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W Stambule Chelsea przegrała po rzutach karnych z Liverpoolem! Szkoda, że nie pozostawiono 
remisu. Sędziowały trzy kobiety, a kibice obu klubów zasiedli razem na tureckich 
trybunach. W drużynach kolorowa mieszanka. Lepsza strona naszych czasów!

Fanką Chelsea jest Mirka. Z wypiekami słuchaliśmy jej wykładu o początkach futbolu. Darek 
jest kompozytorem i akordeonistą po akademii muzycznej. Buduje nietypowe instrumenty, dudy 

i liry korbowe. Ola jest wolontariuszką w toruńskim azylu dla królików. Na każdy sygnał jedzie w Polskę wyrwać umęczone 
zwierzęta z rąk oprawców. Maciejowi kiedyś własna mama odmówiła tańca, lekceważąc jego umiejętności. Tak się zawziął 
, że stał się nie tylko fanem, ale dziś nawet instruktorem tańca. Z kolei Magda, całe studenckie wakacje włóczy się po kraju 
jako wolontariuszka… cyrku Korona. Pomaga, ale też zna najdrobniejszy szczegół historii i życia wokół areny. Wreszcie 
Rafał ma swój… teatr ognia, gdzie wraz z kolegami żonglerką płonącymi pochodniami uświetnia wiele plenerowych imprez 
w całej Polsce. Ktoś pomyśli, że to kupa wariatów? Nie, 
to tylko jeden rocznik studentów astronomii na mojej 
uczelni. O swoich pozaastronomicznych zainteresowaniach 
kilka lat temu opowiedzieliśmy sobie przy okazji zajęć 
na ostatnim roku studiów. To tylko przykład niezwykłej 
kreatywności i wrażliwości astronomów. Rozległość 
zainteresowań i głębokość pasji to jedno ze świadectw 
nieograniczonych możliwości i inteligencji. 

Z kilkorgiem z nich spotkaliśmy się dziś w tragicznych okolicznościach. Żegnaliśmy ich Mistrza, Wychowawcę 
i Nauczyciela, Przyjaciela wielu astronomów i mojego najbliższego naukowego wspólnika, profesora Tomę Tomova. Toma 
jest Bułgarem, jednym z budowniczych obserwatorium astronomicznego na szczycie Rożena w Rodopach, a w szczególności 
spektrografu i 2-m teleskopu w tym obserwatorium. Nota bene ten teleskop w pierwotnych zamówieniach zakłady ZEISS 

w Jenie budowały dla Polski, a rozważaną lokalizacją były… Piwnice. 
Dzięki doświadczeniom zdobytym na wielu teleskopach, w Bułgarii, Rosji 
i we Włoszech, stał się skrupulatnym i rzetelnym spektroskopistą gwiazdowym. 
Jednym z najlepszych w Europie. Połączyły nas gwiazdy, przede wszystkim 
CH Cygni, ale też MWC 560. To tzw. gwiazdy symbiotyczne, składające się 
z czerwonego olbrzyma i białego karła na bardzo szerokich orbitach. Ale te dwie 
były bardzo nietypowe. Zaczęło się już w 1984 r., kiedy CH Cygni nagle… 
zgasła. Jednak jej widma pokazywały niezwykle szybkie wypływy materii, 
a radiowe obrazy pokazały szybko rozwijające się dżety. MWC 560 zdawała się 
bliźniaczym przypadkiem, z tym że dżety tam umiejscowione w płaszczyźnie 
nieba, tu zdawały się (jeden z nich) pędzić na wprost do obserwatora. Nikt 
wcześniej jeszcze takich gwiazd nie widział. Nazwaliśmy je propellerami, 
czyli wiatrakami o śmigłach tworzonych przez pola magnetyczne. 

W ten sposób chyba stałem się jednym z głównych powodów, 
dla których w 2001 r. Toma przyjechał do Polski na stałe. Stał się 
jednym z nas. Mówił i wykładał po polsku, ale urozmaicał naszą 
kulturę o bogactwo pochodzące z Bałkanów. To piękne zdjęcie 
pochodzi z wystawy o znaczącej nazwie „Toruńczycy z wyboru”. 

Ostatnią dekadę powoli odsuwałem się od nauki w stronę 
popularyzacji. Najpierw był Międzynarodowy Rok Astronomii 2009, 

Rok Heweliusza 2011 i wreszcie Urania i Astronarium. Czułem, że Toma ma żal, ale nigdy mi tego nie 
powiedział. Mam nadzieję, że mi wybaczy. Dzięki Niemu potrafię dziś docenić, jak ważne są takie trudne, męskie 
przyjaźnie. Przecież bez przyjaciół w Uranii i w telewizji nie byłoby ani programu, ani gazety. A Toma pewnie 
gdzieś krąży po kosmosie i kiedyś we śnie opowie mi, jak naprawdę z bliska wygląda CH Cygni…

Toruń 14 sierpnia 2019        Maciej Mikołajewski

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

Rozległość zainteresowań 
i głębokość pasji to jedno 
ze świadectw nieograniczonych 
możliwości i inteligencji
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Urania
P O S T Ę P Y  A S T R O N O M I I

To niesamowicie efektowne zdjęcie Księżyca 
zakrywającego tarczę Słońca podczas całko-

witego zaćmienia 2 lipca to owoc wyprawy 
Michała Ostaszewskiego do Chile. Tak wła-

śnie wygląda Księżyc w świetle... Ziemi, która 
podczas nowiu świeci nad Srebrnym Globem 

w pełni! Jest to połączenie 7 ekspozycji 
(wszystkie wykonane w ciągu łącznego czasu 

2 sekund, Canonem 5Dmk4 z obiektywem EF 
200–400 f4L IS USM i telekonwerterem Canon 

2× III): 1/100 s, 1/50 s, 1/25 s, 1/13 s, 1/6 s, 
1/3 s i 0,6 s. Pozostałe parametry: ISO 800, 

f/8, efektywna ogniskowa 800 mm.

(PL ISSN 1689-6009)
lipiec–sierpień 2019
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Dawno temu  
w… „Uranii”

Księżyc oddycha
Obserwatorium Księżyca i planet w Arizonie 
(USA) przeprowadziło 599 obserwacji 
dotyczących aktywności kraterów 
księżycowych. Obserwowano zmiany wewnątrz 
kraterów i stwierdzono, że zmiany te są dosyć 
częste w niektórych partiach powierzchni 
Księżyca. Większość zmian zauważono 
w okolicach kraterów posiadających potrzaskane 
dno. W pobliżu tych właśnie szczelin obserwuje 
się świecenie gazów.
Dokonano ciekawego spostrzeżenia, że momenty 
największej aktywności powierzchni Księżyca 
zbiegają się z rytmem libracji naszego satelity. 
Te wstrząsy wywołane przez siłę przyciągania 
Ziemi powodują powstanie sił przypływowych 
i napięć wewnętrznych w ciele Księżyca.
Według obliczeń maksimum i minimum 
aktywności kraterów Gassendi oraz Arystarch 
przypada dokładnie na maksimum i minimum 
rejonowych przypływów. Ciekawe, że 
najbardziej aktywne rejony położone są 
na skrajach mórz księżycowych. Czy więc brzegi 
księżycowych mórz oddychają gdy nadchodzi 
fala przypływu?
MAREK ZOC

Krater Rangera 8
Wyniki badań naziemnych i obliczeń wykazują, 
że krater wybity przez spadek na Księżyc aparatu 
kosmicznego Ranger 8 (Wywiadowca 8), który 
dojrzano na obrazach powierzchni Księżyca 
przekazanych z aparatów kosmicznych Lunar 
Orbiter (Oblatywacz Księżyca), ma średnicę  
11,8 – 13,3 m.

Koncentracje masy pod powierzchnią 
Księżyca
Na podstawie analizy okołoksiężycowych orbit 
sond kosmicznych typu „Lunar Orbiter” uczeni 
amerykańscy P. M. Muller i W. L. Sjorgen 
odkryli pod powierzchnią Księżyca koncentracje 
masy, które nazwano „maskonami” (mascon jest 
skrótem od słów mass concentration). Zakłócają 
one pole grawitacyjne globu księżycowego, 
wskutek czego sondy i statki kosmiczne nad 
pewnymi obszarami Księżyca poruszają się 
szybciej niż w innych punktach swej orbity. 
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Pomyłka Heweliusza, czyli zakrycie, którego nie było?  30
Intrygująca analiza rzucająca cień na warsztat pracy słynnego gdańskiego astronoma.  
Czy Jan Heweliusz „poprawiał” wyniki własnych obserwacji?
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Inne 
Księżycowe „Uranie” 22 
Oscary w kosmosie  23 
Konkurs – zabawa: Napisz wiersz na cześć misji Apollo 27

W skrócie 
Indie wystrzeliły sondę Chandrayaan-2 na Księżyc (28), Blue Origin odpala pierwszy raz księżyco-
wy silnik BE-7 (28), Gęsta atmosfera dawnego Księżyca? (28), Czy podróże kosmiczne są niebez-
pieczne dla układu krążenia? (29), Znaczek pocztowy na 50 lat od lądowania na Księżycu (29)

