
września kometa pojaśnieje do 8 wielkości gwiazdowej pod 
koniec października. W przeciwieństwie do pierwszych tygo-
dni kalendarzowej jesieni, na początku listopada zobaczymy  
46P/Wirtanen nie w drugiej, a w pierwszej części nocy, choć 
wciąż nie będzie górować na zbyt dużej wysokości ponad ho-
ryzontem. Za to jej jasność powinna wzrastać już naprawdę 
szybko. Z końcem listopada może osiągnąć 5–6 mag, by w po-
łowie grudnia zdążać do maksimum w granicach 3–4 mag. 
Ze względu na bliski przelot w pobliżu Ziemi, można się spo-
dziewać, że rozwinie dużą kątowo gazową otoczkę o raczej 

niewielkim stopniu kondensacji. Wraz z kolejnymi dniami 
grudnia, kometa będzie pięła się coraz wyżej, stwarzając do-
skonałe warunki do obserwacji w czasie osiągania najwięk-
szej jasności. 16 grudnia jako obiekt widoczny gołym okiem 
na tle ciemnego nieba przeleci w odległości ok. 7° od Plejad, 
a w przeddzień Wigilii świątecznej, podobnie jak we wrześniu 
kometa 21P, również i ona znajdzie się poniżej 1° od Kapelli, 
która ma spore szanse, by zostać przyszłoroczną pierwszą 
gwiazdką. Potencjalnie najjaśniejsza kometa roku zakończy 
go w gwiazdozbiorze Rysia, jednak z całą pewnością pozo-
stanie atrakcją dla obserwatorów jeszcze długo, do nadejścia 
kolejnej wiosny. Co ciekawe, w 2011 r. do jądra 46P miała do-
trzeć sonda Rosetta, co stworzyłoby najlepszą okazję do zba-
dania tego ciała, jednak ostatecznie jej celem stała się 67P/
Czuriumow-Gierasimienko. O europejskiej misji kometarnej 
wspominamy również na łamach tego numeru.

Inne słabsze obiekty
Spośród słabszych komet na uwagę zasługuje widoczna 

już od kilku miesięcy C/2016 R2 (PanSTARRS). Jest to ciało 
dosyć odległe, które w peryhelium nie przekroczy nawet orbi-
ty Marsa, pozostając w minimalnej odległości od Słońca wy-
noszącej ponad 2,6 au. 5 marca odnajdziemy ją w odległości 
ok. 1° od mgławicy planetarnej NGC 1514. Przez cały ten czas 
będzie z pewnością niewiele słabsza od 11 mag. Nie możemy 
się przy tym spodziewać, że kometa osiągnie spektakularne 
rozmiary — na przełomie lat 2017/2018 znalazła się najbliżej 
Ziemi (ok. 2 au), z czasem jednak dystans ten dalej będzie rósł 
i 9 maja, w dniu peryhelium, będzie już ponad 3,27 au od na-
szej planety. Na korzyść tego obiektu przemawia dobra lokali-
zacja na nocnym niebie przez cały pierwszy kwartał roku. 

W maju zobaczymy jeszcze jedną odległą kometę długo-
okresową — C/2016 M1 (PanSTARRS), która będzie się zbli-
żać do Ziemi z 2 au na początku maja do niespełna 1,5 au pod 
koniec miesiąca. Do peryhelium swojej orbity dotrze dopiero 
30 sierpnia w odległości ok. 2,21 au od Słońca. Będzie wi-
doczna na wysokości ok. 20° na południowo-wschodnim nie-
bie, jednak w czerwcu warunki do jej obserwacji będą coraz 
trudniejsze. Jasność obiektu może się kształtować w grani-
cach 10–11 mag.

Ze słabszych komet krótkookresowych zobaczymy 62P/
Tsuchinshan, 48P/Johnson i 64P/Swift- Gehrels, spośród 
których tylko ta ostatnia ma szanse osiągnąć jasność więk-
szą od 10 mag (choć nieznacznie). Nieco jaśniejsza może być 
38P/Stephan-Oterma powracająca w okolice Słońca co 38 
lat. Do tego jej położenie na niebie pod koniec roku będzie 
bardzo korzystne, umożliwiając praktycznie całonocne obser-
wacje. 

Mikołaj Sabat

Komeciarz
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Testy obserwacyjne 
prototypowego teleskopu 
dla Obserwatorium CTA

W Polsce odbyły się pierwsze testy ob-
serwacyjne prototypowego teleskopu SST-
-1M dla przyszłego obserwatorium Che-
renkov Telescope Array (CTA), które będzie 
badać promieniowania gamma. Udało się 
uzyskać pierwsze światło kamery umiesz-
czonej na teleskopie, co nastąpiło tuż po 
północy 1 września 2017 r. Polecenia do te-
leskopu znajdującego się w Krakowie były 
wysyłane zdalnie z Genewy. Pierwszym te-
stowym obiektem do obserwacji był kwazar 
1ES 1959+650. W ciągu półtorej godziny 
zgromadzono ponad 2 mln fotonów, zapi-
sując na dysku 342 GB danych. Ponieważ 
wiele z tych zdarzeń pochodzi od rozproszo-
nego światła z miasta, są one potem odfil-
trowywane w trakcie analizy danych.

Teleskopy SST-1M (ang. Single-mirror 
Small-Size Telescope) mogą być jednym ze 
składników sieci teleskopów dla południo-
wego obserwatorium CTA. Projekt SST-1M 
jest prowadzony przez konsorcjum 17 insty-
tucji z 5 krajów (Polski, Szwajcarii, Czech, 
Irlandii i Ukrainy) i koordynowany przez 
Uniwersytet Genewski. Polski udział w pro-
jekcie jest spory. Struktura mechaniczna 
teleskopu SST-1M, wraz z napędem, zosta-
ła zaprojektowana i zbudowana w Instytu-

cie Fizyki Jądrowej PAN (IFJ PAN). Kamera, 
która wykorzystuje nowatorskie w astrono-
mii gamma fotopowielacze krzemowe, po-
wstała we współpracy pomiędzy zespołami 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii 
Górniczo-Hutniczej i IFJ PAN w Krakowie, 
które opracowały w pełni cyfrową elektro-
nikę do zbierania sygnałów (DigiCam) oraz 
Uniwersytetem Genewskim, gdzie została 
zbudowana płaszczyzna fotoczuła kamery 
oraz jej mechanika wraz z układem chło-
dzenia. Komputerowy system rejestracji 
danych oraz układ pozycjonujący teleskopu 
to z kolei efekt prac Centrum Astronomicz-
nego im. Mikołaja Kopernika PAN w War-
szawie i w Toruniu. Układ pozycjonujący 
zwierciadła opracowano w Centrum Badań 
Kosmicznych PAN w Warszawie.  Partnerzy 
z Czech są z kolei odpowiedzialni za układ 
optyczny, w tym napylanie zwierciadeł od-
powiednimi warstwami refleksyjnymi. (kc)

Budowanie planet z piasku
Powstawanie systemów planetarnych 

jest złożone, a wiele jego aspektów do dziś 
nie jest dobrze zrozumianych. Największą 
trudność stanowi połączenie wczesnych 
i późnych stadiów ewolucji, czyli w jaki 
sposób mikroskopowe ziarna stają się kilo-
metrowymi skałami, określanymi jako pla-
netezymale. Astronomowie Joanna Drąż-
kowska z Uniwersytetu w Zurychu i Yann 
Alibert z Uniwersytetu w Bernie, pracujący 
w ramach programu PlanetS finansowane-
go przez Szwajcarską Narodową Fundację 
Nauki (SNSF), przeprowadzili symulacje 
rzucające nowe światło na to zagadnienie.

Kluczem do ich sukcesu było zrozumie-
nie roli wody w dyskach protoplanetarnych 
otaczających młode gwiazdy. Można po-
równać to, co zrobiliśmy, z budowaniem 
zamków z piasku — mówi Joanna Drążkow-
ska — uda się je stworzyć pod warunkiem, 
że doda się wody. Ona czyni ziarna lepkimi, 
inaczej konstrukcja się rozsypie.

