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tchórz czy bohater?



Czapka z daszkiem, 
Niech ja skonam

Dla każdego astronoma
W daszku lampkom błysnąc' pora

Czerwień dla obserwatora

Kto zaś białe światło pstryka
Poznasz w nim teoretyka
A do tego całkiem darmo
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Czapeczki ASTRONARIUM
specjalna promocja na lato 29,90

dla astronomów-obserwatorów:
lampki czerwone — nie psują akomodacji  

wzroku do ciemności

dla pozostałych fanów programu:
lampki białe — idealne na biwak, pieszą 
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NIE BĘDZIESZ SIĘ Z NIĄ ROZSTAWAŁ,  
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Polski program o tajemnicach Wszechświata

aSTRONaRIuM
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powtórki:
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niedziela godz. 5.35

Wszystkie odcinki na:
www.youtube.com/astronariumPL

w tym odcinki premierowe  
krótko po emisji w telewizji

29,90
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Niepełnosprawność i astronomia. Nic bardziej dziś w Polsce aktualnego niż to 
pierwsze. Nic bardziej bliskiego sercu niż to drugie. Janina Ochojska to jedna z naj-
bardziej rozpoznawalnych Polek, nie tylko u nas, ale i na świecie. Nie znam osoby, 
która by tyle zrobiła dla innych ludzi, a nawet całych społeczeństw. Nie znam czło-

wieka bardziej uwrażliwionego na krzywdę i potrzeby innych. Nawet te najbardziej elemen-
tarne — czystą wodę! To o wodę toczyły się najkrwawsze wojny. To brak wody wywoływał 
najbardziej dramatyczne migracje klimatyczne. Niesienie pomocy stało się jej sensem życia 
i to na niespotykaną skalę. Ale przecież zanim Janka stała się tytułową bohaterką filmu Adeli 
Kaczmarek, była astronomem. Razem studiowaliśmy na jednym roku w Toruniu. Całe życie 
o kulach, ale właściwie tego nie zauważaliśmy. Zwłaszcza koledzy, bo była dziewczyną wyjąt-
kowej urody. Premierowe obrazy „Janki” o tym przypomniały. Wtedy nie miałem śmiałości, 
żeby jej to powiedzieć. Dziś, poprzez swoje dzieło, jest jednym z najpiękniejszych ludzi. 

Oglądając film i przysłuchując się popremierowej dyskusji, przypomniałem sobie, 
że mamy jeszcze w magazynach Uranii kilka egzemplarzy zupełnie niezwykłej książki. Dziś 
dałbym jej tytuł „Niewidzialny Wszechświat”. Autorzy to przyjaciele Uranii! Przemek Rudź, 
jak nikt inny w charyzmatyczny sposób potrafiący opowiedzieć o najbardziej skomplikowa-
nych sprawach na najprostszym poziomie, Robert Szaj, szczególnie uwrażliwiony na potrze-
by niepełnosprawnych poprzez wieloletnią działalność w ruchu paraolimpijskim. Wspólnie 
podejmują się zadania wręcz niewyobrażalnego, próbując odsłonić Wszechświat przed 
osobami niewidomymi i słabo widzącymi. Książka wydrukowana jest ogromną czcionką 
z naniesionym na litery alfabetem Braille’a. Jest to nie tylko jeden z zaledwie kilku podob-
nych wydań na świecie, ale zapewne i najobszerniejszy podręcznik astronomii wydrukowany 
brajlem. Najbardziej zdumiewające są rysunki: Układ 
Słoneczny, gwiazdozbiory, galaktyki, a nawet portret 
bohatera tego numeru, Kopernika. Na płaskiej karcie 
Uranii, dopiero w dużym powiększeniu możemy dostrzec 
dotykową strukturę obrazu. Fundacja Nicolaus Copernicus 
bardzo chciałaby ponowić druk. Książka była rozesłana do 
większości ośrodków zajmujących się niewidomymi. Kilka 
posiadanych egzemplarzy chcielibyśmy przekazać nieod-
płatnie w ręce indywidulanych osób niewidomych posłu-
gujących się alfabetem Braille’a. Prosimy o zgłaszanie takiego zapotrzebowania do Redakcji.

Tyle Urania i wydawca może zrobić dla konkretnych ludzi. Ale mamy też coś w zanadrzu 
dla ludzkości, a przynajmniej dla polskiej kultury. Fundacja Nicolaus Copernicus od kilku 
lat organizuje konferencję historyczną „Kopernik na Ziemi Lubawskiej”. Najważniejsza jej 
część odbywa się w Lubawie i w pobliskim Rybnie. To istotne, ponieważ na tutejszym zamku 
Kopernik wraz z Retykiem rozpoczęli przygotowywać De Revolutionibus do druku. Owen 
Gingerich objechał cały świat w poszukiwaniu marginaliów na woluminach trzech pierw-
szych wydań De Revolutionibus. A tymczasem jest jeszcze czwarte, pełne łacińskie wydanie 
z 1854 r. w Warszawie. Na dodatek uzupełnione o oryginalne tłumaczenie na język nowo-
żytny dokonany przez dyrektora warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego, Jana 
Baranowskiego. Wartość tłumaczenia to nie tylko przecudowna XIX-wieczna polszczyzna, 
ale i fakt, że wówczas każdy astronom znał łacinę i mógł dokonać tego bez pomocy filolo-
gów. Mało tego, jak podkreślał Jarosław Włodarczyk w referacie prezentującym zdobyty 
przez Fundację egzemplarz, Baranowski czasem nawet rozszerzał tłumaczenie o dodatkowe 
wyjaśnienia. Wreszcie, co najważniejsze, zarówno tekst łaciński, jak i tłumaczenie odnoszą 
się do pierwszego wydania dzieła drukiem, a nie autografu, jak to było w przypadku tłuma-
czenia z roku 1974. Różnice między I wydaniem a przechowywanym w Jagiellonce rękopi-
sem nietrudno zauważyć. Gdyby Fundacji udało się wydać reprint warszawskiego De Revolu-
tionibus, różnice te będzie można wreszcie powszechnie studiować. 

Urania chyba przekonała Wydawnictwo Naukowe PWN do wydania po polsku akade-
mickiego podręcznika Springera, Fundamental Astronomy. Nie było takiej książki od czasów 
powszechnie znanej Astronomii Ogólnej Eugeniusz Rybki, a więc od co najmniej 60 lat! 
To będzie prawdziwa rewolucja w zakresie kultury astronomicznej w Polsce. To taka nasza 
studnia do wiedzy na astronomicznym pustkowiu, podobna trochę do tych, które Janka 
wierci na prawdziwych pustyniach. Nic dziwnego! Tłumaczący książkę redaktor Uranii, Ma-
rek Muciek studiował razem z nami.

Maciej Mikołajewski 
w Toruniu, 7 czerwca 2018 r.

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

Sto lat z URANIĄ

Książka wydrukowana 
jest ogromną czcionką  
i alfabetem Braille'a.
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Dawno temu  
w… „Uranii”

Wenus i Księżyc nad budynkiem ESO Supernova 
w Garching koło Monachium. 
Fotografię wykonano 17 kwietnia 2018 r. 
Źródło: ESO/P.Horálek

4

Astronomia w szkole średniej. Pod nazwą, 
podaną w nagłówku, otwarty został w Uranii 
stały dział, poświęcony potrzebom nauczania 
astronomii w szkołach średnich. W dziale tym 
będą drukowane artykuły, dotyczące dydaktyki 
astronomii, wiadomości z prac astronomicznych 
w szkołach, recenzje z wydawnictw, 
poświęconych nauczaniu astronomii i t. p. Celem 
należytej realizacji zamierzeń zorganizowany 
został miejscowy komitet redakcyjny działu 
szkolnego, złożony z redaktora Uranii jako 
przewodniczącego oraz pp. prof. gimn. 
M. Halaunbrennera, W. Lichtenberga, 
A. Stachy’ego i M. Wojtowicza. Wszystkich pp. 
nauczycieli astronomii w liceach redakcja Uranii 
zaprasza do uczestniczenia w dziale szkolnym 
przez nadsyłanie artykułów, dotyczących 
spraw nauczania astronomii w szkołach.

Redakcja Uranii.

Planetoida Hermes. Planetoida 1937 UB 
(obiekt Reinmutha)), która przebiegła 30 
października 1937 r. niezwykle blisko Ziemi, 
gdyż w odległości niespełna 600 000 km, 
otrzymała obecnie za zgodą odkrywcy nazwę 
Hermes. Jest to jedna z tych drobnych planetoid, 
które w swym biegu mogą znacznie się zbliżać 
do Ziemi. Przykładem takich bliskich planetoid 
może być 1932 H. A., która zbliżyła się do 
Ziemi na odległość 10 milionów km, oraz 
Adonis. który w 1936 r. przebiegł w odległości 
2 milionów km. Rekord zbliżenia się do Ziemi 
pobity jednak został przez Hermesa. Jest rzeczą 
bardzo prawdopodobną, że w przyszłości 
będą odkrywane dalsze planetoidy, które może 
przebiegać będą jeszcze bliżej Ziemi, niż Hermes. 

E. R.

(PL ISSN 1689-6009)
marzec–kwiecień 2018

Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe 
w roku 1998 z połączenia „Uranii” (ISSN 0042-0794) — dotychczasowego miesięcznika Polskie-
go Towarzystwa Miłośników Astronomii, istniejącego się od 1919 r. i „Postępów Astronomii” 
(ISSN 0032-5414) — dotychczasowego kwartalnika Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
wychodzącego od 1953 r. Zachowana zostaje dotychczasowa numeracja „Uranii”. 
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W AKTUALNYM NUMERZE

Artykuły
Długa droga do potomności 10 
W 1937 r. prestiżową nagrodę „Wiadomości Literackich” (odpowiednik dzisiejszej „Nike”) 
przyznano dziełu młodego naukowca poświęconemu Kopernikowi. Rzecz mogła stać się 
światowym przebojem, a tymczasem popadła niemal w zapomnienie. Autor śledzi wysiłki,  
które doprowadziły do przywrócenia jej współczesnym czytelnikom.

Fromborski Lunatyk 14 
Arthur Koestler za tę książkę literackiej Nagrody Nobla nie otrzymał, choć ponoć  
bardzo na to liczył. Jednak wstrząs, który dzieło wywołało, do dziś jest motorem  
rozwoju historii nauki.

O Koperniku i historii astronomii 18 
Czy Kopernik się mylił, oszukiwał albo naciągał wyniki obserwacji zakrycia Aldebarana?  
Być może po prostu używał błędnych współrzędnych gwiazdy z dostępnych mu źródeł  
— wyjaśnia profesor dziennikarzowi i czytelnikom.

Podążając za gwiazdami  38 
Tatry. Gwiaździstą nocą piękno nieposkromionej przyrody splata się z ponadczasowym 
bezkresem Wszechświata. Jest to wymagające studio fotograficzne — potrzeba pasji, 
poświęcenia i wytrwałości. Efekty zachwycają wzrok i zachęcają do głębszej zadumy.

Stałe działy
Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

Odkrycia i wydarzenia astronomiczne (luty – marzec 2018) 6

Misje i badania kosmiczne (luty – marzec 2018) 8

Mała Urania: Przygody Uranii w kosmicznej otchłani, 1. Ziemia 22

Astronomia i muzyka: Astronomia i muzyka, czyli na wesoło o nauce i sztuce  24

Wystartowała Urania TV 27

Przeczytane w Nature i Science:  
Okolice kosmicznego świtu  28

Sylwetki: Dla nauki duszą i ciałem (Alojzy Burnicki) 31

Kącik olimpijczyka: Recenzja „Zbioru zadań z Olimpiad Astronomicznych XXXVI–LX  36 
Rozwiązanie zadania zawodów III stopnia LV Olimpiady Astronomicznejj  37

Astropodróże: Naukowe miasteczko  44

Wywiady: Rozmowa z koordynatorką centrum ESO Supernova  46 
 Spaceman od Teleskopu Kosmicznego Hubble'a 58

Cyrqlarz: Kalendarz meteorowy 2018 (cz. II)  48

Studiowanie kierunków kosmicznych 
Kosmiczna politechnika  54

Ciekawe strony internetowe: Księżyc coraz bliżej…  57

Komeciarz: Widoczność struktur w obrazie komety  52

Kalendarzyk astronomiczny: Niebo w lipcu i sierpniu 2018  62

Spójrz w niebo: W otoczeniu Wielkiego Marsa  66

Konkursy: Europejski Konkurs Nawigacji SatKonkurs na fotki z Uranią  67

Obserwator Słońca: Początek 25 cyklu?  68

Poczta / Zaproszenia  73

Relaks z Uranią: logogryf; Astrożarty Jacka D. 74

Astrofotografia amatorska: Mgławice w Łabędziu  75

W skrócie: 
Planetoida Oumuamua przybyła z układu podwójnego i koziołkuje (32); Pilot Pirx na księżycu 
Plutona (33); Wykryto hel w atmosferze egzoplanety (33); Podwójny rekord zgłoszeń 
na European Rover Challenge w Starachowicach (34); Płockie liceum wraca do gwiazd (34); 
NASA wybrała nazwę dla celu misji New Horizons (35); Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba 
opóźniony do 2020 r. (33); Chińska stacja kosmiczna Tiangong-1 spadła na Ziemię (36)

Planetoidy. Liczba planetoid, dla których 
znamy elementy orbitalne, wynosi już 1417. 
Wydawnictwo Kleine Planeten na rok 1938 
(wydawane przez Rechen-Institut w Berlinie) 
zawiera dane dla wszystkich planetoid, to znaczy 
elementy i efemerydy dla sąsiedztwa przeciwstawień 
ze słońcem. Przyrost numerowanych planetoid 
w porównaniu z wykazem na rok 1937 wynosi 37.

E. R.

Gwiazdy zmienne. Katalog gwiazd zmiennych, 
wydawany co rok przez obserwatorium 
w Babelsbergu pod Berlinem, zawiera na 
rok 1938 wykaz 7762 tych gwiazd, których 
zmienność została sprawdzona. W porównaniu 
z katalogiem na rok 1937 mamy tu przyrost 
w ilości 795 gwiazd. Wśród skatalogowanych 
gwiazd 25% stanowią gwiazdy długookresowe, 
4% — gwiazdy typu δ Cephei, 10% — typu 
RRLyrae, 13% — gwiazdy zaćmieniowe, 6% — 
nieregularne. Pozostałe 42% są to bądź gwiazdy, 
których rodzaj zmienności nie jest znany, bądź 
też gwiazdy o znanym rodzaju zmienności 
z niewiadomymi jednak danymi liczbowymi. 

E. R.

„Odkrycie” gwiazdy ε Aurigae. W wielu 
dziennikach polskich ukazała się następująca 
telegraficzna wiadomość, podana przez P. A. 
T.: Nowy Jork, 13 stycznia (P. A. T.). Dr. Struve, 
dyrektor obserwatorium astronomicznego przy uniwersytecie 
w Chicago, ogłasza iż odkrył olbrzymią gwiazdę, 3 tysiące 
razy większą od Słońca, którą nazwał „Epsilon Auriga”.

Jak na telegram, wiadomość, dotycząca odkrycia 
gwiazdy i nazwanie jej ε Aurigae (nie Auriga, jak 
podano w telegramie), jest „nieco” spóźniona, 
gwiazda ta bowiem, jako jedna z bardzo jasnych 
(3m.1), znana jest ludziom conajmniej od kilku 
tysięcy lat, nazwę zaś ε Aurigae otrzymała przeszło 
300 lat temu. Oczywiście, ani odkrycie ani nadanie 
nazwy nie zostało uskutecznione przez żyjącego 
obecnie astronoma amerykańskiego, Struvego.

Przytoczona bałamutna wiadomość 
spowodowana została podanymi do prasy 
amerykańskiej wynikami badań Struvego 
nad gwiazdą podwójną zaćmieniową ε Aurigae, 
której większy składnik według obliczeń Struvego, 
zdaję się posiadać średnicę 3000 razy większą 
od średnicy Słońca. Byłaby to największa 
z dotychczas zbadanych gwiazd, o średnicy 
większej, niż średnica orbity Saturna. Ciekawej tej 
gwieździe poświęcimy w jednym z najbliższych 
numerów „Uranii” specjalny artykuł. 

E. R.

Urania 1/1938, pisownia oryginału.
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Kronika

LUTY 2018
2 II — RXJ 1131-1231 to obraz bardzo odległego kwazara, 
wzmocniony i zniekształcony przez znajdującą się bliżej, 
choć też daleką (3,8 mld lat św.), galaktykę eliptyczną działa-
jącą jako soczewka grawitacyjna (na fot. obok soczewkująca 
galaktyka w środku pierścienia). Analiza wieloletnich obser-
wacji rentgenowskich tego obiektu doprowadziła do wniosku, 
że w galaktyce tej muszą istnieć swobodne planety, w pro-
porcji podobnej do szacowanej dla Drogi Mlecznej. Żadnej 
konkretnej planety nie odkryto i pewnie nigdy to nie nastąpi, 
a jednak, jeśli autorzy się nie mylą, jest to moment historycz-
ny. Nikt nie wątpił, że rojąca się od planet nasza Galaktyka 
i pod tym względem nie różni się od innych. Ale teraz oprócz 
zdrowego rozsądku mamy również konkretne wskazówki na 
poparcie tego przekonania.

6 II — Najdokładniej jak można obliczono wstecz orbity 339 
komet biegnących po hiperboli. Okazało się, że odkryta je-
sienią planetoida 1I/’Oumuamua (Urania 1/2018, s. 6) pew-
nie nie była pierwszym znanym gościem spoza Układu Sło-
necznego. To samo dotyczy komet C/2008 J4 (McNaught), 
słynnej swego czasu C/2012 S1 (ISON), a być może także 6 
innych. Aż 11% przebadanych komet przybyło z małego ob-
szaru w Bliźniętach. Akurat tamtędy, w odległości zaledwie 
52000 j.a. od nas przeszła 70 tys. lat temu gwiazda Scholza 
— dziś odległy o 20 lat św. małomasywny (0,15 M


) układ 

czerwonego i brązowego karła. Czy to ona popchnęła te ko-
mety ku Słońcu?

6 II — Dla wszystkich 7 planet układu TRAPPIST-1 (zob. 
Urania 3/2017, s. 10) z przyzwoitą dokładnością wyznaczo-
no masy i obliczono gęstości. Chytrze wykorzystano drobne 
zaburzenia ruchu, wywołane wzajemnym oddziaływaniem 
planet. Planety TRAPPIST-1c i TRAPPIST-1e (obie leżące 
w ekosferze) gęstością podobne są do Ziemi, wyglądają 
na skaliste. Pozostałe zawierają znaczną składową lekką — 
mogą to być gęste atmosfery, oceany lub pokrywy lodowe 
(zob. też Urania 2/2018, s. 58).

15 II — Najnowsze wyznaczenie całkowitej masy Galaktyki 
Andromedy (M31), oparte na analizie ruchów jej najszyb-
szych mgławic planetarnych, dało rezultat 800 mld M


. Detro-

nizuje ją to z pozycji absolutnej dominatorki Grupy Lokalnej, 
a biorąc pod uwagę niepewność wyników, czyni bliźniaczką 
Drogi Mlecznej (700 mld M


).

16 II — Dwie gwiazdy neutronowe, krążące blisko siebie 
na nieuchronnie zacieśniającej się orbicie muszą w końcu 
zlać się w jeden obiekt, dając efekt kilonowej i wysyłając 
potężny impuls fal grawitacyjnych. Takie wydarzenie w od-
ległej galaktyce w ub. roku wstrząsnęło astrofizyką (Urania 
1/2018). Cóż się będzie działo, gdy zdarzy się to w Drodze 
Mlecznej! Znamy obecnie kilkanaście takich układów w Ga-
laktyce (nie wszystkie pewne). Najświeższe odkrycie, pulsar 
PSR J1946+2052 krąży wokół innej gwiazdy neutronowej 
z rekordowo krótkim okresem niecałych 2h, a do połączenia 
obu gwiazd dojdzie za 46 mln lat. Na pewno tysiące takich 
układów kryje się jeszcze w zakamarkach Drogi Mlecznej, 
więc może nie będziemy musieli czekać tak długo.

22 II — Życie na Proximie b, najbliższej egzoplanecie, nie 
jest łatwe, o ile jakieś jest. A to za sprawą bardzo wybucho-
wej natury jej macierzystej gwiazdy (zob. Urania 5/2016, 
s. 8). Jak bardzo wybuchowej, pokazuje przykład rozbłysku 
zarejestrowanego siecią ALMA 24 marca 2017 r. Wydarzenie 
trwało tylko parę minut, ale na fali 1,3 mm w ciągu 10 s gwiaz-
da pojaśniała 1000-krotnie, 10 razy przekraczając siłę naj-
potężniejszego rozbłysku, zaobserwowanego w tym zakresie 
na Słońcu (zob. Urania 2/2018, s. 61). Przy okazji okazało 

się, że zbyt pochopnie ogłoszono wcześniej istnienie dysków 
pyłowych w tym systemie (zob. Urania 1/2018, s. 6). Anali-
zując te same obserwacje, pierwotnie przeoczono rozbłysk 
— stąd błędna interpretacja.

28 II — Pierwsze gwiazdy świeciły już 180 mln lat po Wiel-
kim Wybuchu. Taki wniosek wynika z pierwszych udanych 
obserwacji wodoru neutralnego, wypełniającego przestrzeń 
w tamtych odległych czasach. Charakterystyczna dla wodoru 
neutralnego linia 21 cm została przez ekspansję przestrzeni 
rozciągnięta do ok. 4 m i znajduje się w zakresie fal, gdzie 
naturalne i sztuczne źródła tworzą szum tysiące razy prze-
wyższający zarejestrowany sygnał. Dlatego należy ostrożnie 
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne

potraktować drugi wniosek: temperatura wodoru wynosiła 
wówczas tylko 3 K, zamiast spodziewanych 7 K. Jeśli to się 
potwierdzi, potrzebne będzie specjalne wyjaśnienie, o po-
ważnych konsekwencjach kosmologicznych (zob. Urania 
2/2018, s. 42).

MARZEC 2018
8 III — Podczerwone zdjęcia sondy Juno ukazały niezwy-
kłą urodę okolic podbiegunowych Jowisza. Nad oboma 
biegunami zalegają rozległe niże, otoczone wianuszkami 
mniejszych (fot. na stronie obok; kolory fałszywe, rzeczywi-
sta barwa jest niebieskawa). Obie struktury nie zmieniły się 
przez 7 miesięcy obserwacji, są więc stabilne. Określono 
też głębokość „atmosfery” Jowisza — zewnętrznej warstwy 
wirującej różnicowo (na równiku szybciej, przy biegunach 
wolniej), w której dzieje się pogoda. Ma 3000 km grubości, 
czyli 4% promienia.

14 III — Zmarł Stephen Hawking — wybitny astrofizyk i ko-
smolog, błyskotliwy popularyzator i niewątpliwie najsłynniej-
szy uczony naszych czasów.

14 III — Badanie prędkości obrotu dużej próbki silnie 
spłaszczonych galaktyk, bogatych w neutralny wodór, po-
kazało, że krańce ich dysków wirują z tym samym okresem 
ok. 1 mld lat. Dotyczy to zarówno nieregularnych karłów 
o promieniu 1,5 kpc, jak i 30 razy większych spiralnych ol-
brzymów. Z III prawa Keplera wynika, że wszystkie mają tę 
samą średnią gęstość: 0,002 M


/pc3. Brzmi to zaskakująco, 

ale nie jest sprzeczne z prostymi modelami powstawania 
i ewolucji galaktyk.

14 III — Do niedawna uważano, że 
lodu na powierzchni Ceres nie wi-
dać (Urania 2/2017, s. 6). A jednak 
jest. Detektory sondy Dawn wypa-
trzyły go na ocienionej ścianie kra-
teru Juling (fot. wyżej). Co więcej, 
jego ilość jest zmienna wraz z po-
rami tamtejszego roku i odległo-
ścią planety od Słońca. Znaleziono 
też pokłady uwodnionego węglanu 
sodu (Na2CO3•nH2O), który ulega 
tam odwodnieniu po najwyżej kilku 
milionach lat, więc musi być uzu-
pełniany. A zatem Ceres jest wciąż 
chemicznie i geologicznie aktywna.

26 III — W ostatnich latach zaobser-
wowano ok. tuzina dziwnych wybu-
chów w innych galaktykach, przy-

pominających jasnością absolutną supernowe typu Ia, ale 
znacznie od nich szybsze. Wzrost i spadek jasności trwa 
tu tylko tygodnie, podczas gdy supernowe Ia potrzebują 
na to miesięcy (rys. wyżej). Nadano tej grupie nazwę FELT 
(Fast-Evolving Luminous Transients). Niedostatek danych 
nie pozwalał na wiarygodną ich interpretację do czasu, gdy 
satelitą Kepler uzyskano kompletną krzywą blasku dla zja-
wiska KSN2015K. Istotnie jest to wybuch supernowej, lecz 
typu II, czyli zapaść masywnej gwiazdy. Jednak tym razem 
wybuchająca gwiazda jest otoczona masywnym kokonem 
z wyrzuconej wcześniej materii. Fala uderzeniowa wybu-
chu, przebijając się przez otoczkę, powoduje jej gwałtowne 
pojaśnienie i to właśnie jest zjawisko FELT.

28 III — Galaktyka karłowata NGC 1052-DF2 (fot. niżej) jest 
maleńka (łączna masa gwiazd: 2 × 108 M


), ale bodaj naj-

bardziej zagadkowa ze wszystkich znanych. Jej gromady 
kuliste są ogromne i zawierają >3% całkowitej masy galak-
tyki — typowa wartość jest 1000 razy mniejsza. Ale najcie-
kawsze są ich wolne ruchy, z których wynika, że ciemnej 
materii jest tam mniej niż zwykłej lub nawet wcale jej nie ma. 
W innych galaktykach jest jej 30–400 razy więcej! Jak więc 
powstała ta galaktyka? Według utartych pojęć, to właśnie 
zgęstki ciemnej materii, przyciągając materię zwykłą, inicju-
ją powstawanie galaktyk. Trwają poszukiwania galaktyk jej 
podobnych. Może one coś wyjaśnią?

Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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LUTY 2018
1.02 — Z dalekiego wschodu Rosji wystartowała rakieta 
Sojuz 2.1a, wynosząc na szczycie parę satelitów obserwa-
cyjnych Kanopus-V oraz 9 mniejszych ładunków ze Stanów 
Zjednoczonych i Niemiec. 

Kanopus-V to licząca już teraz 4 satelity seria, przezna-
czona do prowadzenia obserwacji dla potrzeb cywilnych. 
Na orbitę trafiły też mniejsze statki: demonstracyjny kwartet 
minisatelitów telekomunikacyjnych firmy TU Berlin, kolejne 
4 satelity obserwacyjne Lemur amerykańskiej firmy Spire 
Global oraz pierwszy niemiecki komercyjny satelita standar-
du CubeSat przeznaczony do testowania amatorskiej komu-
nikacji radiowej. 

Był to pierwszy udany start rakietowy z nowego rosyjskie-
go kosmodromu Wostocznyj od katastrofy podobnej rakiety 
w listopadzie 2017 r. z satelitą pogodowym Meteor-M. 

2.02 — Rosyjscy weterani w składzie Aleksandr Misurkin 
i Anton Szkaplerow wykonali rekordowy w historii Rosji pod 
względem czasu trwania spacer kosmiczny. Zadaniem ko-
smonautów była wymiana przestarzałego modułu elektro-
nicznego w dawno nieużywanej już antenie wysokiego zysku 
w rosyjskim segmencie stacji. 

Kosmonauci uporali się z zadaniem demontażu starego 
sprzętu i instalacją nowego w 8 godz. i 13 min. Teraz za po-
mocą anteny będzie możliwe przesyłanie między stacją 
a Ziemią jeszcze większej ilości danych. 

3.02 — Z japońskiej wyspy Kiusiu wystartowała rakieta SS-
520-5, wynosząc ważącego zaledwie 3 kg satelitę standardu 
CubeSat. Tym samym Japońska Agencja Kosmiczna JAXA 
pobiła rekord, używając do lotu orbitalnego najlżejszej w hi-
storii rakiety. 

6.02 — Falcon Heavy — największa współcześnie pod 
względem udźwigu rakieta nośna świata wystartowała 
z kompleksu LC-39A w porcie kosmicznym im. Kennedy’ego 
na Florydzie. W swoim pierwszym locie wyniosła na orbitę 
heliocentryczną samochód marki Tesla. 

Długo wyczekiwany debiut rakiety przebiegł perfekcyjnie. 
Górny stopień potężnego systemu odłączył nietypowy ładu-
nek po wykonanym trzecim odpaleniu swojego silnika. Sa-
mochód z manekinem nazwanym „Starman” trafił na orbitę 
wokół Słońca z aphelium niemal na wysokości pasa plane-
toid. Dodatkowo udało się prawie jednocześnie wylądować 
bocznymi stopniami rakiety na Ziemi. 

Tesla Roadster 
stała się pierwszym 
ładunkiem wysłanym 
przez komercyjną 
rakietę poza orbitę 
okołoziemską. Falcon 
Heavy waży na starcie 
1420 ton i jest najwięk-
szą od czasów Satur-
na V amerykańską 
rakietą nośną. W wer-
sji bez odzyskiwania 
dolnych stopni bę-
dzie w stanie wynieść 

na niską orbitę okołoziemską 64 ton 
ładunku.

7.02 — Sonda Juno zakończyła 11. 
okrążenie wokół Jowisza. Statek 
wszedł na orbitę największej planety 
Układu Słonecznego 4 lipca 2016 r. 
Od tego czasu okrąża ją po eliptycznej 
orbicie z perycentrum położonym zale-
dwie 3400 km nad górnymi warstwami 
chmur planety. 

Kolejne bliskie podejście do Jowisza 
miało miejsce 7 lutego. Sonda po raz 
10. włączyła w tej pozycji swoje instru-
menty naukowe i kamerę JunoCam, 
które jak zwykle dostarczyły spektaku-
larnych ujęć skłębionych chmur, ukła-
dających się w majestatyczne pasy.

13.02 — Rakieta Sojuz 2.1a wystartowała z kosmodromu 
Bajkonur, zabierając ze sobą statek Progress MS-08 z towa-
rem przeznaczonym na Międzynarodową Stację Kosmiczną. 
Dokowanie z kompleksem orbitalnym nastąpiło dwa dni póź-
niej, 15 lutego. 

W Progressie zmieściło się prawie 2800 kg towaru: sprzę-
tu konserwacyjnego, jedzenia i innego zaopatrzenia dla za-
łogi, paliwa dla manewrów stacji, wody, skompresowanego 
powietrza oraz czystego tlenu i eksperymentów naukowych. 
Spośród sprzętu naukowego w kapsule znalazł się pakiet 
anten do śledzenia ruchu zwierząt na lądzie oraz ekspery-
mentalne radiatory, które testować będą nowatorską kontrolę 
termiczną przeznaczoną dla statków kosmicznych. 

16.02 — Amerykanin Mark Vande Hei i Japończyk Norishige 
Kanai wyszli na spacer kosmiczny na zewnątrz Międzynaro-
dowej Stacji Kosmicznej. W trwającym prawie 6 godz. wyj-
ściu astronautom udało się dokończyć wymianę końcówek 
ramienia robotycznego Canadarm2. Ramię to odpowiada 
za dużą część zdalnych prac w kompleksie i jego chwytają-
ce końcówki były już mocno zużyte. Był to już 4. spacer dla 
Vande Hei i pierwszy w karierze Kanai, który stał się 4. Ja-
pończykiem w historii wykonującym prace w skafandrze ko-
smicznym.

Kronika
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Rakieta Falcon Heavy 
startująca w demonstra-
cyjnej misji ze stanowiska 
SLC-39A w Cape Canave-
ral na Florydzie

Południowa półkula Jowisza uchwycona pod-
czas bliskiego przelotu sondy Juno w grudniu 
2017 r.

Sześcioosobowa załoga 54. Ekspedycji do ISS. Od dołu zgodnie 
ze wskazówkami zegara: Aleksandr Misurkin (Rosja), Mark Vande Hei, 
Joe Acaba (obaj USA), Anton Szkaplerow (Rosja), Norishige Kanai (Ja-
ponia) i Scott Tingle (USA)
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20.02 — Sonda TGO, która w atmosferze Marsa poszuka 
śladów życia, zakończyła program hamowania atmosfe-
rycznego, którego celem była cyrkularyzacja orbity. Wspól-
ny statek europejskiej i rosyjskiej agencji kosmicznej trafił 
na eliptyczną orbitę wokół Czerwonej Planety w październi-
ku 2016 r. Od marca 2017 r. do lutego 2018 r. sonda była 
stopniowo hamowana przez atmosferę, gdy z każdą orbitą 
znajdowała się w najniższym położeniu, w odległości 200 km 
nad powierzchnią planety. 

Profil misji z hamowaniem atmosferycznym umożliwił 
sondzie zaoszczędzenie 600 kg paliwa i tym samym start 
na mniejszej rakiecie. Teraz sonda w kwietniu uruchomi 
silnik, by ustawić się na docelowej orbicie naukowej. Z tej 
ostatecznej pozycji zacznie szukać w marsjańskim powietrzu 
metanu i innych gazów śladowych, a detektor neutronów po-
może w poszukiwaniach podziemnego lodu. 

22.02 — Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX w swoim 4. locie 
w tym roku wyniosła na orbitę hiszpańskiego satelitę ra-
darowego PAZ i parę własnych prototypowych ładunków 
telekomunikacyjnych. PAZ to satelita radarowy z aperturą 
syntetyczną pasma X. Będzie wykorzystywany przez rząd 
hiszpański oraz podmioty prywatne. 

Pozostały ładunek misji to dwa niewielkie satelity Microsat 
2a i 2b, które przetestują technologię, potrzebną do rozwoju 
przyszłej sieci Starlink. SpaceX chce docelowo wysłać na ni-
ską orbitę 11 000 takich ładunków, zapewniając globalny do-
stęp do sieci Internet z wysoką przepustowością transmisji 
danych. Pierwsze regularne satelity serii mają zostać wysła-
ne już w 2019 r. 

26.02 — Japońska sonda 
Hayabusa 2 wykonała pierw-
sze zdjęcia celu swojej podró-
ży — asteroidy Ryugu. Misja 
sondy rozpoczęła się startem 
na rakiecie H-IIA w grudniu 
2014 r., od kilku lat ten wa-
żący 590 kg statek podróżuje 
po orbicie wokółsłonecznej 
w kierunku asteroidy, która 
może dużo powiedzieć o hi-
storii powstania Układu Sło-
necznego. Sonda powinna 
dotrzeć do niej w czerwcu. 

27.02 — Na Ziemię wrócili z wielomiesięcznego pobytu 
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej członkowie Ekspe-
dycji 53/54. Amerykanie Joe Acaba i Mark Vande Hei oraz 
Rosjanin Aleksandr Misurkin wylądowali na stepach kazach-
stańskich na pokładzie statku Sojuz MS-06. Cała trójka spę-
dziła na orbicie 168 dni.

MARZEC 2018
1.03 — Rakieta Atlas V wyniosła na orbitę kolejnego satelitę 
meteorologicznego serii GOES. Statek GOES-S to już dru-
gi wysłany na orbitę geostacjonarną egzemplarz nowej ge-
neracji, sięgającego jeszcze lat 70. systemu. Nowe satelity 
GOES są wyposażone w sześć instrumentów przeznaczo-
nych do obrazowania Ziemi, rejestracji wyładowań atmosfe-
rycznych, badań Słońca i środowiska kosmicznego. Kolejne 
satelity tej serii polecą dopiero w przyszłej dekadzie. 

21.03 — Rosyjska rakieta Sojuz FG wystartowała z kosmo-
dromu Bajkonur, wynosząc na orbitę załogową kapsułę 
Sojuz MS-08 z trójką astronautów. Oleg Artiemjew (Rosja) 
oraz Drew Feustel i Ricky Arnold (obaj USA) dołączyli do 55. 
Ekspedycji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła 
przycumowała po rosyjskiej części kompleksu 23 marca. 

22.03 — Łazik Curiosity przekroczył 2000 marsjańskich dób 
od lądowania na powierzchni Czerwonej Planety. Największy 
do tej pory pojazd wysłany poza Ziemię wylądował w spekta-
kularny sposób na dnie krateru Gale w sierpniu 2012 r. 

Łazik już w pierw-
szym roku działania 
zrealizował głów-
ny cel naukowy. 
W 2013 r. za po-
mocą Curiosity zna-
leziono dowody na 
istnienie prastarego 
środowiska, podob-
nego do tego spoty-
kanego w jeziorach, 
ze składnikami che-
micznymi, które są 
potrzebne do roz-
woju mikrobów. 

Od 2014 r. pojazd wspina się po kolejnych warstwach góry 
Mount Sharp. Teraz jedzie do regionu bogatego w minerały 
ilaste, które na Ziemi znane są z wiązania związków orga-
nicznych.

29.03 — Indyjska rakieta GSLV Mk.II wystartowała z krajowe-
go kosmodromu Satish Dhawan, wynosząc na orbitę rządo-
wego satelitę telekomunikacyjnego GSAT-6A. Rakieta prawi-
dłowo umieściła ładunek na orbicie transferowej. Następnie 
satelita za pomocą własnego napędu miał w ciągu kilku tygo-
dni wspiąć się na ostateczną pozycję geostacjonarną. Nieste-
ty z niewyjaśnionych przyczyn Indyjska Agencja Kosmiczna 
ISRO utraciła w trakcie tych manewrów kontakt z satelitą i po-
mimo wielu prób nie udało się przywrócić łączności. GSAT-6A 
waży 2140 kg i miał dostarczać usług telekomunikacyjnych 
dla rządu i wojska Indii. 

29.03 — Chiny przeprowadziły już trzeci w tym roku start z sa-
telitami własnego systemu nawigacyjnego Beidou. Jeszcze 
w tym roku jest planowane osiągnięcie globalnego działania 
całej sieci, która do 2020 r. składać się będzie z 35 satelitów. 
W marcowym starcie na średnie orbity okołoziemskie (MEO) 
została wysłana para Beidou-3 M5 i Beidou-3 M6. 

29.03 — Dwóch doświadczonych astronautów (Drew Feustel 
i Ricky Arnold) przeprowadziło 209. spacer kosmiczny w hi-
storii działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mimo 
technicznych trudności i znacznego opóźnienia Amerykanom 
udało się wykonać wszystkie główne zadania: instalację no-
wych zewnętrznych anten sieci Wi-Fi, usunięcie potencjalnie 
przeciekających amoniakiem elementów systemu zewnętrz-
nego chłodzenia oraz wymianę zepsutej kamery na struktu-
rze szkieletowej stacji. 

31.03 — W 10. starcie chińskiej rakiety w 2018 r. zostały wy-
niesione trzy satelity obrazujące serii Gaofen-1. Rakieta Dłu-
gi Marsz 4C umieściła na orbicie heliosynchronicznej kolejne 
ładunki największej cywilnej chińskiej sieci satelitów obser-
wacji optycznej w wysokiej rozdzielczości.

Wybrał i skomentował: Rafał Grabiański

Misje i badania kosmiczne
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Pierwsze zdjęcie asteroidy Ryugu wykonane przez kamerę ONC-T 
na sondzie Haybausa2. Gdy fotografia została wykonana, sondę i cel jej 
podróży dzieliło 1,3 mln km
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Mozaika zdjęć przedstawiająca wzniesienia przed 
górą Mount Sharp i następny cel łazika Curiosity — za-
znaczony na biało obszar bogaty w minerały ilaste
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Wydanie pierwsze — sukces
Wydany niezwykle starannie, przez 

renomowaną oficynę wydawniczą 
J. Przeworski tom, zwracał uwagę już 
samą objętością. Książki liczące około 
700 stron zdarzały się w owych czasach 
rzadko. Do dyspozycji były dwie wer-
sje: z okładką miękką i nieco droższa, 
ze stylową oprawą twardą, złoconym 
grzbietem oraz ładną obwolutą. Tekst 
zdobiły liczne, wydrukowane na kre-
dowym papierze zdjęcia i ryciny.

Zarówno temat książki, opisującej 
życie, czasy i odkrycia wielkiego pol-
skiego astronoma, jak i walory literac-
kie tej obszernej pracy zostały doce-
nione przez prestiżowy, opiniotwórczy, 
wydawany w Warszawie, ale mający 
zasięg krajowy tygodnik Wiadomo-
ści Literackie. W artykule z numeru 
11 tego pisma, datowanego 13 marca 
1938 r. można przeczytać:

Dnia 26 lutego b. r. odbył się w war-
szawskiej winiarni „Pod Bachusem” 
obiad wydany dla członków jury nagro-
dy „Wiadomości Literackich” za naj-
wybitniejszą książkę polską 1937 r. 
W obiedzie wzięli udział: Kazimiera 
Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkie-
wicz, prof. Julian Krzyżanowski, Adolf 
Nowaczyński, Jan Parandowski, An-

Historia trzech wydań monografii Jeremiego 
Wasiutyńskiego Kopernik. Twórca nowego nieba

Długa droga 
do potomności

Adrian Pozarzycki

Nieczęsto się zdarza, aby nikomu nieznany pisarz został wyróżniony najwyższym laurem literackim 
za swoją pierwszą książkę. To niezwykłe osiągnięcie stało się udziałem młodego naukowca Jeremie-
go Wasiutyńskiego, którego monografia „Kopernik twórca nowego nieba”, wydana w grudniu 1937 r., 
stała się sensacją polskiego rynku wydawniczego.

toni Słonimski, Julian Tuwim i Józef 
Wittlin oraz Antoni Borman i Mieczy-
sław Grydzewski jako przedstawiciele 
wydawnictwa.