Zjawisko powyższe potwierdzone zostało podczas 
lotów okołoksiężycowych Apollo-8 i Apollo-10.
Jako ciekawostkę warto zacytować fragment 
powieści fantastyczno-naukowej J. Żuławskiego 
pt. Na Srebrnym Globie, której tematem jest 
wyimaginowana przez pisarza wyprawa człowieka 
na Księżyc. Otóż na str. 18 czytamy co następuje: 
Pocisk z niewytłumaczonej przyczyny zboczył nieco 
z drogi i wskutek tego widocznym było, że spadnie 
na księżyc nie prostopadle, lecz skośnie, pod kątem 
dość ostrym. Tak więc już Żuławski przewidział, że 
statki kosmiczne z nieznanych wówczas przyczyn 
mogą niespodziewanie zmieniać swe orbity.
Dokładna analiza okołoksiężycowych orbit sond 
kosmicznych typu Lunar Orbiter umożliwiła 
zestawienie grawimetrycznej mapy zwróconej 
ku nam półkuli Księżyca, a ściśle dla obszaru 
leżącego między ±100° długości i ±60° szerokości 
selenograficznej. Na mapę naniesiono izogamy 
co 100 km, dla których podano wartości 
z dokładnością 10 miligalów (jeden miligal 
odpowiada 10–3 gala*). Ma ona duże znaczenie 
dla załogowych wypraw księżycowych, 
ponieważ orbity statków kosmicznych muszą 
być wyznaczane z dużą precyzją. Toteż przy 
ich obliczaniu trzeba koniecznie uwzględniać 
zakłócenia pola grawitacyjnego Księżyca.
Interesujące jest, że maskony znajdują się nie pod 
obszarami górzystymi, jak można by oczekiwać, ale 
pod powierzchnią mórz księżycowych o kolistych 
kształtach (Mare Marginis, Mare Smythii, Mare 
Crisium, Mare Nectaris, Mare Serenitatis, Mare 
Imbrium, Sinus Aestuum, Mare Humorum i Mare 
Orientale). Koncentrację masy odkryto również pod 
powierzchnią wielkiej, lecz mocno już zniszczonej 
kotliny kolistej na odwrotnej stronie Księżyca, 
dla której proponuje się nazwę Mare Occultum 
(współrzędne selenograficzne: 175° dług. wsch. 
i 15° szer. półn.).
W ten sposób zwolennicy uderzeniowego 
pochodzenia kraterów i mórz księżycowych zyskali 
poważny argument na rzecz swej teorii. Zdaniem 
bowiem amerykańskiego selenologa H. C. Urey’a 
maskony są po prostu resztkami żelaznych 
meteorytów, znajdujących się około 10–15 km pod 
powierzchnią Księżyca. Te wielkie masy żelaznej 
materii meteorytowej mają właśnie wywoływać 
obserwowane zakłócenia pola grawitacyjnego 
globu księżycowego. To zaś dowodziłoby, że morza 
powstały w wyniku upadku na Księżyc olbrzymich 
meteorytów żelaznych lub nawet planetoid 
(Urania, 1968, nr 7–8, str. 194–202).
Innego jednak zdania są zwolennicy wulkanicznej 
teorii pochodzenia kraterów na Księżycu. Ich 
zdaniem glob księżycowy otoczony był kiedyś 
atmosferą z dużą zawartością pary wodnej, a zatem 
musiały tam padać ulewne deszcze i spływająca 
woda wypłukiwała z gór duże ilości gleby. 
W rezultacie w dolinach utworzyły się warstwy 
osadowe, które dziś w znacznym stopniu zakłócają 
równowagę pola grawitacyjnego Księżyca. 
Miało to oczywiście zachodzić po częściowym 
wystygnięciu globu księżycowego, kiedy jego pole 
grawitacyjne było już odpowiednio ustabilizowane.
*) Gal jest jednostką przyspieszenia i wynosi 1 cm/s2.

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ
Urania 10,11/1969, pisownia oryginału.

5    URANIA    4/2019



URANIA    4/20196

1.4 Porównując modele kompu-
terowe ewolucji Galaktyki 

z jej obecnym stanem, ukazanym przez 
dane z satelity Gaia, odtworzono histo-
rię aktywności gwiazdotwórczej Drogi 
Mlecznej. Uzyskano obraz zbliżony 
do wcześniejszych badań innymi metoda-
mi („Urania” 6/2018, s. 6). Najwięcej 
gwiazd powstawało 10 mld lat temu 
(rys. obok). Czy to przypadek, że akurat 
wtedy Galaktyka wchłonęła sporych 
rozmiarów sąsiadkę („Urania” 1/2019, 
s. 7)? Drugi szczyt nastąpił ok. 2,5 mld 
lat temu. Znów jakiś akt kanibalizmu? 
Od tamtej pory trwa spadek, aż do obec-
nej, skromnej wartości 1 gwiazdy o masie 
Słońca rocznie.

6.04 Instrument SEIS ustawiony 
na powierzchni Marsa 

przez amerykański lądownik InSight (fot. ni-
żej) zarejestrował prawdopodobnie pierwsze 
sygnały sejsmiczne pochodzące z wnętrza 
planety. Od czasu postawienia urządzenia 
19 grudnia 2018 r. zespół misji odnotował 
cztery sygnały, z czego jeden z 6 kwietnia 
swoją charakterystyką najbardziej przypomi-
nał wstrząsy zarejestrowane przez sejsmome-
try załogowych misji Apollo na Księżycu.

10.4 Stworzono pierwszy w hi-
storii obraz bezpośredniego 

sąsiedztwa czarnej dziury (fot. obok). Jest to 
mapa promieniowania radiowego 
na fali 1,3 mm, uzyskana techniką 
interferometrii wielkobazowej (VLBI). 
Przez 4 dni, siedem radioteleskopów 
rozmieszczonych w pięciu miejscach 
na Ziemi, od Hawajów po Hiszpanię 
i od Arizony po Chile, wpatrywało 
się w centrum galaktyki M87, gdzie 
rezyduje supermasywna czarna 
dziura. To właśnie jej cień zajmuje 
środek obrazu, otoczony tzw. pier-
ścieniem fotonowym, co jest zgodne 
z przewidywaniami teoretycznymi 

(więcej szczegółów w „Uranii” 2/2019, 
s. 51, 3/2019, s. 12).

11.4 Większość (95%) metanu 
w ziemskiej atmosferze 

została wytworzona przez organizmy żywe. 
Dlatego powtarzające się doniesienia 
o detekcji tego gazu na Marsie pobudzają 
wyobraźnię, choć znane są niebiologiczne 
mechanizmy jego powstawania. Problem 
jest z wiarygodnością tych doniesień. Teraz, 
niemal równocześnie pojawiły wyniki badań 
z dwóch satelitów krążących wokół Marsa, 
niestety o sprzecznej wymowie. Próbnik Mars 
Express odkrył metan w okolicach krateru 
Gale dzień po tym, gdy wyczuł go operujący 
w tym rejonie łazik Curiosity. Ale satelita 
TGO, wyposażony w 100 razy czulszy 
detektor, nie dostrzegł żadnych śladów CH4, 
choć powinien. Zagadka zamiast się wyja-
śniać, staje się coraz głębsza.

15.4 1I/’Oumuamua („Urania” 
 5/2018, s. 10) był 

pierwszym zarejestrowanym przybyszem 
spoza Układu Słonecznego, ale pewnie nie 
był jedynym w historii. Zwłaszcza mniejsze 
od niego powinny były odwiedzać nas 
częściej, a niektóre może nawet trafiać 

w Ziemię. Takie rozumowanie skłoniło ba-
daczy do przeszukania katalogu CNEOS, 
gromadzącego dane o jasnych bolidach 
od 1988 r. Stwierdzono niemal z pewnością, 
że spoza Układu Słonecznego pochodziło 
półtonowe ciało (ok. 1 m średnicy), które 
8 I 2014 r. eksplodowało na północ  
od Nowej Gwinei, rozsiewając w atmosferze 
swą egzotyczną materię.

17.4 Na obrzeżach mgławicy 
planetarnej NGC 7027 

odkryto jon wodorku helu (HeH+). Zgodnie 
z teorią, właśnie ta cząsteczka odegrała 
kluczową rolę we wczesnym Wszechświe-
cie. Utworzyła się jako pierwsza, zaledwie 
100 tys. lat po Wielkim Wybuchu. Dzięki jej 
istnieniu mogły potem powstać molekuły H2, 
które z kolei umożliwiły formowanie pierw-
szych gwiazd. Oczywiście cząsteczki HeH+ 
w NGC 7027 nie są zabytkiem z tamtych 
czasów; tworzą się współcześnie. Waga 
odkrycia polega na tym, że istnienie tej mole-
kuły w kosmosie przestało być hipotezą, stało 
się faktem.