Jednym z ważniejszych problemów 
w procesie powstawania planet są tak zwa-
ne „bariery wzrostu”. Zderzenia agrega-
tów pyłowych są zbyt szybkie, by dopuścić 
do osiągnięcia przez nie rozmiaru głazu. 
Dodatkowo, większe obiekty odłączają się 
od dysku gazowego w sposób analogicz-
ny do kropli deszczu oddzielających się 
od chmury, następnie spadając na gwiazdę 
macierzystą. Z tych przyczyn modelowanie 
ostatnich stadiów powstawania planet wy-
magało robienia doraźnych założeń o roz-
mieszczeniu planetezymali.

Nowe symulacje udowadniają, że ist-
nieje wydajny mechanizm pozwalający wy-
jaśnić ten zagadkowy etap rozwoju planet. 
Modele stworzone przez Drążkowską i Ali-
berta bazują na współcześnie najszerzej 
akceptowanym scenariuszu nazywanym 

niestabilnością strumieniową (ang. stre-
aming instability). Jeśli w dysku protoplane-
tarnym istnieją dostatecznie duże agregaty 
pyłowe i zwiększony stosunek pyłu do gazu, 
to w wyniku procesu niestabilności strumie-
niowej tworzą się gęste filamenty pyłowe 
(czyli cienkie, długie obiekty). Część z nich 
osiąga gęstość zdolną do zainicjowania 
procesu kolapsu grawitacyjnego i w efekcie 
utworzenia planetezymali. Przypuszcza się, 
że niektóre z tych pierwotnych planetezy-
mali przetrwały do dziś jako asteroidy.

Przed naukowcami pozostało jednak 
pytanie: w jaki sposób się tworzą takie do-
statecznie duże agregaty? Drążkowska i Ali-
bert są przekonani, że znaleźli na nie od-
powiedź. W ich modelach szczególną rolę 
okazuje się mieć miejsce w dyskach proto-
planetarnych, znane jako linia śniegu, gdzie 
woda kondensuje do ziaren lodu. Na ze-
wnątrz od niej, agregaty złożone z lodu 
i pyłu rosną szybciej, a ze względu na roz-
miar przemieszczają się prędzej w kierun-
ku gwiazdy. Woda odparowuje po przekro-
czeniu tej granicy, ale część z uwolnionych 
cząsteczek pary wodnej zawraca w wyniku 
dyfuzji. Woda ponownie kondensuje, przy-
spieszając proces wzrostu ziaren. W rezul-
tacie, w dysku, tuż poza linią śniegu, tworzy 
się pierścień centymetrowych „kamyków” 
(ang. pebbles) zdolnych do zainicjowania 
procesu niestabilności strumieniowej i ko-
lejnego stadium w całym procesie powsta-
wania planet.

Ostatecznym wynikiem przeprowadzo-
nych przez naukowców symulacji jest pier-
ścień planetezymali. Nasze wyniki wyjaśnia-
ją szybkie powstanie Jowisza w Układzie 
Słonecznym, — twierdzą astronomowie. 
— W każdym modelu, jaki przebadaliśmy, 
powstaje więcej materiału niż minimum 
wymagane w teorii do utworzenia planety 
rozmiaru jowiszowego. Dzięki czemu ma on 
czas na zebranie odpowiedniej ilości gazu 
do swojej atmosfery. Nasze wyniki mogą 
być wykorzystane jako dane wejściowe 
w modelach zajmujących się późnymi sta-
diami rozwoju planet — dodają.

Odkrycia otwierają przed naukowcami 
nowe możliwości. Dotąd zajmowali się je-
dynie gwiazdami podobnymi do Słońca, 
obecnie chcą się skupić także na dyskach 
protoplanetarnych wokół gwiazd karłowa-
tych, takich jak słynny ostatnio Trappist-1. 
Innym kierunkiem badań jest poszukiwanie 
podobnych mechanizmów wokół linii kon-
densacji innych cząsteczek, takich jak dwu-
tlenek węgla czy amoniak, obserwowanych 
w dyskach otaczających młode gwiazdy.

Artykuł Planetesimal formation starts at 
the snow line Joanny Drążkowskiej i Yanna 
Aliberta będzie opublikowany przez Astro-
nomy & Astrophysics, jest też dostępny 
na portalu arXiv.org

Wieńczysław Bykowski

W skrócie

U góry: widok teleskopu SST-1M z zainstalo-
waną kamerą. Teleskop znajduje się na stano-
wisku testowym w IFJ PAN w Krakowie. Niżej: 
typowy wydłużony obraz poświaty promieniowa-
nia Czerenkowa dla pęku atmosferycznego (ka-
skady cząstek i fotonów), zainicjowanego praw-
dopodobnie przez foton gamma. Oś wydłużone-
go obrazu wskazuje na pozycję źródła. Czarne 
obszary wymagają dodatkowej kalibracji
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Kącik olimpijczyka

Rozwiązanie zadania nr 3 zawodów  
II stopnia LII Olimpiady Astronomicznej

Treść zadania:
Obserwator znajdujący się dokładnie na biegunie Ziemi 

zaobserwował, że wschód Słońca nastąpił w punkcie hory-
zontu wyznaczonym przez kierunek południka Greenwich. 
W jakim punkcie horyzontu nastąpi kolejny wschód Słońca 
obserwowany z tego bieguna?

W rozważaniach rozpatruj wschód środka tarczy słonecz-
nej oraz pomiń efekt refrakcji atmosferycznej.

Rozwiązanie:
W zadaniu jest rozważany szczególny przypadek obser-

watora znajdującego się na biegunie geograficznym Ziemi. 
Dla takiego obserwatora horyzontalny układ współrzędnych 
sferycznych (w którym współrzędnymi są odpowiednio: wy-
sokość obiektu h i azymut obiektu A) nie posiada jednego 
wyróżnionego kierunku, od którego mierzymy zwykle azymut, 
ponieważ nie jest określony kierunek północy lub południa. 
Względem bieguna północnego wszystkie obiekty znajdują 
się w kierunku południowym, a ciała niebieskie nie górują (za-
chowują stale tę samą wysokość), ponieważ oś obrotu sfery 
niebieskiej pokrywa się z osią zenit — nadir. W związku z tym, 
azymut dowolnego punktu jest zawsze nieokreślony. Jedynym 
sposobem pomiaru współrzędnej odpowiadającej azymutowi 
jest wybranie jako zerowego innego obranego dowolnie kie-
runku, np. południka Greenwich. 

Kolejnym zjawiskiem, niezwykle istotnym w rozwiązaniu 
zadania, jest zjawisko dnia polarnego. Dla rozważanego ob-
serwatora, „dzień” trwa pół roku, a wschód Słońca następuje 
nie wskutek ruchu dobowego Ziemi, ale wskutek przemiesz-
czania się Słońca w ruchu rocznym po ekliptyce. Na biegunie, 
równik niebieski pokrywa się z horyzontem, zaś północny bie-
gun niebieski z zenitem. Wschód Słońca nastąpi więc w chwi-
li przejścia Słońca przez punkt Barana (który stanowi jedno 
z dwóch przecięć ekliptyki i horyzontu) , czyli w chwili rów-
nonocy wiosennej. Kolejny wschód nastąpi dopiero w czasie 

kolejnej równonocy wiosennej, tzn. po upływie jednego roku 
zwrotnikowego (który stanowi okres pomiędzy dwoma kolej-
nymi przejściami Słońca przez punkt Barana).