Po obiedzie rozpoczęły się obrady: 
zagaił je redaktor „Wiadomości”. [...] 
Zaznaczył, że celem nagrody w intencji 
wydawnictwa jest wyróżnienie nieko-
niecznie najlepszej książki literackiej, 
ale w ogóle najwybitniejszej książki 
roku, bez względu na dziedzinę sztuki 

i wiedzy, do której dana książka należy. 
Redaktor „Wiadomości” prosi człon-
ków jury o niekierowanie się żadnemi 
względami taktycznemi, które odgry-
wają taką rolę przy innych nagrodach: 
nagroda może przypaść zarówno pisa-
rzowi stawiającemu pierwsze kroki, jak 
pisarzowi dojrzałemu w pełni zasług 
i powodzenia. Chodzi nie o to, kto co 
napisał, ale o to co kto napisał. Następ-
nie redaktor „Wiadomości” przystąpił 
do odczytania zgłoszonych kandydatur.

Wśród zgłaszanych przez obecnych 
na spotkaniu członków jury, jak i tych, 
którzy musieli przekazać swoje kandy-
datury korespondencyjnie, najczęściej 
pojawiał się tytuł „Kopernik twórca 
nowego nieba”.

Tu warto nakreślić sylwetkę autora 
— Jeremiego Wasiutyńskiego. Uro-
dzony w 1907 r., pochodził z rodziny 
naukowców.Zarówno jego ojciec Alek-
sander, jak i brat Zbigniew byli profe-
sorami Uniwersytetu Warszawskiego. 
Było oczywiste, że i on podtrzyma 
rodzinne tradycje. Już jako uczeń wy-
różniał się zdolnościami, jego matura 
została nagrodzona złotym medalem. 
Kiedy został studentem Uniwersytetu 
Warszawskiego, wybrał kierunki zgod-
ne z jego wielostronnymi zaintereso-

Okładka pierwszego wydania z 1937 r. Wersja 
miękka
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waniami: ścisłe — matematykę, fizykę, 
astronomię, oraz humanistyczne — fi-
lozofię i psychologię. Praca magister-
ska, którą w 1931r. ukończył studia: 
Gwiazda zmienna AK Herculis łączyła 
w sobie elementy wszystkich trzech 
przedmiotów ścisłych, którymi się zaj-
mował. Astronomia była jednak jego 
koronną specjalnością. Stąd, w sposób 
naturalny, wzięła się fascynacja Wa-
siutyńskiego postacią Mikołaja Koper-
nika. Postanowił napisać poświęconą 
mu książkę. Po dwóch latach mrówczej 
pracy, spędzonych na poszukiwaniu 
i badaniu źródeł, powstała błyskotliwa, 
nowatorska, rzetelnie udokumentowa-
na, zadziwiająca erudycją i talentem 
literackim biografia największego pol-
skiego uczonego. 

W przedmowie autor napisał:
Celem tej książki jest przedstawie-

nie Mikołaja Kopernika jako człowieka 
i twórcę na tle jego środowiska i epoki, 
a także pobieżne naszkicowanie jego lo-
sów jako postaci mitycznej oraz losów 
jego systemu kosmicznych aksjomatów. 
W ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat 
uczeni niemieccy, polscy i włoscy ze-
brali olbrzymi materiał do biografii 
Kopernika, którego jednak dotychczas 
nie wyzyskano. Wielki kosmolog poza 
garstką specjalistów pozostał nieznany, 
nadal niebiańsko bezwyrazisty, jak ów 
niepodobny doń chociaż piękny pomnik 
Thorwaldsena. Obszerna i cenna mo-
nografia niemiecka L. Prowego – dzie-
ło raczej naukowe i w Polsce prawie 
nieznane – jest już dziś przestarzała. 
Opracowanie biografii Kopernika za-
mierzał podjąć zasłużony badacz pol-
ski, L.A. Birkenmajer, który pół życia 
poświęcił gromadzeniu materiałów 
i studiom kopernikańskim, ale zadania 
tego nie zdołał wykonać przed śmier-
cią. Poniższa opowieść o życiu i dziele 
Kopernika przeznaczona jest dla ogółu 
inteligentnych czytelników.

Czytelnicy, na których liczył Wasiu-
tyński, nie zawiedli, przeczytali jego 
książkę ze zrozumieniem. Za przy-
znaniem nagrody „Wiadomości Lite-
rackich” w wysokości 2000 zł (była to 
znaczna suma) głosowali wybitni lite-
raci: Kazimiera Iłłakowiczówna, Jaro-
sław Iwaszkiewicz, Julian Krzyżanow-
ski, Jan Parandowski, Julian Tuwim 
i Józef Wittlin. W pokonanym polu po-
zostały m.in.: „Ferdydurke” W. Gom-
browicza (dziś obowiązkowa lektura 
szkolna) i „Sanatorium pod Klepsydrą” 
B. Schulza.

Reklama książki zamieszczona w Wiadomościach Literackich nr 11/1938

Pierwsza strona Wiadomości Literackich z 13 III 1938 r. Na zdjęciu po lewej J. Wasiutyński 
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Werdykt jury był następujący: Jury 
wyróżniło dzieło Jeremiego Wasiutyń-
skiego p.t. „Kopernik”, uznając w niem 
najwybitniejszą książkę roku 1937 jako 
pierwszą naukową monografję Koper-
nika godną tej wielkiej postaci, mono-
grafję dającą znakomity portret autora 
„De Revolutionibus”, odtwarzającą 
z doskonałym znawstwem jej epokę, 
i przez swe zalety literackie podnoszą-
cą wartość rzetelnego, wszechstronne-
go i nowego opracowania materiałów.”

Nagroda przyznana Wasiutyńskie-
mu spowodowała wiele komentarzy 
w prasie. Nie wszystkie były pochleb-
ne, pojawiły się również opinie kry-
tyczne. Głównie wytykano mu, że nie 
uwypuklił jednoznacznie polskości 
astronoma. Kwestię tę autor omówił 
we wstępie:

...sprawa narodowości Kopernika 
wywodzi się po części z bałamutnego 
przenoszenia dzisiejszych namiętności 
w przeszłość i dlatego w tej książce nie 
zajmowałem się nią wcale. Nie brak 
nam wprawdzie danych, jakiego języka 
używał potocznie wielki astronom i ku 

jakiemu obszarowi ziemi i społeczeń-
stwu kierował serdeczniejsze uczucia; 
ale to rekonstruowane obecnie „sa-
mookreślenie” Kopernika nie da się 
przyczepić do dzisiejszych rozgrywek 
między narodami. Ufam, że ta książ-
ka dostatecznie jasno i szczegółowo 
przedstawia, jak dalece Kopernik był 
psychiką europejską...

Kopernik to człowiek renesansu. 
Europa ludzi wykształconych była bar-
dziej zjednoczona niż dzisiaj. Elita inte-
lektualna w mowie i piśmie posługiwa-
ła się tym samym językiem — łaciną. 
Student Akademii Krakowskiej równie 
dobrze i swobodnie czuł się w Krako-
wie jak w Bolonii lub Padwie. Ale króla 
Kopernik miał jednego – był lojalnym 
poddanym władcy Polski, obywatelem 
i patriotą Prus Królewskich.

Drugą kwestią pojawiającą się 
w uwagach krytycznych było umiesz-
czenie w książce relacji z wizji, jakie 
miał po dotknięciu książek z biblioteki 
Kopernika bardzo popularny w okre-
sie przedwojennym jasnowidz Stefan 
Ossowiecki. Były głosy, że takie ekspe-
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gów ludu, a do tej kategorii zaliczali 
się wszyscy Polacy, którzy nie wrócili 
do kraju. Pisarze emigracyjni byli na in-
deksie. Nie wydawano Gombrowicza, 
tym bardziej Wasiutyński nie miał szans 
na wznowienie swojego dzieła.

Wydawało się, że po śmierci Stali-
na, w okresie tzw. odwilży, atmosfera 
zmieniła się na tyle, że starania autora 
mogą odnieść sukces. Przygotowania 
do drugiego, poprawionego wydania 
„Kopernika” były w 1963 r. bardzo za-
awansowane. Spółdzielnia Wydawni-
cza Czytelnik miała nadzieję, że uzyska 
zezwolenie na publikację. Okazało się 
jednak, że dogmatyczny, irracjonalny 
sprzeciw cenzury — Głównego Urzędu 
Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, 
jest nie do pokonania. Wydawca musiał 
zrezygnować.

Kolejna nadzieja zaświtała w 1973 r., 
kiedy rząd zaplanował bardzo okaza-
łe, o skali międzynarodowej, obchody 
500-lecia urodzin Kopernika. Ukazy-
wało się wtedy bardzo wiele książek 
poświęconych tematyce kopernikań-
skiej. Oficyna wydawnicza „Czytel-
nik” była gotowa do wydania zarówno 
polskiej, jak też angielskiej i niemiec-
kiej wersji „Kopernika” Wasiutyńskie-
go. Niestety, nie uzyskała pozwolenia. 
Nie pomogła znajomość autora z sze-
fem Związku Literatów Polskich Jaro-
sławem Iwaszkiewiczem.

Mimo tych niepowodzeń, Jeremi 
Wasiutyński systematycznie praco-
wał nad poprawieniem i uzupełnie-
niem tekstu wydania przedwojennego, 
uwzględniając zarzuty krytyków i czy-
telników, jak i pojawienie się nowych 
materiałów dotyczących życia i pracy 
warmińskiego geniusza. Bardzo istotne 

rymenty wręcz kompromitują poważne 
dzieło naukowe. Obrońcy Wasiutyń-
skiego podkreślali, że autor potrakto-
wał ten eksperyment spirytystyczny 
jako ciekawostkę wartą przedstawienia 
czytelnikowi, ale zachował przy tym 
właściwy dystans i krytycyzm. Se-
anse Ossowieckiego zostały opisane 
nie w głównym tekście książki, lecz 
w przypisach.

„Kopernik” Wasiutyńskiego miał 
wielką szansę na powtórzenie krajowe-
go sukcesu za granicą, i to na wszyst-
kich kontynentach. Nigdzie nie było 
wtedy równie nowoczesnej i obszer-
nej pracy poświęconej kanonikowi 
z Fromborka. Jednak nasz laureat na-
grody literackiej nie miał czasu zajmo-
wać się promocją swojego dzieła. Zle-
cił to swemu agentowi Maksowi Tau. 
Sam postanowił kontynuować studia 
w najlepszej w owym czasie europej-
skiej uczelni, umożliwiającej zdobycie 
doktoratu w dziedzinie astrofizyki, któ-
rą był Instytut Astrofizyki Teoretycznej 
Uniwersytetu w Oslo. Już w połowie 
1938 r. wyjechał do Norwegii. Nie 
mógł przypuszczać, że ten kraj stanie 
się jego drugą ojczyzną, w której spę-
dzi resztę swojego długiego życia.

Chęć wydania monografii zgłasza-
li wydawcy z Anglii i Niemiec. Agent 
Max Tau planował też wydanie francu-
skie i hiszpańskie. Tłumaczenie na ję-
zyk niemiecki zlecił Heinrichowi Koit-
zowi, który jeszcze w 1938 r. zabrał się 
do pracy i w ciągu kilku miesięcy zdołał 
przełożyć ponad połowę książki. Wojna 
przerwała jednak wszystkie kontakty 
i plany, jak się okazało, na wiele lat.

Wydanie drugie  
— droga z przeszkodami

„Kopernik” Wasiutyńskie-
go miał wielkiego pecha, że 
ukazał się tuż przed wybuchem 
największego w historii świata 
konfliktu zbrojnego. Inter arma 
silent musae — podczas wojny 
muzy milczą.

Agresja hitlerowska na Polskę 
zastała Wasiutyńskiego w Nor-
wegii i zatrzymała go w tym 
kraju, mimo że chciał wrócić 
i włączyć się w obronę ojczyzny. 
Kontynuował studia doktoranc-
kie, utrzymując się z dziennikar-
stwa i pisania książek popular-
nonaukowych. Doktorat obronił 
w 1946 r. W tym samym czasie 
uzyskał obywatelstwo norweskie. 
Praca Badanie hydrodynamiki 

i struktury gwiazd i planet ukazała się 
w języku angielskim i uzyskała świato-
wy rozgłos. Mimo że postęp w dziedzi-
nie astrofizyki jest szybki, dysertacja ta 
przez szereg lat była popularnym pod-
ręcznikiem akademickim.

W zrujnowanej, leczącej rany, prze-
dzielonej „żelazną kurtyną” Europie 
nie było klimatu do wydawania takich 
książek jak „Kopernik”. Były ważniej-
sze sprawy niż instytucjonalne wspie-
ranie działalności wydawniczej, kiedy 
w grę wchodziło nawet wybitne, ale 
niszowe dzieło popularnonaukowe. 
Oczywiście, poza obozem komuni-
stycznym, nikt nie zabraniał drukowa-
nia dowolnych książek za własne pie-
niądze, lecz na to Wasutyński nie miał 
środków.

W powojennej Polsce szalał terror 
stalinowski, rząd wszędzie szukał wro-

Jeremi Wasiutyński przy swoim biurku w 1970 r. 
(fot. prywatna z archiwum Jeremiego Wasiutyń-
skiego)

Okładka drugiego wydania z 2007 r.

Kopernik i Wasiutyński — rysunek satyryczny z Ilustrowane-
go Kurjera Codziennego — Kraków, 14 marca 1938 r.
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były też uwagi i rady doświadczonych 
redaktorów wydawnictwa „Czytelnik”, 
którzy dwukrotnie przygotowywali 
książkę do druku. 

Dopiero zmiana ustrojowa po 1989 r. 
dała szansę na realne myślenie o publi-
kacji drugiego wydania „Kopernika”. 
Nastąpiło to jednak kilkanaście lat póź-
niej, po wkroczeniu w XXI stulecie. 
Trudnego zadania wydrukowania ob-
szernej monografii podjęło się toruńskie 
Wydawnictwo Adam Marszałek.

Autor zatwierdził ostateczną wersję 
tekstu i napisał przedmowę do czytelni-
ków w 2005 r.

Niestety, nie doczekał dostarczenia 
pierwszego egzemplarza drugiego wy-
dania. Zmarł 8 kwietnia 2005 r., w wie-
ku 97 lat.

Starannie wydana książka, z bardzo 
ładną okładką, ukazała się dwa lata 
później, w 2007 r., siedemdziesiąt lat 
po wydrukowaniu pierwszej, przedwo-
jennej edycji. 

Wydanie trzecie  
— w języku norweskim

Wasiutyński spędził w Norwegii 
większość swego życia. Doceniał ten 
kraj, który ofiarował mu możliwość 
rozwoju, poczucie stabilizacji i wa-
runki do działania na wybranych przez 
siebie polach naukowych. Prowadził 
działalność dydaktyczną, wydawał 
książki napisane w doskonale przez 
niego opanowanym języku norweskim, 
które zapewniały mu popularność i bu-
dowały renomę wybitnego naukowca. 
W uznaniu zasług rząd norweski przy-
znał mu dożywotnie stypendium pań-
stwowe. Bardzo chciał doprowadzić 
do wydania „Kopernika” w tłumacze-
niu norweskim. Niestety, nie udało mu 
się znaleźć instytucji, która by zdecy-
dowała się na pokrycie kosztów tego 
przedsięwzięcia.

Po śmierci Wasiutyńskiego prawa 
autorskie do jego dorobku stały się 
własnością wydawnictwa Klokkham-
mer Forlag należącego do wieloletniej 
współpracownicy profesora Wasiutyń-
skiego — Sissel Olaug Klokkhammer. 
Jednym z priorytetów wydawnictwa 
było doprowadzenie do wydania nor-
weskiej wersji „Kopernika”. Kilku-
letnie starania o zdobycie funduszy 
doprowadziły do pozyskania wsparcia 
norweskiej Kulturrådet (Rady Kultu-
ry) i polskiego krakowskiego Instytutu 
Książki, który w ramach „Programu 
Translatorskiego” przyznaje dotacje 

zagranicznym wydawcom na publi-
kacje książek polskich autorów. Tłu-
maczenie, oparte na drugim wydaniu 
z 2007 r., zostało powierzone filologo-
wi Gunnarowi Arnesonowi.

Pod koniec 2017 r., 
dziesięć lat po odejściu 
Jeremiego Wasiutyńskie-
go, 80 lat po ukazaniu 
się pierwszego wydania, 
do Klokkhammer Forlag 
w Vanse dotarł cały, za-
mówiony w wileńskiej 
drukarni, nakład Coper-
nicus Skaperen av en ny 
himmel.

Redakcja wydawnic-
twa i drukarnia mogą 
szczycić się końcowym 
efektem swojej pracy. 
Książka jest edytorsko 
na bardzo wysokim poziomie. Każdy 
szczegół jest dopracowany, poczyna-
jąc od estetycznej, czytelnej czcionki, 
dobrej klasy lekko kremowego papie-
ru, przez stylowe czarno-białe oraz 
kolorowe ilustracje i zdjęcia, kończąc 
na wytwornej, twardej oprawie z ciem-
nobłękitnego płótna, ze złotymi litera-
mi grzbietu i obwolucie stylizowanej 
na kartę z pierwszego, norymberskie-
go wydania De Revolutionibus. Jeżeli 
w Norwegii istnieje nagroda za naj-
piękniejszą książkę roku, to Coperni-
cus ma wielką szansę na zdobycie tego 
lauru.

Promocja książki odbyła się 25 
stycznia br. w auli Biblioteki Narodo-
wej w Oslo. Prowadził ją tłumacz, któ-
ry wygłosił prelekcję na temat autora 
i bohatera napisanej przez niego mono-
grafii oraz opowiedział o trudnościach, 
jakie musiało pokonać wydawnictwo, 
jak i on sam, w procesie przekładania 
tekstu. W szczelnie wypełnionej sali 
pojawiły się osobistości z grona czyn-
nych i emerytowanych profesorów 

Uniwersytetu, starzy przyjaciele autora, 
studenci, przedstawiciele miejscowej 
Polonii. Wiele przybyłych osób znało 
profesora Wasiutyńskiego z osobistych 
kontaktów. Profesor Ole Petter Otter-
sen, były rektor Uniwersytetu w Oslo, 
w swoim blogu napisał, że uważa się 
za dłużnika Jeremiego Wasiutyńskie-
go, bo wychował się na jego książkach 
popularnonaukowych, które stały się 
dla niego inspiracją do poświęcenia się 
pracy naukowej. 

Uczestnicy uroczystości korzystali 
z możliwości zakupu książki w hallu 
Biblioteki. Wśród komentarzy najczę-
ściej pojawiało się stwierdzenie, że 
profesor Wasiutyński byłby pełen sa-
tysfakcji i zadowolenia z norweskiego 
wydania jego „Kopernika. Twórcy no-
wego nieba”.

Autor składa podziękowania Pani cand. 
philol. Sissel Olaug Klokkhammer za udo-
stępnienie ikonografii oraz szeregu infor-
macji pomocnych przy pisaniu artykułu.

■

Jako kapitan żeglugi wiel-
kiej Autor większość ży-
cia spędził pod ciemnym 
niebem oceanów świata. 
Zainspirowany dziełem Wa-
siutyńskiego, sam napisał 
książkę o Wielkim Astro-
nomie (wraz z innym piszą-
cym żeglarzem J. Gawłowi-
czem): wydane w 2013 r. 
„Światłocienie Kopernika” 
(recenzja w Uranii 4/2103, 
s. 43). Publikował również 
opowiadania o tematyce 
morskiej.

Biblioteka Narodowa w Oslo podczas promocji trzeciego, nor-
weskiego wydania książki Wasiutyńskiego z 2017 r. Stoisko 
z egzemplarzami książki i jej okładka
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Książka Arthura Koestlera pt. „Lunaty-
cy” (tytuł oryginału: The Sleepwalkers. 
A history of Man’s Changing Vision of 
the Universe), została wydana po raz 
pierwszy w 1959 r. Jej polskie tłuma-
czenie z 2002 r. jest opatrzone przed-
mową Herberta Butterfielda, której 
fragment warto tu przytoczyć: Co rusz 
stwierdzamy, że doczytywaliśmy się 
zbyt nowoczesnej świadomości na przy-
kład u Kopernika bądź że wybieraliśmy 
z prac Keplera pewne elementy, które 
brzmią nowocześnie. Podobnie ana-
chronicznie traktowaliśmy umysłowość 
i życie Galileusza. Autor niniejszej 
książki kontynuuje dzieło uświadamia-
nia nam tych spraw, podejmuje wiele 
zaniedbanych wątków i ukazuje cały te-
mat często w nieoczekiwanej perspek-
tywie. Koestler natomiast we wstępie 

Kopernik oczami Arthura Koestlera

Fromborski  
lunatyk

Ryszard Szczerba

Książka, która otarła się o literacką Nagrodę Nobla. Książka, która zmieniła losy nauki, historii nauki. 
Książka o książce, której nikt nie przeczytał, a którą wielu czytało. Książka o geniuszach strąconych 
z piedestału. Książka o bojaźliwym kanoniku — Koperniku. Książka o astrologicznym spekulancie — 
Keplerze. Książka o epigońskim plagiatorze — Galileuszu. Książka, która musi wzburzyć albo zachwy-
cić. Zobaczcie, jak bardzo!

Arthur Koestler urodził się w 1905 r. w Budapeszcie i po zakończeniu 
studiów na Uniwersytecie Wiedeńskim został dziennikarzem. Relacjo-
nując wojnę hiszpańską, został wzięty do niewoli i skazany na śmierć, 
której uniknął dzięki interwencji władz brytyjskich. Chyba najsłynniejszą 
jego książką jest wydana w 30 językach „Ciemność w południe” (ang. 
Darkness in the noon), która wyjaśnia powody zerwania Koestlera z ko-
munizmem. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku 
był jednym z najbardziej poczytnych komentatorów politycznych. Póź-
niej zainteresował się nauką i jej związkami z ludzkim umysłem, pisząc 
m.in. książkę „Lunatycy”. W swojej karierze był trzykrotnie nominowany 
do Nagrody Nobla. W 1983 r., powodowany nękającymi go chorobami, 
odebrał sobie życie. (R. Sz.) 
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pisze: Nie jest to historia astronomii, 
aczkolwiek astronomia pojawia się 
tam, gdzie zachodzi potrzeba wyostrze-
nia wspomnianej wizji [Wszechświata 

— dopisek R.Sz.]. I chociaż praca ta 
skierowana jest do szerokiego grona 
czytelników, nie jest książką popularno-
naukową, lecz osobistą i spekulatywną 
analizą kontrowersyjnego materiału. 

Wychodzi od Babilończyków, a kończy 
się na Newtonie, ponieważ wciąż żyje-
my we wszechświecie zasadniczo new-
tonowskim. 

W Polsce i na świecie książka ta 
wzbudziła liczne kontrowersje, któ-
re wynikają nie tylko ze stosunkowo 
ostrej oceny przez Koestlera cech cha-
rakteru i osobowości Kopernika, ale 

Praca ta skierowana jest 
do szerokiego grona czytelników, 
nie jest książką popularnonaukową, 
lecz osobistą i spekulatywną analizą 
kontrowersyjnego materiału.
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także wartości jego dzieła (nie idei). 
Czytając tę książkę, daje się odczuć 
z jednej strony uznanie geniuszu, ale 
z drugiej strony wyraźny dystans Ko-
estlera do Kopernika. Nie oszczędza 
też Galileusza. Zresztą Koestler wcale 
tego nie ukrywa, pisząc we wstępie: 
Gdy więc zdejmowałem Kopernika 
czy Galileusza z piedestału, na którym 
umieściła ich mitologia nauki, moją 
pobudką nie było „odbrązawianie”, 
lecz próba zbadania funkcjonowania 
ich twórczych umysłów. Nie będę jed-
nak żałował, jeżeli ubocznym skutkiem 
mojej pracy będzie obalenie legendy... 

OBSESYJNY DOGMATYK 
Dla Koestlera, wszyscy wielcy fi-

lozofowie i naukowcy aż do czasów 
Newtona — to tytułowi lunatycy. 
Błądząc po omacku, nie rozumiejąc 
otaczającego nas świata, dokonywali 
odkryć, które mniej lub bardziej po-
suwały do przodu nasze zrozumienie 
praw rządzących Wszechświatem. 
Pierwszym naukowcem — we współ-
czesnym tego słowa znaczeniu — był 
według Koestlera Newton. Nie byli 
nimi jeszcze Kopernik, Kepler czy Ga-
lileusz, ponieważ pomimo ich geniuszu 
i dokonanych przełomowych odkryć, 
nie byli oni w stanie odrzucić różnych 
„wierzeń” wprowadzonych wcześniej 
— czy to przez filozofów, czy to przez 
religię — co komplikowało właściwą 
interpretację ich osiągnięć. Byli nadal 
lunatykami.

Nauka „pobłądziła” już w czasach 
starożytnych. Idea Arystarcha, uro-

dzonego w 310 r. p.n.e., o tym, że to 
Słońce stanowi centrum Wszechświata 
nie pchnęła jednak ludzkości do przo-
du. Została odrzucona i zapomniana, 
a przetrwała jedynie dzięki wzmian-
kom o tym systemie w dziełach m. in. 
Archimedesa. Dopiero siedemnaście 

Jan Niepomucen Kamiński, autor popularne-
go dwuwiersza tak naprawdę popsuł archetyp. 
W oryginale, na tablicy toruńskiego pomnika 
widnieje napis NICOLAUS COPERNICUS THO-
RUNENSIS. TERRAE MOTOR, SOLIS CAELIQUE 
STATOR. Wstrzymał więc nie tylko Słońce, ale 
przede wszystkim niebo, co jest istotą kosmo-
logii Kopernika. Rycina jest kopią 487. strony 
dwujęzycznego wydania De revolitionibus, 
w tłumaczeniu Jana Baranowskiego, Warsza-
wa 1854. (Red.)

wieków później Kopernik, odgrzebując 
i uzasadniając tę teorię (archetypicz-
ne wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, 
polskie go wydało plemię), zasłużył 
na swoje miejsce w historii. 

Dla rozwoju nauki nie tylko zigno-
rowanie systemu heliocentrycznego 
miało fatalne skutki. Chyba jeszcze 
bardziej katastrofalne były idee Plato-
na, że … wszystkie ruchy muszą odby-
wać się po idealnych kołach, z jedno-
stajną prędkością, wyniesione przez 
Arystotelesa do rangi dogmatów astro-
nomicznych. Astronomia po Arystote-
lesie nie miała już nic do powiedzenia 
na temat natury świata. Została spro-
wadzona do geometrii nieba. Z obsesji 
koła astronomia została wyzwolona 
dopiero przez Keplera, zaś fizyka Ary-
stotelesa — …kamień ma naturę ziem-
ną i będzie spadał na Ziemię, ogień 
będzie dążył do góry ponieważ jego 
miejsce jest w niebie, rzeczy poruszają 
się tylko wtedy gdy są popychane… — 
przetrwała aż do czasów Galileusza. 

Koestler reasumuje opis meandrów 
nauki opisem pierwszego kroku w re-
wolucji naukowej: Dokonało tego za-
sadniczo trzech ludzi: Kopernik, Ke-
pler i Galileusz. Otworzyli oni drogę 
do syntezy newtonowskiej. Od tego mo-
mentu podróż wyraźnie nabrała tempa, 
aby doprowadzić nas do epoki atomo-
wej. Był to najważniejszy punkt zwrot-
ny w historii ludzkości. Spowodował 
bardziej radykalne zmiany w istnieniu 
człowieka, niż gdybyśmy w wyniku mu-
tacji zyskali na przykład trzecie oko.

TCHÓRZLIWY KANONIK
Mikołaj Kopernik, jako jeden 

z trzech wielkich prekursorów rewo-
lucji naukowej, jest postrzegany przez 
Koestlera jako człowiek, którego oso-
bowość w różnych dziełach popularno-
naukowych została odmalowana zbyt 

wyrozumiale, aby nie pomniejszać 
w żaden sposób jego osiągnięć nauko-
wych. Koestler próbuje więc przed-
stawić jego postać bez konfabulacji, 
interpretując w sposób bezkompromi-
sowy i pryncypialny różne fakty z ży-
cia astronoma. Swoim przekonaniom 
daje wyraz już w tytule obszernego 
fragmentu poświęconego życiu i twór-
czości Mikołaja Kopernika — Bojaź-
liwy kanonik i nadając tytuł pierwsze-
mu rozdziałowi — „Życie Kopernika 
1. Mistyfikator”. Od razu zarzuca 
astronomowi, że wydanie swojego naj-
ważniejszego dzieła O obrotach sfer 
niebieskich opóźnił o prawie trzynaście 
lat, a w samym dziele zawarł nieścisłe 
informacje o położeniu Fromborka, 
które wzięły się, wg Koestlera, z we-
wnętrznego rozdarcia Kopernika co do 
wiary w istnienie fizyczne 48 epicykli 
koniecznych do wyjaśnienia ruchów 
planet i jego skłonności do mistyfika-
cji. Ten fragment książki Koestlera na-
tychmiast pokazuje nastawienie autora 
do odkrywcy. Koestler nie dopuszcza 
np. możliwości, że Kopernik, jako 
„rozsądny” naukowiec, mógł zdawać 
sobie sprawę ze słabości teorii epicykli 
i stąd brały się jego obawy, że publi-
kacja teorii z uzasadnieniem opartym 
o dziwaczną argumentację nie jest 
pełna. Trzeba było około 150 lat, aby 
Newton podał piękne wytłumaczenie 

Najbardziej owocnym i nieoczekiwanym rezultatem opowieści Koestlera, 
była reakcja sławnego amerykańskiego astrofizyka, a przede wszystkim 
historyka astronomii, Owena Gingericha. Teza Koestlera, że De revolutioni-
bus było dziełem trudnym, nudnym, szybko dezaktualizującym się i nieomal
nieczytanym zmotywowały Gingericha do podjęcia 
zupełnie niespotykanych w dziejach historii astrono-
mii badań, polegających na odszukaniu większości 
istniejących egzemplarzy pierwszych wydań dzieła 
Kopernika. Wyniki swoich studiów podważających 
lekceważącą opinię Koestlera, oprócz prac ściśle 
naukowych, zawarł w wydanej również po polsku 
w tłumaczeniu Jarosława Włodarczyka (wyd. Am-
ber, 2004) sławnej książeczce popularnonaukowej 
„Książka, której nikt nie przeczytał” (red.) 
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teorii Kopernika. Jak widać, wielkie 
odkrycia i teorie naukowe mogą cze-
kać długo na swą weryfikację, więc 
zarzucanie Kopernikowi, że męczył się 
z problemem publikacji dzieła przez 
13 lat, jest zbyt niefrasobliwe i na-
cechowane jednoznaczną niechęcią 
do słynnego kanonika z Fromborka. 
Ponadto, na zwłokę wydania dzieła 
niewątpliwie miał wpływ drugi aspekt 
tej sprawy — religia, której konserwa-
tyzm i przywiązanie do dogmatów są 
powszechnie znane, a pięćset lat temu 
były bezdyskusyjne. Trzeba było mieć 
odwagę, aby głosić tezy niemieszczące 
się w głowach nawet najświatlejszych 
umysłów Kościoła. 

OSZCZĘDNY STUDENT
Kontrowersje mogą też wzbudzać 

różne etapy życia Mikołaja Kopernika, 
które Koestler opisuje dość szczegóło-
wo w swojej książce. Po śmierci ojca, 
Mikołaj wraz z rodzeństwem prze-
szedł pod opiekę biskupa warmińskie-
go Łukasza Watzenrode, brata matki 
Mikołaja, o której nie wiadomo, czy 
jeszcze wówczas żyła. Biskup, zwany 
przez jednego z ostatnich mistrzów 
krzyżackich „diabłem wcielonym”, 
jak przystało na człowieka odpowie-
dzialnego, ustawił rodzeństwo Koper-
ników na dalsze życie, zapewniając 
Mikołajowi i Andrzejowi tłuste pre-
bendy kanonii fromborskiej, załatwia-
jąc starszej siostrze Mikołaja funkcję 
przełożonej klasztoru cysterskiego 
w Chełmnie i wydając młodszą z sióstr 
za szlachcica. Można powiedzieć, ne-
potyzm w czystej postaci. Nie powinno 
nas więc dziwić, że idea ta jest znowu 

Gdy zdejmowałem Kopernika 
czy Galileusza z piedestału, moją 
pobudką była próba zbadania 
funkcjonowania ich twórczych 
umysłów. Nie będę jednak żałował, 
jeżeli ubocznym skutkiem mojej 
pracy będzie obalenie legendy

w pełni rozkwitu, włączając obecnie 
do grona beneficjantów tej procedury 
nie tylko krewnych, ale i „misiaczków” 
wszelkiego rodzaju czy ogólnie rzecz 
biorąc „znajomych króliczka, (…) 
a może i kota (…)”. Tradycja w naro-
dzie nie ginie. 

Koestler argumentuje, że Mikołaj 
Kopernik był w swoim życiu skąp-
cem1. Trudno mi się do tego odnieść, 
ale skąpstwo może nie cieszące się 
powszechnym uwielbieniem nie jest 
też cechą zasługującą na bezwarun-
kowe potępienie. Kopernik obronił 
doktorat w Ferrarze, a nie w Padwie 
gdzie studiował, unikając tym samym 
wydawania kosztownego przyjęcia 
dla profesorów, którego tam wymaga-
no. Kopernik nie był jednak jedynym, 
który to uczynił, więc może poszedł 
 1 Co ciekawe, w Muzeum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego jest przechowywana lista immatry-
kulacyjna z  1491 roku, z  której ma wynikać, 
że z  dwóch braci Koperników, to Mikołaj ma 
zapłacone czesne, podczas gdy Andrzej zalega 
z opłatą (red.)

za przykładem braci żakowskiej. Ko-
estler zauważa również, że Kopernika 
jako człowieka w miarę majętnego stać 
było na precyzyjniejsze instrumenty 
obserwacyjne. Kopernik jednak nigdy 
nie zainwestował w lepszą aparaturę, 
która była wówczas dostępna, a do Re-
tyka powiedział kiedyś, że gdyby zdołał 
zmniejszyć błędy obserwacji do dzie-
sięciu minut kątowych [jedna trzecia 
rozmiaru tarczy Księżyca — dopisek 
R. Sz.], byłby równie szczęśliwy jak 
Pitagoras po odkryciu swego słynnego 
twierdzenia. Możliwe jest, że Kopernik 
nie przywiązywał aż takiej wagi do ob-
serwacji albo czuł, że w żaden sposób 
nie dadzą mu one odpowiedzi na zasad-
nicze pytanie: jaki jest powód tego, że 
Ziemia krąży wokół Słońca. Stąd brak 
inwestycji w coś, co nie pomogłoby 
dziełu.

SKRYTY NAUKOWIEC
Koestler, uważa też Kopernika 

za człowieka skrytego i tajemniczego. 
Mogło tak być, ale zachowania i wyda-
rzenia, które przytacza Koestler na po-

parcie swoich tez, można też interpre-
tować mniej krytycznie. Tu Koestler 
wspomina o kolejnej synekurze Koper-
nika, prebendzie, którą pobierał jako 
„scholastyk przy kościele Świętego 
Krzyża we Wrocławiu”, a która poja-
wia się nagle i tylko na dyplomie uzy-
skanym w Ferrarze. Widać Kopernik 
uważał, że pomoże mu to w uzyskaniu 
doktoratu a niechwalenie się pieniędz-
mi (poza anegdotycznymi nowymi 
Rosjanami) nadal pozostaje w modzie. 
Kolejnym argumentem Koestlera, 
przemawiającym za introwertyczną 
naturą astronoma jest to, że pierwsza 
wersja systemu kopernikańskiego nie 
została ani napisana, ani podpisana 
przez Kopernika. Zrobił to jego uczeń 

Koestler jest równie bezkompromisowy wobec 
Galileusza. Uważa, że „sława tego wybitnego 
geniusza [Galileusza — dopisek R.Sz.] opiera się 
głównie na odkryciach, których nie dokonał, i wy-
czynach, które nigdy nie miały miejsca. Galileusz 
nie wynalazł teleskopu ani mikroskopu, ani termo-
metru, ani zegara z wahadłem. Nie odkrył zasady 
bezwładności ani równoległoboku sił i ruchów, ani 
plam słonecznych. Nie wniósł żadnego wkładu 
w astronomię teoretyczną, nie zrzucał ciężarów 
z Krzywej Wieży w Pizie i nie dowiódł prawdzi-
wości systemu kopernikańskiego. Nie był tortu-
rowany przez inkwizycję, nie gnił w jej lochach,

nie powiedział „eppur si muove” [„a jednak się kręci” — słowa jakoby wypo-
wiedziane szeptem przez Galileusza w roku 1633, gdy stanął przed sądem 
inkwizycji, a odnoszące się do ruchu Ziemi wokół Słońca, po wcześniejszym 
publicznym wyrzeczeniu się tych przekonań — dopisek R.Sz.] i nie był 
męczennikiem nauki. Jedna rzecz się zgadza: Galileusz był założycielem 
nowoczesnej dynamiki, co stawia go między osobami, które wpłynęły na losy 
ludzkości.” (R.Sz.) 
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Joachim Retyk. Za skrytością 
przemawia też dedykacja dla 
Papieża załączona do dzieła 
Kopernika: Toteż … długo się 
wahałem, czy wydać te księ-
gi, czy też może pójść raczej 
za przykładem pitagorejczy-
ków i niektórych innych my-
ślicieli, którzy mieli zwyczaj 
przekazywać tajemnice swej 
nauki nie pisemnie, lecz ust-
nie, tylko swoim najbliższym 
i przyjaciołom…

NIEWIERNY PRZYJACIEL
Koestler podkreśla, że do 

publikacji dzieła Kopernika 
przyczyniły się dwie osoby: 
przyjaciel i biskup chełmiń-
ski i warmiński Tiedeman 
Giese oraz Joachim Retyk. 
Ten drugi — to bardzo cieka-
wy człowiek, który w wieku 
25 lat, już wówczas jako pro-
fesor matematyki i astrono-
mii na Uniwersytecie w Wit-
tenberdze, przybył w 1539 r. do From-
borka. Planował zostać kilka tygodni, 
a został, z przerwami, na około 2 lata, 
niewątpliwie przyczyniając się do pu-
blikacji dzieła mistrza. Negocjacje na 
zamku w Lubawie pomiędzy tą trójką 
doprowadziły do powstania pierwszej 
wersji (skrótu) dzieła mistrza, opubli-
kowanego w 1540 r., o którym wspo-
mniałem już wcześniej. Kopernik nie 
podpisał się pod tym streszczeniem 
dzieła, ale został wymieniony w tytu-
le jako najuczeńszy i najznakomitszy 
matematyk, wielebny ojciec Mikołaj 
z Torunia. Dopiero wówczas Kopernik 
podjął decyzję o wydaniu pełnej wersji 
dzieła. Retyk pracował nad przygoto-
waniem dzieła do druku od połowy 
1540 do sierpnia 1541 r. W maju 1542 r. 
przystąpiono w Norymberdze do skła-
dania księgi „O obrotach sfer niebie-
skich”. Niestety, Retyk, nadzorujący 
druk, musiał wyjechać z Norymbergi, 
przekazując nadzór nad drukiem dzieła 
teologowi i kaznodziei norymberskie-
mu Andrzejowi Osiandrowi. Osiander 
napisał wówczas własną, kompromitu-
jącą i niefortunną przedmowę do dzie-
ła Kopernika i umieścił ją anonimowo 
w książce. Jest to niewątpliwie jeden 
z największych skandali w dziejach na-
uki. Czy Kopernik o tym się dowiedział 
i czy to przyczyniło się do jego śmierci, 
nie jest jednak jasne. Z drugiej strony, 
jak pisze Koestler: Nie mamy powodów 
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mPonad rok temu toruńscy studenci organizowali u 
siebie Konferencję Studenckich Astronomicznych 
Kół Naukowych. Na inauguracyjny wykład ścią-
gnęli, co mieli w mieście najlepszego, profesora 
Ryszarda Szczerbę z Centrum Astronomicznego 
im. Mikołaja Kopernika PAN. Byli zaskoczeni, ale 
i wniebowzięci, kiedy wybitny astrofizyk zamiast o 
swoich najnowszych odkryciach w podczerwieni z 
użyciem Kosmicznego Obserwatorium Herschela, 
dokonał charyzmatycznej wiwisekcji książki Ko-
estlera. Tylko na podstawie kopernikańskiego wąt-
ku z tamtego zachwycającego wykładu powstał 
ten niezwykły esej.

Kopie słynnego schematu Układu Słonecznego z I wydania i rękopisu dzieła. Te i inne różnice, wskazują 
na być może największą tajemnicę De revolutionibus, że powinien istnieć jeszcze jeden, drukarski, przygoto-
wywany wspólnie z Retykiem autograf dzieła. Trochę nowych informacji na ten temat przynosi film Michała 
Juszczakiewicza i Roberta Szaja zrealizowany przez Fundację Nicolaus Copernicus, do obejrzenia od czasu 
do czasu na TVP Historia (red.)

wątpić, że Osiander działał w dobrej 
wierze, pragnąc zarazem uspokoić 
zatroskanego kanonika i przychylnie 
nastawić świat do jego dzieła. Z publi-
kacją książki wiązał się jeszcze jeden 
skandal: Retyk nie został wymieniony 
z nazwiska w dedykacji dzieła Koper-
nika papieżowi. To spowodowało, że 
Retyk przestał — jeszcze przed śmier-
cią mistrza — być „apostołem” jego 
dzieła.

