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100 lat pod wspólnym niebem to hasło reklamowe IAU100, czyli obchodów stulecia Mię-
dzynarodowej Unii Astronomicznej (ang. International Astronomical Union — IAU). Rocznica 
przypadnie w roku 2019. Tak się składa, że wtedy mija też kilka innych okrągłych rocznic, 
na przykład sto lat od obserwacji zaćmienia Słońca dających potwierdzenie przewidywań 
ogólnej teorii względności Einsteina, 50 lat od pierwszego załogowego lądowania na Księ-
życu, a w przypadku naszego krajowego podwórka, stulecie PTMA (albo ogólniej: stulecie 
miłośniczego ruchu astronomicznego w Polsce) oraz stulecie tradycji Uranii.

Zapewne niektórzy Czytelnicy pamiętają Międzynarodowy Rok Astronomii 2009. Był on 
w różnym stopniu intensywny w zależności od kraju, ale IAU chwali się, że na całym świecie, 
we wszystkich aktywnościach zorganizowanych z tej okazji, wzięło udział aż 815 mln ludzi 
w 148 państwach. W roku 2019 będzie z jednej strony trudniej, a z drugiej łatwiej. Trudniej, 
bowiem działanie nie będzie miało charakteru międzynarodowego roku, czyli wyraźnego na-
maszczenia ze strony ONZ, co jest dość istotnym argumentem przy przekonywaniu państw 
i instytucji, że działania w danej tematyce są istotne i wymagają wsparcia (chociaż współ-
praca pomiędzy IAU, a ONZ będzie istniała również w ramach IAU100). Natomiast łatwiej, 
dlatego że w roku 2009 powstały różne struktury i projekty kontynuujące działalność do tej 
pory, a także sama IAU ma bagaż doświadczeń z poprzedniego globalnego astronomicznego 
święta. 

Ale co dokładnie planuje IAU na rok 2019? Oczywiście nie samą uroczystą galę, 
chociaż takowa też będzie. Ogólny cel całych obchodów to zwiększenie w społe-
czeństwach świadomości stulecia odkryć astronomicznych, zwiększenie roli astro-
nomii jako narzędzia w edukacji oraz pokazanie jak największej liczbie ludzi piękna 
kosmosu. IAU zaplanowała dziewięć programów flagowych, z których każdy będzie 
obejmować szereg projektów związanych z daną tematyką. W Uranii nr 2/2018 
zamieściliśmy wywiad ze światowym koordynatorem IAU100. Podstawowe infor-
macje można też znaleźć na stronie www.iau.org/public/iau100. Natomiast więcej 
szczegółów będzie udostępnionych po Kongresie IAU, który odbędzie się w drugiej 
połowie sierpnia 2018 r. w Wiedniu.

W Polsce formuje się obecnie komitet IAU100, który spróbuje skoordynować pewne 
wydarzenia na poziomie krajowym, zachęcić różne podmioty do współpracy oraz zdobyć 
także trochę środków na sfinansowanie ciekawych inicjatyw. Podajmy kilka przykładów. 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne myśli o projekcie wizyt astronomów w szkołach. Pomysł 
bazuje na tym, że niektóre szkoły z własnej inicjatywy zapraszają na spotkania z uczniami 
reprezentantów różnych ciekawych zawodów. Więc może warto w roku 2019 trochę więk-
szej liczbie szkół przybliżyć astronomię. Przy czym w zamyśle nie ma to być tylko samo spo-
tkanie/prelekcja dla uczniów, ale także np. warsztaty 
dla nauczycieli, a być może również astropikniki dla 
rodziców albo okolicznych mieszkańców (tu jest miej-
sce na spore pole do współpracy z lokalnymi klubami 
astronomicznymi). Z kolei Urania być może spróbuje 
zachęcić miłośników astronomii do obserwacji pla-
netoid, a szczególnie tej o nazwie (30) Urania. Inny 
pomysł to próba pobicia rekordu Guinnessa w liczbie 
osób jednocześnie obserwujących niebo przy pomocy 
przyrządów astronomicznych, ustanowionego przez 
Australijczyków w 2015 r. i pobitego ponownie przez 
nich samych w 2018 r. W polskich warunkach pogodowych to trudne zadanie, sprawy nie 
ułatwia też porównanie zamożności społeczeństwa polskiego i australijskiego (a tym samym 
nasycenie kraju sprzętem do obserwacji nieba), ale nasz kraj ma więcej mieszkańców, więc 
przy odpowiedniej determinacji i współdziałaniu może taka akcja jest realna? Tego typu 
inicjatywa wymaga współdziałania wielu różnych organizacji astronomii amatorskiej.

To tylko kilka przykładów różnych pomysłów, na pewno wyłoni się wiele innych cieka-
wych koncepcji. Zobaczymy, które z nich uda się zrealizować. Jako Urania zachęcamy Was 
do „burzy mózgów”. Swoje pomysły możecie nadsyłać na adres krajowego komitetu IAU100 
(iau@pta.edu.pl) lub do naszej redakcji.

Krzysztof Czart
IAU National Outreach Coordinator for Poland

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

Sto lat z URANIĄ

Urania będzie zachęcać 
miłośników astronomii 
do obserwacji planetoidy  
30 Urania
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Dawno temu  
w… „Uranii”

Wygasły wulkan tarczowy Mount Olympus na Marsie, 
największy wulkan w Układzie Słonecznym. Widoczny 
na zdjęciu stożek wulkaniczny rozmiarami pokryłby 
niemal w całości terytorium Polski, a jego wysokość 
to około 27 km ponad poziom otaczającego teryto-
rium. Jedno z bardzo wielu zdjęć wykorzystanych 
w książce Hieronima Hurnika, której fragment druku-
jemy wewnątrz numeru. Źródło: NASA

4

Co nam mówią barwy na powierzch-
ni Marsa?
Oglądany przez lunetę, zaopatrzoną w słaby oku-
lar, Mars przedstawia tarczę różowawą w środku, 
żółtą na brzegach. Przyczyną tej niejednostajno-
ści zabarwienia jest zapewne żółty pył, unoszący 
się w wielkich ilościach w atmosferze planety. 
Oko obserwatora ziemskiego napotyka ku brze-
gowi tarczy większe ilości tego pyłu, niż na jej 
środku, i dlatego odnosimy wrażenie, iż jest ona 
bardziej żółta na obwodzie.  

Barwa efektywna Marsa zależy przedew-
szystkiem od barwy jasnych plam, zajmujących 
przeważną część jego powierzchni, a zwłaszcza 
północną półkulę. Jeśli mówimy o ich względnej 
jasności, to mamy na myśli tylko normalny obraz 
Marsa, gdyż barwa wspomnianych okolic planety 
może zmieniać się z jednej strony w jasno-żółtą , 
a nawet białą, – z drugiej strony w czerwono-po-
marańczową i ciemno-brunatną. Jak zobaczymy 
dalej, ciemne plamy Marsa wykazują jeszcze cie-
kawszą i wyraźniejszą zmienność barwy; w stanie 
normalnym, w czasie zimy i wiosny marsyjskiej, 
są one naogół szare z odcieniami od atramento-
wo-czarnego do popielatego. 

Plamom pierwszej kategorji nadano nazwę 
lądów, a plamom drugiej kategorji – mórz. We-
dług Graffa tylko plamy ciemne są częściami 
powierzchni planety, natomiast plamy jasne na-
leży uważać za warstwy chmur, mgły lub tumany 
kurzu. Popiera on swój pogląd uwagą, iż szcze-
góły, występujące na plamach jasnych są zwykle, 
w przeciwieństwie do utworów ciemnych, niewy-
raźnie odgraniczone. 

Badania subtelnego zabarwienia „lądów, 
a zwłaszcza „mórz” marsyjskich są dostępne 
dopiero dla przyrządów o znacznych rozmiarach, 
w których planeta ukazuje całą swą ·dziwną 
kolorystykę. W czasie ostatniej opozycji Mar-
sa bardzo ciekawe spostrzeżenia poczyniono 
w Meudon, gdzie znajduje się refraktor o śred-
nicy objektywu 83 cm. Obserwował tym refrak-
torem Antoniadi, jeden z najwytrawniejszych 
badaczy Marsa. Jego też badania w dalszym ciągu 
artykułu najczęściej będą omawiane. 

(PL ISSN 1689-6009)
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Ciekawe strony internetowe: Universe Sandbox2 albo narysuj mi Wszechświat…  72
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Najdłuższe zaćmienie stulecia 79

Poczta / Zaproszenia  77
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Kolejna planetoida spoza naszego układu? (44); Nieoczekiwane zwiększenie prędkości 
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Inne
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Barwa „mórz” nie jest we wszystkich okolicach 
Marsa jednakowa; oprócz przeważającego zabar-
wienia szarego występuje gdzieniegdzie zabarwienie 
zielonkawe (np. Mare Erythraeum) lub niebieskie 
(Hesperia) i niebiesko-zielonkawe. Co więcej, barwa 
mórz zmienia się wraz z porą roku na Marsie. 

Dnia 9.VIII.1924 Antoniadi zaobserwował 
dokoła czapeczki śniegowej Marsa wąski pas bru-
natny, który już 13.VIII. rozszerzył się, znacznie ku 
północy, dochodząc niemal do Aonius Sinus, ogar-
niając coraz szersze okolice „morskie”, które, po 
przednio szarawe, nabrały barwy brunatnej. W nie-
których miejscach przemieszczenie w przeciągu 
tych czterech dni dochodziło do 700 km., a jeszcze 
silniejsze rozszerzenie ciemnej plamy miało miejsce 
od 13.VIII. do 15 tegoż miesiąca na terenie lcarii 
oraz wschodnich części Mare Sirenum. 

*  *  *
Niektóre kanały również zmieniły barwę, co popie-
ra w części hipotezę Lowell’a. Tak np. 27.XI. Araxes 
i Tithonius przybrały kolor jasno-kasztanowaty, 
podczas gdy Agathodaemon na zachodzie pozostał 
szary. Zwłaszcza czerwono-kasztanowata barwa 
Araxes’a wyróżniała się z pośród innych; kanał ten 
jest ciekawszy, że w 1909 roku miał barwę szaro-
-zieloną. 

Wielkie pasmo jasnych plam: lcaria, Phaetontis, 
Electris, Eridania przechodziło zmiany koloru 
od bladego czerwono-ceglastego z lekką domieszką 
zielonego do kasztanowato-zadymionego. Antonia-
di przypuszcza, iż są to przestrzenie zrzadka po-
kryte drzewami lub krzewami, a naogół pustynne. 
W ogóle można sądzić, że, im gęstsze zadrzewienie 
danej okolicy, tem barwa jej jest ciemniejsza (ciem-
no-brunatny lub brunatno-fjoletowy odcień zamiast 
kasztanowatego).

Z odosobnionych spostrzeżeń należy wymie-
nić poraz pierwszy zaobserwowaną w 1924 roku 
brunatną barwę Hellespontu. Trudniejszą do wy-
tłumaczenia zdaje się zmiana barwy jasnej zwykle 
okolicy Chryse na kolor brunatny (zjawisko to było 
obserwowane już w 1912 roku).

Według spostrzeżeń w Meudon od dnia 5.1X 
okolicę Aethiopis pokryła szarawa zasłona szeroko-
ści 700 km., długości 2.000 km., która w południo-
wej swej części stała się purpurowo-fjoletowa około 
11.X.; zasłony takie obserwuje się na powierzchni 
Marsa nieraz: są to zapewne tumany drobnego 
kurzu pustynnego lub mgły; ale jak wytłumaczyć 
zaobserwowaną, uderzającą zmianę barwy? W koń-
cu grudnia 1924 r. conajmiej połowę powierzchni 
Marsa pokryła żółto-pomarańczowa zasłona, 
podobna do zaobserwowanej w lecie 1909 roku 
i niepozwalająca niemal zupełnie dostrzec plam 
na powierzchni planety.

Te i tym podobne zjawiska dają nam świadec-
two, że Mars jest światem żywym, na którym wciąż 
dokonywują się zmiany. Według dzisiejszych pojęć 
Mars, chociaż bardzo ubogi w wodę, posiadać 
musi rozległe powierzchnie pokryte roślinnością. 
I chociaż być może, ogromne połacie pustyń coraz 
głębiej wdzierają się na placówki życia, jednak życie 
tam odległe i nieznane wciąż jeszcze istnieje i chyba 
nieprędko zniknie z powierzchni planety.

Jeremi Wasiutyński

Urania 3 i 4/1926, pisownia oryginału
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Kronika

KWIECIEŃ 2018
3 IV — Badania szybkich supernowych (FELT- Fast-
-Evolving Luminous Transients) są jeszcze w po-
wijakach, głównie właśnie z powodu ich szybkości. 
Wybuchając w dalekich galaktykach, pojawiają się 
w zasięgu teleskopów na krótko i łatwo mogą być 
przeoczone. Dlatego dotychczas tylko dla jednej z nich 
wykonano przyzwoitą krzywą blasku (Urania 3/2018, 
s. 7), a w sumie zarejestrowano ich parędziesiąt. 
Zmianę obiecują nowe przeglądy nieba, jak DES (Dark 
Energy Survey), którym ostatnio odkryto aż 72 szybkie 
supernowe (jedna z nich na fot. obok). To jeszcze mała 
statystyka, ale już skłania do ostrożnego wniosku, 
że szybkie supernowe mogą stanowić nawet kilka 
procent wszystkich.

9 IV — Byli tacy, co widząc słabość obecnie kończące-
go się 24. cyklu aktywności słonecznej krakali, że cykl 
25. może w ogóle nie nastąpić. A jednak, na południo-
wej półkuli Słońca, 30o od równika już pokazała się pierwsza 
plamka zwiastująca cykl 25. Była prawie niewidoczna i trwała 
tylko kilkanaście godzin (Urania 3/2018, s. 68). Jej przyna-
leżność do cyklu 25. zdradza układ związanego z nią pola 
magnetycznego. Biegun N (obszary żółte na magnetogramie 
poniżej) wyprzedza biegun S (obszary zielone). Tak właśnie 
będzie w cyklu 25. W obszarach aktywnych z cyklu 24., wciąż 
z rzadka się pojawiających, jest odwrotnie.

17 IV — Badanie mikroskopijnych diamencików zawartych 
w meteorycie Almahata Sitta, z gatunku ureilitów, dowodzi, 
że jego macierzyste ciało 
musiało być protoplanetą 
o rozmiarach Merkurego 
albo nawet Marsa. Ist-
nienie niegdyś takich du-
żych protoplanet od daw-
na postulowały teorie 
powstania układu plane-
tarnego. Tu mamy bez-
pośredni dowód.

25 IV — Ukazał się drugi 
katalog danych, zebra-
nych przez europejskie-
go satelitę Gaia, podsu-
mowujący 22 miesiące 
(lipiec 2014 — maj 2016) 
pracy misji. Publikacja 
ostatecznej wersji katalo-
gu planowana jest na rok 
2022, ale już ta edycja 

stawia astronomię na nowym, twardym fundamencie dokład-
nych danych podstawowych, i to w masowej ilości. Liczby 
oszałamiają. Mamy pozycje 1,7 mld obiektów, od planetoid 
po kwazary, choć w większości są to gwiazdy Galaktyki — 
ok. 1% wszystkich istniejących. Dla 1,3 mld obiektów zna-
my precyzyjne paralaksy trygonometryczne, czyli odległości. 
Do tego jasności, barwy, widma, ruchy własne, prędkości 
radialne. Już pierwsze spojrzenie na to mrowie danych po-
zwala wydobyć takie smakołyki jak pokazana niżej ilustracja 
rotacji Wielkiego Obłoku Magellana lub zamieszczony obok 
diagram HR dla 4 mln gwiazd.

26 IV — Czy da się przetrwać wybuch supernowej tuż obok? 
Dla gwiazd — składników bliskich układów podwójnych nie 
jest to głupie pytanie. W 2001 r. wybuchła supernowa 2001ig, 
rzadkiego typu IIb. W jej widmie najpierw pokazały się linie 
wodoru (jak w typie II), które potem znikły, ukazując widmo 
helowego typu Ib. Był to więc wybuch masywnej gwiazdy, 
która przed wybuchem utraciła 90% swej wodorowej otoczki. 
Jak? Albo wywiało ją silnym wiatrem gwiazdowym, albo jakaś 
sąsiadka ją z niej okradła. Po 12 latach czekania udało się 
wypatrzyć w tym miejscu gwiazdkę — właśnie ową sąsiad-
kę (zdjęcie na stronie obok u góry. Mamy więc odpowiedzi 
na oba pytania: da się, przynajmniej jeśli uprzednio odarło się 
wybuchową towarzyszkę z wodoru.

28 IV — W Chorzowie odbył się 42. walny zjazd Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii. Prezesem pozostał 
Mieczysław Jagła (więcej na s. 20).
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne

29 IV — Znamy już nową klasyczną, która 
po wiekach zamieniła się w karłowatą (Urania 
6/2017 s. 6), a teraz mamy przypadek odwrot-
ny. V392 Persei znana była od 48 lat jako ty-
powa nowa karłowata. Zwykle była na poziomie 
17m, niekiedy jaśniejąc na jakiś czas o 2–3m, nie 
wzbudzała więc większego zainteresowania. 
Aż tu niespodziewanie wybuchła do 6,2m, wy-
kazując wszystkie cechy nowej klasycznej. To 
mocny dowód na to, że nowa karłowata i kla-
syczna, to nie osobne typy obiektów, lecz różne 
fazy życia układów kataklizmicznych — zwykłej 
gwiazdy krążącej po ciasnej orbicie wokół bia-
łego karła.

MAJ 2018
7 V — W każdym podręczniku można prze-
czytać, że u kresu swego żywota Słońce 
przeistoczy się w mgławicę planetarną z białym 
karłem w środku. Tymczasem aż do teraz wcale 
nie było to oczywiste. Owszem, nawet bardzo 
małe gwiazdy (masa > 0,26 M


) w końcu odrzucą otoczkę. 

Jednak tylko w przypadku bardziej masywnych biały karzeł 
dostatecznie szybko osiągnie odpowiednio wysoką tempera-
turę, by zmusić otoczkę do świecenia, zanim ta się rozproszy. 
Według najnowszych rachunków Słońce jest akurat ponad tą 
granicą. Tak więc mgławica planetarna zabłyśnie, ale będzie 
słaba. 

11 V — Nowy klejnot w kolekcji rekordów. Sercem kwazara 
SMSS J2157-3602 jest czarna dziura o masie może nawet 
20 mld Mo, rosnącej o ½ M


 na dobę. Czyni to ją najjaśniej-

szym znanym obiektem, w sensie całkowitej mocy promie-
niowania, przekraczającej wartość słoneczną 7×1014 razy 
(Mbol = –32,4m). To tyle co przynajmniej 10000 galaktyk wiel-
kości M31 razem wziętych. Gdyby ten potwór siedział w cen-
trum naszej Galaktyki (jego obecna rezydentka ma skrom-
ne 4,3 mln M


), świeciłby jaśniej niż Księżyc w pełni, a jego 

promieniowanie X mogłoby nie dopuścić do powstania życia. 
Mieliśmy szczęście.

14 V — Z połączenia dwóch gwiazd neutronowych, 
które w zeszłym roku dało spektakl kilonowej z dodat-
kowymi atrakcjami (Urania 1/2018 s.10), powstało coś 
o masie ~2,7 M


. Ale co? Czy gwiazda neutronowa 

(najbardziej masywna ze znanych), czy czarna dziu-
ra (najlżejsza ze znanych)? Wiadomość o tym niesie 
promieniowanie rentgenowskie i radiowe. Jeśli jest to 
gwiazda neutronowa, to jej potężne pole magnetyczne 
zmusi otaczającą materię do silnego świecenia w tych 
zakresach. Jeśli czarna dziura, to strumień będzie 
słabł. Pierwsze 160 dni obserwacji wskazuje na to dru-
gie. Na potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać.

16 V — Światło dalekiej galaktyki MACS1149-JD1 
(fot. obok) jest silnie wzmocnione soczewką grawi-
tacyjną, dzięki czemu udało się je dobrze zbadać. 
Zmierzono, że ekspansja Wszechświata wydłużyła je 
o czynnik z = 9,11, co daje jej drugie miejsce na liście 
rekordzistek pod tym względem i oznacza, że zostało 
wysłane 550 mln lat po Wielkim Wybuchu. Najciekaw-
sze jest to, że w jej widmie odkryto linię tlenu, pier-
wiastka produkowanego w gwiazdach. Stąd wniosek: 
pierwsze gwiazdy wtedy już nie istniały. Zdążyły prze-
ewoluować do końca i rozsiać produkty zachodzącej 
w nich nukleosyntezy. Musiały powstać jakieś 300 mln 
lat wcześniej, co z grubsza zgadza się z określoną 
ostatnio inną metodą datą pojawienia się pierwszych 

gwiazd na 180 mln lat po Wielkim Wybuchu (zob. Urania 
2/2018, s. 42).

23 V — Odkryto ciekawy przypadek soczewki grawitacyjnej. 
Pulsar PSR B1957+20, znany bardziej jako „Czarna Wdo-
wa”, jest obiegany w bardzo małej odległości (~2 mln km) 
przez brązowego karła. Jedna strona brązowego karła jest 
stale zwrócona ku pulsarowi i rozgrzewana jego promienio-
waniem intensywnie „paruje”. Właśnie ta materia, wydarta 
z brązowego karła, w sprzyjających warunkach działa jak 
soczewka grawitacyjna, wzmacniając impulsy pulsarowe 
na króciutkie chwile (<1 μs) nawet kilkadziesiąt razy. Efekt 
bardzo przypomina wciąż tajemnicze szybkie rozbłyski radio-
we (FRB — fast radio bursts), a zwłaszcza tego z nich, które-
go wybuchy obserwowano wielokrotnie (FRB 121102 — zob. 
Urania 2/2016, s. 39). Wzmacnia to hipotezę, że zjawiska 
FRB to efekt grawitacyjnego soczewkowania pulsarów przez 
lokalną materię.

Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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KWIECIEŃ 2018
2 IV — Chińska stacja orbitalna Tiangong-1, do której w la-
tach 2012–2013 przyleciały dwie załogi astronautów, spadła 
w sposób niekontrolowany na Ziemię. Większość obiektu 
spłonęła w atmosferze, a szczątki, które przetrwały, spa-
dły do południowego Oceanu Spokojnego. Tiangong-1 był 
pierwszą, testową stacją programu budowy stałej chińskiej 
obecności na orbicie. Obecnie działa druga taka prototypowa 
stacja — Tiangong-2, a w 2020 r. na orbitę powinien polecieć 
główny moduł przyszłej chińskiej stacji kosmicznej. 

2 IV — Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła w drogę do 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kapsułę Dragon z pra-
wie 3 tonami zaopatrzenia, sprzętu i eksperymentów dla za-
łogi. Statek dotarł do stacji i przycumował po jej amerykań-
skiej stronie dwa dni później. 

Jednym z instrumentów wyniesionych na pokładzie Dra-
gona był ASIM — detektor promieniowania rentgenowskie-
go i gamma, który będzie rejestrował elektryczne rozbłyski 
w wysokich warstwach atmosfery Ziemi. Polska firma Cre-
otech z Piaseczna wraz z Centrum Badań Polskiej Akademii 
Nauk opracowali model systemu zasilania i dystrybucji ener-
gii dla detektora.

5 IV — Europejska rakieta Ariane 5 powróciła do służby po 
styczniowej misji, w której wyniosła dwa ładunki na niewła-
ściwą orbitę. Styczniowa anomalia przerwała serię 82 bez-
błędnych misji rakiety. W kwietniowym locie z kosmodromu 
Kourou w Gujanie Francuskiej rakieta wyniosła dwa duże 
satelity telekomunikacyjne: japońskiego Superbird 8 do użyt-
ku cywilnego i wojskowego oraz brytyjskiego komercyjnego 
Hylas 4.

5 IV — Prywatna firma kosmiczna Virgin Galactic przepro-
wadziła pierwszy od katastrofy w 2014 r. test z uruchomio-
nym napędem swojego rakietoplanu SpaceShipTwo. Przed-

siębiorstwo rozwija system pod kątem turystycznych lotów 
suborbitalnych, W 2014 r. podczas testu z napędem, zginął 
jeden z pilotów, a drugi odniósł ciężkie obrażenia. Od tego 
czasu firma odbudowała statek, wykonała testy naziemne 
i atmosferyczne, a jeszcze w tym roku planuje lot testowy 
do 80 km — planowanej wysokości dla lotów turystycznych. 

19 IV — Z Cape Canaveral na Florydzie wystartowała rakie-
ta Falcon 9 z misją TESS — kolejnym teleskopem przezna-
czonym do poszukiwań egzoplanet. TESS to ważący 360 kg 
statek, wyposażony w szerokokątne kamery, który będzie 
skanował prawie całe niebo w poszukiwaniu planet poza-
słonecznych wokół 200000 najbliższych i najjaśniejszych 
gwiazd w naszej Galaktyce.

19 IV — Jim Brindestine, republikanin i do tej pory przewodni-
czący Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych został za-
przysiężony na 13. administratora agencji kosmicznej NASA. 
Brindestine to były pilot Marynarki Wojennej USA, z wykształ-
ceniem w dziedzinie ekonomii, psychologii oraz posiadający 
dyplom międzynarodowych studiów biznesowych MBA.

Brindestine jest pierwszym politykiem piastującym sta-
nowisko administatora największej na świecie agencji ko-
smicznej. Brak wykształcenia technicznego, doświadczenia 
w przemyśle kosmicznym oraz kwestionowanie wpływu ludz-
kości na zjawisko globalnego ocieplenia sprawiło, że jego 
wybór wzbudził wiele kontrowersji wśród naukowców zwią-
zanych z agencją.

25 IV — Rosyjska rakieta Rokot wyniosła na orbitę kolejnego 
satelitę środowiskowego programu Copernicus. Sieć sateli-

Kronika

Dwustopniowa rakieta Falcon 9, startująca z kosmodromu Cape Cana-
veral. Na jej szczycie kapsuła zaopatrzeniowa Dragon w misji do Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej
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Zdjęcie kalibracyjne wykonane przez jedną z pięciu kamer teleskopu 
TESS. Fotografia przedstawia fragment południowego nieba z gwiazdo-
zbiorem Centaura w centrum. Widać na niej ponad 200000 gwiazd. 
Podczas trwania misji teleskop pokryje 200 razy większy obszar

Pierwsze zdjęcie wykonane przez satelitę Sentinel-3B 7 maja 2018 r. 
przedstawia zachód słońca nad morzem Weddella przy wybrzeżach 
Antarktydy
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tów Copernicus, zarządzana przez instytucje Unii Europej-
skiej dostarcza kompleksowych danych środowiskowych 
o naszej planecie. Wysłany w kwietniowym locie Sentinel-3B 
to już 7. satelita programu. 

Na satelicie umieszczono dwa duże przyrządy obrazują-
ce w podczerwieni i świetle widzialnym, które pomogą m.in. 
w detekcji pożarów, ocenie wegetacji roślin, ustaleniu składu 
aerozolów w atmosferze, prognozowaniu pogody i ocenie 
zmian klimatycznych. Oprócz sprzętu obrazującego na po-
kładzie satelity znalazły się instrumenty do badania topografii 
terenu i radiometr do pomiaru mikrofalowej naturalnej emisji 
Ziemi.

29 IV — Firma Blue Origin, należąca do multimiliardera Jef-
fa Bezosa wykonała kolejny pomyślny test swojego pojazdu 
suborbitalnego New Shepard. Jednostopniowa rakieta uru-
chomiła swój silnik na 2 minuty i 16 sekund i wyniosła przy-
szłą kapsułę załogową na wysokość 107 km. Był to już 8. 
test systemu. Firma planuje rozpocząć świadczenie usług 
turystyki suborbitalnej w 2019 r.

MAJ 2018
5 V — Rakieta Atlas V wyniosła w drogę ku Czerwonej Pla-
necie lądownik InSight agencji kosmicznej NASA. Jest to 
pierwsza w historii misja, która zbada wnętrze innej planety. 
Sam lądownik waży 358 kg i jest wyposażony w trzy instru-
menty naukowe. Celem misji będzie badanie procesów za-
chodzących wewnątrz Marsa i ustalenie obecnego poziomu 
aktywności tektonicznej i meteorytowej na planecie.

Instrument HP3, który zagrzebie się wiertłem na głębo-
kość do 5 m pod powierzchnią i zmierzy tam przepływ ciepła 
z jądra planety, został zbudowany przy pomocy polskiej firmy 
Astronika. Przedsiębiorstwo zbudowało mechanizm pneu-
matyczny urządzenia we współpracy z Centrum Badań Ko-
smicznych PAN i Uniwersytetem Warszawskim.

Lądownikowi InSight w drodze na Marsa towarzyszy para 
nanosatelitów standardu CubeSat. Są to pierwsze ładunki 
tego typu wysłane poza orbitę ziemską. Ich zadaniem będzie 
relacjonowanie lądowania statku na powierzchni Marsa.

8 V — Na orbitę trafił za pomocą rakiety Długi Marsz 4C chiń-
ski satelita obserwacji środowiska Gaofen 5. Statek został 
wyposażony w optykę pozwalającą na obserwację lądów 
i wód powierzchniowych oraz instrumenty do monitorowania 
jakości powietrza i zawartości gazów cieplarnianych w at-
mosferze.

11 V — Na orbitę trafił pierwszy telekomunikacyjny sateli-
ta Bangladeszu Bangabandhu-1. Statek został wyniesiony 
w przestrzeń kosmiczną za pomocą rakiety Falcon 9 firmy 

SpaceX. Był to pierwszy lot dla ostatniej rozwojowej wersji 
tej rakiety. System oznaczony jako Block 5, został poprawio-
ny pod kątem szybszego odzysku dolnego stopnia rakiety. 
Właśnie ta wersja Falcona będzie wynosić amerykańskich 
astronautów w ramach komercyjnego kontraktu wymiany za-
łóg na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

16 V — Dwójka astronautów pracowała na zewnątrz Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ich głównym celem było 
przeniesienie dwóch pomp systemu chłodzenia paneli sło-
necznych do nowych lokalizacji. Jedno, zepsute urządzenie 
zostało przemieszczone do specjalnego schowka, drugie 
zapasowe, zostało zamontowane przy jednym z segmentów 
paneli. Inżynierowie będą chcieli sprawdzić, czy zapasowa 
jednostka, nieużywana przez 20 lat nadaje się na wypadek 
kolejnej awarii. 

W trwającym 6 godz. i 31 min spacerze brali udział Ame-
rykanie: Drew Feustel (8. wyjście w przestrzeń kosmiczną) 
oraz Ricky Arnold (4. spacer kosmiczny). 

21 V — Do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej poleciał 
statek towarowy Cygnus z ponad 3 tonami zaopatrzenia 
dla załogi, sprzętu na potrzeby stacji i instrumentów badaw-
czych. Kapsuła poleciała na rakiecie Antares z bazy Wallops 
na wschodnim wybrzeżu USA. Na stację poleciała m.in. plat-
forma Cold Atom Laboratory, która pozwoli przeprowadzać 
eksperymenty kwantowe bez wpływu grawitacji. 

22 V — Rakieta Falcon 9 wysłała na orbitę 5 komercyjnych 
satelitów systemu telekomunikacyjnego IridiumNEXT oraz 
parę satelitów naukowych do badania obiegu wody na Ziemi. 
Satelity badawcze GRACE-FO to kontynuacja misji GRACE 
— dwóch podobnych statków, które w latach 2002–2017 wy-
konywały dokładną mapę pola grawitacyjnego Ziemi. GRA-
CE-FO ponownie zmierzy pole grawitacyjne ZIemi, a przez to 
pomoże naukowcom w ustaleniu, jak zmienia się ilość wody 
w różnych miejscach na naszej planecie.

26 V — W wieku 86 lat zmarł Alan Bean — astronauta misji 
Apollo, który był jednym z dwunastu ludzi na świecie, którzy 
postawili stopę na Księ-
życu. Przed wstąpieniem 
do korpusu astronautów 
NASA ukończył studia inży-
nierii lotniczej i służył jako 
pilot testowy w Marynarce 
Wojennej USA. Był dowód-
cą modułu księżycowego 
misji Apollo 12 w 1969 r. 
Po misji księżycowej był 
jeszcze członkiem drugiej 
załogi stacji Skylab. Alan 
na karierze astronauty 
nie poprzestał. Po pracy 
w NASA wykorzystał swój 
talent malarski, tworząc 
obrazy zdobywające uzna-
nie krytyków. Jedyny do tej 
pory artysta chodzący po 
Srebrnym Globie zmarł 
w szpitalu w Houston, w ro-
dzinnym stanie Teksas.

Wybrał i skomentował: Rafał Grabiański

Misje i badania kosmiczne

Wizja artystyczna lądownika InSight na powierzchni Marsa. InSight do-
trze do Czerwonej Planety 26 listopada 2018 r. 
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Alan Bean pozujący do portretu przed makie-
tą modułu księżycowego misji Apollo 12
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Wulkany  
  na Czerwonej  
       Planecie

Fragment książki „Planeta Mars”

Hieronim Hurnik

Od prehistorii do dnia dzisiejszego Mars, obok Księżyca, jest 
najbardziej badanym obiektem planetarnym. Na każdym 

etapie wyniki badań „Czerwonej Planety” zależały od moż-
liwości technicznych w danym okresie. Zaczęło się 

od obserwacji wizualnych czerwonego Marsa, bo ta 
barwa wyróżniała go wśród innych obiektów zmie-
niających położenie między gwiazdami. Pierwsze 

lunety i teleskopy pozwoliły na obserwacje po-
wierzchni planety, co pobudziło zainteresowanie 

i powstawanie nawet fantastycznych hipotez 
porównujących Marsa i Ziemię. Analiza wid-

mowa zapoczątkowała badanie atmosfery 
i wyznaczenie parametrów fizycznych 
planety. Badaniami Marsa zaczęli się 

zajmować fizycy, chemicy, geologowie 
i geofizycy. Znalezienie meteorytów 

marsjańskich pozwoliło sięgnąć 
w przeszłość planety, a współcze-

sna technika kosmiczna daje 
możliwości badania Marsa nie 

tylko przy pomocy automa-
tów, ale też planować misje 

załogowe. To wszystko 
jest treścią tej książki 
(ze Wstępu Autora).
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Wulkan, zgodnie z defini-
cją geologiczną, to miej-
sce, w którym z wnę-
trza planety wy do bywa 

się pro dukt wulkaniczny, taki jak: gaz, 
pył, lawa (płynna magma), względnie 
materiał piro klastyczny (okru chowy 
produkt wybu chu). Wulkany ze wzglę-
du na kształt po dzie lo ne są na: linij-
ne, stożkowe i tar czo we. Ze względu 
na wyrzucany materiał rozróż nia my: 
wulkany lawowe (wypływa tylko 
lawa), wy bu chowe, eksplozywne (wy-
rzucają pyły i materiały piro klastyczne) 
oraz strato wul kany (mieszane). Linijne 
wul kany nie tworzą stożka, stratowul-
kany tworzą stożki, a wy lew ne góry 
o bardzo małym nachy leniu zbocza 
(kilka stopni). Na szczytach wulkanów 
powstają dość duże płaskie kra tery 
nazywane kalderami. Na Ziemi więk-
szość wul ka nów powstaje na granicach 
płyt litosfery, a kilka procent na tzw. 
„plamach gorąca”.

REJONY WULKANICZNE
Na Marsie nie rozróżniamy takich 

płyt i więk szość wul kanów powstaje 
na „pla mach gorąca”. Najstarsze mar-
sjańskie wul ka ny powstawały prawdo-
podobnie na skutek spadków dużych 
meteoroidów.

Obok kraterów meteorytowych, 
wulkany są bardzo widocznym ele-
mentem ukształ towania powierzch-
ni Marsa. Ogólna liczba wulkanów 
marsjańskich szacowana jest na 24. 
To z pewnością liczba niepełna, obej
mująca tylko wulkany duże. Ale nie
zależ nie od tego, nie jest to wiele w po
rów naniu z Ziemią, na której występuje 
(wg J. Kłysza i P. Skoczylasa — Ob-
licze naszej planety) 450 wulkanów. 
Z kolei wulkany marsjańskie są dużo 
większe od ziemskich.

Na Marsie wyróżniamy cztery ze-
społy wul ka nów: dwa stosunkowo 
młode, bo powstałe w epo ce Amazo-
nian1 i dwa starsze, z epoki Hesperian 
(lub częściowo z Noachian).

Zespoły Tharsis i Elysium powsta-
ły na dużych wy brzu szeniach skorupy 
planety.

Wybrzuszenie Tharsis ma długość 
4000 km i wysokość około 10 km. Re-
jon Elysium to obszar 1700×2400 km. 
Mechanizm powstawania tych wy
brzuszeń w płaszczu Marsa jest wy
ni kiem różnic temperatury rzędu 
1000°C.

Rejon Tharsis to łącznie 12 wulka-
nów (ryc. 1 i 2)2:

• Olympus Mons (tarczowy) o wy-

sokości 27 km nad otoczeniem 
i średnicy podstawy 530 km

• Ascraeus Mons o wysokości 11 km
• Pavonis Mons o wysokości 14 km
• Arsia Mons o wysokości 9 km 

i podstawie 435 km
• Ulysses Patera
• Biblis Patera
• Uranius Patera
• Ceraunius Patera
• Tharsis Tholus
• Alba Patera
W rejonie Elysium wyszczególnia-

my 5 wulkanów: (ryc. 3):
• Hecates Tholus
• Elysium Mons
• Albor Tholus
• Ornes Patera
• Apolinaris Patera

Ryc. 1. Rozmieszczenie głównych wulkanów Marsa

1 Wg Wikipedii historię geologiczną Marsa moż-
na podzielić na kilka umownych okresów geo-
logicznych: przednoachijski (4,5  –  4,1 mld lat 
temu) w  czasie Wielkiego Bombardowania; no-
achijski (4,1 – 3,7 mld lat temu), kiedy powstały 
liczne doliny rzeczne, a północne równiny mógł 
pokrywać ocean; hesperyjski (3,7  –  3,0 mld lat 
temu) z  intensywnym wulkanizmem i  wystę-
powaniem potężnych powodzi;, które mogły 
ponownie napełnić basen północnego oceanu; 
amazoński (od 3 mld lat temu do dziś) zimny 
i suchy, charakteryzuje się powstawaniem lodow-
ców i osadów lodowcowych (przyp. red., więcej 
szczegółów w książce).
2 W  niniejszym przedruku zachowaliśmy tylko 
część ilustracji, do których Autor bezpośrednio 
odwołuje się w tekście. W rzeczywistości książka 
jest kilkukrotnie bardziej bogato ilustrowana (red.)

Ryc. 2. Rejon Tharsis
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o wysokości 14 km i połud niowy Ar-
sia Mons o wysokości 9 km i śred nicy 
podstawy 435 km tworzą z dwoma 
mniejszymi wul kanami właściwy sys-
tem Tharsis Montes.

Wulkany Tharsis są tak samo, jak 
Olympus Mons, wul ka nami tarczo-
wymi, ale różnią je dodatkowe cechy. 
Od strony  północno zachod niej charak
te ry zu ją je wachlarzo wa te warstwy 
materii (prawdo podob nie lawy), ich 

Syrtis Major (ryc. 4) jest w całości 
terenem o dzia łalności wulkanicznej 
(wi docz ne są dwa wulkany), obok nie-
go jest poło żony basen Isidis z dużą ilo-
ścią stożków, m.in. Meroe Patera i Nili 
Patera;

Rejon Noachis–Hellas to 5 więk
szych wulkanów:

• Amphitrites Patera
• Peneus Patera
• Malea Patera
• Pitiusa Patera
• Tyrrheana Patera

OLYMPUS MONS I THARSIS MONTES
Olympus Mons (ryc. 5) jest naj-

większym znanym wulkanem w Ukła-
dzie Słonecznym. Jego szczyt osiąga 
wysokość 27 km nad średnią powierz
chnią planety, a średnica podstawy ma 
550 km. Wulkan jest stożkiem o szero-
kiej pod sta wie i niskim kącie nachyle-
nia zboczy oraz ściętym wierzchołku. 
Nachylenie zboczy wynosi 2,5°, a na-
chylenie brzegowej skarpy 5°, przy 
wysokości 6 km. Na szczycie znajdu-
je się kaldera o wymiarach 85×60 km 
i głębokości 3 km. Na jej brzegu wy-
stępują, powstałe później, mniejsze 
kaldery: Karzok o średnicy 15,6 km 
i Pangboche o średnicy 10,4 km oraz 
4 mniejsze.

Ciśnienie atmo
sferyczne na szczycie 
wulkanu wy nosi 5–8% 
ciśnienia na średniej 
powierzchni plane
ty. Szczyt Olympus 
Mons nie bywa za-
kryty chmu rami py-
łowymi i dla te go jest 
zawsze widoczny z po-
wierzchni Ziemi. Nie-
zwykły kształt i wiel-
kość tego wul ka nu jest 
wynikiem powol nego 
i długo trwa łego spły-
wu lawy w czasie setek 
milionów lat (na Mar-
sie nie ma płyt tekto
nicz nych). Wulkan 
powstał w epoce Ama-
zonian, czyli stosun-
kowo niedawno. Pomiary zachodnich 
zboczy wulkanu wykonane przez son-
dę Mars Express były podstawą ozna-
czenia wieku ich  ze wnętrz nych partii 
na 115 mln lat, a niektórych jego części 
tylko na 2 mln lat. Stąd przypuszcze-
nie, że aktywność wulkanu jest ciągła.

Trzy wulkany tarczowe Ascraeus 
Mons, o wysokości 18 km nad śred-
nią powierzchnią planety i średnicy 
podsta wy około 240 km, Pavonis Mons 

Ryc. 3. Mapa topograficzna wulkanów Elysium Mons

Ryc. 4. Obszar Syrtis Major
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ukształ to wanie podob ne jest do ziem-
skich form po lodow cowych.

Ilustracja wulkanu Ascraeus Mons 
jest kilku częścio wa. Główna prawa 
część poka zuje warst wo we zbocze 
z kal derą na szczycie, a na obra zach 
bocznych (po lewej) zary sy wachlarzo-
wato wylanej lawy. Następnie rycina 
pokazuje ukształtowanie wylanej lawy.

Kilkustopniowa kaldera tego wulka-
nu jest efek tem eta po wego zapadania. 
Pokazuje to rycina 6.

Środkowy wulkan Pavonis Mons 
(ryc. 7) jest położony prawie na równi-
ku (0,8°N, 113,4°W).

Jego ukształtowanie i wachlarzo-
waty wy pływ lawy można zobaczyć 
na mapie geo logicz nej. Działanie 
lodow ca na tym wypły wie ocenia się 
na okres późnego  Ama zonian.

Trzeci wulkan — Arsia Mons 
(9,5°S, 120,5°W) — znajduje się kilka 
stopni na południe od Pavonis Mons.

Jego charakterystyczna kaldera ma 
śred nicę około 110 km. Na początku 
każdej zimy na południu Marsa nad Ar-
sia Mons obserwuje się spiralną chmu
rę pyłową. Jej wysokość nad szczy tem 
wulkanu wynosi 15–30 km. Na dnie 
kaldery widoczne są małe wtórne stoż-
ki wul ka nicz ne (ryc. 8). Na zboczach 
Arsia Mons zaobserwowano 7 obiek-
tów wyglądających na jaskinie. Nada-
no im nazwy i wy zna czono położenia.

Wulkan Alba Patera został zaliczony 
począt kowo do grupy mniejszych, stąd 
w nazwie wyraz „pate ra” a nie „mons”. 
Jak można zobaczyć na ilustracji rejo-
nu Tharsis (ryc. 2), Alba Patera znaj-
duje się na północ od Tharsis Montes, 
jego podstawa jest największa w Ukła
dzie Słonecznym — ma wymiary 
1500×1000 km (20–60°N i 90–130°W) 
przy wysoko ści tylko 6 km (niektóre 
źródła podają wysokość 7 km). Kalde-
ry mają wymiary około 100 km.

Ilustracja ta, zaczerpnięta z pracy 
Topography, Structure and Evolution 
of a Unique Late Hesperian-Early 
Amazonian Shield Volcano MA Iva-
nov i JW. Head, pozwala wnioskować, 
że Alba Patera jest w gru pie Tharsis 
najstarszy — zaczął powsta wać pod 
koniec epoki Hesperia. Warstwa lawy 
pocho dzi już z początków Amazo nian, 
a kopuła szczy to wa wulkanu powstała 
wiele lat później. Kopułę szczyto wą 
pokazano na rycinie 9.