Długość roku zwrotnikowego YTr odczytujemy z dowolnych 
tablic astronomicznych:

YTr = 365,242 dób słonecznych.
Dzięki znanej długości roku, możemy wyliczyć, ile razy ob-

rócił się glob ziemski w ciągu rozważanego czasu. Ponieważ 
sfera niebieska wykonuje obrót w ciągu 23 godziny 56 minut 
i 4 sekundy (czyli w ciągu doby gwiazdowej), długość roku 
zwrotnikowego należy wyrazić w czasie gwiazdowym, który 
odpowiada liczbie obrotów Ziemi względem gwiazd w rozwa-
żanym czasie:

24h
365,242 dób słonecznych∙————— =

23h 56m 4s

= 366,242 dób gwiazdowych.
Zauważmy, że Ziemia w wykonuje względem gwiazd je-

den obrót więcej niż względem Słońca.
Kula ziemska podczas kolejnego wschodu Słońca dla 

obserwatora będzie więc względnie obrócona o kąt Δλ równy:
∆λ = 0,242∙360° = 87,12°.

W związku z tym, że kula ziemska rotuje z zachodu 
na wschód, kolejny wschód Słońca będzie obserwowany nad 
południkiem 87,12° długości geograficznej zachodniej (W).

Należy wspomnieć, że w rzeczywistości zjawisko będzie 
przebiegało nieco inaczej — na skutek pominiętego zjawiska 
refrakcji i znaczących rozmiarów tarczy Słońca, jego wschód 
nastąpiłby kilkadziesiąt godzin wcześniej, a samo zjawisko 
również trwałoby stosunkowo długo.

Mateusz Krakowczyk
Redaktor działu „Kącik Olimpijczyka”, Prezes Klubu Astronomicznego 
„Almukantarat”. Student studiów magisterskich na wydziale Mecha-
nicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (specjal-
ność: Kosmonautyka). 

Każdego roku około pierwszego dnia wiosny młodzi miłośnicy roz-
gwieżdżonego nieba z całego kraju spotykają się w Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu. Już od ponad 
czterdziestu lat odbywa się tam finał Wojewódzkich Seminariów 
Astronomicznych (WMSA), czyli tak zwana OMSA — Ogólnopol-
skie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne im. Prof. Roberta 
Głębockiego. Młodzież o zainteresowaniach astronomicznych 
wygłasza krótkie 15-minutowe prelekcje dotyczące astronomii, 
astronautyki prezentujące wyniki własnych prac badawczych 
(obserwacje astronomiczne, autorskie programy komputerowe, 
astrofotografia, własnoręcznie skonstruowane teleskopy, radio-
teleskopy i inne przyrządy naukowe) oraz prac teoretycznych/
opracowań prezentujących wybrane zagadnienia astronomiczne.

Wstępna selekcja do finału ogólnopolskiego odbywa się 
na etapie wojewódzkim (WMSA). Dwie najlepsze prace w wo-
jewództwie są kwalifikowane do Grudziądza a ich autorzy uzy-
skują status prelegenta na OMSA, mogąc zaprezentować tam 
swoje prace. Dwie kolejne osoby również otrzymują zaproszenie 
na Finał OMSA, ale w charakterze uczestnika-słuchacza. Status 
„uczestnika-słuchacza” ma bardzo dużo zalet — po prostu młodzi 
ludzie widzą, jak referują ich rówieśnicy i wyciągają z tego wnio-
ski dla siebie na przyszłość. A doświadczenie uczy, że wcześniej-
si „kibice” w kolejnych edycjach seminarium zdobywają często 
pierwsze miejsca.

Droga do OMSA. Wojewódzkie Młodzieżowe 
Seminarium Astronomiczne — WMSA

Jak wziąć udział?
1. Napisać pracę pisemną o objętości od 4 do 10 stron formatu 
A-4, czyli od 7200 do 18000 znaków.
2. Wysłać do organizatora wojewódzkiego (WMSA) w terminie 
od 1 stycznia do 16 lutego 2018 r.
3. Lista organizatorów wojewódzkich oraz szczegółowy regula-
min konkursu znajduje się na oficjalnej stronie konkursu: 

www.planetarium.grudziadz.pl/omsa/wojewodzkie
4. Komisje wojewódzkie zapraszają autorów najlepszych prac pi-
semnych na Wojewódzkie Młodzieżowe Seminaria Astronomicz-
ne (WMSA), które będą odbywały się w poszczególnych woje-
wództwach w terminie od 19 lutego do 9 marca 2018 r. (dokładną 
datę wyznaczą organizatorzy wojewódzcy).
5. Podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astro-
nomicznego (WMSA) zakwalifikowane osoby prezentują swoje 
prace w formie 15-minutowej prelekcji.
6. Autorzy pierwszych czterech miejsc (do 5 uczniów maksymal-
nie) etapu wojewódzkiego WMSA są zapraszani na ogólnopolski 
Finał, czyli XLIV OMSA — Ogólnopolskie Młodzieżowe Semina-
rium Astronomiczne im. Prof. Roberta Głębockiego, które odbę-
dzie się w dniach od 22 do 24 marca 2018 r.
Strona konkursu: www.planetarium.grudziadz.pl/omsa
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Niebo w styczniu i lutym 2018
Pierwsze 2 miesiące roku to już czas systematycznego wydłużania się 

dni i skracania nocy. Z początku proces ten przebiega umiarkowanie, jednak 
od połowy lutego już każdy kolejny dzień jest o 4 min dłuższy od poprzed-
niego i w takim tempie przybywać będzie dnia niemal do końca kwietnia. 
Od początku stycznia do końca lutego, w centrum Polski, dzień wydłuży się 
o 3 godziny: z 7 h 50 min do 10 h 49 min. 

Wraz z upływem zimowych dni i tygodni, maleje nie tylko różnica między 
długością dnia i nocy, ale również rozbieżności w czasie ich trwania pomiędzy 
południowymi a północnymi krańcami Polski. I tak, z początkiem stycznia 
w Ustrzykach Górnych dzień trwa jeszcze niemal godzinę dłużej niż w Jastrzę-
biej Górze, jednak do końca lutego różnica ta maleje do zaledwie kwadransa.

Styczniowe i lutowe noce są dostatecznie długie, by móc obserwować 
gwiazdozbiory wszystkich czterech pór roku, a bliższym obserwacjom sprzy-
ja bardziej przejrzyste podczas pogodnych mroźnych nocy powietrze, zapew-
niające ostrzejszy niż w innych porach roku obraz nieba. Mimo dawno prze-
brzmiałego lata, nawet z końcem stycznia, po zmierzchu odnaleźć możemy 
jeszcze w komplecie gwiezdny symbol tej pory roku, Trójkąt Letni, wyznaczony 
przez najjaśniejsze gwiazdy letnich konstelacji Lutni, Łabędzia i Orła. Jakby 
tego było mało, ten piękny asteryzm ponownie, w całej swej okazałości poja-
wia się przed świtem. 

Oczywiście przez większą część nocy dominują gwiazdozbiory nieba zimo-
wego, do których zwyczajowo zalicza się zwłaszcza 6 konstelacji, których naj-
jaśniejsze gwiazdy układają się w kształt Zimowego Sześciokąta. Począwszy 
od najdalej na zachód wysuniętego wierzchołka tej figury, są to w kolejności: 
Aldebaran, najjaśniejszy w Byku, najdalej na północ wysunięta Kapella z Woź-
nicy, zaś dalej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: Polluks — jaśniejszy 
z dwóch braci Bliźniąt, Procjon z Małego Psa, Syriusz — najjaśniejsza gwiazda 
nie tylko Wielkiego Psa, ale całego nocnego nieba i w końcu najjaśniejszy 
w Orionie Rigel. Ta wyraźna, ogromnych rozmiarów figura, w komplecie wi-
doczna jest przez około 8 godzin nocy, w połowie stycznia górując około godz. 
22.00, w połowie lutego już około 20.00. Podczas górowania Zimowy Sze- Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

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

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

1 lutego ok. godz. 23.00
16 lutego ok. godz. 22.00

1 marca ok. godz. 21.00
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styczeń — luty 2018     

ściokąt rozciąga się nad południowym horyzontem na wysokości 
od 20° do 80°. Jego najwyżej położona gwiazda, Kapella, jako 
okołobiegunowa, nie chowa się w ogóle pod horyzont, 

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach 
Kalendarza pozwalają zorientować się w wyglądzie południowej 
części naszego nocnego nieba, głównie w połowie styczniowych 
i lutowych nocy, wyznaczyć godziny wschodów i zachodów Słoń-
ca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obserwowanych jasno-
ści i rozmiarów kątowych planet, a także szczególnie szybko 
zmieniające się kształty oświetlonej części tarczy Merkurego 
i Wenus. Na pierwszej mapce zaznaczono również położenia 
kilku ciekawych obiektów, opisanych na ostatniej stronie Kalen-
darza. Panoramiczna mapa na trzeciej i czwartej stronie poka-
zuje m. in. zmieniające się w tym czasie położenia planet na tle 
gwiazd. 

