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Popularyzowanie astronomii sprawia ogromną radość i satysfakcję, wiąże 
się jednak z równie wielką, a może nawet większą, odpowiedzialnością 
za publikowane treści. Niedopuszczalne jest nadużywanie pracy innych 
autorów (plagiaty), a tworzenie scenariusza wystąpienia czy tekstu 
popularnonaukowego musi być poprzedzone gruntowną analizą źródeł. 

To właśnie popularyzator ma obowiązek utwierdzić słuchacza w przekonaniu, 
że prezentowana przez niego wiedza jest wiarygodna. Nieodpowiedzialna próba 
popularyzacji może niekiedy wyrządzić podobnie wielkie szkody jak propagowanie 
pseudonauki. Przekazywanie informacji w sposób przystępny i ciekawy dla odbiorców jest szalenie ważne, nie 
można jednak doprowadzać do znacznego upraszczania omawianych zagadnień i ich trywializacji. To również 
osobiste spotkania z ludźmi, pokazy, występy w telewizji, radiu, wywiady w prasie. Nie chodzi jednak o to, by rola 
popularyzatora zrobiła z nas celebrytów. Nie, ponieważ najważniejszym celem jest sprzedawanie pod strzechy 
naszej żywej pasji, razem z wiążącymi się z nią emocjami. To właśnie te emocje są absolutną kwintesencją 
misji popularyzatora. I co najważniejsze: są zaraźliwe! Dlatego miłośnicy odgrywają szczególnie ważną rolę 
w popularyzowaniu astronomii, szczepiąc innych swoją pasją. Ich rola jest tym większa, że z oczywistych względów 
liczba popularyzatorów-naukowców jest ograniczona. Działając w swoich małych społecznościach, możemy dotrzeć 
do ludzi, którzy w innych okolicznościach z rzetelnymi 
informacjami o kosmosie pewnie nie mieliby kontaktu. 

Popularyzatorem może zostać praktycznie każdy – bez 
względu na wiek. Swoje pierwsze kroki w wykonywaniu 
tej misji stawiałem jeszcze jako gimnazjalista, prezentując 
różne aspekty miłośniczej astronomii ówczesnym… 
licealistom. Jak pokazuje ten przykład, tak naprawdę 
do rozpoczęcia działalności wystarczą chęci i odrobina 
zmysłu organizacyjnego. Tak duża łatwość w zostaniu 
popularyzatorem stwarza jednak pewne zagrożenie, 
że pomimo szczytnych chęci podejmowane wysiłki 
zrodzą skutki odwrotne od zamierzonych. Popularyzator 
powinien być pasjonatem i w pewnym stopniu również specjalistą w swojej dziedzinie. Wydaje się jednak, że pomimo 
podejmowania wielu nowych inicjatyw, popularyzacja astronomii przeżywa obecnie mały kryzys. W dobie internetu, 
odbiorcy cierpią na nadmiar informacji, a w ich weryfikacji zdani są sami na siebie. Brakuje rzetelnych źródeł 
informacji. W gazetach codziennych brak redakcji naukowych, stąd co jakiś czas (szczególnie w internecie) narażeni 
jesteśmy na fake newsy, cyrkulujące nawet na stronach dużych tytułów prasowych. Istnieją również sytuacje, kiedy 
autorzy umyślnie podpierają własne tezy szczątkowo wybranymi argumentami naukowców. Tutaj doskonale pasuje 
dowcip o pijaku, który w latarni nie szuka światła, tylko podparcia. Propagatorom modnych ostatnio w internecie 
(bo kontrowersyjnych) myśli pseudonaukowych prace 
naukowców służą jedynie podpieraniu z góry założonych tez. 
Do podobnych rezultatów doprowadzić może nieodpowiednia 
popularyzacja. Najlepsze intencje zapaleńców nie pomogą 
w promowaniu astronomii, jeśli nad treścią ich przesłania nie 
będzie sprawować pieczy rzetelna korekta. Należy zadać sobie 
pytanie: co właściwie popularyzujemy? Nie możemy przecież 
popularyzować niewiedzy. 

Z drugiej strony, z całej Polski płynie wiele pokrzepiających 
przykładów inicjatyw podejmowanych oddolnie i zupełnie 
bezinteresownie przez miłośników i tworzone przez nich 
organizacje. Tysiące osób uczestniczyło w tegorocznym 
World Space Week we Wrocławiu czy w cieszącym się coraz 
większym uznaniem konkursie łazików marsjańskich ERC 
w Starachowicach. A przecież wydarzeń na znacznie mniejszą 
skalę odbywają się setki w ciągu roku. Nad wieloma z nich 
od stu lat trzyma straż Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, świętujące w nadchodzącym roku swój wielki 
jubileusz. Od znacznie krótszego czasu mamy także Astronarium, docierające do coraz większej rzeszy widzów nie 
tylko na antenach telewizji i w internecie, ale również w czasie pokazów popularnonaukowych. Z pewnością nie będę 
odosobniony w stwierdzeniu, że swój niemały wkład w popularyzację astronomii na przestrzeni całego wieku ma sama 
Urania, tworząca wysiłkami redakcji i autorów rzetelne źródło informacji dla każdego zainteresowanego zgłębianiem 
zagadek Wszechświata. 

Kielce, 9 grudnia 2018 r. Mikołaj Sabat

URANIA – NASZA MUZA
dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba
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Oddziałujące galaktyki zwane Arp 273 w obiektywie Teleskopu 
Hubble'a. Większa z galaktyk spiralnych, znana jako UGC 1810, 
ma dysk, który jest zniekształcony przez siły pływowe pływowej 
mniejszej galaktyki UGC 1813. 

Zewnętrzne krawędzie najrozleglejszych ramion większej ga-
laktyki, usiane sa niebiesko-fioletowymi „klejnotami” obszarów 
gazu zjonizowanych przez młode gorące gwiazdy. Również mniej-
sza, widoczna od strony krawędzi, galaktyka, zdaje się zawierać 
obszary silnie gwiazdotwórcze wywołane przez oddziaływanie 
sąsiedniej galaktyki.

Niżej: kometa 46P/Wirtanen sfotografowana 8 grudnia br. 
ok. 21.55 CET w Piotrkowie Trybunalskim (Canon 6D z obiekty-
wem Canon 200 mm na montażu FASTRAL EQ (prototyp, sterow-
nik FASTRAL-DRIVE z automatycznym ditheringiem 10 s). Czas 
ekspozycji 11×60 s, f/3.5, ISO 800. Fot. Janusz Wiland
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NA OKŁADCE

Dawno temu  
w… „Uranii”

Przeniesienie obserwatorium.
Znane angielskie obserwatorium astronomiczne 
z Oxfordu (Radcliffe Observatory) zostało 
przeniesione do Pretorii w Południowej 
Afryce, gdzie w pięknym klimacie południowo-
afrykańskim będzie mogło rozwinąć 
żywszą działalność, niż w mglistej Anglii. 
Obserwatorium wybudowano na wzgórzu, 
wzniesionym około 200 m nad miastem 
na wysokości 1500 m nad poziomem morza. 
Obecnie dla tego obserwatorium budowany 
jest wielki teleskop zwierciadlany o średnicy 
zwierciadła 190 cm.

     E. R.

Gromady mgławic. 
Astronom amerykański, F. Zwicky, zajął 
się zagadnieniem rozkładu mgławic 
w poszczególnych gromadach. Najpierw 
w Obserwatorium na Mount Palomar, gdzie 
ma być w najbliższych latach ustawiony 
olbrzymi 5-metrowy teleskop zwierciadlany, 
została sfotografowana gromada mgławic 
pozagalaktycznych w gwiazdozbiorze Warkocza 
Bereniki (Coma), odległa o 45 milionów lat 
światła i licząca (według Hubble’a i Humasona) 
około 800 mgławic, rozsianych na obszarze 
nieba o średnicy 1º.7. Fotograficzne wielkości 
mgławic wahają się w granicach od l4m.l 
do 19m.5, przy tym maksimum częstości 
przypada około 17m. Każda z tych mgławic jest 
zbiorowiskiem gwiazd, podobnym do układu 
Drogi Mlecznej. Przeciętna masa mgławicy 
w gromadzie Warkocza Bereniki wynosi według 
rachunków Zwicky’ego 4–5x1010 mas Słońca.

Zwicky zliczał na swych zdjęciach mgławice 
do 16.7 wielkości fotograficznej. W wyniku 
tych zliczań doszedł do wniosku, że 
rozkład przestrzenny mgławic w gromadzie 
Warkocza Bereniki jest podobny do rozkładu 
natężenia światła w mgławicach eliptycznych 
i kulistych, co zgadza się z rozkładem materii 
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Obserwator Słońca: Obserwacje Słońca też mogą być ciekawe 62 
Raport: wrzesień – październik 2018  63 
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Poczta / Zaproszenia  67
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ESO Astronomy Camp — sukces polskich uczniów 32
Spis treści rocznika 2018  64
IAU100 — przyłącz się!  67

W skrócie: 
Pierwszy lot rakiety Bigos 4 (36); Uczniowie z Grudządza odkryli 31 planetoid (36); Superziemia 
odkryta wokół Gwiazdy Barnarda (36); Zdjęcie efektów zderzenia się wiatrów od masywnych 
gwiazd (37); Sonda Mars Express dostrzegła dziwną chmurę na Marsie (38); SatRevolution tworzy 
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planet TRAPPIST-1 (38); Portal internetowy Sat4envi dostępny od 2020 r. (39)

w kulach gazowych izotermicznych (o równej 
temperaturze). Z badań Zwicky’ego wynika 
bardzo duże centralne zagęszczenie mgławic 
i ogromne rozmiary gromady, jeszcze bowiem 
w odległości przeszło 2º od środka gromady 
Zwicky znajdował mgławice, które trzeba 
zaliczyć do badanej gromady, Zwicky wyraża 
przypuszczenie, że praktycznie biorąc wszystkie 
galaktyki grupują się w gromady. 

    E. R.

Kometa Gale’a 1927 VI.
Pierwszą kometą, która zjawiła się na niebie 
w r. 1938, jest kometa Gale’a z 1927 r. Zjawienie 
jej zostało dostrzeżone przez  
L. E. Cunninghama w Obserwatorium 
Harvardzkim w Ameryce 5 maja r.b. Kometa 
miała wtedy jasność 10m i znajdowała się 
w gwiazdozbiorze Węża (Serpens). Przejście 
przez perihelium spodziewane jest 17 czerwca r.b., 
największe zaś zbliżenie do Ziemi na odległość 
0,26 jednostek astronomicznych około 
7 czerwca r.b. Jasność komety będzie wzrastała, 
ponieważ jednak kometa posuwa się w kierunku 
południowo-wschodnim na niebie, w czasie 
spodziewanego maksimum jasności w czerwcu  
nie będzie w Polsce widoczna.

Kometa Gale’a krąży dokoła Słońca po 
spłaszczonej elipsie z mimośrodem 0.761. Okres 
okręgu wynosi 11.0 lat. 

    E. R.

Po co nam nauka astronomii 
w szkole?
Młodzież bowiem winna poznać dokładnie 
najważniejsze zjawiska astronomiczne, zdobyć 
podstawowe wiadomości z astronomii, zaprawić 
się do krytycznego spostrzegania zjawisk, 
zrozumieć znaczenie matematyki w opisywaniu 
i poznawaniu zjawisk astronomicznych, 
uświadomić sobie rolę astronomii dla rozwoju 
kultury, a w zetknięciu z wielkimi i pod

względem wychowawczym ważnymi 
zagadnieniami współczesnej nauki, w które 
szczególnie astronomia obfituje, młodzież winna 
przyswoić sobie pewien zasób dóbr kulturalnych, 
bezcennych dla wszechstronnego kształtowania 
osobowości. Ta rozległość celów nauczania 
astronomii a równocześnie względna szczupłość 
czasu, przeznaczonego na realizację programu 
astronomii w liceach poszczególnych wydziałów, 
wymagają szczegółowego rozważenia programu 
i czasu jego realizacji.

Z artykułu Alfreda Stachy (Lwów, państwowe  
gimnazjum I) — „Uwagi o programach astronomii 
w liceach i ich realizacji”, tytuł/nagłówek pochodzi 
od redakcji.

Urania 3/1938, pisownia oryginału.
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Kronika

SIERPIEŃ 2018
1 VIII — Względna obfitość żelaza i pierwiastków z tzw. grupy 
α (O, Mg, Si, S, Ca, Ti) dzieli gwiazdy Drogi Mlecznej na dwie 
wyraźnie odrębne grupy, co dotąd było zagadką. Modelowa-
niem komputerowym udało się uzasadnić ten podział, odkry-
wając przy tym trójfazową historię aktywności gwiazdotwór-
czej Galaktyki. W pierwszym rzucie, którego szczyt przypadł 
ok. 7 mld lat temu, powstały gwiazdy ubogie w żelazo, ale już 
dość bogate w pierwiastki grupy α. Potem nastąpił trwający 
ok. 1 mld lat okres ciszy. Wreszcie, ok. 5 mld lat temu rozpo-
częła się druga fala „wyżu”, trwająca do dziś (choć maksimum 
osiągnęła ok. 3 mld lat temu), w której rodzą się gwiazdy bo-
gatsze w żelazo, np. Słońce.

7 VIII — Nie tylko planety, ale i brązowe karły miewają zorze 
i to tak widowiskowe, że dają się zarejestrować ziemskimi 
radioteleskopami. Na podstawie takich obserwacji można 
zmierzyć siłę ich pól magnetycznych. Zrobiono to dla czerech 
brązowych karłów i jednego obiektu o masie 12,7 MJowisza, czyli 
raczej przerośniętej planety. We wszystkich przypadkach 
średnie pole ma ogromną indukcję 2–4 tys. gausów (średnie 
pole Słońca poza plamami jest rzędu pojedynczych gausów). 
Teoria dynama ma poważne problemy z wyjaśnieniem 
powstawania tak silnych pół magnetycznych w brązowych 
karłach.

12 VIII — Interferometrem radiowym Murchison Widefield 
Array wykonano pierwsze dokładne mapy obu Obłoków Ma-
gellana na niskich częstotliwościach, od 76 do 227 MHz. Wy-
glądają już niemal jak fotografie optyczne (nieco rozmyte), 
ale na tej podstawie z grubsza oszacowano tempo powsta-
wania gwiazd w obu galaktykach. Średnio, w Wielkim Obłoku 
1 Mʘ formuje się w gwiazdę raz na 10 lat, w Małym Obłoku 
raz na 40 lat. To marnie w porównaniu z Galaktyką, gdzie 
powstaje 1 gwiazda o masie Słońca rocznie.

17 VIII — PDS 70b jest pierwszą wciąż powstającą egzo-
planetą, którą udało się wprost sfotografować. Na fot. niżej 
widać, że zdołała już wyżłobić solidną dziurę w macierzy-
stym dysku protoplanetarnym. Ale widać też „most” pomiędzy 
nią a dyskiem — znak, że wciąż zasysa materię. Udało się 
oszacować tempo tej akrecji: 10–7 – 10–9 MJowisza/rok. Słabo, 
zważywszy, że w wieku ok. 5 mln lat zebrała już kilka mas 
Jowisza. Zatem kiedyś musiała rosnąć znacznie szybciej 
i przyłapaliśmy ją na samym końcu procesu narodzin.

20 VIII — Nie ma już wątpliwości, że na Księżycu, skądinąd 
suchym jak pieprz, jest woda. I to w postaci odkrytego lodu 
na samej powierzchni. Nie wszędzie oczywiście, a jedynie 
na dnie kraterów w pobliżu obu biegunów, gdzie Słońce nie 
zagląda nigdy i temperatura jest zawsze poniżej –160°C 
(zielone kropki na rys. wyżej). Świadectwa tego zbierały się 
od dawna, ale zawsze były pośrednie, pozostawiając pole 
innym interpretacjom. Teraz mamy widma z charakterystycz-
nymi pasmami wody, co nie pozostawia wątpliwości.

20 VIII — Bezpośrednio zmierzono masę młodej (20 mln lat) 
egzoplanety β Pictoris b: 11 ± 2 MJowisza (fot. wyżej). Sam 
wynik sensacyjny nie jest. Rewolucyjna jest metoda, jaką go 
uzyskano. Reagując na przyciąganie swej planety, gwiaz-
da β Pic kreśli na niebie subtelny wężyk o amplitudzie 0,1”. 
Udało się go zaobserwować w danych zebranych przez sa-
telitę Gaia i jego poprzednika Hipparcosa. Gaia wciąż pracu-
je, więc zapowiada się lawina podobnych wyników w przy-
szłości.
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne

22 VIII — Prof. Andrzej Udalski z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, od ponad ćwierćwiecza dusza programu OGLE (Ura-
nia 4/2012 i 5/2012), został przez niemieckie Towarzystwo 
Astronomiczne uhonorowany Medalem Karla Schwarzschil-
da, corocznie przyznawanym najwybitniejszym astronomom 
świata. 

WRZESIEŃ 2018
4 IX — Natura raczej nie lubi kantów, zdumiewa więc istnie-
nie trwałego, sześciokątnego układu chmur w troposferze 
Saturna, wokół jego północnego bieguna (fot. obok). Rzecz 
stała się jeszcze dziwniejsza, gdy w materiałach misji Cassini 
odkryto taki sam sześciokąt, ale w stratosferze — kilkaset 
kilometrów wyżej! Nie ma pewności, czy mamy do czynie-
nia z całym graniastosłupem, o pełnych ścianach, czy tylko 
z jego denkiem i wierzchem. Prędko się tego nie dowiemy, bo 
sonda Cassini zakończyła pracę rok temu.

13 IX — Optyczne obserwacje zakryć gwiazd przez planetki 
to niemal rutyna. Teraz po raz pierwszy udało się z sukce-
sem zarejestrować takie zjawisko radiowym interferometrem 
VLBA. Zakrywanym radioźródłem nie była gwiazda, lecz ak-
tywne jądro galaktyki — lacertyda TXS 0141+268. Zakrywała 
zaś planetoida 372 Palma. Na tak długich falach (4,2 cm) tak 
małe i odległe ciało nie rzuca cienia, jak to jest w optyce, lecz 
przekształca obraz źródła w charakterystyczny wzór dyfrak-
cyjny, bogaty w informacje o planetce. Wyznaczono jej śred-
nicę (192 ± 5 km), pozycję z dokładnością do 0,002”, a nawet 
z grubsza określono kształt (lekko niesferyczny). (zob. Ura-
nia 5/2018, s. 46)

17 IX — Na parę tygodni przed ostatecznym zakończeniem 
misji Kepler (skończyło się paliwo), jej następca TESS (zob. 
Urania 5/2018, s. 9) odkrył swoją pierwszą egzoplanetę. Krą-
ży wokół gwiazdy π Mensae, jest ok. 2 razy większa od Zie-
mi i jest już drugą znaną planetą w tym systemie. TESS nie 
będzie sięgać tak głęboko w kosmos jak Kepler, ale za to, 
zamiast wpatrywać się w jedno pole, w ciągu planowanych 
2 lat pracy przeszuka 85% nieba. Należy się spodziewać 
kolejnych tysięcy nowych egzoplanet.

21 IX — Zewnętrzna, konwektywna warstwa Słońca wiruje 
różnicowo — na równiku ok. 10% szybciej niż na pośred-
nich szerokościach heliograficznych. Sprawdzono, jak to jest 
u 40 gwiazd podobnych do Słońca, których jasności sateli-
ta Kepler precyzyjnie mierzył przez setki dni. Dla 13 z nich 
znaleziono podobny efekt. Tego się należało spodziewać, 
ale zaskakuje skala tych 
zjawisk. Wygląda na to, 
że u niektórych gwiazd 
szerokości pośrednie ob-
racają się nawet 2 razy 
wolniej niż równik. Tego 
dzisiejsze teorie nie prze-
widują.

26 IX — Anatomia 
wszystkich rentgenow-
skich układów podwój-
nych jest podobna: zwy-
kła gwiazda, z której 
materia przepływa na to-
warzyszącą jej czarną 
dziurę lub gwiazdę neu-
tronową, tworząc wo-
kół niej dysk akrecyjny. 
Z dysku wystrzeliwuje 
relatywistyczna struga. 

Tego ostatniego elementu brakuje, gdy pole magnetyczne 
akreującego obiektu jest bardzo silne (> 1012 Gs), co daje 
się teoretycznie uzasadnić. Raczej dawało. Promieniowanie 
radiowe, towarzyszące wybuchowi rentgenowskiemu układu 
Swift J0243.6+6124, ma wszelkie cechy wskazujące na ist-
nienie strugi, mimo pola magnetycznego gwiazdy neutrono-
wej przekraczającego wspomnianą granicę. Wygląda na to, 
że obecne teorie powstawania strug wymagają rewizji.

28 IX — Padło już wiele hipotez, próbujących wyjaśnić 
zagadkę Nowej Heweliusza z 1670 r. (CK Vul). Ani to kla-
syczna nowa, ani np. zderzenie dwóch zwykłych gwiazd. 
Szczegółowe badania składu chemicznego mgławicy pozo-
stałej po tym wydarzeniu (fot. niżej) i oszacowanie jej masy 
natchnęło badaczy nowym pomysłem. Przed 1670 r. CK Vul 
była układem podwójnym białego i brązowego karła. Brązo-
wy zanadto zbliżył się do białego i został rozerwany przez 
jego siły pływowe na strzępy. Te opadły na powierzchnię bia-
łego, rozniecając reakcje termojądrowe, co dało wybuch, ob-
serwowany m.in. przez Heweliusza. Mamy więc dwa w jed-
nym: fuzję dwóch gwiazd (choć nie zwykłych!) i mechanizm 
klasycznej nowej.

Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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SIERPIEŃ 2018
7 VIII — Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła na orbi-
tę transferową do orbity geostacjonarnej indonezyjskiego 
satelitę telekomunikacyjnego Merah Putih. Satelita zapew-
ni usługi telekomunikacyjne na obszarze wysp Indonezji, 
Indii oraz Azji Południowej. Dolny stopień rakiety powrócił 
na Ziemię, lądując na bezzałogowej barce. Był to jego drugi 
lot, w pierwszym pomógł wynieść na orbitę pierwszego sa-
telitę Bangladeszu.

12 VIII — Z kosmodromu w Cape Canaveral na Florydzie 
wystartowała rakieta Delta IV Heavy z amerykańską sondą 
Parker Solar Probe. Statek będzie poruszał się po orbicie 
heliocentrycznej i zbliży się do Słońca na rekordowo bliską 
odległość. Misja ma badać koronę słoneczną i pomóc w wy-
jaśnieniu procesów podgrzewających koronę słoneczną 
i mechanizmów odpowiedzialnych za przyspieszanie wiatru 
słonecznego. Sonda przeleciała przez swoje pierwsze pe-
ryhelium 5 listopada i zbliżyła się do naszej gwiazdy na od-
ległość 0,25 AU.

15 VIII — Dwóch rosyjskich kosmonautów przeprowadziło 
spacer kosmiczny na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Ko-
smicznej. Do zadań Olga Artiemjewa (3 spacer w karierze) 
i Sergieja Prokofiewa (debiut w tej roli) należało wypuszcze-
nie 4 satelitów standardu CubeSat oraz montaż niemieckie-
go eksperymentu śledzenia migracji zwierząt. Spacer trwał 
7 godzin i 46 minuty i był 212. w historii działania ISS.

17 VIII — Statek OSIRIS-REx, lecący do asteroidy Bennu 
zobaczył cel swojej podróży. Na zdjęciu wykonanym 17 
sierpnia przez kamerę PolyCam widać już ten obiekt. Te-
raz inżynierowie misji będą śledzić asteroidę i wraz ze zbli-
żaniem się sondy poznawać coraz więcej szczegółów 
dotyczących jej kształtu, powierzchni i rotacji. W momen-
cie wykonania zdjęcia statek był jeszcze ponad 2 mln km 
od Bennu. Sonda dotrze do asteroidy 3 grudnia br. Celem 
misji oprócz badania asteroidy na miejscu jest dostarcze-
nie jej próbek na Ziemię. Powrotnik z materiałem skalnym 
z Bennu ma wrócić na naszą planetę w 2023 r.

22 VIII — Europejska rakieta Vega wystartowała z kosmo-
dromu w Gujanie Francuskiej, wynosząc na orbitę polarną 
satelitę do pomiaru prędkości wiatru w atmosferze Aeolus. 
Satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej został wyposażo-
ny w laser ultrafioletowy wysokiej mocy. Jest to pierwszy 
statek, który zmierzy globalnie prędkości wiatrów na wielu 
wysokościach.

22 VIII — Amerykański teleskop kosmiczny TESS zakoń-
czył obserwacje w pierwszym sektorze nieba. Wysłany 
przez agencję NASA statek ma znaleźć kolejne tysiące 
egzoplanet, krążących wokół najbliższych Ziemi jasnych 
gwiazd. W pierwszym roku misji statek skierował swoje ka-
mery na niebo południowe, które zostało podzielone na 13 
sektorów obserwacyjnych. Teleskop utrzymuje pozycję 
na każdym z sektorów przez 27 dni.

24 VIII — Do chińskiej sieci satelitów nawigacyjnych Beidou 
dołączyła kolejna para. Rakieta Długi Marsz 3B wystarto-
wała z kosmodromu Xichang, wynosząc statki nawigacyj-
ne Beidou-3M 11 i Beidou-3M 12. Trwa 3 faza rozbudowy 
chińskiej sieci nawigacyjnej, której celem jest zapewnienie 
globalnego zasięgu systemu. Był to 23 start chińskiej rakie-
ty orbitalnej w tym roku, z czego wszystkie były udane. Tym 
samym Chiny biją swój rekord w liczbie rocznych startów, 
ustanowiony w 2016 r.

29 VIII — Astronauci znajdujący się na pokładzie Między-
narodowej Stacji Kosmicznej załatali dziurę wykrytą w po-
szyciu statku załogowego Sojuz MS-09, przycumowanego 
do stacji. Nie zagrażający bezpośrednio życiu astronautów 
wyciek powietrza został wykryty przez kontrolerów misji, 
podczas gdy astronauci spali. Następnego dnia o proble-
mie poinformowano astronautów, a ci wykonali zasklepienie 
mierzącej 2 mm dziury za pomocą żywicy epoksydowej.
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Start rakiety Falcon 9 z satelitą Merah Putih na pokładzie ze stanowi-
ska SLC-40 w Cape Canaveral na Florydzie
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Obraz zarejestrowany przez instrument WISPR na sondzie Parker Solar 
Probe 25 września 2018 r. Na fotografii po prawej stronie, tym jasnym 
obiektem pośrodku jest Ziemia. Poniżej ta szara wydłużona struktura to 
odbicie soczewki urządzenia
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Pierwsza fotografia wykonana przez kamerę PolyCam na sondzie OSI-
RIS-Rex, ukazująca cel podróży — asteroidę Bennu. W momencie wyko-
nania zdjęcia, 17 sierpnia 2018 r. sonda była 2,2 mln km od obiektu 
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WRZESIEŃ 2018
6 IX — Chińska rakieta Długi Marsz 2C wystrzeliła na orbi-
tę satelitę obserwacji morskiej Haiyang 1C. Statek należy 
do sieci Haiyang, przeznaczonej do zwiadu morskiego, mo-
nitorowania stanu środowiska oraz oceanografii. Poprzed-
nie trzy statki serii zostały wyniesione w latach 2002–2011.

7 IX — Sonda Juno okrążająca od 2016 r. Jowisza wyko-
nała 15. bliski przelot nad powierzchnią planety. Statek miał 
uruchomione wszystkie instrumenty naukowe i kamerę Ju-
noCam. W najniższym punkcie na orbicie sonda znalazła 
się zaledwie 5000 km od górnych warstw chmur Jowisza. 
Juno porusza się po orbicie o okresie obiegu wynoszącym 
53 dni. Następny bliski przelot nastąpi 29 października.

15 IX — Amerykańska rakieta Delta II wykonała ostatni lot 
w historii. W swojej ostatniej misji wyniosła amerykańskiego 
satelitę badania pokrywy lodowej ICESat 2. Rakieta Delta 
II debiutowała w 1989 roku. Jej poprzednik — rakieta Del-
ta — swój pierwszy lot odbyła w 1960 r. ICESat 2 był 155. 
misją rakiety.

16 IX — Indyjska rakieta PSLV wyniosła na orbitę parę sa-
telitów wojskowych Wielkiej Brytanii. Na pokładzie rakiety 
startującej z kosmodromu Satish Dhawan znalazł się statek 
z radarem apertury syntetycznej (SAR) NovaSAR 1, który 
testuje lekkie i bardziej kompaktowe technologie obserwacji 
radarowej oraz satelita obserwacyjny SSTL S1-4.

18 IX — Elon Musk, właściciel firmy SpaceX ogłosił pierw-
szego turystę, który poleci na misję wokół Księżyca na po-
kładzie budowanego systemu BFR. Jest to Yusaku Ma-
ezawa, japoński miliarder. W swoją podróż chce zabrać 
artystów z różnych dziedzin sztuki. Mieliby oni po odbytej 
misji stworzyć dzieła nawiązujące do tej przygody. System 
BFR to przyszła ciężka rakieta nośna firmy SpaceX wraz 
z dużym statkiem załogowym. System ma umożliwić reali-
zację długoterminowego celu firmy, czyli przeprowadzenie 
lotów załogowych na Marsa.

21 IX — Japońska sonda Hayabusa2 wykonała udane 
wypuszczenie dwóch mikrołazików MINERVAII-1 na po-
wierzchnię asteroidy Ryugu. Hayabusa2 dotarła w czerwcu 
2018 r. Ryugu — asteroidy klasy C. Od tego czasu sonda 
zdążyła już zbliżyć się do powierzchni obiektu na odległość 
1 km i wykonać dokładną mapę jej pola grawitacyjnego. Te-
raz na powierzchnię asteroidy wypuściła parę niewielkich 
autonomicznych skoczków. Łaziki MINERVAII-1 poruszają 

się po powierzchni za pomocą specjalnych ramion. Urzą-
dzenia zostały wyposażone w kamery, termometry, akcele-
rometry i inne sensory. W dalszej fazie misji sonda wypuści 
na powierzchnię niemiecko-francuskiego łazika MASCOT, 
a w przyszłym roku wyląduje i pobierze próbki z asteroidy, 
które wrócą na Ziemię.

22 IX — W kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
został wysłany na rakiecie H-IIB japoński statek towarowy 
HTV. Kapsuła została przechwycona przez zewnętrzne ra-
mię robotyczne stacji i przytwierdzona do kompleksu 27 
września br. W statku znalazło się prawie 5 ton zaopatrze-
nia. W niehermetyzowanej części statku przeniesiono ze-
staw akumulatorów litowo-jonowych, które mają zastąpić te 
obecnie wykorzystywane w systemie zasilania kompleksu. 
Statek HTV po raz pierwszy mieścił też eksperymentalną 
kapsułę powrotną, do której astronauci będą mogli zapako-
wać do 20 kg próbek do szybkiego powrotu na Ziemię.

25 IX — Z europejskiego kosmodromu Kourou w Gujanie 
Francuskiej wystartowała rakieta Ariane 5 z parą satelitów 
telekomunikacyjnych: Intelsat 38 (dla firmy Azercosmos 
z Azerbejdżanu) oraz Horizons 3e (dla konsorcjum Intelsata 
oraz SKY Perfect JSAT). Była to 100. misja rakiety Ariane 5, 
która debiutowała w 1996 r.

Wybrał i skomentował: Rafał Grabiański

Misje i badania kosmiczne

Wizja artystyczna ciężkiego systemu rakietowego BFR podczas separa-
cji dolnego stopnia. To właśnie ten statek ma wysłać miliardera Yusaku 
Maezawa i kilku artystów w podróż wokół Księżyca
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Zdjęcie powierzchni Ryugu wykonane przez łazik MINERVAII-1B tuż 
przed wykonaniem skoku do następnej lokalizacji, 23 września br. 
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Rakieta H-IIB startująca ze statkiem zaopatrzeniowym HTV z portu 
Tanegashima w Japonii. Kapsuła została przycumowana do stacji 27 
września br. 
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Oddziaływania w Grupie Lokalnej

Naszym miejscem we Wszechświecie jest Droga Mleczna 
znajdująca się w Grupie Lokalnej wraz z Galaktyką 
Andromedy i kilkudziesięcioma mniejszymi skupiskami gwiazd. 
Poznanie oddziaływań między nimi nie jest łatwe i kryje 
sporo tajemnic. Nie wiemy nawet, czy Grupa Lokalna jest 
trwałym, czy tylko przypadkowym skupiskiem galaktyk!

Tańczące 
galaktyki 

Marcin Semczuk
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Koniec świata!”, „Czeka 
nas kosmiczne zderze-
nie, ale Ziemia prze-
trwa”, „Koniec naszej 
Galaktyki” — to tylko 

niektóre nagłówki, jakie pojawiły się 
w amerykańskich serwisach informa-
cyjnych na przełomie maja i czerwca 
2012 r. To medialne poruszenie zostało 
wywołane przez konferencję prasową 
NASA, na której dr Roeland van der 
Marel wraz ze współpracownikami 
przedstawili wyniki pierwszych po-
miarów ruchów własnych Galaktyki 
Andromedy (M31). Ruchy własne 
obiektów na niebie mierzymy jako 
prędkości ich poruszania się w płasz-
czyźnie prostopadłej do kierunku ob-
serwacji. Aby wyznaczyć te prędkości, 
van der Marel i jego grupa przez 7 lat 
za pomocą teleskopu Hubble’a pilnie 
obserwowali położenie M31 na niebie 
względem odleglejszych galaktyk, dla 
których ruchy własne powinny być 
dużo mniejsze. Są to bardzo trudne 
pomiary, ponieważ wartości prędkości 
kątowych, jakie otrzymali dla sąsiadki 
naszej Drogi Mlecznej — Andromedy, 
są porównywalne z prędkością wzro-
stu włosa ludzkiego obserwowanego 
na Księżycu. Zmierzony składnik po-
przeczny prędkości M31 okazał się 
dużo mniejszy od prędkości ruchu M31 
w kierunku Drogi Mlecznej, a konse-
kwencją tego jest przewidywane zde-
rzenie obu galaktyk za około 4 mld lat. 
Jest to czas porównywalny z wiekiem 
Ziemi lub pozostałym czasem życia 
Słońca, więc raczej nie powinniśmy 
ulegać panice w obliczu zagrożenia, 
zwłaszcza że podobne zjawiska miały 
już miejsce w naszym najbliższym ga-
laktycznym otoczeniu.

DYNAMIKA GRUPY LOKALNEJ
Droga Mleczna, Galaktyka Andro-

medy oraz Galaktyka Trójkąta (M33) 
to trzy największe galaktyki spiralne 
w tak zwanej Grupie Lokalnej. Poza 
tą trójką w skład Grupy wchodzi kil-
kadziesiąt mniejszych galaktyk karło-
watych. Zderzenia, bliskie spotkania 
i rozerwania galaktyk miały miejsce 
dosyć często w naszym najbliższym 
otoczeniu i pozostało po nich mnóstwo 
śladów. Najbardziej spektakularnym 
przykładem w okolicach Drogi Mlecz-
nej są oddziałujące ze sobą Obłoki Ma-
gellana oraz powstały w wyniku tego 
oddziaływania ogromny strumień neu-
tralnego wodoru.

Ruchy własne Obłoków Ma-
gellana wskazują na to, że wpa-
dają one dopiero po raz pierwszy 
w okolice Drogi Mlecznej i siły 
pływowe pochodzące od naszej 
Galaktyki w przyszłości odcisną 
jeszcze swoje piętno na tej parze. 
O działaniu sił pływowych mówi-
my, kiedy siły grawitacyjne dzia-
łające na mniejsze ciało różnią 
się znacząco w różnych punktach 
tego ciała. Dobrym przykładem 
działania sił pływowych są pływy 
morskie, które wynikają z oddzia-
ływania głównie Księżyca na Zie-
mię. W skali galaktycznej siły 
pływowe pochodzące od więk-
szej galaktyki wyrywają gwiaz-
dy i gaz z mniejszych obiektów. 
Wyrwane gwiazdy poruszają się 
w polu grawitacyjnym większej 
galaktyki i tworzą zjawiskowe 
struktury nazywane strumieniami 
pływowymi (fot. 1). Znamy kil-
kanaście takich strumieni wokół 
Drogi Mlecznej i wszystkie one 
powstały w wyniku pływowego 
rozrywania galaktyk karłowa-
tych. Najbardziej znany jest stru-
mień Strzelca, który pochodzi od ciągle 
rozrywanej galaktyki karłowatej.

W 2009 r. astronomowie prowadzą-
cy przegląd PAndAS ujawnili, że po-
dobnymi strumieniami gwiazd jest oto-
czona również Galaktyka Andromedy. 
Niektórzy badacze uważają, że w prze-
ciwieństwie do Drogi Mlecznej, An-
dromeda zderzyła się w przeszłości 
z galaktyką o zbliżonych rozmiarach, 
a jeden z odkrytych w 2009 r. strumie-
ni jest pozostałością po tym zderzeniu. 
W niedawnym artykule w Nature Astro-
nomy uczeni z Uniwersytetu Michigan 
przedstawili model, w którym Andro-
meda zderzyła się około 2 mld lat temu 
z galaktyką o masie około 40% masy 
Drogi Mlecznej, a pozostałością po tym 
zderzeniu może być galaktyka karłowa-
ta M32, będąca obecnie jedynie jądrem 
pierwotnej galaktyki, nazwanej przez 
autorów M32p. Poza strumieniem pły-
wowym model ten wyjaśnia również 
nietypową strukturę M32, która będąc 
galaktyką eliptyczną powinna zawierać 
głównie starą populację gwiazdową, 
podczas gdy posiada ona również wiele 
młodych gwiazd. Zderzenie to mogło 
być też źródłem wzmożonej aktywno-
ści gwiazdotwórczej M31 mniej więcej 
2 mld lat temu, kiedy powstało około 
20% gwiazd tej galaktyki.

JAKIE SĄ RELACJE 
MIĘDZY M33 I M31?

Trzecia co do wielkości galaktyka 
w Grupie Lokalnej, czyli Galaktyka 
Trójkąta, również przejawia ślady bli-
skiego oddziaływania z innym obiek-
tem i niektóre z tych przesłanek znane 
są nam nawet dłużej niż ma to miejsce 
dla M31. W latach 70., kiedy obserwa-
cje radiowe galaktyk raczkowały, M33 
wprawiała niektórych badaczy w za-
kłopotanie. W obserwacjach neutral-
nego wodoru z niską rozdzielczością 
na obrzeżach tej galaktyki widać było 
rozległe struktury. Dodatkowo, wzdłuż 
krótszej osi gęstość wodoru spadała 
dużo bardziej niż się tego spodziewa-
no, a podczas modelowania galaktyki 
stwierdzono asymetrię w rozkładzie 
wodoru. Wszystkie te trzy zagadki 
wyjaśnił wraz ze współpracownikami 
David Rogstad w 1976 r. Zapropono-
wał on model, w którym dysk gazowy 
M33 wygina się na obrzeżach, a kon-
sekwencją tego wyginania są obserwo-
wane nieregularności. Rozwiązanie to 
znalazło uznanie w oczach Alara To-
omre’a, autorytetu w dziedzinie dyna-
miki galaktyk i pioniera symulacji N-
-ciałowych. Skomentował on propozy-
cję Rogstada, mówiąc, iż udało im się 
rozwiązać trzy zagadki, ale zamienili je 
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Fot. 1. Galaktyka NGC5907 oraz otaczający ją stru-
mień pływowy. Strumienie tego rodzaju powstają 
w wyniku rozrywania galaktyk satelitarnych przez 
siły pływowe pochodzące od galaktyki macierzystej 
(w tym przypadku od NGC5907). Kilkunastoma po-
dobnymi strumieniami otoczona jest nasza Galaktyka
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w jedną tajemnicę. Tą enigmą jest py-
tanie: dlaczego gazowy dysk M33 jest 
wykrzywiony? Galaktyka w Trójkącie 
nie posiada żadnego bliskiego sąsiada, 
który mógłby ten gazowy dysk w prze-
szłości zaburzyć. Najbliższym kandy-
datem jest M31, jednak początkowo 
scenariusz oddziaływania obu galaktyk 
wykluczano ze względu na ich dość 
sporą odległość (~200 kpc). Zmieniło 
się to jednak w 2004 r., kiedy Robert 
Braun i David Thilker odkryli, że po-
między obiema galaktykami rozciąga 
się most neutralnego wodoru. Cztery 
lata po tym odkryciu Kenji Bekki za po-
mocą uproszczonych symulacji poka-
zał, że bliskie przejście M33 obok M31 
około 4 mld lat temu byłoby w stanie 
utworzyć podobny do obserwowanego 
most. Symulacje Bekkiego nie miały 
niestety wystarczającej rozdzielczości, 
by zbadać zakrzywienie dysku M33. 
Rozdzielczość była również zabójcza 
dla obserwacji Brauna i Thilkera, po-
nieważ w następnych latach dokład-
niejsze obserwacje pokazały, że to, co 
początkowo było uważane za most, 
okazało się jedynie odosobnionymi 
obłokami wodoru. Proste oszacowania 
czasu, w jakim takie obłoki zapada-
ją się i zaczynają formować gwiazdy, 
pokazały, że gdyby rzeczywiście po-
wstały w wyniku przejścia M33 obok 
M31 kilka mld lat temu, zdążyłyby już 
to zrobić.