ELYSIUM PLANITIA
Rejon Elysium Planitia liczy 5 wul-

kanów. Największy z nich Elysium 
Mons ma współ rzędne 25°N i 213°W. 
Wznosi się na 13,9 km nad oto czeniem 
albo 16 km nad średnią powierzchnią 
planety. Jego średnica wynosi 240 km, 
a szczyto wa kaldera ma średnicę 14 km 
(ryc. 10).

Ryc. 5. Olympus Mons

Ryc. 6. Kaldera Ascraeus Mons

Ryc. 7. Pavonis Mons Ryc. 8. Kaldera Arsia Mons
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Na zboczach tego wulkanu dopiero 
pre cy zyj niej sze zdjęcia pokazują spływ 
lawy. Niektóre małe kra tery na zbo-
czach są prawdopodobnie pocho dzenia 
mete oryto we go. Wulkan ten jest nie-
podobny do wulka nów rejonu Tharsis. 
Nie jest tak rozległy, a kal dera szczy-
towa — raczej mała. Nachylenie zbo-
czy wynosi 12°. Pomiary bez wład ności 
termicznej wy ka zały, że wulkan jest 
otoczony warstwą pyłów i materi ałów 
piro klastycz nych.

Kilka stopni od Elysium Mons 
znajduje się wul kan Hecates Tholus 
(32,1°N, 210,9°W) o średnicy podsta
wy 184 km i wysokości 2,75 km.

Na fotografii ESA (ryc. 11) kaldera 
tego wulkanu jest 3stop niowa. Wi-
docznie zapadanie materii wul ka nicz
nej odbyło się w kilku fa zach. Maksy-
malna śred nica kaldery wynosi 10 km, 
a głębokość około 600 m. Na podsta-
wie zdjęć wyzna czo no wiek wulkanu 
na około 359 mln lat. Sądzi się, że oko-
ło 5–20 mln lat temu kaldera została 
wypełniona lodem.

Na południowym wschodzie Ely-
sium Planitia, a za ra zem na północ 
od krateru Gusiewa znajduje się wulkan 
Apollinaris Patera (7,2°S, 174,6°E).

Jest to wulkan o podstawie 
180×280 km oraz wyso kości 5 km 
nad otoczeniem. Wg Hamiltona wul-
kan był najpierw wybuchowy, potem 
nastąpił wylew lawy. Średnica kalde-
ry Apollinaris Patera wynosi około 
80 km. Jej zdjęcie, wykonane podczas 
misji Mars Express w 2006 r., przed-
stawia ryci na 12.

Wszystko wskazuje na to, że wulka-
ny grupy Elysium są strato wulkanami.

SYRTIS MAJOR I BASEN HELLAS
Czarną plamę na obrazie Marsa two-

rzy, obserwo wany już przez Huygensa 
w 1659 r., a nazwany przez Schia
parelliego (od nazwy zatoki na Morzu 
Śród ziemnym), Syrtis Major. Przed 
nadaniem tej nazwy plama miała kilka 
innych nazw.

Współrzędne środka Syrtis Major 
(ryc. 4) wyno szą 8,4°N i 69,5°E, a wy-
miary od zachodu do wschodu 1000 km 
oraz południkowo 1500 km. Ciemny 
kolor wywołany jest przez bazaltowe 
skały wulkaniczne i brak pyłu. Na dłu-
gości 310°W występuje wybrzuszenie 
o wysokości do 6 km. W części środko-
wej znajduje się depresja 350×150 km 
wydłu żo na południkowo, a na niej 
dwie kaldery: Nili Patera i Meroe Pate-
ra o głębokości około 2 km. Satelitarne 
po miary grawimetryczne wokół kal-
der wska zują na zale ga nie niżej płyty 
magmowej o wielkości 600×300 km, 
wy dłużonej południkowo. Zliczenia 
kra te rów mete ory to wych wskazują 
na pocho dze nie Syrtis Major z wcze-
snej epoki Hesperian.

Syrtis Major jest pochodzenia wul
ka nicz nego, a obok jest basen Isidis 
i na jego dnie występuje bardzo duża 
ilość stożków — prawdopodobnie wul
ka nicz nych. Powstał albo we wczesnej 
epoce Hesperian, albo wcześniej.

Wokół basenu Hellas możemy 
znaleźć szereg ele men tów aktywno-
ści wulkanicznej wywołanej prawdo
podob nie samym utwo rze niem basenu 

Ryc. 9. Partia szczytowa z kalderami Alba Patera

Ryc. 10. Elysium Mons Ryc. 11. Kaldera Hecates Tholus
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Ryc. 12. Kaldera Apollinoris Patera

(ryc. 13). Są to przede wszystkim trzy 
większe wulkany: Amphitites Patera, 
Hadriaca Patera i Tyrrhena Patera oraz 
liczne płyty lawy i wiele mniej szych 
wulkanów.

Ryc. 13. Otoczenie Basenu Hellas

Profesora Hieronima Hurnika (1919–2016) najlepiej po-
znałem, zasiadając wspólnie, gdzieś w latach osiemdzie-
siątych, może jeszcze dziewięćdziesiątych w tzw. Radzie 
Programowej Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium. 
Zawsze uśmiechnięty i pogodny przewodniczył naszemu 
gremium, z troską nie tylko o popularyzatorską działalność 
unikatowej, warmińskiej placówki, ale również z ambicjami 
jej naukowego rozwoju. Ostatni raz rozmawialiśmy podczas 
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w 2015 r. 
w Poznaniu. Pomimo że od kiedy tylko pamiętam, słabo 
słyszał, był w znakomitej formie. Uwierzyłem, że uda się 
uwiecznić Profesora w Astronarium. Mieliśmy w pogoto-
wiu wstępny scenariusz odcinka o małych ciałach Układu 
Słonecznego, którym Pan Hieronim zawdzięczał większość 
swojej naukowej kariery: kometom, planetoidom i temu, co z nich czasem upadnie na 
Ziemię: meteorytom. Jest wszak ojcem dużej części poznańskiej astronomii i idei poszu-
kiwań meteorytu Morasko! Niestety, kiedy się żyje blisko 100 lat, śmierć może okazać 
się szybsza od kamery i nie udało się nagrać takiego odcinka. Wspomnienie o Nim, jako 
jednym z naszych Mistrzów publikowaliśmy niedawno w Uranii (nr 1/2017 s. 16).  M.Mik.

Według niektórych geologów rodzaj 
osadów wokół wul kanów Hadriaca Pa-
tera i Tyrrhena Pate ra wskazuje na ich 
wy bu cho wy charakter. Względny wiek 
kalder tych wul ka nów wyzna cza
no metodą zliczenia kraterów mete
orytowych. Pracę tę wyko nali Stuart 
Robins, Gaeta no Di Achille i Brian Hy-
nek (University of Colorado) i stwier

dzili, że najmniejsze wulkany mają naj
star sze kal dery, a wielkie wulkany mają 
bardzo młode kaldery. Naj starszym 
wulkanem według nich jest Apollinaris 
Mons (3,9 mld lat), a większość wul
kanów — poza Apolinaris Mons i Tyr-
rena Patera — była czynna w okresie 
wczesnego Amazonian. 

■

Zanim skolonizujemy Marsa
Zobacz program o polskiej aparaturze na Marsie; polskim młotko-gwoździu 
na amerykańskiej sondzie do samowbicia się w Marsa na głębokość 5 m; 
unikatowym fragmencie marsjańskiego meteorytu w Olsztynie; modelu mar-
sjańskiego habitatu w toruńskim planetarium. 64. odcinek ASTRONARIUM. 

https://www.youtube.com/AstronariumPl
Obejrzyj koniecznie!

Hieronim Hurnik 
Planeta Mars 
format B5, stron 179 
wyd. Fundacja Nicolaus Copernicus 
Truszczyny 2018  
do nabycia na https://sklep.pta.edu.pl

Cieszę się, że jako Urania możemy pa-
tronować ostatniemu dziełu Profesora. 
Zredagowanie książki „Planeta Mars” 
ze względu na gigantyczny materiał ilu-
stracyjny, było ogromnym wyzwaniem dla 
inicjatorów wydawnictwa (Polskie Towa-
rzystwo Meteorytowe) i wydawców książ-
ki (Fundacja Nicolaus Copernicus), przy-
jaciół i rodziny Autora. Podczas długiego 
życia Hieronim Hurnika badania Marsa 
zmieniły się nie do poznania. Kiedy był 
dzieckiem, zaprzątano sobie głowę fan-
tazjami o kanałach na „Czerwonej Plane-
cie”. Pod koniec życia, właściwie przestał 
być domeną badań astronomów, a stał 
się miejscem eksploracji przez ziem-
skie roboty. Czy ktoś żyjący krócej byłby 
w stanie to tak ogarnąć? Duch Profesora 
siedzi gdzieś pewnie na krawędzi kalde-
ry Olympus Mons, serdecznie i życzliwie 
się do nas uśmiecha. Polecam wszyst-
kim uczniom i znajomym Profesora oraz 
wszystkim miłośnikom astronomii, Jego 
ostatnią książkę.  M. Mik. 
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przeczytane w nature i Science

Mars „od zawsze wzbudzał zainteresowanie. I od 
zawsze zainteresowanie to mniej lub bardziej 
jawnie było związane z „Marsjanami” — dawniej 
rozumnymi, a obecnie już chyba tylko co najwy-
żej kilkukomórkowymi. Powody takiego ukierun-

kowania zainteresowania są dosyć zrozumiałe. Planeta jest 
bardzo podobna do Ziemi i przeciętne zdjęcie powierzchni Mar-
sa wcale nie robi wrażenia zdjęcia obcej planety. Wprawdzie 
kolorystyka jest nieco inna i brak roślinności, ale ziemska pu-
stynia wcale nie wygląda inaczej. Wrażenie, że przy większym 
zbliżeniu na powierzchni zobaczymy jakieś mchy czy trawy, 
a zza tego czy innego kamienia wyłoni się jakieś zwierzę, jest 
trudne do odparcia.

Trochę rozwiewają te nadzieje parametry fizyczne. Cieniutka 
atmosfera o składzie niezbyt sprzyjającym życiu i niskie tempe-
ratury nieco zmniejszają możliwość istnienia Marsjan. Istotne 
są jednak dwa fakty. Po pierwsze, przy tym ciśnieniu, jakie pa-
nuje na Marsie, woda w stanie płynnym praktycznie nie może 
istnieć — zakres temperaturowy jej istnienia to zaledwie kilka 
stopni w okolicy zera, a i to tylko w bardzo głębokich dolinach, 
bo nieco wyżej wartość ciśnienia atmosferycznego wyklucza 
płynną wodę. Drugim nie mniej istotnym argumentem przeciw-
ko życiu na Marsie jest równowaga chemiczna — „zardzewiała” 
powierzchnia Marsa jest w równowadze chemicznej z atmosfe-
rą, co oznacza, że nie ma jakiegoś istotnego procesu chemicz-

Marsjańskie spekulacje
Czy na Marsie istniały kiedyś oceany? A może było tam też życie? Naukowcy ciągle poszukują odpowiedzi na te pytania. 
W ostatnim okresie ukazały się wyniki całkiem sporej liczby badań analizujących różne aspekty tych problemów: na przykład 
odkrycie cyklicznych zmian ilości metanu, badania związków organicznych występujących w marsjańskim gruncie czy analizy 
trzęsień sejsmicznych na planecie.

nego, który umknął naszej uwadze — wszystkie zasadnicze ele-
menty procesów chemicznych na Marsie wydają się być nam 
znane i nie ma wśród nich procesów życiowych.

Mimo tych zniechęcających danych poszukuje się argumen-
tów za tym, że kiedyś na Marsie warunki były bardziej sprzyja-
jące życiu oraz że do teraz jakaś szczątkowa biosfera mogła 
przetrwać. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że wpraw-
dzie prawdopodobieństwo „życia na Marsie” jest na chwilę 
obecną bliskie zeru, ale stawka jest tak olbrzymia, że nawet 
w ten „cień szansy” warto zainwestować. Po prostu znamy tyl-
ko jeden przykład życia, mianowicie to ziemskie. A z jednego 
przypadku niewiele można wnioskować o tym w końcu ważnym 
zjawisku. Poglądy, że „życie” to standard albo że to wyjątkowy, 
a może nawet wręcz jedyny przypadek w naszym Wszechświe-
cie, są całkowicie równouprawnione. Znalezienie jakiejkolwiek 
innej niż ziemska biosfery zdecydowałoby niemal automatycz-
nie na rzecz powszechności życia, kończąc liczne kontrowersje 
w wielu dziedzinach, poczynając od filozofii, przez religię i nauki 
przyrodnicze, kończąc na problemach czysto technicznych, ta-
kich jak np. problem sterylizacji sond kosmicznych. Tak więc 
stawka jest wysoka, uzasadniająca wyjątkowo uparte, wręcz 
maniackie, badania. Dlatego artykułów omawiających proble-
my związane z marsjańskim życiem nie brakuje. To ostatnie po-
woduje, że trzeba postawić jakąś cezurę czasową i ograniczyć 
się do omówienia tylko tych ostatnio opublikowanych.

Autoportret (selfie) marsjańskiego łazika Curiosity wykonany 5.08.2015 r. w miejscu, w którym dokonał wiercenia w skale w celu pobrania próbek 
do analizy w swoim pokładowym laboratorium. Obraz powstał ze złożenia kilku ujęć, dlatego w kadrze nie widać robotycznego ramienia, z którego 
wykonywano zdjęcia
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Dawne marsjańskie oceany  
i linie brzegowe

Zacznijmy od najnowszych 
prac, jakie wpadły mi w ręce. 
28 czerwca L.C. Bouvier (i 14 
innych autorów, głównie z Euro-
py; Nature, t. 558, s. 586), ana-
lizując meteoryty pochodzące 
z Marsa, konkretnie skład 
izotopowy zawartych w nich 
cyrkonów, doszła do wniosku, 
że Mars bardzo szybko uzyskał 
twardą powierzchnię. Konkret-
nie już 20 mln lat po powsta-
niu Układu Słonecznego oce-
an magmy był już zestalony, 
a 70 mln lat później istniała 
już solidna skorupa. Implikuje 
to sugestię, że sama planeta 
powstała w czasie krótszym 
od 10 mln lat, a prawdopodob-
nie już 5 mln lat po powstaniu 
Słońca planeta już istniała. 
Szybkość zestalania pierwot-
nego oceanu magmy powodu-
je, że zestalona powierzchnia 
nie była w stanie równowagi 
hydrostatycznej, czego kon-
sekwencją był, przywracający 
równowagę, późniejszy gwał-
towny, ale też krótko trwający 
wulkanizm (wyżyna Tharsis!). 
Oczywiście ten fakt ma spore 
znaczenie dla życia na Marsie. 
W omówieniu wspomnianego wyżej artykułu L.T. Elkins-Tanton 
(ten sam zeszyt Nature s. 522) pisze, że szybkość powstania 
stałej powierzchni na Marsie powoduje, że życie na tej planecie 
mogło powstać sto milionów lat wcześniej niż na Ziemi.

Nieco wcześniej, bo pod koniec marca 2018 r. (Nature, 
t. 555, s. 643), ukazał się list R.T. Citrona i dwu innych autorów 
z Uniwersytetu Kalifornijskiego, a dotyczący oceanów na Marsie. 
Jak wszyscy wiemy, powierzchnia Marsa wykazuje, przynajmniej 
wizualne, ślady działalności wody. W szczególności północna, 
wyraźnie depresyjna (depresja sięgająca siedmiu kilometrów 
poniżej średniej powierzchni Marsa) półkula planety w erze no-
achijskiej (pierwsza era historii Marsa) mogła być wypełniona 
wodą, tworzącą obszerny ocean. Przyglądając się granicom tego 
obszaru, można na zdjęciach powierzchni planety dopatrzyć się 
miejsc, gdzie były linie brzegowe dawnego oceanu. Maria Zu-
ber w pierwszych zdaniach omówienia tekstu R.T. Citrona (ten 
sam zeszyt Nature s. 590) stwierdza, że owe linie brzegowe są 
najbardziej przekonywującymi argumentami za istnieniem daw-
nych oceanów na Marsie. Wrażenie jest istotnie silne, ale przy 
bliższej analizie pojawiają się wątpliwości. Oczywiście na Mar-
sie, podobnie jak na Ziemi, „poziom morza” to grawitacyjna po-
wierzchnia ekwipotencjalna — poziom to poziom, czyli grawitacja 
na linii brzegowej musi być stała. Niestety załączony w tekście 
pani Zuber rysunek jawnie pokazuje, że wspomniane linie brze-
gowe nie leżą na współczesnej powierzchni ekwipotencjalnej. 
Odstępstwa od poziomu są spore, bowiem różnice wysokości 
na sugerowanych liniach brzegowych sięgają kilku kilometrów. 
Nie jest to oczywiście decydujący argument przeciwko poglądo-
wi, że obserwowane „plaże” odpowiadają dawnym liniom brze-
gowym, bo mówimy o odległej, mierzonej miliardami ziemskich 

lat, przeszłości geologicznej planety. W tym czasie, podobnie jak 
na Ziemi, na Marsie mogły nastąpić liczne wypiętrzenia i zapa-
dania powodujące, że linia początkowo leżąca na powierzchni 
ekwipotencjalnej obecnie wykazuje wielokilometrowe różni-
ce wysokości. Jednak w takim przypadku pojawia się problem 
identyfikacji mechanizmów, które spowodowały taki stan rzeczy. 
I nietrudno taki mechanizm wskazać. Przede wszystkim „podej-
rzana” o spowodowanie tych zmian jest wulkaniczna wyżyna 
Tharsis, obejmująca, jak pisze Zuber, niemal ćwierć powierzchni 
Marsa i ogromnej wysokości ponad średnią powierzchnię (m. in. 
ponad 20-kilometrowe góry, w tym Olympus Mons, największa 
góra Układu Słonecznego). Gdyby wyżyna powstała na średnich 
szerokościach areograficznych, to w wyniku zmiany osi obrotu 
planety 1 mogłaby nastąpić zmiana położenia powierzchni ekwi-
potencjalnych na powierzchni planety, czyli mówiąc prosto, prze-
sunięcie się oceanu i jego linii brzegowych. Oczywistym wnio-
skiem z takiego mechanizmu jest to, że najpierw wypiętrzyła się 
wyżyna Tharsis, a dopiero później, w wyniku przemieszczenia 
biegunów nastąpiły zmiany wysokości linii brzegowych. I tak do-
tychczas przyjmowano.

Prace Citrona i Bouvier wskazują, że oceany były dużo wcze-
śniejsze. Jak się więc wydaje, czas istnienia oceanów na Marsie 
wydłuża się raczej do tyłu. Wiek Tharsis oceniany na 3,6 mld lat 
(główna faza wypiętrzania) wskazywał, że ocean istniał jeszcze 
pewien czas po wypiętrzeniu wyżyny, a więc do stosunkowo póź-
1 Ciało w miarę sztywne, w tym oczywiście planeta, ma tendencję do 
obracania się wokół osi głównej momentu bezwładności. Dlatego wy-
piętrzanie czegoś tak ogromnego, jak wyżyna Tharsis, powoduje zmia-
nę położenia biegunów w taki sposób, by nowa oś obrotu pokryła się 
z nową osią momentu bezwładności. Jedynie wypiętrzenie znajdujące 
się na równiku nie spowoduje przesunięcia bieguna.

przeczytane w nature i Science

Tak Mars mógł wyglądać jakieś cztery miliardy lat temu, z wielkim oceanem na części swojej powierzchni
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nego okresu. Praca R. Citrona sugeruje, że nie jest to prawda. 
Wyżyna Tharsis powstała prawdopodobnie w pobliżu równika 
i zmiana położenia bieguna związana z jej wypiętrzeniem nie 
była zbyt wielka. Jednak powstanie olbrzymiej wyżyny, niezależ-
nie od zmiany momentu bezwładności, musiało spowodować 
zmiany w ukształtowaniu terenu całej powierzchni planety. Mo-
delując te zmiany, R. Citron wraz z współpracownikami analizo-
wał kilka długich na tysiące kilometrów „linii brzegowych”. Kon-
kretnie, na wyglądającą na najstarszą, linię zwaną Arabią oraz 
młodszą, zwaną Deuteronilus. Oszacowanie wpływu tworzenia 
się Tharsis na kształt powierzchni i geoidę Marsa pozwoliły oce-
nić, że Arabia powstała co najmniej cztery miliardy lat temu. 
Ocean odpowiadający tej linii brzegowej miał objętość 4,1·107 
km3. Linia Deutronilus okazuje się rówieśnikiem Tharsis. Odpo-
wiadająca jej objętość oceanu to około 1,2·107 km3. Najkrótsza 
linia Isidis odpowiada morzu istniejącemu około 100 mln lat 
później, a więc około 3,5 mld lat przed chwilą obecną. Jak wspo-
minają autorzy, podane wyżej objętości są raczej minimalnymi 
wartościami i objętość oceanu Arabia mogła wynosić nawet 
5,5·107 km3. Nie są to wszystkie zidentyfikowane linie brzego-
we. Jednak pozostałe są trudniejsze do zbadania, ze względu 
na nieciągłości uniemożliwiające np. określenie objętości odpo-
wiadających im mórz. Jak się wydaje, najstarsza z nich, starsza 
od Arabii, linia Meridiani odpowiadałaby prawdopodobnie naj-
większemu oceanowi i wiekowi około 4 mld lat. Uwzględniając, 
że powierzchnia Marsa jest dużo mniejsza od ziemskiej, można 
ocenić, że podane objętości są duże. Konkretnie ocean odpo-
wiadający linii brzegowej Arabia to objętość jedenastokrotnie 
większa od objętości współczesnego Morza Śródziemnego 2, 
które jest przecież całkiem okazałe. Ocean odpowiadający linii 
Deuteronilus to objętość około trzech objętości tego morza. Jak 
widać, były to duże oceany, ale też i dość szybko zmniejszające 
swą objętość. Oczywiście natychmiast pojawia się pytanie, co 
stało się z tą ogromną masą wody. Koincydencja zmniejszania 
objętości oceanu z tworzeniem się Tharsis sugeruje, że wulka-
nizm Tharsis miał wpływ na to zjawisko. Według Citrona, po wy-
piętrzeniu Tharsis stabilne były zaledwie względnie niewielkie 
jeziora, choć można doszukać się śladów istnienia oceanów 
(ślady tsunami) w dużo późniejszym okresie odpowiadającym 
3,5—3 mld lat przed chwilą obecną. Warto przypomnieć, że 
Tharsis to olbrzymia wulkaniczna kraina. Wybuchy tworzących 
ją wulkanów, które bez żadnej przesady można nazwać „super-
wulkanami”, zmieniały w drastyczny sposób klimat Marsa. Je-
żeli zmniejszanie się objętości ciekłych oceanów było związane 
z wiązaniem wody w lądolodach, to nagłe, choć niezbyt trwałe, 
ocieplanie klimatu wynikające ze wzrostu masy atmosfery w wy-
niku uwolnienia gazów cieplarnianych, mogło powodować spore 
wzrosty akwenów Marsa. Na odwrót, wulkany mogły również 
ochładzać planetę przez wyrzucenie ogromnej ilości pyłu odci-
nającego dopływ promieniowania do powierzchni. Implikowane 
przez wybuchy superwulkanów zmiany globalnego klimatu Mar-
sa miały prawdopodobnie niewielką trwałość. Ale nawet kilka 
tysięcy lat cieplejszego i wilgotniejszego klimatu lub chłodniej-
szego i suchszego mogło mieć znaczenia dla przetrwania „Mar-
sjan”. W sumie historia wody na Marsie mogła być zdumiewa-
jąco zmienna i dramatyczna. Dlatego jeżeli nawet „Marsjanie” 
powstali na początku istnienia planety, to czekała ich rzeczy-
wiście ciężka przyszłość — ostatnie większe jeziora na Marsie 
przypuszczalnie przestały istnieć 3 mld lat temu.

Marsjańskie trzęsienia oraz metan
Pora przyjrzeć się współczesności Marsa. A więc przede 

wszystkim planeta jest praktycznie martwa geologicznie. Krótki 

2 Objętość współczesnego Morza Śródziemnego to około 7,5 mln km3.

tekst z początków maja (A. Witze, Nature, t. 557, s. 13) omawia 
perspektywy i dotychczasowe wyniki pomiarów sejsmicznych 
na Marsie. Pomijając perspektywy (planowane instrumenty), 
dotychczasowe badania są mało zachęcające. Np. instrument 
zamontowany na Vikingu 2 zebrał wprawdzie 2100 godzin „na-
słuchu”, ale poza jednym wyjątkiem, wszystkie wstrząsy były 
związane z działaniem wiatru na lądownik. Pozostają więc 
spekulacje. Analizując warunki geologiczne i historię planety, 
można spodziewać się rejestracji kilku trzęsień Marsa na rok. 
Dokładniej, cytowany przez Witze Renee Weber z NASA ocenia, 
że na obszarze Elysium Planitia (na obszarze której ma wylądo-
wać planowana sonda InSight), można liczyć rocznie na jeden 
lokalny wstrząs o sile 2,7—4,2 magnitudo 3. Możliwa jest też 
rejestracja nieco większych wstrząsów i z większej odległo-
ści. W sumie niewiele i „optymistyczne plany” to zapis około 
30 wstrząsów Marsa. W nieco starszym (20 kwietnia) tekście 
z Science (P. Voosen, t. 360, s. 247) znajdziemy mniej optymi-
styczne oceny i rejestracja 5—10 wstrząsów w ciągu dwu lat 
planowanej misji to już będzie sukces.

InSight zmierzy też strumień ciepła płynący z wnętrza Mar-
sa, co umożliwi ocenę warunków pod powierzchnią planety. Pa-
miętajmy, że jeżeli jakieś życie przetrwało na Marsie, to raczej 
schowane pod powierzchnią planety. Jeżeli przetrwało, to po-
winno dać o sobie znać przez zmienne zjawiska w chemii pla-
nety. Mówiąc prosto, jeżeli coś żyje pod powierzchnią Marsa, 
to powinno się ujawniać przez niewielkie (bo większe są wyklu-
czone przez wspomnianą równowagę chemiczną) uwalnianie 
gazów związanych z procesami życiowymi. Gazem szczególnie 
poszukiwanym jest metan. Biorąc pod uwagę, że 95% metanu 
w atmosferze ziemskiej ma pochodzenie biologiczne, istnienie 
metanu ekscytuje poszukiwaczy życia na Marsie.

Jak pisze N. Gaind (Nature, t. 556, s. 419), w atmosferze 
Marsa stwierdza się średnio 0,5 ppb metanu (części na miliard, 
dla porównania w atmosferze ziemskiej to 1,9, ale ppm, czyli 
części na milion). Skądś musi się ten metan brać, bo w warun-
kach marsjańskich jest nietrwały i w ciągu kilku setek lat ulega 
rozkładowi. Do tego w atmosferze Marsa zdarzają się nadwyżki 
metanu i chwilowo lokalnie można stwierdzić nawet 45 ppb me-
tanu 4. Oczywiście pojawia się sugestia, że przyczyną tych nad-
wyżek są zmiany intensywności podziemnej wegetacji. Dokład-
niej problem omawia raport opublikowany przez C.R. Webstera 
(i 43 współautorów; Science, t. 360, s. 1093). Raport omawia 
badania ilości metanu wykonane przez lądownik Curiosity w kra-
terze Gale położonym w pobliżu równika Marsa i na wysokości 
odpowiadającej ciśnieniu 7 milibarów. Użyty do pomiaru ilości 
metanu przyrząd to spektrometr laserowy mierzący widma w za-
kresie podczerwieni. Badania prowadzono dwoma metodami 
przez 55 ziemskich miesięcy, kończąc w połowie 2017 r. Pierw-
sza z metod polegała na wpuszczeniu marsjańskiego powietrza 
do uprzednio opróżnionej komory, a następnie zmierzenie ilości 
metanu. Druga metoda polega na użyciu dwu „przepustów” dla 
atmosfery powodujących mniej więcej 25-krotne zwiększenie 
ilości metanu w komorze pomiarowej i dopiero po tym wzbo-
gaceniu próbki dokonanie pomiaru. Użycie wspomnianych dwu 
metod wg autorów umożliwiło ograniczenie błędu systema-
tycznego pomiarów. Zmierzone wartości ilości metanu nie są 
zbyt wielkie i poza drobnymi nadwyżkami sięgającymi 7,6 ppb 
wahają się w okolicach kilku dziesiątych ppb, czyli są zbliżone 

3 Na terenie Śląska takie wstrząsy zdarzają się niemal codziennie. 
Inna rzecz, że są to z zasady wstrząsy antropogeniczne. Tym niemniej 
wstrząsy sejsmiczne o takiej sile zdarzają się w Polsce, a więc na tere-
nie uważanym za asejsmiczny, kilka razy w roku.
4 W pierwszej części raportu autorzy cytują wcześniejsze badania, któ-
re wielokrotnie wykazały dużo wyższe lokalne (i chwilowe!) zawartości 
metanu w atmosferze Marsa.

przeczytane w nature i Science
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do podanej wyżej wartości śred-
niej dla całej atmosfery Marsa. 
Nie to jednak jest interesują-
ce. Okazuje się, że zawartość 
metanu w miejscu obserwacji 
zmienia się w atmosferze Mar-
sa cyklicznie. Konkretnie, cykl 
jest sezonowy, czyli powtarza 
się w okresie marsjańskiego 
roku, co stwierdzono raczej 
jednoznacznie, jako że okres 
obserwacji obejmował około 
3 marsjańskich lat. Zawartość 
metanu w miejscu pomiaru wy-
kazuje w tym cyklu jedno mak-
simum wypadające na koniec 
lata na północnej półkuli i dwa 
minima, jedno wiosną a drugie 
pod koniec jesieni. Wszystko 
w odniesieniu do półkuli pół-
nocnej. Zastrzeżenie istotne, 
bo krater Gale jest blisko rów-
nika, więc określenie, która pół-
kula ma większy wpływ klima-
tyczny na to miejsce, jest istot-
ne. Podsumowując te badania, 
autorzy stwierdzają, że na Mar-
sie istnieje jakiś sezonowy pro-
ces, którego jeszcze nie znamy.

Oczywiście sugestia jasna — wyrażone na wstępie przeko-
nanie, że atmosfera Marsa jest w równowadze chemicznej 
z powierzchnią, jest nieprawdziwe. A więc jednak biosfera? 
Nie nerwowo. Można wskazać całkiem sporo geologicznych 
mechanizmów prowadzących do takiego efektu. Choć sugestia 
„życia” wydaje się być preferowana. Tym bardziej że jednocze-
śnie z tekstem Webstera ukazała się praca J.L. Eigenbrode’a 
(i 21 innych autorów, Science, t. 360, s. 1096) również zwią-
zana z Curiosity, a więc dotycząca tego samego miejsca badań 
co poprzednio, ale tym razem gruntu, a nie atmosfery. Praca 
omawia zawartość związków organicznych w osadach krateru 
Gale. Jak się zdaje, jest tego sporo (choć na poziomie setek 
ppb). Oczywiście stosunkowo proste związki chemiczne, takie 
jak np. C5H6S, C2H6S, C8H6S (jak widać związki siarki, ale nie 
tylko) nie muszą wiązać się z życiem. Tym niemniej mogą to być 
pozostałości po dawnych organizmach. Tym bardziej że ziden-

tyfikowano sporo związków chemicznych albo raczej ich części, 
gdyż prace wiązały się z uwalnianiem gazów w wyniku wygrza-
nia próbek do temperatur 500—820 stopni Celsjusza. Ziden-
tyfikowano zarówno alifaty, jak i aromaty, a więc chemia dość 
bogata. Trudno to jednak (mi) referować, bo też trudno ocenić 
znaczenie dla istnienia życie takiej czy innej grupy chemicznej. 
Dlatego ograniczymy się jedynie do odnotowania, że marsjań-
ski grunt zawiera sporo materii organicznej.

Powyżej zreferowano prace związane mniej lub bardziej 
z „życiem” na Marsie, jakie ukazały się w ciągu około trzech 
miesięcy (koniec marca—koniec czerwca) w Science i Nature. 
Jak widać, temat jest żywy, bo wprawdzie wybrano wyjątkowo 
bogaty w te prace okres, ale w innych wcale nie jest dużo ubo-
żej. Czy w końcu dojdzie do jakiegoś przełomu? Ano… zoba-
czymy.

Jerzy Kuczyński

Chmury złożone prawdopodobnie z lodu wodnego oraz mgła (na zdjęciu zabarwione na biało i niebiesko) 
nad dawnymi wypływami lawy na powierzchni Marsa. Zdjęcie wykonała 22.11.2016 r. sonda Trace Gas 
Orbiter w ramach misji ExoMars
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Nowe władze Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii 
28 kwietnia 2018 r. to kolejna data w historii PTMA, która pozostanie w naszych archiwach. Tego dnia 
w Planetarium Śląskim i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie odbył się 42. Walny Zjazd Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Głównym celem Zjazdu było podsumowanie pracy i działalności 
stowarzyszenia w kończącej się kadencji, wybór nowych władz oraz stworzenie planu działalności PTMA 
na lata 2018–2022. 

100-lecie PTMA

Gospodarzem spotkania było 
tym razem Planetarium 
Śląskie. To jedna z ostat-
nich imprez przed plano-

waną modernizacją, która rozpoczęła 
się 1 lipca br. i potrwa przynajmniej 
do końca 2020 r.

Obrady rozpoczęły się o godz. 
11.00. Po przywitaniu delegatów przez 
dyrekcję Planetarium w osobach Le-
cha Motyki (dyrektor) i Stefana Janty 
(wicedyrektor), prezes ustępującego 
Zarządu — Mieczysław Janusz Jagła, 
zaprezentował aktualną sytuację Towa-
rzystwa, przedstawił wraz z wicepreze-
sami dokonania Zarządu, Oddziałów 
i Sekcji w latach 2014–2018.

Warto nadmienić, że w okresie tym 
dokonano ważnej zmiany Statutu, któ-
ra dostosowała go do realiów Towa-
rzystwa.

Walny Zjazd Delegatów PTMA

Miłą informacją jest fakt, że nasze 
Towarzystwo po małej stagnacji do roku 
2014 zaczyna być mocno zauważalne 
oraz że dostosowało się do wymogów 
postępującej technologii. W zasadzie 
wszystkie oddziały i sekcje posiadają 
swoje wizytówki w internecie. Dzięki 
temu a także realnie szybkiemu kon-
taktowi z Oddziałami w krótkim cza-
sie dołączają do nas nowi członkowie. 
Organizowane są pokazy, prelekcje, 
spotkania, zloty astronomiczne, które 
są dostępne nie tylko dla członków To-
warzystwa, ale dla każdego zaintereso-
wanego. Dużą popularnością cieszą się 
Wielkie Wyprawy PTMA, gdzie poza 
granicami Polski obserwujemy również 
niebo oraz dokonujemy odkryć. Wróć-
my jednak do Zjazdu. 

Tradycyjnie już wyróżnieni człon-
kowie PTMA otrzymują złote i srebrne 

odznaki za działalność na rzecz Towa-
rzystwa. 

Tym razem złote odznaki PTMA 
przyznano następującym osobom: 
Wojciechowi Burzyńskiemu, Francisz-
kowi Chodorowskiemu i Maciejowi 
Mikołajewskiemu, który reprezento-
wał „Uranię–PA”.

Srebrne odznaki PTMA wręczono 
następującym osobom: Gabrielowi 
Murawskiemu, Tomaszowi Białkow-
skiemu i Jolancie Rębeckiej.

Następnie przystąpiono do wyborów 
nowych władz, a potem do dyskusji nad 
przyszłością PTMA. Skład Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń-
skiego prezentuje się w następujący 
sposób. Prezes: Mieczysław Janusz 
Jagła, Wiceprezes: Marek Substyk, Ja-
nusz Wiland, Sekretarz: Mikołaj Sabat, 
Skarbnik: Aleksandra GödelLannoy.

Członkowie Zarządu 
Głównego: Wojciech Bu-
rzyński, Agata Gorwa, Zo-
fia Huppenthal, Wiesław 
Krajewski, Janusz Ławic-
ki, Tadeusz Smela, Seba-
stian Soberski, Bartosz 
Wojczyński.

Komisja rewizyjna: Jó-
zef Wydmański, Dawid 
Gondek, Tomasz Koło-
dziej, Adam Kisielewicz, 
Tomasz Rać.

Sąd koleżeński: Ryszard 
Rejment, Tomasz Bobrek, 
Andrzej Letkowski.

Czas pokaże, czy za-
mierzone plany zostaną 
zrealizowane. Patrząc 
na skład Zarządu, uwa-
żam, że jest to możliwe.

Marek Substyk
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1998–2018

100 lat Uranii

Złotą Odznakę PTMA i towa-
rzyszący jej przepiękny Dy-
plom na czerpanym papierze 
z wytłoczonym Koperni-

kiem, traktuję przede wszystkim jako 
wyróżnienie dla Uranii w przededniu 
stulecia. Członkiem PTMA jestem bo-
wiem — po czterdziestoletniej prze-
rwie — dopiero od sześciu lat, więc 
niby skąd od razu taka Nagroda? Przej-
mując Uranię, rzeczą oczywistą była 
dla mnie przynależność do PTMA, 
więc się zapisałem nawet do… dwóch 
najbliższych oddziałów, a zamierza-
łem do wszystkich! Niestety, zdaje się, 
że Statut tego zabrania. Przejmując 
bowiem Uranię, za cel strategiczny 
przyjąłem pozyskanie na nowo zaufa-
nia miłośników astronomii i przede 
wszystkim zwrócenie jej przynajmniej 
w należnych 50% pierwotnemu właści-
cielowi, PTMA. W internecie można 
było przeczytać o rozczarowaniu miło-
śników astronomii Uranią, która stała 
się zbyt akademicka. 

Przypomnijmy, że dwumiesięcz-
nik w dzisiejszym formacie powstał 
20 lat temu z połączenia wydawanego 
od 1922 r. przez PTMA miesięczni-
ka „Urania” i wydawanego od 1953 r. 
przez PTA kwartalnika „Postępy Astro-
nomii”. Na początku transformacji 
ustrojowej (1991–1994) zostałem tro-
chę wmanewrowany w redagowanie 
„Postępów Astronomii” w nowej, popu-
larnonaukowej formule konkurencyjnej 
dla Uranii. Nie była to dla mnie sytuacja 
komfortowa. Z ulgą przyjąłem zrealizo-
wane przez mojego następcę, Andrzeja 
Woszczyka, połączenie tytułów. Nie 
tylko w Polsce nie ma miejsca na dwa 
podobne wydawnictwa. Nawet amery-
kański „Sky and Teleskope” to hybryda 
dwóch wcześniejszych tytułów, a nie-
miecki „Sterne und Weltraum” pochło-
nął już kilka podobnych czasopism.

Od początku 2012 r. udało się 
wprowadzić druk na lepszym papierze 
i w pełnym kolorze oraz mniej więcej 
o 1/3 zwiększyć objętość pisma. Poja-
wiło się wiele nowych działów kiero-
wanych bezpośrednio do hobbystów, 
jak astropodróże, opisy i testy sprzętu 
obserwacyjnego. Szczególne miejsce 
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100 lat Uranii

w Uranii znalazła edukacja ze stałymi 
działami „Kącik olimpijczyka” i „Mło-
dzi badacze” oraz trzema edycjami 
Konkursu „Nasza szkolna przygoda 
z astronomią”. Udało się zdobyć kilku 
nowych znakomitych autorów spoza 
grona astronomów zawodowych, jak 
Przemek Rudź, którego przeglądo-
we artykuły można porównać chyba 
tylko z legendarnym piórem Stanisła-
wa R. Brzostkiewicza. Stałe miejsce 
w Uranii znalazł wydawany dotąd tylko 
w internecie „Cyrqlarz” Pracowni Ko-
met i Meteorów. Pojawiło się kilka Ura-
nii, w których w ogóle nie było tekstów 
napisanych przez czynnych naukow-
ców. Nie znaczy to jednak, że w całości 
napisali je członkowie PTMA.

Wszystkie te zmiany w zasadzie 
wprowadzałem intuicyjnie. Niedawno 
udało się znaleźć kilka dokumentów 
powstałych w okolicznościach łącze-
nia tytułów, w tym list sygnowany 
przez ówczesnego Prezesa i Sekretarza 
PTMA. Nie do końca zrealizowany jest 
punkt 2. tego pisma. Zamiast czterooso-
bowej Rady, Uranię redaguje szerszy 
Zespół, w którym funkcje zastępców 
redaktora naczelnego pełnią przed-
stawiciele wydawców, PTA i PTMA. 
Wśród redaktorów i współpracowni-
ków Redakcji znajdziemy przedstawi-
cieli kilku innych organizacji pozarzą-
dowych (Klub Almukantarat, Funda-
cja Nicolaus Copernicus) i instytucji 
(POLSA), z którymi współpracujemy. 
Co najmniej pięciu to prominentni dzia-
łacze PTMA. Szczególną rolę pełnią 
tu autorzy i redaktorzy stałych działów 
będących odbiciem prac Sekcji Obser-
wacji Słońca („Obserwator Słońca” 
Tadeusza Figla) i Sekcji Obserwacji 

Komet PTMA („Komeciarz” Mikołaja 
Sabata). Pojawiają się na łamach Uranii 
artykuły naukowe przedstawicieli Sek-
cji Ochrony Ciemnego Nieba (Tomasz 
Ściężor) i Sekcji Obserwacji Pozycji 
i Zaćmień (Marek Zawilski). Można 
zapytać, gdzie są pozostali? 

Gdzie szczególnie mi bliska, mająca 
wielkie tradycje i dorobek, Sekcja Ob-
serwacji Gwiazd Zmiennych? Czemu 
nie ma felietonów edukacyjnych Sekcji 
Popularyzatorskiej i cyklicznych opra-
cowań dziejów PTMA na podstawie 
znakomicie prowadzonej strony inter-
netowej Sekcji Historycznej? Gdzie 
historia i współczesność poszczegól-

nych oddziałów PTMA? Kto z człon-
ków PTMA podzieli się z Czytelnika-
mi swoimi doświadczeniami z użyciem 
różnorodnego sprzętu obserwacyjne-
go? Mimo ogromnych wysiłków Re-
dakcji, Prezesa i Zarządu PTMA, wciąż 
do wielu członków PTMA nie dociera, 
że Urania to ich gazeta! Nie tylko jako 
potencjalni autorzy, ale również jako 
czytelnicy. Mimo superpromocyjnej 
ceny (50,– zł/rok) ledwie ok. 1/4 człon-
ków prenumeruje Uranię. 

W czerwcu na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim odbyła się konferencja „Euge-

niusz Rybka — w drodze do gwiazd: 
1898–1988”. Trzy tygodnie wcześniej, 
w starym planetarium w Łodzi mia-
ła miejsce XXVIII (sic!) Konferencja 
Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć 
PTMA. Profesor Rybka był zaanga-
żowany w powstanie PTMA, jeszcze 
przed wojną dwukrotnie przez kilka lat 
był redaktorem Uranii. A jednak nie 
zauważyłem w Krakowie nikogo z Za-
rządu Głównego czy choćby typowego 
środowiska PTMA. Sami astronomo-
wienaukowcy! Z kolei w Łodzi, wielu 
referujących członków Sekcji ma doro-
bek naukowy i publikacje, na podstawie 
których bez problemu mogliby zostać 

członkami „elitarnego” Polskiego Towa-
rzystwa Astronomicznego. Kilku uczest-
niczy i referuje swoje wyniki na konfe-
rencjach międzynarodowych. A jednak 
byłem chyba jedynym zawodowym 
astronomem na tym spotkaniu. Ten roz-
dźwięk, to przykre, a może i groźne zja-
wisko. Jedyną osobą wciąż łączącą oby-
dwa środowiska pozostaje wszędobyl-
ski Henryk Brancewicz. W przededniu 
stuleci Uranii, PTMA i PTA spróbujmy 
wspólnie coś z tym zrobić!