Dokładniejsze terminy omawianych zjawisk zebrano w tabel-
ce na drugiej stronie Kalendarza. Wszystkie momenty podane są 
obowiązującym w Polsce od 28 października czasie urzędowym 
— środkowoeuropejskim (CET). 

Słońce 
W całości już zimową, styczniowo-lutową wędrówkę na tle 

gwiazd, Słońce rozpoczyna w centralnych rejonach gwiazdozbio-
ru Strzelca, by po przejściu przez cały gwiazdozbiór Koziorożca 
dotrzeć do połowy odcinka ekliptyki w Wodniku. W ciągu łącznie 
59 dni stycznia i lutego, w zwykłym (nieprzestępnym) roku 2018, 
Słońce pokonuje na niebie łącznie dystans 59,8°. Osiągnięcie 
przez Ziemię, 3 stycznia rano, peryhelium, a tym samym naj-
większej prędkości liniowej na okołosłonecznej orbicie, przekła-
da się na najszybszy również pozorny ruch Słońca na tle gwiazd: 
1,019° na dobę. Taką samą średnią prędkość ruchu Słońca 
odnotowaliśmy w listopadzie i grudniu. Podczas tegorocznego 

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
listopada i grudnia 2017

listopad
3 4.02 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Uranem
3 — opozycja planetoidy (44) Nysa, 1,3 au od Ziemi
4 6.23 pełnia Księżyca
6 1.10 perygeum Księżyca, 361 444,0 km od Ziemi
6 4.01 zakrycie Aldebarana (α Tau) przez Księżyc (do 4.46)
8 2.28 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +19°50’

10 21.37 ostatnia kwadra Księżyca
10 23.40 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 139°34’
12 — maks. aktywności roju meteorów Półn. Taurydy 
13 9.15 bliska koniunkcja Wenus 16’N z Jowiszem
15 4.08 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Marsem
17 1.01 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Jowiszem
17 9.16 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Wenus
17 ~17.30 maksimum aktywności roju meteorów Leonidy
18 12.42 nów Księżyca
20 11.36 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Merkurym
21 1.26 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Saturnem
21 19.53 apogeum Księżyca, 406 138,2 km od Ziemi
22 3.06 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –19°57’
22 4.05 Słońce wstępuje w znak Strzelca; λ = 240°
22 14.20 Neptun powraca do ruchu wstecznego w dług. eklipt.
23 10.39 Słońce wkracza do gwiazdozb. Skorpiona; λ = 241,0°
24 1.26 maks. elongacja Merkurego, 22,0°E od Słońca
25 9.22 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 317°43’
26 18.03 pierwsza kwadra Księżyca
27 7.08 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Neptunem
28 7.58 koniunkcja Merkurego 3,1°S z Saturnem
29 22.59 Słońce wkracza do gwiazdozb. Wężownika; λ = 344,8°
30 13.15 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Uranem

grudzień
1 — opoz. planetoidy (349) Dembowska, 1,9 au od Ziemi
3 6.47 pełnia Księżyca
3 8.10 Merkury rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
4 9.46 perygeum Księżyca, 357 498,0 km od Ziemi
5 12.42 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°01’
6 13.05 koniunkcja Merkurego 1,3°S z Saturnem
8 1.39 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 136°38’
8 22.25 zakrycie Regulusa (α Leo) przez Księżyc (do 23.12)

10 8.51 ostatnia kwadra Księżyca
13 0.41 koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (1,7°N)
13 20.22 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Marsem 
14 ~7.30 maksimum aktywności roju meteorów Geminidy
14 17.57 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Jowiszem
15 15.08 koniunkcja Merkurego 2,2°N z Wenus
17 — opozycja planetoidy (20) Massalia, 1,1 au od Ziemi
17 9.56 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Merkurym
17 19.33 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Wenus
18 6.29 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Strzelca; λ = 266,2°
18 7.30 nów Księżyca
18 14.09 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Saturnem
19 2.26 apogeum Księżyca, 406 609,4 km od Ziemi
19 10.32 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°04’
21 17.28 Słońce wstępuje w znak Koziorożca; λ = 270°
21 22.08 koniunkcja Saturna ze Słońcem (0,9°N)
22 11.05 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 315°24’
22 ~16.00 maksimum aktywności roju meteorów Ursydy
22 — opozycja planetoidy (31) Euphrosyne, 1,6 au od Ziemi
23 2.25 Merkury powraca do ruchu wstecznego w dług. eklipt.
24 14.42 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Neptunem
25 18.54 bliska koniunkcja Wenus 1,1°S z Saturnem
26 10.20 pierwsza kwadra Księżyca
27 21.56 koniunkcja Księżyca 4,0°S z Uranem
31 2.22 zakrycie Aldebarana (α Tau) przez Księżyc (do 3.11)
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peryhelium odległość Ziemia–Słońce osiąga minimalną wartość 
147,097 milionów km.

Poruszając się w omawianym okresie na tle trzech zodia-
kalnych gwiazdozbiorów (od Strzelca do Wodnika), Słońce bie-
gnie również przez trzy znaki zodiaku, rozpoczynając wędrówkę 
od 10,2° znaku Koziorożca, pokonując następnie cały znak Wod-
nika i kończąc na 10,0° znaku Ryb. Przez cały ten czas wzrasta 
deklinacja Słońca, które po największym oddaleniu się na po-
łudnie od równika niebieskiego podczas zimowego przesilenia, 
teraz powraca ku niemu, by już niedługo, 20 marca wieczorem, 
zrównać się z równikiem podczas wiosennej równonocy.

Księżyc 
Tegoroczną styczniowo-lutową wędrówkę na tle gwiazd, dobę 

przed pełnią z tarczą oświetloną już 99,7%, nasz naturalny sa-
telita rozpoczyna wysoko na niebie, blisko wschodniej granicy 
gwiazdozbioru Byka (rogi Byka), by już po upływie 7,5 h wkroczyć 
do Bliźniąt. Po przebyciu w sumie dystansu prawie 782°, czyli 
dokonaniu 2,17 obiegów nieba, z końcem lutego Księżyc dociera 
do gwiazdozbioru Lwa, niespełna 5° od Regulusa, najjaśniejszej 
gwiazdy tej konstelacji.

W tym czasie Księżyc 14-krotnie przewędruje na niebie obok 
planet, spotykając się dwukrotnie z każdą z nich. Wiele spośród 
tych koniunkcji zachodzić będzie bardzo blisko Słońca, a więc 
z Księżycem w pobliżu nowiu. Nawet bliską koniunkcję (16 lu-
tego) oświetlonego dobę po nowiu w niespełna 1% Księżyca, 
z najjaśniejszą z planet, Wenus, dostrzec będzie można jedynie 
podczas zmierzchu, tuż ponad zachodnim horyzontem; spo-
tkanie to będzie miało miejsce niewiele ponad 4° na wschód 
od Słońca.

Spośród kilku, w omawianym okresie, zakryć jaśniejszych 
gwiazd przez Księżyc, na szczególną uwagę zasługuje zakrycie Al-
debarana, najjaśniejszej gwiazdy Byka, 23 lutego tuż po zmierz-
chu, 9 h po pierwszej kwadrze. W centrum Polski, ciemna połowa 
tarczy Księżyca zetknie się z Aldebaranem kilka minut po 18.00, 
by po godzinie odsłonić gwiazdę z jasnej strony księżycowej tar-
czy. Całe zjawisko przebiegać będzie wysoko na niebie, ponad 
50° nad horyzontem.