Mimo że odkrycie mostu pomiędzy 
M33 i M31 zostało podważone jako 
możliwy dowód na bliskie spotkanie 
obu galaktyk w przeszłości, scenariusz 

ten zyskał popularność na skutek in-
nych odkryć. Wspomniany już prze-
gląd PAndAS pozwolił odkryć nie tyl-
ko liczne strumienie gwiazdowe wokół 
Andromedy, ale też jedną strukturę wo-
kół M33. Okazało się, że w dalszych 
odległościach od centrum Galaktyki 
Trójkąta jej dysk gwiazdowy jest zabu-
rzony i układa się w kształt litery S. Po-
dobny kształt miało zakrzywienie dys-
ku gazowego odkryte przez Rogstada. 
Okazało się, że obie struktury pokry-
wają się mniej więcej ze sobą, co może 
świadczyć o tym, że powstały na sku-
tek tego samego zjawiska. W ostatniej 
części artykułu w Nature, który opi-
sywał odkrycia przeglądu PAndAS, 
autorzy krótko przedstawili symulacje 
N-ciałowe oddziaływania M33 i M31, 
za pomocą których pokazali, że rzeczy-
wiście bliskie spotkanie obu galaktyk 
mogło zaburzyć dysk gwiazdowy M33 
w sposób bardzo podobny do obserwo-
wanego. Ich model niestety nie zawierał 
gazu i nie mógł odtworzyć zakrzywio-
nego dysku gazowego. Również orbita 
względna obu galaktyk nie mogła być 
wyznaczona z uwzględnieniem pomia-
rów ruchów własnych M31, ponieważ 
zostały one wykonane dopiero trzy lata 
później przez van der Marela.

Tego samego roku, kiedy van der 
Marel opublikował swoje wyniki po-
miarów ruchów własnych M31, scena-
riusz przemawiający za bliskim spotka-
niem M33 i M31 zyskał kolejny argu-
ment. Eduard Bernard wraz ze współ-
pracownikami opublikowali wówczas 
historie formowania się gwiazd dla obu 

galaktyk. Ich obliczenia, wykorzystują-
ce dane z obserwacji teleskopem Hub-
ble’a, wskazywały na to, iż obie galak-
tyki przejawiały wzmożoną aktywność 

gwiazdotwórczą około 2 mld lat 
temu. Wprawdzie w 2018 r. we wspo-
mnianej wyżej pracy próbowano wyja-
śnić tę wzmożoną aktywność w M31 
poprzez zderzenie z M32p, jednak 
dla M33 ten argument nie byłby ade-
kwatny. 

Śladów po oddziaływaniu M33 
i M31 można się również doszukiwać 
w ramionach spiralnych tej pierw-
szej galaktyki. Wśród galaktyk spiral-
nych rozróżniamy trzy główne typy 
ze względu na rodzaj ich ramion spi-
ralnych. Najczęściej galaktyka ma dwa 
wyraźne ramiona, którym czasem to-
warzyszy poprzeczka w środku. Jeśli 
tych ramion jesteśmy w stanie zaobser-
wować więcej niż dwa, mówimy o ga-
laktykach wieloramiennych. Czasem 
struktura spiralna jest tak gęsta, że nie 
jesteśmy w stanie wyraźnie rozróżnić 
ramion i wyznaczyć ich liczby. W lite-
raturze istnieje wiele teorii starających 
się z mniejszym lub większym sukce-
sem wyjaśnić powstawanie różnych 
typów ramion spiralnych. Najwięcej 
dowodów obserwacyjnych przemawia 
za teorią powstawania ramion typu 
podwójnego, która mówi, że można 
je wytworzyć za pomocą oddziaływań 
pływowych z przelatującą obok inną 
galaktyką. Najlepszym przykładem 
działania tego mechanizmu jest galak-
tyka M51 z bardzo wyraźną podwójną 
strukturą spiralną, w której jedno ramię 
styka się z przelatującym obok satelitą 
NGC 5195 (fot. 2). Przykładów takich 
galaktyk jest więcej i wielokrotnie po-
kazano za pomocą symulacji, że siły 
pływowe rzeczywiście są w stanie wy-
tworzyć taką strukturę spiralną. Oczy-
wiście obserwujemy również tego typu 
galaktyki bez przelatującego obok sa-
telity, jak w przypadku M51. Wówczas 
taka struktura spiralna mogła zostać 
wytworzona przez obiekt, który odle-
ciał zbyt daleko, by można go było po-
wiązać z powstaniem ramion. Mogły 
one również powstać na skutek innych 
zjawisk zachodzących wewnątrz dysku 
galaktyki. 

Galaktyka Trójkąta jest po części 
każdym z tych trzech typów galak-
tyk spiralnych. W świetle widzialnym 
(np. w Hα) można się w niej doliczyć 
nawet siedmiu ramion spiralnych, co 
klasyfikowałoby M33 do typu wielora-

Źr
ód

ło
 z

dj
ęc

ia
: N

AS
A

Fot. 2. Galaktyka spiralna M51 wraz ze swoim satelitą NGC5195. M51 jest dobrym przykła-
dem galaktyki o podwójnej strukturze spiralnej powstałej w wyniku sił pływowych. Przelatująca 
NGC5195 znajduje się przy końcu jednego z ramion spiralnych. Taki scenariusz powstawania 
struktury spiralnej M51 został wielokrotnie potwierdzony w symulacjach komputerowych
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miennego. Na fali 21 cm w dysku ga-
zowym tych ramion nie sposób zliczyć, 
co czyniłoby M33 typem z drobnymi 
ramionami. W bliskiej podczerwieni 
natomiast (a także po części w świetle 
widzialnym) o wiele bardziej wyraźne 
niż pozostałe są dwa główne ramiona 
spiralne (fot. 3). Właśnie ta wyrazistość 
podwójnych ramion może przemawiać 
za tym, że M33 przeszła blisko M31 
w przeszłości i siły pływowe, poza 
zaburzeniem obrzeży dysku gwiazdo-
wego i gazowego, wzbudziły również 
podwójną strukturę spiralną. Wpraw-
dzie podwójne ramiona M33 nie są 
tak wyraźne jak np. ramiona M51, ale 
ich obecność zgadza się ze scenariu-
szem pływowego powstawania tego 
typu ramion. W symulacjach takich 
zjawisk ramiona są zazwyczaj bardzo 
wyraźne i szeroko rozstawione zaraz 
po przejściu sąsiedniego obiektu, tak 
jak w przypadku M51. Z czasem nato-
miast ramiona takie słabną i coraz cia-
śniej się nawijają. M31 jest dosyć dale-
ko od M33, zatem podwójne ramiona 
M33 miałyby już wystarczająco dużo 
czasu, by osłabnąć i nawinąć się.

ODTWORZYĆ ODDZIAŁYWANIA 
MIĘDZY GALAKTYKAMI

Wszystkie te obserwacyjne prze-
słanki za oddziaływaniem M33 z M31 
w przeszłości (zaburzony dysk gazo-
wy, gwiazdowy, wzmożona aktywność 
gwiazdotwórcza 2 mld lat temu u obu 
galaktyk oraz ślady podwójnej struk-
tury spiralnej w M33) były motywacją 
dla pracy, w której wraz z Ewą Łokas, 
Jean-Baptistem Salomonem, Lią Atha-
nassoulą oraz Eleną D’Onghią przed-
stawiliśmy model oddziaływania obu 
galaktyk, skupiając się na tym, jaki 
wpływ miało ono na M33. Pierwszym 
krokiem do stworzenia takiego mo-
delu jest znalezienie względnej orbity 
obu galaktyk. Relatywne położenie 
i prędkości obu galaktyk na końcu ta-
kiej orbity muszą być zbliżone do war-
tości, jakie znamy dziś z obserwacji. 
Współrzędne równonocne obu galak-
tyk znamy bardzo dobrze. Powiąza-
nie ich ze znanymi z trochę mniejszą 
dokładnością odległościami daje nam 
względne trójwymiarowe położenie 
obu galaktyk. 

Do poznania względnych prędkości 
potrzebne nam są prędkości radialne 
obu galaktyk oraz ich ruchy własne. Te 
pierwsze są znane z lepszą dokładno-
ścią niż odległości i zostały wyznaczo-

ne wielokrotnie za pomocą efektu Dop-
plera. Jeśli zaś chodzi o ruchy własne, 
to sprawa jest już bardziej skompliko-
wana. W czasie pracy nad tym projek-
tem, dla M33 znane były tylko jedne 
wyniki pomiarów ruchów własnych, za 
pomocą obserwacji maserów wodnych. 
Jest to wynik w literaturze, którego 
dotąd nikt nie kwestionuje, trzeba go 
więc było przyjąć. Jeśli chodzi o M31, 
to wyników w literaturze było więcej, 
a dwa najnowsze były ze sobą sprzecz-
ne. Pierwszy z nich to pomiary van der 
Marela z 2012 r., o których była mowa 
na początku i których konsekwencją 
miałoby być zderzenie Andromedy 
z Drogą Mleczną. Ze względu na siłę 
przekazu medialnego NASA wynik 
ten przyjęto jako obowiązujący i po-
wszechnie spotyka się dziś stwierdze-
nie, że Drogę Mleczną czeka nieunik-
nione zderzenie z Andromedą. Mniej 
znany jest fakt, że wynik ten został 
podważony przez uznaną w świecie 
naukowym grupę ze Strasbourga, któ-
ra przedstawiła alternatywne oszaco-
wanie ruchów własnych. Galaktyka 
Andromedy jest na tyle blisko nas, 
że możemy obserwować w niej poje-
dyncze gwiazdy. Van der Marel i jego 
zespół, używając teleskopu Hubble’a, 
przez 5–7 lat śledzili właśnie położenia 
gwiazd w trzech różnych polach M31. 
Gwiazdy zmieniają swoje położenia 
na skutek nie tylko ruchu całej galakty-
ki macierzystej w przestrzeni, ale rów-
nież na skutek ruchu wewnątrz samej 
galaktyki. Przy wyznaczaniu ruchów 
własnych galaktyki za pomocą śledze-
nia gwiazd trzeba więc wziąć popraw-
kę na ruch gwiazd wewnątrz galaktyki. 
Poprawkę tę można uzyskać poprzez 
założenie, że galaktyka rotuje jak dysk 
i z krzywej rotacji znane są prędkości 
gwiazd w danej odległości od środka 
M31. Podobną do tej metodę zastosował 
również van der Marel podczas popra-
wiania wyników z teleskopu Hubble’a, 
jednakże grupa ze Strasbourga zauwa-
żyła, że gwiazdy w jednym z trzech 
pól mogą należeć do pewnej struktury 
w Andromedzie, w której prędkości 
gwiazd niekoniecznie śledzą uporząd-
kowaną rotację dyskową. Struktura 
ta jest rodzajem powłoki, a powłoki 
takie powstają zazwyczaj wskutek 
zderzeń z innymi galaktykami. Stras-
burski zespół, z udziałem ówczesnego 
doktoranta, Jean-Baptiste’a Salomona, 
postanowił w 2016 r. sprawdzić, czy 
rzeczywiście wynik van der Marela jest 

zniekształcony przez prędkości gwiazd 
z tej powłoki i oszacował ruchy własne 
M31 za pomocą innej metody. Założyli 
oni, że M31 porusza się w przestrzeni 
jako grupa wraz ze swoimi satelitami 
i korzystając z prędkości radialnych 
satelitów oraz narzędzi statystycznych 
oszacowali ruchy własne. Uzyskany 
taką metodą wynik miał oczywiście 
większe błędy pomiarowe, jednakże 
pomimo tego okazało się, że prędkość 
poprzeczna M31 powinna być około 
7–8 razy większa niż oszacował van 
der Marel! Konsekwencją tego oszaco-
wania byłoby uratowanie Drogi Mlecz-
nej, ponieważ nie zderzyłaby się ona 
z Andromedą tak szybko w przyszło-
ści. Oznaczałoby to również, że Droga 
Mleczna i Andromeda nie są ze sobą 
grawitacyjnie związane, a jedynie prze-
latują obok siebie wraz ze swoimi sa-
telitami, czyniąc Grupę Lokalną tylko 
przejściowym układem galaktyk.

Dwa tak skrajnie różne wyniki ozna-
czają, że na pewno co najmniej jeden 
z nich jest błędny. Aby dowiedzieć się, 
który, należałoby wykonać kilka razy 
pomiary tej samej wielkości i spraw-
dzić, bliżej którego pomiaru wypadają 
nowe wyniki. Ze względu na trudność 
pomiarów ruchów własnych galak-
tyk takie postępowanie może potrwać 
od kilku do kilkudziesięciu lat. Nie ma-
jąc tyle czasu na skończenie projektu 
dotyczącego modelowania oddziaływa-
nia obu galaktyk, postanowiłem spraw-
dzić nie to, które wyniki są bardziej lub 
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Fot. 3. Zdjęcie Galaktyki Trójkąta w filtrze H. 
W podczerwieni oraz w świetle widzialnym 
dwa ramiona spiralne M33 są bardziej wyraź-
ne od pozostałych, co może wskazywać na ich 
pływowe pochodzenie
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mniej prawdziwe, lecz które z nich bar-
dziej pasują do scenariusza, w którym 
M33 przeszła blisko M31. W tym celu 
przeprowadziłem uproszczone całko-
wanie orbit wstecz w czasie. Startując 
od prędkości van der Marela oraz Sa-
lomona, porównywałem otrzymane 
orbity pod kątem tego, jak blisko i jak 
dawno M33 przeszła obok M31. Wyni-
ki takiej procedury wskazywały na to, 
że nowsze oszacowania Salomona bar-
dziej faworyzują scenariusz bliskiego 
przejścia obu galaktyk obok siebie. 
Wynik ten był zgodny z wnioskami 
z podobnych obliczeń znanymi z litera-
tury, w związku z czym przyjąłem wła-
śnie te oszacowania ruchów własnych 
przy konstrukcji modelu oddziaływa-
nia. W swoich obliczeniach przyjąłem 
jedno proste założenie, mianowicie 
rozpatrywałem jedynie względny ruch 
dwóch ciał: M33 i M31. Nie wiadomo, 
jak duża w przeszłości była galaktyka 
M32, gdyż jej poprzedniczka, M32p 
zgodnie ze wspomnianym wyżej sce-
nariuszem mogła mieć masę większą 
od M33. Gdyby rzeczywiście tak było, 
wówczas całkowanie orbit byłoby dużo 
bardzo skomplikowane i bardzo trudno 
byłoby wybrać ruchy własne fawory-
zujące oddziaływanie M33 i M31.

Do przeprowadzenia symulacji od-
działywania obu galaktyk poza orbitą, 
która jest ograniczona pomiarami poło-
żeń i prędkości znanymi z obserwacji, 
potrzebne są jeszcze modele galaktyk. 
To, jak gwiazdy, gaz i ciemna materia 
rozkładają się w danej galaktyce, moż-

na wywnioskować z jej krzywej rotacji 
oraz profili gęstości dla gwiazd i gazu. 
Wszystko to wyznaczamy z obserwacji 
przeprowadzanych w chwili obecnej. 
Jak wyglądało to kilka miliardów lat 
temu, kiedy zaczynają się nasze symu-
lacje, niestety nie wiemy. Oddziaływa-
nie pływowe zmienia w mniejszym lub 
większym stopniu rozkład barionów 
i ciemnej materii w galaktyce. Pro-
cesy gwiazdotwórcze również mają 
na niego wpływ, w szczególności w tak 
długiej skali czasowej. W przypadku 
modeli galaktyk trudniej jest oszaco-
wać ich stan w przeszłości, niż miało to 
miejsce w przypadku względnej orbity. 
W związku z tym, naszą strategię mo-
delowania można opisać jako metodę 
prób i błędów. Ustalaliśmy parametry 
obu galaktyk 5 mld lat temu, następnie 
uruchamialiśmy symulacje i ocenia-
liśmy, jak produkt końcowy wypada 
w porównaniu z obserwacjami. Jeśli 
na przykład okazywało się, że M33 
ma za dużo gazu, to w kolejnej iteracji 
zmniejszaliśmy ilość gazu w warun-
kach początkowych i sprawdzaliśmy, 
jak przybliży nas to do wyników ob-
serwacji. Dla prostoty Galaktykę An-
dromedy modelowaliśmy jedynie jako 
halo ciemnej materii, ponieważ skupia-
liśmy się na zmianach, które zachodzą 
w Galaktyce Trójkąta.

Po kilkudziesięciu tego typu itera-
cjach otrzymaliśmy model, który najle-
piej przypomina to, co widzimy na nie-
bie. Po pierwsze, strumień gwiazdowy 
wokół M33 przybrał kształt litery S 

i został wyindu-
kowany pływowo, 
tak jak pokazali to 
członkowie zespołu 
PAndAS. Po drugie, 
aktywność gwiaz-
dotwórcza w M33 
wzrosła na skutek 
takiego oddziały-
wania i miało to 
miejsce na podob-
nych promieniach 
wewnątrz galaktyki, 
jak w przypadku ob-
serwacji. Trzeci ele-
ment naszego mode-
lu, który przypomina 
obserwowane struk-
tury, to podwójne ra-
miona spiralne. Siły 
pływowe wytworzy-
ły takie ramiona i od 
czasu przejścia M33 

przez perycentrum orbity wokół M31 
ramiona te miały wystarczająco dużo 
czasu, by odpowiednio się nawinąć. 
Stopień nawinięcia ramion spiralnych 
można opisać kątem nachylenia spirali 
śledzącej ramię do okręgu zaczepione-
go w centrum dysku danej galaktyki 
(rys. 1). Obserwatorzy wyznaczyli ten 
kąt dla podwójnej struktury spiralnej 
M33 na około 16–17 stopni. W naszych 
symulacjach osiągnął on wartość bar-
dzo bliską 18 stopni, co jest argumen-
tem za tym, że obie galaktyki mogły 
ze sobą oddziaływać i ramiona spiralne 
powstałe w wyniku tego oddziaływania 
miały odpowiednią ilość czasu, by tak 
ciasno się nawinąć.

Czwarty element naszego modelu 
sprawił najwięcej problemów w po-
równaniu z obserwacjami. Chodzi 
o zakrzywienie dysku gazowego. Oka-
zało się, że siły pływowe oczywiście 
wykrzywiały ten dysk i na małych pro-
mieniach od centrum to zakrzywienie 
przypominało obserwowane. Jednakże 
poza wykrzywianiem, siły pływowe 
wyrywały również sporo gazu z dysku 
i wyrwany w ten sposób gaz tworzył 
strumienie pływowe, których w obser-
wacjach neutralnego wodoru M33 nie 
widać. Gwiazdy oraz ciemna materia 
oddziałują ze sobą jedynie grawitacyj-
nie, więc uproszczenie, które przyjęli-
śmy modelując M31 jako halo ciemnej 
materii, nie powinno mieć większego 
wpływu na gwiazdy i ciemną materię 
w M33. Gaz natomiast poza oddziały-
waniem grawitacyjnym podlega rów-
nież prawom hydrodynamiki. Oddzia-
ływanie zimnego gazu M33 z jakimś 
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Rys. 1. Ilustracja przedstawiająca definicję 
kąta nachylenia ramion spiralnych α. Kąt ten 
jest zawarty pomiędzy ramieniem spiralnym 
(czerwona linia), a okręgiem o danym promie-
niu (linia przerywana). Dla ramion spiralnych, 
których kształt można przybliżyć spiralą loga-
rytmiczną, kąt ten jest stały na różnych pro-
mieniach
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Fot. 4. Galaktyka ESO 137-001 jako przykład galaktyki ,,meduzy”. 
ESO 137-001 porusza się w Gromadzie w Węgielnicy i podlega 
działaniu ciśnienia uderzeniowego pochodzącego od halo gorącego 
gazu Gromady. Ciśnienie to tworzy zaznaczony na zdjęciu na niebie-
sko ogon gazowy, który widoczny jest w paśmie X
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składnikiem gazowym M31 stanowi-
łoby dodatkową hydrodynamiczną siłę, 
która mogłaby zmienić obraz dysku 
gazowego M33. Promień dysku ga-
zowego M31 jest mały w porównaniu 
z perycentrum orbity M33 w naszych 
symulacjach, więc prawdopodob-
nie uwzględnienie tego składnika nie 
zmieniłoby wiele, ponieważ składniki 
gazowe obu dysków nie stykałyby się. 
Poza zimnym dyskiem gazowym An-
dromeda posiada jednak również halo 
gorącego gazu, które rozciąga się dużo 
dalej niż zimny dysk i M33 przelatując 
obok M31 na pewno przez to gorące 
halo przeszła. Galaktyki poruszające 
się w gromadach galaktyk, które prze-
latują przez analogiczne gorące halo 
gromad, podlegają działaniu ciśnienia 
uderzeniowego (ang. ram pressure), 
które wyrywa gaz w kierunku przeciw-
nym do prędkości galaktyki i tworzy 
swego rodzaju ogon. Takie galaktyki 
nazywamy czasem żartobliwie medu-
zami (ang. jellyfish galaxies) (fot. 4). 
Halo gorącego gazu M31 jest o wiele 
mniej masywne niż typowe halo gro-
mady galaktyk, więc efekt powinien 
być dużo bardziej subtelny. Jeśli przyj-
rzymy się M33, to rzeczywiście zauwa-
żymy, iż więcej gazu znajduje się po jej 
prawej stronie, tj. w kierunku do M31. 
Zaciekawieni tą asymetrią postanowili-
śmy dodać gorące halo gazowe Andro-
medy do naszego modelu i zobaczyć, 
jaki będzie ono miało wpływ na dysk 
M33. Wynik takich symulacji pokazał, 
że ciśnienie uderzeniowe od takiego 
gorącego gazu jest w stanie rozmyć 
i wygiąć strumienie gazowe, z którym 
mieliśmy problem wcześniej, dzięki 
czemu wygięty gazowy dysk M33 jesz-
cze lepiej przypominał ten obserwowa-
ny (rys. 2).

PODSUMOWANIE
Wyniki naszych symulacji pokazały, 

że nieregularności M33, którym przy-
pisywano w przeszłości pochodzenie 
wynikające z oddziaływania z M31, 
faktycznie mogły powstać w ten spo-
sób. Parametry strukturalne oraz orbi-
talne systemu, w połączeniu z prawami 
fizyki, które rządzą symulacjami hy-
drodynamicznymi, pozwalają na taki 
scenariusz. Nasz model nie odpowiada 
jednak na pytanie, czy do takiego od-
działywania rzeczywiście w przeszło-
ści doszło. Nie przewidzieliśmy żad-
nych nowych własności M33, których 
znalezienie przesądziłoby o tym, czy 

M33 niewątpliwie prze-
szła bardzo blisko M31. 
Badania próbujące zna-
leźć odpowiedź na to py-
tanie trwają, a pierwsze 
wyniki zostały opubli-
kowane w kilka tygodni 
po pojawieniu się naszej 
pracy w serwisie arxiv.
org. Dr van der Marel 
wraz ze współpracow-
nikami wykorzystali 
dane z misji kosmicznej 
Gaia w celu oszacowa-
nia ruchów własnych 
M31 i M33. Otrzymane 
przez nich wyniki były 
obarczone dosyć sporym 
błędem, jednakże wypa-
dły bliżej poprzednich 
oszacowań tej grupy, 
przez co opowiedzieli 
się oni przeciw scenariu-
szowi z oddziaływaniem 
M33 z M31. Ze wzglę-
du na dosyć spore błędy 
pomiarowe, nowy rezul-
tat jest jednak również 
w zgodzie z prędkością 
M31 w naszych symula-
cjach, gdzie obie galakty-
ki ze sobą oddziaływały, 
tak więc jak dotąd nic nie zostało roz-
strzygnięte. Odpowiedź może przy-
nieść planowany teleskop kosmiczny 
NASA — WFIRST, który ma obser-
wować Wszechświat w podczerwieni 
z punktu Lagrange’a L2 układu Zie-
mia-Słońce. To właśnie za pomocą tego 
instrumentu, według zespołu badaczy 
między innymi z Uniwersytetu Arizo-
ny, będzie można stwierdzić, ile ga-
laktyk satelitarnych posiada M33. Jak 
na razie wiemy jedynie o jednej, bardzo 
małej galaktyce — Andromedzie XXII. 
Jest to dosyć zaskakujące w porówna-
niu z Drogą Mleczną lub Andromedą, 
które mają kilkadziesiąt galaktyk sate-
litarnych. Badacze ze wspomnianego 
zespołu oszacowali w oparciu o po-
wszechnie akceptowany model kosmo-
logiczny ΛCDM, ile satelitów powinna 
posiadać galaktyka o rozmiarach M33. 
Według nich, musi być ich co najmniej 
o 4 więcej i WFIRST będzie w stanie 
bardzo łatwo je znaleźć. Jeśli się to nie 
uda, może to oznaczać, że satelity te 
zostały przechwycone przez M31 pod-
czas bliskiego przejścia. Na odpowiedź 
na pytanie, ile satelitów ma M33, mu-
simy jednak niestety poczekać jeszcze 

kilka lat, gdyż WFIRST zostanie wy-
niesiony na orbitę raczej na pewno po 
teleskopie Jamesa Webba, a start tej mi-
sji został niedawno po raz kolejny prze-
sunięty, tym razem do marca 2021 r.
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Rys. 2. Mapy gęstości kolumnowej wodoru w M33 z naszych 
symulacji. Górny rysunek przedstawia obraz z symulacji bez 
gorącego gazu M31. Dolny rysunek to obraz z symulacji, która 
uwzględnia halo gorącego gazu M31. Ciśnienie uderzeniowe 
pochodzące od tego gazu sprawiło, że widoczne na górnym ob-
razie silne ramiona pływowe zawinęły się, przez co galaktyka 
bardziej przypomina obserwowaną (porównując np. z wynikami 
pracy Putman et al. 2009)

Marcin Semczuk jest doktorantem 3 
roku z astronomii w Centrum Astrono-
micznym PAN w Warszawie. Studia ma-
gisterskie ukończył na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jego zainteresowania 
naukowe skupiają się na oddziaływują-
cych galaktykach, Grupie Lokalnej oraz 
powstawaniu struktur morfologicznych 
w dyskach galaktyk. 



16 Urania 6/2018

Zazdrość 
i astronomia 

Koestler, Orwell i Kopernik

Pierwsze spotkanie 
z Lunatykami Koestlera

W nawiązaniu do znakomitych ese-
jów kopernikańskich kapitana Poza-
rzyckiego i profesora Szczerby w trze-
cim tegorocznym numerze „Uranii” 
pragnę zwrócić uwagę na trudno za-
uważalne dla czytelników przyczyny 
ataku Koestlera na Kopernika. W listo-
padzie 1965 r. jako kierownik praktyk 
studenckich zawinąłem do Londynu 
statkiem szkolnym dowodzonym przez 
wybitnego kapitana i finezyjnego con-
radystę Józefa Miłobędzkiego i za 
jego zgodą wystosowałem zaproszenie 
na statkowy obiad dla Mieroszewskie-
go i osoby towarzyszącej, gdyż pan 
Juliusz cierpiał na agorafobię. Przybyli 
razem z Marianem Hemarem, legendą 
emigracyjnej poezji znanej z zagłusza-
nych audycji radiowych. Starsze poko-
lenie — w tym Miłobędzki — znało 
go również jako autora niezrównanych 
tekstów kabaretowych jeszcze sprzed 
wojny, kiedy występował we Lwowie 
i w Warszawie. Hemar był elegancki, 
właściwie wytworny: pelisa, kapelusz, 
czarne rękawiczki oraz nienaganny 
garnitur. Co do Mieroszewskiego, to 
jego strój przypominał ubiór znanego 
później z filmów kryminalnych porucz-
nika Columbo: podobny przewiewny 
płaszczyk (był już listopad) i niewy-

Józef Gawłowicz

Poniższy esej stanowi piękne uzupełnienie i jednocześnie domknięcie zamieszczonych w numerze 
3/2018 „Uranii-Postępów Astronomii” esejów kapitana Pozarzyckiego i profesora Szczerby. Dzięki nim 
możemy zobaczyć Kopernika nie tyle jako pomnikową postać, ale jako kogoś, kto  uosabiając na swój 
sposób całą złożoność pionierskiej działalności naukowej, potrafił wzbudzić całkiem nienaukowe na-
miętności.

prasowane spodnie, tylko nakrycie 
głowy — angielski beret — odróżniały 
go od postaci filmowego detektywa. 
Z jego sposobu bycia wynikało, że nie 
dba o strój, ale na powitanie pochwalił 
po wojskowemu mój mundur. Po la-
tach, oglądając filmy z Columbo, zapa-
miętałem scenę, w której siostry zakon-
ne chciały dać porucznikowi cieplejszy 
używany płaszczyk z lumpexu, zapew-
niając: „Synu, on jest jeszcze dobry!”.

Mieroszewski był zadowolony, 
że nasz statek w całości zrobiono 
w szczecińskiej stoczni, a w trakcie 
rozmowy wręczył mi Lunatyków Ar-
thura Koestlera, angielskie wydanie 
pod szumnym tytułem The Sleepwal-
kers. A History of Man’s Changing 
Vision of the Universe. — „Jest w tej 
książce największy, ale haniebny roz-
dział o Koperniku — powiedział — ale 
nie znam się na astronomii, więc nie za-
brałem głosu w tej materii. Wyczuwam 
w tej książce jakiś ogromny fałsz i uwa-
żam, że może pan mógłby go obalić”.

Owen Gingerich i Książka, 
której nikt nie przeczytał

Wspomniane spotkanie i wnioski 
z lektury otrzymanej od Mieroszew-
skiego (lubił książkami obdarowywać 
przyjaciół) zamieściłem w napisanej 
z moim serdecznym kolegą Adrianem 

Pozarzyckim książce Światłocienie Ko-
pernika oraz zaznaczyłem w wydanym 
przez IPN Morskim kurierze Giedroy-
cia. Znamiennym jest fakt, że fałszywe 
nuty pobrzmiewające w utworze Ko-
estlera zauważyli niezależnie od siebie 
już w 1959 r. astrofizyk Owen Ginge-
rich i najwybitniejszy polski publicysta 
emigracyjny Juliusz Mieroszewski.

Bardzo dobrze się stało, że paszkwi-
lem Koestlera zajął się astrofizyk, czyli 
umysł ścisły.

Dzieło Gingericha (którego dziś nie 
podjąłby się żaden uczony z powodu 
gigantycznych kosztów) udowodni-
ło, że mylił się Koestler, a nie mylili 
się Mieroszewski, Kaczorowski i jego 
uczniowie podejrzewający Koestlera 
o megalomanię. Napisane przez Ginge-
richa dzieło pod przewrotnym tytułem 
Książka, której nikt nie przeczytał koń-
czy w ostatnim zdaniu przed epilogiem 
wniosek:

Arthur Koestler nie mógł się bar-
dziej pomylić, gdy napisał, że De revo-
lutionibus było „książką, której nikt nie 
przeczytał”. Nie miał racji. Zupełnie1.

Badania Gingericha i jego zapał są 
godne najwyższego podziwu, a tezy 
jego książki precyzyjnie rozjaśniają 
ewentualne wątpliwości czytelników 
1 O. Gingerich, Książka, której nikt nie przeczy-
tał, s. 242. Amber, Warszawa 2004.
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Koestlera oraz także są literacko bar-
dzo zajmujące.

Orwell i Koestler w Hiszpanii 1936 
roku — konsekwencje w twórczości

Chciałbym przeprowadzić analizę 
faktu, dlaczego Koestler nie tylko się 
mylił, ale dlaczego celowo wymyślił 
Kopernika jako starego, leniwego zgre-
da i czarny charakter. Sądzę, że przy-
czynę manipulacji czytelnik znajdzie, 
porównując uważnie — tropem Mie-
roszewskiego — życiorysy oraz dro-
gi twórcze Orwella i Koestlera. Obaj 
mieli w swym życiu znaczące epizo-
dy hiszpańskie, które zaważyły na ich 
twórczości. Na początku hiszpańskiej 
wojny domowej Koestler był w Hisz-
panii korespondentem News Chronic-
le i po zajęciu Malagi przez faszystów 
został wzięty do niewoli. Spędził kilka 
miesięcy w celi, gdzie mógł spodzie-
wać się rozstrzelania, ale mógł też 
wiedzieć, że zostanie uwolniony przez 
rząd brytyjski.

Książka, w której Koestler opisał 
swoje przeżycia (Spanish Testament), 
ma wspaniałe fragmenty, ale pomijając 
już typową dla reportaży niejednoli-
tość, jest miejscami zdecydowanie fał-
szywa2 [podkr. J.G.]
— pisał Orwell. Koestlera uwolniono 
na interwencję rządu brytyjskiego, ale 
zanim się to stało, musiał się śmier-
telnie bać i robić coś w rodzaju ra-
chunku sumienia. Fiodor Dostojewski 
wspomina, że stojąc przed plutonem 
egzekucyjnym, też widział „film” do-
tychczasowego życia i robił rachunek 
sumienia, a kiedy kurier w ostatniej 
chwili przed egzekucją przy wiózł uła-
skawienie od cara, stał się w dalszej 
twórczości wybitnym znawcą tajemnic 
duszy ludzkiej. Na życiu Orwella epi-
zod hiszpański odcisnął wydatnie swo-
je piętno — walczył z bronią w ręku po 
stronie republiki w oddziałach komuni-
stycznej, lecz antystalinowskiej partii 
oskarżonej później o zdradę na rzecz 
Franco i likwidowanej fizycznie przez 
rzekomych sojuszników w „walce 
z faszyzmem”. Gdyby został złapany, 
groziła mu pewna śmierć bez żadnego 
sądu. Bałagan spowodował, że udało 
mu się uciec przez granicę do Francji, 
ratując życie. Cios zadany przez so-
jusznika jest fizycznie bardziej bole-
sny (ale też bardziej twórczy) od ciosu 
ze strony wroga. Koestler zapewne 

2 G. Orwell, Eseje, Puls Publication, Londyn 
1985 s. 103.

zadawał sobie pytanie, dlaczego Or-
well po przygodzie hiszpańskiej został 
później większym po piórze. Orwell 
zaś uważał, że od autora wymagamy 
w pierwszym rzędzie, „żeby nie pisał 
kłamstw, żeby mówił to, co napraw-
dę myśli i czuje”, a Koestler zazdro-
ścił oszałamiającej, światowej sławy 
Orwellowi, głównie za arcydzieło 
1984 — zajmujące i głęboko praw-
dziwe psychologicznie. Tłumaczona 
na wszystkie języki cywilizowanego 
świata literacka wizja jako ostrzeżenie, 
do czego może doprowadzić totalita-
ryzm, przyćmiła koestlerowską Ciem-
ność w południe. Również polityczna 
aktualność dzieła Koestlera przybladła 
z czasem, zaś arcydzieło Orwella jest 
nadal najtrafniejszym rozpoznaniem 
i ostrzeżeniem przed rakiem (toczą-
cym sam korzeń istnienia), jaki wydał 
XX wiek. Okrucieństwo 1984 nie jest 
karykaturą, ale cechą totalitaryzmu, 
a powiązania pomiędzy sadyzmem, 
masochizmem, kultem kariery, kultem 
władzy i nacjonalizmem były przed 
Orwellem olbrzymim, prawie nietknię-
tym tematem. Aktualność tego dzieła 
potwierdzają kolejne dyktatury — po 
Stalinie i Hitlerze w Europie urodził się 
Kim Ir Sen i Pol Pot w Azji, a Bokassa 
i Amin w Afryce, nie licząc pomniej-
szych, którzy ciągle się pojawiają.

Zawiść nie bywa 
najlepszym doradcą

A więc zawiść oraz typowa dla roz-
dętych ego chęć zaatakowania geniu-
sza (sądzę za Mieroszewskim, że esej 
Orwella o Tołstoju atakującym Szek-
spira podsunął mu pomysł) były siłą 
sprawczą napisania Lunatyków w ta-
kiej formie, jaką otrzymali czytelnicy. 
Od września 1985 r., kiedy ukazał się 
przekład wyboru esejów Orwella, pol-
ski czytelnik może ocenić wysuniętą 
powyżej hipotezę. Wybór jest skrótem 
wspomnianych uprzednio angielskich 
czterech tomów z wnikliwą przed-
mową Macieja Brońskiego (pseudo-
nim wybitnego orientalisty Wojciecha 
Skalmowskiego), tego samego, który 
opatrzył analitycznym wstępem trzecie 
polskie wydanie 1984 w „Kulturze” 
paryskiej oraz napisał esej Niestrudzo-
ny Artur Koestler w listopadowym nu-
merze paryskiego pisma z roku 1982. 

Tom Orwella zawiera nie tylko ese-
je polityczne, ale wiele smaczków dla 
czytelników lubiących angielski humor 
(w opisie pracy w charakterze księgarza 

autor przytacza zachowanie czarującej 
staruszki, która kiedyś przeczytała ład-
ną książkę i teraz zastanawia się, jak ją 
zdobyć. Niestety — nie przypominała 
sobie ani tytułu, ani autora, ani o czym 
ta książka była, pamiętała jedynie, że 
miała czerwoną okładkę).

Pamflet Tołstoja względem Szek-
spira jest w znacznej części bardzo 
podobny do pamfletu Koestlera wzglę-
dem Kopernika. Orwell w swoim eseju 
stawia pytanie:

Jeżeli Szekspir był rzeczywiście ta-
kim, jakim go przedstawia Tołstoj, to 
jak to się dzieje, że jest powszechnie 
podziwiany?3.

Dokonajmy prostego podstawie-
nia: Jeżeli Kopernik był rzeczywiście 
takim, jakim go przedstawia Koestler, 
to jak to się dzieje, że jest powszechnie 
podziwiany? Koestler próbuje przy-
mierzyć tu masową hipnozę czy epi-
demię sugestii jak ta, która wywołała 
wyprawy krzyżowe lub poszukiwanie 
kamienia filozoficznego, ale żadna nie 
wytrzymuje próby czasu. 

Orwell kończy swój esej chłodnym 
podsumowaniem:

Tołstoj był zapewne jednym z naj-
znakomitszych ludzi pióra swoich cza-
sów i na pewno nie był najgorszym 
pamflecistą. Całość swoich zdolności 
oskarżycielskich skierował przeciwko 
Szekspirowi, wytaczając wszystkie ar-
maty na raz. I z jakim skutkiem? Czter-
dzieści lat później Szekspir jest wciąż 
obecny, jego sława jest nietknięta, 
a z próby zniszczenia go nie pozostało 
nic poza żółknącymi kartkami pamfletu, 
którego prawie nikt nie przeczytał i któ-
ry popadłby w całkowite zapomnienie, 
gdyby nie to, że Tołstoj napisał poza 
tym Wojnę i pokój i Annę Kareninę4. 

