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Urania 
nasza Muza
Dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

Nazwę dla Plutona, niegdyś planety, a obecnie planety karłowatej, wymyśliła 
11-letnia dziewczynka z Wielkiej Brytanii, której koncepcja zdobyła uznanie i taką 
nazwę ostatecznie nadano obiektowi. Teraz jest okazja, aby w podobny sposób 
zapisać się w historii jako autor nazwy dla jednej z planet pozasłonecznych. 

Międzynarodowa Unia Astronomiczna to jedyny podmiot mogący nadawać oficjalne 
nazwy i oznaczenia obiektom astronomicznym i strukturom na ich powierzchniach. Wypracowała w tym celu 
odpowiednie reguły i schematy. Planet pozasłonecznych znamy już ponad 4000, najwyższa pora więc ponazywać 
chociażby część z nich. Pierwszy projekt związany z nazywaniem egzoplanet został przeprowadzony przez 
Międzynarodową Unię Astronomiczną w 2015 r. W ramach NameExoWorlds towarzystwa i kluby astronomiczne, 
planetaria oraz inne instytucje związane z tą dziedziną mogły zgłaszać propozycje wraz z uzasadnieniami. 
Do nazwania wybrano kilkanaście układów planetarnych, łącznie 14 gwiazd i 31 egzoplanet. Później internauci 
głosowali na te propozycje. W plebiscycie udział wzięło ponad pół miliona ludzi ze 182 krajów na całym świecie.

Nowa, tegoroczna akcja IAU100 NameExoWorlds, ma szanse przyciągnąć uwagę jeszcze większej części opinii 
publicznej, ponieważ dodano do niej aspekt narodowy — każdy kraj otrzymał planetę i gwiazdę do nazwania. 
Poprzednio cały proces był prowadzony przez IAU, teraz kraje mają więcej autonomii w realizacji konkursu. 
Szczegóły procesu wyłaniania oficjalnej propozycji od danego kraju mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi 
państwami. IAU ustaliła pewne ramy, a szczegóły są w gestii narodowych komitetów. W Polsce konkurs 
został podzielony na dwa główne etapy. Najpierw przyjmowane są propozycje nazw wraz z uzasadnieniami. 
Taką propozycję może zgłosić każdy, zarówno indywidualnie, jak i instytucjonalnie (np. szkoły, organizacje, 
instytucje, firmy). Później, po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń, nastąpi faza internetowego głosowania.

W jaki sposób wybrano planety dla krajów? 
Nietrudno sobie wyobrazić, iż nazywanie planet może 
stać się w pewnych okolicznościach sprawą polityczną, 
a ponieważ IAU jest organizacją działającą globalnie, 
z członkami z bardzo wielu krajów, podchodzi do takich 
spraw z rozwagą, w sposób taki, aby nie faworyzować 
któregoś z krajów. Przede wszystkim ustalono, iż każdy 
kraj otrzyma do nazwania układy z jedną potwierdzoną 
planetą. Oczywiście nie można wykluczyć, że w przyszłości w niektórych z tych systemów zostanie odkrytych 
więcej planet, ale według obecnego stanu wiedzy mają po jednej planecie. Wszystkie wybrane egzoplanety należą 
do kategorii gazowych olbrzymów. Warunkiem była też widoczność gwiazdy macierzystej układu ze stolicy 
danego państwa, a w miarę możliwości udział astronomów z tego kraju w odkryciu lub badaniach planety. Z kolei 
w kryteriach dla samej nazwy uwzględniono m.in. zasadę, że nie może ona dotyczyć osób, których podstawowa 
działalność dotyczyła kwestii militarnych, religijnych lub politycznych (przykładowo ktoś, kto dla jednego kraju 
był bohaterem wojennym, niekoniecznie musi być tak samo pozytywnie postrzegany przez państwa sąsiednie).

Naszemu krajowi przypadła planeta BD+14 4559 b. Trzeba przyznać, iż planeta dla Polski 
została wybrana całkiem nieźle. Gwiazda jest widoczna w konstelacji Pegaza, a więc przykładowo 
można ją obserwować wieczorami późnym latem, jesienią i zimą. Jest też w zasięgu amatorskich 
teleskopów oraz lornetek — łatwo ją będzie pokazywać podczas pikników astronomicznych. Za minus 
można uznać brak tranzytów, ale tak naprawdę to nie były one jakoś specjalnie poszukiwane, 
co otwiera pole do popisu dla miłośników astronomii, którzy chcieliby to sprawdzić.

Jaki będzie los wyłonionych przez kraje nazw? Zostaną one uznane przez IAU jako oficjalne 
i równoprawne w użytkowaniu z dotychczasowymi oznaczeniami. Czas pokaże, czy spopularyzują się 
na tyle, aby w powszechnym użytkowaniu wyprzeć aktualne oznaczenia. Na pewno dodadzą większej 
przystępności badaniom egzoplanet w trakcie popularyzacji astronomii w społeczeństwie.

BD+14 4559 b:  
Trzeba przyznać, iż planeta  
dla Polski została wybrana 
całkiem nieźle!
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obrazów w historii astronomii — patrz artykuł 
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NA OKŁADCE

Dawno temu  
w… „Uranii”

Narodziny (?) nowej gwiazdy pulsującej. 
Odkryta w r. 1935 jedna z gwiazd zmiennych 
w gwiazdozbiorze Strzelca znajduje się 
na zdjęciach fotograficznych od r. 1897, dzięki 
czemu można było dość dokładnie zbadać 
zmiany jej blasku. (Zrobiła to Miss Swope 
w Obserwatorium Harwarda w U.S.A.), 
Okazało się. że aż do r. 1926 jasność jej 
podlegała tylko słabym, nieregularnym 
wahaniom. Pomiędzy r. 1926 i 1928 wahania 
nieregularne zamieniły się w duże i zupełnie 
prawidłowe zmiany blasku powtarzające 
się w l4-dniowym okresie czasu. W ten 
sposób udało się zaobserwować jedyny 
dotychczas wypadek zamiany gwiazdy 
nieregularnej w typową gwiazdę pulsującą. 
Okazało się jednak, że pulsacje nie ustaliły 
się w pierwotnym charakterze, ale okres ich 
staje wzrastał i do r. 1935 powiększył się do 
dni 21. Jednocześnie zmienił się nieco kształt 
krzywej zmian blasku. O ile regularne pulsacje 
utrzymają się nadal, będzie to miało bardzo 
duże znaczenie dla wszelkich teoretycznych 
rozważań nad gwiazdami pulsującymi. 
Najtrudniejszym zagadnieniem jest naturalnie 
wytłumaczenie impulsu, który tak radykalnie 
zmienił charakter gwiazdy oraz odnalezienie 
źródeł zewnętrznych, czy też wewnętrznych 
tego impulsu.  j. m-r.

Zmiany w przejrzystości atmosfery 
na Marsie. E. C. Slipher w obserwatorium 
Lowella (Flagstaff, Arizona U.S.A.), 
zaobserwował w 1937 r. bardzo ciekawe 
przejaśnienia w atmosferze Marsa. Obserwacje 
były wykonywane na drodze fotograficznej 
w niebieskiej dziedzinie promieniowania. 
Zazwyczaj takie niebieskie i fioletowe zdjęcia 
nie wykazywały prawie żadnych szczegółów 
na powierzchni planety, fotografie natomiast 
z 20—21 maja 1937 wykazały bogactwo 
szczegółów, jakie może być tylko dostrzegane 
wizualnie lub na zdjęciach w dziedzinie żółto-
czerwonej promieniowania. W szczególności 
na tych zdjęciach widziano Syrtis Maior 
w całości, część Sabaeus Sinus i części 
systemu kanałowego Nilo-Syrtis.  
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Artykuły

Cień czarnej dziury 12
10 kwietnia 2019 r., po dwóch latach intensywnej pracy, zespół naukowców 
związanych z projektem Teleskopu Horyzontu Zdarzeń (Event Horizon Telescope) 
zaprezentował światu pierwszy obraz czarnej dziury. Do jego rejestracji 
wykorzystano wirtualny teleskop o średnicy Ziemi. Jeden z autorów tego sukcesu, 
Marek Wielgus, opowiada nam, w jaki sposób uzyskano ten historyczny obraz 
i dlaczego jest to ważny krok dla astronomii.

Chłodne gwiazdy kontaktowe  18
Wśród wielu typów i rodzajów gwiazd podwójnych ciekawą grupę stanowią 
gwiazdy zwane kontaktowymi. Są ciekawe nie tylko ze względu na ich 
wygląd, ale też dlatego, że tę grupę gwiazd szczególnie upodobali sobie 
polscy astronomowie. Na łamach „Uranii” opisuje je czołowy reprezentant 
warszawskiej szkoły ewolucji gwiazd podwójnych — prof. Kazimierz Stępień. 

Międzynarodowa Unia Astronomiczna  32
Astronomia jest nauką, która szczególnie wymaga współpracy ponad granicami  
krajów. Astronomowie rozumieli to już od bardzo dawna, a od 100 lat działa  
organizacja wspierająca globalną współpracę w astronomii. Przyjrzyjmy się, jakie 
były początki Międzynarodowej Unii Astronomicznej i jak działa obecnie.

Stałe działy
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W skrócie 
Otwarto nowy oddział CBK PAN w Zielonej Górze (64), Wyślij swoje imię na Marsa na 
łaziku Mars 2020 (64), Polacy zwyciężają w zawodach łazików marsjańskich w USA 
(64), Magazyn „Sky & Telescope” bankrutuje, ale będzie uratowany (65), Sól kuchenna 
na powierzchni Europy (65)

Zdjęcia w niebieskiej barwie dlatego dają 
tak mało szczegółów na fotografiach planet, 
posiadających atmosfery, że niebieskie promienie 
rozpraszane są przez atmosfery silniej, niż 
czerwone, wskutek czego na niebieskich 
fotografiach Marsa nie otrzymujemy prawie 
światła, odbitego od powierzchni planety. 
Analogiczne zjawisko obserwujemy przy 
zwykłej ziemskiej fotografii, gdzie dla uzyskania 
szczegółów oddalonych obiektów stosujemy 
fotografie w czerwieni a nawet w podczerwieni.
Atmosfera Marsa normalnie na tyle rozprasza 
promienie niebieskie, że rozpraszanie to nie 
pozwala dostrzegać szczegółów powierzchni 
planety w dziedzinie niebieskiej. 20—21 maja 
1937 r. z niewiadomych przyczyn atmosfera 
ta była specjalnie przezroczysta dla światła 
niebieskiego. Podobne zmiany przezroczystości 
atmosfery Marsa znane są również obserwatorom, 
obserwującym tę planetę wizualnie, a więc 
w świetle żółto-zielonym.  
   E. R.

OBSERWACJE. Zorza północna w dniu 28 
września br.
W nocy z 27 na 28 września b. r., bawiąc 
w Siedlcach pod Warszawą, zauważyłem 
o godz. 3 min. 20 efektowną zorzę północną. 
Obserwowałem ją do godz. 4 min. 00, gdy świt 
uniemożliwił dalsze dostrzeżenia. Obserwacji 
dostępna była tylko część północnego horyzontu 
od N ku E, resztę zasłaniały budynki.
Zjawisko miało postać słupów świetlnych, 
równoległych do siebie, prawie prostopadłych 
do horyzontu. Słupy te składały się z cienkich 
pasm świetlnych zlewających się ze sobą.
Jasność pasm, a co za tym idzie i całej zorzy, 
była bardzo zmienna; w pewnych chwilach 
przewyższała ona blaskiem światło zodiakalne 
widoczne równocześnie na wschodzie, 
niekiedy natomiast zjawisko nieomal znikało, 
aby za chwilę ukazać się w całej pełni. 
Charakterystyczne było np. prawie nagłe 
zniknięcie zorzy w przeciągu kilku minut, 
w chwili rozpoczęcia się świtu. Słupy świetlne 
posiadały powolny, lecz zupełnie wyraźny ruch 
od zachodu ku wschodowi.
Przebieg zjawiska był następujący: 
O 3 g. 20 min. widać wyraźne 3 słupy świetlne. 
Jeden grubszy, rozlany biegnie od α CVn ku 
γ i β UMa, drugi cienki na wschód od Caput 
Draconis, trzeci rozlany między tymi dwoma. 
Wszystkie słupy połączone są poświatą. O 3 g. 
31 min. widać wyraźnie tylko pierwszy słup, 
przesunięty ku wschodowi, przy czym zorza jest 
jaśniejsza od widocznego równocześnie światła 
zodiakalnego. O 3 g. 35 min. natężenie zorzy 
znacznie się zmniejsza, jedynie pierwszy słup 
jest dobrze widoczny. W czasie od 3 g. 42 min. 
do 3 g. 46 min. natężenie wzrasta, od zachodu 
pojawiają się nowe słupy i przesuwają się ku 
wschodowi. O 3 g. 48 min. natężenie ponownie 
maleje. W czasie od 3 g. 50 min. do 3 g. 52 min. 
dostrzegam dwa nowe słupy. O 3 g. 57 min. nic 
nie widać. Świta. 
 Dr J Pagaczewski
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4.2 Od dawna wiadomo, że ga-
zowa składowa dysku Drogi 

Mlecznej nie jest płaska jak naleśnik, lecz wy-
gięta na brzegach jak fantazyjnie wywinięte 
rondo kapelusza: z jednej strony centrum 
ku północy, z drugiej ku południowi. Najnow-
sza analiza pozycji 1339 cefeid klasycznych 
pokazała, że również młode gwiazdy tak 
się układają. Udało się przy tym wyznaczyć 
geometrię tego wygięcia. W promieniu 
10 kpc od centrum dysk jest płaski. Dopiero 
dalej pojawia się odchylenie, symetrycznie 
po obu stronach, w odległości 20 kpc, od-
biegając od płaszczyzny na 2 kpc. Z boku, 
nasza Galaktyka jest więc podobna do 
pokazanej obok galaktyki ESO 150-1.  
(ryc. niżej) 

7.2 Zapowiadanego wcześniej 
czołowego zderzenia naszej 

Galaktyki z M31 raczej nie będzie. Według 
nowych obliczeń, z wykorzystaniem danych 
zebranych dotychczas przez satelitę Gaia, 
składowa prędkości M31 styczna do sfery 
niebieskiej wynosi ok. 60 km/s, więcej niż 
sądzono (składowa radialna: –300 km/s). 
Wynikające stąd przyszłe losy Grupy Lokal-
nej przedstawia rys. obok. Jednak ostateczne 
połączenie Drogi Mlecznej z M31 jest nie-
uniknione.

11.2 Całkowitą masę naszej 
Galaktyki (włącznie z halo 

ciemnej materii) szacowano już wielokrotnie, 
uzyskując bardzo rozbieżne wyniki: od 0,5 
do 3 × 1012 M


. Tym razem wykonano dwa 

niezależne badania, z wykorzystaniem ru-
chów własnych gromad kulistych, pomierzo-
nych przez satelitę Gaia. Uzyskano rezultaty 
w okolicy 1,3 × 1012 M


. Choć niepewność 

wciąż jest duża, wychodzi na to, że to jednak 
Galaktyka, a nie M31, jest najmasywniej-

szym członkiem Lokalnej Grupy Galaktyk 
(całkowita masa M31: ~0,8 × 1012 M


).

15.2 Hiady, jakie obecnie 
znamy, to gromada 

złożona z ok. 500 gwiazd, dzielących 
wspólny ruch wokół centrum galaktyki. 
Ale gdy powstały ok. 650 mln lat 
temu, było ich dwa razy tyle. Przez ten 
czas, pod wpływem oddziaływań pły-
wowych Galaktyki część z nich wybie-
gła w przód, a część pozostała w tyle. 
Wypatrzenie tych „zajęcy” i „maru-
derów” w mrowiu gwiazd tła stało się 
teraz możliwe dzięki precyzyjnym po-
miarom ruchów własnych, wykonanym 
przez satelitę Gaia. Razem, gwiazdy 
wywodzące się z Hiad tworzą krzywe 
„cygaro”, o długości 240 pc, rozcią-

gające się na ponad pół nieba (rys. wyżej: 
żółte punkty to byłe Hiady, czerwone — obec-
ne w/g danych S. Röser i in. AAA 2019, 

621, L2). W podobny sposób rozpadają się 
i inne gromady otwarte, zapewne również ta, 
w której niegdyś powstało Słońce.

17.2 LOFAR — europejska sieć 
radioteleskopów, pracują-

cych na niskich częstotliwościach (w tym trzy 
ośrodki polskie — zob. „Urania” 2/2019, 
s. 18) realizuje program stworzenia mapy 
całego północnego nieba na falach ok. 2 m 
z bezprecedensową czułością i rozdzielczo-
ścią (sięgającą 6”). Opublikowano właśnie 
pierwszy zbiór wyników: mapy okolic Wiel-
kiego Wozu i katalog ponad 325 tys. zareje-
strowanych radioźródeł (dla 29% z nich nie 
znaleziono odpowiedników optycznych). To 
zaledwie 1/50 planowanej całości. Dzieło 
będzie więc monumentalne.

19.2 Według obliczeń, na ok. 
1 s Syriusz zniknął z nieba, 

zakryty przez planetkę 4388 Jurgenstock. 

Luty – marzec 2019
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Zjawisko było widoczna w wąziutkim pasku 
przechodzącym głównie nad Pacyfikiem, 
przecinającym tylko Panamę oraz południe 
Chile i Argentyny. Nic nie słychać, by komu-
kolwiek udało się je zaobserwować i choć 
przez chwilę oglądać niebo bez Syriusza.

19.2 Wokół białego karła LSPM 
J0207+3331, o tempe-

raturze 6100 K, więc liczącego sobie ok. 
3 mld lat, odkryto dysk pyłowy. Wiele białych 
karłów jest otoczonych dyskiem pyłowym, co 
łatwo wyjaśnić. W końcowych fazach ewolu-
cji gwiazdy, jej ekspandująca otoczka wzbu-
dza spore zamieszanie w jej układzie plane-
tarnym. Niektóre ze skalistych ciał w końcu 
trafiają w pobliże powstałego białego karła 
i zostają rozerwane przez siły pływowe. 
Jednak proces ten powinien być dość krót-
kotrwały. Nic dziwnego, że wszystkie znane 
dotychczas białe karły z dyskami są młodsze 
od 1 mld lat. Ten jest trzy razy starszy.

28.2 Masy czarnych dziur po-
wstałych w wyniku kolapsu 

wielkich gwiazd są nie większe od 100 M


. 
Masy tych, które rezydują w centrach 
galaktyk, zaczynają się od 100 tys. M


. 

Od lat trwają poszukiwania czarnych dziur 
o masach pośrednich, na razie bez choćby 
jednego niewątpliwego przykładu („Urania” 
5/2018, s. 6). Jest kolejna kandydatura. 
W odległości zaledwie 7 pc od znajdującej 
się w centrum Drogi Mlecznej supermasyw-
nej czarnej dziury (masa: 4 mln M


), znale-

ziono strumienie gazu (nazwane wspólnie 
HCN-0.009-0.044) wirujące wokół niewi-
docznego obiektu, nie większego od Układu 
Słonecznego, lecz o masie 32 tys. M


. 

Wg autorów analizy, musi to być nieaktywna 
czarna dziura.

12.3 Katalog potwierdzonych 
planet pozasłonecznych 

liczy już 4000 obiektów.

19.3 Przedstawiono wstępne 
wnioski z przelotu sondy 

New Horizons obok krążącej w Pasie Kuipe-
ra planetoidy 2014 MU69 (zob. „Urania” 
2/2019, s. 9). Ujrzeliśmy ciało w kształcie 
bałwana o długości ok. 35 km (fot. obok) 
złożone z dwóch spłaszczonych brył, któ-
re najwyraźniej uformowały się osobno, 
po czym delikatnie skleiły. W widmie odkryto 
pasma wody i metanolu (pośrednio świad-

czącego o obecności metanu). Powierzchnia 
jest ciemnoczerwona (średnie albedo 7%). 
To efekt obecności złożonych związków 
organicznych, tzw. tolinów, powstałych przez 
miliardy lat ekspozycji powierzchni na pro-
mieniowanie korpuskularne i ultrafioletowe.

19.3 Planetka Bennu jest tak 
maleńka, że aby opuścić jej 

powierzchnię na zawsze, wystarczy podsko-
czyć. Kamienie raczej nie skaczą. A jednak 
takie właśnie zjawisko zaobserwował prób-
nik Osiris-REX, krążący wokół Bennu od grud-
nia ub. r. (zob. „Urania” 2/2019, s. 9). Co 
jakiś czas od planetoidy odrywają się bryłki 
wielkości 1–10 cm (fot. obok). Przyczyna 
zjawiska jest na razie nieznana. Część z nich 
spada z powrotem, inne odlatują 
w przestrzeń międzyplanetarną. 
Być może niektóre z nich wpadają 
w końcu w ziemską atmosferę jako 
meteory, gdy co roku pod koniec 
września Ziemia przechodzi w po-
bliżu orbity Bennu. 

19.3 Znaleziono 
piękny przykład 

gwiazdy neutronowej, uciekającej 
z miejsca swego powstania. Pulsar 
PSR J0002+6216 ciągnie za sobą 
smugę materii, skierowaną wprost 
na centrum znajdującego się nie-
opodal ekspandującego bąbla 
o nazwie CTB 1, pozostałości 
po supernowej, która wybuchła ok. 10 tys. 
lat temu (ryc. obok to złożenie zdjęcia pod-
czerwonego i kilku obrazów radiowych). To 
dowód, że ten pulsar jest efektem tej samej 

eksplozji. Jej asymetria nadała mu ogromną 
prędkość, której składowa styczna wynosi co 
najmniej 1100 km/s. To więcej niż prędkość 
ucieczki z Galaktyki.

27.3 Wykonano pierwszą 
bezpośrednią obserwację 

egzoplanety techniką interferometrii optycz-
nej. Sztuka jest wyjątkowo trudna, bo przed-
miot badań, planeta HR8799e, jest odległa 
na niebie tylko o 0,4” od swej macierzystej 
gwiazdy (w zakresie bliskiej podczerwieni 
jaśniejszej od planety o 10m). Wykorzystano 
więc działające wspólnie cztery 8-m tele-
skopy VLT, uzyskując rozdzielczość jednego 
teleskopu o średnicy ok. 100 m. Dzięki temu 
precyzyjnie zmierzono pozycję planety 
względem gwiazdy. Otrzymano również wid-
mo planety w zakresie 2–2,5 μm, w którym 
widać pasmo CO. Z widma wydedukowano 
również temperaturę i przyspieszenie grawi-
tacyjne na jej powierzchni, a pośrednio także 
promień i masę.

 Wybrał i skomentował: 
Marek Muciek
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miała pierwsza w historii próba lądowania 
na powierzchni Księżyca prywatnego statku 
kosmicznego. Niestety, nie udało się…

22.02 Japońska 
sonda 

Hayabusa2 wykonała udane 
lądowanie na asteroidzie Ryugu. 
Przyziemienie trwało chwilę, statek 
dotknął specjalnym ramieniem 
powierzchni i wstrzelił metalowy 
pocisk, który spowodował dostanie 
się materiału skalnego do próbnika. 
Następnie sonda od razu oddaliła 
się do pozycji bazowej na wyso-
kości 20 km. Próbki z asteroidy 
powrócą na Ziemię w 2020 r.

2.03 Rakieta Falcon 
9 wystartowała 

po raz pierwszy w historii z kapsułą 
załogową Crew Dragon do Międzynarodo-
wej Stacji Kosmicznej. Jest to jeszcze test bez 
załogi statku, który już w następnym locie 
zabierze astronautów do Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej. Crew Dragon to jeden 
z dwóch statków rozwijanych w ramach 
programu komercyjnego dostarczania załóg 
do ISS. Stany Zjednoczone dzięki statkom 
Starliner Boeinga i Crew Dragon firmy 
SpaceX mają uniezależnić się od rosyjskich 
Sojuzów w prowadzeniu misji załogowych 
do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

6.03 Chiński lądownik i łazik 
misji Chang’e 4 zostały 

uruchomione na trzeci dzień księżycowy misji. 
Do 4 marca łazik Yutu2 przejechał 127 m. 

szalała już globalna burza pyłowa. Przez 
ostatnie miesiące po jej ustaniu inżynierowie 
misji próbowali bezskutecznie nawiązać 
kontakt z łazikiem.

Misje łazików MER wysłanych w 2003 r. 
przekroczyły oczekiwania. Pojazd Spirit 
działał do 2011 r. Opportunity przekroczył 
ten czas o 7 lat, działając przez niemal 15. 
Opportunity przejechał łącznie 45 km. Dzięki 
urządzeniu uzyskaliśmy geologiczne dowo-
dy na płynącą w przeszłości Marsa wodę 
po powierzchni. W tej chwili na powierzchni 
Marsa działają jeszcze: łazik Curiosity i lą-
downik InSight.

21.02 Rosyjska rakieta Sojuz 
2.1b wystartowała 

z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie, 
wysyłając na orbitę polarną satelitę obser-
wacyjnego dla rządu Egiptu EgyptSat-A. 
EgyptSat-A zastąpi uszkodzonego w 2015 r. 
(zaledwie rok po umieszczeniu na orbicie) 
satelitę EgyptSat 2.

22.02 Rakieta 
Falcon 

9 firmy SpaceX wykonała 
udaną misję orbitalną. Ładun-
kiem misji był satelita telekomu-
nikacyjny PSN-6 pasma C i Ku 
dla Indonezji oraz komercyjny 
lądownik księżycowy Beresheet 
organizacji non-profit SpaceIL. 
Beresheet o własnym napędzie 
stopniowo podnosił swoją 
orbitę okołoziemską, aż w ma-
newrze wykonanym 19 marca 
ustalił apogeum swojej orbity 

powyżej orbity Księżyca. W kwietniu statek 
został przechwycony przez grawitację nasze-
go naturalnego satelity. Wtedy nastąpić też 

5.02 Rakieta Ariane 5 wystarto-
wała z Gujany Francuskiej, 

wynosząc na orbitę transferową do geosta-
cjonarnej parę satelitów telekomunikacyjnych 
dla operatorów z Indii i Arabii Saudyjskiej. 
Był to pierwszy start europejskiej ciężkiej 
rakiety nośnej w tym roku.

6.02 W Iranie przeprowadzono 
drugą w odstępie kilku 

tygodni próbę rakiety orbitalnej. Obie jednak 
nie zakończyły się powodzeniem. Irańskie 
próby rakietowe budzą międzynarodowy 
sprzeciw. Stany Zjednoczone oskarżają Iran 
o rozwijanie w ten sposób technologii poci-
sków balistycznych dalekiego zasięgu. Iran 
twierdzi jednak, że ich program kosmiczny 
ma charakter cywilny.

6.02 Firma Iridium oficjalnie 
zakończyła usługi sieci te-

lekomunikacyjnej pierwszej generacji Iridium. 
Z racji tego, że wszystkie satelity 2. gene-
racji działają już na orbicie, transfer 
za pomocą starych satelitów ulegał 
zmniejszeniu, a kolejne urządzenia 
były deorbitowane.

Iridium posiada obecnie 75 sateli-
tów Iridium-NEXT na niskich orbitach. 
Ich planowany czas działania to 15 
lat. Firma świadczy usługi mobilnej 
komunikacji satelitarnej dla użytkowni-
ków na całym świecie.

13.02 NASA ogło-
siła oficjalnie 

zakończenie misji łazika Opportu-
nity. Kontakt z pojazdem utracono 
w czerwcu 2018 r., kiedy na Marsie 

Luty – marzec 2019
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Zdjęcie satelitarne zachodniej 
krawędzi krateru Endeavour 
z zaznaczonym miejscem, gdzie 
łazik zakończył swoją misję

Rakieta Falcon 9 startująca z indonezyjskim 
satelitą PSN-6 oraz pierwszym prywatnym 
lądownikiem księżycowym Beresheet

Zdjęcie powierzchni Ryugu wyko-
nane minutę po udanej operacji 
lądowania sondy Hayabusa2. 
Statek znajdował się wtedy oko-
ło 25 m nad powierzchnią
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Podczas pierwszych dwóch dni księżycowych 
udało się mu wykonać pomiary spektroskopo-
we powierzchni Księżyca i wybranych skał. 
Satelita pośredniczący w komunikacji z misją 
uruchomił też już chińsko-holenderski ekspe-
ryment radioastronomiczny NCLE. Chang’e 
4 to pierwsza w historii misja prowadzona 
na powierzchni niewidocznej z Ziemi strony 
Księżyca.

10.03 Z kosmodromu Xi-
chang w Chinach 

wystartowała rakieta Długi Marsz 3B, która 
wyniosła na orbitę satelitę telekomunikacyj-
nego Chinasat 6C, przeznaczonego głównie 
do transmisji telewizyjnych. Był to 300. start 
rakiety z rodziny Długi Marsz. Rakieta Długi 
Marsz 1 zadebiutowała w 1970 r., wyno-
sząc w przestrzeń kosmiczną pierwszego 
chińskiego sztucznego satelitę.

15.03 Rosyjska rakieta Sojuz 
FG wystartowała z Ka-

zachstanu, wynosząc w kierunku Między-
narodowej Stacji Kosmicznej statek 
Sojuz MS-12 z trójką astronautów 
na pokładzie. W skład misji weszli: 
Aleksiej Owczynin (Rosja) i Tyler 
Hague (USA) — obaj 5 miesięcy 
wcześniej lądowali awaryjnie po nie-
udanym starcie — oraz Christina Koch 
(Kanada). Lot przebiegł pomyślnie 
i statek po czterech godzinach zado-
kował do orbitalnego kompleksu.

15.03 Rakieta Atlas V 
amerykańskie-

go konsorcjum ULA wyniosła na orbi-
tę wojskowego satelitę telekomunikacyjnego 
WGS 10. Start odbył się z kosmodromu 
w Cape Canaveral na Florydzie. WGS to se-
ria nowoczesnych satelitów przeznaczonych 
dla wojska amerykańskiego i sojuszników. 

Budowa sieci rozpoczęła się w 2007 r. Sate-
lity operują na pasmach Ka i X.

22.03 Astronauci Anne 
McClain i Nick Ha-

gue wykonali udany spacer kosmiczny na ze-
wnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 
Celem wyjścia był montaż kolejnego zestawu 
akumulatorów litowo-jonowych, które od 
2017 r. stopniowo zastępują używane po-
przednio baterie niklowo-wodorowe. 214. 
spacer w historii działania ISS trwał 6 godz. 
i 39 min.

26.03 Wiceprezydent Sta-
nów Zjednoczonych 

Mike Pence ogłosił, że NASA powinna dążyć 
do przeprowadzenia załogowego lądowa-
nia w rejonie bieguna południowego Księży-
ca do końca 2024 r. To kontynuacja polityki 

obecnej administracji Białego Domu, 
która postanowiła przekierować 
program dalekich lotów załogowych 
w okolice Księżyca. Planowana jest 
budowa niewielkiej wokółksiężycowej 
stacji orbitalnej, skąd astronauci mieli-
by wykonywać misje do powierzchni 
naszego naturalnego satelity.

Do tej pory oficjalne plany agencji 
NASA zakładały lądowanie załogo-
we na Księżycu w 2028 r. Aby zre-
alizować nowy cel, potrzebne będą 
zmiany budżetowe oraz powodzenie 
w budowie i testowaniu na czas 

wszystkich niezbędnych komponentów misji 
m.in.: superciężkiej rakiety SLS, statku załogo-
wego Orion i lądownika księżycowego.

27.03 Indie przeprowadziły 
udaną próbę broni 

antysatelitarnej. Kraj stał się więc czwartą 
potęgą kosmiczną zdolną do niszczenia 
satelitów na orbicie. Misja spowodowała 

powstanie kilkuset kosmicznych śmieci i cho-
ciaż zniszczony satelita indyjski znajdował 
się na niskiej orbicie, to wyśledzono frag-
menty mające apogeum sięgające ponad 
1000 km od powierzchni Ziemi. Niezależni 
obserwatorzy stwierdzili, że powstałe odłam-
ki zagrażają 25 satelitom działającym w tej 
chwili na orbicie.

29.03 Rakieta Electron ame-
rykańskiej firmy Rocket 

Lab wystartowała z kosmodromu w Nowej 
Zelandii, wynosząc w przestrzeń kosmiczną 
eksperymentalnego satelitę wojskowego 
dla Stanów Zjednoczonych R3D2. R3D2 to 
ważący 150 kg statek, testujący rozkładaną 
antenę membranową. Na orbicie antena 
rozłoży się do średnicy 2,25 m, a inżyniero-
wie przez co najmniej pół roku będą testo-
wać jej działanie.

29.03 Astronauci Christina 
Koch i Nick Hague 

przeprowadzili drugi w tym miesiącu spacer 
kosmiczny na zewnątrz ISS. Celem wyjścia 
było naprawienie problemów z baterią przy 
panelach słonecznych oraz zainstalowanie 
kolejnego zestawu nowych baterii. Spacer 
trwał 6 godz. i 45 min. W kwietniu kolejny 
spacer powinien zakończyć trwający od 
2017 r. proces wymiany akumulatorów głów-
nego systemu zasilania stacji.

  Wybrał i skomentował:  
Rafał Grabiański

MISJE I BADANIA KOSMICZNE

KRONIKA

Panoramiczna fotografia lądownika misji 
Chang’e 4, wykonana przez łazik Yutu2

Koncepcja artystyczna załogowego lądow-
nika na Księżycu z dwójką astronautów

Rakieta Electron startująca z satelitą 
R3D2 dla amerykańskiej badaw-
czej agencji wojskowej DARPA

Źr
ód

ło
: X

in
hu

a/
C

N
SA

Źr
ód

ło
: N

A
SA

Źr
ód

ło
: R

oc
ke

t L
ab



URANIA    3/201910

100 LAT IAU

Z okazji swojego stulecia Międzynarodowa Unia Astrono-
miczna (IAU) postanowiła umożliwić to wszystkim miesz-
kańcom naszej planety. Każdy kraj otrzymał prawo nazwa-
nia jednej z planet i jej gwiazdy. W tym celu prowadzone 
są narodowe konkursy. Polscy organizatorzy już czekają 
na propozycje nazw. „Urania”, jako patron medialny całej 
akcji, zachęca do udziału!

Konkurs IAU100 NameExoWorlds wystartował 6 czerwca 
i potrwa etapami do grudnia 2019 r. W pierwszej fazie zbierane 
są propozycje na nazwy dla planety i gwiazdy. Swój pomysł 
może nadesłać każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i orga-
nizacja, instytucja, szkoła czy inny podmiot. Nazwy powinny 
mieć związek z Polską, np. historyczny, geograficzny, kulturo-
wy. Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć krótkie uzasadnie-
nie dla propozycji. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie po-
przez formularz na stronie internetowej www.iau100.pl/planety 
w terminie do 31 lipca 2019 r. Później, po wakacjach, nastąpi 

Wymyśl nazwę  
dla polskiej  
egzoplanety!

kolejny etap. Komitet konkursowy zweryfikuje zgłoszenia pod 
kątem zgodności z kryteriami ustanowiony przez IAU i wyło-
ni grupę nazw do publicznego internetowego głosowania. Ten 
etap potrwa do końca października. Ostateczne wyniki – oficjal-
ne nazwy dla planet i ich gwiazd – zostaną ogłoszone przez IAU 
dla wszystkich krajów w grudniu 2019 r.

Polsce przypadła do nazwania planeta BD+14 4559 b. Obiekt 
ten został odkryty w 2009 r. przez zespół polskich naukowców, 
którym kierował prof. Andrzej Niedzielski z Centrum Astrono-
mii UMK. Planeta jest rozmiarami i masą podobna do Jowisza 
(nieco większa), z kolei gwiazda jest mniejsza, mniej masywna 
i chłodniejsza od Słońca. Orbita planety jest dość eliptyczna, ale 
przebiega w ekosferze.

Gwiazdę BD+14 4559 nie jest trudno odnaleźć na niebie 
przy pomocy amatorskich teleskopów, a nawet lornetek. Jej ja-
sność to 9,63 mag. Widoczna jest w konstelacji Pegaza, nieda-
leko granicy z gwiazdozbiorem Delfina.

Krzysztof Czart

Artystyczna wizja planety BD+14 4559 b – widok na planetę z powierzchni jej 
hipotetycznego księżyca. Rys.: W. Zięba/IAU100/PTA

Sprawdźmy tranzyty!
Planetę BD+14 4559 b odkryto przy pomocy ob-
serwacji spektroskopowych (metoda analizy pręd-
kości radialnych), natomiast nie były prowadzone 
jakieś większe poszukiwania, czy w układzie tym 
występują tranzyty. Mamy tu więc pole do popisu 
dla miłośników astronomii: spróbujcie sprawdzić, 
czy może widać z Ziemi tranzyty „polskiej” planety. 
Więcej informacji na stronie konkursu. 
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Porównanie rozmiarów Ziemi, Jowisza i BD+14 4559 b. Źródło: W. Zięba/IAU100/PTA

Parametry „polskiej” planety
Nazwa BD +14 4559 b

Rok odkrycia 2009

Metoda odkrycia prędkości radialne

Odkrywcy A. Niedzielski, G. Nowak, M. Adamów, A. Wolszczan 

Masa 1,04 MJowisza

Promień 1,23 RJowisza

Wielka półoś orbity 0,78 au

Ekscentryczność orbity 0,29

Okres orbitalny 268,9 dnia

Typ widmowy gwiazdy K2V

Masa gwiazdy 0,86 MSłońca

Temperatura efektywna gwiazdy 5008 K

Odległość do układu 161 lat świetlnych

Współrzędne RA2000 21:13:36.0, DEC2000 +14o 41’ 22’’ 

Źródło danych: NASA Exoplanet Catalog oraz The Extrasolar Planet Encycloapedia

Wizualizacja układu  
BD+14 4559 i planety  
przygotowana przez NASA: 

https://exoplanets.nasa.gov/exoplanet-catalog/7075/bd14-4559-b/
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Teleskop Horyzontu Zdarzeń  
zagląda do centrum  

galaktyki M87
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MATEMATYCZNE 
KURIOZUM?

Koncepcja czarnych dziur pojawiła 
się w nauce w 1916 r. jako niezwykła 
konsekwencja równań ogólnej teorii 
względności (OTW) Alberta Einste-
ina. Równania te dopuszczają istnienie 
rozwiązań, dla których cała masa jest 
skupiona w centralnym punkcie, oso-
bliwości, otoczonym silnie zakrzywioną 
czasoprzestrzenią. Wokół osobliwości 
znajduje się szczególna powierzchnia, 
horyzont zdarzeń. Zgodnie z równaniami 
OTW żaden materialny obiekt, światło 
ani informacja po przekroczeniu tej 
powierzchni nie może powrócić do ze-
wnętrznej części Wszechświata. Istnienie 
horyzontu zdarzeń to właśnie definiująca 
własność czarnych dziur. 

Tego rodzaju rozwiązania były do 
lat 60. traktowane jako matematyczne 
kuriozum, sam Einstein uważał, że czar-
ne dziury nie mogą zaistnieć w naturze 
w realistycznych warunkach. Przez ko-
lejne dekady astronomowie dostarczyli 
jednak wielu przesłanek sugerujących, 
że tym razem Einstein mógł nie mieć 
racji, a czarne dziury są rzeczywistymi 
obiektami, powszechnie występującymi 
we Wszechświecie. Szczególną klasą 
tych obiektów są supermasywne czarne 
dziury, ważące od milionów do miliar-
dów mas Słońca, otoczone dyskiem akre-
cyjnym składającym się z rozgrzanego, 
świecącego gazu spadającego na hory-
zont zdarzeń. Wiele wskazywało na to, 
że stanowią one centra galaktyk, ale do 
tej pory brakowało na to bezpośredniego 
obserwacyjnego dowodu. 