Obiegając Ziemię po eliptycznej orbicie, każdego miesiąca 
Księżyc przynajmniej raz przechodzi przez punkty perygeum 
i apogeum, najbardziej zbliżając się lub oddalając od nas. Odle-
głości te nie za każdym razem są jednakowe: ich wartości mogą 
wahać się w granicach od 356,4 do 370,3 tys. km dla perygeum 

i od 404,0 do 406,7 tys. km dla apogeum. Na uwagę zasługują 
te największe i najmniejsze w całym roku odległości apogeum, 
a zwłaszcza perygeum, gdy przy zbieżności w czasie z pełnią 
mamy do czynienia z największą jasnością Księżyca, tzw. Super-
księżycem. W tym roku zarówno największe w roku zbliżenie, jak 
i oddalenie Księżyca od Ziemi, przypadają w styczniu. Pierwsze 
z nich, perygeum w odległości 356,6 tys. km, przypada 4,6 h 
przed pełnią, więc ta szczególnie bliska zbieżność obu zjawisk 
w czasie, zaowocuje kolejnym Superksiężycem, nocą z 1 na 2 
stycznia. Z kolei najdalsze w roku apogeum (406,5 tys. km), nocą 
z 14 na 15 stycznia, będzie miało miejsce 2 doby przed nowiem, 
więc 15 stycznia przed świtem mamy jeszcze szansę dostrzec 
wąziutki, 3,5-procentowy sierp Księżyca o skrajnie małych roz-
miarach.

Planety i planetoidy
Powoli dobiega końca, panujący na niebie od kilku już mie-

sięcy swoisty deficyt jasnych planet. Wciąż na wieczornym niebie 
w pewnym stopniu starają się go uzupełnić Uran i Neptun, choć 
ten ostatni znika już z nieba dość wcześnie. Na razie lepsze wi-
doki mamy dopiero w drugiej połowie nocy, kiedy pojawiają się 
na niebie Mars, Jowisz i Saturn. 

Z początkiem stycznia, jako pierwsze, 3 h po północy wscho-
dzą, goszczące blisko siebie w centrum konstelacji Wagi, Mars 
i Jowisz, które 7 stycznia pojawią się na wschodzie zaledwie 
1/5° od siebie. Jowisz z każdym dniem pojawiać się będzie co-
raz wcześniej, z końcem lutego wschodząc już krótko po północy 
i jeszcze przed świtem górując nieco ponad 20° nad horyzontem. 
Godziny wschodu Marsa na razie tylko nieznacznie przyspieszają 
i w końcu lutego Czerwona Planeta pojawia się niespełna pół go-
dziny wcześniej niż z początkiem stycznia. Mars jest planetarnym 
bohaterem roku 2018, w związku z powtarzającą się co kilkana-
ście lat, przypadającą 27 lipca jego wielką opozycją. Z początku 
umiarkowanie jasny (+1,5m), już przez dwa omawiane miesiące 
pojaśnieje dwukrotnie (do +0,8m), by podczas opozycji osiągnąć 
jeszcze 27-krotnie większy blask (–2,8m). 

Saturn przywitał zimę koniunkcją ze Słońcem i dopiero 
w pierwszej dekadzie stycznia zaczyna pojawiać się na niebie 
o świcie. Z końcem lutego jest już jednak trzecią z jasnych pla-
net, pojawiających się na porannym niebie w niemal równych, 
1,5-godzinnych odstępach — każda już w innym gwiazdozbiorze: 
Jowisz w Wadze, Mars w Wężowniku, a Saturn w Strzelcu. W tym 
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samym czasie Merkury i Wenus, a także Neptun, goszczą już, 
wraz ze Słońcem w konstelacji Wodnika. 

Choć w niezbyt już dogodnych warunkach, w pierwszych 
dniach stycznia są jeszcze pewne szanse dostrzeżenia dość ja-
snego Merkurego, wschodzącego blisko godzinę przed świtem.  
Na Wenus, mimo jej największej wśród planet jasności, w stycz-
niu nie możemy raczej liczyć. Po jej koniunkcji ze Słońcem 
9 stycznia, na razie niemal w minimum swej jasności, jako 
Gwiazda Poranna zacznie pojawiać się o zmierzchu na przełomie 
stycznia i lutego 

W omawianym okresie mają miejsce dwie interesujące opo-
zycje innego typu planet — chodzi o stosunkowo jasną małą pla-
netę, czyli planetoidę (8) Flora oraz planetę karłowatą (1) Ceres, 
do 2006 r. uznawaną również za planetoidę. Obydwa obiekty to 
efekty poszukiwań brakującej planety pomiędzy orbitami Marsa 
i Jowisza, na co wskazywała XVIII-wieczna reguła Titiusa–Bode-
go określająca odległości kolejnych planet od Słońca. Wydawa-
ło się, że odnaleziono ją z początkiem 1801 roku, gdy została 
odkryta Ceres, jednak po odkryciach w kolejnych kilku latach 
następnych trzech (Pallas, Juno, Westa), a zwłaszcza po prawdzi-
wym „wysypie” kolejnych odkryć w połowie XIX wieku, musiano 
je uznać za odrębny typ członków Słonecznej Rodziny — planeto-
idy. Do dziś liczba zgłoszonych odkryć planetoid przekroczyła już 
3/4 miliona, zaś w październiku ub. roku Minor Planet Center, 
agenda Międzynarodowej Unii Astronomicznej do spraw planeto-
id, oficjalnie zatwierdziła półmilionową znaną planetoidę. 

Podczas opozycji (1) Ceres, 31 stycznia, ta planeta karłowa-
ta osiągnie na naszym niebie jasność 6,8m, trzykrotnie więk-
szą od Neptuna. Planetoida (8) Flora, podczas swej opozycji, 
2 stycznia zabłyśnie o wiele słabiej, niemal dorównując jasno-
ścią Neptunowi. 

Roje meteorów
W pierwszych dniach stycznia aktywny jest obfity rój meteorów 

Kwadrantydy. Bogate skupisko materii meteorytowej tego roju 
pochodzi być może ze zderzenia dwóch komet. Obserwowane 
od niemal 200 lat, podczas maksimum, nocą z 3 na 4 stycznia, 
zapewniają wysoką liczbę, około 120 przelotów meteorów w cią-
gu godziny, których wypatrywać należy, najlepiej po północy, we 
wschodniej stronie nieba. Niestety, w tym roku w obserwacjach 
„spadających gwiazd” tego roju w istotnym stopniu przeszkadzać 
może Księżyc, dwie doby po pełni świecący przez prawie całą 
noc, ponad 90% swej tarczy w Raku. Radiant roju Kwadrantydów 

usytuowany jest w północnej części konstelacji Wolarza, gdzie 
do 1928 roku wyróżniano nieistniejący dziś gwiazdozbiór Kwa-
drantu (Quadrans Muralis), upamiętniający wspaniały kwadrant 
ścienny XVI-wiecznego duńskiego astronoma Tychona Brahego. 

Gwiazdy zmienne
Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (mak-

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

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

styczeń luty

  1,   16.47 16,     0.52   2,     5.45 10,   20.12
10,     7.14 18,   21.41   5,     2.34 25,     4.16
13,     4.03 21,   18.30   7,   23.23 28,     1.05

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:
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  3,   22.18   5,     3.03
  9,     7.05 15,   20.38
20,     0.40 21,     5.25
30,   18.15

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

styczeń luty

  2,  V Cas    7,9m 20,  o Cet    3,4m 18,  R Gem   7,1m

  9,  RS Vir    8,1m 30,  T Her   8,0m 22,  R Boo    7,2m

13,  U Ari    8,1m

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

Nie po raz pierwszy w tym miejscu próbujemy zainte-
resować Czytelników skupiskami gwiazd, zarówno 
luźniejszymi gromadami otwartymi, jak i gęsto upako-
wanymi gromadami kulistymi. Liczne gromady znaj-

dziemy na zimowym niebie, między innymi dzięki biegnącej 
przez zimowe konstelacje szerokiej wstędze Drogi Mlecznej, 
gdzie znajduje się wiele ich skupisk. Długie noce sprzyjają ta-
kim nieco ambitniejszym obserwacjom, do których wymagane 
jest użycie amatorskiego teleskopu, choć nawet dobra lornetka 
pozwoli zidentyfikować te obiekty, jednak bez większych szans 
na dostrzeżenie ich szczegółów. Mimo że jasność wielu z nich 
wskazywałaby na możliwość dostrzeżenia ich nawet gołym 
okiem, musimy pamiętać, że są to sumaryczne jasności, nie 
punktowych obiektów, jak pojedyncze gwiazdy, lecz rozciągają-
cych się na pewnym obszarze. Oczywiście, ich szczegóły najła-
twiej dostrzec na długo naświetlanych fotografiach, umożliwia-
jących rozdzielenie poszczególnych gwiazd danego skupiska, 
zwłaszcza gromad otwartych. 