Zauważmy, że podobnie jak rachu-
nek różniczkowy i całkowy odkryli 
niezależnie od siebie Newton i Leibniz, 
tak samo niezależnie od siebie Ginge-
rich udowodnił fałsz ataku Koestlera 
na Kopernika, a Mieroszewski wskazał 
orwellowski trop, dlaczego ten wybryk 
Koestlera nastąpił. Podstawmy więc 
ponownie:

Koestler był zapewne jednym z naj-
znakomitszych ludzi pióra swoich cza-
sów i na pewno nie był najgorszym 
pamflecistą. Całość swoich zdolności 
oskarżycielskich skierował przeciwko 
Kopernikowi, wytaczając wszystkie 
armaty na raz. I z jakim skutkiem? 

3 Ibidem, s. 231.
4 Ibidem, s. 242–243.
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Pół wieku później Kopernik jest wciąż 
obecny, jego sława jest nietknięta, 
a z próby zniszczenia go nie pozostało 
nic poza żółknącymi kartkami pamfle-
tu, którego prawie nikt nie przeczytał 
[podkr. J.G.] i który popadłby w całko-
wite zapomnienie, gdyby nie to, że Ko-
estler napisał poza tym Ciemność w po-
łudnie.

Na dnie w Paryżu i Londynie 
Dla nas ważnym jest, że Koestler 

znał Orwella i wielokrotnie się z nim 
spotykał. Świadomie jednak informacje 
o spotkaniach pozostawił oszczędne:

Oprócz powieści Knuta Hamsuna 
„Głód” w literaturze jest zdumiewają-
co mało wzmianek o tym elementarnym 
doznaniu fizycznym. Zapewne chodzi 
o to, że człowiek kulturalny wstydzi się 
mówić o fizjologii swego organizmu; 
instynktownie stara się ukrywać głód, 
tak jak naga osoba odruchowo zasłania 
genitalia. George Orwell był jednym 
z niewielu współczesnych pisarzy, którzy 
przez dłuższy czas głodowali; ale w jego 
autobiograficznej książce Na dnie w Pa-
ryżu i Londynie też są tylko bardzo ską-
pe wzmianki o uczuciu głodu. I choć 
często chciałem pomówić na ten temat 
z Orwellem, ów dziwny wstyd sprawiał, 
że ilekroć się spotykaliśmy, zapomina-
łem o tym — aż w końcu było za późno5

Pierwszą książkę Orwella Na dnie 
w Paryżu i Londynie Koestler czytał 
zapewne powierzchownie i w pośpie-
chu, lecz bardziej prawdopodobne jest, 
że pisząc o niej celowo mijał się z praw-
dą, aby zamaskować kompleks wobec 
autora Folwarku zwierzęcego, który 
oszczędnymi środkami, bez wielosło-
wia osiągał wspaniałe efekty. Podobnie 
5 A.Koestler, Płomień i lód. Przygody mojego ży-
cia, Magnum, Warszawa 2009, s. 63–64

jak pierwsza książka Folwark zwierzę-
cy jest dziełem wybitnym z majstersz-
tykami alegorii, napisanych przewrot-
nie z punktu widzenia zwierząt:

Człowiek jest jedynym stworzeniem, 
które konsumuje nie produkując. Nie 
daje mleka, nie znosi jaj, jest za słaby, 
żeby ciągnąć pług, za wolno biega, by 
złapać królika. Tym niemniej króluje 
nad zwierzętami. 

Po buncie zwierząt i stworzeniu no-
wego porządku przy końcu tego dzieła 
czytelnik znajdzie znane później na ca-
łym świecie zacytowane jedyne przy-
kazanie: 

Wszystkie zwierzęta są równe. Ale nie-
które zwierzęta są równiejsze od innych. 

Najprawdopodobniej z powodu 
kompleksu Koestler kłamał w opisach 
swoich kontaktów z Orwellem i jego 
skąpych rzekomo wzmiankach o uczu-
ciu głodu. Przyznając się, że czytał jego 
Na dnie w Paryżu i Londynie, nie mógł 
przegapić w tym — mniej znanym — 
dziele Orwella, przytoczonych na wie-
lu stronicach szczegółów opowieści 
o tragedii ludzi bytujących na margi-
nesie społeczeństwa i realistycznych 
do bólu opisów ludzkiego cierpienia, 
w tym właśnie głodu. Przyjrzyjmy się 
dnie Paryża:

Codziennie, gdy nadchodzi pora 
posiłku, wychodzisz do miasta niby to 
do restauracji, ale w rzeczywistości 
włóczysz się przez godzinę w Ogrodach 
Luksemburskich, patrząc na gołębie. 
Następnie przemycasz do domu jedze-
nie w kieszeniach.(…)Jesteś zmuszony 
kupować chleb żytni, zamiast zwykłego, 
ponieważ bochenki żytniego pieczywa, 
aczkolwiek droższe, są okrągłe i można 
je łatwiej ukryć w kieszeniach.(…)Two-
ja bielizna pokrywa się brudem, braku-
je ci mydła i żyletek.(…) 

Dla kontrastu autor opisuje suge-
stywne obrazy obfitości pokarmów 
za szybami sklepów, wzmagające głód 
szarpiący wnętrzności:

Przekonujesz się, co to znaczy być 
głodnym. Mając w żołądku chleb i mar-
garynę, idziesz i oglądasz wystawy. 
Wszędzie dostrzegasz jedzenie, które 
ci urąga, ogromne, przeogromne stosy 
jedzenia: pieczone w całości prosięta, 
kosze z gorącymi bochenkami chleba, 
wielkie żółte bloki masła, wieńce kieł-
bas, góry kartofli, olbrzymie, przypomi-
nające młyńskie kamienie sery gruyére. 

Los takiego biedaka w wielkiej 
metropolii lżej się znosiło we dwój-
kę. Autor zaprzyjaźnił się z Borysem, 
białym carskim oficerem z Drugiego 
Pułku Strzelców Syberyjskich, który 
uciekł do Francji po rewolucji 1917 r. 
Jego filozofia życia pozwoliła mu ge-
nialnie przystosować się do głodu, 
robactwa i nędzy. Przed snem owijał 
buty swoim płaszczem, czyniąc z tego 
poduszkę i spał głęboko bez obawy, że 
zostaną mu skradzione te ważne części 
garderoby. Inteligenci przyzwyczajeni 
do higieny osobistej równie ciężko jak 
głód znosili warunki życia w brudzie 
i wśród insektów. Znałem te insekty 
z katorżniczego statku „Reymont” Pol-
skich Linii Oceanicznych, na którym 
w rejsach do Chin przez półtora roku 
każdej nocy żarły mnie pluskwy. Au-
tor opisuje życie z Borysem w facjatce 
(o powierzchni trzy metry kwadrato-
we) pełnej tych stworzeń: 

Długi szereg pluskiew, który przy-
brał kształt litery „s” lazł po ścianie 
nad łóżkiem. Borys spał nago, jego 
potężny bochenkowaty brzuch okry-
wało brudne prześcieradło. Klatka 
piersiowa była cała upstrzona śladami 
po ukąszeniach tych owadów. 

Owen Gingerich

Źr
ód

ło
: H

ar
va

rd
 S

m
ith

so
ni

an
 C

en
te

r f
or

 A
st

ro
ph

ys
ic

s

Marian Hemar Artur Koestler

Źr
ód

ło
: N

ar
od

ow
e 

Ar
ch

iw
um

 C
yf

ro
w

e

Źr
ód

ło
: E

ric
 K

oc
h 

/ A
ne

fo
 –

 N
at

io
na

al
 A

rc
hi

ef



19Urania6/2018

Kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz 
po raz kolejny gości na naszych łamach. 
Kultowa postać pośród ludzi morza, pi-
sarz, miłośnik astronomii, przez 26 lat 
kurier paryskiej „Kultury” na kraj. W roku 
2016 nakładem oddziału IPN w Szcze-
cinie ukazała się Jego książka „Morski 
kurier Giedroycia”. Zawiera ona m.in 
prawie 300 stron autoryzowanej kore-
spondencji z Jerzym Giedroyciem oraz 
akapity z Juliuszem Mieroszewskim.

Sufity były torami wyścigowymi za-
równo pluskiew, jak i karaluchów. Zda-
rzało się, że do kubka z mlekiem kupio-
nego za ostatnie 20 sou wpadł karaluch, 
więc autor wylewał mleko, a następne 
mógł kupić dopiero nazajutrz. 

Zdarzyło się, że dostali z Borysem 
pracę w podłym hoteliku, gdzie marnie 
zarabiali, ale musieli płacić za wszyst-
ko, co uległo zmarnowaniu. Gdy kel-
nerowi z trzeciego piętra pieczony 
kurczak spadł do zaśmieconego szybu 
windy, kurczaka wytarto ścierką i po-
dano na górę.

Orwell powrócił do Londynu trzecią 
klasą promu przez Dunkierkę i Tilbu-
ry — w jego salonie spało dwudziestu 
ośmiu mężczyzn i szesnaście kobiet. 
Poranna toaleta tych pasażerów to 
osobny folklor, a londyńskie noclegow-
nie były gorsze od paryskich. Francja 
jest cieplejsza i w stolicy można było 
zasnąć na chodniku — w Londynie to 
było niemożliwe. Głód miał zaś po-
dobne jak w Paryżu oblicze. Herbata, 
przysmak Anglika, była podłej jako-
ści, a kubek kosztował trzy i pól pen-
sa (za napój przypominający pomyje). 
Posiłek składał się z kubka takiej her-
baty i dwu kromek chleba z margaryną. 
Z obserwacji podłych noclegowni Or-
well zauważył, że mniej jest pluskiew 
w północnym niż w południowym 
Londynie — widocznie nie przekro-
czyły rzeki w większej ilości. 

Autor był mistrzem opisów bezna-
dziejności ludzkiej egzystencji i żyjących 
w niej istot. Jego arcydzieło 1984 na sa-
mym początku zawiera charakterystykę 
bohatera, szarego urzędnika Winstona:

Włosy miał jasne, twarz ogorzałą, 
skórę na policzkach szorstką od ordy-
narnego mydła, lichej brzytwy i mro-
zów, które skończyły się nieledwie. 

Tu nie było głodu fizycznego, lecz 
wyżywienie podłe jakościowo, gdyż 
wszystko w tym umownym kraju było 
podłej jakości. Był natomiast wszech-
obecny głód wolności w państwie 
okrutnego reżymu, który chciał kontro-
lować wszystko, włącznie z ludzkimi 
myślami. 

Kompleks autora Lunatyków wobec 
geniuszu Orwella jest dla uważnego 
czytelnika oczywisty, jak również teza 
orwellowska, że pomimo wartkiej nar-
racji proza Koestlera jest w wielu miej-
scach zdecydowanie fałszywa. 

Jest zastanawiające, że przez ubie-
głe dziesięciolecia nikt oprócz Juliusza 
Mieroszewskiego i Owena Gingericha 
nie zauważył maskowanej rywalizacji 
Koestlera z Orwellem. Nie wspomina 
o tym również bardzo wnikliwy czy-
telnik i znawca literatury „zakazanej” 
Wojciech Skalmowski, znający dosko-
nale twórczość obu pisarzy. W Polsce 
Lunatycy sprzedawali się dobrze, ale 
już Płomień i lód znacznie słabiej, więc 
wydawcy zrezygnowali z przekładów 
kolejnych książek Koestlera. 

Przypomnijmy na koniec, że wra-
cając do opisów wspomnianego dna 
w Paryżu, Orwell zacytował fragment 
ze zbioru poezji Villona, że „głód jest 
obcy” doświadczeniom wykształcone-
go człowieka. Zaletą wielkich pisarzy 
jest umiejętność pozytywnej prowoka-
cji. Tę czynność Koestlera w stosunku 
do Kopernika nazwałbym prowokacją 
negatywną, nie rozwijającą czytelni-
czych umysłów. Cytat z Villona zmu-
sza czytelnika do przemyśleń; czy 
doktorowi habilitowanemu głód jest 
bardziej obcy niż piłkarzowi albo czy 
wielki pisarz głodując mniej cierpi 
od prostego rolnika?

Zamiast zakończenia
Polemizując z prowokacją Orwella, 

przypomnę, że Gombrowicz w czasach 
argentyńskiej biedy, będąc głodny, spo-
tkał w centrum Buenos Aires znajo-
mego z podobną dolegliwością, który 
zwierzył się, że ma trupa. Widocznie 
wątpliwa mina Wielkiego Prześmiew-
cy świadczyła, że nie ma nic wspólnego 
z ludożercami, ale spotkany znajomy 
rozwiał tę wątpliwość słowem „stypa” 
i zaprowadził Gombrowicza do schlud-
nej salki parafialnej, gdzie pomodlili 
się za spokój duszy nieznanego zmar-
łego — a na stołach stały napoje, wino 
i kanapki dla żałobników. Gombrowicz 
zakończył to w Dzienniku puentą odno-
śnie terminu kolejnej stypy: „Najlepiej 
dowiedzieć się u Kościelnego”.
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przeczytane w nature i Science

Elementami tworzącymi naszą podstawową strukturę 
obrazu świata są stałe uniwersalne. Właśnie z nich 
można stworzyć wszystkie wielkości fizyczne. Wpraw-
dzie nie zawsze wiadomo, w jaki sposób tę strukturę 
stworzyć, bo pozostaje sporo „luzów” związanych z wy-

borem tego, które stałe są „uniwersalne”, a które nie. Otóż gdy 
mamy pewien obszar rzeczywistości, w praktyce pewną ilość 
wzorów dotyczących tego samego problemu, to z zasady znaj-
dziemy w tym obszarze (w tym zestawie wzorów) pewną ilość 
stałych. Możemy niektóre z tych stałych uznać za „uniwersalne”. 
Na przykład w zakresie termodynamiki za takie stałe można 
uznać stałą Boltzmanna albo stałą nomen omen uniwersalną 
gazową. Oczywiście to dość trywialny przykład, bo stałe te są 
proporcjonalne i związane z ewidentnie nieuniwersalną stałą 
Avogadry2. Jednak znajomość tych stałych ogranicza naszą swo-
bodę „fantazjowania” na temat rzeczywistości, jak choćby wy-
znaczanie jednostek. Otóż dawniej jednostki wybierano dowol-
nie. Dowolnie też ustalano związki między nimi, np. to co dzisiaj 
nazwalibyśmy objętością mierzono inną jednostką w przypadku 
materiałów sypkich, a inną w przypadku płynów. W przypadku 
tych pierwszych jednostka zależała w istotny sposób od para-
metrów, które obecnie uznalibyśmy za absurdalne — korzec był 
„ceberkiem” o określonej wysokości i średnicy. Nie bez powodu. 
Materiał sypki nasypany do naczynia tworzy czub, którego wiel-
kość zależy od powierzchni i kształtu górnego „denka” wzorca. 
I oczywiście bardziej płaskie naczynie zawiera (z czubem, ale 
tak właśnie mierzono) więcej zboża niż wysmukłe. Tak samo 
sposób sypania zmienia miarę3. Postęp intelektualny powodu-
je, że te „dowolności” są eliminowane i jednostki stają się bar-
dziej obiektywne. Zachodzi to w dużej mierze właśnie poprzez 
stałe uniwersalne. Stała uniwersalna i odpowiednie wzory za-
wierające tę stałą narzucają ograniczenia na różne elementy 
rzeczywistości, w tym swobodę wyboru jednostek. W skrajnym 
przypadku swoboda w ogóle przestaje istnieć i pewne liczby są 
wyznaczone jednoznacznie niezależnie od wyboru jednostek. 
Sztandarowym przykładem jest tu stała struktury subtelnej — 
kombinacja kilku stałych (ładunek elementarny, prędkość świa-
tła, stała Plancka i przenikalność elektryczna próżni), a która 
wynosi około 1/137. Inne nieco bardziej trywialne przykłady 
takich sytuacji to stosunki wielkości tego samego rodzaju mają-
cych pewne pretensje do uniwersalności, np. iloraz mas cząstek 
elementarnych czy komptonowskiej długość fali elektronu i od-
wrotności stałej Rydberga.

Wielkie G1

Stałe fizyczne to takie wielkości fizyczne, które są uniwersalne i mają wartość niezmienną w czasie (a przynajmniej tak 
zakładamy). Jedną z fundamentalnych stałych fizycznych jest stała grawitacji, oznaczana literą G. Okazuje się jednak, że jej 
pomiary nastręczają problemów, a wyniki nie są na tyle dokładne, jak byśmy sobie wyobrażali.

Podsumowując, wybór stałych uniwersalnych jest w pewien 
sposób dowolny. W praktyce za stałe uniwersalne przyjmuje się 
te wielkości, które mają dobre własności intuicyjne (wydają się 
istotne) i co często decydujące, są uświęcone tradycją. Za uni-
wersalne uważamy np. ładunek elementarny, prędkość światła 
czy przenikalność próżni, chociaż wartości tych stałych zależą 
do pewnego stopnia od nas przez wybór jednostek i przy ich 
zmianie ulegają również zmianom (co nie zachodzi w przypadku 
stałych bezwymiarowych).

Dokładność pomiaru stałej G
Powoli przechodzimy do właściwego tematu. Otóż nic spe-

cjalnie oryginalnego, że historycznie i edukacyjnie pierwszą sta-
łą uniwersalną jest newtonowska stała grawitacji. Wynikająca 
z newtonowskiego prawa grawitacji została przez samego New-
tona uznana za niemożliwą do zmierzenia — masy występujące 
w ludzkiej skali są zbyt małe, by powodować mierzalne skutki 
grawitacyjne. Ale znajomość stałej G jest potrzebna, więc podej-
mowano próby pomiaru. Próbowano wykorzystywać największe 
dostępne masy, czyli góry — odchylenie pionu zawieszonego 
w pobliżu stromej góry było „na granicy mierzalności”. Pierwszą 
próbę pomiaru podjął Pierre Bouguer w 1738 r. (A.K. Wróblew-
ski „Historia fizyki”). Inny, nieco dokładniejszy pomiar, wykonał 
Nevil Maskelyne w 1774 r. Jednak metoda miała nieusuwalną 
wadę — nie było możliwości uzyskania dokładnej masy i kształ-
tu góry. Za udany pomiar uznaje się dopiero dzieło Henry’ego 
Cavendisha z 1798 r. Wartość G została wtedy ustalona z do-
kładnością około 1%. Metoda użyta przez Cavendisha okazała 
się na tyle dobra, że używana jest do dzisiaj. Jeżeli jednak meto-
da się nie zmieniła, to pewnie i wyniki zmieniły się niewiele. I to 
niestety prawda. Stałą grawitacji znamy z dokładnością trzech 
cyfr. Dokładniej należy przyjąć, że niepewność stałej grawitacyj-
nej wynosi 0,05%, czyli 0,0005 (T. Quinn, Nature, t. 505, 2014, 
s. 455, informacja podana jako „redakcyjna” została powtórzo-
na w sierpniu 2018 r., Nature, t. 560 s. 527). Zachodzi pytanie, 
dlaczego jest tak kiepsko. Otóż wykonuje się liczne i wydawałoby 
się dość dokładne pomiary stałej grawitacyjnej. Jednak pomiary 
te nie tworzą konsystentnego obrazu. Liczne, nieraz bardzo do-
kładne pomiary, prowadzą do wartości różniących się dużo wię-
cej niż deklarowana dokładność. W czerwcu 2014 r. S. Schlam-
minger podsumował sytuację, przedstawiając wartości stałej G 
uzyskane przez różne zespoły (Nature, t. 510, s. 478). Z zamiesz-
czonego w tej pracy rysunku widać, że zakresy niepewności po-
miarowych się nie pokrywają. Parę miesięcy później E. Gibney 
zamieściła bardzo podobny rysunek (październik 2014 r., Na-
ture, t. 514, s. 150). W podpisie znalazła się uwaga „od 2006 
niepewność oficjalnej wartości G przyjmowanej przez CODATA4 
wzrosła”. Ta ostatnia rzecz jest bez precedensu — o ile wiem, 
jeszcze się nie zdarzyło, by oficjalna niepewność wartości stałej 
uniwersalnej wzrosła. Ale to było cztery lata temu. Może było to 
jedynie chwilowe wahnięcie? Niestety, nic z tego. W sierpniowym 
numerze Nature z 2018 r. (t. 560, s. 562) Schlamminger zamie-
ścił niemal identyczny tekst jak ten z 2014 r. I znowu pojawia 
się bardzo zbliżony rysunek. Znajdziemy na nim różne wartości 

1 Tytuł jest kalką z angielskiego, gdzie newtonowską stałą grawitacji 
określa się czasem jako „big G”. W języku polskim taka fraza ma co-
kolwiek dwuznaczny sens. Pozostawiłem ją w tej postaci ze względu 
na przedstawione poniżej fakty.
2 Dość istotnie tu wpływa nasza ludzka działalność. Mol wynika z istnie-
nia czysto umownej, a więc ludzkiej, jednostki, jaką jest gram. Odsianie 
nas od rzeczywistości to poważny problem i do pewnego stopnia można 
uważać, że rozwój nauki polega na oddzielaniu naszej „radosnej twór-
czości” od rzeczywistości, czyli obiektywizacja nauki.
3 W. Kula „Ludzie i miary”. Książka opowiada o dawnych miarach. Z za-
sady kosmologicznej wynika, że współczesność nie tak wiele różni się 
od przeszłości, stąd zachęcam do przejrzenie tej naprawdę interesują-
cej książki i refleksję nad tym, na ile nasze współczesne przekonania 
okażą się dla prawnuków absurdalne. 4 Committee on Data for Science and Technology.
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G wraz z zaznaczonymi zakresami niepewności. Oczywiście jed-
ne z tych zakresów są większe, inne mniejsze. Ale pozostaje ta 
sama własność — zakresy niepewności się nie pokrywają.

Spróbujmy to bliżej omówić. Jak pamiętamy z I pracowni fi-
zycznej, niepewność pomiaru szacujemy, oceniając możliwość 
pomyłki w danej wielkości lub mierząc ją metodami statystyczny-
mi. A więc przyjmujemy, że nasz przyrząd mierzy z jakąś dokład-
nością i tę dokładność przyjmujemy za niepewność tego pomia-
ru albo mierzymy odpowiednią ilość razy i za niepewność uzna-
jemy różnice uzyskane w poszczególnych pomiarach. W prak-
tyce takie postępowanie odpowiada pracowniom studenckim 
— w rzeczywistych badaniach metody są nieco subtelniejsze, 
ale idea pozostaje ta sama. Tym samym na pierwszy rzut oka 
wydaje się, że sytuacja, z jaką mamy do czynienia w przypadku 
pomiarów G, jest wykluczona — rzeczywista wartość musi być 
zawarta w zakresie niepewności! Jednak chwila zastanowienia 
pokazuje, że jednak to tylko teoria ad usum Delphini (czyt. „dla 
potrzeb studentów”). Jeżeli nasz pomiar nie uwzględnia jakiegoś 
czynnika, to wspomniany czynnik przesuwa całość pomiaru. Po 
prostu nasze subtelne metody opracowania pomiaru „nie widzą” 
tego czynnika i z oszacowanym zakresem niepewności, przynaj-
mniej w zasadzie, nie ma to nic wspólnego. I to właśnie sugeru-
je Quinn w cytowanej powyżej pracy — być może istnieją jakieś 
systematyczne błędy metod5 pomiaru, powodujące rozbieżności 
wyników. E. Gibney sugeruje, że być może nie rozumiemy jakiejś 
istotnej własności grawitacji. Rozwiązanie może więc tkwić np. 
w kwantowych cechach grawitacji.

Możliwe przyczyny niepewności
To ostatnie budzi jednak pewien opór. Pomiary są jawnie 

makroskopowe i trudno tu uwierzyć w ingerencję kwantowych 
własności grawitacji. Choć może jednak. W końcu mamy takie 
ewidentnie kwantowe zjawiska jak nadprzewodnictwo czy nad-
ciekłość, które ujawniają się makroskopowo. W tekście z 2018 r. 
Schlamminger pisze jawnie, że są dwie możliwości. Po pierwsze, 
być może nie rozumiemy subtelnych technicznych szczegółów 
wykonywanych pomiarów, czyli pomijamy jakieś cechy układu 
pomiarowego. Po drugie, możliwe, że jakieś nieznane nam wła-
sności fizyki powodują rozrzut mierzonych wartości. Jak dodaje, 
ta druga możliwość jest bardziej fascynująca, ale też znacznie 
mniej prawdopodobna. Aby wyjaśnić pierwszą ze wskazanych 
możliwości, należy próbować mierzyć G w możliwie najbardziej 
odmienny sposób. Przy drugiej oczywiście „wszystko jest moż-
liwe” i sugestia biegnie przede wszystkim w stronę grawitacji 
kwantowej. Ale nie tylko. W końcu w nauce chodzą też i takie rze-
czy, jak MOND (np. Phys. Rev. D, M. Milgrom, przyjęte do druku 
4 listopada 2018 r., a więc koncepcja nadal „żyje”). W zasadzie 
jest możliwe wyobrażenie sobie grawitacji mającej inne własno-
ści niż ta einsteinowska, np. oddziałującej nie tylko z energią 
(masą), ale i z innymi wielkościami fizycznymi. Ewentualnie od-
działującą nieco inaczej w różnych skalach, a więc ujawniającej 
się inaczej w różnych aparaturach. Jak widać, można popuścić 
wodze fantazji, tylko… trudno w takie własności fizyki uwierzyć. 
Jednak formalnie wszystkie te możliwości oznaczają błędy syste-
matyczne mogące wyjaśnić rozrzut wyników.

Przykładowe współczesne metody pomiarów stałej grawitacji
Pozostaje więc krótko omówić metody pomiarów G, trzyma-

jąc się konkretu, czyli podając uzyskane wartości. Najbardziej 
odmienna od typowych wydaje się metoda zastosowania przez 
G. Rosiego i czterech współautorów (Nature, 2014, t. 510, 
s. 518). Metoda polega na pomiarze oddziaływania bardzo chłod-

nej (4 µK) „chmury” ato-
mów rubidu ze sporą masą 
(516 kg). S. Schlamminger 
opisuje w prosty sposób 
ten eksperyment (Nature, 
2014, t. 510 s. 478). A więc 
w uproszczeniu chodzi o to, 
że wspomniane atomy 
mogą znajdować się w dwu 
różnych stanach kwanto-
wych, co można zmierzyć. 
Pomiar przebiega następu-
jąco. Działając zewnętrznym 
impulsem świetlnym, układ 
zostaje przygotowany tak, 
by atomy znalazły się w dwu 
różnych stanach o znanych 
(przewidzianym teoretyczne) 
prawdopodobieństwach. 
Jednak impuls elektroma-
gnetyczny robi coś jeszcze 
— jeden z tych stanów zostaje przyspieszony (wzrasta jego pęd) 
i chmury atomów w różnych stanach zaczynają się oddalać, co 
zmienia prawdopodobieństwo ze względu na zmianę lokalnej 
wartości przyspieszenia. To ostatnie, bo prócz ziemskiej grawita-
cji na chmurę rubidu działa grawitacja lokalnej masy. Oczywiście 
po pewnym czasie chmury zaczynają się z powrotem do siebie 
przybliżać — w końcu mamy tu do czynienia ze znanym ze szkoły 
zjawiskiem rzutu pionowego. Mierząc ilość atomów w poszczegól-
nych stanach, dowiadujemy się, jak pole grawitacyjne wpłynęło 
na obsadzenie stanów kwantowych, a stąd, wiedząc jak owo pole 
się zmieniało, możemy wyliczyć stałą G, bo wspomniana na po-
czątku ponadpółtonowa masa zmienia w trakcie eksperymentu 
położenie, wprowadzając zmienność pola. Oczywiście opisana 
powyżej idea eksperymentu jest uproszczona. Pole istotnie się 
zmienia, ale znacznie większe zmiany powodują np. siły pływo-
we, co oczywiście trzeba uwzględnić, jednak summa summarum 
otrzymujemy mierzalną zależność stanu kwantowego od G. Warto 
dodać, dość zaskakująco dokładną. Uzyskany wynik to 6,67191 
z niepewnością 99 stutysięcznych (150 ppm). Nieźle, jednak od-
legle o półtora odchylenia standardowego od „rekomendowanej” 
wówczas przez CODATA wartości.

Nieco dokładniej omówiono ten pomiar, bo autora nieco 
urzekła możliwość pomiaru G przy pomocy zjawisk kwantowych. 
To jednak było prawie pięć lat temu. Najnowszy pomiar, o którym 

przeczytane w nature i Science

5 Metod, bo zjawisko rozbieżności wyników z szacowanymi błędami do-
tyczy różnych metod.

Henry Cavendish (1731–1810) był 
brytyjskim chemikiem i fizykiem. 
Przeprowadził pierwsze udane labo-
ratoryjne pomiary stałej grawitacji. 
Rysunek pochodzi z okładki książki 
pt. The Life of the Hon. Henry Caven-
dish z 1851 r., autor: George Wilson
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Szkic przekroju pionowego wagi skręceń, której Henry Cavendish uży-
wał w swoim eksperymencie pomiaru stałej grawitacji. Rysunek pocho-
dzi z artykułu Cavendisha z 1798 r. 
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przeczytane w nature i Science

możemy przeczytać w Nature z 30 sierpnia 2018 r. jest jednak 
zupełnie klasyczny (Qing Li i 17 innych chińskich autorów plus 
jeden Rosjanin; Nature, t. 560 s. 582). Użyto wahadła torsyjne-
go, a więc w gruncie rzeczy tej samej metody, której prawie dwa 
i pół wieku temu użył Cavendish. Tym niemniej autorzy twierdzą, 
że użyli dwu niezależnych metod. Różnica polegała na tym, że 
raz mierzono czas wahnięcia wahadła, a w drugim przypadku 
jego przyspieszenie kątowe. Nie wchodząc w szczegóły, w obu 
pomiarach uzyskano nieco inne wyniki. Konkretnie: 6,674184 
i 6,674484 ze względną niepewnością odpowiednio 11,64 
i 11,61 ppm. To bardzo dobra dokładność stanowiąca aktual-
ny rekord (poprzedni to 13,7 ppm). Ponieważ mierzył ten sam 
zespół, na tej samej aparaturze, rzecz wydaje się dosyć intry-
gująca, bo jak łatwo zauważyć, deklarowana niepewność jest 
przeszło czterokrotnie mniejsza od rzeczywistej różnicy wartości. 
Tym samym zakresy niepewności zdecydowanie na siebie nie 
zachodzą! A przecież mierzący raczej na pewno nie dążyli do we-
wnętrznie sprzecznych rezultatów. Dodatkowo wiele a priori 
możliwych źródeł niepewności pomiarowych, takich jak np. sze-
rokość geograficzna czy lokalne pola fizyczne, jest wykluczonych 
ze względu na fakt, że pomiary odbyły się w tym samym miejscu. 
Warto zauważyć, że zdarzyło się to nie dla drastycznie różnych 
metod pomiarowych, co mogłoby sugerować jakieś istotnie pomi-
nięte zjawisko, a na tej samej bardzo klasycznie skonstruowanej 
aparaturze. I wprawdzie autorzy pracy piszą o zgodności z ostat-
nio rekomendowaną wartością, jednak jak już wspomniano, ta 

6 Pewnie niezbyt krótko. W końcu problem z pomiarem G trwa już kil-
kaset lat!

W 1875 r. uzgodniono międzynarodowy traktat zwany 
Konwencją Metryczną, który podpisało wtedy 17 krajów. 
Później do konwencji przystąpiły kolejne kraje (Polska 
w 1925 r.). Celem było zunifikowanie systemu miar. Kon-
wencja powołała m.in. Międzynarodowe Biuro Miar i Wag. 
W szkołach uczono nas, iż wzorzec kilograma jest przecho-
wywany w Sèvres koło Paryża. Tak było od 1889 r., kiedy 
to uchwałą I Generalnej Konferencji Miar i Wag uzgod-
niono międzynarodowy wzorzec kilograma. Stał się nim 
walec o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonany 
ze stopu platyny z irydem. Wzorzec ten jest przechowywany 
w specjalnym sejfie w Sèvres 
koło Paryża. Istnieje też kilka 
jego kopii oraz dodatkowo kraje 
posiadają swoje kopie (Polska 
od 1951 r.). 

Niestety pomimo prze-
chowywania w kontrolowa-
nych warunkach, masa wzorca 
może ulegać niewielkim zmia-
nom. Dlatego postanowiono 
zmienić definicję kilograma 
z opartej o przedmiot na od-
noszącą się do stałej fizycznej. 
16 listopada 2018 r. w ramach 
26 Generalnej Konferencji 
Miar i War jednogłośnie zde-
cydowano o zmianie definicji 
kilograma, a także kilku innych 
jednostek. Od 20 maja 2019 r. 
wzorzec kilograma będzie 
oparty o stałą Plancka. Jest to 
możliwe dzięki temu, iż fizykom 

rekomendowana wartość jest dużo mniej dokładna od tego, co 
zadeklarowali autorzy.

Warto podsumować sytuację. Jak widać, pomiar G jest trudny 
i dokładna wartość stałej jest chwilowo nieosiągalna. Nie wiemy, 
co powoduje rozbieżność różnych pomiarów. Prawdopodobnie 
zwykłe pominięcie jakichś czynników, ale może mamy do czynie-
nia z jakimś głębszym zjawiskiem otwierającym drogę do nowej 
fizyki. Sugestia, że mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, 
wynika stąd, że trudno przypuścić, by różne zespoły pomiarowe 
popełniły przez nieuwagę ten sam błąd. Z drugiej strony trudno 
przypuścić, że w niemal codziennej fizyce jest jakaś zupełnie nie-
znana nam własność. Tym samym musimy poczekać, co z tego 
wyniknie6. Warto jednak zauważyć, że astronomii problem do-
tyczy względnie mało. Stała grawitacji, choć występująca w pra-
wie wszystkich problemach astronomicznych, ma w astronomii 
dość umiarkowane znaczenie. We wszystkich astronomicznych 
pomiarach G występuje w iloczynie z masą, której pomiar jest 
z zasady mało dokładny. Tak więc nikła znajomość stałej grawita-
cyjnej jest w astronomii dość mało istotna. Z drugiej strony może 
warto by pomyśleć, czy nie udałoby się znaleźć przypadku, w któ-
rym byłby rozerwany związek G z masą i spróbować zmierzyć 
stałą grawitacji metodami astronomicznymi.

Jerzy Kuczyński

Zmiana mas oficjalnych kopii w stosunku do głównego wzorca kilograma
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Oficjalne 
kopie

udało się zmierzyć wartość stałej Plancka z odpowiednią 
dokładnością. Stała Plancka (oznaczana przez h) jest 
znana z fizyki kwantowej i jej wymiarem jest dżul razy 
sekunda, ale można ją wyrazić także w kilogramach razy 
metr kwadratowy na sekundę. A ponieważ metr i sekun-
da mają już swoje precyzyjne definicje, więc dokładna 
znajomość wartości stałej Plancka pozwala na nową, 
precyzyjną definicję kilograma. Nowa definicja kilograma 
brzmi następująco: jest on równy stałej Plancka podzie-
lonej przez 6,62607015 × 10−34 m−2 s.

(kc)

Nowa definicja kilograma

Oficjalne kopie nr 43 
i 47 skalibrowano po 
raz pierwszy w 1946 r., 
a pozostałe w 1889 r.

lata od 1889
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Konkurs, ogłoszony w sierpniu bieżącego roku, zastąpił organizo-
wane do tej pory przez Uranię i finansowane ze środków MNiSW 
konkursy „Nasza Szkolna Przygoda z Astronomią”. Obydwa Kon-
kursy są adresowane do aktywnych astronomicznie społeczności 
szkolnych, w szczególności kółek astronomicznych, ich członków 
i opiekunów. Do tej pory ocenialiśmy głównie dotychczasową 
aktywność szkoły w tej dziedzinie. Tym razem zwróciliśmy się 
do przyszłości, czyniąc przedmiotem Konkursu projekty i scena-
riusze nowych zadań i zajęć. Intencją naszego partnera, Polskiej 
Agencji Kosmicznej, jest znalezienie projektów, które dałyby się 
w przyszłości masowo wdrożyć w ciąg zajęć szkolnych. 

Konkurs miał w pewnym sensie cha-
rakter zabawy naukowej i był skierowany 
dla szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych zlokalizowanych na terenie Pol-
ski. Tematyka konkursu, czyli astronomia 
i astronautyka oraz szeroko pojęte bada-
nia kosmosu, miała na celu rozbudzenie 
naturalnej ciekawości poznawczej dzie-
ci i młodzieży poprzez zaangażowanie 
uczniów i nauczycieli w przygotowanie 
programu zajęć kółka astronomicznego. 
Dodatkowo należało podać sprzęt, któ-
rym szkoła do prowadzenia takich zajęć 
dysponuje oraz którego szkole brakuje. 
Ten ostatni wg własnego wyboru miał 
stanowić nagrody w Konkursie. 

Na konkurs nadesłano prawie 40 zgłoszeń z całej Polski, które 
po ocenie formalnej zostały poddane ocenie merytorycznej przez 
dziewięcioosobową Komisję Konkursową (Jury) pod przewodnic-
twem Redaktora Naczelnego Uranii i wiceprezesa PTA, Macieja 
Mikołajewskiego oraz przedstawiciela Polskiej Agencji Kosmicz-
nej, Przemysława Rudzia. Wszystkie prace zostały rozdzielone 
pomiędzy pozostałych członków Jury, magistrantów astronomii 
na UMK w Toruniu, którzy je szczegółowo przeczytali, przeanali-
zowali i poddali wstępnej ocenie. Okazało się to ogromną pracą, 
bo zgodnie z Regulaminem Konkursu zgłoszenia zawierały zarów-
no ramowy projekt zajęć semestralnych, jak i szczegółowy scena-
riusz pojedynczych zajęć. Na końcowym posiedzeniu plenarnym, 
Komisja Konkursowa w ocenie nadesłanej dokumentacji brała 
pod uwagę przede wszystkim merytoryczną wartość i popraw-
ność programu zajęć, stopień zaangażowania społeczności szkol-
nej w realizację projektu, pomysłowość i oryginalność przedsta-
wionych aktywności, jakość i wyczerpujący charakter nadesłanej 
dokumentacji oraz możliwość realizacji projektu w przewidzia-
nych w projekcie ramach czasowych. Tradycyjnie pewną trudność 
w ocenie sprawiło zróżnicowanie szkół. W Konkursie wzięły dział 
zarówno szkoły podstawowe, jak i licea. Projekty zajęć dotyczyły 
zarówno pracy z praktycznie dorosłą już młodzieżą, jak i dziesię-
cio- czy dwunastolatków. Jedne szkoły nie miały nawet lornetki, 
inne posiadały własne obserwatorium astronomiczne. Kolejny 
kłopot sprawiły Jury niektóre zgłoszenia ze szkół nagradzanych 
wcześniej w Konkursach Uranii za już zrealizowane projekty. Chy-
ląc czoła nad ich działalnością, zgodnie z intencją Fundatora, Ko-
misja postanowiła nagrodzić przede wszystkim projekty zupełnie 
nowe. Być może w ewentualnych przyszłych konkursach powinny 
być wprowadzone korekty regulaminowe, pozwalające nagra-
dzać i w zakresie dotychczasowej aktywności, jak i przyszłych 
projektów. 