Maciej Mikołajewski

Mimo ogromnych wysiłków 
Redakcji, Prezesa i Zarządu 
PTMA, wciąż do wielu 
członków PTMA nie dociera, 
że Urania to ich gazeta!

–>+
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Mała Urania

Przygody Uranii w kosmicznej otchłani 
2. Mars

A więc tak, drogie dzieci, polecimy na Marsa, 
Wielkiej przyszła dziś noc opozycji!

Byś powagę zachował i ze śmiechu nie parskał: 
Mars najbliższy jest Ziemi pozycji.

Właśnie na tej planecie, wylądował i drzemie 
Stary Pionier marsjański Pathfinder.

W piasku obok zaś utknął i wygląda jak szczenię 
Łazik, co oczarował Uranię.

Wnet podbiegła doń czule, by pogłaskać go ręką, 
Szybko olej zmieniła i panel.

Łazik zadrżał i stęknął, i pomerdał antenką… 
Prawdę mówiąc, to jest niesłychane!

Poszli razem przez Marsa, rzec by można, że marszem. 
Nierozłącznych przyjaciół tych dwójka.

Ile sił w nogach starcza, sytuację pogarsza, 
Ona pieszo, a Łazik na kółkach.

Idą szukać Możliwość – czyli Opportunity, 
Wielką Syrtą, Utopii Równiną;

I spotkają Ciekawość – znaczy się Curiosity: 
Swój do swego, gdy jest się maszyną!

Gdy więc zadasz pytanie, czy istnieją Marsjanie? 
Odpowiadam ci w mig bez kłopotu:

Właśnie na pożegnanie, obściskują Uranię, 
Bo to przecież planeta robotów!

Tekst: Maciej Mikołajewski, rysunki: Jacek Drążkowski

1 2
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Polskie kratery na Marsie

Wielka opozycja  
w Rypinie

Fascynacja artystów astronomią i zachwyt astronomów i fizyków nad tym, co artyści widzą 
w gwiazdach, dają niezwykłe efekty. Zderzenie tych dwóch światów owocuje często długimi 
nocnymi rozmowami w niezwykłych okolicznościach, np. pod radioteleskopem RT-4 Kopernik 
w Piwnicach pod Toruniem.

Jednym z efektów współpracy artystki 
Katarzyny TretynZečević i pracowni-
ków obserwatorium astronomicznego 
w Piwnicach była wystawa pt. Dzień, 
którego nie było, która miała miejsce 
w toruńskiej Galerii Sztuki Wozownia 
w terminie 25.08 – 24.09.2017 r. Głów-
ną inspiracją artystki na ów czas był 
radioteleskop RT4 czy w ogóle badanie 
kosmosu za pomocą radioteleskopu. 
Tym razem fascynacja artystki skupiła 
się wokół planety Mars. Nurtujące py-
tanie dotyczyło kraterów marsjańskich 
— skąd na Marsie pojawił się krater 
Rypin?

Mariner 9 na orbicie Marsa
Mariner 9, wystrzelony przez rakie-

tę Atlas Centaur 30 maja 1971 r., dotarł 
na miejsce 14 listopada tego samego 
roku, niecałe 2 tygodnie przed radziec-
ką sondą Mars. Pierwsze zdjęcia Mar-
sa Mariner wykonał pod koniec paź-
dziernika 1971 r., jednak ze względu 
na olbrzymią burzę piaskową na po-
wierzchni planety nie były zbyt dokład-
ne. Po zakończeniu burzy piaskowej 

w styczniu 1972 r., zdjęcia przekazy-
wane przez sondę były już bardzo do-
brej jakości. Mariner 9 w sumie przesłał 
na Ziemię 7329 zdjęć Marsa — więcej 
niż przewidywano łącznie w programie 
badawczym Marinera 8 i 9 (pokrywa-
jących 85% jego powierzchni) i jego 
dwóch księżyców, Deimosa i Phobosa. 
Zdjęcia zostały wykorzystane do wy-

boru miejsc lądowania próbników Vi-
king w połowie lat 70. Na cześć sondy 
nazwano Valles Marineris — rozległy 
system kanionów na Marsie. 

Po przeprowadzeniu badań tej pla-
nety za pomocą Vikinga 1 w lipcu 
1976 r. i przeanalizowaniu wielu zdjęć, 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna 

na zorganizowanym w dniach od 24 
sierpnia do 2 września 1976 r. w Gre-
noble XVI Kongresie IUA zdecydowa-
ła, że kraterom, które mają mniej niż 
10 km średnicy, zostaną nadane nazwy 
małych miast i wsi z całej kuli ziem-
skiej. Warunki wyboru nazw marsjań-
skich kraterów zostały jasno określone: 
miały być krótkie, maksymalnie trójsy-

labowe i wymawialne w większości ję-
zyków. Tym sposobem 271 ziemskich 
małych miejscowości zyskało swoje 
miejsce na Marsie. Z polskich miast 
na Marsie znalazły się cztery: Grójec, 
Puńsk, Puławy i RyPin. 

Polscy astronomowie byli ważną 
częścią społeczności astronomicznej 

Nazwa: Rypin
Identyfikator struktury: 5248
Planeta: Mars
Typ struktury: krater
Najdalej na północ szerokość geograficzna –1.13 °
Najdalej na południe szerokość geograficzna –1.44 °
Najdalej na wschód wysunięta długość geograficzna 319,26 °
Najdalej wysunięta na zachód długość 318,95 °
Średnica 18,18 km
Środkowa szerokość geograficzna –1,28 °
Środkowa długość geograficzna 319,11 °
Status zatwierdzenia: przyjęty przez IAU
Data zatwierdzenia: 1976

Pełną listę kraterów marsjańskich można znaleźć w Transactions of the 
International Astronomical Union: Proceedings of the Sixteenth General 
Assembly Grenoble 1976

271 ziemskich miejscowości 
zyskało swoje miejsce na Marsie, 
w tym cztery polskie:  
Grójec, Puńsk, Puławy i Rypin
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w tym czasie, a wiceprezydentem Mię-
dzynarodowej Unii Astronomicznej 
w tym okresie była prof. Wilhelmina 
Iwanowska. Na spotkaniu w Grenoble 
było ok. 20 polskich naukowców, m.in. 
Bohdan Paczyński, Józef Smak, Jerzy 
Dobrzycki, Grzegorz Sitarski i Cecylia 
Iwaniszewska.

Dodatkowo spektroskopią Marsa 
zajmował się profesor Andrzej Wosz-
czyk, wieloletni redaktor Uranii, ak-
tywny uczestnik kongresu w Grenoble 
w roku 1976, życiowo związany w wo-
jewództwem kujawskopomorskim 
i obserwatorium w Piwnicach, co we-
dług jego kolegów mogło mieć istotny 
wpływ na wybór Rypina na nazwę jed-
nego z kraterów.

Artyści i mleczarze
Miasto Rypin zyskało uznanie 

w Międzynarodowej Unii Astrono-
micznej podobno ze względu na wyro-
by mleczarni ROTR: „to miasteczko, 
w którym spółdzielczość mleczarska 
produkowała pod firmą ROTR tak zna-
komite sery, że były one poszukiwane 
nie tylko w kraju”. Nazwę Rypin zyskał 
krater na powierzchni Marsa o średnicy 
18,18 km (patrz ramka).

Informacja o tym, iż miasto Rypin 
zostało uhonorowane poprzez nada-
nie jego imienia kraterowi na plane-
cie Mars, została rozpowszechniona 
dzięki niedawnej edycji teleturnieju 
Milionerzy. Burmistrz miasta posta-
nowił wykorzystać tę sytuację i tak 
powstała idea popularyzacji Rypina 
i astronomii podczas projektu „Rypin 
na Marsie”. Kuratorem działań podczas 
kilkudniowego święta, od 20 do 23 
września bieżącego roku, jest profesor 
Marta Smolińska z Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu. Do udziału 
w projekcie zaproszeni zostali artyści 
i artystki z całej Polski, którzy dzia-
łać będą na przestrzeni miasta w wielu 
dziedzinach sztuki — również kuli-
narnej. Zobaczyć będzie można astro-
fotografię czy szerzej sztuki plastycz-
ne w wykonaniu zarówno dzieci, jak 
i artystów profesjonalnych. Wszystkie 
prezentowane działania dotyczyć będą 
tematyki kosmicznej, marsjańskiej. 

W projekcie weźmie udział również 
wymieniona już we wstępie Katarzyna 
TretynZečević. Jej fascynacja astrono-
mią zaczęła się kilka lat wcześniej, kie-
dy to nawiązała współpracę najpierw 
z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego, 
a poprzez fundację z Obserwatorium 

Astronomicznym w Piwnicach pod 
Toruniem. Autorka u boku naukowców 
i pracowników technicznych pochła-
niała wiedzę, która stała się dla niej 
inspiracją do pracy twórczej. Pytając 
redakcję o planetę Mars, poszukiwała 
punktu zaczepienia do stworzenia ko-
lejnych prac artystycznych. Wracamy 
dziś do autorki z pytaniem, jak rozwi-
nęły się jej działania związane z oma-
wianym problemem. 

Tym razem punktem wyjścia 
do działań artystycznych Katarzyny 
TretynZečević jest nieprzeciętne zja-
wisko zwane opozycją. W tym roku 
27 lipca wypada wielka opozycja Mar-
sa. Oznacza to, że Słońce, Ziemia i Mars 
znajdować się będą w jednej linii. Fakt 
ten zainspirował artystkę do stworzenia 
kilku nowych prac. Jedną z nich jest 
obraz wielkości 190×190 cm. 

Autorka, pomimo iż z wykształce-
nia jest artystą malarzem, nie używa 
w swojej twórczości farb. Za narzędzie 
pracy służą jej nici, którymi przeszywa 
zwykle wielkoformatowe płótna. Tym 
razem TretynZečević postanowiła ar-
tystycznie przetworzyć ścieżkę, jaką 
pokonuje planeta Mars w stosunku 
do Ziemi, na język sztuki. Porusza-
jące się wokół Słońca planety łączyła 
na płótnie linią srebrnej nici. Dekora-
cyjny wzór, który powstał, nie zawiera 

precyzyjnej informacji o ruchu planet. 
Ich prędkość w stosunku do siebie 
została przez artystkę lekko zmody-
fikowana ze względów estetycznych. 
Autorka zdradziła, iż powstanie wię-
cej prac związanych z ruchem planet 
za pomocą różnych mediów. Pierwsza 
publikacja pracy „Opozycja Marsa” 
następuje właśnie na łamach Uranii. 
Na żywo będziecie mogli ją zobaczyć 
we wrześniu w Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej w Rypinie. 

Inną ciekawą pozycją w twórczości 
TretynZečević jest praca z dźwiękiem. 
Autorka wprowadza do aplikacji dane 
liczbowe, które następnie przetwarza 
na fonię, modyfikując wynik poprzez 
nadanie mu odpowiedniego brzmie-
nia. Tym razem przetworzeniu uległy 
terminy opozycji Marsa od roku 1980 
do 2050. Krótkie brzmienie, które po-
wstało, stało się elementem ścieżki 
dźwiękowej, którą po raz pierwszy 
usłyszeć będzie można podczas pro-
jektu „Rypin na Marsie” w miejscowej 
astrobazie. Jeśli jednak w czasie tego 
święta będziecie zajęci, a chcielibyście 
usłyszeć marsjańską melodię, to nie 
ma żadnych przeciwwskazań. Autor-
ka swoją pracę artystyczną przekazu-
je do astrobazy w darze, więc będzie 
można ją usłyszeć jeszcze nie raz.

Agnieszka GórskaPukownik
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Praca Katarzyny Tretyn-Zečević inspirowana wielką opozycją Marsa
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Gdy planeta 
zakrywa 
planetę (I)
Dynamika Układu Słonecznego

Starożytni i średniowieczni astronomo-
wie byli przekonani, że jedną z najbardziej 
charakterystycznych cech Wszechświata jest 
jego stałość i niewzruszoność. Powolny ruch 
pięciu znanych wtenczas planet odbywał się 
na tle sfery gwiazd stałych i tylko z rzadka po-
jawiająca się kometa czy gwiazda nowa chwia-
ły tym przekonaniem. Wynalezienie teleskopu 
otworzyło przed uczonymi zupełnie nowy świat. 
Planety, poza znanym i szczegółowo opisanym 
ruchem po nieboskłonie, zyskały także pierwsze 
elementy opisu morfologicznego. Ich tarczki 
różniły się wielkością, detalami na powierzchni, 
zauważono też ich zmiany w czasie. Klasyczne 
są już pierwsze obserwacje Galileusza, który 
z wypiekami na twarzy śledził ruch czterech 
największych księżyców Jowisza (rys. 1), ryso-
wał zmiany faz planety Wenus, zauważył „uszy” 
Saturna, które w późniejszym czasie okazały 
się pierścieniami. Włoski uczony zachwycał się 
też kraterami na Księżycu i plamami na Słoń-
cu. Budowa coraz większych i doskonalszych 
teleskopów umożliwiła dogłębne studium wy-
mienionych cudów Układu Słonecznego, a tak-
że poszerzenie ich grona o kolejne planety, 
planetoidy i komety. Wraz z rozwojem technik 
instrumentalnych rozwijała się też mechanika 

Mars za Wenus i przed Jowiszem

Przemysław Rudź

Wyjątkowo spektakularną i ciekawą grupę zjawisk, jakie możemy obserwować na nocnym niebie, są 
zakrycia planet przez inne planety bądź księżyce. Niektóre takie zjawiska są wyjątkowo rzadkie i zda-
rzają się raz na kilka tysięcy lat, zaś inne można dostrzec kilka razy w roku. Dzięki dzisiejszej techno-
logii jesteśmy w stanie łatwo sprawdzić, kiedy one nastąpią, zweryfikować historyczne relacje i – być 
może – przygotować się do obserwacji.

Rys. 1. Raport Galileusza z obserwacji Jowisza i jego księżyców
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nieba, umożliwiająca w matematycz-
ny sposób systematyzować ruch ciał 
niebieskich, ich wzajemne relacje. 
Prognozowanie przyszłych położeń 
planet stało się trudnym, ale możliwym 
do osiągnięcia wyzwaniem. W czasach 
obecnych symulacje takie można wy-
konywać w domowym zaciszu, nie bę-
dąc nawet gwiezdnym rachmistrzem, 
komputerowe atlasy nieba pozwalają 
bowiem na szybkie przenosiny w cza-
sie w poszukiwaniu rzadkich niebiań-
skich koincydencji. W artykule tym 
skupimy się na wyjątkowo spektaku-
larnych i skrajnie rzadkich zjawiskach 
zakryć planet przez planety, tudzież 
tranzytach planet na tle tarcz innych 
planet. Jeśli rzadkie tranzyty Merkure-
go i Wenus na tle tarczy słonecznej czy 
bardziej nam znajome zaćmienia Słoń-
ca i Księżyca w wybitnie spektakular-
ny sposób ukazują dynamikę naszego 
systemu planetarnego, to wzajemne 
zakrycia planetarne, zakrycia planet 
przez Księżyc czy zjawiska zakrycio-
we (okultacje) w systemie Jowisza są 
przysłowiową wisienką na tym wspa-
niałym kosmicznym torcie.

Wzajemne ustawienia planet 
względem Ziemi i Słońca

Podczas ruchu wokół Słońca obie-
gające je planety stale zmieniają po-
łożenie względem siebie. Naturalnym 
punktem odniesienia, poza Słońcem, 
jest nasza planeta. Astronomowie wy-
różnili niektóre charakterystyczne po-
zycje planet względem Ziemi, dzięki 
czemu używamy dziś takich określeń 
jak koniunkcja (złączenie), elongacja, 
opozycja czy kwadratura. Co oznaczają 
te pojęcia? Spójrzmy na zamieszczony 
obok schemat (rys. 2), przedstawiający 
centralnie położone Słońce, planetę we-
wnętrzną, Ziemię i planetę zewnętrzną. 
W przypadku planet wewnętrznych, 
czyli orbitujących wewnątrz orbity 
ziemskiej, a więc Merkurego i Wenus, 
obserwujemy elongacje — wschodnią 
i zachodnią, czyli maksymalne wy-
chylenia na nieboskłonie owych planet 
w stosunku do tarczy słonecznej. Gdy 
planeta wewnętrzna znajduje się do-
kładnie pomiędzy Ziemią i Słońcem, 
mówimy wtedy o koniunkcji (złącze-
niu) dolnym. Gdy planeta znajduje 

się dokładnie po przeciwległej stronie 
Słońca, mówimy o koniunkcji górnej. 
Zauważmy, że koniunkcja dolna odpo-
wiada fazie nowiu naszego naturalne-
go satelity (Merkury i Wenus są nie-
widoczne, wyjątek — tranzyty na tle 
tarczy słonecznej), a koniunkcja górna 
fazie pełni (obie planety również nie-
widoczne — schowane za Słońcem lub 
ginące w jego blasku). 

Planety zewnętrzne również mogą 
chować się za Słońcem podczas ko-
niunkcji. Ustawienie się na jednej linii 
z gwiazdą centralną po przeciwnej stro-
nie Ziemi wyznacza moment opozycji, 
czyli przeciwstawienia. Okres czasu 
w pobliżu opozycji, a zwłaszcza tzw. 
wielkich opozycji, jest najdogodniej-
szym do obserwacji planet (zwłaszcza 
Marsa), kiedy zbliżają się one do na-
szej planety na względnie niewielką 
odległość. Kiedy Słońce i planetę ze-
wnętrzną dzieli na nieboskłonie kąt 
prosty, mówimy o odpowiednio kwa-
draturze wschodniej lub zachodniej. 
W przypadku Marsa są to okoliczności 
umożliwiające obserwację faz tej pla-

nety, choć dostrzegalne jest to tylko 
z użyciem teleskopu o dużym powięk-
szeniu.

Warunki zakrycia planety 
przez planetę

Zaawansowane symulacje kompu-
terowe wskazują, że pomiędzy 3000 r. 
p.n.e. a 3000 n.e. zdarzyło się lub do-
piero wydarzy mniej niż 200 zakryć 
i tranzytów planetarnych, z czego wie-
le niemożliwych do obserwacji z Ziemi 
z powodu bliskości słonecznego blasku 
lub położenia planet po jego przeciw-
nej stronie (dotyczy to zwłaszcza za-
kryć i tranzytów z udziałem Merkurego 
i Wenus, które maksymalnie oddalają 
się na niebie od Słońca odpowiednio 
o 29 i 48 stopni). Są to więc zjawi-
ska nietypowe, rzadkie, wymagające 
najwyższej uwagi od obserwatorów. 
Interesujące nas zagadnienie nie by-
łoby tak niezwykłe, gdyby wszystkie 
planety wraz z księżycami krążyły wo-
kół Słońca w tej samej płaszczyźnie. 
W regularnych odstępach czasu mo-
glibyśmy obserwować wtedy przejścia 

Rys. 2. Charakterystyczne punkty wzajemnego ustawienia Ziemi, Słońca oraz planet wewnętrz-
nych i zewnętrznych względem siebie

Merkury Wenus Ziemia Mars Jowisz Saturn Uran Neptun

Nachylenie względem  
ekliptyki [°] 7,0 3,4 0,0 1,5 1,2 2,5 0,8 1,5

Tab. 1. Nachylenie orbit planet do płaszczyzny ekliptyki
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planet na tle innych czy ich zakrywa-
nie się, (nie mówiąc już o corocznych 
tranzytach Merkurego i Wenus oraz 
regularnych comiesięcznych zaćmie-
niach Słońca i Księżyca). Okazuje się 
jednak, że wszystkie te globy tworzą 
z płaszczyzną ekliptyki (czyli orbity 
ziemskiej, która jest punktem odniesie-
nia) pewien niewielki kąt. To właśnie 
sprawia, że wzajemne zakrywanie się 
planet na nieboskłonie jest zjawiskiem 
tak skrajnie wyjątkowym. Patrząc 
na poniższą tabelę, widać, że kąty te 
są niewielkie, jednak w skali Układu 
Słonecznego wynikające z nich różni-
ce są decydujące. Wystarczy zbudować 
w wyobraźni trójkąt prostokątny o ką-
cie ostrym 1° i przylegającej do niego 
dłuższej przyprostokątnej o długości 
wynoszącej jedną jednostkę astrono-
miczną (150 mln km). Krótsza przypro-
stokątna miałaby wtedy długość ponad 
2,6 mln km, co znacznie przewyższa 
rozmiary liniowe Słońca i wszystkich 
planet razem wziętych. W praktyce 
oznacza to, że nawet jeśli obserwujemy 
dwie planety w tym samym kierunku, 
na niebie jedna przejdzie pod lub nad 
drugą. 

Warunki zakrycia planety przez pla-
netę przypominają nieco warunki po-
wstawania zaćmień Słońca i Księżyca. 
Pamiętamy, że aby doszło do tychże 
zjawisk, trzy ciała Słońce — Zie-
mia — Księżyc muszą zawierać się 
w płaszczyźnie ekliptyki oraz znaleźć 
się dokładnie na jednej prostej (co do 
zaćmień Księżyca może to być w po-
bliżu ekliptyki ze względu na duże 
rozmiary cienia Ziemi). W omawia-
nym przez nas zagadnieniu w tej sa-
mej płaszczyźnie i na jednej linii mu-
szą znaleźć się dwie odległe planety 
i Ziemia, przy czym nie musi to być 
dokładnie płaszczyzna ekliptyki (choć 

generalnie wszystkie planety nie odda-
lają się od niej zbytnio), ale inna, nieco 
inaczej zorientowana w przestrzeni. 
Obliczanie momentów takich zjawisk 
wymaga niezmiernie skomplikowa-
nych rachunków z zakresu mechani-
ki nieba. Uwzględniają one zmiany 
wzajemnego ułożenia planet na ich 
orbitach podczas obiegu wokół Słoń-
ca (w tym zmiany parametrów orbity 
ziemskiej), a także dynamiczną rachu-

bę czasu, która może w przyszłości 
modulować wyznaczone współcześnie 
momenty zjawisk.

Historyczne zjawiska w zapiskach 
dawnych astronomów

Z historycznych zapisków wiemy 
o trzech interesujących gwiezdnych 
koincydencjach, które nie umknęły 
uwadze dawnych astronomów. Przyj-
rzyjmy się im bliżej, a hipotetyczny 
widok w teleskopie zasymulujemy 
z pomocą wirtualnego planetarium, 
programem Stellarium.

Najdawniejsze wzmianki w intere-
sującym nas temacie dotyczą tranzytu 
Marsa na tle Jowisza z dnia 12 wrze-
śnia 1170 r. (rys. 3), który w Europie 
opisał mnich Gerwazy z angielskiego 
miasta i biskupstwa Canterbury, a tak-
że astronomowie chińscy. Były to rzecz 
jasna obserwacje wizualne, gdyż w tym 
czasie nie znano teleskopu. Jak widać, 
poza Czerwoną Planetą wędrującą ma-
jestatycznie na tle gazowego olbrzyma, 
w jego atmosferze w momencie zjawi-
ska doskonale widoczna byłaby wtedy Rys. 3. Tranzyt Marsa na tle Jowisza w dniu 12.09.1170 roku, widziany z terytorium Polski

Rys. 4. Bliska koniunkcja Marsa i Wenus obserwowana przez Michala Maestlina z Heidelbergu 
w dniu 13 października 1590 r.

Rys. 5. Zakrycie Merkurego przez Wenus z dnia 28.05.1737 r.



29Urania4/2018

Wielka Czerwona Plama, o ile w owym 
czasie już istniała. Wspomniany mnich 
opisał zjawisko jako „zlanie się na nie-
bie dwóch planet w jedną”.

Drugim znanym ludzkości wydarze-
niem było zakrycie Marsa przez Wenus 
z dnia 13.10.1590 r. (rys. 4), zaobser-
wowane przez niemieckiego astrono-
ma Michaela Maestlina z Heidelbergu. 
Uczony również obserwował nieuzbro-
jonym okiem, gdyż do pierwszych te-
leskopowych obserwacji Galileusza 
musiało upłynąć jeszcze 19 lat. Symu-
lacje komputerowe wskazują jednak, 
że w Europie nie doszło do zakrycia, 
a jedynie bardzo bliskiej koniunk-
cji, kiedy tarcze planet oddalone były 
o zaledwie kilka sekund łuku. Im dalej 
jednak na południe, tym warunki ob-
serwacji się polepszały. Całkowite za-
krycie Marsa przez Wenus mogło być 
obserwowane na Atlantyku w pobliżu 
wybrzeży Afryki, około 30 stopnia sze-
rokości geograficznej południowej.

Kolejnym wyjątkowej urody zja-
wiskiem, już w epoce obserwacji te-
leskopowych, było zakrycie Merkure-
go przez Wenus w dniu 28.05.1737 r. 
(rys. 5), obserwowane przez teleskop 
w obserwatorium Greenwich w Lon-
dynie przez Johna Bevisa, członka To-
warzystwa Królewskiego (The Royal 
Society). Wenus była wtedy tuż przed 
koniunkcją dolną, a Merkury w pobli-
żu maksymalnej elongacji wschodniej. 

Warunki obserwacji utrudniała bliskość 
tarczy słonecznej, niewielka wysokość 
ponad horyzontem obu planet oraz 
wędrujące tego dnia chmury, które raz 
po raz zasłaniały widok. Stąd też nie-
którzy historycy astronomii kwestio-
nują jej rzetelność i prawdziwość. Je-
żeli jednak angielskiemu astronomowi 

faktycznie udało się zaobserwować za-
krycie, byłaby to jedyna wizualna ob-
serwacja z ogółem jedenastu tego typu 
zjawisk, jakie miały miejsce w epoce 
po wynalezieniu teleskopu.

W dniu 03.01.1818 r. doszło do in-
nego, ostatniego w czasach nowożyt-

nych, spektakularnego zjawiska, a mia-
nowicie tranzytu Wenus na tle Jowisza 
(rys. 6). Najlepiej widoczne było tuż 
przed wschodem Słońca, nisko ponad 
horyzontem z obszaru wschodniej Azji 
(Japonia, Kuryle, Kamczatka) oraz 
z terenów zachodniej części Ameryki 
Północnej (Alaska, Aleuty). Niestety 

ze względu na niewielkie zaludnienie 
na większości rozpatrywanego obsza-
ru, a tym bardziej z braku lokalnych 
profesjonalnych placówek astrono-
micznych, nie zachowały się infor-
macje, czy ktokolwiek obserwował to 
zjawisko. Wczesna pora i pogrążenie 
obu planet w słonecznym blasku dodat-
kowo czyniło to wydarzenie trudnym 
do rejestracji.

Rys. 6. Tranzyt Wenus na tle Jowisza z dnia 03.01.1818, widziany z rejonu Wysp Japońskich

Data Zjawisko Obszar widoczności

12.09.1170 Tranzyt Marsa na tle Jowisza Europa, Azja

13.10.1590 Zakrycie Marsa przez Wenus Ocean Atlantycki, zachodnie wybrzeża Afryki

28.05.1737 Zakrycie Merkurego przez Wenus Anglia

03.01.1818 Tranzyt Wenus na tle Jowisza Wschodnia Azja (Japonia, Kuryle, Kamczatka), zachodnia 
część Ameryki Północnej (Alaska, Aleuty)

Symulacje historycznych zjawisk 
(tab. 2) zostały przeprowadzone 
przez Autora w programach Stel-
larium i Occult. Ich dokładność 
ograniczona jest dokładnością 
wykorzystywanych przez nie al-
gorytmów obliczania pozycji ciał 
w Układzie Słonecznym. Symu-
lacje najciekawszych zjawisk 
w przyszłości w drugiej części 
artykułu w następnym numerze 
Uranii.

Tab. 2. Historyczne zjawiska zakryciowe opisane w tekście

Obliczanie momentów takich 
zjawisk wymaga skomplikowanych 
rachunków z zakresu mechaniki 
nieba. Uwzględniają one zmiany 
wzajemnego ułożenia planet na ich 
orbitach podczas obiegu wokół 
Słońca, a także dynamiczną rachubę 
czasu. Okazuje się, że możesz ich 
dokonać na domowym komputerze.
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O zjawiskach i obiektach, które rozjaśniają nocne niebo

Dlaczego nocne niebo  
nie jest czarne?
Kruczoczarne niebo usiane gwiazdami to marzenie każdego obserwatora. Oczywiście nie spełni się 
ono pod niebem miejskim rozjaśnionym światłem ulicznych latarni. Jednak nawet na zupełnym bez-
ludziu niebo ziemskie nigdy nie jest doskonale czarne. Światło Księżyca i Drogi Mlecznej, aktywność 
Słońca, pyły i aerozole zawieszone w atmosferze – te i inne obiekty oraz zjawiska rozjaśniają nasze 
nocne niebo.

Tomasz Ściężor

Poświata czy łuna?
Prowadząc obserwacje astronomicz-

ne lub po prostu spoglądając na niebo, 
często napotykamy na problem jego 
zbyt jasnego tła. Rozświetlone nocne 
niebo nie tylko przeszkadza w obserwa-
cji danego obiektu, lecz czasami wręcz 
uniemożliwia jego dostrzeżenie. Zwy-
kle, zresztą słusznie, jako głównego wi-
nowajcę wskazuje się zanieczyszczenie 
światłem, rozumiane przede wszystkim 
jako światło pochodzenia sztucznego 
rozproszone w atmosferze Ziemi. Ten 
rodzaj zanieczyszczenia światłem określa 
się często jako sztuczną poświatę niebie-
ską. To jednak nie oddaje ściśle charak-
teru zjawiska, gdyż sugeruje powiązanie 
z używanym powszechnie pojęciem po-
światy niebieskiej (ang. airglow), ozna-
czającym świecenie własne atmosfery 
ziemskiej. Ponadto, pod pojęciem sztucz-
nej poświaty niebieskiej rozumie się za-
wsze świecenie nieba bezchmurnego, nie 
uwzględniając nie tylko mało istotnego 
w astronomii obserwacyjnej efektu odbi-
jania się światła od chmur, lecz również, 
przy bezchmurnym niebie, od pyłów czy 
innych aerozoli zawieszonych w atmos-
ferze. A to drugie zjawisko ma już duże 
znaczenie przy prowadzeniu obserwacji 
astronomicznych. W związku z powyż-
szym proponuję wprowadzić dla zjawiska 
świecenia nocnego nieba pojęcie łuny 
niebieskiej bądź łuny świetlnej nocnego 
nieba. Moim zdaniem, pojęcia te lepiej 
oddają jego charakter, nie sugerując przy 
tym jakichkolwiek konkretnych zjawisk 
fizycznych.

Do łuny niebieskiej najczęściej nie 
wlicza się bezpośredniego światła wi-
docznych na niebie obiektów punk-
towych, takich jak gwiazdy, lub o nie-
wielkiej średnicy kątowej, takich jak 
Księżyc czy planety, które jednak oświe-
tlają powierzchnię ziemi, w tym również 
obserwatora. W każdym z pozostałych, 
opisanych w dalszej części artykułu przy-
padków źródłem światła jest atmosfera. 
Właśnie w atmosferze zachodzi rozpra-
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szanie zarówno światła pochodzącego 
od naturalnych obiektów pozaatmos-
ferycznych, jak też od sztucznych, na-
ziemnych (choć nie tylko) źródeł światła. 
Sama atmosfera też, na skutek różnego 
rodzaju wzbudzeń, emituje światło, któ-
re nazywane jest często właśnie poświa-
tą niebieską.

Jak rozprasza się światło?
Światło rozchodzące się w atmo-sferze 

ulega rozpraszaniu, którego charakter 
zależy od rozmiarów czynników rozpra-
szających. W skład atmosfery wchodzą 
zarówno molekuły gazów, o rozmiarach 
ok. 0,1 nm, jak też cząstki obce, takie 
jak aerozole, pyły zawieszone itp., o roz-
miarach często kilka rzędów wielkości 
większych. Rozpraszanie światła polega 
na pobraniu przez molekułę lub cząstkę 
energii od fali świetlnej propagującej się 
w ośrodku, a następnie jej emisji w kącie, 
którego molekuła ta lub cząstka stanowi 
wierzchołek.

Rozróżnia się trzy rodzaje rozprasza-
nia światła w atmosferze, w zależności 
od rozmiarów cząstek rozpraszających, 
a dokładnie od ilorazu długości fali świetl-
nej i rozmiarów cząstki.

Rozpraszanie Rayleigha
Jeśli wymiar cząstki jest mniejszy 

od ok. 1/15 λ, (λ oznacza długość fali 
świetlnej), co zachodzi w przypadku mo-
lekuł azotu i tlenu w atmosferze, mówi-
my o tzw. rozpraszaniu Rayleigha. W tym 
przypadku:

•	 rozproszenie światła silnie, bo aż 
w czwartej potędze, zależy od dłu-
gości fali świetlnej,

•	 światło jest rozpraszane we wszyst-
kich kierunkach,

•	 występująca zależność od kąta roz-
proszenia jest niewielka,

•	 światło rozproszone w przód ma ta-
kie samo natężenie jak światło roz-
proszone wstecz.

Intensywność rozpraszania od wielu 
cząstek we wszystkich kierunkach zależy 
od ich rozmiaru oraz długości fali światła 
(rys. 1). W szczególności, w przypadku 
rozpraszania Rayleigha, współczynnik 
rozpraszania i natężenie rozpraszanego 
światła są odwrotnie proporcjonalne 
do czwartej potęgi długości fali światła. 
Zależność ta jest znana jako prawo Ray-
leigha. Prawo Rayleigha tłumaczy, między 
innymi, niebieską barwę nieba w dzień 
oraz pomarańczowo-czerwoną barwę 
Słońca podczas jego wschodu i zachodu.

Silna zależność intensywności rozpra-
szania od długości fali (~λ–4) oznacza, że 
światło niebieskie jest rozpraszane silniej 
niż czerwone. Przy przejściu promienia 
przez atmosferę będzie to oznaczać, że 
fotony niebieskie są rozpraszane silniej 
niż fotony o większej długości fali. W re-
zultacie rozproszone światło niebieskie 
dociera do nas ze wszystkich stron nieba, 
podczas gdy inne długości fal rozchodzą 
się prosto od źródła światła, rozpraszane 
w znacznie mniejszym stopniu.

Podczas przejrzystych nocy, przy du-
żym zasięgu widzialności, światło pocho-

Rys. 1. Rozpraszanie światła w atmosferze
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dzenia sztucznego ulega rozpraszaniu 
Rayleigha na molekułach składników 
atmosfery, tworząc widoczną z daleka 
na niebie łunę miasta czy też innego źró-
dła światła.

Rozpraszanie Mie
W przypadku, gdy w atmosferze znaj-

dują się cząstki o rozmiarach porówny-
walnych lub nieco większych od długości 
fali świetlnej (0,4–0,7 μm), wtedy rozpra-
szanie światła na tych cząstkach opisuje 
tzw. rozwiązanie Mie. Cząstkami takimi są 
aerozole atmosferyczne, takie jak siarcza-
ny, aerozole soli morskiej czy pyły mine-
ralne (piaski). Są one podobne do kropli 
wody i w większości wypadków są prze-
zroczyste, czyli nie absorbują promienio-
wania widzialnego, jednak ich wielkość 
jest znacznie mniejsza niż kropli chmu-
rowych. Rozpraszanie światła przez tego 
typu aerozole opiera się zazwyczaj wła-
śnie na rozwiązaniu Mie. Jest to dokład-
ne rozwiązanie problemu rozpraszania 
światła na sferycznych cząstkach, dające 
informację o ilości promieniowania za-
absorbowanego lub rozproszonego przez 
cząstkę. Rozpraszanie tego typu nazywa 
się popularnie „rozpraszaniem Mie”.

Cechą charakterystyczną rozprasza-
nia Mie jest jego kierunkowość – wraz 
ze wzrostem rozmiarów cząstek rozpra-
szających rośnie asymetria między roz-
praszaniem w przód i w tył, przy czym 
zdecydowanie przeważa rozpraszanie 
w przód (rys. 1). Ponadto, rozpraszanie 
Mie jest takie samo dla wszystkich dłu-
gości fal świetlnych, co w efekcie daje 
światło białe. Widocznymi efektami roz-
praszania Mie jest biała barwa chmur, 
zmiana barwy dziennego nieba z nie-
bieskiego w zenicie do szarego przy ho-
ryzoncie, jak również wyraźne obniżenie 
natężenia rozproszonego światła Słońca 
w okresie zmierzchu i świtu.

Aerozole mogą wpływać na jasność 
nocnego nieba również poprzez odbijanie 
światła w kierunku ziemi czy też przez ab-
sorbcję światła widzialnego (np. w przy-
padku smogu) lub poprzez zmniejszanie 
efektu rozpraszania światła przez chmury. 
W przypadku bardzo małego zasięgu wi-
dzialności poziomej, aerozole zmniejszają 
również zasięg propagacji światła w po-
ziomie, obniżając zasięg bezpośrednie-
go wpływu naziemnych źródeł światła 
na okolice.

Rozpraszanie nieselektywne
Trzecim rodzajem rozpraszania światła 

w atmosferze jest rozpraszanie nieselek-
tywne, zachodzące na kroplach wody czy 
kryształach lodu o średnicy 5–100 μm, 
czyli znacznie większej od długości 
fali światła widzialnego (0,3–0,7 μm). 
W efekcie wszystkie kolory są rozprasza-
ne podobnie, w wyniku czego rozkład 
widmowy światła odbitego jest taki sam 
jak światła padającego.

Chmury, składające się z kropel wody 
(lub kryształów lodu) o średnicy ok. 
10 μm, rozpraszają padające światło wła-
śnie w sposób nieselektywny. Krople te 
praktycznie nie absorbują światła w zakre-
sie widzialnym, natomiast każda z nich jest 
centrum rozproszenia światła. W rezulta-
cie chmury są obiektami silnie odbijający-
mi światło, o wysokim albedo, skutecznie 
odbijającymi światło Słońca, Księżyca czy 
też światła pochodzenia sztucznego w kie-
runku, z którego pochodzi. 

Wraz ze wzrostem grubości chmury, 
coraz większe znaczenie odgrywa rozpra-
szanie, natomiast coraz mniejsze absorb-
cja. Jeżeli jednak przy podstawie chmury 
rośnie wielkość kropli (np. tuż przed desz-
czem), absorbcja światła zaczyna przewa-
żać nad rozpraszaniem. Miarą zdolności 
odbijania światła przez chmury jest albe-
do ich górnej powierzchni, określane jako 
procent światła słonecznego przez nie 
odbijanego. Albedo dolnej powierzchni 
chmur zmienia się od 10% do 90% i za-
leży od wielkości kropli, składu wodnego 
lub lodowego oraz grubości chmury.

Światło pierwotne i wtórne
W celu opisania wpływu poszczegól-

nych źródeł światła na jasność nocnego 
nieba, można podzielić je na pierwotne 
i wtórne. Do źródeł pierwotnych zaliczy-
my wszystkie pozaatmosferyczne natu-
ralne źródła światła, bez względu na to, 
czy świecą światłem własnym czy też 
odbitym, świecenie własne atmosfery 
(w tym również zorzę polarną) jak rów-
nież naziemne sztuczne źródła światła. 
Do źródeł wtórnych zaliczymy różnego 
rodzaju obiekty zawieszone w atmosfe-
rze, takie jak chmury i aerozole rozpra-
szające światło pochodzące ze źródeł 
pierwotnych.

Pierwotne źródła światła
Księżyc

Niewątpliwie najjaśniejszym pier-
wotnym źródłem światła jest Księżyc. 
Każdy obserwator nieba wie, że wraz 
ze wzrastającą jego fazą niebo staje się 
coraz jaśniejsze, w okolicach pełni czyniąc 
większość obserwacji praktycznie niemoż-
liwymi (rys. 2). Za natężenie oświetlenia 
powierzchni Ziemi (w tym obserwatora) 
odpowiada nie tylko faza Księżyca, lecz 
również jego, zmieniająca się w ciągu 
nocy, wysokość nad horyzontem. Należy 
również pamiętać o zmieniającej się w cią-
gu roku wysokości Księżyca nad horyzon-
tem w momencie pełni, co jest związane 
zarówno ze zmieniającym się położeniem 
ekliptyki na niebie, jak też ze zmieniają-
cą się szerokością ekliptyczną Księżyca. 
W efekcie w ciągu roku deklinacja Księży-
ca w pełni zmienia się od najniższych war-
tości w miesiącach letnich do najwyższych 
w miesiącach zimowych.

W okresie wieloletnim widoczna jest 
cykliczna zmienność zarówno maksymal-
nej, jak i minimalnej deklinacji Księżyca. 
Najmniejsze wartości deklinacji wystąpiły 
w 2016 r., gdy zmieniała się ona od –19° 
do +19°. Obecnie deklinacja maksymalna 
Księżyca zmienia się w zakresie od –20° 
do 20°. Amplituda zmian deklinacji rośnie 
i w 2025 r. będzie się ona zmieniała odpo-
wiednio od +29° w miesiącach zimowych 
do –29° w miesiącach letnich. W efekcie 
obecnie w okresie zimowym w połu-
dniowej Polsce (szerokość geograficzna 
ok. 50°N) około lokalnej północy Księżyc 
wznosi się nad horyzontem na maksymal-
ną wysokość 60° (odległość zenitalna z = 
30°), natomiast w okresie letnim osiąga 
wysokość zaledwie 20° (z = 70°). W kolej-
nych latach wzrośnie maksymalna wyso-
kość Księżyca nad horyzontem w okresie 
zimowym (do 68° w 2025 r.), natomiast 

Rys. 2. Zmiany jasności powierzchniowej nieba w zenicie przy różnych fazach Księżyca, zmierzo-
ne w sierpniu–wrześniu 2017 r. w obserwatorium astronomicznym na Suhorze
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zmniejszy się ona w okresie letnim (do za-
ledwie 11°). Wraz ze wzrostem deklina-
cji rośnie też czas przebywania Księżyca 
nad horyzontem. Oznacza to, że w nad-
chodzących latach będzie wzrastał jego 
wpływ na jasność nocnego nieba w zimie, 
przy jednoczesnym jego zmniejszaniu się 
w lecie.

Sam Księżyc, nawet w pełni, nie stano-
wiłby przeszkody w prowadzeniu obser-
wacji astronomicznych. Przeszkodą jest 
jego światło rozproszone na różnego ro-
dzaju aerozolach atmosferycznych. Ozna-
cza to, że Księżyc jest nie tylko silnym źró-
dłem światła pierwotnego, lecz również 
światła wtórnego. O ile w środowisku 
wolnym od zanieczyszczeń antropoge-
nicznych (najczęściej są to obszary gór-
skie) aerozolami tymi mogą być właściwie 
jedynie cząsteczki mgły, o tyle przy obec-
ności zanieczyszczeń antropogenicznych 
(np. pyłów zawieszonych pochodzenia 
przemysłowego czy też związanych z tzw. 
niską emisją) stają się one silnymi cen-
trami rozpraszania. Można w takim razie 
mówić o swoistym rodzaju zanieczyszcze-
niu światłem wywołanym przez Księżyc, 
gdzie samo źródło światła jest pocho-
dzenia naturalnego, natomiast rozjaśnie-
nie nieba może mieć już pochodzenia 
antropogeniczne. W warunkach wolnych 
od zanieczyszczeń atmosferycznych Księ-
życ, nawet w fazie bliskiej pełni, rozjaśnia 
wyraźnie niebo jedynie w swoim najbliż-
szym otoczeniu. Natomiast w obecno-
ści centrów rozproszenia w atmosferze, 
wtórnym źródłem światła staje się całe 
niebo. Jest to główna przyczyna różni-
cy w jakości obserwacji prowadzonych 
w obecności Księżyca na niebie w mieście 
oraz w obszarach pozamiejskich, zwłasz-
cza górskich (rys. 3).

Planety, gwiazdy…
Spośród pozostałych pierwotnych, po-

zaatmosferycznych źródeł światła wydaje 
się, że ani planety (w szczególności najja-
śniejsza, czyli Wenus), ani pojedyncze ja-
sne gwiazdy czy sztuczne satelity nie mają 
zauważalnego wpływu na jasność łuny 
świetlnej nocnego nieba. W przypadku 
jednak łącznego światła gwiazd, rozpro-
szonego w atmosferze ziemskiej, efekt ten 
jest już zauważalny, przy czym mechanizm 
tego rozjaśnienia jest analogiczny, jak opi-
sany powyżej dla światła Księżyca. 