10 kwietnia 2019 r., po dwóch latach intensywnej 
pracy od rejestracji danych w kwietniu 2017, zespół 
naukowców1 związanych z projektem Teleskopu Horyzontu 
Zdarzeń (Event Horizon Telescope, EHT) zaprezentował 
światu pierwszy obraz czarnej dziury. Do jego rejestracji 
wykorzystano wirtualny teleskop o średnicy Ziemi. W tym 
artykule opowiem, co to właściwie znaczy, w jaki sposób 
uzyskaliśmy ten historyczny obraz i dlaczego jest to ważny 
krok dla astronomii.

1 Oprócz autora artykułu w pracach zespołu Te-
leskopu Horyzontu Zdarzeń brała jeszcze udział 
prof. Monika Mościbrodzka, obecnie z Rad-
boud University w Nijmegen w Holandii (red.)

Albert Einstein rozważa szczególne rozwiązania równań OTW

Chociaż teleskopowa obserwacja 
czarnej dziury jest niemożliwa z definicji 
(w końcu nawet światło nie może opuścić 
horyzontu!), to jej obecność pozostawia 
ślad w obrazie otaczającej ją materii, roz-
grzanej do miliardów kelwinów plazmy, 
emitującej promieniowanie synchrotro-

nowe w wyniku oddziaływania z polem 
magnetycznym. Ślad ten, tak zwany cień 
czarnej dziury, jest efektem ogromne-
go zakrzywienia czasoprzestrzeni i ma 
na obrazie formę pierścienia, którego 
średnicę dokładnie wyznaczają równania 
teorii względności. Dla nierotującej czar-
nej dziury wielkość cienia to

D R R GM
cS S= ≈ = ×27 5 2 5 2 2
2 ,

gdzie RS oznacza promień horyzontu 
czarnej dziury, tzw. promień Schwarz-
schilda, który jest jednoznacznie wyzna-
czony przez masę czarnej dziury M, stałą 

grawitacji Newtona G i prędkość światła 
w próżni c. Dla rotującej czarnej dziury 
cień jest nieznacznie mniejszy. 

EHT — TELESKOP 
WIELKOŚCI ZIEMI

W pogodną wiosenną noc możemy 
przy pomocy lornetki dostrzec w gwiaz-
dozbiorze Panny galaktykę M87. Chociaż 
z naszej perspektywy to niepozorny roz-
myty obłoczek, w rzeczywistości jest to 
supergigantyczna galaktyka eliptyczna, 
jedna z najmasywniejszych znanych nam 
galaktyk we Wszechświecie. Wyróżnia 
ją nie tylko rozmiar, ale i bardzo dobrze 
widoczny dżet — struga materii wystrze-
liwana z ogromną energią i prędkością 
bliską prędkości światła z centralnej czę-
ści obiektu. W samym środku galaktyki 
M87 znajduje się supermasywna czarna 
dziura, która ze względu na dużą masę 
i relatywnie niewielką odległość od Drogi 

Mlecznej ma największy rozmiar kątowy 
widziany z Ziemi ze wszystkich tego ro-
dzaju obiektów, nie licząc centrum naszej 
własnej Galaktyki. Z tego względu czarna 
dziura w M87 została wybrana na cel ob-
serwacyjny Teleskopu Horyzontu Zdarzeń 
(EHT). Naukowcy uważają, że to właśnie 
ten centralny obiekt napędza emisję dżetu, 
transformując energię rotacyjną czarnej 
dziury w energię kinetyczną i promienistą 
strugi materii i energii, przy pośrednictwie 
pola magnetycznego. Jest to tak zwany 
mechanizm Blandforda-Znajka.

Największy problem z teleskopo-
wą obserwacją cienia czarnej dziury 
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jest związany z rozdzielczością. Super-
masywna czarna dziura w centrum ga-
laktyki M87 jest co prawda gigantem 
o masie kilku miliardów Słońc i średni-
cy porównywalnej z rozmiarami Układu 
Słonecznego, ale z odległości 53 mln lat 
świetlnych wielkość kątowa jej cienia 
to zaledwie około 40 mikrosekund łuku 
(sic!). Odpowiada to wykonaniu z Zie-
mi zdjęcia pomarańczy znajdującej się 
na Księżycu! Z tego względu jeszcze 40 
lat temu pomysł zobrazowania czarnej 
dziury wydawał się fantazją. Rozdziel-
czość teleskopu r (liczona w radianach) 
opisana jest równaniem r = l/D, gdzie 
l to długość fali światła użyta do ob-
serwacji, a D jest średnicą teleskopu. 
Równanie to oznacza, że potrzebujemy 
jak najkrótszej fali i jak największego 
teleskopu. Z kilku powodów, takich jak 
emisja ze źródła, przejrzystość i stabil-
ność ziemskiej atmosfery, najkrótsza dłu-
gość fali, jaką mogliśmy wykorzystać, 
to l około 1 milimetra, odpowiadająca 
częstości 230 GHz. Aby zobrazować 
strukturę o średnicy 40 mikrosekund 
łuku kątowego, potrzebujemy rozdziel-
czości co najmniej 20 mikrosekund łuku, 
to jest około 0,0000000001 radiana (1/10 
miliardowej części). Dla takich parame-
trów dostajemy z równania na rozdziel-
czość D = 10 000 km, czyli bardzo blisko 
średnicy Ziemi. Nie ma tak ogromnych 
teleskopów!

Na szczęście postęp technologiczny 
drugiej połowy XX w. przyniósł rozwój 
techniki interferometrii wielkobazowej 
(ang. very long baseline interferometry, 
VLBI), która umożliwia wykorzystanie 
odległych, fizycznie rozłączonych radio-
teleskopów jako fragmentów zwierciadła 
pojedynczego gigantycznego instrumen-
tu. W ten właśnie sposób możemy otrzy-
mać wirtualny teleskop o średnicy pla-
nety. Najdłuższa baza (odległość między 
dwoma teleskopami) dla obserwacji M87 
przez EHT ma ponad 11 000 km długości 
i rozciąga się pomiędzy Hiszpanią 
a Hawajami. Nasz wirtualny radiotele-
skop ma co prawda ogromny planetarny 
talerz, ale zaledwie 8 punktów na tym 
talerzu, radioteleskopów biorących 
udział w kampanii obserwacyjnej EHT, 
daje użyteczny sygnał. Sytuację ratuje 
rotacja Ziemi, która efektywnie pozwa-
la wykonać pomiary, używając innych 
punktów talerza wirtualnego teleskopu. 
Za wynalezienie techniki umożliwiają-
cej wykorzystanie tego efektu, nazwanej 

syntezą apertury, Martin Ryle i Tony He-
wish otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki 
w 1974 r.

W roku 2009 rozpoczęły się prace 
nad stworzeniem Teleskopu Horyzontu 
Zdarzeń, globalnej sieci VLBI zdolnej 
do wykonania obserwacji w falach dłu-
gości 1 milimetra1. Przez kilka lat były 
prowadzone testy, niezbędny sprzęt był 
wysyłany do kolejnych radioteleskopów, 
a coraz lepsze podzespoły elektroniczne 
umożliwiły zwiększanie czułości i reje-
strację większej ilości danych. Wreszcie, 
w kwietniu 2017 r. Teleskop Horyzontu 
Zdarzeń skierował talerze radiotelesko-
pów w stronę centrum galaktyki M87 
i wykonał obserwację z największą roz-
dzielczością, czułością oraz ilością zebra-
nych danych w historii radioastronomii.

1 Właśnie długość fali określa unikatowość pro-
jektu w skali obserwacji VLBI. Z jednej strony 
wymaga to dokładności wykonania poszcze-
gólnych anten znacznie poniżej 1 mm, jak i od-
powiednich systemów odbiorczych. Z tą samą 
precyzją muszą być podczas korelacji danych 
usunięte zapóźnienie czoła fali pomiędzy po-
szczególnymi odbiornikami. Wyklucza to z ob-
serwacji większość starszych teleskopów sieci 
VLBI, w tym i polską antenę 32 m w Piwnicach 
pod Toruniem (red.)

JAKA TO MELODIA?
Interferometria bardzo różni się 

od fotografii. Dlatego wolimy mówić 
o „obrazie” niż „zdjęciu” czarnej dziu-
ry. W muzycznej analogii fotografia od-
powiada nagraniu utworu muzycznego, 
a interferometria znalezieniu zapisu nu-
towego utworu. Nieco bardziej uczenie, 
nasze nuty odpowiadają tzw. zespolo-
nym współczynnikom Fourierowskim 
albo częstościom przestrzennym obrazu. 
Kontynuując tę muzyczną analogię, in-
terferometria wielkobazowa odpowiada 
odnalezieniu niepełnego zapisu nutowe-
go i próbie rekonstrukcji utworu na tej 
podstawie. Pomiędzy surowym sygna-
łem elektrycznym rejestrowanym przez 
teleskopy a finalnymi danymi (nutami) 
znajduje się jednak wiele kroków reduk-
cji i kalibracji. Pierwszy krok to zebranie 
danych w jednym miejscu. I już tu napo-
tykamy trudności. Podczas kampanii ob-
serwacyjnej zarejestrowano łącznie oko-
ło 5 PB (petabajtów) danych. Przesłanie 
takiej ilości danych przy użyciu szybkie-
go łącza internetowego (10 Mbit/s) trwa-
łoby ponad 100 lat! Zupełnie pomijamy 
tu fakt, że ze względu na wrażliwość 

Teleskop Horyzontu Zdarzeń w  roku 2017, skróty oznaczają obserwatoria uczestniczące 
w projekcie. W rzeczywistości niektóre z obserwatoriów (ALMA, SMA) to systemy wielu anten. 
Liniami przerywanymi są zaznaczone bazy do South Pole Telescope (SPT), będącego częścią 
EHT, ale niebiorącego udziału w obserwacjach M87, która nie jest widoczna z Bieguna Połu-
dniowego
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obserwacji w falach milimetrowych 
na warunki atmosferyczne teleskopy 
EHT znajdują się w miejscach takich 
jak pustynia Atacama, szczyt Maunakea 
albo Biegun Południowy, gdzie bardzo 
trudno o szybki internet. Z tego względu 
zapisane dyski twarde są fizycznie trans-
portowane do centrów przetwarzania 
— korelatorów, znajdujących się w In-
stytucie Maxa Plancka w Bonn w Niem-
czech i w Obserwatorium MIT Haystack 
w USA. Korelatory synchronizują stru-
mienie danych z każdej z par teleskopów, 
korzystając z modelu geometrycznego 
Ziemi, współrzędnych teleskopów i źró-
dła oraz bardzo dokładnych informacji 
o czasie rejestracji danych, które zapew-
niają wykorzystywane przez EHT ze-
gary atomowe. Po takiej synchronizacji 
sygnały są, nomen omen, korelowane, 
to znaczy mnożone i uśredniane. Ponie-
waż szum rejestrowany przez odległe od 
siebie teleskopy jest zupełnie niezależny, 
jest on odsiewany w tym procesie, a sy-
gnał wzmacniany. Dzięki uśrednieniu 
objętość całego zbioru danych maleje do 
około terabajta.

W kolejnych krokach stosowane są 
dokładniejsze metody kalibracji, usu-
wające w adaptacyjny sposób wpływ 
turbulencji atmosferycznych i skalujące 
wyniki do fizycznej jednostki spektral-
nej gęstości strumienia promieniowa-
nia, którą typowo w radioastronomii jest 
Jansky (10–26 wata na metr kwadratowy 
na herc). Na tym etapie możliwe jest 
dalsze uśrednienie danych, podnoszące 
stosunek sygnału do szumu i zmniejsza-
jące zbiór danych do pojedynczych me-
gabajtów. Dodatkową pomocą dla kali-
bracji jest fakt, że dwie pary teleskopów 
znajdują się w tych samych geograficz-
nych lokacjach, umożliwiając wzajemną 

weryfikację wyników. Dopiero po pełnej 
kalibracji możemy wykorzystać dane do 
rekonstrukcji obrazu, który finalnie opi-
sany jest przez zaledwie kilkaset liczb 
zespolonych (nut w naszej muzycznej 
analogii), czyli tylko kilka kilobajtów 
informacji.

OBRAZY Z CHMURY
Rekonstrukcja obrazu z niekomplet-

nych fourierowskich danych jest w ogól-
ności trudnym matematycznym proble-
mem bez jednoznacznego rozwiązania. 
Może istnieć wiele obrazów, różniących 
się niektórymi detalami, o podobnym 
poziomie zgodności z danymi. Zwłasz-
cza w przypadku obrazu obiektu, którego 
nigdy wcześniej nie widzieliśmy, ważne 
jest zatem uniknięcie uprzedzeń i doko-
nanie szerokiego przeglądu przestrzeni 

dopuszczalnych rekonstrukcji. Pozwala 
to zrozumieć, jak bardzo możemy ufać 
uzyskanym obrazom.

Tworzenie obrazu podzielone zostało 
na dwa etapy. W pierwszym etapie zaan-
gażowani naukowcy zostali podzieleni 
na 4 oddzielne zespoły. Ich celem było 
niezależne zobrazowanie danych, z wy-
korzystaniem dowolnych dostępnych 
algorytmów, bez kontaktu z pozostałymi 
zespołami. Po 6 tygodniach indywidu-
alnych wysiłków 4 zespoły spotkały się 
w Cambridge, Massachusetts, w insty-
tucie Black Hole Initiative na Uniwer-
sytecie Harvarda, by po raz pierwszy 
porównać uzyskane rezultaty. Wszyscy 
mogli odetchnąć z ulgą, widząc 4 podob-
ne pierścienie!

Kolejna część prac polegała na doko-
naniu wielu rekonstrukcji, wykorzystując 

Kazu Akiyama, Geoff Crew i Vincent Fish, naukowcy z MIT Haystack Observatory z korelato-
rem. Kazu trzyma moduł składający się z 8 dysków twardych o pojemności 8 TB (terabajtów) 
każdy, z tyłu ponad 20 takich modułów podłączonych do korelatora

Członkowie EHT pozują z pierwszym obrazem centrum M87, średnią z obrazów uzyskanych przez 4 niezależne zespoły. Wśród uczestników 
Monika Mościbrodzka z Uniwersytetu Radboud i Maciek Wielgus z Uniwersytetu Harvarda
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3 różne metody obrazowania i badając 
wpływ poszczególnych parametrów al-
gorytmu. Na tym etapie stworzono set-
ki tysięcy rekonstrukcji obrazu czarnej 
dziury, wykorzystując techniki chmury 
obliczeniowej i oceniając poszczególne 
algorytmy metodami uczenia maszyno-
wego, na podstawie jakości rekonstruk-
cji obrazów dla syntetycznych zbiorów 
danych. Tak szeroki przegląd pozwolił 
wybrać optymalne parametry dla każdej 
z metod. Wreszcie, wyniki trzech metod 
zostały przeskalowane do wspólnej roz-
dzielczości i uśrednione, dając finalny 
obraz centrum M87, opublikowany 10 
kwietnia 2019 r.

CZEGO NIE WIDAĆ?
Co tak właściwie widzimy na tym 

sławnym już obrazie? Jasny pierścień 
i centralne pociemnienie to właśnie cień 
czarnej dziury. Chociaż nie możemy zo-
baczyć samego horyzontu zdarzeń, głębia 
pociemnienia daje silny argument o jego 
istnieniu. Zmierzona średnica pierścienia 
pozwala obliczyć masę czarnej dziury 
jako 6,5 ± 0,7 × 109 M


, czyli 6,5 mi-

liardów mas Słońca. Masa ta okazała 
się być zgodna z historycznym pomia-
rem z 2011 r., wykorzystującym dysper-
sję prędkości gwiazd w galaktyce M87. 
Konkurencyjny pomiar, wykorzystujący 
dynamikę gazu i dający około dwukrot-
nie mniejszą masę, został odrzucony jako 

niezgodny z wynikami EHT. Ponieważ 
„gwiazdowy” pomiar nie wykorzystuje 
teorii względności, uzyskaliśmy w ten 
sposób test OTW i najbardziej wiarygod-
ny do tej pory dowód, że supermasywne 
czarne dziury rzeczywiście stanowią cen-
tra galaktyk. Kształt pierścienia wynika 
z ogromnej krzywizny czasoprzestrzeni, 
zmuszającej fotony do poruszania się 
po bardzo silnie zakrzywionych trajek-
toriach. Porównując obrazy z wynikami 
zaawansowanych symulacji numerycz-
nych (general relativistic magnetohydro-
dynamics, GRMHD) udało się również 
wskazać, że jest to najprawdopodobniej 
rotująca czarna dziura, a kierunek jej ro-
tacji jest zgodny ze wskazówkami zegara. 
Interesujące jest również to, czego nie wi-
dzimy — na obrazie nie ma śladu dżetu. 
Prawdopodobnie jest on dużo mniej jasny 
od pierścienia i przy obecnej jakości re-
konstrukcji tonie w szumie i niepewno-
ściach obrazu. Ponadto, zespół EHT wy-
konał rekonstrukcję obrazu niezależnie 
dla 4 nocy obserwacji M87 pomiędzy 5 
a 11 kwietnia 2017 r. Skalibrowane dane 
jednoznacznie wskazują na ewolucję ob-
serwowanej struktury w czasie, ale bardzo 
trudno jest zinterpretować, co te zmiany 
dokładnie oznaczają dla obiektu — przy 
dostępnej rozdzielczości zrekonstruowa-
ne obrazy ze wszystkich dni wyglądają 
bardzo podobnie. Nie zmienia to faktu, 
że nie tylko widzimy olbrzymią czarną 

dziurę w M87, ale również wiemy, że jej 
obraz zmienia się na naszych oczach!

ŚWIETLANE 
PERSPEKTYWY EHT

Pierwsze wyniki Teleskopu Horyzon-
tu Zdarzeń są przede wszystkim demon-
stracją możliwości nowego instrumentu 
obserwacyjnego. Przed nami kolejne 
rezultaty, między innymi dotyczące po-
laryzacji promieniowania, która da nam 
dostęp do badania struktury pola ma-
gnetycznego w otoczeniu czarnej dziury. 
Jest to niezmiernie interesujący temat 
ze względu na możliwość wyjaśnienia 
zjawiska tworzenia dżetu, które prawie 
na pewno wymaga udziału pola magne-
tycznego o bardzo szczególnej geometrii. 
Ponadto możemy spodziewać się pierw-
szych wyników dotyczących centrum na-
szej własnej Galaktyki — Drogi Mlecz-
nej, gdzie według przewidywań znajduje 
się czarna dziura o masie 4 milionów 
Słońc, Sagittarius A. W przeciwieństwie 
do M87, zmieniającego się niewiele 
w ciągu tygodnia obserwacji, obraz Sa-
gittariusa zmienia się w skali minut, co 
jest z jednej strony dodatkową trudnością 
w kalibracji i analizie danych, ale z dru-
giej strony otwiera ogromne możliwości 
badania dynamiki przepływu akrecyj-
nego w najbliższym otoczeniu czarnej 
dziury i być może wykonania w przy-
szłości znacznie bardziej dokładnych 

Finalny obraz centrum galaktyki M87 otrzymany przez Teleskop Horyzontu Zdarzeń 
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testów teorii względności. Wobec tych 
niezwykłych wyników niemal blednie 
fakt, że EHT dostarczy również nowych 
obrazów odległych galaktyk i kwaza-
rów, takich jak 3C279 lub Centaurus A, 
z rozdzielczością może nie na poziomie 
horyzontu zdarzeń, ale i tak lepszą niż 
kiedykolwiek wcześniej. 

W następnych latach EHT będzie 
przeżywał intensywny rozwój, kolej-
ne teleskopy wejdą w skład sieci i już 
w 2020 r. będzie ich łącznie 11. Rozwój 
technologii i algorytmów redukcji da-
nych pozwoli na dalsze zwiększenie 
czułości. Podejmowane są też, po raz 
pierwszy w historii interferometrii wiel-
kobazowej, próby wykorzystania jeszcze 
wyższej częstości, 345 GHz (fala dłu-
gości 0,87 milimetra). Wykorzystanie 
tej częstości dałoby możliwość zwięk-
szenia rozdzielczości o kolejnych 50%. 
Wreszcie, trwają prace koncepcyjne 
nad możliwością poszerzenia sieci EHT 
o radioteleskop umieszczony na orbicie. 
Wszystkie te zmiany pozwolą na wyko-
nanie lepszych, dokładniejszych obrazów 
badanych źródeł i unikalne obserwacje 
ich zmiennego charakteru. Najbliższe 
lata będą na pewno niezwykle ciekawe 
dla wszystkich zainteresowanych bada-
niami czarnych dziur!

Maciek Wielgus, absolwent matematyki 
na  Uniwersytecie Warszawskim i  automa-
tyki na Politechnice Warszawskiej, związa-
ny z Centrum Astronomicznym im. Mikołaja 
Kopernika PAN w  Warszawie. Obecnie 
pracuje na  Uniwersytecie Harvarda jako 
Black Hole Initiative Postdoctoral Fellow. 
Od 2017 r. zajmuje się projektem Telesko-
pu Horyzontu Zdarzeń, w  tym kalibracją 
danych i  analizą polaryzacji i  czasowej 
zmienności obserwowanych źródeł. 

Słowniczek skrótów i wybranych pojęć
EHT — ang. Event Horizon Telescope, inaczej Teleskop Horyzontu Zdarzeń, interfero-
metryczny system radioteleskopów na falach rzędu 1 mm.

VLBI — ang. Very Long Baseline Interferometry, czyli radiowa interferometria wiel-
kobazowa, system radioteleskopów rozstawionych na całej Ziemi, pracujących jako 
fragmenty teleskopu globalnego, o rozdzielczości odpowiadającej rozmiarów po-
między teleskopami i czułości będącej sumą czułości poszczególnych teleskopów.

Synteza apertury — wykorzystanie obrotu Ziemi do pokrycia większej (niż wy-
nika z chwilowego położenia) powierzchni teleskopu globalnego w obserwacjach 
interferometrycznych (technika VLBI).

Promieniowanie synchrotronowe — nietermiczne promieniowanie genero-
wane przez naładowane cząstki poruszające się po spiralnych torach wzdłuż linii 
pola magnetycznego z prędkością bliską prędkości światła. Silne pole magnetyczne 
wokół czarnej dziury pochodzi z  kompresji pierwotnego pola w galaktyce przez 
dysk akrecyjny. 

Promień Schwarzschilda — inaczej promień horyzontu RS = 2GM/c2, którego 
wartość wynika z porównania prędkości ucieczki z prędkością światła (G — stała 
grawitacji, M — masa czarnej dziury, c — prędkość światła).

Mechanizm Blandforda-Znajka — unikatowy mechanizm transferu energii ro-
tacji czarnej dziury do dysku akrecyjnego opracowany przez Rogera Blandforda 
i polskiego fizyka Romana Znajka. 

Dysk akrecyjny — pierścień obdarzonej lepkością materii wokół centrum grawi-
tacyjnego. Lepkość powoduje powolne spadanie (spiralowanie) materii na centrum 
grawitacyjne. Wyzwalana energia grawitacyjna podgrzewa dysk i powoduje jego 
świecenie. Dyski akrecyjne towarzyszą zarówno gwiazdom w  układach podwój-
nych, transportując materię pochodzącą z  towarzysza, jak i masywnym czarnym 
dziurom, transportując materię wraz z polem magnetycznym, pochodzącą z galak-
tycznej materii rozproszonej i z rozrywanych gwiazd.

Odcinek 78: „Zdjęcie czarnej dziury”

rozpoczyna serię 45 nowych odcinków programu,

a w nim

nowa czołówka

nowe studio

nowe odkrycia

i sukcesy polskiej astronomii

Emisje TVP3 czwartek/piątek 17.00 i 1.00; 
sobota 7.05 i 23.35

Wszystkie odcinki na YouTube: 
https://www.youtube.com/AstronariumPl
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Wśród wielu typów i rodzajów gwiazd 
podwójnych, ciekawą grupę stanowią 

gwiazdy zwane kontaktowymi. To para 
gwiazd zrośniętych ze sobą — takie 

gwiezdne siostry syjamskie. Są ciekawe nie 
tylko ze względu na ich wygląd, ale też 

dlatego, że tę grupę gwiazd szczególnie 
upodobali sobie polscy astronomowie. 

Badania ich wniosły bardzo ważny, by nie 
powiedzieć decydujący, wkład w wyjaśnienie 

pochodzenia, ewolucji, budowy 
i własności fizycznych tych „zroślaków”. 

  Kazimierz Stępień

18 URANIA    3/2019

TEMAT Z OKŁADKI

Syjamskie na starość

CHŁODNE 
GWIAZDY 
KONTAKTOWE
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GWIAZDY TYPU W UMA
Pierwszą gwiazdę kontaktową odkryli 

na początku XX w. dwaj astronomowie 
niemieccy, Gustav Mueller i Paul Kempf 
prowadzący obserwacje fotometryczne 
gwiazd do katalogu przygotowywanego 
w Poczdamie. Blask jednej z gwiazd 8 
wielkości gwiazdowej zmieniał się, jak 
to policzyli, z okresem 4 godzin. Był to 
wówczas najkrótszy znany okres gwiazdy 
zmiennej. Odkrycie przedstawili na po-
siedzeniu Pruskiej Akademii Nauk w Ber-
linie, a przygotowany do druku w spra-
wozdaniu z tego posiedzenia tekst został 
(po przetłumaczeniu na angielski) opubli-
kowany też w czasopiśmie The Astrophy-
sical Journal. Krzywa blasku była bardzo 
osobliwa, z silnie zaokrąglonym maksi-
mum i wąskim minimum, przypominając 
nieco sinusoidę. (rys. 1) Autorzy krótko 
przedyskutowali przyczyny zmienno-
ści i wśród kilku możliwych wyjaśnień 
wyliczyli też to poprawne. Jak napisali, 
dwa jednakowe ciała niebieskie znajdu-
jące się w bardzo bliskiej odległości od 
siebie i zasłaniające się nawzajem mogą 
dać taką krzywą blasku. Tyle że wtedy 
pełny okres zmienności byłby dwukrot-
nie dłuższy i wynosił 8 godzin, bo pełny 
obieg dwóch ciał, na przykład gwiazd, 
wokół wspólnego środka masy daje dwa 
maksima i dwa minima blasku. Pozostaje 
pytanie, jak piszą, czy taka konfiguracja 
byłaby stabilna. Gwiazda otrzymała na-
zwę W Ursae Maioris i stała się proto-
typem nowej grupy gwiazd zmiennych. 
Niemal dziesięć lat później, jeden z naj-
wybitniejszych ówczesnych astronomów, 
Henry Norris Russell, skorzystał z su-
gestii Muellera i Kempfa i na podstawie 
dużo obfitszych obserwacji wyznaczył 

pierwsze parametry orbity i masy obydwu 
składników układu. Z wartości mas i roz-
miarów gwiazd wynikła nadspodziewa-
nie duża ich średnia gęstość — około 2,2 
razy większa niż słoneczna. Komentując 
ten wynik, Russell zauważył, że wpraw-
dzie nie ma powodu, by wykluczyć takie 
gwiazdy, ale byłyby one dość dziwne. 
Podkreśla, że przyszłe obserwacje spek-
troskopowe pozwolą na dokładniejsze 
wyznaczenie parametrów gwiazd i roz-
strzygną problem ich gęstości. Niestety, 
jak zauważa, W UMa świeci bardzo słabo 
(sic!) i przez to obserwacje takie można 
wykonać tylko największymi teleskopa-
mi świata. Dziś prowadzimy obserwacje 
spektroskopowe gwiazd miliony razy 
słabszych. Oto miara postępu technolo-
gicznego w astronomii obserwacyjnej. 
Oczywiście, późniejsza spektroskopia 
gwiazdy W UMa pozwoliła skorygować 
wartości parametrów układu i usunęła 
problem nadmiernej gęstości.

Szybko okazało się, że gwiazd typu 
W UMa jest całe mnóstwo, a liczba od-
krytych układów w każdym przeglądzie 
fotometrycznym nieba sięga wielu tysię-
cy. Syjamskie siostry gwiazdowe wystę-
pują zarówno wsród gwiazd gorących, 
począwszy od typu widmowego O, aż do 
chłodnych gwiazd typu K5. Jak pokazały 
dokładniejsze badania, nielicznie wystę-
pujące gorące gwiazdy kontaktowe stano-
wią odrębną od chłodnych fizycznie grupę 
gwiazd zmiennych. Te drugie mają typy 
widmowe F, G i K i obecnie tylko je na-
zywamy gwiazdami typu W UMa. Im po-
święcona jest reszta artykułu.

KRZYWA BLASKU
Największą osobliwością obserwacyj-

ną tych gwiazd jest sinusoidalna krzywa 
blasku z praktycznie identycznymi dwoma 
maksimami i minimami (rys. 2.), mimo że 
zaćmiewające się składniki mają niemal 
zawsze wyraźnie różniące się masy. Taka 
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Paul Kempf (1856–1920) Gustav Mueller (1851–1925) Henry Norris Russell (1877–1957)

Rys 1. Historyczna krzywa blasku gwiazdy W UMa otrzymana przez Muellera i Kempfa w po-
czątkach XX w.
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krzywa wymaga, by średnia jasność po-
wierzchniowa obydwu gwiazd była taka 
sama. Krótkie okresy (od 0,2 do około 
1 dnia) oznaczają, że gwiazdy mają sto-
sunkowo niewielkie rozmiary, właściwe 
dla obiektów leżących na lub blisko cią-
gu głównego (CG). Konkretnie, większe 
i masywniejsze składniki są gwiazdami 
CG, a mniejsze są zwykle nieco rozdęte 
i mają w krańcowych wypadkach roz-
miary nawet 3 razy większe niż gwiazdy 
CG o tych samych masach. Dla gwiazd 
CG obowiązuje prosta zasada: większa 
masa, to wyższa temperatura, czyli więk-
sza jasność powierzchniowa. A tu gwiazda 
o masie nawet parokrotnie mniejszej od 
swego towarzysza ma identyczną lub nie-
mal identyczną jasność powierzchniową, 
czyli, mówiąc w uproszczeniu, taką samą 
temperaturę. Jak to możliwe? Jedynym 
sensownym wyjaśnieniem tego paradoksu 
jest przyjęcie, że masywniejszy składnik 
dzieli się swoją energią wyprodukowaną 
w jądrze ze swoim towarzyszem w ten 
sposób, że jego gorętsza materia przepły-
wa do chłodniejszej gwiazdy i tam świeci, 
po czym wraca do gwiazdy macierzystej. 

TEMAT Z OKŁADKI

Cały układ musi być bardzo dynamiczny 
z masywnymi przepływami materii mię-
dzy składnikami.

KROPLA NA DWOJE
Pierwsze próby wyjaśnienia pochodze-

nia gwiazd kontaktowych wiązano z ogól-
ną teorią powstawania gwiazd. Jak wiemy, 
gwiazda powstaje z rozproszonej materii 
międzygwiazdowej , której fragment za-
pada się pod wpływem własnej grawitacji. 
Przy zachowaniu momentu pędu, wiele ta-
kich rotujących początkowo powoli proto-
gwiazd zwiększa tempo wirowania w mia-
rę kurczenia się. Te szczególnie szybko 
rotujące stają się niestabilne, gdy siła od-
środkowa na równiku zaczyna przewyż-
szać przyciąganie grawitacyjne. Znany 
jest eksperyment wykonany w przestrzeni 
kosmicznej, gdy astronauta zwiększał tem-
po wirowania kuli wodnej, popychając ją 
palcem. W pewnej chwili kula zmieniła 
kształt na mocno wydłużony, aż rozpadła 
się na dwie mniejsze kulki stykające się 
ze sobą (rys. 3). Wypisz wymaluj, gwiazda 
kontaktowa. Gdyby to było prawdą, ozna-
czałoby, że gwiazdy kontaktowe powstają 
już na początku swojego życia. Zakładając 
poprawność tego modelu, astronom ame-
rykański Leon Lucy zaproponował w la-
tach 60. ubiegłego wieku model, w którym 
stykające się ze sobą gwiazdy różnych 

mas mają wspólną otoczkę konwektyw-
ną, w której intensywnie mieszająca się 
materia pokrywa obydwie gwiazdy, dając 
wyrównaną temperaturę powierzchniową. 
Model był tylko częściowo zgodny z ob-
serwacjami i nieco później Lucy zmo-
dyfikował go, wprowadzając tak zwane 
oscylacje termiczne (patrz niżej). Niestety, 
model rozpadu protogwiazdy na dwie sty-
kające się ze sobą gwiazdy, choć bardzo 
efektowny, okazał się wadliwy. Pierwsze 
obliczenia zakładały dla uproszczenia, 
że materia jest nieściśliwa i wtedy można 
było odtworzyć proces pokazany na rysun-
ku. Później wprowadzono bardziej reali-
styczny model dla materii ściśliwej, co wy-
magało dużo większych mocy obliczenio-
wych. Okazało się, że badana niestabilność 
prowadzi do oderwania się pierścienia ma-
terii od wewnętrznych części obiektu i to 
ten pierścień unosi nadmiarowy moment 
pędu. Układ kontaktowy tą drogą nie po-
wstaje! Pomińmy jednak inne propozycje 
powstawania tych gwiazd i przejdźmy do 
obecnie akceptowanego mechanizmu ich 
pochodzenia. 

AKTYWNOŚĆ MAGNETYCZNA
Szczegółowe obliczenia ewolucji du-

żego obłoku protogwiazdowego i procesu 
powstawania z niego gwiazd pokazują, 
że obok pojedynczych obiektów po-

Rys. 2. Otrzymana przez autora krzywa zmian blasku gwiazdy SW Lacertae — jednej z gwiazd 
typu W UMa. Dolna krzywa pokazuje zmiany w części wizualnej widma (V), a dwie górne 
opisują zmiany wskaźników barwy, czyli różnic między krzywymi w barwach V i B (blue — 
niebieskiej) oraz B i U (ultrafiolet). Pionowa skala opisująca zmiany wskaźników barwy jest 
rozciągnięta w stosunku do dolnej skali jasności V dla lepszej widoczności drobnych zmian. 
Ich niewielki zakres oznacza niemal stałą temperaturę, niezależnie od tego, z której strony 
oglądamy układ

Rys. 3. Zbyt szybko rotująca kulka wody uno-
sząca się na  stacji kosmicznej rozpada się 
na dwie złączone krople 
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wstają też grawitacyjnie związane ukła-
dy podwójne (i wielokrotne) o różnych 
okresach obiegu. Czyli każda gwiazda 
powstaje niezależnie od innych, a tylko 
gdy powstanie dostatecznie blisko inna, 
wiążą się w układ podwójny. Jednak trze-
ba pamiętać, że świeżo powstała chłodna 
gwiazda — bo takie, jak wspomnieliśmy 
wyżej, wchodzą w skład późniejszych 
układów typu W UMa — ma promień 2–3 
razy większy niż w momencie zainicjo-
wania reakcji przemiany wodoru w hel. 
Mówimy wtedy, że gwiazda znajduje się 
na tzw. ciągu głównym wieku zero (popu-
larny ang. skrót ZAMS). A zatem nawet 
w najciaśniejszej młodej parze gwiazd 
minimalna odległość ich środków musi 
być tyleż razy większa od sumy promieni 
osiągniętych na tym ciągu. Łatwo poli-
czyć, że dla gwiazd typów FGK1 przekła-
da się to na minimalny okres obiegu około 
1,5–2,5 dnia. Tymczasem okresy obiegu 
układów typu W UMa są krótsze niż jeden 
dzień, a znaczna ich większość ma je po-
niżej 0,4 dnia. Jak skrócić okres 2 dni do 
0,4 dnia? Wyjaśnienie przyszło ze strony 
badań chłodnych gwiazd pojedynczych. 

Wiemy wszyscy (i wiedzieliśmy to od 
dawna), że Słońce wykazuje aktywność 
związaną z obecnością pól magnetycznych 
na jego powierzchni. Jej przejawy, to mię-
dzy innymi obecność bardzo gorącej koro-
ny świecącej intensywnie w promieniach 
Roentgena, która na swym zewnętrznym 
krańcu przechodzi w tak zwany wiatr sło-
neczny — strumień jonów wybiegających 
ze Słońca i porywających ze sobą linie sił 
pola magnetycznego. Poprzez te linie sił 
zakotwiczone w Słońcu wiatr wywiera siłę 
(ściślej mówiąc, tak zwaną parę sił) hamu-
jącą rotację. Badania innych gwiazd po-
dobnych do Słońca pokazały, że wszystkie 
one są też aktywne, a poziom aktywności 
rośnie z tempem rotacji. Młode gwiazdy 
rotują szybko, z okresami rzędu jednego, 
paru dni, i są bardzo aktywne. Ich inten-
sywne wiatry gwiazdowe hamują stopnio-
wo rotację, unosząc w przestrzeń wirowy 
moment pędu, co prowadzi do zmniejsze-
nia aktywności. Słońce, jako już starsza 
gwiazda, ma okres rotacji równy niemal 
4 tygodnie i jest bardzo umiarkowanie ak-
1 Fragment sekwencji OBAFGKM tzw. klasyfi-
kacji harwardzkiej widm gwiazdowych, odpo-
wiadającej monotonicznemu spadkowi tempe-
ratury powierzchni gwiazd od kilkudziesięciu 
tysięcy (typ O) do ok. 3 tys. K dla gwiazd typu 
M. Obiekty typów FGK obejmują żółte i po-
marańczowe gwiazdy w zakresie temperatur 
fotosfer ok. 7500–3700 K (red.)

tywna, a jeszcze starsze obiekty rotują raz 
na kilkadziesiąt, sto dni. Składniki ukła-
dów typu W UMa rotują z okresem obiegu 
— to wynik oddziaływań pływowych. To 
tak, jak z Księżycem, gdzie potężne od-
działywanie Ziemi wyrównało okres jego 
obrotu i obiegu (ale nie na odwrót). W wy-
padku dwóch podobnych do siebie gwiazd, 
obydwa oddziaływania wystarczają do 
wymuszenia synchronizacji okresów 
obiegu i obrotu. A zatem rotując niezwy-
kle szybko, powinny być bardzo aktywne. 
Obserwacje potwierdzają to — układy 
typu W UMa należą do najaktywniejszych 
gwiazd. Muszą więc mieć potężne wiatry 
gwiazdowe. W gwiazdach pojedynczych 
powoduje to spowalnianie rotacji, ale tu 
jest inaczej ze względu na wymuszoną 
synchronizację. Obydwie gwiazdy przez 
miliardy lat swej ewolucji utrzymują wy-
sokie tempo utraty momentu pędu, które 
dzięki synchronizacji odbywa się na koszt 
orbitalnego momentu pędu. To powoduje 
zacieśnianie orbity i skracanie okresu obie-
gu, co wymusza też coraz szybszą rotację 
składników. 

PRZEPŁYWY MATERII
W tym czasie gwiazdy ewoluują, 

zwiększając, w miarę „wypalania” wo-
doru w ich jądrach, swoje rozmiary, przy 
czym tempo ewolucji, a tym samym tempo 
ekspansji masywniejszego składnika jest 
wyższe. W pewnej chwili jego powierzch-
nia osiąga graniczną wielkość, wypełnia-
jąc tak zwaną krytyczną powierzchnię Ro-
che’a (KPR). To powierzchnia o kształcie 
dwóch kropli stykających się dziobkami, 
gdzie w punkcie styku równoważą się 
siły przyciągania grawitacyjnego obydwu 
składników (rys. 4). Wystawanie gwiazdy 
ponad KPR powoduje przepływ jej mate-
rii do drugiego składnika. W szybkim cza-
sie pewna, niewielka część masy gwiazdy 
przeniesiona jest do towarzysza. Śledzenie 
losów układu ułatwi nam stałe oznakowa-
nie składników: masywniejszej początko-
wo gwieździe damy numer pierwszy, a jej 
towarzyszowi numer drugi. 