Poziom nadesłanych prac konkursowych był zróżnicowa-
ny, a najlepszym z nich Komisja Konkursowa przyznała nagrody 
o łącznej wartości ponad 8 000 PLN w postaci sprzętu astrono-
micznego oraz gier planszowych i książek o tematyce astrono-
micznej. Nie było projektu, który poraził nowatorstwem, więc 
I nagrody nie przyznano. Natomiast kilka z nich przedstawiało 

wysoki i wyrównany poziom. Ostatecznie Komisja jednogłośnie 
podjęła decyzję o przyznaniu dwóch drugich miejsc, czterech 
trzecich oraz o wyróżnieniu 3 projektów. Specjalne, pozaregula-
minowe nagrody indywidualne Jury przyznało dwóm opiekunom 
młodzieży, którzy od kilku dekad prowadzą wzorcową edukację 
astronomiczną w swoich szkołach. 

Listę nagrodzonych prezentujemy poniżej:
II miejsce (nagrody o wartości 2 000 PLN)

•	 Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich 
w Jaśle

•	 Gdańskie Liceum Autonomiczne 
III miejsce (nagrody o wartości 

1 000 PLN):
•	 Szkoła Podstawowa w Młodzieżo-
wym Ośrodku Socjoterapii w Radawnicy
•	 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza 
Słowackiego w Starogardzie Gdańskim
•	 I Społeczna Szkoła Podstawowa 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
w Gdańsku
•	 Liceum Ogólnokształcące nr XIII 
we Wrocławiu

Wyróżnienia (gra planszowa „Pierwsi 
Marsjanie: Przygody na Czerwonej Plane-
cie” oraz nagrody książkowe):

•	 Szkoła Podstawowa w Parzynowie
•	 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków 

w Szczecinie
•	 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 — Szkoła Podstawowa nr 2 

w Brzeszczach
Indywidualne nagrody pozaregulaminowe (reprint IV wyda-

nia „De Revolutionibus” Mikołaja Kopernika w tłumaczeniu Jana 
Baranowskiego z 1854 roku):
•	 Robert Góra — I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kro-

mera w Gorlicach
•	 Mirosław Trociuk — Zespół Szkól Zawodowych nr 1 i II Liceum 

Ogólnokształcące we Włodawie.
Wszystkie szkoły, które nadesłały zgłoszenia do konkursu 

w terminie przewidzianym w regulaminie, otrzymają także pre-
numeratę naszego czasopisma na rok szkolny 2018/2019.

Konkurs „KosmoSzkoła z PAK” został zorganizowany przez 
czasopismo i portal „Urania-Postępy Astronomii”, Polskie Towa-
rzystwo Astronomiczne oraz Polską Agencję Kosmiczną (PAK/
POLSA).

Agnieszka Górska-Pukownik
Sekretarz Jury Konkursu

WYNIKI KONKURSU URANII, PTA I POLSKIEJ AGENCJI  
KOSMICZNEJ „KOSMOSZKOŁA Z PAK”
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Czytelnicy obserwują

Fotografia malowana Słońcem
Solarygrafią zainteresowałam się 

na Szkolnych Warsztatach Astrono-
micznych*, w których uczestniczyłam 
w kwietniu 2017. Temat ten doskona-
le pasuje do moich pasji — fotografii 
i prac ręcznych. Postanowiłam, że so-
larygrafia — „malowanie Słońcem” 
— będzie tematem mojej pracy badaw-
czej. Jej wyniki przedstawiłam w for-
mie referatu na XLIV OMSA w Gru-
dziądzu, za co uzyskałam II miejsce.

Solarygrafia to odmiana fotografii 
otworkowej o ekstremalnie długich 
czasach naświetlania. Nazwa pochodzi 
od tego, że na otrzymanych zdjęciach 
widzimy ścieżki ruchu Słońca na nie-
bie. Obraz powstaje dzięki samoczyn-
nemu ciemnieniu papieru światłoczu-
łego. Zjawisko to zachodzi powoli, 
spowalniane dodatkowo przez umiesz-
czenie papieru w kamerze otworko-
wej. Dlatego naświetlanie może trwać 
od kilku godzin do nawet roku.

Obiektywem w takiej kamerze 
otworkowej (tzw. camera obscura) jest 
malutki otworek w światłoszczelnej, 
wyczernionej w środku komorze, któ-

Otaczający nas świat zmienia się bezustannie: zmienia się długość dnia czy wysokość Słońca nad 
horyzontem. Istnieje metoda obserwacji i rejestracji tych zmian — solarygrafia. Bardzo prosta i dająca 
niezwykłe efekty.

Świetliste linie, słoneczne dni  
i puste ulice…

Solary(i)grafia 
Anna Rafa

ry rzuca obraz na przeciwległą ściankę 
z papierem fotograficznym, powodując 
jego naświetlanie. Promień światła, 
przedostając się przez niewielki otwór 
w cienkim materiale, nie ulega rozpro-
szeniu, ale kontynuuje podróż, tworząc 
obraz na ściance naprzeciw otworu. 
Do wyznaczenia optymalnej średnicy 
otworka użyłam wzoru: 

D f= 1 9, λ

D — optymalna średnica otworka
f — średnica aparatu
λ — długość fali światła (ok. 5,5× 
×10–4 mm)

Do wykonywania zdjęć solarygra-
ficznych używa się światłoczułego 
papieru fotograficznego do fotografii 
klasycznej czarno-białej srebrowej. 
Może być świeży lub przeterminowa-
ny, matowy lub błyszczący. Każdy pa-
pier się nadaje, każdy daje inne efekty, 
nawet inna partia tego samego papieru 
może dać inny obraz. Z papieru otrzy-
mujemy obraz negatywowy, a mimo 
stosowania czarno-białego papieru 
zdjęcie jest w kolorach. Efekt ten jest 
spowodowany właściwościami żelu 
pokrywającego papier fotograficzny, 
który w taki ciekawy sposób reaguje 
na padające na niego promieniowanie 
elektromagnetyczne o różnym natęże-
niu i długości fali. W swoich aparatach 
najczęściej używałam papieru firmy 
Foma Fomaspeed.

Jak zrobić własny aparat 
solarygraficzny?

Wykonanie takiego aparatu jest bar-
dzo proste, a materiały są dostępne dla 
każdego. Moje aparaty solarygraficzne 
wykonałam z półlitrowych puszek. Od-
cięłam górną część oraz wycięłam kwa-
dratowy otwór na środku bocznej ścianki 
puszki, a wnętrze puszki zostało pokryte 
czarną matową farbą w sprayu. Z innej 
puszki wycięłam większy kwadrat, rów-
nież pomalowałam, zrobiłam otworek 
igłą (0,4 mm) i wygładziłam papierem 
ściernym. Następnie przykleiłam blasz-
kę z dziurką do puszki taśmą izolacyjną 
na wycięty otwór. Wewnątrz do przeciw-
ległej ścianki przykleiłam papier świa-
tłoczuły. Całość zamknęłam i zakleiłam, 
pamiętając o zaślepieniu otworka, aby 
papier nie naświetlał się przed rozpoczę-
ciem właściwej ekspozycji.

Robimy zdjęcie
Gotowy aparat możemy umieścić 

wszędzie, byleby był przymocowany 
stabilnie i skierowany na południe, bo 
przecież chcemy złapać Słońce! Po za-
mocowaniu aparatu musimy pamiętać, 
aby odkleić taśmę, którą przykleiliśmy 
w roli zaślepki. Zostawiamy tak przy-
gotowany aparat na pewien czas (wiele 
dni a nawet miesięcy). Po wyznaczo-
nym czasie aparat należy ponownie 
zabezpieczyć (zakleić otwór taśmą), 
zdjąć i przy niezbyt jasnym świetle 

  * Szkolne Warsztaty Astronomiczne (SWA, 
www.swa.edu.pl) to warsztaty dla licealistów or-
ganizowanie przez XIII LO we Wrocławiu i To-
warzystwo Izerskie we współpracy z Instytutem 
Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz Zakładem Fizyki Słońca Centrum Badań 
Kosmicznych PAN. SWA odbywają się dwa razy 
w roku w Izerskim Parku Ciemnego Nieba.
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Młodzi badacze

otworzyć, wyjmując papier fotogra-
ficzny z zarejestrowanym obrazem.

Nie wywołujemy zdjęcia! Zanurze-
nie w wywoływaczu poskutkuje zaczer-
nieniem papieru i zniszczeniem zdjęcia. 
Negatyw skanujemy. Uzyskany przy 
pomocy skanera plik poddajemy obrób-
ce programem graficznym — odbijamy 
obraz lustrzanie, odwracamy do pozyty-
wu, korygujemy jasność i kontrast.

Następnie można podziałać na pa-
pier fotograficzny utrwalaczem, co 
poskutkuje lekkim osłabieniem obrazu. 
Utrwalacz wypłukuje z papieru związ-
ki srebra, które nie uległy rozkładowi 

przez światło. W wyniku utrwalenia 
w emulsji (na papierze) pozostaje sre-
bro metaliczne oraz związki srebra 
o zabarwieniu zbliżonym do sepii. 
Utrwalenie zdjęcia nie jest koniecz-
ne, zwłaszcza jeśli nie chcemy utracić 
pierwotnego charakteru obrazu (a taki 
efekt jest najlepszy), ale wtedy należy 
schować zdjęcie do światłoszczelnego 
opakowania.

Niesamowity świat 
w obiektywie solarygrafii

Na zdjęciach widoczne są tylko 
rzeczy nieruchome. Stąd na zdjęciach 

wykonanych, np. w mieście, ulice 
będą puste. Jedynym zarejestrowanym 
ruchomym obiektem jest Słońce. To 
efekt małej czułości papieru fotogra-
ficznego na światło i małego rozmia-
ru otworka. Nie ma cieni. Widoczne 
obiekty są oświetlone z każdej stro-
ny. Na każdym obrazie solarygraficz-
nym są widoczne mniej lub bardziej 
zakrzywione, ciągłe bądź przerywane 
linie. To widome ścieżki Słońca 
na sferze niebieskiej, przerywane 
okresami zachmurzenia.

Proces solarygrafii jest czasochłon-
ny, jednak efekty, jakie możemy osią-

Materiały potrzebne do wykonania aparatu solarygraficznego. Po prawej gotowy aparat solarygraficzny przed zamknięciem

Po lewej skan zdjęcia, po prawej gotowe zdjęcie po obróbce
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Anna Rafa — uczennica klasy matural-
nej I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marcina Kromera w Gorlicach. Aktywna 
uczestniczka programu Reach the Sky 
w ramach projektu Erasmus+. W Ogól-
nopolskim Finale Konkursu na Referat 
z Astronomii i Astronautyki podczas 
XLIV OMSA w Grudziądzu za swoją pra-
cę badawczą zdobyła drugie miejsce. 
Jednym z jej głównych zainteresowań 
jest fotografia nieba.

Czytelnicy obserwują

gnąć, są niesamowite. Moja galeria 
solarygraficzna na ten moment zawiera 
10 zdjęć, jednak w trakcie naświetlania 

Moja galeria wybranych i obrobionych zdjęć solarygraficznych naświetlanych od jednego dnia 
do trzech miesięcy (zima 2017/1018, Łużna k. Gorlic)

są kolejne puszki. Zdjęcia wykonane 
tą techniką doskonale pokazują pozor-
ną wędrówkę Słońca po nieboskłonie 

w różnych porach roku, co jest dobrą 
okazją na rozpoczęcie swojej przygody 
z astronomią. 
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Astrofotografia amatorskaAnalema

Miejsce: Brzeg, woj. opolskie, 
widok na Rynek z okna 
Brzeskiego Centrum Kultury. 
Kierunek: południe.
Czas naświetlania:  
25 lutego 2016 – 9 marca 2017. 
Kamerka w kształcie walca, papier Agfa.
Momenty rejestracji analem: 10.05, 
11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 15.30
Doświetlanie zdjęcia:  
4.00 – 9.30 oraz 17.30 – 21.00. 
Autorzy: Roman Baran, Maciej 
Zapiór i Łukasz Fajfrowski.

Miejsce:  
Wrocław, Kozanów, widok z balkonu.
Kierunek: południowy zachód.
Czas naświetlania:  
11 lutego 2016 – 11 lutego 2017. 
Kamerka w kształcie walca, papier Agfa.
Momenty rejestracji analem: 13.01, 13.32, 
14.03, 14.34, 15.05, 15.36, 16.07, 16.38
Doświetlanie zdjęcia:  
4.00 – 9.00 oraz 17.30 – 21.00 
Autorzy: Łukasz Fajfrowski i Maciej Zapiór

Miejsce: Wrocław, Kozanów, widok z balkonu.
Kierunek: południe.
Czas naświetlania: 15 maja 2017 – 15 maja 2018. 
Kamerka w kształcie walca w pozycji poziomej, papier Agfa.
Momenty rejestracji analem: 11.00, 12.00, 13.00
Doświetlanie zdjęcia: 5.00 – 8.00 oraz 17.30 – 21.00.
Autorzy: Łukasz Fajfrowski i Maciej Zapiór
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Rafał Grabiański: Czy uważa pan, że główne idee, jakie 
przyświecały podczas zakładania fundacji Mars Society 
w 1998 roku, pozostają nadal aktualne?

Robert Zubrin: Na pewno pomysły ewoluowały, pojawiły się nowe. 
Jedna rzecz, która na pewno się zmieniła to fakt, że teraz coraz 
większe znaczenie mają prywatne przedsięwzięcia kosmiczne. 
Mamy tutaj także swoją rolę. Pomogliśmy przekonać Elona Mu-
ska, by Mars był jego celem.

W rejonie zatoki San Francisco mieliśmy osobę zbierającą 
fundusze. Dostaliśmy tam w 2001 roku czek na wysokość 5000 
dolarów. Tą osobą był Elon Musk. Był wtedy właścicielem PayPal 
(serwisu płatności elektronicznych — przyp. red.). Miałem oka-
zję wypić z nim wtedy kawę. Przekonaliśmy go, by złożył dużą 
donację na badawczy habitat marsjański. Po krótkiej współpra-
cy powiedział mi, że nie jest jednak tym typem osoby, która lubi 
pracować w czyimś przedsięwzięciu, chciałby zrobić coś sam. 
Krótko potem zaczął rozwijać SpaceX, co miało rewolucyjne kon-
sekwencje.

Pokazał, że w tej chwili możliwe jest dla firmy prywatnej robić 
to, co wydawało się jedynie w zasięgu rządów supermocarstw 
i na dodatek robić to 2 razy szybciej i używając jednej dziesiątej 

Wywiady

W Polsce może powstać  
drugie SpaceX

tych kosztów. A w końcu udało mu się zrobić rzeczy, które wyda-
wały się zupełnie niemożliwe, jak rakiety wielokrotnego użytku. 
SpaceX odniósł tak duży sukces, że zapoczątkował coś nowego. 
Będą kolejne firmy takie jak SpaceX — amerykańskie, europej-
skie, azjatyckie… Nie widzę przeszkód, dlaczego nie miałoby 
powstać polskie SpaceX! Zaczyna się tak naprawdę nowa era!

Wiele rzeczy zmieniło się przez ostatnie 20 lat w sektorze ko-
smicznym. Mamy wiele prywatnych firm, coraz więcej pry-
watnych rakiet. Czy myśli pan, że jesteśmy bliżej Marsa niż 
właśnie 20 lat temu, kiedy zakładał pan Mars Society? 

Tak, jesteśmy teraz bliżej Marsa. Z dwóch powodów. 
Po pierwsze rządowe programy z powodzeniem dostarczyły du-
żej ilości wiedzy na temat tej planety — głównie programy NASA, 
ale także europejskie. W tym roku odkryto podziemne jezioro, 
gdzie mogłoby istnieć życie nawet dzisiaj. Odkryto system lodow-
ców marsjańskich, które szacuje się, że zawierają 3 mln km3 lodu 
wodnego. Sięgają one do 40 stopni szerokości geograficznej po-
łudniowej — czyli na Ziemi odpowiednik Aten. Mamy więc wodę, 
mamy dwutlenek węgla — z tych dwóch składników możemy ro-
bić na miejscu paliwo, hodować rośliny, wytwarzać plastik.

Po drugie komercyjna rewolucja, która dzieje się właśnie te-
raz. I tu muszę powiedzieć, że istnieje wiele możliwości, jak każdy 
może przyczynić się do wysłania ludzi na Marsa, nie posiadając 
wcale wielkich środków firm rakietowych. Takim przykładem są 
choćby mikrosatelity. Teraz możliwe jest zbudowanie satelity wa-
żącego 10 kg, który może zrobić to samo, co wcześniej robiły 
statki kilkutonowe. Można tworzyć konstelacje takich mikrosateli-
tów z niskimi kosztami wyniesienia na orbitę — to może być pole 
chociażby dla polskich przedsiębiorców.

W jakie aktywności zaangażowana jest obecnie fundacja 
Mars Society?

Po pierwsze, to wydarzenie, o którym rozmawiamy — Eu-
ropean Rover Challenge — jest to drugi konkurs łazików mar-
sjańskich, w jaki jesteśmy zaangażowani, pierwszy odbywa się 
w Utah (USA). European Rover Challenge zapoczątkował inne 
konkursy, wiem o takim w Indiach. To staje się światowym spor-
tem. Sportem, w którym zawodnicy mogą rozwijać swój talent in-
żynieryjny. Wiem, że polski zespół był zaproszony przez JPL (Jet 
Propulsion Laboratory — ośrodek w Pasadenie w stanie Kalifor-
nia, w którym buduje się m.in. łaziki marsjańskie NASA — przyp. 
red.), bo inżynierowie byli zainteresowani zastosowanymi rozwią-
zaniami. Ja sam prowadzę niewielką firmę badawczą i będę za-
interesowany zatrudnić te dzieciaki w przyszłości!

Zainteresował mnie tutaj łazik, który może chodzić i skakać 
— bardzo interesująca konstrukcja — technologia nie jest jesz-
cze dojrzała, ale otwiera nowe drogi rozwoju dla łazików między-
planetarnych.

Powiedział pan, że konkursy takie jak ten są dobre, bo po-
kazują talenty inżynieryjne młodych ludzi. Jakie są jeszcze 
inne zalety, dla których warto organizować takie konkursy?

Myślę, że są też ważne dla środowiska politycznego. Dlacze-
go? Bo pokazują, jak praca nad konstrukcjami do wykorzystania 
na innych planetach może przyczynić się do budowy kapitału 
intelektualnego. Kapitał intelektualny to prawdziwe bogactwo na-

Rozmowa z Robertem Zubrinem

Robert Zubrin
Dr Robert Zubrin (ur. 19 kwietnia 1952) — ame-
rykański inżynier lotniczy, założyciel fundacji 
Mars Society. Znany na świecie głos poparcia dla 
załogowej eksploracji Marsa. Autor wielu książek 
poświęconych tematyce kolonizacji Marsa. Pomy-
słodawca idei stosunkowo taniej misji załogowej 
Mars Direct, którą opisał w książce „Czas Marsa” 
(ang. „The Case of Mars”).
Źródło: The Mars Society — Wikimedia submission, CC BY-SA 3.0, 
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rodu. Jeśli go masz — jesteś bogaty, jeśli nie — jesteś biedny. 
Nie ma znaczenia, ile masz pieniędzy, ani zasobów naturalnych. 
Możesz znaleźć państwa, gdzie każdemu dasz po milionie dola-
rów i ludzie będą głodować po trzech latach. Były państwa, które 
zostały zrównane z ziemią — 10 lat później były już dobrze pro-
sperującymi członkami „pierwszego świata”, właśnie dzięki kapi-
tałowi intelektualnemu.

Pomyślcie tylko… Tym ludziom tutaj wystarczyła tylko możli-
wość, że kiedyś w przyszłości uczestniczyć będą w prawdziwych 
programach marsjańskich. Jeśli spojrzymy na ilość rozwiązań 
inżynieryjnych tutaj — około 30 zespołów, każdy ze średnio 10 
osobami w składzie. Czyli 300 osób — każda z wysiłkiem 1 roku 
pracy. Oszacujmy więc, że jest to równowartość 15 mln dolarów 
wysiłku inżynieryjnego, dla tylko tego konkursu, w tym roku. Je-
żeli podsumujemy wszystkie edycje tego konkursu i konkursu 
w Utah, wyjdzie nam prawie pół miliarda dolarów wartości pracy 
inżynieryjnej. Teraz już koło 3–4 tys. studentów przewinęło się 
w tych konkursach. Wyobraźcie sobie teraz, że mógłby z tą war-
tością kapitału istnieć prawdziwy program marsjański tutaj…

Ja wychowywałem się w erze Sputnika i programu Apollo. 
Wystrzelenie Sputnika to pierwsze wydarzenie, które pamię-
tam jako dziecko. Dla dorosłych Amerykanów było to wtedy 
może przerażające doświadczenie — Rosjanie mają możliwości 
w nas uderzyć. Dla mnie, jako dziecka było wspaniałe! Znaczy-
ło, że zaczęła się era kosmiczna, że książki science-fiction, któ-
re czytałem, to była przyszłość. Ja chciałem być częścią tego. 
Mieliśmy dotrzeć załogowo do Księżyca przed 1970, do Marsa 
przed 1980, do Saturna przed 1990, do Alfa Centauri przed 2000 
rokiem. I w tych wczesnych latach liczba studentów kierunków 
naukowych w Stanach Zjednoczonych potroiła się wtedy. I nie tyl-
ko studentów, ale też uczniów szkół średnich, doktorantów. I my 
(Amerykanie — przyp. red.) skorzystaliśmy z tego kapitału inte-
lektualnego niesamowicie. Ja skończyłem nietypowo, bo właśnie 
trafiłem do programu kosmicznego, ale inni poszli budować m.in. 
przemysł komputerowy w Dolinie Krzemowej — dlatego też są 
teraz bogatsi niż ja.

Młodzi chcą przygody! Program wysłania ludzi na Marsa — to 
byłoby dopiero zaproszenie do przygody! Tutaj widzimy tysiące 
studentów, w takim programie dostaniemy miliony, setki milionów. 
Stworzymy w ten sposób nowe pokolenie, nowy globalny rene-
sans, jakiego świat jeszcze nie widział.

Jeśli miałby pan dać jakąś radę — nie tylko uczestnikom tego 
konkursu, ale też młodym ludziom, którzy przyszli przyglą-
dać się tym zmaganiom. Co powinni robić, czego się uczyć, 
by w przyszłości pracować w przemyśle kosmicznym? Co 
będzie potrzebne w przyszłej eksploracji Marsa?

Jest wiele technologii, które będą potrzebne. Ta najbardziej 

widoczna to technologia rakietowa — i tutaj jest więcej miejsca 
niż mogłoby się wydawać, nie tylko dla SpaceX. Jest na przykład 
startup Firefly Aerospace, który chce obsługiwać rynek niewiel-
kich satelitów. Tu również Polska mogłaby znaleźć swoją niszę 
— wybrać jeszcze mniejszą rakietę albo rozwinąć technologię 
wielokrotnego użycia.

Myślę, że otworzą się też nowe dziedziny. Kiedy rozwiniemy 
systemy rakietowe wielokrotnego użytku, pojawią się suborbital-
ne loty międzykontynentalne. Wiecie, w przeszłości ludzie wyko-
rzystali oceany do łowienia ryb, ale więcej pieniędzy dało użycie 
wody do transportu dóbr i połączenia świata.

Są też branże, które mogą rozwinąć się w samej przestrzeni 
kosmicznej. Jest możliwe wytworzenie w warunkach mikrogra-
witacji światłowodów bardzo wysokiej jakości, z niskimi stratami 
sygnału.

Uważam jednak, że właśnie wykorzystanie bliskiej przestrze-
ni kosmicznej jako „oceanu” bez oporów powietrza stworzy bar-
dzo duży biznes. Zarobią na tym też producenci statków, które 
pozwolą przemieszczać się np. z Warszawy do Australii w mniej 
niż godzinę.

To pociągnie za sobą z kolei turystykę kosmiczną. Teraz mó-
wimy o rynku, gdzie jest wykonywanych około 100 lotów orbital-
nych na rok, ale kiedyś to może być tysiące lotów na dzień.

Kolejna możliwość to rynek satelitów. Gdy ludzie osiądą 
na Marsie, będą potrzebować sieci satelitów, tak samo jak teraz 
potrzebujemy ich wokół Ziemi. Dalej mamy roboty marsjańskie 
różnych zastosowań, nie wszędzie da się też wysłać człowieka. 
Zawsze znajdzie się miejsce dla łazików w przyszłych koloniach 
marsjańskich.

Kolejna branża to komunikacja i na przykład lasery. Zastana-
wiamy się, dlaczego nie słychać sygnałów obcych cywilizacji, ale 
szukamy ich na pasmach radiowych, które tu na Ziemi były prze-
starzałe już w latach 60. Już widzimy lepszą przyszłość dla ko-
munikacji laserowej — wyższe przepustowości i zasięg sygnału.

Koncepcje NASA co do załogowej strategii kosmicznej zmie-
niają się bardzo często. Obecnie projektuje się stację orbi-
talną Deep Space Gateway (przemianowaną już na LOP-G 
— przypis red.). Planuje się, by najpierw wrócić na Księżyc, 
a później realizować program załogowy na Marsa. Co sądzi 
pan o tych pomysłach?

Napisałem ostatnio artykuł dla National Review, zatytułowany 
„Anulujcie księżycową budkę poboru opłat” (z ang.: Cancel the 
Lunar-Orbit Tollbooth — przyp. red.). Bo to nie jest brama, tylko 
budka poboru opłat, która nie ma żadnej roli. Programy kosmicz-
ne mogą być ukierunkowane na cel lub na sprzedawców. Progra-
my NASA dotyczące badań planet czy astronomii są programami 
ukierunkowanymi na cel. Dzięki temu osiągają świetne rezultaty. 
Wydajemy na nie pieniądze, by osiągnąć konkretne cele.

Programowi załogowemu NASA brakuje konkretnego kierun-
ku przez ostatnich parę dziesięcioleci. Program ten stał się ukie-
runkowany na sprzedawców. Rozmawiałem niedawno z urzędni-
kiem NASA wysokiego szczebla i zapytałem: „Dlaczego robicie 
tę stację wokółksiężycową? Możemy dyskutować, czy chcemy 
lecieć na Księżyc czy na Marsa. Jeśli chcemy lecieć na Księżyc, 
w porządku, lećmy na Księżyc! Po co jest więc ta stacja, co dla 
nas zrobi? Użycie tej stacji doda przecież więcej wymagań dla 
misji lądowania załogowego na Księżycu.” On wyjaśnił: „Robimy 
to dlatego, bo zapytaliśmy firm Lockheed Martin i Boeing, co wo-
leliby zrobić.” To przecież jest tak, jakbym zatrudnił ludzi i potem 
zapytał, co chcą robić! Nie tak to przecież działa! Jeśli zatrudniasz 
kogoś, mówisz im, co mają robić. To jest niedorzeczne! To moim 
zdaniem bardzo zły pomysł. Zajmie nam dekadę wybudowanie 
tej stacji — 4 starty systemu SLS (ciężki system rakietowy roz-
wijany obecnie przez NASA — przyp. red.) na przestrzeni 8 lat, 
kosztujące nas 2,5 mld dolarów na rok. Co daje 20 mld dolarów 
za samo wysłanie tej stacji. A to zanim pomyślą o dodatkowych 

Wywiady

Mars Society
Mars Society — założona w 1998 r. fundacja, mająca 
na celu propagowanie idei załogowej eksploracji 
Marsa i utworzenia tam stałej bazy. Organizacja 
wspiera badania Marsa i misje eksploracyjne, 
organizuje wydarzenia zrzeszające zwolenników 
załogowych misji do Czerwonej Planety. W 1999 r. 
został założony polski oddział organizacji — Mars 
Society Polska.
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rzeczach, które zwiększą ten koszt. Mówimy tutaj o kosztach 
większych niż to, co Europa, Europejska Agencja Kosmiczna wy-
dała w ciągu całej historii działania! I to wszystko za coś, co nie 
zrobi nic pożytecznego.

Potrzebujemy więc programu załogowego ukierunkowanego 
na cel. Moim zdaniem najlepszym celem byłoby wysłanie ludzi 
na Marsa. Jeśli chcą jednak najpierw lecieć z ludźmi na Księżyc, 
zgoda. Ale lećmy rzeczywiście na Księżyc. Na Księżycu można 
zrobić także dużo rzeczy — stworzyć na przykład obserwatoria 
astronomiczne. Na pewno nie jest to miejsce tak przyjazne dla 
zamieszkania przez człowieka jak Mars, bo brakuje na nim takie-
go bogactwa materiałów jak na Marsie. Ale rzeczywiście program 
na Księżyc może odbudować pewność przeprowadzania przez 
agencję wielkoskalowych projektów, czego obecnie NASA nie 
jest w stanie robić. Wtedy po takim projekcie będziemy gotowi 
na Marsa. Będziemy mieli do tego czasu BFR i może kilka innych 
konkurujących systemów i stanie się jasne, jak będziemy mogli 
łatwo taki marsjański projekt załogowy wykonać.

Kolejnym problemem NASA są opóźnienia w programie 
ciężkiego systemu SLS. Wielu specjalistów twierdzi, że nie 
uda się przeprowadzić pierwszej misji załogowej w założo-
nym terminie.

Tak i głównie dlatego, że program ten jest zaprojektowany, 
aby wydawać pieniądze! Robią rzeczy, by wydawać pieniądze, 
a nie wydają pieniądze, aby coś zrobić. I to jest naprawdę funda-
mentalna różnica.

Znajdźmy jakiś punkt odniesienia. W 2010 r. Barack Oba-
ma utworzył specjalną komisję na czele z Normanem Augustine 
z Lockheed Martin, by ocenić program administracji prezyden-
ta Busha. Komisja podsumowała, że program jest niemożliwy 
do sfinansowania, bo rozwój ciężkiego systemu rakietowego 
zajmie 12 lat i będzie kosztować 36 mld dolarów. SpaceX roz-
winął swój system w 6 lat i nie przekraczając kwoty miliarda do-
larów. Ten system obecnie jest w ¾ reużywalny. To niesamowite 
osiągnięcie. SpaceX znacznie przewyższył oczekiwania. NASA 
na prawie samym początku istnienia zaprojektowała i zbudowała 
rakietę Saturn V w 5 lat!

SLS to coś, czym dawniej był projekt Shuttle-C. Pracowałem 
w projekcie rakiety Shuttle-C w latach 80.! Idea jest taka teraz, 
jaka była we wczesnych latach 80.! Wiedzieliśmy wtedy, że nie 
jest to najtańszy sposób na zrobienie ciężkiego systemu nośne-
go, ale będzie najszybszym sposobem, bo to będzie po prostu 
wahadłowiec, tyle że bez orbitera. I co? Minęło już 30 lat…

Może dobrym krokiem byłoby stworzenie coś na wzór kon-
traktów COTS (Commercial Orbital Transportation Services 
— program komercyjnych lotów zaopatrzeniowych do Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej, z powodzeniem 
stosowany obecnie — przyp. red.) przy budowie 
Deep Space Gateway? Program COTS sprawdził 
się w przypadku lotów na ISS.

Nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się, że po-
winniśmy w ogóle budować Deep Space Gateway. 
Ale to, co powinniśmy zrobić, to stworzyć program 
COTS, by lecieć na Księżyc! Zamiast tworzyć system 
wydawania funduszy, NASA powinna powiedzieć: To 
jest nasz cel, ile trzeba będzie wam zapłacić za do-
starczenie 10 t ładunku na powierzchnię Księżyca? 
Ile trzeba będzie wam zapłacić za dostarczenie 20 t 
ładunku? Za 4 astronautów i ich powrót? Za habitat 
mieszkalny dla czwórki astronautów na powierzchni? 
Za dostarczenie 100 kW energii elektrycznej do bazy 
na Księżycu?

Można stworzyć w ten sposób konkurencyjny ry-
nek i można użyć modelu programu COTS, by zbu-
dować bazę na Księżycu. Potem to samo możemy 

zrobić z budową bazy na Marsie. Jeśli tak zrobimy, możemy mieć 
bazę na Księżycu w 5 lat, kosztującą dziesiątą część tego, co 
wydamy na bazę wokółksiężycową DSG.

Porozmawiajmy jeszcze chwilę o aspektach kulturalnych 
i społecznych. Czy odgrywają one dużą rolę w planowaniu 
przyszłych misji kosmicznych?

Tak. Najważniejszym pytaniem, jakie możemy sobie zadać, 
to takie jak widzimy swoją przyszłość jako gatunku ludzkiego? 
Czy chcemy otwartej czy zamkniętej przyszłości dla ludzkości? 
Czy chcemy w przyszłości otwierać nowe światy dla siebie, czy 
walczyć o ten świat tutaj.

Pomyślcie tylko. Ludzie zastanawiają się, jakie są zagrożenia 
dla nas. Globalne ocieplenie, wyczerpanie zasobów naturalnych, 
uderzenie asteroidy… To nie są prawdziwe niebezpieczeństwa. 
Są to rzeczywiste zjawiska, ale nie są prawdziwymi zagrożeniami. 
Prawdziwym zagrożeniem dla ludzkości są złe idee. Najgorszym 
problemem kiedykolwiek i takim, który spowodował największe 
katastrofy w XX w., co doświadczyła bardzo Polska, jest to, że nie 
mamy wiele miejsca tu na Ziemi. Ograniczony ląd, trzeba więc 
pozbyć się innych ludzi, by trochę tej ziemi zagarnąć, musimy się 
ich pozbyć, by mieć więcej zasobów. To jest prawdziwy powód 
wojen światowych, Holokaustu.

I są dziś ludzie, i to wiem, bo z takimi z Pentagonu rozma-
wiałem, którzy patrzą na XXI wiek dokładnie w ten sam sposób: 
musimy zatrzymać rozwój Chin, bo gdy kraj ten będzie rozwinię-
ty, wszyscy będą mieć samochody, używać ropy naftowej i będą 
potrzebować więcej. I mogę założyć się, że są ludzie tak samo 
myślący w Moskwie, Pekinie, którzy patrzą na Stany Zjednoczo-
ne w dokładnie ten sam sposób, ale z drugiej strony szachownicy. 
Jeśli pozwolimy, by te pomysły pozostawały w głowach, będzie-
my mieli w tym wieku takie katastrofy, przy których wojny z ze-
szłego stulecia będą wyglądać na błahostki.

Faktem jest, że takie spojrzenie na świat jest złe. Nie ma cze-
goś takiego jak zasoby naturalne, są surowce i ludzie, które te 
zasoby mogą stworzyć. To ludzka kreatywność przemienia mate-
riał w zasoby. To musi zostać pokazane. Prawdziwe przeznacze-
nie ludzi to nie podzielone kraje i rasy walczące o ograniczone 
zasoby w zamkniętej arenie — jak szczury zamknięte w klatce, 
walczące o mały kawałek sera. Musimy pokazać, że kraty w tej 
klatce są słabe i pracując razem możemy je złamać i nie jeste-
śmy zmuszeni do walki o małe rzeczy. Pracując razem, może-
my uzyskać nieograniczone możliwości. Najlepszym sposobem, 
by to pokazać, będzie właśnie utworzenie stałej obecności ludzi 
na Marsie. Dzięki temu wyjaśnimy, że przyszłość ludzkości to nie 
walczenie tutaj, ale tworzenie nowych światów poza Ziemią.
Rozmowa została przeprowadzona podczas European Rover Challenge 
w Starachowicach we wrześniu 2018 r.
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Operacja wejścia w atmosferę i lądowania (EDL — z ang. Entry 
Descent and Landing) zakończyła się udanym lądowaniem 26 
listopada br. o 20:54 czasu polskiego. Lądownik kilka minut później 
wysłał bezpośrednio na Ziemię sygnał informujący o powodzeniu 
operacji.

Cały proces lądowania transmitowały wysłane razem z lądow-
nikiem mikrosatelity MarCO. Dzięki temu zespół misji na Ziemi miał 
cały czas bezpośredni dostęp do telemetrii sondy, opóźniony tylko 
o czas dotarcia sygnału.

Marsjański orbiter Mars Express wysłał następnie informacje 
o udanym rozłożeniu paneli słonecznych przez lądownik. Teraz in-
żynierowie misji będą przygotowywać sondę do operacji lądowych.

Misja InSight wylądowała w płaskim regionie Elysium Planitia 
w strefie okołorównikowej. Było to 8. udane lądowanie na po-
wierzchni Marsa w historii. Ostatni sukces na tym polu świętowano 
wraz z dotknięciem ziemi przez łazik Curiosity w 2012 r. W 2014 r. 
o powierzchnię Czerwonej Planety rozbił się europejski lądownik 
Schiaparelli, wchodzący w skład programu ExoMars.

InSight to pierwsza w historii misja kosmiczna, poświęcona 
w całości badaniom wnętrza innej niż Ziemia planety. Głównymi 
celami naukowymi misji są: zrozumienie, jak tworzyły się i ewolu-
owały planety skalne Układu Słonecznego oraz ustalenie obecnego 
poziomu aktywności tektonicznej i meteorytowej na Marsie.

Lądownik został wysłany w kierunku Marsa 5 maja 2018 r. 
na pokładzie rakiety Atlas V. Była to pierwsza misja międzyplanetar-
na startująca z kosmodromu położonego na zachodnim wybrzeżu 
USA (Vandenberg).

Lądownik InSight ma masę 358 kg i bazuje na projekcie lądow-
nika Phoenix wysłanego przez NASA w kierunku Marsa w 2007 r. 
Energię elektryczną na powierzchni będzie dostarczała do lądow-
nika para paneli słonecznych, każdy o średnicy 2,2 m). Lądownik 
został wyposażony w mierzące 1,8 m ramię robotyczne, które 
zostanie użyte do umieszczenia dwóch instrumentów naukowych 
na powierzchni planety.

Na pokładzie sondy umieszczono trzy instrumenty naukowe:
SEIS — sejsmometr do pomiaru wstrząsów powodowanych przez 

aktywność wewnętrzną planety, uderzenia meteorytów 
i zjawiska w atmosferze

HP3 — próbnik przepływów ciepła, który zostanie umieszczony 
do 5 m pod powierzchnią planety

RISE — eksperyment radiowy, przeznaczony do pomiaru perturba-
cji osi obrotu Marsa, celem dokładnego ustalenia rozmiaru 
jądra planety i jego gęstości

Na pokładzie lądownika znalazło się polskie urządzenie. Pe-
netrator geologiczny, dzięki któremu będzie możliwe umieszczenie 
próbnika ciepła pod powierzchnią planety został zbudowany przez 
polską firmę Astronika, we współpracy z Centrum Badań Kosmicz-
nych Polskiej Akademii Nauk. Głównym wykonawcą instrumentu 
HP3 była Niemiecka Agencja Kosmiczna DLR.

Zasadnicza misja lądownika potrwa 2 lata. Pierwsze zbieranie 
danych naukowych przez instrumenty na powierzchni rozpocznie 
się około 10 tygodni od lądowania. Zespół misji musi przetestować 
wszystkie podzespoły i zdecydować, gdzie umieści sejsmometr 
oraz gdzie wbije próbnik HP3. Po tym jak urządzenia te zostaną 
umieszczone na powierzchni, pozostaną one w stałych miejscach 
do końca trwania misji.

Pierwszym uruchomionym eksperymentem będzie RISE — 
radiowy eksperyment na pokładzie zacznie zbierać dane kilka 
dni po lądowaniu. W tym samym czasie powinny rozpocząć się 
obserwacje meteorologiczne.

Około 5–6 tygodni po lądowaniu na powierzchni powinien 
zostać postawiony sejsmometr, a tydzień później zostanie na nim 
położona osłona chroniąca przed wiatrem i izolująca termicznie.

Około tydzień po ustawieniu sejsmometru, na powierzchni 
stanie HP3 z polskim urządzeniem pneumatycznym.