OSTROŻNY BOHATER
Być może rozterki i naturę Koper-

nika dobrze wyraża właśnie dedyka-
cja jego dzieła papieżowi Pawłowi III: 
Dostatecznie jasno, Ojcze Święty, zdaję 
sobie sprawę, że znajdą się ludzie, któ-
rzy, gdy tylko posłyszą, iż w tych moich 
księgach o obrotach sfer wszechświata 
przypisuję jakieś ruchy kuli ziemskiej, 
zaraz podniosą krzyk, że należy mnie 

wraz z takimi przekonaniami potępić. 
Dzieło Kopernika nie od razu znala-
zło się na indeksie Kościoła. Musiało 
upłynąć prawie trzy czwarte wieku, 
nim Kościół zaczął postrzegać koper-
nikowską teorię jako zagrożenie („ka-
mień rzucony do wody”), które mogło 
wywołać niepożądane konsekwencje.

Jak widać z tego krótkiego eseju 
na temat rozprawy Koestlera o mean-
drach nauki, ocena osobowości Miko-
łaja Kopernika nie jest jednoznaczna, 
bo jednoznaczna być nie może. Koper-
nik, żyjący pięćset lat temu, rzeczywi-
ście obawiał się kontrowersji pomiędzy 
jego teorią a opartą na dogmatach na-
uką Kościoła. Pomimo tych rozterek 
odważył się „rzucić kamień”. Fale 
wywołane tym faktem odczuwamy 
do dziś. Chwała mu za to!

■
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Przedstawiona w księdze IV De 
revolutionibus teoria Księży-
ca zawiera opis obserwacji 
zakrycia Aldebarana (α Tau) 

przez Księżyc, wykonanej przez Ko-
pernika 9 marca 1497 r. w Bolonii. 
Tę najstarszą zachowaną obserwację 
Kopernika Piotr Majewski nazywa 
„pierwszym wyłomem w powszech-
nie dotąd uznawanym systemie Pto-
lemeusza”, ale po zweryfikowaniu tej 
relacji za pomocą programu Stellarium 
stwierdza, że „opis Kopernika różni 
się od rzeczywistego przebiegu zjawi-

1 Ponieważ jest to artykuł, choć bardzo cenny, 
o charakterze polemicznym, tytuł, podtytuł, lead 
i śródtytuły pozostawiliśmy w wersji autorskiej. 
Usiłowaliśmy nakłonić Autora, by przy okazji 
wyjaśnił teorię ruchu Księżyca (geocentrycz-
ną!), z której tak zasłynął Kopernik. Prof. Wło-
darczyk obiecał uczynić to w  późniejszym ter-
minie (Red.)

Wielkich uczonych czytać warto, choćby dla przyjemności obcowania z wybitnym umysłem. Jeśli jednak 
sięgamy po wiekopomne dzieło, które zaważyło na przykład na rozwoju astronomii, to pamiętajmy, że 
zapewne nie jesteśmy pierwszymi czytelnikami, że wędrujemy śladami pokoleń badaczy, zajmujących 
się historią nauki. Bo jeśli będziemy sami sobie „sterem, żeglarzem, okrętem”, nasze odkrycia mogą się 
okazać „żywiołkami drobniejszego płazu”. Do takich uwag skłonił mnie artykuł Piotra Majewskiego „Czy 
Kopernik się pomylił?”, zamieszczony w „Uranii. Postępach Astronomii” w numerze 6/2017.

ska”. Rozważając możliwe przyczyny 
rozbieżności między niebem a kartami 
De revolutionibus, Piotr Majewski wy-
suwa kilka hipotez: 1/ zawodna pamięć 
astronoma; 2/ nieprecyzyjny pomiar 
czasu; 3/ omyłkowe późniejsze od-
niesienie obliczeń nie do Bolonii, lecz 
Krakowa. Po wykluczeniu możliwości 
błędnego działania Stellarium konklu-
duje: „Badacze życia i dzieła Mikołaja 
Kopernika być może mają kolejną za-
gadkę do rozwiązania, choć nie zmienia 
to faktu, że zakrycie Aldebarana przez 
Księżyc 9 marca 1497 r. posłużyło naj-
większemu z astronomów do wysnucia 
prawidłowej koncepcji ruchu Księżyca 
i planet”.

Cóż, badacze życia i dzieła Koper-
nika już od dłuższego czasu dość sta-
rannie przyglądają się temu zakryciu. 
Najpełniejszą analizę można znaleźć 

w książce N. M. Swerdlow, O. Neuge-
bauer, Mathematical Astronomy in Co-
pernicus’s De Revolutionibus (Nowy 
Jork, 1984). Zawiera ona kilka bardzo 
interesujących wątków, a konkluzje po-
zwalają zajrzeć znacznie głębiej w pro-
ces konstruowania przez Kopernika 
jego teorii, w tym wypadku — ruchu 
Księżyca, niż proponują to hipotezy 
Piotra Majewskiego.

Źródła
Zacznijmy od rzeczy podstawo-

wej, czyli zapisków źródłowych doty-
czących przebiegu zjawiska. Podając 
w De revolutionibus czas zakrycia 
Aldebarana, Kopernik informuje „pod 
koniec piątej godziny nocy”. Oznacza-
łoby to tuż przed godziną 23:00 czasu 
lokalnego. Ale Kopernik odnotował 
czas tego zjawiska również w innym 

O Koperniku 
i historii  
astronomii

Jarosław Włodarczyk

Kilka uwag w związku z Księżycem i Aldebaranem1
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miejscu, w należącej do niego książ-
ce Kalendarium (wraz z Almanach ad 
annos XV) Johannesa Regiomontanusa 
(Augsburg, 1492), i to nieco dokład-
niej. Widnieje tam bowiem odręczna 
notatka „h. 10 1/3”, a zatem godzina 
22:20. Pisał o tym jeszcze L. A. Bir-
kenmajer w swoim dziele Mikołaj Ko-
pernik (Kraków, 1900).

Już to skłania do zastanowienia: dla-
czego dysponując w miarę dokładnym 
zapisem czasu, Kopernik w De revo-
lutionibus wolał posłużyć się omówie-
niem? Na tym jednak źródłowe dwu-
znaczności się nie kończą. Kopernik 
w momencie kontaktu lokuje Aldeba-
rana w ten sposób: „[…] zobaczyłem 
gwiazdę dotykającą ciemnej części glo-
bu Księżyca i pod koniec piątej godzi-
ny w nocy już ukrywającą się między 
rogami Księżyca, bliżej jednak połu-
dniowego rogu o jedną trzecią prawie 
szerokości, czyli średnicy Księżyca”. 
Przekład, idąc za łacińskim orygina-
łem, dobrze oddaje niejednoznaczność 
sformułowania „bliżej jednak południo-
wego rogu o jedną trzecią prawie […] 
średnicy Księżyca”. Bo względem cze-
go należy liczyć owo „bliżej”? Wzglę-
dem jednego z rogów Księżyca czy 
może względem środka jego tarczy? 
Jest to o tyle istotne — i w tym miejscu 
pojawia się kolejny źródłowy ambaras 
— że zaraz w następnym kroku Koper-
nik wykorzystuje pozycję Aldebarana 
do podania współrzędnych (powiedzie-
libyśmy: na podstawie obserwacji, lecz 
wstrzymajmy się z tym stwierdzeniem) 
Księżyca. Pisze: […] środek Księżyca 
widomie wyprzedzał gwiazdę o połowę 
średnicy i dlatego widziane jego miej-
sce wynosiło w długości 2 stopnie i 36 
minut, a w szerokości 5 stopni i około 
6 minut” (tu i dalej cytaty za: M. Ko-
pernik, O obrotach, tłum. M. Brożek 
i S. Oświecimski, Warszawa–Kraków, 
1976). Ale pojawiająca się tu „zaob-
serwowana” szerokość ekliptyczna 
Księżyca, 5°6’, w polskim przekładzie 
została podana za autografem Koperni-
ka, podczas gdy w pierwszym wydaniu 
(Norymberga, 1543) widnieje 5°2’. To 
jedna z kilkuset rozbieżności między 
zachowanym rękopisem (który musiał 
się różnić od rękopisu będącego podsta-
wą druku) a wersją wydrukowaną.

Teoria a obserwacje 
w dawnej astronomii

Taki (niepewny) jest punkt wyj-
ścia do zaplanowanej w tym rozdziale 

De revolutionibus (IV.27) weryfikacji 
teorii Kopernika poprzez obliczenie 
położenia Księżyca, z uwzględnieniem 
jego paralaksy, 9 marca 1497, na nie-
bie Bolonii. Sprawy się tu komplikują 
jeszcze bardziej i w związku z tym nie 
będę wciągał czytelników w wielowąt-
kową dyskusję (zainteresowanych od-
syłam do wspomnianej książki Swer-
dlowa i Neugebauera). Zwrócę tylko 
uwagę na jedną rzecz. Otóż wychodząc 
w swych rozważaniach od współrzęd-
nych ekliptycznych Aldebarana, Ko-
pernik nie dysponował własnymi ob-
serwacjami. Swój katalog gwiazd sko-
piował z Almagestu Klaudiusza Ptole-
meusza, powielił więc obecny tam błąd 
w długości i szerokości ekliptycznej 
gwiazdy. Według Kopernika podczas 

zakrycia współrzędne Aldebarana wy-
nosiły: λ = 62°52’, β = –5°10’, podczas 
gdy w rzeczywistości gwiazda zajmo-
wała na niebie miejsce o współrzęd-
nych: λ = 62°46’, β = –5°30’. Proszę 
zwrócić uwagę, że w szerokości róż-
nica wynosi 20’, a zatem 2/3 średnicy 
tarczy Księżyca. Co więcej, Kopernik, 
świadomie lub nie, pomylił się w swo-
ich obliczeniach długości ekliptycznej 
Aldebarana. Gdyby bowiem bezbłęd-
nie przetworzył dane ze swojego ka-
talogu gwiazd, z uwzględnieniem wła-
snej teorii precesji, powinien twierdzić, 
że długość ekliptyczna gwiazdy wyno-
siła λ = 63°2’, co jest o 10’ więcej, niż 
Kopernik podał, a o 16’ więcej, niż wy-
nosiła rzeczywista długość ekliptyczna 
Aldebarana 9 marca 1497.

Ryc. 1. Klaudiusz Ptolemeusz wykonujący pomiar instrumentem paralaktycznym. Według dekla-
racji Kopernika (De rev., IV.16) taki przyrząd służył mu do wyznaczania paralaksy Księżyca w la-
tach 1522 i 1524. W przypadku drugiej daty rękopis De revolutionibus zachował ślady zmiany 
wyników liczbowych obserwacji. Rycina z W. Cuningham, The Cosmographical Glasse… (Londyn, 
1559). Ze zbiorów J. Włodarczyka
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Wróćmy do zdania otwierającego 
poprzedni akapit. Autor nowej teorii 
ruchu Księżyca zamierza w tym miej-
scu swego opus magnum wykazać, że 
odtwarza ona dobrze zjawisko zakrycia 
zaobserwowane w Bolonii. Niezależ-
nie od tego, jakie zapiski obserwacyjne 
z tamtego okresu zachował, Kopernik 
stoi przed koniecznością zgrania pozy-
cji Księżyca obliczonej według swo-
jej (niedoskonałej) teorii jego ruchu 
z błędnym położeniem Aldebarana, 
bo tylko takim dysponuje (a błąd jest 
rzędu średnicy księżycowej tarczy). 
Opis obserwacji wyposaża w kilka 
nieostrych sformułowań, co daje pew-
ną swobodę przy obliczeniach. Jedno-
cześnie wzajemne eliminowanie się 
błędów we współrzędnych Aldebarana 
i Księżyca pozwala mu uznać tę próbę 
porównania teorii z obserwacją za za-
dowalającą. Rozdział ten zamyka bo-
wiem stwierdzenie: „[…] co zupełnie 
zgadza się z obserwacją, tak że tym 
mniej mógłby ktokolwiek powątpie-
wać, że moje hipotezy i wynikające 
z nich wnioski są słuszne”. W podobny 
sposób Kopernik podsumował rezultat 
konfrontacji swojej teorii z wybranymi 
obserwacjami w kilku innych miej-
scach w De revolutionibus.

A zatem naukowe oszustwo, mniej 
lub bardziej świadome? Przestrzegał-
bym przed pochopnym wyciąganiem 
tego rodzaju wniosków. Pamiętajmy, 
że Kopernik prowadził obserwacje 
w czasach, kiedy nie istniał rachunek 
błędów. Mógł na przykład dysponować 
kilkudziesięcioma wyznaczeniami na-
chylenia ekliptyki do równika niebie-
skiego, ale wybierając jakąś wartość 
liczbową, na której budował swoją 
teorię ruchu Słońca (czyli Ziemi), nie 
wyciągał średniej i nie obliczał błędu. 
W klasycznej astronomii tamtych cza-
sów do wyznaczenia położenia głów-
nego toru planety w przestrzeni (koła 
mimośrodowego) wystarczały trzy 
obserwacje planety w odpowiednich 
miejscach na niebie. Ale wybór war-
tości liczbowych z grupy kilku, kilku-

dziesięciu czy kilkuset 
obserwacji i tutaj odby-
wał się arbitralnie. Ko-
pernik wspomina w De 
revolutionibus, że wy-
konał wiele obserwa-
cji, choć opublikował 
ich niespełna 30. Po-
dobnie Jerzy Joachim 
Retyk w swojej Rela-
cji pierwszej z ksiąg 
O obrotach Mikołaja 
Kopernika potwierdza, 
że jego nauczyciel pro-
wadził swego rodzaju 
dziennik obserwacyj-
ny, w którym zestawiał 
dostępne obserwacje 
dawnych astronomów 
i własne. Niewykluczo-
ne więc, że fromborski 
astronom dysponował 
pewnym zbiorem ob-
serwacji zakryć gwiazd 
przez Księżyc i próbo-
wał je zweryfikować 
za pomocą swojej teorii 
Księżyca. Być może 
obserwacja bolońska 
prezentowała się od tej 
strony najlepiej, jako 
jedyna więc trafiła 
na karty De revolutio-
nibus.

Historia astronomii 
to nie piłka nożna, polityka…

Kiedy weźmiemy to wszystko pod 
uwagę, stanie się jasne, że nie ma żad-
nych powodów, by uznać bolońską 
obserwację za „pierwszy wyłom […] 
w systemie Ptolemeusza” i za podsta-
wę „do wysnucia prawidłowej kon-
cepcji ruchu Księżyca i planet [sic!]”. 
Zresztą Piotr Majewski w swoim 
krótkim tekście zawarł jeszcze kilka 
innych nieuprawnionych stwierdzeń 
na temat astronomii w czasach Koper-
nika. Przede wszystkim wprowadza 
czytelnika w błąd, pisząc, że Koper-
nik (i miałaby go do tego zainspiro-

Komisja Historii Astronomii PTA
W 2017 r. Zarząd PTA powołał Komisję Historii Astronomii. Zadaniem Komisji 
ma być ułatwienie wzajemnych kontaktów między astronomami i miłośnikami 
astronomii zainteresowanymi dziejami astronomii, jak również budowanie 
zasobów historycznych związanych z polską astronomią oraz przygoto-
wywanie zaplecza historycznego różnych rocznic. Osoby zainteresowane 
współpracą proszone są o zgłaszanie się do Jarosława Włodarczyka (jaro-
slawwlodarczyk@wp.pl).

wać właśnie owa obserwacja zakrycia) 
postanowił usunąć epicykl z ruchu 
Księżyca, pozostawiając tylko koło 
mimośrodowe. Otóż kopernikański 
model ruchu Księżyca wymagał dwóch 
epicykli, w szczególny sposób ze sobą 
sprzężonych, biegnących po deferencie 
— astronom zaproponował takie roz-
wiązanie już w swoim Zarysie podstaw 
astronomii (Commentariolus), dopre-
cyzował w De revolutionibus. Z kape-
lusza wzięta jest też podana w artykule 
data powstania Zarysu — 1507 r. Geo-
centryczne modele ruchu planet, opra-
cowane przez Klaudiusza Ptolemeusza, 
wbrew temu co napisał Piotr Majewski, 
nie stawały się „z upływem wieków 
[…] coraz bardziej zawiłe”.

Najwybitniejszym badaczem astro-
nomii matematycznej Mikołaja Ko-
pernika był w Polsce Jerzy Dobrzycki 
(1927–2004), któremu zawdzięczamy 
krytyczne wydania De revolutioni-
bus (O obrotach) w kilku językach, 
a przede wszystkim — zawarty w nich 

Ryc. 2. Podwójny epicykl Księżyca w rękopisie De revolutionibus. 
Środek deferentu znajduje się w punkcie d. Instytut Historii Nauki 
im. L. i A. Birkenmajerów PAN
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komentarz, ułatwiający zrozumienie 
wywodów fromborskiego astronoma. 
Kiedy zacząłem u niego terminować 
jako początkujący historyk astrono-
mii, którego ówczesne zainteresowania 
kierowały ku zagadnieniom dawnej 
astronomii obserwacyjnej, otrzyma-
łem dwie wskazówki. Pierwsza spro-
wadzała się do prostego, by nie rzec 
oczywistego zalecenia, by podejmując 
jakikolwiek temat z historii astronomii, 
prześwietlić i przyswoić odpowied-
nią literaturę przedmiotu. W tamtych 
czasach wyłącznie drukowanych ze-
stawień bibliograficznych oznacza-
ło to na początek spędzenie kilku dni 
w bibliotece na wertowaniu tomów 
„Isis: Critical Bibliography”, publiko-
wanych od 1913 r. — bardzo poucza-
jąca podróż w czasie, dziś do odby-
cia w zasadzie przy własnym biurku 
i komputerze. Druga wskazówka zma-
terializowała się w postaci odbitek ar-
tykułów do przeczytania. Profesor nie 
powiedział tego wprost, ale po lekturze 
zrozumiałem, że podstawowym zada-
niem tych tekstów było uzmysłowienie 
świeżo upieczonemu adeptowi astrono-
mii, że w dawnej astronomii problem 
wykorzystania obserwacji do budowy 
jakiegoś modelu teoretycznego był 
innej natury, niż uczono na studiach 
w drugiej połowie XX w. Artykuły te 
niewiele straciły ze swej aktualności; 
wciąż są godne uwagi: W. Hartner, The 
Role of Observations in Ancient and 
Medieval Astronomy, Journal for the 
History of Astronomy, t. 8, nr 1, 1977; 

B.R. Goldstein, Theory and Observa-
tion in Medieval Astronomy, „Isis”, 
t. 63, nr 1, 1972.

Lekcja ta okazała się ważna z jesz-
cze jednego powodu. Otóż w wydanym 
w 1975 r. tomie I Historii astronomii 
w Polsce Jerzy Dobrzycki zinterpreto-
wał obserwację zakrycia Aldebarana 
wprost — jako świadomy test młodego 
Kopernika, pragnącego naocznie zwe-
ryfikować nieprawdziwość przewidy-
wań teorii Ptolemeusza, według której 
paralaksa Księżyca (czyli jego odle-
głość od Ziemi) w kwadraturach po-
winna znacznie różnić się od paralaksy 
w pełni. (Teorie ruchu Księżyca we-
dług Ptolemeusza i Kopernika oraz ich 
obserwacyjne konsekwencje to sprawy 
dość złożone, które trudno omówić 
w sposób skrótowy; zainteresowanych 
zapraszam do lektury odpowiednich 
fragmentów rozdziału 2 mojej książki 
Księżyc w nauce i kulturze Zachodu). 
Tak kontekst tej obserwacji przedstawił 
również Piotr Majewski, choć w swym 
entuzjazmie posunął się znacznie dalej 
niż Profesor. Kiedy jednak sięgniemy 
do komentarza Jerzego Dobrzyckiego 

do tego miejsca w De revolutionibus 
(polskie wydanie: 1976), przekonamy 
się, że Profesor jest już znacznie ostroż-
niejszy w ferowaniu opinii na temat tej 
obserwacji i jej miejsca w badaniach 
Kopernika. A potem przyszły kolejne 
prace, ukazujące bolońskie zakrycie 
w nowym, jakże interesującym świetle.

Jednym z ulubionych, choć gorz-
kich, dowcipów Profesora była opo-
wieść: „Cóż, ta historia dzisiaj zosta-
łaby uznana za niepoprawną politycz-
nie, ograniczę się zatem do wyjętej 
z kontekstu puenty. Kiedy mężczyzna 
dopada na ulicy przechodnia i zaczyna 
tłuc go parasolem, zarzucając mu jako 
przedstawicielowi pewnej nacji strasz-
ną zbrodnię, napadnięty replikuje:

— Przecież to było 2000 lat temu.
— Ale ja dopiero teraz się o tym do-

wiedziałem! — pada rozgorączkowana 
odpowiedź.”

Jerzy Dobrzycki sięgał po ten 
dowcip, gdy trafiał w jego ręce tekst, 
w dziewiczy sposób odczytujący ana-
lizowany od dawna przez historyków 
nauki materiał źródłowy.

■

Raz uczony dziennikarza 
Napotkał w gazecie 

Tysiąc razy mu powtarza 
Że głupstwa wciąż plecie

Żurnalista naukowca 
Pasja to czy mania 

Że mu wiedza trochę obca 
Do badań nakłania

Redaktor dyżurny

Przede wszystkim, bardzo dziękuję prof. Włodarczykowi za pożytecz-
ną lekturę. Dzięki niej możemy się przekonać jak wielka jest różni-
ca między wyspecjalizowaną wiedzą znanego i cenionego historyka 
astronomii a wiadomościami nabytymi przez miłośnika z popularnych 
opracowań. Na tym też — jak sądzę — zasadza się pewne nieporo-
zumienie… 

Otóż mam wrażenie, że Pan Profesor potraktował mój tekst jako 
artykuł stricte naukowy i z tego punktu widzenia słusznie poddał kryty-
ce niektóre jego sformułowania. Tymczasem jest to publikacja dzien-
nikarza-popularyzatora astronomii, który natrafił na pewną ciekawost-
kę i usiłuje dociec jak to było z opisywaną relacją Kopernika. Proszę 
zwrócić uwagę, że nie stawiam przełomowych tez, ani nie ogłaszam 

„odkrycia Ameryki”. Stawiam za to pytania. W swych dociekaniach kie-
ruję się do autorytetów, czemu wyraźnie daję dowód w tekście, zatem 
trudno przyjąć mi uwagę, że sam jestem sobie „sterem, żeglarzem, 
okrętem”. Ba, w poszukiwaniu odpowiedzi, tudzież opinii, zwróciłem 
się także i do Pana Profesora, lecz nie dane było mi jej poznać z po-
wodu skierowania przeze mnie korespondencji pod nieaktualny — 
domyślam się — adres. Tym cenniejsze jest więc to, co ukazało się 
na łamach bieżącego numeru „Uranii/PA” i za co raz jeszcze dziękuję! 

Na koniec pozwolę sobie zauważyć, że mój dziennikarski warsz-
tat nie zna faktów wyssanych z palca ani dat wziętych „z kapelusza” 
— chyba, że za taki uznać… „O obrotach” wydane nakładem Towa-
rzystwa Naukowego w Toruniu (2013), gdzie w dołączonym kalenda-
rium czytamy: „około 1507, Lidzbark Warmiński: Kopernik opracował 
pierwszy zarys teorii heliocentrycznej”. Tę samą datę — i to wprost 
w odniesieniu do Commentariolus — podaje Jerzy Dobrzycki w „Histo-
rii astronomii w Polsce” (Wydawnictwo Ossolineum, 1975). Podobnie 
rzecz ma się z postępującą zawiłością modelu Ptolemeusza, o czym 
wyczytałem m.in. we wspomnianym kompendium dziejów astronomii. 

Najbardziej cieszą mnie ostatnie słowa artykułu prof. Włodar-
czyka, dzięki którym wiem, że następnym razem moje pytania trafią 
pod właściwy adres :) 

Piotr Majewski

Profesor Jarosław Włodarczyk jest magistrem astronomii, 
choć późniejsze stopnie i tytuły zdobywał już w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Jest dyrektorem Instytutu Historii Nauki 
PAN i zapewne największym znawcą historii astronomii w Pol-
sce. Na łamach Uranii, trzeba wspomnieć, że jako autor wielu 
książek i artykułów popularnonaukowych (głównie w Wiedzy 
i Życiu) w 1995 otrzymał przyznawany przez Polskie Towarzy-
stwo Astronomiczne, Medal im. prof. Włodzimierza Zonna.
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Przygody Uranii w kosmicznej otchłani 
1. Ziemia

Oto Mała Urania, co przed wami się kłania! 
Planetoida to, muza-boginka?

Jedna z sióstr Melpomeny? — wciąż zadajesz pytania!  
Nie, kochani, to mała dziewczynka! 

Ale zanim znudzony ziewniesz, kimniesz i zaśniesz 
Dobrze się przyjrzyj, jaki z niej cwaniak!

Bo to postać kosmiczna, fantastyczna jak z baśni, 
Oto właśnie jest Mała Urania!

Czas ma za nic i przestrzeń! Krążąc wciąż po Wszechświecie 
Grawitację pomija ze wstrętem:

To jest Mała Urania! Oto rzekłem raz trzeci 
A co trzykroć mówione to święte!

Prędkość światła jej fraszka i dziecinna igraszka, 
Taki z niej galaktyczny podróżnik:

Tysiąc razy czy milion, niż przewidział sam Einstein, 
Niezależnie, w ośrodku czy w próżni.

Moc galaktyk wzdłuż toru, gdy się frunie po Polu 
Hubble’a imię noszącym — to zaszczyt!

Aż błękitną planetę spotka właśnie, gdy Kolumb 
Swą wyprawą próbował odpłaszczyć.

Ziemia, ziemia! — krzyknęli! Ziemia, ziemia u dziobu! 
Widząc ląd niewidoczny na mapie.

Lecz Kapitan w kajucie też schowany miał globus 
Kładąc „Ziemi” ról nowych i znaczeń.
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Bo gdy motłoch, co czoło ma płaściutkie jak mapa, 
Takąż korę mózgową ma gładką,

Widzi Ziemię tak płaską jak naleśnik, katafalk, 
Co do dzisiaj jest dla nas zagadką.

Ale dręczy Uranię całkiem nowe pytanie, 
Zadawać próżno je płaskoziemcom,

Co w kulistość nie wierzą, nawet po Magellanie: 
Jak te wszystkie planety się kręcą?

Spójrz dziewczynko na Ziemię! Granatowy ocean, 
Kaloryfer genialny planety

Biel srebrzysta obłoków, co okrywa ją cieniem, 
Zieleń lądów — to życie, o rety!

Kim by jednak nie była, gdyby swymi oczyma 
Przystojnego spostrzegła chłopaka.

Właśnie studia w Krakowie astronomii zaczynał; 
Dziwną miętę poczuła do żaka.

Więc mu szepnie do ucha i ten chętnie posłucha, 
A na imię mu było Mikołaj —

Że planeta w swych ruchach tylko Słońcu zaufa, 
Okrążając je ciągle dokoła.

Oto tak, drogie dzieci, potajemnie i skrycie 
Ów Mikołaj, choć żaden omnibus

Wstrzymał Słońce i niebo, Ziemię pchnął po orbicie 
I stworzył De Revolutionibus

Zapotrzebowanie na taki komiks i pomysł tytułowej postaci — małej 
dziewczynki o imieniu Urania — podsunęła nam 2–3 lata temu Agata 
Langer, znana z działań w Fundacji Przyjaznej Edukacji KOMETA. Pre-
mierowy odcinek Małej Uranii dedykujemy siedmioletniej Alusi Bogusz, 
która w poprzednim numerze przypomniała nam o swoim pokoleniu. 

Naszą oczywistą inspiracją były komiksy literackie Kornela Maku-
szyńskiego i Mariana Walentynowicza, na których sami się wychowali-
śmy i na których wychowywaliśmy nasze dzieci. W warstwie tekstowej, 

zastąpiliśmy oryginalny ośmiozgłoskowiec (w zasadzie 8+8 szesna-
stozgłoskowiec), bardziej pojemną treściowo, ale równie śpiewną 
formą 7+7; 10; 7+7; 10. Hołd jej pierwowzorowi oddajemy w trzeciej 
strofie, umieszczając kursywą cytat z „Wyprawy na żmirłacza” Lewisa 
Carrolla w tłumaczeniu Roberta Stillera.

Jeśli spodoba się Wam Mała Urania, będą kolejne odcinki. Chcie-
libyśmy w nich dowcipnie i lapidarnie komentować każdą „dużą”  
Uranię. Autorzy

Tekst: Maciej Mikołajewski, rysunki: Jacek Drążkowski
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W dniach 16–17 kwietnia br. odbyły 
się cztery finałowe spektakle ostatniej 
odsłony spotkań w ramach projektu 
„Kosmiczna Filharmonia” — przedsię-
wzięcia edukacyjnego realizowanego 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Oło-
wiance w Gdańsku. Przypomnijmy, 
że „Kosmiczna Filharmonia” to projekt 
skierowany do uczniów klas 1–3 szkoły 
podstawowej, w którym poza treściami 
stricte muzycznymi, charakterystyczny-
mi dla szacownych murów Filharmonii, 
prezentowane są też multimedialne 
materiały i zasoby edukacyjne dotyczą-
ce astronomii, misji kosmicznych i tech-
nologii satelitarnych wykorzystywanych 
w codziennym życiu człowieka. Zakoń-
czenie, przy wielkim sukcesie frekwen-
cyjnym projektu, skłania do podsumo-
wań i statystyk, które w spójny sposób 
oddadzą skalę zaangażowania orga-
nizatorów i możliwy do wykorzystania 
w przyszłości potencjał. Jest to o tyle 
istotne, że pojawia się realna szansa 
na zaprezentowanie serii przedstawień 
także w innych dużych miastach w kra-
ju, miejmy nadzieję z podobnie entuzja-
stycznym przyjęciem, jak miało to miej-
sce w Gdańsku. 

Astronomia i muzyka 
w edukacji najmłodszych

Astronomia to nauka, która jak żad-
na inna pozwala na interdyscyplinarne 

Astronomia i muzyka,  
czyli na wesoło o nauce i sztuce

podejście do tematyki, jaką się zajmuje. 
Wymaga poznania i operowania skom-
plikowanym aparatem matematycz-
nym, dla wielu bardzo abstrakcyjnym, 
elitarnym, a przez to niedostępnym. 
Istotne jest jej oblicze czysto fizyczne, 
kładące nacisk na zrozumienie proce-
sów rządzących ruchami ciał niebie-
skich, generowaniem energii wewnątrz 
gwiazd, dynamiką czarnych dziur 
i ewolucją ukła-
dów gwiezdnych, 
p o w s t a w a n i e m 
układów plane-
tarnych i wielu in-
nych. Przyrodniczy 
aspekt astronomii 
stawia ją w jednym 
rzędzie chociażby 
z geografią i biolo-
gią, które opisują 
poznawane na-
szymi zmysłami 
fenomeny natury, których newralgiczną 
częścią jest niebo i skrywane przez nie 
skarby. Astronomia to także dziedzina, 
która inspiruje do stawiania fundamen-
talnych pytań na temat przyczyn istnie-
nia Wszechświata i jego ewolucji od po-
czątku aż po różne scenariusze końca. 
Jest tu też miejsce na dywagacje na 
temat inteligentnych form życia żmud-
nie docierających do praw rządzących 
kosmosem, roli świadomego obserwa-

tora nadającej być może sens istnieniu 
świata w mikro- i makroskali. Tu na 
czoło dyskusji wysuwają się kosmolo-
gowie, filozofowie i teolodzy. 

Ale astronomia to także niewyczer-
pane źródło inspiracji dla artystów — 
malarzy, poetów, rzeźbiarzy, muzyków 
i kompozytorów. Potęga Wszechświata 
zmusza nas bowiem do uznania swej 
małości, nabrania pokory wobec jego 

ogromu, co paradoksalnie nie sprawia, 
że czujemy żal wynikający ze strącenia 
nas z antropocentrycznego piedesta-
łu, ale właśnie bez tego zbędnego ba-
lastu pozwala w pełni kontemplować 
duchowo naszą obecność na Ziemi. 
To ostatnie podejście zostało wykorzy-
stane i wzięte za punkt wyjścia przez 
organizatorów „Kosmicznej Filharmo-
nii”. Odpowiednio dobierając materiał 
kompozytorski, potrafili oni umiejętnie 

wpasować go w fabułę ko-
lejnych spotkań i zbudować 
wciągającą widzów nar-
rację, co wraz z treściami 
merytorycznymi przygoto-
wanymi przez Departament 
Edukacji Polskiej Agencji 
Kosmicznej stworzyło wza-
jemnie uzupełniający się 
przekaz. 

„Kosmiczna Filharmonia”
Polska Filharmonia Bał-

tycka im. Fryderyka Chopina 
w Gdańsku to największa 
instytucja życia muzycznego 
w północnej Polsce, tłumnie 
odwiedzana przez melo-
manów nie tylko z regionu 
Pomorza, ale także z kraju, 
Europy i świata. Siedzibą 
Filharmonii jest zespół za-
bytkowych budynków, będą-
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cych pozostałością dawnej XIX-wiecz-
nej elektrociepłowni, zlokalizowany na 
wyspie Ołowianka w Gdańsku. W latach 
1998-2005 zrealizowano nowatorską 
w skali kraju rewitalizację tego poprze-
mysłowego terenu, dostosowując go 
do potrzeb najwyższej klasy obiektu 
kulturalnego. Sercem kompleksu jest 
główna sala koncertowa posiadająca 
1000 miejsc. Uzupełnia ją sala kameral-
na (jazzowa) przeznaczona dla 200 wi-
dzów. Spotkania w ramach „Kosmicznej 
Filharmonii” odbywały się na sali głów-
nej, która w czasie większości z piętna-
stu 60-minutowych spektakli (po cztery 
na odcinek, ale jedno przedstawienie się 
nie odbyło), była praktycznie zapełniona, 
co w przypadku masowych imprez kul-
turalnych nie jest wcale takie oczywiste. 

Foldery i strona internetowa PFB 
reklamujące przedsięwzięcie informo-
wały, że:

Koncerty, w których wiedza o kosmo-
sie łączy się z edukacją muzyczną, to 
najnowsza propozycja programowa Fil-
harmonii Bałtyckiej skierowana do dzie-
ci w wieku od 5 do 12 lat. W sezonie 
artystycznym 2017/2018 zaplanowany 
jest cykl spotkań z najsłynniejszymi 
dziełami w historii muzyki i ich twórcami. 
Sylwetki znanych kompozytorów przy-
bliży dzieciom równie znany astronom. 
Sala koncertowa Filharmonii zamieni się 
w kosmiczne obserwatorium, w którym 
najmłodsi zobaczą atrakcyjne widowisko 
muzyczne z udziałem aktora występują-
cego w roli Jana Heweliusza, z wykorzy-
staniem nowych technologii i materiałów 
filmowych. Wysoki walor edukacyjny 
wydarzenia zapewnia zaangażowanie 
specjalistów z dziedziny muzyki oraz 
merytoryczne wsparcie ekspertów z Pol-
skiej Agencji Kosmicznej, która objęła 
koncerty honorowym patronatem.

Wychodząc naprzeciw ustawowym 
i statutowym zadaniom, jakie PAK re-
alizuje w dziedzinie edukacji, a także 
uzasadnionemu przekonaniu, że or-
ganizatorzy gwarantują zrealizowanie 
widowiska w profesjonalny sposób, DE 
PAK zaangażował się organizacyjnie 
i wziął na siebie przygotowanie zakresu 
treści merytorycznych, które znalazły 
się w kolejnych odcinkach serii. Poziom 
trudności przekazywanej wiedzy do-
stosowany był do wieku uczestników, 
a od stronny wizualnej oparty o mate-
riały edukacyjne oferowane przez Eu-
ropejską Agencję Kosmiczną (ESA), 
Europejskie Obserwatorium Połu-
dniowe (ESO) czy Narodową Agencję 
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej 
(NASA). Na potrzeby kolejnych pre-
zentacji multimedialnych przygotowa-

no treść narracji, które, nagrane przez 
lektora i podłożone synchronicznie pod 
wskazane fotografie i animacje, wy-
świetlane były naprzemiennie z muzy-
ką prezentowaną na żywo przez zawo-
dowych muzyków Filharmonii.

Zawartość merytoryczna odcinków
W warstwie fabularnej „Kosmiczna 

Filharmonia” to sceniczne przygody 
Jana Heweliusza — sławnego gdańsz-
czanina, wielkiego astronoma, piwo-
wara, zaangażowanego obywatela 
miasta, wiernego poddanego polskich 
królów, który na zawsze zapisał się 
złotymi zgłoskami w historii światowej 
astronomii. Jego perypetie związane 
są z autorskim odkryciem „Planety 
Muzyki”, na której dostrzegł najwięk-
szych kompozytorów kolejnych mu-
zycznych epok. Mimo świetnej wiedzy 
astronomicznej, uczony niezbyt pewnie 
porusza się w tkance muzycznej, co 
stanowi bazę prezentowanych w hu-
morystycznym tonie największych dzieł 
muzyki klasycznej. Czasy właściwe 
Heweliuszowi płynnie przeplatają się 
ze współczesnością, a dawne instru-
menty i idee konfrontowane są z no-
woczesnym stanem wiedzy i techni-
ki. Wraz z Heweliuszem uczą się też 
dzieci, które grający go aktor zachęca 
do interakcji i zabawy.

Cztery odsłony cyklu, który rozpo-
czął się w październiku 2017 r. (kolej-
ne spektakle miały miejsce w grudniu, 
a w 2018 r. w lutym i kwietniu), po-
święcone były innym zagadnieniom 
kosmiczno-muzycznym, zilustrowanym 
odpowiednimi przykładami muzyki po-
ważnej i materiałami multimedialnymi. 
Każde spotkanie, indywidualnie za-
tytułowane, zapowiadane było wcze-

śniej krótkim tekstem wprowadzającym 
w poruszaną tematykę. W czasie trwa-
nia przedstawienia wybrane instrumen-
ty prezentowane były bliżej przez mu-
zyków. Dzieci poznawały ich budowę, 
sposoby wydobywania dźwięku i moż-
liwości brzmieniowe. Całość dopełniały 
elementy baletu, tańca towarzyskiego, 
a także edukacyjne gry i zabawy (m.in. 
model Układu Słonecznego, zasada 
działania napędu odrzutowego, budo-
wa teleskopu), do których zapraszane 
były dzieci z widowni. 

Następujące po sobie odcinki serii to 
(w nawiasie data premiery):
	Muzyczny Wszechświat (paździer-

nik 2017)
	 Instrumenty Jana Heweliusza (gru-

dzień 2017)
	Międzyplanetarne loty (luty 2018)
	Kosmoteka (kwiecień 2018)

Statystyki
W przygotowaniu i realizacji „Ko-

smicznej Filharmonii” wzięło udział 
blisko 30 osób — muzycy i soliści za-
trudnieni w PFB, aktorzy trójmiejskich 
scen teatralnych, akustyk i specjalista 
od oświetlenia scenicznego, a także 
zaproszeni goście. Scenariusze na-
pisała Anna Bona, kierownictwo arty-
styczne sprawowała Natalia Walewska, 
a za stronę merytoryczną prezentacji 
multimedialnych i konsultacje w trak-
cie prób odpowiadał autor niniejszego 
opracowania. Podczas kolejnych spek-
takli wyświetlono w sumie 18 filmów, 
animacji i pokazów slajdów o tematy-
ce astronomicznej i astronautycznej: 
Skąd wzięły się gwiazdozbiory?, Pory 
roku, Zodiak, Cuda Układu Słoneczne-
go, Słońce — nasza gwiazda dzienna, 
Współczesne instrumentarium astro-
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Astronomia i muzyka

noma, Tajemnica Gwiazdy 
Betlejemskiej, Podmiejski 
gigant Heweliusza, Sele-
nografia, czyli opis Księ-
życa, Wielkie teleskopy 
współczesności i teleskopy 
kosmiczne, Jak działa ra-
kieta?, Zdobycie Księżyca, 
Kosmiczna odyseja sond 
Voyager i Pioneer, Kieru-
nek — Mars, Jak działa 
GPS?, RETROSPEKCJA 
z poprzednich odcinków, Co 
zawdzięczamy sztucznym 
satelitom?, Kosmiczna mu-
zyka. Zagrano w całości lub 
we fragmentach 56 kompo-
zycji muzyki poważnej lub 
rozrywkowej, w tym dzieła 
Bacha, Haendla, Vivaldie-
go, Boccheriniego, Mozar-
ta, Chopina, Beethovena, 
Debussy’ego, Czajkowskie-
go, Prokofiewa, Dvoraka, 
Bizzeta, Faure’go, Griega, 
Straussa, Musorgskiego, 
Saint-Saensa, Rimskiego-Korsakowa 
i innych. Zaprezentowano bliżej bu-
dowę, zasadę działania i sposób wy-
dobywania dźwięku 11 instrumentów 
muzycznych — fletu, organów, kon-
trabasu, oboju, harfy, perkusji, fagotu, 
fortepianu, ksylofonu, puzonu, synteza-
tora. Warto pamiętać również o przykła-
dach klasycznej choreografii baletowej, 
tańca towarzyskiego i nowoczesnego, 
a także śpiewanych wspólnie kolędach, 
pieśniach i piosenkach. 