Jak zatem zachowa się druga gwiaz-
da nagle obdarowana sporą porcją masy 
przez swojego towarzysza? Materia wy-
tryska wąskim strumieniem z dziobka 
KPR pierwszej gwiazdy i, w układach 
krótkookresowych, którymi się tu zaj-
mujemy, uderza w powierzchnię drugiej 
gwiazdy schowanej pod swoją KPR. 
Strumień nie leci jednak po linii prostej 
łączącej środki gwiazd, tylko odchyla 

się pod wpływem siły Coriolisa i ude-
rza w gwiazdę z boku pod ostrym kątem 
do jej powierzchni, po czym opływa ją 
w pasie równikowym. Gwiazda pokryta 
nową materią ekspanduje i szybko wypeł-
nia swoją KPR, stykając się z pierwszą 
gwiazdą. Co się wtedy stanie? Trzymając 
się swego modelu, Lucy założył, że otocz-
ki konwektywne stykających się gwiazd 
przekształcają się we wspólną, jedno-
rodną otoczkę. Ale zauważył przy tym, 
że obydwie sklejone ze sobą gwiazdy nie 
mogą być jednocześnie w stanie równo-
wagi termicznej. Po powstaniu wspólnej 
otoczki konwekcja zaczyna przenosić 
energię cieplną od pierwszej gwiazdy 
do drugiej, co powoduje „nagłe” (w skali 

Rys. 4. Kolejne stadia ewolucji układu typu 
W  UMa: na  początku obydwa składniki 
„siedzą” głęboko pod krytyczną powierzch-
nią Roche’a. Po około kilku miliardach lat or-
bita się zacieśnia, a  masywniejszy składnik 
puchnie, wypełniając swoją powierzchnię 
Roche’a. Następuje przepływ masy i gwiaz-
dy wchodzą w  kontakt. Końcowym stadium 
ewolucji w  kontakcie jest powstanie jednej 
szybko rotującej gwiazdy z cienkim pierście-
niem wokół, z którego mogą powstać planety. 
Na schemacie nie zachowano rzeczywistych 
proporcji zmieniających się odległości między 
składnikami.
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je pokryty przez gorącą materię aż wypeł-
ni swoją KPR. Ale wtedy gorący strumień 
nie miesza się z leżącą poniżej chłodną 
materią, tylko ślizga się się po powierzchni 
drugiej (chłodnej) gwiazdy wzdłuż pasa 
równikowego jej KPR i wraca do pierw-
szej gwiazdy. Jednak ta też wypełnia swoją 
KPR i nie chce jej z powrotem wchłonąć. 
Obydwie gwiazdy zaczynaja wystawać 
ponad KPR, tworząc układ kontakto-
wy, a wokół nich krąży strumień materii. 
Układ w tym czasie jest w nierównowadze 
termicznej. Ponieważ druga gwiazda chwi-
lowo nie przyjmuje materii, zaczyna kur-
czyć się, dążąc do stanu równowagowego, 
co skutkuje niewielkim zanurkowaniem 
pod KPR. W tym momencie część krążą-
cej materii osiada na niej i gwiazda znowu 
odrobinę ekspanduje. Proces powtarza się, 
aż wreszcie druga gwiazda przyjmie do 
siebie dużą część masy pierwszej gwiazdy. 
Początkowo okres orbitalny układu male-
je, a wraz z nim KPR, przez co pierwsza 
gwiazda stale znacząco wystaje ponad nią. 
Jednak po wyrównaniu się mas składni-
ków okres zaczyna rosnąć, podobnie jak 
i KPR, która w pewnej chwili „dogania” 
powierzchnię pierwszej gwiazdy. Szybki 
przepływ ustaje. 

W końcowej konfiguracji równowago-
wej obydwie gwiazdy wypełniają KPR, 
przy czym nadal zachodzi bardzo powol-
ny przepływ masy z kontynuującej ewo-
lucyjną ekspansję pierwszej gwiazdy do 
(obecnie masywniejszej) drugiej z nich. 
Ta druga gwiazda otrzymała dużą porcję 

bogatej w wodór materii, co cofnęło ją 
w zaawansowaniu ewolucyjnym. W pro-
ponowanym przeze mnie modelu mamy 
zatem w układach typu W UMa do czy-
nienia z tak zwanym paradoksem Algola, 
gdy w układzie podwójnym mniej ma-
sywna gwiazda jest bardziej zaawansowa-
na ewolucyjnie i przez to znacząco rozdę-
ta. Każdy składnik z osobna jest w równo-
wadze termicznej, a w przeciwieństwie do 
modelu Lucy’ego gwiazda początkowo 
mniej masywna „zjada” tę masywniejszą. 
Niezależnie od powolnego przepływu 
netto, obydwie gwiazdy otacza strumień 
materii krążący wokół nich. Opływa on 
chłodniejszą (pierwszą) gwiazdę w sze-
rokim pasie równikowym. Pokrywa tylko 

część jej powierzchni, działając jak gorący 
koc i nie mieszając się z chłodnym pod-
łożem. Gwiazda ma własną otoczkę kon-
wektywną, inną niż otoczka cieplejszego 
towarzysza, a jej energia jądrowa nie 
może wydostać się w obszarze równiko-
wym pokrytym gorącą materią, więc jest 
wypromieniowywana w obszarach bie-
gunowych. W sumie, jej średnia jasność 
powierzchniowa jest zbliżona do jasności 
towarzysza, dając w czasie zaćmień cha-
rakterystyczną krzywą blasku.

Dowodem obserwacyjnym na scena-
riusz powstawania gwiazd kontaktowych 
z układów o początkowych okresach rzę-
du paru dni jest fakt, że nie obserwujemy 
ich w młodych i średnio starych groma-
dach gwiazdowych. Dopiero w groma-
dach o wieku ponad 4-4,5 mld lat następu-
je ich wysyp. Nie mogą zatem powstawać 
w chwili urodzenia, tylko musi to trwać 
wiele miliardów lat. Ewolucja chłodnych 
gwiazd w kontakcie zależy od konkret-
nych wartości parametrów opisujących 
układ. Działają tu dwa mechanizmy: 
wysoka aktywność skutkuje stałą utratą 
momentu pędu, czyli zacieśnianiem or-
bity, a z drugiej strony przepływ materii 
z mniej masywnego składnika do masyw-
nego towarzysza prowadzi do wydłużania 
okresu i rozciągania orbity. Los układu za-
leży od tego, który mechanizm dominuje. 
Układy o okresach krótszych niż około 0,3 
dnia mają wyższe tempo utraty momentu 
pędu (pamiętamy, że rośnie ono ze skraca-
niem okresu), co powoduje zacieśnianie 
orbity, coraz silniejsze wystawanie gwiazd 
ponad KPR kończące się połączeniem 
gwiazd w jeden szybko rotujący obiekt 
otoczony pierścieniem materii unoszącym 
nadmiarowy moment pędu. W układach 
o okresach dłuższych niż około 0,5 dnia 
dominuje przepływ materii, co prowadzi 
do powolnego wzrostu okresu aż do mo-
mentu, gdy z gwiazdy tracącej masę po-
zostaje „ogryzek” o masie około 10 razy 
mniejszej niż towarzysz. Układy o okre-
sach 0,3–0,5 dnia mogą, w zależności od 
konkretnych mas składników, albo skra-
cać, albo wydłużać okres.

POLSKA SPECJALNOŚĆ
Jeden z bardzo rzadkich układów 

o ekstremalnym stosunku mas odkrył 
w latach 60. nieżyjący najwybitniejszy 
polski astrofizyk Bohdan Paczyński. 
Gwiazda, nazwana AW UMa, stała się 
ważnym laboratorium do badania ewolu-
cji i procesów fizycznych zachodzących 

termicznej2 gwiazdy, czyli milionów lat) 
skurczenie dawcy energii i rozdęcie jej 
biorcy. W konsekwencji następuje odwró-
cenie przepływu masy — rozdęta druga 
gwiazda zaczyna tłoczyć materię do skur-
czonej i schowanej pod KPR pierwszej 
gwiazdy. Ta pierwsza zaczyna więc puch-
nąć, a druga się kurczy, co powoduję ko-
lejną zmianę kierunku przepływu. Gwiaz-
dy będą więc na przemian nurkowały pod 
KPR (przyjmując masę z towarzysza) 
i wystawały ponad nią, tłocząc tę masę 
z powrotem do drugiego składnika. Przez 
część cyklu będą w kontakcie, a przez po-
zostałą część kontakt zostanie zerwany, 
gdy gwiazda nurkuje pod KPR. W ten 
sposób kilka procent masy przepływa 
w tym modelu w tę i z powrotem między 
gwiazdami. Okres oscylacji wynosi kilka, 
kilkanaście milionów lat. Dodatkowo do-
chodzi do powolnego, ciągłego przepły-
wu masy od sztucznie rozdętej dodatko-
wą energią drugiej gwiazdy do pierwszej. 
W efekcie, według Lucy’ego, masywny 
składnik, czyli pierwsza gwiazda, po zła-
paniu kontaktu z towarzyszem staje się 
coraz masywniejszy i „zjada” go powoli. 

Model Lucy’ego jest konsekwencją 
założenia istnienia wspólnej otoczki kon-
wektywnej pokrywającej w pełni obydwie 
gwiazdy i mającej wszędzie te same wła-
sności fizyczne. Tymczasem nie ma po-
wodu akceptować tak silnego założenia. 
Rezygnując z niego, autor niniejszego 
artykułu zaproponował alternatywny mo-
del powstawania i ewolucji gwiazd typu 

W UMa. Kluczowe w nim są dwa zało-
żenia: że gwiazdy typu W UMa powstają 
z układów podwójnych o minimalnym 
okresie około 2 dni, co wymaga kilku mi-
liardów lat, zanim składniki wejdą w kon-
takt i że nie powstaje wspólna, jednorodna 
otoczka konwektywna. 

MODEL AUTORA
Początek przepływu masy od pierw-

szej gwiazdy prowadzi też w tym modelu 
do „spuchnięcia” towarzysza, który zosta- 
 
2 Termiczna skala ewolucji odpowiada czasowi, 
w jakim gwiazda może świecić tylko i wyłącz-
nie dzięki zasobom potencjalnej energii gra-
witacyjnej, a więc świecić dzięki powolnemu 
kurczeniu się (red.)

TEMAT Z OKŁADKI

Masywniejszej początkowo gwieździe 
damy numer pierwszy, a jej towarzyszowi 
numer drugi
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na obydwu składnikach. Pozwoliły na to 
szczególnie precyzyjne i wysokiej jakości 
obserwacje uzyskane przez innego pol-
skiego astronoma Sławomira Rucińskie-
go. Ruciński zajmuje się gwiazdami typu 
W UMa od pół wieku. Otrzymał między 
innymi wiele unikatowych obserwacji 
tych gwiazd, które wyjaśniły szereg za-
gadek związanych z nimi. Od lat jest jed-
nym z największych światowych autory-
tetów w tej dziedzinie. Wiele ciekawych 
układów obserwował inny nieżyjący pol-
ski astronom Janusz Kałużny (to on wraz 
z Rucińskim pokazał, że gwiazdy typu 
W UMa występują masowo tylko w sta-
rych gromadach gwiazdowych), a teo-
retyczne modele gwiazd kontaktowych 
budował Marek Sarna. Cenne obserwa-
cje dotyczące analizy zmian okresów 
gwiazd typu W UMa zebrał Jerzy Kre-
iner. W ostatnich latach konsorcjum kilku 
astronomów z Krakowa (Kreiner i Stani-
sław Zoła ze swoimi młodszymi współ-
pracownikami) wspólnie z Rucińskim 
otrzymali najwyższej jakości obserwacje 
i opublikowali szereg prac z najdokład-
niej w historii wyznaczonymi parame-
trami fizycznymi wielu gwiazd kontak-
towych lub bliskich kontaktowi (czasem 

staranna analiza precyzyjnych obserwacji 
pokazuje, że składniki są wprawdzie bar-
dzo blisko siebie, ale nie są zrośnięte). 
Na koniec warto dodać, że w dwóch pol-
skich masywnych przeglądach nieba za-
inicjowanych przez Paczyńskiego i reali-
zowanych przez Grzegorza Pojmańskie-
go (ASAS) oraz zespół pod kierunkiem 
Andrzeja Udalskiego (OGLE) odkryto 
i otrzymano dokładne krzywe blasku wie-
lu tysięcy gwiazd kontaktowych.

Gdy masa lżejszego składnika spada 
poniżej 10% masy towarzysza, do gło-
su dochodzi niestabilność grawitacyjna 
zwana niestabilnością Darwina, w wyni-
ku której masywna gwiazda połyka to-
warzysza, tworząc gwiazdę pojedynczą. 
Czasem, gdy masywny składnik zdąży 
szybciej ewolucyjnie powiększyć swój 
rozmiar, wchłonie towarzysza, nawet 
gdy ma on jeszcze spora masę. Tak czy 
siak, zakładamy, że produktem ewolucji 
układów typu W UMa jest szybko rotu-
jąca gwiazda pojedyncza. Połączenie się 
dwóch gwiazd w jedną jest prawdopo-
dobnie głównym źródłem powstawania 
tak zwanych „błękitnych maruderów” — 
gwiazd pojedynczych mniej zaawansowa-
nych ewolucyjnie niż by to wynikało z ich 

wieku. Z wyrzuconego w trakcie koale-
scencji pierścienia materii mogą powstać 
planety (rys. 4).

Zjawisko połączenia się dwóch gwiazd 
w jeden obiekt zaobserwowali „na żywo”, 
jako pierwsi na świecie, polscy astrono-
mowie. Już wiele lat temu nasz astronom 
Romuald Tylenda twierdził, że niektóre, 
osobliwie wyglądające silne pojaśnienia 
gwiazd nie są, jak inni sądzili, wynikiem 
wybuchu gwiazdy nowej, lecz efektem 
gwałtownego połączenia się składni-
ków układu podwójnego. Po odkryciu 
w 2008 r. kolejnego takiego pojaśnienia, 
R. Tylenda odszukał w archiwalnych da-
nych programu OGLE obserwacje tego 
punktu i pokazał, że wcześniej istniał tam 
układ podwójny bardzo szybko zacieśnia-
jący orbitę aż do wybuchowego zderzenia 
się obydwu gwiazd, po czym powstał po-
jedynczy obiekt3.

LICZEBNOŚĆ
Pozostaje do wyjaśnienia jeszcze je-

den fakt. Wspomnieliśmy, że chłodnych 
gwiazd kontaktowych jest mnóstwo, 
a tymczasem wśród nowo powstałych 
3 Zobacz artykuł Romualda Tylendy w „Uranii” 
1/2012 (red.)

CHŁODNE GWIAZDY KONTAKTOWE

Większość wymienionych w artykule polskich astronomów oraz jego autora można zobaczyć i posłuchać w różnych odcinkach Astrona-
rium i Astronomii niepodległej: https://www.youtube.com/astronariumPl. Wizerunek B. Paczyńskiego pochodzi z  filmowego archiwum 
Wiktora Niedzickiego, wykorzystanego w Astronarium.

Bohdan Paczyński Sławomir Ruciński Marek Sarna

Jerzy Kreiner

Grzegorz Pojmański

Andrzej Udalski Romuald Tylenda Kaziemierz Stępień
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Profesor Kazimierz Stępień z Obser-
watorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, jeden z najznakomitszych 
polskich astronomów. Czołowy reprezen-
tant słynnej warszawskiej „szkoły ewolucji 
gwiazd podwójnych”. Wieloletni orędow-
nik i kombatant walki o przystąpienie Polski 
do Europejskiego Obserwatorium Południo-
wego (ESO). Były dyrektor Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Warszaw-
skiego i wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, ale przede wszystkim 
zawsze życzliwy, otwarty i obdarzony nie-
zwykłym autorytetem Kolega, myślący o in-
teresach całego środowiska.

TEMAT Z OKŁADKI

układów podwójnych tylko bardzo mały 
procent ma od początku krótkie, parud-
niowe okresy. Jak to pogodzić? Otóż oka-
zało się, że olbrzymia większość gwiazd 
kontaktowych i innych o krótkich okre-
sach to nie są gwiazdy podwójne, ale 
(co najmniej) potrójne ze zwykle mało 
masywnym i dlatego trudnym do wy-
krycia towarzyszem obiegającym ciasny 
układ na odległej orbicie. W tym może 
się kryć klucz do zwiększenia populacji 
układów krótkookresowych. Odpowied-
nie obliczenia z mechaniki nieba poka-
zują, że w korzystnej konfiguracji, gdy 
trzecie ciało krąży na orbicie dużo rozle-
glejszej niż orbita wewnętrznego układu 
podwójnego i obydwie orbity są silnie 
nachylone względem siebie, wywołuje 
ono rodzaj oscylacji wewnętrznej orbity 
polegających na cyklicznej zmianie mi-
mośrodu od wartości bliskiej zeru (orbi-
ta niemal kołowa) do wartości bliskiej 
jedności (orbita silnie spłaszczona). Dla 
idealnego układu punktów materialnych 
nic ponadto się nie dzieje, ale dla układu 
gwiazd o okresach krótszych niż około 
3 tygodnie, w fazie spłaszczonej orbity 
gwiazdy silnie oddziałują ze sobą pły-
wowo w fazie największego zbliżenia, 
co pochłania energię orbitalną i zacieśnia 
orbitę. Cykl zmian mimośrodu jest sto-
sunkowo krótki w porównaniu ze skalą 
ewolucji, zatem w ciągu kilku, kilkuna-
stu milionów lat, układ o okresie dwóch, 
trzech tygodni przekształca się w układ 

o okresie bliskim 3 dni. Przy tak ciasnych 
orbitach oscylacje ustają. A zatem mamy 
mechanizm wzbogacania populacji mło-
dych gwiazd krótkookresowych kosztem 
tych o początkowo dłuższych okresach, 
ale mających korzystnie ulokowanego 
trzeciego towarzysza. Jak wspomnieli-
śmy, dane obserwacyjne potwierdzają 
działanie tego mechanizmu. 

W podsumowaniu możemy stwier-
dzić, że typowy chłodny układ kontak-

towy powstaje jako gwiazda potrójna 
z wewnętrznym okresem 1–3 tygodni 
i zewnętrznym rzędu 10–100 lat. Po 1–10 
mln lat wewnętrzny okres skraca się do 
2–3 dni. W czasie następnych 5–10 mld 
lat okres dalej skraca się do około 0,3–0,4 

dnia. Podczas kolejnych 10–100 mln lat 
okres skraca się do 0,2–0,3 dnia, a następ-
nie wydłuża się do wartości 0,3–0,5 dnia. 
Gwiazdy wchodzą w kontakt. W kon-
takcie gwiazdy żyją około 1 mld lat. 
W tym czasie okres najmniej masywnych 
układów skraca się do około 0,2 dnia, 
okres nieco masywniejszych niewiele 
się zmienia, a tych najmasywniejszych 
rośnie do około 0,6–0,8 dnia. Końcowy 
los wszystkich układów kontaktowych to 

Typowy chłodny układ kontaktowy 
powstaje jako gwiazda potrójna 
z wewnętrznym okresem 1–3 tygodni 
i zewnętrznym rzędu 10–100 lat. Końcowy 
los wszystkich układów kontaktowych 
to połączenie się składników w szybko 
rotującą gwiazdę pojedynczą

SŁOWNICZEK  
TRUDNIEJSZYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW
Ciąg główny (CG) — charakterystyczny pas na  tzw. diagramie Hertzsprunga-
-Russella skupiający młode, nieodewoluowane gwiazdy czerpiące energię z syntezy 
wodoru w hel w swoim jądrze. Najdłuższa faza w ewolucji pojedynczej gwiazdy.

Ciąg główny wieku zero (ang. Zero Age Main Sequence, ZAMS) — 
linia na  tzw. diagramie Hertzsprunga-Russella w obrębie ciągu głównego wyzna-
czająca koniec etapu protogwiazdy w momencie inicjacji reakcji termojądrowych.

Krytyczna powierzchnia Roche’a (KPR) — ekwipotencjalna powierzchnia 
równowagowa grawitacji i siły odśrodkowej w układzie podwójnym przechodząca 
przez tzw. wewnętrzny punkt Lagrange’a L1. Wypełnienie KPR przez którąkolwiek 
z gwiazd oznacza przepływ materii z  tej gwiazdy do towarzysza. Przekroczenie 
KPR przez obydwie gwiazdy oznacza istnienie podwójnej gwiazdy kontaktowej.

Paradoks Algola — sytuacja biorąca nazwę od Algola, pierwszego znanego za-
ćmieniowego układu podwójnego, w którym bardziej zaawansowany ewolucyjnie 
składnik jest mniej masywny, a więc odwrotnie niż wynikałoby z ewolucji na ciągu 
głównym. Paradoks wynika z wymiany masy miedzy składnikami, w której początko-
wo bardziej masywny składnik przelał materię na towarzysza. 

Otoczka konwektywna — zewnętrze warstwy chłodnych gwiazd, w których 
transport energii odbywa się poprzez konwekcję (na Słońcu manifestująca się po-
rzez tzw. granulację fotosfery). Konwektywna otoczka powinna wyrównywać ewen-
tualnie pojawiające się różnice temperatur na powierzchni gwiazdy. 

Równowaga termiczna — stan, w którym emitowane i pochłaniane przez ciało 
strumienie energii są równe. Brak równowagi termicznej oznacza, że ciało rozgrze-
je się lub ostygnie do momentu osiągnięcia równowagi.
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połączenie się składników w szybko rotu-
jącą gwiazdę pojedynczą. 
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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:  
https://www.urania.edu.pl (zakładka sklep)

Reprint IV wydania  
De revolutionibus 

w tłumaczeniu  
Jana Baranowskiego  

z 1854 roku.



URANIA    3/201926

CIEMNE NIEBO

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

zapraszają na
I Międzynarodową Konferencję 

na temat 
Środowiskowego i Astronomicznego 

Zanieczyszczenia Światłem

1st International Conference 
on Environmental and Astronomical Light Pollution

EALPO 2019
Kraków, 20–21 września 2019

Konferencje EALPO są międzynarodowym poszerzeniem Ogólnopolskich Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem 
(OKZŚ). Konferencje te, jak dotąd, odbywały się corocznie (w 2013 r. w Warszawie, w 2014 r. we Wrocławiu, w 2015 r. 
w Krakowie, w 2016 r. w Rzeszowie i w 2017 r. w Warszawie).

Począwszy od 2019 r. OKZŚ i EALPO organizowane będą naprzemiennie, w cyklu dwuletnim.

Konferencja jest poświęcona problemowi zanieczyszczenia środowiska światłem (ang. light pollution) określonemu jako:
•	 uciążliwe oddziaływanie sztucznego oświetlenia, spowodowane nadmiernym lub nieumiejętnym jego użyciem,
•	 każdy negatywny wpływ sztucznego oświetlenia, jak: olśnienie, naruszenie granicy, nadmiar światła, pogorszenie 

widoczności, łuna świetlna i marnotrawstwo energii, 
•	 zmiana poziomu oświetlenia w środowisku zewnętrznym pod wpływem sztucznego źródła światła,
•	 wprowadzenie przez człowieka, bezpośrednio lub pośrednio, sztucznego światła do środowiska.

Celem konferencji jest przedstawienie problemu zanieczyszczenia światłem w ujęciu interdyscyplinarnym oraz omówienie 
sposobów minimalizacji tego zjawiska i jego negatywnych skutków.

Tematyka wiodąca konferencji
•	 wpływ zanieczyszczenia światłem na zdrowie ludzi
•	 wpływ zanieczyszczenia światłem na florę i faunę
•	 wpływ zanieczyszczenia światłem na prowadzenie badań astronomicznych
•	 wpływ projektów architektonicznych na ograniczenie zanieczyszczenia światłem
•	 aspekty meteorologiczne zanieczyszczenia światłem
•	 metody ograniczania i minimalizacji zanieczyszczenia światłem
•	 astroturystyka a zanieczyszczenie światłem
•	 kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie zanieczyszczeniu światłem
•	 aspekty ekonomiczne i prawne zanieczyszczenia światłem

Do udziału w  konferencji zapraszamy osoby związane z  ekologią, astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką 
oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych , przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Językiem konferencyjnym jest język angielski. 
Warunkiem czynnego uczestnictwa w konferencji jest przesłanie streszczenia wystąpienia/posteru i wpłacenie opłaty 

konferencyjnej do 1 lipca br. Zapraszamy również każdego zainteresowanego zagadnieniem zanieczyszczenia światłem do 
nieodpłatnego biernego uczestnictwa w obradach konferencji w charakterze słuchacza.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można odnaleźć na stronie:
http://lightpollution.pk.edu.pl/EALPO_2019/

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego EALPO 2019
dr hab. Tomasz Ściężor
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100 LAT URANII I PTMA

Z zamiłowania ASTRONOM (II)

MOJA KSIĘGA GWIAZD

W niedzielny wieczór 31 sierpnia 1975 wraca-
łem z rodzicami ze spaceru do domu. Tego 
popołudnia źle się czułem i podczas tego 
spaceru doszły jeszcze silne problemy żo-

łądkowe. Stwierdziłem wtedy, że muszę jak najszybciej dotrzeć 
do domu. Zostawiłem rodziców spokojnie idących ulicą, a sam 
pobiegłem. Gdy dobiegłem do skrzyżowania ul. Wawelskiej 
z Grójecką, to niestety zobaczyłem czerwone światło, a musia-
łem bardzo szybko dostać się do domu. Sprawa była bardzo 
pilna. Przekonałem się, że nic nie jedzie, więc bez wahania 
wtargnąłem na tę szeroką ulicę. Na niebie widać było gwiaz-
dy i naturalnym odruchem miłośnika astronomii jest spojrzenie 
w niebo – skoro w tym miejscu jest widoczny większy obszar 
pomiędzy budynkami — i nie miało to wtedy znaczenia, że bie-
głem do domu ulicą na czerwonym świetle. Zobaczyłem wtedy 
dziwną rzecz. Bez trudu rozpoznałem gwiazdozbiór Łabędzia, 
ale był on jakiś inny. Koło Deneba zobaczyłem jasną gwiaz-
dę z drugiej strony niż Sadr. Niestety nie 
mogłem się temu przyjrzeć dokładniej 
i biegłem dalej. Naprawdę źle się czułem, 
tak źle, że musiałem położyć się do łóżka. 
Rodzice przyszli do domu i od razu zmie-
rzyli mi temperaturę. Miałem już silną go-
rączkę. Podczas pomiaru opowiedziałem 
im, że na niebie widziałem nową gwiazdę 
w Łabędziu. Zmartwili się, bo pomyśleli, 
że syn bredzi w malignie, bo coś zmyśla. 
Powiedziałem im wtedy, że mogą mi nie 
wierzyć, ale wkrótce poczytają o tym 
w prasie. Kilka dni później w „Expressie 
Wieczornym” ukazał się artykuł o odkry-
ciu nowej gwiazdy w Łabędziu i wtedy 
były do mnie pretensje, że nic z tym nie 
zrobiłem, ale wówczas faktycznie nie 
byłem nic w stanie zrobić. Po czterech 
dniach znowu spojrzałem z nadzieją 

Nova Cygni 1975, (g)astronomia Kuli- 
kowskiego i pierwsze lunety ze szkieł oku-
larowych — typowa droga wielu późnie-
jszych astronomów i miłośników astronomii 
w młodzieńczych wspomnieniach Janusza 
Wilanda. Potem planetarium i pierwsze astro-
nomiczne przyjaźnie. Stąd już wszystkie dro-
gi wiodą do PTMA. Dla jednych na chwilę, 
dla innych na całe życie.

w niebo, ale koło Deneba już nie było widać tej nowej. Nie mia-
łem wtedy ani lornetki, ani lunety, ani teleskopu.     

W roku 1976, wracając ze szkoły, zawsze przechodząc obok 
księgarni, wstępowałem do niej, kierowałem się na półkę z li-
terą „L” i patrzyłem, czy „Wydawnictwo Literackie” Kraków 
wydało jakąś nową książkę Stanisława Lema. Pewnego dnia, 
wychodząc z księgarni, na półce z nowościami zauważyłem 
pozycję, na której okładce na szarym tle widać było całkowi-
te zaćmienie Słońca. Był to „Poradnik Miłośnika Astronomii” 
Kulikowskiego – jak się później okazało fenomenalna książ-
ka kucharska dla miłośnika astronomii. Z zainteresowaniem 
studiowałem tabelki najbliższych zaćmień Słońca i Księżyca. 
Zwróciłem uwagę na interesujące całkowite zaćmienie Słońca 
11 sierpnia 1999, które miało być widoczne z Francji, Austrii, 
Węgier. Rozmyślałem wtedy, czy będzie to już po III wojnie 
światowej, czy będę miał swoją rodzinę? To miało być dopiero 
za 23 lata! Do dziś korzystam z tego poradnika. Jest to dla mnie 

najlepsza pozycja, jaka wyszła w tej te-
matyce – praktycznej astronomii. Tam 
przeczytałem, że są tacy ludzie, którzy 
potrafią sami wykonać zwierciadło do te-
leskopu. Jest tam krótki opis szlifowania, 
jak dekantować zużyte proszki, aby uzy-
skać frakcje ścierne o mniejszych dro-
binach. Tutaj zasiało się ziarno nadziei, 
że własny teleskop to może nie tylko 
sfera marzeń. Budowę swojego sprzętu 
optycznego zacząłem jednak klasycznie 
od szkieł okularowych. U optyka kupi-
łem za małe pieniądze cienkie soczewki 
do okularów o średnicy 5 cm o mocy +0,5 
i +1 dioptrii.  Z nich robiłem sobie lunety. 
Obrazy były ciemne i bardzo kolorowe, 
bo aberracja chromatyczna pojedyn-
czych soczewek jest wielka. Ale cieszy-
ło to, że widziałem pierścienie Saturna, 
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fazy Wenus, księżyce Jowisza i kratery 
na Księżycu. Okulary do tych lunet zdo-
byłem w sklepie PZO z odpadami przy ul 
Terespolskiej. Jak pamiętam, można było 
tam kupować wszystko jak leci po 150 zł 
za kilogram złomu optycznego. Było tam 
mnóstwo różnych soczewek mniejszych 
i większych, filtrów pryzmatów, szybek, 
szkiełek, których przeznaczenia nie zna-
łem. I tak przez wiele lat miałem sporo 
soczewek, z których montowałem lepsze 
i gorsze okulary. Przy okazji wspomnę 
o niezwykłym zbiegu okoliczności, który 
sprawił, że ten budynek przy ul. Terespol-
skiej w Warszawie trzy razy był blisko 
związany ze mną. Pierwszy raz to kupo-
wałem tam złom optyczny. Około roku 2000, pracując w firmie 
budowlanej, zostałem poproszony o wykonanie wyceny re-
montu dwóch pięter tego budynku dla jakiejś prywatnej firmy, 
a sześć lat później, kiedy budowany był tam Sąd Rejonowy, 
to ja nadzorowałem remont tego obiektu i później pilnowałem 
jego konserwacji. Jestem chyba jedynym człowiekiem, który 
był we wszystkich pomieszczeniach i zakamarkach tego bu-
dynku, a jest ich kilkaset.

W POSZUKIWANIU PTMA
W „Poradniku Miłośnika Astronomii” po raz drugi zetkną-

łem się z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii 
i pod koniec lat 70. XX w. postanowiłem nie kisić się w sosie 
własnym, tylko zapragnąłem kontaktu z innymi ludźmi o ta-
kich samych zainteresowaniach. Gdzieś wyczytałem, że sie-
dziba oddziału warszawskiego PTMA mieści się w Ogrodzie 
Botanicznym przy Al. Ujazdowskich. Pełen nadziei udałem się 
pod ten adres. Tam kręciłem się jakiś czas w poszukiwaniu mi-
łośników astronomii i spotkany tam portier odpowiedział mi, 
że tutaj PTMA nie mam co szukać i stwierdził: „Oni przenieśli 
się na ul Bałtycką”. Jak zobaczyłem na mapie, gdzie znajduje 
się ulica „Bałtycka”, to stwierdziłem, że tak daleko to ja nie 
będę jeździł. O tym, że portier seplenił, dowiedziałem się kil-
ka miesięcy później, co spowodowało, że do PTMA wstąpiłem 
później niż chciałem. 

W roku 1978 dostałem od brata duży i gruby zeszyt for-
matu A4 i postanowiłem w nim dokumentować swoje 
wszystkie obserwacje. Namalowałem okładkę, nazy-
wając ten zeszyt: „KSIĘGA GWIAZD JANUSZA”. 
Tam zapisywałem wszystko, co się wiązało z astrono-
mią, moje obserwacje, rysunki, mapki, później zdjęcia, 
a nawet pojawiały się rodzinne zapisy jak w pamięt-
niku. Ta „Księga” po wielu latach stanowiła dla mnie 
cenne źródło do testowania moich programów astrono-
micznych, których kilka napisałem. W tej książce od-
notowywałem miejsce obserwacji i czas zjawiska bar-
dzo dokładnie i byłem pewny takiego przebiegu. Swoje 
programy testowałem właśnie na tych zapiskach. Jak 
coś inaczej się policzyło, to znaczy, że trzeba poprawić 
program. 

W dniu 26 sierpnia 1978 r. jechałem raniutko z bra-
tem i tatą na tenisa. Będąc na przystanku autobusowym, 
zobaczyłem na niebie Księżyc kilka dni przed nowiem 

i tuż obok niego z lewej strony  widzia-
łem bardzo jasną gwiazdę. Wiedziałem 
już, że Księżyc porusza się „w lewo” 
na tle gwiazd i stwierdziłem, że Księżyc 
nie mógł chybić i musiał zakryć swoją 
tarczą tę gwiazdę.  Po powrocie z te-
nisa zasiadłem do map i stwierdziłem, 
że mógł to być tylko Aldebaran. W tym 
momencie zrodziła się u mnie chęć po-
liczenia, kiedy może być takie następne 
zjawisko. Od taty pożyczyłem kalkula-
tor elektroniczny ELWRO z funkcjami 
trygonometrycznymi. Zacząłem inten-
sywne studiowanie dostępnej literatu-
ry, aby móc policzyć topocentryczną 
pozycję Księżyca – widoczną z danego 

miejsca obserwacji. Trwało to wiele miesięcy, zanim uzyska-
łem satysfakcjonujący wynik. Korzystałem przy tym z „Jeże-
godnika Astronomiczeskiego”, w którym były podane dokładne 
współrzędne geocentryczne Księżyca. Z nich metodą interpo-
lacji uzyskiwałem wynik na daną chwilę czasową i korzysta-
jąc ze wzorów astronomii sferycznej, obliczałem współrzędne 
topocentryczne w danym momencie i w danym miejscu. Pa-
miętam, że korzystając z tego dokładnego kalkulatora ELWRO 
z funkcjami trygonometrycznymi, taką jedną współrzędną 
Księżyca uzyskiwałem po półtoragodzinnych wyliczeniach. 

W księgarni radzieckiej ORPAN w Pałacu Kultury i Nauki 
kupiłem pod koniec 1978 r. mały kalendarz astronomiczny, 
w którym były podawane zakrycia jasnych gwiazd dla kilku 
miejscowości w ZSRR. Tam dowiedziałem się, że w listopa-
dzie 1978 dojdzie do kolejnego zakrycia Aldebarana, a przed-
tem Księżyc zakryje kilka jasnych gwiazd z gromady Hiady. 
Rzeczywiście udało mi się moją kombinowaną lunetą ze szkieł 
optycznych zobaczyć Księżyc i obok te zakrywane gwiazdy. 
Ponieważ była to prawie pełnia, więc samych zakryć nie wi-
działem. Moje okno wychodzi na wschód, więc zakrycia Alde-
barana nie widziałem, bo Księżyc przeszedł już na drugą stronę 
budynku.    

Widząc moje zainteresowanie astronomią, rodzice postano-
wili kupić mi w prezencie gwiazdkowym pod choinkę w wi-
gilię 1978 r. lunetę. Od św. Mikołaja dostałem japońską białą 
lunetę o parametrach 40x40. Dawała ona obraz prosty, gdyż 
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przed okularem została zastosowana dodatkowa soczewka od-
wracająca.  Obraz był bardzo ciemny, na tyle, że praktycznie 
nadawała się ona tylko do Księżyca, planet i gwiazd pierwszej 
wielkości. Kiedy przyjrzałem się tej lunecie od strony obiekty-
wu, to zauważyłem, że tuż za soczewką znajduje się diafragma 
przesłaniająca otwór obiektywu do kółka o średnicy 20 mm. 
Tak więc faktycznie ta luneta powinna mieć oznaczenie 20×40. 
Oczywiście wpadłem na pomysł rozjaśnienia obrazów poprzez 
usunięcie przesłony. Wywierciłem otwór w tubusie i zakrzy-

wionym śrubokrętem wyjąłem plastikową przesłonę. Obraz od 
razu stał się o wiele jaśniejszy… i oczywiście pojawiło się wiele 
kolorów. Obiektywem była zwykła pojedyncza soczewka, taka 
jak w lunetach budowanych przeze mnie ze szkieł okularowych.

ROMAN FANGOR
Pod koniec 1978 r. idąc do księgarni ORPAN w Pałacu 

Kultury i Nauki, postanowiłem odwiedzić Muzeum Techni-
ki, bo podobno jest tam sala astronomii i astronautyki. Kiedy 
wszedłem na tę salę, zobaczyłem modele rakiet kosmicznych, 
na wprost była kopuła planetarium i na podwyższeniach były 
pokazane różne instrumenty astronomiczne i modele satelitów. 
Na sali nie było nikogo prócz jednego wysokiego, chudego pana 
z długimi włosami jak u Kopernika, który na jednym z podwyż-
szeń kręcił się dookoła jakiejś beczki, ruszając dużym okrągłym 
kawałkiem szkła o drugi taki sam zamontowany na tej becz-
ce. Spytałem, co on robi i wyjaśnił mi, że w ramach wystawy 
„Sam możesz poznać Wszechświat” realizuje pokaz wykonania 
samemu zwierciadła do teleskopu. Gdy spytałem, dlaczego wy-
konuje ten pokaz skoro nie ma nikogo na sali, odpowiedział, że 
to jest prawdziwe zwierciadło, które robi dla siebie, wykorzy-
stując czas w pracy, a jeśli nie ma ludzi, może dłużej porobić 
to zwierciadło. Tak oto poznałem Romana Fangora, człowieka, 
dla którego astronomia była jego największą pasją. Roman był 
niezwykłym człowiekiem. Miał fantastyczny dar opowiadania, 
co w połączeniu z jego doskonałą pamięcią stanowiło, że był 
doskonałym rozmówcą. Przez wiele lat później jeździłem z nim 
do różnych stacji radiowych i telewizyjnych i wszyscy zgodnie 
stwierdzali, że wywiady z Romanem Fangorem to wielka przy-
jemność, bo mówił wolno, wyraźnie i profesjonalnie budując 
zdania. Jego wywiady szły na antenę bez cięć. Tak więc stałem 
się stałym bywalcem Muzeum Techniki i wielokrotnie prowa-
dziłem z nim długie rozmowy na tematy astronomiczne. On był 
nieskończoną skarbnicą wiedzy. O cokolwiek go zapytałem, 
zawsze udzielał wyczerpującej, logicznej odpowiedzi. Widząc 

moje zainteresowania astronomiczne, zaproponował mi, abym 
się może zapisał do PTMA. Na tej sali była gablotka poświę-
cona PTMA. Na wystawie zobaczyłem zdjęcia z siedziby na ul. 
Bartyckiej. Były wystawione dawne i aktualne numery URA-
NII naszego miesięcznika oraz była informacja o tym, że człon-
kowie PTMA sami wykonują dla siebie zwierciadła i teleskopy, 
co mnie bardzo zainteresowało. Po raz pierwszy spotkałem się 
z prawdziwymi kawałkami szkła na zwierciadło, zobaczyłem 
płyty wyszlifowane proszkami różnej grubości i gotowe poalu-
minizowane zwierciadło. Nawet był tam nóż Foucaulta do ba-
dania jakości powierzchni wykonanego zwierciadła. Roman 
wyprowadził mnie z błędu i stwierdził, że Oddział w Warsza-
wie znajduje się na ul. Bartyckiej, a nie na Bałtyckiej, a także 
powiadomił mnie, że w kasie Muzeum Techniki na dole można 
kupić najnowszy numer „Uranii” 12/1978, który okazał się dla 
mnie bardzo interesujący. Zawierał artykuł Marka Zawilskiego 
o nadchodzącej serii zakryć Hiad i Aldebrana przez Księżyc 
w 1979 r., a także artykuł Romana Fangora o przyrządzie do ba-
dania błędu osobowego obserwatora. Był tam także wykaz wy-
konanych obserwacji zjawisk zakryciowych zarejestrowanych 
przez członków PTMA. Od tego momentu URANIA stała się 
moim ulubionym pismem. Prenumeruję ją aż do dziś.