Rafał Grabiański

Zdjęcie wykonane przez kamerę ICC na lądowniku InSIght 30 listopada 
2018 r. Jest to pierwsza fotografia wykonana przez kamerę po zdjęciu 
osłony przeciwpyłowej

Zdjęcie z kamery pokładowej lądownika, wykonane 27 listopada, 
w dniu lądowania. W momencie wykonywania fotografii lądownik od-
blokowywał ramię robotyczne

Zdjęcie Marsa wykonane przez satelitę MarCO, który przekazywał infor-
macje z sondy InSIght podczas procesu lądowania. Fotografia została 
wykonana, gdy satelita znajdował się w odległości 18200 km od pla-
nety
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Sonda InSight wylądowała na powierzchni Marsa. Statek NASA 
zakończył tym samym trwającą prawie 7 miesięcy podróż 
do Czerwonej Planety
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100 lat Uranii

Udostępniliśmy kolejny zestaw 
zeskanowanych numerów Po-
stępów Astronomii. Obejmuje 

on lata od 1991 do 1997, czyli od pierw-
szych numerów Postępów Astronomii 
w odmienionej formule do momentu 
połączenia się z Uranią. W tym okre-
sie pismo było kwartalnikiem, a jeden 
numer liczył 50 stron w formacie mniej 
więcej A4.

Numer 1/1991 był rozpoczęciem 
nowego etap w historii czasopisma. 
Od tej pory magazyn miał kolorową 
okładkę i kolorową rozkładówkę, ale 
przede wszystkim zmienił profil z bar-
dziej naukowego na bardziej popular-
nonaukowy. W numerze tym znajdzie-
my artykuły o strukturze i rozmiarach 
Wszechświata, kwantowaniu grawita-
cji, satelicie ROSAT, 16 latach pracy 

toruńskiego spektrografu i poszukiwa-
niach czarnych dziur.

W numerze 4/1991 przedstawio-
na jest budowa polskiego teleskopu 
w Chile i startującego wtedy projektu 
obserwacji mikrosoczewkowania gra-
witacyjnego (OGLE), który obecnie 
jest jednym z najbardziej udanych pol-
skich projektów astronomicznych.

Szczególną uwagę warto zwrócić 
na numer 2/1992. Jest w nim długi 
wywiad z Aleksandrem Wolszczanem, 
przeprowadzony względnie krótko 
po ogłoszeniu odkrycia pierwszych 
planet pozasłonecznych wokół pulsara 
PSR 1257+12.

Do numerów z tego okresu warto też 
sięgnąć, aby poznać historię różnych 
polskich ośrodków astronomicznych. 
Na przykład w numerze 3-4/1992 jest 

opisane 200 lat Obserwatorium Krakow-
skiego, a także Obserwatorium Astrono-
miczne na Suhorze, które wtedy miało 
5 lat od otwarcia. Z kolei w numerach 
4/1993 i 1/1994 znajdziemy wywiady 
dotyczące historii powstania Centrum 
Astronomicznego im. Mikołaja Koper-
nika PAN w Warszawie (CAMK PAN).

Na zakończenie dodajmy, iż to wła-
śnie z numerów z tych lat wywodzi się 
cykl żartów rysunkowych Jacka Drąż-
kowskiego kontynuowany w Uranii 
do dzisiaj.

Opisane numery (a także wszystkie 
starsze) dostępne są bezpłatnie w for-
mie plików PDF w archiwum Uranii 
pod adresem www.urania.edu.pl/archi-
wum, a także w Książkach Google oraz 
w Google Play.

Krzysztof Czart

„Postępy Astronomii” z lat 1991–1997

W tegorocznej edycji ESO Astronomy Camp najwięcej zgło-
szeń nadeszło z Polski (od 20 uczniów). Dzięki temu nasz 
kraj otrzymał aż 9 miejsc na obozie organizowanym przez 
Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), który odbę-
dzie się w okresie od 26 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. 
W poprzednich latach Polska uzyskiwała po 5 lub 6 miejsc, 
co i tak było dużą liczbą w porównaniu do innych krajów. 
Co roku na obóz dla młodzieży w obserwatorium astrono-
micznym we włoskich Alpach jedzie 56 uczniów w wieku 
od 16 do 18 lat z krajów członkowskich ESO oraz krajów, 
w których działa Sieć Popularyzacji Nauki ESO. 

Lista laureatów polskiego konkursu (w kolejności alfabe-
tycznej): Justyna Adamczyk z Kielc, Karol Głodek z Mikoło-

ESO Astronomy Camp 2018  
— sukces polskich uczniów

wa, Kamil Kalinowski z Kujakowic Dolnych, Nadia Malowana 
z Tczewa, Kuba Niedziela z Zielonej Góry, Natalia Puczek 
z Raciborza, Marta Resiak ze Strawczyna, Rinaldo Rucki 
z Pogórza, Hanna Strojecka z Łoziny.

Część laureatów otrzymała stypendia finansujące kosz-
ty obozu lub podróży. Wsparcie finansowane ufundowały: 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne (1 stypendium), Pol-
ska Agencja Kosmiczna (2 stypendia), Krajowy Fundusz 
na rzecz Dzieci (1 stypendium) oraz Fundacja Edukacyjna 
im. prof. Romana Czarneckiego EFC (1 stypendium). Do-
datkowo niektórzy z laureatów uzyskali wsparcie od swojej 
szkoły lub lokalnych władz samorządowych.

Krzysztof Czart
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Ciekawe strony internetowe…

Dziś proponuję znowu raczej coś bardziej 
dla uszu niż dla oczu (przynajmniej 
na początku notki). Zajrzymy do jednego 
z blogów Amerykańskiej Unii Geofizycznej 
(AGU) poświęconego badaniom Ziemi 

i przestrzeni kosmicznej (w praktyce ograniczonej do naszego 
Układu Słonecznego). Pod adresem https://blogs.agu.org/
geospace/ znajdziemy szereg interesujących informacji. 
Jedna z nich dotyczy sytuacji, gdy silna burza słoneczna 
w roku 1972 mogła być odpowiedzialna za zdetonowanie 
ponad 4000 wrażliwych na zmiany pola magnetycznego 
amerykańskich min morskich zrzuconych w ramach operacji 
Pocket Money u wybrzeży Wietnamu Północnego (https://
blogs.agu.org/geospace/2018/11/12/powerful-solar-
storm-likely-detonated-mines-during-vietnam-war/).

Po tym dość hałaśliwym wstępie zerknijmy 
do artykułu, który jest przedmiotem dzisiejszej notki 
(https://blogs.agu.org/geospace/2018/10/18/sounds-
of-a-solar-storm/). Autor pisze o tzw. sonifikacji 
danych magnetometrów satelitów GOES uzyskanych 
w czasie obserwacji burz słonecznych a następnie 
o przetworzeniu ich na dźwięki słyszalne dla ludzkiego ucha. 
W szczególności dotyczy to obserwowanych w trakcie burz 
fal magnetohydrodynamicznych związanych z drganiami 
linii sił ziemskiego pola magnetycznego o bardzo niskich 
częstotliwościach (tzw. fale ULF obserwowane w zakresie 
od ułamków milihertza do około 1 Hz). Po przetworzeniu 
ich na dźwięki o tych samych częstotliwościach nie 
byłyby one słyszalne dla człowieka. Ale możemy 
przyspieszyć odtwarzanie zapisów tak, aby częstotliwości 
wspomnianych fal przeszły do zakresu odbieranego przez 
ludzkie ucho — w wypadku omawianym w blogu dane 
z jednego roku odtworzono w ciągu sześciu minut.

Po co taka pozornie dziwaczna zabawa? Okazuje się, 
że ludzkie ucho i mózg są znacznie lepsze w wykrywaniu 
specyficznych dźwięków na tle szumów czy innych 
dźwięków niż oko, czy niejednokrotnie wyrafinowane 
algorytmy użyte do bezpośredniego przeglądu danych. 

Martin Archer pracujący na londyńskim Queen Mary 
University przygotował wspomniane wyżej dane i przekazał 
do analizy uczennicom szkoły średniej Eltham Hill School 
w Londynie, nie sugerując, czego w tych danych należało 
szukać. Już pierwsze eksperymenty (z wykorzystaniem 
pewnie znanego wielu z naszych Czytelników programu 
Audacity) doprowadziły do odkrycia całkiem nowego efektu, 
trwającego kilka dni w czasie rzeczywistym i dotychczas 
niezauważonego. Szczegóły projektu zostały opisane 
w bardzo ciekawym i szczegółowym artykule M. O. Archera 
i współpracowników First Results From Sonification and 
Exploratory Citizen Science of  Magnetospheric ULF Waves: 
Long-Lasting Decreasing-Frequency Poloidal Field Line Resonances 
Following Geomagnetic Storms (doi:10.1029/2018SW001988), 
który ukazał się 17 października br. w internetowej wersji 
czasopisma Amerykańskiej Unii Geofizycznej SPACE 

I znowu te piski i szumy…

5/2018

WEATHER, niestety dostępnym jedynie dla prenumeratorów. 
Na szczęście na serwerze arXiv.org jest dostępna bardziej 
„zgrzebna” wersja: https://arxiv.org/abs/1811.02816. Warto 
się z nią zapoznać, bo chociażby sam wstęp pokazuje, jak 
ciekawa jest historia sonifikacji danych magnetosferycznych.

Natomiast do wielu, również praktycznych szczegółów 
projektu w którym wzięły udział wspomniane wyżej 
uczennice, dotrzemy pod dość długim, samoopisującym się 
adresem: https://www.qmul.ac.uk/spa/outreach/in-school/
school-activities/research-in-schools/our-projects/musics/.

Z kolei dane, o których mowa, można również znaleźć 
bez problemu pod adresem: https://satdat.ngdc.noaa.
gov/sem/goes/data/reprocess/mag/special/musics/.

Roman Schreiber

https://blogs.agu.org/geospace/
https://blogs.agu.org/geospace/
https://blogs.agu.org/geospace/2018/11/12/powerful-solar-storm-likely-detonated-mines-during-vietnam-war/
https://blogs.agu.org/geospace/2018/11/12/powerful-solar-storm-likely-detonated-mines-during-vietnam-war/
https://blogs.agu.org/geospace/2018/11/12/powerful-solar-storm-likely-detonated-mines-during-vietnam-war/
https://blogs.agu.org/geospace/2018/10/18/sounds-of-a-solar-storm/
https://blogs.agu.org/geospace/2018/10/18/sounds-of-a-solar-storm/
https://arxiv.org/abs/1811.02816


Początek pracy 
radioteleskopu 

RT-3 w toruńskim 
obserwatorium  
(średnica 15 m)

Mirosław 
Hermaszewski 

w kosmosie — pierwszy 
i jak dotąd jedyny polski 

kosmonauta

Założono Centrum 
Astronomiczne 

im. Mikołaja Kopernika 
PAN w Warszawie, 

największy polski instytut 
astronomiczny

W toruńskim 
obserwatorium 
pracę zaczął 
spektrograf 
szczelinowy

Ukazał się 
pierwszy numer 

„pierwszej” Uranii

Ukazał się pierwszy 
numer Uranii 

drukowanej, wtedy nosił 
tytuł Uranja, gdyż takie 
były ówczesne zasady 

ortografii

Polska przystępuje 
do Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej 

(IAU)
Zbudowano 

obserwatorium 
astronomiczne 
na Lubomirze 

(zniszczone przez 
Niemców w 1944 r., 

odbudowane w 2007 r.)

Pierwszy polski 
radioteleskop  

(OA UJ, Kraków)

Całkowite 
zaćmienie Słońca 
widoczne z Polski 
(Suwałki, Sejny)
Założono Polskie 

Towarzystwo 
Astronautyczne 

(formalna rejestracja 
w 1956 r.)

Polska reprezentowana 
w Międzynarodowej 

Federacji 
Astronautycznej 

(przystąpiło do niej 
Polskie Towarzystwo 

Astronautyczne)

Powstał Zakład 
Astronomii PAN 
(po późniejszych 
przekształceniach 
obecne Centrum 
Astronomiczne 

im. Mikołaja Kopernika 
PAN w Warszawie)Zaczęto wydawać  

Acta Astronomica 
— polskie naukowe 

czasopismo 
astronomiczne

Lucjan Orkisz zostaje 
pierwszym polskim 
odkrywcą komety: 

C/1925 G1 (Orkisz)

Antoni Wilk odkrywcą 
komety (później odkrył 

jeszcze komety w latach 
1929, 1930, 1937)
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100 lat polskiej astronomii i badań kosmosu
11 listopada 2018 r. minęło sto lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie różnych ciekawych wydarzeń z ostatnich stu lat, dotyczących astronomii i badań kosmosu, związanych z naszym krajem.  

Zestawienie obejmuje wydarzenia różnego rodzaju, zarówno organizacyjne (np. powstanie instytucji lub organizacji), sprzętowe (np. rozpoczęcie pracy przez teleskop), jak i związane z odkryciami.

Powstało Towarzystwo 
Miłośników Astronomii, 

które później 
przekształciło się 

w Polskie Towarzystwo 
Miłośników Astronomii 

(PTMA), działające 
do dzisiaj

W 450. rocznicę 
urodzin Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 
powołano Polskie 

Towarzystwo 
Astronomiczne 

(PTA) zrzeszające 
zawodowych 
astronomów

Ukończono budowę 
Obserwatorium 
Astronomiczno- 

-Meteorologicznego 
na szczycie Pop Iwan 
(zostało zniszczone 

w czasie wojny, obecnie 
na terenie Ukrainy)

Powstaje 
obserwatorium 
astronomiczne 
Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika, 
zlokalizowane 

w miejscowości Piwnice 
koło Torunia

Do Polski do Torunia 
trafia historyczny 
teleskop Drapera 
(o którym można 

powiedzieć, 
że kilkadziesiąt lat 
wcześniej to dzięki 
niemu stworzono 

astrofizykę)

Założono 
obserwatorium 
astronomiczne 
w Ostrowiku 
(Uniwersytet 
Warszawski)

Dzięki inicjatywie 
Stefana Piotrowskiego 

zaczynają ukazywać się 
Postępy Astronomii

Pierwszy instrument 
radioastronomiczny 

w toruńskim 
obserwatorium

Pierwsza edycja 
szkolnej Olimpiady 

Astronomicznej (polska 
olimpiada jest jedną 

z najstarszych na świecie 
w swojej kategorii)

Pierwszy 
numer 

Astronautyki 
(obecnie 

czasopismo już 
się nie ukazuje)

 Odkrycie pyłowych 
księżyców Ziemi 
przez Kazimierza 
Kordylewskiego, 

przy czym pierwsze 
obserwacje 

prowadził w 1956 r. 
(kwestia ich istnienia 
wzbudza dyskusje 
wśród naukowców, 
ale ostatnio pojawiły 
się nowe argumenty 

za ich istnieniem)

Przeniesienie 
Obserwatorium 

Astronomicznego 
w Krakowie  

do Fortu Skała

Narodowy Bank Polski 
wyemitował banknot 
obiegowy o nominale 
1000 zł z wizerunkiem 

Mikołaja Kopernika

Początek 
Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego 

Seminarium 
Astronomicznego 

w Grudziądzu (OMSA)

Rakieta METEOR 2 
osiągnęła pułap około 
100 km, czyli umowny 

próg kosmosu

Specjalny Kongres 
Międzynarodowej Unii 

Astronomicznej  
odbył się w Polsce

Pierwszy polski 
przyrząd naukowy 

na satelicie 
(Interkosmos-9)

Pierwsze światło 60-cm 
teleskopu w Ostrowiku

Polska otrzymała 
od USA dwa okruchy 
gruntu księżycowego 
z misji Apollo 11 i 17 
— pierwszy można 

oglądać w planetarium 
w Olsztynie, natomiast 

drugi zaginął

Powołano Centrum 
Badań Kosmicznych 
PAN w Warszawie 

(działalność rozpoczęło 
1 lutego 1977 r.)

Pierwsze światło 60-cm 
teleskopu w Białkowie

Pierwsze światło 
koronografu 
w Białkowie

… …

Wybudowano 
planetarium w Chorzowie 
— najstarsze i największe 

polskie planetarium

Zbudowano 
teleskop TSC 60/90 

w obserwatorium 
w Piwnicach koło 

Torunia, do tej pory jest 
to największy teleskop 

optyczny na terenie 
naszego kraju

W Warszawie 
powstaje Koło 

Miłośników 
Astronomii – 

prekursor PTMA



Ogłoszono odkrycie 
zderzenia dwóch 

gwiazd neutronowych 
i kilonowej — 

w badaniach wzięło 
udział m.in. około 50 
polskich astronomów

Powołano Polską 
Agencję Kosmiczną 

z siedzibą w Gdańsku
Start satelity Heweliusz

Zainaugurowano  
60-cm amatorski teleskop 

w Niedźwiadach  
(nazwano go: Roland)

Pierwszy numer 
czasopisma 

Astronomia Amatorska 
(później zmieniony 

na Astronomia)

Wysłanie pierwszego 
w historii polskiego 
sztucznego satelity 

PW-Sat
Przystąpienie Polski 

do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA)

Otwarcie 
Obserwatorium 

Astronomicznego 
Królowej Jadwigi 
w Rzepienniku 
Biskupim (duże 

prywatne 
obserwatorium)

Po raz pierwszy 
przyznano Medal 

Bohdana Paczyńskiego

Wysłanie pierwszego 
polskiego naukowego 

satelity Lem (projekt BRITE)

Założono Związek 
Pracodawców Sektora 

Kosmicznego

Zespół astronomów 
pod kierownictwem 

Andrzeja Niedzielskiego 
z Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 
odkrywa HD 17092 b  

– planetę pozasłoneczną 
należącą do gazowych 

olbrzymów (obecnie 
grupa ma na swoim 

koncie odkrycie około 
20 planet)

W Borowcu 
uruchomiono 

Poznański Teleskop 
Spektroskopowy (PST1), 

który stanowią dwa 
teleskopy o średnicach 

po 0,5 metra

W ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 

Pomocy toruński 
radioteleskop nadaje 

sygnał do kilku 
pobliskich gwiazd

Pierwsze światło 
1,3-metrowego 

teleskopu 
w Obserwatorium Las 
Campanas w Chile

Startuje misja  
Cassini-Huygens, 

na pokładzie 
lądownika Huygens 
jest polski przyrząd 
(czujnik do pomiaru 

temperatury 
i przewodnictwa 
cieplnego) — to 
pierwszy polski 
udział w misji 

Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA)

Rusza portal 
Astronet.pl

Pierwszy numer 
czasopisma 

Meteoryt

Startuje projekt 
OGLE

Aleksander 
Wolszczan 
odkrywa 

pierwsze planety 
pozasłoneczne 
wokół pulsara 
PSR 1257+12

Założono Klub 
Astronomiczny 
Almukantarat

Po raz pierwszy 
przyznano 

Nagrodę i Medal 
im. Włodzimierza 

Zonna 
„Za popularyzację 

wiedzy 
o Wszechświecie”

Początek pracy 
radioteleskopu 

RT-3 w toruńskim 
obserwatorium  
(średnica 15 m)

Mirosław 
Hermaszewski 

w kosmosie — pierwszy 
i jak dotąd jedyny polski 

kosmonauta

Założono Centrum 
Astronomiczne 

im. Mikołaja Kopernika 
PAN w Warszawie, 

największy polski instytut 
astronomiczny
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100 lat polskiej astronomii i badań kosmosu
11 listopada 2018 r. minęło sto lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie różnych ciekawych wydarzeń z ostatnich stu lat, dotyczących astronomii i badań kosmosu, związanych z naszym krajem.  

Zestawienie obejmuje wydarzenia różnego rodzaju, zarówno organizacyjne (np. powstanie instytucji lub organizacji), sprzętowe (np. rozpoczęcie pracy przez teleskop), jak i związane z odkryciami.

Opracowanie: Krzysztof Czart, Jacek Drążkowski, Rafał Grabiański, Elżbieta Kuligowska, Agnieszka Nowak

Powołano Centrum 
Badań Kosmicznych 
PAN w Warszawie 

(działalność rozpoczęło 
1 lutego 1977 r.)

Pierwsze światło 60-cm 
teleskopu w Białkowie

Pierwsze światło 
koronografu 
w Białkowie

Pierwsze obserwacje 
radioastronomicznej 
sieci VLBI z polskim 

udziałem

Pierwsze światło 60-cm 
teleskopu na Suhorze

Założono Pracownię 
Komet i Meteorów 
zrzeszającą osoby 

zainteresowane 
meteorami i innymi 

małymi ciałami Układu 
Słonecznego

Pierwsze światło 
60-cm teleskopu 

w toruńskim 
obserwatorium

Satelita 
Interkosmos 24 

(pierwszy projekt 
satelitarny  

z udziałem Polski)

Powstała Fundacja 
Astronomii Polskiej 

im. Mikołaja Kopernika

Pierwszy numer 
czasopisma 
Vademecum 

Miłośnika 
Astronomii

Obserwacje rozpoczął 
radioteleskop RT-32  
(RT-4) w Centrum 
Astronomii UMK  

— największy polski 
radioteleskop  

(średnica 32 m)

Rusza portal 
Astronomia.pl 

(działał do 2011 r.)

Założono Polskie 
Towarzystwo 
Meteorytowe

Pierwszy w Polsce 
spektrograf echelle 

(Borowiec)

Zaczęła działać 
Polska Sieć 
Bolidowa

Pierwsze światło 
11-m teleskopu 

SALT w RPA (Polska 
ma udział 10%)

Ogłoszono 
znalezienie grobu 

i szczątków 
Mikołaja Kopernika 
(sprawa wzbudza 

kontrowersje 
do dzisiaj: czy 

faktycznie są to 
szczątki Kopernika)

Międzynarodowy 
Rok Astronomii 

2009

Powstanie 
Polskiego 

Towarzystwa 
Rakietowego

W Arizonie 
zainstalowano 

Poznański Teleskop 
Spektroskopowy 2 
(PST2) o średnicy 

0,7 m

Jeden 
z pierwiastków 

otrzymał oficjalnie 
nazwę „kopernik” 

(112, Cn,  
łac.  copernicium)

Rok Jana 
Heweliusza 2011

Zaczyna 
pracę pierwszy 

z czterech 
teleskopów 
polskiego 

projektu Solaris 
(RPA, Argentyna, 

Australia)

Premierowa emisja pierwszego 
odcinka popularnonaukowej 

serii „Astronarium” pokazywanej 
w Telewizji Polskiej i na YouTube

Polska przystępuje 
do Europejskiego 
Obserwatorium 

Południowego (ESO)

Startuje polska 
część sieci LOFAR 
(stacja w Bałdach, 

a później także 
w Łazach i Borówcu)

Polacy uczestniczą 
w ważnych badaniach 

’Oumuamua — 
pierwszego obiektu, 

który dotarł do Układu 
Słonecznego 
z przestrzeni 

międzygwiazdowej

W Szczecinie 
zbudowano 60-cm 
amatorski teleskop, 

który nazwano Sowa

Połączenie Uranii 
i Postępów Astronomii 

w dwumiesięcznik 
Urania – Postępy 

Astronomii

Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna nadała 

gwieździe 55 Cancri nazwę 
Copernicus, krąży wokół  

niej 5 planet
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prof. Lech Mankiewicz z Centrum Fizyki 
Teoretycznej PAN.

Projekt IASC (The International Astro-
nomical Search Collaboration) jest skiero-
wany do młodzieży w różnym wieku oraz 
do miłośników astronomii. W znacznym 
stopniu jest to projekt edukacyjny, któ-
ry polega na analizie przekazywanych 
pakietów zdjęć wykonanych w pewnych 
odstępach czasu przez 1,8-m teleskop 
Pan-STARRS znajdujący się na Hawajach. 
Analiza danych obserwacyjnych odbywa 
się poprzez pracę z programem Astro-
metrica. Każdego roku w tym projekcie 
uczestniczy ponad 700 zespołów z 80 kra-
jów świata. Od startu kampanii w 2006 
roku uczestnicy odkryli już ponad 1300 
planetoid, przyczyniając się do lepszego 
zrozumienia i poznania głównego pasa 
planetoid, a także obiektów położonych 
poza orbitą Neptuna. Dzięki projektowi 
IASC jego uczestnicy mogą poczuć, jak to 
jest być naukowcem. A przy okazji wpisują 
się na listę odkrywców rzeczywistych no-
wych obiektów Układu Słonecznego.

Po przeprowadzeniu dalszych obser-
wacji dotyczących tegorocznych odkryć, 
w przyszłości będzie istniała możliwość 
nadania nazw własnych części odkrytych 
planetoid i w ten sposób nowe obiekty do-
łączą do grona „polskich planetoid”. 

Paweł Z. Grochowalski

Superziemia odkryta  
wokół Gwiazdy Barnarda

Międzynarodowy zespół naukowców 
odkrył lodową superziemię krążącą wokół 
Gwiazdy Barnarda — najbliższej Słońcu 
pojedynczej gwiazdy, oddalonej od nas 
o zaledwie 6 lat świetlnych. Jest to druga 
najbliższa Ziemi odkryta egzoplaneta.

Gwiazda Barnarda to czwarta 
pod względem odległości od Układu 
Słonecznego gwiazda, słynna przede 
wszystkim z najszybszego ruchu własne-
go na niebie. Jest mała, starsza od na-

szego Słońca i należy do grupy najmniej 
aktywnych czerwonych karłów. Bliżej nas 
znajduje się jedynie potrójny układ Alfa 
Centauri, gdzie w 2016 r. odkryto egzo-
planetę Proxima Centauri b (zob. Urania 
nr 4/2016). 

Naukowcy zebrali dane z 20 lat obser-
wacji tej gwiazdy za pomocą siedmiu in-
strumentów. Wszystko złożyli razem, two-
rząc jeden z największych zbiorów danych 
przeznaczonych do poszukiwań planety 
metodą pomiaru prędkości radialnej. Od-
kryta planeta GJ 699 b (GJ 699 to formal-
na nazwa Gwiazdy Barnarda) ma masę co 
najmniej 3,2 mas Ziemi (stąd nazywa się 
ją superziemią) i obiega swoją gwiazdę 
w czasie 233 dni.

Mimo stosunkowo niewielkiej odle-
głości dzielącej gwiazdę od odkrytej eg-
zoplanety (0,4 dystansu między Ziemią 
a Słońcem) nie jest możliwe, by na jej po-
wierzchni utrzymywała się woda w stanie 
ciekłym. Gwiazda Barnarda to zimny, sła-
bo świecący czerwony karzeł dostarczają-
cy do planety równowartość 2% energii, 
którą nasza planeta otrzymuje od Słońca. 
Szacuje się, że średnia temperatura po-
wierzchni planety wynosi –170°C.

Po raz pierwszy udało się odkryć tak 
niewielką planetę w tak dużej odległości 
od swojej gwiazdy za pomocą techniki 
pomiaru prędkości radialnej. Metoda ta 
polega na pomiarze przesunięcia dop-
plerowskiego światła gwiazdy, wywoływa-
nego przez oddziaływanie grawitacyjne 
okrążającej ją planety. Planeta, obiegając 
gwiazdę, tak naprawdę porusza się wokół 
ich wspólnego środka ciężkości, który leży 
poza środkiem gwiazdy. Gwiazda więc jest 
też poruszana nieznacznie przez planetę, 
co powoduje, że możemy obserwować 
bardzo niewielkie zmiany wysyłanego 
przez nią światła.

Jak podkreśla zespół naukowców, 
właściwości planety będą mogły być od-
kryte poprzez bezpośrednie obrazowa-
nie za pomocą przyszłych teleskopów 

Pierwszy lot rakiety Bigos 4
Rakieta Bigos 4 firmy SpaceForest 

z Gdyni odbyła lot inauguracyjny 2 listo-
pada 2018 r. na terenie lotniska wojsko-
wego w Babich Dołach. Próba zakończyła 
się pełnym sukcesem. Silnik zanotował 
prawidłową pracę, a rakieta osiągnęła 
założony pułap i została odzyskana bez 
żadnych uszkodzeń. Firma SpaceForest 
zmotywowana sukcesem planuje kolejne 
loty testowe.

Rakieta badawcza Bigos 4 stanowi 
pierwszy z kluczowych kroków w ramach 
projektu SIR (Suborbital Inexpensive Roc-
ket), polegającym na stworzeniu rakiety 
do misji suborbitalnych i wynoszenia ła-
dunków do 50 kg na wysokość 150 km. 
Jest to model pojazdu SIR w skali 1:2. 
Mierzy 5,5 m, ma średnicę 204 mm, waży 
65 kg bez materiału pędnego, zaś jej 
masa startowa wynosi 100 kg. Przewidy-
wana maksymalna prędkość to 600 m/s 
(Ma 1,9). Bigos 4 ma być zdolny do po-
nownego lotu w ciągu 72 godzin.

SpaceForest ma siedzibę w Pomor-
skim Parku Naukowo-Technologicznym 
w Gdyni i zatrudnia ponad 25 osób. Do tej 
pory rakietowcy z Gdyni zbudowali kilka 
rakiet testowych, w tym całą rodzinę ra-
kiet Bigos (Bigos, Bigos 2, Bigos 3 i naj-
nowszy Bigos 4) oraz rakietę Candle-2, 
która była używa do testów w projekcie 
Komisji Europejskiej DEWI.

Paweł Z. Grochowalski

Uczniowie z Grudziądza 
odkryli 31 planetoid

Uczniowie Zespołu Szkół Technicz-
nych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
w Grudziądzu odkryli aż trzydzieści jeden 
planetoid w ramach kampanii All-Poland 
IASC (International Astronomical Search 
Collaboration). Jest to najlepszy wynik 
w Polsce spośród dotychczas odbytych 
kampanii. 

W ramach zajęć Międzyszkolnego Koła 
Astronomicznego prowadzonego przez 
Grzegorza Rycyka (ZST — Planetarium) 
udało się odkryć planetoidy w trakcie 
kampanii, która trwała od 2 do 29 paź-
dziernika 2018 r. Jak do tej pory jest to 
najlepszy osiągnięty wynik spośród do-
tychczas odbytych kampanii IASC na te-
renie Polski. W związku z odkryciem 
uczniowie ZST otrzymali list gratulacyjny 
od głównego koordynatora kampanii IASC 
– Cassidy Davisa (Hardin-Simmons Uni-
versity, Teksas, USA).

Poszukiwania asteroid odbywają się 
w ramach narodowych kampanii IASC (In-
ternational Astronomical Search Collabo-
ration) na całym świecie. Koordynatorem 
polskiej kampanii (All-Poland IASC) jest 

Testowy lot rakiety Bigos 4
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kosmicznych, takich jak WFIRST (Wide 
Field Infrared Survey Telescope) z NASA 
czy działające europejskie obserwatorium 
Gaia.

Odkrycie zostało opublikowane na ła-
mach magazynu Nature. Miał w nim udział 
polski astronom z Uniwersytetu Warszaw-
skie, dr hab. Marcin Kiraga (podobnie jak 
w przypadku odkrycia planety Proxima b). 
Zadanie Polaka polegało na analizie da-
nych fotometrycznych. Dane te pochodziły 
głównie z przeglądu ASAS realizowane-
go przez Obserwatorium Astronomiczne 
Uniwersytetu Warszawskiego. Celem było 
określenie, czy zmienność fotometrycz-
na (czyli zmienność w jasności gwiazdy) 
może wiązać się z obserwowanymi zmia-
nami prędkości radialnej. Takiego związ-
ku nie wykryto.

Drugi wątek związany z naszym krajem 
dotyczy dr. Adriana Kaminskiego, niemiec-
kiego astronoma polskiego pochodzenia 
pracującego na Uniwersytecie w Heidel-
bergu. W ramach konsorcjum CARMENES 
był współodpowiedzialny za analizę da-
nych, a w szczególności za ich jakość oraz 
zrozumienie pomiarów dokonywanych 
przez spektrograf na 3,5-m teleskopie 
w Obserwatorium Calar Alto.

Do odkrycia przyczyniły się dane z in-
strumentów: HARPS na 3,6-m teleskopie 
ESO, UVES na teleskopie VLT należącym 
do ESO, HIRES na teleskopach Kecka, 
PFS na Teleskopach Magellana, nale-
żących do konsorcjum Carnegie, APF 
na 2,4-m teleskopie w Obserwatorium 
Licka oraz CARMANES w obserwatorium 
Calar Alto.

Co ciekawe, w latach 60. ubiegłe-
go wieku Peter van de Kamp twierdził, 
iż Gwiazda Barnarda posiada dużą plane-
tę — gazowego olbrzyma. Jednak wyniki 
jego obserwacji nie zostały zaakceptowa-
ne przez większość astronomów i raczej 
wyklucza się aktualnie istnienie dużych 
planet w tym układzie. 

Rafał Grabiański, Krzysztof Czart

Zdjęcie efektów zderzania 
się wiatrów od masywnych 
gwiazd

Europejskie Obserwatorium Południo-
we (ESO) zaprezentowało zdjęcie struk-
tury będącej efektem zderzania się wia-
trów gwiazdowych od dwóch masywnych 
gwiazd Wolfa-Rayeta. Układ może czekać 
mocno wybuchowa przyszłość w postaci 
błysku gamma. Zbadany obiekt to nie-
dawno odkryty układ potrójny gwiazd, 
oddalony od nas o około 8 tys. lat świetl-
nych i oznaczony jako 2XMM J160050.7-
514245. Jest on otoczony pyłem w kształ-
cie wiru. Inspirując się tym kształtem, 

naukowcy nadali układowi roboczą nazwę 
Apep, od egipskiego bóstwa przedsta-
wianego w formie gigantycznego węża. 
Według egipskiej mitologii, Apep, znany 
także jako Apophis, co noc toczył walkę 
z bogiem Słońca — Ra.

Zaprezentowane zdjęcie zostało uzy-
skane przy pomocy instrumentu VISIR, 
pracującego na należącym do ESO te-
leskopie VLT w Obserwatorium Paranal 
w Chile. Do badań użyto także Telesko-
pu Angielsko-Australijskiego (AAT), który 
jest największym teleskopem optycznym 
na terenie Australii.

Apep to układ potrójny gwiazd. Co 
prawda na zdjęciu widać dwa obiekty 
gwiazdowe, ale jednym z nich jest podwój-
na gwiazda Wolfa-Rayeta, nie rozdzielona 
na zdjęciu. Gwiazdy Wolfa-Rayeta (gwiaz-
dy WR) to stadium ewolucji niektórych 
bardzo masywnych gwiazd. W tej fazie 
przebywają one jedynie kilkaset tysięcy 
lat, czyli niewiele w porównaniu z czasem 
życia gwiazd. Gwiazdy WR charakteryzują 
się niezwykle silnym wia-
trem gwiazdowym, poprzez 
który tracą sporo materii. 
Prędkość takiego wiatru to 
miliony kilometrów na go-
dzinę, np. wiatr w układzie 
Apep ma prędkość 12 
mln km/h (3400 km/s).

Właśnie wiatr gwiazdowy 
jest odpowiedzialny za wi-
rową strukturę widoczną 
na zdjęciu — jest ona skut-
kiem zderzania się wiatrów 
od dwóch gwiazd Wolfa-
-Rayeta. Astronomowie 
wskazują, że pył porusza 
się dużo wolniej niż wiatr 
gwiazdowy (2 mln km/h), co 
z kolei oznacza, że zapew-
ne jedna z gwiazd wyrzuca 
zarówno szybki, jak i wolny 

wiatr gwiazdowy (w różnych kierunkach). 
Widok podobny do tego co widać, gdy pra-
cuje obrotowy zraszacz trawy, powstaje 
w efekcie wstrzykiwania pyłu do ekspan-
dującego wiatru gwiazdowego.

Co więcej, przypuszczalnie gwiazda ta 
ma rotację bliską krytycznej: obraca się 
z taką szybkością, że prawie się rozerwie. 
Według teorii, tak szybko rotujące gwiaz-
dy WR mogą być poprzedniczkami długich 
błysków gamma. 

Udział w badaniach miała Polka, ab-
solwentka astronomii na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie, od wielu 
lat mieszkająca w Australii, pracująca 
na University of New South Wales w Syd-
ney. Dr Kędziora-Chudczer była zaangażo-
wana w obserwacje w podczerwieni przy 
pomocy 3,9-m Teleskopu Angielsko-Au-
stralijskiego, z detektorem IRIS2 umożli-
wiającym uzyskiwanie fotografii i obser-
wacji spektroskopowych.

Krzysztof Czart

Artystyczna wizja krajobrazów planety GJ 699 b (Gwiazda Barnarda b)
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Obłok pyłu otaczający układ potrójny gwiazd 2XMM J160050.7-
514245 (robocza nazwa: Apep). Struktura jest efektem zderza-
nia się wiatrów gwiazdowych od dwóch gwiazd Wolfa-Rayeta
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Sonda Mars Express 
dostrzegła dziwną chmurę 
na Marsie

Bardzo dziwna, wydłużona chmura jest 
od połowy września widoczna na zdję-
ciach Marsa w okolicy jednego z wulka-
nów. Fotografie z sondy Mars Express 
zaprezentowała Europejska Agencja 
Kosmiczna (ESA). Chmura ciągnie się 
od wulkanicznej góry oraz zmienia się 
wraz z upływem czasu.

Pierwszą myślą może być: czyżby to 
był wybuch wulkanu? Wyjaśnienie jest 
jednak dużo mniej sensacyjne. Naukow-
cy uważają, że chmura nie ma związku 
z wybuchem wulkanu. Arsia Mons swoją 
ostatnią aktywność wulkaniczną miał kil-
kadziesiąt milionów lat temu. Natomiast 
chmura składa się prawdopodobnie 
z lodu wodnego i należy do tzw. chmur oro-
graficznych. Ten rodzaj chmur powstaje 
na skutek wpływu ukształtowania terenu 
na przepływ powietrza. Chmury formują 
się po nawietrznej stronie wysokiej góry. 
W przypadku Arsia Mons powstają wzdłuż 
południowo-zachodniej strony wulkanu 
i są normalnymi zjawiskami w tym rejonie. 
Na zdjęciu z 10 października widać chmu-
rę jako bardzo długie białe pasmo ciągną-
ce się na 1500 km w kierunku zachodnim 
od Arsia Mons. Sama wulkaniczna góra 
ma średnicę około 250 km.

Jak wskazuje ESA, niedawno na pół-
kuli północnej Marsa było przesilenie 
zimowe (16 października). Na kilka mie-
sięcy przed tym momentem aktywność 
chmurotwórcza generalnie nad dużymi 
wulkanami zanika. Z kolei przez pozostałą 
część roku wulkaniczne szczyty są skryte 
w chmurach. Sezonowe chmury, takie, jak 

widoczna obecnie, były już obserwowane 
w latach 2009, 2012 i 2015. 

Krzysztof Czart

SatRevolution tworzy 
pierwszą polską konstelację 
satelitów ScopeSat

Do 2026 r. firma SatRevolution planuje 
umieścić na orbicie ponad sześćdziesiąt 
satelitów, które stworzą pierwszą polską 
konstelację REC (Real-time Earth-obse-
rvation Constellation), umożliwiającą ob-
razowanie Ziemi w czasie rzeczywistym. 
Rozwiązanie, którego wybrane elementy 
przeszły już pierwsze testy, znajdzie za-
stosowanie w transporcie, zarządzaniu 
kryzysowym czy monitorowaniu miast 
na potrzeby smart city.

P o d s t a w o w ą 
jednostką konste-
lacji będzie satelita 
obserwacyjny Sco-
peSat, w którym 
zostanie wykorzy-
stany modułowy 
układ optyczny 
z aperturą synte-
tyczną, umożliwia-
jącą osiągnięcie 
rozdzielczości ob-
razowania poniżej 
1 m. Zastosowany 
układ optyczny 
pozwoli znacząco 
zmniejszyć rozmiar 
i masę satelity, ponieważ  do pełnych 
wymiarów zostanie on rozłożony dopiero 
po dotarciu na orbitę. Konsekwencją re-
dukcji masy będzie znaczące zmniejsze-
nie kosztów jego budowy. Jak przewidują 

wrocławscy inżynierowie, 
pierwszy satelita systemu 
REC pewien kosztować 
około 4–5 mln euro, zaś 
każdy kolejny już 1 mln 
euro (dla porównania — 
satelity Pleiades 1A i 1B 
obrazujące z GSD równym 
0,7 m, każdy o masie bli-
sko tony, kosztowały 650 
mln euro). Dzięki niższym 
kosztom jednostkowym 
konstelacja będzie mogła 
składać się z większej licz-
by satelitów, a to przełoży 
się na zwiększony czas 
rewizyty.