23.4 Kometa 46/P Wirtanen nie 
tylko była ozdobą nieba 

ostatniej zimy. Podpowiedziała także rozwią-
zanie ważnego problemu: skąd się wzięła 
woda na Ziemi, pierwotnie całkiem suchej? 
Najprostsza myśl: została naniesiona przez 
komety. Ale był kłopot ze składem izotopo-
wym wody w przypadku niektórych komet, 
które zawierają parę razy więcej ciężkiej 
wody (z deuterem zamiast zwykłego wodoru: 
D2O lub DHO) niż ziemskie oceany. Zmie-
rzony stosunek D/H w komecie Wirtanena 
(i u jeszcze paru komet) okazał się taki sam 
jak na Ziemi. Skąd ta rozbieżność? Kometa 
Wirtanena była „hiperaktywna”, woda w jej 
otoczce powstała ze świeżego lodu, który 
wydostał się z wnętrza. Tymczasem u komet 
bogatych w deuter sublimuje „zwietrzały” 
śnieg, od bardzo dawna zalegający na po-
wierzchni. Jest więc chyba tak, że wszystkie 
komety zbudowane są głównie z takiej samej 
wody jak na Ziemi i każdy jej łyk, który wypi-
jamy, był niegdyś częścią jakiejś komety.

23.4 Na pierwszy rzut oka 
zdjęcie u góry sąsiedniej 

strony przedstawia typową kometę, z dwoma 
warkoczami: pyłowym i gazowym. Ale tym 
razem oba warkocze są pyłowe, a ich źró-
dłem jest planetoida (6478) Gault. Planetek 
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udających czasem kometę znamy ok. 20, ale 
ta okazała się wyjątkowa. Po wykonaniu tego 
zdjęcia przeszukano archiwa. Okazało się, 
że podobną aktywność obiekt ten wykazy-
wał już wielokrotnie od 2013 r. Przyczyna? 
Przy średnicy 4 km planetka ta wiruje z okre-
sem tylko ~2h, co oznacza, że słaba grawi-
tacja ledwie równoważy siłę odśrodkową. 
Wystarczy mały impuls, by z powierzchni 
wzbił się tuman kurzu, który już nie opada, 
lecz na zawsze ucieka w przestrzeń. Plane-
toida Gault powoli rozpada się na naszych 
oczach.

26.4 Odległość do Wielkiego 
Obłoku Magellana to 

pierwszy szczebel kosmicznej drabiny od-
ległości. Nowe wyznaczenie tej wielkości 
z dokładnością do 1% (dzieło głównie pol-
skich astronomów) pozwoliło uzyskać jeszcze 
bardziej precyzyjną wartość stałej Hubble’a: 
Ho = 74,0 ± 1,4 km/s/Mpc. Ostatecznie 
prysła nadzieja, że samą niepewnością 
pomiarów uda się wyjaśnić rozbieżność 
pomiędzy obecnie obserwowanym 
tempem ekspansji Wszechświata a wy-
nikającym z pomiarów promieniowania 
tła: Ho = 66,9 ± 0,7 km/s/Mpc (zob. 
„Urania” 5/2016, s. 6). Prawdopodo-
bieństwo tego, że różnica pomiędzy 
nimi jest istotnie różna od 0, wynosi już 
99,999%. Nowa fizyka jest niezbędna.

2.5 Po półtorarocznej prze-
rwie, poświęconej na pra-

ce modernizacyjne, obserwatorium fal 
grawitacyjnych LIGO-Virgo wznowiło 
pracę 1 kwietnia. Już pierwszy miesiąc 
przyniósł 5 prawdopodobnych detekcji, 
zwiększając ich łączną liczbę do 16. 
Źródłem trzech z nich były zlewające 
się pary czarnych dziur. Natomiast 
wydarzenie z 25 kwietnia (ozna-

czone symbolem 
S190425z) wygląda 
na drugą kilonową 
— efekt połączenia 
dwóch gwiazd neutro-
nowych, podobną do 
zjawiska GW170817 
(„Urania” 6/2017, 
s. 20; 1/2018, s. 
10). Najciekawszy 
jednak jest przypa-
dek z 26 kwietnia 
(S190426c), który 

wygląda na skutek nigdy przedtem nie wi-
dzianego wchłonięcia gwiazdy neutronowej 
przez czarną dziurę. Obu tym zdarzeniom 
powinna towarzyszyć emisja promieniowania 
elektromagnetycznego. Jednak tym razem 
intensywne poszukiwania w tej dziedzinie 
okazały się bezowocne.

2.5 Pozornie nieciekawe zdjęcie 
u dołu strony to zaprezentowa-

ny właśnie obraz Pola Dziedzictwa Hubble’a 
(Hubble Legacy Field), wolnego od jasnych 
gwiazd obszaru nieba w gwiazdozbiorze 
Pieca. Jest to mozaika 7500 zdjęć, wyko-
nanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a 
w 31 różnych programach na przestrzeni 
16 lat, łącznie eksponowanych przez 250 
dni. To największy spójny zbiór danych 
o 265 000 galaktykach zawartych w tym 
polu. Światło od najdalszych z nich rozpo-
częło wędrówkę ku nam zaledwie 500 mln 
lat po Wielkim Wybuchu. Kopalnia wiedzy 
o ewolucji galaktyk.

20.5 Mniej lub bardziej wyraź-
ne świadectwa istnienia 

komet w innych układach planetarnych zbie-
rają się już od paru lat. Ostatnie obserwacje 
gwiazdy β Pictoris wykonane przez satelitę 
TESS są szczególnie przekonujące. W ciągu 
105 dni śledzenia zarejestrowano trzy asy-
metryczne pociemnienia, z których najsilniej-
sze miało głębokość 0,002m i trwało prawie 
3 dni (czarne kreski na rys. niżej). Dokładnie 
taki efekt powinno dać przejście przed tarczą 
gwiazdy komety z długim warkoczem (czer-
wona linia na rysunku). Sprawa jest raczej 
przesądzona: komety krążące wokół innych 
gwiazd to fakt obserwacyjny.

27.5 Koronalne wyrzuty masy 
(CME — coronal mass 

ejection) to najbardziej dramatyczny przejaw 
aktywności magnetycznej Słońca. Olbrzymie 
ilości materii wystrzeliwują wtedy w prze-
strzeń, niekiedy docierając do Ziemi. Oczywi-
ście takie zjawiska powinny zachodzić także 

u innych gwiazd, zwłaszcza że 
wiele z nich ma pola magnetyczne 
znacznie silniejsze od słoneczne-
go. Ale niewątpliwa rejestracja 
takiego zdarzenia udała się 
po raz pierwszy. Dokonano tego, 
obserwując satelitą rentgenowskim 
Chandra gwiazdę OU Androme-
dae olbrzym typu G1III o masie 
3 Mʘ. Zaobserwowany wyrzut 
uniósł w kosmos 10 tys. razy 
więcej materii niż najpotężniejsze 
CME słoneczne. Takie zjawiska 
mogą więc być całkiem skutecz-
nym mechanizmem utraty masy 
i momentu pędu gwiazd.

 Wybrał i skomentował: 
Marek Muciek
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13.04 Po raz pierwszy ob-
latano Stratolaunch — 

największy obecnie samolot świata, który ma 
być przeznaczony jako platforma do startów 
rakiet z powietrza. Lot trwał 2,5 h, a samolot 
osiągnął pułap 5200 m. Nie wiadomo 
jednak, jaka przyszłość czeka projekt. Po-
czątkowo w planach było przeznaczenie 
samolotu do wynoszenia rakiet Pegasus lub 
jej powiększonej wersji Pegasus XL firmy 
Northrop Grumman, jednak zrezygnowano 
z tych planów, a w czerwcu br. pojawiły 
się informacje o ofercie sprzedaży statku 
powietrznego przez posiadający go holding 
Vulcan.

18.04 Rakieta Antares wy-
niosła w drogę do 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej statek 
zaopatrzeniowy Cygnus. Na pokładzie zna-
lazł się ładunek o masie 3,8 t: eksperymenty 
naukowe, demonstratory technologiczne, 
zaopatrzenie dla załogi oraz kilkadziesiąt 
nanosatelitów.

Wśród satelitów znalazły się dwa zbu-
dowane w Polsce: Światowid — komercyjny 
nanosatelita standardu CubeSat 2U wro-
cławskiej firmy SatRevolution, która testuje 
własną platformę satelitarną oraz KRAK-
Sat — nanosatelita standardu CubeSat 1U 
zbudowany przez krakowskich studentów 
Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Krakowski satelita bazuje 
na platformie dostarczonej przez firmę 
SatRevolution i przetestuje eksperymentalne 
koło zamachowe, wykorzystujące rozpędzo-
ny ferrofluid w torusowym zbiorniku. Polskie 
ładunki zostaną wypuszczone w najbliższych 
miesiącach przez astronautów z pokładu ISS, 
za pomocą platformy firmy NanoRacks.

20.04 Egzemplarz testowy 
statku Crew Dragon, 

biorący udział w pierwszej bezzałogowej 

5.04 Sonda Hayabusa2 doko-
nała udanego zrzucenia 

materiałów wybuchowych na powierzchnię 
asteroidy Ryugu. Celem operacji było utwo-
rzenie sztucznego krateru, na podstawie 
którego można wnioskować o cechach 
fizycznych obiektu i materiale skalnym nie-
dostępnym bezpośrednio na powierzchni. 
Japoński próbnik bada asteroidę klasy C 
od 2018 r. — oprócz wielu obserwacji zdal-
nych, sonda zrzuciła na powierzchnię trzy 
łaziki i wykonała lądowanie, podczas któ-
rego pobrała próbki. Pozyskane skały mają 
wrócić na Ziemię w 2020 r.