9 stycznia 1979 r. podczas wielkiej śnieżycy w Warszawie 
odwiedziłem Romana Fangora w Muzeum, aby podzielić się 
z nim informacją, że tego dnia wieczorem dojdzie do zakrycia 
Aldebarana. Pogoda nie dawała szans na obserwację. Niskie 
chmury, zimno i sypał mocno śnieg. Bardzo pragnąłem to zo-
baczyć, ale mi się nie udało. Jednakże pięć minut po odkryciu 
na chwilę dosłownie rozstąpiły się chmury i przez swoją japoń-
ską lunetę zobaczyłem fragment Księżyca i tuż obok jego tar-
czy jasny czerwonawy punkt świecącego Aldebarana. Byłem 
wtedy bardzo szczęśliwy. 

W końcu decyzja zapadła. W piątek 19 stycznia 1979 r. po-
stanowiłem pojechać i zapisać się do PTMA.

  Janusz Wiland 

100 LAT URANII I PTMA
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Przygody Uranii w kosmicznej otchłani 
7. Czarna dziura

Dziur rozliczne są rodzaje, które dobrze znacie: 
Dziura w bucie, dziura w płocie albo dziura w… gaciach. 
Wielu zacnych filozofów, z wysiłkiem niemałym 
Całe życie spędzi, aby znaleźć dziurę w całym.

Czerń przeróżne ma odmiany, ale co to znaczy? 
Czy to kolor, czy nie kolor, brak koloru raczej. 
Czarny kot przebiegnie drogę, co przynosi pecha, 
Czarny chleb i czarna kawa to marna pociecha.

Czarna magia z czarną flagą, na nauk paradzie, 
Tu astrolog, tam alchemik, czarne owce w stadzie. 
Weterynarz wraz z medykiem sprawdzą od niechcenia,
Czy magicy mają zawsze czarne podniebienia.

Dziur rozliczne są rodzaje, już je dobrze znacie, 
Czerń przeróżne ma odmiany, w mig je rozpoznacie. 
Ale czy wystąpić mogą, miłość to czy mania, 
Dziura z czernią w jednej parze, opowie Urania.

Fizyk niesie z termometrem pudło z dziurą marne.  
Czarną dziurą? Nie, to ciało doskonale czarne! 
Czarną dziurę astrofizyk chwali nie bez racji: 
To nie wzór promieniowania, ale grawitacji!

Kiedy bawisz się kamieniem, rzucasz, a on spada! 
By odleciał, trzeba sporej prędkości mu nadać: 
Jedenaście kilometrów, przez jedną sekundę 
By od Ziemi się oderwać – niech to świśnie dunder!

1 2

3 4

5 6

Czarny kruk  
na tle ciała  

doskonale czarnego
Czarny kruk  
wpadający  

do czarnej dziury
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Umkną kamień czy rakieta, z planety lub gwiazdy, 
Jeśli nie obowiązuje żaden zakaz jazdy. 
Więc z Księżyca im wystarczy, każdy w szkole słyszał, 
Pięć razy wolniej niż z Ziemi! Odwrotnie z Jowisza!

Gdybyś ze Słońca startował, tylko się nie poparz! 
Prędkość sześćset na sekundę kilometrów pokaż. 
Z gwiazdy uciec neutronowej sprawa to niełatwa, 
Bowiem musisz w mig osiągnąć pół prędkości światła.

I już teraz morał możesz wyciągnąć z bajeczki 
Większa masa znaczy większa i prędkość ucieczki. 
Ale jest i drugi, morał wiele więcej warty, 
Również większa prędkość, kiedy obiekt bardziej zwarty.

Stąd już wniosek bardzo szybko stawiasz na początek, 
Każda masa ma swój promień zwany horyzontem. 
Skąd już uciec nic nie może, bo sprawa się gmatwa, 
Gdyż rozpędzić byś to musiał ponad prędkość światła!

Stąd zaś drugi szybko płynie wniosek generalny, 
Że horyzont pozostaje zawsze niewidzialny. 
Określając, nie bez racji i co nie jest bzdurą, 
Ewenement grawitacji zwany czarną dziurą.

Co w nią wpadnie, nie wypadnie, wszędzie i na zawsze, 
Więc cóż ponad obraz taki może być ciekawsze? 
Co pokazał dziś Teleskop Horyzontu Zdarzeń 
Cieszy. Cieszy się Urania ze spełnienia marzeń.

7 8

9

11

Tekst: Maciej Mikołajewski, rysunki: Jacek Drążkowski
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POCZĄTKI IAU
W momencie utworzenia Międzyna-

rodowej Unii Astronomicznej (ang. In-
ternational Astronomical Union, w skró-
cie IAU) idea międzynarodowej współ-
pracy w astronomii nie była niczym no-
wym. Naukowcy z tej dziedziny współ-
pracowali ze sobą ponad granicami od 
wieków. Powstanie IAU było związane 
z reorganizacją międzynarodowej nauki 
po I wojnie światowej. Przy czym po-
czątki były w dużej mierze zdominowa-
ne przez polityczne problemy, ale pomi-
mo tego organizacja szybko stała się jed-
ną z najbardziej aktywnych naukowych 
„unii” uformowanych w tym czasie. 

IAU narodziła się podczas konsty-
uująccego zgromadzenia Międzynaro-
dowej Rady Badań (ang. International 
Research Council, w skrócie IRC), które 
odbywało sie od 18 do 29 lipca 1919 r. 
w Pałacu Akademii w Brukseli. Statut 
IRC dał możliwość utworzenia między-
narodowych unii dla różnych dziedzin 
nauki. IAU stała się pierwszą, która w ten 
sposób rozpoczęła działanie. Za datę po-

MIĘDZYNARODOWA 
UNIA  
ASTRONOMICZNA

Od stu lat pod wspólnym niebem

  Krzysztof Czart 

Astronomia jest nauką, która szczególnie wymaga 
współpracy ponad granicami krajów. Astronomowie 
rozumieli to już od bardzo dawna, a od 100 lat 
działa organizacja wspierająca globalną współpracę 
w astronomii. Przyjrzyjmy się, jakie były początki 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU), 
jaka jest jej rola i jakie działania organizuje.

wstania przyjmuje się 28 lipca 1919 r., 
chociaż wszystkie formalne warunki 
zostały spełnione nieco później, dopiero 
w lipcu 1920 r. W ramach IAU utwo-
rzono także Międzynarodową Komisję 

Czasu (Międzynarodowe Biuro Czasu) 
oraz Międzynarodowe Centralne Biuro 
Telegramów Astronomicznych. Pierw-
szym prezydentem IAU został francuski 
astronom Benjamin Baillaund.

Pierwszy Kongres IAU w Rzymie w 1922 roku
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Krzysztof Czart: Jaka jest obecnie rola Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej (IAU)?
Ewine van Dischoeck: Misją Międzynarodowej Unii Astronomicznej jest promowanie 
i chronienie astronomii we wszystkich jej aspektach. Tradycyjnie dotyczyło to badań 
naukowych, jednak aktualnie jest to dużo szersze pole, obejmujące także edukację, 
popularyzację i wykorzystanie astronomii jako narzędzia rozwoju.

Astronomowie są czasem pytani o to co ludzie mają z astronomii 
w codziennym życiu. Co Pani odpowiada na takie pytania?
Jest szereg korzyści. Po pierwsze: inspiracja. Każdy, kto patrzył w niebo, zastanawiał 
się, skąd pochodzimy, jakie jest nasze miejsce we Wszechświecie. Są to jedne z naj-
większych pytań ludzkości i tylko astronomia może na nie odpowiedzieć. To jeden 
z aspektów. Drugim jest fakt, iż astronomia jest motorem napędowym dla sektora 
nowoczesnych technologii. Stawiamy przed inżynierami najtrudniejsze zadania, 
specyfikacje naszych instrumentów naukowych są tak wyśrubowane, że przesuwają 
technologię do granic możliwości. I pomimo iż nie daje to natychmiastowych imple-
mentacji w życiu codziennym, to w dłuższej perspektywie rodzi nowe wynalazki.

Jaka jest korzyść dla zwykłego człowieka (a nie naukowca) z ist-
nienia IAU?
Ideą IAU jest łączenie ludzi na całym świecie i stymulowanie wszystkich wspomnia-
nych aspektów. Jest to oczywiście dokonywane przez całe mnóstwo ludzi w wielu 
krajach, a Międzynarodowa Unia Astronomiczna jest pewnego rodzaju silnikiem, 
który umożliwia tym ludziom pracę.

W jaki sposób trafiła Pani do astronomii?
Trochę przez przypadek. Właściwe to byłam chemikiem. W ramach swojej pracy 
doktorskiej zajmowałam się m.in. chemią teoretyczną, ale potem stopniowo zdałam 
sobie sprawę, że przestrzeń międzygwiazdowa jest idealnym laboratorium do bada-
nia procesów chemicznych, np. zachodzących przy powstawaniu nowych gwiazd, 
nowych planet i poszukiwaniu podstawowych cegiełek dla życia.

Co by Pani chciała przekazać miłośnikom astronomii w Polsce?
Świętujcie razem z nami 100 lat rozwoju astronomii, 100 lat postępu w zrozumieniu 
Wszechświata. Wy także odgrywacie ważną rolę w fascynacji, jaką mamy w naszej 
dziedzinie i w przekazywaniu tego zafascynowania społeczeństwu.

Rozmowa została przeprowadzona 12.04.2019 r. podczas rocznicowej konferencji 
IAU w Brukseli, w miejscu, w którym 100 lat temu powołano do istnienia IAU.

Prof. Ewine van Dischoeck, pre-
zydent Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej (IAU), zapozowa-
ła do zdjęcia z „Uranią”. Zarów-
no IAU, jak i „Urania”, obchodzą 
w tym roku swoje stulecie
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Pierwszymi krajami reprezentowany-
mi w IAU były Belgia, Kanada, Fran-
cja, Grecja, Japonia, Stany Zjednoczone 
i Wielka Brytania, a wkrótce dołączyły 
do nich Włochy i Meksyk. Polska dołą-
czyła w 1922 r., razem z kilkoma inny-
mi państwami. Aktualnie w IAU są 82 
kraje, przy czym trzeba zaznaczyć, iż 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
nie jest organizacją międzyrządową (jej 
członkami nie są państwa). Formalnie 
wygląda to w taki sposób, że jakaś insty-
tucja reprezentuje społeczność astrono-
mów zawodowych danego kraju (i jest 
określana mianem „National Member”), 
w przypadku naszego kraju jest to Polska 
Akademia Nauk (PAN). 

Warto dodać, że sama IRC istniała do 
1931 r., a po różnych przeksztalceniach, 
obecnie organizacją zrzeszającą między-
narodowe naukowe unie (w tym IAU) 
jest Międzynarodowa Rada Nauki (ang. 
International Science Council, w skrócie 
ISC).

MISJA I STRUKTURA IAU
Podstawowym celem istnienia IAU 

jest wspieranie astronomii, ze szczegól-
nym uwzględnieniem współpracy mię-
dzynarodowej. Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna jest organizacją nauko-
wą i to na tym aspekcie astronomii sku-
pia się najbardziej. Jednak od pewnego 
czasu coraz intensywniej działa również 
na innych polach astronomii, związanych 
z popularyzacją i edukacją, szczególnie 
od okresu przeprowadzenia Międzynaro-
dowego Roku Astronomii 2009.

Kluczową aktywnością IAU jest orga-
nizowanie konferencji naukowych. Każ-
dego roku organizacja sponsoruje 9 mię-
dzynarodowych sympozjów i wspiera 
inne konferencje. Wydaje też publikacje 
konferencyjne, różnego rodzaju biulety-
ny i inne wydawnictwa. Co trzy lata są 
organizowane Kongresy IAU*, które są 
olbrzymimi konferencjami naukowymi 
trwającymi przez dwa tygodnie, z liczbą 
uczestników w ostatnich latach wyno-
szącą po dwa, a nawet trzy tysiące. Naj-
nowszy z kongresów odbył się w 2018 r. 
w Wiedniu (Austria). Następne zapla-
nowane są na 2021 r. w Busan (Korea 
Południowa) i 2024 r. w Kapsztadzie 
(RPA).

* Sama IAU stosuje nazwę General Assembly, co 
oznacza Zgromadzenie Ogólne, ale w  polskim 
środowisku astronomicznym utarło się mówić 
Kongres.



URANIA    3/201934

100 LAT IAU

Podczas kongresów odbywa się 
zwykle 6 sympozjów i 15 spotkań te-
matycznych (Focus Meetings), a także 
spotkania Wydziałów, Komisji i Grup 
Roboczych. Właśnie te trzy terminy: 
Wydziały (Divisions), Komisje (Com-
misions) i Grupy Robocze (Working 
Groups) opisują wewnętrzną strukturę 
Unii. W ich ramach jest prowadzona 
aktywność w różnych subdyscyplinach 
astronomii. Każdy członek IAU należy 
do przynajmniej jednego Wydziału. Ak-
tualnie IAU obejmuje 9 wydziałów, 35 
komisji i 53 grupy robocze.

W strukturze IAU działają też wy-
specjalizowane biura: Biuro IAU ds. 
Młodych Astronomów (IAU Office for 
Young Astronomers), Biuro IAU ds. 
Astronomii dla Rozwoju (IAU Office 
of Astronomy for Development), Biuro 
IAU ds. Popularyzacji Astronomii (IAU 
Office for Astronomy Outreach). W trak-
cie powstawania jest Biuro ds. Astrono-
mii dla Edukacji (IAU Office for Astro-
nomy for Education). Pod opieką biura 
ds. popularyzacji działają dodatkowo 
krajowi koordynatorzy (National Outre-
ach Coordinators), którzy są łącznikami 
w przepływie informacji i działań pomię-
dzy IAU a krajowymi społecznościami.

IAU posiada kilka kategorii człon-
ków. Jedną są wspomniani wcześniej 
„National Members”, czyli członkowie 
instytucjonalni, reprezentujący krajowe 
społeczności astronomiczne. Kolejną ka-
tegorię stanowią członkowie indywidu-
alni „Individual Members”, których jest 
obecnie ponad 13700. 

Czy każdy może zostać członkiem? 
Niestety nie. Członkami mogą być za-
wodowi astronomowie ze stopniem co 
najmniej doktora, którzy aktywnie dzia-
łają w astronomii na polu naukowym, 
edukacyjnym lub w popularyzacji. Nie-
dawno organizacja wprowadziła nową 

kategorię członkowską o nazwie „Ju-
nior Members”. Jest ona przeznaczona 
dla osób, które dopiero zaczynają swoją 
zawodową karierę w astronomii, jednak 
i tutaj wymagany jest stopień doktora. 
Są też członkowie honorowi („Honorary 
Members”), którymi mogą być osoby nie 
będące astronomami zawodowymi, ale 
niezwykle zasłużone dla astronomii.

IAU ma zdefiniowane plany na przy-
szłość, nazwane planem strategicznym 
na lata 2020–2030. Są w nich dość szcze-
gółowo opisane cele do realizacji, które 
skupiają się wokół pięciu obszarów: (1) 

Ogólnoświatowe koor-
dynowanie astronomii, 
komunikacji pomiędzy 
naukowcami i rozpo-
wszechnianie wiedzy 
astronomicznej pomię-
dzy nimi, (2) Promo-
wanie wszechstron-
nego postępu na polu 
astronomii w każdym 
kraju, (3) Promocja 
wykorzystania astro-
nomii w każdym kraju 
jako narzędzia do roz-

woju, (4) Zaangażowanie społeczeństwa 
w astronomię poprzez dostęp do infor-
macji i popularyzację (5) Stymulowanie 
wykorzystania astronomii w nauczaniu 
i edukacji szkolnej. 

NAZYWANIE OBIEKTÓW 
ASTRONOMICZNYCH

Czasem można trafić na ogłoszenia 
firm sprzedających na przykład nazwy 
gwiazd. Jeśli ktoś chce sprzedać wpis 
w swojej bazie danych, a ktoś inny chce 
mu za to zapłacić, trudno z tym dyskuto-
wać — pieniądze można wydawać w róż-
ny sposób (chociaż „Urania” polecałaby 
raczej zainwestowanie tych środków 
chociażby w sprzęt do obserwacji nieba). 
Jednak jedynym uznanym międzynaro-
dowo organem mającym prawo nadawać 
nazwy obiektom astronomicznym jest 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna. 
I tylko nadane przez IAU nazwy są po-
wszechnie uznawane za oficjalne.

Dla celów nazewnictwa IAU wy-
kształciła szereg zasad. Zajmuje się 
tym kilka grup roboczych, np. Grupa 
Robocza ds. Nazewnictwa w Systemie 
Planetarnym — efekty jej pracy w po-

Wzrost liczby członków Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) na przestrzeni lat

Kraje reprezentowane w Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU)

100 lat pod wspólnym niebem — hasło przewodnie akcji 
IAU100 na stulecie Międzynarodowej Unii Astronomicz-
nej (IAU)
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staci zaaprobowanych nazw dla struktur 
na powierzchniach planet i księżyców 
są publikowane biuletynie „Gazetteer 
of Planetary Nomenclature”.

W przypadku nowych księżyców 
w Układzie Słonecznym otrzymują one 
oznaczenia zaczynające się od litery S 
i roku odkrycia, a następnie liczby wska-
zującej kolejność odkrycia w danym 
roku. Gdy odkrycie zostanie potwier-
dzone, odkrywca ma prawo zasugerować 
nazwę, przy czym przykładowo dla księ-
życów Saturna stosuje się imiona olbrzy-
mów i potworów z różnych mitologii.

Również w przypadku planetoid pra-
wo do nadania nazwy ma odkrywca. 
Uzyskuje je, gdy obiekt otrzyma sta-
ły numer na liście planetoid (czyli jego 
parametry orbity są już dobrze znane). 
Propozycje zgłoszone przez odkrywców 
są potem weryfikowane przez Grupę Ro-
boczą ds. Nazewnictwa Małych Ciał pod 
względem zgodności z regułami IAU. 
Zaakceptowane nazwy są publikowane 
w biuletynach „Minor Planet Circulars” 
i wtedy stają się oficjalne.

W przypadku obiektów astronomicz-
nych, takich jak gwiazdy, obiekty mogą 
mieć wiele oznaczeń. Dla przykładu ja-
sna gwiazda Wega, to także HD 172167, 
BD+38 3228, HIP 91962 i wiele innych 
oznaczeń z różnych astronomicznych ka-
talogów (baza danych Simbad wskazuje 
aż 62 oznaczenia dla Wegi). Tego typu 
naukowe oznaczenia są trudne do zapa-
miętania i raczej mało wpływają na wy-
obraźnię. Osobnym wątkiem są więc 
słowne nazwy dla ciał niebieskich. Naj-
jaśniejsze gwiazdy mają nazwy wywo-

dzące się ze starożytności. Chociaż i tutaj 
panuje bałagan — czasami istnieje kilka 
wariantów nazw lub pisowni. W 2016 r. 
zabrano się za porządki w gwiezdnej 
nomenklaturze, po których Grupa Robo-
cza ds. Nazw Gwiazd opublikowała listę 
nazw zaaprobowanych jako oficjalne 
wersje. Lista ta ma obecnie 336 gwiazd.

Jeśli chodzi o planety pozasłoneczne, 
to w 2015 r. przeprowadzono ogólno-
światowy plebiscyt, w którym wyłoniono 
nazwy dla 31 egzoplanet, a w tym roku 
trwa projekt IAU100 NameExoWorlds, 
który pozwala każdemu państwu na na-
zwanie jednej egzoplanety i jej gwiazdy. 
W jego ramach, w celu wyłonienia nazw 
prowadzone są narodowe konkursy zbie-
rające propozycje od mieszkańców dane-
go kraju.

WSPÓLNE DEFINICJE
Kolejną rolą IAU jest definiowanie 

fundamentalnych stałych astronomicz-
nych i fizycznych oraz ujednolicanie 
nomenklatury astronomicznej. Już 
na samym początku swojego istnienia, 
w roku 1930, zrobiła porządek na niebie 
z gwiazdozbiorami, dzieląc nieboskłon 
na 88 konstelacji i zatwierdzając ich gra-
nice. Ten podział pozostał do dzisiaj.

Najbardziej znany medialnie przy-
padek z tego typu działalności to decy-
zja o zdefiniowaniu pojęcia „planeta” 
w Układzie Słonecznym, która wy-
kluczyła Plutona. Decyzję tę podjęto 
w 2006 r. podczas Kongresu IAU w Pra-
dze.

Przy czym warto tutaj zwrócić uwa-
gę, iż nauka zazwyczaj nie polega 
na głosowaniu. Jednak temat definicji 
planety wymagał jakiegoś międzynaro-
dowego uporządkowania. Na wypadek 
gdyby w przyszłości zdarzyła się podob-
na sytuacja z koniecznością zasięgnięcia 
opinii u całej społeczności astrono-
mów zawodowych, IAU posiada obec-
nie możliwość głosowania wszystkich 
swoich członków przez internet. Taką 
uchwałą, dla której zastosowano gło-
sowanie internetowe, jest ubiegłorocz-
na decyzja o tym, aby prawo Hubble'a 
nazywać prawem Hubble'a–Lemaître'a. 
Od tej pory więc IAU rekomenduje, 
aby prawo opisujące rozszerzanie się 
Wszechświata, nazywać prawem Hu-
bble'a–Lemaître'a dla upamiętnienia 
wkładu obu naukowców w rozwój wie-
dzy o tym zagadnieniu.

IAU Dark Skies Ambassadors
Międzynarodowa Unia Astronomiczna organizuje obecnie sieć osób, którym na ser-
cu leży ochrona ciemnego nieba przed nadmiernym zanieczyszczeniem sztucznym 
światłem. Jeśli działasz w tej dziedzinie — zapisz się (nie trzeba być astronomem). 
Zgłoszenia przyjmowane są na  stronie: https://darkskies4all.org/ambassador. 
W Polsce koordynatorem jest dr Sylwester Kołomański, kontakt: kolomanski@astro.
uni.wroc.pl.

IAU Astronomy Translation Network
Jest to sieć prowadzona przez IAU, a złożona z astronomów, nauczycieli, tłumaczy, 
dziennikarzy i innych osób, które wolontariacko tłumaczą różne wartościowe ma-
teriały astronomiczne na swoje języki. Polska grupa już działa. Osoby chętne do 
dołączenia mogą zgłaszać się tutaj: https://translation.iau.org.

CAP Journal
Recenzowane czasopismo wydawane przez IAU, skierowane do osób zajmujących 
się popularyzacją astronomii. Do pobrania ze strony https://www.capjournal.org. 
Można też zaprenumerować bezpłatną wersję papierową.

Głosowanie nad definicją planety w  Układzie Słonecznym podczas Zgromadzenia 
Ogólnego IAU w trakcie Kongresu IAU w Pradze w 2006 r. 
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IYA2009 ORAZ IAU100
Pod koniec 2007 r. udało się prze-

konać Zgromadzenie Ogólne ONZ do 
ogłoszenia roku 2009 Międzynarodo-
wym Rokiem Astronomii (ang. Inter-
national Year of Astronomy, w skrócie 
IYA). Okazją było 400 lat od pierwsze-
go użycia teleskopu przez Galileusza do 
obserwacji astronomicznych. Inicjato-
rem pomysłu była IAU, ale ze wzglę-
dów formalnych wniosek do ONZ zgło-
siły Włochy, gdyż tylko kraje członkow-
skie ONZ mają takie prawo. W ciągu 
całego 2009 r. udało się przeprowadzić 
bardzo wiele projektów popularyzu-
jących astronomię i naukę na całym 
świecie. W raporcie końcowym mowa, 
iż we wszystkich wydarzeniach wzię-
ło udział łącznie 815 milionów ludzi 
w 148 krajach świata.

Sukces Międzynarodowego Roku 
Astronomii 2009 dał IAU impuls 
do większego zaangażowania się także 
w popularyzację astronomii w społeczeń-
stwie. W jego trakcie powstało szereg 
inicjatyw, które kontynuowały działanie 
również później. Na bazie tych doświad-
czeń i struktur prowadzona jest w roku 
2019 akcja IAU100 z okazji stulecia 
IAU. Przy czym w porównaniu z rokiem 
astronomii, jest ona dużo mniejsza, nie 
ma przykładowo wsparcia ONZ.

Akcja IAU100 ma myśl przewodnią 
„100 lat pod wspólnym niebem” i ma 
pokazywać najnowsze 100 lat rozwo-
ju astronomii i to, jakie zmiany wniosły 
w nasze życie. Ma też wzbudzić poczucie 
wszystkich ludzi, niezależnie od kraju, 
w którym żyją, że są obywatelami planety 

Ziemia. Poszczególne projekty skupiają 
się w szczególności na piknikach astro-
nomicznych (w styczniu było to 100 go-
dzin astronomii 2.0, a w lipcu okazją bę-
dzie 50. rocznica załogowego lądowania 
na Księżycu), działaniach skierowanych 
do szkół, uczniów i nauczycieli (Einstein 
Schools oraz Open Astronomy Schools), 
sprawach ochrony ciemnego nieba jako 
przyrodniczego dziedzictwa ludzkości, 
przybliżaniu astronomii osobom, które 
w jakiś sposób są wykluczone z dostępu 
do informacji o niej. Szczegóły moż-
na znaleźć na stronach www.iau100.pl 
i www.iau-100.org. 

Najbardziej medialnym wydarzeniem 
całych obchodów IAU100 jest kon-

kurs na nazwy planet pozasłonecznych 
IAU100 NameExoWorlds, w ramach 
którego każdy kraj otrzymał prawo nada-
nia nazwy dla jednej planety i jej gwiaz-
dy. Nazwy te będą wyłonione w narodo-
wych konkursach i na koniec oficjalnie 
ogłoszone przez Międzynarodową Unię 
Astronomiczną (szczegóły na s. 10 oraz 
na www.iau100.pl/planety). 

POLSKIE WĄTKI W IAU
Nasz kraj jest reprezentowany w Mię-

dzynarodowej Unii Astronomicznej od 
1922 r., czyli dołączył krótko po jej utwo-
rzeniu. Co ciekawe, przeglądając pierw-
sze historyczne egzemplarze poprzed-
niczki „Uranii” z 1920 r. natkniemy się 

w numerze 3/1920 na do-
niesienia o powstaniu IAU 
i o planowaniu pierwszego 
kongresu tej organizacji.

Według najnowszych 
statystyk, członkami IAU 
jest 183 polskich astrono-
mów. Czy to dużo? Naj-
więcej jest astronomów 
amerykańskich, ponad trzy 
tysiące, później jest Francja 
(prawie 900) i kilka kra-
jów z liczbą członków unii 
przekraczającą 700 (Chiny, 
Niemcy, Włochy, Japonia, 
Wielka Brytania). Jest też 
oczywiście wiele krajów, 
które mają dużo mniej 
astronomów niż Polska. 

Artystyczna wizja powierzchni planety pozasłonecznej. Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
(IAU) prowadzi w roku 2019 konkurs na nazwy egzoplanet IAU100 NameExoWorlds

W 2019 r. ukazała się książka o  historii 
IAU pt. „The International Astronomical 
Union: Uniting Community for 100 Years”,  
J. Andersen, D.M. Baneke, C. Madsen, 
ISBN 978-3-319-96965-7.

Wcześniej, w roku 1994, wydano pozycję 
pt. „History of the IAU: The Birth and First 
Half-Century of the International Astronomi-
cal Union”, A. Blaauw, ISBN 978-0-7923-
2980-0.
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Gdyby na przykład sprawdzić liczbę 
astronomów na milion mieszkańców, 
to w porównaniu do „najmocniejszych” 
w Polsce mogłoby pracować dwa-trzy 
razy więcej astronomów niż obecnie. 
Oczywiście nie każdy astronom jest 
członkiem IAU, ale liczby te mogą słu-
żyć jako pewnego rodzaju porównanie 
rozwinięcia naukowych społeczności 
astronomicznych w różnych krajach. 

Nasz kraj jest reprezentowany w Mię-
dzynarodowej Unii Astronomicznej 
przez Polską Akademię Nauk. Polacy 
kilkakrotnie w historii IAU byli wice-
prezydentami organizacji: Tadeusz Ba-
nachiewicz w latach 1932–35 i 1935–38, 
Eugeniusz Rybka (1952–55 i 1955–58), 
Wilhelmina Iwanowska (1973–76 
i 1976–79) oraz Józef Smak (1991–94 
i 1994–97).

W czasach PRL, gdy podróżowanie 
po świecie było dużo trudniejsze niż 
obecnie (z powodów politycznych i fi-
nansowych) potrzeba było czasem zwa-
riowanych pomysłów, aby wziąć udział 
w Kongresie IAU. W 1970 r. kongres 
miał odbyć się w Brighton w Wielkiej 
Brytanii i ktoś wymyślił, że przecież 
można tam popłynąć statkiem, który 
na dodatek może posłużyć za hotel i spi-
żarnię z zapasem jedzenia na cały okres 
konferencji. Dzięki takiemu środkowi 
lokomocji, zamiast małej kilkuosobowej 
delegacji, w kongresie wzięło udział 22 
astronomów z Polski.

Jeden raz mieliśmy okazję gościć 
Kongres IAU. Był to specjalny kongres 
w roku 1973 z okazji 500. rocznicy uro-
dzin Mikołaja Kopernika. Była to dość 
trudna politycznie sprawa dla IAU. Kon-
gres w normalnym trybie miał się odbyć 
(i odbył się) w Sydney w Australii (po raz 
pierwszy na półkuli południowej). Polski 
kongres zorganizowano w Warszawie, 
Toruniu i Krakowie. Przyjechało na nie-
go ponad 800 uczestników (podobna 
liczba uczestniczyła w kongresie austra-
lijskim). Relację można przeczytać np. 
w „Uranii” nr 12/1973 (dostępna na stro-
nie www.urania.edu.pl/archiwum). 

PODSUMOWANIE
Sposób, w jaki Międzynarodowa 

Unia Astronomiczna służy społeczności 
astronomicznej ewoluował w ciągu mi-
nionych stu lat jej istnienia. Jak napisano 
na zakończenie najnowszej książki o hi-
storii tej organizacji: „Odbiorcami dzia-
łań IAU nie są już tylko astronomowie, 

Rocznicowa konferencja  
w Brukseli

Od czasu założenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) w  1919 r., 
nasze rozumienie Wszechświata zmieniało się w niemal każdym dziesięcioleciu. 
Okazał się on bardziej różnorodny, dynamiczny i nieoczywisty w swojej naturze 
niż przypuszczano do tej pory. Czy wiemy już wszystko?
Odpowiedź na pytanie, jak wiele udało się dokonać astronomom w ciągu ostatniej 
dekady, można było usłyszeć podczas kilkudniowej konferencji, która miała miejsce 
w kwietniu, w brukselskim Pałacu Akademii, tym samym, w którym sto lat temu za-
łożono Międzynarodową Unię Astronomiczną. To dzięki zwiększaniu świadomości 
oraz podkreśleniu znaczenia rozwoju technologicznego dla postępu w astronomii 
możemy sięgać wyżej i dalej, wciąż udoskonalając naszą wiedzę, której doświad-
czenie przekłada się na kolejne dyscypliny. 
Zgodnie z  programem przedstawionym w  roku 2018, IAU skupia się również 
na  wspieraniu komunikacji oraz wymiany spostrzeżeń między społecznościami 
astronomicznymi, w tym promowaniu powszechnego dostępu do wiedzy. Podczas 
konferencji mieliśmy okazję posłuchać o rozwijających się światowych projektach 
dotyczących komunikacji naukowej, wdrażających również działania wspierające 
oraz ulepszające integrację społeczności astronomicznej. Dzięki temu możliwa jest 
wspólna działalność na rzecz edukacji, ochrony światowego dziedzictwa kulturalne-
go i ciemnego nieba. Elementem uświetniającym spotkanie okazało się przełomowe 
odkrycie, którego data prezentacji zbiegła się w czasie z konferencją (była dzień 
po ogłoszeniu odkrycia), a które bez wspólnego działania prawdopodobnie nigdy 
nie miałoby miejsca. Mowa tutaj o wynikach pomiarów właściwości centralnego 
źródła radiowego w M87 z wykorzystaniem danych Teleskopu Horyzontu Zdarzeń 
uzyskanych podczas kampanii w 2017 r.
Rocznicowa konferencja IAU miała za zadanie nie tylko podsumować całą dzia-
łalność ostatnich lat, ale także podjąć próbę dyskusji na temat tego, co może stać 
się w następnej dekadzie. Choć wiemy już dużo, wciąż otwierają się nowe furtki, 
dzięki którym możemy dokładniej badać strukturę i ewolucję Wszechświata, a także 
obiektów na niego się składających. Wypada życzyć nam zatem kolejnych dekad 
obfitych w nowe działania!

Katarzyna Kowalska

Pałac Akademii w Brukseli. To w tym budynku w 1919 r. powstała Międzynarodowa 
Unia Astronomiczna (IAU). W 2019 r. zorganizowano tutaj uroczystą rocznicową kon-
ferencją z okazji stulecia IAU
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Międzynarodowa Unia  
Astronomiczna (IAU)
Rok powstania: 1919
Liczba członków: 13708 ze 107 krajów
Kraje członkowskie: 82
Witryna internetowa: www.iau.org
Akcja IAU100: www.iau100.pl

Autor jest Krajowym Koordynatorem IAU 
ds. Popularyzacji, a także redaktorem 
„Uranii”.

a cała populacja świata, od decydentów, 
po dzieci w wieku szkolnym”.
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Najlepsza impreza astronomiczna w Polsce!
Jak co roku, czekają Was kosmiczne atrakcje:

obserwacje pięknego nocnego nieba przez potężne teleskopy
spotkania i wykłady z popularyzatorami nauki
dzienne warsztaty astronomiczne i astrofotograficzne
wypożyczalnia sprzętu obserwacyjnego i fotograficznego
dla najmłodszdla najmłodszych: zajęcia z biologii, geologii oraz zajęcia 
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SW-1312 SKY-WATCHER DOBSON 12" FLEX TUBE        4 799,-

SSW-1322 SKY-WATCHER DOBSON 12" FLEX TUBE GO-TO    6 999,-

SW-1324 SKY-WATCHER DOBSON 16" FLEX TUBE GO-TO    11 999,-

Salon firmowy w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 40/9 
T. 58 739.52.10 

Salon firmowy w Katowicach
ul. Uniwersytecka 13, Budynek Altus
T. 32 729.94.90 

Salon firmowy w Warszawie
Al. Jana Pawła II 19, Atrium Garden
T. 25 786.05.28

Mińsk Mazowiecki
Nowe Osiny, ul. Piękna 1
T. 25 786.05.20

www.deltaoptical.pl   blog: www.deltasky.pl   www.facebook.com/Delta.Optical.Polska

INFORMACJA I ZAPISY:
astroshow@deltaoppcal.pl
801 011 337 lub 25 786 05 20
www.astroshow.deltaoppcal.pl

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
Robert Jaworski

• Patronat Honorowy: • Patronat Medialny:

• Partnerzy:

Najlepsza impreza astronomiczna w Polsce!
Jak co roku, czekają Was kosmiczne atrakcje:

obserwacje pięknego nocnego nieba przez potężne teleskopy
spotkania i wykłady z popularyzatorami nauki
dzienne warsztaty astronomiczne i astrofotograficzne
wypożyczalnia sprzętu obserwacyjnego i fotograficznego
dla najmłodszdla najmłodszych: zajęcia z biologii, geologii oraz zajęcia 
z mikroskopami w ramach Klubu Młodego Przyrodnika
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Raz na cztery lata zaćmieniowi entuzjaści spotykają się na kon-
ferencjach tematycznych, aby omówić swoje dokonania i za-
planować następne ekspedycje. W 2018 r. przypadło właśnie 
takie kolejne spotkanie. Początkowo miało się ono odbyć 
na Teneryfie, jednak z powodu rozmaitych trudności organi-
zacyjnych ostatecznie postanowiono na początku roku, aby 
zorganizować je w dniach 2–5 sierpnia w Genk, mieście poło-
żonym we wschodniej Belgii w prowincji Limburgia. Konfe-
rencja zgromadziła około 80 uczestników z całego świata.

Miejscem obrad była placówka astronomiczna Cosmo-
drome, zlokalizowana na przedmieściach w pięknym par-
ku wypoczynkowym w dzielnicy Kattevennen 
(ta okoliczność przypomina więc nieco usytu-
owanie Planetarium Śląskiego). W skład zespołu 
Cosmodrome wchodzi nowoczesne planetarium, 
obserwatorium astronomiczne, sale wystawo-
we i wykładowe oraz zaplecze gastronomiczne. 
Tematyka obrad obejmowała szeroki zakres – od wy-
boru sprzętu i technik rejestracji, wyników obserwa-
cji ostatnich zjawisk, organizacji wypraw po sprawy 
związane z popularyzacją zaćmień, publikowaniem 
wyników, historią ich obserwacji oraz opracowywa-
niem dokładnych efemeryd. Jednocześnie w czasie 
trwania konferencji uczestnicy mieli możność zapo-
znania się z licznymi ulotkami, plakatami oraz książ-
kami o tematyce „zaćmieniowej”. Oprócz autora ni-
niejszego raportu, z Polski w obradach wziął udział 
także pan Maciej Szupiluk z Zambrowa.

Solar Eclipse Conference

W pierwszym dniu obrad odbyło spotkanie zapoznawcze, 
połączone ze zwiedzaniem centrum kulturalnego, urządzonego 
na terenie byłych kopalni. W kolejnym dniu obrad uczestni-
cy zostali przywitani przez organizatorów, w imieniu których 
uczynił to Ruben Verboven. Następnie o historii konferencji 
wspomniał Sheridan Williams z Wielkiej Brytanii. Przekazał 
przy tym pozdrowienia od wieloletniego organizatora spo-
tkań – Patricka Poitevina z Belgii, który tym razem nie mógł 
z przyczyn osobistych brać udziału w organizacji i obradach. 
Sheridan omówił także znaczenie obserwacji zaćmień Słońca 
oraz statystyki zaćmień dla kuli ziemskiej oraz szczególnie dla 

Zaćmienia Słońca nie przestają fascynować. Obecnie liczna rzesza profesjona-
listów i amatorów organizuje wyprawy w najodleglejsze rejony naszego globu, 
aby przez krótką chwilę być świadkiem zaćmienia całkowitego lub obrączkowego.

Zdjęcie grupowe uczestników konferencji

Ogólny widok Cosmodrome w Genk

KRONIKA PTMA
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Belgii. Wspomniał także o roli, jaką 
w opracowywaniu efemeryd zjawisk 
zaćmieniowych odegrał w ciągu wielu 
lat swojej aktywności Jean Meeus, któ-
rego uczestnicy konferencji postanowi-
li odwiedzić w jego domu. 