Droga Mleczna
Innym pierwotnym źródłem światła 

na niebie jest Droga Mleczna. Pomiary, 
prowadzone w obserwatorium astrono-
micznym Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie na górze Suhora w Gorcach 
wykazały, że o ile poza obszarem Drogi 
Mlecznej jasność powierzchniowa nieba 
wynosi 21,42 mag/arcsec2, o tyle w ob-
szarach jasnych obłoków gwiazdowych 
Drogi Mlecznej (gwiazdozbiory Jaszczur-
ki i Łabędzia) wielkość ta wynosi 21,24 

mag/arcsec2. Oznacza to, że ten efekt 
pojaśnienia trzeba uwzględniać przy 
prowadzeniu wszelkiego rodzaju pomia-
rów jasności łuny niebieskiej, zwłaszcza 
w okresie letnim (rys. 4).

Światło zodiakalne
Obiektem astronomicznym rozcią-

głym o największej, po Drodze Mlecznej, 
jasności powierzchniowej, jest światło 
zodiakalne. Jest to światło słoneczne 
rozproszone na cząstkach pyłu między-
planetarnego, skupionego w płaszczyź-
nie orbit dużych planet Układu Słonecz-
nego. Jasność powierzchniowa światła 
zodiakalnego jest największa w pobliżu 
ekliptyki, czyli rzutu orbity Ziemi na sferę 
niebieską, i silnie zależy od odległości ką-
towej od Słońca. Zmienia się ona od 19,4 

mag/arcsec2 w odległości 30° do 22,2 
mag/arcsec2 w odległości 140°. Światło 
zodiakalne jest jednak trudne do zaob-
serwowania ze względu na niewielką od-
ległość kątową od Słońca jego najjaśniej-
szych części i w sposób mierzalny może 
wpływać na jasność nieba wyłącznie tuż 
po zmierzchu lub tuż przed świtem astro-
nomicznym. 

Wskutek rozpraszania wstecznego, 
w opozycji do położenia Słońca (czyli 
najlepiej widoczne około lokalnej półno-
cy), występuje dodatkowe rozjaśnienie 
światła zodiakalnego zwane przeciwświe-
ceniem (niem. Gegenschein)., Ma ono 
niezwykle niską jasność powierzchniową 
22,0 mag/arcsec2. Jasność tego obiektu, 
osiągającego w pobliżu lokalnej północy 
w południowej części Polski maksymal-

Rys. 3. Zmiany jasności powierzchniowej nieba w zenicie w czasie pełni (noc 24/25 listopada 
2015) w obserwatorium astronomicznym na Suhorze (SUH), w niewielkim mieście (DOB) i w ob-
serwatorium astronomicznym UJ „Fort Skała” w Krakowie (FSK)

Rys. 4. Efekt przejścia Drogi Mlecznej przez zenit w obserwatorium astronomicznym na Suhorze 
w nocy 20/21 sierpnia 2015
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ną wysokość nad horyzontem równą ok. 
63°, dodając się do naturalnej jasności 
czystego bezchmurnego nieba, powoduje 
lokalny wzrost tej jasności od 21,6 mag/
arcsec2 (najciemniejsze niebo w obserwa-
torium na Suhorze) do 21,0 mag/arcsec2, 
co jest już niewątpliwie zauważalne.

Poświata atmosferyczna
Ostatnim, w rzeczywistości najjaśniej-

szym naturalnym źródłem światła roz-
proszonego w atmosferze jest poświata 
atmosferyczna (ang. airglow). Poświata 
atmosferyczna jest wywołana przez róż-
ne procesy zachodzące w górnych war-
stwach atmosfery, w szczególności przez 
rekombinację atomów i molekuł zjonizo-
wanych przez słoneczne promieniowa-
nie ultrafioletowe w ciągu dnia. Pewien 
wkład wnosi też luminescencja wywoła-
na przez promieniowanie kosmiczne ude-
rzające w górne warstwy atmosfery, jak 
również chemiluminescencja wywołana 
głównie przez tlen i azot reagujące z jona-
mi wodorotlenków na wysokości kilkuset 
kilometrów. Całkowitą jasność poświaty 
atmosferycznej szacuje się na ok. –6 mag, 
co sytuuje ją między jasnością Księżyca 
w pełni (ok. –13 mag) a jasnością planety 
Wenus (ok. –5 mag). O ile jednak Księżyc 
i Wenus są, w praktyce, punktowymi źró-
dłami światła, o tyle jasność poświaty at-
mosferycznej „rozmywa się” na całe nie-
bo, dając jednak mierzalny wkład do jego 
jasności powierzchniowej. Stwierdzono, 
że jasność poświaty atmosferycznej jest 
skorelowana z aktywnością słoneczną, 
wykazując maksimum w okresie maksi-
mum cyklu słonecznego. Co więcej, ja-
sność ta zmienia się losowo o dziesiętne 
części procenta w zależności od kierunku 
na niebie oraz od pory nocy. Tuż po za-
chodzie Słońca niekiedy jej jasność spada, 
około lokalnej północy różniąc się o około 
0,4 mag/arcsec2 od wartości wieczornej 
i utrzymując się później na już niezmie-
nionym poziomie.

Zmianę wartości jasności powierzch-
niowej poświaty atmosferycznej mierzo-
nej w zenicie, w średnich szerokościach 
geograficznych, określa się na wahającą 
się od 21,7 mag/arcsec2 w maksimum 
aktywności słonecznej do 22,4 mag/ 
arcsec2 w minimum aktywności słonecz-
nej. Po uwzględnieniu światła zodiakal-
nego oraz rozproszonego światła gwiazd 
otrzymamy łącznie jasność powierzchnio-
wą bezchmurnego, czystego nocnego nie-
ba równą 21,4 mag/arcsec2 w maksimum 
aktywności słonecznej i 21,9 mag/arcsec2 
w minimum aktywności słonecznej.

Jasność powierzchniowa poświaty at-
mosferycznej jest wielkością niezwykle 
małą, jednak rośnie ona wraz ze zbliżaniem 
się obserwatora do bieguna magnetyczne-
go Ziemi. Na szerokości geomagnetycznej 
70° poświata atmosferyczna jest dwukrot-
nie jaśniejsza niż na szerokości 20°, co daje 
różnicę jasności powierzchniowej równą 

aż 0,75 mag/arcsec2. W naszych szeroko-
ściach geograficznych efekt ten jest zanie-
dbywalnie mały, jednak należy brać go pod 
uwagę w okresach szczególnie aktywnego 
Słońca. Okres taki wystąpił w połowie mar-
ca 2015 r., skutkując m.in. wystąpieniem 
w naszych szerokościach geograficznych 
jasnej zorzy polarnej (o czym za chwilę). 
W nocy 18/19 marca tego roku w obser-
watorium na Suhorze zmierzono zmianę 
jasności powierzchniowej nieba od 21,18 
mag/arcsec2, gdy wręcz widoczne były 
wzbudzone pasma poświaty atmosferycz-
nej (fot. 1), do 21,52 mag/arcsec2 po ich 
zaniku.

Zorza polarna
Zjawiskiem rozjaśniającym nocne nie-

bo, często mylonym z poświatą atmos-
feryczną, jest świecenie zorzowe, które 
wnosi istotny wkład do jasności łuny nie-
bieskiej w pobliżu biegunów geomagne-
tycznych. Jest ono związane z jonizacją 
górnych warstw atmosfery przez cząstki 
wiatru słonecznego uwięzione w polu ma-
gnetycznym Ziemi, co powoduje emisję 
światła o różnym natężeniu i złożoności. 
Najczęściej zorze polarne pojawiają się 
w tzw. pasie zorzowym, o szerokości za-
ledwie 3° do 6° i oddalonym 10° do 20° 
od biegunów geomagnetycznych Ziemi. 
Obszar, otaczający biegun geomagnetycz-
ny, w którym obserwuje się zorze polarne, 
nazywany owalem zorzowym. Na naszej 
półkuli jest on ograniczony do północnych 
części Ameryki Północnej i Atlantyku oraz 
Półwyspu Fennoskandzkiego – na obsza-
rach tych zorze polarne obserwuje się na-
wet w zenicie. W przypadku wystąpienia 
burz magnetycznych, wywołanych przez 
docierające do Ziemi cząstki wyemito-
wane w czasie wyrzutów koronalnych 
(w szczególności w czasie rozbłysków 

słonecznych), rozmiary owalu zorzowego 
poszerzają się, niekiedy znacznie. Mier-
nikiem widzialności zorzy polarnej jest 
wskaźnik aktywności geomagnetycznej 
Kp. Skala Kp zmienia się od 0, gdy zorza 
polarna w Europie widoczna jest jedynie 
na Islandii, w północnej Norwegii, Finlan-
dii i Rosji, aż do 9 (przy nadzwyczaj silnych 
burzach magnetycznych), gdy zorza po-
larna widoczna jest nawet w środkowej 
Hiszpanii, południowej Francji, środko-
wych Włoszech czy w Rumunii. Z szero-
kości geograficznej Gdańska zorza polar-
na widoczna jest już przy wartości Kp=6, 
przy Kp=7 sięga Warszawy, natomiast przy 
Kp=8 lub 9 widoczna jest już z południo-
wej Polski. Najczęściej na obszarze Polski 
świecenie zorzowe nieba widoczne jest 
jedynie nisko nad horyzontem, nie wpły-
wając na jasność pozostałej części nieba 
(fot. 1). Jednak, w przypadku wyjątkowo 
silnych burz magnetycznych (Kp=8, Kp=9) 
zorza polarna wnosi mierzalny wkład do 
jasności nocnego nieba, nawet w zenicie.
 
Inne pierwotne źródła światła

Pozostałe naturalne pierwotne źródła 
światła, takie jak rozproszone światło ga-
laktyczne i światło pozagalaktyczne, są 
niezwykle słabe i dają zaniedbywalnie 
mały wkład do łuny świetlnej nocnego 
nieba.

Wtórne źródła światła 
Świt i zmierzch

Najsilniejszy wpływ na jakość ob-
serwacji astronomicznych, istotniejszy 
nawet od Księżyca w pełni, ma rozpro-
szone w atmosferze światło słoneczne, 
czyli zorza wieczorna bądź poranna. Roz-
praszanie światła w atmosferze Ziemi 
powoduje, że zachód Słońca wcale nie 
oznacza jeszcze zapadnięcia ciemności, 

Fot. 1. Zorza polarna i poświata atmosferyczna widoczne w obserwatorium astronomicznym 
na Suhorze 18 marca 2015 r. [www.as.up.krakow.pl/videos/timelapse-aurora.mp4]
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gdyż staje się ona wtórnym, rozciągłym źró-
dłem światła. Wraz z obniżaniem się Słońca 
coraz głębiej pod horyzont, jego promienie 
rozpraszają się w coraz wyższych warstwach 
atmosfery, co prowadzi do zapadania ciem-
ności. W efekcie w astronomii wprowadzono 
trzy etapy zapadania ciemności w okresie 
wieczornym: zmierzch cywilny (począwszy 
od zachodu Słońca aż do osiągnięcia przez 
nie głębokości 6° pod horyzontem), zmierzch 
żeglarski (gdy Słońce znajduje się między 6° 
a 12° pod horyzontem) oraz zmierzch astro-
nomiczny (gdy Słońce znajduje się między 
12° a 18° pod horyzontem). Dopiero po za-
kończeniu zmierzchu astronomicznego na-
stępuje noc astronomiczna, w czasie której 
promienie światła słonecznego nie rozpra-
szają się już nawet w górnych warstwach at-
mosfery, widocznych z pozycji obserwatora. 
Oczywiście, przed wschodem Słońca cały cykl 
odbywa się ponownie, tyle że w odwrotnej 
kolejności. W związku ze zmieniającym się 
w ciągu roku położeniem Słońca na eklipty-
ce zarówno jego maksymalna wysokość nad 
horyzontem w lokalne południe, jak i maksy-
malna głębokość pod horyzontem w lokalną 
północ zmieniają się i oczywiście zależą od 
szerokości geograficznej miejsca obserwacji. 
W granicach Polski w okresie letnim przez 
pewien czas nawet o lokalnej północy Słoń-
ce nigdy nie zanurza się poniżej 18° pod ho-
ryzontem, przez co mówimy o zjawisku tzw. 
astronomicznych białych nocy. Okres wystę-
powania astronomicznych białych nocy jest 
najkrótszy na południowych krańcach Polski 
(Bieszczady) i trwa 21 dni (od 11 czerwca do 
2 lipca), natomiast najdłuższy na krańcach 
północnych (przylądek Rozewie) i trwa aż 
89 dni (od 8 maja do 5 sierpnia). W okresie 
tym obserwacje astronomiczne są znacznie 
utrudnione, gdyż niebo w nocy nigdy nie 
staje się całkowicie ciemne, co jest widoczne 
zwłaszcza w kierunku północnego horyzontu 
(rys. 5).

Aerozole atmosferyczne
Innym, niezwykle istotnym wtórnym źró-

dłem światła są różnego rodzaju aerozole 
atmosferyczne, rozpraszające światło zarów-
no pochodzenia naturalnego (Księżyc), jak 
i sztucznego (fot. 2). Aerozole te mogą mieć 
różne pochodzenie. Na wybrzeżach północ-
nego Atlantyku czy Morza Północnego są to 
np. aerozole soli morskiej. Znacznie istotniej-
sze, gdyż obejmujące większe obszary Ziemi, 
są unoszące się w atmosferze pyły pochodze-
nia mineralnego. Są to, w szczególności, pia-
ski pustynne, w Europie głównie saharyjskie, 
oraz pyły wulkaniczne, związane z erupcjami 
wulkanów, w Europie głównie islandzkich.

Pyły pustynne, pochodzące z Sahary, 
na skutek cyrkulacji atmosferycznej mogą po-
jawić się w wielu, często odległych punktach 
Europy. Jeżeli na wschód od Polski znajdzie się 
centrum silnego wyżu, a na zachodzie Europy 
występuje niż, tworzy się szeroka strefa na-
pływu powietrza z południa i południowego 
wschodu. Taka cyrkulacja powoduje, że ciepłe 
powietrze może przynieść pył znad Sahary 
nawet do Polski, powodując wyraźne zmęt-

Rys. 5. Zmiany jasności powierzchniowej nieba w ciągu bezchmurnej i bezksiężycowej nocy w ob-
serwatorium astronomicznym na Suhorze w czerwcu (białe kółka) i w grudniu (czarne kółka)

Rys. 6. Zmiana jasności powierzchniowej bezchmurnego i bezksiężycowego nieba w obser-
watorium astronomicznym na Suhorze w okresie 3–7 kwietnia 2016 r.

Rys. 7. Zmiany średniej miesięcznej jasności powierzchniowej nocnego nieba w ciągu roku 
w Polsce i w Wielkiej Brytanii w latach 1995–2004
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nienie atmosfery. Stosunkowo niedawno 
zjawisko takie nastąpiło w pierwszych 
dniach kwietnia 2016 r., gdy pomiary ja-
sności nieba wykonane w obserwatorium 
na Suhorze wykazały zmianę średniej ja-
sności powierzchniowej bezchmurnego 
i bezksiężycowego nieba od 21,4 mag/ 
arcsec2 w dniu 3 kwietnia do ok. 21,0 mag/
arcsec2 w dniach 5 i 6 kwietnia, gdy wła-
śnie odnotowano napływ nad południo-
wą Polskę powietrza znad Sahary (rys. 6). 
Znacznie większy wpływ ma opisywane 
zjawisko w rozjaśnianiu nocnego nieba 
nad Wyspami Brytyjskimi, gdzie zwykle 
w marcu i kwietniu odnotowuje się na-
pływ powietrza znad Sahary. W 1998 r. 
i w 2000 r. efekt ten spowodował wzrost 
jasności powierzchniowej nocnego nieba 
nad obszarami wiejskimi w Wielkiej Bryta-
nii od 20,5 mag/arcsec2 do aż 18,0 mag/
arcsec2, co praktycznie uniemożliwiło np. 
obserwacje komet (rys. 7).

Podobne zjawisko występuje w przy-
padku silnych erupcji wulkanicznych, wno-
szących duże ilości materii pyłowej w gór-
ne warstwy atmosfery. Przykładem może 
tu być erupcja wulkanu Eyjafjoell na Islan-
dii, która rozpoczęła się w dniu 20 marca, 
a zakończyła w początkach maja 2010 r. 
Erupcja ta dostarczyła do atmosfery duże 
ilości pyłu wulkanicznego, który nawet na 
jakiś czas unieruchomił komunikację lotni-
czą w północnej Europie. Pył ten stał się 
źródłem rozproszenia światła, powodując 
wzrost jasności powierzchniowej nieba 
w obszarach zamieszkałych od 19,5 mag/
arcsec2 do nawet 16,5 mag/arcsec2.

O ile jednak zjawiska takie, jak napływ 
powietrza znad Sahary czy też silne erup-
cje wulkaniczne występują stosunkowo 
rzadko i trwają niedługo, o tyle znacznie 
istotniejszym wtórnym źródłem światła 

są pyły pochodzenia antropogeniczne-
go, określane najczęściej jako pyły za-
wieszone. Są one najczęściej produktem 
niepełnego spalania paliw stałych, a ich 
źródłem są zarówno zakłady przemy-
słowe (często tzw. wysokie emitery), jak 
też gospodarstwa domowe (tzw. niska 
emisja). Stężenie pyłów zawieszonych 
w atmosferze wzrasta silnie w okresie zi-
mowym, co jest związane z ogrzewaniem 
gospodarstw domowych za pomocą pie-
ców węglowych czy tez kotłowni, często 
wadliwie skonstruowanych. Problem 
ten wiąże się bezpośrednio z tzw. smo-
giem, gdy ziarna pyłu, często w połącze-
niu z kroplami wody, stają się nośnikiem 

różnego rodzaju substancji chemicznych. 
W efekcie na skutek rozpraszania świa-
tła sztucznego na pyłach zawieszonych 
niebo w okresie zimowym jest zwykle 
jaśniejsze niż w okresie letnim, co jest 
zjawiskiem przeciwnym do oczekiwane-
go (to właśnie w lecie występują przecież 
opisane wcześniej astronomiczne białe 
noce). Stwierdzono, że wraz ze wzrostem 
stężenia pyłu zawieszonego w dolnych 
warstwach atmosfery wyraźnie rośnie 
jasność powierzchniowa nocnego nieba. 
Przy zmianie stężenia pyłu zawieszonego 
PM10 (czyli o rozmiarach cząstek mniej-
szych od 10 µm) od 0 do 100 µg/m3 ja-
sność powierzchniowa nieba w Krakowie 

Fot. 2. Symulacja GEOS-5 pokazująca rozpylenie aerozoli w atmosferze ziemskiej. Na czerwono zaznaczono pył podniesiony z powierzchni ziemi, 
na niebiesko aerozole soli morskiej, na zielono dymy, na biało siarczany pochodzące ze spalania paliw kopalnych i z wulkanów
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Rys. 8. Zależność jasności powierzchniowej nocnego nieba od stężenia pyłu zawieszonego 
PM10 na kilku wybranych stanowiskach pomiarowych w 2009 r. (KCE – centrum Krakowa,  
MOG – Mogilany woj. małopolskie, SUH – obserwatorium astronomiczne na Suhorze)
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zmienia się od 19 mag/arcsec2 do 17 
mag/arcsec2, a w okolicznych obszarach 
wiejskich od 21 mag/arcsec2 do 19 mag/
arcsec2. Różnica jest tu wyraźna i jest to 
niewątpliwie silny efekt przeszkadzający 
w prowadzeniu obserwacji astronomicz-
nych (fot. 3). Co ciekawe, nawet w tak, 
wydawałoby się, odludnym miejscu jak 
obserwatorium na Suhorze, odnotowano 
niewielki wzrost jasności powierzchnio-
wej nieba o 0,3 mag/arcsec2 w okresie zi-
mowym w porównaniu z okresem letnim 
wraz ze wzrostem stężenia pyłów zawie-
szonych od 0 do 35 µg/m3 (rys. 8). 

Mgły i chmury
Przedstawione powyżej wtórne źró-

dła światła zwiększają w sposób zauwa-

Ciemne niebo

żalny przede wszystkim jasność nieba 
bezchmurnego, co oczywiście jest naj-
bardziej interesujące dla obserwatorów. 
Wydawałoby się, że problem rozprasza-
nia czy też odbijania światła przez chmury 
nie powinien budzić ich zainteresowania. 
Często jednak obserwator nie zdaje so-
bie sprawy z istnienia na niebie wyso-
kich chmur pierzastych, które nie tylko 
zmniejszają zasięg wizualny w danej nocy, 
lecz również rozpraszają sztuczne światło, 
przychodzące z powierzchni Ziemi. Silnie 
rozpraszająco w stosunku do lokalnych 
źródeł działają w szczególności najniższe 
warstwy chmur, którymi de facto są przy-
powierzchniowe mgły i zamglenia. Po-
miary, wykonane w jednej z wsi podkra-
kowskich, w otoczeniu latarni ulicznych 
wykazały, że wraz ze wzrostem zamglenia 
(określanego na podstawie widzialności 
gwiazd) jasność powierzchniowa nocne-
go, bezchmurnego nieba rosła od 19,8 
mag/arcsec2 przy przejrzystej atmosfe-

rze do ok. 15 mag/arcsec2 przy silnym 
zamgleniu (rys. 9). Oznacza to, że krople 
mgły, unoszące się w powietrzu w pobli-
żu lokalnych źródeł światła, są jednymi 
z najsilniejszych wtórnych źródeł światła 
rozjaśniających nocne niebo. 

Najsilniejszymi wtórnymi źródłami 
światła są jednak niewątpliwie chmu-
ry. Niskie chmury śniegowe, o wysokim 
albedo, w okresie zimowym potrafią 
rozjaśnić nocne niebo w miastach na-
wet o ponad 5 mag/arcsec2. Temat ten 
jednak znajduje się poza obszarem zain-
teresowań astronomii wizualnej. Zupeł-
nie inny problem przedstawiają jednak, 
jak już wspomniano, wysokie chmury 
pierzaste (w szczególności typu Cirrus). 
Okazuje się, że aż do pokrycia nocne-
go nieba tego rodzaju chmurami rzędu 
60%, nie jest widoczny jakikolwiek za-
uważalny wzrost jego jasności. Jest to 
związane zarówno z niskim albedo tego 
rodzaju chmur, jak też z ich dużą wyso-

Fot. 3. Bezchmurne niebo nad Krakowem. Widoczne rozproszenie światła sztucznego na aerozo-
lach atmosferycznych (fot. M. Filipek)

Rys. 9. Zależność jasności powierzchniowej nocnego nieba od stopnie zamglenia, wyznaczona 
w Mogilanach (woj. małopolskie) w 2009 r.
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Naukowych czy popularnonaukowych 
publikacji na temat zanieczyszczenia 
światłem wydanych w języku polskim 
jest mało. Szkoda, ponieważ temat ten 
jest społecznie ważny, a jednocześnie 
poziom i narastanie tej formy zanie-
czyszczenia w Polsce nie nastraja opty-
mistycznie. Tym bardziej cieszy fakt, że 
właśnie ukazała się książka dr. Toma-
sza Ściężora pt. „Naturalne i antropoge-
niczne czynniki łuny świetlnej nocnego 
nieba”. 

Autor od wielu lat zajmuje się na-
ukowo problemem zanieczyszczenia 
światłem i jest w tej dziedzinie wysokiej 
klasy specjalistą. W swojej najnowszej 
książce dr Ściężor szczegółowo opisuje 
od podstaw zjawiska przyczyniające się 
do powstanie łuny świetlnej nocnego 
nieba. Analiza poparta jest długookre-
sowymi pomiarami jasności nocnego 
nieba prowadzonymi w różnych wa-
runkach meteorologicznych. Książka, 
oprócz astronomicznych aspektów za-
nieczyszczenia światłem, porusza rów-
nież te ekologiczne.
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Tomasz Ściężor — doktor nauk tech-
nicznych, absolwent Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat 
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Obecnie adiunkt na Wydziale 
Inżynierii Środowiska Politechniki Kra-
kowskiej. Kierownik Pracowni Moni-
toringu Zanieczyszczenia Świetlnego 
na Politechnice Krakowskiej oraz koor-
dynator Sekcji Ochrony Ciemnego Nie-
ba PTMA. Zajmuje się problematyką 
świecenia nocnego nieba w aspekcie 
astronomicznym i ekologicznym. Autor 
kilkudziesięciu publikacji i kilku pozycji 
książkowych związanych z tematyką 
zanieczyszczenia świetlnego. Poza 
astronomią interesuje się także histo-
rią, archeologią i genealogią.

Ciemne niebo

kością nad powierzchnią gruntu, przez 
co docierające z powierzchni Ziemi świa-
tło ma już niewielkie natężenie. W wa-
runkach nieba podmiejskiego dopiero 
przy pokryciu nieba tego typu chmurami 
przewyższającym 60%, jego jasność po-
wierzchniowa zaczyna rosnąć od 20,0 
mag/arcsec2 do aż 18,4 mag/arcsec2 
przy pełnym zachmurzeniu. 

Widoczne czy niewidoczne?
Jako podsumowanie niniejszego arty-

kułu może posłużyć poniższa tabela, ze-
stawiająca wartości jasności powierzch-
niowej nocnego nieba Sa [mag/arcsec2] 
oraz luminancji L [mcd/m2] dla różnego 
typu zjawisk i obiektów w różnym oto-
czeniu.

Tabela ta może posłużyć również 
do określenia możliwości dostrzeżenia 
danego obiektu z miejsca obserwacji 

w danych warunkach. W tym celu trze-
ba dodać podaną w tabeli jasność po-
wierzchniową obiektu do najmniejszej 
jasności powierzchniowej nocnego nieba 
zmierzonej w miejscu obserwacji (pamię-
tając o logarytmicznym i odwrotnym cha-
rakterze skali magnitudo). Tak wyznaczo-
na sumaryczna jasność obiektu i tła nieba 
powinna być większa od samej jasności 
tła nieba o co najmniej około 0,2 mag/
arcsec2, aby sam obiekt mógł być dostrze-
żony. Wartość 0,2 mag/arcsec2 uwzględ-
nia próg postrzegania wynikający z faktu, 
że między obiektem a tłem musi istnieć 
pewien minimalny kontrast pozwalający 
oku widzieć ten obiekt. 

Przykładowo, w najlepszych warun-
kach jasność powierzchniowa nocnego 
nieba w centrum Krakowa wynosi 18,5 
mag/arcsec2. Dla wymienionych w ta-
beli obiektów rozciągłych otrzymujemy 

Zestawienie jasności powierzchniowej Sa [mag/arcsec2] i luminancji L [mcd/m2] dla różnego 
typu zjawisk i obiektów w różnym otoczeniu. Wartości wyznaczone przez autora niniejszego arty-
kułu oznaczone są symbolem *, pozostałe zostały pobrane z literatury przedmiotu.

Obiekt Sa L

świecenie zorzowe w maksimum aktywności słonecznej (dla φ=50°)* 23,5  0,04 

poświata atmosferyczna w minimum aktywności słonecznej 22,4  0,12 

sztuczne światło rozproszone na pyle saharyjskim* 22,3  0,13 

przeciwświecenie (Gegenschein) 22,0  0,17 

najciemniejsza bezchmurna noc w Bieszczadach* 21,9 0,19

poświata atmosferyczna w maksimum aktywności słonecznej 21,7  0,23 

najciemniejsza bezchmurna noc w Gorcach* 21,7  0,23 

światło zodiakalne w niewielkiej odległości kątowej od Słońca (60°) 21,3 0,33

najciemniejsza bezchmurna noc na peryferiach małego miasta* 21,2  0,40 

Droga Mleczna (średnio) 21,0  0,43 

sztuczne światło odbite od chmur w Gorcach* 20,3 0,83

najciemniejsza bezchmurna noc na peryferiach dużego miasta* 20,0  1,09 

zenit pod koniec zmierzchu żeglarskiego (Słońce 12° pod horyzontem)* 19,7 1,44

światło małej miejscowości rozproszone na pyle zawieszonym z ni-
skiej emisji* 19,6  1,57 

zenit w czasie pełni Księżyca w Bieszczadach* 19,5  1,73 

światło zodiakalne w małej odległości kątowej od Słońca (30°) 19,4  1,89 

najciemniejsza bezchmurna noc w centrum dużego miasta* 18,5 4,34

sztuczne światło odbite od chmurna peryferiach średniego miasta* 18,5  4,34 

sztuczne światło dużego miasta rozproszone na pyle zawieszonym 
z niskiej emisji* 17,6  9,93 

zenit w czasie pełni Księżyca w Gorcach* 17,5  10,89 

zenit w czasie pełni Księżyca na peryferiach małego miasta* 16,8  20,76 

sztuczne światło rozproszone na pyle wulkanicznym* 16,6  24,95 

zenit w czasie pełni Księżyca na peryferiach dużego miasta* 16,1  39,55 

światło pobliskich lamp rozproszone na cząstkach mgły* 15,5  68,73 

sztuczne światło odbite od chmur w centrum dużego miasta* 15,0 108,93 

najjaśniejsze niebo zarejestrowane o północy w centrum dużego 
miasta, przy pełnym zachmurzeniu, w obecności pokrywy śnieżnej* 13,7 360,70

zenit pod koniec zmierzchu cywilnego (Słońce 6° pod horyzontem)* 13,4 475,50

następujące łączne jasności obiekt + tło 
nieba:
•	 przeciwświecenie: 18,5 mag/arcsec2 

(czyli niewidoczne)
•	 poświata atmosferyczna w maksi-

mum aktywności słonecznej: 18,4 
mag/arcsec2 (niewidoczna)

•	 światło zodiakalne (60° od Słońca): 
18,4 mag/arcsec2 (niewidoczne)

•	 Droga Mleczna: 18,4 mag/arcsec2 
(niewidoczna)

Żadna z powyższych wartości nie jest 
jaśniejsza od tła o co najmniej 0,2 mag/
arcsec2. Oznacza to, że w centrum Krako-
wa nie zobaczymy żadnego z wymienio-
nych obiektów.

Natomiast odpowiednio w Bieszcza-
dach (tło nieba 21,9 mag/arcsec2):
•	 przeciwświecenie: 21,2 mag/arcsec2 

(widoczne zerkaniem)
•	 poświata atmosferyczna w maksi-

mum aktywności słonecznej: 21,0 
mag/arcsec2 (widoczna z łatwością)

•	 światło zodiakalne (60° od Słońca): 
20,8 mag/arcsec2 (widoczne z ła-
twością na wprost)

•	 Droga Mleczna: 20,6 mag/arcsec2 
(widoczna z łatwością na wprost)

Potwierdza to fakt znany wielu obser-
watorom, że w Bieszczadach można zoba-
czyć wszystkie świecące na niebie obiekty 
rozciągłe.
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Tematy w ramach tegorocznego konkursu w odsłonie dla uczniów do 19 roku życia (misja „laboratorium kosmiczne”)

Motyw A — życie w kosmosie
Zespoły, które zdecydowały się zbadać życie w kosmosie, do swojego ekspe-
rymentu wykorzystywały komputer Astro Pi Ed, który znajduje się w module 
Columbus. Drużyny miały do dyspozycji wszystkie czujniki tego mikrokomputera. 
Kamera mogła być użyta TYLKO jako czujnik — fotografowanie przestrzeni 
modułu Columbus jest niedozwolone ze względu na prywatność załogi.

Motyw B — życie na Ziemi
Zespoły, które zdecydowały się wykorzystać motyw życia na Ziemi, skorzystały 
z  mikrokomputera Astro Pi Izzy. Drużyny miały do dyspozycji wszystkie czujniki 
oraz kamerę na podczerwień. Kamera została umieszczona w pobliżu okna 
oraz skierowana w kierunku Ziemi, co pozwoliło na wykonanie różnego rodzaju 
eksperymentów związanych z obserwacją planety. W kamerę komputera Astro 
Pi Izzy jest wbudowany niebieski filtr. Ten sam rodzaj filtra był również częścią 
zestawów Astro Pi dostarczonych do zespołów w Etapie II.

Czy zastanawiacie się czasem, kiedy jest najlepszy moment 
w życiu na zrobienie czegoś ciekawego, ambitnie naukowe-
go, a nawet wykraczającego poza granice naszej planety? 
Czy faktycznie mamy ku tak śmiałym pomysłom jakieś szan-
se powodzenia? Okazuje się, że zawsze jest dobry moment, 
by spełniać marzenia o badaniu przestrzeni kosmicznej 
i wiek nie ma znaczenia. Jedynie nasze możliwości pisania 
na komputerze mogą być swego rodzaju przeszkodą, któ-
rą szybko da się przeskoczyć, jeśli ktoś jest wystarczająco 
zdeterminowany, by badać Wszechświat. Jak to jest moż-
liwe? Odpowiedź czeka tuż za kilko-
ma kliknięciami w odpowiednie strony 
internetowe. Bowiem od dwóch lat 
biuro edukacji Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESERO) wraz z fundacją 
Raspberry Pi (https://projects.raspber-
rypi.org/en/) organizuje konkurs Astro 
Pi. Umożliwia on dzieciom i młodzieży 
z krajów członkowskich Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ang. European 
Space Agency, ESA) napisanie kodu 
w języku programowania Python (wię-
cej informacji znajdziemy na stronie 
https://astro-pi.org). Po spełnieniu 
kilku warunków, opisanych w regu-
laminie konkursu, program zostaje 
wykonany na jednym z dwóch edu-
kacyjnych komputerów Raspberry Pi, 
znajdujących się na Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej (ang. International 
Space Station, ISS). Stacja ta porusza 
się po orbicie wokół Ziemi na wyso-
kości ok. 400 km i prowadzi badania 

w warunkach mikrograwitacji. Ten ciekawie skonstruowany 
konkurs pozwala na rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 
pisania kodów w języku programowania Python oraz daje 
poczuć przedsmak projektowania własnych eksperymentów 
jak prawdziwy naukowiec. 

Niesamowicie ambitnym i rozwijającym jest przejść 
przez cały proces tworzenia badań naukowych, począw-
szy od zaprojektowania w głowie lub na papierze swojego 
eksperymentu. Zadawania pytań i budowanie do nich teorii, 
która później posłuży do stworzenia całego ciągu doświad-

Konkurs  
Astro Pi

Czyli o tym, jak w wieku 7 lat wysłać autorski kod  
na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Komputery Ed i Izzy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
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czeń, by sobie na nie odpowie-
dzieć. Dyskutowanie pomysłów 
w grupie, dzielenie się odpowie-
dzialnością i budowanie zespołu 
badawczego. Kończąc analizą 
otrzymanych wyników i pisaniem 
raportów. Młodzi naukowcy w tym 
konkursie stają przed nie lada 
wyzwaniem, którego nagrodą są 
prawdziwie autorskie badania na 
Międzynarodowej Stacji Kosmicz-
nej. Co mają do dyspozycji? Dwa 
minikomputery Raspberry Pi: 
Ed i Izzy, które zostały stworzo-
ne i przystosowane do projektu 
przez fundację Raspberry Pi oraz 
ESA. Oba komputery są  wyposa-
żone w moduł Sense HAT, który 
pozwala wyczuwać ruch, mierzyć 
wilgotność, temperaturę, ciśnienie oraz wykrywać promie-
niowanie. Każdy komputer Astro Pi  jest wyposażony w inny 
rodzaj kamery: Izzy posiada kamerę, która odbiera promie-
niowanie podczerwone, a Ed — standardową kamerę działa-
jącą w zakresie fal widzialnych. 

Tegoroczny konkurs składał się z dwóch poziomów. Mi-
sja Zero była dedykowana uczniom poniżej 14 roku życia, 
bez dolnej granicy wiekowej. Polegała na napisaniu krótkie-
go kodu, który umożliwi 30-sekundowe wyświetlenie tekstu 
powitania załogi stacji (w dowolnym języku krajów człon-
kowskich ESA — jednak bez polskich 
znaków) oraz informację dotyczącą 
temperatury powietrza na ISS. Komu-
nikat pojawiał się na matrycy z diodami 
LED i mógł zawierać elementy graficz-
ne. Zespół powinien składać się z 2 do 
maksymalnie 4 uczniów. Drużyny mo-
gły pisać i sprawdzać swoje programy 
online, dzięki emulatorowi Sense HAT. 
Wszystkie zakwalifikowane drużyny 
otrzymały elektroniczny certyfikat, któ-
ry zawiera datę i położenie stacji nad 
Ziemią w chwili wykonywania kodu. 
Z kolei misja „laboratorium kosmiczne” 
(space lab) była przeznaczona dla uczniów do 19 roku życia 
(zespoły od 2 do 6 osób). Zadaniem konkursowym było za-
projektowanie eksperymentu naukowego, który wykorzysta 
czujniki umieszczone na jednym z dwóch komputerów Ra-
spberry Pi. Projekty miały nawiązywać do jednego z dwóch 
tematów: życie w kosmosie i życie na Ziemi (zob. ramka). 
Warto wiedzieć, że całość konkursu jest rozłożona w czasie 
i składa się z 4 etapów: Etap I – Zaprojektowanie ekspery-
mentu, Etap II — Programowanie i testowanie eksperymen-
tu, Etap III — Uruchomienie kodu na pokładzie ISS, Etap 
IV — Analiza danych.

Konkurs Astro Pi miał na razie dwie odsłony międzyna-
rodowe. W pierwszej edycji 2016/2017 uczniowie do 17 roku 
życia przygotowywali plan misji kosmicznej, najciekawsze 
owocowały otrzymaniem przez drużyny zestawu testowego 

z komputerem Raspberry Pi. Następnie grupy miały rozwią-
zać zadanie przysłane przez astronautę Thomasa Pesqueta. 
W tym wydarzeniu 7 drużyn z Polski wysłało swoje progra-
my na ISS, opis tego osiągnięcia można znaleźć na stronie: 
http://esero.kopernik.org.pl/wyniki-konkursu-astro-pi/. W dru-
giej edycji konkursu 2017/2018, który obszernie został opisa-
ny wyżej, zastosowano podział na dwa poziomy: w misji Zero 
przeszło 38 drużyn z Polski a w misji laboratorium kosmiczne 
aż 18 drużyn! To bardzo budujące, że tyle uczennic i uczniów 
z całego kraju interesuje się astronomią i astronautyką. 

Jako ESERO mamy nadzieję pod-
sycać to zainteresowanie. Wszelkie ak-
tualności, informacje i wymagania doty-
czące konkursu znajdziecie na stronie  
esero.kopernik.org.pl w zakładce „konkur-
sy”. Zachęcajcie swoje dzieci (jeśli jesteś 
rodzicem), uczniów (jeśli jesteś nauczycie-
lem) lub zaprzyjaźnionych nauczycieli (ro-
dzice i dzieci) do angażowania się w ten 
kosmiczny konkurs. Już jesienią pojawi się 
zaproszenie do nowej edycji wyzwania ko-
smicznego Astro Pi.

Justyna Średzińska

Doktorantka w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Ko-
pernika PAN w Warszawie. Naukowo zajmuje się kwazarami 
i procesami zachodzącymi w pobliżu czarnych dziur. Pracuje też 
w Europejskim Biurze Edukacji Kosmicznej (ESERO), którego 
partnerem w Polsce jest Centrum Nauki Kopernik. Biuro Eduka-
cji Kosmicznej pracuje z nauczycielami, prowadzi dla nich warsz-
taty i tworzy materiały edukacyjne wspierające wprowadzanie 
tematów z astrofizyki, astronomii i nowych technologii na lekcje 
z przedmiotów ścisłych. Prowadzi również ciekawe konkursy dla 
uczennic i uczniów z polskich szkół: Astro Pi oraz CanSat, a także 
wydarzenia wyrównujące szanse dostępu do różnych aktywności 
i wzbudzające zainteresowanie przedmiotami ścisłymi bez ste-
reotypowych podziałów, jak Galaktyka Kobiet.

Więcej informacji:
Konkurs Astro PI — https://astro-pi.org
Emulator Sense HAT — https://trinket.io/mission-zero
Projekt ESERO Polska — http://esero.kopernik.org.pl
Nowa edycja konkursu rozpocznie się 12.09.2018 (Misja 
Laboratorium Kosmiczne) oraz 29.10.2018 (Misja Zero).

Moduł Sense HAT, na którym wyświetlane są powitania dla astronautów
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Topograficzna mapa Marsa powstała na podstawie laserowych pomiarów wysokościowych z sondy orbitalnej Mars Global Surveyor.  
Źródło: NASA Goddard Space Lifght Center / MOLA Science Team
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Jestem z zawodu mechanikiem, 
ale od 10 lat interesuję się me-
teorytami i astronomią. Kiedy 
w 2013 r. przeprowadziłem się 

spod Warszawy do Łowicza, zdałem 
sobie sprawę, że mieszkam blisko elip-
sy rozrzutu sławnego meteorytu. Ana-
lizując mapy, zbierając wszelkie infor-
macje o meteorycie łowickim, stwier-
dziłem, że elipsa rozrzutu została wy-
znaczona niedokładnie, z odchyleniem 
w kierunku południowym, na podsta-
wie znajdowanych później okazów. 
Zbieranie i rozpoznanie meteorytów 
to pasmo nieustających rozczarowań. 
Przeczesując elipsę rozrzutu wykrywa-
czem metali, przez kilka lat zgromadzi-
łem kilkadziesiąt kilogramów kamieni 
magnetycznych i pseudometeorytów. 
Ale dzięki wytrwałości i pasji nadszedł 

Cenne znalezisko po latach

Meteoryt Łowicz  
niedaleko domu

ten dzień, 9 listopada 2017 r. 
Dwa dni przed 82. rocznicą 
upadku! Na głębokości 3 do 
4 cm natrafiłem na pierwszy 
meteoryt, a dwa dni później 
w odległości 300 m na drugi 
o wadze 30 g na głębokości 
5 cm. 

Oczywiście, nie byłem 
jednak pewien, czy jest 
to rzeczywiście meteoryt 
i udałem się z nim do Mu-
zeum Ziemi w Warszawie. Tam jeden 
z geologów stwierdził, że może to być 
meteoryt albo metal ziemi rzadkich 
i skierował mnie do Muzeum Metalur-
gicznego w Łodzi. Pan Marcin Krystek 
z Muzeum stwierdził, że pracując tam 
ponad 20 lat, nie natrafił dotąd na ża-
den meteoryt, badając tysiące kamieni 
nadesłanych przez znalazców. Na po-
czątku nie potwierdzono, że jest to 
meteoryt. Mało tego, pewien znany 
specjalista stwierdził, że jest za mało 
zwietrzały i jest to najprawdopodobniej 
spiek z rudy żelaza. 

Meteoryt zachował się w bardzo 
dobrym stanie, dlatego można było 
go przeciąć i wykonać płytkę cienką. 
Po analizie i badaniu mikroskopem 
okazało się, że jest to meteoryt Łowicz. 
Cieszę się bardzo, bo to mój pierwszy 
osobiście znaleziony meteoryt. Posia-
dam dwa inne meteoryty podarowane 
przez rodzinę. Na pewno dalej będę 
realizował swoją 
pasję. W przyszłym 
roku wybieram się 
pod Pułtusk, gdzie 
szansa znalezienia 
wzrasta, ponieważ 
Łowicza spadło tylko 
około 60 kg, zaś Puł-
tuska od 3 do 6 ton. 
Pozdrawiam łowców 
meteorytów i wszyst-
kich miłośników 
astronomii.

Krzysztof 
Oleszczuk

Wiele meteorytów wygląda jak sce-
mentowany gruz, co świadczy o czę-
stych zderzeniach między małymi pla-
netami, z których one pochodzą. W wy-
niku jednej z największych katastrof 
powstały meteoryty nazywane mezo-
syderytami, ponieważ składają się one 
z gruntownie wymieszanych okruchów 
żelaznego jądra, oliwinowego płaszcza 
i bazaltowej skorupy małej planety 
podobnej do Westy. Ich macierzysta 
planetka musiała więc zostać rozbita 
na drobne kawałeczki, które potem po-
łączyły się ponownie tworząc stertę gru-
zu. Mezosyderyty wylądowały głęboko 
w tej stercie przywalone grubą warstwą 
kamiennych okruchów o czym świad-
czy ich bardzo wolne tempo stygnięcia. 
Wiele kolejnych zderzeń musiało więc 
znów odłupywać warstwy nad nimi, za-
nim wreszcie one same zostały odłupa-
ne i poleciały w kierunku Ziemi.