7.04 W wyniku wycieku paliwa 
utracono kontrolę nad sa-

telitą telekomunikacyjnym Intelsat 29e. Statek 
został zbudowany dla telekomunikacyjnego 
giganta Intelsat przez firmę Boeing na bazie 
firmowej platformy 702MP. Satelita został 
umieszczony na orbicie w 2016 r. Oferował 
usługi transmisyjne szerokiej przepustowości 
na pasmach radiowych C, Ku i Ka.

11.04 W pierwszym komer-
cyjnym starcie rakieta 

Falcon Heavy firmy SpaceX umieściła na orbi-
cie geostacjonarnej satelitę telekomunikacyj-
nego Arabsat-6A dla firmy z Arabii Saudyj-
skiej. Był to drugi w historii start największej 
obecnie rakiety nośnej na świecie. Boczne 
człony rakiety wróciły i wylądowały na sta-
nowiskach na brzegu Cape Canaveral. Środ-
kowy człon wylądował na autonomicznej 
barce, jednak uległ znacznemu uszkodzeniu 
podczas transportu na wzburzonym oceanie.

11.04 Należący do izrael-
skiej organizacji Spa-

ceIL lądownik Beresheet rozbił się podczas 
próby lądowania na powierzchni Księżyca. 
Podczas hamowania przed lądowaniem 
awarii uległ żyroskop, który spowodował 
wyłączenie głównego silnika sondy. Gdy 
załodze naziemnej udało się skontaktować 
z lądownikiem i po restarcie systemu po-
nownie uruchomić silnik, ten był już za nisko 
i miał za dużą prędkość. W rezultacie sonda 
rozbiła się nad północnymi krańcami morza 
księżycowego Mare Serenitatis.

Wysłany w lutym przez rakietę Falcon 9 
lądownik miał być pierwszą prywatną sondą, 
która wyląduje na Srebrnym Globie.

3.04 SpaceX rozpoczął testy 
prototypu superciężkiej 

rakiety nośnej Starship. Firma przeprowadziła 
na stanowisku krótkie odpalenia pojedyncze-
go silnika Raptor, zamontowanego do pro-
totypu rakiety. Jak poinformował Elon Musk, 
założyciel firmy, Starhopper podniósł się 
na skutek odpalenia i naciągnął liny, którymi 
był przymocowany do stanowiska.

Starship ma być drugim stopniem i jedno-
cześnie statkiem załogowym rakiety Super 
Heavy, która ma umożliwić wynoszenie dużej 
ilości osób i towarów na Marsa i do innych 
celów poza Ziemią.

4.04 Rosyjska rakieta Sojuz 
2.1a wyniosła w kierunku 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej towa-
rowy statek Progress MS-11. Do ISS trafiło 
3,4 t zaopatrzenia: paliwa, wody, powietrza 
do systemów podtrzymywania życia, jedze-
nia i wyposażenia dla załogi oraz sprzętu 
konserwacyjnego. Statek testował szybką 
trajektorię spotkania ze stacją, bijąc przy tym 
rekord czasu od startu do dokowania — zaję-
ło to jedynie 3 godz. i 21 min.

4.04 Z Gujany Francuskiej 
wystartowała „euro-

pejska” wersja rakiety Sojuz (Sojuz ST-B), 
która wyniosła czwórkę satelitów sieci tele-
komunikacyjnej O3b firmy SES. To ostatnia 
partia satelitów pierwszej generacji systemu. 
20 obecnie aktywnych satelitów operuje 
na równikowej średniej orbicie okołoziemskiej 
(wysokość 8063 km) i dostarcza szerokopa-
smowych usług komunikacyjnych.
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misji demonstracyjnej do Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej uległ całkowitemu zniszcze-
niu podczas serii testów napędu na stanowi-
sku w Cape Canaveral.

Zniszczenie kapsuły wpłynie na pewno 
na harmonogram prac firmy SpaceX, która 
przygotowywała się do testu ucieczki kapsuły 
ze stanowiska startowego (to ten egzemplarz 
miał być wykorzystany), a później do demon-
stracyjnego lotu załogowego.

Stany Zjednoczone utraciły zdolność 
do wynoszenia załóg na niską orbitę około-
ziemską po zakończeniu programu waha-
dłowców. Firmy SpaceX i Boeing rozwijają 
statki, które w najbliższych latach będą 
umożliwiały transport astronautów na Mię-
dzynarodową Stację Kosmiczną.

2.05 Rakieta New Shepard 
firmy Blue Origin wykona-

ła kolejny udany lot suborbitalny ze swoją 
kapsułą, która wkrótce może zacząć wynosić 
pierwszych turystów do granicy kosmosu. 
W majowej próbie w statku umieszczono 38 
eksperymentów do przeprowadzenia w wa-
runkach nieważkości. Klientami firmy w tym 
locie była NASA i podmioty prywatne. Jed-
nostopniowa rakieta po wyniesieniu kapsuły 
wylądowała w wyznaczonej strefie, a kapsu-
ła wróciła na Ziemię na spadochronach. Był 
to już 10. udany lot systemu i 5. udany lot 
tego egzemplarza rakiety.

4.05 Rakieta Falcon 9 firmy 
SpaceX wyniosła w kierun-

ku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej swój 
statek towarowy Dragon CRS-17. Wewnątrz 
statku umieszczono prawie 2,5 t towaru: eks-
perymentów naukowych, zaopatrzenia dla 
załogi i sprzętu potrzebnego do działania 
stacji. Wykorzystany w misji egzemplarz kap-
suły Dragon był już w przestrzeni kosmicznej 
podczas misji CRS-12 w 2017 r.

5.05 Rakieta Electron amery-
kańskiej firmy Rocket Lab 

wystartowała z prywatnego kosmodromu 
w Nowej Zelandii, wynosząc na orbitę trzy 
eksperymentalne ładunki dla Sił Powietrznych 
Stanów Zjednoczonych. Największym ładun-
kiem misji był ważący 150 kg satelita Har-
binger zbudowany przez firmę York Space 
Systems z Denver. Na satelicie znalazło się 
kilka demonstratorów technologii, m.in. mały 
radar syntetycznej apertury SAR zbudowany 
przez polsko-fińską firmę ICEYE oraz terminal 

komunikacji laserowej od amerykańskiej firmy 
BridgeSat. Był do pierwszy kontrakt realizo-
wany przez tego operatora rakietowego dla 
amerykańskiego wojska.

17.05 Rakieta Długi Marsz 
3C umieściła na or-

bicie transferowej do geostacjonarnej kolej-
nego satelitę chińskiego systemu nawigacji 
Beidou. To już 45. satelita systemu wysłany 
od początku budowy sieci w 2000 r. Chiny 
chcą osiągnąć globalny zasięg swojego 
systemu już w 2020 r.

22.05 Z kosmodromu Ta-
iyuan wystartowała 

rakieta Długi Marsz 4C z chińskim tajnym 
obserwacyjnym satelitą wojskowym serii 
Yaogan. Na skutek awarii trzeciego stopnia 
ładunek nie osiągnął jednak orbity. Jest to 
drugi nieudany lot orbitalny Chin w 2019 r. 
Poprzednio w marcu nie udał się debiut 
komercyjnego systemu firmy OneSpace.

23.05 Rakieta Falcon 9 
firmy SpaceX umie-

ściła z powodzeniem na orbicie pierwszych 
60 satelitów własnej tworzonej flotylli 
telekomunikacyjnej Starlink. Firma chce 
swoim systemem świadczyć usługi dostępu 
do szerokopasmowego internetu na całej 
planecie. Urządzenia Starlink budowane 
są w oparciu o tanią platformę satelitarną, 
która ma umożliwiać krótki cykl produkcyjny 
i rozwojowy systemu. Do połowy przyszłej 
dekady SpaceX chce operować 12000 
satelitami na trzech różnych wysokościach 
orbitalnych. Całkowita masa wystrzelonego 
ładunku wyniosła 13620 kg, co stanowi 
rekord firmy.

23.05 NASA wybrała firmę 
Maxar (dawniej 

znaną jako SSL) na głównego wykonawcę 
modułu elektryczno-napędowego przyszłej 
wokółksiężycowej stacji kosmicznej Gateway. 
Kilka miesięcy temu agencja ogłosiła przyspie-
szenie załogowego programu księżycowego, 
który zakłada pierwsze lądowanie załogowe 
na powierzchni Srebrnego Globu w 2024 r. 
Do tego czasu na orbicie wokół Księżyca 
ma powstać zalążek przyszłej większej stacji 
kosmicznej Gateway, która ma stanowić punkt 
wypadowy do misji na powierzchnię i dal-
szych misji poza bliskie otoczenie Ziemi.

27.05 Rakieta Sojuz 2.1b 
wyniosła na orbitę 

satelitę Glonass-M rosyjskiego systemu na-
wigacyjnego. Urządzenie zastąpi jednego 
ze starych satelitów systemu. Seria Glonass-
-M to druga generacja systemu, której satelity 
zaczęły trafiać na orbitę w 2003 r. Od 
2011 r. Rosja zaczęła budowę 3. generacji 
nazwanej Glonass-K.

29.05 Oleg Kononienko 
i Aleksiej Owczynin 

wykonali udany spacer konserwacyjny na ze-
wnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 
Dla Kononienki było to już 5. w karierze 
wyjście, Owczynin debiutował w tej roli. 