W kolejnym wystąpieniu Glenn 
Schneider ze Steward Observatory 
w Arizonie (USA) omówił doświad-
czenia z obserwacji zaćmień Słońca 
z pokładu samolotu, które rozpoczęto 
w 1970 r. Jak wiadomo, zaletą tego 
typu obserwacji jest (w większości 
przypadków) zupełne wyeliminowa-
nie zachmurzenia, a także wpływu 
gęstych warstw ziemskiej atmosfery. 
Z biegiem czasu samoloty, wykorzystywane do obserwacji za-
ćmień zostały w pewien sposób przystosowane do obserwacji. 
Nadal jednak trzeba wykonać ciężką pracę organizacyjną, nie 
tylko ze sprzętem obserwacyjnym, ale także związanych z za-
planowaniem kursu samolotu w ten sposób, aby wydłużyć czas 
obserwowanej fazy całkowitej w stosunku do statycznego ob-
serwatora naziemnego. Przedstawione wyniki obserwacji były 
niezmiernie ciekawe.

Ten sam temat był przedmiotem następnego referatu, jaki 
przedstawił Stephan Heinsius z Niemiec. Zalety obserwacji 
samolotowych zaprezentował na przykładzie zaćmień całko-
witych z roku 2013 i 2015 (w tym drugim przypadku dzięki 
obserwacji z pokładu samolotu wydłużono czas trwania fazy 
całkowitej o minutę!).

Z kolei wykonanie efektownych zdjęć zaćmienia, obejmują-
cych obiekty terenowe i osoby, wymaga starannego planowania 
i użycia odpowiedniego sprzętu fotograficznego, co omawiał 
Kris Delcourte z Belgii.

Do wykonania dobrych zdjęć zaćmienia Słońca nie jest jed-
nak potrzebny bardzo drogi sprzęt, o czym przekonywał Daniel 
Fischer z Niemiec, prezentując swój wieloletni zbiór fotografii, 
otrzymany przy pomocy dobrej kamery z zoomem.

Uwiecznienie zaćmień odbywa się jednak także w inny 
sposób, np. na znaczkach pocztowych. Mówiła o tym Martine 
Tlouzeau-Godard z Francji, prezentując swój zbiór znaczków 
okolicznościowych.

Oczywiście, w czasie obserwacji niezwykle istotna jest 
ochrona wzroku. Mówił o tym Ralph Chou z Uniwersytetu 
Waterloo w Kanadzie, przedstawiając kampanię informacyjną, 
jaką  wraz ze współpracownikami zainicjował przed zaćmie-
niem w USA w roku 2017. Polegała ona na rozpowszechnianiu 
w mediach, w internecie i w ulotkach informacji na temat zasad 
bezpiecznego obserwowania zaćmień Słońca, w tym używania 
właściwych filtrów oraz na temat przyczyn i mechanizmów 
ewentualnego uszkodzenia oka.

Z kolei Jörg Schoppmeyer z Niemiec podzielił się swoimi 
rezultatami obserwacji zaćmienia obrączkowego 26 lutego 
2017 r. w Argentynie. Autorowi udało się uzyskać piękne zdję-
cia, obrazujące tworzenie się „pierścienia” słonecznego wraz 
z perłami Baily’ego, a nawet chromosferę.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od omówienia sposobów 
włączania lokalnych społeczności, w szczególności młodzieży, 
w obserwacje zaćmień Słońca, co przedstawił w swoim refera-

cie Mike Simmons, prezydent organizacji „Astronomers Witho-
ut Borders – Astronomowie bez granic”. Pokazał on sukcesy 
dydaktyczne i popularyzacyjne osiągnięte w czasie organiza-
cji obserwacji kilku ostatnich zaćmień Słońca w krajach Azji 
i Afryki, a także przy okazji ostatniego wielkiego zaćmienia 
w roku 2017 w USA i zachęcił do kontynuacji tej aktywności 
w latach 2019 i 2020.

Podobną tematykę poruszył Terry Cuttle, prezentując „edu-
kację zaćmieniową” podczas zaćmień w roku 2012 w Australii 
i w roku 2017 w USA. Zaćmienia Słońca mogą wręcz być po-
szerzoną ofertą programową z zakresu astronomii.

Bill Kramer (USA) w swoim referacie skupił się z kolei 
na ważnym aspekcie, jakim jest kontakt z mediami i umiejętne 
przedstawianie zagadnienia zaćmień Słońca, bez przekłamań 
i nadmiernej sensacji. Podkreślił wielką rolę szczupłego grona 
astronomów zawodowych i amatorów w tym procesie.

Autor: Evgenij Kamenev, 3 listopada 2013 r., Kenia

Autor: Andrew Struder, 21 sierpnia 2017 r., Oregon, USA, wspi-
nacz: Tommy Smith, koordynacja i  planowanie: Michael Shain-
blum, Ted Hesser, Martina Tibell, Andrew Studer
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Ralph Chou wrócił jeszcze raz do ochrony oczu, narażonych 
na uszkodzenie w czasie obserwacji, tym razem przedstawiając 
mechanizmy uszkodzeń oka, m.in. na przykładzie konkretnych 
przypadków z r.2017.

Michael Zeiler (USA) zaprezentował następnie nowoczesne 
metody prognozowania przebiegu fazy całkowitej na mapach 
3D, czyli z uwzględnieniem rzeźby terenu. Jego ukształtowa-
nie zmienia bowiem niekiedy wyraźnie granicę fazy zaćmienia 
całkowitego w zależności od wysokości nad poziomem morza. 
Z drugiej strony nowoczesna kartografia wyeliminowała prak-
tycznie błędy współrzędnych na mapach.

Serge Koutchmy (Francja) przedstawił ostatnie profesjonalne 
obserwacje, poczynione w czasie całkowitego zaćmienia Słońca 
w USA w roku 2017. Były to głównie obserwacje spektrosko-
powe korony i chromosfery, pomiary polarymetryczne i pola 
magnetycznego Słońca, a także nadal badane zmiany widomej 
średnicy Słońca i jej hipotetycznej korelacji z cyklem aktywno-
ści słonecznej. Próbuje się też nadal mierzyć „efekt Einsteina”, 
czyli odchylenie wiązki światła gwiazd przechodzącej w bezpo-
średniej bliskości globu słonecznego.

Xavier Jubier (Francja) omówił bliżej problem rzeczywiste-
go promienia fotosfery Słońca. Wydawałoby się, że w celu jego 
określenia wystarczy dokładne wyznaczenie momentów trze-
ciego i czwartego kontaktu. Jednak wyniki zależą też od wie-
lu innych czynników, w tym od wielkości nierówności brze-
gu Księżyca oraz od tego, w jakiej długości fali obserwujemy 
brzeg Słońca. Problem będzie więc nadal analizowany w czasie 
następnych zaćmień.

Wielkie zaćmienie z roku 2017 przedstawił jeszcze raz 
Calvin Johnson (USA). Tym razem chodziło o opracowanie 
ogromnej ilości, niekoniecznie profesjonalnych, obserwa-
cji i fotografii, jakie wykonały tysiące osób, rozlokowanych 
wzdłuż pasa fazy całkowitej. W tym celu stworzono specjalną 
stronę internetową „Eclipse Megamovie 2017”.

Matt Penn (USA) również przedstawił wyniki obserwacji 
tego zaćmienia, tym razem uzyskane przez wyspecjalizowane 
stacje obserwacyjne w ramach programu „Citizen CATE”. Po-
legały one głównie na analizie struktury korony słonecznej.

Trzeci dzień obrad (niedziela 5 sierpnia) rozpoczął się od 
przedyskutowania zagadnienia widoczności komet w czasie 
zaćmień Słońca, co omówił w swoim wystąpieniu Nick James 
(Wielka Brytania). Dawniej komety w czasie zaćmień słonecz-
nych zauważono rzadko gołym okiem lub na fotografiach 
(w wiekach 19. i 20.), obecnie do dyspozycji stoi aparatu-
ra obserwatorium SOHO, toteż autor wystąpił z apelem, 
aby tematyka kometarna w czasie zaćmień Słońca była 
nadal brana pod uwagę.

Z kolei Werner Hamelinck (Belgia) przedstawił pro-
gram łączenia wypraw na zaćmienia Słońca z turystyką, 
co jest realizowane głównie dla młodzieży przez obser-
watorium ludowe (Volkssterrenwacht) „Urania” w Hove, 
a odbyło się już wiele wypraw na różne kontynenty.

Bill Kramer poruszył też temat unikalności zaćmień 
Słońca na Ziemi, zastanawiając się, czy tego rodzaju 
zjawiska występują także na innych ciałach niebieskich? 
Oczywiście, odpowiedź jest pozytywna, lecz zaćmienia 
poza Ziemią nigdzie nie są tak efektowne, co zostało 
udokumentowane w prezentacji.

W przerwie obrad odbył się pokaz w planetarium, podczas 
którego, oprócz wspaniałego nieba gwiazdowego, można było 
podziwiać także symulację zaćmień Słońca.

W kolejnym wystąpieniu Petra Vanlommel z Solar-Terre-
strial Centre of Excellence (Belgia) omówiła badania Słońca, 
jakie obecnie prowadzi się przy pomocy takich instrumen-
tów, jak koronografy i spektrografy naziemne, obserwatorium 
SOHO, a także w czasie zaćmień Słońca.

Jeden z weteranów obserwacji zaćmień Słońca, Jay Pasa-
choff (USA) zajął się pięknem tych zjawisk i fascynacją ludzi je 
obserwujących, ilustrując swoje wystąpienie wybranymi zjawi-
skami historycznymi oraz tymi z lat ostatnich.

Marek Zawilski zaprezentował z kolei swój katalog histo-
rycznych obserwacji zaćmień dla Europy i Bliskiego Wschodu, 
zawierający obecnie około 1200 rozmaitych doniesień, z któ-
rych wiele było prezentowanych na konferencji po raz pierwszy.

David Dunham (USA) w swej prezentacji on-line zajął się 
ponownie problemem wyznaczania widomej średnicy Słońca 
w czasie zaćmień, a szczególnie obserwacjami na północnej 
i południowej granicy pasa fazy centralnej. Obecnie jest to 
możliwe z większą dokładnością ze względu na dysponowanie 
wiarygodnymi danymi na temat profilu brzegu Księżyca.

Terry Cuttle zaanonsował następne zaćmienie całkowite 
w Australii w roku 2023, kiedy to faza całkowita będzie wi-
doczna jedynie na skrawku zachodniego wybrzeża kontynentu.

Następnie Jay Anderson (Kanada) podkreślił rolę prognoz 
pogody i analizy danych klimatycznych w organizowaniu wy-
praw na zaćmienia Słońca. Omówił ten problem na przykładzie 
zbliżających się zjawisk w latach 2019 i 2020.

Obrady zakończyła sesja dyskusyjna, poświęcona planom 
obserwacji zaćmień Słońca w najbliższych latach. Po zakoń-
czeniu obrad kilkuosobowa grupa uczestników konferencji 
(w tym i autor niniejszej relacji) wybrała się do miejscowości 
Erps-Kwerps w pobliżu Brukseli, aby odwiedzić Jeana Meeusa 
w jego rodzinnym domu. Szanowny Jubilat (ukończył 90 lat!) 
nadal żywo interesuje się tematyką zjawisk zaćmieniowych; 
wspólnie spędziliśmy czas na miłej rozmowie 

Wszystkie prezentacje z konferencji są dostępne na stronie 
internetowej: 

http://www.rvonline.be/sec2018/index.php.

  Marek Zawilski

Grupa uczestników konferencji z wizytą u J.Meeusa (trzeci od lewej). Autor 
relacji stoi drugi od prawej
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Panorama Morskiego Oka z widoczną na niebie kometą 46P/Wirtanen, galaktykami M 31 i M33, Plejadami, Pętlą Oriona oraz fragmentem Drogi 
Mlecznej. Zdjęcie wykonane zostało 6 grudnia 2018 r. przez Michała Ostaszewskiego (Canon EOS 6D, F/3,5, eksp. 118 s, ISO 1600, f=35 mm)

Sezon na polarne obłoki mezosferyczne (NLC) w pełni. Te nad Toruniem uchwycił 14 czerwca nasz redakcyjny kolega Piotr Potępa (godz. 23.05 
CSE, Nikon D750, F/3,2, f = 35 mm, eksp. 2 s przy ISO100). W kolejnych dniach czerwca było ich więcej i więcej!
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PRENUMERATA DLA SZKÓŁ
Promocyjna prenumerata dla szkół w cenie 60,- 
PLN obejmuje trzy ostatnie (4,5,6) i trzy pierwsze 
(1,2,3) numery „Uranii” odpowiednich roczników 
w roku szkolnym. Promocyjne ceny dotyczą 
również pakietów „Uranii” za wcześniejsze lata 
szkolne.

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

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 prosimy 
o dokonywanie wpłat oraz o podanie imiennej 
listy prenumeratorów z adresem zbiorowym 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 adre-
sem do władz oddziału. Szczegóły:

https://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: 

https://www.urania.edu.pl/prenumerata 
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CIEKAWE ADRESY INTERNETOWE

Dzisiaj wracamy po raz kolejny 
do „kosmicznych szumów i pisków”, 
ale popatrzymy na to z trochę innego 
punktu widzenia. Bezpośrednią zachętą 
do napisania tej notki stał się artykuł, 

który ukazał się 20 lutego br. na portalu biuletynu 
Amerykańskiej Unii Geofizycznej „EOS”: https://
eos.org/articles/deaf-students-feel-the-universes-
vibrations-in-new-workshop. Można go również znaleźć 
w kwietniowym numerze wspomnianego biuletynu.

Artykuł dotyczy nie za często wspominanej grupy 
ludzi słabo słyszących czy wręcz głuchych i w związku 
z tym mających ograniczony dostęp do szeregu informacji, 
w szczególności naukowych. Jeden z postdoków 
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Riverside (Mario 
De Leo-Winkler) zorganizował wraz astronomami 
ze wspomnianego uniwersytetu i we współpracy 
z Kalifornijską Szkołą dla Osób Głuchych (CSDR), również 
w Riverside, warsztaty (można to też nazwać rodzajem 
eksperymentu) astronomiczne dla takich właśnie osób. Osoby 
niesłyszące nie odbierają bezpośrednio dźwięków, ale mogą 
rejestrować związane z nimi wibracje. Istnieje szereg prac 
medycznych dyskutujących proces przetwarzania wibracji 
przez obszary mózgu odpowiedzialne za procesowanie 
dźwięków u ludzi słyszących. Warsztaty astronomiczne, 
o których mowa, oparte były m.in. na wykorzystaniu 
dźwięków związanych ze zjawiskami astronomicznymi 
i posiadających wyraźne, specyficzne cechy. Jak się okazuje, 
osoby głuche są np. bardziej wrażliwe na drobne, chwilowe 
zmiany częstotliwości dźwięków niż osoby słyszące.

Do zamiany dźwięków na wibracje wykorzystano specjalne 
laboratorium (używane przez CSDR zwykle do percepcji 
muzyki czy seansów logopedycznych). Jest to pokój, 
w którym następuje transformacja dźwięków na wibracje 
czy światło, które jako nośniki informacji są już dostępne 
dla osób głuchych. Podłoga laboratorium składa się z ośmiu 
powiązanych z sobą paneli, które pobudzane są do drgań 
przez transmitowane w układzie dźwięki. Studenci, stojąc 
lub siedząc na podłodze, mogą odbierać jej wibracje.

Szczegóły eksperymentu jak i instrumentarium w nim 
wykorzystanego zostały opisane w bardzo ciekawej 
pracy opublikowanej w Journal of Science Education 
and Technology. Na szczęście dostępna jest ona dla 
każdej osoby zainteresowanej i można ją znaleźć pod 
adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/

Jeszcze raz  
kosmiczne szumy i piski,  
a może tym razem wibracje?

s10956-018-9761-1 na serwerze wydawnictwa Springer.
Jak można się domyślać, kontakt ze zjawiskami 

astronomicznymi nie ograniczał się jedynie do odbioru 
wibracji. Towarzyszyła mu narracja wizualna w postaci 
prezentacji czy krótkich filmów. Całość poprzedziło krótkie 
wprowadzenie do astronomii. Z kolei materiały użyte w trakcie 
warsztatów można znaleźć pod adresem https://astro.ucr.edu/
outreach/vibratinguniverse/ w odnośnikach u dołu strony.

Dziewiętnaście próbek dźwięków użytych 
w eksperymencie reprezentowało trzy podstawowe kategorie:

(1) bezpośrednio rejestrowane dźwięki w zakresie 
odbieranym przez ucho ludzkie, np. dźwięk startującej rakiety

(2) dźwięki odzwierciedlające energię produkowaną 
w różnych zakresach widma elektromagnetycznego 
o częstotliwościach spoza zakresu dostępnego dla ucha 
ludzkiego i wymagające przeniesienia do wspomnianego 
zakresu, np. niskoczęstotliwościowe słoneczne emisje radiowe

(3) dane wymagające sonifikacji, czyli udźwiękowienia 
wybranych parametrów danych (pisaliśmy już o tym 
procesie w numerze 6/2018). Przykładem użytym 
w opisywanym eksperymencie było „udźwiękowienie” 
fluktuacji temperatury Mikrofalowego Promieniowania Tła.

Analogiczne warsztaty/eksperymenty mogą 
posłużyć jako narzędzie w kontakcie osób głuchych czy 
niedosłyszących z innymi dziedzinami nauk ścisłych.

  Roman Schreiber
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Drobiazgi Układu 
Słonecznego

Na początku roku poja-
wiło się sporo artyku-
łów na temat planetoid. 
Wszystkie chyba nie-
źle podsumowuje tytuł 

kwietniowego tekstu G. Wurma „Po-
dróżując ku źródłom Układu Słonecz-
nego” (Science,  t. 364, s. 230). W coraz 
większym stopniu zbliżamy się do wie-
dzy o początkach naszego kosmicznego 
domu, a duża część tej wiedzy pochodzi 
z badania drobnych ciał Układu Słonecz-
nego. Jak wiadomo, te ciała grupują się 
w dwu „pasach”. W głównym pasie pla-
netoid znajdującym się między orbitami 
Marsa i Jowisza oraz w Pasie Kuipera 
położonym poza orbitą Neptuna. Oba te 
pasy znajdują się w różnych warunkach 
i ciała w nich zawarte mogą opowiedzieć 
o innych własnościach ewolucji Układu 
Słonecznego. Pas Kuipera zamieszkują ciała będące perma-
nentnie poza tzw. linią śniegu. Woda w nich zawarta pozostaje 
w nich nadal. Zupełnie inaczej jest z pasem planetoid. Tu woda 
może istnieć jedynie w postaci lodu1, a i to jej przetrwanie 
do obecnych czasów jest bardzo utrudnione. Są to więc ciała 
zdecydowanie suche. Jedynie największe z nich, takie jak Ceres 
i Westa, mogły zachować wodę. Jednak duże ciała mają sporą 
wadę z punktu widzenia badania ewolucji Układu Słonecznego 
— są na tyle duże, że rozpad pierwiastków promieniotwórczych 
rozgrzewa ich wnętrza, powodując ich roztopienie. Zwykle cia-
ło o średnicy kilkuset i więcej kilometrów przechodzi przez taki 
etap. W konsekwencji ciężkie pierwiastki toną, lekkie pozostają 
na powierzchni i pojawia się nietrywialna ewolucja geologicz-
na zacierająca początkowy stan. Dlatego badania planet i planet 
karłowatych nie są najlepszym sposobem badania początków 

  Jerzy Kuczyński

30 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Planetoid, co jest okazją,  
aby przyjrzeć się drobnym ciałom Układu Słonecznego, a dokładniej najnowszym 
wynikom badań na temat tego, co mogą nam one powiedzieć o początkach naszego 
systemu planetarnego.

naszego układu planetarnego. Na odwrót: kosmiczne drobiazgi 
nie przechodzą przez płynną fazę i mogą przenosić do chwili 
obecnej dane o swoich początkach. Tak naprawdę jedyne co je 
spotykało, to wynikające ze zderzeń dość liczne rozpady. Ciała 
powstałe w głównym pasie planetoid w jakiś sposób wyrosły2, 
a potem podlegały głównie rozpadowi w wyniku zderzeń.

Badania kraterów na Plutonie i Charonie
Tekst G. Wurma jest wstępem do przedstawienia wyników 

z badań sondy Hayabusa 2 dotyczących planetoidy 162173 Ry-
ugu, która miała taką właśnie historię. O tym jednak nieco póź-
niej, bo chronologiczne wcześniej opublikowano chyba bardziej 
zaskakujące badania ciał Pasa Kuipera. Tam, daleko od Słońca, 
woda zachowała się w dużej ilości. Głównie pod postacią lodu, 
choć znajdziemy i spekulacje o podpowierzchniowych ciekłych 

1 Praktycznie wszędzie zerowe ciśnienie! Warto zauważyć „praktycznie”, 
bo wewnątrz meteoroidów mogą istnieć krople ciekłej wody, z ciśnieniem 
utrzymywanym przez siły spójności. Znaczenie takich kropel, wielkie 
z punktu widzenia ewolucji Układu Słonecznego, wydaje się bez znaczenia 
dla ich obecnych własności.

2 Jeszcze niewiele na ten temat wiemy — można o tym poczytać w „Od 
pyłu do życia”, J. Chambers i J. Mitton, PWN 2018. Niestety książka, mimo 
że wydana przez PWN, jest bardzo popularna i poza obszernym omówie-
niem faktów wiele się z niej nie nauczymy.

Widok Plutona i zbliżenie na fragment jego powierzchni. W powiększeniu pokazano fragment 
powierzchni obiektu (obszar o rozmiarach około 80 × 80 km). Zdjęcia wykonane przez sondę 
New Horizons 14 lipca w 2015 r. podczas przelotu koło Plutona
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oceanach na większych ciałach. Jednak tym razem 
nie o tym3. Ze względu na odległość od Ziemi te 
ciała nie są zbyt łatwe do obserwacji. W praktyce 
z Ziemi można zaobserwować jedynie te o średnicy 
100 i więcej kilometrów. A ponieważ jednym z naj-
istotniejszych parametrów koniecznych do budo-
wy modelu powstawania Układu Słonecznego jest 
rozkład rozmiarów planetozymali, to takie ograni-
czenie jest dość przykre, bo ewolucja układu plane-
tarnego w dużej mierze zależy od tego parametru. 
Do pewnego stopnia ten brak uzupełnia artykuł 
K.N. Singera (i 28 innych, w tym kilku zbioro-
wych4 autorów) z 1 marca 2019 r. (Science, t. 363, 
s. 955). Artykuł to wynik analizy danych pocho-
dzących z New Horizons. Sonda w trakcie przelotu 
obok Plutona i Charona dostarczyła zdjęć około 
40% powierzchni tych ciał. Konkretnie około 7 × 
106 km2 Plutona, z rozdzielczością od 76 do 850 m 
na piksel i około 1,8 ×106 km2 powierzchni Charo-
na z nieco gorszą rozdzielczością wynosząca 154 
do 865 m/piksel. To zupełnie niezła rozdzielczość 
umożliwiająca zliczenie i wykonanie statystyki 
znajdujących się na tych ciałach kraterów impakto-
wych. Czyniąc rozsądne założenie, że ilość zacho-
wanych kraterów o danej średnicy odzwierciedla 
ilość ciał o odpowiedniej średnicy w Pasie Kuipera, 
można ocenić rozkład rozmiarów ciał o średnicy 
niemożliwej do bezpośredniego pomiaru. Oczywi-
ście potrzebne jest sporo dodatkowych informacji, 
w tym dane o ewolucji powierzchni Plutona i Cha-
rona. W przypadku Plutona to przede wszystkim 
sublimacja i resublimacja atmosfery oraz własności 
niziny Sputnik Planum. Ta ostatnia podlega kon-
wekcji usuwającej praktycznie wszystkie kratery 
(W.B. McKinnon, Nature, t. 534, s. 82, 2016). Jed-
nak po uwzględnieniu tych już zidentyfikowanych 
procesów autorzy stwierdzają, że nie zidentyfiko-
wali procesów mogących powodować głównie 
erozję mniejszych kraterów, a więc zmieniających 
rozkład średnic. Tym samym twierdzą, że statysty-
ka kraterów może być estymatą statystyki średnic 
obiektów. Dodatkowo niektóre z obserwowanych 
przez sondę powierzchni są raczej stare i mają 
prawdopodobnie około 4 mld lat. Dlatego z ilości 
znajdujących się tam kraterów można wyciągać 
wnioski dotyczące pierwotnego rozkładu rozmia-
rów ciał znajdujących się na krańcach Układu Sło-
necznego. Aby to zrobić, trzeba ustalić związek między średnicą 
krateru a średnicą impaktora. Wiele zależy od rodzaju materiału 
impaktora i powierzchni, w którą uderza (www.sciencemag.org/
content/363/6430/955/suppl/DC1). Na przykład dla przyjętych 

przez autorów wartości prędkości impaktora (2 i 2,2 km/s odpo-
wiednio dla Charona i Plutona) oraz lodu jako składu obu ciał, 
związek między średnicą d impaktora, a średnicą D krateru ma 
postać d = 0,08 D1,151  i d = 0,07 D1,151, odpowiednio dla Plutona 
i Charona. Dla gąbczastych powierzchni i takiej samej budowy 
impaktora związki te mają postać d = 0,14 D1,088 i d = 0,13 D1,088. 
Jak z tych wzorów widać, wiele zależy od… sporej ilości trud-
nych do zweryfikowania założeń. Tym niemniej coś jednak daje 
się wykombinować. Autorzy pracy stwierdzają, że ilość względ-
nie niewielkich kraterów o średnicy mniejszej od 13 km jest 
mniejsza od spodziewanej. Oznacza to, że w Pasie Kuipera ciał 
o średnicach 1–2 km jest mniej niż można się było spodziewać. 

Widok Charona, największego księżyca Plutona. W powiększeniu pokazano frag-
ment powierzchni obiektu (obszar ma około 390 km pionowo). Zdjęcia wykonane 
przez sondę New Horizons 14 lipca w 2015 r. podczas przelot koło Plutona

3 Woda, a w szczególności płynna woda, jest niezrozumiałą dla autora fa-
scynacją związaną ze spekulacjami o życiu pozaziemskim. Do tego stopnia, 
że w zamieszczonym w Nature krótkim omówieniu tekstu S. Mac Kenziego 
(Nature Astronomy, 2019) dotyczącym własności węglowodorowych jezior 
na Tytanie, jego niepodpisany autor stwierdza, że jeżeli rzeczywiście jezio-
ra te mają charakter sezonowy, jest to niepomyślna wiadomość z punktu 
widzenia… pozaziemskiego życia.
4 Autorzy zbiorowi to po prostu korporacje mogące liczyć nawet bardzo 
wielu członków. W tym przypadku chodzi o trzy grupy badawcze po kil-
kunastu członków.

Zdjęcie lodowej równiny na Plutonie pokrytej kraterami. Fotografię uzyskała sonda 
New Horizons podczas przelotu koło Plutona w dniu 14 lipca 2015 r.
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Bo np. wg cytowanych wyżej wzorów krater o średnicy 10 km 
powstaje na Charonie w litym lodzie  przy zderzeniu z ciałem, 
z takiegoż lodu, o średnicy 1,3 km (przy wspomnianej wyżej 
prędkości). Dla gąbczastych struktur taki sam krater powstanie 
przy zderzeniu z ciałem o średnicy 1,8 km. Oczywiście uzyska-
ne wyniki faworyzują takie modele powstawania planetozymali, 
w których powstaje stosunkowo niewiele ciał drobnych. Moż-
na również sądzić, że zderzenia obiektów w Pasie Kuipera nie 
produkują zbyt wielu obiektów o rozmiarach rzędu kilometra. 
W sumie, jak piszą autorzy pracy, rozkład wielkości obiektów 
Kuipera raczej faworyzuje model powstawania tych ciał w wy-
niku niestabilności grawitacyjnej (co faworyzuje większe obiek-
ty) i raczej niewielki wpływ kolizji. Czyli obecny rozkład roz-
miarów nieźle odpowiada temu, jak ciała te powstawały (bo ko-
lizji niewiele). Wynikałoby z tego, że np. dobrze zbadana kometa 
Czuriumowa-Gierasimienko nie jest wynikiem zderzenia, ale że 
taka właśnie powstała. Jak z tego widać, autorzy pracy wyciąga-
ją dość dalekosiężne wnioski. Tym bardziej warto przyjrzeć się 
jakiemuś niewielkiemu ciału z Pasa Kuipera.

Ultima Thule z Pasa Kuipera
Tak się składa, że mamy do tego świetną okazję, bo wła-

śnie spłynęły pierwsze dane ze spotkania sondy New Horizons 
z MU69 niewielkim ciałem będącym najdalszym obiektem 
Układu Słonecznego, którego powierzchnię udało się sfotogra-
fować. W Nature (A. Witze, t. 565, s. 1420 i w Science (P. Vo-
osen, t. 363, s. 115) z początkiem stycznia ukazały się krótkie 
teksty opisujące pierwsze dane, które dotarły na Ziemię. Pierw-
sze i chwilowo jedyne, bo pod koniec stycznia sonda znalazła 
się w pobliżu linii łączącej Ziemię ze Słońcem i oczywiście 
transmisja danych została przerwana. Mamy więc (na począ-
tek stycznia!) tak naprawdę jedno mało dokładne zdjęcie i na 
przykład chwilowo nie daje się stwierdzić, czy na MU69 widać 
jakieś kratery. Ale i to, co widzimy, jest wystarczająco interesu-
jące. Przede wszystkim kształt MU69 jest zbliżony do komety 
Czuriumowa-Gierasimienko. Są to po prostu dwa kuliste ciała 
połączone czymś w rodzaju nieco jaśniejszego kołnierza. Naj-
większa długość (bo trudno tu mówić o średnicy) tego ciała to 
31 km, a średnica większej kulki wynosi 19 km (według Wi-
kipedii mniejsze ma 14 km), a okres obrotu około 15 godzin. 
Ciało jest raczej ciemne i czerwonawe. Jaśniejsza część po-
wierzchni odbija 13%, a najciemniejsza 6% światła. I to wła-
ściwie wszystko, co wiemy. Nie przeszkadza to oczywiście 
spekulacjom, choć być może lepiej z nimi poczekać do czasu 
pojawienia się bardziej kompletnych danych. I wtedy będzie 
można bardziej realistycznie spekulować, czy ten powtarza-
jący się w przypadku komety i MU69 kształt jest powszechny 
i co z tego wynika. Nie powinniśmy na to zbyt długo czekać, 
bo według NASA dane te na sondzie są i obecnie pewnie są już 
przynajmniej częściowo na Ziemi — i teraz (maj) wiemy, że ja-
kieś struktury widać, „kulki” są spłaszczone, a oś przebiega, 
jak można się było spodziewać, przez „kołnierz”, czyli zgodnie 
z regułą maksimum bezwładności.

Najbezpieczniej podyskutować na temat nazwy (bo od tego 
nic nie zależy!). Prowadzący sondę zespół sugeruje nazwę Ulti-

ma Thule. Nazwa dosyć szacowna, bo pochodzi z około 310 r. 
p.n.e., kiedy to marsylski Grek Pyteasz odbył podróż po Atlan-
tyku, docierając do wysp na północy oceanu. Prawdopodobnie 
chodziło o Szetlandy5 albo Islandię. Jak by nie było, nazwał te 
wyspy Ultima Thule i nazwa ta stała się symbolem najdalszej 
możliwej do odwiedzenia ziemi. Dlatego proponuje się dla 
większej kulki nazwę Ultima, mniejszej Thule, a dla całości 
Ultima Thule.

Planetoidy Bennu i Ryugu
Na początku tego roku ukazały się doniesienia o badaniach 

dwóch planetoid bliskich Ziemi (tzw. NEO). Planetoidy zostały 
w 2018 r. odwiedzone przez sondy kosmiczne i cytowane tek-
sty to pierwsze wyniki badań pochodzące z tych sond. 5 kwiet-
nia w Nature ukazał się tekst dotyczący powierzchni planetoidy 
101955 Bennu, którą w grudniu ubiegłego roku odwiedziła ame-
rykańska sonda OSIRIS-REx (D.S. Lauretta i 29 innych auto-
rów, w tym zbiorowy „The OSIRIS-RExTeam” liczący około 
400 członków; Nature, t. 568, s. 55). Wspomniana Bennu jest 
niewielka, ma około połowy kilometra średnicy, powierzchnię 
około 0,78 km2 i masę około 73 mln ton. A więc w sumie dro-
biazg o gęstości wynoszącej 1190 ± 13 kg/m3. Ta ostatnia war-
tość sugeruje, że planetoida to „stos gruzu”, czyli zawiera spore 
wewnętrzne pustki, jako że zbudowana jest ze skał. W sumie 
publikacja referuje bardzo wstępne wyniki i chyba nie warto im 
poświęcać za wiele uwagi. Najbardziej interesująca wydaje się 
tabela pokazująca, że planetoidy NEO potrafimy badać z Ziemi 
bardzo dokładnie. W tabeli mamy porównanie danych uzyska-
nych przez sondę i tych znanych wcześniej. Różnice są kilkupro-
centowe, a nawet mniejsze. I tak np. różnica w średnicy wynosi 
2 m (0,4%), a w bardzo trudnej do pomiaru masie 5 mln ton (7%).

W Science znajdziemy dużo obszerniejszy raport, dotyczą-
cy spotkania japońskiej sondy Hayabusa 2 z planetoidą 162173 
Ryugu. Do spotkania doszło w czerwcu 2018 r., a więc kilka 
miesięcy wcześniej. Dlatego składający się z trzech oddziel-
nych artykułów jest już dosyć miarodajny (Science 19 kwietnia, 
t. 364, s. 252, 268 i 272). Każdy artykuł podpisało około stu 
autorów, a jako wstęp dołączono jednostronicowe podsumowa-
nie podpisane przez około 120 autorów, którzy pojawiają się 
we wspomnianych artykułach.

5 Całkowicie prywatnym zdaniem autora raczej Faroery. Szetlandy i Orka-
dy są wprawdzie bliżej, ale silne prądy pływowe w tych okolicach czynią 
żeglugę troszkę nerwową. Natomiast Faroery to sam spokój i bezpieczeń-
stwo. Poza tym Faroery są bardziej widowiskowe. 

Ultima Thule, czyli obiekt MU69 z Pasa Kuipera. Zdjęcie wykonała son-
da kosmiczna New Horizons w dniu 1 stycznia 2019 r. Uzyskana roz-
dzielczość to 33 metry na piksel
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PRZECZYTANE W NATURE I SCIENCE

Planetoida ma nieco większe rozmiary, ale, jak 
się zdaje, bardzo podobne własności co Bennu. 
A więc promienie równikowy i biegunowy odpo-
wiednio 502 i 437 m, objętość 3,77 km3 i masa 450 
mln ton. Ta ostatnia z niepewnością 1,3 procent. 
Warto zwrócić uwagę na powody tej niepewno-
ści. Oczywiście sonda nie weszła na orbitę wokół 
planetoidy, bo na to jej pole grawitacyjne jest zbyt 
nikłe. Stąd pomiar masy polega na pomiarze przy-
spieszenia. A to wynosi dla sondy około 10–6 m/s2, 
co powoduje, że głównym składnikiem błędu po-
miaru jest ciśnienie promieniowania słonecznego! 
Gęstość Ryugu jest zaskakująco bliska gęstości 
Bennu i wynosi 1190 kg/m3. Oczywiście oznacza 
to, że Ryugu też jest „stertą gruzu” ze znacznymi 
ilościami pustek wewnątrz. Jak już wspomniano, 
o Ryugu wiemy sporo, i nie można tu streścić wszystkiego, co 
napisano w liczącym 20 stron raporcie. A więc jedynie kilka in-
formacji, które zainteresowały autora. Przede wszystkim pocho-
dzenie planetoidy. Według raportu Ryugu powstała w głównym 
pasie planetoid w wyniku rozpadu ciała o średnicy około 100 km. 
Części planetoidy były kiedyś dość silnie rozgrzane, ale jest dys-
kusyjne, co spowodowało owo rozgrzanie. Był to albo wynik 
rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, albo uboczny sku-
tek zderzenia. Pierwotne ciało rozpadło się w wyniku zderzenia 
i obecna planetoida powstała z kawałków pochodzących z róż-
nych części pierwotnego ciała, przy czym Ryugu to już „drugie 
pokolenie” rozpadu macierzystego ciała. W wyniku wspomnia-
nego wygrzania istniejąca w pierwotnym ciele woda została 
utracona. W jednym z artykułów sugeruje się nawet, że mogło 
to być spowodowane czasową obecnością planetoidy na orbicie 
bliższej Słońcu niż obecna. Ale i na obecnej orbicie „lód ma kiep-
sko” — temperatura sublimacji wody w warunkach kosmicznych 
wynosi około 230 K, a Ryugu ma obecnie na dziennej stronie od 
330 do 370 K. Na obecnej orbicie Ryugu przebywa około 4 × 107 

lat, co jest okresem zbliżonym do wieku jej powierzchni szaco-
wanej z ilości kraterów i wynoszącej od 107 do 108 lat. To rów-
nież okres zbliżony do „zderzeniowego czasu życia” ciał o tych 
rozmiarach w głównym pasie wynoszącym 3–5 razy 108 lat. Zi-
dentyfikowano też prawdopodobne ciała macierzyste Ryugu. To 
planetoidy Eulalia i Polana. Tak więc życie planetoidy było, jak 
się zdaje, dość burzliwe, bowiem obie wspomniane planetoidy 
też musiały powstać z jakiegoś większego ciała. Świadczy o tym 
również znaczna ilość głazów na powierzchni, w tym 160-metro-
wy olbrzym o nazwie Otohime. Dla równowagi warto dodać, że 
jest tam sporo stosunkowo dużych kraterów, a względnie mało 
niewielkich. W odróżnieniu do sytuacji na Plutone to raczej 
wynik zatarcia mniejszych kraterów przez zderzenia. Oceniono 
bowiem, że do głębokości 10 m powierzchnia została przeorana 
przez drobne zderzenia w ciągu zaledwie ostatniego milona lat.

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że ciała drobne Układu 
Słonecznego są „w modzie”, a wyniki ich badań sporo wnoszą 
do historii Układu Słonecznego. Dlatego pewnie na ich temat 
przeczytamy jeszcze sporo.  ■

Po lewej: Planetoida 101955 Bennu sfotografowana przez sondę OSIRIS-REx w dniu 
16 listopada 2018 r. z odległości 136 km. Po prawej: Planetoida 162173 Ryugu 
sfotografowana przy pomocy sondy Hayabusa 2 w dniu 26 czerwca 2018 r. z od-
ległości 20 km
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Pod groźnym, południowoafrykańskim niebem

Założony w 1652 r. przez Ho-
lendrów Kapsztad jest jed-
nym z najpiękniej położonych 
miast świata. Znajdując się 

w połowie drogi między Europą a Ar-
chipelagiem Malajskim był początkowo 
niedużą osadą mającą na celu zaopatry-
wanie statków w świeżą żywność i wodę 
w trakcie długiej podróży. Z czasem stał 
się stolicą Kolonii Przylądkowej, przeję-
tej w trakcie wojen napoleońskich przez 
Brytyjczyków. Ci w 1910 r. utworzyli 
z czterech podległych terytoriów Unię 
Afryki Południowej, którą dziś znamy 
jako Republikę Południowej Afryki. 
Historia tego pięknego państwa jest tur-
bulentna. Rasizm, protestancki funda-
mentalizm, wojny kolonialne, wyzysk 
ludności oraz zimnowojenne kalkulacje 
geopolityczne zostawiły smutne i wi-
doczne do dziś dziedzictwo. Szczególnie 
trudny był okres segregacji rasowej, zna-
ny jako apartheid. Szczytowy jego okres 
przypadał na lata 60. i 70. W tym czasie 
dość dobrze rozwinięty gospodarczo kraj 
popadł w izolację w polityce światowej, 
wymuszoną w pierwszym rzędzie przez 
pozostałe państwa afrykańskie. 