Pierwszy etap tworze-
nia konstelacji wrocław-
ska firma ma już za sobą. 
Stanowią go dotychczas 
zrealizowane projekty Sa-
tRevolution — KrakSat, 

AMICal Sat, a w szczególności pierwszy 
polski satelita obserwacyjny Światowid. 
Dzięki nim zespół ma możliwość testowa-
nia rozwiązań dotyczących m.in. układów 
optycznych, systemów łączności i zasila-
nia, a także komputera pokładowego oraz 
konstrukcji nośnej.

SatRevolution S.A. to innowacyjna 
polska firma z branży new space, której 
celem jest dostarczanie kompletnych 
rozwiązań satelitarnych. Przedsiębior-
stwo specjalizuje się w projektowaniu 
i seryjnej produkcji nanosatelitów na po-
trzeby zarówno międzynarodowych agen-
cji kosmicznych, jak i innych podmiotów: 
zarówno z sektora prywatnego, jak i pu-
blicznego. Poza produkcją nanosateli-
tów, SatRevolution S.A. prowadzi również 
prace badawcze nad innymi rozwiązania-

mi z zakresu technologii kosmicznych. 
Obecnie SatRevolution realizuje trzy 
projekty: Światowid — proof-of-concept 
pierwszego polskiego satelity obserwa-
cyjnego Ziemi, który ma stanowić pod-
waliny pod konstelację nanosatelitów 
obrazowania Ziemi w czasie rzeczywi-
stym; KRAKSat — nowatorski ekspery-
ment ferrofluidowego koła zamacho-
wego na niskiej orbicie okołoziemskiej 
(projekt realizowany z AGH w Krakowie) 
oraz AMICal Sat  — projekt satelity obser-
wacyjnego zórz polarnych w warunkach 
słabego oświetlenia (projekt realizowany 
we współpracy z Centrum Kosmicznym 
Uniwersytetu w Grenoble).

Elżbieta Kuligowska

Symulacje klimatyczne 
wszystkich siedmiu planet 
TRAPPIST-1

Znamy już około 4000 planet poza-
słonecznych, a liczba ta systematycznie 
rośnie. Wiele emocji budzi przede wszyst-
kim system planetarny TRAPPIST-1, 
na który składa się siedem planet (zob. 
Urania nr 2/2017 i 3/2017). Część z nich 

Wydłużona chmura na Marsie ciągnąca się na 1500 km od wul-
kanu Arsia Mons. Zaznaczono układ współrzędnych na Marsie 
oraz kilka najwyższych wulkanów
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jest z dużym prawdopodobieństwem 
podobna do Ziemi, a trzy okrążają swą 
gwiazdę —  chłodnego karła — w strefie 
zamieszkiwalnej. Czy da się tam faktycz-
nie żyć? Jeszcze nie wiemy, ale naukowcy 
poszli o krok dalej i przeprowadzili symu-
lacje komputerowe klimatu, jaki panuje 
na każdej z tych planet.

Czerwony karzeł — macierzysta gwiaz-
da planet TRAPPIST-1 — jest bardzo róż-
na od naszego Słońca. Gwiazdy te są 
też z drugiej strony bardzo powszechne 
we Wszechświecie. Choćby dlatego tyl-
ko warto mimo wszystko sprawdzić, czy 
na tych właśnie planetach może, bądź 
mogło, powstać życie. Zespół amery-
kańskich astronomów przeanalizował 
ewolucję układu TRAPPIST-1, modelu-
jąc ich fizykę, światło i promieniowanie 
pochodzące od gwiazdy, oraz sposób, 
w jaki czynniki te mogą oddziaływać 
na atmosfery wszystkich siedmiu pla-
net. Jest to próba modelowania zupełnie 
nam nieznanych atmosfer. W porównaniu 
ze Słońcem TRAPPIST-1 jest mała i chłod-
na, więc planety muszą krążyć bardzo 
blisko swojej gwiazdy, jeśli ma występo-
wać na nich między innymi woda w stanie 
ciekłym. Niestety, czerwone karły są czę-
sto bardziej aktywne niż gwiazdy podob-
ne do Słońca, więc potencjalnemu życiu 
na ich planetach dodatkowo grozi silne 
promieniowanie, zdolne niszczyć wodę.

Jaki więc panuje tam klimat? Według 
uzyskanych modeli klimatycznych, TRAP-
PIST-1 b, planeta krążąca najbliżej gwiaz-
dy, jest gorącym, wrzącym, całkowicie 
niegościnnym światem. TRAPPIST-1 c i d 
mają klimat nieco bardziej umiarkowany, 
ale wciąż gorący, z grubymi chmurami po-
dobnymi nieco do atmosfery Wenus. Po-
jawiały się już jednak wcześniej przypusz-
czenia, że właśnie w najwyższych partiach 

atmosfery Wenus może teoretycznie ist-
nieć życie w formie specyficznych mikro-
organizmów.

Następna w kolejności planeta TRAP-
PIST-1 e jest powszechnie uważana za naj-
lepszą w tym układzie — w każdym razie 
ze względu na panujące na niej warunki 
mogące sprzyjać życiu. Znajduje się po-
środku strefy zamieszkiwalnej, a według 
nowych modeli może faktycznie nadawać 
się do zamieszkania — jest szansa na to, 
że planetę pokrywa globalny ocean, a jej 
klimat jest podobny do ziemskiego. Z kolei 
krążące na obrzeżach układu TRAPPIST-1 
f, g i h to najprawdopodobniej zimne, lodo-
wate globy.

Zdaniem naukowców z zespołu, który 
prowadził symulacje, istnieje też pewna 
możliwość, że wszystkie siedem planet 
TRAPPIST-1 są światami podobnymi 
do Wenus, z gorącą i gęstą atmosferą. 
Wówczas ich woda już dawno odparowała 
do atmosfery, gdzie została rozbita na wo-
dór i tlen przez silne promieniowanie UV 
młodszej wówczas i bardziej aktywnej 
gwiazdy. Potrzebne są więc na pewno dal-
sze badania tego ciekawego układu.

Elżbieta Kuligowska

Portal internetowy Sat4envi 
dostępny od 2020 r.

Pod koniec 2020 r. ma wystartować 
polski ogólnodostępny portal interne-
towy, który będzie stanowić narzędzie 
do udostępniania różnych danych sateli-
tarnych pochodzących od satelitów me-
teorologicznych i obserwacyjnych. Będą 
to zarówno dane surowe, jak i przetwo-
rzone. Natomiast nieco wcześniej, pod 
koniec przyszłego roku, portal będzie do-
stępny dla testowej grupy użytkowników. 
Sat4envi ma przede wszystkim udostęp-

niać dane satelitarne dla administracji 
państwowej i samorządowej, a także dla 
służb reagujących w sytuacjach kryzyso-
wych. Dodatkowo będą z niego mogły ko-
rzystać również firmy, naukowcy, jak i oso-
by prywatne. Dostęp będzie bezpłatny.

Dane będą pochodziły głównie z euro-
pejskiego programu Copernicus. To dane 
z satelitów z serii Sentinel, ale także z sa-
telitów meteorologicznych (METEOSAT, 
NOAA, Metop) oraz środowiskowych (Ter-
ra i Aqua). Przykładowo służby państwowe 
mogą wykorzystać je do monitorowania 
zagrożenia pożarowego, zasięgu wody, 
intensywności opadów, sumy opadów, 
pokrywy lodowej na rzekach, osiadania 
terenu, suszy rolniczych czy oceny znisz-
czeń w pożarzyskach i wiatrołomach. 
Będzie możliwa także analiza danych hi-
storycznych.

Aktualnie cały czas trwają prace nad 
systemem Sat4envi — w archiwum zgro-
madzono do tej pory około 120 terabaj-
tów danych. Przygotowywane są także 
szkolenia dla administracji oraz ma być 
rozbudowana naziemna stacja odbioru 
i przetwarzania danych satelitarnych.

Projekt Sat4envi jest realizowany 
przez konsorcjum w składzie: Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej — 
Państwowy Instytut Badawczy (IMGW), 
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej 
Akademii Nauk (CBK PAN), Akademickie 
Centrum Komputerowe Cyfronet Aka-
demii Górniczo-Hutniczej (ACK Cyfronet 
AGH), Polska Agencja Kosmiczna (PAK). 
Został w znacznym stopniu dofinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej. Pełna 
nazwa projektu to „System operacyjnego 
gromadzenia, udostępniania i promocji 
cyfrowej informacji satelitarnej o środowi-
sku (Sat4envi)”.

Krzysztof Czart

Wizualizacje siedmiu planet z systemu TRAPPIST-1

Źr
ód

ło
: N

AS
A



40 Urania 6/2018

Mała Urania

Przygody Uranii w kosmicznej otchłani 
4. Gwiazdka Betlejemska

I znów Boże Narodzenie,
Betlejemska Gwiazdka świeci.
Jak rozpoznać ją na niebie?
Dziś Urania uczy dzieci. 

Gwiazdek różne są rodzaje:
Białe karły i olbrzymy.
Różne też ich obyczaje
I nie zawsze je lubimy.

Gwiazda nowa, supernowa,
Co pojawia się i znika,
Stara gwiazda neutronowa,
No i Gwiazda Kopernika.

Wszystkie równo ponad światem
Krążą wiernie – ale co to? 
Nad Judeą, z majestatem,
Każą zwolnić swym obrotom!

Wszystkie nasze gwiazdozbiory,
Choć są same w wniebowzięciu,
Kładą pokłon i honory
Narodzonemu Dziecięciu.

Pierwszy ukłon kładzie Baran. 
Andromeda zawsze w grudniu,
Kasjopea też się stara
I Wieloryb na południu.

1 2

3 4

5 6
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Zwalnia biegu Erydanus,
Byk, Perseusz i Żyrafa, 
Nawet Zając też przystanął
I Woźnica choć to gapa.

Nawet Orion, gwiezdny Łowczy,
Kastor, Polluks, Jednorożec,
Syriusz, Procjon — Łowcy to psy —
Zatrzymują się w pokorze.

Dalej Wielka Niedźwiedzica,
Pod nią Ryś i Rak jak trzeba,
Lew, Lew Mały się zachwyca,
No i Hydra — przez ćwierć nieba.

Bereniki Warkocz i
Ogon Smoka, Panny Kłos,
Puchar, Kruk i Gończe Psy,
Skrzą się, błyszczą wniebogłos.

Gwiazd ukłony w równych rzędach 
Świt zakończył w noc nieziemską.
Tak na niebie, jak w kolędach,
Każda chce być Betlejemską!

W Boże Narodzenie rano
Blask rozstrzyga spór ten w końcu:
Gwiazdy Betlejemskiej miano
Przysługuje tylko Słońcu!

Tekst: Maciej Mikołajewski, rysunki: Jacek Drążkowski

7 8

9 10

11 12

Na stronie internetowej http://www.urania.edu.pl/dopobrania 
zamieściliśmy kilka rysunków z Małą Uranią w wersji do druku 
i samodzielnego kolorowania. Polecamy uwadze nauczycieli i opiekunów 
dzieci w wieku przedszkolnym jak i klas nauczania początkowego.  

Przygody Małej Uranii Przygody Małej Uranii Przygody Małej Uranii 
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Londyn od kilku stuleci jest 
jednym z ważniejszych 
miast naszej planety. Nic 
więc dziwnego, że spaceru-

jąc po zatłoczonych i ciasnych, wręcz 
klaustrofobicznych uliczkach tej rozle-
głej metropolii, natrafimy na ślady wie-
lu wybitnych postaci w dziejach nauki 
oraz dotrzemy do wielu miejsc rado-
śnie rozgrzewających ciekawskie umy-
sły. Tu pracował choćby Izaak Newton, 
którego Principia są zwieńczeniem 
długiego procesu rewolucji naukowej 
rozpoczętej przez De Revolutionibus, 
wybitni badacze, którzy przybliżyli 
nam tajniki elektryczności, jak Benja-
min Franklin, Michael Faraday i James 
Clark Maxwell, znany naturalista, któ-
ry zrewolucjonizował nauki biologicz-
ne — Karol Darwin czy Lord Rayleigh, 
który opisał rozpraszanie na cząstecz-
kach atmosfery, czemu zawdzięcza-
my piękne barwy nieba, szczególnie 
o wschodzie i zachodzie Słońca. 

Jednym z takich szczególnych 
miejsc, bodajże najpiękniejszym, jest 
park z kilkoma budynkami, położo-
ny na wzniesieniu dominującym nad 
Tamizą, kilka kilometrów na wschód 

Na początku czasu i przestrzeni

Wzgórze nad Tamizą
Podróże morskie, czas i astronomia splatają się w wyjątkowym miejscu w Londynie. Dominacja Bryta-
nii nad wodami świata, jaka jeszcze do niedawna była rzeczywistością, stoi za tym, gdzie jest począt-
kowy południk, przez co wpływa na to, jak mierzymy czas i postrzegamy powierzchnię naszej planety.

od właściwego Londynu. Mowa oczy-
wiście o historycznych zabudowaniach 
Królewskiego Obserwatorium Astro-
nomicznego w Greenwich, miejscu, 
które definiuje nasze postrzeganie geo-
grafii i czasu. Zdecydowanie warto je 
polecić każdemu podróżnemu odwie-
dzającemu brytyjską stolicę. Wpisane 
na listę światowego dziedzictwa wraz 
ze szkołą morską (i głównie przez 
wzgląd na jej historyczne zabudowa-
nia), oferuje piękne widoki na rzekę 
i wieżowce dzielnicy Canary Wharf, 
znakomite muzeum, planetarium i spo-
ro zieleni.

Historia Królewskiego Obserwa-
torium Astronomicznego zaczyna się 
w 1675 r., gdy 10 sierpnia król Karol II 
położył kamień węgielny pod jego bu-
dowę. Znany w brytyjskiej historii bar-
dziej ze względu na swoje katolickie 
sympatie i próby wprowadzenia, bez-
skutecznie, tolerancji religijnej władca 
powierzył budowę sir Christopherowi 
Wrenowi — profesorowi astronomii 
na Uniwersytecie w Oksfordzie, któ-
remu Londyn zawdzięcza współczesny 
wygląd katedry św. Pawła. Kompleks 
składa się z dwóch wyraźnych części: 

mieszkalno-reprezentacyjnej i właści-
wego obserwatorium. Co ciekawe, gdy 
astronomowie chcieli pokazać gwiazdy 
przez lunetę królowi bądź innym zna-
mienitym gościom, używali do tego 
celu reprezentacyjnego budynku, a nie 
właściwego obiektu. Public relations 
najwyraźniej były zawsze ważne w na-
uce!

Instytucja wzorowana na paryskiej 
miała w ówczesnym czasie duże zna-
czenie dla rozwijającego się królestwa. 
Anglia stawała się właśnie główną 
potęgą morską świata, a astronomia, 
w szczególności zaś pomiar czasu, były 
kluczowe dla określania pozycji stat-
ków. Stąd obserwatorium cieszyło się 
opieką królewską przez kolejne stule-
cia. Najsłynniejszym astronomem kró-
lewskim, pełniącym funkcję dyrektora 
instytutu, jest bodajże Edmund Halley 
— odkrywca orbity komety nazwanej 
od jego nazwiska. Dzisiejszą sławę 
natomiast obserwatorium zawdzię-
cza decyzji podjętej 22 października 
1884 r. w Waszyngtonie, gdy południk 
wyznaczany przez koło południkowe 
Airy’ego został uznany za początkowy, 
względem którego mierzy się na Ziemi 
długość geograficzną oraz wyznacza 
czas uniwersalny, znany w literaturze 
angielskojęzycznej jako Greenwich 
Mean Time (GMT). Co prawda, wraz 
z rozwojem systemu GPS i zastosowa-
nia systemu geodetycznego WGS 84 
budynek obserwatorium dziś znajduje 
się minimalnie na zachód od południ-
ka zerowego używanego przez satelity, 
jednak sława Greenwich nie maleje.

Przez stulecia obserwatorium było 
związane z pomiarem czasu, położenia, 
obserwacjami astronomicznymi. Bar-
dzo oryginalnym przejawem tego była 
publiczna transmisja czasu Greenwich, 
po raz pierwszy dokonana w 1833 r. 
Zaczęto to czynić, nim wynaleziono ra-

odkryj dziedzictwo nauki
https://gosciencetours.com/

Budynek Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego
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dio (i słynny sygnał o pełnej godzinie), 
tak więc należało wymyślić oryginalny 
sposób na jej dokonanie. Wykorzysta-
no fakt, że obserwatorium znajduje się 
na wzgórzu nad Tamizą, wykorzystywa-
ną od stuleci jako naturalny port Londy-
nu, a przez to było widoczne dla więk-
szości statków zacumowanych w mie-
ście. Każdego dnia, na pięć minut przed 
godziną 13.00 jest unoszona kula do po-
łowy masztu zamontowanego na dachu 
jednego z budynków, a na dwie minuty 
przed — na sam jego szczyt. O pełnej 
godzinie ona opada i dokładnie w tym 
momencie oficerowie statków regulo-
wali swoje zegarki. Z tego powodu wła-
śnie warto tak zaplanować odwiedziny 
w Greenwich, by na dziedzińcu obser-
watorium być tuż przed godziną 13.00.

Po II wojnie światowej rola zabudo-
wań w Greenwich zmalała. W 1947 r. 
podjęto decyzję o przeniesieniu insty-
tucji do Herstmonceaux, zaś historycz-
ne zabudowania stały się z czasem czę-
ścią Narodowego Muzeum Morskiego. 
Mimo turystycznego wykorzystania 
i położenia w obrębie rozległej aglo-
meracji, w 2018 r. zainstalowano nowy 
teleskop, nazwany imieniem Anny 
Maunder, przywracając obiektowi 
funkcje astronomiczne. 

Anna Russell Maunder była astro-
nomem i matematyczką z Irlandii i cie-
kawą postacią w dziejach astronomii. 
Wybitnie uzdolniona ukończyła studia 
matematyczne w Cambridge z naj-
lepszym rezultatem na swoim roku. 
Niestety, jako kobiecie nie przysługi-
wało jej wówczas prawo do uzyskania 
stopni akademickich, choćby bakałarza 
(dziś w Polsce określanego z francuska 
licencjatem). Stąd, w 1891 r. przyję-

ła pracę w Królewskim Obserwato-
rium Astronomicznym jako oblicze-
niowiec (angielska nazwa tej pozycji 
jest ciekawsza: lady computer). Anna 
brała udział w pracach badawczych 
obserwatorium, gdzie poznała swoje-
go męża, Waltera, który odtąd ją wy-
trwale wspierał w zwalczaniu różnych 
przeciwności natury instytucjonalnej. 
Ponieważ ówczesne prawo w Anglii 
zabraniało zamężnym kobietom pracy 
w publicznych instytucjach, musiała 
zrezygnować z zajęć w obserwatorium. 
Na szczęście pasje astronomiczne jej 
nie opuściły i towarzyszyła mężowi 
w jego pracy naukowej, uzyskując na-
wet stypendium i publikując książkę 
o astronomii. W 1915 r. wróciła do pra-
cy w Greenwich, a rok później stała 
się członkiem Królewskiego Towarzy-
stwa Astronomicznego — jako jedna 
z pierwszych kobiet w jego składzie. 
Wkład Anny i jej męża w badania nad 
Słońcem został doceniony i ich nazwi-
skiem określa się minimum aktywności 
słonecznej w XVII i XVIII w. Tej parze 

zawdzięcza nazwę też jeden z kraterów 
na Księżycu. To dzięki ludziom takim 
jak Anna dziś mamy w świecie astrono-
mii niejedną kobietę poznającą tajniki 
Wszechświata.

Królewskie Obserwatorium Astro-
nomiczne jest chętnie odwiedzane przez 
turystów. Nic w tym dziwnego — jest 
to miejsce związane z wyznaczaniem 
czasu, astronomią, pięknie położone, 
znajdujące się w jednym z najchętniej 
odwiedzanych miast świata. To, co 
jednak zaskakuje, to swoista ignoran-
cja sporej części zwiedzających. Wie-
lu płaci nie najtańszy bilet wstępu, by 
zrobić sobie zdjęcie na linii południka 
wmurowanej w dziedziniec obserwato-
rium, a trochę ignorując resztę tego fa-
scynującego miejsca, w tym koło połu-
dnikowe Airy’ego, które ów południk 
wyznacza. Ci jednak, którzy poświęcą 
swój czas na zwiedzenie obiektu, nie 
zawiodą się. Jest to jedno z najlepiej 
przygotowanych merytorycznie muze-
ów naukowych, jakie znam. 

Wieńczysław Bykowski

odkryj dziedzictwo nauki
https://gosciencetours.com/

Kula czasu oznajmiająca wybicie godziny 13.00
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Współczesne obserwacje wizualne
część 1

znacznego zainteresowania tegorocznymi Perseidami ob-
serwatorów wizualnych z Polski można policzyć na palcach 
jednej ręki. Zaledwie czterech obserwatorów wykonało nieco 
ponad 12 godzin obserwacji. Trzeba powiedzieć, że szybki 
rozwój sieci bolidowej w pewnym momencie odebrał mo-
tywację do obserwacji okiem nieuzbrojonym, wszak nowe 
kamery rejestrowały wszystko z niezwykłą precyzją. Pol-
ska będąca niegdyś prawdziwą potęgą na polu obserwacji 
wizualnych generuje obecnie kilkanaście godzin obserwacji 
rocznie (dla porównania w latach 90. polscy obserwatorzy 
przeprowadzali kilka tysięcy godzin rocznie). Tymczasem po-
pularność obserwacji wizualnych na świecie od lat utrzymuje 
się na podobnym poziomie. Tegoroczne Perseidy obser-
wowało 153 obserwatorów z całego świata. Prym wiodą tu 
Niemcy, Słoweńcy oraz Serbowie. Ci ostatni od lat organizują 
wielkie obozy astronomiczne, w których uczestniczą dziesiąt-
ki obserwatorów. Rekordzistą, jeśli chodzi o tegoroczne Per-
seidy, jest Kai Gaarder z Norwegii, który wykonał 41 godzin 
obserwacji. Najlepszy rezultat spośród polskich obserwato-
rów należy do Macieja Kwinty, który wykonał 5 godzin i 59 
minut obserwacji.

Skąd pomimo rozwoju techniki obserwacyjnej tak duża 
popularność obserwacji wizualnych zagranicą? Są dwie pro-
ste przyczyny. Po pierwsze obserwacje wizualne nie wyma-
gają żadnego specjalistycznego sprzętu i praktycznie nic nie 
kosztują. Każdy kto zastosuje się do kilku prostych zasad 
rządzących obserwacjami wizualnymi, spożytkuje swój czas 
w sposób wartościowy, dostarczając wartościowych wyni-
ków. Po drugie metoda wizualna dostarcza standardowych 
i porównywalnych danych opisujących aktywność rojów me-

teorowych. Co najmniej od lat 80. 
XX w. obserwacje wykonywane są 
jednakową, opisaną w dalszej czę-
ści artykułu metodą. Baza danych 
wizualnych jest już na tyle duża, że 
widoczne stają się wieloletnie okre-
sy zmienności dla niektórych więk-
szych rojów meteorowych. Tego 
typu analizy jak na razie nie są moż-
liwe do przeprowadzenia z użyciem 
danych zbieranych przez kamery 
wideo. Problemem jest ogromna 
różnorodność typów kamer i obiek-
tywów używanych do obserwacji. 
Ustandaryzowanie tego typu danych 
napotyka na znaczne problemy, 
choć w ostatnich latach poczynio-
no na tym polu znaczące postępy. 
Ludzkie oko stanowi standardowy 
i dość porównywalny instrument ob-
serwacyjny. Niewielkie indywidualne 
różnice tracą znaczenie przy anali-
zie większej ilości danych.

Cel obserwacji wizualnych
Współczesne obserwacje wizu-

alne mają nieco inne cele niż jesz-
cze 10 lat temu. Gdy zaczynałem 

Za nami kolejne maksimum Perseidów. W tym roku 
zainteresowanie najsłynniejszym rojem meteorów 
było wyjątkowo duże, jako że samo maksimum przy-
padało w weekend, przy korzystnej fazie księżyca 

i całkiem dobrej pogodzie. W wielu miastach organizowane 
były noce Perseidów, a o nadchodzącym maksimum infor-
mowały różnego rodzaju media. Maksimum nie zawiodło, 
ZHR (Zenitalna Liczba Godzinna — ilość meteorów, jaką 
w ciągu godziny możemy zaobserwować w miejscu, gdzie 
widoczność graniczna wynosi 6,5 mag przy radiancie roju 
znajdującym się w zenicie) obliczona dla danych wizualnych 
osiągnęła 103 ±9 13 sierpnia o godzinie 3:56 UT. Już na po-
czątku nocy odnotowano ZHR 100 ± 4 (21:03 UT), a przez 
większą jej część aktywność nie spadała poniżej ZHR=70. 
Pomimo że radiant Perseidów w ciągu nocy nie osiąga ze-
nitu, to pod ciemnym wiejskim niebem rzeczywiście obser-
wowane ilości meteorów bywają tylko nieznacznie mniejsze 
niż wskazuje liczba określająca ZHR. Wracając do samego 
maksimum — zaowocowało ono znaczną ilością pięknych 
zjawisk Perseidów. Szczególnie pięknie prezentowały się 
dwa bolidy, które pojawiły się na południe od Polski tuż przed 
północą czasu lokalnego. Jaśniejszy z bolidów osiągnął ja-
sność zbliżoną do –10 mag i pozostawił po sobie ślad wi-
doczny przez kilkanaście minut.

W kilka dni po maksimum zebrano wystarczającą ilość 
danych wizualnych, aby wyznaczyć profil aktywności Perse-
idów. Profil ten aktualizowany na bieżąco można zobaczyć 
na stronie http://www.imo.net. Znajdują się tam profile aktyw-
ności, indywidualne raporty od obserwatorów, jak również 
statystyki dotyczące ilości wykonanych obserwacji. Pomimo 

Wybuch aktywności Drakonidów z 8 października 2018 r. na podstawie danych wizualnych zebra-
nych od 39 obserwatorów. Aktywność roju osiągnęła wartość ZHR = 157 ±17

http://www.imo.net/
http://www.imo.net/
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swoją przygodę z astronomią meteorową, dane wizualne 
służyły między innymi do odkrywania nowych rojów. Meteory 
szkicowano na mapach gnomicznych. Współrzędne z map 
z czasem przenoszono do postaci cyfrowej, a następnie 
analizowano programem Radiant. W ten sposób można było 
wyznaczyć położenie radiantów znanych rojów lub też przy-
padkiem odnaleźć nowy i nieznany radiant. Po roku 2000 
wyznaczanie położenia radiantów stało się domeną obser-
wacji wideo. Obserwacje wykonywane przez obserwatorów 
wizualnych nie mogły dłużej konkurować pod względem pre-
cyzji z obserwacjami CCTV. Współcześnie nie szkicuje się 
już meteorów na mapach. Obecnie prowadzone obserwacje 
wizualne koncentrują się na wyznaczaniu aktywności rojów 
metodą zliczeń. Obserwator przyporządkowuje zaobserwo-
wane meteory do rojów i odnotowuje ich ilości w przedziałach 
czasowych. Wyznaczając widoczność graniczną, dostarcza 
informacji niezbędnych do ustandaryzowania wyników. Ob-
serwacje te są wprowadzane poprzez stronę internetową, 
w ciągu kilku godzin stają się dostępne dla wszystkich za-
interesowanych a jednocześnie tworzą wstępny wykres ak-
tywności roju.

Co potrzebne do obserwacji
Ciemne niebo — do wykonywania obserwacji o warto-

ści naukowej potrzebne jest niebo o widoczności lepszej niż 
5 mag. Takie niebo spotykamy z dala od świateł miejskich, 
ale warto pamiętać, że widoczność może być ograniczona 
również przez Księżyc. Obserwacji przy widoczności granicz-
nej gorszej niż +5m nie wykonujemy i nie wysyłamy.

Śpiwór — nie wytrzymamy zbyt długo, obserwując mete-
ory z podniesioną głową. Obserwacje najlepiej wykonywać, 
leżąc w śpiworze lub na leżaku. Należy tak patrzeć, aby 
niebo wypełniało całe pole widzenia. Warto ubrać się cieplej 
— obserwator leżący nieruchomo dość szybko traci ciepło, 

a temperatura w ciągu nocy często znacząco spada. Proble-
mem może również być pojawiająca się rosa.

Czerwona latarka — podczas obserwacji musimy utrzy-
mywać stałą i pełną adaptację oka do ciemności. Notatki wy-
konujemy, używając czerwonej latarki, która w minimalnym 
stopniu wpływa na adaptację oka. Czerwone światło tylko 
nieznacznie pobudza receptory światłoczułe siatkówki oka, 
odpowiedzialne za widzenie w nocy. Musi to być latarka LED 
lub tradycyjna latarka z filtrem czerwonym. Nie nadają się 
do tego celu ekrany telefonów wyświetlające czerwony ob-
raz.

Notatnik wodoodporny — obecnie dostępne są na ryn-
ku notatniki odporne na wilgoć. Trzeba przyznać, że podczas 
długich sierpniowych nocy tradycyjne notatniki leżące obok 
obserwatora przyjmują konsystencję półpłynną.

Ołówki — ołówek w przeciwieństwie do długopisu dzia-
ła w każdych warunkach. Jako że ołówek może się złamać, 
warto mieć do dyspozycji kilka sztuk.

Dyktafon — alternatywa do notatnika i ołówków. Po-
zwala nagrywać przebieg obserwacji bez odrywania wzroku 
od nieba, dzięki użyciu dyktafonu niczego nie przegapimy. 
Ujemną stroną jest konieczność przesłuchania całego nagra-
nia nazajutrz, gdy jesteśmy zmęczeni po obserwacjach.

Zegarek — obserwator notuje czas obserwacji, momen-
ty początku i końca przedziałów czasowych. W przypadku 
pojawienia się jasnych bolidów warto odnotować dokładną 
godzinę.

Podstawowe pojęcia
Zliczenia — Istota współczesnych obserwacji — notuje-

my pojawienia się meteorów w zeszycie, zaznaczamy do ja-
kiego roju należą oraz określamy ich jasność. Nie notujemy 
momentów poszczególnych meteorów, jedynie co jakiś czas 
zaznaczamy granice przedziału czasowego.

Obserwacje wizualne podczas obozu PKiM w Bukowcu w roku 2012. Zwróćmy uwagę na czerwone światło używane przez obserwatorów do oświe-
tlania notatek. Po lewej stronie widoczne aparaty fotograficzne rejestrujące meteory
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Przedziały czasowe — meteory zli-
czamy w przedziałach o określonej dłu-
gości. Typowo przedział trwa godzinę. 
W przypadku większej aktywności sto-
sujemy przedziały krótsze, np. 30-mi-
nutowe lub nawet 15-minutowe (typowa 
sytuacja dla maksimum Perseidów). 
Podczas pamiętnego maksimum Le-
onidów w 2002 r. stosowano przedziały 
dwuminutowe.

Czas efektywny — pojęcie bezpo-
średnio związane z poprzednim. Przez 
przedział 15-minutowy rozumiemy 15 
minut obserwacji, nie wliczając momen-
tów na notowanie, picie kawy, walkę 
z komarami itp. W praktyce więc 15 mi-
nut czasu efektywnego zajmuje nieco 
więcej czasu zegarowego.

Przynależność do roju — podczas obserwacji musimy 
odróżniać meteory z obserwowanego roju od innych mete-
orów i od meteorów sporadycznych. Musimy przynajmniej 
nauczyć się odróżniać meteory należące do roju, który wła-
śnie osiąga maksimum aktywności. Musimy również umieć 
wykluczać meteory, które, choć podobne, to do roju nie na-
leżą.

Kryteria przynależności są trzy: kierunek, prędkość i dłu-
gość. Kryterium kierunku wydaje się być oczywiste — meteor 
przedłużony wstecz ma trafiać w radiant. Musimy wcześniej 
dowiedzieć się, gdzie leży radiant obserwowanego roju. In-
formacje na ten temat dostępne są w kalendarzach obserwa-
cyjnych na stronach www.pkim.org lub www.imo.net. Kryte-
rium prędkości pozwala wykluczać zjawiska o prędkości nie 
pasującej do typowej dla roju. Meteory wchodzą w atmosferę 
z prędkościami od 11 do 72 km/s. Perseidy przy prędkości 
57 km/s wydają się być meteorami szybkimi, Leonidy osią-
gające 72 km/s wyglądają jak świetliste kreski na niebie, 
Geminidy przy 35 km/s wydają się mieć średnią prędkość, 
a obserwowane w letnie noce Capricornidy przy 23 km/s 
wydają się być dość wolne. Są od tej reguły pewne odstęp-
stwa — szybkie Leonidy czy Perseidy obserwowane tuż nad 
horyzontem mogą wydawać się dość wolne (bo znajdują się 
bardzo daleko od obserwatora), podobnie też te, które znaj-
dują się bardzo blisko radiantu, mogą wydawać się wolne, 

bo widzimy je niejako od przodu (pod bardzo małym kątem). 
Trzecie kryterium — meteor należący do danego roju powi-
nien być dwukrotnie krótszy niż odległość pomiędzy począt-
kiem zjawiska a radiantem roju. Jest to czysto geometryczne 
kryterium — meteory znajdujące się blisko radiantu widzimy 
pod małym kątem, a więc nie mogą być one zbyt długie. Im 
dalej od radiantu, tym dłuższe mogą być metory. Reguła nie 
dotyczy bolidów, które osiągają ogromne długości, oraz w sy-
tuacji gdy radiant jest zbyt nisko nad horyzontem (co również 
może prowadzić do powstawania bardzo długich meteorów).

Widoczność graniczna — jasność najsłabszej gwiazdy 
dostrzeganej przez obserwatora metodą zerkania. Polega 
ona na patrzeniu na obserwowany obiekt nie bezpośrednio, 
ale tuż obok niego, tak że nie znajduje się on w centrum pola 
widzenia. Widoczność wyznaczamy na początku każdego 
przedziału oraz w momentach, gdy widoczność się zmienia 
(notujemy godzinę i widoczność). Widoczność określamy, 
zliczając gwiazdy na wyznaczonych obszarach nieba, a na-
stępnie porównując z tabelami. Opis tych pól wraz z tabelami 
znacząco przekracza objętość tego artykułu, wspomnę więc 
o sposobie alternatywnym — do wyznaczenia widoczności 
granicznej mogą służyć gwiazdy północnego ciągu bieguno-
wego (mapka powyżej).

Współczynnik zachmurzenia — współczynnik opisują-
cy zachmurzenie podczas obserwacji. Obserwując, notujemy 

stan zachmurzenia w obserwowanym polu 
widzenia (nie na całym niebie) — przy bez-
chmurnym niebie odnotowujemy 0%, przy 
zachmurzonym w połowie — 50%.

Jasność meteoru — określamy wi-
zualnie jasności obserwowanych mete-
orów z dokładnością do 1 mag (bardziej 
doświadczeni obserwatorzy zazwy-
czaj określają jasności z dokładnością 
do 0,5 mag). Jasność wyznaczana jest 
poprzez proste porównanie z gwiazdami 
o znanych jasnościach.

Rozkład jasności — zaobserwowa-
ne meteory osobno dla każdego roju, 
grupowane są w klasy jasności. Zazwy-
czaj w postaci tabelarycznej przyporząd-
kowujemy meteory do grup — kolejno 
o jasnościach, które różnią się o 1 mag. 
Przykładowo zapisujemy ilość meteorów 
o jasnościach +4 mag, ilość o jasno-
ściach +3 mag, następnie +2 mag i tak 
dalej. Zazwyczaj otrzymujemy rozkład 

Jasności gwiazd znajdujących się w pobliżu północnego bieguna niebieskiego. Jasności te mogą 
być wykorzystane do określania widoczności granicznej podczas obserwacji

Bolid z roju Perseidów o jasności –9 mag, który pojawił się podczas maksimum w nocy z 11 
na 12 sierpnia 2016 r. o godzinie 23:59 UT. Fot. Arkadiusz Olech

http://www.pkim.org
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Przykład zapisu obserwacji wizualnych. W nagłówku dane dotyczące obserwatora, miejsca obserwacji oraz momentu rozpoczęcia pierwszego 
przedziału. Widoczne dwa 15-minutowe przedziały. W przedziałach zapisano meteory wraz z jasnością i przynależnością

ilości, w którym ilość meteorów rośnie wraz ze spadkiem ich 
jasności, przy czym dla zjawisk najsłabszych następuje zała-
manie tej zależności (ludzkie oko ma problem ze skutecznym 
dostrzeganiem meteorów na granicy zasięgu gwiazdowego). 
Dane wynikające z rozkładu jasności używane są do wyzna-
czania współczynnika masowego roju.

Technika obserwacji
Miejsce obserwacji — tło nieba ma ogromne znaczenie 

dla przeprowadzanej obserwacji. Obserwacje można pro-
wadzić przy widoczności granicznej większej niż +5,0m, ilość 
widocznych meteorów wzrasta bardzo silnie wraz ze wzro-
stem widoczności granicznej. Przykładowo dla Perseidów 
pod ciemnym wiejskim niebem widzimy zazwyczaj około 100 
zjawisk w ciągu godziny, w warunkach podmiejskich dostrze-
żemy w tym czasie około 30–50 meteorów. W centrum War-
szawy przy widoczności około +3 mag mamy szansę zaob-
serwować kilka najjaśniejszych zjawisk. Nie zawsze możemy 
znaleźć się pod odpowiednio ciemnym niebem, ale koniecz-
nie musimy zadbać o to, aby w polu widzenia nie znajdowały 
się świecące latarnie, okna, światła samochodów. Meteory 
obserwujemy, leżąc w śpiworze, na leżaku, w ostateczności 
na wygodnym fotelu, o ile możemy bez problemu i bez wy-
siłku spoglądać do góry przez kolejne godziny obserwacji. 
Warto pamiętać o odpowiednim ubiorze. Ubrać należy się 
znacznie cieplej niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Obser-
wator leżąc nieruchomo traci ciepło błyskawicznie, co da się 
odczuć już w pierwszej godzinie obserwacji.

Adaptacja wzroku do ciemności — konieczny a czę-
sto pomijany element przygotowania do obserwacji. Czułość 
ludzkiego oka po wyjściu z jasno oświetlonego pomieszcze-
nia przez kilkanaście minut jest mocno zredukowana i wy-
konywanie obserwacji w tym czasie mogłoby zafałszować 
wyniki. Przy wykonywaniu notatek używamy wyłącznie czer-
wonego światła latarki LED. Nie używamy telefonów w roli 
latarek, świecą one zbyt jasno i wyraźnie psują adaptację 
do ciemności. Nie używamy telefonów w ogólności, aby nie 
rozpraszały uwagi, aby nie świeciły obserwatorowi w oczy.

Obserwacja — gdy wzrok przyzwyczai się do ciemności, 
a widoczność przekracza +5,0 mag, rozpoczynamy obser-
wację. Notujemy (na kartkę lub dyktafon) datę i godzinę po-
czątku, miejsce obserwacji. Określamy widoczność granicz-
ną i zachmurzenie. Czekamy na pojawienie się pierwszego 
meteoru. Obserwując jakiś rój, nie patrzymy w stronę jego 
radiantu, a więc obserwując Perseidy, nie patrzymy w Per-
seusza, tam akurat zjawisk jest najmniej. Początek obser-
wacji jest początkiem pierwszego przedziału czasowego, 
np. godzinnego. Nie zapisujemy momentów pojawiania się 
poszczególnych meteorów, jedynie wpisujemy je w rozpo-
częty przedział czasowy. Kontrolujemy czas tak, aby w odpo-
wiednim momencie zakończyć przedział i rozpocząć kolejny. 
Przy każdym rozpoczęciu przedziału notujemy widoczność 
graniczną.