Kosmonauci zainstalowali uchwyty, 
pobrali prowadzone na zewnątrz 
eksperymenty i wyrzucili zbędny 
sprzęt. 217. spacer kosmiczny w hi-
storii działania ISS trwał 6 godzin 
i 1 minutę.

  Wybrał i skomentował:  
Rafał Grabiański

MISJE I BADANIA KOSMICZNE
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Odsłonięta ładownia rakiety Falcon 9 przed 
wypuszczeniem 60 satelitów Starlink firmy Spa-
ceX

Kosmonauci Oleg Kononienko i Aleksiej 
Owczynin podczas pracy przy module 
Pirs na zewnątrz Międzynarodowej Sta-
cji Kosmicznej
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Potrafimy dziś osadzić lą-
downik na jądrze komety 
lub przeprowadzić lądowa-
nie na odległym księżycu 
Saturna Tytanie, tymcza-

sem nasz Księżyc od 1976 r. doczekał 
się tylko jednego lądownika — chińskiej 
sondy Chang’e 3 w końcu roku 2013. 

Historyczna publikacja Uranii w konfrontacji ze współczesnym  
artykułem Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego*

Nowy wyścig 
księżycowy?
W latach 60. i 70. ubiegłego wieku Księżyc był intensywnie badany przez sondy automa-
tyczne oraz wyprawy załogowe. Obecnie po upływie niemal pół wieku człowiek dyspo-
nuje znacznie bardziej zaawansowanymi technologiami kosmicznymi, a jednak nie potrafi 
powrócić na Księżyc. Nawet posyłanie automatycznych sond na jego powierzchnię dotąd 
zdarzało się skrajnie rzadko. Spróbujmy odpowiedzieć dlaczego.

  Jacek Kruk

* Częstochowski Kalendarz Astronomiczny jest 
unikatowym, kilkusetstronicowym wydawnic-
twem stowarzyszenia Astronomia Nova. Oprócz 
kalendarium astronomicznego i tabel zawiera 
bogato ilustrowaną kronikę działalności sto-
warzyszenia, relacje z konferencji, wspomnie-
nia, artykuły popularnonaukowe i przyczynki 
naukowe (po angielsku). Artykuł jest przedru-
kiem — z drobnymi aktualizacjami — z tomu 
na rok 2019. Wersje elektroniczne Kalendarza 
są dostępne na stronie www.astronomianova.
org (zakładka „publikacje”).
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Kolejnym lądownikiem miał być in-
dyjski Vikram, którego start wyznaczo-
no najpierw na kwiecień 2018, potem 
na październik 2018, a obecnie mówi 
się o styczniu 2019 r. Z powodu tych 
opóźnień został on wyprzedzony przez 
następny chiński lądownik Chang’e 4, 
który wystartował 7 grudnia 2018 r. 
Na I kwartał 2019 roku zapowiedziano 
też start izraelskiego lądownika Bereshe-
et. Niezależnie od kolejności, w jakiej 
ostatecznie te aparaty znajdą się na Księ-
życu, warto zauważyć, że do nowego 
wyścigu księżycowego przystąpiły nie 
główne mocarstwa kosmiczne, lecz mło-
de „tygrysy” azjatyckie…

PIERWSZE LĄDOWANIA
Zanim omówimy szykujące się mi-

sje księżycowych lądowników, warto 
sprawdzić, jak kiedyś dostarczano na po-
wierzchnię naszego satelity sondy auto-

matyczne. Pierwsze miękkie 
lądowanie sondy na Księży-
cu było dziełem rosyjskich 
specjalistów rakietowych: 
Łuna-9 wysłana 31 stycznia 
1966 r. rakietą Mołnia-M 
osiadła łagodnie na księżyco-
wym Oceanie Burz (Oceanus 
Procellarum) 3 lutego i prze-
kazała pierwsze panoramy 
powierzchni naszego satelity. 
Sonda miała masę 1580 kg, 
a sam lądownik 99 kg, dzia-
łał on na powierzchni do 6 
lutego 1966 r. Eksperyment 
został powtórzony w koń-
cu tego samego roku, kiedy 
Łuna-13 wylądowała rów-
nież na Oceanie Burz, ale 11 
stopni na północ od swej po-
przedniczki, w dniu 24 grud-
nia 1966 r. Również działała 

stosunkowo krótko na powierzchni — 
do wyczerpania akumulatorów w dniu 
28 grudnia. Sondy tej generacji trafiały 
na Księżyc z bezpośredniej trajektorii 
dolotowej, bez wchodzenia na orbitę 
wokółksiężycową, co ograniczało rejon 
lądowania do zachodniej półkuli widocz-
nej tarczy Księżyca. 

Podobne misje prowadzili specja-
liści amerykańscy w ramach progra-
mu Surveyor. Pierwsza sonda z tej se-
rii wyniesiona 30 maja 1966 r. rakietą 
Atlas Centaur osiągnęła powierzchnię 
Księżyca 2 czerwca, również na rozle-
głym Oceanie Burz, ale na południe od 
równika. Sondy amerykańskie miały 
zbliżoną masę (1000 kg), ale lądownik 
był większy (300 kg) i bardziej bogato 
wyposażony, posiadał własne baterie sło-
neczne, które pozwalały na pracę w cią-
gu całego dnia księżycowego (14 dni), 
w dwóch przypadkach aparaty przeżyły 
noc księżycową i podjęły pracę w następ-
nym dniu. Surveyory również lądowały 
bezpośrednio (z pominięciem orbity 
wokółksiężycowej), jednak zasięg ich 
lądowisk był znacznie szerszy. Ogółem 
wysłano siedem lądowników, ale Survey-
or-2 i Surveyor-4 rozbiły się przy lądo-
waniu. Ostatni z tej serii Surveyor-7 wy-
lądował na Księżycu 10 stycznia 1968 r. 
w rejonie dość odległym od równika 
(41°S), w dodatku w terenie górzystym, 
na skraju wielkiego krateru Tycho.

Program Surveyor podporządkowany 
był następującemu bezpośrednio po nim 
programowi Apollo, toteż odkąd amery-

Rysunek przedstawiający Łunę-9 i  moduł hamujący 
(na drugim planie) 

WRACAMY NA KSIĘŻYC?
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kańscy astronauci rozpoczęli lądowania 
na Księżycu, NASA zaprzestała wysy-
łania tam lądowników bezzałogowych. 
Natomiast Rosjanie kontynuowali swój 
program Łuna, jako że ich załogowe loty 
na Księżyc nie doszły do skutku.

Kolejna seria rosyjskich lądowników, 
począwszy od Łuny-15, miała masę 5,6 t 
i wynoszona była rakietą Proton. Prze-
znaczenie tych sond było dwojakiego 
rodzaju: albo sprowadzenie na Ziemię 
próbek gruntu księżycowego (Łuna-15, 
16, 18, 20, 23, 24), albo dostarczenie na 
powierzchnię automatycznego pojazdu 
Łunochod (Łuna-17, 21). Przebieg misji 
przewidywał etap wejścia sondy na wo-
kółksiężycową orbitę, a dopiero potem 
lądowanie w wybranym rejonie Księży-
ca. Skuteczność lądowań po próbki grun-
tu była 50% (pomyślnie wykonały zada-
nie Łuna-16, 20 i 24), zaś w przypadku 
Łunochodów 100% (nie licząc nieuda-
nych startów rakiety nośnej).

Pierwszą pomyślną misją rosyjskich 
sond księżycowych nowej generacji był 
lot Łuny-16, rozpoczęty 12 września 
1970 r. 17 września sonda weszła na orbi-
tę wokół Księżyca o początkowych para-
metrach h = 110 km, i = 70°, t = 119 min. 
20 września dokonano miękkiego lądo-
wania na księżycowym Morzu Obfitości 
(Mare Fecunditatis). Masa lądownika 
wyniosła 1880 kg, z czego 512 kg przy-

padało na stopień 
powrotny. Po po-
braniu próbki gruntu 
(101 g) i umiesz-
czeniu jej w apara-
cie powrotnym 21 
września nastąpił 
start stopnia powrot-

Fotografia z Łuny-13 z widocznym cieniem lądownika na powierzchni 
Księżyca

Surveyor-3 odwiedzony został przez astronautów z  Apolla-12  
(lądownik Apolla widoczny w prawym gornym rogu)

Lądownik Łuny-20 sfotografowany z  orbity 
wokółksiężycowej przez sondę LRO

TEMAT Z OKŁADKI
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nego bezpośrednio na Ziemię. Lądow-
nik o masie 35 kg dotarł na Ziemię 24 
września 1970 r. Warto w tym miejscu 
zauważyć, że gdyby powiodła się misja 
analogicznej Łuny-15 w lipcu 1969 r., 
to Rosjanie dysponowaliby próbkami 

księżycowymi w tym samym czasie, co 
Amerykanie, choć znacznie mniejszej 
masy (astronauci z Apolla-11 przywieźli 
21,6 kg skał i gruntu księżycowego).