Jeśli chodzi o frekwencję, to w ko-
lejnych przedstawieniach wzięło udział 
w sumie 9795 widzów + zaproszeni 
goście, co daje średnio około 660 wi-
dzów na jeden spektakl. W dystrybucji 
biletów i poszukiwaniu chętnych ich za-
kupu nie oparto się tylko o standardo-
we ogłoszenie na stronie internetowej 
PFB, ale zastosowano wiele technik 
uzupełniających — ulotki, plakaty, fol-
dery całoroczne z ofertą edukacyjną, 
newsletter wysyłany drogą mailową 
do szkół, posty i wydarzenia sponso-
rowane na Facebooku, bezpośrednie 
spotkania z nauczycielami, odwiedzi-
ny kuratorium oświaty, wywiady w me-
diach lokalnych, wsparcie regionalnych 
portali informacyjnych, a także bardzo 
pomocny i efektywny „marketing szep-
tany”, jak to kolokwialnie określili orga-
nizatorzy.

Podsumowanie
„Kosmiczna Filharmonia” to poży-

teczny, a zarazem oryginalny i nie-
tuzinkowy sposób spędzenia czasu, 

edukacyjna wielowątkowość i wielo-
aspektowość, profesjonalizm wykonaw-
ców i kontakt ze sztuką z elementar-
nym wprowadzeniem do astronomii 
i zagadnień podboju kosmosu. To także 
interdyscyplinarne podejście do kształ-
cenia i wychowywania najmłodszych, 
uwrażliwianie ich na piękno muzyki, 
śpiewu i tańca. Aura, jaką roztacza 
instytucja filharmonii i wypełniająca 
ją muzyka wykonywana na żywo, dla 
wielu może stać się impulsem do sa-
morozwoju, indywidualnego kształce-
nia pozaszkolnego, rozwoju własnych 
pasji i zainteresowań, nie tylko w sferze 
kultury i sztuki, ale także w dziedzinie 
astronomii, astronautyki i technologii 
satelitarnych. 

Warto na koniec podkreślić obec-
ność dzieci niepełnosprawnych rucho-
wo i umysłowo, które również znalazły 
się wśród widzów kolejnych odcinków 
cyklu. Ich żywiołowa reakcja na wy-
darzenia sceniczne i kontakt z pełno-
sprawnymi rówieśnikami wskazują 
na istotny potencjał przedsięwzięcia 
w dziedzinie międzyludzkiej integracji, 
przełamywania barier, kształcenia w du-
chu tolerancji i zrozumienia dla odmien-
ności drugiego człowieka. Wszystko to 
czyni „Kosmiczną Filharmonię” zjawi-
skiem o wyjątkowym znaczeniu wśród 
imprez edukacyjnych w kraju, dużej sile 
oddziaływania na dzieci i dorosłych, 
a przez to wpisującym się w wysokiej 
klasy nowoczesne narzędzie pedago-
giczne, doskonale uzupełniające stan-
dardowe metody nauczania kojarzone 

z klasycznym realizowaniem w szkole 
ministerialnej podstawy programowej.

„Kosmiczna Filharmonia” 
w Twoim mieście

Ewidentny sukces przedsięwzięcia 
i względnie łatwa możliwość adaptacji 
do sal koncertowych w innych mia-
stach, skłoniła organizatorów do po-
czynienia kroków w celu kontynuacji 
cyklu w ramach gościnnych występów 
ekipy z PFB. W tej chwili przy wspar-
ciu DE PAK prowadzone są rozmowy 
z Narodowym Forum Muzyki we Wro-
cławiu, a za pośrednictwem oddziału 
terenowego PAK w Rzeszowie, będzie 
sondowana możliwość organizacji „Ko-
smicznej Filharmonii” na deskach tam-
tejszej Filharmonii Podkarpackiej. Jeśli 
dodamy do tego nowoczesne obiekty 
w innych dużych i średnich miastach 
w kraju, istnieje realna szansa na roz-
szerzenie zasięgu imprezy i kolejne 
tysiące zadowolonych dzieci, rodziców 
i nauczycieli. 

Przemysław Rudź

Zainteresowani koncertami „Ko-
smicznej Filharmonii” w ich mie-
ście, proszeni są o kontakt mailo-
wy z Anną Boną: 

ania@annabona.art.pl 
lub z autorem artykułu.

mailto:ania@annabona.art.pl
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Wystartowała 
Urania TV

Uruchomiliśmy nowy kanał na YouTube poświęcony za-
gadnieniom astronomii i kosmosu. Będą w nim prezen-
towane osoby zajmujące się tymi dziedzinami, a także 
materiały, które nie zmieściły się w programie telewizyjnym 
„Astronarium” (z powodu jego limitu czasowego) oraz inne 
ciekawe tematy. Premiera nastąpiła 8 kwietnia 2018 r.

W pierwszym odcinku można obejrzeć rozmowę 
z Mikiem Massimino, astronautą NASA, który dwukrotnie 
naprawiał na orbicie okołoziemskiej Kosmiczny Teleskop 
Hubble’a. Opowiada w niej, jak to przebiegało, a także co 
zrobić, aby zostać astronautą. W drugim odcinku pokazu-
jemy z kolei, co może wyjść, gdy połączy się ze sobą dwie 
pasje — w tym przypadku zamiłowanie do pracy w drewnie 
i astronomię. Paweł Popowski, uczeń liceum w Siedlcach, 
skonstruował kopię astrolabium sferycznego (sfery armilar-
nej), podobnego do instrumentu używanego przez Mikołaja 
Kopernika. Z odcinka można się też nauczyć posługiwania 
się tym przyrządem.

Odcinek trzeci dotyczy teleskopu znajdującego się 
obok siedziby naszej redakcji — 32-metrowego radiotele-
skopu w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach koło Toru-
nia. O teleskopie opowiada dr Marcin Gawroński, który na 
co dzień prowadzi obserwacje tym instrumentem. Jest też 
odcinek czwarty, również mający związek z Uranią. Ktoś 
mógłby go nawet uznać za reklamę wizerunkową inspiru-
jącej roli Uranii i astronomii. Ale materiał ten oryginalnie 
wcale nie powstał dla Urania TV. Był pracą konkursową 
nadesłaną przez Justynę Adamczyk w ramach eliminacji 
do międzynarodowego obozu dla młodzieży ESO Astrono-
my Camp 2017.

Kolejne odcinki wkrótce. Zachęcamy do subskrypcji 
kanału (licznik przekroczył już pierwszy tysiąc), a także do 
współpracy. Jeśli ktoś ma ciekawe materiały wideo, które 
chciałby zaprezentować w ramach UraniaTV, lub pomysły, 
co warto by było pokazać — prosimy o kontakt pod adre-
sem portal@urania.edu.pl. Szukamy także osób do współ-
pracy przy innych mediach społecznościowych Uranii.

Adres kanału: www.youtube.com/UraniaTV
(kc)
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przeczytane w nature i Science

Jak się wydaje, udało się uzyskać zgodę co do tego, 
że Wszechświat powstał około 13,8 mld lat temu i zawiera 
materię o dobrze określonych własnościach. Przyjmując 
taki preferowany obecnie model Wszechświata, czyli 
ΛCDM — około 70% stałej kosmologiczna (Λ) i około 30% 
zimnej ciemnej materii (CDM, w tym i zwykła materia 
barionowa), można wyliczyć związek przesunięcia 
ku czerwieni1 z czasem2. Uzyskane wyniki są jednak 
trochę niepokojące, bo współcześnie obserwujemy 
niemal początki Wszechświata. Konkretnie, obserwujemy 
obiekty w odległości odpowiadającej przesunięciu 
ku czerwieni 6–8. Oznacza to, że obserwowane wartości 
redsziftu odpowiadają pierwszym kilku procentom wieku 
Wszechświata, czyli pierwszym kilkuset milionom lat 
(My) istnienia Wszechświata po Wielkim Wybuchu (pBB, 
past Big Bang). I tu pojawia się problem. Własności 
sporej części obserwowanych obiektów są zadziwiająco 
„dorosłe” i ich przewidywana ewolucja „nie chce” się mieścić 
w tym dość krótkim czasie. Na początku 2018 r. w Nature 
i Science ukazało się kilka artykułów dotyczących tych problemów 
i spróbujemy je tu krótko zreferować, zwracając czasem uwagę 
na owe niepokojące fakty.

Gwiazdogeneza w pierwszych galaktykach
Zaczniemy od pracy D.P. Marrone’a z 4 stycznia (Nature, 2018, 

t. 553, s. 51, D.P. Marrone i 36 innych autorów głównie z USA) 
dotyczącej obiektów o redszifcie 6,9. Tu warto przypomnieć, 
że kosmologiczny redszift jest opisany wzorem
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gdzie z to redszift, λ to długość fali, R czynnik skali, t czas, 
a indeksy a i e oznaczają moment absorpcji światła (czyli 
w praktyce chwilę obecną), natomiast e moment emisji. Wzór 
(*) czytamy więc: redszift to zmiana długości fali świetlnej 
równa stosunkowi rozmiarów Wszechświata w chwili obecnej 
i w chwili emisji światła minus jeden. Tym samym redszift 6,9 
to moment, gdy Wszechświat był 7,9 raza mniejszy niż w chwili 
obecnej. Obiekty o takim redszifcie widzimy w świetle o prawie 
ośmiokrotnie dłuższych falach niż to emitowane. Emitowany 
nadfiolet widzimy więc w podczerwieni. Redszift 6,9 odpowiada 
czasowi kosmicznemu 780 My. Obserwowany obiekt SPT0311-
58 musiał więc powstać w ciągu nieco krótszego czasu. A miało 
co powstawać, bo masa obiektu została oceniona, wprawdzie 
niezbyt pewnie, na (1,4–7,0)·1011 M


. To oczywiście całkowita 

masa łącznie z halo ciemnej materii. Jakkolwiek by nie było, taka 
masa jest szokująca.

Można zauważyć, że w kwietniowym numerze Sky 
& Telescope (J. Geach, S&T, 2018, 4, s. 14) znajdziemy artykuł 
o pierwszych galaktykach, gdzie natrafimy na stwierdzenie, 

Okolice kosmicznego świtu
W poprzednim numerze „Uranii” opisywaliśmy odkrycie radiowego śladu po pierwszych gwiazdach we Wszechświecie. 
Kontynuujemy spojrzenie na ogłoszone w ostatnich miesiącach wyniki tych i podobnych badań, ale z nieco innej perspektywy, 
skupiając się na czarnych dziurach i temperaturze.

że pierwsze galaktyki byłe niewielkie — prawdopodobnie 
o masie mniejszej od 1% Drogi Mlecznej. Biorąc pod uwagę, 
że w S&T znajdziemy raczej kompetentne i współczesne, choć 
raczej niezbyt oryginalne poglądy, widać, że jest jakiś problem. 
Tak w ogóle to obiekt składa się z dwu galaktyk oznaczanych 
literami E i W, oddzielonych od siebie odległością około 8 kpc 
i różniących się prędkością około 700 km/s3. Większy jest 
składnik W zawierający około (2,7±1,7)·1011 M


 gazu, mniejszy E 

z kolei (0,7±0,2)·1011 M


. Są to więc bardzo duże i bardzo jasne 
obiekty. Jasność tych obiektów to ponad 1012 L


 (a dla składnika 

W nawet (33±7)·1012 L


).
W omawianych obiektach następuje intensywna 

gwiazdogeneza, czyli produkcja młodych gwiazd. Dokonując 
szacunków przy użyciu jasności w różnych długościach fal, autorzy 
otrzymują, że gwiazdogeneza w tych obiektach ma wartości 
odpowiednio 2900 i 540 M


 na rok. Jak należy się spodziewać, 

obie galaktyki są ze sobą związane i prawdopodobnie 
w najbliższym (w skali kosmicznej) czasie połączą się w jedną 
galaktykę, być może jedną z największych we Wszechświecie, 
co zapewne spowoduje dalszy wzrost gwiazdogenezy. Można 
dodać, że przyczyną tak wielkiej ilości i tak dokładnych informacji 
o tym obiekcie jest fakt, że leży on na linii widzenia z galaktyką 
o redszifcie 1,4±0,4, która omawiany obiekt soczewkuje, 
umożliwiając tak dokładne pomiary. 

Tydzień później ukazała się praca (Nature, t. 553, s. 178, 
R. Smit i 12 innych autorów) relacjonująca własności dwu 
innych, raczej niezbyt wielkich galaktyk (masy około 1010 M


 

i rozmiary rzędu kilku kpc). Mimo niemal takiego samego 
redsziftu, wynoszącego 6,854 i 6,8076, co odpowiada czasowi 
kosmicznemu około 800 My, własności tych galaktyk wydają 
się zupełnie inne i bliższe standardu. Gwiazdogenezę w tych 
galaktykach oceniono na 19–23 mas Słońca na rok, a więc 
bardzo podobnie do tworzących gwiazdy galaktyk w naszej 

Artystyczna wizja supermasywnej czarnej dziury w kwazarze ULAS J1342+0928 
o redszifcie z = 7,54 (co odpowiada 690 mln lat po Wielkim Wybuchu)
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1 Okropnie niewygodne sformułowanie. Chyba już pora na jakieś jedno słowo 
oznaczające ten termin. Może nieco spolszczony termin angielski — redszift.
2 W tym prostym przypadku można wycałkować analitycznie równanie Friedman-
na. Niestety rachunek i wynik są na tyle marudne, że chyba uwierzę w wartości 
podawane przez autorów referowanych prac i nie będę tego sprawdzał. 

3 Warto zwrócić uwagę, że we wzorze (*) opisującym kosmologiczne przesunię-
cie ku czerwieni nie ma żadnej wielkości o wymiarze prędkości, czyli nie jest to 
zjawisko typu Dopplera. Co nie znaczy, że w kosmologii nie widać skutków tego 
zjawiska. Przesunięcie ku czerwieni odpowiadające za różnicę prędkości składni-
ków galaktyk to elektromagnetyczne zjawisko Dopplera. Można dodać, że istnieje 
również akustyczne zjawisko Dopplera, o zupełnie innych własnościach — m.in. 
umożliwiające pomiary prędkości krwi w żyłach, czyli… łamiące symetrię Lorenza.
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okolicy. Jak się więc wydaje, galaktyki mające redszift 
około siedmiu bywają różne. Te tutaj omawiane są o tyle 
ciekawe, że wykazują linie widmowe zjonizowanego węgla. 
Sugeruje to, że są one znacznie bardziej wyewoluowane 
i mają własności zbliżone do znacznie późniejszych 
i bogatszych w metale (sporo węgla) galaktyk z okresu 
2–3 My. A więc znowu pojawia się pewien problem, 
bo w jaki sposób galaktyki te zdążyły się tak szybko 
„zestarzeć”?

Kwazar z epoki wtórnej jonizacji
Kolejny tydzień później, a więc 25 stycznia, ukazał się 

artykuł (Nature, t. 553, s. 473, E. Bañados i siedemnastu 
innych autorów z Ameryki, Europy i Azji) omawiający 
własności kwazara mającego redszift 7,54, co odpowiada 
690 milionom lat pBB (jak widać, powoli wędrujemy 
w kierunku początku czasu). Tym razem artykułowi 
towarzyszy omówienie E. Glikmana (ten sam zeszyt Nature, 
s. 410). Omówienie jest wprawdzie dość elementarne, 
ale chyba warto je przytoczyć. Otóż znamy tylko dwa 
kwazary o redszifcie powyżej siedmiu (ten drugi został opisany 
w Nature, t. 474, s. 616). Znajdowanie tak wczesnych kwazarów 
jest kłopotliwe nie bez powodu. Jak wiemy, Wszechświat urodził 
się jako bardzo gorący i w miarę ekspansji stygł. Mniej więcej 
około roku 380000 pBB temperatura spadła na tyle, by powstał 
neutralny wodór. Oczywiście w tym czasie nie było jeszcze ani 
gwiazd, ani galaktyk. Jednak w tym momencie pojawiły się 
warunki, by gwiazdy zaczęły się tworzyć. A przynajmniej pojawiło 
się tworzywo, z którego mogłyby się tworzyć, czyli właśnie wodór. 
Z oczywistych względów nie wiemy, kiedy naprawdę się pojawiły 
pierwsze gwiazdy, ale wydaje się oczywiste, że ich światło nie 
mogło zawędrować zbyt daleko — młode i masywne gwiazdy III 
populacji były bardzo gorące, a to oznacza światło o wysokich 
energiach. Na tyle wysokich, by jonizować wodór. Powoduje to, 
że gwiazdy III populacji nie będą widoczne — ich światło grzęźnie 
w otaczającym je neutralnym wodorze4.

Obserwujemy jednak sporo kwazarów w okresie 850– 
–1200 My (redszift 6,5–5) i w tym okresie zawartość neutralnego 
wodoru maleje z 0,1 do 0,01 procenta. Oznacza to, że wtedy 
Wszechświat staje się przeźroczysty dla wysokoenergetycznego 
promieniowania (obecnie międzygalaktyczny wodór jest 
praktycznie całkowicie zjonizowany). Wynika z tego, że nieco 
wcześniej, gdzieś między czasem kilkadziesiąt a kilkaset 
My, nastąpiła główna część tzw. wtórnej jonizacji. Omawiany 
przez E. Bañadosa kwazar najwyraźniej zahacza o ten okres, 
a ponieważ nie wiemy, w jaki sposób wtórna jonizacja nastąpiła, 
analizując jego własności, możemy się dowiedzieć czegoś 
istotnego o tych czasach, nazywanych ostatnio „kosmicznym 
świtem”.

Przede wszystkim jednak trzeba poznać parametry tego 
kwazara. Zakładając odpowiednie skalowania (czyli zakładając, 
że własności tego kwazara są analogiczne do lepiej znanych 
późniejszych kwazarów), korzystając ze zmierzonych własności 
linii zjonizowanego magnezu, oceniono, że kwazar ma 
absolutną jasność –26,76 mag, co się przekłada na jasność 
bolometryczną 1013 L


. Korzystając z szerokości wspomnianej 

linii magnezu, autorzy oszacowali masę centralnej czarnej dziury 
na około 7,8+3,3 ·108 M


. Osiemset milionów mas Słońca to 

sporo. Autorzy sugerują, że aby czarna dziura mogła wyrosnąć 
aż tak mocno, musiałaby „wystartować” z masą rzędu 1000 M

. 
Ta ostatnia wartość oczywiście wyklucza by „zasiewem” tego 
olbrzyma mogła być czarna dziura powstała z gwiazdy. Analiza 
widma wskazuje, że wokół omawianego kwazara znajduje się 
sporo (więcej niż 10%) neutralnego wodoru. Jeżeli przypomnieć, 
że w nieco późniejszym okresie tego wodoru jest ułamek 
procenta, to można sądzić, że epoka wtórnej jonizacji zbliża się 
do końca właśnie przy redszifcie około 7,5.

Pierwsze gwiazdy
Z początkiem marca pojawiło się kilka artykułów o powstawaniu 

pierwszych gwiazd. Według tych doniesień, chodzi o czasy 
180–250 My pBB. Już sam fakt sięgnięcia do aż tak wczesnych 
czasów (redszift 15–20) jest trochę szokujący. Co bardziej 
interesujące pomiary dotyczą temperatur panujących w tym 
okresie. I chyba trzeba to trochę wyjaśnić. Dość prosto problem 
opisuje L. Grenhill (Nature, 2018, t. 555, s. 38) w omówieniu 
dwu artykułów publikowanych w tym samym numerze Nature 
(J.D. Bowman i czwórka innych autorów, s. 67 i R. Barkana, s. 71) 
i spróbujemy z tego opisu skorzystać. Otóż w pobliżu Wielkiego 
Wybuchu temperatura była jedna — wszystkie elementy 
materii były w równowadze termodynamicznej. Przynajmniej 
w przypadku „zwykłej” materii barionowej i promieniowania 
elektromagnetycznego. Jednak wraz ze spadkiem temperatury 
niektóre „sektory fizyki” się „odsprzęgały” od reszty. Wbrew 
pozorom w redszifcie około 20 temperatura była dosyć 
niewielka. Wprawdzie promieniowanie miało względnie dużą 
temperaturę pięćdziesięciu kelwinów, ale już temperatura 
kinetyczna gazu TG była wyraźnie mniejsza — zderzenia fotonów 
(temperatura kilkadziesiąt kelwinów!) oczywiście nie były 
wystarczająco energetyczne, by przyspieszyć atomy wodoru. 
Były jednak wystarczająco energetyczne, by wzbudzić niektóre 
atomy5. Owe wzbudzenia można oczywiście opisać przy pomocy 

przeczytane w nature i Science

EDGES — naziemny radiospektrometr wybudowany w Obserwatorium CSIRO’s 
Murchison w zachodniej Australii. To dzięki temu instrumentowi wykryto na 
falach radiowych pośrednie oznaki istnienia gwiazd III populacji (pierwszych 
gwiazd po Wielkim Wybuchu)
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4 Oczywiście dotyczy to tylko fotonów o energii wyższej od energii jonizacji wodo-
ru. Tym niemniej, przy redszifcie bliskim dziesięciu nadfioletowa linia o energii 
jonizacji wodoru (91,2 nm) wypada dość daleko w podczerwieni, więc w świetle 
widzialnym tak odległego obiektu nie zobaczymy. Warto zwrócić uwagę na to, 
że jeżeli widzimy jakiś obiekt „kosmologiczny” w falach dłuższych niż powiedzmy 
λ, a poniżej tej długości przestajemy widzieć, to można założyć, że λ było wyświe-
cone jako 91,2 nm i obliczyć odpowiadający temu założeniu redszift.

5 Dokładniej opisuje to A. Marecki w Uranii nr 2/2018, omawiając cytowany arty-
kuł. Okazuje się, że na to, by takie wzbudzenia nastąpiły, niezbędne jest oddzia-
ływanie z wysokoenergetycznym promieniowaniem gwiazd III populacji. Powyższy 
tekst powstał pod koniec marca i „dojrzewał” do wysłania do Redakcji. W między-
czasie ukazała się Urania 2/2018 z tekstem A Mareckiego, omawiającego dwa 
spośród cytowanych tu artykułów (artykuły E. Bañadosa i J.D. Bowmana). Warto 
zauważyć, że jak dwu ludzi czyta to samo, to często wyczytuje coś zupełnie inne-
go. W moim tekście znajdziemy przede wszystkim wątpliwości, czy mogły powstać 
tak wielkie czarne dziury i to, że niższa temperatura spinowa może byś śladem 
ciemnej materii. Natomiast u A. Mareckiego znajdziemy przede wszystkim infor-
mację o stwierdzeniu radiowego śladu gwiazd III populacji. 



30 Urania 3/2018

temperatury: z rozkładu kanonicznego wynika, 
że stosunek atomów w odpowiednich stanach 
definiuje temperaturę. Ponieważ chodzi o stany 
różniące się położeniem spinu (λ = 21 cm), 
mówimy o temperaturze spinowej. Nietrudno się 
domyśleć, że temperatura spinowa powinna być 
nieco wyższa od „kinetycznej” i zbliżać się do 
temperatury promieniowania. I oczywiście rzecz 
jest znana od wielu lat (praca Wouthuysena 
z 1952 r., znanego bardziej z tzw. transformacji 
Foldy-Wouthuysena, będącej jednym z kamieni 
węgielnych analizy równania Diraca), ale nie 
wydawało się, by można to było w jakikolwiek 
sposób zmierzyć. W końcu chodzi o obiekty 
głęboko zanurzone w neutralnym wodorze, 
których światło widzialne, a nawet nadfiolet, 
obecnie wypada poza atmosferycznym oknem 
w podczerwieni. Jednak okazuje się, że są 
szanse. Jeżeli obserwować promieniowanie 
emitowane w paśmie radarowym (dziesiątki 
centymetrów) to będziemy je odbierać jako fale 
metrowe, czyli w oknie radiowym.

I w tym właśnie paśmie obserwowali autorzy jednej z prac 
opublikowanych w Nature. Jak pisze A. Cho (Science, 2018, t. 359, 
s. 969), używając anteny wielkości stolika do kawy, mały zespół 
astronomów (Bowmann i in.) zobaczył kosmiczny świt — czas, 
gdy się zapalały pierwsze gwiazdy. Trochę w tym licentia poetica, 
bo to jednak spory instrument o nazwie EDGES (Experiment to 
Detect the Global Epoch of Reionization Signature), składający się 
z trzech anten, czyli de facto to trzy przyrządy pracujące w układzie 
interferometru. Jednak ich koszt wynoszący zaledwie około dwu 
milionów dolarów, jak na przyrząd obserwujący redszift rzędu 20, 
to zdecydowanie niewiele. Warto zauważyć, że Teleskop Hubble’a 
kosztował blisko tysiąc razy więcej!

Obserwowano profil radiowy w pobliżu 78 MHz, co dla przejścia 
spinowego wodoru odpowiada przesunięciu ku czerwieni 17,2. 
Obserwowano oczywiście dość szerokie pasmo, a ponieważ 
różne częstotliwości odpowiadają — dla emitowanej, dość 
wąskiej linii — różnym wartościom redsziftu, to udało się zmierzyć 
zjawisko w okresie odpowiadającym z grubsza redsziftowi 
od 15 (250 My pBB) do 20 (180 My pBB). W tym paśmie 
promieniowanie Galaktyki przekracza 30000 razy mierzony 
sygnał! Tym niemniej, jak twierdzą autorzy pracy, udało się ten 
sygnał wyłuskać z szumu i okazał się on przeszło dwukrotnie 
większy od spodziewanego. Konkretnie, zmierzono wyraźną (jak 
twierdzą autorzy: 3,8σ) absorpcję promieniowania. Oczywiście 
jeżeli jakieś medium wykazuje absorpcję, to jest chłodniejsze — 
medium gorętsze wykazuje nadwyżkę promieniowania. Dlatego 
oznacza to, że w tym okresie mamy jakieś medium chłodniejsze 
od temperatury spinowej. Tu warto przytoczyć odpowiednie 
temperatury. Bez uwzględniania ogrzewania przez powstające 
właśnie pierwsze gwiazdy, neutralny wodór w z = 20 ma 
temperaturę 9,3 K, która w z = 15 spada do 5,4 K. Analogiczne 
temperatury promieniowania to 57,2 K oraz 43,6 K. Oczywiście 
wszystko nie zmierzone, a obliczone przy odpowiednim modelu 
ΛCDM (i współczesnej temperaturze promieniowania 2,725 K).

Sam wykres jest dość przekonujący — wyraźna absorpcja 
zaczyna się około z = 20, w okolicach z = 19 osiąga „płaskie 
dno trwające od około 16, by potem powędrować nieco do góry, 
kończąc się około redsziftu 15”. Interpretacja wydaje się dość 
przekonująca. W okolicach z = 20 pojawia się jakieś chłodniejsze 
medium, pozostając takim przez około 50 My. Oczywiście 
niekoniecznie to problem temperatury. Równie dobrze w tym 
okresie z jakichś powodów spiny atomów neutralnego wodoru 

przeczytane w nature i Science

Artystyczne przedstawienie obserwacji odległego kwazara ULAS J1342+0928 z czasów 
690 mln lat po Wielkim Wybuchu. Jest on otoczony przez neutralny wodór, co sugeruje, 
że widzimy go w epoce w ewolucji Wszechświata znanej jako tzw. era wtórnej jonizacji
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mocniej oddziałują z tym „chłodniejszym medium”. Interpretację 
zjawiska podał R. Barkana.

Ciemna materia
Nietrudno się domyśleć, że „chłodniejszym medium” może 

być ciemna materia. Jeżeli tak, to mielibyśmy do czynienia 
z pierwszym pomiarem temperatury ciemnej materii6. W takim 
przypadku można wyliczyć (wyspekulować) własności tego 
rodzaju ciemniej materii. „Tego rodzaju”, bo oczywiście 
do zmniejszania temperatury spinowej wystarczy mała frakcja 
ciemniej materii. A frakcja ta miałaby dość szokujące własności. 
Otóż, uwzględniając redszift i model (skład) Wszechświata, 
można obliczyć temperaturę, a stąd mając masę wodoru, 
prędkość zderzających się cząstek. Oczywiście zderzając się 
z nieskończoną i zerową masą, nie przekazujemy energii, czyli 
nie zmieniamy temperatury. Mówiąc prosto, by zaszła wymiana 
energii, zderzające się cząstki muszą mieć zbliżone masy.

Barkana wyliczył, że na to, by uzyskać zmierzoną wartość 
chłodzenia, cząstki chłodzące, czyli cząstki ciemnej materii, 
powinny mieć masę 5–6 GeV (mas protonu). I tu kłopot. 
Cząstki o takich masach powinny być dość łatwo produkowane 
w akceleratorach. Nie trzeba dodawać, że niczego takiego się 
nie obserwuje. Nie jest jednak trudno wymyślić inne przyczyny 
powyższych faktów. Zarówno pomiaru temperatury (choćby 
błąd w obcięciu w końcu ogromnego tła), jak i niemożności 
wyprodukowania wspomnianych cząstek (przekrój czynny 
zależny od redsziftu? — mało przekonujące). Jednak jakkolwiek 
by nie było, omawiane tu prace wskazują na to, że coraz 
realniejsze jest zaglądnięcie do naprawdę wczesnych etapów 
istnienia Wszechświata. I to niekoniecznie przy pomocy bardzo 
kosztownego instrumentarium. Widać jednak, że nie obędzie się 
bez niespodzianek nie mieszczących się w zakresie dotychczas 
wypracowanego obrazu.

Jerzy Kuczyński

6 Może nie pierwszym. Zakładając jakiś model, jako jego konsekwencję otrzymu-
jemy zwykle możliwość obliczenia jakiejś wielkości. Autor pamięta, że pracując 
nad jakimś zadaniem na Olimpiadę Astronomiczną, przypadkiem obliczył tempe-
raturę aksjonów, a więc temperaturę jednego z rodzajów ciemniej materii. Oczy-
wiście nikt (prawie — czasem poważnie potraktuje to Autor rachunku) nie traktuje 
poważnie takich wyników jawnie zależnych od słabo uzasadnionego modelu. 
Aby wynik udało się opublikować, trzeba umieć uzasadnić jego znaczenie. Tym 
samym stwierdzenie, że chodzi o „pierwszy pomiar”, ma sens nieco przenośny.
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Alojzy Burnicki urodził się w Ma-
łym Łęcku (powiat działdow-
ski). Ukończył studia w 1956 r. 

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, na kierunku astronomia. Po 
studiach przez rok pracował w Ludo-
wym Planetarium Śląskim w Chorzo-
wie, po czym na stałe wrócił do Torunia. 
W latach 1957–1979 pracował w Insty-
tucie Astronomii, gdzie w 1965 r. obronił 
pracę doktorską pod kierunkiem prof. 
Wilhelminy Iwanowskiej. Od 1979 r. 
pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Toruniu, pełniąc m.in. funkcję kie-
rownika Oddziału Informacji Naukowej. 
W latach 1989–1999 ponownie praco-
wał w Obserwatorium Astronomicznym 
UMK w Piwnicach. 

Bardzo wcześnie, bo już w 1962 r. 
wstąpił do Oddziału Toruńskiego PTMA 
i pozostał członkiem Towarzystwa aż do 
śmierci. Wcześniej, nie należąc do żad-
nego oddziału PTMA, opłacał składki 
w ZG PTMA, w Krakowie. W toruń-
skim oddziale PTMA był członkiem 
o najdłuższym stażu. W latach 1992– 
–2007 piastował funkcję prezesa przez 
5 kadencji, będąc na tym stanowisku 
najdłużej działającym prezesem. 

Alojzy Burnicki, jako prezes, zor-
ganizował w 1994 r. bardzo udany 
pod wieloma względami Walny Zjazd 
PTMA w nowo otwartym Planetarium 
w Toruniu. Jedną z atrakcji Zjazdu 
oprócz samego Planetarium, był oddany 
właśnie do użytku 32-m radioteleskop 
w Obserwatorium Astronomicznym 
UMK w Piwnicach. Podczas Zjazdu 
za szerokie popularyzowanie astronomii 
A. Burnicki został uhonorowany nieczę-
sto nadawaną, Złotą Odznaką PTMA, 
która ma numer 99. 

Będąc jeszcze w pełni sił, dr Burnicki 
był m.in. opiekunem naukowym na stu-
denckim, astronomicznym obozie na-
ukowym w 1978 r. pod Zakopanem. Po-
goda nie sprzyjała obserwacjom. Mimo 

jej braku starał się organizować wspól-
ne wycieczki, by wykorzystać chociaż 
w ten sposób pobyt w atrakcyjnym 
terenie. Przywieziony sprzęt stał bezu-
żytecznie. Pozostawały jeszcze książ-
ki, których olbrzymi worek przyszedł 
pocztą. Dzięki dr. Burnickiemu jednak 
nastrój był naukowy. Potrafił wzbudzić 
zainteresowanie astronomią także wśród 
uczestników obozu z innych kierunków 
studiów. W efekcie, po zakończeniu 
obozu, kilkoro studentów zapisało się 
do PTMA. Do dziś pozostały w Towa-
rzystwie co najmniej dwie aktywne oso-
by, w tym autorka tych słów1. 

Trudnym okresem dla PTMA w To-
runiu były lata 2002–2004, kiedy Od-
dział utracił lokal przy ul. Kopernika 
42. Dzięki staraniom Prezesa Burnic-
kiego oraz uprzejmości Centrum Astro-
nomicznego im. M. Kopernika PAN, 
uzyskaliśmy pomieszczenie przy ul. Ra-
biańskiej 8. Prezes Burnicki działał jed-
nak dalej z wielką determinacją i upo-
rem, w wyniku czego Oddział Toruński 
otrzymał od władz miejskich w 2004 r. 
nową siedzibę przy ul. Kopernika 33 
wykorzystywaną do dziś wspólnie 
ze Związkiem Filatelistów. 

Rozpowszechnioną formą populary-
zacji astronomii były tzw. poniedziałko-
we Wieczory Astronomiczne w sali ki-
nowej Ratusza Staromiejskiego, pokazy 
nieba oraz zwiedzanie obserwatorium 
astronomicznego) UMK w Piwnicach. 
W pewnym okresie PTMA regularnie 
organizowało wycieczki do Piwnic, 
dowożąc zainteresowanych wynajętym 
autokarem. Dr Burnicki zawsze bardzo 
chętnie oprowadzał wycieczki, grupy 
przyjaciół i znajomych, ciekawie przed-
stawiając obserwatorium i różne zagad-
nienia współczesnej astronomii. 

Nie będąc już prezesem, dr Burnic-
ki zaglądał czasem do mnie, do pracy 
w sprawach PTMA. Kilka lat temu, był 
już chory i dotarł z niemałym trudem. 
Pod koniec rozmowy dręczyła mnie 

1 Zofia Huppenthal jest Prezesem Toruńskiego 
Oddziału PTMA. Jest tez wieloletnim członkiem 
Zarządu Głównego PTMA (red.)

myśl, że może widzę Go po raz ostatni. 
Zdawałam sobie sprawę, że nie zatrzy-
mam biegu zdarzeń i może to być nasza 
ostatnia rozmowa. Niestety, nie myliłam 
się. Był dobrym i zacnym człowiekiem. 
Wraz z Jego odejściem straciliśmy zaan-
gażowanego popularyzatora i szanowa-
nego kolegę.

Zofia Huppenthal

* * *
Był rok 1972, a może nawet 1971. Cały 
świat gotowił się do obchodów pięć-
setnych urodzin Kopernika. Toruński 
uniwersytet przymierzał się do budowy 
nowego kampusu, a toruńscy astrono-
mowie ruszyli w region z kopernikań-
skim kagankiem oświaty. I tak jako lice-
alista w rodzinnym Inowrocławiu po raz 
pierwszy zobaczyłem i usłyszałem dok-
tora Burnickiego. Był to taki czas, kiedy 
astronomowie urządzali sobie głośne 
czytania De Revolutionibus. Wyniesione 
stąd kult i pasję Pan Alojzy cudownie 
potrafił przekazać młodzieży. Pamiętam 
Jego ujmującą skromność, gdy wił się 
pod pręgierzem zadawanej Mu serii py-
tań. Treści tych pytań wprawdzie nie pa-
miętam, ale pamiętam swoją ekscytację 
obecnością „żywego astronoma”. Potem 
miałem przyjemność doświadczyć Jego 
niezwykłej życzliwości jako wykładow-
cy, prawdziwego przyjaciela studentów! 

Jako emerytowi, członkowi Pol-
skiego Towarzystwa Astronomiczne-
go cały czas posyłaliśmy Mu Uranię. 
Czasem osobiście pakowałem czaso-
pismo do kopert i cieszyłem się na ten 
tylko jednostronny rodzaj kontaktu. 
Po śmierci ofiarował swoje ciało na cele 
naukowe i dydaktyczne, aby nadali słu-
żyć polskiej nauce. Pieniądze zebrane 
w Centrum Astronomii UMK na kwiaty 
na Jego symboliczny pogrzeb, za po-
średnictwem rodziny poprosił o prze-
kazanie na rzecz swojego, Toruńskiego 
Oddziału PTMA. Skromne życie Aloj-
zego mogło nas wiele nauczyć. Mnie 
na zawsze naznaczyło kultem nauki 
i  szacunkiem do dzieła Kopernika. 

Maciej Mikołajewski

Sylwetki

Dla nauki  
duszą i ciałem

Alojzy Burnicki  
29.12.1933 — 22.03.2018
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W skrócie

we (komety) i skaliste (planetoidy). Mogło-
by się wydawać, że pierwszym obiektem 
z innego systemu gwiazdowego, który 
dotrze do wnętrza Układu Słonecznego, 
będzie kometa — nasz system planetar-
ny wyrzuca bowiem na zewnątrz więcej 
komet niż planetoid. W swojej publikacji 
badacze pokazują jednak, że w przypad-
ku układów podwójnych gwiazd proporcje 
te ulegają wyrównaniu i wyrzuceniu poza 
układ ulega porównywalna liczba ciał ska-
listych i ciał lodowych.

Dodatkowo pokazano, iż w przypadku 
populacji ciał skalistych powinny to być 
głównie obiekty wyrzucone z układów 

zawierających gwiaz-
dy typu widmowego 
A lub B. Wyrzucanie 
takich ciał z układu 
powinno zachodzić 
w okresie formowa-
nia się planet w ukła-
dach podwójnych 
gwiazd, a nie w poje-
dynczych systemach 
gwiazdowych ani 
w układach podwój-
nych z bardzo dużą 
separacją składni-
ków.

Druga ciekawa pu-
blikacja ukazała się 1 
maja w miesięczniku 
Nature Astronomy, 
jej głównymi autora-
mi są polscy astro-
nomowie z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego 
w Krakowie: dr Mi-
chał Drahus, mgr 
Piotr Guzik, dr hab. 
Wacław Waniak, mgr 
Barbara Handzlik 
oraz mgr Sebastian 

Kurowski. Ostatnim autorem jest Siyi Xu 
z Gemini Observatory.

Zespół badawczy pod kierunkiem Pola-
ków przeprowadził obserwacje planetoidy 
przy pomocy 8,1-m teleskopu Gemini North 
na Hawajach, należącego do najwięk-
szych teleskopów optycznych na świecie. 
Obserwacje trzeba było wykonać dużym 
teleskopem, ponieważ planetoida miała 
małą jasność, a na dodatek szybko się 
od nas oddalała, czyli jej blask z każdym 
dniem był coraz mniejszy. Astronomowie 
otrzymali na swoje badania 12 godz. cza-
su obserwacyjnego. W ciągu dwóch nocy 
wykonano 400 dokładnych zdjęć obiektu, 
co pozwoliło skonstruować dokładny obraz 
bezpośredniej okolicy ciała. Dane potwier-
dziły, że ’Oumuamua jest planetoidą, a nie 
kometą (co początkowo rozważano przy 
odkryciu obiektu), bowiem nie dostrzeżono 
ani warkocza, ani otoczki, czyli elementów 
charakterystycznych dla komet.

Co więcej, krakowskim naukowcom 
udało się prześledzić zmiany blasku 
planetoidy. Takie zmiany powstają w na-
turalny sposób, gdy obiekt o nieregular-
nym kształcie, na skutek obrotu dookoła 
swojej osi odbija zmieniającą się ilość 
światła słonecznego. Okazało się, że ja-
sność zmieniała się aż jedenastokrotnie 
podczas trwania jednego pełnego obro-
tu (różnica blasku 2,6 mag). To wartość 
większa niż przyjmowano wcześniej ani 
niespotykana w przypadku ciał z Układu 
Słonecznego.

Współautor badań, Wacław Waniak 
z Obserwatorium Astronomicznego UJ, 
przeprowadził zaawansowane modelowa-
nie komputerowe. Uzyskane wyniki wska-
zują że obiekt na pewno jest mocno wy-
dłużony, ale niekoniecznie tak bardzo, jak 
to podawano krótko po odkryciu. Wtedy 
była mowa o stosunku 10:1, a z polskich 
obliczeń wynika, że do wytłumaczenia 

Wizja artystyczna międzygwiazdowej planetoidy ‘Oumuamua

Zmiany jasności planetoidy ‘Oumuamua w ciągu dwóch kolejnych 
nocy. Górny panel przedstawia blask w liniowej skali strumienia, na-
tomiast dolny w logarytmicznej skali magnitud
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rPlanetoida Oumuamua 
przybyła z układu podwójnego 
i koziołkuje

‘Oumuamua wzbudziła wielką sensa-
cję po tym, jak została odkryta 19 paź-
dziernika 2017 r. dzięki obserwacjom 
teleskopem Pan-STARRS na Hawajach. 
Okazało się, że obiekt ma taką prędkość 
i orbitę, że musiał przylecieć do nas spo-
za Układu Słonecznego (zob. „Urania” 
nr 6/2017). To pierwsze dostrzeżone 
ciało takiego rodzaju, w przeciwieństwie 
do całego mnóstwa „rodzimych” plane-
toid, których znamy obecnie około 750 
tys. Nadano jej nazwę, która oznacza 
„pierwszego posłańca” w języku rdzen-
nych mieszkańców Hawajów. Oczywiście 
naukowcy nie poprzestali na samym od-
kryciu obiektu i starali się lepiej poznać 
własności międzygwiazdowej planetoidy 
1I/’Oumuamua. Niedawno opublikowano 
nowe interesujące wyniki badań dotyczą-
cych tego niezwykłego obiektu.