Niewiele brakowało, a kawałek 
takiego gruzu trafiłby w Warszawę. 
W nocy z 11 na 12 marca 1935 r. 
deszcz meteorytów spadł na południe 
od Łowicza. Nazwano je meteorytami 
łowickimi. Składają się z wymiesza-
nych okruchów żelaza, oliwinu, pirokse-
nu, plagioklazu i troilitu.

Źródło: ptmet.org.pl

Kosmiczny gruz
spod Łowicza

Autor z pierwszym znalezionym okazem

Okaz 30-gramowy z zewnątrz…

…i jego przekrój (płytka cienka)

Fragment płytki cienkiej w świetle spolaryzowanym przechodzącym
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Kolejna planetoida  
spoza naszego układu?

Międzynarodowy zespół astronomów 
odkrył planetoidę krążącą wokół Słońca 
w mniej więcej tej samej odległości co 
Jowisz. Istnieje możliwość, że pochodzi 
ona z innego układu planetarnego. Obiekt 
2015 BZ509 mógł przybyć do naszej 
części Wszechświata miliardy lat temu 
– w czasach, gdy Słońce znajdowało się 
wciąż w wielkiej gromadzie gwiazd.

Znane nam planetoidy to w większości 
skaliste pozostałości po powstaniu Układu 
Słonecznego, który uformował się około 
4,6 mld lat temu. Przyjmują różne kształ-
ty i rozmiary – od nieregularnych ciał roz-
miaru kilkunastu metrów, aż po ogromne 
obiekty o średnicach kilkuset kilometrów, 
takie jak na przykład (4) Westa, która 
została odwiedzona przez sondę Dawn 
w lipcu 2011 r. Badania planetoid poma-
gają astronomom w odkrywaniu tajemnic 
związanych z procesami prowadzącymi do 
powstania i ewolucji Układu Słonecznego, 
a także do jego ogromnej różnorodności.

W roku 2017 naukowcy odkryli pierw-
szą planetoidę pochodzącą spoza nasze-
go układu – obiekt ̀ Oumuamua. Nie zawi-
tała ona jednak u nas na długo. Więcej na 
temat jej badań i udziału w nich polskich 
astronomów pisaliśmy miesiąc temu, 
a obszerniejszy materiał zamieścimy w ko-
lejnym numerze. Tymczasem nowe donie-
sienia opublikowane w Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society: Letters 
sugerują, że być może znaleziono właśnie 
dowód na istnienie kolejnej niezwykłej 
planetoidy pozasłonecznej. Miałaby ona 
mieć orbitę zbliżoną do orbity Jowisza. 
W przeciwieństwie do `Oumuamua może 
ona jednak pozostać na stałe w Układzie 
Słonecznym.

Planetoida BZ509 krąży wokół Słoń-
ca, poruszając się po tak zwanej orbi-
cie wstecznej – w kierunku przeciwnym 
do okrążanego ciała. Sposób, w jaki ciało 
to porusza się współdzieląc orbitę Jowi-
sza, do tej pory był zagadką – wyjaśnia dr 
Fathi Namouni z Observatoire de la Côte 
d’Azur we Francji. Jeśli 2015 BZ509 utwo-
rzyła się w naszym Układzie Słonecznym, 
to powinna mieć kierunek ruchu orbitalne-
go taki sam jak inne planety i planetoidy. 
Ruch tych ciał byłby po prostu odziedzi-
czony po pierwotnym obłoku gazu i pyłu, 
z którego powstały.

Zespół Namouni przeprowadził mode-
lowanie komputerowe przewidujące loka-
lizację ciała BZ509 od czasów sięgających 
4,5 mld lat wstecz aż do roku 2015. Sy-
mulacje te wykazały, że planetoida o roz-
miarze około 3 km z dużym prawdopodo-
bieństwem przebywa na obecnej orbicie 
Jowisza jeszcze od czasu utworzenia się 

Układu Słonecznego. Według autorów ar-
tykułu wyniki te wskazują na to, że 2015 
BZ509 była niegdyś planetoidą wędrow-
ną, która została wyrzucona ze swego ma-
cierzystego układu, a następnie przechwy-
cona około 4,5 mld lat temu przez pole 
grawitacyjne Słońca. Prawdopodobnie sta-
ło się to wtedy, gdy bardzo młode Słońce 
było jeszcze otoczone licznymi gwiazdami 
powstałymi w tym samym żłobku gwiazdo-
wym. Każda z tych gwiazd mogła wówczas 
rozpocząć formowanie własnego układ 
planet. W takim scenariuszu 2015 BZ509 
zostałaby wyrzucona ze swojego układu 
poprzez grawitacyjne oddziaływania z in-
nymi ciałami planetarnymi.

Elżbieta Kuligowska

Nieoczekiwane zwiększenie 
prędkości ‘Oumuamua

Wykorzystujący dane z Kosmicznego 
Teleskopu Hubble’a i różnych obserwato-
riów naziemnych zespół naukowców po-
twierdził, że ‘Oumuamua, pierwsza znana 
międzygwiazdowa planetoida, w sposób 
nieoczekiwany zwiększyła prędkość i zmie-
niła swoją trajektorię po przejściu przez 
wewnętrzny obszar Układu Słonecznego.

Precyzyjne pomiary pozycji ‘Oumu-
amua ujawniły, że na jej ruch wpływa coś 
więcej niż tylko siły grawitacyjne Słońca 
i planet. Takiego zdania jest Marco Mi-
cheli z Europejskiej Agencji Kosmicznej, 
główny autor omawianego artykułu na-
ukowego. Analizujący trajektorię między-
gwiezdnego przybysza astronomowie za-
uważyli, że jego przyspieszenie prędkości 
może odpowiadać zachowaniom typowym 
dla komet.

Dodatkowa, tajemnicza siła działająca 
na ‘Oumuamua może być spowodowana 
obecnością strumieni gazu wydostające-
go się (odparowującego) z jej powierzch-
ni. Ten sam proces wpływa na ruch wielu 
komet w naszym Układzie Słonecznym. 
Komety zwykle odrzucają duże ilości pyłu 
i gazu po ogrzaniu przez Słońce.

Zespół Micheli szacuje, że w przypad-
ku ‘Oumuamua mogło dojść do odrzuce-
nia niewielkiej tylko ilości materii – na tyle 
dużej, by obiekt mógł trochę przyspieszyć, 
ale już nie na tyle znaczącej, by można 
było go łatwo wykryć. Karen Meech z Uni-
versity of Hawaii’s Institute of Astronomy 
spekuluje, że być może większość drobin 
pyłu, które są zazwyczaj obecne na po-
wierzchniach komet, uległy erozji podczas 

Zdjęcie planetoidy 2015 BZ509 wykonane z użyciem instrumentu Large Binocular Telescope 
Observatory w Arizonie (planetoida oznaczona żółtym kółkiem)

Ilustracja planetoidy (komety?) ‘Oumuamua zmierzającej ku rubieżom Układu Słonecznego 
(wizja artystyczna)
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długiej, międzygwiazdowej podróży plane-
toidy (komety?) do naszego układu.

‘Oumuamua znajduje się teraz dalej 
od Słońca niż Jowisz i wciąż oddala się 
od nas z prędkością ponad 100 tys. km/s, 
opuszczając powoli Układ Słoneczny. 
Za około cztery lata minie Neptuna i skie-
ruje się z powrotem ku przestrzeni między-
gwiazdowej. To pierwszy taki zaobserwowa-
ny przypadek – naukowcy ostrzegają więc, 
że trudno jest wyciągnąć jakieś ogólne 
wnioski na temat tej nowo odkrytej klasy 
ciał niebieskich. Obserwacje wskazują jed-
nak na to, że inne układy gwiazdowe regu-
larnie wyrzucają w dalszą przestrzeń małe 
obiekty podobne do komet, powinno ich 
być zatem dużo więcej. Czy jest tak faktycz-
nie, pokażą zapewne przyszłe obserwacje.

Elżbieta Kuligowska

Łazik Curiosity znalazł 
materiały organiczne 
w marsjańskich skałach

Na łamach Science naukowcy ogłosili 
na początku czerwca odkrycie złożonych 
molekuł organicznych w dwóch depozy-
tach skalnych na dnie starożytnego jezio-
ra na powierzchni Marsa. Jest to pierwsza 
tak przekonująca obserwacja cząsteczek 
organicznych na powierzchni Czerwonej 
Planety.

Łazik Curiosity od 2012 r. poszukuje za 
pomocą swoich instrumentów śladów na 
warunki do istnienia życia w przeszłości 
Czerwonej Planety. Cząsteczki organicz-
ne zostały już kiedyś przez łazik wykryte, 
jednak sygnały były tak słabe, że mogły 
pochodzić z zanieczyszczenia aparatury. 
Obecne odkrycie dotyczy dwóch odwier-
tów, gdzie znaleziono duże cząsteczki or-
ganiczne z zawartościami próbki 100 razy 
wyższymi od poprzednich wyników.

Odkrycie materiału organicznego było 
wynikiem prowadzonych odwiertów w mu-
łowcach – okruchowych skałach, które 
powstały w wyniku sedymentacji materia-
łu miliardy lat temu na dnie występujące-
go wtedy w kraterze Gale jeziora. W wykry-
tych molekułach organicznych znaleziono 
siarkę, dzięki której być może materiał 
ten zachował się przez tak ogromny okres 
czasu. Pomiary wykazały występowanie 
koncentracji związków węgla w ilości 10 
i więcej cząsteczek na milion. Niektóre 
z wykrytych cząsteczek to: tiofeny, ben-
zen, toluen i krótkie łańcuchy węglowe, 
jak propan i butan.

Odkrycie nie determinuje pochodzenia 
cząsteczek. Choć molekuły te są związane 
z życiem na Ziemi, to ich źródło nie musi 
stanowić śladów dawnego życia, a być wy-
nikiem procesów geologicznych.

Dziś wiemy, że Mars był kiedyś planetą 
z klimatem umożliwiającym występowa-

nie wody w stanie ciekłym na powierzch-
ni. Wiemy chociażby, że krater Gale, który 
bada łazik Curiosity, mieścił w sobie kie-
dyś jezioro, ze składnikami potrzebnymi 
do utrzymania życia.

Najnowsze odkrycia łazika to dobry 
prognostyk przed dalszym badaniem Mar-
sa w kierunku poszukiwania życia.

W drugim artykule, który ukazał się 
w tym samym numerze Science, naukow-
cy opisali odkrycie znaczących sezono-
wych zmian w zawartości metanu w at-
mosferze, obserwowanych na przestrzeni 
3 marsjańskich lat (prawie 6 ziemskich). 
Metan ten mógł powstać w interakcjach 
chemicznych skały–woda, jednak na-
ukowcy nie wykluczają też pochodzenia 
biologicznego. Ostatnie obserwacje wska-
zują, że poziom metanu faluje, osiągając 
największe stężenia podczas klimatycz-
nego lata, a najmniejsze podczas zimy.

Znaleziona zmienność metanu i związki 
węgla w skałach marsjańskich to zachęta 
do dalszych badań Czerwonej Planety. Po-
dobnych i dokładniejszych odkryć możemy 
się spodziewać na przestrzeni najbliższych 
lat, a nawet miesięcy. Europejska sonda 
TGO już rozpoczyna pomiary gazów w at-
mosferze planety, a nadchodzące misje 
europejskiego i amerykańskiego łazika 
powinny poszerzyć naszą wiedzę o historii 
i teraźniejszości Czerwonej Planety.

Rafał Grabiański

Odkryto 12 nowych księżyców 
Jowisza

Rodzina księżyców Jowisza powiększyła 
się o 12 kolejnych. 11 z nich to satelity o ty-
powej orbicie, a jeden charakteryzuje się 
unikalną trajektorią wokół planety. Odkry-
cie podnosi liczbę znanych nam księżyców 
planety do 79 – największej ilości spośród 
wszystkich planet Układu Słonecznego.

Za odkrycie odpowiada zespół astrono-
mów pod przewodnictwem Scotta Shepar-
da z Instytutu Carniege w Waszyngtonie. Ten 
sam zespół w 2014 r. znalazł najodleglejszą 

orbitę obiektu w naszym Układzie Słonecz-
nym i wysnuł wnioski o możliwym istnieniu 
planety daleko za orbitą Plutona, popular-
nie nazywaną w mediach Planetą X. Zespół 
w trakcie ciągłej pracy nad poszukiwaniem 
tej potencjalnej odległej planety natknął się 
w 2017 r. na nieznane dotąd naturalne sa-
telity Jowisza (gdyż Jowisz znajdował wtedy 
blisko obszarów na niebie obserwowanych 
przez grupę Sheparda). Musiał jednak 
minąć rok, by ustalić, że odkryte obiekty 
na pewno orbitują wokół planety.

Dziewięć z odkrytych księżyców krąży 
w strefie odległej od planety, w kierun-
ku przeciwnym do jej rotacji. Orbity w tej 
grupie można podzielić na trzy podgrupy. 
Podejrzewa się, że obiekty te pochodzą 
z trzech większych, które podzieliły się 
w wyniku jakichś kolizji z asteroidami, ko-
metami lub innymi księżycami. Każdemu 
z satelitów zajmuje około 2 lata, by okrążyć 
Jowisza. Z kolei dwa inne nowo poznane 
księżyce należą do grupy wewnętrznych sa-
telitów, krążących zgodnie z rotacją plane-
ty. Ich okresy orbitalne wynoszą około roku.

Ostatni odkryty obiekt jest chyba naj-
dziwniejszym znanym nam księżycem 
Jowisza. Krąży po unikalnej orbicie i jest 
prawdopodobnie najmniejszy spośród 
wszystkich znanych naturalnych satelitów 
planety, mierząc około 1 km średnicy. Orbi-
ta tego dziwnego księżyca jest znacznie na-
chylona w stosunku do wewnętrznej grupy 
i przecina orbity krążących w zewnętrznej 
strefie księżyców. Tak niestabilna orbita 
prawdopodobnie w przyszłości doprowadzi 
do kolizji z innym obiektem, niszcząc natu-
ralnego satelitę.

Zespół spekuluje, że być może ten 
dziwnie położony księżyc to ostatnia po-
zostałość po większym obiekcie, który 
w przeszłości stał za formacją grupy księży-
ców poruszających się ruchem wstecznym 
na zewnętrznych rubieżach układu sate-
litów Jowisza. Dla nietypowego księżyca 
zaproponowano nazwę Valetudo – imię 
prawnuczki Jowisza w rzymskiej mitologii.

Rafał Grabiański

Widok poglądowy na trajektorie satelitów Jowisza. Pogrubionymi liniami zaznaczono orbity 
nowo odkrytych obiektów. Na zielono zaznaczono orbitę Valetudo
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70-lecie Krakowskiego 
Oddziału PTMA
6 kwietnia 2018 r. minęło 70 lat od po-
wstania jednego z pierwszych powojen-
nych Oddziałów Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii. W 1948 r., przy 
udziale 23 osób, powołano do życia jeden 
z niewielu Oddziałów, które istnieją i dzia-
łają po dziś dzień. Już w 1949 r. Oddział 
liczy 170 członków, czyli prawie połowę 
w ówczesnym czasie ogólnej liczby człon-
ków Towarzystwa.

Przez 70 lat funkcje prezesów pełniło 
wielu znanych astronomów i populary-
zatorów nauki. Wśród nich byli: Lucjan 
Orkisz, Edward Szelingiewicz, Marek Ki-
biński, Andrzej Wiciński, Jacek Burda, 
Tomasz Ściężor, Janusz Płeszka. Obecnie 
prezesem jest Agnieszka Nowak.

Od lat 60. ubiegłego stulecia w okresie 
wakacyjnym oddział organizuje obozy lub 
zloty astronomiczne. Był organizatorem 
lub współorganizatorem wielu krajowych 
i zagranicznych wypraw (m.in. na całkowi-
te zaćmienie Słońca w Polsce w 1954 r., 
całkowite zaćmienie Słońca na Węgrzech 
w 1999 r., całkowite zaćmienie Słońca 
w Turcji w 2003 r.). Organizuje także po-
kazy ciekawszych zjawisk na niebie ta-
kich, jak zaćmienia Słońca czy Księżyca 
bądź tranzyty planet na tle Słońca. Człon-
kowie oddziału wzięli udział w Wielkiej 
wyprawie PTMA na całkowite zaćmienie 
Słońca do USA w 2017 r.

Z okazji siedemdziesięciolecia, 14 
maja b.r. zorganizowano spotkanie jubi-
leuszowe. Wśród zaproszonych gości był 
m.in. Maciej Mazur (Honorowy Członek 
PTMA, wieloletni członek zarządu Od-
działu oraz prezes PTMA). Wraz z dr Hen-
rykiem Brancewiczem przedstawił nam 
kulisy powstania oddziału. Opowiedzieli 
także o powstaniu, historii i działalności 
PTMA Kraków.

Wspomnieniami podzielił się z nami 
również specjalista od pozycji i zakryć Le-
szek Benedyktowicz.

Po części historycznej przyszedł czas 
na wspólne rozmowy oraz wspomnienia 
byłych i obecnych członków oddziału, 
które prowadziliśmy przy jubileuszowym 
torcie, kawie i herbacie. Miło było się spo-
tkać w tak zacnym gronie.

Agnieszka Nowak

Otwarcie astronomicznego 
labiryntu w Wałbrzychu

21 czerwca 2018 r. przy Prywatnym Li-
ceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepoka-
lanek w Wałbrzychu nastąpiło uroczyste 
otwarcie labiryntu powstałego w ramach 
projektu Eko-Astro-Lab. Przed wejściem 
do labiryntu ustawiony jest ASTROMAT 

z zadaniami do rozwiązania wewnątrz nie-
go. Ścieżki labiryntu mają kształt współ-
środkowych okręgów, które wyznaczą 
orbity ośmiu planet Układu Słonecznego. 
W labiryncie zostały umieszczone plane-
ty wykonane w odpowiedniej skali i ko-
lorach, a także ich księżyce oraz tablice 
z najważniejszymi informacjami i fotogra-
fiami. W centrum labiryntu umieszczone 
jest Słońce. Planety i żywopłot są pod-
świetlane lampami solarnymi. Labirynt 
ma na celu m. in. kształtowanie i rozwija-
nie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci 
i młodzieży w zakresie astronomii, rozsze-
rzanie i pogłębianie wiedzy w atrakcyjnej 
formie, promowanie postaw proekologicz-
nych (wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii do zasilania oświetlenia) oraz 
promowanie postaw prozdrowotnych (na-
uka połączona z zabawą na świeżym po-

wietrzu). Całkowity koszt projektu wyniósł 
około 32 tys. zł. Finansowego wsparcia 
udzielił Fundusz Toyoty. Przy okazji warto 
wspomnieć, iż liceum posiada też obser-
watorium astronomiczne.

Elżbieta Kuligowska

Liczba międzynarodowych 
obszarów ciemnego nieba 
przekroczyła setkę 

Od kilkunastu lat, pod auspicjami Mię-
dzynarodowego Związku Ciemnego Nieba 
(IDA), powstają na świecie międzynarodo-
we parki, rezerwaty i inne obszary ochro-
ny ciemnego nieba. W czerwcu utworzono 
kolejne, przez co ich ogólna liczba prze-
kroczyła 100.

Pierwszym międzynarodowym obsza-
rem ochrony ciemnego nieba, utworzo-
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Maciej Mazur (z lewej) — wspomnienia z działalności Krakowskiego Oddziału PTMA

Astronomiczny labirynt Eko-Astro-Lab obok Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nie-
pokalanek w Wałbrzychu
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nym w 2001 r., było miasteczko Flagstaff 
w stanie Arizona, w którym całkowicie 
zmodernizowano uliczne oświetlenie oraz 
inne zewnętrzne źródła sztucznego świa-
tła. W kolejnych latach IDA, na wniosek 
lokalnych organizacji miłośników astro-
nomii, w porozumieniu z przedstawicie-
lami samorządów, ustanawiała kolejne 
„gwiezdne obszary”, w tym parki i rezer-
waty rozciągające się na wielu kilome-
trach kwadratowych w kilkunastu krajach 
na świecie.

Obszarem numer 100 został Park 
Ciemnego Nieba Tumacacori, utworzony 
w połowie maja bieżącego roku. Zajmu-
jący niewielki obszar, bo zaledwie półtora 
kilometra kwadratowego w południowej 
części Arizony, powstał na terenie histo-
rycznego miasteczka założonego przez 
hiszpańskich osadników pod koniec 
XVII w. Po ponad 150 latach od założenia 
osada została opuszczona, a jej zabudo-
wania służą dzisiaj jako pomnik historii, 
pełniąc funkcję turystyczną i edukacyjną 
jako historyczny park narodowy USA. Obję-
cie ochroną ciemnego nieba obszaru par-
ku miało na celu przywrócenie walorów 
naturalnie ciemnego nieba, takiego jakim 
było ono w momencie przybycia misjona-
rzy hiszpańskich w XVII w. Dodatkowym 
celem była troska o ponad 200 gatunków 
ptaków i wiele gatunków ssaków, gadów 
i owadów zamieszkujących bezpośrednią 
okolicę Tumacacori, z których dużą część 
stanowią zwierzęta o nocnym trybie życia.

W czerwcu, na przestrzeni niecałych 
dwóch tygodni powstały trzy kolejne 
miejsca ochrony nocnego krajobrazu 
(wszystkie w Stanach Zjednoczonych): 
dwie społeczności ciemnego nieba obej-
mujące miasteczka Camp Verde (Arizo-
na) i Wimberley Valley (Teksas) oraz Park 
Ciemnego Nieba Petrified Forest (Arizo-
na), zajmujący obszar wielkości Warsza-
wy. Dwa wymienione miasteczka, oba 
zamieszkane przez kilkanaście tysięcy 
osób, od dłuższego czasu modernizowały 
swoją sieć oświetlenia zewnętrznego, aby 
sprostać wymogom stawianym przez IDA. 
Równolegle z pracami modernizacyjnymi 
prowadzono działalność edukacyjną, in-
formującą lokalnych mieszkańców o za-
letach walki z zanieczyszczeniem sztucz-
nym światłem.

Park Petrified Forest, tj. Park Ska-
mieniałego Lasu, znajduje się w północ-
nej części Arizony. Stanowi geologiczny 
ewenement odwiedzany przez licznych 
turystów. Na jego terenie możemy od-
naleźć skamieniałe pnie drzew sprzed 
ponad 200 mln lat, od których nazwę 
wziął miejscowy park. Dzięki specyficz-
nym procesom chemicznym, struktura 
pradawnych drzew dotrwała do naszych 
czasów i stanowi nie lada atrakcję dla 

odwiedzających, przy czym służy również 
jako materiał badawczy dla naukowców. 
Objęcie ochroną nocnego krajobrazu tere-
nów Skamieniałego Lasu ma za zadanie 
zabezpieczenie tego pustynnego zakąt-
ka przed nieprzemyślanymi inwestycjami 
w oświetlenie zewnętrzne, przez co na-
turalnie ciemne niebo, jakie można tam 
zastać, jeszcze przez długie lata powinno 
zachwycać przybywających tam turystów.

Podsumowując, połowa 2018 r. jest 
wyjątkowym punktem w kalendarium wal-
ki o zachowanie naturalnie pięknego noc-
nego krajobrazu, ponieważ przekroczono 
symboliczną liczbę stu międzynarodo-
wych obszarów ochrony ciemnego nieba. 
Należy jednak pamiętać, że IDA jest czo-
łową, ale nie jedyną organizacją walczącą 
ze skutkami zanieczyszczenia sztucznym 
światłem. Lokalne organizacje działające 
głównie w Ameryce Północnej i Europie 
ustanowiły dotychczas około 50 regional-
nych parków i rezerwatów „gwiezdnego 
nieba”, w tym kilka w Polsce (z ramienia 
Programu Ciemne Niebo): np. miejsco-
wość Sopotnia Wielka lub Izerski Park 
Ciemnego Nieba. Czekamy na kolejne. 

Grzegorz Iwanicki

Następca Teleskopu Hubble’a 
dopiero w 2021 roku 

Zaledwie w poprzednim numerze „Ura-
nii” informowaliśmy o opóźnieniu planów 
startu Kosmicznego Teleskopu Jamesa 
Webba z 2019 na 2020 rok, a już musi-
my pisać o kolejnej zwłoce. Przesunięcie 
nastąpiło o kolejny rok. Nowa data startu 
ustalona przez NASA to 30 marca 2021 r.

Zmiany oznaczają też wzrost całko-
witych kosztów projektu. Łączny budżet 
projektu od początków konstruowania 
teleskopu, przez jego wystrzelenie, eks-
ploatację, aż do zakończenia misji ma 
według nowych szacunków wynieść 9,66 
mld dolarów.

Decyzja NASA o przesunięciu daty 
startu JWST jest związana z raportem 
niezależnej komisji, która miała spraw-
dzić stan prac nad budową i testowaniem 
teleskopu. W raporcie wskazano na trud-
ności techniczne i błędy ludzkie, które 
doprowadziły do opóźnień w planowanym 
harmonogramie. Agencja postanowiła 
przyjąć zalecenia komisji i opóźnić swoje 
wcześniejsze plany.

Jednocześnie władze NASA, słowami 
jej administratora Jima Bridenstine’a, 
podkreśliły, że przyszły teleskop jest nie-
zwykle ważną misją i będzie miał klu-
czowe znaczenie dla badań naukowych 
w epoce po Kosmicznym Teleskopie Hub-
ble’a. Szef NASA powiedział m.in.: „JWST 
dokona niesamowitych rzeczy, których nie 
byliśmy w stanie zrobić do tej pory – spoj-
rzy na odległe galaktyki prawie do począt-
ków czasu”.

Teleskop JWST ma mieć średnicę 
zwierciadła 6,5 m, a jego osłona przed 
promieniowaniem słonecznym będzie 
mieć rozmiary boiska tenisowego. W ko-
smos zostanie wyniesiony przy pomocy 
europejskiej rakiety Ariane 5 z kosmo-
dromu Kourou w Gujanie Francuskiej. 
W projekcie tym NASA współpracuje z Eu-
ropejską Agencją Kosmiczną (ESA) oraz 
Kanadyjską Agencją Kosmiczną.

Krzysztof Czart

Artystyczna wizja Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST). Źródło: ESA, NASA, S. Bec-
kwith (STScI) and the HUDF Team, Northrop Grumman Aerospace Systems / STScI / ATG me-
dialab

www.urania.edu.pl
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Czym się zajmuje Polska Agencja Kosmiczna?

Polska Agencja Kosmiczna została powołana w 2014 r. 
z celem właściwie jednym: wsparcia, koordynacji działań 
związanych z różnymi aspektami sektora kosmicznego. 
I to rozumianymi bardzo szeroko, gdyż z jednej strony 
sektor kosmiczny obejmuje naukę, zarówno techniczną 
naukę, jak i taką bardziej podstawową, związaną chociażby 
z misjami satelitarnymi do obserwacji gwiazd. A z drugiej 
strony ten sektor obejmuje przemysł kosmiczny, też bardzo 
zróżnicowany, od podmiotów, które zajmują się produkcją 
oprogramowania, poprzez podmioty zajmujące się produk-
cją elementów dla misji kosmicznych, skończywszy na pod-
miotach, które zajmują się różnymi bardzo podstawowymi 
technologiami, jak np. obróbka mechaniczna odpowiedniej 
jakości. Po trzecie, ten sektor składa się z obszaru wojsko-
wego czy szerzej z obszaru bezpieczeństwa: jest oczywi-
ście wojsko, ale są też służby zainteresowane osiągnięciem 
pewnej gotowości związanej z przestrzenią kosmiczną. 
I w końcu z czwartej strony to jest administracja, czyli po-
szczególne instytucje państwowe, które wykorzystują czy to 
dane satelitarne, czy to systemy nawigacyjne, czy to tele-
komunikację satelitarną, do rozwiązywania najrozmaitszych 
problemów: od zarządzania lasami, poprzez rolnictwo, 
infrastrukturę, łączność na duże odległości, a skończywszy 
na zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych. Polska Agen-
cja Kosmiczna została powołana jako podmiot, który ma 
wesprzeć wszystkie te obszary i doprowadzić do tego, żeby 
pewne rozwiązania wypracowywane w naszym kraju, czy to 
na poziomie legislacyjnym, czy to na poziomie technicznym, 
nawzajem do siebie przystawały. Można też szerzej ująć 
kontekst polskiego sektora kosmicznego w sektorze ko-
smicznym europejskim czy też światowym, bo Polska nieco 
wcześniej przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA) i w związku z tym również te działania wymagają 
wsparcia wewnętrznego.

Dr hab. Grzegorz Brona
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej od 14 marca 
2018 r. Wcześniej był wykładowcą na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jako fizyk był autorem lub współautorem 
ponad 300 publikacji naukowych, które ukazały się 
m.in. w Physical Review Letters, Nuclear Instruments 
and Methods, Nature. W latach 2009-2011 pracował 
w CERN. Jest także współzałożycielem firmy Creotech 
Instruments S.A., jednej z największych w polskim 
sektorze kosmicznym. Firmą tą kierował jako prezes 
od 2015 r. Również od roku 2015 był członkiem Rady 
Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jesteśmy w trakcie trzeciej  
rewolucji kosmicznej

Rozmowa z prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej

Wywiady
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NASA ma do dyspozycji 19–20 mld dolarów rocznie, 
ESA prawie 6 mld euro, a jak to jest w przypadku Pol-
skiej Agencji Kosmicznej?

Polska Agencja Kosmiczna dysponuje naprawdę skromnym 
budżetem w porównaniu ze swoimi odpowiednikami, nawet 
nie w takich odległych krajach jak USA czy Francja, ale też 
chociażby uwzględniając naszych bliższych partnerów, jak 
Czechy czy Rumunię. Agencja bezpośrednio dysponuje 
budżetem około 10 mln złotych. I ten budżet praktycznie 
nie jest budżetem przeznaczonym na działania projektowe. 
Obecnie zajmujemy się przede wszystkim działaniami koor-
dynacyjnymi, związanymi ze wsparciem różnych obszarów 
przemysłu czy też nauki kosmicznej, natomiast nie prowa-
dzimy w tej chwili żadnych dużych projektów. Nie mamy 
takich projektów jak NASA czy francuska agencja, czy też 
włoska lub hiszpańska. Mam nadzieję, że wraz ze zmianą 
ustawy i pewnym dojrzeniem tematu w Polsce, to się zmieni 
w najbliższych latach i będziemy wreszcie dysponować bu-
dżetem umożliwiającym wsparcie dla konkretnych projektów 
w naszym kraju.

Jak obecnie wygląda polski sektor kosmiczny? Czy jest 
w nim wiele firm, są duże czy małe?

Zależy kogo pytać. Jeżeli zapytamy systemu ESA, który 
grupuje wszystkie możliwe firmy kiedykolwiek zainteresowa-
ne udziałem w projektach kosmicznych, to tych firm można 
się doliczyć 400. Oczywiście wśród tych czterystu firm tylko 
część aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pro-
jektami kosmicznymi. Znaczna część niestety po prostu raz 
się zarejestrowała i nigdy w życiu nie złożyła żadnej oferty 
do ESA.

Biorąc pod uwagę firmy, które wygrały dwa, trzy lub 
więcej kontraktów w ESA, czyli takie, które rzeczywiście 
są zainteresowane sektorem, a nie tylko przez przypadek 
lub z czysto merkantylnych powodów składają swoje oferty 
w jakimś jednym przetargu, to takich firm jest nie więcej 
niż 40 na ten moment. To je można w mojej opinii nazwać 
firmami sektora kosmicznego. Są to w większości niewielkie 
podmioty, czyli powiedzmy tzw. polskie „MISIE” (MŚP — 
mali i średni przedsiębiorcy), ze wskazaniem na małych, 
którzy zatrudniają kilkanaście, może 30, 40 czy 50 osób.

To jest z jednej strony dość optymistyczne, dlatego że 
w 2012 r., gdy przystępowaliśmy do ESA, tych firm było 
znacząco mniej i na znacząco niższym poziomie rozwoju. 
Po ponad pięciu latach członkostwa rzeczywiście mamy 
kilka interesujących podmiotów, które są w stanie technolo-
gicznie występować w otwartych przetargach ESA. Z drugiej 
strony, niestety wygląda to dość pesymistycznie z tego po-
wodu, że nie możemy się w tej chwili równać z takimi potę-
gami jak Niemcy, Francja, Hiszpania czy Wielka Brytania, 
które sektor kosmiczny mają może nie gargantuiczny, ale 
znacząco bardziej rozwinięty niż Polska. Również z takimi 
dużymi firmami wiodącymi, jak chociażby Airbus, Thales 
czy OHB. Polska na razie zaczyna. Od kilku lat członkostwo 
w ESA pozwala podmiotom polskim ubiegać się i zdobywać 
kontrakty przemysłowe. Wydaje mi się, że dość ambitnie 
idziemy do przodu, pomimo jeszcze wciąż brakującego 
napędu wewnętrznego generowanego przez państwo pol-
skie, które też dopiero dojrzewa do decyzji przygotowania 
i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego.

W relacjach z ESA polskie firmy biorą udział we wszyst-
kim, co się da. Czy raczej chcemy pewne obszary bar-
dziej rozwijać?

Zacznijmy od tego, że Polska płaci składkę do ESA, która 
w tej chwili wynosi 36 mln euro. Czy to jest dużo, czy mało? 
Pytanie, po co jest w ogóle ta składka. Jest ona po to, żeby-
śmy dostali jako sektor kosmiczny pieniądze z ESA i żeby 
ESA mogła w Polsce zamawiać. ESA nie zamówi więcej niż 
kwotowa składka płacona przez państwo polskie. I w związ-

ku z tym oczywiście czym większa składka, tym bardziej 
nasze firmy mogą skorzystać na kontraktach z ESA. Oczy-
wiście można powiedzieć, że to jest układ zamknięty, czyli 
płacimy, dostajemy, więc może lepiej polskie firmy zaspon-
sorować bezpośrednio. Otóż okazuje się, że oprócz tego, 
że przychodzą do nas pieniądze z powrotem, to przychodzą 
do nas też oficerowie prowadzący projekty ESA i w związku 
z tym dociera do nas olbrzymi know-how. Z drugiej strony 
trzeba się porównać z innymi krajami. Czechy mają podob-
ny budżet, a są znacznie mniejszym krajem w porównaniu 
z Polską. Czyli są kraje nawet w naszym otoczeniu, które 
znacznie większą uwagę w tej chwili przywiązują do współ-
pracy z ESA, co jest odwzorowane wpłacanym budżetem.

Wracając do pytania o projekty i o programy, to Polska 
co jakiś czas analizuje zainteresowanie polskiego prze-
mysłu, polskiej nauki, a także potrzeby państwa związane 
z osiągnięciem pewnych zdolności kosmicznych i decyduje 
się na przeznaczanie składki na konkretne programy ESA. 
W przyszłym roku ponownie nastąpi przegląd projektów, 
do których wkładamy pieniądze, będzie można się ponow-
nie zastanowić, w które obszary te środki warto alokować. 
W mojej opinii wypracowaliśmy już kilka specjalizacji, w któ-
re warto dalej iść i w które warto inwestować po to, żeby 
zmaksymalizować odnoszone w nich sukcesy. Są to m.in. 
systemy optyczne związane z poszukiwaniem i śledzeniem 
śmieci kosmicznych, czyli tzw. program Space Situational 
Awareness (SSA) czy też bardziej wąsko Space Surveil-
lance and Tracking (SST). Drugi interesujący obszar to są 
chociażby napędy rakietowe, paliwa rakietowe, w których 
też zaczęliśmy się specjalizować, przynajmniej w konkretnej 
niszy. Trzeci obszar to dane satelitarne, w których Polacy 
też odnoszą coraz większe sukcesy, zarówno przechowując 
dane satelitarne, jak i je przetwarzając. Są też małe satelity, 
w których najwyraźniej nasze podmioty zaczynają się spe-
cjalizować, chociażby dlatego, że na duże satelity nas jesz-
cze nie stać. Te podmioty, które wystartowały kilka lat temu, 
mogą się pokusić o przygotowanie, integrację, budowę 
niewielkich obiektów. Najwyraźniej w tym kierunku idzie rów-
nież cały świat i może rzeczywiście warto również popchnąć 
w tę stronę nasze podmioty, wykorzystując składkę ESA. 
Robotyka — kolejny interesujący temat, w którym polskie 
firmy czy też polskie grupy naukowe, przemysłowe, zaczy-
nają się specjalizować. Więc tych tematów jest rzeczywiście 
kilka i wydaje się, że kolejna perspektywa finansowania 
od 2019 r. powinna właśnie uwzględniać te wypracowane 
nisze, zamiast szukać zupełnie nowych obszarów, w których 
się jeszcze nie specjalizujemy.

Rządowa agencja utworzona na mocy ustawy z 26 
września 2014 r. Celem jej działania jest wspieranie 
budowy polskiego przemysłu kosmicznego. W ubie-
głym roku agencja dysponowała budżetem w wysokości 
około 10 mln zł. Siedziba agencji mieści się w Gdań-
sku, posiada też oddziały w Warszawie i Rzeszowie. 
Agencja stosuje skróty PAK (od Polska Agencja 
Kosmiczna) oraz POLSA (od angielskiej wersji swojej 
nazwy: Polish Space Agency). Strona internetowa: 
https://polsa.gov.pl.
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Polska Agencja Kosmiczna jest jednym z wykonawców 
projektu Sat4Envi. Na czym on polega i jakie korzyści 
może dać?

Odpowiem troszkę szerzej. W mojej opinii przechodzimy 
w tej chwili trzecią rewolucję kosmiczną. W sensie wykorzy-
stania możliwości kosmicznych do robienia biznesu na Ziemi 
czy też do poprawy jakości życia. Pierwsza taka rewolucja, 
powiedzmy lata dziewięćdziesiąte — telekomunikacja sateli-
tarna, która wtedy eksplodowała. Pojawiły się firmy działające 
w tej branży, pojawiło się duże zapotrzebowanie na przesy-
łanie sygnału telekomunikacji satelitarnej, w związku z tym 
ten obszar się bardzo mocno rozwinął. Kilka lat temu były 
to systemy, czy też firmy i podmioty działające w branży 
związanej z nawigacją satelitarną. W pewnym momencie 
bardzo szeroko został udostępniony system GPS i firmy 
te zaczęły powstawać, wykorzystując sam sygnał z jednej 
strony, a z drugiej strony zastanawiając się, gdzie biznesowo 
można alokować tego typu rozwiązania, bazujące na sygnale 
nawigacji. To były dwie rewolucje. Teraz dochodzimy do trze-
ciej: wykorzystanie danych satelitarnych, zobrazowań sate-
litarnych z kosmosu. Zobrazowań wykonywanych zarówno 
pasywnie — np. systemy optyczne badające Ziemię, jak i ak-
tywnie — np. radary, które są w stanie zobrazować z orbity 
powierzchnię Ziemi. Tych danych uzyskuje się coraz więcej. 
Europa uczestniczy, a właściwie stworzyła program Coperni-
cus, czyli europejski program zobrazowania Ziemi w różnych 
widmach fali elektromagnetycznej. Te dane są już dostępne 
— różne widma, różne zastosowania. Pojawiają się z jednej 
strony dane, pojawiają się z drugiej strony startupy czy też 
większe firmy, które są w stanie „dobrać się” do tych danych 
satelitarnych i zaczynają je wykorzystywać. No i z trzeciej 
strony powinien pojawić się odbiorca. Czy to państwowy, czy 
związany z systemami obronnymi, który powinien zrozumieć, 
w jaki sposób wykorzystać dane satelitarne tak, żeby popra-
wić procesy w różnych ministerstwach, w różnych działach 
administracji publicznej czy też poprawić procesy decyzyjne 
w armii. W związku z tym należy uświadomić tego odbiorcę, 
jakie korzyści dają dane satelitarne, co daje dostęp do nich 
i jakie korzyści dają usługi bazujące na danych satelitarnych. 
Projekt Sat4Envi jest jednym z kilku takich projektów, które 
w tej chwili odbywają się w Polsce, mających wspomóc admi-
nistrację publiczną i ośrodki decyzyjne. Dla przykładu, w jaki 
sposób wykorzystać dane satelitarne dla rolnictwa w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tak żebyśmy mieli 
lepszą wiedzę o tym, co się dzieje na polach w konkretnych 
obszarach Polski, czy lepszą wiedzę na temat lasów, albo 
informacje na temat zagrożeń związanych z powodziami.

Jakie są przykłady innych podobnych projektów?

W Polsce w tej chwili działają dwa systemy, a właściwie 
dwie grupy, które są podmiotami działającymi w ramach 
sieci Copernicus Relays. To są takie grupy podmiotów pry-
watnych lub państwowych, które uzyskały nominację Unii 
Europejskiej do bycia pośrednikami informującymi opinię 
publiczną na temat wykorzystania danych satelitarnych. Są 
systemy budowane do aglomeracji danych satelitarnych, np. 
projekt CDIAS, czy wcześniej EO CLOUD, który jest reali-
zowany na zlecenie Komisji Europejskiej i łączy wszystkie 
dane satelitarne systemu Copernicus. Są projekty związane 
z budową, a właściwie z przygotowaniem młodych kadr czy 
też startupów. Te projekty idą w ramach m.in. hackathonów 
związanych z danymi satelitarnymi. Jest szereg inicjatyw, 
które mają wesprzeć odbiorców danych satelitarnych oraz 
wytworzyć kadry, które będą w stanie te dane przetwarzać.

Z astronomicznych wątków w misjach kosmicznych: 
czy Polska zaangażuje się bardziej w misje takie, jak np. 
ATHENA, szykowana przez Europejską Agencję Ko-
smiczną na 2028 rok?

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie — po prostu nie 
wiem w tej chwili, czy są takie plany. Natomiast mogę odpo-
wiedzieć trochę szerzej. Potrzebujemy mieć jasno sprecyzo-
waną wizję rozwoju nauki w kosmosie. Dwa polskie satelity 
BRITE już de facto wychodzą z użycia, ich resurs już się 
zaczyna kończyć i prawdopodobnie zostaną zdjęte z kata-
logu obiektów kosmicznych w niedługim czasie. Związane 
jest to z degradacją chociażby czujników optycznych. Nasze 
zdolności związane z obecnymi polskimi satelitami nauko-
wymi są już na wyczerpaniu i trzeba pomyśleć na temat 
następnego kroku oraz następnego projektu związanego 
z dalszym rozwojem astronomii kosmicznej.

W Krajowy Program Kosmiczny wpisano satelitę 
UVSAT…

Tak, zgadza się. On rzeczywiście został zaproponowany 
przez kilka instytucji naukowych w Polsce. Już chyba dwa 
lata temu zostało przeprowadzone studium możliwości wy-
konania w Polsce takiego systemu, jakim jest UVSAT, czyli 
obserwatorium w ultrafiolecie. Projekt jest niesamowicie 
ciekawy, bo takiego obserwatorium w tej chwili nie ma — nie 
ma małych satelitów, które byłyby w stanie w dość szerokim 
obszarze obserwować w widmie UV na przykład gwiazdy 
zmienne. Wydaje się też naturalnym następcą satelitów 
BRITE, gdyż jest to mały satelita. Wersja mniejsza mówi 
o 50 kg, a większa o 150 kg. Wydaje się, że to potencjalnie 

dobry kierunek i kolejny krok dla 
polskiej astronomii satelitarnej. 
Został wpisany do wersji Krajo-
wego Programu Kosmicznego, 
która się pojawiła w grudniu. 
Teraz ta wersja programu ulega 
pogłębionej kolejnej analizie. 
Zastanawiamy się, w jaki sposób 
rzeczywiście wybrać te najsen-
sowniejsze projekty i znaleźć dla 
nich finansowanie na ten mo-
ment. Bo nie wystarczy napisać 
Krajowy Program Kosmiczny 
i stwierdzić, że to jest wielki 
sukces, położyć go na półce 
i przez następne pięć lat patrzeć 
na niego. Najważniejsze jest to, 
żeby znaleźć odpowiednie finan-
sowanie konkretnych wpisanych 
tam działań. I teraz właśnie 
jesteśmy na etapie analizowania 
potencjalnych źródeł finanso-
wania w Polsce, już istniejących Obszary, w których wykorzystywane są dane satelitarne w ramach europejskiego programu Copernicus
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lub zaproponowania dodatkowych źródeł finan-
sowania na przyszłość, również w kwestii satelity 
obserwacyjnego. Czy to będzie satelita UVSAT? 
Prawdopodobnie tak, chociaż być może sam pro-
gram kosmiczny, ten w wersji ostatecznej, będzie 
zawierać bardziej generyczną jednostkę, która 
zostanie wyłoniona na drodze konkursu, tak żeby 
być może dać szansę innym grupom naukowym 
w Polsce, które byłyby w stanie zaproponować 
równie ciekawy eksperyment naukowy.