Łuna-20 wylądowała 21 lutego 
1972 r. na północnowschodnim skraju 

Morza Obfitości, a jej aparat powrotny 
25 lutego dostarczył na Ziemię 55 g księ-
życowego gruntu (wg innych źródeł — 
jedynie 30 g). Lądowanie, podobnie jak 
w przypadku Łuny-16 odbyło się w Ka-
zachstanie. I wreszcie ostatnie lądowa-
nie po próbki gruntu i zarazem ostatnie 
miękkie lądowanie na Księżycu w XX w. 
odbyło się 18 sierpnia 1976 r.: Łuna-24 
pobrała z księżycowego Morza Przesileń 
(Mare Crisium) 170 g gruntu i 22 sierp-
nia aparat powrotny wylądował w ob-
wodzie Tiumeńskim ZSRR. Tym razem 
grunt pochodził z odwiertu o głębokości 
2 m. Uzyskano cenny rdzeń ukazujący 
budowę warstw podpowierzchniowych 
Księżyca. Jednak ilość próbek radziec-
kich była znikoma w porównaniu do po-
nad 400 kg skał, przywiezionych przez 
załogi sześciu wypraw Apollo. Łuna-17 
z automatycznym pojazdem Łunochod-1 
wystartowała 10 listopada 1970 roku 
i po 5 dniach weszła na orbitę wokół 
Księżyca o początkowych parametrach 
h = 85 km, i = 141°, t = 116 min. 17 li-
stopada sonda wylądowała na księżyco-
wym Morzu Deszczów (Mare Imbrium) 
i tego samego dnia Łunochod zjechał 
na powierzchnię. Ośmiokołowy pojazd 
o masie 756 kg badał powierzchnię Księ-
życa do 14 września 1971 r., pokonując 
ogółem 10,5 km trasy. Zmodernizowa-
ny Łunochod-2 o masie 836 kg został 
dostarczony na powierzchnię Księżyca 
15 stycznia 1973 r. przez sondę Łuna-21. 
Lądowanie nastąpiło na wschodnim 
brzegu Morza Jasności (Mare Serenita-
tis), we wnętrzu krateru LeMonnier. Dru-
gi radziecki pojazd księżycowy pracował 
krócej (11 maja utracono z nim łączność), 
jednak pokonał znacznie dłuższy dystans: 
od 37 do 42 km (wg różnych źródeł). Ko-
lejny pojazd księżycowy pojawił się do-
piero 40 lat później…

Trasa Łunochoda-2 wykreślona na zdjęciu LRO
Lądownik Chang’e 3 sfotografowany z łazika Yutu (z prawej widoczny 
trap, po którym Yutu zjechał na powierzchnię)

WRACAMY NA KSIĘŻYC?
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Tak więc w okresie dekady pomię-
dzy 1966 a 1976 rokiem dokonano 12 
miękkich lądowań automatycznych sond 
— siedem radzieckich i pięć amerykań-
skich. W grudniu 2013 r. swój pierwszy 
lądownik wysłali na Księżyc Chińczycy. 
Rakieta Chang Zheng 3B wyniosła w kie-
runku Księżyca sondę Chang’e 3 o ma-
sie 3780 kg zawierającą lądownik oraz 
niewielki (140 kg) pojazd elektryczny 
o nazwie Yutu. 6 grudnia 2013 r. sonda 
osiągnęła orbitę wokół Księżyca, którą 
następnie modyfikowano, przygotowując 
lądowanie na Morzu Deszczów. Lądow-
nik miękko osiadł na powierzchni Księ-
życa 14 grudnia, a po siedmiu godzinach 
pojazd Yutu zjechał na grunt po specjal-
nym trapie. Obrazy przekazywane przez 
kamery lądownika, a także kamery 6-ko-
łowego pojazdu, były znakomitej jakości. 
Dodatkowo działania chińskiego łazika 
można było śledzić na fotografiach prze-
syłanych z orbity wokółksiężycowej przez 
amerykańską sondę Lunar Reconnaissan-
ce Orbiter, która działa tam od 2009 r. 
Wyposażony w potężne teleobiektywy 
orbiter pozwolił odnaleźć na powierzch-
ni naszego satelity także inne lądowniki 
(za wyjątkiem Łuny-9 i 13).

Niestety, misja łazika Yutu zakoń-
czyła się nieoczekiwanie w trzecim dniu 
księżycowym, pojazd zdążył okrążyć 
lądownik, ale po pokonaniu 114 m jego 
mechanizm napędowy uległ awarii. Do-
dajmy, że stało się to w odległości około 
400 km od miejsca, gdzie 43 lata wcze-
śniej działał Łunochod-1… Następną 
chińską misją miała być wyprawa po 
grunt księżycowy, sondę Chang’e 5 pla-
nowano wysłać w grudniu 2017 r., jednak 
problemy z rakietą nośną Chang Zheng 5 
spowodowały przełożenie jej na rok 2019 
lub nawet 2020. Natomiast misja z łazi-
kiem księżycowym została powtórzona 

z wykorzystaniem zapasowego egzem-
plarza sondy. Pod nazwą Chang’e 4 wy-
lądowała ona na odwrotnej (niewidocz-
nej z Ziemi) połkuli Księżyca. Aby takie 
lądowanie było możliwe, trzeba było 
wcześniej na orbicie wokółksiężycowej, 

a dokładniej — na orbicie wokół punktu 
libracyjnego L2 układu Ziemia-Księżyc 
— umieścić satelitę retransmisyjnego. 
Jego wysłanie nastąpiło 20 maja 2018 r., 
satelita o nazwie Queqiao został dostar-
czony na miejsce docelowe 13 czerw-

Wizja lądownika Chang’e 4 na odwrotnej stronie Księżyca. Po prawej: Krater von Karmana z zaznaczonym rejonem lądowania (biała ramka)

TEMAT Z OKŁADKI
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ca 2018 r. Sam zaś lot Chang’e 4 
odbył się w dniach 7 grudnia — 3 
stycznia. Było to pierwsze w histo-
rii miękkie lądowanie na odwrotnej 
stronie Księżyca, wcześniej upadły 
tam tylko trzy nieczynne orbitery 
i zbłąkana sonda do twardego lą-
dowania (Ranger 4). Na miejsce 
lądowania wybrano krater von Kar-
mana wewnątrz ogromnego basenu 
uderzeniowego Biegun Południo-
wy — Aitken. To bardzo ciekawy 
pod względem planetologicznym 
region — jedyny z księżycowych 
basenów uderzeniowych, który nie 
został wypełniony magmą z wnę-
trza globu.

Wspomnieliśmy na początku, 
że nowych graczy z Azji Południowo-
-Wschodniej może uprzedzić izraelski 
konkurent. Skąd on się w ogóle wziął? 

Otoż prosto z konkursu Google Lunar 
X Prize, ogłoszonego jeszcze w 2007 r. 
i rozwiązanego na początku 2018 r. 

Przypomnijmy krotko: interne-
towy gigant Google ogłosił kon-
kurs dla zespołów amatorów (nie 
mogły w nim uczestniczyć firmy 
i instytucje państwowe), który po-
legał na zbudowaniu i dostarczeniu 
na Księżyc pojazdu zdolnego po-
konać odległość 500 m i przekazać 
na Ziemię zdjęcia i filmy dokumen-
tujące to osiągnięcie. Na zwycięz-
cę czekała nagroda 20 mln USD, 
a termin upływał w 2012 r. Po-
czątkowo do konkursu zgłosiło się 
25 zespołów z całego świata, ale 
Google najwidoczniej nie docenił 
stopnia trudności postawionego 
zadania ani tym bardziej kosztów 
realizacji. Nie pomogło wielokrot-

ne przesuwanie deadline konkursu ani 
zwiększenie puli nagród do 30 mln USD. 
Po dziesięciu latach pozostało na placu 
boju jeszcze pięć zespołów, w tym izra-
elski SpaceIL, ale Google rozwiązał kon-
kurs przed kolejną „ostateczną” datą wy-
znaczoną na 31 marca 2018 r. Izraelczycy 
postanowili jednak działać nadal i dzięki 
poparciu sponsorów zarezerwowali miej-
sce dla swego lądownika Beresheet1 jako 
ładunku dodatkowego w locie rakiety 
Falcon-9.

Szanse na powodzenie tej misji są 
znikome, tym niemniej przyjrzyjmy się 
jej bliżej. Sonda o początkowej masie 
585 kg ma po lądowaniu mieć masę 
180 kg. W przeciwieństwie do pozosta-
łych projektów konkursu Google’a nie 
posiada ona kołowego pojazdu do prze-
jechania wymaganych 500 m, dystans 
ów miał zostać pokonany skokiem — 
poprzez powtórne uruchomienie silni-
ka hamującego sondy. Wobec wyjścia 
z konkursu zapewne ten ryzykowny 
1 Patrz „kronika” 11.04 s. 8 (przyp. red.)

Izraelski lądownik Beresheet 

Najpotężniejsza indyjska rakieta GLSV Mk3 wyniesie son-
dę Chandrayaan 2

WRACAMY NA KSIĘŻYC?
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manewr zostanie anulowany — najważ-
niejsze jest samo miękkie lądowanie. 
Gdyby się to izraelskiej ekipie udało, 
ich kraj stałby się piątym „mocarstwem 
księżycowym” po ZSRR, USA, Chinach 
i Indiach.