19 marca w czasopiśmie Monthly No-
tices of the Royal Astronomical Society 
(MNRAS) ukazał się artykuł sugerujący, 
że planetoida ‘Oumuamua pochodzi 
prawdopodobnie z układu podwójnego 
gwiazd. Kilkuosobowa grupa badawcza, 
którą kierował Alan P. Jackson z kanadyj-
skiego University of Toronto w Scarboro-
ugh oraz amerykańskiego Arizona State 
University w Tempe, swoją tezę opiera na 
wynikach analiz, w jaki sposób z układów 
planetarnych są wyrzucane obiekty lodo-

Faza (P = 7,5586 h)

Ja
sn

oś
ć 

ob
se

rw
ow

an
a 

r’ 
(m

ag
)

27 października
2017  UT

O
bs

er
w

ow
an

y 
st

ru
m

ie
ń 

r’ 
(1

0–1
8  W

 m
–2

) 28 października
2017  UT



33Urania3/2018

www.urania.edu.pl W skrócie

Mapa Charona z zaznaczonymi strukturami, które otrzymały oficjalne nazwy

zmian jasności wystarczy wydłu-
żenie w stosunku 5:1.

Ustalono także okres obrotu, 
który wynosi 7,56 godz. Oszacowa-
ny równoważny rozmiar planetoidy 
to 150 m, a gęstość może być typo-
wa dla gęstości planetoid z Układu 
Słonecznego (we wcześniejszych 
badaniach inne zespoły wskazywa-
ły, że gęstość może się różnić).

Co więcej, okazało się, że nie 
ma dokładnej powtarzalności 
zmian blasku pomiędzy kolejnymi 
obrotami ciała. Oznacza to, że ‘Oumuamua 
„koziołkuje” w przestrzeni kosmicznej. Ta-
kie koziołkowanie może trwać przez setki 
milionów, a nawet przez miliardy lat. Przy-
puszczalnie zostało wywołane dawną koli-
zją w macierzystym układzie planetarnym 
obiektu.

Krzysztof Czart

Od redakcji: Obszerny artykuł o planeto-
idzie Oumuamua w następnym numerze 
Uranii. 

Pilot Pirx na księżycu Plutona
Międzynarodowa Unia Astronomiczna 

(IAU) zdecydowała się po raz pierwszy 
nazwać różne struktury na powierzchni 
Charona, największego księżyca Plutona. 
Nazwy upamiętniają w szczególności wiel-
kich podróżników. 

Grupa Robocza IAU ds. Nazewnic-
twa Układu Planetarnego uwzględniła 
propozycje zgłoszone przez zespół misji 
New Horizons i nadała nazwy strukturom 
na powierzchni Charona. Sonda New Hori-
zons w 2015 r. minęła Plutona i Charona, 
a ponieważ Charon jest dużym obiektem 
(średnica 1215 km), ma na powierzchni 
całe mnóstwo różnych struktur geologicz-
nych, w tym kratery podobne do widocz-
nych na Księżycu.

Naukowcy z zespołu misji New Hori-
zons zebrali pomysły nadsyłane podczas 
akcji Our Plutoonline z 2015 r. oraz w ra-
mach projektu Our Pluto i stwierdzili, że 

aby uczcić pierwszą w historii podróż 
w pobliże Plutona, warto, aby nazwy od-
nosiły się do ducha eksploracji przez 
ludzkość, honorując podróżników, na-
ukowców i członków pionierskich wypraw. 
Koncepcja ta przypadła do gustu także 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

W przypadku gór znajdziemy nazwiska 
słynnych twórców fantastyki (np. 
pisarza Sir Arthura C. Clarke’a czy 
Stanleya Kubricka — reżysera fil-
mu „2001: Odyseja kosmiczna”), 
wśród kanionów są nazwy mito-
logicznych statków, a w nazwach 
kraterów rozpoznamy imiona 
słynnych podróżników — postaci 
z literatury (np. kapitana Nemo 
z powieści Juliusza Verne’a „Dwa-
dzieścia tysięcy mil podmorskiej 
żeglugi”.

Pragniemy jednak zwrócić 
uwagę na krater o nazwie Pirx. 
Zapewne wielu naszych Czytelników ko-
jarzy pilota Pirxa z twórczości Stanisława 
Lema. To właśnie ta postać zainspirowa-
ła Międzynarodową Unię Astronomiczną 
do nadania nazwy jednemu z kraterów.

Krzysztof Czart

Wykryto hel w atmosferze 
egzoplanety

Dzięki przeprowadzeniu obserwacji 
przy pomocy Kosmicznego Teleskopu 
Hubble’a astronomom z Wielkiej Brytanii, 
Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii udało 

Kopuła teleskopu Gemini North o zachodzie słońca

się po raz pierwszy wykryć hel w atmo-
sferze planety poza Układem Słonecznym.

Mimo iż hel to jeden z najpowszech-
niejszych pierwiastków we Wszechświe-
cie, ilością ustępujący tylko wodorowi, to 
w przypadku planet nie jest aż tak popu-
larny. Jest składnikiem dużych planet, ta-
kich jak Jowisz i Saturn, ale np. na Ziemi 
prawie wcale nie występuje. Do tej pory 
unikał także wykrycia w przypadku atmo-
sfer planet znajdujących się poza Ukła-
dem Słonecznym.

Grupa badawcza, którą kierowała Jes-
sica Spake, doktorantka na University of 
Exeter w Wielkiej Brytanii, przeanalizowa-
ła widmo atmosfery planety WASP-107b 
w podczerwieni. W jaki sposób astrono-
mom udaje się zbadać skład atmosfery 
planety pozasłonecznej? Można wyko-
rzystać jej tranzyt. Porównując ze sobą 
widmo gwiazdy w sytuacji, gdy przecho-

dzi przed nią planeta oraz gdy planeta 
nie znajduje się na naszej linii widzenia 
gwiazdy, można ustalić, jakie linie wid-
mowe pojawiły się dodatkowo na skutek 
przejścia niewielkiej części promieniowa-
nia gwiazdy przez atmosferę planety. Im 
intensywniejsza taka linia, tym więcej da-
nego pierwiastka jest w atmosferze.

Wykrycie sporych ilości helu w atmo-
sferze WASP-107b oznacza, że musi ona 
rozciągać się na dziesiątki tysięcy kilome-
trów od planety. Natomiast sama plane-
ta ma średnicę podobną do Jowisza, ale 

jedynie 12% jego masy. Jest 
jedną z planet o najmniej-
szej znanej gęstości. Okrą-
ża swoją gwiazdę co 6 dni. 
Układ znajduje się 200 lat 
św. od nas.

Bardzo duża rozległość 
atmosfery oznacza, że 
prawdopodobnie planeta 
traci spore ilości gazów at-
mosferycznych w przestrzeń 
kosmiczną. Naukowcy sza-
cują, że mogą one uciekać 
w tempie od 0,1 do 4% masy 
atmosfery na miliard lat.

Krzysztof Czart

Wizja artystyczna planety WASP-107b z rozległą at-
mosferą, przechodzącej na tle tarczy swojej gwiazdy
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Podwójny rekord zgłoszeń 
na European Rover Challenge 
w Starachowicach

Swój udział w tegorocznej edycji mię-
dzynarodowych zawodów „łazików mar-
sjańskich” zgłosiło 65 zespołów z 20 
krajów. To dwa razy więcej niż w poprzed-
niej edycji, a na dodatek najwięcej wśród 
innych podobnych konkursów na świecie.

W zawodach European Rover Challen-
ge (ERC), czyli Europejskich Zawodach 
Łazików Marsjańskich, biorą udział stu-
denci z najlepszych uczelni technicznych 
na świecie. Konkurs jest dla nich szansą 
na prezentację swoich możliwości i waż-
nym etapem w budowaniu swojej kariery 
w branży kosmicznej. W rym roku są to 
studenci m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Indii, Włoch, Kanady, Stanów Zjednoczo-
nych, Norwegii i Meksyku oraz oczywiście 
z Polski. Nasz kraj reprezentują studenci 
z uczelni wyższych w Białymstoku, Byd-
goszczy, Chełmie, Kielcach, Częstochowie, 
Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Rzeszo-
wie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i we 
Wrocławiu. Zawody finałowe ERC odbędą 
się w Muzeum Przyrody i Techniki w Stara-
chowicach od 14 do 16 września.

Nowością w bieżącej edycji konkursu 
jest formuła PRO, w której pokazać się 
będą mogły zespoły profesjonalnie zajmu-
jące się robotyką oraz technologiami ko-
smicznymi. Organizowany w Polsce kon-
kurs to jedne z największych na świecie 
międzynarodowych zawodów robotyczno-
-kosmicznych. Skupia wokół siebie spe-
cjalistów z dziedziny robotyki planetarnej, 
konstruktorów łazików, przedstawicieli 
świata nauki, ludzi biznesu, osoby z sek-
tora nowoczesnych technologii oraz dużą 
publiczność osób interesujących się roz-
wojem nauki i nowych technologii. W po-
przednich edycjach wydarzenia udział 
wzięło ponad 70 tys. widzów i ponad 700 
konstruktorów z całego świata.

Organizatorami ERC są European 
Space Foundation, Specjalna Strefa Eko-
nomiczna Starachowice S.A., Powiat Sta-
rachowice, Muzeum Przyrody i Techniki 
w Starachowicach oraz Mars Society Pol-

ska. Wśród patronów honorowych znaj-
dziemy Europejską Agencję Kosmiczną 
(ESA), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz 
Polską Agencję Kosmiczną. Czasopismo 
i portal „Urania” również wspiera ERC 
w formie patronatu medialnego oraz 
na pewno natraficie w Starachowicach 
na nasze stoisko podczas wydarzeń dla 

publiczności towarzy-
szących zawodom.

Szerzej na temat 
European Rover Chal-
lenge pisaliśmy m.in. 
w Uranii nr 1/2016 
(wywiad z Łukaszem 
Wilczyńskim — organi-
zatorem ERC) i 6/2016 
(poradnik jak zbudować 
własnego „łazika mar-
sjańskiego”). Strona 
internetowa zawodów 
dostępna jest pod adre-

sem http://roverchallenge.eu.
Krzysztof Czart

Płockie liceum  
wraca do gwiazd

23 marca 2018 r. w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego w Płocku, zwanego po-
tocznie Małachowianką, odbyła się oficjal-
na uroczystość oddania do użytku nowego 
teleskopu i ponownego otwarcia obserwa-
torium. Dodatkowo miała miejsce konfe-
rencja pt. „Małachowianka, najstarsza 
z polskich szkół wraca do gwiazd” oraz 
podpisano porozumienie o współ-
pracy pomiędzy szkołą, a Centrum 
Badań Kosmicznych PAN.

Liceum w Płocku jest uznawa-
ne za jedną z najstarszych szkół 
w Polsce z ponad 800-letnią tra-
dycją. Według niej początki szkoły 
sięgają roku 1180, kiedy to w Płoc-
ku powstała szkoła przy kolegiacie 
św. Michała. Aktualnie liceum nosi 
imię Marszałka Stanisława Mała-
chowskiego.

Pomysł na powstanie w szkole 
obserwatorium narodził się na po-
czątku XIX w. od Fryderyka Rozego, 
który był rektorem Akademickiego 
Gimnazjum, jak wtedy nazywała się 
szkoła. Nie udało się jednak tego 
pomysłu wtedy zrealizować. Ale 
idea raz zasiana ma to do siebie, że 
powraca. I powróciła w latach 70. 
XX w., kiedy cała Polska szykowa-
ła się do przypadającej w 1973 r. 
500. rocznicy urodzin Mikołaja 
Kopernika. Dzięki staraniom wielu 
osób udało się zrealizować pomysł 

obserwatorium. Do 1980 r. XIII-wieczne 
skrzydło szkoły wraz z przylegającą do nie-
go wieżą wyremontowano, a samą wieżę 
podniesiono do wysokości 38 m. Obser-
watorium zostało wyposażone w lunetę 
Schmidta, średniej jakości, która powięk-
szała 400 razy. Uruchomienie miało miej-
sce z okazji 800-lecia liceum.

Teleskop i obserwatorium działały 
do roku 2000. Niestety, stary teleskop za-
czął szwankować coraz częściej, a do tego 
dochodziły problemy z mechanizmem ob-
racającym kopułą. I właśnie około roku 
2000 z powodu złego stanu sprzętu za-
przestano obserwacji.

Przez wiele lat stan ten starało się zmie-
nić wiele osób. Pojawił się nawet pomysł, 
aby w ramach projektu „Zwolnieni z teorii” 
zebrać pieniądze na nowy teleskop za po-
mocą platformy „Polak potrafi”. Koordyna-
torem projektu został Cezary Supeł, który 
skontaktował szkołę ze znanym płocczani-
nem, miłośnikiem astronomii i astrofizyki 
Piotrem Koskiem, który przygotował wstęp-
ną specyfikację teleskopu. Ale nie udało 
się zrealizować tego projektu.

W tym momencie z pomocą przyszedł 
absolwent szkoły — Marek Chojnacki, wie-
loletni wiceprezes zarządu Towarzystwa 
Małachowiaków i biznesmen. Ufundował 
on nowy teleskop Sky-Watcher Esprit 120 
ED. Jest to teleskop refrakcyjny, soczewko-
wy, który pozwala obserwować wszystkie 
obiekty astronomiczne o jasności do 12 
wielkości gwiazdowych. Uczniowie będą 
mogli teraz obserwować w ciągu dnia po-
wierzchnię Słońca i Księżyca, a po zmro-
ku np. fazy Wenus, pierścienie Saturna, 
Jowisza, szczegóły tarczy Księżyca czy 

Małachowianka — wieża obserwatorium
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czapy polarne na Marsie. Przymierzają 
się także do obserwacji Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej. Teleskop można użyć 
także do fotometrii oraz wykonywania 
zdjęć obserwowanym obiektom i filmowa-
nia ich dzięki kamerze astronomicznej.

Zakup teleskopu nie kończy wszyst-
kich zmian. Wymieniono także zasilacz, 
całą instalację i elektryczny napęd kopuły 
oraz założono nowe oświetlenie w obser-
watorium. Liceum marzy o dalszej roz-
budowie obserwatorium oraz o umiesz-
czeniu na wieży stacji meteorologicznej. 
Wynika to ze sposobu w jaki młodzież 
uczy się najlepiej, czyli poprzez działanie 
i doświadczanie. Dlatego dyrekcja szkoły 
pragnie stworzyć im taką możliwość. Przy 
czym liczy na wsparcie ze strony lokalnych 
przedsiębiorców.

Płockie liceum ma wobec wyremon-
towanego obserwatorium wielkie plany, 
np. stworzenie kółka astronomicznego, 
specjalne lekcje, pokazy, systematyczną 
obserwację gwiazd zmiennych i wiele, 
wiele innych pomysłów na wykorzystanie 
teleskopu. Wielkim marzeniem Małacho-
wiaków jest, aby Sky-Watcher zaraził mi-
łością do astronomii cały Płock oraz by 
mogli z niego korzystać także uczniowie 
innych szkół. Być może odnowione obser-
watorium stanie się początkiem stworze-
nia Astrobazy w Płocku

Paweł Z. Grochowalski

NASA wybrała nazwę dla celu 
misji New Horizons

Sonda New Horizons przeleciała koło 
Plutona 14 lipca 2015 r., a NASA wybrała 
jej nowy cel w głębi Pasa Kuipera — obiekt 
oznaczony jako (486958) 2014 MU69. 
Ma przelecieć obok niego już za kilka 
miesięcy, a dokładnie w Nowy Rok w dniu 
1 stycznia 2019 r.

W marcu 2018 r. agencja kosmiczna 
NASA ogłosiła decyzję zespołu misji New 
Horizons odnośnie tymczasowej nazwy 
dla tego obiektu. W dokonaniu wyboru 
pomogli internauci z całego świata. W li-
stopadzie i grudniu 2017 r. został przepro-
wadzony plebiscyt na stronie internetowej 
www.frontierworlds.org, zorganizowany 
przez SETI Institute w imieniu NASA i ze-
społu misji New Horizons. Celem głoso-
wania było wyłonienie tymczasowej nazwy 
słownej dla obiektu 2014 MU69. Można 
było proponować nazwy, a potem głoso-
wać na wyselekcjonowaną listę. W głoso-
waniu uczestniczyło 115 tys. osób z całe-
go świata. Nadeszły aż 34 tys. propozycji 
nazw. Wybrano z nich 37, które poddano 
ostatecznemu głosowaniu. W tym gronie 
było 8 nazw proponowanych przez na-
ukowców z misji New Horizons i 29 zgło-
szonych przez internautów.

W ostatecznym wyborze sugerowa-
no się wynikami głosowania, wybierając 
spośród nazw, które znalazły się na czele 
listy pod względem liczby głosów. Wybór 
padł na nazwę „Ultima Thule”. Nazwę no-
minowało około 40 internautów i potem 
uzyskała jeden z najlepszych wyników 
w głosowaniu. Innymi rozważanymi propo-
zycjami były np. Abeona, Pharos, Pangu, 
Rubicon, Olympus, Pinnacle, Tiramisu.

Znaczenie nazwy Ultima Thule 
jest symboliczne. Thule to nazwa 
tajemniczej wyspy w północnej 
części Atlantyku, która była stoso-
wana w dawnej literaturze i kar-
tografii. Gdy przetłumaczymy ła-
cińskie określenie „Ultima Thule”, 
oznacza to „dalej niż Thule” lub 
„najdalsza Thule”, czyli granice 
znanego świata.

Nazwa Ultima Thule nie jest ofi-
cjalną, tylko tymczasową. Będzie 
stosowana przez zespół misji New 
Horizons aż do przelotu obok obiek-
tu 2014 MU69. Potem naukowcy 
wybiorą nazwę, którą zaproponują 
jako oficjalną. Zgłoszenie zostanie 
przesłane do Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej, która zarządza nazwami 
w kosmosie.

Krzysztof Czart

Kosmiczny Teleskop Jamesa 
Webba opóźniony do 2020 r.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba 
nie poleci na orbitę w 2019 r. NASA po 
dokładnej analizie potwierdziła wcześniej-
sze obawy i obecnie celuje ze startem te-
leskopu na maj 2020 roku.

Następca Teleskopu Hubble’a to naj-
droższy kosmiczny projekt naukowy w hi-
storii USA. Cały sprzęt teleskopu, zarówno 
ten naukowy, jak i platforma, na której 
sam teleskop będzie zamontowany, są 
już gotowe. Wcześniej statek i optyka 
przeszły oddzielne testy. Government 

Accountability Office 
(instytucja kontrolna 
Kongresu USA) miała 
jednak obawy związane 
z możliwością zakoń-
czenia wszystkich dzia-
łań związanych z tele-
skopem na czas. 27 
marca specjalna komi-
sja oficjalnie oznajmiła, 
że potrzeba będzie wię-
cej czasu, by wszystkie 
elementy teleskopu 
zostały zintegrowane, 
a potem całość spraw-
dzona w testach symu-
lujących środowisko 
kosmiczne.

Agencja kosmiczna NASA powołała na-
wet specjalną zewnętrzną komisję, która 
ma na celu zidentyfikować potencjalne 
problemy techniczne i organizacyjne, któ-
re wpływają na serię kolejnych już opóź-
nień. Latem tego roku agencja zreferuje 
wyniki przeglądu Kongresowi Stanów 
Zjednoczonych. Niewykluczone, że wyni-
kiem pracy komisji będą nie tylko zmiany 
organizacyjne, ale również personalne.

NASA w tej chwili będzie pracować 
z Europejską Agencją Kosmiczną w celu 
rezerwacji późniejszego terminu startu 
teleskopu na rakiecie Ariane 5. Po tych 
ustaleniach agencja przybliży planowany 
wzrost kosztów, które mogą przekroczyć 
już 8 mld dla całego projektu.

Obecnie teleskop, jak i platforma ko-
smiczna, na której będzie zamontowa-
ny, przebywają w zakładach Northrop 
Grumman. W najbliższych miesiącach 
platforma zostanie poddana testom śro-
dowiskowym (testy przeciążeń startowych 
i warunków w przestrzeni kosmicznej). 
Później powinna rozpocząć się integracja 
całego urządzenia, a po niej ostateczne 
testy całego statku.

Rafał Grabiański

Dawna mapa z zaznaczoną wyspą Thule (tutaj w wersji pisanej 
jako Tile)

Wizualizacja działającego Teleskopu Jamesa Webb’a
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W skrócie

Chińska stacja kosmiczna 
Tiangong-1 spadła na Ziemię

2 kwietnia 2018 r. chińska stacja ko-
smiczna Tiangong-1 spadła w niekontro-
lowany sposób na Ziemię. Moduł, który był 
pierwszym dużym krokiem w rozwoju sta-
łej chińskiej obecności załogowej na orbi-
cie, spłonął w większości w atmosferze. 
W ostatnich godzinach lotu stacji Tian-
gong-1 na orbicie, dzięki stacjom śledzą-
cym szacowano, że resztki modułu wpad-
ną do Oceanu Atlantyckiego. Ostatecznie 
jednak Chiny, a po nich USA, potwierdziły, 
że Tiangong-1 zakończył swoje istnienie 
nad Oceanem Spokojnym około godziny 
2 w nocy.

Moduł Tiangong-1 trafił na orbitę 
we wrześniu 2011 r. Podczas eksploatacji 
do próbnej stacji kosmicznej przycumo-
wały trzy statki. Najpierw bezzałogowy 
Shenzhou 8, potem Shenzhou 9 z dwoma 
kosmonautami na pokładzie, a na koniec 

Ilustracja przedstawiająca wygląd pierwszej chińskiej stacji 
orbitalnej Tiangong-1

Shenzhou 10 z trzyosobową 
załogą, w tym pierwszą chiń-
ską astronautką.

Chiny były tak zadowolone 
z powodzenia misji modułu, 
że postanowiły ją przedłużyć 
o kolejne dwa lata testów. 
W tym czasie na orbitę trafiła 
udoskonalona wersja modułu 
— Tiangong-2. Tiangong-2 był 
kolejnym poligonem doświad-
czalnym Chin. Wystartowała 
do niego kolejna misja załogo-
wa i symulowana misja zaopa-
trzeniowa. W tym samym czasie utracono 
łączność z modułem Tiangong-1, co unie-
możliwiło inżynierom misji wykonanie nim 
kontrolowanego upadku do oceanu.

Tiangong-1 obniżał więc stopniowo or-
bitę naturalnie, hamowany przez gęstnie-
jącą coraz niżej szczątkową atmosferę. 
Jako że moduł ważył około 8,5 t, to sza-
cowano, że ponad 1 t szczątków przetrwa 

wejście w atmosferę i spadnie na Ziemię. 
Tak naprawdę jednak ciężko było oszaco-
wać masę, jaka trafi na Ziemię, bo niezna-
ny jest rozkład materiałów, z jakich moduł 
został zbudowany. Niektórzy uważali, że 
uderzyć w Ziemię, może w sumie ponad 
3 t przypalonych szczątków, a inni ocenia-
li, że spadnie nie więcej niż 100–200 kg.

Rafał Grabiański

Swoją przygodę z astronomią olimpijską rozpocząłem 
około 10 lat temu. Myślę, że problemy, z którymi się 
spotkałem wraz ze swoimi uczniami, nie są obce ni-

komu, kto planuje start w Olimpiadzie Astronomicznej. 
Największym wyzwaniem dla początkujących nauczycieli 
i uczniów była do tej pory mała ilość dostępnych zadań z po-
przednich olimpiad astronomicznych. Oczywiście jest po-
zycja pt. „25 olimpiad astronomicznych” oraz „Zbiór zadań 
z olimpiad XXVI–XXXV”. Jednak dla osób, które chciały-
by dziś zacząć przygotowania do Olimpiady, mogą one być 
trudno dostępne.

Ja osobiście spędziłem sporo czasu w czytelni Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, przeglądając archiwalne numery Uranii 
i kopiując zadania ze wszystkich poprzednich lat Olimpia-
dy. Same treści zadań na początku niewiele pomagają, więc 
wspólnie z uczniami starałem się spisywać ich rozwiązania. 
Duży wkład miał w to Bartosz Dzięcioł — dwukrotny laure-
at Olimpiady Astronomicznej, który spisał część rozwiązań, 
tworząc swego rodzaju nasz szkolny zbiór zadań z rozwiąza-
niami. Rozmawiając wielokrotnie z nauczycielami podczas 
finałów Olimpiady, podkreślaliśmy, że tego właśnie nam 
najbardziej brakuje. 

Po wielu latach pracy faktycznie mój warsztat jest już 
dość szeroki. Jednak pojawienie się ostatniej publikacji Klu-
bu Astronomicznego „Almukantarat” jest zdecydowanym 
ułatwieniem dla wszystkich — tych początkujących i tych, 
którzy w Olimpiadzie działają już wiele lat. Znajdziemy tam 
oprócz treści zadań z różnych etapów Olimpiady również 
rozwiązania sporej części zadań. Taka publikacja wzbogaca 

Bezcenna publikacja dla uczniów i nauczycieli

nie tylko warsztat nauczy-
ciela, ale pozwala również 
na pracę własną uczniów, 
którzy z różnych wzglę-
dów pracują samodziel-
nie. 

Na początku roz-
wiązywania zadań, np. 
z astronomii sferycznej, 
największym problemem 
dla uczniów jest stworzenie odpowiedniego rysunku, który 
mocno ułatwia dalsze rozwiązanie. W zbiorze zadań z Olim-
piad XXXVI–LX znajdziemy szereg ciekawych rysunków, 
które pozwalają lepiej zrozumieć opisywane zjawiska.

Poza tym należy pamiętać, że zawarte w tej publikacji 
rozwiązania zostały stworzone przez samych uczestników 
Olimpiady — jej finalistów i laureatów. Obecnie mamy za-
tem dostępne zbiory zadań z 60 lat olimpiad astronomicz-
nych co, mam nadzieję, przyczyni się do rozwoju Olimpiady 
zarówno pod kątem poziomu merytorycznego olimpijczy-
ków, jak również liczby jej uczestników.

Tomasz Skowron

Autor recenzji jest nauczycielem w XIII Liceum Ogólnokształcącym 
w Szczecinie. Aktywnie działa na polu popularyzacji astronomii i idei 
Olimpiad Astronomicznych. W ostatnich latach wielu jego podopiecz-
nych uzyskało bardzo dobre wyniki w zawodach, zdobywając tytuły 
laureatów i finalistów. Tylko podczas ostatniej edycji był opiekunem 
aż dwóch laureatów i trzech finalistów Olimpiady.
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TREŚĆ ZADANIA
Na podstawie obserwacji przelotu satelity stwierdzono, 

że odległość kątową od zenitu do wysokości h = 40 pokonał 
on w czasie t = 105 s. Wyznacz okres obiegu T tego sate-
lity oraz promień R jego kołowej orbity. W rozwiązaniu po-
miń wpływ ruchu obrotowego Ziemi i przyjmij: promień Ziemi 
r = 6370 km; wartość pierwszej prędkości kosmicznej v = 
7,91 km/s .

ROZWIĄZANIE

Kluczowe dla zadania jest rozpatrzenie trójkąta OZS. Wie-
my, że OZ = r i OS = r + h, gdzie h to odległość satelity od po-
wierzchni Ziemi. Korzystając z twierdzenia sinusów, mamy:

 
r h r+
° +( )

=
° − −( )sin sin90 90β α β  (1)

Wiedząc, że tor lotu satelity jest okręgiem, możemy, wy-
korzystując podaną pierwszą prędkość kosmiczną, zapisać:

 2
360

π
α
°

+
=

r h
t

v  (2)

Zastępując α we wzorze (1) postacią wyliczoną z (2), 
otrzymujemy:
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Powstaje jedno równanie z jedną niewiadomą r + h (od-
ległością satelity od środka Ziemi). Dalsze przekształcenia 
mogą okazać się trudne. Na Olimpiadzie Astronomicznej po-
mocne okazują się często metody numeryczne, które dają 
przybliżone rozwiązania. Taką metodą jest szukanie wyni-

Kącik olimpijczyka

Rozwiązanie zadania zawodów III stopnia  
LV Olimpiady Astronomicznej

ków iteracyjnie, które w przypadku rozwiązywania trudnych 
rachunkowo równań czasem okazuje się skuteczne.

F(xn) = xn+1

Zakładamy przybliżenie początkowe wielkości r + h równe 
x1 = 8000 km i wyliczamy wynik F1(8000 km) = 7018 km. Dla 
założonej wartości lewa strona  nie równa się prawej, więc 
równanie nie jest spełnione. Podstawiamy więc otrzymany 
wynik z poprzedniego kroku do kolejnego i wyliczamy nowy 
wynik. Jeśli w dalszym ciągu nie ma równości pomiędzy stro-
nami równania, obliczamy kolejne kroki, aż funkcja osiągnie 
wartość swojego argumentu. 

F(7018 km) = 7125 km
F(7125 km) = 7112 km
F(7112 km) = 7113 km

Okazuje się, że z kolejnego kroku (iteracji):
r + h ≈ F(7113 km) =~ 7113 km

Więc możemy przyjąć, iż otrzymaliśmy przybliżone roz-
wiązanie numeryczne rozważanego równania.

Jeśli kolejne kroki powodują rozbieganie się iteracji (róż-
nica pomiędzy argumentem a wartością rośnie wraz z kro-
kiem), prawdopodobnie źle dobraliśmy punkt startowy. W tym 
wypadku warto posiłkować się wiedzą ogólną dotyczącą da-
nej sytuacji – powyższy punkt startowy został wybrany jako 
promień orbity typowego satelity.

2 5650 1 5695π
h r
v
+

= =� , �s h

Co jest czasem obiegu satelity. Czytelników przygotowu-
jących się do udziału w zawodach zachęcam, po zapoznaniu 
się z powyższym rozumowaniem do próby samodzielnego 
rozwiązania zadania 5 cz.II z finału LXI Olimpiady Astrono-
micznej, po przyjęciu dowolnych danych obserwacyjnych. 
W jakim przypadku wpływ ruchu obrotowego Ziemi nie jest 
pomijalny?

Jurand Prądzyński

Autor rozwiązania jest laureatem 3 miejsca LXI Olimpiady Astrono-
micznej. Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, 
będzie reprezentował Polskę na 12. Międzynarodowej Olimpiadzie 
z Astronomii i Astrofizyki, która odbędzie się najprawdopodobniej 
w Pekinie.

Uwaga uczniowie i nauczyciele!
ZADANIA KOLEJNEJ 

OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ 
TYLKO W INTERNECIE

Informujemy, że w z powodu nieotrzymania dotacji z Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sponsorowaną wysył-
kę Uranii do szkół, afisze z zadaniami I serii I etapu kolejnej, 
LXII Olimpiady Astronomicznej nie będą wysyłane do szkół 
w formie fizycznego wydruku na papierze. Nie będą wysyłane 
również towarzyszące im plakaty i promocyjne egzemplarze 
Uranii. 
Zadania olimpijskie dostępne będą na stronie organizatora: 

http://www.planetarium.edu.pl/oa.htm,
oraz opublikowane w jednym z  kolejnych numerów Uranii.
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Astrofotografia z przesłaniem

Podążając  
za Gwiazdami
Tatry, najwyższe polskie góry, piękne tło dla nocnego nieba, są jednocześnie wymagającym  
studiem fotograficznym. Do stworzenia arcydzieł potrzeba pasji, poświęcenia i wytrwałości.

Michał Ostaszewski
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Astrofotografia z przesłaniem

Podążając  
za Gwiazdami

Noc na Polanie Chochołowskiej

23 stycznia 2017 r., godzina 16.00. Dolina Chochołowska 
w Tatrach Zachodnich. Temperatura waha się w okolicach 
–10°C, będzie jednak zimniej. 9-kilometrowa droga 
prowadząca na Polanę Chochołowską jest pokryta ubitym 
śniegiem, na poboczach metrowe zaspy. Wszyscy schodzą 
z gór, by schronić się przez nadchodzącym siarczystym 
mrozem. Czuję na sobie zdziwione spojrzenia mijanych 
ludzi. W mojej głowie zaczyna pojawiać się myśl: czy 
aby na pewno? Na pewno! Wsiadam na rower górski, 
by dotrzeć do jednego z ciemniejszych miejsc w Polsce 
dla jednej rzeczy, nocnego nieba. Moje myśli zaczynają 
uciekać od zimna, które czuję, do wyobrażeń skupiających 
się wokół kosmosu. Jazda na rowerze w takich warunkach 
to żaden problem. Jestem sportowcem, za 3 dni mam 
lecieć na zimową Uniwersjadę. Zimno, rower, nic trudnego, 
ale dziś te umiejętności wykorzystam, by spełniać inną 
swoją pasję — astronomię.
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Co tam jest?
Od dziecka spoglądając w niebo, zastanawiałem się, 
na co patrzę i co tam jest. Z czasem moja ciekawość 
do świata wzrastała i przerodziła się w astronomiczną 
pasję. Pamiętam, jak siedząc w oknie swojego pokoju, 
uczyłem się konstelacji oraz jak tata kupił mi pierwszą 
obrotową mapę nieba, kiedy miałem 8 lat. To właśnie 
dzięki niej poznałem pierwsze nazwy gwiazd, a później 
ruszyła lawina ciekawości. W międzyczasie, prócz na-
ukowej chęci zgłębienia zagadek kosmosu, uderzyło 
mnie jego piękno. Oglądałem zdjęcia mgławic, galaktyk, 
gromad gwiazd. Ich złożone kształty, kolory i ogrom przy-
prawiały mnie o szybsze bicie serca. Wtedy to zapragną-
łem robić zdjęcia.

Fotografia jednak musiała na mnie poczekać. Mimo 
iż cały czas nie rozstawałem się z astronomicznymi 
zainteresowaniami, to w wieku 16 lat wybrałem sport. 
Przeniosłem się z Warszawy do Zakopanego, by móc 
rozwijać łyżwiarski talent w tamtejszej Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego. Po napisaniu matury w moim życiu 
nastąpił pewien zwrot. Kilka zbiegów okoliczności 
przypomniało mi, w jak pięknym wszechświecie żyje-
my. Jednym z tych wydarzeń była zorza polarna, którą 
obserwowałem nad Polską w marcu 2015 r. Miesiąc 
wcześniej miałem okazję podziwiać nocne, bezksięży-
cowe niebo z Kasprowego Wierchu, a kilka dni później 
po raz pierwszy widziałem zaćmienie Słońca. Te chwile 
popchnęły mnie do powrotu do dziecięcej ciekawości, 

kupiłem swój pierwszy poważny 
aparat. Wszystko, co działo się 
w tamtym okresie, uświadomiło 
mi, że to, co naprawdę chcę ro-
bić, to poznawać i podziwiać; to 
wszechświat, w którym żyjemy.

Astrofotografia
Pod koniec 2016 r. przyszedł mi 
do głowy projekt fotograficzny, 
który nazwałem „Podążając za 
gwiazdami”. Kierowała mną 
astronomiczna pasja i chęć 
uświadamiania ludziom, jak 
ważna jest wiedza o kosmosie 
dla rozwoju całej naszej cywi-
lizacji. W dodatku zorza, którą 
widziałem w Polsce, wywarła na 
mnie takie wrażenie, że rok póź-

Wyczekując Drogi Mlecznej w Pieninach

W drodze na Polanę Chochołowską
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niej poleciałem do północnej 
Norwegii tylko po to, by móc 
podziwiać ją w pełnej okazało-
ści. Noce spędzone gdzieś nad 
norweskimi fiordami z głową 
zadartą w niebo wspominam 
jako najpiękniejsze chwile 
w życiu, a każdemu powta-
rzam, że to po prostu trzeba 
zobaczyć! Utożsamiając się 
z celem obecnego wizjonera 
Elona Muska o osiągnięciu 
przez ludzkość statusu cywili-
zacji międzyplanetarnej, posta-
nowiłem docierać z aparatem 
do pięknych miejsc, by zwrócić 
uwagę oglądających na nocne 
niebo i wyjątkowość Ziemi. 
Dzięki temu, że obecnie miesz-
kam w stolicy Tatr, staram się 
wykorzystywać na swoich zdję-
ciach motywy górskie. 

Zdjęcia wykonywałem głównie w zimę z racji obowiązu-
jącego zakazu poruszania się po terenie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego po zmroku w okresie letnim. Gdy 
noce są cieplejsze, a na nocnym niebie króluje widok 
Drogi Mlecznej, staram się szukać miejsc bardziej 
„legalnych”, z których to będę mógł podziwiać piękno 
naszego galaktycznego dysku. Tutaj z pomocą przycho-
dzą mi Pieniny i Spisz. Może nie są one tak wyniosłe jak 
Tatry, ale równie piękne, w dodatku w bezpośrednim 
sąsiedztwie Podhala, a co chyba najważniejsze, w mojej 
opinii oferujące nawet ciemniejsze niebo niż najwyższe 
polskie pasmo górskie.

Skupmy się jednak na zdjęciach wykonywanych w sa-
mych Tatrach. Tutaj, by dotrzeć do niektórych miejsc, 
używałem czasami dość niekonwencjonalnych metod, 
tak jak ta z rowerem podczas dotarcia do Polany Cho-
chołowskiej. Dlaczego akurat tak? Głównym powodem 
była możliwość szybkiego zjazdu z Polany do parkingu 
przy wejściu do doliny. Po 15 minutach mogłem wejść 
do auta i spokojnie wrócić do domu, by się ogrzać. 

Co prawda temperatura w momencie robienia zdjęcia 
na Polanie spadła już w okolice 12° poniżej zera, ale 
wykorzystując rower i pozornie wystawiając się na niż-
szą temperaturę odczuwalną podczas jazdy, zaoszczę-
dziłem około półtorej godziny marszu. 

Teraz o samych zdjęciach na Polanie Chochołowskiej: 
sprzęt, którego używałem, to Canon 70D z szerokokąt-
nym obiektywem 10 mm i światłem f/3,5, do tego, by 
wyróżnić swoją postać na zdjęciu, użyłem lampy repor-
terskiej z nałożonym na nią niewielkim dyfuzorem by 
rozproszyć światło. Lampę sparowałem z wyzwalaczem 
radiowym, który pozwolił mi oddalić się od aparatu, na-
tomiast samą migawkę wyzwoliłem telefonem poprzez 
wbudowane wifi. Wszystko robiłem w bardzo dużym 
pośpiechu, ponieważ chwilę przed tym zauważyłem, jak 
ze schroniska na polanie chochołowskiej wyjeżdża auto 
obsługi. Dodatkowe światło powstałe na długim czasie 
naświetlania, pozwoliło mi dodać dynamiki mojemu uję-
ciu. Wszystko to rozegrało się pod przejrzystym niebem, 
na którym górował król zimowego nieba, Orion. Od po-
dobnych zdjęć zacząłem też na Polanie Kalatówki, choć 
nie używałem roweru w celu dotarcia do niej.

Wyczekując Drogi Mlecznej w Pieninach

Droga Mleczna nad Schroniskiem w  Dolinie Pięciu Stawów

Zimowe niebo na Polanie Kalatówki w Tatrach
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Droga Mleczna wschodząca nad moim Namiotem w Małych Pieninach

Pod koniec sezonu zimowego wybrałem się jeszcze 
na dni skiturowo-lawinowe do przykrytej nadal grubą 
warstwą śniegu Doliny Pięciu Stawów. Tam szedłem 
już z myślą, by fotografować zapowiadającą sezon letni 
Drogę Mleczną. Jak sugeruje nazwa okazji, na którą się 
wybrałem, do Doliny Pięciu Stawów dotarłem na nar-
tach skiturowych, które są świetnym sposobem na po-
ruszanie się po górskim terenie w zimę. Aby mieć łatwy 
dostęp do nocnego nieba i z tego względu, że w ów 
dzień schronisko było bardzo mocno oblegane, posta-
nowiłem noc spędzić śpiąc w śpiworze na zewnątrz, 
nastawiając budzik na godzinę drugą w nocy. Gdy się 
obudziłem, moim oczom ukazał się niesamowity widok 
— poczułem wtedy, że warto było się poświęcić. Nad 
schroniskiem w popularnej piątce pięknie wschodziła 
Droga Mleczna, zapowiadając nadejście lata. Dość cięż-

ko „wypakowałem” się ze swojego śpiwora (przykryty 
w dodatku kocem i folią NRC), by uwiecznić ten widok 
aparatem. Dookoła panowała niesamowita cisza. Tylko 
ja i gwiazdy. Nie było nawet śladu po tłumie, jaki pano-
wał przed schroniskiem jeszcze 2 godziny wcześniej. 
To była jedna z chwil, które zapamiętam naprawdę na 
długo. Wtedy postanowiłem spojrzeć na całą scenę sze-
rzej. W sumie wykonałem ponad 80 zdjęć, które finalnie 
dały mi panoramę o rozdzielczości ponad 500 milionów 
pikseli. Jeden z piękniejszych widoków, jakie przyszło mi 
podziwiać na nocnym niebie w Tatrach, wyrazisty łuk na-
szej galaktyki rozciągający się bezpośrednio nad schro-
niskiem i Doliną Roztoki zamknięty w jednym ujęciu!