Chociaż rozlokowanie gromad gwiazd w poszczególnych 
gwiazdozbiorach nie jest bynajmniej równomierne — na zimo-
wym niebie prym wiedzie w tym względzie Woźnica — to wybra-
liśmy kilka obiektów z różnych rejonów zimowego nieba.

Zaczynając od najdalej na północ usytuowanej zimowej 
konstelacji Woźnicy, przyjrzyjmy się jednej z najjaśniejszych tu 
gromad otwartych, w XVIII-wiecznym katalogu Charlesa Mes-
siera zamieszczonej pod symbolem M37. Gromadę odkrył 
już w połowie XVII wieku włoski ksiądz-astronom Giovanni Ho-
dierna. Na liczącą sobie 300 milionów lat gromadę składa się 
prawdopodobnie około 1800 gwiazd, skupionych w przestrze-
ni o średnicy 20–25 lat św. Z odległości około 4,5 tys. lat św., 
na naszym niebie obiekt ten ma średnicę 2/3 tarczy Księżyca. 
Gromadę o jasności 5,6m odnajdziemy na tle Drogi Mlecznej, 
nieco obok środka odcinka łączącego gwiazdy J Aur w Woźnicy 
i b Tau w Byku.

W znacznie niżej położonym Jednorożcu, znajdujemy nie-
znacznie tylko ciemniejszą gromadę otwartą M50, Jej odkryw-
cą był francuski astronom włoskiego pochodzenia, Giovanni 
Cassini, który jako pierwszy obserwował ją w 1711 r. Znacznie 
młodszą od poprzedniej, powstałą przed 78 milionami lat, gro-
madę o rzeczywistych wymiarach 14 × 19 lat św., zawierającą 
około 200 gwiazd, z odległości 3,1 tys. lat św. obserwujemy na 
naszym niebie jako obiekt o kątowych wymiarach 15’ × 20’ 
i jasności 7,9m. Odnajdziemy ją najłatwiej, kierując się 9,3° 

na północny wschód 
od Syriusza, najjaśniej-
szej gwiazdy Wielkiego 
Psa. 

W tyleż zimowej, 
co już wiosennej kon-
stelacji Raka, oprócz 
słynnej gromady Pra-
esepe (M44) znajdzie-
my również nie tak już 
efektowną, odkrytą 
w 1779 r. przez nie-
mieckiego astronoma, 
Johanna Koehlera, gro-
madę otwartą M67. 
Jeszcze nieco bliższa 
od poprzedniej, odle-
gła 2,7 tys. lat św., przy rzeczywistej średnicy 10 lat św., na na-
szym niebie kątowymi rozmiarami dorównuje tarczy Księżyca. 
Skupiająca około 500 gwiazd, M67 należy do najstarszych 
gromad otwartych: jej wiek szacowany jest na 3,2–5 miliar-

dów lat. Jako obiekt o suma-
rycznej jasności 6,9m, gromadę 
odnajdziemy bez trudu 1,8° 
na zachód od gwiazdy Acubens 
(a Cnc) w południowej części 
gwiazdozbioru Raka.

Na koniec zajrzyjmy jeszcze 
na południowe krańce nieba 
zimowego, do konstelacji Za-
jąca, gdzie znajduje się dość 
efektowna gromada kulista 
gwiazd, odkryta w 1780 r. 

przez Pierre’a Méchaina, współpracownika Messiera, który 
w swym katalogu (jako mgławicę) zamieścił ją pod symbolem 
M79. Gromada o średnicy 118 lat św., odległa 42,1 tys. lat św., 
na naszym niebie ma średnicę kątową 9,6’ i jasność 7,7m. Od-
najdziemy ją w południowej części gwiazdozbioru, przedłużając 
na południe liniię łączącą najjaśniejsze gwiazdy Zająca: Arneb 
(a Lep) i Nihal (b Lep), o odcinek równy ich odległości.

Jan Desselberger

Zimowe gromady gwiazd

M79. Źródło HST

M67. Źródło Wikimedia Com.

M50. Źródło Wikimedia Com.

M37. Źródło Wikimedia Commons



67Urania6/2017

Astronomia i muzyka

Nowości od przyjaciół
Zgodnie z obietnicą daną w poprzednim 
numerze Uranii tym razem chciałem 
zarekomendować parę pozycji wyda-
nych przez Ziemowita Poniatowskiego 
prowadzącego już trzecią dekadę sklep 
muzyczny, a od kilku lat prowadzącego 
również działalność wydawniczą. Po-
nieważ specjalnością GENERATORA 
jest szeroko rozumiana muzyka elek-
troniczna, znajdziemy tam sporo muzy-
ki związanej z tematyką kosmiczną. 

Tych pozycji mogących zaintereso-
wać miłośników muzy Uranii ukazało 
się w mijającym roku niemało, więc 
wrócę do nich jeszcze za dwa miesią-
ce. Teraz koniecznie chciałbym napisać 
o płycie nagranej już w 2012 roku, ale 
dopiero teraz wydanej, gdyż jej au-
tora miałem okazję spotkać ostatnio 
w swoim mieście podczas gościnnego 
występu jako… cymbalistę grającego 
na tradycyjnych cymbałach wileńskich! 
To piękny hołd złożony nieżyjacemu 
już dziadkowi, znanemu wirtuozowi 
owego instrumentu. Piotr Krupski two-
rzył muzykę elektroniczną do 2012 r., 
by porzucić ją całkiem na rzecz cym-

bałów. Utwory na płytę zatytułowa-
ną „Electronic Worlds” Piotr nagrał 
z przyjaciółmi: Andrzejem Mierzyńskim, 
Christianem Rossle, Dariuszem Wil-
kiem, Sebastianem Orda-Sztarkiem, 
Sławomirem (Kombi!) i Tomaszem Ło-
sowskimi, Dieterem Wernerem oraz 
Władysławem Komendarkiem. Już to 
gwarantuje różnorodność muzyczną, 
bogactwo brzmień i… wysoki poziom 
nagrań. Warto zainteresować się tą 
pozycją. Na zachętę przytoczę tylko 
cztery tytuły: Gdy rodziła się Matka Zie-
mia, Gwiezdna podróż, Zagadka życia 
i śmierci, Serce i dusza.

Na koniec wspomnę jeszcze o pły-
cie, którą otrzymałem w prezencie 
od wykonawców podczas Pierwszej 
Olsztyńskiej Nocy Perseidów. To dzieło 
wspomnianych już wyżej olsztyniaków: 
Andrzeja i Eli Mierzyńskich. Płyta nosi 
tytuł „Renesans — A.D. 2017” i zawiera 
materiał ilustracyjny stworzony na po-
trzeby filmu przygotowanego w Olsz-
tyńskim Planetarium i opowiadającego 
historię kalendarza. Ta typowa muzyka 
tła nawiązująca do utworów z epoki Ga-
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lileusza uprzyjemniała mi podróż na te-
goroczny festiwal w Cekcynie, o którym 
wspominałem ostatnio. 

Jacek Drążkowski

Też będę takie robiła!

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

Jak powiada stare przysłowie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci”, więc niech Urania towarzyszy kolejnym pokoleniom od najwcześniejszych dni.