Załóżmy, że kolejne polskie satelity naukowe 
polecą w kosmos. A jak jest ze stacjami do 
odbioru danych z takich satelitów? 

To nie jest temat rozwiązany do końca, aczkolwiek 
stacja, która się mieści w CAMK PAN jeszcze 
daje radę. To jest temat, który gdzieś tam z tyłu głowy w Pol-
skiej Agencji Kosmicznej się pojawia, ostatnio dość często. 
Dokonałem krótkiej analizy razem z CAMK PAN odnośnie 
możliwości rozbudowy w przyszłości ich systemu do odbioru 
danych satelitarnych. Oczywiście świetne by było postawie-
nie nowych anten, najlepiej dwóch niezależnych stacji od-
biorczych w różnych miejscach w Polsce, tak żeby był bac-
kup. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że w najbliższych 
latach być może pojawi się satelita naukowy, być może 
później w kolejnych latach pojawią się satelity wojskowe. 
Będziemy mieć kilka takich obiektów w perspektywie 10–15 
lat, w związku z tym budowa już dzisiaj dużego systemu 
odbioru danych satelitarnych czy też nadzoru nad satelitami 
wydaje się jeszcze przedwczesna. Najpierw powinniśmy tro-
szeczkę upgradować te stacje, które już w tej chwili mamy, 
czyli w szczególności stację w CAMK-u, być może popatrzeć 
po innych możliwościach, które wymagają niewielkich inwe-
stycji finansowych, a dopiero w dłuższej perspektywie zasta-
nowić się, jak docelowo powinny wyglądać stacje naziemne 
kontroli i odbioru polskich danych satelitarnych.

Jak agencja widzi astronomię, czy szerzej edukację 
kosmiczną, we wsparciu rozwoju polskiego sektora 
kosmicznego?

Polska Agencja Kosmiczna powinna i będzie wspierać 
edukację kosmiczną w Polsce. Edukację kosmiczną na 
różnych poziomach. Zaczynając od szkół podstawowych, 
poprzez szkoły średnie, kończąc na szkołach wyższych, 
a także kursach podyplomowych. I też patrząc szeroko, jeśli 
chodzi o specjalizacje, bo jeżeli mówimy o specjalizacjach 
kosmicznych, to nie jest tylko astronomia, to są też nauki 
techniczne, to są nauki medyczne związane z lotami ko-
smicznymi, tych działek jest rzeczywiście dużo. Natomiast 
Polska Agencja Kosmiczna nie jest podmiotem, który ma 
za zadanie otwierać kierunki studiów czy jeździć po całej 
Polsce i próbować przekonać młodych ludzi do studiowania 
astronomii. W mojej opinii agencja raczej powinna się posłu-
żyć takimi narzędziami, jak np. „Urania”, aby tych młodych 
ludzi zachęcać i wdrażać w naukę czy to astronomii, czy 
technik kosmicznych. Takie działania zostaną ujęte w Krajo-
wym Programie Kosmicznym. Już w tej chwili dyskutujemy 
z kilkoma podmiotami działającymi w Polsce, które niejako 
będą w stanie wyręczyć Polską Agencję Kosmiczną w tych 
działaniach, oczywiście ze wsparciem samej agencji, plus 
prawdopodobnie z dedykowanym budżetem na takie dzia-
łania.

W Krajowym Programie Kosmicznym trochę brakuje 
przełożenia właśnie na współdziałanie z innymi organi-
zacjami…

Ma Pan jak najbardziej rację. Ten Krajowy Program Ko-
smiczny, który został w grudniu zademonstrowany, po-
wstał trochę abstrahując od środowiska. Niestety, muszę 
to powiedzieć. Tu nie tylko chodzi o edukację, bo działań 

w Polsce związanych z kosmosem jest rzeczywiście dużo 
i praktycznie żadne z tych działań, które już jest realizo-
wane, nie zostało odzwierciedlone w Krajowym Programie 
Kosmicznym. Tak jakby był tworzony kompletnie w oderwa-
niu od środowiska. Niestety stało się, jak się stało, teraz 
próbuję przeanalizować z zespołem działania, które są po-
dejmowane w Polsce, aby znalazły swoje odzwierciedlenie 
w programie kosmicznym i następnie żeby do tych działań 
zaproponować dodatkowe działania wspierające. Przykła-
dem jest tutaj edukacja, czy np. to, co robi Centrum Nauki 
Kopernik, to co robi ESERO, oni rzeczywiście robią dobrą 
robotę, jeżeli chodzi o szkolenia nauczycieli czy wsparcie 
młodych ludzi, poczynając od szkół, aż do studentów. Do-
skonałe działania prowadzi w pewnych obszarach również 
Agencja Rozwoju Przemysłu, inne działania prowadzą koła 
hobbystyczne, które też próbujemy w tej chwili zidentyfiko-
wać i zastanawiamy się, jak je wdrożyć do Krajowego Pro-
gramu Kosmicznego. 

Krajowy Program Kosmiczny ma przewidywany budżet 
1,4 mld złotych do wydania w ciągu kilku lat. W jaki spo-
sób by to miało zostać sfinansowane?

Problem z Krajowym Programem Kosmicznym jest taki, 
że nikt nie zadał sobie pytania, w jaki sposób sfinansować 
te 1,4 mld złotych. To jest podstawowy problem. Ale pro-
blemów jest kilka. Jeden problem, wspomniany już wcze-
śniej, to kwestia, że program trochę abstrahuje od tego, 
co się dzieje w Polsce. Nie wykorzystuje polskich aktywów 
w wystarczający sposób. Drugi problem jest taki, że ktoś 
formułując ten program, zapomniał, że w momencie, kiedy 
on zostanie przyjęty i nawet jak się środki znajdą, to trzeba 
mieć ludzi, którzy to wykonają w Polsce. Niestety nie jest 
tak, że z dnia na dzień z piwnic wyjdzie 3000 specjalistów 
kosmicznych i powie „My tutaj czekaliśmy na uruchomienie 
programu i przystępujemy do działań”. Ostatni problem 
z tych podstawowych, to jest finansowanie. Półtora miliar-
da złotych to nie jest mało. Taką kwotę już widać w skali 
budżetu państwa. Nie wydaje mi się, żeby ten budżet był 
w krótkim czasie realny. Pierwszym zadaniem przy zmianie 
Krajowego Programu Kosmicznego, która się w tej chwili 
dokonuje, jest popatrzenie na istniejące źródła. Gdzie w tej 
chwili są alokowane pieniądze w innowacyjnej gospodarce 
polskiej, gdzie po te pieniądze rzeczywiście można sięgnąć. 
Przykładem jest NCBiR, które ma pieniądze, przykładem 
jest NCN, które ma pieniądze na naukę, przykładem jest 
Polski Fundusz Rozwoju, który ma pieniądze na innowa-
cyjne przedsiębiorstwa. Teraz trzeba odpowiednio sforma-
tować program kosmiczny, żeby sięgnięcie po te pieniądze 
było możliwe. Oczywiście nie każde działanie z Krajowego 
Programu Kosmicznego będzie miało oparcie bezpośrednie 
w funduszach, które już istnieją na rynku. Dla przykładu 
satelita UVSAT — trudno go sfinansować z NCN, bo to są 
duże środki. Trudno też go sfinansować z NCBiR, bo nikt 
się prywatnie nie dorzuci 40% do takiego projektu. W związ-

Wizualizacja jednego z polskich satelitów BRITE
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ku z tym trzeba znaleźć nowe 
schematy finansowania. 

Jakiś czas temu Ministerstwo 
Rozwoju oraz Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go ogłosiły Polską Strategię 
Kosmiczną, teraz słyszymy 
o Krajowym Programie Ko-
smicznym. Jak to się ma jed-
no do drugiego?

To jest tak, że Polska Strategia 
Kosmiczna jest dokumentem 
związanym z narysowaniem 
pewnych celów, które mają być 
spełnione w perspektywie roku 
2030. Polska Strategia Ko-
smiczna nie definiuje konkret-
nych działań, które do tych ce-
lów mają doprowadzić. Od tego 
ma być Krajowy Program Ko-
smiczny, który ma odwołać się 
bezpośrednio do celów strategii 
i pokazać, że jeżeli chcemy 
mieć do 2030 roku 3% udziału 
w rynku kosmicznym europej-
skim, to musimy przeprowadzić 
takie i takie działania. Jeżeli 
chcemy mieć bezpieczeństwo, 
niezależność Polski w obszarze 
kosmicznym, to musimy prze-
prowadzić takie i jeszcze inne 
działania. Jeżeli chcemy mieć 
wykorzystanie danych w ad-
ministracji, to do tych działań 
powinniśmy jeszcze dobrać 
te czy inne działania. Plus 
wszystkie te działania w Krajo-
wym Programie Kosmicznym 
muszą znaleźć odpowiedniki 
finansowe. Albo w istniejących 
źródłach, albo trzeba stworzyć 
nowe sposoby finansowania. 
Czyli Krajowy Program Ko-
smiczny ma niejako być aktem 
wykonawczym do Polskiej Stra-
tegii Kosmicznej. Oczywiście 
wszystko to musi być osadzone 
w realiach już istniejących zwią-
zanych z ESA. Jeżeli aplikujemy 
do konkretnych programów ESA, to nie możemy aplikować 
do takich, które w żaden sposób nie wiążą się z naszymi 
celami krajowymi.

Państwo mają projekt o nazwie Teleskop+. Pozostał on 
jedynie pomysłem, czy będzie realizowany?

Projekt Teleskop+ jest wpisany w bieżące działania Pol-
skiej Agencji Kosmicznej. W tej chwili jest on analizowany, 
również we współpracy chociażby z ESERO, które po-
dobny projekt swego czasu rozważało. Jest to ciekawy 
program, o ile rzeczywiście będzie w sposób odpowiedni 
realizowany. Nie jest trudno kupić 200 czy 500 teleskopów 
z Chin. Pytanie, jaka tego będzie wartość dodana. Trzeba 
rzeczywiście się zastanowić, w jaki sposób odpowiednio 
zdefiniować ten program, aby z jednej strony zachować 
jakość pomocy naukowych, a z drugiej strony nie wejść 
w reżimy wydatkowania wielkich sum pieniędzy. Jest oczy-
wiste, że w szkołach brakuje edukacji astronomicznej. Ja 
kiedyś, będąc jeszcze studentem, doktorantem, organi-
zowałem koła astronomiczne w szkołach, m.in. w XIV LO 

im. Stanisława Staszica w Warszawie, gdzie sam z moim 
własnym teleskopem jeździłem do młodych ludzi, którzy 
przygotowywali się do Olimpiady Astronomicznej. Wycho-
dziliśmy zazwyczaj wieczorami na dwór poobserwować 
Plejady czy popatrzeć na Jowisza. Wiem, że tego brakowa-
ło i wciąż brakuje. Nie sądzę, żeby duża ilość szkół miała 
do dyspozycji w tej chwili teleskop, czy miała do dyspozycji 
jakiekolwiek inne pomoce naukowe związane z astronomią. 
Niemniej sam program musi być bardziej kompleksowy. To 
musi być z jednej strony możliwość wsparcia związanego 
z zakupem teleskopów czy innych pomocy naukowych, 
z drugiej strony to musi być tak naprawdę przewodnik dla 
nauczycieli, bo jednak, nie oszukujmy się, nauczyciele 
w większości też nigdy nie mieli niczego wspólnego z astro-
nomią. No a z trzeciej strony, to powinno być wsparcie dla 
kół hobbystycznych działających przy szkołach, żeby nie 
każdy uczeń musiał przeprowadzić obserwacje astrono-
miczne, bo może nie każdego to interesuje. Raczej warto 
popatrzeć na tych, którzy wykazują jakieś zainteresowanie 
i poświęcić im większą uwagę.

Satelitarne obrazy Polski zimą (23.02.2003 r.) i latem (4.07.2015 r.). Zaznaczono granice krajów i wo-
jewództw
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NASA ma bardzo rozwiniętą działalność informacyjną, 
mocno dba o tzw. public relations (PR). Czy polska 
agencja też będzie szła tym śladem? Pytam dlatego, 
że gdy się jako media ma kontakty z różnymi polskimi 
instytutami czy firmami, to widać, że niektóre z nich nie 
do końca rozumieją potrzebę takich działań.

Polska Agencja Kosmiczna powinna się zaangażować 
dość istotnie w działalność informacyjną. Jest to, można 
powiedzieć PR, taki bardziej informacyjny: co możemy, 
gdzie jesteśmy, czego nam jeszcze brakuje, w którym kie-
runku idziemy i co osiągamy. Podam tutaj jeden przykład: 
5 maja, jak startowała sonda InSight, rzeczywiście zaan-
gażowaliśmy się we wsparcie firmy Astronika, aby pokazać 
medialnie taki sukces trochę na skalę światową. Więc ja-
sne jest, że powinniśmy pokazywać sukcesy i pokazywać, 
że Polska to nie jest kraj, który produkuje tylko i wyłącznie 
ziemniaki czy marchewkę, ale również potrafi zrobić coś 
w zaawansowanym obszarze, jakim jest przemysł ko-
smiczny czy też nauka związana z kosmosem. Oczywiście 
z tym nie wolno przesadzić. Nie wolno mówić, że skoro 
robimy konkursy związane z „łazikami marsjańskimi” i nasi 
studenci je wygrywają, to jesteśmy superpotęgą i zaraz 
będziemy na Marsa wysyłać 30 łazików miesięcznie. 
Nie wolno takich rzeczy robić. Można pokazać, że mamy 
świetne zasoby, mamy świetne kadry, ale do tego prawdzi-
wego przemysłu kosmicznego związanego z wysyłaniem 
robotów na Marsa jeszcze nam troszeczkę brakuje. A więc 
musi to być bardzo mocno zrównoważone. Nie wolno też 
dopuścić do tego, żeby się samopromować. My mamy 
promować przemysł kosmiczny, a nie Polską Agencję 
Kosmiczną jako taką. Działania informacyjno-promocyjne 
w mojej opinii były w przeszłości podejmowane w sposób 
niewystarczający. Teraz będziemy dążyć do tego, żeby to 
zmienić. Zresztą jedna z pierwszych pozycji, którą w tej 
chwili próbuję wypełnić w agencji, jest pozycja takiego 
dość zawodowego PR-owca, który jest w stanie zrozumieć 
sektor kosmiczny, być może sam się z niego wywodzi, ale 
z drugiej strony jest w stanie wejść w odpowiednie relacje 
czy to z prasą, czy to z innymi mediami i przekazać nie 
tylko działania związane z samą agencją, ale z całym sek-
torem kosmicznym w Polsce.

Czy w najbliższych latach jest szansa na następcę Mi-
rosława Hermaszewskiego? Kolejnego Polaka, który 
poleci w kosmos?

Szansa jest zawsze. Pytanie po co? Ja rozumiem ambicje, 
że fajnie by było mieć Polaka w kosmosie, który połączy 
się z nami z orbity, pozdrowi nas wszystkich i powie, że się 
fajnie lata w mikrograwitacji. Natomiast za takim projektem 
powinien iść szerszy program. Rozumiem, że Stany Zjed-
noczone wysyłają swoich astronautów w kosmos, że Ro-
sjanie też robią to samo i mają szeroki program, podobnie 
jak Francja czy kilka innych krajów europejskich. Za takim 
programem oczywiście powinny stać odpowiednie środki. 
I teraz pytanie: czy nas w tej chwili na to stać? Czy nie lepiej 
zainwestować w mikrosatelity, w dane satelitarne, w obser-
watoria poszukujące śmieci kosmicznych? Tam gdzie rze-
czywiście jesteśmy dobrzy i jesteśmy w stanie się w miarę 
szybko rozwinąć i wykorzystać być może do zmultipliko-
wania potem funduszy wydawanych na sektor kosmiczny 
w naszym kraju. Więc jeżeli ktoś powie mi, po co mamy wy-
słać naszego astronautę w kosmos, jaki miałby być tego cel, 
to być może ja to kupię i umieszczę w Krajowym Programie 
Kosmicznym. Póki co, wydaje mi się, że są inne potrzebniej-
sze działania, które powinniśmy realizować.

Jaka jest Pana wizja rozwoju agencji?

Agencja powinna z jednej strony być dopasowana do tego, 
co jest dostępne zagranicą. Czyli tak, żeby nasze struktury 
odpowiadały strukturom ESA czy też innych agencji ko-

smicznych w Europie i na świecie. Z drugiej strony te struk-
tury muszą być dopasowane do wsparcia wykonywania Kra-
jowego Programu Kosmicznego. Oznacza to istotną zmianę 
struktury pod kątem uwzględnienia programów i projektów. 
W tej chwili agencja się składa z kilku departamentów, któ-
rych kompetencje trochę na siebie nachodzą, a z drugiej 
strony trudno przypisać do danego departamentu konkretny 
program. Dajmy na to program związany z GovSatcomem, 
czyli z systemem telekomunikacji przeznaczonym dla kon-
taktów międzyrządowych. Trudno go dopasować do jakie-
goś konkretnego departamentu. W mojej opinii powinien 
być stworzony odpowiedni dział, który się tylko i wyłącznie 
tym projektem zajmuje. Taki dział projektowy. Oczywiste 
jest, że na etapie uchwalania jakiegoś projektu, za taki pro-
jekt powinna odpowiadać jedna osoba. Ewentualnie potem 
w ramach rozwoju projektu, w dziale powinny pojawiać się 
kolejne osoby. Tak, żeby ta struktura potrafiła — stosując 
analogię do programowania, w którym występuje alokacja 
pamięci w komputerze — rozrastać się dynamicznie czy 
też kurczyć się dynamicznie, jeżeli dane projekty się koń-
czą. Więc to jest pewien cel związany z przekształceniem 
agencji i przekształceniem jej struktur. Po drugie, agencja 
kosmiczna powinna uzyskać minimalny dostęp do finanso-
wania związanego z zapewnieniem wsparcia tych dedyko-
wanych elementów w systemie. Po trzecie, należy istotnie 
poprawić jej kontakty z poszczególnymi ministerstwami 
i z innymi interesariuszami na rynku kosmicznym w Polsce, 
bo w tej chwili kontakty te nie są najlepsze, a przynajmniej 
nie były najlepsze w zeszłym roku. Przy czym nie chodzi 
o to, żeby robić jakąś wielką rewolucję, tylko zrobić pewne 
zmiany czy pewne rzeczy dopracować, tak żeby to zaczęło 
działać.

Jest Pan fizykiem, ma za sobą pracę w CERN, czym się 
Pan zajmuje naukowo?

Ja się naukowo zajmuję, a właściwie zajmowałem — bo 
w tej chwile poświęcam praktycznie cały mój czas, łącznie 
z wolnym czasem, agencji — fizyką wysokich energii, czyli 
tak naprawdę fizyką subatomową, bardziej jądrową niż 
atomową. Zainteresowania moje obracały się wokół takiej 
teorii, która się nazywa chromodynamiką kwantową, czyli 
teorią związaną z tym, w jaki sposób poszczególne cząstki 
elementarne, jak kwarki, łączą się ze sobą, formując naj-
pierw protony i neutrony, potem jądra atomowe, a na końcu 
tak naprawdę wszystko, co obserwujemy dookoła. W CERN 
pracowałem przy eksperymencie, który się nazywa Com-
pact Muon Solenoid (CMS). To jest taki duży eksperyment, 
przy którym w tej chwili pracuje bodajże dwa tysiące osób. 
To jeden z dwóch dużych eksperymentów badających sze-
reg aspektów świata mikrocząstek. Właśnie jednym z tych 
aspektów jest chromodynamika kwantowa, a innym były 
poszukiwania cząstki Higgsa, która stanowi uzupełnienie 
Modelu Standardowego.

A tak poza pracą jakie Pan ma hobby?

W tej chwili przede wszystkim wyspać się po pracy. Nato-
miast tak ogólnie, to uwielbiam podróżować. Miejsce i mo-
ment, w którym czuję się naprawdę spełniony, to chwila, 
w której jadę samochodem w jakimś zupełnie nieznanym 
miejscu, np. przez pustynię, przez USA czy przez Chiny. 
Uwielbiam podróżować, spotykać nowych ludzi, poznawać 
historię miejsc, które odwiedzam i próbować zrozumieć, 
skąd dane miejsce czy też dani ludzie się wywodzą i w któ-
rym kierunku zmierzają. Bo jednak nasza Ziemia, pomimo 
tego, że jest jedną z bardzo wielu planet, jest ogromna i wy-
pełniona najróżniejszymi kulturami i ludźmi, którzy potrafią 
zaskoczyć.

Wywiad przeprowadził Krzysztof Czart w maju 2018 r.
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W naszych astronomicz-
nych podróżach czas 
wrócić na Skandynawię. 
Kilka odcinków temu 

opisywałem podróż na Ven w Szwecji, 
gdzie swoje obserwatoria zbudował 
jeden z wybitniejszych badaczy doby 
renesansu — Tycho Brahe. Na wyspę 
łatwo się dostać bądź ze szwedzkiej 
Landskrony, bądź duńskiej Kopenhagi.

Zarówno wyspa Ven i cała szwedz-
ka prowincja Skania były aż do 1658 r. 
częścią Królestwa Danii, od którego 
oddziela je jedynie wąska cieśnina 
Sund. Jego stolicą od 1443 r. jest Ko-
penhaga. Przez stulecia najludniej-
sze miasto Skandynawii przyciągało 
nie tylko rzesze przedsiębiorców czy 
oportunistów chcących zaistnieć przy 
dworze, ale także wybitne umysły. To 
można powiedzieć o słynnym filozofie 
Sørenie Kirkegaardzie, baśniopisarzu 
Hansie Christianie Andersenie, fizyku 
Nielsie Bohrze czy wspomnianym już 
astronomie Tycho Brahe.

Początki duńskiej stolicy giną 
w mrokach dziejów. Jej rola wzrosła 
wraz z rozkwitem handlu między Mo-
rzem Bałtyckim a Północnym, za co 
odpowiedzialny był w dużej mierze 
Związek Hanzeatycki, który potrafił 
nieraz napaść zbrojnie na młode mia-
sto, aby nie dopuścić do jego nadmier-
nego wzrostu. Z czasem rola Hanzy 
zaczęła spadać, a wraz z zawiązaniem 
Unii Kalmarskiej, która połączyła Da-
nię, Szwecję i Norwegię, centralnie 
położona Kopenhaga szybko stała się 
jej głównym miastem i w 1416 r. król 
Eryk Pomorski osiadł na stałe w lokal-
nym zamku, a jego następca Krzysztof 
III uczynił ją stałą rezydencją władców. 
Następne dwieście lat było złotym 

Nad Sundem nie można się nudzić!

Kosmiczna saga  
Kopenhagi

Gdy z Danii wygnano Tycho Brahe, dzieje astronomii w królestwie nie skończyły się. Jego następca 
podłożył fundament pod dalszy rozwój, który trwa do dziś i zostawił po sobie ciekawe dziedzictwo.

okresem w dziejach Królestwa, a mia-
sto na tym tylko korzystało. W 1479 
roku założono uniwersytet, kwitł han-
del. W tym czasie władcy Danii przyję-
li też luteranizm — raczej z powodów 
strategicznych niż głębokich przeko-
nań religijnych. Ten ruch pozwolił im 
zasilić skarbiec majątkiem kościelnym 
oraz narzucić zwierzchność Norwegii 
i Islandii niedługo po tym, jak Szwecja 
wyszła z Unii w 1523 r. W tym okre-
sie działał też najsłynniejszy astronom 
duński, Tycho Brahe.

Klęska w wojnach ze Szwecją w po-
łowie XVII w. spowodowała utratę mo-
carstwowego statusu Danii, jednak nie 
zrujnowała jej, tak jak Polskę i Litwę 
potop. Stopniowo wprowadzono re-
formy w duchu absolutyzmu, a po serii 
pożarów stolicę gruntownie przebudo-
wano. To dlatego dziś w jej centrum tak 
nieliczne są pozostałości architektury 
średniowiecznej. Dopiero utrata Nor-
wegii w 1814 r. sprowadziła kraj do roli 
małego państwa, a Kopenhaga straciła 
pozycję wiodącego skandynawskiego 
miasta na rzecz Sztokholmu. Miasto 
musiało się też odbudować ze znisz-
czeń w wojnach napoleońskich doko-
nanych przez Brytyjczyków. Paradok-
salnie, trudna sytuacja doprowadziła 
do rozkwitu sztuk, nazywanego wręcz 
„złotym wiekiem duńskiej kultury”. 
W tym czasie założono też Uniwersytet 
Techniczny, będący dziś jedną z lep-
szych europejskich politechnik.

Rozwój przemysłu doprowadził 
do kolejnego rozkwitu miasta na prze-
łomie stuleci. W ciągu kilku dekad licz-
ba ludności wzrosła z nieco ponad 100 
tysięcy do pół miliona. Zaczął się też 
złoty okres dla Uniwersytetu w Kopen-
hadze, na którym działali, i wciąż dzia-

łają, liczni wybitni naukowcy, w tym 
nobliści — szczególnie w medycynie. 
Oprócz Nielsa Bohra warto wymienić 
choćby medyka Nielsa Rybega Finse-
na, geologa Inge Lehmanna, lingwi-
stę Louisa Hjemsleva, chemika Jensa 
Christiana Skou, fizyków Holgera 
Bech Nielsena, Aage Bohra oraz wielu 
innych.

* * *
Najbardziej charakterystycznym obiek-
tem związanym z astronomią w Ko-
penhadze jest tzw. „kompleks Trójcy 
Świętej” wybudowany w połowie 
XVII w., na który składają się wieża 
obserwatorium astronomicznego, daw-
na biblioteka uniwersytecka, a dziś sala 
wystawowa oraz kościół akademicki. 
Jego początki wiążą się ze zburzeniem 
obserwatoriów na wyspie Ven, gdzie 
pozostawione przez wygnanego Tycho 
Brahe przyrządy królewscy urzędnicy 
uznali za „nieużyteczne, a nawet groź-
ne”. Następca wybitnego astronoma, 
Chrystian Longomontanus, przekonał 
króla Chrystiana IV, że obserwatorium 
jednak jest potrzebne i należy wybudo-
wać je w Kopenhadze. Budowę rozpo-
częto ponad dekadę później, w 1637 r. 
Wieża obserwatorium, Rundetårn, 
została ukończona jako pierwsza po 
pięciu latach budowy. Tymczasem ko-
ściół i znajdującą się nad nim biblio-
tekę budowano piętnaście lat dłużej. 
W chwili otwarcia całego kompleksu 
były to pierwsze budynki dedykowane 
Uniwersytetu, co warto podkreślić: po 
dwustu latach jego istnienia, a świą-
tynia była drugim najznaczniejszym 
obiektem sakralnym Kopenhagi.

Mimo poważnych zniszczeń w trak-
cie wielkiego pożaru miasta w 1728 r. 
obserwatorium użytkowano do 1860 r., 
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czyli do czasu otwarcia nowszego 
obiektu położonego na północy ów-
czesnej Kopenhagi w miejscu bastionu 
Østervold. Obecnie obiekt pełni funk-
cję niewielkiego muzeum, tarasu wido-
kowego oraz publicznego obserwato-
rium astronomicznego oferującego po-
kazy nieba, zaś pomieszczenie biblio-
teki zaadaptowano na salę wystawową. 
Każdej wiosny odbywa się też wyścig 
unicykli. Rekord pobito w 1988 r., gdy 
jeden z uczestników wjechał i zjechał 
z wieży w 1 minutę i 48,7 sekund!

Wieża Rundetårn jest wyjątkowym 
dziełem architektury. Aby ułatwić wno-
szenie sprzętu na taras obserwacyjny, 
położony niemal 35 m nad poziomem 
ulicy, zamiast schodów wybudowano 
spiralną pochylnię mającą 7,5 zakrę-
tów. Obiekt jest jednym z symboli Ko-
penhagi, do niej przyrównuje się naj-
wyższe budynki, kilkukrotnie wspomi-
nał o niej Andersen w swoich baśniach, 
a jedna z asteroid (5505) nosi jej imię!

* * *
Obserwatorium Østervold leży dziś 

niemal w centrum Kopenhagi, dawniej 
był to jednak skraj miasta pełen ogro-
dów. Jest to względnie niepozorny bu-
dynek zaprojektowany przez Chrystia-
na Hansena, zwieńczony dość okazałą 
kopułą, położony na terenie ogrodu 
botanicznego naprzeciwko renesanso-
wego pałacu Rosenborg. Lokalizacja 
jest piękna — dużo zieleni, staw, histo-
ryczne zabudowania.

Obiekt powstał pod nadzorem pro-
fesora astronomii na Uniwersytecie 
w Kopenhadze Henryka Ludwika d’Ar-
rest. Był on jednym z wybitniejszych 
badaczy nieba owego czasu, znanym 

z publikacji kata-
logu zawierającego 
niemal 2000 mgła-
wic oraz współ-
udziału przy odkry-
ciu Neptuna. Ory-
ginalny refraktor 
o średnicy 280 mm 
i ogniskowej 4,9 m 
znajduje się obec-
nie w Muzeum Ste-
no w Århus. Został 
on zastąpiony w 1895 r. obecnym, ma-
jącym średnicę 360 mm i ogniskową 
4,9 m połączonym z obiektywem foto-
graficznym o średnicy 200 mm i ogni-
skowej 4,8 m. Taki podwójny refraktor 
pozwalał na jednoczesne naświetlanie 
klisz i obserwacje manualne.

W czasie I wojny światowej, gdy 
Danii udało się utrzymać neutralność, 
do obserwatorium przeniesiono sie-
dzibę Centralnego Biura Telegramów 
Astronomicznych. Instytucja wydają-
ca Cyrkularze Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej przetrwała w Kopen-
hadze do 1965 r.

W 1940 r. kierownikiem obser-
watorium został Bengt Strömgren, 
jeden z wybitniejszych astronomów 
duńskich ubiegłego stulecia. Do jego 
zasług zalicza się choćby odkrycie, 
że wodór jest głównym składnikiem 
wnętrz gwiazd, pierwsza poprawna in-
terpretacja znaczenia diagramu Hertz-
sprungaRussela oraz system fotome-
tryczny UVBYß, nazywany często 
jego imieniem. Strömgren przeniósł się 
do Stanów Zjednoczonych z powodów 
finansowych w 1951 r., by po 16 latach 
powrócić do ojczyzny.

Rok przed jego wyjazdem otwarto 
nowe Obserwatorium Uniwersyteckie 
Brorfelde położone w środkowej czę-
ści wyspy Zelandii, poza aglomeracją 
duńskiej stolicy. Obiekt kopenhaski 
wciąż jest użytkowany przez uczelnię 
i pełni rolę instytutu naukowego oraz 
ciekawego ozdobnika dla ogrodu bota-
nicznego.

Wspomniany ogród jest częścią 
Narodowego Muzeum Historii Na-
turalnej, w którego skład wchodzą 
także muzea botaniczne, geologiczne 
oraz zoologiczne. Jest to instytucja 
prowadząca liczne badania naukowe, 
w szczególności na terenie Grenlandii. 
Kolejna astronomiczna atrakcja miasta 
jest związana właśnie z eksploracją 
największej wyspy świata. Przed wej-
ściem do budynku Muzeum Geologii 
znajduje się bowiem fragment jedne-
go z największych znanych meteory-
tów żelaznych świata — Cape York. 
Obiekt zaliczany do grupy IIIAB spadł 
na ziemię około 10 tys. lat temu, a jego 
potężne bryły Inuici wykorzystywali 
przez setki lat do wytwarzania metalo-
wych przedmiotów, takich jak harpuny. 
Trzy części meteorytu dla nauki odkrył 
Robert E. Peary w 1894 r. Czwartą — 
nazwaną Agpalilik od nazwy miejsca, 
w którym go znaleziono — znaleź-
li badacze z Danii 69 lat później. Ten 
właśnie 20tonowy obiekt (drugi naj-
większy fragment meteorytu) jest wy-
stawiony w Kopenhadze.

Duńska stolica jest bardzo cieka-
wym miejscem dla podróżników zain-
teresowanych astronomią. Jeśli do tego 
dodamy wyspę Ven, szwedzkie miasto 
Lund z bogatymi tradycjami uniwersy-
teckimi oraz liczne atrakcje związane 
z architekturą i historią znajdujące się 
w okolicy, uzyskamy wspaniały cel kil-
kudniowej wycieczki!

Wieńczysław Bykowski

Zakręcone wejście na wieżę obserwatorium w Kopenhadze

Meteoryt Agpalilik przed wejściem do Muzeum Geologicznego
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Dzieci w naturalny sposób są 
zainteresowane otaczającym 
je światem, chcą go pozna-
wać i zrozumieć mechanizmy, 

jakie nim rządzą. Zjawiska astrono-
miczne są natomiast o tyle tajemnicze, 
że pozwalają się obserwować jedynie 
z oddali: można je podziwiać, ale nie da 
się ich dotknąć i poznawać w sposób dla 
dziecka najbardziej oczywisty — przez 
eksperymenty. Dlatego stanowią zagad-
kę, która szczególnie mocno przyciąga 
dzieci.

Niestety, w programie szkolnym, 
szczególnie w młodszych klasach, 
astronomia od lat nie odgrywa wielkiej 
roli. Z jednej strony mamy zatem dzieci, 
w naturalny sposób zafascynowane nie-
bem, a z drugiej strony — szkołę, która 
nie zaspokaja tej ciekawości w wystar-
czającym stopniu. Na szczęście, przy 
odrobinie chęci można próbować to 
zmienić.

Od pięciu lat przy Społecznej Szkole 
Podstawowej nr 4 STO im. prof. Adama 
Wodziczki w Poznaniu, w której uczą 
się nasze dzieci, działa kółko astrono-
miczne „Astrolabium”. Jak wszystkie 
inne kółka, stara się ono rozwijać zain-
teresowania dzieci i w przystępny spo-

Nasza szkolna przygoda z astronomią 2016/2017: 
Kółko Astronomiczne przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 
im. Adama Wodziczki w Poznaniu (III miejsce)

Z inicjatywy rodziców
Tato, dlaczego Słońce jest żółte? Ile czasu trzeba lecieć na Księżyc? Mamo, jak policzyć gwiazdy? 
Każdy rodzic kiedyś słyszał takie pytania i pewnie wielu musiało skorzystać z pomocy, żeby na nie 
odpowiedzieć. 

sób pomagać im poznawać i rozumieć 
świat. Różnica polega na tym, że to 
kółko powstało z inicjatywy rodziców 
i jest przez nich prowadzone. Aktyw-
ne włączanie się rodziców w działania 
edukacyjne i wychowawcze jest jedną 
z podstawowych idei przyświecają-
cych szkołom społecznym. Dzięki temu 
nie ma istotnego podziału na edukację 
w domu i w szkole, a dzieci mają szansę 
poznawać świat wspólnie z rodzicami 
i kolegami ze szkoły. Kółko jest właśnie 
przejawem angażowania się rodziców 
w edukację własnych dzieci, a w pew-
nej części także odzwierciedleniem ich 
własnych pasji, zainteresowań i marzeń.

Początki działalności kółka wią-
żą się z wycieczką drugoklasistów 
do Kórnika, która odbyła się w 2013 r. 
W tej podpoznańskiej miejscowości, 
w Gimnazjum im. W. hr Zamoyskiego 
działa Obserwatorium Astronomiczne, 
prowadzone przez nauczyciela fizyki, 
p. Adama Lewandowskiego, który po-
trafi o astronomii wspaniale opowia-
dać. Dzieciom gawęda p. Adama oraz 
nocna obserwacja nieba spodobały się 
na tyle, że postanowiliśmy wykorzystać 
ich entuzjazm i zorganizować w szkole 
regularne spotkania z gwiazdami, nie-

bem i Wszechświatem. Od tego czasu, 
dwa razy w miesiącu, prezentujemy 
dzieciom różne zagadnienia związane 
z astronomią. Zajęcia skierowane są 
głównie do uczniów klas 1–6 i uczest-
niczy w nich około 15 dzieci. Okazjo-
nalnie kółko obejmuje także starszych 
uczniów z klas siódmych oraz z klas 
gimnazjalnych, pomagając im przygo-
tować się do konkursów lub pokazując, 
jak prowadzić samodzielne obserwacje.

Przykłady zajęć
Inspiracji do spotkań dostarcza za-

równo kalendarz astronomiczny, dzięki 
któremu możemy przedyskutować bie-
żące wydarzenia na niebie, jak i naj-
dziwniejsze nawet pytania dzieci, chcą-
cych wiedzieć, dlaczego Słońce świeci, 
ile gwiazd widać na niebie oraz gdzie 
odszukać Gwiazdę Betlejemską w noc 
wigilijną. Aby fascynacji nie pokonała 
nuda, staramy się różnicować zarów-
no tematykę spotkań, jak i ich formę. 
Każde 45minutowe spotkanie ma swój 
temat przewodni. Dotychczas omawia-
liśmy m.in. powstanie Wszechświata 
i to, co wydarzyło się w pierwszych 
chwilach po Wielkim Wybuchu. Pozna-
liśmy szczegółowo budowę Układu Sło-

Wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego w PiwnicachNasze własne kratery uderzeniowe
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necznego, odbywaliśmy „lot” w kosmos 
i omawialiśmy wpływ stanu nieważko-
ści na organizm człowieka, prezentowa-
liśmy mechanizm faz i zaćmień Księży-
ca, poznawaliśmy losy gwiazd i źródła 
ich energii, podziwialiśmy meteoryty 
i piękno różnych obiektów w kosmosie. 
Zastanawialiśmy się też nad tym, jakie 
warunki należy spełnić, żeby człowiek 
mógł osiedlić się na innych planetach 
niż Ziemia: jak przeżyć lot międzypla-
netarny, dotrzeć na Marsa, a następnie 
przystosować się do całkowicie odmien-
nego środowiska, aby stworzyć bazę 
i przeprowadzić terraforming. Uczest-
nicy byli ciekawi wszystkiego: co 
astronauci jedzą, jak śpią, co dzieje się 
z ich organizmem w trakcie wielomie-
sięcznego pobytu na stacji kosmicznej, 
co może zagrażać ich zdrowiu i jakie 
są konsekwencje pobytu w kosmosie, 
a nadto, w jaki sposób chronią swoje 
organizmy przed zabójczym wpływem 
promieniowania kosmicznego i z czego 
zbudowany jest skafander umożliwia-
jący spacer kosmiczny. Dowiedzieli się 
także, jak wiele zawdzięczamy zwie-
rzętom uczestniczącym w różnego typu 
programach kosmicznych i dlaczego 
w Moskwie stoi pomnik Łajki — psa, 
który przetarł w kosmosie szlak dla za-
łogowych misji.

Żeby spotkania nie miały charakte-
ru typowej prelekcji, staramy się zaan-
gażować uczestników w ich przebieg. 
Wspólnie, zachowując skalę, skonstru-
owaliśmy na podwórku szkolnym mo-
del Układu Słonecznego, tworzyliśmy 
styropianowe modele planet oraz budo-
waliśmy kartonowe miniatury pojazdów 
kosmicznych. Powstałe w ten sposób 
pomoce wykorzystujemy podczas kolej-
nych spotkań. Na zajęciach wykonywa-
liśmy też wspólnie wiele eksperymen-

tów: przy wykorzystaniu stalowych ku-
lek rzucanych do kuwety wypełnionej 
tartą bułką wyjaśnialiśmy mechanizm 
powstawania kraterów impaktowych, 
a podczas obserwacji zmiany koloru 
włókna żarówki w związku ze zmianą 
jego temperatury omawialiśmy typy 
widmowe gwiazd.

Jak na prawdziwych astronomów 
przystało, poznaliśmy historię, teraź-
niejszość i dającą się przewidzieć przy-
szłość różnego typu instrumentów ob-
serwacyjnych i badawczych w astrono-
mii: teleskopów, radioteleskopów oraz 
sond kosmicznych. Jeżeli pozwala na to 
pogoda, prowadzimy też własne obser-
wacje astronomiczne na skwerze szkol-
nym: przy wykorzystaniu teleskopów 
i lornetek oglądaliśmy plamy słoneczne, 
tranzyt Merkurego i częściowe zaćmie-
nie Słońca. Podczas ostatnich wakacji 
spędziliśmy wspólnie jeden z ciepłych 
wieczorów przy ognisku, aby podziwiać 
obiekty letniego nieba, m.in. Drogę 
Mleczną, Letni Trójkąt oraz Jowisza.

Dodatkowym elementem każdego 
spotkania jest „Kosmiczny serwis in-
formacyjny”, w ramach którego przy-
pominamy o ważnych wydarzeniach 
na niebie w nadchodzących dwóch ty-
godniach: pozycjach planet na niebie, 
aktywnych rojach meteorów czy za-
ćmieniach. Stopniowo poznajemy też 
gwiazdozbiory widoczne w danej porze 
roku: ich kształt, a także związane z nimi 
mity czy historie bohaterów, od któ-
rych wzięły one swoje nazwy (w czym 
bardzo pomaga wiedza z kółka mito-
logicznego w naszej szkole). Zawsze 
zachęcamy, aby wieczorem naocznie 
zweryfikować przekazane na zajęciach 
informacje. Obecnie jesteśmy w trakcie 
„podróży” po księżycach planet Układu 
Słonecznego. Po kolei, planeta po pla-

necie prezentujemy ich główne sateli-
ty i ciekawostki z nimi związane, np. 
ostatnio mówiliśmy o zmieniających się 
porach roku na Trytonie, jednym z księ-
życów Neptuna.

Kosmiczne wycieczki
W czasie wakacji i ferii zorganizo-

waliśmy również kilka spotkań wyjaz-
dowych, podczas których odwiedzili-
śmy ciekawe dla pasjonatów astrono-
mii,. Byliśmy m.in. w Obserwatorium 
Astronomicznym UMK w Piwnicach 
pod Toruniem, gdzie zobaczyliśmy naj-
większy radioteleskop w Europie Środ-
kowej oraz największy teleskop optycz-
ny w Polsce. Uczestniczyliśmy także 
w pokazie edukacyjnym w Planetarium 
w Centrum Kopernika w Warszawie. 
Odwiedziliśmy również wystawę „Ga-
teway to space”, na której prezentowane 
były eksponaty dokumentujące histo-
rię podboju kosmosu przez człowieka. 
„W poszukiwaniu” źródeł pola magne-
tycznego naszej planety, udaliśmy się 
w głąb ziemi i zwiedziliśmy kopalnię 
soli w Kłodawie. Tam niejako na wła-
snej skórze przekonaliśmy się, że im 
bliżej środka Ziemi, tym cieplej: pod-
czas gdy na powierzchni panował mróz, 
na głębokości 600 m termometry wska-
zywały 20° powyżej zera.

Od samego początku nasza szkoła 
uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie 
Wiedzy Astronomicznej „Astrolabium”. 
Przygotowanie do niego, przeprowadza-
nie eksperymentów czy obserwacji, są 
także tematami naszych spotkań. Z dumą 
możemy pochwalić się wspaniałymi wy-
nikami, w tym zdobyciem przez trzech 
uczniów tytułu laureata.

Nasze kółko powstało z marzeń 
i entuzjazmu uczniów, przy wsparciu 
i pomocy rodziców. Dzięki nim przeko-
naliśmy się, że tak naprawdę wystarczy 
chcieć te marzenia spełniać, żeby do-
brze się wspólnie bawić i uczyć.
Filip Baranowski, Mariusz Kaczmarek,  

Bartosz Walter, Michał Ziarko

Szkoły biorące udział w naszym 
konkursie są zawsze nietypowe. 
Otwarte na inicjatywy rodziców 
albo na pomysły uczniów. Kolejne 
nagrodzone w naszym konkursie 
społeczności szkolne w kolejnych 
numerach.
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Mamy nowy teleskop! I własnoręcznie pomalowane planety ze styropianu
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Aktywność meteorów nad Polską 
w 2017 roku zarejestrowana 
przez Polish Fireball Network

Projekt Polish Fireball Network (PFN) monitoruje niebo nad Polską w celu rejestracji jasnych meteorów i bolidów. W 2017 r.  
69 kamer PFN zarejestrowało łącznie 83 095 meteorów. Pozwoliło to na wyznaczenie 19 087 trajektorii oraz orbit meteoroidów. 