Podobne kadry wykonywałem jeszcze w Pieninach. Tutaj 
nocne niebo wczesną wiosną zaskoczyło mnie napraw-
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Panorama nocnego nieba z widokiem na Tatry

Moment w którym moje marzenia się spełniły. Zorza Polarna w okolicach norweskiego Tromsø

dę pozytywnie. Wysokość nad 
poziomem morza dużo niższa 
niż bezpośrednio w Tatrach, ale 
niebo według mnie o klasę lep-
sze. Droga Mleczna wschodzą-
ca już po północy wczesną wio-
sną tworzyła piękny spektakl!

Racjonalizm nie pozwala mi 
wierzyć w duchy, ale jest pew-
ne zjawisko na nocnym niebie, 
które opisując używam tego 
słowa — zorza polarna. Pierw-
szy raz zobaczyłem ją przez 
przypadek, obserwując nocne 
niebo nad Warszawą. Tego 
dnia nastąpiła dość rzadka, 
ale nie niespotykana w Polsce 
sytuacja, kiedy to można ob-
serwować zorzę. Niby nic wiel-
kiego, subtelna, dynamiczna 
poświata nad północnym horyzontem. Wrażenie jednak 
niesamowite. Zjawisko obejmujące swoim zakresem 
kulę ziemską, szybko tańczące po niebie na tle nie-
ruchomych gwiazd. Ukazujące naszym oczom ogrom 
Wszechświata, jak żadne inne. Brak słów. 

Niecały rok później, godzina 19. Wysiadam z samo-
lotu 300 km za kołem podbiegunowym w norweskim 
Tromsø, cel jest jeden — Aurora Borealis. Już siedząc 
w samolocie i obserwując jak się ściemnia, nie mogłem 
oderwać wzroku od szyby w poszukiwaniu świateł pół-
nocy. Był to odruch, który towarzyszy mi od dzieciństwa, 
gdy tylko jest noc i widać gwiazdy. Moja głowa samoist-
nie zwraca się ku nim. Na ten dzień Kp prognozowane 
jest na 3 (obawiam się, że to może nie wystarczyć), 
głupota. Dwie godziny później jest po prostu pięknie. 
W Polsce widziałem zorzę, gdy Kp wynosiło 8, tutaj jest 
2, a niebo po prostu żyje!

Astronomią pasjonuje się od najmłodszych lat, profesjonalnie fo-
tografuje od 3 lat, choć zainteresowanie rozwijał znacznie dłużej. 
Na co dzień stara się łączyć te dwie pasje i przez nie populary-
zować naukę o kosmosie. Przez ostatnich 5 lat był członkiem 
kadry narodowej w łyżwiarstwie szybkim, w tym momencie 
poświęca się w całości swoim dziecięcym pasjom. Więcej zdjęć 
znajdziecie na

Michał Ostaszewski Photography

Kosmosu potrzebuje cała ludzkość
„Podążając za gwiazdami” to projekt, który narodził się 
tak naprawdę po tym, jak powstały pierwsze zdjęcia. 
Powstał po to, by nie tylko ukazywać piękne zjawiska czy 
obiekty, które możemy podziwiać na nocnym niebie, ale 
przede wszystkim, by zwrócić ludzką ciekawość w kie-
runku kosmosu. Jesteśmy w nim zanurzeni i jesteśmy 
jego częścią, na dobre i na złe. Wiele osób nie dostrze-
ga, jak poważne są zagrożenia z kosmosu. Dla przykła-
du przypomnijmy sobie luty 2013 r. i eksplozję mete-
orytu nad rosyjskim Czelabińskiem. Pozornie jesteśmy 
bezbronni wobec takich zdarzeń; aby to zmienić, po-
trzebujemy większej świadomości wśród społeczeństwa 
i pogłębiania naszej wiedzy o kosmosie. Dzięki temu 
z jednej strony będziemy w stanie uchronić ludzkość 
przed apokalipsą z kosmosu, a z drugiej wykorzystamy 
niekończące się możliwości rozwoju, jakie otwierają się 
przed nami. To właśnie jest moim celem.

■
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Spoglądając z góry na Mona-
chium, dostrzeżemy leniwie 
rozlewające się po rozległej 
nizinie miasto przecięte zie-

loną wstęgą parków nad Izarą. Ludną 
aglomerację otacza autostradowa ob-
wodnica, a z jego centrum wychodzą 
promieniście linie kolejowe. Gęsto za-
budowane kamienicami centrum nieco 
kontrastuje z bardziej zielonymi i rza-
dziej zabudowanymi przedmieściami. 
W panoramie miasta dostrzeżemy licz-
ne wieże kościołów, mało zaś nowo-
czesnych drapaczy chmur. Kontrastuje 
to znacząco z niewiele ludniejszą War-
szawą czy znacząco mniejszym Frank-
furtem. 

Monachium jest trzecim najlud-
niejszym miastem współczesnych 
Niemiec. Jednocześnie od dziesięcio-
leci bawarska stolica jest największym 
i najważniejszym ośrodkiem nauko-
wym Republiki: tu znajdują się dwa 
z trzech najsilniejszych uniwersytetów 
kraju — Uniwersytet Ludwika i Mak-
symiliana oraz Uniwersytet Technicz-
ny, liczne instytuty naukowe — fede-
ralne, jak Instytuty Maksa Plancka, 
międzynarodowe, jak Europejskie Ob-
serwatorium Południowe czy ośrodki 
badawcze prywatnych firm, takich jak 
BMW czy GE. Duża część naukowego 
potencjału miasta skupia się jednak nie 
tyle w samym mieście, co na jego pół-
nocnym przedmieściu — w Garching. 

* * *
Połączone z centrum miasta linią metra 
U6 Garching jest 17-tysięcznym mło-
dym miasteczkiem. Młodym zarów-
no wiekiem mieszkańców, z których 
sporą część stanowią studenci, młodzi 
naukowcy i przedsiębiorcy, jak i datą 
uzyskania praw miejskich — 14 wrze-
śnia 1990 r. Wcześniej była to niewiel-

Europejskie Obserwatorium Południowe  
otwiera się na turystów

Naukowe miasteczko
Bawarskie miasteczko Garching jest siedzibą wielu instytucji naukowych. Jedna z nich to Europejskie 
Obserwatorium Południowe (ESO), które pod koniec kwietnia 2018 r. otwarło dla zwiedzających inte-
raktywne centrum „ESO Supernova”.

ka wioska położona z boku głównych 
szlaków komunikacyjnych wiodących 
do bawarskiej stolicy. Losy Garching 
zaczęły się zmieniać w latach 50. ubie-
głego stulecia. Po II wojnie światowej, 
wraz z odbudową gospodarczą kraju, 
w 1957 r. uruchomiono tu „Atomei” — 
najstarszy naukowy reaktor Republiki 
Federalnej Niemiec. Funkcji i instytu-
cji naukowych z czasem przybywało 
wraz ze wzrostem zamożności kraju 
czy rozwojem współpracy międzyna-
rodowej. Dziś miasteczko składa się 
z trzech części: parku biznesowego, 
miasteczka naukowego i właściwego 
Garching położonego między nimi. 

Miasteczko ma podmiejską atmo-
sferę. Z dala od zgiełku centrum, na sa-
mym skraju aglomeracji, otoczone 
nieomal idyllicznym krajobrazem pól 
i lasów. Dojazd z centrum zajmuje pół 
godziny, a po drodze mija się słynną 
piłkarską Allianz Arenę. Jednakże, wy-
siadając na ostatniej stacji metra „For-
schungzentrum”, szczególnie w trakcie 
roku akademickiego, nie czuć tej skraj-
ności. Tłum studentów, przemieszany 
z naukowcami i innymi pracownikami 
tworzy żywą atmosferę naukowego 
miasteczka. Stacja znajduje się w sa-
mym środku szerokiej alei, będącej 
główną osią urbanistyczną tego moder-
nistycznego założenia przestrzennego. 
Budowle, prezentujące różne stadia 
rozwoju współczesnej architektury są 
widoczne w każdym kierunku. Widok 
urozmaica zieleń urządzona, drobna 
rzeźba czy tu i ówdzie ruszające się ma-
szyny budowlane, wskazujące na cią-
gły rozwój instytucji badawczych. 

W Garching swoją siedzibę ma kil-
kadziesiąt instytutów naukowych. Naj-
większą przestrzeń zajmują budynki 
Uniwersytetu Technicznego, mającego 
tu kilka wydziałów. Budynek Wydziału 

Matematyki i Informatyki jest najbar-
dziej znany ze zjeżdżalni umieszczo-
nych w jego środku. Duże znaczenie 
ma też pięć Instytutów Maxa Plancka 
(odpowiedników instytutów Polskiej 
Akademii Nauk). Pokrewny Instytut 
Leibnitza w Garching zbudował jeden 
z najpotężniejszych superkomputerów 
na świecie. Nieco bardziej na uboczu 
znajdują się rozległe zabudowania la-
boratoriów potężnego amerykańskiego 
koncernu General Electrics, założo-
nego przez Tomasza Edisona. Blisko 
są też nieliczne obiekty Uniwersytetu 
Ludwika i Maksymiliana, który w Gar-
ching jedynie nieśmiało zaznacza swo-
ją obecność. Na drugim, południowym 
skraju miasteczka naukowego znajduje 
się tymczasem siedziba Europejskiego 
Obserwatorium Południowego — to, 
co w Garching najbardziej kusi miło-
śników astronomii.

Pod koniec kwietnia nastąpiło otwar-
cie ESO Supernova — centrum popu-
larnonaukowego mającego za zadanie 
promować astronomię i osiągnięcia tej 
znaczącej instytucji. Miałem okazję 
zawitać do Garching na dwa tygodnie 
przed jego otwarciem. Większość prac 
budowlanych była na wykończeniu, 
choć podobno niektóre prezentacje mia-
ły być gotowe „na styk”. Budynek cen-
trum wyróżnia się nietypową architektu-
rą, zainspirowaną układem podwójnym 
gwiazd w stadium bliskim końca jego 
istnienia, gdy transfer masy z jednego 
do drugiego obiektu prowadzi do rychłej 
eksplozji cięższego z nich. Architektu-
ra nie jest zaskoczeniem — powstanie 
ESO Supernova współfinansuje funda-
cja Klausa Tschira, ta sama, która wybu-
dowała Dom Astronomii w Heidelbergu 
w kształcie galaktyki spiralnej. 

W ramach centrum znajduje się 
największe nachylone planetarium 
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w Niemczech oraz wystawa, na którą 
składa się 13 tematów opowiadających 
o astronomii, Układzie Słonecznym, 
galaktykach, kosmologii, ESO, jego te-
leskopach i odkryciach. Wszystko opi-
sane po niemiecku i angielsku. Ofertę 
uzupełniają wycieczki z przewodni-
kiem. 

* * *
ESO jest instytucją znaną bodajże każ-
demu miłośnikowi astronomii. Sku-
piająca kilkanaście państw instytucja 
powstała oficjalnie w 1962 r., jednak 
jej początki są o dekadę wcześniejsze. 
Pomysł stworzenia wspólnego euro-
pejskiego obserwatorium na półkuli 

południowej narodził 
się wśród astrono-
mów z Uniwersyte-
tu w Lejdzie. Walter 
Baade podzielił się 
wiosną 1953 r. swoim 
pomysłem z Janem 
Oortem (tak, tym od 
Obłoków Oorta) i Ad-
riaanem Blaauwem. 
Niecały rok później, 
26 styczna 1954 r., 
astronomowie z sze-

ściu państw zachodnioeuropejskich 
— Francji, Holandii, Belgii, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i Szwecji — podpi-
sali wspólnie deklarację wzywającą 
do budowy Europejskiego Obserwa-
torium w Południowej Afryce, z tele-
skopami o średnicy 3 i 1,2 m. W owym 
czasie nie było na półkuli południowej 
teleskopu o średnicy większej niż 2 m. 
Tę deklarację należy odczytywać też 
w szerszym kontekście — nie minęła 
jeszcze dekada od końca wojny, która 
zniszczyła i podzieliła Europę. Wpisu-
je się ona w nurt nawiązywania współ-
pracy ponadnarodowej w różnych dzie-
dzinach, mających zasypać podziały 
i wrogość odziedziczoną po poprzed-

nich dziesięcioleciach. Jednocześnie 
przedsięwzięcie miało symbolizować 
powrót europejskiej astronomii do ba-
dawczej czołówki. 

Początki ESO wcale nie były proste. 
Trzeba było przekonać rządy, znaleźć 
miejsce pod budowę całej infrastruk-
tury. Brytyjczycy ostatecznie posta-
wili na Obserwatorium Wspólnoty 
Brytyjskiej i pozostali poza projektem 
europejskim aż do 2002 r. Sytuacja 
w Południowej Afryce również się 
komplikowała. Początkowo szukano 
odpowiedniego miejsca na półpustyni 
Karoo, jednak ostatecznie w 1964 r. 
zdecydowano się na chilijską La Sillę, 
oferującą lepsze warunki i mniejsze 
zagrożenie ze strony rozwijających się 
miast. Nie zapominajmy też, że na RPA 
zaczynała spadać coraz większa kryty-
ka ze względu na apartheid.

W październiku 1962 r. ESO oficjal-
nie zainaugurowało swoją działalność, 
a przez kolejne lata zabezpieczano fi-
nansowanie projektu, budowano tele-
skopy i potrzebną infrastrukturę w Chi-
le. Obserwatorium w La Silla otwarto 
uroczyście 25 marca 1969 r. Jeszcze 
nikt nie słyszał o siedzibie ESO w Gar-
ching, początkowo miała się ona znaj-

Widok na ESO Supernova z lotu ptaka. Fot.: Astronarium
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dować w Santiago, a tymczasowo rolę 
tę pełniły Hamburg i Genewa. Jednak 
wraz z restrukturyzacją instytucji oraz 
zmieniającą się sytuacją w Chile posta-
wiono na rozwijającą się wioskę pod 
Monachium. I tak w 1980 r. siedziba 
Europejskiego Obserwatorium Połu-
dniowego znalazła się w Garching. 

Nie ma w moim felietonie miej-
sca na opisanie szczegółowo historii 
i olbrzymiego wkładu ESO w rozwój 
współczesnej astronomii. Dziś jest to 
wiodąca instytucja naukowa na naszej 
planecie, a jej wkład można poznać 
choćby dzięki ESO Supernova. Miej-
scu, które (mam nadzieję) przyczyni 
się do popularyzacji tej wyjątkowej 
dziedziny wiedzy, jaką jest astrono-
mia. Tym bardziej że Polska jest 15. 

Fragmenty interaktywnej wystawy w ESO Supernova. Fot.: ESO/P. Horálek

Krzysztof Czart: Dlaczego ESO, które jest organizacją nauko-
wo-techniczną, zdecydowało się wybudować ESO Supernova, 
czyli placówkę do popularyzacji i edukacji?

Tania Johnston: ESO jest międzynarodową organizacją finansowa-
ną z publicznych środków od swoich krajów członkowskich. Jest 15 
krajów członkowskich, w tym Polska. Skoro więc są to środki pu-
bliczne, to wiele osób uważa, że mamy obowiązek dzielenia się ze 
społeczeństwem tym, co robimy w rozwoju technologii i badaniach 
naukowych, tak aby każdy wiedział, w jaki sposób są wydawane 
pieniądze z podatków i dlaczego prowadzimy naszą działalność.

Co znajdziemy w ESO Supernova?

Sam budynek jest zaprojektowany jak 
układ podwójny gwiazd zmierzający do 
supernowej. Jedną z gwiazd jest planeta-
rium ze 109 miejscami, a drugą stanowi 
olbrzymie pomieszczenie na wystawy 
tymczasowe — nazywamy je „The Void” 
(„Pustka”) — z pięknym zdjęciem Drogi 
Mlecznej na ścianach. Wokół obu gwiazd 
są rampy z wystawami rozmieszczonymi 
na powierzchni 2200 m2, prezentujące 
wszystkie dziedziny astronomii, od pro-
stych zjawisk astronomicznych, takich jak: 
dlaczego mamy dzień i noc czy dlaczego 
Księżyc ma fazy, aż po bardzo trudne py-
tania na temat Wszechświata, które wciąż 
są niewyjaśnione: czym są ciemna materia 
i ciemna energia.

A co ciekawego oferuje planetarium?

Planetarium ma średnicę 14 m i jest cyfrowe z 5 projektorami. 
Przygotowaliśmy całe mnóstwo seansów do pokazywania, zarów-
no wyprodukowanych przez ESO, jak i takich, w których produkcję 
ESO było zaangażowane, ale również filmów od innych organiza-
cji. Na przykład mamy jeden film zrobiony przez CERN na temat 
ciemnej materii. Dodatkowo w trakcie każdego seansu jest część 
prowadzona na żywo na temat tego, co obecnie widać na nocnym 
niebie, jakie planety, roje meteorów, a także na temat najnowszych 
odkryć.

W jakich językach prezentowane są wystawy i seanse?

Centrum jest dwujęzyczne: po niemiecku i angielsku. W języku 
niemieckim, ponieważ jesteśmy w Niemczech i oczywiście więk-
szość naszych gości to będą Niemcy. A w języku angielskim dlate-
go, że to język roboczy w ESO. Więc wszystko w naszym centrum, 

wszystkie teksty, wszystkie seanse, jest dostępne w tych dwóch 
językach. Ale próbujemy także dostarczać informacji w innych 
językach. W ESO pracuje wiele osób, które mówią wieloma różny-
mi językami. Na przykład jeżeli przyjedzie do nas grupa z innego 
kraju, w szczególności z kraju członkowskiego ESO, spróbujemy 
zaoferować coś w języku tych osób.

Jeśli byłaby grupa z Polski, są na to szanse?

Tak, nawet już taką wycieczkę przeprowadziliśmy. Mieliśmy grupę 
uczniów, która przyjechała miesiąc lub dwa miesiące temu i ktoś 
z naszych polskich kolegów oprowadził grupę.

Załóżmy, że jestem nauczycielem, przy-
gotowuję szkolną wycieczkę do Niemiec 
i chciałbym odwiedzić ESO Supernova. 
Co powinienem zrobić?

Najlepiej skontaktować się e-mailowo 
pod adresem education@eso.org. List trafi 
wtedy do mnie oraz do koordynatora edu-
kacyjnego i spróbujemy ustalić odpowiedni 
program. Mamy warsztaty skierowane 
do szkół. W przypadku szkół średnich 
są bardzo interaktywne i pokazują wiele 
aspektów technologii w ESO oraz są do-
pasowane do programu szkolnego. Są też 
seanse w planetarium oraz można zrobić 
wycieczkę z przewodnikiem albo prelekcję 
w wykonaniu naukowca lub inżyniera. 
W miarę możliwości postaramy się, aby 
było to przeprowadzone w języku, w któ-
rym mówi większość uczniów.

Wywiad został przeprowadzony podczas otwarcia ESO Supernova 
w Garching.

Tania Johnston koordynuje funkcjonowaniem 
ESO Supernova Planetarium & Visitor Centre 
(Centrum Nauki i Planetarium ESO Supernova)
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członkiem tej wyjątkowej organizacji, 
a przystąpienie do niej krajów środko-
woeuropejskich można odczytać jako 

kolejny symbol zasypywania podzia-
łów w naszej części świata. 

Wieńczysław Bykowski

Planetarium „open source”
ESO określa swoją nową placówkę jako „pierwsze na świecie 
planetarium typu open source”. Co rozumie pod tym określe-
niem? Będzie udostępniać nieodpłatnie innym planetariom 
na całym świecie produkowane przez siebie materiały i sean-
se planetaryjne.
Strona internetowa ESO Supernova: https://supernova.eso.org/
Bilety wstępu do końca 2018 r. są za darmo.
Polecamy odcinek „Astronarium” nr 60 poświęcony centrali 
ESO w Garching oraz ESO Supernova (dostępny na YouTube).
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Kalendarz meteorowy 2018 (cz.II)
W niniejszym kalendarzu amator spadających gwiazd jak i doświadczony obserwator nieba znajdzie opis całorocznej aktyw-
ności rojów meteorowych w drugiej połowie roku. Opisuję w nim również ciekawsze modele aktywności rojów, które tłumaczą 
zmiany w spodziewanej ilości zjawisk podczas maksimum na przestrzeni lat. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że niżej 
przedstawione prognozy i modele wystąpienia aktywności meteorowej są tylko pewnymi matematycznymi przewidywaniami 
i nie muszą się sprawdzić. Warto mieć się na baczności przez cały rok, gdyż nie można przewidzieć wszystkiego, a każda 
noc może przynieść nieoczekiwany spektakl w postaci wielu jasnych bolidów na niebie. Pierwsza część kalendarza została 
przedstawiona w poprzednim numerze Uranii.

Zenithal Hourly Rate (ZHR) jest to liczba meteorów, którą wprawiony obserwator może zaobserwować w przeciągu 
godziny w idealnych warunkach pogodowych, pod ciemnym niebem, nie mając w kadrze obiektów zasłaniających 
niebo, a także z radiantem znajdującym się dokładnie w zenicie. Wyżej opisaną intensywność meteorową obliczamy 
według wzoru:

ZHR r N
sin h

F
LM

=
⋅

( )
⋅

−6 5,

r — współczynnik masowy określający stosunek meteorów o jasności m do ilości meteorów o jasności m+1. Jeśli 
meteorów słabych jest znacznie więcej, współczynnik r ma liczbowo większą wartość. Oznacza to, że strumień zło-
żony jest głównie ze słabszej materii.
LM — jasność graniczna nieba wyznaczana przez obserwatora
N — liczba zaobserwowanych meteorów przez godzinę

F — współczynnik zachmurzenia wyliczany ze wzoru: F
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przy czym tn to okres czasu, w którym panowało zachmurzenie cn wyrażone w procentach, a Tn jest całkowitym cza-
sem obserwacji.
h — wysokość radiantu nad horyzontem

Lipiec — wrzesień
Okres wakacyjny, to idealny czas na obserwacje. I nie 

chodzi tylko o dobre warunki pogodowe (ciepłe noce), ale 
o to, ile rojów z całkiem sporym ZHR jest w tym czasie ak-
tywnych. 

Głównym strumieniem tego okresu są Perseidy, rój, 
o którym słyszał chyba każdy. Pierwsze wzmianki pojawiły 
się 2000 lat temu. Przez długi czas mówiło się o Łzach św. 
Wawrzyńca, nazwanych tak ze względu na to, że wzmożo-
na aktywność meteorowa przypadała na wspomnienie tego 
świętego w kalendarzu liturgicznym. Perseidy są bardzo 
szerokim strumieniem, który możemy zobaczyć już w po-
łowie lipca, a cały spektakl trwa do 25 sierpnia. Maksimum 
przypada na noc 12/13 sierpnia, a ZHR wynosi wtedy około 
100–110. Zdarzają się również niespodziewane wybuchy 

Radiant Kappa CygnidówRadiant Perseidów

aktywności. Taka sytuacja miała miejsce m. in. w latach 
2009 czy 2016, kiedy ZHR przekraczał 150 zjawisk na 
godzinę, a jego wzrost był zauważalny również kilka nocy 
przed maksimum. Według prognoz, najwięcej meteorów 
należy spodziewać się między godziną 20:00 a 8:00 UT 
(noc 12/13 sierpnia). Dodatkowo, według modelu Jere-
miego Vaubaillona około godziny 1:40 UT jest możliwe wy-
stąpienia wzmożonej aktywności Perseidów, związane ze 
spotkaniem Ziemi ze starym szlakiem komety 109P Swift-
-Tuttle, która jest ciałem macierzystym Perseidów. Radiant 
jest usytuowany między gwiazdozbiorami Kasjopei, Perse-
usza i Żyrafy. Meteoroidy wpadają w atmosferę z prędko-
ścią około 60 km/s. Strumień ten potrafi generować piękne 
bolidy nie tylko w noc maksimum, ale również na początku 
aktywności. W bieżącym roku będziemy mieli sprzyjające 
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warunki do obserwacji, gdyż maksimum łączy się z nowiem 
Księżyca.

Przed rozpoczęciem aktywności Perseidów swój czas 
ma jeszcze jeden, bardzo ważny dla PKiM rój. Mowa tutaj 
o ζ-Cassiopeidach. Jest to rój aktywny między 13 a 17 lip-
ca, którego radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Kasjo-
pei. Bliskość radiantów Cassiopeidów i Perseidów sprawia, 
że łatwo o pomyłkę i niewłaściwą klasyfikację zjawiska, tym 
bardziej że jeden i drugi rój ma bardzo podobną prędkość 
wejściową w ziemską atmosferę (ok 50–60 km/s). Pierwsze 
doniesienia o aktywności meteorowej w tym czasie pocho-
dzą od obserwatorów wizualnych Pracowni Komet i Mete-
orów z lat 1996–2000. Zauważany był wtedy pik aktywno-
ści na poziomie ZHR = 3. W roku 2005, nad ranem 15 lipca 
pierwsze kamery Polskiej Sieci Bolidowej zarejestrowały 
mały wybuch aktywności. Dzięki obserwacjom poczynionym 
w tamtym czasie oraz na podstawie danych PFN udało się 
w 2016 r. dokonać odkrycia nowego roju, który jest już oficjal-
nie wpisany na listę aktywnych rojów meteorowych.

W 2016 r. 28 lipca, około godziny 00:00 UT nastą-
pił nadzwyczajny wybuch aktywności meteorów z roju 
γ-Draconidów. ZHR mógł wtedy sięgać nawet 100 zjawisk 
na godzinę. Według obliczeń taka sama aktywność może się 
powtórzyć w 2018 r., 28 lipca, o godzinie 12:30 UT. Niestety 
w Europie będzie w tym czasie dzień, więc pozostaje nam 
nasłuch radiowy.

W trakcie aktywności Perseidów na niebie będziemy 
mogli dostrzec również inne roje, które dodatkowo podnio-
są liczbę obserwowanych meteorów. Jednym z takich rojów 
są κ-Cygnidy. Rój ten dawał wybuchy aktywności w latach 
2007 i 2014, kiedy ZHR sięgał kilkudziesięciu sztuk na godzi-
nę. Strumień jest pozostałością po planetoidzie 2008 ED69, 
która najprawdopodobniej kiedyś była kometą. Miejsce, 
z którego promieniują meteory, znajduje się w gwiazdozbio-
rze Łabędzia. Nie ma prognoz na 2018 rok, które mówiłyby 
o podwyższonej aktywności, zatem ZHR utrzyma się na po-
ziomie 3 zjawisk na godzinę. Meteoroidy wpadają w atmosfe-
rę z prędkością 25 km/s, przez co są bardzo efektowne i miłe 
dla oka. Maksimum przypada w okolicy 18 sierpnia, zaś cała 
aktywność potrwa od 3 do 25 sierpnia.

Dwa ostatnie roje towarzyszące Perseidom na przełomie 
lipca i sierpnia związane z kompleksem Akwarydów-Kaprikor-
nidów, to Południowe δ Akwarydy (SDA) oraz α-Kaprikornidy 
(CAP). 

Pierwszy z nich pochodzi z komet należących do rodziny 
Krachta lub Machholza (komety muskające Słońce). Swoją 
aktywność przechodzi między 12 lipca a 19 sierpnia, a mak-
simum przypada na 28 lipca. ZHR może sięgać kilkudzie-
sięciu sztuk w ciągu godziny. Radiant jest umiejscowiony 
w gwiazdozbiorze Wodnika. Prędkość meteoroidów wynosi 
około 40 km/s.

Alfa Kaprikornidy obserwujemy między 3 lipca a 15 
sierpnia. Maksimum przypada na 30 lipca. Radiant znajduje 
się w okolicy gwiazdozbioru Koziorożca. Ciałem macierzy-
stym jest kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Radianty 
Akwarydów i Kapricornidów leżą stosunkowo nisko nad ho-
ryzontem i nie są zanadto oddalone od siebie. Może to spra-
wiać trudności w ocenie przynależności do danego roju. Na 
szczęście Kapricornidy są wyraźnie wolniejsze od Akwary-
dów, bo ich prędkość w atmosferze wynosi zaledwie 23 km/s. 
Wolne meteory są łatwo rozróżnialne od innych aktywnych 
źródeł w tym czasie.

Ostatnim rojem tego kwartału, o którym warto wspo-
mnieć, są Wrześniowe ε-Perseidy. Natężenie promieniowa-

nia tego roju nie jest zbyt duże, ale zdarzały się niespodzie-
wane wybuchy aktywności w latach 2008 i 2013. Według 
modelu stworzonego przez Esko Lyytinena kolejne duże 
maksimum powinno wystąpić przed rokiem 2040. Natomiast 
Mikiya Sato, uwzględniając długą orbitę komety, która mo-
gła wytworzyć strumień oraz poprzednie skoki aktywności, 
obliczył, że w 2018 r., 9 września o 19:12 UT może liczyć 
na jeden z nich.

Obserwacje można prowadzić od 5 do 21 września, 
a szczyt aktywności jest przewidywany na 9 września na go-

Radianty Akwarydów i Kaprikornidów

Radiant Wrześniowych Perseidów oraz mniejszych rojów aktywnych 
w tym czasie

Radiant Październikowych Camelopardelidów
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dzinę 19:00 UT. Normalny ZHR wyniesie wtedy 3 sztuki 
na godzinę. Nów Księżyca przypadający właśnie na noc 
maksimum stworzy idealne warunki dla obserwatorów. 

Przedostatni kwartał 2018 r. nie rozpieszcza obserwa-
torów radiowych. Aktywne powinny być γ-Leonidy, których 
maksimum przypada na 25 sierpnia około godziny 17:00 UT. 
Niestety rój ten wydaje się zanikać, gdyż nie został odnale-
ziony w danych radiowych z poprzedniego roku.

Drugą pozycją dla radiowców są Dzienne Sekstantydy, 
aktywne od września do początku października. Radiant 
znajduje się w odległości 30° od Słońca, więc pod koniec 
września przed świtem można próbować obserwować ten rój 
również wizualnie.

Październik — grudzień
Ostatni kwartał nadchodzącego roku to bardzo dużo ak-

tywnych rojów, które mimo niskiego ZHR warte są obserwa-
cji. Głównym atrakcją tego kwartału będą Geminidy, które nie 
bez powodu nazywa się „Zimowymi Perseidami”, ale o nich 
napiszę trochę później.

Październik rozpoczynają Październikowe Camelopar-
delidy. Pierwsze, krótkie maksimum tego roju udało się 
zarejestrować przy użyciu technik wideo w latach 2005 
i 2006, w nocy 5/6 października. Ostatnia podwyższona 
aktywność została odnotowana przez radioobserwatorów 
oraz fińskie kamery wideo w 2016 r., 5 października o go-
dzinie 14:45 UT. Zakładając długą orbitę komety 209P/
Linear oraz biorąc za punkt odniesienia podwyższoną ak-
tywność z 2005 r. naukowcy ustalili, że podobna aktywność 
może wystąpić w 2018 r. Prognozowane maksimum wypa-
da 6 października o godzinie 2:16 UT. ZHR został ustalony 
na 5 zjawisk na godzinę, ale można spodziewać się wyższej 
aktywności. Radiant znajduje się między gwiazdozbiorami 
Małej Niedźwiedzicy i Smoka.

Zaraz po Camelopardalidach swoją aktywność rozpo-
czynają Drakonidy, jeden z najbardziej zaskakujących rojów 
meteorowych ostatnich lat. Za jego utworzenie odpowiedzial-
na jest kometa 21P/Giacobini-Zinner. W latach 1933 i 1946, 
a także później, generowały ZHR sięgający nawet 500 zja-
wisk na godzinę. Kilka lat temu, w 2011 i 2012 r. mieliśmy 
dwa wybuchy. Pierwszy był potwierdzeniem modelu stworzo-
nego przez naukowców z aktywnością sięgającą 250 zjawisk 
na godzinę, zaś w 2012 r. zupełnie niespodziewanie wystąpi-
ła powtórka z poprzedniego roku i znów mogliśmy zobaczyć 
setki bardzo słabych Drakonidów na niebie.

W związku z niepewną aktywnością tego roju, modelo-
waniem przyszłego maksimum zajęło się wielu naukowców. 

Mikiya Sato prognozuje, iż Ziemi natrafi w tym roku 
na ten sam materiał, który wygenerował podwyższoną ak-
tywność w 1953 r. Cząsteczki mogły ulec rozproszeniu, ale 
istnieje szansa na zwiększoną aktywność. Przewiduje się 
ZHR na poziomie 20–50 meteorów 9 października o godzi-
nie 00:14UT.

Według modelu Jeremiego Vaubaillona opartego o ostat-
nie emferydy JPL, maksimum wystąpi 8 października 
o 23:31UT. Według tego modelu ZHR będzie utrzymywała 
się na poziomie 15 zjawisk na godzinę.

Mikhail Maslov znalazł kilka śladów, z których może wy-
stąpić podwyższona aktywność. Niestety żaden z nich nie 
przechodzi wystarczająco blisko Ziemi. Mimo to według na-
ukowca możemy spodziewać się aktywności na poziomie 
10-15 meteorów w ciągu godziny. Szczyt aktywności jest pro-
gnozowany na 8 października, na godzinę 23:34UT. Radiant 
roju znajduje się w gwiazdozbiorze Smoka.

Taurydy Południowe uaktywniają się już 10 września. Rój 
ten narodził się z komety 2P/Encke, jednak niewykluczone, 
że kometa i grupa planetoid poruszająca się po podobnej or-
bicie są efektem rozpadu większego ciała, do którego doszło 
kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Na początku lat 90. XX w. za-
uważono, że Taurydy popisują się aktywnością wyższą niż 
zwykle, a ich maksima są bogate w duże bolidy. Powstała 
teoria mówiąca, że występowanie raz na jakiś czas wyjątko-
wo jasnych Taurydów wiąże się ze spotkaniem Ziemi z ma-
teriałem kosmicznym utrzymującym się w rezonansie 7:2 
z Jowiszem. Dane obserwacyjne PKiM z lat 2005-2015 po-
twierdzają tę teorię. 

Radiant Orionidów oraz Epsilon Geminidów

Radiant Południowych Taurydów i Północnych Taurydów

Radiant Drakonidów
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Radiant roju, ze względu na położenie bliskie ekliptyki, 
jest rozmyty i ma rozmiar 20° na 10°, podczas swojej ak-
tywności przemieszcza się przez konstelacje Ryb, Wieloryba 
i Byka. 

Maksimum wypada około 10 października z prognozo-
wanym ZHR na poziomie 5 meteorów na godzinę. Taurydy 
są bardzo wolnymi zjawiskami, w atmosferze poruszają się 
z prędkością 27 km/s, dodatkowo zdarzają się bardzo jasne 
bolidy, co czyni ten strumień dobrym do obserwacji wizual-
nych oraz fotografowania.

Między 14 a 27 października aktywny jest rój ε-Geminidów. 
To bardzo słaby rój, który leży blisko radiantu Orionidów i ma 
porównywalną prędkość. Podczas obserwacji należy za-
chować szczególną uwagę, aby odróżnić oba źródła mete-
orów. Maksimum epsilon Geminidów wypada w okolicach 18 
października, a ZHR wyniesie około 3 zjawiska na godzinę. 
Prędkość w atmosferze wynosi 70 km/s. Radiant jest usytu-
owany w gwiazdozbiorze Bliźniąt.

Jednym z najaktywniejszych rojów, który będziemy mogli 
obserwować w ostatnim kwartale 2018 r., są Orionidy. Ob-
serwujemy je między 2 października a 7 listopada. Maksi-
mum wypada 21 października. Za ich powstanie odpowiada 
kometa 1P/Halley (tak samo jak Eta Akwarydy). Pierwsze 
doniesienia o obserwacjach pochodzą z kronik chińskich, 
zaś na terenie Europy obserwował je jako pierwsze A.S. Her-
schel w XIX w. W 1911 r. C.P. Olivier zasugerował, że cia-
łem macierzystym może być słynna kometa Halleya. Rój jest 
bardzo niestabilny i zdarzają mu się wybuchy aktywności, 
podczas których ZHR sięga nawet 50 zjawisk na godzinę. 
Zdarzają się też maksima obfite w jasne bolidy, o czym moż-
na było przekonać się w 2006 albo w 2012 r., kiedy Polska 
Sieć Bolidowa zarejestrowała najwyższy Orionid w historii. 
Istnieje teoria, według której w związku z wpływem grawitacji 
Jowisza rój ten może wykazywać 12-letnią okresowość swo-
jej aktywności. Jak na razie jest ona zgodna z obserwacjami, 
więc w najbliższych latach możemy spodziewać się wzro-
stu aktywności. W najbliższym roku ZHR w noc maksimum 
może wynosić około 20–25 zjawisk na godzinę.

Między 20 października a 10 grudnia uaktywnia się ko-
lejny rój z kompleksu Taurydów. Tym razem są to Północ-
ne Taurydy z maksimum 12 listopada i ZHR na poziomie 5 
zjawisk na godzinę. Radiant znajduje się w gwiazdozbiorze 
Byka. Prędkość meteoru w atmosferze wynosi około 29km/s. 
Strumień potrafi generować, podobnie jak opisane wcześniej 
Taurydy Północne, jasne zjawiska bolidowe.

Jednym z bardziej rozpoznawalnych rojów jesienno — zi-
mowych są Leonidy. Jest to rój, o którym zrobiło się głośno, 
kiedy w 1833 r. miał miejsce deszcz meteorów z ZHR oce-
nianym na 26700 zjawisk na godzinę. Następny taki wybuch 
miał miejsce w roku 1966, kiedy to obfitość oszacowano 
na niewiarygodną liczbę 140000 meteorów w ciągu godzi-
ny. W 1998 r., w związku z powrotem komety macierzystej 
roju — 55P/Tempel-Tuttle, odnotowano po raz kolejny duże 
maksimum sięgające 3000 meteorów na godzinę. Wysoka 
aktywność utrzymywała się do 2002 r., ze stopniowo spada-
jącymi liczbami godzinnymi.

Analizy zachowania Leonidów podjęło się kilku naukow-
ców, którzy stworzyli modele również na 2018 r.

Według Jeremiego Vaubaillona, w maksimum Ziemia 
zbliży się do aż 4 śladów pozostawionych przez kometę Le-
onidów, niestety żaden z nich nie znajdzie się na tyle blisko, 
by dać spektakularne maksimum. Pierwsze spotkanie na-
stąpi 18 listopada o 23:27 UT i może być jednym z bardziej 
obiecujących. Słabsza aktywność będzie wynikiem spotka-

nia ze szlakiem z 1069 r., 19 listopada o 23:59 UT i 21 listo-
pada o godzinie 00:54 UT. Jest również szansa na spotkanie 
ze szlakiem z 1567 r. — 25 listopada o godzinie 23:26 UT.

Według Mikiya Sato dwa ślady powinny przejść blisko 
Ziemi. Spotkanie ze szlakiem z roku 1069 nastąpić może 
19 listopada o godzinie 22:20 UT oraz ze szlakiem z 1433 
20 listopada o godzinie 7:04 UT. Przecięcie przez Ziemię 
tych szlaków spowoduje niewielki i krótki skok aktywności.

Mikhail Maslov dodaje, że 20 listopada o 9:30 UT może 
nastąpić spotkanie ze szlakiem z roku 1466, który spowoduje 
pojawienie się jasnych zjawisk.

Standardowe prognozy mówią o aktywności na pozio-
mie 10–20 meteorów na godzinę. Leonidy należą do bar-
dzo szybkich meteorów. Prędkość sięga aż 71km/s. Radiant 
znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa.

Rok zamkniemy jednym z najaktywniejszych strumieni. 
Geminidy aktywne są między 4 a 17 grudnia z maksimum 
przypadającym 14 grudnia o godzinie 12:30 UT, ponieważ 
bywa ono bardzo szerokie, warto obserwować niebo w nocy 
z 13 na 14 grudnia jak i z 14 na 15 grudnia.

Matką Geminidów jest planetodia 3200 Phaethon, która 
prawdopodobnie jest wygasłą kometą. W porównaniu do in-
nych bardzo aktywnych strumieni, wzmianki o tym pojawiły 
się późno, bo dopiero w XIX w. Pierwszy zwrócił na nie uwa-
gę belgijski astronom A. Quetelet, który w nocy z 12 na 13 
grudnia 1830 r. zaobserwował 40 bolidów wylatujących z ra-
diantu, który znajduje się w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Mete-
oroidy poruszają się ze średnią prędkością około 35 km/s.

Maciej Myszkiewicz

Radiant Leonidów

Radiant Geminidów
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Komeciarz Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

Widoczność struktur  
w obrazie komety

Czym obserwować komety?
Na niebie w ciągu roku pojawia się kilkanaście komet, 

które bez większych trudności dostrzec mogą miłośnicy 
astronomii zaopatrzeni w amatorski sprzęt. Zazwyczaj 2–3 
z nich są na tyle jasne, by móc z powodzeniem zaobserwo-
wać je w małej lornetce 7×50 lub 10×50. W tym roku do takich 
z pewnością będą należeć 21P/Giacobini-Zinner późnym la-
tem i 46P/Wirtanen pod koniec roku. Ta ostatnia  może być 
widoczna również nieuzbrojonym okiem. Większość komet 
jest jednak znacznie słabsza i żeby je dostrzec, potrzebuje-
my większej lornetki lub teleskopu. Skąd wiemy, czy słaba 
kometa, którą chcemy zobaczyć, będzie widoczna przez na-
sze instrumenty? Komety to obiekty rozmyte, często o słabej 
jasności powierzchniowej. Dlatego z całą pewnością jasno-
ści najsłabszych gwiazd i najsłabszych komet, jakie możemy 
dostrzec przez dany obiektyw, będą się różnić. W idealnych 
warunkach pod ciemnym niebem teleskop 6-calowy pozwo-
li nam na uchwycenie najsłabszych gwiazd o jasności ok. 
13,8 mag, jednak w większości przypadków nie zobaczymy 
przez niego komet słabszych niż 12 mag. Przy granicznych 
jasnościach będziemy mieli większe szanse na kometę 
skondensowaną, gwiazdopodobną niżeli na rozmytą, a więc 
słabą powierzchniowo. Istnieje empiryczny wzór na ustalenie 
granicznej jasności dla komet (m) w zależności od apertury 
(A) instrumentu obserwacyjnego, podanej w calach:

m = 8,0m + 2,5 log10(A
2)

W tabeli zebrane zostały przybliżone jasności graniczne 
komet dla kilku popularnych rozmiarów teleskopów i lornetek. 