Apartheid i izolacja kraju wpłynęły 
zarówno na Kapsztad, jak i południowo-
afrykańską astronomię. Badania nieba 
w tym zakątku świata mają jednak długą 
tradycję. Po raz pierwszy profesjonalne 
obserwacje wykonał francuski jezuita 
Guy Tachard w trakcie swojej podróży 
dyplomatycznej do Królestwa Syjamu 
w 1685 r. Zorganizował on w czasie krót-
kiego postoju tymczasowe obserwatorium 
i wykonał cenne obserwacje gwiazd nieba 
południowego oraz księżyców Jowisza. 
Ponad pół wieku później inny francuski 
astronom, Nicolas-Louis de Lacaille, spę-
dził dwa lata w Mieście Przylądkowym, 
mierząc położenia blisko 10 000 gwiazd. 
Na ich podstawie nazwał on aż 15 z 88 
konstelacji, w tym Mons Mensæ — Górę 
Stołową. Wyznaczył także rozmiar połud-
nika ziemskiego na półkuli południowej, 
co zaowocowało hipotezą o większym 
spłaszczeniu półkuli ziemskiej na połu-
dniu, udowodnioną ostatecznie w 1838 r.

Te i kolejne wizyty astronomów 
na południowym skraju Afryki miały wi-

ASTRONOMIA 
AFRYKAŃSKIEJ 
PUSTYNI
Z Kapsztadu do Sutherlandu jest niecałe 400 km. 
To malownicza trasa łącząca jedno z dwóch najbardziej 
zasłużonych dla astronomii miejsc na całym kontynencie. 
Pozostawiły one trwały ślad w dziejach nauki i mają 
nowe perspektywy pozwalające śmiało myśleć 
o przyszłości. Przyszłości z polskim akcentem.

doczny wpływ na rozwój ówczesnej na-
uki, ale dopiero wiosną (a naszą jesienią) 
1820 r. założono Obserwatorium Kró-
lewskie, najstarszą stałą instytucję na-
ukową w dzisiejszej Republice. Początki 
były trudne z wielu powodów, jednak po-
święcenie Fearona Fallowsa, pierwszego 
astronoma i jednocześnie anglikańskiego 
kaznodziei, który nieraz musiał ratować 
sytuację własnymi pieniędzmi i czasem, 
ocaliło je. Dziś dzielnica, jaka rozwinęła 
się wokół instytutu, nazywa się po prostu 
Observatory. 

Z czasem w Afryce Południowej po-
wstały kolejne obserwatoria. W poło-
wie XX w. było ich łącznie pięć. W tym 
czasie daleko na północy postanowiono 
utworzyć Europejskie Obserwatorium 
Południowe i szukano idealnego miejsca 
na budowę. Pierwszym rozpatrywanym 
kandydatem była półpustynia Karoo, po-
łożona kilkaset kilometrów od Kapszta-
du w głębi kontynentu, oferująca jedne 
z ciemniejszych nocy na planecie. W la-
tach 1955–1957 prowadzono szczegóło-
we badania naukowe w celu wyznacze-
nia najlepszej lokalizacji. Jak dziś wiemy, 
do budowy ESO w RPA jednak nie do-
szło. — Dlaczego?

Otóż w tym samym czasie Ameryka-
nie prowadzili podobne badania w Chi-
le, które wykazały, że pustynia Atacama 

ma jeszcze lepsze warunki do budowy 
nowoczesnego obserwatorium. Po dru-
gie, w RPA coraz bardziej zaostrzany 
był reżim apartheidu, co czyniło ten kraj 
mniej atrakcyjnym politycznie. W 1964 r. 
ostatecznie zdecydowano się na kraj po-
łudniowoamerykański, który był wciąż 
prawie dziesięć lat przed zamachem sta-
nu Augusto Pinocheta.

Jednakże Karoo i tak jest jednym 
z lepszych miejsc na świecie do badań 
Wszechświata. W popadającej w izolację 
Republice postanowiono więc zbudować 
nowe obserwatorium. I tak w 1972 r. po-
wołano Południowoafrykańskie Obser-
watorium Astronomiczne (SAAO), które 
powstało z połączenia obserwatoriów 
Królewskiego w Kapsztadzie, Republi-
kańskiego w Johannesburgu i Radcliffe’a 
w Pretorii. Teleskopy zdemontowano 
i przewieziono na nowe miejsce, tak że 
astronomowie nie musieli długo cze-
kać na wznowienie pracy. Największym 
był 1,9-metrowy teleskop Radcliffe’a 
z 1948 r., który przez ponad pół wieku 
był największym w państwie.

Czasy się jednak zmieniły i na po-
czątku lat 90. XX w. system apartheidu 
upadł. Nastąpił czas nowej nadziei, okres 
izolacji na arenie międzynarodowej się 
skończył. Pojawiło się zainteresowanie 
SAAO wśród badaczy z całego świata. 

ASTROPODRÓŻE

Wizyta w Obserwatorium Południowoafrykańskim
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Obecnie na terenie obserwatorium stoi 
kilkanaście teleskopów astronomicz-
nych, a do tego dwie geofizyczne stacje 
pomiarowe. Trzy są związane z Polską 
— dwa teleskopy robotyczne sieci Sola-
ris oraz Duży Teleskop Południowoafry-
kański (SALT) — największy na półkuli 
południowej, którego współwłaścicielem 
jest kilka polskich instytucji.

* * *
SAAO można zwiedzić — wystarczy 
wcześniej zarezerwować termin, a następ-
nie wsiąść w samochód i przejechać przez 
niejeden krajobraz południowej Afryki. 
Z Kapsztadu (gdzie znajduje się głów-
na siedziba SAAO) jedzie się 4 godziny 
krajową „jedynką”, nie licząc postojów. 
Po wyjechaniu z miasta przejeżdża się 
przez rolnicze tereny, które za miastem 
Paarl, słynącym z pomnika postawione-
go językowi afrykanerskiemu, zmieniają 
się w przekraczające 2000 m szczyty Gór 
Przylądkowych, przedzielone urodzaj-
ną doliną rzeki Breede. Dalej znajduje 
się półpustynia Małe Karoo — niemal 
surrealistyczny krajobraz rozległej prze-
strzeni okraszonej jedynie kępkami ro-
ślinności. Na nielicznych postojach przy 

drodze czekają znaki ostrzegające przed 
pawianami, a przy odrobinie szczęścia 
zobaczymy w oddali, na tle ciągnących 
się na południu gór, pociąg z Kapsztadu 
do Johannesburga. Po odbiciu na boczną 
drogę w kierunku obserwatorium przez 

110 km jedynym śladem cywilizacji są 
asfaltowa droga, druciany płot chroniący 
ciągnące się w nieskończoność pastwiska 
i kilka znaków informujących o dojeździe 
na farmy. Jeszcze tylko podjazd na Wiel-
ką Skarpę, ciągnący się na przestrzeni 
tysięcy kilometrów ciąg zboczy i gór 
oddzielający przybrzeżne tereny Afryki 
od jej wyżynnego środka i już jesteśmy 
na półpustyni Karoo. 

Gdy kilka lat temu pokonałem tę tra-
sę, liczyłem na odwiedziny w obserwato-
rium oraz spędzenie nocy na półpustyni 
pod rozgwieżdżonym niebem. Jakież 
było moje szczęście i nieszczęście zara-
zem — trafiła się burza. Samotnie jadący 
samochód przez pusty krajobraz, a są-
siednie wzgórza są co chwila atakowane 
przez pioruny. Niesamowity i zarazem 
straszny widok, który pozbawił mnie wi-
doków rozgwieżdżonego nieba Karoo.

* * *
Tę niezwykłą trasę warto pokonać choćby 
dla samej podróży. Jednak wizyta w Ob-
serwatorium Południowoafrykańskim 
jest nagrodą dla każdej wyprawy. Miej-
sce jest pięknie położone na wysokości 
1800 m n.p.m., kilkanaście kilometrów 

na wschód od miasteczka 
Sutherland. Robi duże wra-
żenie — spore wzgórze peł-
ne kopuł, budynków i insta-
lacji naukowych na całko-
witym odludziu.

Szczególną atrakcją jest oczywiście 
teleskop SALT. Turyści mogą wejść 
do środka i zza szklanej szyby spojrzeć 
na potężne lustro o przekątnej 11 m, złożo-
ne z 91 sześciokątnych luster. Ukończony 
w 2005 r. i w pełni operacyjny od 2011 jest 

wzorowany na północnoamerykańskim 
teleskopie HET. Budowę sfinansowały in-
stytucje z sześciu państw, w tym Centrum 
Astronomii im. Mikołaja Kopernika PAN 
oraz uniwersytety w Toruniu, Poznaniu 
i Krakowie. Łącznie polskie instytucje wy-
łożyły 10% kosztów, dzięki czemu mają 
dostęp do jednego z nowocześniejszych 
urządzeń astronomicznych na Ziemi. 

Jednakże w obserwatorium stoją też 
dwie, stosunkowo niepozorne kopuły. 
Znajdują się w nich zrobotyzowane te-
leskopy polskiego projektu Solaris pro-
wadzonego przez zespół prof. M. Ko-
nackiego z CAMK, którego celem jest 
poszukiwanie planet pozasłonecznych 
w układach podwójnych. Nie jest to je-
dyny projekt dedykowany odkrywaniu 
odległych światów, ponieważ na szczycie 
wzgórza znajdują się także choćby tele-
skopy projektów WASP i KELT.

Przykład projektu Solaris jest jednak 
ciekawy z jeszcze innego powodu — dał 
on początek dwóm spółkom założonym 
przez doktorantów, Sybilla Technologies 
i Cilium Engineering, rozwijającymi się 
w młodej branży kosmicznej w naszym 
kraju. Jednym z ich bardziej medialnych 
projektów ostatniego czasu była choćby 
budowa SkyLabu — obserwatorium Po-
litechniki Poznańskiej, hucznie otwarte-
mu w maju.

Podróż do Afryki Południowej jest du-
żym przeżyciem. Niesamowita przyroda, 
piękne krajobrazy, złożona historia wielu 
narodów są godne poznania. Odwiedziny 
w Sutherlandzie są jednak wartościowym 
uzupełnieniem każdej wyprawy w ten 
niezwykły zakątek świata.

ASTROPODRÓŻE

Znajdują się tam dwa 
zrobotyzowane teleskopy 
polskiego projektu Solaris

  Wieńczysław Bykowski

Kopuła największego teleskopu półkuli południowej w burzową pogodę. Po prawej: lustro teleskopu robi spore wrażenie swoim rozmiarem
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Czy to, że w ciągu ostatnich 30 lat wyraźnie pod-
niósł się średni poziom wiedzy astronomicznej 
dziewcząt i chłopców, to źle czy dobrze? Oczy-
wiście, że dobrze! A to, że odsetek osób wierzą-
cych w moc horoskopów zmalał o 15 punktów 

procentowych, to źle czy dobrze? Bardzo dobrze! A skoro 
wszystko to udało się w czasach, gdy astronomia niemal całko-
wicie zniknęła z podstawy programowej, czy nie czas zapytać: 
„Po co nam szkoła?!”

30 LAT MINĘŁO
Nic tak nie poprawia jakości życia jak zmiana. Czegokol-

wiek. Zmiany są jak szturchańce dla mózgu. Komórki, które już 
umościły się wygodnie w puchu dendrytów, nagle są stawiane 
do raportu, pojawia się iskra i… jest! Prąd. 

Zmianą może być tak mała rzecz, jak przełożenie papierów 
z pudełka na półkę. Może się wtedy zdarzyć, że spod warstwy 
kurzu wyłoni się coś, co wyrwie nasz mózg z odrętwienia. Tym 
czymś może być stara jak świat ankieta (30 lat to chyba dość 
czasu, by tak mówić?), której celem było zbadanie stanu wie-
dzy astronomicznej wśród uczniów szkół średnich [1, 2]. Gdy 
do tego jest to ankieta, którą samemu się wypełniało, chcąc 
sprawdzić, czy jest się osobą mającą „elementarną kulturę 
astronomiczną, jaką powinien posiadać każdy człowiek ze śred-
nim wykształceniem” [1], aż ręka świerzbi, aby sprawdzić, jak 
w takim teście wypadłaby dzisiejsza młodzież.

Programy szkolne ulegają nieustannym zmianom i, niestety, 
najbardziej na tym cierpią przedmioty ścisłe, a szczególnie treści 
astronomiczne, które, jako „najmniej ważne”, bywają pomijane 
w procesie nauczania. Próba uczniów, wśród których wykonali-
śmy referowane tu badanie, uczęszczała do trzyletniego liceum, 
w którym fizyka była nauczana tylko w pierwszej klasie przez 
jedną godzinę w tygodniu (dotyczy profili nie matematyczno-fi-
zycznych). Co więcej, w szkole podstawowej fizyka nie istniała 
jako osobny przedmiot, a w gimnazjum fizyka nie obejmowała 
treści astronomicznych. Można więc obawiać się, że porównanie 
wyników uzyskanych obecnie z tymi, które obejmowały mło-
dzież edukowaną według całkiem innej podstawy programowej, 
niesie ze sobą poważny błąd metodologiczny. Na szczęście auto-
rzy ankiety wykonanej w roku 1989 już na wstępnie odcięli się 
od pomysłu osadzania swoich badań w ówczesnym programie 
nauczania, podkreślając, że nie interesuje ich „stopień opanowa-
nia informacji astronomicznych zawartych w programach szkol-
nych”, lecz to, „na ile młodzież świadoma jest Wszechświata — 
jego ogromu, rozmaitości i dynamiki” [1, 2]. Odebraliśmy to jako 
zielone światło, po czym ruszyliśmy w drogę.

Wiedza jak plastik
JAK DOBRZE ZNAM WSZECHŚWIAT, BĘDĄC W LICEUM?

WSZYSTKO WYDAJE SIĘ TAKIE SAMO
Dzięki nauczycielom, którzy zgodzili się pomóc nam w re-

alizacji tego badania, udało się je przeprowadzić w dziewięciu 
szkołach znajdujących się w siedmiu miastach różnej wielkości 
(zob. ramka wyżej). Dołożyliśmy starań, aby grupa badanych 
uczniów była jak najlepiej zbilansowana pod kątem płci, wieku 
i profilowania (zob. ramka obok). Próba uczniów, którą pod-
daliśmy badaniu ankietowemu, liczyła 1012 osób. Wszystkie 
ankiety były anonimowe. Po odrzuceniu tych, które zawierały 
niekompletne odpowiedzi, otrzymaliśmy próbę o liczności 959 
osób. Analiza, której wyniki prezentujemy, została wykonana 
na tej właśnie zredukowanej próbie. 

Przyjęta przez nas metodologia była taka sama jak ta użyta 
przez [1, 2]. Oczekiwaliśmy mianowicie, że uczniowie ustosun-
kują się do prawdziwości 20 zdań zaczerpniętych z [1, s. 34]), 
potwierdzając, że są one prawdziwe (odpowiedź „tak”), nie-
prawdziwe (odpowiedź „nie”) lub przyznając, że nie wiedzą, 
czy mają do czynienia z prawdą, czy fałszem (odpowiedź „nie 
wiem”). Podczas analizy ankiet odpowiedź „nie wiem” trakto-
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Autorzy dziękują wszystkim nauczycielom, którzy zaanga-
żowali się w niniejszy projekt, koordynatorom na poziomie 
szkolnym, których wymieniamy poniżej oraz w szczególności 
Markowi Mućkowi za udostępnienie archiwalnych danych 
i opracowań ankiet przeprowadzonych w roku 1989.

Szkoły i nauczyciele biorący udział w projekcie:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gło-
gowie, Ludwik Lehman
I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorli-
cach, Robert Góra
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ka-
liszu, Małgorzata Masłowska
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, Marek Muciek
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Su-
lęcinie, Jerzy Baranowski
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 
im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie, Mirosław Hochół
V Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego 
we Wrocławiu, Dobromiła Nowak
XIII Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry we Wro-
cławiu, Grzegorz Żakowicz
XVII Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej 
we Wrocławiu, Anna Bukiewicz-Szul
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waliśmy jako błędną. Za każdą popraw-
ną weryfikację zadania testowego, dalej 
nazywaną „odpowiedzią”, przyznawany 
był jeden punkt. Za poziom zadowalający 
uznaliśmy poprawną weryfikację co naj-
mniej 15. zdań, tak jak [1], którzy uznali 
to za „elementarną kulturę astronomicz-
ną, którą powinien mieć każdy człowiek 
ze średnim wykształceniem”. Podobnie 
tak jak [2] przyjęliśmy, że udzielenie 7 
lub mniej poprawnych odpowiedzi okre-
śla respondentów jako należących do 
grupy o bardzo niskim poziomie wiedzy 
astronomicznej. Taki próg jest uzasad-
niony. Wykonane przez nas symulacje 
statystyczne dla odpowiedzi udzielanych 
losowo pokazują, że maksimum dobrych 
odpowiedzi uzyskanych w ten sposób 
przypada na liczbę 7.

Podstawowe statystyki charakteryzu-
jące naszą próbę (ramka niżej) pokazują, 
że jest ona w wielu aspektach zbliżona 
do tej badanej przez [1, 2]. Ma niemal 
taką samą liczność oraz stosunek płci, 
a także pokazuje, że wciąż chłopcy posiadają wyraźnie 
większą wiedzę astronomiczną niż dziewczęta (zob. 
rys. 1). Podobnie, przyglądając się zebranym danym, 
potwierdzamy konkluzję [1, 2], że choć poziom wiedzy 
młodzieży z klas o profilu matematyczno-fizycznym jest 
nieco lepszy niż ma to miejsce w klasach o pozostałych 
profilach (zob. rys. 2), a w szczególności że odsetek 
osób, które uzyskały co najmniej 15 punktów, wynosi 
w tych dwóch grupach, odpowiednio, 15% i 7%, nie jest 
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Podstawowe statystyki
Respondenci — 959 osób, w tym: 402 chłopców (42% próby) i 557 dziewcząt (58% próby)
Profile klas (liczba respondentów) — matematyczno-fizyczny: 380, pozostałe: 579
Poziomy klas (liczba respondentów) — pierwsza: 238, druga: 404, trzecia: 317
Proporcje płci (liczba chłopców / liczba dziewcząt) — II LO w Głogowie: 16/94, I LO w Gorlicach: 53/90, III LO 
w Kaliszu: 122/125, I  LO w Kołobrzegu: 72/109, I  LO w Sulęcinie: 29/35, ZSOiMS w Szklarskiej Porębie: 18/19, V LO 
we Wrocławiu: 26/20, XIII LO we Wrocławiu: 44/43, XVII LO we Wrocławiu: 22/22
Zainteresowanie astronomią (liczba respondentów) — chłopcy: tak: 141 (15% próby i 35% chłopców), nie: 261 
(27% próby i 65% chłopców); dziewczęta: tak: 124 (13% próby i 22% dziewcząt), nie: 433 (45% próby i 78% dziewcząt)
Średnia liczba dobrych odpowiedzi — 11,8, przy czym chłopcy: 13,3, a dziewczęta: 10,6 
Maksimum i minimum liczby dobrych odpowiedzi — 20 (6 osób) i 3 (3 osoby)
15 i więcej dobrych odpowiedzi (liczba respondentów) — 211 (22% próby), w tym: chłopcy: 160 (17% próby i 40% 
chłopców), dziewczęta: 51 (5% próby i 9% dziewcząt)
7 i mniej dobrych odpowiedzi (liczba respondentów) — 98 (10% próby), w tym: chłopcy: 21 (2% próby i 5% chłop-
ców), dziewczęta: 77 (8% próby i 14% dziewcząt)

Rys. 1. Histogram dobrych odpowiedzi udzielonych przez chłopców i dziewczęta w ankiecie 
dotyczącej wiedzy astronomicznej

Rys. 2. Wykres pudełkowy dobrych odpowiedzi udzielonych 
przez uczniów klas o profilu matematyczno-fizycznym i uczniów 
pozostałych klas. Linia ciągła w środku pudełka zaznacza po-
łożenie mediany. Pudełko zawiera 50% obserwacji. Poziome 
linie ciągłe zaznaczają rozpiętość próby bez obserwacji od-
stających. Obserwacje odstające są zaznaczone kropkami. 
Pionowe linie, czerwona i zielona, wskazują położenie, odpo-
wiednio, 7 i 15 dobrych odpowiedzi
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to duża różnica. Gdy weźmiemy pod uwagę 
płci [3], przekonamy się, że w klasach o pro-
filu mat-fiz poziom 15 punktów przekraczają 
jedynie 24 dziewczęta, podczas gdy w kla-
sach o profilach pozostałych takich dziewcząt 
jest… 27. Oznacza to, że pożądany wyższy po-
ziom wiedzy w klasach typu mat-fiz posiadają 
głównie chłopcy.

Potwierdzamy też obserwację [2], a mianowi-
cie, że w miarę przechodzenia z klasy do klasy 
wyraźnie rośnie odsetek uczniów dobrych, czyli 
tych, którzy uzyskują co najmniej 15 punktów 
(zob. rys. 3). Zauważyliśmy ponadto, że w ana-
lizowanych danych rośnie mediana dobrych od-
powiedzi i przesuwa się pudełko zwierające gros 
obserwacji, pokazując, że przyrost wiedzy obej-
muje zdecydowaną większość badanej próby. 
Takiego całościowego progresu nie zaobserwo-
wano w opracowaniach [1, 2].

A JEDNAK INNE JEST 
WSZYSTKO

Są i inne oznaki postępu. Wyliczyliśmy, 
że w porównaniu z próbą badaną przez [1, 2], średnia licz-
ba dobrych odpowiedzi wzrosła o 0,8 punktu, przy czym dla 
dziewcząt wzrost ten wyniósł 0,5, a dla chłopców, 0,9 punktu. 

Ponadto o 100%, czyli z trzech do sześciu, wzrosła liczba osób, 
które poprawnie zweryfikowały wszystkie zdania testowe. Mi-
nimalny poziom wiedzy posiadanej przez uczniów podniósł się 

Rys. 3. Wykres pudełkowy dobrych odpowiedzi udzielonych przez uczniów klas pierw-
szych, drugich i trzecich. Znaczenie symboli jak na rys. 2.

Rys. 4. Wykres pudełkowy pokazujący zmianę poziomu wiedzy w miarę przechodzenia z klasy do klasy, w zależności od profilu klasy, płci i de-
klarowanego zainteresowania astronomią. Znaczenie symboli jak na rys. 2.
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o 2 punkty, zaś odsetek chłopców i dziewcząt, którzy odpowie-
dzieli dobrze na co najmniej 15 pytań, wzrósł, odpowiednio, 
o 4% i 9%. 

Ktoś ten przyrost musi robić! Postanowiliśmy przyjrzeć się 
tym mądralom bliżej. Nasza ambicją było znalezienie odpowie-
dzi na pytanie, czy przyrost ich wiedzy jest wynikiem indywi-
dualnej pracy, czy może stoi za tym solidna praca szkoły.

Do zidentyfikowania grupy, która „ciągnie w górę” wyniki, 
wykorzystaliśmy informację, której brakowało w materiale ba-
danym przez [1, 2]. Cytowani autorzy przyjęli rozsądne założe-
nie, że uczniowie klas o profilu mat-fiz „z definicji” posiadają 
zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Czy jednak te 
zainteresowania rozciągają się na astronomię? My zapytaliśmy 
wprost: „Czy interesujesz się astronomią?” Okazało się, że był 
to „game changer”!

Starając się zidentyfikować element, który jest odpowie-
dzialny za przyrost wiedzy uczniów, analizowaliśmy każdą 
z charakterystyk badanej próby, czyli płeć respondentów, profil 
i numer klasy, do której uczęszczają, deklarowane zaintereso-
wanie astronomią i wielkość miasta, w którym pobierają naukę. 
Jak pokazujemy to w szczegółowym opracowaniu ilustrowa-
nym wykresami [3], analizując każdą z tych charakterystyk, 
wyróżnialiśmy coraz bardziej precyzyjnie określone podgrupy 
w celu porównania, jak wygląda w nich przyrost wiedzy. Jeśli, 
np., widzieliśmy, że w klasach o profilu matematyczno-fizycz-
nym znacznie łatwiej jest znaleźć osoby, których poziom wie-

dzy przekracza 15 punktów, pytaliśmy, kim są te osoby. Czy to 
chłopcy, czy dziewczęta. Z miast małych czy dużych? Z klas 
pierwszych czy starszych? 

Przyglądają się tak zilustrowanym danym widzieliśmy różne 
korelacje, lecz jedna była najbardziej wyraźna. Decydującym 
czynnikiem w procesie przyrostu wiedzy okazało się zadekla-
rowane zainteresowanie astronomią! To ono, zwłaszcza gdy po-
łączone z wyborem klasy o profilu matematyczno-fizycznym, 
gwarantowało systematyczny i bardzo wyraźny przyrost wie-
dzy z roku na rok, co widać szczególnie dobrze wśród chłop-
ców (zob. rys. 4). Wykres ten pokazuje, że jeśli nie jest się za-
interesowanym danym zagadnieniem, to sam fakt uczęszczania 
do klasy o profilu mat-fiz nie pomoże nic (dziewczęta) albo nie-
wiele (chłopcy). Co innego, gdy dany uczeń czuje zaintereso-
wanie tematem. Wtedy znajdzie drogę do wiedzy, nawet będąc 
w klasie, w której astronomii praktycznie nie ma (chłopcy), ale 
zdecydowanie bardziej skorzysta, gdy nauki ścisłe znajdą się 
w większej ilości w jego programie nauczania.

JESTEM PEWNA, ŻE NIE WIEM
Czy można wycisnąć coś ciekawego z odpowiedzi „nie 

wiem”? Owszem. Przeanalizowaliśmy je tak, jak inne cechy 
badanej próby i zobaczyliśmy bardzo ciekawą zależność. Mia-
nowicie, w miarę przechodzenia z klasy do klasy liczba odpo-
wiedzi „nie wiem” zmniejszała się, a pudełka zawierające 50% 
obserwacji systematycznie się zawężały, ale tylko gdy mieliśmy 

Rys. 5. Wykres pudełkowy pokazujący zmianę poziomu niewiedzy w miarę przechodzenia z klasy do klasy, w zależności od profilu klasy, płci 
i deklarowanego zainteresowania astronomią. Znaczenie symboli jak na rys. 2
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do czynienia z osobami, które deklarowały swoje zainteresowa-
nie astronomią i uczęszczały do klas o profilu mat-fiz. Najwięcej 
na takiej kombinacji zyskiwały dziewczęta, u których poziom 
wiedzy, ale, jak się wydaje, także i pewności siebie w klasie trze-
ciej wzrósł najbardziej w porównaniu z tym, jaki był w klasie 
pierwszej. Bardzo dużo, tym razem w liczbach bezwzględnych, 
zyskali chłopcy, których „pudełko niewiedzy” już od drugiej 
kasy przywiera do zera (zob. rys. 5). U osób niezainteresowa-
nych astronomią, niezależnie od profilu klasy, mechanizm ten 
działał słabo (dziewczęta) albo wcale (chłopcy). Po raz kolej-
ny widzimy więc, że podstawą rozwoju tak indywidualnego jak 
i zbiorowego, w sensie średniego poziomu wiedzy w społeczeń-
stwie, jest odczuwanie prawdziwego zainteresowania nauką.

GDZIE MAMY MAŁE MIASTECZKA?
Następnie przyjrzeliśmy się kolejnej cesze naszej próby, czy-

li wielkości ośrodka miejskiego, w którym badani uczniowie 
uczęszczają do szkoły. Obraz, który się nam ukazał, jest dość 
ponury. Pokazuje on, że małe miasteczka (u nas do tej katego-
rii wpada Szklarska Poręba i Sulęcin) mamy najwyraźniej tam, 
gdzie miał je Andrzej Bursa... Podczas gdy w dużych, a zwłasz-
cza w średnich miastach, przyrost wiedzy z klasy do klasy jest 
uderzający, miasta małe stoją w miejscu (zob. rys. 6), a jedyną 
grupą, która doświadcza progresu, są chłopcy zainteresowani 
astronomią. Wszyscy pozostali, a w szczególności dziewczęta, 
po osiągnięciu pewnego, dość niskiego poziomu wiedzy, nie 
rozwijają się już w ogóle. Tak oto zidentyfikowaliśmy liczną 

grupę uczniów, którzy podlegają swego rodzaju cywilizacyjne-
mu wykluczeniu. Dlaczego o nich zapomnieliśmy?

A PLANETY SZALEJĄ…
To nie jedyna grupa, o której najwyraźniej nie pamiętamy. 

Spójrzmy jeszcze raz na małe miasteczka. Przodują one w innej 
dziedzinie, która w oczach tzw. „wykształconych ludzi” może 
zasługiwać tylko na wyśmianie, a mianowicie w wierze w to, że 
gwiazdy i planety rządzą naszym życiem i kształtują nasze losy. 
W badaniach przeprowadzonych przez [1, 2] zdanie dotyczące 
astrologii miało pokazać, czy i jak bardzo w świadomości mło-
dzieży utrwalone są poglądy sprzeczne ze współczesną wiedzą 
o Wszechświecie. W próbie badanej 30 lat temu wiarę w nad-
przyrodzone moce gwiazd zadeklarowało 43% respondentów. 
Obecnie z tymi poglądami zgadza się 28% młodzieży. Naszym 
zdaniem jest to wciąż o wiele za dużo. 

Nasze badania pokazują, że odsetek wierzących w astrolo-
gię jest praktycznie taki sam wśród chłopców i dziewcząt. Jest 
on mniej więcej o połowę mniejszy w klasach o profilu mat-fiz 
w porównaniu z klasami ogólnymi, pomału spada w klasach 
drugich i trzecich, ale bynajmniej nie znika. Występuje w tych 
samych proporcjach tak wśród zainteresowanych astronomią, 
jak i tych, których ta nauka nie interesuje. Powstaje pytanie, dla-
czego tak się dzieje. Dlaczego „astrologów” znajdziemy w każ-
dej grupie społecznej oraz czy można coś zrobić, aby odsetek 
ludzi wierzących w horoskopy zmniejszyć nie do jednej trzeciej 
populacji, ale do, np., kilku procent.

Rys. 6. Wykres pudełkowy pokazujący zmianę poziomu wiedzy w miarę przechodzenia z klasy do klasy w miastach o różnych wielkościach. 
Znaczenie symboli jak na rys. 2. 
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Odpowiedź na pytanie „dlaczego” zdecydowanie wykracza 
poza możliwości analityczne, jakie daje zgromadzony przez nas 
materiał. Warto jednak mieć na uwadze, że wiara w różnorakie 
nadprzyrodzone twory i w ogólności odwrócenie się od nauki 
jest rodzajem ucieczki, który podejmują ludzie w czasach dla 
nich trudnych, szczególnie gdy czują się przez naukę zdradze-
ni, oszukani lub wykluczeni [4]. Tak było po tragedii pierwszej 
i drugiej wojny światowej, tak może być teraz, w świecie, któ-
rego poziom technologiczny oraz tempo rozwoju i zmian znacz-
nie przewyższa możliwości percepcyjne wielu osób. Może więc 
warto dokładać wszelkich starań, wręcz dwoić się i troić, aby 
osiągnięcia naukowe i wartość nauki była dla społeczeństwa 
tak oczywista i zrozumiała jak podstawowe zasady higieny? To 
prawda, że 100% sukcesu nie ma co oczekiwać, jednak zauwa-
żalnego wzrostu komfortu życia — niewątpliwie. 

CO Z TĄ SZKOŁĄ?
Nasza analiza pokazuje, że jedynym orężem, który jest 

w stanie skutecznie zwalczać wiarę w zabobony, jest wiedza, 
gdyż jako jedyna ma moc wypierania zabobonów (zob. rys. 7). 
I choć my badaliśmy poziom wiedzy z dziedziny astronomii, 
wierzymy, że jeśli podobne badanie byłoby przeprowadzo-
ne w innych naukach, wynik byłby podobny i dałby się ująć 
w jednym zdaniu, mianowicie: „Im więcej wiem, tym mniej 
potrzebuję wierzyć”. 

Jak osiągnąć ten szczytny cel? Co zrobić, aby zmniejszyć 
liczbę wykluczonych ze strefy wiedzy i po czym poznać, że już 

Rys. 7. Wykres słupkowy ilustrujący zmniejszenie odsetka osób wierzących w astrologię wraz ze wzrostem liczby poprawnych odpowiedzi w an-
kiecie wiedzy astronomicznej.

jest dobrze? Biorąc pod uwagę fakt, że przeprowadzona przez 
nas ankieta dotyczyła zagadnień, które 30 lat temu zostały okre-
ślone jako „elementarne”, arbitralnie proponujemy, że „dobrze” 
będzie, gdy nie tylko średnia w populacji, ale średnia punktów 
dla każdej płci będzie co najmniej 15 oraz gdy zniknie ogon 
mniej niż ośmiu dobrych odpowiedzi (zob. rys. 1). Chcieliby-
śmy też, aby odsetek wierzących w astrologię nie przekraczał 
kilku procent.

Badania [1, 2] i te, które tu referujemy, pokazały, że sam 
fakt uczęszczania do klas o profilu matematyczno-fizycznym 
niewiele pomoże, jeśli nie będzie za tym szło szczere zaintere-
sowanie nauką. Podobnie samo zainteresowanie bez wsparcia 
w postaci edukacji również nie sprawi, że młody człowiek ła-
two osiągnie elementarną kulturę astronomiczną (patrz ucznio-
wie zainteresowani astronomią w klasach o profilu pozostałym 
na rys. 4). 

I tego właśnie nam trzeba. Nie szkoły rozumianej jako in-
stytucja albo etap przejściowy „między żłobkiem i więzieniem” 
[zob. 5], ale edukacji ukierunkowanej indywidualnie na każde 
dziecko. Edukacji, która każdemu stworzy szansę odkrycia 
własnych zainteresowań i pełnej realizacji potencjału inte-
lektualnego i życiowego. W tym procesie istotna jest również 
popularyzacja ugruntowanej wiedzy naukowej i najnowszych 
osiągnięć naukowych w przestrzeni szkolnej i pozaszkolnej. 
Mogą ją oferować centra nauki, ośrodki uniwersyteckie, festi-
wale nauki i indywidualni naukowcy. Działania te powinny być 
adresowane do wszystkich, ale w szczególności do uczniów 
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z małych miejscowości i dziewcząt oraz powinny obejmować 
swoją ofertą jak najmłodsze klasy szkoły podstawowej, łącznie 
z dziećmi przedszkolnymi.

Potrzebujemy środowiska intelektualnego, które wykorzysta 
fakt, że w dzisiejszych czasach wiedza i nauka są jak plastik: 
otaczają nas zewsząd, oddychamy nimi i je spożywamy. Nie 
sposób od nich uciec. Są wszędzie; na ziemi i w powietrzu, 
w postaci nano i makro. Skoro tak, niech staną się pożywką, 
na której wyrosną umysły przyszłych pokoleń, a nie trucizną, 
którą ze wstrętem i niezrozumieniem odrzucą. Możemy im 
pomóc, idąc drogą wytyczoną przez idee i metody opisane 
w pedagogice Montessori [6], wspomagając się wskazówka-
mi wyników badań przeprowadzonych przez Microsoft [7]. 
Ten ostatni projekt miał na celu zrozumienie zjawiska braku 
zainteresowania naukami ścisłymi wśród dziewcząt w Europie 
(w tym w Polsce) i w innych rejonach świata, zbadanie innych 
zagadnień związanych z wkluczeniami grup ludności ze świa-
ta nauki oraz sformułowanie wskazówek, które mogą obecną 
sytuację poprawić, a nawet uleczyć. Skorzystajmy z tego, co 
z tych badań wynikło. Dzieci to nasza przyszłość (naprawdę!) 
Dajmy im szansę! 

Do poczytania 
[1] Muciek M., Papaj J. i Wegner W. 1991, „Test wiedzy 
astronomicznej”, Postępy Astronomii nr 1/1991, s. 34 i 44 
(www.urania.edu.pl/sites/default/files/archiwum/ 
postepy_astronomii_1991_01.pdf)
[2] Muciek M., Papaj J. i Wegner W. 1994, „Badania po-
ziomu wiedzy astronomicznej uczniów szkół bydgoskich”, 
Problemy Matematyczne 1994, 11, 57–73 (Zeszyty Na-
ukowe WSP w Bydgoszczy)
[3] Badanie poziomu wiedzy astronomicznej wśród uczniów 
szkół średnich w roku 2018: www.astro.uni.wroc.pl/ankieta 
-astronomiczna
[4] Husserl E. „Kryzys nauk europejskich i  fenomenologia 
transcendentalna”, ISBN 978-83-7998-138-0
[5] School-to-prison pipeline: en.wikipedia.org/wiki/School-
to-prison_pipeline 
[6] Pedagogika Montessori: pl.wikipedia.org/wiki/ 
Metoda_Montessori 
[7] Why don’t European girls like science or technology?
news.microsoft.com/europe/features/dont-european 
-girls-like-science-technology 

Oryginalna wersja 
ankiety opublikowanej 
w pierwszym numerze 
odnowionych „Postępów 
Astronomii” z 1991 roku
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NOWOŚCI ZE ŚWIATA METEORÓW
W niniejszym artykule chciałbym przedstawić nieco nowości 
ze świata meteorów. Przed nami przegląd najciekawszych wy-
darzeń i odkryć związanych z najdrobniejszą materią Układu 
Słonecznego.

BETA TAURYDY, CZYLI DZIENNE 
SPOTKANIE Z TAURYDAMI

W nocy z 31 października na 1 listopada 2015 r. niebo roz-
świetlały niezwykle jasne bolidy. Zgodnie z przewidywaniami 
Davida Ashera spotkaliśmy się wówczas z rezonansową częścią 
strumienia Taurydów. Skutkiem tego było pojawienie się boli-
dów o jasności wyraźnie większej niż jasność Księżyca w pełni. 
Dane z maksimum były intensywnie analizowane przez grupy 
różnych badaczy, w tym także Polską Sieć Bolidową. W 2016 
i 2017 r. ukazały się w MNRAS (Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society) prace opisujące strumień Taurydów, 
gdzie oprócz fragmentów materii o mniejszych rozmiarach 
miały znajdować się także planetoidy o rozmiarach rzędu setek 
metrów. Według modeli Davida Ashera do ponownego spotka-
nia z Taurydami dojdzie pod koniec czerwca bieżącego roku, 
w drugim węźle orbity Taurydów. Czerwcowy rój Beta Taury-
dów bierze swoją nazwę od radiantu położonego w gwiazdo-
zbiorze Byka, skąd wydają się wylatywać meteory. Ze względu 
na porę dnia, w jakiej jest aktywny, nie może być obserwowany 
w normalny sposób. W przeszłości obserwowano ten strumień 
metodą radiową, a w latach 70. Zeta Taurydy dały znać o so-
bie, uderzając w Księżyc i generując możliwe do wykrycia fale 
sejsmiczne. Tegoroczne spotkanie może być bardzo ciekawe, 

gdyż geometria przecięcia strumienia rezonansowego z orbitą 
ziemską jest wyjątkowo korzystna. Korzystna do prowadzenia 
obserwacji jest trzecia dekada czerwca, a szczególnie dni po-
między 25 a 28 czerwca. W tym czasie spodziewamy się spo-
tkania z dużymi meteoroidami, które mogą powodować zjawi-
ska bolidów dziennych. Możliwe będzie też zaobserwowanie 
pojedynczych kolizji meteoroidów z Księżycem, który w tym 
czasie będzie widoczny przed wschodem Słońca, zbliżając się 
do nowiu. Nadchodzące maksimum to okazja do odkrycia ko-
lejnych dużych składników strumienia — planetoid, które, krą-
żąc po orbicie strumienia meteoroidowego, mogą w przyszłości 
zagrażać naszej planecie. Strumień Taurydów to jeden z najcie-
kawszych tematów astronomii meteorowej. Choć znany jest on 
od dawna i od dawna wiązany z kometą o najkrótszym okresie 
obiegu — 2P/Encke, to współczesne badania zdają się wska-
zywać na nieco bardziej skomplikowaną ewolucję roju. Sama 
kometa Encke wraz z Taurydami i krążącymi po ich orbicie pla-
netoidami może być pozostałością po wielkim obiekcie, który 
uległ dezintegracji.