Drugą kategorią kamer w PFN są najczulsze dostępne 
kamery analogowe Mintron 12V6HC-EX oraz obiektywy 
o światłosile nawet F=0,75. Koszt takiego zestawu może 
być 10-krotnie wyższy niż opisanego powyżej, ale pozwala 
na zarejestrowanie nawet 4-krotnie większej ilości słabszych 
meteorów, niemożliwych do zaobserwowania przez tańsze 
zestawy. 

Rok 2017 był pierwszy, w którym w dużej ilości wykorzy-
stane zostały cyfrowe kamery video. Ich czułości są obecnie 
porównywalne z tanimi kamerami analogowymi, ale pozwa-
lają na uzyskanie rozdzielczości 1920×1200. Dla tych kamer 
zastosowaliśmy obiektywy Tamron 2,4–6 mm o światłosile 
F=1,2. Obserwacje prowadzone są nieprzerwanie przez 
cały rok.

Oprogramowanie
Obraz z kamer jest analizowany automatycznie przez 

programy do wykrywania meteorów. W przypadku kamer 
analogowych wykorzystywany jest do tego program MetRec 
lub UFOCapture. Dla kamer cyfrowych stosujemy UFOCap-
ture oraz Freeture. Prowadzimy również zaawansowane pra-
ce nad własnym oprogramowaniem. 

Dane rejestrowane przez kamery są przesyłane przez 
obserwatorów lub automatycznie na centralny serwer, gdzie 
dokonywana jest ich analiza i wyznaczanie trajektorii. Pro-

Polish Fireball Network
Obserwacje meteorów prowadzone przez sieci kamer po-

zwalają na wyznaczenie trajektorii lotu meteoroidów w ziem-
skiej atmosferze. Umożliwia to policzenie orbit, po jakich me-
teoroidy poruszały się, zanim weszły w ziemską atmosferę. 
Dowiadujemy się, z którego obszaru Układu Słonecznego 
przybyły do nas. Meteory należące do strumienia meteoro-
idów mają orbity o podobnych parametrach i widzimy je jako 
wylatujące z jednego miejsca na niebie, zwanego radiantem. 
Systematyczne obserwacje prowadzone każdej nocy pozwa-
lają na badanie charakterystyki strumieni meteoroidów, ich 
zmienności oraz cech fizycznych należących do nich obiek-
tów.

Sieć kamer Polish Fireball Network (PFN) została utwo-
rzona i jest prowadzona przez Pracownię Komet i Meteorów 
(www.pkim.org). W projekcie uczestniczy kilkadziesiąt osób. 
Projekt pozwala na naukowe wykorzystanie obserwacji wy-
konywanych głównie przez miłośników astronomii, obserwa-
toria astronomiczne, ośrodki kultury oraz szkoły. 

Sprzęt PFN do obserwacji meteorów
Głównym narzędziem do obserwacji meteorów są tanie 

czułe analogowe kamery wideo. Wśród modeli pracujących 
w sieci, najwięcej jest kamer Tayama C3102-01A1. Mają one 
wystarczającą czułość do rejestrowania zadowalającej ilości 
meteorów. Standardem dla kamer video przyjętym w PFN 
są obiektywy o ogniskowej f=4 mm i światłosile F=1,2. Ze-
staw taki umożliwia zarejestrowanie meteorów jaśniejszych 
od 2 mag, z rozdzielczością wystarczającą do wykonywania 
obliczeń trajektorii i orbit meteoroidów. 

Rys. 1. Trajektorie meteorów wyznaczone na podstawie danych 
z 2016 r. Na niebiesko zostały zaznaczone pozycje stacji PFN 

Rys. 2. Pozycje radiantów meteorów wyznaczone na podstawie danych 
z 2017 r. Za zgęstnienia punktów są odpowiedzialne roje meteorów, 
które wylatują z konkretnych obszarów na niebie. Kolory odpowiadają 
prędkościom meteorów, najwolniejsze zaznaczone są kolorem niebie-
skim, najszybsze fioletowym
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gramem do wstępnego przeglądania wyników z sieci boli-
dowej jest UFOOrbit. Precyzyjne obliczenia wykonywane są 
za pomocą pakietu PyFN stworzonego przez Przemysława 
Żołądka. 

14 rok działania PFN
Zestawienie wyników uzyskanych przez PFN z ostatnich 

lat przedstawia tabela 1. Ostatni rok był pierwszy, który prze-
rwał nieprzerwany wzrost liczby rejestrowanych zjawisk i wy-
znaczanych orbit. Spodziewaliśmy się, że rekord z 2016 r., 
kiedy zarejestrowano 100 tys. meteorów, będzie bardzo 
trudny do pobicia. W 2016 r. mieliśmy wyjątkowo pogodną 

drugą połowę sierpnia i prawie cały wrzesień, 
natomiast w 2017 pogoda była znacznie 
gorsza. Porównując ilości meteorów w po-
szczególnych miesiącach, widzimy wyraźnie 
że właśnie ten czas zadecydował o znacznie 
mniejszej ilości meteorów. 

Na bazę danych PFN w 2017 r. złożyły 
się obserwacje z 69 kamer. Ilości zareje-
strowanych meteorów przez poszczególne 
kamery zostały zestawione w tabeli 2. Wyko-
rzystując program UFOOrbit, zostało wyzna-
czone 14586 orbit (ozn. Q0), z czego 10356 
orbit było dobrej jakości (ozn. Q1). 

Pokrycie nieba nad Polską przez kamery 
PFN zobrazowano na rys. 1, który przedsta-
wia wszystkie policzone trajektorie meteoro-
idów. Względem lat wcześniejszych wreszcie 
udało się pokryć obserwacjami północno-za-
chodnią część Polski.

Rysunek 2 przedstawia pozycje radian-
tów, czyli miejsce, skąd pozornie wylatują 
na niebie, dla zarejestrowanych meteorów. 
O pozycji radiantu decydują parametry orbi-
talne meteoroidu. Meteory należące do roju 
mają podobne parametry orbitalne, w związ-
ku z tym na mapie widzimy je jako skupiska 
punktów. Najliczniejszymi rojami zarejestro-
wanymi w 2017 r. były Perseidy i Geminidy. 

Poszukiwania meteorytów
Obserwacje PFN mają przyczynić się 

do zarejestrowania i odnalezienia meteorytu. 
Rocznie rejestrujemy kilka jasnych bolidów, 
które mogą przetrwać lot przez atmosferę 
i spaść na ziemię. Dla tych przypadków jest 
wyznaczana trajektoria niewidocznego lotu, 
po zgaśnięciu, z uwzględnieniem wiatrów 
wiejących na niskich wysokościach oraz po-
tencjalny obszar spadku. Zorganizowanej 
w 2017 r. wyprawy poszukiwawczej niestety 
nie udało się zakończyć odnalezieniem me-
teorytów.

Rozbudowa sieci PFN
Potrzebujemy wielu chętnych do współ-

pracy przy obserwacji i rozwijaniu sieci ka-
mer monitorujących niebo nad Polską. Moż-
na dołączyć ze swoim sprzętem lub poprosić 
o wsparcie PFN. Zgłoszenia prosimy kiero-
wać na adres pkim@pkim.org.

Mariusz Wiśniewski (www.pkim.org)

Tabela 2. Zestawienie obserwacji wykonanych w 2017 r.
ID PFN Stacja Obserwator Kamera Met.
PFN01 Ostrowik Maciej Myszkiewicz PAV01 1442
PFN06 Kraków Maciej Kwinta MDC14 299

PAVO6 1380
PAVO7 1859
PAV79 3029

PFN13 Toruń Tomasz Fajfer PAV14 83
PFN19 Kobiernice Mariusz Szlagor PAVO8 4832
PFN20 Urzędów Mariusz Gozdalski PAV38 90

PAV26 2052
PAV99 1355

PFN24 Gniewowo Krzysztof Polakowski MDC09 161
PFN29 Klecza Dolna Mariusz Szlagor MDC13 155
PFN32 Chełm Maciej Maciejewski MDC08 359

PAV35 3596
PAV36 4873
PAV43 3901
PAV60 4297

PFN37 Nowe Miasto Lub. Janusz Laskowski PAV41 998
PFN38 Podgórzyn Tomasz Krzyżanowski MDC15 179

PAV44 1387
PAV49 831
PAV50 70

PFN39 Rosocha Andrzej Dobrychłop PAV42 735
PFN40 Otwock Zbigniew Tymiński PAV52 1920

PAVO9 1018
PFN41 Twardogóra Henryk Krygiel PAV45 978

PAV53 870
PFN43 Siedlce Maciej Myszkiewicz MDC07 201

PAV27 1791
PAV61 515

PFN46 Grabniak Tomasz Łojek MDC06 145
PAV57 2296

PFN47 Jeziorko Tomasz Lewandowski PAV13 1792
PAV62 997
PAV63 1903
PAV65 1168

PFN48 Rzeszów Marcin Bęben MDC03 97
PAV59 359
PAV64 932
PAV77 862

PFN49 Helenów Paweł Woźniak PAV23 593
PFN51 Zelów Jarosław Twardowski PAV22 552
PFN52 Stary Sielc Marcin Stolarz PAV66 3558

PAV75 3148
MDC04 734
MDC12 646

PFN53 Belęcin Michał Kałużny PAV68 356
PFN57 Krotoszyn Tomasz Suchodolski PAV70 727
PFN58 Opole Filip Kucharski PAV72 438
PFN59 Drawsko Pom. Mirosław Krasnowski MDC10 30
PFN60 Bystra Piotr Nowak PAV74 865

PAV80 3784
PFN61 Piwnice Marcin Gawroński PAV10 1188
PFN62 Szczecin Zbigniew Laskowski MDC05 158
PFN63 Starowa Góra Arkadiusz Raj MDC11 136

MDC20 1
PFN53 Belęcin Michał Kałużny PAV68 356
PFN57 Krotoszyn Tomasz Suchodolski PAV70 727
PFN58 Opole Filip Kucharski PAV72 438
PFN59 Drawsko Pom. Mirosław Krasnowski MDC10 30
PFN60 Bystra Piotr Nowak PAV74 865

MDC20 1
PFN64 Grudziądz Sebastian Soberski MDC18 292
PFN67 Nieznaszyn Walburga Węgrzyk PAV02 541

PAV78 2667
PFN69 Lamkówko Jacek Kapcia PAVO1 1120
PFN70 Kodeń Piotr Onyszczuk PAV67 856
PFN71 Radomsko Hubert Dróżdż PAVO1 278
PFN72 Koźmin Wlk Krzysztof Polak PAVO1 1689

PAVO2 1181
PFN73 Chrzanów Mały Paweł Zaręba PAVO1 500

PAVO2 456
PAVO3 565

PFN74 Brwinów Paweł Zaręba PAVO1 90
   PAVO2 135

Tabela 1. Obserwacje wykonane przez PFN oraz wyznaczone orbity w la-
tach 2011–2017. 

Rok Detekcje Orbity (Q0) Orbity (Q1)
2011 24063 3424 2280
2012 28527 4166 2791
2013 36424 6133 4377
2014 46928 7349 5163
2015 79754 13685 10198
2016 100389 19087 13700
2017 83095 14586 10356
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Wybuch komety  
C/2017 S3 (PanSTARRS)

C/2017 S3 (Pan-STARRS) to jednopojawieniowa ko-
meta, którą od czerwca można z powodzeniem za-
obserwować na nocnym niebie z terenów Polski. 
W Uranii 6/2017 zwracaliśmy na nią uwagę z nadzie-

ją, że w połowie sierpnia, osiągając jasność ok. 4 mag, może 
stać się jedną z najbardziej widowiskowych komet w ciągu roku, 
jeszcze przed długo wyczekiwanym najkorzystniejszym powro-
tem Komety Wirtanena, na pełnię blasku której przyjdzie nam 
poczekać do grudnia 2018 r. Obiecujące prognozy obserwacyj-
ne dotyczące powrotu C/2017 S3 są w dużej mierze spowodo-
wane niezwykle korzystnym torem ruchu komety, która zbliża-
jąc się do Słońca 15 sierpnia na odległość zaledwie 0,21 au, 
mijać będzie Ziemię w odległości mniejszej od 1 au. Tak bliski 
przelot powinien skutkować szybkim wzrostem jasności. Zanim 
on jednak nastąpi, C/2017 S3 (Pan-STARRS) jest obiektem 
stosunkowo słabym. W ostatniej dekadzie czerwca 2018 r. ob-
serwatorzy oceniali jej jasność na ok. 12–13,5 mag, co w zupeł-
ności pokrywało się z wcześniejszymi prognozami. Była więc 
widoczna jedynie przez większe amatorskie teleskopy.

Sytuacja uległa znacznej zmianie 2 lipca. Austriacki astro-
fotograf Michael Jäger jako pierwszy doniósł o wybuchu kome-
ty, w wyniku którego osiągnęła ona około 9–9,5 mag. W ciągu 
kilkunastu godzin kometa zwiększyła swoją jasność przeszło 
60-krotnie! W maksimum blasku w nocy 3/4 lipca obserwatorzy 
raportowali 9,0 mag. Potem obiekt stopniowo słabł, osiągając 

mniej niż 10 mag zaledwie 3 dni później. Mimo ok. 1,5 au dzie-
lących ją wtedy od Ziemi, możliwe było zauważenie wyraźnego 
spadku kondensacji głowy komety przy jednoczesnej gwałtow-
nej jej ekspansji — pod koniec wybuchu średnica komy liczyła 
ok. 5 minut kątowych. W przypadku innych komet, które do-
świadczały wybuchu, jego skutki były odczuwalne znacznie 
dłużej, a spadek jasności nie był taki szybki. Wybuch 252P/
LINEAR sprzed 2 lat doprowadził do tego, że kometa była dużo 
jaśniejsza od przewidywań przez całe tygodnie, z kolei konse-
kwencje wybuchu 17P/Holmes z 2007 r. widoczne były jesz-
cze przez kilka miesięcy. W przypadku C/2017 S3 cały proces 
trwał blisko tydzień, a pamiętajmy przy tym, że kometa wciąż 
zbliżała się do Ziemi, dlatego jej jasność zgodnie z wcześniej-
szymi prognozami w ostatniej dekadzie lipca powinna oscylo-
wać w okolicach 10 mag. Możliwym wyjaśnieniem tak szybkie-
go spadku jasności po wybuchu przy wyraźnym zwiększeniu 
rozmiarów otoczki jest wybuch typowo gazowy. W gwałtownej 
emisji materii z jądra komety nad pyłem prawdopodobnie prze-
ważał materiał lotny, powstający w wyniku sublimacji wody, 
dwutlenku węgla i zmieszanych z nimi związków. Drobnoziar-
nisty pył, powszechnie emitowany z kometarnych jąder ma 
inne właściwości refleksyjne niż sam gaz, dlatego kiedy tworzy 
gazową otoczkę, rozrzedza się wolniej, a przy tym lepiej odbija 
światło słoneczne, sprawiając, że kometa traci jasność jedynie 
za sprawą pozornie powolnego rozrzedzania się chmury pyłu, 

Jedna z najbardziej obiecujących komet tego roku gwałtownie rozbłysła! 

Kometa C/2017 S3 (Pan-STARRS) w trakcie swojego drugiego wybuchu. Na fotografii średnica komy to ok. 10’, widoczny jest także słaby warkocz 
jonowy. Zdjęcie wykonał Michael Jäger 16 lipca 2018 r. z Weißenkirchen w Austrii
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wolniej niż w zaobserwowanym przypadku. Obłok powstający 
w głównej mierze z gazu wydaje się więc dosyć prawdopodob-
nym wyjaśnieniem obserwowanego zjawiska. 

Kiedy jeszcze nie opadł kurz (a właściwie gaz, jak wła-
śnie założyliśmy) po poprzednim, 14 lipca nastąpił kolejny 
wybuch komety Pan-STARRS, skutkujący zwiększeniem jej 
jasności do 7,8 mag w ciągu dwóch dni. Tym razem jednak 
nie doprowadził on do szybkiego zmniejszenia stopnia kon-
densacji komy, choć z całą pewnością odbił się na jej jasności 
powierzchniowej. Ci sami obserwatorzy obserwujący ją z tego 
samego miejsca i w podobnych warunkach tuż przed drugim 
wybuchem raportowali widoczność komy o średnicy około 
dwukrotnie mniejszej niż w czasie wybuchu. Dwa wybuchy 
w tak krótkim okresie przywodzą na myśl inną kometę długo-
okresową, którą mieliśmy okazję obserwować pod koniec ubie-
głego roku. C/2017 O1 (ASASSN) również jaśniała szybciej od 
przewidywań, a w jej krzywej blasku widoczne były dwie pła-
skie tendencje wzrostowe wyraźnie odbiegające od głównego 
trendu wzrostu jasności wraz z malejącą odległością do Słoń-
ca. Inny przypadek nieco przypominający obecne zachowanie 
komety Pan-STARRS to widoczna w 2013 r. jednopojawie-
niowa kometa C/2012 T5 (Bressi), podobnie jak C/2017 S3, 
znajdująca się na skrajnie wydłużonej hiperbolicznej orbicie 
o mimośrodzie niewiele przekraczającym 1. Kometa Bressie-
go również doświadczyła gwałtownego wybuchu gazowego, 
w wyniku którego w ciągu kilku tygodni pojaśniała z 16 do ok. 
9 wielkości gwiazdowej. Tuż przed wybuchem jaśniała jednak 
wyraźnie wolniej od przewidywań, czego nie można powie-
dzieć o komecie Pan-STARRS. Ostatecznie historia komety 
C/2012 T5 (Bressi) zakończyła się rozpadem jądra 2 tygodnie 
przed peryhelium. Podobny scenariusz może napisać również 
C/2017 S3 (Pan-STARRS), która 15 sierpnia zbliży się na odle-
głość zaledwie 0,21 au do Słońca. Mając przy tym stosunkowo 
niewielką jasność absolutną (ok. 10–11 mag), zgodnie z kryte-
rium Bortle’a, jej rozpad blisko Słońca jest bardzo prawdopo-
dobny. Kometa na takiej orbicie, by bezpiecznie minąć Słońce, 
powinna mieć znacznie wyższą jasność absolutną, wynoszącą 
co najmniej 8,5 mag. Lub inaczej, aby kometa o takiej charak-
terystyce jak C/2017 S3 nie rozpadła się, na swojej orbicie nie 
powinna znaleźć się bliżej Dziennej Gwiazdy niż ok. 0,5 au.

Po ewentualnym rozpadzie jedyną pozostałością po ko-
mecie byłaby szybko rozrzedzająca się chmura pyłowo-gazo-
wa, podobna do tej pozostawionej przez C/2012 S1 (ISON) 
po zakończonym rozpadem muśnięciu Słońca w listopadzie 
2013 r. W chwili pisania tego artykułu dalszy los komety 
C/2017 S3 (Pan-STARRS) nie jest znany, jednak jeżeli do pe-
ryhelium nie przydarzy jej się nic niepokojącego, w połowie 
sierpnia z całą pewnością będzie najjaśniejszą kometą na nie-
bie i jedną z najbardziej atrakcyjnych w ciągu ostatnich dwu 
czy trzech lat. Choć jest to bardzo mało prawdopodobne, przy 
zachowaniu tak dużej aktywności jak w czasie wybuchów, mo-
głaby osiągnąć nawet ok. 0–1 mag w peryhelium, co czyniłoby 
C/2017 S3 najjaśniejszą kometą widoczną z Polski od pięciu 
lat i spektakularnego przelotu C/2011 L4 (Pan-STARRS). War-
to zatem wyczekiwać dalszych losów niewielkiej komety z da-
lekiego Obłoku Oorta i pokusić się o jej obserwacje na noc-
nym niebie. Obecnie znajduje się w gwiazdozbiorze Woźnicy 
i wędruje w kierunku Bliźniąt. W jej odszukaniu użyteczne 
mogą okazać się zamieszczone obok pozycje obiektu na nie-
bie do końca września. Nie zapominajmy przy tym o wysłaniu 
raportu z obserwacji do Sekcji Obserwatorów Komet PTMA. 
Czym jeszcze zaskoczy nas kometa Pan-STARRS? Dowiemy 
się już wkrótce. 

Mikołaj Sabat

Data α δ Δ [au]

C/2017 S3 (Pan-STARRS)

5 sie 7h46m21,0s +27°54’55,5” 0,7592

15 sie 9h25m46,9s +2°39’52,3” 0,9721

25 sie 10h32m48,0s +4°16’30,3” 1,3853

4 wrz 11h09m55,9s +8°38’36,1” 1,6646

14 wrz 11h37m09,6s +11°45’56,5” 1,8802

24 wrz 11h59m35,7s +14°08’23,2” 2,0545

21P/Giacobini-Zinner

5 sie 0h47m19,9s +66°26’33,9” 0,5560

15 sie 2h38m49,6s +64°36’13,3” 0,4867

25 sie 4h17m00,8s +56°17’25,4” 0,4306

4 wrz 5h23m53,6s +42°13’09,3” 0,3972

14 wrz 6h07m44,2s +25°10’06,7” 0,3950

24 wrz 6h37m50,2s +8°42’35,5” 0,4246

C/2016 R2 (Pan-STARRS)

5 sie 9h36m50,9s +52°30’10,3” 3,5170

15 sie 10h08m40,8s +52°00’59,7” 3,5229

25 sie 10h39m53,2s +51°16’46,7” 3,5282

4 wrz 11h10m08,6s +50°19’54,4” 3,5338

14 wrz 11h39m13,3s +49°13’26,2” 3,5401

24 wrz 12h06m57,5s +48°00’43,5” 3,5474

64P/Swift-Gehrels

5 sie 23h57m49,4s +10°58’53,8” 0,9238

15 sie 0h06m37,9s +14°27’01,5” 0,8117

25 sie 0h14m01,0s +18°08’32,3” 0,7143

4 wrz 0h19m50,4s +21°59’27,4” 0,6322

14 wrz 0h24m04,1s +25°50’41,3” 0,5657

24 wrz 0h27m09,5s +29°28’49,7” 0,5145

48P/Johnson

5 sie 22h43m31,6s –22°21’06,8” 1,0370

15 sie 22h41m30,3s –24°24’09,2” 1,0164

25 sie 22h37m47,2s –26°14’59,7” 1,0174

4 wrz 22h33m30,5s –27°40’40,1” 1,0399

14 wrz 22h29m55,4s –28°32’30,7” 1,0830

24 wrz 22h28m09,8s –28°47’43,1” 1,1448

38P/Stephan-Oterma

5 sie 3h43m48,5s +3°34’51,2” 1,9140

15 sie 4h06m04,4s +4°59’56,1” 1,7673

25 sie 4h28m59,4s +6°24’51,1” 1,6282

4 wrz 4h52m31,5s +7°50’58,7” 1,4973

14 wrz 5h16m34,1s +9°20’06,9” 1,3753

24 wrz 5h40m58,3s +10°54’55,2” 1,2628

Oznaczenia: α — rektascensja, δ — deklinacja, Δ — odległość 
od Ziemi, Dane w tabelach zostały podane dla godziny 0.00 pol-
skiego czasu
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TREŚĆ ZADANIA
Obiekt pochodzący z Obłoku Oorta, zatem poruszający 

się po orbicie niemal dokładnie parabolicznej, w odległości 
r0 = 5 au od Słońca zderzył się z niewielką planetoidą, wsku-
tek czego wartość jego prędkości uległa zmniejszeniu o 5%, 
co spowodowało zmianę wokółsłonecznej orbity.

Wyznacz okres obiegu obiektu po zderzeniu z planetoidą 
oraz przedyskutuj, jaki mimośród mogła mieć nowa orbita. 
W rozwiązaniu pomiń zaburzenia perturbacyjne pochodzą-
ce od innych ciał.

ROZWIĄZANIE
Przed samym zderzeniem przyjmijmy, że zgodnie z tre-

ścią zadania orbita jest paraboliczna. Oznacza to, że całko-
wita energia mechaniczna planetoidy jest zerowa (1):

E mv GMm
rc = = −0

2
0
2

0

gdzie: M — masa Słońca, m — masa planetoidy, v0 — pręd-
kość planetoidy przed zderzeniem.

Po przekształceniu otrzymujemy (2):

v GM
r0
0

2
=

Po zmniejszeniu prędkości (rozumianym jako zmniejsze-
nie wartości prędkości) energia kinetyczna planetoidy spa-
dła, a potencjalna nie zmieniła wartości, stąd (3):

Ec < 0

kształt orbity jest zatem eliptyczny.
Podstawiając do wzoru na prędkość orbitalną (4):

0 95 2 1
0
2
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v GM

r a
otrzymujemy po przekształceniu długość wielkiej półosi a = 
25,64 au. Z III prawa Keplera więc (5):

T a= 3

gdzie T jest wyrażone w latach, a a w jednostkach astrono-
micznych. Ostatecznie (6):

T = 129,833 lat.

Pozostaje określić wartość mimośrodu. Zauważmy, 
że posiadamy wyłącznie informacje o wartości v0. Zgodnie 
z (1) niezależnie jak jest zorientowany sam wektor prędko-
ści, orbita i tak pozostanie paraboliczna. Po zderzeniu jed-
nak, dla orbit eliptycznych, zwrot decyduje o ekscentrycz-
ności orbity. 

Możemy jedynie spróbować oszacować możliwy przedział 
wartości. Mając informacje, że odległość peryhelium jest nie 
większa niż r0 mamy:

r0 = a(1 – e)

Stąd minimalny możliwy mimośród to:

e = 0,805

Kącik olimpijczyka

Rozwiązanie zadania zawodów I stopnia  
LXI Olimpiady Astronomicznej

Z drugiej strony zastanówmy się, jaka jest minimalna odle-
głość od Słońca do peryhelium? Teoretycznie może być do-
wolnie mała, gdzie jedynym warunkiem z (3) jest e < 1. W rze-
czywistości jeżeli chcielibyśmy, aby wpływ Słońca na ruch 
planetoidy nie był na tyle duży, aby uniemożliwić co najmniej 
jeden obieg po swojej nowej orbicie, należałoby rozważyć, 
czy obiekt w wyniku wysokich temperatur przy peryhelium 
nie traci znacząco masy, zostawiając za sobą warkocz.

Jurand Prądzyński

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

Uwaga uczniowie i nauczyciele!
ZADANIA PIERWSZEJ SERII

ZADAŃ ZAWODÓW I STOPNIA 
OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ 

PUBLIKUJEMY OBOK
KOLEJNE ZADANIA, WYNIKI 

I INNE INFORMACJE 
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 i inne informacje dostępne będą na stro-
nie organizatora: 

http://www.planetarium.edu.pl/oa.htm

Setki treści i rozwiązań zadań olimpijskich znajdziesz w:

Książka dostępna w naszej księgarni internetowej:
https://sklep.pta.edu.pl/



PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE 
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––


INFORMACJE REGULAMINOWE 

  1.  Olimpiada Astronomiczna jest organizowana dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Mogą w niej jednak takŜe uczestniczyć rekomen-
dowani uczniowie innych szkół (zgodnie z rozdz. II § 3 Regulaminu).

  2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach I stopnia 
(szkolnych) kaŜdy uczestnik rozwiązuje dwie serie zadań, w tym zada-
nie obserwacyjne. 

  3.  W pierwszej serii zadań zawodów I stopnia naleŜy nadesłać, 
do 15 października 2018 r., rozwiązania 2 zadań, dowolnie wybranych 
przez uczestnika, spośród zestawu zawierającego 3 zadania. 

  4. Uczniowie, którzy prześlą rozwiązania zadań pierwszej serii, 
otrzymają na adres prywatny tematy drugiej serii oraz przydzielony im 
osobisty kod uczestnika. Zadania drugiej serii będą równieŜ zamiesz-
czone, od 18 października 2018 r., na stronie internetowej olimpiady 
astronomicznej: www.planetarium.edu.pl/oa.htm. 

  5. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego naleŜy przesłać wraz      
z rozwiązaniami zadań drugiej serii zawodów I stopnia, do 19 listopa-
da 2018 r. Nadesłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest wa-
runkiem koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie. 

  6.  W przypadku nadesłania rozwiązań większej liczby zadań, do 
klasyfikacji zaliczane będą rozwiązania ocenione najwyŜej (dwa zada-
nia z pierwszej serii, cztery z drugiej serii i jedno zadanie obserwacyjne).   

7. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia naleŜy przesłać za po-
średnictwem szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY
ASTRONOMICZNEJ, Planetarium Śląskie, 41-500 Chorzów, skr. 
poczt. 10, w terminach podanych w p. 3 i 5. Decyduje data stempla 
pocztowego. 

  8. Rozwiązania zadań powinny być krótkie i zwięzłe, ale z wystar-
czającym uzasadnieniem. W przypadku polecenia samodzielnego wy-
szukania danych, naleŜy podać ich źródło. Jako dane traktuje się rów-
nieŜ podręcznikowe stałe astronomiczne i fizyczne. 

  9. Rozwiązanie kaŜdego zadania naleŜy napisać na oddzielnym 
arkuszu papieru formatu A4. KaŜdy arkusz oraz wszelkie załączniki 
(mapki, wykresy, tabele itp.) naleŜy podpisać imieniem i nazwiskiem.  

Dodatkowo, do rozwiązań pierwszej serii zadań naleŜy dołą-
czyć wypełnioną ankietę uczestnika, dostępną na stronie interne-
towej olimpiady: www.planetarium.edu.pl/oa.htm. 

10. Zawody II stopnia odbędą się 21 stycznia 2019 r. Zawody III 
stopnia odbędą się w dniach od 7 do 10 marca 2019 r. 

11. Powiadomienia o zakwalifikowaniu do zawodów kolejnych stop-
ni otrzymają jedynie uczniowie awansujący. 

12. O uprawnieniach w przyjmowaniu na wyŜsze uczelnie laure-
atów i finalistów olimpiady decydują senaty uczelni. Informacje na ten 
temat są umieszczane na ich stronach internetowych. 
Pełny tekst Regulaminu Olimpiady zamieszczono na stronie internetowej:

www.planetarium.edu.pl/oa.htm 
    

ZALECANA LITERATURA: 
Obowiązujące w szkołach podręczniki do przedmiotów ścisłych;          

H. Chrupała, M.T. Szczepański: 25 lat olimpiad astronomicznych; H. Chru-
pała: Zadania olimpiad astronomicznych XXVI–XXXV; H. Chrupała, 
J.M. Kreiner, M.T. Szczepański: Zadania z astronomii z rozwiązaniami; 
J.M. Kreiner: Astronomia z astrofizyką; J.M. Kreiner: Ziemia i Wszech-
świat – astronomia nie tylko dla geografów; M. Królikowska–Sołtan, 
T. Kwast, A. Sołtan, M. Sroczyńska–KoŜuchowska: Słownik Szkolny – 
Astronomia; W. Mizerski: Tablice fizyczno-astronomiczne Wyd. Adaman-
tan; Encyklopedia szkolna – Fizyka z astronomią, praca zbiorowa; atlas 
nieba; obrotowa mapa nieba; czasopisma: Urania – Postępy Astronomii, 
Astronomia, Delta, Fizyka w Szkole oraz inne periodyki popularno-
naukowe, poradniki i kalendarze astronomiczne dla obserwatorów nieba. 

     

PIERWSZA SERIA ZADAŃ ZAWODÓW I STOPNIA  

 1. Projekt OGLE, kierowany przez astronomów z Uniwersytetu War-
szawskiego, to jeden z największych współczesnych przeglądów nieba. 
Jednym z głównych celów naukowych projektu jest poszukiwanie i bada-
nie zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego w kierunku do centrum 
Drogi Mlecznej. Obserwacje prowadzone są w Chile, za pomocą Teleskopu
Warszawskiego, znajdującego się w Obserwatorium Las Campanas. 
 Podaj zakres dat, w których moŜna prowadzić obserwacje zjawisk mi-
krosoczewkowania, wiedząc, Ŝe centrum Galaktyki powinno znajdować
się wtedy co najmniej 30° nad horyzontem astronomicznym, a Słońce co 
najmniej 12° pod horyzontem astronomicznym. 
  Potrzebne dane wyszukaj samodzielnie. 

 2.  Dla gwiazdy o rektascensji α 2000 = 7h 20m 03s oraz deklinacji δ 2000 = 
= – 8° 46' 50'' zmierzono: 
  – paralaksę heliocentryczną πo = 0,166'',  
  – prędkość radialną względem Słońca vrad = 83,1 km/s,  
  – ruch własny w rektascensji α= – 0,0027s/rok, 
  – ruch własny w deklinacji δ= – 0,115''/rok.  
 Oblicz, kiedy odległość tej gwiazdy od Słońca była minimalna i ile ona 
wynosiła. Jaka była wówczas jasność obserwowana gwiazdy, jeśli obec-
nie wynosi ona: mo = 18,3 magnitudo?  

 3.  Obserwując odległą galaktykę stwierdzono, Ŝe wokół niej znaj-
dują się znaczne ilości neutralnego wodoru. Galaktyka ta jest widoczna 
w filtrach przepuszczających fale o długości 700 i więcej nanometrów, 
a przestaje być widoczna w filtrach przepuszczających krótsze fale. Na 
podstawie tej własności, oszacuj wartość przesunięcia ku czerwieni tej 
galaktyki wiedząc, Ŝe energia jonizacji wodoru wynosi 13,6 eV. 

Termin przesłania rozwiązań zadań pierwszej serii upływa 15.10.2018 r. 

ZADANIA OBSERWACYJNE 
Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: dane doty-

czące przyrządów uŜytych do obserwacji i pomiarów, opis metody i progra-
mu obserwacji, standardowe dane dotyczące przeprowadzonej obserwacji 
(m.in. datę, czas, współrzędne geograficzne, warunki atmosferyczne), wyniki 
obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładności uzyskanych rezultatów. 
Wykonaną obserwację astronomiczną naleŜy odpowiednio udokumentować. 

1. Nieruchomym aparatem cyfrowym wykonaj trzy fotografie sfery 
niebieskiej, na których, w pobliŜu środka pola widzenia, będą znajdo-
wały się:
 a)  gwiazda zaćmieniowa – Algol (β Per),   
 b)  cefeida klasyczna – delta Cephei (δ Cep), 
 c)  zmienna długookresowa – Mira Ceti (ο Cet). 
 Do rozwiązania dołącz wydruki negatywów lub pozytywów tych 
zdjęć, na kaŜdym z nich zaznaczając połoŜenie fotografowanej zmiennej 
oraz najjaśniejszych śladów 3 zidentyfikowanych okolicznych gwiazd. 
 Dodatkowo, na adres: olimpiada@planetarium.edu.pl, pocztą elektro-
niczną prześlij pliki opracowywanych zdjęć w formacie .jpg, umieszczając 
w temacie e-maila, otrzymany od organizatorów osobisty kod uczestnika. 

2. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego moŜna nadesłać
opracowane wyniki innych własnych obserwacji, prowadzonych w os-
tatnim roku. 

     INTERNETOWE ZADANIE OBSERWACYJNE 
3.  Korzystając z obrazów Słońca pobranych ze strony internetowej: 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_igr/1024/latest.html 
lub: http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_4096_HMII.jpg, 
określ szerokość heliograficzną dowolnie wybranej plamy słonecznej. 
 Do rozwiązania dołącz wydruki pierwszego i ostatniego obrazu tarczy 
Słońca z serii dotyczącej opracowywanej plamy. 

Termin przesłania zadania obserwacyjnego upływa 19.11.2018 r.  

                                             KOMITET GŁÓWNY 
                          OLIMPIADY  

                       ASTRONOMICZNEJ 
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SkyWatcher EQM-35 Pro
Montaż jest znacznie ulepszoną wersją 
zestawu EQ-3. Montaż oparty jest na wyjątkowo stabilnym 
stalowym statywie i umożliwia korzystanie z pełnego syste-
mu GoTo. Może być wykorzystany jako lekki zestaw astrofoto-
graficzny. W montażu zastosowano bardzo dużą przekładnie 
ślimakową o średnicy 92,5 mm. Niezwykłą cechą montażu jest 
możliwość usunięcia modułu deklinacji wraz z przeciwwaga-
mi. Konwersja zajmuje tylko kilka minut, a w rezultacie waga 
jest znacznie zmniejszona do 3,28 kg. Główne cechy montażu:
   
•	 6 zaprogramowanych prędkości śledzenia

•	 Dokładność pozycjonowania w granicach jednej minuty

•	 Wbudowany port guidera ST-4

•	 Jednoosiowe lub dwuosiowe prowadzenie (w zależności 
od zastosowania) 

•	 Kontroler SynScan z 42.900 obiektami w bazie danych

Star Adventurer
Sky-Watcher Star Adventurer wyznacza nowe standardy w 
prostej, mobilnej astrofotografii szerokich pól (ang. wide-
wield astrophotography). Jest małym i niepozornym z wyglą-
du urządzeniem, które w istocie jest precyzyjną i zaawan-
sowaną kilogramową głowicą paralaktyczną z szeregiem 
użytecznych cech, umożliwiającą fotografowanie nawet z 
ogniskowymi 300-500 mm.

•	 7 zaprogramowanych prędkości śledzenia.

•	 72 godzin pracy na 4 bateriach AA.

•	 Podświetlana lunetka biegunowa.

•	 Wyzwalanie migawki aparatu.

•	 Dedykowany klin paralaktyczny.

•	 Wbudowany port guidera ST-4.

•	 Nośność do 5 kg.
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Star Adventurer Mini
Wersja MINI jest miniaturową głowicą Sky-Watchera, dla osób 
które nie potrzebują dużej nośności, a cenią głównie mobil-
ność. Głowica Mini Star Adventurer ważąca 0,65 kg., posiada 
nośność 3 kg, która wystarcza do zastosowania ogniskowych 
do 100 mm. Głowica jest w całości sterowana przez sieć Wi-Fi 
za pośrednictwem (darmowej) aplikacji działającej na wszyst-
kich urządzeniach mobilnych z Androidem

•	  5 zaprogramowanych prędkości śledzenia

•	 podświetlana lunetka biegunowa

•	  wyzwalanie migawki aparatu

•	 wbudowany port guidera ST-4

•	 sterowanie poprzez aplikację

Polecane do głowic Star Adventurer

StatywManfrotto
MK190XPRO3-BHQ2
Statyw Manfrotto to doskonała propozycja uzupełnienia 
głowicy Star Adventurer (ew. Mini) o stabilne mocowanie. W 
astrofotografii montaż (statyw) jest jednym z najbardziej istot-
nych elementów decydujących o poprawności wykonania 
fotografii.

MK190XPRO3-BHQ2 to doskonałe połączenie nowoczesne-
go designu oraz innowacyjnych rozwiązań. Quick Power Lock 
- nowoczesny system zacisków, Q90 - możliwość łatwego i 
szybkiego obracania kolumny do pozycji poziomej, gniazdo 
Easy Link, czterostopniowa blokadą rozstawu nóg. BHQ2 to 
profesjonalna głowica kulowa Manfrotto o udźwigu 10 kilo-
gramów i nowym potrójnym systemie blokowania kuli gwa-
rantuje stabilność i płynność pracy.
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Niebo nad Polską 
      Kalendarzyk astronomiczny

Niebo we wrześniu i październiku 2018
Pod względem gwiezdnego wystroju nocnego nieba czy też dziennych wę-

drówek Słońca kolejny okres przełomu lata i jesieni niewiele różni się od tych 
sprzed kilku, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset lat. Wynikające głównie ze zja-
wiska precesji osi ziemskiej, systematyczne, choć bardzo powolne zmiany, 
w zasadzie dostrzegalne są tylko przez astronomów. W 4-letnim cyklu powta-
rzają się z grubsza daty, ale już nie tak dokładnie godziny początków pór roku, 
wyznaczane przez momenty dotarcia Słońca do kolejnych punktów przesileń 
i równonocy. 

W tym roku Słońce osiąga punkt Wagi, czyli punkt jesiennej równonocy, 
23 września o godz. 3.54 — to o 5 h 52 min później niż przed rokiem i o 5 h 
56 min wcześniej niż za rok. Przesuwające się z roku na rok o prawie 6 h mo-
menty początków wszystkich pór roku, powracają w przybliżeniu do stanu 
sprzed 4 lat, dzięki korekcji wynikającej z o dobę dłuższych lat przestępnych. 
I tak, przestępny rok 2020 spowoduje, że w roku 2022 równonoc jesienna bę-
dzie miała miejsce 23 września o godz. 3.04, tylko o 50 min wcześniej niż 
obecnie. Faktyczne jesienne zrównanie długości dnia i nocy następuje 2,5–3 
doby po osiągnięciu przez Słońce punktu Wagi. W tym roku jest to dopiero 
dzień 25 i noc z 25 na 26 września, trwające równie długo: 21 h i 1 min.

Powtarzający się każdego roku układ gwiazd nocnego nieba, bardzo wolno 
zmienia się we wrześniowo-październikowe wieczory. Wprawdzie takie same 
położenia gwiazd każdego kolejnego wieczoru mają miejsce o prawie 4 minu-
ty wcześniej, ale również kolejne zachody Słońca są w tych miesiącach z wie-
czoru na wieczór o prawie 2,5 minuty wcześniejsze. Odwrotna sytuacja nad 
ranem, wobec z kolei coraz późniejszych wschodów Słońca, skutkuje znacznie 
szybszym rozszerzaniem się obszaru nieba dostrzegalnego przed świtem.

Przyjrzyjmy się najpierw niebu wieczornemu w połowie omawianego okre-
su, na przełomie września i października. Tuż po zmierzchu górują właśnie 
główne konstelacje minionego lata. Około 75° ponad południowym horyzon-
tem wznosi się niewielki gwiazdozbiór Lutni, z najjaśniejszą gwiazdą letniego 
nieba, zerowej wielkości Wegą, stanowiącą lewy górny wierzchołek Trójkąta 
Letniego, którego pozostałe wierzchołki wytyczają Deneb z Łabędzia i Altair Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

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

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

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

1 listopada ok. godz. 22.00
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z Orła. Na zachód od tej figury, mało rzucające się w oczy, choć 
obszerne: Wężownik z Wężem i Herkules, a nisko ponad po-
łudniowo-zachodnim horyzontem, najjaśniejszy w Skorpionie, 
czerwony Antares, czwarta z najjaśniejszych gwiazd letniej czę-
ści nieba. Wysoko na zachodzie błyszczy pomarańczowy Arktur, 
ostatnia już, choć najjaśniejsza gwiazda Trójkąta Wiosennego. 

Na południowym wschodzie, już od pierwszych chwil nocy 
odnajdziemy gwiezdny symbol panującej pory roku — Jesienny 
Kwadrat. Figurę tę, w kształcie dość regularnego czworokąta, 
wytyczają trzy 2. wielkości gwiazdy Pegaza: Markab, Scheat i Al-
genib wraz z nieznacznie jaśniejszą Alpheratz, pierwszą z trzech 
najjaśniejszych gwiazd Andromedy, dawniej również zaliczaną 
do Pegaza. Około północy to właśnie Jesienny Kwadrat góruje 
na południu, choć na zachodzie wciąż wysoko błyszczy Trójkąt 
Letni. Na wschodzie skrzą się już pierwsze, bardzo jasne gwiaz-
dy zimowych konstelacji, których znaczna część, wraz z najja-
śniejszym Syriuszem, gości jeszcze pod horyzontem. 

Na poranne niebo rzućmy okiem na początku i pod koniec 
omawianego okresu. Z początkiem września, godzinę przed 
wschodem Słońca, a więc około godz. 5.00, na zachodzie zo-
baczymy jeszcze najwyższe gwiazdy, częściowo już zanurzo-
nego pod horyzont, Trójkąta Letniego, wysoko jeszcze na po-
łudniowym zachodzie Jesienny Kwadrat, a na południowym 
wschodzie już komplet bardzo jasnych gwiazd Byka, Woźnicy, 
Bliźniąt, Oriona oraz Małego i Wielkiego Psa, układających się 
w ogromny Zimowy Sześciokąt. Po 2 miesiącach, również go-
dzinę przed wschodem Słońca, ale tym razem dopiero około 
6.30, nie ma już na niebie Jesiennego Kwadratu, najważniejsze 
zimowe gwiazdozbiory jeszcze w komplecie błyszczą swymi 
najjaśniejszymi gwiazdami na południowym zachodzie, a spod 
horyzontu wynurza się Spika z gwiazdozbioru Panny, która wraz 
z Regulusem z Lwa i najjaśniejszym w Wolarzu Arkturem, two-
rzą obszerny Trójkąt Wiosenny. 