Apertura instrumentu Jasność graniczna
50 mm lornetka 9,5

100 mm lornetka 11
6” teleskop 12
8” teleskop 12,5

10” teleskop 13
12” teleskop 13,4
16” teleskop 14,1

Istotny jest także dobór okularów, jeśli obserwujemy 
przez teleskop. Większość komet będzie dobrze widoczna 
w okularach o dużej ogniskowej — duże pole ułatwi odna-
lezienie komety i gwiazd porównania do wizualnej oceny 
jasności, a niewielkie powiększenie (30×–60×) najczęściej 
okazuje się wystarczające. Wyjątkiem są słabe i małe kąto-
wo komety. Wówczas z pewnością potrzebne będzie więk-
sze powiększenie. Ogólny pogląd na temat obecnej jasności 
i rozmiarów komet można uzyskać, przeglądając ostatnie 
raporty na stronie internetowej SOK. Uważajmy jednak, żeby 
wyniki innych obserwatorów nie stały się sugestią w czasie 
własnych pomiarów.

O kondensacji słów kilka…
Praktyka pokazuje, że nawet dosyć jasne komety, znacz-

nie jaśniejsze od jasności granicznej teleskopu, mogą być 

niewidoczne przez swą słabą jasność powierzchniową. 
Dzieje się tak zazwyczaj, kiedy kometa znajduje się blisko 
Ziemi, przez co jej otoczka przybiera duże rozmiary kątowe, 
jednocześnie będąc słabo skondensowaną. W artykule „Jak 
odnaleźć kometę na niebie” wspominałem o skali, używanej 
przez obserwatorów do określenia wyglądu gazowej otocz-
ki. Z początku umiejscowienie wyglądu komy w skali od 0 
do 9 może wydawać się trudne — początkujący obserwator, 
widząc równomiernie jasną powierzchniowo otoczkę, może 
zaraportować skrajnie mały stopień kondensacji DC=0, pod-
czas gdy tak naprawdę widoczna koma jest dyskiem jedna-
kowo jasnym na całej powierzchni i powinna zostać sklasyfi-
kowana liczbą z górnej części skali, być może nawet DC=9. 

DC=0 — jednorodnie rozproszona 
DC=1 — mocno rozproszona z lekkim pojaśnieniem 

w kierunku centrum
DC=2 — mocno rozproszona z wyraźnym pojaśnieniem 

w kierunku centrum 
DC=3 — środek zauważalnie jaśniejszy niż brzegi, ca-

łość wciąż mocno rozmyta
DC=4 — mocno rozmyta kondensacja centralna
DC=5 — umiarkowanie skondensowana w kierunku 

środka
DC=6 — centralna kondensacja wyraźnie jaśniejsza 

od brzegów
DC=7 — silnie skondensowana, sprawiająca wrażenie 

nieostrej gwiazdy
DC=8 — słabo lub zupełnie niedostrzegalna rozmyta 

część komy, wyraźny i jasny dysk w centrum
DC=9 — gwiazdopodobna lub w kształcie dysku o jedno-

rodnej jasności.

Szkic komety C/2007 N3 (Lulin), autor: Krzysztof Rajda
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Data α δ Δ [au]

C/2016 M1 (PanSTARRS)
6 cze 19h03m38,4s   28°36’30,0” 1,389246

16 cze 18h35m34,1s   36°17’37,5” 1,308301
26 cze 17h57m21,4s   43°44’30,5” 1,290311

6 lip 17h11m15,7s   49°41’56,4” 1,334616
16 lip 16h23m43,4s   53°32’42,2” 1,430889
26 lip 15h42m11,6s   55°36’10,4” 1,563701

C/2017 S3 (PanSTARRS)
6 cze   1h27m18,7s +58°00’23,9” 2,118650

16 cze   2h01m10,4s +58°52’35,6” 1,897841
26 cze   2h42m07,4s +59°23’47,2” 1,661930

6 lip   3h34m00,1s +59°03’35,9” 1,412499
16 lip   4h41m46,0s +56°35’09,7” 1,154787
26 lip   6h08m05,5s +48°33’40,6” 0,909035

21P/Giacobini-Zinner
6 cze 20h39m23,4s +36°27’38,6” 1,089333

16 cze 20h57m29,2s +42°03’21,6” 0,983287
26 cze 21h18m39,5s +47°47’09,1” 0,886379

6 lip 21h45m33,8s +53°30’49,5” 0,796676
16 lip 22h23m01,2s +59°00’29,9” 0,712292
26 lip 23h19m52,8s +63°44’51,7” 0,632021

Oznaczenia: α — rektascensja, δ — deklinacja, Δ — odległość 
od Ziemi, Dane w tabelach zostały podane dla godziny 0.00 pol-
skiego czasu

Struktury w gazowej otoczce i warkoczu
Obraz gazowej otoczki, najczęściej kulistej i w różnym 

stopniu skondensowanej, zostaje niekiedy zakłócony przez 
inne, znacznie rzadsze struktury, które mogą się pojawić w jej 
obrębie. Jedną z takich struktur są dżety — proste lub lekko 
zakrzywione jaśniejsze pasma rozciągające się nawet przez 
cały promień komy. Są zjawiskiem bardzo rzadkim i trudnym 
do dostrzeżenia. Równie rzadkie są fontanny — mogące 
przybierać duże kątowo rozmiary strugi jaśniejszej materii 
ustawiające się w kierunku odsłonecznym i przechodzące 
bezpośrednio w warkocz. W Polsce dostrzeżono je pomiędzy 
jasnym centralnym dyskiem a warkoczem komety C/2006 P1 
McNaught na początku 2007 r. Podobnie jak dżety, fontanny 
to domena komet bardzo aktywnych przelatujących w bli-
skiej odległości do Ziemi. Raportowano je także u C/1995 O1 
(Hale-Bopp) i C/1996 B2 (Hyakutake). Możliwe jest również 
wystąpienie wąsów lub kolców — spiczastych i wąskich po-
jaśnień w obrębie centralnej kondensacji, widocznych m.in. 
w komie C/2004 Q2 Machholz. Czasami centralna konden-
sacja przybiera bardzo jasną, niemal punktową formę. Nie-
jednokrotnie można się spotkać nazywaniem tego zjawiska 
„jądrem komety”. W rzeczywistości jest to jądro fałszywe 
— z Ziemi nie jesteśmy w stanie obserwować kometarne-
go jądra, ponieważ przysłaniają je ogromne w porównaniu 
do samego skalisto-lodowego obiektu tumany pyłu i gazu, 
tworzące otoczkę. Podobnie mało oddającą fizyczne realia 
nazwą jest „cień jądra” — punktowe pociemnienie wewnątrz 
komy, widoczne jedynie przez duże teleskopy (o aperturze 
przynajmniej 16”). 

Kolejna gama niecodziennych zjawisk może towarzyszyć 
tworzącemu się warkoczowi. Niekiedy widoczne są pasma 
wewnątrz warkocza różniące się między sobą jasnością, 
szczególnie od osi przechodzącej przez środek warkocza 
(gdzie pasma są najjaśniejsze) na zewnątrz. Ich wygląd 
w czasie kilkugodzinnych obserwacji będzie raczej niezmien-
ny, w przeciwieństwie do materiału ułożonego w poprzek 
warkocza, najczęściej zakrzywionego bądź o nieregularnym 
rozkładzie jasności. Jest to bardzo dynamiczne zjawisko 
związane z emisją strug materii przez jądro. Doskonale widać 
je na wielu animacjach wykonywanych przy użyciu kamer 
CCD, gdzie w ciągu kilkugodzinnej obserwacji przesunięcie 

Szkic komety C/2011 L4 (PanSTARRS), autor: Jakub Warchoł

materiału z przodu ku dalszym częściom warkocza może być 
bardzo znaczne. Możliwe jest również dostrzeżenie węzłów 
— niewielkich pojaśnień wewnątrz warkocza przybierających 
kształt dysku, który będzie się przesuwał wzdłuż warkocza. 
Tego typu zjawiska rejestrowane są także za pomocą kamer. 

Jak zaraportować o dostrzeżeniu nietypowych struk-
tur w czasie obserwacji komety? Można wspomnieć o nich 
w polu „Uwagi” przy wypełnianiu raportu przez witrynę SOK 
PTMA. Doskonałą dokumentacją zjawisk obserwowanych 
wizualnie są rzetelnie wykonane szkice.

Mikołaj Sabat
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Kosmiczna  
politechnika
Na czym polegają studia z kosmonautyki? Jakie umiejętności posiadają absolwenci tego 
kierunku oraz czy szkoli się tutaj przyszłych kosmonautów?

Pod patronatem 

POLSA

Wydział Mechaniczny Energetyki 
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Kosmonautyka jest działem techniki, który cechuje duża 
interdyscyplinarność. Pracę przy projektach kosmicznych, 
poza naukowcami, znajdą zarówno inżynierowie mechani-
cy, elektronicy, automatycy, informatycy czy też specjaliści 
z zakresu materiałoznawstwa lub kartografii. Dlatego też 
programy studiów kosmonautycznych znacznie różnią się 
pomiędzy poszczególnymi ośrodkami i ciężko mówić o jed-
nym konkretnym kierunku kształcenia w skali całego kraju.

W historii kierunków kosmonautycznych przełomową 
datą było wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Ko-
smicznej (ESA). Studia z zakresu kosmonautyki wcześniej 
były prowadzone jedynie w ramach kierunku „Lotnictwo 
i Kosmonautyka” w czterech ośrodkach (Politechnika War-
szawska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 

Mateusz Krakowczyk

Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Po-
wietrznych w Dęblinie). Jednak jedynym miejscem, gdzie 
faktycznie była prowadzona specjalność „Kosmonautyka”, 
a co za tym idzie, były prowadzone przedmioty z tej dziedzi-
ny, był Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Poli-
techniki Warszawskiej — w pozostałych ośrodkach dydak-
tyka ograniczała się do lotnictwa, a kosmonautyka de facto 
występowała praktycznie wyłącznie w nazwie kierunku. 
W ostatnich latach nastąpiło otwarcie nowych kierunków 
w tej dziedzinie, np. inżynierii kosmicznej na Politechnice 
Łódzkiej i Wojskowej Akademii Technicznej.

Studia inżynierskie
Pomimo że specjalność jest realizowana jedynie na stu-

diach II stopnia, wydaje się, że dosyć pożyteczne jest opisa-
nie również studiów inżynierskich na kierunku „Lotnictwo 

Studiowanie kierunków kosmicznych

Mieszczący się przy al. Niepodległości Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, jeden z dwóch, obok Instytutu Techniki Cieplnej 
jednostek Wydziału MEiL
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i Kosmonautyka”. Zdecydowana większość studentów ko-
smonautyki na studiach II stopnia realizowała studia inży-
nierskie właśnie na tym kierunku, wybierając inne specjal-
ności. 

Program I roku studiów inżynierskich jest wspólny dla 
wszystkich kierunków prowadzonych na wydziale, czyli 
Lotnictwa i Kosmonautyki, Energetyki, Mechaniki i Budo-
wy Maszyn oraz Automatyki i Robotyki. Jest to stosunko-
wo typowy program dla większości kierunków związanych 
z inżynierią mechaniczną w Polsce. Nauczanie matematyki 
zawiera jeden semestr algebry z geometrią oraz 3 semestry 
analizy matematycznej, nieco bardziej rozbudowanej w po-
równaniu do innych kierunków technicznych. Zajęcia obej-
mują też kursy termodynamiki, wytrzymałości konstrukcji, 
elektrotechniki, mechaniki i informatyki. Stanowi to solidną 
podstawę do dalszego kształcenia w konkretnej dziedzinie 
technicznej. Należy też wspomnieć, iż poziom i sposób na-
uczania matematyki i nauk przyrodniczych jest zdecydowa-
nie odmienny od tego, w jaki te dziedziny są nauczane np. 
na astronomii — nauczanie skoncentrowane jest na zastoso-
waniu tych nauk w technice. Nie brakuje też przedmiotów 
kształtujących podstawowe umiejętności inżyniera mechani-
ka, takie jak rysunek techniczny i materiałoznawstwo.

Od drugiego roku studiów dominują przed-
mioty kierunkowe. W przypadku Lotnictwa 
i Kosmonautyki są to prawie wyłącznie przed-
mioty poświęcone lotnictwu — bezpośred-
nio poświęcony kosmonautyce jest przedmiot 
„Astronautyka”, który jest bardzo ogólnym 
wprowadzeniem w tematykę technik kosmicz-
nych. Nie oznacza to bynajmniej, iż pozostały 
program jest dla przyszłych pracowników sek-
tora kosmicznego nieprzydatny. Studenci zdo-
bywają wykształcenie w zakresie mechaniki 
płynów, obsługi oprogramowania komputero-
wego wsparcia projektowania (CAD) oraz ob-
liczeniowej wytrzymałości konstrukcji (FEM) 
i mechaniki płynów (CFD). Rozwijane są także 
umiejętności związane z konstruowaniem ukła-
dów mechanicznych w ramach trwającego czte-
ry semestry przedmiotu „Podstawy konstrukcji 

Przygotowany przez studentów satelita PW — SAT 2, którego głównym 
zadaniem jest rozłożenie żagla deorbitacyjnego o powierzchni 4 m2, 
który wykorzystując szczątkowy opór atmosfery, ma zaprezentować 
możliwość usuwania z orbity kosmicznych „śmieci”. Wykonany w stan-
dardzie CubeSat (o rozmiarze 2U) został już zintegrowany i oczekuje 
na wystrzelenie, które jest planowane na początek 2018 r.

Członkowie Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronomicznego przy rakiecie 
TUCAN przed startem na poligonie testowym

maszyn”. Duża grupa przedmiotów jest poświęcona także 
projektowaniu konstrukcji lotniczych i mechaniki lotu — 
dziedzin, które w warunkach polskich, są niezbyt związane 
z zastosowaniami kosmicznymi. Dosyć niewiele jest nato-
miast przedmiotów rozwijających umiejętności z zakresu 
programowania — zazwyczaj korzysta się z gotowego, spe-
cjalistycznego oprogramowania.

Ostatnie trzy semestry studiów odbywają się w obrębie 
specjalności, z których jedną, aż do przeniesienia całości 
programu na kurs magisterski w roku 2015 r., była Kosmo-
nautyka. Aktualnie z trzech dostępnych (Statki powietrzne, 
Automatyka i osprzęt lotniczy oraz Napędy lotnicze), naj-
częściej wybieraną przez przyszłych studentów Kosmonau-
tyki jest specjalność Napędy lotnicze. Kształcenie na tej spe-
cjalności zawiera przedmioty poświęcone tematyce spalania 
oraz silników tłokowych i turbinowych. W ramach prac 
przejściowych i dyplomowych realizować można również 
projekty związane z napędami rakietowymi.

Czy studiując 
kosmonautykę, można 
zostać kosmonautą?
Wbrew powszechnemu mniemaniu, studia kosmo-
nautyczne nie przygotowują studentów do odbywania 
lotów kosmicznych. Kandydaci do misji załogowych 
rekrutowani są przez duże agencje kosmiczne (NASA, 
ESA, Roskosmos) spośród naukowców, inżynierów 
i pilotów. Zdobyte wykształcenie może oczywiście być 
plusem w ewentualnej rekrutacji, jednak większe szan-
se, poza pilotami doświadczalnymi, mają osoby lecące 
na orbitę w celu wykonania konkretnych doświadczeń 
naukowych. Inżynierowie kosmiczni pracują głównie 
przy projektowaniu statków kosmicznych, planowaniu 
misji i przy wsparciu naziemnym.
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Mateusz Krakowczyk: 
Redaktor działu „Kącik 
Olimpijczyka”. Od 2015 r. 
Prezes Klubu Astrono-
micznego „Almukanta-
rat”. Student studiów 
magisterskich na specjal-
ności Kosmonautyka na 
Wydziale Mechanicznym 
Energetyki i Lotnictwa Po-
litechniki Warszawskiej. 
Inżynier w firmie sektora 
kosmicznego.

Studia magisterskie
Począwszy od 2015 r., cała edukacja 

na specjalności kosmonautyka odbywa się 
w całości na kursie magisterskim. Studia te 
zostały wydłużone do czterech semestrów, 
a ich program w porównaniu do innych 
specjalności jest bardziej rozbudowany. 
Pewnym minusem, zwłaszcza na pierw-
szym semestrze, jest obecność dużej liczby 
przedmiotów związanych ściśle z tematyką 
lotniczą, a nie z przemysłem kosmicznym. 
Kolejne dwa semestry są już prawie w ca-
łości poświęcone kosmonautyce. Program 
nauczania pozwala poznać podstawy wielu 
aspektów budowy i projektowania statków 
kosmicznych: napędów rakietowych, budo-
wy rakiet, teledetekcji, telekomunikacji, bu-
dowy układów optycznych oraz systemów 
elektrycznych. Niektóre kursy są realizowane 
również przez specjalistów z innych wydzia-
łów i pracowników sektora kosmicznego, co pozwala ujrzeć 
zdobywaną wiedzę w szerszym kontekście. Semestr czwarty 
przeznaczony jest prawie wyłącznie na przygotowanie pracy 
dyplomowej magisterskiej. 

Zarówno podczas studiów inżynierskich, jak i magister-
skich program studiów przewiduje poza pracą dyplomową, 
również tzw. pracę przejściową, która polega na samodziel-
nym przygotowaniu projektu lub innej pracy na wybrany 
przez siebie temat. Zarówno w kursie inżynierskim, jak 
i magisterskim ich temat może być związany z tematyką ko-
smiczną.

Studenckie Koło Astronautyczne
Ważnym elementem w kształceniu inżynierów kosmicz-

nych na wydziale MEiL jest Studenckie Koło Astronautycz-
ne (SKA), które daje studentom możliwość wejścia w świat 
technik podboju kosmosu. Koło jest prężnie działającą or-
ganizacją, posiadającą cztery główne sekcje: rakietową, ba-
lonową, robotyczną oraz satelitarną prowadzącą aktualnie 
projekt PW-SAT 2. Koło pozwala na włączenie się w pro-
jekt kosmiczny już na pierwszych latach studiów, a zdoby-
te doświadczenie jest bardzo cenione przez pracodawców. 
Projekty realizowane w ramach koła stają się też często te-
matami prac przejściowych i dyplomowych. Warto powie-
dzieć w tym miejscu, iż, zwłaszcza podczas studiów inży-
nierskich, aktywność w kole naukowym pozwala niezwykle 
rozbudować swoje praktyczne umiejętności, które trudno 
nabyć w związku ze stosunkowo małą liczbą przedmiotów 
projektowych. Jest to dlatego ważne, iż inżynieria jest taką 
dyscypliną, w której poza zdobytą wiedzą liczy się również 
posiadane doświadczenie, jakie może być nazwane eleganc-
kim określeniem sztuki inżynierskiej.

Perspektywy
Podsumowując, studia na specjalności kosmonautyka 

na Wydziale MEiL pozwalają na uzyskanie szerokiego wy-

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Fot. Panek/Wi-
kipedia

kształcenia kosmonautycznego i budują solidną podstawę 
do pracy w sektorze kosmicznym. Studia te, jak wskazuje 
już sama nazwa wydziału, są skierowane do osób chcących 
rozwijać się w kierunku mechaniki, czyli w dziedzinie rakiet 
i napędów rakietowych, mechanizmów kosmicznych oraz 
na polu oprzyrządowania do sterowania i nawigacji statków 
kosmicznych. 

W chwili obecnej trudno określić, jakie perspektywy 
kreują się przed absolwentami kierunków kosmonautycz-
nych, gdyż studia w tym kierunku są prowadzone od dosyć 
niedawna. Należy jednak wspomnieć, iż studia w tym kon-
kretnym kierunku nie są jedyną drogą do uzyskania pracy 
w firmie tego sektora. Ze względu na bardziej mechanicz-
ne spojrzenia, studia te nie będą dobrym wyborem dla osób 
chcących rozwijać się np. w dziedzinie elektroniki czy opro-
gramowania — dla tych osób zdecydowanie korzystniejszy 
będzie wybór innego kierunku.

W numerze 1/2018 zamieściliśmy tabelkę ze spisem 
wszystkich polskich uczelni, na których można studio-
wać kosmonautykę i inżynierię kosmiczną.

W filmowej formie o studiowaniu kosmonautyki opowia-
da „Astronarium” nr 45, które jest dostępne na YouTube.
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Ciekawe strony internetowe…

W poprzednim numerze  
proponowałem wizytę na stronie Lunar 
Reconnaisance Orbiter  
http://lroc.sese.asu.edu/. Warto tam 

powtórnie zajrzeć, w międzyczasie pojawiły się bowiem 
nowe materiały, w szczególności w zakładce „Images”. 

Ale nie o tym chcę dziś mówić, tylko o kolejnym 
„produkcie” misji, jakim jest prawie 5-minutowa animacja 
symulująca przelot nad powierzchnią Księżyca złożona 
ze zdjęć w rozdzielczości 4K. Film został opublikowany 
8 kwietnia br. i robi duże wrażenie (sam obejrzałem go 
już kilka razy). Można go znaleźć pod adresem https://
moon.nasa.gov/resources/168/tour-of-the-moon-4k/.

Jak zwykle, jest to wstęp do możliwej, znacznie 
bardziej rozbudowanej eksploracji. Naturalne „przycięcie” 
adresu do wersji podstawowej https://moon.nasa.gov 
prowadzi do jeszcze eksperymentalnej strony NASA 
poświęconej Księżycowi (aktualnie mamy do czynienia 
z wersją beta, ale już funkcjonującą całkiem dobrze).

Na stronie tytułowej wita nas interakcyjny glob 
księżycowy, który daje się dowolnie obracać. Zaznaczono 
na nim szereg interesujących miejsc, które podzielono 
na trzy kategorie: miejsca lądowania misji Apollo, miejsca 
związane z misjami bezzałogowymi czy tylko z wybranymi 
strukturami na powierzchni Księżyca. Konstrukcja aktualnej 
wersji strony jest na tyle dojrzała, 
że jak zwykle można zaproponować 
naszym Czytelnikom samodzielną 
wędrówkę przez labirynt oferowanych 
na niej opcji. A jest w czym wybierać. 
Oprócz „klasycznych” tematów 
w rodzaju obserwacji Księżyca czy misji 
związanych z jego badaniem znajdziemy 
np. ciekawą zakładkę „Galleries/
Lunar Tunes” odsyłającą do „melodii 
księżycowych”. Niestety, jest to w tej 
chwili jedynie spis, bez możliwości 
odtwarzania wybranego utworu. Czy 
tak już zostanie (ze względu m.in. 
na prawa autorskie), czy jest to czekający 
na dopracowanie element wersji beta 
— zobaczymy. Zakładka ma dwie 

Księżyc coraz bliżej…
wersje — pierwsza to infografika związana z wybranymi 
utworami, natomiast druga prowadzi do obszernej listy 
— przy okazji można zasugerować za pośrednictwem 
dostępnego formularza uzupełnienie jej o nowe utwory.

Roman Schreiber

57Urania3/2018

http://lroc.sese.asu.edu/
https://moon.nasa.gov/resources/168/tour-of-the-moon-4k/
https://moon.nasa.gov/resources/168/tour-of-the-moon-4k/
https://moon.nasa.gov/


58 Urania 3/2018

Spaceman  
od Teleskopu Hubble'a

Rozmowa z astronautą NASA, który dwa razy był w kosmosie i w obu przypadkach celem 
misji była naprawa Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Niedawno ukazało się polskie wydanie 
książki, w której opisuje, jak to przebiegało, a także jak został astronautą.

Pana marzenie o zostaniu astronautą sięga czasów 
dzieciństwa. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło?

Miałem sześć lat i pamiętam przygotowania do misji Apol-
lo 11. To było niesamowite i ekscytujące, co się wtedy 
działo. Przeczytałem wszystko, co mogłem na ten temat, 

Mike Massimino jako członek załogi STS-109, zdjęcie wykonano 
w listopadzie 2001 r.

Mike Massimino podczas wizyty w Warszawie w marcu 2018 r. 

Wywiady

śledziłem wiadomości, a potem miałem szansę obejrzeć 
w telewizji lądowanie Apollo 11 i spacer po Księżycu. To 
wywarło na mnie duże wrażenie i przyczyniło się do chęci 
bycia astronautą.

A jak to wyglądało w nieco starszym wieku?

Gdy byłem już starszy, pomyślałem, że zostanie astronau-
tą jest jednak niemożliwe. Że to jest coś takiego, co chcesz 
robić, gdy jesteś małym dzieckiem. Nie myślałem dużo 
na ten temat aż do momentu, gdy ukończyłem college 
i studiowałem inżynierię. Obejrzałem wtedy film pt. „The 
Right Stuff” („Pierwszy krok w kosmos”), który opowiada 
o pierwszych astronautach. To spowodowało, że ponow-
nie zacząłem się interesować programem kosmicznym 
i zacząłem go śledzić. Uważałem go za bardzo ciekawy. 
Ale przez kolejne kilka lat w Nowym Jorku nie zrobiłem nic 
konkretnego w kierunku kariery astronauty. Po prostu pra-
cowałem jako inżynier. Ale w końcu stwierdziłem, że po-
winienem coś zrobić, zrezygnowałem z aktualnej pracy 
i poszedłem na dalsze studia, aby lepiej poznać inżynierię 
i spróbować pracować przy programie kosmicznym, a po-
tem może zaaplikować na astronautę.

Czyli dziecięce marzenie i inspiracja filmowa w wieku 
studenckim?

Tak. Miałem też kilku mentorów. W tym jednego z przyjaciół, 
Jima McDonalda, z którym razem pracowałem podczas sta-
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Mike Massimino (Michael J. Massimino)
Amerykański inżynier i astronauta. Został wybrany 
przez NASA do treningu astronautycznego w maju 
1996 r. Pierwszy lot w kosmos odbył wahadłowcem 
Columbia w ramach misji STS-109 w okresie od 1 
do 12 marca 2002 r. Była to czwarta misja serwisowa 
do Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Wymieniono 
wtedy zasilanie, jedną z kamer i baterie słoneczne. 
Drugi raz poleciał na orbitę wahadłowcem Atlantis, 
jako członek misji STS-125 (11–24 maja 2009 r.). To 
była z kolei piąta, ostatnia misja serwisowa do Tele-
skopu Hubble’a. Wymianie lub odnowieniu poddano 
cztery instrumenty naukowe, zamontowano nowe ba-
terie, nowe żyroskopy i nowy komputer. Łącznie Mike 
Massimino spędził w kosmosie 571 godz. i 47 min, 
a jego cztery spacery kosmiczne trwały w sumie po-
nad 30 godzin. Obecnie jest profesorem inżynierii me-
chanicznej na Columbia University w Nowym Jorku.
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żu, gdy byłem studentem. Rozmawialiśmy o tym, co robię 
i co mnie interesuje. Przekonał mnie, aby spróbować.

Patrząc z perspektywy astronauty z doświadczeniem 
praktycznym, na ile w filmach fabularnych jest oddana 
rzeczywistość pracy w kosmosie?

Film „Apollo 13” był całkiem realistyczny pod tym wzglę-
dem. Nie jest to film dokumentalny, tylko dramat fabularny 
oparty na faktach, ale ukazujący sytuację całkiem dokład-
nie. „Grawitacja” była pięknie sfilmowana, ze świetnymi 
scenami kosmicznymi, ale nie była prawdziwa odnośnie 
przemieszczania się z miejsca na miejsce. Z Teleskopu 
Hubble’a do stacji kosmicznej — w rzeczywistości nie da 
się tego tak zrobić. Ale lubię wszystkie filmy o kosmosie, 
uważam, że są fajne, jedne bardziej realistyczne, inne 
mniej, ale zwykle są ciekawie zrobione i dają rozrywkę. 

To pytanie na pewno słyszy Pan bardzo często: jak 
zostać astronautą. Co by Pan radził?

Myślę, że najlepiej jest znaleźć coś, co ciebie interesuje, 
np. na polu techniki, w pilotowaniu, nauce, inżynierii, me-
dycynie lub czymkolwiek innym. Po prostu znaleźć coś, 
co się lubi. Wśród astronautów mamy pilotów doświadczal-
nych, inżynierów wszystkich możliwych rodzajów, lekarzy, 
oceanologów, geologów, biologów, biochemików i różnych 
innych naukowców. Wśród astronautów potrzeba ludzi 
o różnych specjalizacjach. Jedni trafiają poprzez wojsko, 
inni pozostają cywilami, ale po prostu trzeba wybrać, 
co ciebie interesuje z tego rodzaju dziedzin. Myślę, że bę-
dzie wiele możliwości lotu w kosmos, nie tylko jako astro-
nauta rządowy, ale także w prywatnych firmach. Będzie ich 
coraz więcej w przyszłości. 

Czy bał się Pan przed swoim pierwszym lotem w ko-
smos?

Byłem zaniepokojony — to było trochę przerażające. Taki 
lot jest niebezpieczny, więc trochę się martwiłem, ale myślę, 
że ryzyko jest wliczone w program kosmiczny. No i uważam, 
że marzenia są warte poniesienia takiego ryzyka.

A przy drugim locie?

Też miałem trochę obaw. Pomiędzy moim pierwszym 
a drugim lotem mieliśmy wypadek, więc było to ciągle 
w pamięci, ale stwierdziłem, że to, co robię, jest na tyle 
ważne, że można podjąć się ryzyka. Liczyłem też na to, 
że wszystko będzie w porządku.

Jakie wrażenia najbardziej Pan zapamiętał z lotu ko-
smicznego?

Ziemię. Na swoją planetę można patrzeć bez końca. To 
prawdziwy raj i czyste piękno do podziwiania z kosmosu. 
Twoja planeta to najlepsze miejsce — polecieć w kosmos 

i wrócić na nią. Można nawet powiedzieć, że chyba została 
stworzona po to, aby ją podziwiać z kosmosu. To najbar-
dziej utkwiło mi w pamięci.

A jak to jest w stanie nieważkości?

Nieważkości trzeba się nauczyć. Jest inna. Ale jak się 
nauczysz, to jest w wspaniała! Jest bardzo łatwo robić 
różne rzeczy, poruszać się. Im więcej praktyki, tym lepiej 
to wychodzi. Znacznie lepiej niż w środowisku normalnej, 
ziemskiej grawitacji.

Spośród obu misji naprawczych Teleskopu Hubble’a, 
co było najtrudniejszym elementem?

Najtrudniejszy był chyba mój ostatni spacer kosmiczny. 
Dotyczył czegoś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy. Mu-
siałem rozmontować jeden z instrumentów i wymienić zasi-
lanie. To był najbardziej skomplikowany spacer kosmiczny, 
jaki zrobiliśmy. Było w jego trakcie trochę problemów, ale 
w końcu się udało. Obejmował wiele kolejnych kroków, 
używaliśmy ponad 100 narzędzi, w tym zupełnie nowych. 
To był najtrudniejszy element, ale dający także bardzo 
dużo satysfakcji i radości.

Po powrocie na Ziemię, jak wygląda codzienna praca 
astronauty na Ziemi?

Cały czas się trenuje, odbywa symulacje, lata samolotami, 
uczy się. Trzeba nieustannie utrzymywać swoje umiejęt-
ności, trenować, codziennie chodzić na siłownię, a także 
wykonywać prace techniczne — np. w centrum kontroli 
lotu, w skafandrze kosmicznym, w robotyce, przy plano-
waniu kolejnych misji i różne inne rzeczy, które zostaną 
zlecone. Większość czasu jako astronauta spędza się nie 
na lataniu w kosmosie, a na pomaganiu innym w ich lotach 
i pozostawaniu w gotowości na moment, gdy otrzymasz 
kolejną misję.

Ma Pan na swoim koncie dwa loty w kosmos. Czy to 
już zamknięty rozdział? 

Nie wiem. Gdy NASA zaproponowała mi udział w kolejnym 
locie, wtedy odmówiłem. Ale ciągle mam nadzieję, że kie-
dyś dostanę ponownie szansę lotu.

Co astronauci robią po zakończeniu pracy w NASA 
na tym stanowisku?

Można robić wiele rzeczy. Można zostać w NASA i pra-
cować w kierownictwie, np. Charles Bolden, poprzedni 

Mike Massimino w trakcie spaceru kosmicznego w celu naprawy Ko-
smicznego Teleskopu Hubble’a, w ramach misji STS-125 w 2009 r. 

Kosmiczny Teleskop Hubble’a w trakcie cumowania do ładowni waha-
dłowca Columbia (misja STS-109 w 2002 r.). W tle widać horyzont Ziemi

Rozmowę z Mikiem Massimino można obejrzeć 
w Urania TV (www.youtube.com/UraniaTV), z kolei 
Teleskopowi Hubble’a poświęcone jest Astronarium 
nr 59 (www.youtube.com/AstronariumPL).
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szef NASA, był wcześniej astronautą. Astronauci trafiają 
do różnych centrów kosmicznych. Niektórzy pracują w fir-
mach z branży kosmicznej, bardzo różnych, w tym np. 
w SpaceX. Ja postanowiłem wrócić na uczelnię. Wcześniej 
byłem profesorem na Georgia Institute of Technology, lubi-
łem tę pracę i zamierzałem wrócić po ukończeniu kariery 
astronauty. I tak zrobiłem — obecnie pracuję na Columbia 
University.

Czemu zdecydował się Pan na napisanie książki 
o swoim życiu?

Lubię opowiadać historie na temat moich doświadczeń 
w kosmosie. Wydaje się, że ludzie lubią je słuchać, ja lubię 
im opowiadać. Sądzę, że to dobra historia do opowiedze-
nia. Lubię dzielić się tymi cudownymi doświadczeniami, 
które miałem okazję przeżyć — myślę, że jestem szczę-
ściarzem, że miałem okazję tego doświadczyć. Książka 
ukazała się najpierw oczywiście po angielsku i sprzedaż 
była bardzo dobra. W Wielkiej Brytanii była bestsellerem, 
podobnie w USA. Mam nadzieję, że podobnie będzie 
w Polsce. Dzięki temu miałem świetną okazję na przyjazd 
tutaj. Dobre rzeczy po prostu się nie kończą.

Występuje Pan też w telewizji…

Tak, miałem parę występów przed kamerami. Prowadzę 
program The Planets na kanale Science Channel. W tym 
roku jest kolejny sezon jako The Planets and Beyond. Wy-

stąpiłem także jako jeden z wielu astronautów z programie 
National Geographic pt. „One Strange Rock”. Występuję 
też czasem w innych programach telewizyjnych. 

Czy wszyscy astronauci są podobnie medialni?
Myślę, że większość astronautów musi być reprezenta-
tywna. Część astronautów lubi to bardziej niż inni. Tak 
jest w moim przypadku. Ale w pewnym stopniu dotyczy to 
wszystkich moich kolegów. Reprezentuję w mediach pro-
gram kosmiczny — to tak jakby część pracy astronauty.

Korzenie Pana rodziny są włoskie. Przypuszczam, 
że historia rodziny może być podobna do historii wielu 
polskich rodzin, których niektórzy członkowie emigro-
wali do Ameryki.
Moi kochani dziadkowie wyemigrowali do Stanów Zjedno-
czonych na początku XX wieku, nieco ponad 100 lat temu. 
Mój ojciec i matka urodzili się w Ameryce i spotkali w No-
wym Jorku w 1950 r., pobrali się i założyli rodzinę. Jestem 
najmłodszym z rodzeństwa. Mój brat jest o 10 lat starszy, 
a siostra o 7 lat. 

Byłem zaproszony do Włoch przez prezydenta tego kraju. 
W trakcie mojego pierwszego lotu zabrałem flagę Sycylii 
— stamtąd wywodzi się moja rodzina. Podczas drugiego 
lotu w kosmos zabraliśmy replikę teleskopu Galileusza 
— była wtedy 400 rocznica pierwszych obserwacji telesko-
pem przez Galileusza. Replikę otrzymaliśmy z Muzeum 
Galileusza we Florencji. We Włoszech miałem okazję być 
kilka razy, spotkałem się np. z papieżem Janem Pawłem II, 
a potem z Benedyktem XVI. Sądzę, że to istotne pamiętać 
o swoich korzeniach, chociaż z drugiej strony, cieszę się 
też, że moi rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczo-
nych, co dało sporo możliwości.

Na koniec pytanie o przyszłość: Pana zdaniem kiedy 
nastąpi załogowy lot na Marsa?
Myślę, że to jeszcze trochę potrwa. Jest naprawdę ciężko 
pójść jeszcze dalej. Sądzę, że najpierw powinniśmy po-
wrócić na Księżyc, ale nie tylko wylądować, ale założyć 
bazę. Lot na Księżyc to kwestia najbliższych 10–15 lat. 
Z Marsem będzie trzeba poczekać dłużej, chyba że Elon 
Musk stwierdzi, że chce tam polecieć, to wtedy może to 
przyspieszyć sprawę.

Wywiad przeprowadził Krzysztof Czart

Kosmiczny Teleskop Hubble’a na orbicie okołoziemskiej. Zdjęcie z 1997 r. 

Kosmiczny Teleskop Hubble’a sfotografowany z wahadłowca Atlantis 
podczas misji serwisowej w 2009 r. 

Konkurs 
Na stronie www.urania.edu.pl/konkursy 
prowadzimy konkurs związany z wywiadem 
z astronautą (termin zgłoszeń 31.08.2018). 
Do wygrania pocztówki Uranii z autografem 
Mike'a Massimino.
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Spaceman. Jak zostać astronautą i uratować nasze 
oko na Wszechświat

Mike Massimino

ISBN 978-83-268-2618-4

Wydawnictwo Agora, Warszawa 2018

Mike Massimino to amerykański astronauta, który był 
w kosmosie dwa razy. Celem obu misji była naprawa 
Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Być może niektórzy 
znają go też z serialu komediowego „Teoria wielkiego 
podrywu”, w którym w kilku odcinkach grał samego sie-
bie, lub z innych wystąpień medialnych. W książce opi-
suje historię swojego życia od momentu, gdy jako małe 
dziecko zapragnął zostać astronautą, przez kolejne lata, 
które w końcu doprowadziły do tego celu, po swoje loty 
w kosmos i pracę po powrocie na Ziemię.

Kosmiczny poradnik życia na Ziemi

Chris Hadfield

ISBN 978-83-240-2571-8

Wydawnictwo Books Flow, Kraków 2016

Chris Hadfield to astronauta kanadyjski, spędził w ko-
smosie łącznie prawie 4 tysiące godzin (około pół roku). 
Jego klip na YouTube, w którym śpiewa piosenkę „Spa-
ce Oddity”, będąc w stanie nieważkości, obejrzało już 
prawie 40 mln ludzi. 

Ciężar nieważkości. Opowieść pilota-kosmonauty

Mirosław Hermaszewski

ISBN 978-83-242-3119-5

Wydawnictwo Universitas, Kraków 2017 (wydanie 3)

Pierwszy i ciągle jedyny Polak, który był w kosmosie — 
gen. Mirosław Hermaszewski. Opowieść o jego losach 
życiowych i o samym locie kosmicznym to na pewno 
obowiązkowa pozycja w biblioteczce każdego, kogo 
interesuje kosmos. Tym bardziej że polski kosmonauta 
ma dar ciekawego opowiadania zarówno przy wystąpie-
niach publicznych, jak i na kartach książki.

Moja Błękitna Planeta

Herman Titow

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warsza-
wa 1976

Gierman Titow był radzieckim kosmonautą, drugim czło-
wiekiem w kosmosie (misja Wostok 2 w 1961 r.). Pomi-
jając kilka wstawek propagandowych z ówczesnych cza-
sów, warto książkę przeczytać, aby poznać, jak pierwsi 
kosmonauci w ZSRR zaczynali loty kosmiczne. Książka 
była wydana w 1976 r., więc trzeba jej szukać w bibliote-
kach, antykwariatach lub na Allegro.

Kilka autobiografii napisanych  
przez astronautów i kosmonautów
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Niebo w lipcu i sierpniu 2018
Pełnia lata to czas nie najlepszych warunków obserwacji nocnego nieba, 

jednak jako pora wakacji i urlopów sprzyja dłuższemu niż zwykle przebywaniu 
na wolnym powietrzu i, nawet mimowolnemu, zainteresowaniu się rozgwież-
dżonym niebem. Dla wielu spędzających urlopy za granicą, może to być rów-
nież okazja poznawania nieba widocznego z innych, często odległych rejonów 
Ziemi. W naszym Kalendarzyku ograniczamy się jednak głównie do obrazu 
nieba w centrum Polski, pamiętając o różnicach w jego wyglądzie w innych 
rejonach, niekiedy zaglądając również daleko poza granice naszego kraju.