Gdy pojawi się meteor, notujemy jego numer kolejny, ja-
sność oraz przynależność do roju. Nagrywając obserwacje 
na dyktafon wystarczy notować jasność i przynależność. Me-
terów w ciągu nocy może pojawić się nawet kilkaset. Po za-
planowanym czasie kończymy obserwacje, zapisując koń-
cową widoczność graniczną, zachmurzenie i moment końca 
obserwacji. Obserwacje należy przerwać, gdy okoliczności 
nie pozwalają na jej dalsze prowadzenie — w przypadku gdy 
widoczność spadnie poniżej +5,0m, w przypadku zachmurze-
nia większego niż 50% a także w przypadku gdy ogarnia nas 
zmęczenie skutkujące zmniejszeniem spostrzegawczości.

Opracowanie obserwacji
Zanim nasza obserwacja trafi do globalnej analizy, nale-

ży wstępnie ją przygotować. Przed nami wykonanie rozkładu 
jasności meteorów, wyznaczenie średniej ważonej dla wi-
doczności i zachmurzenia w przedziałach. Obserwacje wpro-
wadzać będziemy za pośrednictwem formularza na stronie 
www.imo.net. 

Szczegółowy opis opracowania i wprowadzania danych 
zawarty będzie w następnym numerze Uranii.

Przemysław Żołądek
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Jasna kometa nad Polską

Co wiemy o komecie Wirtanena?
Kometa 46P/Wirtanen została odkryta 17 stycznia 1948 r. 

przez Carla Wirtanena — nieżyjącego już amerykańskiego 
astronoma, który pracował w Obserwatorium Licka w Kali-
fornii. W latach 40. i 50. XX w. Wirtanen odkrył pięć komet, 
w tym jedną krótkookresową (46P). W czasie kolejnego po-
wrotu w 1954 r., odnalazł swoją kometę po raz drugi. Obecnie 
obserwujemy jej dwunasty powrót w okolice Słońca. Od mo-
mentu odkrycia nie została dostrzeżona jedynie w czasie pe-
ryhelium w 1980 r., za sprawą bardzo niekorzystnej geome-
trii obserwacji — przez większość czasu przebywała blisko 
Słońca (w odległości poniżej 20°). W tym roku, być może za 
sprawą dużych oczekiwań, jakie pokładamy w jej historycz-
nym powrocie, poszukiwacze popełnili falstart. 1 czerwca 
Nick Moskovitz i jego zespół z Obserwatorium Lowella ogło-
sili ponowne odnalezienie komety Wirtanena, zbliżającej się 
do Słońca. Okazało się jednak, że na wykonanych w maju fo-
tografiach pomylono ją z przypadkową planetoidą (133655), 
mającą bardzo zbliżoną jasność do przewidywanej jasności 
46P i podobny ruch na tle gwiazd. W rzeczywistości kometa 

znajdowała się około minutę za planetoidą i nie była widocz-
na na pojedynczych klatkach, lecz dopiero po złożeniu zdjęć. 
Znajdowała się wtedy w odległości 2,61 au od Słońca i 2,8 au 
od Ziemi, lecz uzyskane zdjęcia nie pozwoliły na wyraźne 
stwierdzenie obecności komy i warkocza. Struktury te do-
strzeżono dopiero pod koniec czerwca. Lori Feaga, obserwu-
jący kometę przez teleskop Discovery Channel (DCT), stwier-
dził istnienie niewielkiego antywarkocza, rozciągającego się 
ok. 5 sekund łuku przed kometą. Antywarkocz skierowany był 
nie tylko odsłonecznie, ale również w kierunku przeciwnym 
do ruchu ciała. Pozytywna detekcja miała miejsce w odległo-
ści 2,28 au od Słońca i niespełna 2 au od Ziemi. Co ciekawe, 
w czasie wcześniejszych powrotów zdarzało się, że koma 
uwidaczniała się na fotografiach wykonanych  w znacznie 
większych odległościach heliocentrycznych. Rekordowa od-
ległość od Słońca, na której widoczna była gazowa otoczka 
wokół 46P to 3,3 au. W latach 90. i na początku wieku kome-
ta Wirtanena była bowiem jednym z najwnikliwiej badanych 
małych ciał. Liczne obserwacje, jakie wtedy przeprowadza-
no, miały posłużyć zebraniu jak największej liczby informacji 

Kometa 46P/Wirtanen widoczna gołym okiem! 

Koniec tego roku upłynie bez dwóch zdań pod znakiem komety. Oto po kilku latach wyczekiwania, 
na naszym niebie gości krótkookresowa kometa 46P/Wirtanen w swym najkorzystniejszym w historii 
powrocie w okolice Słońca. Jej duża jasność pozwala na obserwacje nieuzbrojonym okiem, będąc pierwszą 
tak atrakcyjną obserwacyjnie kometą w ciągu kilku ostatnich lat.

Mapa z pozycjami komety 46P/Wirtanen w grudniu 2018 i styczniu 2019. Wygenerowano w programie Nocny Obserwator Janusza Wilanda
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o obiekcie przed planowanym lotem sondy 
Rosetta i pierwszym w historii lądowaniem 
na komecie. Początkowo to właśnie 46P, 
a nie kometa Czuriumow-Gierasimienko 
była celem europejskiej misji. Mimo wy-
muszonej względami technicznymi zmia-
ny celu podróży, kometa Wirtanena zosta-
ła dość dobrze przebadana, dzięki czemu 
ze stosunkowo małymi niepewnościami 
znamy niektóre cechy fizyczne tego obiek-
tu. Jej jądro jest niewielkie. Przy szacowa-
nym wydłużeniu rzędu 1,4:1, jej najdłuższy 
wymiar miałby niewiele ponad kilometr 
długości (zakładając kształt elipsoidalny). 
Zazwyczaj rozmiar jądra ma bezpośrednie 
przełożenie na prezentowaną przez ko-
metę aktywność emisyjną. W przypadku 
46P jest jednak inaczej. Obiekt ten należy 
bowiem do grona komet hiperaktywnych, 
czyli takich, których aktywność jest wy-
raźnie większa od poziomu oczekiwane-
go na podstawie jej rozmiarów. Kometa Wirtanena emituje 
więcej pary wodnej niż „powinna”. W maksimum aktywności 
wyrzuca w przestrzeń ok. 1,5·1028 cząsteczek w ciągu sekun-
dy. Tak duża aktywność przy niewielkiej masie jądra może 
przekładać się na wyraźny wpływ efektów niegrawitacyjnych 
na jej ruch wokół Słońca i rotację. Wyznaczany do tej pory 
okres obrotu komety obarczony jest dużą niepewnością. Ją-
dro wykonuje pełny obrót w czasie między 6 a 7,6 godzin. 
Ponadto, 46P jest potencjalną koziołkującą kometą, czyli 
taką, której ruch wirowy nie odbywa się wokół jednej, dobrze 
ustalonej osi. Wyrzucając znaczne ilości materii ze swego ją-
dra, kometa wzbudza nieuporządkowanie we własnej rotacji. 
Nie jest to odosobniony przypadek pośród komet. Koziołko-
wanie wskutek emisji materii wykazuje m.in. kometa Halleya. 
Innym koziołkującym obiektem jest także tajemnicza ‘Oumu-
amua, będąca tematem ostatniego numeru Uranii. Możliwe, 
że w czasie wcześniejszych powrotów w 2002 i 2008 r., ak-
tywność 46P była wzmagana przez zjawiska wybuchu (na-
głego wzrostu emisji gazowo-pyłowej z jądra komety). Takich 
zdarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego każdy, 
również tegoroczny, powrót tej komety może sprawić jakąś 
niespodziankę. 

Dlaczego tegoroczny powrót jest historyczny? 
Kometa Wirtanena porusza się po krótkiej eliptycznej or-

bicie, w aphelium zbliżając się do orbity Jowisza. W ciągu 

kilku poprzednich powrotów zbliżała się na wystarczająco 
niewielką odległość do gazowego olbrzyma, by ogromna 
siła grawitacji Jowisza wpłynęła na zmianę orbity małego 
ciała. Do największego zbliżenia doszło w kwietniu 1972 r. 
Kometa Wirtanena przemknęła wtedy w odległości 0,28 au 
od największej planety Układu Słonecznego, co doprowadzi-
ło do zawężenia jej orbity i przesunięcia peryhelium z 1,61 au 
do 1,26 au. Okres orbitalny skrócił się z 6,65 lat do 5,87 lat. 
Kolejne znaczne zbliżenie do Jowisza nastąpiło już dwa 
aphelia później, w 1984 r. kometa po zbliżeniu na odległość 
0,47 au znalazła się na jeszcze krótszej orbicie, o okresie 
obiegu 5,5 lat i odległości heliocentrycznej 1,08 au w peryhe-
lium. Dzięki temu ostatniemu zbliżeniu do gazowego olbrzy-
ma, orbita komety znacznie zbliżyła się do orbity Ziemi. Ob-
liczenia wykazują, że perturbacje orbity powodowane przez 
Jowisza miały miejsce jeszcze przed odkryciem komety — 
w latach 1912 i 1923. Oba zbliżenia skutkowały skróceniem 
okresu orbitalnego z niespełna 7 lat i zmniejszeniem dystan-
su dzielącego obiekt od Słońca w czasie peryhelium, który 
na początku XX w. wynosił ponad 1,6 au. Obecnie orbity Zie-
mi i komety Wirtanena dzieli zaledwie 0,068 au w najbliższym 
punkcie. Tegoroczny powrót będzie najkorzystniejszym w hi-
storii, za sprawą niewiele większej odległości, w jakiej kome-
ta minie Ziemię. 16 grudnia, niespełna 4 dni po peryhelium, 
zbliży się do naszej planety na odległość 0,0775 au, czyli 
zaledwie ok. 30-krotnie więcej niż odległość Ziemia-Księżyc 

Krzywa jasności komety Wirtanena na podstawie obserwacji wykonanych w czasie tegorocz-
nego powrotu

Wykres odległości heliocentrycznej i geocentrycznej komety w latach 2018–2019
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(lub ok. 11,5 mln km). Właśnie wtedy możemy się spo-
dziewać uzyskania przez kometę największej jasności 
i największej aktywności w tak krótkim czasie po pery-
helium. Będzie to dziesiąty najbliższy przelot komety 
w pobliżu Ziemi od lat 50. XX w. i dwudziesty w całej 
historii, biorąc pod uwagę te obiekty, dla których z na-
leżytą dokładnością wyznaczono elementy orbitalne. 
Zbliżenie na tak małą odległość do Ziemi sprawia, że 1 
sekunda łuku w czasie maksymalnego zbliżenia odpo-
wiadać będzie fizycznym 57 km w obrazie komety! Tak 
duża rozdzielczość tworzy unikalną możliwość badań 
wewnętrznych obszarów komy, która w przypadku wie-
lu komet osiąga rozmiary kilkuset tysięcy km. Znaczne 
zbliżenie do Ziemi umożliwi wykorzystanie obserwacji 
radarowych do badań nad strukturą kometarnego ją-
dra, a przewidywana duża aktywność i jasność obiektu 
przekuje się w możliwość wykonania dokładnych po-
miarów jej składu chemicznego, wykorzystując spek-
troskopię wysokiej rozdzielczości. W grudniu nastąpi 
prawdziwy boom na obserwacje komety Wirtanena. 
Zaangażowanych w zbieranie danych będzie szereg 
czołowych instrumentów astronomicznych na świecie 
(i w przestrzeni kosmicznej), w tym teleskop Hubble’a, 
Chandra, VLT, obserwatorium samolotowe SOFIA, 
teleskop Kecka, ALMA, IRTF, DCT i wiele innych. 
Na optycznych długościach fal przy użyciu filtrów wąskopa-
smowych będzie możliwe dostrzeżenie struktur wewnątrz 
otoczki, takich jak dżety, czy spiralny rozkład materii wywoła-
ny ruchem wirowym ciała. Gęstsze pyłowe formy mogą być 
dostrzegalne również wizualnie w lornetkach i teleskopach. 
Od połowy grudnia kometa będzie widoczna wysoko nad 
horyzontem w znacznej części globu, zarówno na półkuli 
północnej, jak i południowej. Możliwe będą długoczasowe 
obserwacje, które pozwolą na bardzo precyzyjne wyzna-
czenie okresu rotacji i ewentualnych zmian w jego tempie, 
a także szczegółowe monitorowanie zmian w aktywności 
obiektu. W czasie zbliżenia obiekt znajdzie się niemal w opo-
zycji i będzie widoczny z Polski praktycznie przez całą noc 
w odległości ok. 7° od Plejad, a tydzień później, jeśli uzyska 
tak dużą jasność, jak przewidujemy, z mniej zaświetlonych 
części kraju może stanowić jedną z pierwszych „gwiazdek” 
w wigilijny wieczór. Historyczny wymiar tegorocznego powro-
tu niech oddaje również fakt, że będzie to jedyny tak bliski 
przelot 46P w pobliżu Ziemi. W 2042 r. kometa po raz kolejny 

zbliży się do Jowisza na ok. 0,5 au, co przesunie jej orbitę 
dalej od Ziemi i Słońca, do którego odtąd nie zbliży się na od-
ległość mniejszą niż 1,22 au w peryhelium. W drugiej połowie 
XXI w. orbity Ziemi i komety dzielić będzie dystans niespełna 
ćwierć jednostki astronomicznej, jednak żaden z powrotów 
nie będzie tak korzystny, by tyle wyniosła jej minimalna odle-
głość od naszej planety. 

Jaką jasność uzyska kometa?
Naturalnie, jednym z najistotniejszych skutków historycz-

nego powrotu komety Wirtanena i jej bliskiego przelotu w po-
bliżu Ziemi będzie uzyskanie przez obiekt jasności umoż-
liwiającej dostrzeżenie jej na niebie gołym okiem. Zgodnie 
z prognozami, kometa Wirtanena może osiągnąć nawet 
3 mag w połowie grudnia. Przewidywania jasności komet za-
wsze są obarczone dużą niepewnością, choć w przypadku 
komet krótkookresowych, takich jak 46P/Wirtanen, zazwy-
czaj mniejszą niż dla dopiero odkrytych komet długookre-
sowych. Modelowanie przyszłej jasności planetoid nie jest 

trudne, ponieważ ciała te są litą 
skałą o pewnych wymiarach i ich 
jasność zależy w fundamentalnym 
stopniu od odległości do Ziemi 
i Słońca. W przypadku komet nie 
widzimy ich litego jądra, lecz gazo-
wą otoczkę o gęstości zmieniającej 
się w zależności od poziomu emisji 
pyłu z jej powierzchni. To właśnie 
aktywność odgrywa kluczową rolę 
w przewidywaniu jasności „gwiazd 
z warkoczami”, które, podobnie jak 
koty, chodząc własnymi ścieżkami, 
nie zawsze zwiększają aktywność 
proporcjonalnie wraz ze zbliża-
niem się do Słońca, co znacznie 
utrudnia szacunki. Dla komety Wir-
tanena, prognozy te powinny być 
jednak bezpieczniejsze, ponieważ 
w stosunku do ostatnich powro-

Kampania obserwacyjna
W Uranii 3/2017 przedstawiłem koncepcję międzynarodowej kampanii obserwa-
cyjnej 4*P Coma Morphology Campaign, w której mogą wziąć udział miłośnicy 
astronomii z całego świata, posiadający teleskopy i kamery (najlepiej CCD) 
do fotografowania nieba. Głównym celem kampanii są badania nad strukturami 
widocznymi w otoczkach komet 41P i 45P, które obserwowaliśmy w ubiegłym 
roku oraz widocznej obecnie na niebie komety 46P/Wirtanen. Więcej informacji 
o wymaganiach dot. udziału w kampanii i wykonywania zdjęć komety na stronie: 
www.psi.edu/41P45P46P.

Polską kampanię obserwacyjną prowadzi Sekcja Obserwatorów Komet 
PTMA. Zachęcamy wszystkich miłośników astronomii do przesyłania wyników 
swoich obserwacji wizualnych oraz zdjęć komet. Formularz do przesyłania zdjęć 
i raportów obserwacyjnych znajduje się na stronie www.sok.ptma.pl. Jest tam 
również poradnik, tłumaczący krok po kroku, jak wizualnie wykonywać warto-
ściowe naukowo obserwacje komet. Wyniki własnych obserwacji i/lub zdjęcia 
komet można zgłaszać również w lokalnych oddziałach PTMA. 

Położenie komety i Ziemi w czasie największego zbliżenia z zachowaniem ska-
li odległości

Komeciarz Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA
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Zdjęcie komety 46P/Wirtanen wykonane przez Piotra Dzikowskiego na zdalnym astrografie 106 mm w obserwatorium Siding Spring (Australia), 
11.11.2018 r.

tów, jej obecna orbita nie uległa dużym zmianom. Wobec 
tego do tegorocznych przewidywań możemy wykorzystać 
jasność absolutną i współczynnik aktywności, obliczone 
z obserwacji, jakie wykonano w czasie jej kilku wcześniej-
szych powrotów. Najbardziej optymistyczny scenariusz za-
kłada maksimum jasności ok. 3 mag i widoczność komety 
nieuzbrojonym okiem przez kilka tygodni. Dokładność prze-
widywań można zwiększyć, wykorzystując obserwacje 46P 
wykonane w ciągu jej bieżącego powrotu. Latem kometa 
osiągała jasność 1–1,5 mag słabszą od przewidywań, co 
zrodziło obawy, że nie uzyska ona jasności gwarantującej 
widoczności gołym okiem. Efemeryda sporządzona na pod-
stawie tych danych określała maksimum blasku komety 
na zaledwie 8 mag! Na szczęście, ten materiał obserwacyj-
ny nie był w pełni rzetelny. Jako że pełna jasność widoma 
komety zależy od rozpraszania światła na powierzchni jej 
komy, jeśli do fotometrii wykorzystamy jedynie fragment wi-
docznej głowy komety, wówczas wyniki będą zaniżone. Po-
dobne zjawisko odnotowujemy w Sekcji Obserwatorów Ko-
met dla obserwacji wizualnych wykonanych z miasta, kiedy 
obserwator widzi jedynie fragment otoczki, który przebija się 
przez jasne tło nieba, wykonuje ocenę jasności i uzyskuje 
zaniżony wynik. Obserwatorzy, którzy przesłali swoje wyniki 
fotometryczne do MPC, użyli zbyt małej apertury, przez co 

ich zaniżone wyniki poskutkowały publikacją niepokojącej 
prognozy dotyczącej jasności komety. Tymczasem w poło-
wie listopada kometa uzyskała jasność lepszą od 7 mag, co 
w pełni pokrywa się z wcześniej prognozowaną krzywą bla-
sku i sprawia, że uzyskanie maksymalnej jasności w pobliżu 
3 mag w połowie grudnia jest możliwe. Na początku grudnia 
kometa uzyskała jasność ok. 4,5 mag, stale utrzymując ten-
dencję wzrostową. Do tej pory z Polski napłynęło wiele ob-
serwacji 46P. Kilku obserwatorów potwierdziło widoczność 
komety gołym okiem. W ciemnych rejonach kraju widoczna 
była rozległa kometarna otoczka, wyraźnie przekraczająca 
1°. Jednocześnie, wyraźna kondensacja centralna umożli-
wia dostrzeżenie tego bliskiego obiektu przez lornetkę na-
wet z zaświetlonych miast. 46P/Wirtanen nie podzieli więc 
losów innej bliskiej komety — 45P/H-M-P, mającej skrajnie 
małą jasność powierzchniową. 

Historyczny powrót komety Wirtanena to niepowtarzalna 
okazja nie tylko do osobistych przeżyć pod nocnym niebem, 
ale także szansa dla popularyzatorów astronomii. Zadbaj-
my o to, by jak najwięcej osób mogło czerpać przyjemność 
z udziału w tym rzadkim zjawisku na nocnym niebie i wyko-
rzystajmy do tego każdą bezchmurną noc! Wszystkim obser-
wującym życzymy czystego nieba.

Mikołaj Sabat

Komeciarz
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Kącik olimpijczyka

TREŚĆ ZADANIA
Dwie kuliste gwiazdy S1 i S2, których tarcze mają stałe 

jasności powierzchniowe, są składnikami gwiazdy zmiennej 
zaćmieniowej. Ich temperatury efektywne wynoszą odpo-
wiednio T1 i T2, przy czym T1 > T2.

Którą z relacji:
a) R1 > R2,
b) R1 = R2,
c) R1 < R2,

powinny spełniać promienie tych gwiazd, by minimum ja-
sności układu było możliwie najgłębsze (tzn. podczas za-
ćmienia zmiana jasności obserwowanej  była możliwie naj-
większa?

Odpowiedź uzasadnij rachunkiem.

ROZWIĄZANIE
Zjawiska zaćmieniowe w układach podwójnych są ob-

serwowane jako regularne zmiany jasności danego obiektu. 
Dla dużej grupy gwiazd podwójnych (nie obejmujących np. 
układów kontaktowych), z racji pewnej stałości i regularno-
ści jasności i kształtu gwiazd, można opierając się na do-
syć prostych rachunkach geometrycznych, uzyskać wiele 
informacji na temat danych ciał niebieskich. W poniższym 
zadaniu przyjęte zostaną następujące założenia:

•	 układ zaćmieniowy położony jest na tyle daleko 
od obserwatora, że d1 ≈ d2 (oba składniki są równoodle-
głe od obserwatora) — pozwala to pominąć zjawiska 
związane z perspektywą,
•	 jasność powierzchniowa tarcz obu gwiazd jest stała 

i równa średniej jasności powierzchniowej danej gwiaz-
dy (pomijamy zjawisko pociemnienia brzegowego).

Cykl zmienności gwiazd zaćmieniowych charakteryzuje 
się zwykle dwoma minimami, o różnych głębokościach. Mi-
nimum główne (głębsze) zachodzi wtedy, gdy chłodniejszy 
składnik zasłania gorętszy — wtórne (płytsze) w sytuacji od-
wrotnej. Maksymalna różnica jasności zachodzi pomiędzy 
maksimum jasności układu (gdy obie gwiazdy są w całości 
widoczne i nie zachodzi zaćmienie) a minimum głównym. 

Schematyczny wykres zmienności gwiazdy zmiennej 
zaćmieniowej przedstawiony został na poniższym wykresie:

Zgodnie z prawem Pogsona różnica jasności w wiel-
kościach gwiazdowych (magnitudo) pomiędzy maksimum 
a minimum jasności wynosi:

∆m I
I

=
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Rozwiązanie zadania zawodów II stopnia 
LV Olimpiady Astronomicznej

gdzie Imax i Imin to natężenia promieniowania docierające 
do obserwatora odpowiednio w maksimum i minimum. War-
tość natężenia promieniowania (zgodnie z prawem Stefa-
na-Boltzmanna) jest proporcjonalna do powierzchni świecą-
cej oraz czwartej potęgi temperatury obiektu:

I ~ S∙σT4 

gdzie σ to stała Stefana-Boltzmanna. 
Obliczamy teraz wielkość maksymalnej możliwej zmia-

ny jasności obiektu, więc założymy, iż zaćmienia gwiazd za-
chodzą centralnie, tzn. w maksimum zaćmienia środki tarcz 
gwiazd znajdują się w jednym punkcie. By porównać roz-
ważane scenariusze, uznajmy też promień gwiazdy chłod-
niejszej R2 za wielkość stałą, a promień gorętszego ciała R1 
za parametr rozwiązania.

Wygląd, który zobaczyłby hipotetyczny obserwator mo-
gący obserwować tarcze gwiazd w sytuacji maksimum (1), 
minimum (2) oraz w sytuacji pośredniej (3) przedstawiono 
na poniższej ilustracji:

Stosunki natężeń promieniowania dla rozpatrywanych 
scenariuszy wyniosą odpowiednio:
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Różnice jasności dla trzech scenariuszy są następujące:
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dla przypadku „a” (x > 1):
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dla „b” (x = 1):
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Widać, że w przypadku „c” wartość logarytmu będzie 
zawsze mniejsza od logarytmu w przypadku „b” (ponieważ 
mianownik ułamka jest mniejszy w przypadku „c”). Dla przy-
padku „a”, odpowiadającemu większej gwieździe gorętszej, 
różnica jasności będzie spadać wraz ze wzrostem stosunku  
nie przekraczając wartości różnicy z przypadku „b” (formal-
ne udowodnienie tej nierówności można wykonać jako do-
datkowe ćwiczenie).

Maksymalną możliwą zmianę jasności otrzymamy więc 
w przypadku, gdy promienie obu składników gwiazdy po-
dwójnej są równe (przypadek „b”). 

Mateusz Krakowczyk
Redaktor działu „Kącik Olimpijczyka”

Zapewne większość z nas kiedyś zastanawiała się chociaż 
przez chwilę, skąd się wzięło życie, albo nad początkami 
różnych innych, nieco mniej „globalnych” i odległych w czasie 
spraw. Nakładem wydawnictwa Insignis Media ukazała się 
książka Grahama Lawtona zatytułowana „Początki (prawie) 
wszystkiego”, która próbuje odpowiedzieć na tego typu 
pytania. Jej założeniem jest przedstawienie, w jaki sposób 
zaczęły się i ewoluowały różne obiekty, przedmioty, a nawet 
idee. 

Pierwszy rozdział dotyczy astronomii i kosmosu, 
opowiada, jak powstał Wszechświat, dlaczego świecą 
gwiazdy, skąd się biorą meteoryty, dlaczego używane 
jest określenie „jesteśmy dziećmi gwiazd” i różne inne 
zagadnienia. W kolejnych rozdziałach tematyka przechodzi 
do Ziemi, jej budowy, powstania życia, rozwoju cywilizacji, 
różnych wynalazków i idei. Jednak i w tych dalszych 
rozdziałach można co pewien czas natknąć się na wątki 
związane z kosmosem.

Zazwyczaj każde zagadnienie opisano na dwóch 
stronach. Tekst jest ciekawy i napisany w zrozumiały sposób. 
Elementem najbardziej wyróżniającym książkę spośród 
innych zbliżonych pozycji wydawniczych są infografiki. Jest 
ich dużo i są naprawdę świetne — interesująco i czytelnie 
pokazujące dane zagadnienie. Autorką ilustracji jest Jennifer 
Daniel, która pokazuje tutaj, że nie bez powodu otrzymała 
wiele nagród za prace z dziedziny narracji graficznej.

W książce „Początki (prawie) wszystkiego” nie za bardzo 
jest co krytykować. Gdyby się czepiać, to w niektórych 
miejscach termin „waga” jest użyty w kontekście takim, 
w którym fizycy raczej powiedzieliby o masie, a z kolei 
astronomowie raczej używają pisowni „Wszechświat”, a nie 
używanej w książce „wszechświat” (ale obie wersje pisowni są 
poprawne).

Książka skierowana jest zarówno do młodzieży, jak 
i dorosłych. Została wydana bardzo atrakcyjnie, w twardej 
oprawie. Może być na przykład fajnym prezentem dla osoby 
ciekawej, jak działa otaczający ją świat (Wszechświat). 
Pozycja otrzymała patronat od „Uranii” i zdecydowanie ją 
polecamy.

Krzysztof Czart

Dane bibliograficzne:
Tytuł: Początki (prawie) wszystkiego
Tytuł oryginału: The Origin of (almost) Everything
Autor: Lawton Graham
Ilustracje: Jennifer Daniel
Tłumaczenie: Maria Brzozowska
Wydawnictwo: Insignis Media

Biblioteka UraniiPoczątki (prawie) wszystkiego

Data wydania: 14.11.2018
Okładka: twarda
Liczba stron: 256
Numer ISBN: 978-83-66071-44-5
Cena na okładce: 69,99 zł
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Niebo w styczniu i lutym 2019
Pierwszy dzień roku, to jednocześnie 11 dzień zimy, zapoczątkowanej zimo-

wym przesileniem, krótko przed północą 21/22 grudnia. Od tego momentu dnia 
zaczęło stopniowo przybywać i 1 stycznia, w centrum Polski dzień trwał już 7 h 
51 min, o 7 minut dłużej. Do końca stycznia przybędzie kolejne 64 min dnia, 
a w ciągu 28 dni lutego już 105 min, dzięki czemu ostatni dzień lutego potrwa 
już 10 h 48 min. W podobnym już tempie około 4 min na dobę, wydłużać się 
będą dni przez kolejne dwa miesiące. 

Wraz z wydłużaniem się dni i skracaniem nocy, maleją również rozbieżności 
w ich długości, pomiędzy północnymi a południowymi krańcami Polski, najwięk-
sze podczas przesileń, praktycznie zanikające podczas równonocy. Z począt-
kiem stycznia, w najdalej na północ wysuniętej Jastrzębiej Górze dzień jest pra-
wie o godzinę krótszy niż w bliskich południowym krańcom Ustrzykach Dolnych, 
podczas gdy z końcem lutego, 3 tygodnie przed wiosenną równonocą, jest to już 
tylko kwadrans różnicy.

Z roku na rok rozkład gwiazd na niebie jest w zasadzie niezmienny, a różnice 
w wyglądzie nieba wprowadzają głównie: Księżyc oraz wędrujące z różnymi pręd-
kościami na tle gwiazd planety. W ciągu wciąż długich, zwłaszcza styczniowych 
nocy, nadal mamy możliwość obserwacji gwiazdozbiorów wszystkich czterech 
pór roku, a aż do pierwszych dni lutego nawet dwukrotnie, po zmierzchu i przed 
świtem, podziwiać można główny akcent letniego nieba — Trójkąt Letni.

Oczywiście przez większą część nocy dominują gwiazdozbiory nieba zimowe-
go. Orion, otoczony przez Byka, Woźnicę, Bliźnięta oraz Małego i Wielkiego Psa, 
szczególnie jasnymi gwiazdami dominują ponad kilkoma pozostałymi zimowy-
mi konstelacjami. Najjaśniejsze w wymienionych gwiazdozbiorach: Rigel, Alde-
baran, Kapella, Polluks, Procjon i Syriusz, wytyczają wierzchołki dość regular-
nego, obszernego Zimowego Sześciokąta, jednego z gwiezdnych symboli zimy. 
W oczy rzuca się tu również inna figura — podobnie jak na letnim i wiosennym 
niebie — okazały trójkąt, tym razem niemal równoboczny, wytyczony przez Pro-
cjona i Syriusza oraz Betelgeuse, drugą pod względem jasności gwiazdę Oriona, 
leżącą w centrum wcześniej wspomnianego Zimowego Sześciokąta. 

Gdy, przykładowo w środku omawianego okresu, na przełomie stycznia i lute- Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

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

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

1 lutego ok. godz. 23.00
15 lutego ok. godz. 22.00

1 marca ok. godz. 21.00



55Urania6/2018

styczeń — luty 2019

go, krótko po zmierzchu spod południowo-wschodniego horyzontu 
wychyla się Syriusz, ostatnia a zarazem najjaśniejsza gwiazda za-
równo Zimowego Sześciokąta, jak i Zimowego Trójkąta, na zacho-
dzie dolnym swym wierzchołkiem tuż ponad horyzontem świeci 
jeszcze Trójkąt Letni, czyli najjaśniejsze gwiazdy Lutni, Łabędzia 
i Orła — Wega, Deneb i Altair, a pomiędzy nimi rozciągają się, 
znacznie mniej wyraziste gwiazdy jesiennych gwiazdozbiorów, 
wraz z symbolem tej pory, Jesiennym Kwadratem wytyczonym 
przez trzy najjaśniejsze gwiazdy Pegaza: Markab, Scheat i Algenib 
i najjaśniejszą Alpheratz w Andromedzie. Około północy Zimowy 
Sześciokąt wciąż jeszcze w komplecie błyszczy na południowym 
zachodzie, a na południowym wschodzie w komplecie prezentuje 
się już ogromny Wiosenny Trójkąt, wytyczony przez Regulusa, Ark-
tura i Spikę, najjaśniejsze gwiazdy Lwa, Wolarza i Panny.

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach 
Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie południo-
wej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie stycznio-
wych i lutowych nocy, wyznaczyć godziny wschodów i zachodów 
Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obserwowanych 
jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szczególnie szyb-
ko zmieniające się kształty oświetlonej części tarczy Merkurego 
i Wenus. Na pierwszej mapce zaznaczono również położenia kil-
ku ciekawych obiektów, opisanych na ostatniej stronie Kalenda-
rzyka, w części „Spójrz w niebo”. Panoramiczna mapa na trzeciej 
i czwartej stronie pokazuje m. in. zmieniające się w tym czasie 
położenia planet na tle gwiazd. 

Wszystkie momenty podano w czasie środkowoeuropej-
skim (CET). 

Słońce 
Od pierwszych dni nowego roku Słońce kontynuuje — roz-

poczętą 9 dni wcześniej, od momentu zimowego przesilenia — 
tendencję wzrostową, polegającą na stopniowym zwiększaniu 

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
stycznia i lutego 2019

styczeń
1 23.25 koniunkcja Księżyca 1,2°N z Wenus
2 6.50 koniunkcja Saturna ze Słońcem (0,7°N)
3 6.19 Ziemia w peryhelium, 147100 mln km od Słońca
3 9.23 koniunkcja Księżyca 3,1°N z Jowiszem
4 ~3.00 maksimum aktywności roju meteorów Kwadrantydy
4 18.41 koniunkcja Księżyca 2,8°N z Merkurym
5 19.32 bliska koniunkcja Księżyca 52’N z Saturnem
5 19.43 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –21°33’
6 2.28 nów Księżyca
6 2.41 maks. częściowego zaćmienia Słońca (niewidoczne)
6 5.53 maksymalna elongacja Wenus, 47,0°W od Słońca
7 1.08 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 296°27’
9 5.29 apogeum Księżyca, 406 124,1 km od Ziemi

11 1.46 koniunkcja Księżyca 2,9°S z Neptunem
13 1.11 koniunkcja Księżyca 5,0°S z Marsem
13 14.30 koniunkcja Merkurego 1,7’S z Saturnem
14 7.46 pierwsza kwadra Księżyca
14 16.55 koniunkcja Księżyca 4,8°S z Uranem
15 17.59 zakrycie 4,3m μ Ceti przez Księżyc (odkrycie 18.58)
19 3.35 zakrycie 4,4m χ1 Ori przez Księżyc (odkrycie 4.26)
20 0.19 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +21°33’
20 7.57 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Koziorożca
20 9.59 Słońce wstępuje w znak Wodnika; λ = 300°
20 23.48 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 116°51’
21 6.13 maksymalna faza całkowitego zaćmienia Księżyca 
21 6.16 pełnia Księżyca
21 21.00 perygeum Księżyca, 357 348,1 km od Ziemi
22 13.25 koniunkcja Wenus 2,4°N z Jowiszem
27 22.10 ostatnia kwadra Księżyca
30 3.36 koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (2,1°S)
31 1.22 koniunkcja Księżyca 2,7°N z Jowiszem
31 18.34 bardzo bliska koniunkcja Księżyca 5,4’N z Wenus

luty
2 1.46 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –21°33’
2 6.59 zakrycie Saturna przez Księżyc (w Polsce; odkr. 7.42)
2 7.56 bliska koniunkcja Księżyca 37’N z Saturnem
3 7.35 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 296°33’
4 22.04 nów Księżyca
5 8.10 bardzo bliska koniunkcja Księżyca 11’S z Merkurym
5 10.29 apogeum Księżyca, 404 561,7 km od Ziemi
7 9.42 koniunkcja Księżyca 3,0°S z Neptunem

10 21.47 koniunkcja Księżyca 5,7°S z Marsem
11 0.47 koniunkcja Księżyca 4,7°S z Uranem
11 17.23 zakrycie 4,3m ξ2 Ceti przez Księżyc (odkrycie 18.22)
12 23.26 pierwsza kwadra Księżyca
13 7.20 bliska koniunkcja Marsa 59’N z Uranem
16 10.56 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +21°35’
16 18.27 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Wodnika
17 10.43 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 116°14’
18 11.51 koniunkcja Wenus 1,1°N z Saturnem
19 3.53 Słońce wstępuje w znak Ryb; λ = 330°
19 7.36 bliska koniunkcja Merkurego 41’N z Neptunem
19 10.03 perygeum Księżyca, 356 766,6 km od Ziemi
19 16.54 pełnia Księżyca
26 12.28 ostatnia kwadra Księżyca
27 2.24 maksymalna elongacja Merkurego, 18,1°E od Słońca
27 15.32 koniunkcja Księżyca 2,3°N z Jowiszem
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swej deklinacji, czego konsekwencją jest wydłużanie 
się łuku dziennej wędrówki po niebie. W ciągu 59 dni 
stycznia i lutego, deklinacja Słońca, czyli jego kątowa 
odległość od równika niebieskiego, wzrasta z –23,05° 
do –7,88°, a więc o ponad 15° i o tyleż wyżej niż z po-
czątkiem stycznia, góruje Słońce w ostatnim dniu lu-
tego.

Styczniową wędrówkę na tle gwiazd, Słońce rozpo-
czyna w 2/5 odcinka ekliptyki przebiegającego przez 
konstelację Strzelca, gdzie do przebycia pozostaje mu 
jeszcze 19,7°. Po pokonaniu kolejnych 27,8° ekliptyki 
w Koziorożcu, do końca lutego ma do przejścia jeszcze 
12,3°, nieco ponad połowę odcinka ekliptyki w gwiaz-
dozbiorze Wodnika. W ciągu 59 dni stycznia i lutego, 
Słońce pokonuje więc łącznie 59,8°. Od momentu największego 
w roku zbliżenia Ziemi do Słońca podczas peryhelium (3 stycz-
nia), przez kolejne pół roku, stopniowo nieznacznie będzie malała 
zarówno faktyczna prędkość ruchu orbitalnego Ziemi, jak i po-
zornego ruchu Słońca na tle gwiazd, osiągając minimum 5 lipca, 
podczas aphelium.

Księżyc 
Tegoroczną wędrówkę po niebie, 2,6 doby po ostatniej kwa-

drze oświetlony w 23%, Księżyc rozpoczyna w zachodniej stronie 
konstelacji Wagi, by po przebyciu łącznie ponad 776°, a więc 
dokonaniu 2,16 obiegów nieba, z końcem lutego dotrzeć do za-
chodniej połowy Strzelca, 2,5 doby po ostatniej kwadrze oświe-
tlony jeszcze w 26,5%. Podczas styczniowo-lutowej wędrówki, 
jak zwykle Księżyc spotka się dwukrotnie z każdą z planet, z Jo-
wiszem nawet trzykrotnie. Wyjątkowo bliskimi będą tym razem: 
31 stycznia koniunkcja z Wenus (geocentrycznie 0,1°) oraz 3 
lutego z Merkurym (0,2°). Choć nie tak bliska geocentrycznie 
(0,6°), koniunkcja z Saturnem 2 lutego, nad przeważającą czę-
ścią Europy, w północno-wschodniej Afryce i południowo-zachod-
niej Azji skutkować będzie zakryciem Saturna. W Polsce moment 
zakrycia przypadać będzie z początkiem świtu, odkrycie krótko 
po wschodzie Słońca. 

W tym roku w lutym przypada zarówno największe w roku 
oddalenie Księżyca od Ziemi podczas apogeum, jak i najwięk-
sze w roku zbliżenie podczas perygeum — tym razem mającego 
miejsce niespełna 7 h przed pełnią. Również poprzednia pełnia, 
15 h przed dalszym zaledwie o 581 km styczniowym perygeum, 
nieznacznie tylko ustępować będzie tej lutowej. Dzięki temu, za-

równo 19 lutego, jak i 21 stycznia będziemy mieli szansę obser-
wować efektowne zjawisko szczególnie wielkiego i jasnego Su-
perksiężyca. Styczniową pełnię, przypadającą 6,5 h po przejściu 
Księżyca przez węzeł wstępujący, dodatkowo uświetni całkowite 
zaćmienie Księżyca, w drugiej połowie nocy 20/21 stycznia.

Zaćmienie w całości będzie widoczne z terytorium obu Ameryk 
i w północnej Europie; dla obserwatorów z centralnej Polski za-
kończy się zachodem Księżyca pod koniec fazy całkowitej.