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
września i października 2018

wrzesień
3 4.37 ostatnia kwadra Księżyca
5 0.48 zakrycie 4,1m ν Gem przez Księżyc (odkrycie 1.00)
5 8.54 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°50’
6 1.38 opozycja planetoidy (27) Euterpe, 1,40 au od Ziemi
7 0.42 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 125°09’
7 20.26 Neptun w opozycji do Słońca, 28,933 au od Ziemi
8 3.20 perygeum Księżyca, 361 356,5 km od Ziemi

8/9 23.50 zakrycie Merkurego przez Księżyc (odkrycie 0.38)
9 0.53 bliska koniunkcja Księżyca 54’N z Merkurym
9 20.02 nów Księżyca

13 0.30 koniunkcja Księżyca 9,9°N z Wenus
14 6.32 koniunkcja Księżyca 4,2°N z Jowiszem
17 1.15 pierwsza kwadra Księżyca
17 2.59 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Panny; λ = 173,9°
17 18.24 koniunkcja Księżyca 2,1°N z Saturnem
18 11.33 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°55’
18 19.23 zakrycie 3,8m ο Sgr przez Księżyc (odkrycie 20.48)
19 4.05 opozycja planetoidy (30) Urania, 1,11 au od Ziemi
20 2.53 apogeum Księżyca, 404 882,6 km od Ziemi
20 6.22 koniunkcja Księżyca 4,8°N z Marsem 
20 11.31 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 304°29’
21 7.23 koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (1,5°N)
23 3.54 Słońce wstępuje w znak Wagi; λ = 180°
23 19.21 koniunkcja Księżyca 2,3°S z Neptunem
25 4.52 pełnia Księżyca
27 12.10 koniunkcja Księżyca 4,5°S z Uranem

październik
2 11.45 ostatnia kwadra Księżyca
2 15.04 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +21°02’
4 5.10 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 123°17’
5 17.51 Ziemia w średniej odległości od Słońca: 1,000 au
5 20.35 Wenus rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
6 0.27 perygeum Księżyca, 366 398,3 km od Ziemi
9 0.10 maksimum aktywności roju meteorów Drakonidy
9 5.47 nów Księżyca

10 — maks. aktywności roju meteorów PołudnioweTaurydy
10 6.35 koniunkcja Księżyca 5,5°N z Merkurym
11 0.15 daleka koniunkcja Księżyca 12,4°N z Wenus
12 1.12 koniunkcja Księżyca 3,9°N z Jowiszem
15 4.39 koniunkcja Księżyca 1,8°N z Saturnem
15 19.25 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –21°09’
15 22.20 koniunkcja Merkurego 6,2°N z Wenus
16 20.02 pierwsza kwadra Księżyca
17 14.05 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 301°57’
17 21.16 apogeum Księżyca, 404 234,0 km od Ziemi
18 13.49 koniunkcja Księżyca 1,9°N z Marsem
21 — maksimum aktywności roju meteorów Orionidy
21 2.06 koniunkcja Księżyca 2,4°S z Neptunem
23 13.22 Słońce wstępuje w znak Skorpiona; λ = 210°
24 2.46 Uran w opozycji do Słońca, 18,875 au od Ziemi
24 17.30 koniunkcja Księżyca 4,4°S z Uranem
24 18.45 pełnia Księżyca
26 16.15 koniunkcja dolna Wenus ze Słońcem (6,3°S)
29 12.04 koniunkcja Merkurego 3,1°S z Jowiszem
29 19.36 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +21°17’
30 2.17 zakrycie 3,9m ζ Gem przez Księżyc (odkrycie 3.15)
31 4.46 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 129°04’
31 15.22 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Wagi; λ = 217,8°
31 17.40 ostatnia kwadra Księżyca
31 21.23 perygeum Księżyca, 370 210,1 km od Ziemi
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Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stro-
nach Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie 
południowej części naszego nocnego nieba, głównie w poło-
wie wrześniowych i październikowych nocy, wyznaczyć godziny 
wschodów i zachodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić 
zmiany obserwowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, 
a także szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej 
części tarczy Merkurego i Wenus. Na pierwszej mapce zazna-
czono również położenia kilku ciekawych obiektów, opisanych 
na ostatniej stronie Kalendarzyka, w części „Spójrz w niebo”. Pa-
noramiczna mapa na trzeciej i czwartej stronie pokazuje m. in. 
zmieniające się w tym czasie położenia planet na tle gwiazd. 

Wszystkie momenty podano w czasie środkowoeuropejskim 
letnim (CEST).

Słońce 
Wrześniowo-październikową wędrówkę na tle gwiazd, Słońce 

rozpoczyna w połowie odcinka ekliptyki zawartego w zodiakal-
nej konstelacji Lwa, by po przebyciu najdłuższego, mierzącego 
44°, odcinka przebiegającego przez gwiazdozbiór Panny, do-
trzeć do Wagi, kończąc bieg zaledwie 1/3° od granicy z Panną. 

Od przejścia 6 lipca przez aphelium — punkt orbity najbardziej 
oddalony od Słońca, w pobliżu którego nasza planeta porusza 
się najwolniej, aż do peryhelium w pierwszych dniach stycznia 
Ziemia zwiększa prędkość ruchu orbitalnego, 5 października, 
a więc niemal w środku omawianego okresu, poruszając się 
ze średnią prędkością 29,8 km/s. Odzwierciedleniem tego 
na niebie jest średnia w tym czasie prędkość pozornego ruchu 
Słońca na tle gwiazd: 0,985° na dobę, a więc niemal dokładnie 
60° w ciągu 61 dni omawianego okresu. W tym samym czasie, 
dalszemu zmniejszeniu, z +8,4° do –14,3°, ulega deklinacja 
Słońca, co przekłada się wprost na dalsze skracanie dziennego 
łuku Słońca na niebie, a więc długości dni.

Księżyc 
Swą dwumiesięczną wędrówkę po niebie, 2 doby przed 

ostatnią kwadrą oświetlony w 72,5%, Księżyc rozpoczyna w pół-
nocno-wschodnim krańcu konstelacji Wieloryba, tuż przy grani-
cy z Baranem (10,9° znaku Byka), by w 2,23 obiegach nieba 
pokonawszy łącznie drogę 824,3°, zakończyć ją w zachodniej 
części gwiazdozbioru Lwa (25,2° znaku Lwa). 

Na tej drodze dwukrotnie Księżyc spotka się z każdą z pla-
net, jednak żadna z tych koniunkcji nie będzie zbyt bliska. Naj-

bliższa z nich, geocentrycznie na 0,9°, wrześniowa koniunkcja 
z Merkurym, w naszych szerokościach geograficznych (topocen-
trycznie) skutkować będzie niemal centralnym zakryciem Mer-
kurego przez Księżyc — niestety, będzie miało miejsce bardzo 
blisko Słońca, tuż przed nowiem. Na uwagę zasługuje, z kolei 
wyjątkowo daleka, na 12,4°, październikowa koniunkcja Księ-
życa 5° na północ od ekliptyki z Wenus 7,4° poniżej ekliptyki, 
czego również nie będziemy mogli oglądać, niespełna 2 doby 
po nowiu i z Wenus zachodzącą i wschodzącą za dnia.

Spośród zakryć jaśniejszych gwiazd przez Księżyc, w miarę 
dogodne będą warunki obserwacji zakrycia 3,8m gwiazdy omi-
kron Sgr w Strzelcu. Trwające blisko 1,5 h zakrycie gwiazdy 
przez ciemną stronę oświetlonej w 2/3 księżycowej tarczy, bę-
dzie miało miejsce podczas górowania obu obiektów.

Zarówno nowie, jak i pełnie Księżyca będą w tym okresie 
miały miejsce z dala od węzłów księżycowej orbity, nie ma więc 
warunków na zaćmienia Słońca czy Księżyca.

Planety i planetoidy
Po dość dogodnych warunkach widoczności Merkurego 

w ostatniej dekadzie sierpnia, w pierwszej połowie września 
czas jego porannej widoczności ulega dość gwałtownemu skra-
caniu. Po przeniesieniu się następnie na 2,5 miesiąca na wie-
czorne niebo, Merkury będzie praktycznie niewidoczny, przez 
cały ten czas zachodząc 20–40 min po Słońcu. Kolejny okres 
bardziej sprzyjających warunków obserwacji Merkurego nastą-
pi dopiero w I połowie grudnia, ponownie na porannym niebie.

Zdecydowanie kurczy się też czas widoczności Wenus w roli 
Gwiazdy Wieczornej, kreślącej planetarną pętlę w południowej 
części gwiazdozbioru Panny. W teleskopie widoczna jako coraz 
większy a zarazem węższy świetlisty sierp, z początkiem wrze-
śnia zachodząca jeszcze 50 min po Słońcu, dzięki niemal mak-
symalnej jasności dostrzegalna wciąż na tle łuny wieczornej, 
całkowicie zniknie z wieczornego nieba już w pierwszych dniach 
października, 3 tygodnie przed dolną koniunkcją ze Słońcem. 
Na przełomie października i listopada Wenus ponownie ukaże 
się na porannym niebie, gdzie w roli Gwiazdy Porannej pozosta-
nie niemal do połowy sierpnia przyszłego roku.

Po wielkiej opozycji Marsa 27 lipca, do pierwszych dni wrze-
śnia jego jasność maleje niemal 2-krotnie, a do końca paź-
dziernika jeszcze 4-krotnie, do –0,6 mag. Pod koniec sierpnia 
powróciwszy do ruchu prostego, w pierwszych dniach paździer-
nika Mars zamyka, rozpoczętą jeszcze w czerwcu, efektowną 
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planetarną pętlę w południowo-zachodniej części konstelacji 
Koziorożca. Do końca roku Czerwona Planeta górować będzie 
około 2 h po zachodzie Słońca, na razie znikając z nieba krótko 
po północy, jednak od listopada aż do końca kwietnia zacho-
dząc o niemal stałej porze, około północy czasu letniego. 

Do końca października możemy jeszcze obserwować Jowi-
sza w centrum gwiazdozbioru Wagi, jednak zachodzącego już 
krótko po zmierzchu. Za to około 1,5 h przed zachodem Jowisza 
góruje 8-krotnie od niego ciemniejszy Saturn w letniej konstela-
cji Strzelca, zachodzący jednak jeszcze przed północą. 

Od kilku już lat wrzesień i październik to najlepsze miesiące 
dla obserwacji dwóch najdalszych planet Układu Słonecznego, 
bo w tym właśnie czasie mają miejsce ich opozycje. W tym roku 
Neptun znajdzie się w opozycji do Słońca 7 września, a Uran 
24 października. W ich przypadku, opozycje nie wiążą się ze zna-
czącym zwiększeniem jasności (Uran o 0,5 mag, Neptun zaledwie 
o 0,2 mag), jednak górując około północy, zapewniają optymal-
nie najlepsze warunki całonocnej widoczności. Nie zapominajmy 
jednak, że do obserwacji teoretycznie dostrzegalnego gołym 
okiem Urana jest wskazane użycie dobrej lornetki, zaś 7-krotnie 
jeszcze od niego ciemniejszego Neptuna najlepiej szukać pośród 
gwiazd, używając średnich rozmiarów amatorskiego teleskopu. 

W omawianym okresie brak opozycji jaśniejszych plane-
toid. Najjaśniejsze z nich, (27) Euterpe i (30) Urania, podczas 
swych wrześniowych opozycji osiągają jasność niewiele lepszą 
od 10 mag. 

Roje meteorów
Najliczniejsze spośród aktywnych w omawianym okresie ro-

jów Orionidy, z radiantem w północno-wschodnim krańcu kon-
stelacji Oriona, z małym nasileniem można obserwować od 2 
października do 7 listopada. Maksimum roju, 21 października, 
przypada w tym roku 3 dni przed pełnią Księżyca w Wodniku, co 
może utrudniać obserwacje do 20 na godzinę przelotów szyb-
kich, białych meteorów ze śladami.

Znacznie mniej obfite Drakonidy, a także i Południowe Taury-
dy, w tym roku mają swe maksima w bezksiężycowe noce w po-
bliżu nowiu, warto więc spróbować ich obserwacji. Tegoroczne 
maksimum aktywnych od 6 do 10 października Drakonidów, 
z radiantem wysoko nad naszymi głowami, na pograniczu Smo-
ka i Herkulesa przypada nocą z 8 na 9 października, ale ich 
zmiennego nasilenia nie sposób przewidzieć. Bardziej przewi-
dywalne Południowe Taurydy, z radiantem w pobliżu granicy 

Byka i Barana, aktywne pomiędzy 10 września a 20 listopada, 
podczas maksimum pozwalają dostrzec około 5, powolnych, 
żółto-pomarańczowych „spadających gwiazd” 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: 

wrzesień październik

  8,     4.56   1,     2.28 24,     1.58
11,     1.45   4,     0.15 26,   22.47
13,   22.34   6,   21.04 29,   18.36
16,   19.23 21,     5.09

Cefeida klasyczna (δ Cephei), gwiazda pulsująca o okresie 
zmian jasności 5,3663 doby, w zakresie od 3,5m do 4,4m. Tabel-
ka podaje momenty maksimów jasności:

wrzesień październik

11,     4.12   8,     0.10
21,   21.47 24,     2.33

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

wrzesień październik

19,  R Lyn    7,9m   1,  R Boo    7,2m

21,  T Hya    7,8m   3,  R Vir    6,9m

26,  R Sgr    7,3m 13,  V CrB   7,5m

16,  R Hya   4,5m

Opracował Jan Desselberger

Więcej informacji:

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

ROCZNIK ASTRONOMICZNY  
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
http://www.igik.edu.pl/
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samym symbolem, grupie łącznie 5 galaktyk spiralnych. Jako 
mglista, wydłużona plamka o kątowych wymiarach 10,5’×3,7’, 
dostrzegalna nawet przez teleskop o 10–12 cm średnicy obiek-
tywu, 4,4° na północ od gwiazdy Matar (η Peg).

Błękitna Śnieżka (NGC 7662) — niewielka, ale dość łatwa 
do identyfikacji mgławica planetarna w zachodniej części kon-
stelacji Andromedy. By ją dostrzec, wystarczy amatorski tele-
skop o aperturze 10 cm, przy zastosowaniu dużego powiększe-
nia, bo odległy od nas 5,5 tys. lat św. obiekt, o średnicy 1,6 
lat św. na naszym 
niebie ma średnicę 
kątową zaledwie 
0,6’. Przypomina-
jący śnieżną kulkę, 
obiekt ten znajduje 
się 4,4° dokładnie 
na wschód od dość 
jasnej gwiazdy omi-
kron Andromedae, 
0,4° na południowy 
zachód od znacznie 
słabszej, ale jeszcze 
około 15-krotnie ja-
śniejszej od mgławi-
cy, gwiazdy 13 And. 

Błękitny Błysk (NGC 6905) — nieco po-
dobna do poprzedniej, znacznie ciemniej-
sza, ale o dwukrotnie większych rozmia-
rach kątowych, odległa od nas o 7,5 tys. 
lat św., mgławica planetarna usytuowana 
przy północno-zachodnim krańcu konste-
lacji Delfina, na skraju Drogi Mlecznej. 
Używając dużego powiększenia teleskopu 
o co najmniej 10–15-cm obiektywie, od-
najdziemy ją w przybliżeniu na przedłuże-
niu kształtu Strzały z sąsiedniej konstelacji, 
4° dokładnie na wschód od eta Sagittae, 
ostatniej gwiazdy jej grotu. 

Jan Desselberger

Obszar nieba, z racji najlepszej i najdłuższej widoczno-
ści w porze jesiennej tradycyjnie nazywany niebem 
jesiennym, rozciąga się pomiędzy dwiema szerokimi 
wstęgami Drogi Mlecznej, zwanymi Ramieniem Strzel-

ca i Ramieniem Perseusza. Te elementy Naszej Galaktyki nie 
przesłaniają nam więc najdalszych rejonów kosmosu, co umoż-
liwia obserwacje niezliczonej liczby większych i mniejszych, ja-
śniejszych i słabiej świecących, odległych galaktyk. To właśnie 
na jesiennym niebie, w centrum konstelacji Andromedy znaj-
dziemy najdalszy obiekt dostrzegalny gołym okiem — ogrom-
ną Galaktykę Andromedy M31, której bliżej przyglądaliśmy 
się przed rokiem. Do tego odcinka wybraliśmy dwie nie aż tak 
efektowne, choć również ciekawe, galaktyki nieba jesiennego.  

W pewnym sensie, jako przysłowiowe kosmiczne „wisienki 
na torcie” traktować możemy liczne mgławice planetarne, ob-
serwowane na tle lub w bliskim sąsiedztwie Drogi Mlecznej. 
Sama nasza Galaktyka zawiera około 3 tysięcy tego typu obiek-
tów. Na zdjęciach z wielkich teleskopów, w tym kosmicznego 
Teleskopu Hubble’a, wiele z nich prezentuje się jako barwne, 
mniej lub bardziej kuliste obiekty. Zwrócimy więc również uwa-
gę na dwie ciekawe mgławice planetarne jesiennego nieba.

Wszystkie omawiane dziś obiekty zostały odkryte w 1784 r., 
przez brytyjskiego astronoma niemieckiego pochodzenia, kon-
struktora i producenta teleskopów, Friedricha Wilhelma Her-
schela, bardziej znanego jako William Herschel,

Małe Sombrero (NGC 7814) — duża galaktyka spiralna o do-
brze rozwiniętych ramionach, zwrócona ku nam krawędzią 
galaktycznego dysku, z wyraźnie widocznym pasem ciemnej 
materii w płaszczyźnie równikowej. Przy średnicy 80 tys. lat 
św., z odległości 50 mln lat św., na naszym niebie galaktyka 
ta przyjmuje kątowe rozmiary 5,5’×2,3’. Galaktykę tę odnaj-
dziemy za pomocą teleskopu o średnicy 
obiektywu co najmniej 25 cm, w konste-
lacji Pegaza, 2,6° na północny zachód 
od gwiazdy Algenib (γ Peg). Wyglądem 
przypomina, w rzeczywistości mniejszą, 
ale też znacznie bliższą nam, więc więk-
szą i jaśniejszą na naszym niebie, słynną 
galaktykę M104 Sombrero w Pannie — 
stąd nazywana bywa Małym Sombrero.

NGC 7331 — podobnie jak poprzednia, 
również zwrócona do nas krawędzią 
dysku, o 20% większa od naszej Ga-
laktyki, spiralna galaktyka w północnej 
części konstelacji Pegaza, największy 
i najjaśniejszy obiekt w, oznaczanej tym 

Jesień z błękitnymi akcentami
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Mgławica planetarna NGC 7814

Galaktyka NGC 7331
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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

Astronomia i muzyka

W 30 sekund na Marsa?
Skoro tematem wiodącym tego nu-
meru Uranii jest Mars, stwierdziłem, 
że i ja powinienem trzymać się tematu. 
Ale o czym tu napisać i nie powtarzać 
się? Wszak Czerwona Planeta gościła 
w moich felietonach nie raz. Ponieważ 
z zasady pisuję tu o muzyce, którą 
znam i płytach, które mam w swoich 
zbiorach, nie pozostało mi nic innego, 
jak zrobić przegląd na półkach ugina-
jących się pod ciężarem winyli i kom-
paktów. 

Pierwsze znalezisko dość już przy-
kurzone, bo nabyte dawno temu z ra-
cji zaciekawienia tytułem a zarazem 
nazwą zespołu: „30 Seconds to Mars”. 
Ponoć to obecnie bardzo popularna 
i ceniona kapela rockowa. Smaczku 
dodaje fakt, iż założycielem i wokali-
stą grupy jest aktor Jared Leto, znany 
chociażby z roli demonicznego Wal-
lace'a w sequelu kultowego „Blade 
Runnera”. Jednak jakoś ich pierwsza 
płyta (2002 r.) nie wywarła na mnie 
wielkiego wrażenia i nie interesowałem 
się szczególnie ich dalszym rozwojem. 
Pamiętam tylko ich efektowny wideoklip 
(ponoć najdroższy w historii tego typu 
produkcji) kręcony w Chinach. Warto 
jednak pochylić się nad genezą nazwy 

zespołu. Właśnie ona przykuła kiedyś 
moją uwagę. Podobno została zaczerp-
nięta z artykułu jakiegoś harwardzkie-
go profesora, a dotyczącego tempa 
rozwoju technologicznego, który może 
w niedalekiej przyszłości pozwolić 
w tak krótkim czasie osiągać ludzkości 
najbliższe ciała kosmiczne. Hm... szyb-
kie rachunki pokazują, że nawet świa-
tło, najszybszy podróżnik, potrzebuje 
na pokonanie dystansu Ziemia–Mars 
(i to w tak korzystnym położeniu jak 
podczas obecnej wielkiej opozycji) po-
nad 3 minuty! Niestety, do oryginalnego 
artykułu nie dotarłem, więc nie wiem, co 
autor dokładnie miał na myśli.

Z kolei winylowa płyta „Black Ho-
les and Revelations” (2006 r.) innego 
rockowego zespołu Muse ujęła mnie 
kiedyś najpierw samą okładką (autor-
stwa słynnego Storma Thorgersona!) 
— czterech panów siedzacych przy 
stole blisko krawędzi marsjańskiego 
krateru, na błękitnym niebie widoczna 
Ziemia z Księżycem (Mars po procesie 
terraformowania?). Ponoć to Jeźdźcy 
Apokalipsy, a ich miniaturowe konie 
stoją na stole. Do Czerwonej Planety 
nawiązuje też tytuł utworu Knights of 
Cydonia. Dla przypomnienia, Cydonia 

to region słynący w latach 80. XX w. 
ze sfotografowanej na nim wielkiej 
twarzy, która później okazała się grą 
świateł i cieni na górskim masywie. 
W warstwie słownej odniesień do Mar-
sa jednak nie znalazłem. No, chyba że 
najeźdźcy z kosmosu w utworze Exo-
-politics są z Marsa. Tylko dlaczego na-
zywani są Zetas? 

Jacek Drążkowski

Nie bacząc na 40-stopniowe upały Paweł Drożdżal zabrał Uranię 
aż do siedziby Dubai Astronomy Group w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich, natomiast Agnieszka Dąbek pozowała do zdję-
cia z Uranią na wystawie poswięconej Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej w Muzeum Narodowym w Edynburgu.

Dalekie podróże z Uranią

http://www.urania.edu.pl/konkursy/fotki-z-urania
http://www.urania.edu.pl/konkursy/fotki-z-urania
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Ciekawe strony internetowe…

Dzisiaj trochę nietypowa propozycja — pod 
adresem http://universesandbox.com/ 
znajdziemy płatną (24.99 $) aplikację 
pozwalającą na symulację oddziaływań 
grawitacyjnych wielu ciał, ale nie tylko – 

projekt jest rozwojowy i już w chwili obecnej zawiera znacznie 
więcej możliwości niż tylko, mówiąc najogólniej, symulację 
oddziaływań grawitacyjnych N ciał. Współczesne komputery 
osobiste dysponują dużymi mocami obliczeniowymi, 
ale nawet one nie są w stanie szybko całkować równań 
ruchu dla zbyt wielu obiektów jednocześnie. Całkiem 
sensowną dyskusję przybliżeń użytych przez autorów 
znajdziemy w odnośnikach umieszczonych w FAQ.

O Universe Sandbox 2 piszę w zasadzie z dwóch 
powodów: od jakiegoś czasu trzymałem ten adres (znaleziony 
wraz z recenzją aplikacji na nieistniejącej już stronie Physics 
World) w spisie adresów do wykorzystania w niniejszym 

Universe Sandbox 2  
albo narysuj mi Wszechświat…

kąciku. Czekał sobie spokojnie na swoją kolej, ale w dniach 
26–28 czerwca br. na Wydziale Matematyki i Informatyki 
UMK w Toruniu miała miejsce XV Konferencja „Informatyka 
w edukacji”. W jednym z referatów „Narzędzia informatyczne 
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” jego autor, Bartosz 
Bieganowski, pracujący zresztą na tym wydziale, wspomniał 
(a mnie przypomniał) o Universe Sandbox 2. Dziękuję!

Program jest bardzo starannie dopracowany pod względem 
graficznym. Wyrafinowana grafika może pomagać w dość 
prostej, żeby nie powiedzieć prymitywnej strzelance, gdy 
przy pomocy potężnego lasera niszczymy planety czy ich 
księżyce. Ale możemy też np. „stworzyć” pierścień wokół 
planety czy gwiazdy a następnie wprowadzić do niego mały 
obiekt i obserwować, jak będzie on akumulował otaczającą 
go materię, tworząc jednocześnie przerwę w pierścieniu. 
Rachunki prowadzone są w klasycznym przybliżeniu grawitacji 
newtonowskiej (m.in. zakłada się nieskończoną prędkość 
rozchodzenia się oddziaływań grawitacyjnych). Możliwe są 
zderzenia obiektów w rodzaju planet czy gwiazd. Autorzy 
planują wprowadzenie algorytmów opisujących procesy 
hydrodynamiczne, przy pomocy których chcą symulować 
np. grawitacyjny kolaps rotującego obłoku gazowego 
prowadzący do powstania dysku, wewnątrz którego mogą 
następnie powstawać zgęszczenia materii (planety?).

Inne możliwości, już istniejące to np. proste modelowanie 
pór roku, w tym pojawiania się czap polarnych. Możemy 
zmieniać nachylenie osi rotacji planety do płaszczyzny 
orbity jak i odległość samej planety od gwiazdy centralnej. 
Zmieniając stężenie CO2 w atmosferze czy dodając do niej 
wodę, możemy obserwować zmiany temperatury atmosfery. 
Jak wiadomo, symulacje klimatu są trudne i skomplikowane, 
tutaj mamy do czynienia raczej z poglądową demonstracją 
pewnych podstawowych procesów w atmosferze planety.

Pod adresem https://www.youtube.com/c/GreenleafDk 
(również umieszczonym w FAQ) znajdziemy 
serię krótkich, bardzo interesujących 
filmów przygotowanych przez jednego 
z autorów Universe Sandbox 2 omawiających 
szczegóły implementacji „fizyki” — 
zarówno tych już działających, jak też 
czekających na włączenie do programu.

Autorzy aplikacji podają też adresy, pod którymi można 
znaleźć cały szereg programów, poczynając od symulatorów 
podobnych do tutaj opisywanego. Znajdziemy też znane 
chyba większości z naszych Czytelników Stellarium czy 
Celestię, jak i inne symulatory lotów kosmicznych — w sumie 
powyżej 20 programów, w tym również darmowych.

Roman Schreiber

Urania 4/2018

http://universesandbox.com/
https://www.youtube.com/c/GreenleafDk
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Raport nr 05/2018
Początek maja, zerowa aktywność. Zwiększa się w drugim tygodniu miesiąca. Od 14 
do 20 znów bez śladów aktywności. Dopiero ostatni tydzień – aktywność zaczyna 
wzrastać. Pojawiają się grupy z jednym nieregularnym półcieniem w towarzystwie 
paru plam. Średnia liczba Wolfa wyniosła R =9,57 a średnia aktywność plamotwór-
cza SN = 7,48. W maju do naszej sekcji dołączył kolejny obserwator z Hiszpanii 
Antonio Zapata. Serdecznie witamy. Swoje obserwacje przysłało 12 obserwatorów.

Raport nr 06/2018
Od 12 czerwca aktywność Słońca stopniowo wzrasta, a to w związku z poja-
wieniem się grup 2713 i 2715. Średnia liczba Wolfa w tym czasie dochodzi do 
50, natomiast średnia SN do 65. Niestety, biorąc pod lupę cały miesiąc, średnie 
wyglądają mizernie. Średnia R = 12,65, a średnia SN 13,15. Raporty dosłało 11 
obserwatorów. Ogółem wykonano 178 obserwacji.
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Festyn parafialny w Przeźmierowie

Obserwator Słońca

10 czerwca po raz drugi gościłem na parafialnym festynie 
w Przeźmierowie. Niestety, po kilku dniach ze słoneczną 
pogodą w niedzielę mogliśmy odetchnąć od tych 30-stop-
niowych upałów. Nie było sensu wystawiać teleskopów ze 
względu na możliwość przewrócenia przez wiatr. Jak za-
wsze, występowałem w roli koordynatora Sekcji Obserwacji 
Słońca, współpracownika Uranii i od maja członka zarządu 
PTMA O/Poznań. Krainę nauki reprezentowali (na zdjęciu 
od lewej): Wojciech Pietrzak, Łukasz Wojtyniak i Tadeusz 
Figiel. Uwieczniła to na pamiątkowej fotografii Magdalena 
Rajewicz. Mimo że organizatorzy dołożyli wszelkich starań, 
aby sprostać tej imprezie, frekwencja na festynie nie była 
zachwycająca. Na pewno było mniej osób niż rok temu. 
Toteż nie spodziewaliśmy się większego zainteresowania 
w naszej krainie. Niemniej kilka osób zaciekawił temat ko-

smosu. Zabrałem na festyn promocyjną Uranię, co sprawiło, że 
ludzie chętnie po nią sięgali. Podeszła do mnie osoba, która za-
dawała mi pytania z tzw. teorii spiskowych lub pogranicza fanta-
styki. No i tu mój problem. Przedstawiamy się bowiem jako ludzie 
parający się nauką. Powstaje pytanie: jak zachować się w takiej 
sytuacji? Czy odciąć się od tematu i kategorycznie stwierdzić, 
że tym się nie zajmujemy, czy, aby wyjść z twarzą, spróbować 
odpowiedzieć? Jak myślicie, w jaki sposób postąpiłem? Nale-
żę do osób ciekawskich. Całe życie ciekawiło mnie wszystko. 
Jeszcze w szkole podstawowej zbudowałem sobie powiększal-
nik, później pierwszą lunetę astronomiczną. Jako jedyny spo-
śród uczniów wszystkich klas szkoły średniej zdawałem maturę 
z astronomii, a tematem mojej pracy było Słońce i metody jego 
badań. Praca oczywiście była poparta moimi obserwacjami. In-
teresowały mnie również tematy, takie jak: katastrofa tunguska, 
niezidentyfikowane obiekty latające czy piramidy. Wszystko mnie 
ciekawiło, co wietrzyło w sobie jakąś zagadkę, dlatego nietrud-
no było mi podjąć ów temat z moim rozmówcą. Trzymałem się 
jednak twierdzenia, że wiele zdarzeń daje się wyjaśnić w sposób 
naukowy, jednak pozostają takie, które w żaden sposób nie dają 
się wyjaśnić. Czy życie byłoby ciekawe, gdyby nie było zagadek? 
Z pewnością byłoby monotonne i nudne, a tak na każdym kroku 
spotyka nas wiele ciekawostek.

Zatem wychodząc z domu, zawsze spoglądam w górę, czy 
aby coś ciekawego nie dzieje się na niebie.

Tadeusz Figiel

Obserwatorzy:
  1. Jimenez Francisco 28
  2. Zapata Antonio Jesus 27
  3. Bankowski Janusz 25
  4. Mikołajczak Eugeniusz 25
  5. Zagrodnik Jerzy 23
  6. Figiel Tadeusz 23

Obserwatorzy:
  1. Mikołajczak Eugeniusz 30
  2. Jimenez Francisco 26
  3. Zagrodnik Jerzy 25
  4. Bańkowski Janusz 24
  5. Figiel tadeusz 21
  6. Kucemba Łukasz 16

  7. Raczyński Łukasz 13
  8. Astronomy 10
  9. Bohusz Jerzy 8
10. Zapata Antonio 7
11. Wolna Szkoła  
      Demokratyczna Horyzont 3
12. Skorupski Piotr 1

  7. Astronomy 12
  8. Raczyński Łukasz 10
  9. Skorupski Piotr 3
10. Bohusz Jerzy 1
11. Kucemba Łukasz 1
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Astrofotografia amatorska

Obłoki srebrzyste zwane też chmurami 
mezosferycznymi (Noctilucent Clouds), 
czyli najwyższe obserwowane chmury 
w atmosferze (widoczne na wysokości 
ponad 80 km i powodowane pyłem mete-
orowym) są wdzięcznym obiektem do foto-
grafowania w czasie najjaśniejszych nocy. 

W tym roku pierwsze zdjęcia, jakie 
do nas dotarły, pochodzą z nocy 8/9 
czerwca. Następną szczęśliwą dla łow-
ców tego niezwykłego zjawiska w naszym 
kraju była noc z 12 na 13 czerwca. 

Bardzo rozległe obłoki srebrzyste przy-
ozdobiły niebo 22/23 czerwca i z tego okre-
su otrzymaliśmy do tej pory najwięcej zdjęć. 
Jak relacjonują obserwatorzy, jeszcze przed 
północą trudno było objąć je standardowymi 
obiektywami, natomiast im bliżej świtu, tym 
większy zajmowały obszar nieba i najle-
piej sprawdzały się przy fotografowaniu 
obiektywy szerokokątne typu „rybie oko”.

Fot. Roman Banaś, 
Świecie 23 czerwca 
przed świtem 
Źródło:  
spaceweathergallery.com

Fot. Jacek Drążkowski, Lidzbark Warmiński 8 czerwca, godz. 23.40

Fot. Tomasz Drążkowski, okolice Kartuz, 13 czerwca po północy
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Fot. Marek Stan, klif w Pierwoszynie, 23 czerwca godz. 2.49 

Astrofotografia amatorskaNLC czerwcowe

Fot. Marek Nikodem, Piwnice k. Torunia, 23 czerwca około północy. Niżej, z tej samej nocy, zdjęcie autorstwa Piotra Potępy 
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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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Poczta ZAPROSZENIA

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
4–18 sierpnia 2018: 7. AstroWczasy, Zwardoń
6–9 września 2018: 13 Star Party, Roztocze,  
PTMA O/Lublin
13–16 września 2018: 36. zlot miłosników 
astronomii, Zwardoń, PTMA O/Katowice
5–15 października 2018: Wielka Wyprawa 
PTMA na Islandię, PTMA O/Katowice
5–7 października 2018: World Space Week,  
Wrocław, PTMA O/Wrocław

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

Obserwatorium Astronomiczne w Truszczynach
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, Myślenice, KMY.pl

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium  
Astronomiczne
11 sierpnia 2018: Warmińska Noc Perseidów
Park Centralny i Muzeum Nowoczesnosci, Olsztyn

Obserwatorium Astronomiczne UMK
11 sierpnia 2018: Piknik Spadających Gwiazd
Obserwatorium Astronomiczne, Piwnice

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 
17–19 sierpnia 2018: Zjazd byłych uczestników 
„Wakacji w Planetarium” z okazji 40-lecia akcji

Odczyty, wykłady,  
spotkania, wydarzenia

* * *
Uwadze Czytelników Uranii chciała-
bym polecić książkę pod tytułem „Ko-
smiczne Dziewczyny” napisaną przez 
Panią Libby Jackson, koordynatorkę 
prac brytyjskich specjalistów od spraw 
lotów załogowych i problemów z mikro-
grawitacją.

„Kosmiczne Dziewczyny” przetłu-
maczono na różne języki, między inny-
mi na francuski i oczywiście polski! 

Książka opowiada o wielu niesamo-
witych kobietach, które miały choć tro-
chę udziału w odkrywaniu przestrzeni 
kosmicznej.

Bardzo mi się podobają ilustracje 
zrobione przez studentów i studentki 
London College of Communication, 
a minusów w tej książce nie widzę. :P

Tę książkę polecam nie tylko dzie-
ciom, ale i dorosłym, a dzięki wieloję-
zyczności — ludziom na całym świecie.

Poznałam osobiście autorkę i pani 
Libby Jackson powiedziała mi, że chcia-
łaby się spotkać z Mary Sherman Mor-
gan, której pomysłu paliwo rakietowe 
wyniosło w kosmos pierwszego ame-
rykańskiego satelitę 31 stycznia 1958 r.

Ja natomiast chciałabym się zapo-
znać z Rosjanką Valentiną Tereshkovą, 
pierwszą kobietą, która poleciała w ko-
smos w czerwcu 1963 r.

Książka bardzo mi się podoba 
i dzięki niej można pokazać, że kobiety 
i mężczyźni są równi nie tylko na Ziemi, 
ale też w kosmosie.

Audrey Berwid-Wójtowicz (10 lat)

Przygotowane  
we współpracy  
z AstroGPS.pl

Pełna lista wydarzeń na www.AstroGPS.pl i w aplikacji mobilnej.

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

Przyszłoroczny 39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astrono-
micznego odbędzie się w dniach od 9 do 12 września 2019 r. 
w Olsztynie. Będzie mu towarzyszyć spotkanie organizacji 
astronomicznych i kosmicznych w dniach 7–8 września 2019 r.

Pana Piotra Chmielewskiego z Chełma 
poznałem na ubiegłorocznym Ogólno-
polskim Zlocie Miłośników Astronomii 
(OZMA) w Urzędowie. Już po kilku 
minutach rozmowy nawiązaliśmy trwa-
łą znajomość. Opowiedział mi o swojej 
życiowej pasji — zbieraniu publikacji 
na temat astronomii i tworzeniu kroniki 
dla potomności. Pan Piotr już jako 5-let-
ni chłopiec z ogromną uwagą i zacieka-
wieniem wysłuchiwał kosmicznych opo-
wiadań oraz polemik dorosłych, które 
odbywały się w świe-
cie bez elektryczno-
ści. Prawdziwa astro-
nomiczna przygoda 
zaczęła się w 1957 r. 
podczas wprowadza-
nia na orbitę pierwsze-
go sztucznego satelity 
— Sputnika. Młody 
człowiek postanowił 
gromadzić związane 
z wydarzeniem pamiąt-
ki. Udawał się do skle-
pu z gazetami, przeglą-
dał istniejące na rynku 
tytuły — kupował, wyci-
nał i kolekcjonował. 

Kolejnym punktem 
zwrotnym katalogu 
Pana Piotra stał się rok 1961 — po-
święcony osobowości Jurija Gagarina. 
Lot człowieka w przestrzeń kosmiczną 
dostarczył hobbiście wiele ciekawego 
materiału. Jednakże rdzeniem zbioru 
jest postać Mirosława  Hermaszew-
skiego. Niebagatelny wpływ na jego 
kształt miały kilkukrotne spotkania z ge-
nerałem. Chełmski miłośnik astronomii 
w 1975 r. osobiście poznał również au-
tora wielu książek popularnonaukowych 
i artykułów, Andrzeja Marksa. 

Pan Piotr Chmielewski od 1976 r. 
jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii. Archiwalne wy-
cinki prasowe gromadzone są w segre-
gatorach o wymiarach 50/35 cm. Hob-
bista wykonuje je własnoręcznie, bez 
żadnej pomocy introligatora. Każdy eg-
zemplarz poprzedzony jest notką infor-
macyjną oraz kilkustronicowym spisem 
treści. Jego kolekcja astronomiczna 
liczy kilka tysięcy publikacji prasowych. 
Obecnie przygotowuje VIII tom. Dedy-
kowany on będzie pozasłonecznym 
ciałom niebieskim - tzw. egzoplanetom. 

Arkadiusz Ryszard Dul

Red. Znamy i pozdrawiamy Pana Pio-
tra. Czytelnikom dziękujemy za komple-
towanie listy „pozytywnie zakręconych” 
przyjaciół Uranii. 
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Relaks z Uranią krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
2/2018: 1. TRAPPIST, 2. GAIA, 3. WENUS, 4. CHARIKLO, 5. WRZEŚNIOWE, 
6. PIERŚCIEŃ, 7. JUSZKIEWICZ, 8. KRESAK, 9. HONDA, 10. BLIŹNIĘTA, 
11. ARGENTYNA, 12. APOLLO, 13. UETLIBERG, 14. SZYMAŃSKI, 15. JUNO, 
16. CEFEIDA, 17. PHAETON.
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.  
Na rozwiązania czekamy do końca września 2018 r. Wśród autorów 
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe o tematyce 
astronomicznej i płytę kompaktową wydawnictwa GENERATOR. 
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia i eseje 
profesora Józefa Smaka; 
2. „Planeta Mars” Hieronima Hurnika; 
3. „Kosmos. Jak to działa?”, 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 2/2018 zamieściliśmy logogryf, którego 
rozwiązaniem jest hasło PIERŚCIENIE PLANET. Nagrody 
w postaci książek o tematyce astronomicznej wylosowali 

Jacek Hulin z Łazisk Górnych i Krzysztof Janusz z Bożkowa, natomiast 
płytę muzyczną otrzymuje Monika Szpil z Grudziądza. Nagrody zostaną 
wysłane pocztą.
  1. Chował się za Marsa w 1170 r.
  2. Od maja w drodze na Czerwoną Planetę
  3. Polskie miasteczko z kraterem na Marsie
  4. Na Marsie jest ich niewiele
  5. Autor książki „Planeta Mars”
  6. Gaz organiczny wykryty w atmosferze Marsa
  7. Młodsza linia brzegowa marsjańskiego praoceanu
  8. Polskie miasteczko z kraterem na Marsie
  9. Na jego tle Mars widoczny będzie przez cały październik
10. Najmłodszy okres geologiczny w dziejach Marsa
11. Największy wulkan tarczowy Czerwonej Planety
12. Rejon słynący z Marsjańskiej Twarzy
13. Imię założyciela grupy „30 Seconds to Mars”
14. Polskie miasteczko z kraterem na Marsie
15. Jeden z wulkanicznych regionów Czerwonej Planety
16. Środkowa góra formacji Tharsis Montes
17. Najsłynniejszy wyżynny obszar Czerwonej Planety
18. Polskie miasteczko z kraterem na Marsie
19. Ponoć to typowy kolor marsjańskiego gruntu
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Zdjęcie fragmentu regionu Cydonii zrobione przez sondę  
Viking 1 w 1976 r.
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Astrofotografia amatorskaNajdłuższe zaćmienie stulecia

Ponieważ bieżący numer Uranii był finalizo-
wany w czasie najdłuższego w tym stuleciu 
zaćmienia Księżyca, postanowiliśmy zamie-
ścić tu pierwsze zdjęcia tego zjawiska, jakie 
trafiły do redakcji. W następnym numerze 
zapewne będzie ich więcej i będą bardziej 
spektakularne.

Cztery zdjęcia obok ukazują wybrane 
fazy zjawiska sfotografowane przez pana 
Antoniego Winiarskiego w Katowicach 
na parkingu przy Szybie Wilson (Nikon Cool-
pix P510, zoom optyczny ×42).

Towarzyszyli mu wnukowie Piotr i Paweł, 
również fotografujący zaćmienie (na zdjęciu 
niżej 14-letni Piotr).

Dodatkowej atrakcji zaćmieniu w nocy z 27 na 28 lipca br. dostarczała znajdująca się akurat 
w Wielkiej Opozycji Czerwona Planeta jaskrawo świecąca 6 stopni pod krwistym Księżycem. 
Ilustruje to obraz po lewej stronie autorstwa naszego wiernego czytelnika, pana Marcina 
Filipka z Jerzmanowic (Canon EOS 350D + obiektyw 135 mm, godz. 22.48 CWE, eksp. 
10 s, ISO 1600).

Niżej Księżyc w trwajacej całe 103 min fazie całkowitego zaćmienia (godz. 22.14) autor-
stwa p. Mariusza Świętnickiego z Podkarpacia, sfotografowany Nikonem D810 w ognisku 
głównym Newtona 250/1520 z korektorem MPCC (eksp. 2,5 s, ISO 800). Moment przed 
zrobieniem zdjęcia przed Księżycem przeleciał samolot, który pozostawił widoczne po lewej 
ślady stroboskopów i smugę na tle naszego naturalnego satelity.

20.32 22.06

23.00 23.23



Wydawnictwo Naukowe PWN

NAJWAŻNIEJSZE KSIĄŻKI 2018 ROKU
Trzy wydawnictwa – wspólny patronat:

Do nabycia w internetowej księgarni URANII:  
sklep.pta.edu.pl

Klub Astronomiczny „Almukantarat”

Fundacja Nicolaus Copernicus

Premiera 11 marca Premiera 11 lipca

Premiera 24 września

Cena 49,– zł
Cena 49,– zł
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