Fot. Ewa Filarowicz
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Obserwator Słońca

Raport nr 9/2017
Początek września lekki wzrost aktywności Słońca, potem na tarczy utrzymuje się 
tylko jedna grupa z jedną plamą otoczona półcieniem. Przez ten czas dość długo 
liczba Wolfa wynosi 11. Koniec miesiąca to znów delikatny wzrost aktywności. Śred-
nia R dla września z raportów SOS wyniosła 33,97, a średnia SN 43,13. Wykonano 
ogółem 102 obserwacje dla R i 58 obserwacji dla SN. Swoje wyniki przysłało 8 ob-
serwatorów.

Raport nr 10/2017
Spoglądając na wygenerowany wykres daje się zauważyć mniej więcej w połowie 
miesiąca całkowity brak plam. Taka sytuacja utrzymuje się od 10 do 20 października. 
Ogółem w październiku sekcja przeprowadziła 120 obserwacji dla R i 84 dla SN. 
Średnia liczba Wolfa wyniosła R= 11,85 a SN =8,07. Swoje raporty przysłało 9 ob-
serwatorów.
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Obserwatorzy:
1. Jimenes Francisco  27
2. Winnicki Mateusz  20
3. Mikołajczak Eugeniusz  18
4. Zagrodnik Jerzy  17
5. Bańkowski Janusz  12

6. Raczyński Łukasz  10
7. Kucemba Łukasz  8
8. Figiel Tadeusz  5
9. Skorupski Piotr  3

Obserwatorzy:
1. Jimenez Francisco  26 
2. Mikołajczak Eugeniusz  17
3. Zagrodnik Jerzy  16
 (gólem 6572 obserwacje)
4. Bańkowski Janusz  13 

5. Raczyński Lukasz  11 
6. Kucemba Łukasz  9 
7. Figiel Tadeusz  7 
8. Skorupski Piotr  3

Z takim tytułem prezentacji wystąpiłem 30 czerwca 
w dniu Asteroid Day w galerii Spot w Poznaniu. Aste-
roid Day to rocznica upadku Meteorytu Tunguskiego. 

W tym dniu jednak organizatorzy zaplanowali oprócz pre-
zentacji  związanych z asteroidami również drugi event, tzw. 
Otwarte Obserwatorium na Wildzie. Nie będę tu opisywał 
całego przedsięwzięcia, bo myślę, że któryś z kolegów orga-
nizatorów tego dnia opisze, co dokładnie działo się w galerii 
Spot. Na początku Sławomir Matz przedstawił swoją prezen-
tację o Słońcu wzbogaconą autorskimi zdjęciami. Ja skupi-
łem się na naukowej obserwacji plam słonecznych. Oczywi-
ście, mówiąc naukowej, miałem na myśli obserwacje, które 
mogą być użyte w celu wygenerowania wykresu aktywności 
Słońca i będą uzupełnieniem obserwacji wykonywanych 
w profesjonalnych obserwatoriach. W prezentacji przedsta-
wiłem zainteresowanym będącym na sali, w jaki sposób, ko-
rzystając  ze strony sekcji SOS PTMA, zostać członkiem ob-
serwatorem i dokonywać obserwacji Słońca. Zapoznałem ich 
z prawidłowym wykonaniem raportu i co z nim później zrobić, 
by mógł być w pełni przydatny. Cały ten proces powstawa-
nia raportu opisywałem już we wcześniejszych numerach 
Uranii, dlatego tutaj dodam tylko, że najpierw rejestrujemy 
się na stronie, otwieramy swój profil, którym to generujemy 
raport. Cały raport wypełniamy na stronie i wysyłamy, a on 

Zaproszenie do naukowej obserwacji Słońca
ląduje w profilu admina, czyli moim, w okienku „wysłane”. 
Po prezentacji zrobiłem małą wystawkę, na której znalazły 
się promocyjne numery Uranii, gadżety sekcji a także moja 
praca maturalna na temat Słońca i pierwszy dziennik obser-
wacji Słońca z 1978 r. Moją prezentację upamiętniła Sandra 
Grzelaszyk http://sandra-grzelaszyk.flog.pl młoda, zdolna, 
choć jeszcze uczennica fotografii z Poznania. 

Tadeusz Figiel
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Poczta

Nazywam się Katarzyna Tretyn-Zečević 
i jestem artystką z Torunia. W swojej 
twórczości szczególnym zaintereso-
waniem darzę kosmos. Tym razem 
skupiam się na Marsie i jego kraterach. 
Wiąże się to z większym projektem 
kuratorskim, który prezentowany bę-
dzie we wrześniu 2018 r. w Rypinie. 
Nazwę te nosi również jeden z krate-
rów na Marsie. Poszukuję informacji 
na temat tego właśnie krateru. Czy są 
Państwo w stanie mnie wesprzeć? 

Jak nadawane są nazwy kraterom, 
czy są jakieś przepisy określające spo-
sób nadawania tych nazw? Dlaczego 
miasto Rypin zostało tak wyróżnione?

Red. Pani Katarzyno, dziękujemy za 
maila. Poniżej informacje, które udało 
nam się znaleźć na profilu fb Urzędu 
Miasta Rypin:

Skąd nazwa Rypin na Marsie? 30 
maja 1971 r. wystrzelona amerykańska 
sonda kosmiczna Martiner 9 dotarła 
na orbitę Marsa. Po przeprowadzeniu 
badań tej planety i wykonaniu wielu 
zdjęć, w 1976 r. Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna zdecydowała, że krate-
rom, które mają mniej niż 60 km śred-
nicy, nadano nazwy miast. Zdecydowa-
no, że jeden z marsjańskich kraterów 
będzie się nazywał Rypin.

Na Marsie są tylko 4 polskie miasta 
i są to: Grójec, Puńsk, Puławy i Rypin.

Każda z tych miejscowości musiała 
zasłynąć ze szczególnych osiągnięć. 
Nasze miasto zyskało uznanie w Mię-
dzynarodowej Unii Astronomicznej ze 
względu na wyroby mleczarni ROTR: 
„to miasteczko, w którym spółdziel-
czość mleczarska produkowała pod 
firmą ROTR tak znakomite sery, że były 
one poszukiwane nie tylko w kraju.” 
Rypin – krater na powierzchni Marsa 
o średnicy 18,4 km, położony na 1,3° 
szerokości południowej i 41° długości 
zachodniej.

Polscy astronomowie byli ważną 
częścią społeczności astronomicznej 
w tym czasie, a wiceprezydentem 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
w tym okresie była prof. Wilhelmina 
Iwanowska.

Dodatkowo mapowaniem Marsa 
zajmował się prof Andrzej Woszczyk, 
aktywny uczestnik kongresu MUA 
w Grenoble w 1976 r.

Agnieszka Górska-Pukownik

* * *
Przy druku numeru 5/2017 najwyraźniej 
pominięto jeden z artykułów Poradnika 
Obserwatora, „Kolimacja teleskopu 
Newtona” – według spisu treści na po-
czątku numeru powinien znajdować się 
na 58 stronie. Tymczasem na tej stro-
nie zaczyna się już CYRQLARZ. Może 
w kolejnym numerze opublikujecie dwie 
części Poradnika?

A. Kostecki 
Red. Niestety, to znowu wina nieupilno-
wanego redakcyjnego chochlika. Pozo-
stawił w spisie treści odwołanie do ma-
teriału, który był już publikowany w tym 
roku w numerze 2. Przepraszamy!