WIELKI BOLID NAD BIAŁORUSIĄ
Początek roku zaczął się w PFN (Polish Firebal Network — 

Polska Sieć Bolidowa) od mocnego uderzenia. W nocy z 6 na 7 
stycznia 2019 r. wschodnie niebo rozświetliło potężne zjawisko. 
Wolno poruszający się bolid osiągnął jasność porównywalną 
z Księżycem w kwadrze. Po kilkusekundowym locie zniknął 
niemal nad samym horyzontem. Ze względu na bardzo późną 
porę, niewielu świadków miało okazję podziwiać to zjawisko. 

Rys 1. Orbity komety Encke, bolidów Ostrowite i Okonek z 31.10.2015 oraz planetoid 2005UR oraz 2005TF50
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Nieliczni opisali piękną fragmentację bolidu w jego końcowej 
części. Według przypadkowych obserwatorów przy rozpa-
dzie tym wszystkie fragmenty miały porównywalne jasności 
i nie wskazywano głównego fragmentu materii. Bolid został 
zarejestrowany w dwóch stacjach Polskiej Sieci Bolidowej — 
PFN52 Stary Sielc i PFN40 Otwock. Na nagraniach wideo jest 
widoczny wolno przemieszczający się bolid o dość stabilnej 
krzywej blasku (daje się wyróżnić niewielkie wzrosty jasno-
ści w miejscach, gdzie doszło do rozpadu na fragmenty). Dość 
szybko okazało się, że bolid pojawił się u naszych wschodnich 
sąsiadów, na Białorusi. Rozpoczął się stosunkowo blisko pol-
skiej granicy i przemieszczał się po umiarkowanie nachylonej 
trajektorii w stronę miasta Prużany. Lokalni świadkowie opi-
sywali mocny rozbłysk, który na moment rozświetlił okolicę. 
W najbardziej rzeczowej relacji, świadek opisuje błysk trwają-
cy 3 sekundy, po którym nastąpiło 15 sekund ciszy, a następnie 
słyszalny był głuchy grzmot. którego czas trwania ocenił na 40 
sekund. Tak krótki czas do wystąpienia zjawiska akustycznego 
świadczy o niezwykłej bliskości źródła, od którego rozchodzi-
ła się fala uderzeniowa. Pierwsze wyniki potwierdziły ten fakt. 
Zjawisko było imponujące, pod wieloma względami porów-
nywalne z klasycznymi wielkimi bolidami obserwowanymi 
przez Europejską Sieć Bolidową w ostatnich latach. Wielkie 
wrażenie robi wysokość końcowa, która w tym wypadku wy-
nosi 16,2 km. W literaturze znajdujemy niewiele przypadków 
bolidów o mniejszej wysokości końcowej (Czelabińsk, Turii — 
Remety) oraz tylko kilka o wysokościach porównywalnych.

Parametry końcowe trajektorii (wysokość, obserwowane ha-
mowanie) pozwoliły stwierdzić, że nieco na wschód od Prużan 
spadło od kilku do nawet kilkudziesięciu kilogramów meteory-
tów, zapewne w kilku fragmentach. Pomimo sprzyjającej nie-
wielkiej wysokości końcowej, dokładne wyznaczenie miejsca 
upadku meteorytów okazało się być problematyczne ze względu 
na huragan wiejący w stratosferze. W marcu bieżącego roku zo-
stała zorganizowana pierwsza wyprawa poszukiwawcza na wy-
znaczone miejsce spadku. W ciągu kilku dni poszukiwań prze-
mierzono otaczające Prużany bezkresne pola, niestety bez rezul-

tatu. Obszar poszukiwań jest dość znaczny i wymaga bardziej 
systematycznych poszukiwań w dużych grupach. O zjawisku 
zostały powiadomione lokalne instytucje i jak się dowiedzieli-
śmy, odbyło się już kilka wypraw poszukiwawczych, między 
innymi wyprawa zorganizowana przez planetarium z Mińska. 
Niestety obszary wokół miasta Prużany to w większości inten-
sywnie uprawiane tereny rolne i wiosenna orka oraz zasiewy 
znacząco utrudniają zadanie przyszłym poszukiwaczom.

BOLIDY NA JASNYM NIEBIE
Spore poruszenie wśród obserwatorów wywołały jasne zja-

wiska, jakie pojawiły się 23 stycznia i 8 lutego 2019 r. W pierw-
szym przypadku bardzo jasny bolid pojawił się w niecałe pół 
godziny po zachodzie Słońca, w porze powrotów z pracy do 
domu. Większość obserwacji pochodzi z Warszawy i okolic, 
gdzie akurat niebo było wolne od chmur. Bolid pojawił się dość 
wysoko nad południowym horyzontem i dość szybko zmierzał 
na południowy zachód. Świecił światłem białym, a pod koniec 
lotu uległ fragmentacji. Zjawisko zarejestrowano na kilku ka-
merach samochodowych w stosunkowo dobrej jakości. Więk-
szość nagrań pochodzi z zachodnich krańców Warszawy, jedno 
z okolic mostu na Wiśle pod Górą Kalwarią. Wyznaczenie tra-
jektorii bolidu jest możliwe, choć wymagałoby żmudnej kali-
bracji fotograficznej w miejscach, w których powstały nagrania. 
Wstępne szacunki wskazują, że bolid ten wszedł do atmosfery 
ze zbyt dużą prędkością, aby dać spadek meteorytu. Trajekto-
ria bolidu znajdowała się na południowy zachód od Warszawy, 
w okolicach Mszczonowa i Rawy Mazowieckiej.

Drugie ze zjawisk to najprawdziwszy bolid dzienny. Bolid 
ten pojawił się 8 lutego 2019 r. o godzinie 15:35 czasu lokalne-
go. Został zarejestrowany przez kamerę samochodową. W mo-
mencie rejestracji pojazd znajdował się w okolicach Mławy 
i poruszał się w kierunku północnym. Zjawisko widoczne było 
jako całkiem jasny punkt dość szybko przemieszczający się 
z zachodu na wschód (od lewej do prawej strony kadru).

Pojawiły się też inne nagrania z kamer samochodowych. 
Na początku marca, ku naszemu zaskoczeniu, odnaleźliśmy 
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Rys 2. Bolid Prużany widoczny ze stacji PFN52 Stary Sielc

Rys 3. Bolid Prużany widoczny ze stacji PFN40 Otwock

Biuletyn Pracowni Komet i Meteorów



61    URANIA    3/2019

CYRQLARZ

Nr 232 

to zjawisko na kamerze znajdującej się w stacji PFN69 Lam-
kówko. Stacja ta znajduje się w Obserwatorium Satelitarnym 
Katedry Astronomii i Geodynamiki WGiGP, UWM, w skład 
stacji wchodzi pojedyncza kamera typu Tayama, która bez 
specjalnych zabiegów nie nadaje się do obserwacji bolidów 
dziennych. W tym jednak wypadku Słońce zostało zasłonięte 
przez cienkie chmury, co pozwoliło zarejestrować bolid na ja-
snym niebieskim niebie. Podobnie jak w pierwszym wypadku, 
tak i tu do precyzyjnego wyznaczenia trajektorii konieczna jest 
fotograficzna kalibracja obrazu. Podobnie jak poprzedni bolid, 
także i ten nie zakończył się spadkiem meteorytu.

GIGANTYCZNY BOLID 
W POBLIŻU KAMCZATKI

18 grudnia 2018 r. o godzinie 23:48:20 zarejestrowano jeden 
z największych bolidów w historii obserwacji. Podczas przejścia 
obiektu przez atmosferę wyzwoliła się energia porównywalna 
z wybuchem bomby atomowej o równoważniku 173 kilotony. 
Obiekt wszedł do atmosfery z prędkością 32 km/s, a głów-
ny rozbłysk nastąpił na wysokości 25,6 km. Został on zareje-
strowały w podczerwieni przez satelitę departamentu obrony 
USA. Piękne zdjęcia śladu, jaki powstał podczas wejścia bolidu 
do atmosfery, zostały wykonane przez japońskiego satelitę Hi-
mawari. Zjawisko wystąpiło nad Morzem Beringa, na wschód 
od Kamczatki. Jest to drugie pod względem wyzwolonej energii 
zjawisko od 1988 r., kiedy to rozpoczęto satelitarne obserwacje 
bolidów (w rzeczywistości próbowano obserwować próby ato-
mowe). Jedynie pamiętny bolid nad Czelabińskiem z 2013 r. był 
okazalszy. Następny po ubiegłorocznym bolidzie pod względem 
energii zjawiska jest bolid z 25 grudnia 2010 r. który był już 
pięciokrotnie słabszy. Ubiegłoroczne zjawisko wystąpiło nad 
obszarem niezamieszkałym, nie zostało bezpośrednio zaobser-
wowane i nie przyniosło żadnych strat materialnych.

BOLIDY NAD AUSTRALIĄ
19 i 21 maja 2019 r. zaobserwowano nad Australią dwa duże 

bolidy wywołane przez meteoroidy o rozmiarach odpowiednio 

1,2m oraz 4m. Pierwszy z nich pojawił się 19 maja 2019 r. o go-
dzinie 14:20 UT niemal dokładnie nad Alice Springs w środko-
wej Australii. Obiekt wszedł do atmosfery z prędkością 14 kilo-
metrów na sekundę i został zarejstrowany przez sieć detektorów 
infradźwiękowych przeznaczonych do monitorowania poten-
cjalnych prób jądrowych. Na podstawie danych infradźwię-
kowych określono wydzieloną energię na 0,06 kT (3000 razy 
mniej niż w przypadku opisywanego wcześniej bolidu nad Mo-
rzem Beringa. Drugi z bolidów pojawił się nad Australią 2 dni 
później, 21 maja 2019 r. o godzinie 13:21 UT. Było to zjawisko 
szesnastokrotnie silniejsze, a bolid, który je wywołał, wszedł 
do atmosfery nad morzem, około 400 km na południe od Adela-
ide przy prędkości 11 km/s.

KONFERENCJA IMC2019, 
BOLLMANNSRUH, NIEMCY

W dniach od 3 do 6 października 2019 r. w Bollmannsruh 
koło Poczdamu odbędzie się kolejna konferencja IMC (Interna-
tional Meteor Conference). Koszt uczestnictwa w IMC wynosi 
160 euro przy rejestracji przed 30 czerwca i 180 przy rejestracji 
do 31 sierpnia. Opłata obejmuje zakwaterowanie  i pełne wy-
żywienie.

Więcej informacji: https://imc2019.imo.net/

  Przemysław Żołądek

Rys 3. Bolid dzienny z 8 lutego 2019 r., stacja PFN69 Lamkówko

Rys 4. Bolid nad południową Australią, 21.05.2019

Rys 5. Teren oświetlony światłem bolidu z 19.05.2019. Kamera 
zlokalizowana w  Alice Springs. Kilka sekund przed pojawie-
niem się bolidu obraz z kamery był prawie jednolicie czarny
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Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

30 LAT SEKCJI OBSERWATORÓW KOMET PTMA

POWSTANIE I PIERWSZE LATA
Bezpośrednim przyczynkiem do stworzenia sekcji kometarnej 

przy PTMA była międzynarodowa akcja obserwacyjna Interna-
tional Halley Watch, prowadzona w latach 1985–1986 (patrz: 
Urania 4/2016). Koordynatorami IHW na teren Polski zostali 
polscy tłumacze książki Stephana Edberga „Jak obserwować 
komety” — Stefania Grudzińska i Marek Muciek. Po niemałym 
sukcesie, jakim zakończyła się polska edycja akcji, Muciek zaj-
mował się również koordynacją obserwacji następnych jasnych 
komet widocznych na naszym niebie, tj. C/1987 P1 (Bradfield) 
i C/1988 A1 (Liller). Swoją pracę nazywał „prywatną inicjatywą 
finansowaną z własnej kieszeni”. W „Uranii” 11/1988 pojawił 
się anons o planowanym założeniu Sekcji Obserwatorów Komet 
PTMA przy oddziale toruńskim. Zarząd Główny PTMA przyjął 
do wiadomości istnienie Sekcji 25 kwietnia 1989 r. i od tej pory 
liczy się historia SOK-u. Przy okazji walnego zjazdu PTMA 
w Grudziądzu w 1989 r. odbyło się pierwsze spotkanie członków, 
na którym uzgodniono projekt regulaminu Sekcji. Za główne 
cele działalności określono: prowadzenie skoordynowanych ob-
serwacji wszystkich widocznych komet dostępnych amatorskimi 
instrumentami, opracowywanie wyników obserwacji i publiko-
wanie ich na łamach „Uranii”, a także udostępnianie surowych 
wyników obserwacji społeczności astronomicznej. Sekcja podjęła 
się zaopatrywania swoich członków w mapki zawierające jasność 
gwiazd porównania, umożliwiające wykonywanie ocen jasności 
komet. Wyniki prac obserwacyjnych wzbogacają międzynarodo-
we archiwum danych publikowane w piśmie International Comet 
Quarterly. Pierwszym obiektem obserwowanym oficjalnie w ra-
mach Sekcji Obserwatorów Komet była kometa okresowa 23P/
Brorsen-Metcalf, a niedługo później na niebie pojawiła się kolejna 
dość jasna kometa C/1989 Q1 (Okazaki-Levy-Rudenko). W tym 
samym czasie Marek Muciek zrezygnował z prowadzenia Sekcji. 
Jej nowym koordynatorem został Jerzy Rafalski, a sekretarzem 
Krzysztof Jaroszewski. Muciek miał zająć się teraz wyłącznie pra-
cą zawodową. Na szczęście jego rozwód z SOK-iem okazał się 
tylko chwilową separacją. Jego powrót do Sekcji nastąpił jeszcze 
przed akcją obserwacyjną w 1990 r., podczas której zebrano 1176 
obserwacji jasnej komety C/1990 K1 (Levy), co było rekordem 
o nieznanych wcześniej rozmiarach. Jednak w czerwcu 1992 r. 
Marek Muciek oznajmia po raz kolejny definitywne rozstanie 
z Sekcją i ogłasza konkurs na swojego następcę na stanowisku ko-
ordynatora, wyrażając przy tym nadzieję, że to dopiero początek 
długiej historii SOK.

OKRES KRAKOWSKI
W okresie uśpienia Sekcji Obserwatorów Komet (lata 1993– 

–1994) przez nasze niebo przemknęło kilka interesujących ko-

met, które niestety pozostały niezauważone przez większość ob-
serwatorów. Powodem był brak skoordynowanych akcji obser-
wacyjnych i informacji o obserwowalnych obiektach. Widoczne 
wówczas komety były obserwowane jedynie przez nielicznych 
i najbardziej zaawansowanych członków Sekcji, mających do-
stęp do innych niż SOK źródeł informacji i efemeryd. Częścio-
wo obowiązki SOK przejęła w tamtym czasie Pracownia Komet 
i Meteorów. 22 października 1994 r. powiadomiono o przejęciu 
Sekcji przez nowych opiekunów — Tomasza Ściężora i Janusza 
Płeszkę, działających przy Oddziale Krakowskim PTMA. Oficjal-
ne przekazanie Sekcji z Torunia do Krakowa odbyło się podczas 
Nadzwyczajnego Jubileuszowego Walnego Zjazdu Delegatów 
PTMA w Toruniu, w 1994 r. Pierwszą kometą obserwowaną przez 
odrodzoną Sekcję była kometa 19P/Borelly. W późniejszych la-
tach obserwatorzy SOK PTMA byli świadkami jeszcze trzech 
jej powrotów. W okresie uśpienia liczba obserwatorów stopniała 
z ponad stu do niewiele ponad pięćdziesięciu. W ciągu następnych 
kilku lat liczebność Sekcji była stale odbudowywana.

Wraz z reaktywacją Sekcji narodził się pomysł stworzenia 
biuletynu, informującego obserwatorów o postępach w badaniu 
komet, o obiektach możliwych do zaobserwowania z Polski oraz 
o podsumowaniach akcji obserwacyjnych. Pierwsze wydanie 
„Komeciarza” ukazało się w 1995 r. z inicjatywy ówczesnych ko-
ordynatorów Sekcji — T. Ściężora i J. Płeszki. We wstępie do dru-
giego numeru pojawiło się zdanie, wyrażające nadzieję na poja-
wienie się w ciągu najbliższych lat komety, o której będzie można 
opowiadać potomnym. Autorzy z pewnością nie wiedzieli jeszcze, 
że przez najbliższe dwa lata własnymi oczami zobaczą dwie ko-
mety, które dziś już nazywane są „wielkimi”. Dla historii Sekcji 
był to okres wielkiego zainteresowania obserwacjami i wyśrubo-
wania wciąż niepobitych rekordów. W 1996 r. zgłoszono ponad 
1000 raportów z obserwacji komety C/1996 B2 (Hyakutake), 
jednak niezrównany rekord padł rok później za sprawą C/1995 
O1 (Hale-Bopp) — 2430 obserwacji. W kolejnych latach ob-
serwatorzy SOK odczuwali „efekt wielkich komet”, wykazując 
duże zainteresowanie nawet umiarkowanie jasnymi obiektami, 
rzędu 8 mag. W 1999 r. odbyła się pierwsza konferencja Sekcji, 
rozpoczynając tradycję spotkań miłośników komet i zawodowych 
astronomów, trwającą przez kolejne 7 lat. 

Ponowne odrodzenie działalności obserwacyjnej Sekcji nastą-
piło w 2001 r., co związane było z dwiema stosunkowo jasnymi 
kometami: C/2000 WM1 (LINEAR) i C/2001 A2 (LINEAR). 
W 2002 r. obserwowano powrót „komety Heweliusza”, czyli 
153P/Ikeya-Zhang. Jej duża jasność (2,8m) oraz „wygodne” wie-
czorne położenie na niebie spowodowało, że do Sekcji nadesłano 
1080 obserwacji wykonanych przez 49 obserwatorów. Jak widać, 
każda jasna kometa powoduje „odrodzenie SOK”, czemu zresztą 

KOMECIARZ

Mimo że w bieżącym roku miłośnicy astronomii obchodzą przynajmniej dwa ważne stulecia („Uranii” oraz 
PTMA), nie mogliśmy zapomnieć również o swoich urodzinach. Sekcja Obserwatorów Komet powstała bo-
wiem 30 lat temu i nawet jeśli w swojej historii doświadczała momentów wstrzymania działalności, polscy 
komeciarze nie przestawali obserwować, utrzymując ciągłość polskich obserwacji komet.
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trudno się dziwić. W okresie tym Janusza Płeszkę jako współko-
ordynatora SOK u boku Tomasza Ściężora zastąpił Michał Dra-
hus. W następnych latach rzadko zdarzało się, aby jakaś kometa 
przyciągnęła szerszą uwagę obserwatorów SOK. Zwykle w Sek-
cji otrzymywano zaledwie kilka–kilkanaście obserwacji. Czasem 
(jak w przypadku C/2003 K4 (LINEAR) o jasności maks. 6,5m) 
liczba obserwacji przekraczała jednak 200. W okresie tym w Sek-
cji działo 36 obserwatorów, z których ci posiadający większy 
sprzęt obserwacyjny nadsyłali również obserwacje słabych komet 
(nawet do 14m). Warto jeszcze wspomnieć, że pismo „Kome-
ciarz”, zmieniło format i zaczęło być drukowane profesjonalnie, 
a niektóre numery były nawet drukowane w kolorze. Wydawało 
się, że SOK odrodził się w 2004 r. wraz z pojawieniem się komet 
C/2004 Q2 (Machholz) (jasność maks. 3,4m), gdy 442 obserwa-
cje przesłało 28 obserwatorów, czy C/2001 Q4 (NEAT) (jasność 
maks. 2,7m), gdy 383 obserwacje przesłało 29 obserwatorów. War-
to jednak zauważyć zmniejszone zainteresowanie obserwacjami 
komet w porównaniu z latami 90. pomimo dużej jasności tych 
dwu komet. Przyczyny tego zjawiska są trudne do wskazania.

W kwietniu 2006 r. nastąpił kolejny kryzys w historii SOK. 
Wtedy T. Ściężor zrezygnował z funkcji koordynatora Sekcji. 
Na jakiś czas funkcję tę objął ówczesny współkoordynator, Marcin 
Filipek, jednak i on zrezygnował. Aby nie pozostawić szeregu pol-
skich obserwatorów komet bez jakiejkolwiek pomocy, zwłaszcza 
w kwestii przesyłania ich obserwacji do ICQ, Ściężor powołał do 
istnienia Centrum Obserwacji Komet, którego jedynym celem było 
zbieranie obserwacji od obserwatorów i przesyłanie ich do ICQ. 
W czasie samodzielnej działalności COK obserwowano szereg in-
teresujących komet, jak 8P/Tuttle w 2008 r. (jasność maks. 5,4m, 
66 obserwacji), a zwłaszcza obserwowany w 2007 r. niezapomnia-
ny 17P/Holmes (jasność maks. 2,2m, 389 obserwacji wykonanych 
przez 24 obserwatorów). W styczniu tego samego, 2007 r. można 
było nawet w dzień obserwować kometę C/2006 P1 (McNaught), 
która osiągnęła jasność aż –5m, stając się najjaśniejszą kometą 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Niestety, trudne warunki obserwacyj-
ne spowodowały, że obserwacje nadesłało zaledwie 7(!) osób. 

ODRODZENIE SOK PTMA
Rok 2013 zapowiadany był szeroko „rokiem komet”, dlatego 

już w marcu 2012 r. ruszyły starania, by przywrócić funkcjono-
wanie sekcji kometarnej w PTMA. Nowym koordynatorem re-
aktywowanego SOK-u został Maciej Mącidym z krośnieńskiego 
oddziału PTMA. Powstała nowa strona Sekcji, na której archiwi-
zowano bieżące obserwacje. Najważniejszą kometą w tamtym 
czasie była C/2011 L4 (Pan-STARRS), która osiągnęła jasność aż 
1,8 mag, jednak do SOK wpłynęło zaledwie 31 obserwacji, a do 
działającego niezależnie COK 84 obserwacje wykonane przez 9 
obserwatorów (!). Dlaczego kometa ta nie wzbudziła większego 
zainteresowania — pozostaje zagadką… 

Pod koniec 2013 r. Mącidym zrezygnował ze swojej działal-
ności w PTMA, a koordynowanie SOK przejął Mikołaj Sabat. 
Powstała nowa strona internetowa (sok.ptma.pl), a w listopadzie 
2014 r. z inicjatywy nowego koordynatora po ośmiu latach wzno-
wiono wydawanie „Komeciarza”. W tamtym czasie stosunko-

wo duże zainteresowanie obserwatorów spowodowała kometa 
C/2014 Q2 (Lovejoy) (jasność maks. 3,9m), którą w ramach COK 
obserwowało 14 polskich obserwatorów, wykonując łącznie 152 
obserwacje. Kometa ta była też obserwowana przez odrodzoną 
Sekcję Obserwatorów Komet PTMA, do której nadesłano 105 
obserwacji (w tym 25 przesłanych zarówno do SOK, jak i do 
COK), co razem daje liczbę aż 232 obserwacji! Jak widać, nadal 
jasna kometa potrafi przyciągnąć uwagę, chociaż już nie w takim 
stopniu, jak 30 lat temu. Niestety, wydaje się, że liczba aktywnych 
obserwatorów komet w Polsce nieustannie maleje. 

W 2015 r. Sekcja Obserwatorów Komet PTMA oraz Cen-
trum Obserwacji Komet połączyły swoje siły w celu gromadze-
nia i archiwizacji polskich obserwacji komet oraz popularyzacji 
tej dziedziny astronomii. M. Sabat pozostał koordynatorem SOK 
i wydawcą biuletynu, zaś T. Ściężor odpowiada za przyjmowa-
nie polskich obserwacji i wysyłanie ich do ICQ. Naszą misją jest 
utworzenie silnego polskiego centrum kometarnego, które skupi 
wszystkich obserwatorów komet z kraju i z zagranicy pod na-
zwą Sekcji Obserwatorów Komet PTMA. Pierwszym krokiem 
we wspólną przyszłość było utworzenie archiwum obserwacji 
komet, gromadzonych przez SOK PTMA w latach 1985–2007 
i 2012–2015 oraz przez COK w latach 2007–2015. Tym samym 
powstała największa baza obserwacji komet w Polsce. Ponownie 
stworzone zostało archiwum fotografii komet, działające daw-
niej na stronie „starego SOK”. Wiosną 2016 r. Sekcja powróciła 
na łamy „Uranii” — najpierw za sprawą biuletynu „Komeciarz”, 
dołączanego jako bezpłatny dodatek do dwumiesięcznika, a od 
kolejnego numeru już jako stała rubryka. W październiku 2016 r. 
odbyła się pierwsza od dekady konferencja SOK, a rok później 
następna, gromadząc pokaźne grono „komeciarzy” w Niepołomi-
cach. Mimo że w ostatnich latach nie ma komet, które pozwoliły-
by na bicie obserwacyjnych rekordów, z każdym rokiem do Sekcji 
napływa więcej raportów. W 2018 r. zebrano 467 obserwacji, co 
stanowi najwyższy wynik w ciągu tej dekady. Miejmy nadzieję, 
że tworzona z miłośniczym zapałem Sekcja ma przed sobą jeszcze 
wiele pięknych jubileuszów, a jej kolejni członkowie będą mogli 
pochwalić się wspomnieniami z obserwowania wielkiej komety. 

KOMECIARZ

XI Konferencja Sekcji  
Obserwatorów Komet PTMA  

Kraków, 7–8 września 2019 r.
Po roku przerwy serdecznie zapraszamy na  XI Konferencję 
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, która odbędzie się w dniach 
7–8 września w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Orla 171 (Fort Skała).

Konferencje SOK to wydarzenia, w czasie których spotykają 
się badacze małych ciał Układu Słonecznego z  miłośnikami 
i obserwatorami tych obiektów. W tym roku jedna z sesji kon-
ferencyjnych będzie poświęcona przybyszowi z  przestrzeni 
międzygwiazdowej — ‘Oumuamua. Nie zabraknie jednak 
tematów związanych z  widocznymi niedawno kometami 
i obserwacjami członków Sekcji. Będzie to również doskonała 
okazja do przedyskutowania obecnej formy działalności SOK. 

Szczegółowy program konferencji opublikujemy na stronie 
internetowej www.sok.ptma.pl i  przekażemy oddziałom tere-
nowym PTMA.

  Tomasz Ściężor, Mikołaj Sabat
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Otwarto nowy oddział CBK PAN 
w Zielonej Górze

22 maja 2019 r. w Zielonej Górze nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowego oddziału Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii 
Nauk (CBK PAN). Placówka, zlokalizowana na terenie Parku Nauko-
wo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, skupi się na ba-
daniach z zakresu robotyki kosmicznej.

Nowy oddział CBK PAN będzie siedzibą Laboratorium Dynamiki 
Manipulatorów Satelitarnych, wyodrębnionego z warszawskiego Labo-
ratorium Mechatroniki i Robotyki w CBK PAN. Oddział zajmie się m.in. 
projektowaniem manipulatorów dla satelitów i pojazdów planetarnych. 
Prace obejmą zagadnienia z teorii sterowania manipulatorami, projek-
towania sterowników manipulatorów, wykorzystania metod wizyjnych 
do sterowania manipulatorami i  robotami kosmicznymi. Nowatorskie 
konstrukcje będą testowane w specjalnym basenie, który pozwoli in-
żynierom symulować warunki mikrograwitacji. W dalszej perspektywie 
aktywność naukowców i  inżynierów zostanie rozszerzona o  systemy 
nawigacji satelitarnej (GNSS), satelitarne obserwacje Ziemi czy tema-
tykę bezpieczeństwa na orbicie i zagrożeń związanych z przestrzenią 
kosmiczną (space situational awareness). Pracami nowego ośrodka 
pokieruje prof. Marek Banaszkiewicz, w przeszłości pełniący funkcję 
dyrektora CBK PAN oraz prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Otworzenie nowego laboratorium to konsekwencja dynamicznego 
rozwoju CBK PAN. Nowa placówka została formalnie powołana do ży-
cia 29 marca br., na mocy umowy zawartej między Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Lubuskiego a Polską Akademią Nauk. W uro-
czystym zainicjowaniu działalności oddziału udział wzięli: Elżbieta Anna 
Polak — marszałek woj. lubuskiego, prof. Iwona Stanisławska — dyrektor 
Centrum Badań Kosmicznych PAN, senator Waldemar Sługocki, prof. Ro-
muald Zabielski — wiceprezes PAN, prof. Giorgi Melikidze — prorektor 
Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Warto dodać, że w Zielonej Górze powstaje Park Technologii Ko-
smicznych. CBK PAN jest partnerem także w tym przedsięwzięciu. Park 
ma być gotowy do końca 2021 r., a jego budowa kosztować będzie 
60 mln zł.

Elżbieta Kuligowska

Wyślij swoje imię na Marsa  
na łaziku Mars 2020

NASA zachęca do bardziej osobistego udziału w  przyszłej misji 
marsjańskiej Mars 2020 — można zgłosić swoje imię i nazwisko, które 
zostanie zapisane na specjalnym chipie i w tej formie poleci na Marsa. 
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2019 r., a przyjmowane 
są poprzez stronę https://go.nasa.gov/Mars2020Pass. W  chwili od-
dawania tego numeru do druku licznik wskazywał, że zgłosiło się już 
6 milionów osób!

Misja Mars 2020 ma wystartować z Ziemi w lipcu 2020 r., a na 
powierzchni Czerwonej Planety łazik wyląduje w lutym 2021 r. Cela-
mi naukowymi będą poszukiwania śladów dawnego życia mikrobiolo-
gicznego, badania klimatu i geologii, a dodatkowo pobrane zostaną 
próbki, które następnie mają być przetransportowane na Ziemię.

Inicjatywa NASA jest kontynuacją podobnych projektów z  po-
przednich misji kosmicznych. Jeśli ktoś brał udział w  jednej z  wcze-
śniejszych akcji, posiada konto „Frequent Flyers” na  stronie NASA, 
na którym znajdują się „bilety” i zebrane „mile”. Z kolei zgłaszający 
się po raz pierwszy mogą takie założyć.

Dla przykładu, w ramach misji InSight z okazji wysłania swojego 
imienia na Marsa skorzystały 2 miliony osób. Teraz będzie to wielokrot-
nie większa liczba (już jest trzykrotnie większa). „Lecąc” na pokładzie 
łazika Mars 2020 można będzie „zarobić” około 300 milionów mil.

Jak dokładnie będzie wyglądało uwiecznienie imion? Zostaną one 
naniesione na krzemowy chip w taki sposób, że linijki tekstu będą mia-
ły rozmiary 75 nanometrów — to jedna tysięczna grubości ludzkiego 
włosa. Na jednym chipie zmieści się ponad milion imion, ale wygląda 
na to, że NASA będzie musiała przygotować co najmniej kilka chipów. 
Chipy będą chronione pod szklaną pokrywą.

Krzysztof Czart

Polacy zwyciężają w zawodach  
łazików marsjańskich w USA

Zespół Mars Rover Kielce „Impuls”, reprezentujący Politechnikę 
Świętokrzyską, zajął 1 miejsce na zawodach łazików marsjańskich — 
University Rover Challenge (URC), które odbyły się w USA. URC to 
prestiżowe międzynarodowe zawody łazików marsjańskich organizo-
wane dorocznie przez stowarzyszenie The Mars Society w USA na pu-
styni w stanie Utah, w okolicach Mars Desert Research Station (MDRS), 

czyli symulowanej bazy marsjańskiej. Tegoroczna edycja zawodów 
przyciągnęła 95 drużyn, ale do finału dostało się 36 zespołów z dzie-
sięciu krajów świata. Pod względem liczby drużyn pierwsze miejsce 
zajęły Stany Zjednoczone (11 zespołów), drugie Polska (8 zespołów), 
a trzecie ex aequo Kanada i Indie (po 5). Dwa zespoły reprezentowały 
Bangladesz. A po jednym zespole wystawiły Egipt, Meksyk, Australia, 
Turcja i Wielka Brytania.

Najlepszy spośród finalistów okazał się zespół Mars Rover Kielce 
„Impuls” z Politechniki Świętokrzyskiej (w ubiegłorocznych zawodach 
ten zespół zajął trzecie miejsce). Drugą lokatę wywalczyli studenci 
z zespołu Ryerson Rams Robotics, reprezentujący kanadyjski Ryerson 
University. Natomiast trzecie miejsce przypadło amerykańskiemu ze-

Bilet dla redakcji „Uranii” na  misję Mars 2020. Zgłaszając się 
na stronie internetowej NASA można uzyskać podobny ze swo-
im imieniem i nazwiskiem, jako pamiątkę wysłania tych danych 
na Czerwoną Planetę na pokładzie marsjańskiego łazika
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Drużyna Mars Rover Kielce „Impuls” z Politechniki Świętokrzyskiej

Odkrycia i ciekawostki z portalu URANIA.EDU.PL
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Sól kuchenna na powierzchni Europy
Dane z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a wskazują na obecność 

chlorku sodu (czyli podstawowego składnika soli kuchennej) na  po-
wierzchni Europy. Sole znajdujące się na  powierzchni księżyca Jowi-
sza pochodzą prawdopodobnie z podpowierzchniowego oceanu i są 
dostrzegalne pod postacią żółtych obszarów na widocznej z  Jowisza 
półkuli księżyca.

Naukowcy z California Institute of Technology i Jet Propulsion Labo-
ratory przeanalizowali dane z obserwacji powierzchni Europy w świe-
tle widzialnym przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Ślady soli wykryto 
w tzw. chaotycznych rejonach księżyca — młodych geologicznie struktu-
rach, na których z dużym prawdopodobieństwem znajdują się materiały 
z podpowierzchniowego oceanu.

Nadal niewiele wiemy o  składzie chemicznym i  innych właściwo-
ściach oceanu ukrytego pod powierzchnią Europy. Takim oknem na wa-
runki panujące w tym oceanie może być sama powierzchnia księżyca, 
która podobnie jak przy Enceladusie (księżycu Saturna) jest aktywna 
geologicznie.

Dane ze  spektrometru bliskiej podczerwieni sondy Galileo, która 
w  1995  r. stała się pierwszym sztucznym satelitą Jowisza, wskazują, 
że powierzchnia Europy jest zdominowana przez trzy substancje: wodny 
lód, uwodniony kwas siarkowy oraz materiał nielodowy, prawdopodob-
nie siarczany. Niestety spektrometr NIMS zamontowany na sondzie Ga-
lileo nie był w stanie definitywnie wskazać postulowanych siarczanów 
na powierzchni ze względu na zbyt małą rozdzielczość spektralną urzą-
dzenia w potrzebnych zakresach. Dopiero obserwacje naziemne wyka-
zały obecność siarczanu magnezu. Jednak owe siarczany znaleziono 
w miejscach występowania uwodnionych kwasów siarkowych, więc nie 
pochodzą one raczej z podpowierzchniowego oceanu.

W tzw. chaotycznych rejonach księżyca może znajdować się odpo-
wiedź, co zawiera pod względem chemicznym ocean pod powierzch-
nią. Strefy te występują na półkuli Europy zwróconej zgodnie z kierun-
kiem orbity i są chronione od bombardowania związkami siarki. Region 
ten nie jest jednak łatwy do badania. Analizy spektrometryczne w pod-
czerwieni nie wykazują tam nic wyróżniającego się od lodu wodnego. 
Naukowcy podejrzewają, że być może występują tam sole chlorkowe, 
które właśnie w zakresie podczerwieni są dosyć „płaskie”, tzn. nie są 
widoczne dla takiego instrumentu. Można jednak zaobserwować takie 
sole w sposób pośredni. W wyniku działania promieniowania struktury 
krystaliczne tych soli mogą stawać się widoczne dla kamery w świetle 
widzialnym. Na przykład chlorek sodu poddany takim warunkom jak 
te panujące na  powierzchni Europy przybiera kolorów podobnie jak 
na zdjęciach zrobionych przez sondę Galileo.

Obserwacje z  Kosmicznego Teleskopu Hubble’a wykazały wy-
stępowanie linii absorpcyjnej na długości 450 nm — czyli wskazującej 
na występowanie właśnie chlorku sodu pod działaniem promieniowania 
kosmicznego. Najwyraźniej wi-
dać to w regionie Tara Region 
— żółtym obszarze zajmującym 
dużą część widocznej z  Jowi-
sza półkuli Europy.

Bardzo wyraźny związek 
pomiędzy obszarami wystę-
powania silnych absorpcji, 
charakterystycznych dla na-
promieniowanego chlorku 
sodu, a  młodymi geologicznie 
regionami Europy, każe przy-
puszczać, że zaobserwowa-
ny materiał może pochodzić 
z  podpowierzchniowego oce-
anu.

Rafał Grabiański

W SKRÓCIE

społowi Stanford Student Robotics ze Stanford University (323). Ame-
rykanie wyprzedzili o włos drugi zespół z Polski (PCz Rover Team z Po-
litechniki Częstochowskiej).

Zespół Mars Rover Kielce „Impuls” tworzą studenci, doktoranci 
i pracownicy Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Auto-
matyki i Robotyki z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Opiekunem 
koła naukowego „Impuls” oraz zespołu Mars Rover Kielce „Impuls” jest 
dr inż. Paweł Łaski, asystent w Katedrze Automatyki i Robotyki na Wy-
dziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej oraz 
dr inż. Jarosław Zwierzchowski. W skład zespołu wchodzą studenci 
i doktoranci: Małgorzata Łaganowska, Anna Annusewicz, Szczepan 
Kostecki, Kamil Borycki, Daniel Włodarczyk, Michał Sokołowski, Artur 
Płatek oraz asystenci: Dawid Pietrala, Krzysztof Borkowski, Gabriel Bra-
cha i Paweł Strączyński.

Zawody URC odbywają się pod koniec maja lub na  początku 
czerwca corocznie od 2007 r. Przeznaczone są dla zespołów studenc-
kich, które muszą samodzielnie zbudować własny łazik marsjański, który 
musi spełnić szereg wymagań, w tym nie przekraczać określonej wagi, 
pokonywać duże odległości w trudnym terenie czy wykonywać zadania 
zlecone przez organizatorów zawodów zbliżone do zadań wykonywa-
nych przez roboty np. na Marsie. 

Paweł Z. Grochowalski

Magazyn „Sky & Telescope” bankrutuje, 
ale będzie uratowany

„Sky & Telescope” to chyba najbardziej znane na świecie czasopismo 
popularnonaukowe o astronomii. Jego wydawca bankrutuje. Aby urato-
wać tytuł, przejęło go Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne (AAS).

Można powiedzieć, że rynek 
amerykański dąży do sytuacji, jaka 
panuje na rynku polskim — wydaw-
cą głównego popularnonaukowe-
go czasopisma astronomicznego 
będzie towarzystwo astronomicz-
ne. W  Polsce wydawcą „Uranii” 
są wspólnie Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne (PTA) oraz Polskie 
Towarzystwo Miłośników Astrono-
mii (PTMA). W  Stanach Zjedno-
czonych wkrótce będzie to Ame-
rican Astronomical Society (AAS), 
czyli odpowiednik polskiego PTA.

Jak czytamy w  komunikacie 
wydanym przez AAS, przejmie 
ono zarówno magazyn „Sky & Telescope”, jak i pozostałą jego działal-
ność, czyli portal skyandtelescope.com, rocznik SkyWatch, wydania cy-
frowe, książki z logo S&T, atlasy nieba, globusy, aplikacje i inne produkty 
związane z miłośniczą astronomią.