Znacznie większe szanse powodzenia 
ma sonda Chandrayaan 22, którą zbudo-
wała Indyjska Agencja Kosmiczna ISRO. 
Sonda składa się z orbitera, lądownika 
Vikram i niewielkiego pojazdu elektrycz-
nego o masie zaledwie 20 kg (cała sonda 
ma masę 3250 kg). Na początku 2019 r. 
ma ona zostać wyniesiona w kierunku 
Księżyca przez rakietę GLSV Mark 3. 
Docelowa orbita wokółksiężycowa 
o wysokości 100 km nad powierzchnią 
osiągnięta zostanie po kilku tygodniach 
manewrów. Będzie to orbita okołobiegu-
nowa, bowiem lądowanie sondy przewi-
dziano w rejonie południowego bieguna 
Księżyca. Indyjscy specjaliści kosmiczni 
podjęli śmiałe wyzwanie już w pierw-
szej misji — dotychczas bowiem lądo-
wania przeprowadzano w umiarkowa-
nych szerokościach selenograficznych. 
Lądowanie w rejonie podbiegunowym 
jest trudniejsze technicznie, a warunki 
na powierzchni (zwłaszcza oświetlenie 
słoneczne) są mniej korzystne — ale 
warto podejmować takie próby, gdyż jest 
to teren z naukowego punktu widzenia 
niezwykle interesujący. Wielu ekspertów 
kosmicznych wątpi w sukces misji Chan-
drayaana, jednak Hindusi już dowiedli, 
że mimo skromnych nakładów na bada-
nia kosmiczne radzą sobie całkiem nie-
źle — przykładem może być marsjańska 
sonda Mangalyaan, która pracuje na or-
2 Patrz „w skrócie” s. ... (przyp. red.)

bicie wokoł Czerwo-
nej Planety od 2014 r., 
mimo że pesymiści 
wątpili, czy w ogóle 
doleci do Marsa.

Vikram ma wylą-
dować na 70 stopniu 
szerokości selenogra-
ficznej południowej, 
pomiędzy kraterami 
Manzinus C a Sim-
pelius N. Lądownik 
(a także minirover) ma 
pracować 14 dni, czyli 
przez jeden księżyco-
wy dzień. Natomiast 
orbiter powinien dzia-
łać co najmniej rok, 
przesyłając bardzo 

dokładne obrazy powierzchni (z roz-
dzielczością do 25 cm). Pierwotnie w bu-

dowie sondy mieli uczestniczyć także 
rosyjscy specjaliści — w szczególności 
zbudować pojazd elektryczny, jednak 
ostatecznie umowa nie doszła do skutku 
i Hindusi sami go zbudowali. Rosjanie 
zapowiadają od dawna wznowienie misji 
sond księżycowych, ale sprawy posuwa-
ją się wyjątkowo wolno. Wystarczy przy-
pomnieć, że debiut nowego kosmodromu 
Wostocznyj, zapowiadany na 2015 r. 
miał być związany z wysłaniem na Księ-
życ Łuny-25. Debiut kosmodromu odbył 
się rok później, a start Łuny-25, zwanej 
także Łuna-Glob obecnie planowany jest 
na połowę… 2021 r. Ma ona również 
wylądować w rejonie bieguna południo-
wego, na północ od Krateru Bogusław-
skiego. Sonda ma mieć masę 1750 kg, 
a wyniesie ją rakieta Sojuz-2. Będzie 
to misja głównie technologiczna — dla 
sprawdzenia, czy umiejętności z lat 60. 

Indyjski lądownik Vikram i łazik oraz mapa Księżyca z zaznaczo-
nymi dotychczasowymi lądowiskami i planowanym lądowiskiem 
Vikrama w rejonie bieguna południowego

TEMAT Z OKŁADKI
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W tej ostatniej misji Rosjanie będą się 
wzorować na Chińczykach, a konkretnie 
misji Chang’e 5. Chodzi mianowicie 
o dostarczenie większej próbki — nie 
rzędu 100 g, jak w misjach z lat 1970, 
lecz rzędu kilogramów. Aby to było moż-
liwe, trzeba sondę powrotną rozdzielić 
na dwie części: jedna pozostanie na orbi-
cie wokółksiężycowej, a druga wyląduje 
na powierzchni. Ta druga po załadowa-
niu próbki gruntu wystartuje z Księżyca 
i musi połączyć się z pierwszą na orbicie. 
To skomplikowana operacja, w dodatku 
poza automatycznym połączeniem musi 
nastąpić także automatyczne przenie-
sienie pojemnika z próbkami do ocze-
kującej sondy, potem rozdzielenie obu 
sond i odlot jednej z nich ku Ziemi. Jest 
to schemat, jaki stosowano w misjach 
załogowych Apollo, jednak połączenie 
powracającego z Księżyca statku z ocze-
kującą na orbicie kabiną macierzystą 
odbywało się pod kontrolą astronautów 
w obu pojazdach. Chang’e 5 o ma-
sie 8200 kg dzięki temu zabiegowi ma 
sprowadzić na Ziemię ok. 2 kg gruntu 
z księżycowego Oceanu Burz. Dokładny 
czas realizacji tej misji jest uzależnio-
ny od lotów kwalifikacyjnych rakiety 
Chang Zheng 5.

A co z załogową wyprawą na Księ-
życ w przededniu 50. rocznicy pierw-
szego lądowania? Niestety, dziś sytu-
acja wygląda zupełnie beznadziejnie, 
choć jeszcze 15 lat temu wydawało się, 
że jesteśmy na prostej drodze powro-
tu na Księżyc, kiedy prezydent Bush 
ogłaszał program Constellation. Prze-
widywał on budowę statku załogowego 
Orion (będącego odpowiednikiem stat-
ku macierzystego Apollo) i statku księ-
życowego Altair — odpowiednika lą-
downika LM z programu Apollo. Orion 

w aparaturę naukową i dokona wierceń 
gruntu. Ostatecznie po roku 2025 po-
winien zostać sprowadzony na Ziemię 
grunt z okolic podbiegunowych (Łuna-
28 lub Łuna-Grunt).

i 70. ubiegłego wieku są nadal aktualne. 
Kolejna misja z lądowaniem w rejonie 
bieguna południowego ma nastąpić oko-
ło 2023 r. (Łuna-27 lub Łuna-Resurs), 
tym razem sonda będzie wyposażona 

Łuna-25 w hali montażowej zakładów NPO im. Ławoczkina Makieta lądownika Chang’e 5 na wystawie lotniczo-kosmicznej w Zhuhai

WRACAMY NA KSIĘŻYC?
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miał zabierać 4 osoby i być wynoszony 
rakietą Ares I. Statek księżycowy miał 
być wynoszony rakietą Ares V (wyraź-
ne nawiązanie do Saturna V z programu 
Apollo), oczywiście bez załogi i dopie-
ro na orbicie po połączeniu z Orionem 
miał odlecieć na orbitę wokółksięży-
cową. Tam załoga w całości przecho-
dziła do statku Altair i po odłączeniu 
od Oriona lądowała na powierzchni. 
Zapasy w lądowniku miały pozwolić 
na 7-dniowy pobyt na Księżycu. W sto-
sunku do Apolla, w którym 2 osoby 
mogły spędzić na Księżycu 3 dni, był to 
spory krok naprzód. Efektywność misji 
księżycowej Constellation miała być 
niemal pięciokrotnie większa niż misji 
Apollo (28 osobodni wobec 6 osobodni 
Apolla). Ale kolejny prezydent, Barack 
Obama, odwołał Constellation w roku 
2010.

Powodów było co najmniej kilka, 
program był niedofinansowany i dlate-
go miał nieustanne opóźnienia, ale naj-
większą jego wadą w oczach prezydenta 
Obamy był fakt, że Constellation był 
programem Busha. Dlatego należało go 
zlikwidować. Pozostawiono przy życiu 
jedynie Oriona, bowiem prace przy nim 
były najbardziej zaawansowane, jednak 
poszukiwano dla niego innych celów 
niż Księżyc (Mars, planetoidy). Orion, 
ciągle w budowie, przetrwał dwie ka-
dencje Obamy i oto prezydent Trump 
ponownie zamierza go skierować ku 
Księżycowi. Jednak o lądowniku księ-
życowym nie ma mowy3, astronauci 
mają latać tylko na orbitę wokółksię-
życową — do nowej międzynarodowej 
stacji kosmicznej Gateway, która tam 
ma być ulokowana. Czy tak się stanie, 
trudno dziś przesądzać. Następca prezy-
denta Trumpa może mieć zupełnie inne 
plany wobec Oriona…

3 Wiosną 2019 r. administracja prezydenta 
Trumpa przyjęła program przyspieszonego po-
wrotu Amerykanów na powierzchnię Księżyca 
w roku 2024, jednak jest on mało realny, gdyż 
agencja kosmiczna NASA zupełnie nie jest 
do tego przygotowana. (przyp. J.K.). Patrz rów-
nież s. 24–25 (red.)