Już z początkiem lipca, nad południowe krańce Polski zaczynają powracać 
całkowicie ciemne noce astronomiczne, w centrum przyjdzie na nie poczekać 
3 tygodnie dłużej, zaś na północnych krańcach kraju Słońce zacznie zanurzać 
się pod horyzont głębiej niż na 18° dopiero w pierwszych dniach sierpnia. 

Równolegle z tym, z początku powoli, z czasem coraz szybciej skracają się 
dni, a wydłużają noce. Stopniowo również topnieją różnice pomiędzy północ-
nymi a południowymi rejonami. Z początkiem lipca, w Jastrzębiej Górze dzień 
jest jeszcze o 65 min dłuższy niż w Ustrzykach Górnych, ale po 2 miesiącach 
różnica ta topnieje już do niespełna 20 min. 

W omawianym okresie (z wyjątkiem kilku końcowych dni sierpnia), przez 
całą noc podziwiać możemy na niebie gwiezdny symbol lata — Trójkąt Letni, 
wytyczony przez Wegę, Deneba i Altaira, najjaśniejsze gwiazdy letnich konste-
lacji Lutni, Łabędzia i Orła. Jednak niemal do końca lipca, krótko po zmierzchu 
dostrzec jeszcze można nad zachodnim horyzontem symbol minionej pory 
roku, Trójkąt Wiosenny, natomiast z końcem sierpnia, tuż przed świtem na po-
łudniowym wschodzie w komplecie błyszczą już nawet bardzo jasne gwiazdy 
Zimowego Sześciokąta. 

Bohaterami wydarzeń rozgrywanych w tej, niezmiennej każdego roku, let-
niej gwiezdnej scenerii, będą: osiągający w końcu lipca wielką opozycję Mars 
oraz Księżyc, obiekt i sprawca dwóch zaćmień.  

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach Kalendarzy-
ka pozwalają zorientować się w wyglądzie południowej części naszego nocne-
go nieba, głównie w połowie lipcowych i sierpniowych nocy, wyznaczyć godziny Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

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

1 lipca ok. godz. 2.00
16 lipca ok. godz. 1.00

1 sierpnia ok. godz. 0.00
16 sierpnia ok. godz. 23.00
1 września ok. godz. 22.00
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wschodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obser-
wowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szcze-
gólnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej części tarczy 
Merkurego i Wenus. Na pierwszej mapce zaznaczono również 
położenia kilku ciekawych obiektów, opisanych na ostatniej 
stronie Kalendarzyka, w części „Spójrz w niebo”. Panoramiczna 
mapa na trzeciej i czwartej stronie pokazuje m. in. zmieniające 
się w tym czasie położenia planet na tle gwiazd.

Dokładniejsze terminy omawianych zjawisk zebrano w tabel-
ce na drugiej stronie Kalendarzyka. Wszystkie momenty podano 
w czasie urzędowym — środkowoeuropejskim letnim (CEST).

Słońce 
W ciągu łącznie 62 dni lipca i sierpnia, przemieszczając 

się na niebie od zachodnich rejonów gwiazdozbioru Bliźniąt, 
przez Raka, aż do połowy długiego odcinka ekliptyki zawartego 
w Lwie, Słońce pokonuje na tle gwiazd dystans 59,38°, jed-
nocześnie wyraźnie zmniejszając swą deklinację, z +23,14° 
do +8,5°, co wprost przekłada się na obniżenie o blisko 15° 
wysokości dziennego łuku zakreślanego na niebie. Znacz-
nie mniej zauważalne jest stopniowe zwiększanie prędkości 
pozornego ruchu Słońca na ekliptyce, od 0,953° na dobę, 
w pobliżu przypadającego 6 lipca aphelium Ziemi, do 0,967° 
na dobę z końcem sierpnia, osiągającej maksymalną wartość 
(1,019°/d) podczas corocznego peryhelium naszej planety 
w pierwszych dniach stycznia.

Księżyc 
Trzy doby po pełni świecący 93,5% swej tarczy, Księżyc 

rozpocznie swą lipcowo-sierpniową wędrówkę na tle gwiazd 
w zachodniej połowie konstelacji Koziorożca. Do końca sierp-
nia 2,56-krotnie okrążywszy zodiak, dwie doby przed ostatnią 
kwadrą świecący niespełna 3/4 swej tarczy, zarazem osiągając 

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
lipca i sierpnia 2018

lipiec
1 1.09 koniunkcja Księżyca 4,7°N z Marsem
4 4.19 koniunkcja Księżyca 2,4°S z Neptunem
6 9.51 ostatnia kwadra Księżyca
6 18.46 Ziemia w aphelium, 152,096 mln km od Słońca
7 18.44 koniunkcja Księżyca 4,7°S z Uranem

10 18.35 Jowisz powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
12 7.29 maksymalna elongacja Merkurego, 26,4°E od Słońca
12 14.01 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°46’
13 3.02 maks. częściowego zaćmienia Słońca; niewidoczne
13 4.48 nów Księżyca
13 10.25 perygeum Księżyca, 357 436,9 km od Ziemi
14 4.50 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 125°38’
15 1.11 koniunkcja Księżyca 2,2°N z Merkurym
16 6.34 koniunkcja Księżyca 1,6°N z Wenus
19 21.52 pierwsza kwadra Księżyca
21 2.43 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Raka; λ = 118,0°
21 4.28 koniunkcja Księżyca 4,2°N z Jowiszem
22 17.15 Słońce wstępuje w znak Lwa; λ = 120°
24 22.38 opozycja planetoidy (14) Irene, 1,71 au od Ziemi
25 7.45 koniunkcja Księżyca 2,0°N z Saturnem
25 22.50 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°45’
26 6.35 Merkury rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
27 7.12 wielka opozycja Marsa, 57,770 mln km od Ziemi
27 7.44 apogeum Księżyca, 406 229,6 km od Ziemi
27 20.47 koniunkcja Księżyca w pełni 6,7°N z Marsem
27 22.20 pełnia Księżyca
27 22.22 maks. całkowitego zaćmienia Księżyca; widoczne
28 0.40 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 305°38’
30 — maks. aktywności roju meteorów Płd. delta Akwarydy
31 9.29 koniunkcja Księżyca 2,4°S z Neptunem

sierpień
4 2.32 koniunkcja Księżyca 4,7°S z Uranem
4 20.18 ostatnia kwadra Księżyca
7 18.05 Uran rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
9 0.30 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°45’
9 7.28 koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (4,8°S)

10 15.41 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 125°40’
10 20.07 perygeum Księżyca, 357 436,9 km od Ziemi
11 1.50 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Lwa; λ = 138,0°
11 5.53 koniunkcja Księżyca w nowiu 5,4°’N z Merkurym
11 9.47 maks. częściowego zaćmienia Słońca; niewidoczne
11 11.58 nów Księżyca

12/13 — maksimum aktywności roju meteorów Perseidy
14 20.05 koniunkcja Księżyca 5,9°N z Wenus
17 15.05 koniunkcja Księżyca 4,3°N z Jowiszem
17 19.30 maksymalna elongacja Wenus, 45,9°E od Słońca
18 9.49 pierwsza kwadra Księżyca
19 5.50 Merkury powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
21 11.32 koniunkcja Księżyca 2,1°N z Saturnem
22 4.54 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°46’
23 0.20 Słońce wstępuje w znak Panny; λ = 150°
23 13.23 apogeum Księżyca, 405 752,3 km od Ziemi
23 16.18 koniunkcja Księżyca 6,8°N z Marsem
24 6.50 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 305°36’
26 13.56 pełnia Księżyca
27 14.03 koniunkcja Księżyca 2,3°S z Neptunem
27 15.40 Mars powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
31 7.50 koniunkcja Księżyca 4,6°S z Uranem

WIELKA OPOZYCJA MARSA
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maksymalną odległość 5,3° na południe od ekliptyki, Księżyc 
dotrze do północno-wschodnich krańców Wieloryba, tuż przy 
granicy z Rybami.

Na swej drodze 17 razy Księżyc napotka planety, w tym aż 
trzykrotnie mijać będzie Marsa, Urana i Neptuna, ale ani razu nie 
zbliży się do żadnej z planet bardziej niż na 1,5° (geocentrycz-
nie), jak podczas lipcowej koniunkcji z Wenus. Za najatrakcyjniej-
szą z wszystkich trzeba jednak chyba uznać, wprawdzie niezbyt 
bliską, na dodatek podczas pełni Księżyca, koniunkcję z Marsem 
27 lipca wieczorem, ale przypadającą w trakcie zaćmienia Księ-
życa i wielkiej opozycji Marsa. Zatem podczas wzajemnego zbli-
żenia na niebie, obydwa obiekty będą całkiem dobrze widoczne.

Lipcowe całkowite zaćmienie Księżyca można będzie oglą-
dać ze wszystkich kontynentów, z wyjątkiem Ameryki Północnej 
i północno-wschodnich krańców Azji. Całe zjawisko, wraz z fazą 
półcieniową, potrwa 6 h 14 min. W centrum Polski Księżyc po-
jawi się w całości ponad horyzontem 12 min po rozpoczęciu 
fazy częściowej zaćmienia, pogrążony już w kilkunastu procen-
tach w ziemskim cieniu. Faza całkowita zaćmienia potrwa 1 h 
43 min, do godz. 23.13, gdy Księżyc wzniesie się na 15°, zaś 
jego tarcza wyjdzie z cienia 19 min po północy, 35 min przed 
górowaniem. Tej samej nocy 27/28 lipca, krótko po północy 
Księżyc przechodzi przez jeden z węzłów swej orbity (wstępu-
jący), dzięki czemu, zachodzące podczas pełni, jego zaćmienie 
jest niemal centralne. 

Zarówno 2 tygodnie wcześniej, jak i 2 tygodnie później, nów 
Księżyca przypada już w nieco większej odległości od węzła 
(zstępującego), jednak na tyle blisko, by mogły nastąpić częścio-
we zaćmienia Słońca. Pierwsze z nich, 13 lipca, o maksymalnej 
fazie 0,3367, widoczne będzie na niewielkim obszarze, głównie 
ponad częścią Oceanu Indyjskiego pomiędzy Australią i Antark-
tydą. Obserwacja drugiego, 11 sierpnia, znacznie głębszego, 
możliwa będzie nad północnymi obszarami biegunowymi Ziemi, 
z maksymalną fazą 0,7361, widoczną na północno-wschodnim 
wybrzeżu Syberii. Z fazą nieprzekraczającą 0,30, to zaćmienie 
Słońca widoczne będzie również na północnych krańcach Euro-
py, w tym na niemal całym Półwyspie Skandynawskim.

W omawianym okresie brak możliwych do obserwacji, szcze-
gólnie efektownych zakryć jasnych gwiazd lub planet przez Księ-
życ. Po ostatnim z wielomiesięcznej serii, lutowym zakryciu Alde-
barana, przez kilkanaście lat Księżyc będzie omijał najjaśniejszą 
gwiazdę Byka i na następne jej zakrycie przyjdzie nam poczekać 
aż do 2034 r. Wprawdzie jeszcze 7 sierpnia księżycowa tarcza 

na ponad pół godziny kolejny raz przysłoni Aldebarana, jednak 
zakrycie to będzie miało miejsce głęboko pod horyzontem.

Planety
Planetarny wystrój lipcowo-sierpniowego nocnego nieba nie 

ustępuje atrakcyjnością sytuacji obserwowanej w poprzednich 
dwóch miesiącach. Tym razem zdecydowanie wyróżniać się bę-
dzie spośród pozostałych Czerwona Planeta, Mars.

W lipcu dość szybko skraca się czas widoczności, goszczące-
go w centrum konstelacji Raka, Merkurego, który z początkiem 
miesiąca wciąż jasny, zachodzi jeszcze około 80 min po Słońcu, 
ale pod koniec lipca całkowicie znika z wieczornego nieba, by 
jednak już po kilku tygodniach pojawić się ponownie, tym razem 
na niebie porannym. Zakreśliwszy efektowną pętlę na pograni-
czu Raka i Lwa, w ostatniej dekadzie sierpnia ponownie jaśnie-
jący, Merkury wschodzić będzie około 100 min przed Słońcem. 

Skraca się również czas widoczności Wenus w roli Gwiazdy 
Wieczornej. Szybko wędrująca przez gwiazdozbiory Lwa i Panny, 
stopniowo zwiększa swą jasność i z końcem sierpnia, zachodzą-
cą około 70 min po Słońcu, możemy ją jeszcze obserwować po-
nad zachodnim horyzontem nawet przez około 3 kwadransów. 

Planetarny bohater tegorocznego lata, Mars, przez blisko 7 
miesięcy roku, do opozycji 27 lipca, prawie 11-krotnie zwiększył 
swą jasność, do –2,8 mag, już od pierwszych dni lipca przewyż-
szając pod tym względem, drugiego zazwyczaj co do jasności, 
Jowisza. Od początku roku 5-krotnie, do 57,77 mln km zmniej-
szyła się odległość Czerwonej Planety od Ziemi, co kwalifikuje 
tegoroczną opozycję do tzw. wielkich opozycji Marsa.  Podobna 
sytuacja powtarza się średnio co 15–17 lat i w całym XXI wie-
ku mamy 7 wielkich opozycji Marsa, z największym zbliżeniem 
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do Ziemi — na 55,6 mln km w 2003 i 2082 r. Oprócz mak-
symalnej jasności, podczas tak bliskich opozycji obserwujemy 
również największe kątowe rozmiary tarczki Marsa  na niebie, 
tym razem 24,4”. 

Pewną niedogodnością lipcowo-sierpniowych obserwacji 
Marsa jest fakt, że kreśli on w tym czasie zamaszystą pętlę 
w południowo-zachodniej części gwiazdozbioru Koziorożca, od-
dalając się na 6,5° na południe od i tak nisko tu położonego 
odcinka ekliptyki. Skutkiem tego, podczas opozycji, w centrum 
Polski Mars wznosi się podczas górowania na zaledwie 12° 
ponad horyzont. Przypadająca również 27 lipca pełnia, wraz 
ze zbliżeniem Księżyca na 5,9° (topocentrycznie) do Marsa, to 
kolejne utrudnienie obserwacji — jednak z wyjątkiem niemal 7 
kwadransów całkowitego zaćmienia Księżyca, uświetniającego 
wielką opozycję Marsa, tego samego dnia wieczorem.

Jowisz, w gwiazdozbiorze Wagi, po majowej opozycji, z począt-
kiem lipca góruje o zmierzchu, zachodząc około 2.00 w nocy, ale 
szybko skracając czas swej widoczności, z końcem sierpnia znika 
z nieba już 1,5 h po zmierzchu. Saturn w Strzelcu, po czerwcowej 
opozycji, w pierwszej połowie lipca gości na niebie aż do świtu, 
pod koniec sierpnia zachodząc już krótko po północy.

Dzięki powrotowi całkowicie ciemnych nocy, w sierpniu są 
już w miarę korzystne warunki obserwacji niezbyt jasnych, 
najdalszych planet. Jaśniejszy z nich Uran, który w opozycji do 
Słońca znajdzie się dopiero pod koniec października, w sierpniu 
wschodzi już w pierwszych godzinach nocy. Ciemniejszy Nep-
tun, na miesiąc przed swoją opozycją wschodzi już o zmierz-
chu, jednak na najlepsze warunki obserwacji warto poczekać 
do środka nocy, gdy jest blisko górowania. 

Roje meteorów
Aktywny pomiędzy 12 lipca a 23 sierpnia rój meteorów Połu-

dniowe Delta Akwarydy, to znany już w starożytności, jeden z naj-
obfitszych rojów nieba południowego. Podczas przypadającego 
30 lipca maksimum możemy spodziewać się do 25 dość szyb-
kich meteorów na godzinę. Źródłem tego roju jest najprawdopo-
dobniej grupa komet muskających Słońce (sungrazing comets).

Jeden z najsłynniejszych rojów meteorów, Perseidy, z radian-
tem na północnych krańcach gwiazdozbioru Perseusza, wyka-
zują aktywność pomiędzy 17 lipca a 24 sierpnia. Tegoroczne 
maksimum przewidziane jest na drugą połowę nocy z 12 na 13 
sierpnia. Znane już w starożytności, związane z okresową ko-
metą 109P/Swift-Tuttle, białe meteory tego roju pojawiają się 

w seriach po kilka–kilkanaście w ciągu 2–3 minut, podczas 
maksimum nawet do 150 w ciągu godziny.

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: 
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  7,     2.51   1,   22.13
  9,   23.40 19,     3.12
27,     4.35 22,     0.01
30,     1.24 24,   20.50

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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24,   21.02   9,   23.25
26,     1.49

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian 
powyżej 100 dni. W tabelce zestawiono, przypadające w tych 
miesiącach, maksima blasku kilkunastu jaśniejszych miryd.
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12,  T Her    8,0m   1,  U Cet    7,5m 17,  S CrB   7,3m

13,  T Aqr    7,7m   8,  T Dra    9,6m 22,  R Dra   7,6m

21,  R Cnc   6,8m   9,  V Cas   7,9m 22,  U Her   7,5m

27,  R And   6,9m 10,  R Psc   8,2m 29,  R Crv   7,5m

30,  R Lep   6,8m 17,  R Aql    6,1m

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/

WIELKA OPOZYCJA MARSA
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wistej średnicy 67 lat św., gromadę oglądamy na naszym niebie 
jako obiekt o kątowej średnicy 6,8’ i jasności 8,5m, co oczywiście 
wymaga pomocy lornetki lub amatorskiego teleskopu. 

Perełka (NGC 6818) — efektowna mgławica planetar-
na w północno-wschodnim krańcu gwiazdozbioru Strzelca, 
8,9° na zachód od gwiazdy Dabih (beta Capricorni), odkryta 
w 1787 r. przez Wiliama Herschela. Odległa około 6000 lat św., 
na naszym niebie ma średnicę kątową 0,77’, co wraz z niewiel-
ką jasnością (9,3m) wymaga użycia teleskopu, choć więcej niż 
szarą plamkę dostrzec można dopiero na odpowiednio długo 
naświetlanych fotografiach, np. z Kosmicznego Teleskopu Hub-
ble’a.

Saturn (NGC 7009) — mimo nazwy, nie chodzi tu o drugą 
pod względem wielkości planetę Układu Słonecznego, 27 lip-
ca 2018 r. goszczącą również niedaleko, w zachodniej części 
gwiazdozbioru Strzelca, 31° na zachód od Marsa. To jeszcze 
jedna, odkryta w 1782 r., również przez Williama Herschela, 
nieco mniejsza (0,68’×0,58’), ale 3-krotnie jaśniejsza (8,0m) 
od poprzedniej, malownicza mgławica planetarna, usytuowana 
w zachodniej części gwiazdozbioru Wodnika, jednak tylko 3,1° 
od północnych granic Koziorożca, 6,0° na północ od gwiazdy 
theta Capricorni. Kształtem przypominająca nieco glob z pier-
ścieniami, na fotografiach pochodzących z wielkich teleskopów 
mgławica ukazuje strukturę bardziej kojarzącą się z owiniętym 
w papierek cukierkiem.

Jan Desselberger

Choć, nie tylko na letnim firmamencie, naszą uwagę 
zwracamy najczęściej na obiekty wspinające się wyso-
ko na niebo, warto również poznawać bogactwo różne-
go typu obiektów astronomicznych usytuowanych w nie-

wznoszących się zbyt wysoko konstelacjach, do których należą 
m.in. zodiakalne gwiazdozbiory Strzelca, Koziorożca i Wodnika. 
Niemal w środku lata, wieczorem 27 lipca, w granicach konste-
lacji Koziorożca, ma miejsce szczególnie interesujący zespół 
zjawisk — pełnia Księżyca i jego całkowite zaćmienie zbiegają 
się w czasie z koniunkcją z Marsem, który kilkanaście godzin 
wcześniej, podczas szczególnie bliskiej, wielkiej opozycji, osiąga 
największy blask i rozmiary kątowe na naszym niebie.

Proponowane dziś do obserwacji obiekty, można oczywiście 
oglądać w innych dniach, zwłaszcza gdy przynajmniej tej okoli-
cy nieba nie będzie rozświetlał Księżyc, jednak jeśli 27 lipca do-
pisze pogoda, to mimo bliskości Księżyca, w godzinach 21.30– 
–23.13, mamy ponad półtorej godziny doskonałych warunków, 
gdy księżycowa tarcza w całości tonąć będzie w ziemskim cie-
niu. W ten sposób, wyposażeni w amatorski teleskop, podzi-
wianie całkowitego zaćmienia Księżyca moglibyśmy połączyć 
z obserwacjami opisanych niżej obiektów z bliskiego otoczenia 
Księżyca i Marsa.

M 30 — bogata w gwiazdy, gromada kulista o masie 160 ty-
sięcy Słońc, po raz pierwszy zaobserwowana w 1764 roku przez 
Charlesa Messiera, który — błędnie klasyfikując obiekt jako 
mgławicę — zamieścił ją w swym słynnym „Katalogu mgławic 
i gromad gwiazd”. Wiek tej bardzo leciwej gromady szacuje się 
na 12,9 mld lat. Przy rzeczywistym rozmiarze 90 lat św., oglą-
dana z odległości 26,4 tys. lat św., na naszym niebie ma kąto-
wą średnicę 12’, tylko 5-krotnie mniejszą od tarczy Księżyca. 
Przy jasności 7,2m, korzystając przynajmniej z dobrej lornetki, 
jako mglistą plamkę, gromadę tę odnajdziemy na południowo-
-wschodnim krańcu konstelacji Koziorożca, 3,2° na wschód 
od 3,7m gwiazdy zeta Capricorni.

M 75 — znacznie mniejsza i ciemniejsza od poprzedniej, jesz-
cze jedna kulista gromada gwiazd, odkryta w 1780 roku przez 
współpracownika Messiera, Pierre’a Méchaina, usytuowana 
w konstelacji Strzelca, jednak zaledwie 1/3° od granicy z Ko-
ziorożcem, 7,9° na południowy zachód od 3,1m gwiazdy Dabih 
(beta Capricorni). Z odległości 67,5 tysiąca lat św., przy rzeczy-

W otoczeniu Wielkiego Marsa
Spójrz w niebo
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Gromada kulista M 30 

Gromada kulista M 75 i mgławica planetarna NGC 6818 
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Mgławica planetarna Saturn (NGC 7009) 

WIELKA OPOZYCJA MARSA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_M%C3%A9chain
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Gwiazdy na niebie i na boisku

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

My jako redakcja chyba powinniśmy kibicować klubowi GKS Urania Ruda Śląska*, ale Paulina 
Jażdżewska zabrała „Uranię” na stadion klubu, w którego składzie gra trochę więcej gwiazd.
* Swoją drogą, GKS Urania to prawie rówieśnik naszej astronomicznej „Uranii”, powstał w 1921 r. Strona 
klubu: www.gksurania.pl

European Satellite Navigation Competition (ESNC) nagradza aplikacje, 
usługi i nowe pomysły, które wykorzystują dane z Galileo dla poprawy 
jakości życia czy rozwoju przedsiębiorstw. Renomowane instytucje 
i partnerzy regionalni oferują nagrody o łącznej wartości przekraczającej 
milion euro dla 20 zwycięskich projektów w różnych kategoriach.

Grupami docelowymi konkursu są małe i średnie przedsiębiorstwa, 
startupy oraz grupy akademickie. Zgłaszać się mogą również 
osoby indywidualne, które mają pomysł na wykorzystanie danych 
z związanych z GNSS. Termin przyjmowania prac to 31 lipca 2018 r.

Więcej informacji na stronie www.esnc.eu,  
bądź na stronie regionalnej www.esnc.com.pl. 

Europejski Konkurs Nawigacji Satelitarnej

http://www.urania.edu.pl/konkursy/fotki-z-urania
http://www.urania.edu.pl/konkursy/fotki-z-urania
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Obserwator Słońca

W czwartek 12 kwietnia na portalu CBK można było prze-
czytać pewną informację. Przytaczam ją poniżej.

9 kwietnia 2018 dr Tomasz Mrozek, naukowiec Centrum 
Badań Kosmicznych PAN (Zakładu Fizyki Słońca we Wro-
cławiu) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Astrono-
miczny) jako pierwszy na świecie dostrzegł na powierzchni 
Słońca obszar aktywności, którego pojawianie się ozna-
cza początek nowego, 25. cyklu słonecznego. Uwagę na-
ukowca zwróciły dwa równocześnie występujące zjawiska. 
Pierwszym była bardzo mała plama słoneczna, widoczna 
tylko przez kilkanaście godzin, tak mała, że trudno było ją 
zobaczyć na monitorze bez powiększania obrazu. Plama 
posiada jednak cechę, która pozwala jednoznacznie stwier-
dzić jej przynależność do 25. cyklu aktywności. Znacznie 
większy był obszar aktywności magnetycznej, która towa-

Początek 25 cyklu
rzyszyła pojawieniu się plamy. Jak się okazało, pole magne-
tyczne w otoczeniu plamy miało przeciwny układ biegunów, 
w porównaniu z polaryzacją, jaka cechowała poprzedni, 24. 
cykl aktywności słonecznej. Na tej podstawie można było 
jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z począt-
kiem nowego cyklu.

Podejrzewam, że administrator strony, podając taką in-
formację, myślał tu tylko o obserwatoriach zawodowych. 
Na naszej stronie http://sos.poa.com.pl na bieżąco po-
dajemy aktualności dotyczące aktywności Słońca. Już 
9 kwietnia po godz.13.30 UTC nasz obserwator i redaktor 
aktualności Janusz Bańkowski na stronie zamieścił taką oto 
informację wraz z wykonanym zdjęciem:

W końcu po tylu dniach kwietnia w obszarze południo-
wym na południowej szerokości heliograficznej 30° pojawiła 

Fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON2 filtr ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm so-
czewka Barlowa 2× body Canon EOS 550D program RegiStax5 i Paint.NET v3.5.11T ostrość 2, promień 10, siła 0,20 jasność 11 kontrast 0 klatek 
120 po 1/1600 s
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Raport nr 03/2018
Aktywność Słońca na bardzo niskim poziomie. Jedynie cztery dni z liczbą Wolfa.
Średnia R za marzec z obserwacji naszych członków wyniosła R 0,66 wygene-
rowana spośród 94 obserwacji. Średnia SN 0,18 spośród 72 obserwacji. Swoje 
wyniki już na stronę przysłało 7 obserwatorów, w inny sposób 3 obserwatorów.

Raport nr 04/2018
W kwietniu aktywność Słońca nieco wzrosła, a ponadto 9 kwietnia pokazały 
się plamy z następnego cyklu. Szerzej o tym piszemy powyżej. Wykonano 
174 obserwacje z wyliczeniem liczby Wolfa i uzyskano średnią R=7,32, na-
tomiast dla współczynnika SN wykonano 126 obserwacji i uzyskano średnią 
6,81. Przysłało swoje raporty 12 obserwatorów.
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Obserwator Słońca

się słaba strukturalna grupa plam słonecznych. Czyżby 
to była zapowiedź przygotowująca do nowego cyklu? 
Jak na razie od kilkunastu miesięcy to najdalsza grupa, 
jaka pojawiła się od równika słonecznego. Myślę, że dłu-
go nie zabawi i zostanie wchłonięta, być może już za 
24 godziny. Fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MES-
SIER PN-203, 203/800 OTA (statyw paralaktyczny), fo-
lia ND3.8, złączka okularowa GSO 80 mm, soczewka 
Barlowa 2×, body EOS 550D program RegiStax5 i Pa-
intNET, ostrość 2, promień 15, szumy 30. 

Nieco później, pojawienie się plamy potwierdził nasz 
drugi obserwator, Jerzy Bohusz, niżej podpisany zrobił 
to o godz.15.30 UTC. Każdy z obserwatorów zamieścił 
na naszej stronie stosowny raport. Niestety w komunika-
cie CBK nie została podana godzina obserwacji. Na zdję-
ciu z SDO dołączonym do artykułu widnieje godzina 
22.46. Szkoda, bo być może miłośnicy byli górą, choć 
my tylko przypuszczaliśmy pojawienie się nowego cyklu. 

Tak czy inaczej powinno się bardziej sprawdzać wszelkie do-
stępne informacje. Jednak czy na pewno mamy do czynienia 
z prawdziwym początkiem nowego cyklu? Niektórzy twierdzą, 
że jeszcze nie było minimum. Według obliczeń powinno wy-
paść dopiero za rok. Czy jednak nasze Słońce zachowuje się 
jak szwajcarski zegarek? Wiemy, że na przestrzeni lat długości 
cykli były dość zróżnicowane. Taką korelację pomiędzy długo-
ścią cyklu a upływem lat pokazujemy na jednym z wykresów 
zamieszczonych na stronie SOS PTMA. Myślę, że na rozpo-
częcie nowego cyklu przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. 
Póki co warto zacząć wdrażać do obserwacji SOS nowy typ 
obserwacji polegający na wyliczeniu klasy CV. Ten współczyn-
nik został już ujęty w naszym raporcie. Warto by zaznajomić 
się z klasyfikacją McIntosha, tym bardziej że niedawno zosta-
łem zaproszony przez dyrektora CV — Helios Kjell Inge Malde 
z Norwegi — do wypełniania raportu opartego o klasyfikację 
McIntosha.

Tadeusz Figiel

  1. Zagrodnik Jerzy  25
  2. Mikołajczak Eugeniusz  25
  3. Kucemba Łukasz  23
  4. Jimenez Francisco  21
  5. Bańkowski Janusz  20
  6. Bohusz Jerzy  16
  7. Figiel Tadeusz  13
  8. Wolna Szkoła Demokratyczna  
      Horyzont  10
  9. Astronomy  8
10. Raczyński Łukasz  7
11. Skorupski Piotr  5
12. Moskal Antoni  1

Obserwatorzy:
  1. Zagrodnik Jerzy  17  
      (ogółem 6651 obserwacji) 
  2. Mikołajczak Eugeniusz  16 
  3. Jimenez Francisco  16 
  4. Bańkowski Janusz  15 
  5. Skorupski Piotr  6 
  6. Raczyński Łukasz  6 
  7. Grzelczak Krzysztof  6 
  8. Kucemba Łukasz  5 
  9. Figiel Tadeusz  5 
10.Bohusz Jerzy  2
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PRENUMERATA DLA SZKÓŁ
Niestety, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego nie przyznało nam kolejnego grantu na re-
alizację prenumeraty sponsorowanej za pół ceny 
dla bibliotek szkolnych. Na razie, nie będzie też 
kolejnej edycji Konkursu „Nasza szkolna przygo-
da z astronomią”. Utrzymujemy jednak promocję 
prenumeraty dla szkół w wysokości 60,- PLN 
za rok szkolny 2018/19. Prenumerata obejmuje 
numery 4–6 bieżącego roku kalendarzowego (li-
piec–grudzień 2018) i numery 1–3 roku następ-
nego (styczeń–czerwiec 2019). Ceny pakietów 
Uranii z lat wcześniejszych będą w dalszym cią-
gu dostępne dla bibliotek szkolnych za połowę 
ceny aż do wyczerpania zapasów.

Promocja dla członków PTMA
Cena indywidualnej prenumeraty na rok 2018 
z wysyłką na adres domowy dla członków Pol-
skiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 
(PTMA) wynosi 50,- zł.

Skarbników lub prezesów oddziałów prosi-
my o dokonywanie wpłat oraz o podanie imien-
nej listy prenumeratorów z adresem zbioro-
wym lub adresami indywidualnymi do wysyłki.

Prenumeratorzy indywidualni PTMA mogą 
przedłużać prenumeraty samodzielnie (wpłata 
50 zł na konto Uranii) wraz z oświadczeniem/
informacją wysłaną na urania@urania.edu.pl 
o przynależności oddziałowej i mailowym ad-
resem do władz oddziału. Szczegóły:

http://www.urania.edu.pl/prenumerata/

Cena pojedynczego numeru Uranii: 
14,90 PLN

Roczna prenumerata krajowa:  
72,- PLN (12,- zł za numer)

Dłuższa prenumerata krajowa: 144,- PLN  
(12 numerów)

Bieżące numery można zamawiać 
również w wersji elektronicznej.

Ceny numerów archiwalnych pozostają bez zmian 
Szczegóły i promocje: 

http://www.urania.edu.pl/prenumerata/ 

PRENUMERATA
Numery bieżące i archiwalne

PROMOCJE

http://www.urania.edu.pl/prenumerata/
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Muzeum Mikołaja Kopernika 
we Fromborku

17–19 sierpnia 2018 r.
Zjazd byłych uczestników „Wakacji 
w Planetarium” z okazji 40-lecia akcji
W pierwszym szkicu programu m.in.:
— wspomnienia przy ognisku na Żurawiej Górze
— seans w planetarium
— zwiedzanie muzeum i Parku Astronomicznego
— krótkie prezentacje dokonań życiowych „wakacju-
szy” (zwłaszcza astronomicznych).
Wszystkich, którzy na Żurawiej Górze i w wieży Ra-
dziejowskiego spędzili najpiękniejsze chwile młodości, 
prosimy o zarezerwowanie tego terminu w kalendarzu 
i odwiedzenie na Facebooku grupy publicznej „Waka-
cje w Planetarium we Fromborku — czas wspomnień”, 
gdzie znajdą się bliższe informacje.

Poczta

W numerze 2/2018 Uranii na stronie 23 
w podpisie do zdjęcia wkradł się drobny 
błąd. Obok profesora Mergentalera stoi 
Zbigniew Kordylewski, a nie jego brat 
Jerzy. Pomyłka jest na tyle drobna, że 
z mojej strony nie wymaga sprostowa-

ZAPROSZENIA

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
15 czerwca 2018: prelekcja w PTMA Poznań, 
PTMA O/Poznań
25 czerwca 2018: Marcin Filipek, Moja przygoda 
z zakryciami, PTMA O/Kraków
25 czerwca 2018: dr Milena Ratajczak, Całkowite 
zaćmienie Słońca USA 2017 – Czy Einstein miał 
rację?, PTMA O/Wrocław

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika  
w Warszawie
27 czerwca 2018: Fabian Welc, Holoceńskie kata-
strofy klimatyczne w świetle danych geoarcheolo-
gicznych i astronomicznych, Seminarium środowe 
CAMK 

Obserwatorium Astronomiczne UJ 
w Krakowie
6 lipca 2018: wieczory z gwiazdami
31 sierpnia 2018: wieczory z gwiazdami

Obserwatorium Astronomiczne w Truszczynach
27 lipca 2018: obserwacje zaćmienia Księżyca
12 sierpnia 2018: Noc Perseidów

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu 
11 sierpnia 2018: X Noc astronomiczna na Zamku
Zamek krzyżacki w Świeciu, www.oksir.eu

KMY.pl 
12–13 sierpnia 2018: Perseidy 2018 – Noc Spada-
jących Gwiazd, KMY.pl

Odczyty, wykłady,  
spotkania, wydarzenia

nia, ale proszę o przekazanie tej wiado-
mości autorowi artykułu, p. Dariuszowi 
W. Nelle.

Zbigniew Kordylewski

Red. Oczywiście prostujemy tę wiado-
mość na łamach i przepraszamy. Czyni-
my to z tym większą radością, że znaj-
dujemy tak uważnych P.T. Czytelników.

Przygotowane  
we współpracy  
z AstroGPS.pl

Pełna lista wydarzeń na www.AstroGPS.pl i w aplikacji mobilnej.
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IAU100
W przyszłym roku obchody stu lat Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej (IAU). Z tej okazji szykowane jest wiele glo-
balnych projektów astronomicznych skierowanych do społe-
czeństwa. Więcej w „Uranii” nr 2/2018, s. 54.
Wasze pomysły, koncepcje, propozycje — co warto wtedy 
zorganizować w Polsce (i na świecie), możecie zgłaszać 
do naszej redakcji: redakcja@urania.edu.pl

Międzynarodowy 
Dzień Planetoid
30 czerwca obchodzony jest International Asteroid Day. W tym 
dniu na całym świecie (także w Polsce), organizowane są liczne 
wydarzenia popularnonaukowe mające zwiększyć świadomość 
społeczną dotyczącą potrzeby większej wykrywalności i dokład-
niejszego śledzenia ruchu planetoid, aby w przyszłości ludz-
kość była zdolna obronić się przed zagrożeniami związanymi 
z możliwym zderzeniem Ziemi z takim obiektem.
Lista wydarzeń w Polsce i na świecie: www.asteroidday.org
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Relaks z Uranią krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
1/2018: 1. ARYSTOTELES, 2. KWADRANTYDY, 3. ZIÓŁKOWSKI, 4. CHIRON, 
5. RYBY, 6. WROCŁAW, 7. URANIENBORG, 8. PROGENITOR, 9. MAPKA, 
10. WIRTANEN, 11. BELCZYŃSKI, 12. GADOMSKI, 13. VANDENBERG, 14. CRE-
OTECH, 15. OSTROWIK, 16. GRZEGORZEK, 17. RADAJEWSKI.
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. Na rozwiązania 
czekamy do końca lipca 2018 r. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi 
rozlosujemy dwie nagrody książkowe o tematyce astronomicznej oraz dwie 
płyty kompaktowe wydawnictwa GENERATOR. 
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia  
i eseje profesora Józefa Smaka; 
2. „Relacja pierwsza” („Narratio Prima”) Joachima Retyka; 
3. „Kosmos. Jak to działa?”, nowa książka o astronomii dla dzieci autorstwa 

Przemysława Rudzia; 
4. Płyta muzyczna CD z wydawnictwa GENERATOR.pl 
Rozwiązania można przesyłać pocztą tradycyjną, mailowo na adres:  
urania@urania.edu.pl, lub sms-em na nr 600663640 podając hasło, 
nr nagrody, nazwisko i adres wysyłki. Podanie danych adresowych jest 
dobrowolne i konieczne do otrzymania nagrody.

W „Uranii–PA” nr 1/2018 zamieściliśmy logogryf, którego 
rozwiązaniem jest hasło ODKRYCIE KILONOWEJ. Nagrody 
w postaci książek o tematyce astronomicznej wylosowali 

Ryszard Górecki z Będzina i Kamil Dżugała z Nysy, natomiast płytę 
muzyczną otrzymuje Piotr Dudek z Brzeziej Łąki. Nagrody zostaną 
wysłane pocztą.

  1. Sztuczny satelita Jowisza
  2. Twórca nowego nieba
  3. Najbliższa egzoplaneta
  4. Bywa zakrywany przez Księżyc
  5. Zimowe Perseidy
  6. Ponad 2000 soli na Marsie
  7. Następca Hubble'a
  8. Księżyc z pilotem Pirxem
  9. Planetoida aktywna chemicznie
10. Miasteczko z nietypową supernową
11. Przybysz spoza Układu Słonecznego
12. Nazwał Kopernika tchórzliwym kanonikiem
13. Północna w Łabędziu
14. W lipcu zagości w Raku
15. Astrofotograf z gór
16. Wieloletni prezes Toruńskiego Oddziału PTMA
17. Medialny astronauta
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Astrofotografia amatorskaMgławice

Środkowa gwiazda 
konstelacji Łabędzia 
Sadr i jej okolice
20×120 s
Canon 700Dmod
200 mm USM LII, f/3.2
ISO 1600
Zdjęcie zrobione 
12.04.2018 na zlocie 
PTMA Warszawa 
w Krzyżach
Prowadzenie 
FASTRON-10 DP

Mgławica Ameryka  
Północna (NGC 7000)
30×180 s
Canon 700Dmod
100 mm, f/4
ISO 800
Zdjęcie zrobione 
15.04.2018 na zlocie 
PTMA Warszawa 
w Krzyżach
Prowadzenie  
FASTRON-10 DP

Fot. Janusz Wiland



 Odcinek 22: Planety pozasłoneczne  23m 10s

 Odcinek 21: Planety wokół pulsara 23m 18s

 Odcinek 25: Układy planetarne  22m 51s

 Odcinek 36: Proxima b i TRAPPIST-1  23m 09s

Odcinek 33: Życie we Wszechświecie  23m 09s

ASTRONARIUM – program telewizyjny o astronomii 

oraz o polskich naukowcach, którzy zgłębiają tajemnice 

kosmosu. 

Ogólnopolska premiera pierwszego odcinka nastąpiła 

2 marca 2015 r. Program gości na kilku antenach Tele-

wizji Polskiej (TVP Polonia i TVP1) z regularnymi pre-

mierami co 2 tygodnie w paśmie ogólnopolskim TVP3.

Wszystkie odcinki dostępne są na YouTube:

www.youtube.com/astronariumPl

Do końca roku 2018 dostępnych będzie co najmniej 

74 odcinki. Program może być niekomercyjnie odtwa-

rzany podczas lekcji, wykładów, zlotów, festi wali nauki 

i innych imprez dla młodzieży i miłośników astronomii. 

PROWADZENIE

Bogumił Radajewski
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Maciej Mikołajewski 

Krzysztof Czart

ZDJĘCIA
Adam Rubaszewski

Tomasz Stelmach

LEKTOR
Maciej Gudowski

MONTAŻ
Tomasz Stelmach

OBSŁUGA PLANU

Karol Berndt

MUZYKA
Paris Music

KIEROWNICTWO 

PRODUKCJI
Iwona Guz

Płyta i cykliczny 

ogólnopolski 
program telewizyjny 

o astronomii i kosmosie: 

ASTRONARIUM – zadanie 

fi nansowane w ramach 

umowy 704/P-DUN/2017 

ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przeznaczonych 

na działalność 

upowszechniającą naukę

Źródło obrazu na okładce: ESO/M. Kornmesser

KOPRODUKCJA

PARTNER

FINANSOWANIE

PARTNER

cena 49,– zł 
recenzja wewnątrz numeru (s. 36)
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