Dotychczasowy wydawca „Sky & Telescope”, firma F+W Media, 
rozpoczął w marcu 2019 r. proces upadłości na skutek „sześcioletniej 
błędnej strategii i złego zarządzania na poziomie korporacyjnym”. Ame-
rykańskie Towarzystwo Astronomiczne wygrało przetarg w ramach tego 
procesu, który zakończył się 17 czerwca. AAS zakłada, że redaktorzy 
i pozostali pracownicy „Sky & Telescope” będą kontynuować pracę.

Czasopismo „Sky &Telescope” powstało w 1941 r. z połączenia 
dwóch innych magazynów „The Sky” oraz „The Telescope”. Firma była 
własnością pracowników do 2006 r., kiedy to sprzedano ją wydawcy 
New Track Media, który z kolei w 2014 r. sprzedał ją na rzecz F+W.

Natomiast American Astronomical Society istnieje od 1899  r. 
i zrzesza zawodowych astronomów. Początkowo nazywało się Astro-
nomical and Astrophysical Society of America, a  obecna nazwa — 
American Astronomical Society — funkcjonuje od 1915 r.

Krzysztof Czart
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„Sky & Telescope”— okładka 
numeru z lipca 2019 r.

Europa zarejestrowana przez ka-
merę sondy Galileo. Największy 
wyróżniający się na żółto obszar 
to Tara Ragio — geologicznie zło-
żony region, gdzie wykryto najin-
tensywniejsze ślady chlorku sodu
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Niebo nad Polską

NIEBO W LIPCU I SIERPNIU 2019
Lipiec i sierpień, to w naszych szerokościach geograficznych w pełni 

letnie miesiące. Byłyby one, zwłaszcza lipiec, zdecydowanie gorętsze, 
gdyby nie fakt, że w tym właśnie czasie Ziemia porusza się po najbardziej 
od Słońca oddalonych rejonach okołosłonecznej orbity — w tym roku na-
sza planeta osiąga aphelium nocą z 4 na 5 lipca. Zgodnie ze sformułowa-
nym przed ponad 400 laty, drugim prawem ruchu planet Johannesa Keplera, 
z dala od Słońca Ziemia porusza się najwolniej, czego odbiciem na niebie 
jest najwolniejsza w tym czasie kątowa prędkość pozornego ruchu Słońca 
na tle gwiazd.

Po letnim przesileniu i ledwie zauważalnym w ostatnich dniach czerwca 
skróceniu dnia, w omawianym okresie tempo ubywania dnia coraz szybciej 
wzrasta, z 1 do 5 min na dobę, skutkiem czego w centralnej Polsce dzień 
skraca się w lipcu i sierpniu o prawie 3 godziny: z 16 h 38 min do 13 41 min. 
Jednocześnie stopniowo kurczy się, z 62 do 19 min, różnica w długości dnia 
między południowymi a północnymi krańcami Polski. 

Na przełomie lipca i sierpnia, już krótko po zmierzchu, najwyżej na po-
łudniowym niebie wznoszą się letnie gwiazdozbiory, zarówno mniej wyra-
ziste — Herkules i Wężownik z Wężem, jak też te wyróżniające się najja-
śniejszymi gwiazdami wytyczającymi wierzchołki gwiezdnego symbolu tej 
pory roku, Trójkąta Letniego — Lutnia z Wegą, Łabędź z Denebem i Orzeł 
z Altairem. Nisko nad horyzontem zodiakalne konstelacje: Skorpion z równie 
jasnym czerwonym Antaresem, nie tak już wyrazisty Strzelec oraz tyleż letni, 
co już jesienny, graniczny gwiazdozbiór Koziorożca.

W tym roku ozdobą obszaru określanego jako niebo letnie są 2 jasne pla-
nety, usytuowane w nisko nad horyzontem wędrujących konstelacjach. Z An-
taresem ze Skorpiona z powodzeniem konkuruje, odległy od niego o 6,5–8,5 
stopni, 22-krotnie jaśniejszy Jowisz w Wężowniku, zaś w Strzelcu, 4,5–5,5 

KALENDARZYK

Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

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

1 lipca ok. godz.   2
16 lipca ok. godz.   1

1 sierpnia ok. godz.   0
16 sierpnia ok. godz. 23
1 września ok. godz. 22
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razy dominuje nad najjaśniejszymi jego gwiazdami, goszczący 
tam już od ponad półtora roku Saturn.

Godzinę przed świtem miejsce letnich zajmują jesienne 
gwiazdozbiory, z symbolem nadchodzącej po lecie pory roku, 
Kwadratem Pegaza oraz „wodnymi” konstelacjami Wodnika, 
Ryby Południowej, Wieloryba i Ryb.

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach 
Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie południo-
wej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie lipcowych 
i sierpniowych 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 (Spójrz w Niebo). Panoramiczna mapa na trzeciej i czwar-
tej stronie pokazuje m. in. zmieniające się w tym czasie położenia 
planet na tle gwiazd.

Dokładniejsze terminy omawianych zjawisk zebrano w tabel-
ce na drugiej stronie Kalendarzyka. Wszystkie momenty podane 
są w obowiązującym w Polsce od 31 marca do 26 października 
br. czasie środkowoeuropejskim letnim (CEST).

SŁOŃCE
W ciągu w sumie 62 dni lipca i sierpnia, Słońce pozornie po-

konuje na niebie dystans 59°23’, rozpoczynając wędrówkę na tle 

KALENDARZYK

Ważniejsze wydarzenia
lipca i sierpnia 2019 roku
            lipiec

1 23.47 koniunkcja Księżyca 1,6°S z Wenus
2 5.13 opozycja planetoidy (18) Melpomene, 1,27 au od Ziemi
2 21.16 nów Księżyca
2 21.23 maksimum całk. zaćm. Śłońca; w Europie niewidoczne
3 0.04 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +22°23’
3 8.54 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 107°21’
4 7.40 bardzo bliska koniunkcja Księżyca 5’N z Marsem
4 11.49 koniunkcja Księżyca 3,2°N z Merkurym
5 0.10 Ziemia w aphelium, 152,104 mln km od Słońca
5 7.00 perygeum Księżyca, 363 731,9 km od Ziemi
8 0.05 Merkury rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
9 0.26 koniunkcja Merkurego 4,1°S z Marsem 
9 12.55 pierwsza kwadra Księżyca
9 19.06 Saturn w opozycji do Słońca, 9,033 au od Ziemi

13 22.10 koniunkcja Księżyca 2,3°N z Jowiszem
16 0.43 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –22°23’
16 9.17 bliska koniunkcja Księżyca 13’S z Saturnem
16 11.06 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 287°23’
16 23.32 maksimum częśc. zaćm. Księżyca; w Polsce widoczne 
16 23.38 pełnia Księżyca
21 1.59 apogeum Księżyca, 405 487,2 km od Ziemi
21 8.53 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Raka
21 12.45 koniunkcja Księżyca 3,6°S z Neptunem
21 13.31 koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (4°58’S )
23 4.50 Słońce wstępuje w znak Lwa; λ = 120°
25 3.18 ostatnia kwadra Księżyca
25 12.16 koniunkcja Księżyca 4,5°S z Uranem
30 — maks. aktywności roju meteorów Płd. Delta-Akwarydy
30 10.10 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +22°23’
30 19.02 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 107°20’
31 5.32 koniunkcja Księżyca 4,5°N z Merkurym
31 22.50 bliska koniunkcja Księżyca 35’N z Wenus

          sierpień
1 5.12 nów Księżyca
1 5.35 Merkury powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
1 22.47 koniunkcja Księżyca 1,6°N z Marsem 
2 9.11 perygeum Księżyca, 359 403,8 km od Ziemi
7 19.31 pierwsza kwadra Księżyca
8 11.11 opozycja planetoidy (16) Psyche, 1,70 au od Ziemi

10 1.07 maksymalna elongacja Merkurego, 19,0°W od Słońca
10 1.24 koniunkcja Księżyca 2,4°N z Jowiszem
11 7.55 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Lwa
11 15.05 Jowisz powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
12 4.10 Uran rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
12 6.23 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –22°24’
12 11.52 bardzo bliska koniunkcja Księżyca 2’S z Saturnem
12 16.44 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 287°09’
13 — maksimum aktywności roju meteorów Perseidy
13 14.53 opozycja planetoidy (15) Eunomia, 1,40 au od Ziemi
14 8.07 koniunkcja górna Wenus ze Słońcem (1°16’N)
15 14.29 pełnia Księżyca
17 12.49 apogeum Księżyca, 406 251,2 km od Ziemi
17 18.07 koniunkcja Księżyca 3,5°S z Neptunem
21 19.33 koniunkcja Księżyca 4,3°S z Uranem
23 12.02 Słońce wstępuje w znak Panny; λ = 150°
23 16.56 ostatnia kwadra Księżyca
24 19.04 bliska koniunkcja Wenus 17,5’N z Marsem
26 19.49 maksymalna deklinacja Księżyca, d = +22°28’
27 3.49 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 106°27’
30 4.21 koniunkcja Księżyca 1,9°N z Merkurym
30 14.14 koniunkcja Księżyca 2,9°N z Marsem
30 12.37 nów Księżyca
30 17.53 perygeum Księżyca, 357 182,2 km od Ziemi
30 20.12 koniunkcja Księżyca 2,8°N z Wenus

Więcej informacji:
ALMANACH ASTRONOMICZNY TOMASZA ŚCIĘŻORA
https://www.urania.edu.pl/almanach

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet
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gwiazd u stóp Kastora, w zachodniej części gwiazdozbioru Bliź-
niąt (8,6° znaku Raka), a kończąc w centrum odcinka ekliptyki 
zawartego w gwiazdozbiorze Lwa (7,9° znaku Panny). W tym 
czasie deklinacja Słońca maleje o 14°34’ — z +23°09’ do +8°35’ 
i o tyleż maleje wysokość łuku dziennej wędrówki Słońca, które 
z początkiem lipca w centrum Polski, w prawdziwe południe gó-
ruje 61,1°, a z końcem sierpnia już tylko 46,7° nad horyzontem.

Na razie niemal niezauważalny jest, rozpoczęty po osiągnię-
ciu największego oddalenia Ziemi od Słońca, stopniowy wzrost 
(z 57,2’ do 58,0’ na dobę) prędkości pozornego ruchu Słońca 
wzdłuż ekliptyki, która maksymalną wartość, 61,14’/dobę osiąga 
każdego roku w pierwszych dniach stycznia, podczas przejścia 
Ziemi przez peryhelium. 

KSIĘŻYC 
W tym roku, lipcowo-sierpniową wędrówkę na tle gwiazd, 2 

doby przed nowiem, jako oświetlony w 1,9% wąski sierp, Księ-
życ rozpoczyna w centrum konstelacji Byka, 4,3° na północny 
wschód od Aldebarana. Po dokonaniu 2,29 obiegów nieba i po-
konaniu w sumie dystansu 825,2°, z końcem sierpnia, 2 doby 
po kolejnym nowiu, nasz naturalny satelita dotrze do zachodnich 
rejonów gwiazdozbioru Panny, z tarczą oświetloną w 3,5%, 

W tym czasie Księżyc, jak zwykle, dwukrotnie przewędruje 
na niebie w pobliżu każdej z planet zewnętrznych, nawet trzy-
krotnie spotykając się z Merkurym, Wenus i Marsem. Pierwsza 
z koniunkcji z Marsem, 4 lipca, będzie szczególnie bliska: ge-
ocentrycznie. Księżyc minie Czerwoną Planetę w kątowej odle-
głości 5,25’, ale oglądając z centrum Polski (topocentrycznie) bę-
dzie to zbliżenie centralnie na 40’. Bardzo bliskimi będą również 
dwie koniunkcje z Saturnem, 16 lipca i 12 sierpnia, szczególnie 
ta druga, geocentrycznie w odległości zaledwie 2,33’, choć u nas 
również widoczna jako znacznie mniejsze zbliżenie — central-
nie na 33’. Niestety każda z tych trzech koniunkcji będzie miała 
miejsce za dnia. Niejako powtórką dwóch koniunkcji Księżyca 
z Saturnem będą ich równie bliskie spotkania we wrześniu i paź-
dzierniku.

Niewątpliwie najatrakcyjniejszymi wydarzeniami z udziałem 
Księżyca będą lipcowe zaćmienia: nocą 2/3 lipca całkowite za-
ćmienie Słońca, widoczne w niemal całej Ameryce Południowej 
oraz centralnych i południowych obszarach Oceanu Spokojnego 
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a także częściowe zaćmienie Księżyca nocą 16/17 lipca, widocz-
ne w całości we wschodniej Europie, zachodnich rejonach Azji 
i Oceanu Indyjskiego oraz na niemal całym — z wyjątkiem za-
chodnich krańców — obszarze Afryki. W północno-zachodniej 
połowie terenu Polski, 16 lipca wschód Księżyca nastąpi już pod-
czas trwania półcieniowej fazy zaćmienia, ale z pozostałego ob-
szaru naszego kraju będzie możliwa obserwacja całego zjawiska, 
łącznie trwającego nieco ponad 5,5 godziny. Podczas maksimum, 
trwającego od 22.02 do 1.00 zaćmienia częściowego, 28 min 
przed północą w cieniu pogrążone będzie około 2/3 księżycowej 
tarczy — maksymalna faza 0,653. 

W omawianym okresie brak możliwych do obserwacji, szczegól-
nie efektownych zakryć jasnych gwiazd lub planet przez Księżyc.

PLANETY I PLANETOIDY
Lipiec i sierpień nie są w tym roku okresem sprzyjającym 

obserwacjom Marsa i Wenus. Od kwietnia wschodząca dopiero 
wraz z początkiem świtu cywilnego, w połowie sierpnia Wenus 
całkowicie znika z porannego nieba, 10 dni wcześniej pojawiając 
się już również na wieczornym. Mars, przez pierwsze 4 miesiące 
roku bawiący na niebie niemal do północy, od maja stopniowo 
zachodzący coraz wcześniej, w lipcu i sierpniu znika z nieba już 
podczas zmierzchu, by na przełomie sierpnia i września równo-
cześnie zniknąć z wieczornego nieba i pojawić się na porannym. 
Obydwie najbliższe planetarne sąsiadki Ziemi, w omawianym 
okresie świecą w minimum swej jasności: Wenus –3,9 magnitu-
do, Mars +1,8 magnitudo.

Dostępny dla obserwacji jedynie okresowo, przez najwyżej 
kilka tygodni, Merkury z początkiem lipca kończy już najlepszy 
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Perseidy, jeden z najsłynniejszych rojów meteorów, wykazu-
ją aktywność pomiędzy 17 lipca a 24 sierpnia. Maksimum roju, 
13 sierpnia, w tym roku przypada 2 doby przed pełnią Księżyca, 
co znacząco utrudniać będzie obserwację tych szybkich, białych 
meteorów, pojawiających się seriami po kilka–kilkanaście „spa-
dających gwiazd” w ciągu 2–3 minut, podczas maksimum w su-
mie do nawet 150 w ciągu godziny. Radiant roju usytuowany 
jest w nigdy nie zachodzącym obszarze naszego nieba, w pobliżu 
północnej granicy konstelacji Perseusza.

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 2,8673 doby 
i zakresie zmian jasności od 2,1m do 3,4m. Tabelka zawiera mo-
menty głównych (głębszych) minimów jasności: 

lipiec sierpień

         9,     1.00         1,     1.29
       11,   21.48         3,   22.18
       14,   20.37       21,     3.12
       20,     4.40       24,     0.01

      26,   20.50

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:

lipiec sierpień

14,     1.17            9,   21.17
30,     3.41 25,   23.41

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

lipiec sierpień

      6,  T Hya     7,8m     12,  S CrB   7,3m

    18,  R Cnc    6,8m     15,  RS Vir   8,1m

    20,  R Crv    7,5m     20,  T Aqr   7,7m

    23,  R Psc    8,2m     28,  RS Lib   7,5m

    26,  R Vir     6,9m     29,  R Cyg   7,5m

KALENDARZYK

w roku czas swej wieczornej widoczności, pod koniec miesiąca 
przenosząc się na poranne niebo, by w połowie sierpnia wscho-
dzić nawet do 100 min przed Słońcem, przy całkiem przyzwoitej 
jasności około –0,5 mag.

Trzy tygodnie po czerwcowej opozycji, z początkiem lipca Jo-
wisz góruje godzinę przed północą, widoczny jeszcze od zmierz-
chu niemal po cywilny świt. Stopniowo zmniejszając o 0,4 mag 
swą jasność, z końcem sierpnia gości na niebie do godz. 23. Satur-
na, osiągającego opozycję do Słońca miesiąc po Jowiszu, przez 
prawie cały lipiec widocznego od zmierzchu niemal po świt, pod 
koniec sierpnia żegnać będziemy około 1 h po północy, również 
już o 0,3 mag ciemniejszego niż podczas opozycji.

Obserwacji teoretycznie dostrzegalnego gołym okiem Ura-
na, a zwłaszcza 6-krotnie jeszcze ciemniejszego Neptuna, nie 
sprzyja okres bez całkowicie ciemnych nocy astronomicznych, 
w południowej Polsce trwający do połowy lipca, na krańcach 
północnych nawet do pierwszych dni sierpnia. Na czas najlepszej 
widoczności Neptuna musimy poczekać do pierwszej połowy 
września, zaś Urana dopiero w drugiej połowie października — 
kiedy przypadają opozycje tych planet.  

W omawianym okresie brak szczególnie atrakcyjnych opozy-
cji jaśniejszych planetoid. Na uwagę zasługuje jednak, goszcząca 
w zachodniej części konstelacji Wodnika, (15) Eunomia, podczas 
opozycji 13 sierpnia, niemal dorównująca jasnością Neptunowi.

ROJE METEORÓW
Pierwsze wzmianki o dość bogatym lipcowym roju Południo-

wych Delta Akwarydów sięgają VIII wieku p.n.e. Aktywny przez 
6 tygodni, pomiędzy 12 lipca a 23 sierpnia, podczas przypadają-
cego 30 lipca maksimum osiąga do 25 dość szybkich przelotów 
meteorów w ciągu godziny. Zjawisko wywołują prawdopodobnie 
cząstki materii pozostawione przez grupę komet muskających 
Słońce (sungrazing comets). Nazwa roju pochodzi od gwiazdy 
delta Aquarii, trzeciej co do jasności w konstelacji Wodnika, w po-
bliżu której usytuowany jest jego radiant, czyli miejsce, skąd wy-
dają się wybiegać meteory. W okresie aktywności tego roju, jego 
radiant przez większą część nocy wędruje ponad horyzontem, 
jednak obserwacje „spadających gwiazd” najlepiej prowadzić 
po północy. Tegorocznym obserwacjom sprzyja Księżyc, którego 
nów przypada właśnie w pobliżu maksimum aktywności roju.   Jan Desselberger



URANIA    3/201970

SPÓJRZ W NIEBO

W poprzednim odcinku 
Spójrz w Niebo pe-
netrowaliśmy obszar 
letniego nieba, przez 

które przebiega wstęga Drogi Mlecznej, 
gdzie znajdują się najbogatsze skupiska 
kulistych gromad gwiazd. Zajrzeliśmy 
do wysoko wznoszącego się na nasze nie-
bo Łabędzia i do niższych partii Wężow-
nika, a także Skorpiona i Strzelca. W tej 
ostatniej konstelacji, pośród ogromnej 
liczby podobnych obiektów, znajdzie-
my aż 15 pozycji ze słynnego Katalogu 
mgławic i gromad gwiazd Charlesa Mes-
siera, pośród których 7 stanowią groma-
dy kuliste, 5 otwarte gromady gwiazd, 
a 3 to efektowne mgławice. To spośród 
nich wybierzemy tym razem jeszcze 
trzy inne kuliste gromady gwiazd, a do 
kompletu jeszcze jedną z sąsiedniej kon-
stelacji Wężownika. Te, wysunięte dość 
daleko na południe, obszary nieba najle-
piej dostępne dla obserwacji są właśnie 
w letnie miesiące. Każdą z wybranych, 
stosunkowo jasnych gromad (6,3–7,7 
mag) dostrzeżemy już przez lornetkę lub 
nawet niewielki amatorski teleskop jako 
mglistą plamkę, jednak do rozdzielenia 
poszczególnych gwiazd niezbędny bę-
dzie już duży teleskop lub długo naświe-
tlana fotografia.

W rozkładzie gwiazd starożytnego 
gwiazdozbioru Strzelca, starożytni Grecy 
wyobrażali sobie postać półkonia, pół-
człowieka, centaura Krotosa z napiętym 
łukiem wycelowanym w serce sąsiednie-
go Skorpiona. Kto by wtedy pomyślał, 
że ten, uważany za wynalazcę łuku mi-
tologiczny bohater, okaże się tak bogato 
na niebie „wyposażony” nie w strzały, 
a w liczne kule, za które uznać można 
odkrywane dopiero od XVIII w. kuliste 
gromady gwiazd?

ŁUCZNIK KULE NOSI?
M 54 — odkryta w 1779 r. przez samego 
Messiera, gromada kulista, co do której 
od 25 lat uważa się, że odległa o 87,4 tys. 
lat św. najprawdopodobniej znajduje się 
poza naszą Galaktyką. Na naszym niebie, 
gromada o średnicy 305 lat św. widocz-
na jest jako obiekt o kątowych rozmia-
rach zaledwie 12’. Odnaleźć ją możemy 
w centralnej części konstelacji Strzelca, 
1,7° na zachód od 2,8m gwiazdy Ascella 
( λ Sgr).

M 55 — najjaśniejsza z prezentowanych 
tu gromad kulistych, po raz pierwszy ob-
serwowana w 1752 r. przez francuskiego 
badacza południowego nieba, Jean-Loui-
sa de Lacaille’a. Z odległości 17,6 tys. 
lat św., obiekt o rzeczywistej średnicy 
96 lat św. ma na naszym niebie kątową 
średnicę 19’. Na gromadę łatwo trafimy, 
przedłużając 2,5-krotnie na południowy 
wschód odcinek łączący jasne gwiazdy 
konstelacji Strzelca: sigma (Nunki) i tau 
Sagittarii. 

M 69 — podobnie jak poprzednia, odkry-
ta przez de Lacaille’a, w 1780 r., stosun-
kowo mała gromada kulista o średnicy 
85 lat św. Z odległości 29,7 tys. lat św. 
na naszym niebie, jako obiekt o kątowej 
średnicy 9,8’, powinniśmy bez większe-
go trudu odnaleźć ją w południowo-za-
chodniej części konstelacji Strzelca, 2,5° 
na północny wschód od jej najjaśniejszej 
gwiazdy, 1,8m Kaus Australis (ε Sgr).

M 9 — po raz pierwszy zaobserwowana 
przez Charlesa Messiera, określona jako 
mgławica, w rzeczywistości jeszcze jed-
na gromada kulista gwiazd, tym razem 
w południowej części, sąsiadującego 
ze Strzelcem od zachodu. gwiazdozbioru 
Wężownika. Przy rzeczywistej średni-
cy 90 lat św., z odległości  25,8 tys. lat 
św. prezentuje się na naszym niebie jako 
„plamka” o kątowym rozmiarze 12’. 
Gromadę tę odnajdziemy 3,5° na połu-
dniowy wschód od drugiej co do jasności 
gwiazdy Wężownika, Sabik (η Oph).

Źr
ód

ło
: W

ik
ip

ed
ia

 /
 H

ST

  Jan Desselberger
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Już niedługo, w lipcu br. będziemy świętować okrągłą pięćdzie-
siątą rocznicę pierwszego lądowania Człowieka na Księżycu. 
Warto z tej okazji przypomnieć historię piosenki, która w maso-
wej kulturze trwale skojarzyła się z misją Apollo 11. Oczywiście 
mam na myśli wielki przebój Franka Sinatry zatytułowany „Fly 
Me To The Moon”. Jednak nie taki był pierwotnie tytuł i nie Si-
natra był jego pierwszym wykonawcą.

Zacznijmy więc od początku, a było to w roku 1954, kie-
dy amerykański kompozytor Bart Howard napisał piosenkę 
„In Other Words” (taki był pierwotny tytuł utworu!) wykony-
waną początkowo przez Felicie Sanders w klubie Blue Angel 
na Manhattanie. Warto zauważyć, że było to rok przed pierw-
szym publicznym ogłoszeniem amerykańskich planów umiesz-
czenia satelity naukowego na orbicie wokółziemskiej. Jednak 
wykonawczynią wersji zarejstrowanej po raz pierwszy na płycie 
jest aktorka komediowa i musicalowa Kaye Ballard. Piosenkę 
spopularyzowała w 1960 r. Peggy Lee, śpiewając ją na żywo 
w cieszącym się wielką oglądalnością widowisku telewizyjnym 
Edda Sullivana. Od tego czasu przyjęło się tytułować utwór sło-
wami rozpoczynającymi tekst piosenki: Fly Me To The Moon…

Warto poszukać w internecie i posłuchać tych wczesnych 
wersji, gdyż Frank Sinatra wraz z Quincy Jonesem, odpowia-
dającym za aranżację, zmienili nastrojową piosenkę miłosną 
w energetycznie swingujący kawałek, jakże pasujący tempem 
i buchającym zeń radosnym optymizmem w euforyczne nastroje 
narodu amerykańskiego towarzyszące sukcesom NASA. To wła-
śnie wykonanie Sinatry towarzyszyło astronautom orbitującym 
wokół Księżyca na statku Apollo 10 i było pierwszym utworem 
muzycznym zagranym z kasetowego odtwarzacza na powierzch-
ni Srebrnego Globu przez Buzza Aldrina!

Pamiętne są wykonania „Fly Me To The Moon” przez jaz-
zową pianistkę i piosenkarkę Dianę Krall towarzyszące oficjal-

ASTRONOMIA I MUZYKA

Konkurs 
na fotki 
z Uranią
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Piosenka, która 
poleciała na Księżyc!

  Jacek Drążkowski

Przygody małej Uranii na wyspie Šolta w Chorwacji. Zdjęcie nadesłała Monika Błasiak

nym obchodom 40-lecia pierwszego lądowania na Księżycu oraz 
uroczystości pożegnalnej Neila Armstronga w Katedrze Narodo-
wej w 2012 r. W 1999 r. stowarzyszenie Hall Of Fame autorów 
piosenek uznało utwór za jeden z najbardziej znaczących w do-
robku kultury światowej.

Quincy Jones oraz astronauci John Glenn i Neil Armstrong trzymający 
platynowe kopie albumu Franka Sinatry i Counta Basiego
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OBSERWATOR SŁOŃCA

Biuletyn Sekcji Obserwacji Słońca PTMA

HISTORIA SEKCJI OBSERWACJI SŁOŃCA PTMA CZ. III

Natura Słońca (cz. 4)

Niemiecki astronom szkockiego pochodzenia Jo-
hann von Lamont (1805–1879), mieszkający 
w  Monachium, badał zmienność pola magne-
tycznego na podstawie swoich dokonanych ob-

serwacji zórz polarnych. Dokładnie wykazał 
ich intensywność pojawiań w  północnych 
rejonach Europy nasilającą się regularnie co 
10,1–10,9 roku. Te same wartości uzyskali 
inni astronomowie, którzy prowadzili nieza-
leżnie obserwacje Słońca. Do nich należał 
dyrektor Obserwatorium Astronomicznego 
w Zurichu Rudolf Wolf. Ten szwajcarski astro-
nom był znakomitym obserwatorem Słońca. 
Obserwacje, jakich dokonywał, pochłaniały 
go do końca, był w nie mocno emocjonalnie 
zaangażowany. Każda obserwacja Słoń-
ca prowadzona przez innych astronomów 
w jego czasach, jak i  również z przeszłości 
nie mogła przejść jego uwadze. Na podsta-
wie historycznych zapisków wykonywanych 
przed nim (150–200 lat), on sam dokonywał 
obliczeniowej analizy, skrupulatnie je licząc. Astronom cofnął 
się do 1610 r., przeglądając różne dzienniki obserwacyjne, 
wywnioskował, że okres pojawiania się maksymalnej liczby 
plam wynosi średnio 11,1 lat. Wolf z drugiej strony zdawał 
sobie dobrze sprawę, że dzienniki nie odzwierciedlają po-

prawnych wyników obserwacji. Niezależnie od tego jednak 
dysponował on bogatym materiałem obserwacyjnym i musiał 
na nich w  jakiś sposób polegać. Mocno pragnął, aby okres 
11,1-letniej aktywności słonecznej faktycznie był potwierdzo-

ny. Wiedział dobrze o  tym, że każdy, kto 
dysponuje większym teleskopem czy lunetą, 
ma wyniki obserwacyjne plam słonecznych 
dokładniejsze niż obserwator posiadający 
mniejszy optyczny przyrząd astronomiczny. 
Wymyślił i  opracował prosty jednolity spo-
sób wykonywania obserwacji plam słonecz-
nych. W zapiskach z bezpośrednich swoich 
prowadzonych obserwacji Rudolf Wolf do-
szedł do wniosku, że bywają miesiące, kiedy 
nie ma plam na tarczy słonecznej. Po pew-
nym czasie znowu się pojawiają, ilość osią-
ga liczbę maksymalną. Astronom wprowa-
dził charakterystykę plam pod względem 
występujących ilości grup słonecznych. 
Zaproponował zastosować mnożnik 10, co 

podnosi w odpowiedni sposób wagę danej 
grupy. Powstaje w ten sposób liczba Wolfa i nawet gdy jest 
tylko jedna grupa z jedną plamą, ta liczba ma wartość 11.

  Janusz Bańkowski

W okresie od 2003 do 2007 r. sekcją koor-
dynuje Agnieszka Wilińska. Powstaje wte-
dy nowa strona sekcji kodowana w  html. 
na domenie astronomia.pl. Na tamte cza-

sy był to największy portal internetowy o astronomii w szero-
kim pojęciu. Pani Agnieszka już wtedy zadbała, aby raporty 
i  wydarzenia związane z  aktywnością Słońca ukazywały 
się na  stronie sekcji. Jednak musiały być one wklepywane 
przez koordynatora, bo tylko on posiadał kody do strony. 
Na stronie tej był też opis programu do obserwacji Słońca 
o nazwie SOS autorstwa Janusza Wilanda. Niektórzy człon-
kowie właśnie wyliczali liczbę Wolfa, korzystając z  tego 
programu oraz zbierali w nim swoje raporty. Jak wiemy, póź-
niej z inicjatywy autora tekstu program zostanie mocno roz-
szerzony i otrzyma nową nazwę SOLARIS. Sekcja wchodzi 
we współpracę z profesorem Gładyszewskim z obserwato-
rium w Lublinie i razem publikują raporty w biuletynie PTMA 
wydawanym w Krakowie, a redakcji podejmuje się Krzysztof 
Ziółkowski. Redaktorem technicznym zostaje Marek Kubala. 
Oprócz koordynatora Agnieszki Wilińskiej w zarządzie za-
siadają Janusz Wiland oraz Krzysztof Sawicki. Skład oso-
bowy sekcji wygląda następująco: Piotr Badowski, Dariusz 

Barczyński, Marcin Białek, Jerzy Bohusz, Marcin Dobrowolski, 
Dariusz Dorosz, Longin Gładyszewski, Izabela Kowalska, Adam 
Marciniak, Maltgorzata Misiak, Piotr Misiak, Krzysztof Sawicki, 

Paweł Faber i Agnieszka Wilinska ogladają zaćmienie przez specjalne 
okulary (29 marca 2006 r., taras CAMK w Warszawie). Źródło: Biule-
tyn Obserwacyjny nr 1/2006
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Rudolf Wolf (1816–1893)
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OBSERWATOR SŁOŃCA

Raport nr 3/2019
Słońce w marcu pozostawało dalej w okresie słabej aktywności i tak 
średnia liczba Wolfa wyniosła R = 8,99 z 130 obserwacji a SN 
= 10,96 z 95 obserwacji. Od 18 do 24 lekki wzrost aktywności, 
gdzie liczba Wolfa nieznacznie przekroczyła 50. W marcu nadesła-
ło swoje wyniki 10 obserwatorów.

OBSERWATORZY:
  1. Jimenez Francisco 25
  2. Zagrodnik Jerzy 24
  3. Mikołajczak Eugeniusz 22
  4. Bańkowski Janusz 17
  5. Figiel Tadeusz 11
  6. Jerzy Bohusz 9
  7. Kucemba Łukasz 8
  8. Zwolińska Magdalena 6
  9. Raczyński Łukasz 5
10. Dzika Szkoła w Tychach 3

O
pr

ac
ow

an
ie

: J
an

us
z 

Ba
ńk

ow
sk

i

Raport nr 4/2019
Kwiecień jak na minimum nas zachwyca, a to za pojawieniem się 
na tarczy grupy 2738 trzy razy większej od Ziemi. W tym mie-
siącu swoje obserwacje nadesłało 10 obserwatorów i pokryliśmy 
wszystkie dni w kalendarzu. Średnia liczba Wolfa R wyniosła 8,18 
wygenerowana z 159 obserwacji a średnia SN = 7,36 z 120 ob-
serwacji. Zapraszam do zapoznania się z raportem.

OBSERWATORZY:
  1. Mikołajczak Eugeniusz 26
  2. Bańkowski Janusz 25
  3. Jimenez Francisco 25
  4. Zapata Antonio 19
  5. Zagrodnik Jerzy 19
  6. Bohusz Jerzy 11
  7. Kucemba Łukasz 11
  8. Figiel Tadeusz 11
  9. Raczyński Łukasz 9
10. Dzika Szkoła w Tychach 3

Koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel

  Tadeusz Figiel

Tomasz Ściężor, Janusz Wiland ,Michał Wiland, Agnieszka Wi-
lińska, Krzysztof Wiśnioch, Jerzy Zagrodnik i Tomasz Zaraś. Pro-
gram sekcji bazuje głównie na wyliczeniach liczby Wolfa, a w 
późniejszym czasie również współrzędnych heliograficznych 
plam. Przyjmuje się dwie metody obserwacji, a mianowicie me-
todę wizualną i w projekcji. Trudno mi powiedzieć, czy sekcja 
cyklicznie organizowała zebrania zarządu, bo tylko w numerze 
1/2006 jest mowa o zebraniu zarządu, które miało się odbyć 
18 grudnia 2006 r.  Również nic mi nie wiadomo o zjazdach 
członków sekcji. Wiadomo jednak, że 29 marca 2006 r. zor-
ganizowano wyprawę na  całkowite zaćmienie Słońca, sze-
roko opisaną w biuletynie 1/2006 przez Tomasza Sciężora. 
Zaćmienie oglądane było również w Warszawie, tyle że czę-
ściowe. Historyczne zdjęcie pokazuje oglądających zaćmienie 
przez specjalne okulary.

Prawdopodobnie w marcu 2007 r. sekcja zaprzestała swej 
działalności. Nic mi nie wiadomo, czy próbowano ją reakty-
wować. Dopiero jak wszyscy interesujący się historią naszej 
sekcji w 2012 r. na prośbę prezesa Oddziału Warszawskiego 
Janusza Wilanda sekcję przejmuje Tadeusz Figiel i mimo wielu 
trudności, jakie napotyka na swej drodze, rozbudza w ludziach 
znów chęć do obserwacji Słońca pod patronatem PTMA. To 
jednak już, że tak powiem, historia nowożytna. Chciałbym pro-
sić czytelników, którzy w  tamtych czasach mieli przyjemność 
być członkami sekcji, o skontaktowanie się ze mną w celu być 
może poprawienia, dodania czegoś do już spisanych faktów. 
Swoje listy proszę kierować na: astrotafig@gmail.com
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ROZRYWKA

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 1/2019: 
1. Goku, 2. Szewczenko, 3. Panna, 4. Kordylewski, 5. Trzecie, 6. Ryugu, 7. Płesz-
ka, 8. Dione, 9. Wimpy, 10. Africano, 11. (B)lazary, 12. Zapata, 13. Shallue, 
(14. Tranzyt), 14(15). Szanghaj, 15(16). Neutrina, 16(17). Stefan.
Jeszcze raz przepraszamy za błędy w diagramie i opisie!
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.  
Na rozwiązania czekamy do końca sierpnia 2019 r. Wśród autorów 
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe  
o tematyce astronomicznej i dwie płyty kompaktowe z elektro-
niczną muzyką kosmiczną. 
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia 

i eseje profesora Józefa Smaka; 
2. „Planeta Mars” Hieronima Hurnika; 
3. „Jak to działa? Ziemia”, książka dla dzieci autorstwa Przemy-

sława Rudzia; 
4. Płyta muzyczna CD ufundowana przez sklep www.generator.pl 
Rozwiązania można przesyłać pocztą tradycyjną, mailowo na ad-
res urania@urania.edu.pl, lub sms-em na nr 600663640, podając 
hasło, nr nagrody, nazwisko i adres wysyłki. Podanie danych 
adresowych jest dobrowolne i konieczne do otrzymania nagrody.

W „Uranii–PA” nr 1/2019 zamieściliśmy logogryf, którego 
rozwiązaniem jest hasło KEPLER ŁOWCA PLANET. 
Nagrody w postaci książek o tematyce astronomicznej wy-

losowali Kamil Dżugała z Nysy i Mariusz Taborek ze Zduńskiej Woli, 
natomiast płyty muzyczne otrzymują Kasper Fabrowski z Bydgoszczy 
i Radosław Macuski z Wrocławia. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. Półkilometrowa planetoida
  2. Pani astronom z XIX-w. Obserwatorium Harwarda
  3. Interferometria wielkobazowa
  4. Satelita badający rozkład i ruchy gwiazd w Galaktyce
  5. Główna siedziba Południowoafrykańskiego Obserwatorium 

Astronomicznego
  6. Gromada otwarta gwiazd
  7. Odkrywca nietypowego układu podwójnego AW UMa
  8. Miasto we wschodniej Belgii
  9. Prezydent Międzynarodowej Unii Astronomicznej
10. Związki organiczne nadające czerwonawą barwę odległej 

planetoidzie
11. Za 4 lata będzie tam widoczne całkowite zaćmienie Słońca
12. Chiński satelita telekomunikacyjny
13. Jednostka widmowej gęstości strumienia promieniowania
14. Czołowy reprezentant warszawskiej szkoły ewolucji gwiazd 

podwójnych
15. Poszukiwacz dziury w całym
16. W tegoroczne lato gości Jowisza
17. Dysk „lepkiej” materii wokół centrum grawitacyjnego

ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy, spotkania, odczyty, wykłady, wydarzenia…

● 22–25 sierpnia 2019: XXIII Ogólnopolski Zlot Mi-
łośników Astronomii, Radowo Małe – Żurawii Krzyk

● 30 sierpnia – 1 września 2019: Delta Optical 
AstroShow 2019, Chęciny

Zloty astronomiczne
● 1–4 sierpnia 2019: Astrozlot w Zwardoniu upa-

mietniający 10-lecie zlotów AstroCD i PTMA, PTMA 
O/Katowice

● 9 sierpnia 2019: Noc Astronomiczna, zamek wod-
ny w Świeciu

Wizyty astronomów w szkołach
Od września 2019 r. ruszy projekt wizyt astronomów w szkołach, realizowany 
przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) w ramach obchodów IAU100. 
Wizyta astronoma jest w założeniu bezpłatna. Szkoły zainteresowane udziałem 
mogą zgłaszać się na stronie www.pta.edu.pl/astronomers-in-schools
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Ostatnie odcinki „Astronomii niepodległej”  
na antenie TVP i w serwisie YouTube

11 lipca premiera nowego sezonu ASTRONARIUM: 
nowa czołówka, nowe studio, nowe tematy

Aktualne godziny emisji w ogólnopolskim pasmie TVP3

czwartek godz. 17.00

powtórki:

piątek godz. 1.05

sobota godz. 7.05, 23.40

niedziela 5.35

Wszystkie odcinki na:

https://www.youtube.com/AstronariumPL

KOPRODUKCJA FINANSOWANIE

100 lat Uranii w serialu dokumentalnym twórców
aSTRONaRIuM
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