* * *
Trzytygodniowy wyjazd na zaćmienie 

ZAPROSZENIA

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika  
w Warszawie
11 grudnia 2017: Katarzyna Rusinek 
Aktywne galaktyczne niespodzianki
18 grudnia 2017: Katarzyna Drozd Sy-Fy
8 stycznia 2018: Swayamtrupta Panda 
Joining the Dots: From Stars to Active 
Galaxies (wykład w j. ang.)
15 stycznia 2018: Alexey Pamiatnykh Planet Nine  
– Dziewiąta planeta
https://www.camk.edu.pl/pl/
outreach/wyklady-popularne

Olsztyńskie Planetarium 
i Obserwatorium Astronomiczne
10 grudnia 2017, 11.00-19.00: 
premiera bajki w technologii full-dome 
„Co się stało z kalendarzem?”
15 grudnia 2017, 18.00: Muzyka filmowa  
– znane motywy w różnych wykonaniach
11 stycznia 2018, 17.00: Bartosz Dąbrowski, 
Obserwacje Kopernika na Warmii
http://planetarium.olsztyn.pl/pl/odczyty.html

PTMA O/Wrocław
29 stycznia 2018, 19.00: Adam Szelążek Fizyka 
barw cz. I, https://www.facebook.com/IAUWr/ 

Odczyty, wykłady,  
spotkania, wydarzenia

Słońca w Stanach Zjednoczonych 
zaczęliśmy planować ze znajomymi 
na przełomie stycznia i lutego bieżące-
go roku. Wybór miejsca do obserwacji 
zjawiska padł na dość rozległy parking 
zlokalizowany niedaleko zbiegu drogi 
międzystanowej I15 z drogą 33 na pół-
noc od Idaho Falls. (…) Precyzyjnie, 
zgodnie z efemerydą (fascynujące, ale 
czy jest coś w tym dziwnego?) nastąpił 
pierwszy kontakt i chwilę później wi-
dzieliśmy już gołym okiem mały ubytek 
na tarczy. (…) Wszystkim na miejscu 
zaczynały udzielać się wielkie emocje. 
Pojedyncze minuty przed fazą całko-
witą wzdłuż pasa zaćmienia przeleciał, 
na wysokości może dwóch kilometrów, 
jeden z samolotów, z których NASA 
przeprowadzało transmisję live. Nad za-
chodnim horyzontem było widać wielkie 
pociemnienie – nadciągający cień Księ-
życa. Majestatyczna i magiczna chwila, 
ostatnie kilkadziesiąt sekund przed fazą 
całkowitą. (…) Emocje sięgnęły zenitu! 
Chwilę wcześniej widać było już Wenus. 
Mijały ostatnie sekundy i oto pojawił się 
w całej okazałości On: Pierścień z Dia-
mentem. Podnosił się już nie krzyk, 
a wrzask ekstazy z setek gardeł zgro-
madzonych na parkingu! Chwilę potem 
pojawiła się w całej okazałości Ona: 
Piękna Korona. Zdjąłem folię mylarową 
z jednego z obiektywów i spojrzałem 
na Słońce przez lornetkę. Widok koro-
ny słonecznej i protuberancji z prawej 
strony spowodował, że miałem miękkie 
nogi. To chyba najpiękniejszy sposób 
obserwacji zjawiska, jaki mogłem sobie 
zafundować: zaćmienie przez lornetkę. 
(…) Widać, że faza spokojnego Słoń-
ca nie przeszkadza w kreowaniu jej 
spektakularnych kształtów i rozpiętości. 
Pięknie uwidocznione pola magnetycz-
ne na biegunach były tak wyraźne, że 
aż nienaturalnie. (…) Obserwując cały 
czas przez lornetkę zacząłem dostrze-
gać prześwitującą fotosferę Słońca prze 
krawędź tarczy Księżyca – pojawiały się 
perły Baily'ego, a sekundy później drugi 
pierścień z diamentem. Dzięki temu, że 
oczy zaadoptowały się do otaczającego 
zmroku, ten widok robi jeszcze większe 
wrażenie! Bajecznie! Wytrzymałem 
z lornetka przy oczach tak długo, jak to 

możliwe, aby nacieszyć wzrok ostatnim 
akcentem fazy całkowitej. (…) W końcu 
(znowu punktualnie!) nastąpił IV kontakt 
i koniec całego zjawiska. Jakże dla nas 
udanego: dopisała pogoda, dotarliśmy 

bez problemu na planowane miejsce, 
widzieliśmy całe zjawisko w świetnym 
towarzystwie. Czego chcieć więcej? 
Daleko od domu, ale było warto!

Michał Witkowski
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Relaks z Uranią krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Ura-
nii–PA” 4/2017: 1. OPPOLZER, 2. HAŁAS, 3. DOŚĆ, 4. MAPA, 
5. JURICZKIN, 6. ANDROMEDA, 7. JUNO, 8. ORIONIDY, 9. TALES, 
10. RADZIWIŁŁ, 11. ATLAS, 12. PRAŻMOWSKI, 13. ELECTRON, 
14. SUPERNOWE, 15. GIEDRYS, 16. ENCELADUS, 17. WAWEL.
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kra-
tek. Na  rozwiązania czekamy do końca stycznia 2018  r. 
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy 
dwie nagrody książkowe o tematyce astronomicznej oraz 
dwie płyty kompaktowe wydawnictwa GENERATOR. 
Do  rozwiazania należy dodać swój adres oraz tytuł lub 
numer pozycji, którą Czytelnik chciałby otrzymać w wy-
niku losowania: 
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspo-

mnienia i eseje profesora Józefa Smaka; 
2. „Relacja pierwsza” („Narratio Prima”) Joachima Retyka; 
3. „Mały astronom”, nowa ksiażka o astronomii dla dzieci 

autorstwa profesora Grzegorza Karwasza; 
4. „Electronic Worlds”, płyta Piotra Krupskiego i przyjaciół. 
Rozwiązania można przesyłać drogą elektroniczną 
na adres: urania@urania.edu.pl. 

W „Uranii–PA” nr 4/2017 zamieściliśmy 
krzyżówkę, której rozwiązaniem jest 
hasło ZAĆMIENIE W AMERYCE. Na-

grody w postaci książek o tematyce astronomicznej 
wylosowali Tomasz Celeban z  Łasku i  Mariusz 
Chlebowski ze Swarzędza. Nagrody zostaną wysła-
ne pocztą.

  1. Tajemnicze błyski promieniowania gamma

  2. Dla niego komety były płonącymi chmurami

  3. Punkt na orbicie położony najbliżej Słońca

  4. Sonda badająca kometę 81P/Wild

  5. Nowy prezes Polskiego Towarzystwa  
Astronomicznego

  6. Minęła Ziemię 1 września br.

  7. W styczniu 2018 r. będzie w Wodniku

  8. Odkrywca 46. komety okresowej

  9. Nowy detektor na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

10. Komety spoza Układu Słonecznego

11. Przepowiedział powrót komety z 1682 r.

12. Autor wykresów aktywności słonecznej  
opracowywanych w SOS PTMA

13. Pierwsza po Słońcu gwiazda, dla której  
zmapowano ruchy materii w atmosferze

14. Reżyser filmu „Tajemnice  
De Revolutionibus”

15. Jeden z tegorocznych noblistów  
w dziedzinie fizyki
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JEROZOLIMA ROK 66: 4 LATA PRZED ZBURZENIEM MIASTA

MOSKWA ROK 1910: 7 LAT PRZED WYBUCHEM REWOLUCJI

TORUŃ ROK 1986: 3 LATA PRZED UPADKIEM KOMUNIZMU
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zawsze otrzymywało tzw. dotację wydawniczą 
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Astrofotografia amatorskaKsiężyc i nie tylko

18 września br. rano tuż nad wschod-
nim horyzontem mogliśmy podziwiać 
cienki sierp starego Księżyca, a zaraz 
obok najjaśniejsza gwiazdę Lwa — 
Regulus. Nad nimi królowała jasna 
Wenus. Zdjęcia zamieszczone obok 
wykonał Roman Bochanysz aparatem 
kompaktowym CANON (drugie zdję-
cie w projekcji okularowej z telesko-
pem Newtona 130/650 i okularem 
25 mm).

Niżej zdjęcie Księżyca wykonane przez 
Grzegorza Sobolaka Celestronem SCT 
9.25 f10 z kamerą ASI 174MM i fil-
trami ZWO RGB. Łącznie wykonano 
3000 klatek na kanał, z których osta-
tecznie do stertowania wybrano 200. 
Całość to mozaika 12 paneli.
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