Z racji dość dogodnych warunków obserwacji, warte uwa-
gi są zakrycia dwóch gwiazd konstelacji Wieloryba zachodzące 
wysoko na niebie w pobliżu górowania. Pierwsze z nich, zakrycie 
na 59 minut wieczorem 15 stycznia, 4,3m gwiazdy μ Ceti przez 
oświetloną w 64% tarczę Księżyca. Drugie, 11 lutego o podobnej 
porze, ale z 38% Księżycem, to również 59-minutowe zakrycie 
4,3m gwiazdy ξ2 Ceti.

Planety i planetoidy
W omawianym okresie nie zabraknie okazji do obserwacji 

każdej z planet, czemu sprzyjają długie i ciemne zimowe noce. 
Do połowy lutego będą jeszcze w miarę korzystne warunki wi-
doczności Neptuna, goszczącego w północno-wschodniej części 
gwiazdozbioru Wodnika. Więcej czasu mamy na obserwacje 
7,5-krotnie jaśniejszego niż Neptun Urana, na pograniczu Ryb 
i Barana, nawet z końcem lutego zachodzącego dopiero około 
22.00. Szybko poprawiają się warunki widoczności Saturna po 
koniunkcji ze Słońcem 2 stycznia; w lutym możemy go już bez tru-
du dostrzec krótko przed świtem, w samym centrum konstelacji 
Strzelca. Jaśniejszego 10-krotnie od Saturna Jowisza, po koniunk-
cji ze Słońcem w końcu listopada, nawet na początku stycznia od-
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styczeń — luty 2019

najdziemy na niebie już ponad 3 h przed świtem, w południowej 
części gwiazdozbioru Wężownika.

Przez cały styczeń i luty o stałej godzinie — w centrum Polski 
o 23.05 — zachodzi wędrujący na tle Ryb i Barana Mars, ale czas 
jego wieczornej widoczności skraca się w wyniku coraz później-
szych zachodów Słońca. Wieczorami 12 i 13 lutego, w zachodniej 
stronie nieba będzie szansa zaobserwować efektowne zbliżenie 
Marsa na około 1° z 80 razy ciemniejszym Uranem.

Znacznie szybciej od Marsa skraca swój pobyt na porannym 
niebie Wenus, z końcem lutego wschodząca o 70 min później 
niż na początku stycznia. W tym czasie Gwiazda Poranna, pę-
dząc szybciej od Słońca, od centrum gwiazdozbioru Wagi niemal 
do granicy Strzelca z Koziorożcem, pokonuje dystans 65°. Po dro-
dze Wenus napotka dwie inne planety: 22 stycznia przewędruje 
2,4° od Jowisza, a 18 lutego dwukrotnie bliżej Saturna. Obie ko-
niunkcje będą miały miejsce w środku dnia, więc ich obserwacje 
trzeba zaplanować na godziny poranne, przed świtem.

Merkury, po w miarę dobrej porannej widoczności w połowie 
grudnia, z początkiem stycznia szybko znika z nieba, by w związ-
ku z przypadającą 27 lutego maksymalną elongacją wschodnią, 
już w połowie lutego, dość jasny, pojawić się ponownie na kilka 
tygodni na niebie wieczornym. Wędrując w tym czasie na pogra-
niczu Wodnika i Ryb, 19 lutego rano Merkury znajdzie się w bli-
skiej koniunkcji, zaledwie 0,7° od 500 razy ciemniejszego Urana. 
Nieznacznie dalej od siebie obydwie planety możemy spróbować 
zobaczyć krótko po zmierzchu tego samego dnia lub poprzednie-
go wieczoru, ale by dostrzec Urana, konieczna będzie lornetka.

W omawianym okresie brak opozycji jaśniejszych planetoid. 

Roje meteorów
Obserwowany od 1835 r. rój meteorów Kwadrantydy, swą 

coroczną aktywność wykazuje między 28 grudnia a 12 stycznia, 
z krótkotrwałym (6–8 godzin), ale obfitym maksimum 3 stycznia, 
podczas którego można zaobserwować nawet do 120 szybkich 
przelotów meteoru w ciągu godziny. Nazwa roju pochodzi od nie-
używanego dziś gwiazdozbioru Kwadrantu (Quadrans Muralis), 
usytuowanego na styku dzisiejszych konstelacji Wolarza, Herku-
lesa i Smoka. Radiant roju znajduje się w, nigdy nie zachodzą-
cym, północno-wschodnim krańcu gwiazdozbioru Wolarza. Brak 
jednoznacznego skojarzenia tego roju z konkretną kometą, nie-
wykluczone, że cząstki materii wywołujące to zjawisko pochodzą 
od zderzenia dwóch komet. 

Obserwacji tegorocznego maksimum Kwadrantydów nie bę-

dzie utrudniał Księżyc pomiędzy ostatnią kwadrą a nowiem, wkra-
czający na niebo jako wąski sierp dopiero pod koniec nocy. 

Gwiazdy zmienne
Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (maksi-

ma lub minima) przedstawicieli trzech typów gwiazd zmiennych, 
możliwe do zaobserwowania na nocnym niebie. 

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

styczeń luty
  2,   17.24 19,   22.17   3,     6.22 11,   20.49
14,     4.40 22,   19.06   6,     3.11 14,   17.38
17,     1.29   9,     0.00 26,    4.53

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

styczeń luty
  1,   19.57   3,     0.41
  7,     4.44 12,   18.16
17,   21.34 19,     3.03

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian po-
wyżej 100 dni. W tabelce zestawiono, przypadające w tych mie-
siącach, maksima blasku kilkunastu jaśniejszych miryd.

styczeń luty
  4,   RS Vir    8,1m   3,   RR Sgr   6,8m

13,   V Peg     8,7m   4,   S CMi     7,5m

15,   RS Lib   7,5m   6,   R Tri       6,2m

16,   U Ari      8,1m   6,   S Her     7,6m

22,   R Leo     5,8m 17,   X Oph    6,8m

31,   A Aqr     7,7m 20,   R UMa   7,5m

25,   R Gem   7,1m

26,   R Vir      6,9m

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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chodnim krańcu wiosennego gwiazdozbioru Hydry, zaledwie 0,6° 
od granicy z Jednorożcem. Obiekt o średnicy 23 lat św., zawiera-
jący około 80 gwiazd, z odległości 1500 lat św. ma na naszym 
niebie średnicę kątową 54’, niemal dwukrotnie większą od księ-
życowej tarczy. Gromadę najłatwiej odnajdziemy, kierując się 
13,8° na południowy wschód od Procjona, najjaśniejszej gwiazdy 
konstelacji Małego Psa.

NGC 2683 — kolejny obiekt, efektowną galaktykę spiralną, 
odnajdujemy 40° na północ od poprzedniego, na południowym 
krańcu zimowego gwiazdozbioru Rysia, zaledwie 22’ od granicy 
z Rakiem. Odkryta w 1788 r. przez Williama Herschela galaktyka 
zwrócona jest ku nam w przybliżeniu krawędzią galaktycznego 
dysku, jednak doskonale widoczne jest jej bardzo jasne jądro. 
Oglądana z odległości 25 mln lat św., na naszym niebie ma ką-
towe wymiary 9,3’ × 2,2’. Galaktykę tę powinniśmy dość łatwo 
odszukać 4,8° na północ od 4,0m gwiazdy jota Cancri w Raku lub 
6° na zachód od 3,1m alfy Lyncis, najjaśniejszej gwiazdy Rysia.

NGC 2903 — jeszcze jeden obiekt odkryty w 1784 r. przez 
Williama Herschela, to dość jasna galaktyka spiralna z poprzecz-
ką w zachodniej stronie wiosennego gwiazdozbioru Lwa, 2,3° 
od granicy z Rakiem. Przy rzeczywistej średnicy 80 tys. lat św., 
na naszym niebie galaktyka ma kątowe rozmiary 12,6’×6,0’. Usy-
tuowana do nas ukośnie pozwala dostrzec swą dobrze wykształ-
coną spiralną strukturę wraz z wyraźnie zarysowaną poprzeczką. 
W odnalezieniu tej galaktyki możemy posłużyć się 3,0m gwiazdą 
Algenubi (epsilon Leonis), przesuwając się 3,9° na południowy 
zachód od niej.

Jan Desselberger

Przed dwoma miesiącami zachęcaliśmy do spojrzenia 
w rejony nieba z pogranicza jesieni i zimy. Obszar zwy-
czajowo nazywany niebem zimowym, rozciągający się 
na około 75° pomiędzy niejako granicznymi konstelacja-

mi Barana i Raka nie jest tak szeroki, jak obszary nieba trzech 
pozostałych pór roku, więc po dwóch miesiącach, o podobnej jak 
poprzednio porze, na niebie górują już gwiazdozbiory kolejnego, 
zimowo-wiosennego pogranicza. 

Wybrane tym razem obiekty — gromady gwiazd i galaktyki, to 
stosunkowo jasne, dostrzegalne przez dobrą lornetkę lub, nieko-
niecznie duży, amatorski teleskop, jednak dostrzeżenie ich szcze-
gółów wymaga już większego teleskopu i/lub fotografii o długim 
czasie ekspozycji. Pojęcie pogranicza ma w ich przypadku dwoja-
kie znaczenie, wszystkie bowiem znajdują się peryferiach swych 
macierzystych gwiazdozbiorów.

Wszystkie proponowane poniżej do obserwacji obiekty, zwłasz-
cza położone dalej na północ galaktyki, w styczniowo-lutowe noce 
przebywają wiele godzin ponad horyzontem, co pozwala na ich 
obserwację o różnych porach nocy.

M 46 — obfita otwarta gromada gwiazd w północno-wschod-
nim krańcu zimowego jeszcze gwiazdozbioru Rufy, około 3,5° 
od granic z Jednorożcem i Wielkim Psem, odkryta w 1771 r. przez 
Charlesa Messiera, autora słynnego Katalogu Mgławic i Gromad 
Gwiazd. Na obiekt o średnicy 30 lat św. składa się około 500 
gwiazd. Z odległości 5400 lat św., na naszym niebie rozmiarami 
gromada niemal dorównuje tarczy Księżyca w pełni. Niespełna 5’ 
na północ od centrum gromady można również dostrzec, niezwią-
zaną z nią fizycznie, mgławicę 
planetarną NGC 2438, o ką-
towej średnicy 1,25’, odkrytą 
15 lat później przez Williama 
Herschela. Obydwa obiekty 
odnajdziemy 5,2° na południe 
od najjaśniejszej gwiazdy po-
bliskiego Jednorożca, 3,9m alfy 
Monocerotis.

M 48 — to nieco mniejsza 
i mniej liczna od poprzedniej, 
usytuowana 12° na północny 
wschód od niej, kolejna groma-
da otwarta odkryta w 1771 r. 
przez Charlesa Messiera, na za-

Z zimowo-wiosennego pogranicza
Spójrz w niebo

Źr
ód

ło
: W

ik
im

ed
ia

.o
rg

©
 A

da
m

 B
lo

ck
/M

ou
nt

 L
em

m
on

 S
ky

C
en

te
r

Źr
ód

ło
: W

ik
im

ed
ia

.o
rg

Źr
ód

ło
: W

ik
im

ed
ia

.o
rg



59Urania6/2018 59Urania6/2017

Konkurs na fotki z Uranią

Astronomia i muzyka

Lidzbark, jazz i gwiazdy
16-tysięczne miasteczko położone 
w centrum Warmii, w którym Mikołaj Ko-
pernik spędził jakieś 7 lat życia i najpraw-
dopodobniej tu właśnie spisał swoją kon-
cepcę nowego modelu budowy świata 
(Commentariolus), od 7 lat jest również 
ważnym miejscem na mapie krajowych 
wydarzeń jazzowych. Przez dwa letnie 
miesiące (lipiec i sierpień) w piątki i so-
boty odbywają się tu koncerty w ramach 
Lidzbarskich Wieczorów Jazzowych 
(LWJ). Zajmująca się organizacją impre-
zy Katarzyna Radulewicz stara się za-
spokoić w miarę możliwości różnorodne 
gusta słuchaczy. Można więc usłyszeć 
zarówno tradycyjny jazz nowoorleański, 
jazzowe interpretacje popularnych piose-
nek, jak i cięższe jego odmiany, nierzad-
ko wymieszane z różnymi innymi gatun-
kami muzycznymi. 

Tegoroczna edycja LWJ przyniosła 
np. mięsiste syntezatorowe granie Jó-
zefa Skrzeka w połączeniu z gitarowy-
mi improwizacjami Krzysztofa „Pumy” 
Piaseckiego i rockową perkusją Michała 
Dziewińskiego, jak i swingujące wykona-
nia znanych standardów w interpretacji 
duetu Myrczek–Tomaszewski. 

W organizacji LWJ partycypuje Hotel 
Krasicki, gdzie zaproszeni wykonaw-
cy nocują. Z hotelem jestem od wielu 
lat związany, jako że odbywają się tam 
tzw. spotkania z astronomem. Dzięki 
temu zdarza się, że muzyczne spotka-
nia na scenie mają swój ciąg dalszy. 
Ot, choćby taki przykład: Włodzimierz 
Nahorny (mam nadzieję, że większo-
ści Czytelników tej osoby przedstawiać 

nie trzeba), jak usłyszał 
o możliwości popatrzenia 
z wieży hotelowej przez 
teleskopy na niebo, za-
raz po występie udał się 
tam wraz ze mną, bo 
koniecznie chciał ujrzeć 
na własne oczy pier-
ścienie Saturna. Gdy 
pozostała ekipa dotarła 
na taras Wieży Zega-
rowej, maestro Włodzi-
mierz wciąż stał z okiem 
przyklejonym do okularu 
teleskopu. 

O tym, że astronomia 
i muzyka tworzą zgraną 
parę, przekonywałem 
się niejednokrotnie. Muzycy, słysząc, że 
jestem astronomem, zasypywali mnie 
mnóstwem pytań. Z przyjemnością ob-
darowywałem ich robionymi przeze mnie 
brelokami wypełnionymi skrawkami me-
teorytów i przyozdobionymi w najnow-
szej wersji pomniczkiem naszej muzy 
Uranii. Występujący ponownie w tym 
roku w Lidzbarku gitarzysta i kompozytor 
Janusz Strobel (nota bene brat emeryto-
wanego profesora astronomii z Torunia), 
gdy mnie ujrzał, uśmiechnął się serdecz-
nie, po czym demonstracyjnie wyciągnął 
kluczyki samochodowe z przypiętym 
brelokiem otrzymanym 2 lata wcześniej. 

Tegoroczną edycję LWJ zamykał 
familijny występ trzech pokoleń utalento-
wanej muzycznie rodziny Miśkiewiczów 
wraz z towarzyszącymi im muzykami, 
m.in. świetnym pianistą Marcinem Wa-

Zdjęcia zamieszczone obok znalazły 
się na redakcyjnym serwerze kilka 
miesięcy temu i nikt nie wie, skąd?
Autora/autorów prosimy o kontakt!

Ciekawe, czy 
pod choinkę 
przyniesie mi 
nowy numer? 

Szczegóły konkursu na stronie www.urania.edu.pl/konkursy/fotki-z-urania

silewskim. Jakież było moje zdziwienie, 
gdy całą liczną ekipę ujrzałem pośród wi-
downi wypełniającej tego wieczoru Salę 
Kopernik, gdzie prowadzę spotkania, 
gdy pogoda nie pozwala na bezpośred-
nie obserwacje. 

W sierpniu w murach lidzbarskie-
go zamku, gdzie mieszkał Kopernik, 
rozbrzmiewa również muzyka dawna 
w ramach festiwalu Varmia Musica. Rok 
temu, gdy na sali zobaczyłem niemałe 
grono uczestników owego festiwalu, po-
zwoliłem sobie na obszerniejsze przed-
stawienie odkrywcy Urana — sir Willia-
ma Herschela — przezentując również 
jego dorobek muzyczny. No cóż, hotelo-
we spotkania z astonomem mają z jaz-
zem jeszcze jeden wspólny mianownik: 
improwizację!

Jacek Drążkowski

Przy amfiteatrze, gdzie odbywają się jazzowe koncerty, stoi mul-
timedialne drzewko, na którym można znaleźć listki-nutki upa-
miętniające wszystkich dotychczasowych wykonawców LWJ. 
Przechodzący obok ludzie wyzwalają odtwarzanie kompozycji 
Mariusza Bogdanowicza — jednego z często goszczących w Lidz-
barku jazzmanów
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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 2019 
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

Poznaj serię teleskopów Star Discovery wyposażonych w 
system wyszukiwania i śledzenia obiektów Go-To. Jest to  
idealna propozycja dla wszystkich którzy organizują pokazy 
astronomiczne  i obserwacje grupowe. Jeszcze nigdy odkrywa-
nie tajemnic kosmosu nie było tak proste! 

• Stabilny montaż azymutalny z wbudowanym napędem
• System Go-To umożliwia namierzanie i śledzenie ponad 

42.900 obiektów!
• Wygodne i intuicyjne sterowanie montażem za pomocą 

pilota
• Montaż zasilany jest bezprzewodowo przez 8 baterii AA
 
Modele dostępne w serii Star Discovery:

• Refraktor achromatyczny 102/500 mm
• Teleskop Maksutova 102/1250 mm
• Teleskop Newtona 130/650 mm
• Teleskop Maksutova 127/1500 mm
• Teleskop Newtona 150/750 mm

Duże teleskopy Newtona na montażu Dobsona od zawsze 
reprezentowały najlepszy stosunek ceny do możliwości. 
Obrazy uzyskiwane w teleskopie Dobsona 8″ zachwycą 
nawet doświadczonych obserwatorów.

• Apertura to najważniejszy parametr teleskopu  
- zwierciadło Dobsona 8″ ma aż 20cm!

• Ogniskowa 1200mm umożliwiająca zaawansowane 
obserwacje Księżyca i planet 

• Tuba osadzona na bardzo stabilnym montażu  
azymutalnym 

• Wyciąg okularowy 2” z redukcją na 1,25”
• Zwierciadło wykonane z wysokiej jakości szkła PYREX
• W zestawie szukacz i dwa okulary

http://www.urania.edu.pl/prenumerata/
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Poznaj serię teleskopów Star Discovery wyposażonych w 
system wyszukiwania i śledzenia obiektów Go-To. Jest to  
idealna propozycja dla wszystkich którzy organizują pokazy 
astronomiczne  i obserwacje grupowe. Jeszcze nigdy odkrywa-
nie tajemnic kosmosu nie było tak proste! 

• Stabilny montaż azymutalny z wbudowanym napędem
• System Go-To umożliwia namierzanie i śledzenie ponad 

42.900 obiektów!
• Wygodne i intuicyjne sterowanie montażem za pomocą 

pilota
• Montaż zasilany jest bezprzewodowo przez 8 baterii AA
 
Modele dostępne w serii Star Discovery:

• Refraktor achromatyczny 102/500 mm
• Teleskop Maksutova 102/1250 mm
• Teleskop Newtona 130/650 mm
• Teleskop Maksutova 127/1500 mm
• Teleskop Newtona 150/750 mm

Duże teleskopy Newtona na montażu Dobsona od zawsze 
reprezentowały najlepszy stosunek ceny do możliwości. 
Obrazy uzyskiwane w teleskopie Dobsona 8″ zachwycą 
nawet doświadczonych obserwatorów.

• Apertura to najważniejszy parametr teleskopu  
- zwierciadło Dobsona 8″ ma aż 20cm!

• Ogniskowa 1200mm umożliwiająca zaawansowane 
obserwacje Księżyca i planet 

• Tuba osadzona na bardzo stabilnym montażu  
azymutalnym 

• Wyciąg okularowy 2” z redukcją na 1,25”
• Zwierciadło wykonane z wysokiej jakości szkła PYREX
• W zestawie szukacz i dwa okulary
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Trudno dzisiaj dociekać, czy to zrządzenie losu sprawiło, 
czy też zwykły przypadek, że właśnie podczas trwania mak-
simum 21. cyklu zainteresowałem się badaniem aktywności 
Słońca. Trzeba jednak przyznać, że patrząc na wykres cykli 
aktywności słonecznej był to jeden z największych maksi-
mów po 19. cyklu mającym swoje maksimum w roku 1950. 
Moim mankamentem był brak dobrego sprzętu do obserwa-
cji. Mogłem używać jedynie lunetki wykonanej własnoręcz-
nie na podzespołach PZO (obiektyw o średnicy 63 mm). 
Jednak już tym sprzętem spokojnie wyznaczałem liczbę 
Wolfa. Dzisiaj chciałbym opisać jedną z moich obserwacji 
zarejestrowaną w specjalnym dzienniku obserwacyjnym, 
która wywarła na mnie tak silne wrażenie, że postanowiłem 
kontynuować właśnie obserwacje Słońca. Ta najciekawsza 
pochodzi z 23 maja 1980 r. Wtedy na tarczy Słońca pojawiło 
się 15 grup, w tym 20 plam. Podpinając to do wzoru:

R = (10G + f)

okazuje się, że liczba Wolfa w tym dniu wyniosła 170 (bez 
użycia współczynnika K). W tym dniu na tarczy Słońca po-
jawiły się trzy grupy, których powierzchnia 3 plam na szkicu 
o średnicy 100 mm przekraczała 4 mm, czyli każda plama 
miała mniej więcej powierzchnię 400 mln części powierzch-
ni tarczy Słońca. Te 3 plamy otoczone były kolistymi regular-
nymi półcieniami. Prawdziwą frajdą dla mnie było śledzenie 
rozwoju i przebiegu tych grup przez kolejne dni, aż do 28 
maja, kiedy te trzy grupy znalazły się po zachodniej stro-
nie tarczy Słońca. Pod koniec maja widoczne były już tylko 
dwie z trzech wspomnianych grup, mające jeszcze średnicę 
2,5 mm. Sprawdźmy, jakby ta sytuacja wyglądała, gdybym 
miał wtedy dostęp do jednego z programów do obserwacji 
Słońca. Tym razem posłużyłem się niedawno ukończonym 
programem Rafała Tomasika — AlmSos. Całkowita po-
wierzchnia plam według moich obliczeń wyniosła 2388,7 
milionowych części tarczy Słońca. Taka sytuacja niemal 
niezmiennie trwała do 28 maja. Ze względu na olbrzymią 
powierzchnię tych plam liczyłem na ich powrót, jednak nie 
zaobserwowałem takowego ponownego przejścia. W Uranii 
nr 10/1980 podano wyniki aktywności Słońca za maj 1980. 
Liczba Wolfa wyniosła

R = 202,5
a średnia powierzchnia plam

S = 2345 • 10–6 p.p.s.

Jak widzimy, liczba Wolfa była bardzo wysoka a śred-
nia powierzchnia plam porównywalna z tą, którą obliczyłem. 
W komunikacie zamieszczonym w Uranii 10/1980 mówi 
się tylko o 4 dużych grupach. Nie określono, jak duże były 
te grupy. Niestety, 21. cykl był ostatnim tak wielkim mak-
simum. Maksimum kolejnych cykli doskonale pokazuje po-
niższy wykres. Z wykresu jednoznacznie wynika, że jest 
tendencja spadkowa kolejnych maksimów.

Niektórzy sugerują, że zdążamy do głębokiego mini-
mum, co może spowodować małe zlodowacenie. Jak wie-
my, historia lubi się powtarzać, bowiem takie zlodowacenie 
mieliśmy już w latach od 1645 do 1717, kiedy to w Londynie 
zamarzła Tamiza. Wtedy to przez 50 lat zaobserwowano 
pojawienie się jedynie 50 plam, zamiast tysięcy. Okres ten 
nazwano minimum Maundera. Co ciekawe, plamy obser-
wowano jedynie na południowej półkuli Słońca a dopiero 
na początku XVIII w. również na części północnej. Jeste-
śmy w przededniu XXV cyklu i ma on być jeszcze słabszy 
od mijającego. Jeśli zaciekawiłem was tym artykułem, za-
praszam na naszą stronę http://sos.poa.com.pl Znajdziecie 
na niej również ciekawe wykresy i artykuły.

Opracował: Tadeusz Figiel

Obserwator Słońca
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Obserwacje Słońca też mogą być ciekawe
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Raport nr 09/2018
Przez większość miesiąca liczba Wolfa utrzymywała się na poziomie zerowym. 
Na tarczy pojawiały się grupy, które nie przetrwały czasami jednej doby. Średnia 
liczba Wolfa dla września wyniosła R = 1,79, natomiast SN = 1,09. Swoje obserwa-
cje przysłało 9 obserwatorów.

Raport nr 10/2018
W październiku nadal niska aktywność na Słońcu. Średnia liczba Wolfa nie-
znacznie wyższa od ubiegłego miesiąca.Średnia R za październik 2018 r. 
wygenerowana spośród 152 obserwacji wyniosła 3,46 a średnia SN wyge-
nerowana spośród 120 obserwacji wyniosła 1,93. Swoje raporty przysłało 10 
obserwatorów.
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Obserwator Słońca

Obserwatorzy:
  1. Antonio Jesus Zapata Morales  30
  2. Zagrodnik Jerzy  27 
  3. Mikołajczak Eugeniusz  26
  4. Bańkowski Janusz  21
  5. Jimenez Francisco  21

Obserwatorzy:
  1. Zagrodnik Jerzy  28
  2. Mikołajczak Eugeniusz  27
  3. Antonio Jesus Zapata Morales  27
  4. Jimenez Francisco  27
  5. Bańkowski Janusz  17

  6. Figiel Tadeusz  13
  7. Raczyński łukasz  8
  8. Dzika Szkoła w Tychach  7
  9. Kucemba Łukasz 2

  6. Kucemba Łukasz  9
  7. Łukasz Raczyński  6
  8. Figiel Tadeusz  6
  9. Skorupski Piotr  4
10. Dzika Szkoła w Tychach  2

Natura Słońca (cz. 1)

Każdy z nas, kto zetknął się choćby troszkę z astro-
nomią, dobrze wie, czym jest Słońce. Na początku, 
przez dłuższy okres historii naszej ludzkości wiedzia-
no o Słońcu przede wszystkim to, że jest jasną ośle-

piającą kulą wysyłającą energię cieplną. Wiedziano również, 
że od wschodu do zachodu „przemieszcza się” po niebie. 
Dopiero po upływie 200 lat, kiedy zaczęto pojmować jego 
prawdziwą fizyczną naturę, zdano sobie sprawę, czym tak 
naprawdę jest Słońce i jaka w nim drzemie przeogromna 
moc, energia i siła. W początkowych wykonywanych obser-
wacjach Słońca skupiano się na wyznaczaniu kontaktów 
zaćmień tarczy Księżyca z tarczą słoneczną. W miarę roz-
woju ludzkiej cywilizacji poznano coraz dokładniejszą służbę 
czasu, która to pozwalała na wyznaczanie kontaktów oraz 
pozwoliła na zrozumienie teorii ruchu Księżyca. Przełom ob-
serwacyjny Słońca rozpoczął się w latach 40. XIX wieku, do-
kładnie w lipcu 1842 r. podczas całkowitego zaćmienia. Ob-
serwacje wykonywali astronomowie, którzy bardziej zwracali 
uwagę na to, co widać wokół ciemniej tarczy Księżyca w cza-
sie całkowitych zaćmień. Wokół tarczy Księżyca ujawniała 
się jasna obwódka, aureola, w której były widoczne jasne ję-
zyki protuberancji. Od tego czasu podczas organizowanych 
wypraw w rejony pasów całkowitych zaćmień Słońca ekipy 
astronomów wnikliwie przeprowadzały obserwacje, które po-
woli pogłębiały wiedzę o tym zjawisku. W połowie XIX wie-
ku astronomowie nie wiedzieli jeszcze, czym jest świecąca 

Pierwsza fotografia całkowitego zaćmienia Słońca wykonana w 1851 r. 
w Królewcu
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korona słoneczna. Przypuszczano, że jest ona atmosferą 
Księżyca.

Janusz Bańkowski
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Relaks z Uranią krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
4/2018: 1. JOWISZ, 2. INSIGHT, 3. GRÓJEC, 4. WULKANY, 5. HURNIK, 6. METAN, 
7. DEUTERONILUS, 8. RYPIN, 9. KOZIOROŻEC, 10. AMAZONIAN, 11. OLYM-
PUS, 12. CYDONIA, 13. JARED, 14. PUŁAWY, 15. ELYSIUM, 16. PAVONIS, 
17. THARSIS, 18. PUŃSK, 19. RDZAWY.
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.  
Na rozwiązania czekamy do końca stycznia 2019 r. Wśród autorów 
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe o tema-
tyce astronomicznej i dwie płyty kompaktowe z elektroniczną muzyką 
kosmiczną. 
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 ufundowana przez sklep www.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 4/2018 zamieściliśmy logogryf, którego  
rozwiązaniem jest hasło WIELKA OPOZYCJA MARSA.  
Nagrody w postaci książek o tematyce astronomicznej  

wylosowali Kasper Fabrowski z Bydgoszczy i Wacław Moskal  
z Jasła, natomiast płytę muzyczną otrzymuje Jerzy Burghardt  
z Chorzowa. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
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Pierwszy rysunek towarzyszył artykułowi Tadeusza Jarzębowskiego pt. „Czy newtonowska stała grawitacji jest stała?” opublikowa-
nemu w Postępach Astronomii nr 2/1995. Tekst Jerzego Kuczyńskiego zamieszczony w bieżącym numerze sprowokował kolejny…

  1. „Urania”, ale wcześniejsza
  2. Może być słoneczna
  3. Antagonista Orwella
  4. Tej zimy gości Neptuna
  5. W tym roku uhonorowany medalem Schwarzschilda
  6. Amerykański badacz rozkładu galaktyk
  7. Wysłany na Marsa w 2007 roku
  8. Właściciel firmy SpaceX
  9. Następca misji Kepler
10. Kamera dobra do solarygrafii
11. Planowany polski satelita obserwacyjny
12. Stała, która będzie definiowała jednostkę masy
13. Badacz ruchów gwiazd w M31
14. Cel statku OSIRIS-REx
15. Rodzina rakiet z Gdyni
16. Galaktyczna sąsiadka Drogi Mlecznej
17. Założyciel fundacji Mars Society
18. Pierwszy wyznaczył stałą grawitacji
19. Autor „Książki, której nikt nie przeczytał”

Wielkie G 1995 i 2018
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Poczta Czytam „Uranię” od 1979 roku. W nu-
merze 5/2018 (797) w Kalendarzy-
ku Astronomicznym pomylone są 
WSZYSTKIE daty faz Księżyca w listo-
padzie i grudniu 2018 roku. I to w fa-
chowym czasopiśmie! Trudno uwierzyć. 
Wstyd!!!

Kolejny knot – Ziemia w aphelium 3. 
stycznia!!! (s. 70) Czy ktoś koryguje to, 
co pisze? Autor? Korektor?

Jak wytłumaczyć laikom astronomii, 
że byle jaki kalendarz ścienny jest do-
kładniejszy, niż „Urania”?

Maciej Jurek
* * *

Nie chcę być czepialski, ale w ostatnim 
Kalendarzyku Uranii zostały pomylone 
daty faz Księżyca. Tak np. 7 listopada 
podano ostatnią kwadrę, a powinien 
być nów, i tak do końca grudnia. Szko-
da też, że polityka tak szeroko weszła 
na łamy Uranii nawet jeżeli ona decy-
duje o wszystkim. Mimo to gratuluję 
udanej akcji obrony astronomii przed 
dalszą jej degradacją w życiu i kulturze 
Narodu.

Oczywiscie sprostowanie powinno 
się ukazać. Z nostalgią wspominam 
także cykle artykułów prof. Hellera 
„Ewolucja kosmosu i kosmologii”, czy 
dr. Kuchowicza „Osobliwości gwiazd 
osobliwych” z lat 70. Czy można coś 
z tej tradycji przywrócić?

Zbigniew Szalkiewicz

Red.: W numerze 5/2018 Uranii, w ta-
belce ważniejszych wydarzeń w Kalen-
darzyku Astronomicznym (s. 69), na-
stąpiło przesunięcie nazw faz Księżyca 
o jedną wstecz w stosunku do ich dat. 

Poprawnie powinno być:
 listopad
  7    17.02   nów
15    15.54   pierwsza kwadra
23      6.39   pełnia
30      1.19   ostatnia kwadra
 grudzień
  7      8.20   nów
15    12.49   pierwsza kwadra
22    18.49   pełnia
29    10.34   ostatnia kwadra

Ponadto na s. 70 w 4. wierszu 
od góry powinno być: (peryhelium, 
3 stycznia),…

W imieniu swoim i Redakcji prze-
praszam za to niedopatrzenie, dzięku-
jąc Panom Zbigniewowi Szalkiewiczowi 
i Maciejowi Jurkowi za zwrócenie uwagi 
na zaistniałe błędy.

Jan Desselberger

Red.: Fajnie, że w dobie Stellarium, 
ktoś jeszcze – i to tak uważnie – czy-

ZAPROSZENIA

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
21 grudnia 2018: Prelekcja w PTMA O/Poznań
17 grudnia 2018: Prelekcja w PTMA O/Warszawa
7 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Warszawa
14 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Kraków
14 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Warszawa
21 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Warszawa
28 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Kraków
28 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Warszawa
CAMK PAN w Warszawie
17 grudnia 2018: Arkadiusz Olech – Jak wybrać 
teleskop idealny?
7 stycznia 2019: Mirosław Giersz – Gromady  
gwiazd – prosty obraz ewolucji
14 stycznia 2019: Radosław Smolec – Księżyc

We Need More Space – Warszawa
18 grudnia 2018: Jak wysłać swojego satelitę 
w kosmos? 

Odczyty, wykłady,  
spotkania, wydarzenia

Przygotowane  
we współpracy  
z AstroGPS.pl

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

Powinno być w Polsce banałem na-
ukowym, oczywistością, co odkrył Ko-
pernik. Aby jednak tę wiedzę wzmocnić 
wśród naszych obywateli, proponuję 
zbudowanie w pobliżu każdego z po-
mników naszego wielkiego astronoma 
przyrządu zegarowego, który wielką 
wskazówką wskazywałby, w którym ak-
tualnie kierunku, względem jego posa-
dowienia na powierzchni Ziemi — Zie-
mia jako planeta porusza się w swym 
ruchu obiegowym dookoła Słońca. 
Wyobrażam to sobie jako 7–12-metro-
wą wieżę z obrotową głowicą na szczy-
cie, skąd mechanizm zegarowy jedną 
wielką, kilkumetrową wskazówką po-
kazywałby aktualne położenie wektora 
ruchu naszej planety względem owego 
lokalnego punktu na powierzchni Ziemi, 
w którym owa wieża byłaby posadowio-
na. Dookolny, dobowy ruch wskazówki 
ukazywałby przemieszczanie się punk-
tu posadowienia takiego wskaźnika, po-
wodowany ruchem obrotowym Ziemi, 
a roczny ruch głowicy odzwierciedlałby 
ruch obiegowy Ziemi względem Słońca. 
Jest oczywiste, że ze względu na ruch 
obiegowy Ziemi wokół Słońca po elip-
sie budowa mechanizmu zegarowego 
do najprostszych by się nie zaliczała, 
co oznacza pewien wzrost kosztu skon-
struowania i budowy takiego zegarowe-
go mechanizmu, ale atrakcyjność edu-
kacyjna jego obecności w przestrzeni 
publicznej danego miasta zdecydowa-
nie powinna tego rodzaju koszt przyjąć 
do wiadomości i go zaakceptować. 
Tego rodzaju obiekt popularnonaukowy 
z pewnością byłby też wielką atrakcją 
turystyczną dla każdego z miast, posia-
dającego go na swoim terytorium, toteż 
spodziewałbym się, że lokalne władze 
samorządowe potraktują przychylnie 
projekt postawienia takiego obiektu 
towarzyszącego pomnikowi Kopernika, 
wspierając taką inicjatywę także finan-
sowo. Liczę na poparcie tej mojej inicja-
tywy ze strony Waszej Redakcji i na po-
moc w jej rozpropagowaniu w polskich 
środkach masowego przekazu. 

Zdzisław Orłowski, Złotów

Red.: Naszym zdaniem przy każdym 
pomniku Kopernika tego zrobić się nie 
da, a to ze względu na ich lokalizacje 
czy możliwości techniczne. Pomysł 
jednak uważamy za ciekawy i kto wie, 
czy ktoś go prędzej lub później nie pod-
chwyci?

* * *

ta nasz Kalendarzyk. Cykle artykułów 
nadal pojawiają się. Ich autorami są 
np. kapitan Józef Gawłowicz i Przemek 
Rudź. Kto wie, za 30–40 lat być może 
będziemy ich wspominali, tak jak dziś 
wspominamy Michała Hellera i Broni-
sława Kuchowicza.

* * *
Przede wszystkim nieustające gratulacje 
z powodu wydawania pięknej „Uranii”, 
której każdy kolejny numer jest zwykle 
jeszcze lepszy od poprzedniego.

W najnowszym numerze 5/2018 
zmartwiła mnie jednak uwaga o Pluto-
nie. Nie ma on najwyraźniej szczęścia, 
bo najpierw odmówiono mu udziału 
w grupie planet, a teraz chyba zmienia 
mu się odkrywcę.

Na s. 61, szpalta lewa, ostatni 
akapit od dołu jest mowa o wizycie 
w „Obserwatorium Lowella, w którym 
jego patron-fundator dokonał odkrycia 
Plutona.”

Do tej pory w annałach astronomicz-
nych podawano, że Plutona odkrył Clyde 
Tombaugh. Czy może go „zlustrowano”?

Andrzej K. Wróblewski

Odp.: W naszym artykule dotyczącym 
Krateru Meteorowego w Arizonie wkradł 
się błąd. Opisując atrakcje tego stanu 
wymieniliśmy Obserwatorium Lowella, 
w którym odkryto Plutona. Z rozpędu 
przypisaliśmy zasługę odkrycia funda-
torowi, a faktycznie odkrycie zostało 
ogłoszone dopiero w 1930 roku, 14 lat 
po śmierci Percivala Lowell’a. Żmud-
nych obserwacji polegających na po-
równywaniu fotografii komparatorem 
błyskowym dokonał Clyde William 
Tombaugh i to jemu należą się fanfary. 
Lowell jedynie wskazał drogę, wierząc 
w istnienie i poszukując planety X.

Serdecznie dziękujemy Profesoro-
wi Wróblewskiemu za czujność.

Kasia i Zbyszek Tymińscy

W roku 2019 z okazji stulecia Między-
narodowej Unii Astronomiczne (IAU) 
zostanie zorganizowanych na całym 
świecie szereg akcji popularyzujących 
astronomię.

Oto terminy kilku z zaplanowanych 
inicjatyw:
10–13 stycznia 2019 — 100 Godzin 
Astronomii 2.0

IAU100 — przyłącz się!
11 lutego 2019 — Dzień Kobiet i Dziew-
cząt w Astronomii 
20 lipca — ogólnoświatowe obserwacje 
Księżyca

Osoby, organizacje, instytucje chcą-
ce włączyć się w te i inne inicjatywy za-
chęcamy do zgłaszania swoich działań 
na stronie www.iau-100.org lub www.
iau100.pl, a także kontaktu z polskim 
komitetem IAU100 (iau@pta.edu.pl).

Aktualnie trwa konkurs dla studen-
tów astronomii zatytułowany „Under One 
Sky” (termin zgłoszeń do 15.01.2019 r., 
szczegóły na stronie IAU100).



W takiej postaci świat 
poznał idee Kopernika!

Jedyne nowożytne tłumaczenie I wydania 
Dzieł Kopernika dokonane przez astronoma 

wraz z łacińskim oryginałem.

Unikatowe wydawnictwo Fundacji Nicolaus Copernicus 
dostępne w internetowej księgarni URANII:  
http://www.urania.edu.pl (zakładka sklep)

Reprint IV wydania  
De revolutionibus 

w tłumaczeniu  
Jana Baranowskiego  

z 1854 roku.
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