TEMAT Z OKŁADKI

Księżyc w aSTRONaRIuM
ASTRONARIUM odc. 67 — KSIĘŻYC, a w nim: 

•	 Skąd się biorą zaćmienia Księżyca? 
•	 W jaki sposób Heweliusz wykonał swój atlas Srebrnego Globu? 
•	 Ile kilogramów i jakich próbek przywiozły misje Apollo? 
•	 Gdzie w Polsce można zobaczyć okruchy skał księżycowych? 
•	 Jakie polskie urządzenia orbitują wokół naszego naturalnego satelity?
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Dr inż. Andrzej Marks (1932—2006) 
autor 32 książek i tysięcy artykułów m.in. 
w  „Uranii” i  „Postępach Astronomii”. 
Studiował astronomię geodezyjną na Po-
litechnice Warszawskiej. W  latach 50. 
współpracował z radiem, telewizją i Wy-
twórnią Filmów Oświatowych. Po dokto-
racie oddał się pracy popularyzatorskiej 
poświęconej głównie wyścigowi wielkich 
mocarstw w kosmos i na Księżyc. Jej pod-
sumowaniem były kultowa monografia 
„Księżyc” (PWN 1970) oraz scenariusz 
wystawy o załogowej wyprawie na Księ-
życ w  Muzeum Techniki w  Warszawie. 
Wspomnienia córki publikowaliśmy 
w „Uranii” 5/2006.

Mgr Jacek Kruk, z wykształcenia filolog 
rosyjski, z  zamiłowania fan astronautyki 
i badań kosmicznych. Od lat jest pracow-
nikiem Uniwersytetu Pedagogicznego 
w  Krakowie i  jednocześnie aktywnym 
dziennikarzem naukowym. Autor kilku-
set artykułów, również w  „Uranii”. Pisze 
głownie na  temat historii załogowych 
lotów kosmicznych oraz badań Ukła-
du Słonecznego przy pomocy sond 
kosmicznych. Stale współpracuje z  mie-
sięcznikiem „Skrzydlata Polska” w dziale 
astronautycznym i  współredaguje stronę 
internetową „Loty kosmiczne”: http://
www.lk.astronautilus.pl/. 

WRACAMY NA KSIĘŻYC?

ASTRONARIUM odc. 63 — PRAWO KOSMICZNE, a w nim:
•	 Czy można kupić działkę na Księżycu? 
•	 Do kogo należy kosmos? 
•	 A do kogo meteoryty? 
•	 Komu wolno umieszczać satelity na or-

bicie? 
•	 Kto może wydobywać surowce z pla-

netoid?

ASTRONARIUM odc. 69 — ASTROFOTOGRAFIA, a w nim:
•	 Gdzie nauczyć się podstaw astrofotografii?
•	 Co to jest astropejzaż?
•	 Jak zaplanować zdjęcie Księżyca 

w wybranych okolicznościach przyrody 
lub architektury? 

•	 Jak powstają najpiękniejsze obrazy 
gwiazd i głębokiego kosmosu?

•	 Jakich filtrów używać do fotografowa-
nia mgławic?
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na podstawie obszernego artykułu tegoż 
samego Stanisława R. Brzostkiewicza. 

Bodaj ostatni rocznicowy artykuł An-
drzeja Marksa możemy przeczytać 30 lat 
po pierwszym kroku Neila Armstronga. 
Autor podsumowuje tu już wszystkie 
misje Apollo. Możemy się dowiedzieć, 
jak NASA uniemożliwiła załodze Apol-
lo-10… nielegalne lądowanie na Srebr-
nym Globie. 

Obydwa artykuły Brzostkiewicza 
na pewno warto porównać z treścią 
współczesnego materiału po kolejnym 
(niemal) ćwierćwieczu spod znakomite-
go pióra Przemysława Rudzia. Jego pod-
sumowanie misji z dzisiejszej perspekty-
wy opublikowaliśmy już 2,5 roku temu. 
Czy wszystkie sekrety związane progra-
mem Apollo są już ujawniane?

Już w latach podboju Księżyca, a tym 
bardziej dzisiaj, jego badania są domeną 
raczej geologów i geofizyków (planeto-
logów) niż współczesnych astronomów. 
Wciąż jednak każde nowe pokolenie 
miłośników astronomii swoją pierwszą 
lunetę kieruje w stronę Srebrnego Globu. 
(red.)

Księżycowe URANIE

Nasz wybór jest subiektywny 
i zaczynamy go „księżyco-
wym” numerem Andrzeja Ka-

jetana Wróblewskiego. Jest to pierwsza 
„Urania” pod jego redakcją, z wielką 
intuicją poprzedzająca pierwsze sukcesy 
radzieckich sond księżycowych. 

Kolejnym wyjątkowym numerem 
„Uranii” jest zeszyt 9/1969 z przedruko-
wanym tu artykułem Andrzeja Marksa. 
Zawiera on również podobny artykuł, 
autorstwa Stanisława R. Brzostkiewicza 
o programie naukowym misji Apollo-11. 

W latach 70. zdjęcia z pierwszej 
i kolejnej misji Apollo często gościły 
na okładkach „Uranii”, a wyniki na-
ukowe głównie w Kronikach wewnątrz 
numerów. Lot na Księżyc był w dużej 
mierze propagandowym odbiciem po-
lityki wyścigu zbrojeń obydwu ówcze-
snych mocarstw, USA i ZSRR. Z tego 
powodu wiele szczegółów dotyczących 
rozwiązań technicznych lotów i progra-
mu szkoleń astronautów i kosmonautów 
było objętych ścisłą wojskową tajemnicą. 
Na ile odwilż połowy lat 90. uwolniła 
te tajemnice, możemy przeanalizować 

Wyścigowi kosmicznemu „Urania” „kibicuje” od końca 
lat 50. ubiegłego wieku, choć np. nie znaleźliśmy (sic!) 
bieżącej informacji o locie Gagarina. Nasz wyszukiwar-
ka nazwisko pierwszego kosmonauty znalazła dopiero 
w numerach 9/1961 i 12/1961 w rubryce… „nowości 
wydawniczych”.

TEMAT Z OKŁADKI
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APOLLO 13 (1995, 2002 IMAX) 
reż. Ron Howard:

To katastroficzny klasyk hollywoodzkiej produkcji „księżycowej”. Jak 
wiadomo, na skutek wybuchu zbiorników ciekłego tlenu księżycowa 
misja zakończyła się fiaskiem. Dzięki dyscyplinie i bohaterskiej posta-
wie astronautów i przemyślanej akcji ratowniczej załoga po okrążeniu 
Księżyca dociera na Ziemię i ratuje życie. Dowódcą misji był dubler 
Neila Armstronga z misji Apollo-11, James Lowell, zagrany brawurowo 
przez Toma Hanksa. Dziewięć nominacji i dwa Oscary dla filmu, za 
montaż i dźwięk. Obraz obowiązkowy, zwłaszcza dla młodszych poko-
leń, które nie towarzyszyły misji w realu. To się zdarzyło naprawdę! 

UKRYTE DZIAŁANIA (2016) 
reż. Theodore Melfi

Bieg czasu odsłania wiele tajemnic wyścigu kosmicznego 
jako elementu zimnej wojny. Ale odsłania też zmiany oby-
czajowe kraju, który dziś stara się być liderem równoupraw-
nienia i demokracji. Film we wstrząsający sposób obalający 
seksistowskie i rasistowskie tabu Ameryki. Historia trzech 
genialnych, czarnoskórych matematyczek zatrudnionych 
w NASA. Na tym tle prezydent Kennedy ogłasza lądowanie 
na Księżycu przed końcem dekady, a pionierzy amerykańskiej 
astronautyki Alan Shepard (lot suborbitalny) i John Glenn (orbita) nie godzą się na start, nim 
ciemnoskóre Afroamerykanki nie potwierdzą ręcznie obliczonych parametrów lotu. Trzy nomina-
cje do Oscara.

PIERWSZY CZŁOWIEK (2018)
reż. Damien Chazelle

Cztery nominacje i jeden Oscar za efekty specjalne. Na planie oprócz 
modelu lądownika Apollo zbudowano realistyczny księżycowy kra-
jobraz przy pomocy oświetlenia LED. Za realizację scenariusza wg 
książki Jamesa R. Hansena wzięła się w dużej mierze ekipa obsypa-
nego Oscarami „La La Land”. Oprócz reżysera, Justin Hurwitz 

(muzyka), Linus Sandgren (zdjęcia), Tom 
Cross (montaż) i przede wszystkim Ryan 
Gosling w brawurowo zagranej tytułowej 
roli Neila Armstronga. Szczegółowa biogra-
fia dowódcy i detaliczna historia lotu Apollo 11, pełna dramatycznych 
zwrotów. Nikt, kto zna misję jedynie z pełnych propagandy sukcesu 
relacji, tego się nie spodziewa. Historia człowieka, który nie tylko 
stawił czoła wyprawie, ale i zdobytej w ten sposób sławie, stając się 
na dziesięciolecia czołowym propagatorem nauki i techniki. Szczę-
śliwie filmowi w Polsce towarzyszyło wydanie tłumaczenia książki, 
na której oparto scenariusz. Nie zdążyliśmy jej rekomendować 
w „Uranii”, więc nadrabiamy to opóźnienie. 

OSCARY W KOSMOSIE 
kino obowiązkowe (i lektura)

WRACAMY NA KSIĘŻYC?
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Od tego czasu NASA prze-
kształca opracowane do tej 
pory plany na lądowanie 
w 2028 r., a duża liczba wi-

docznych już teraz przeszkód każe pod-
dać w wątpliwość możliwość realizacji 
tego przedsięwzięcia. Po oficjalnym 
przyspieszeniu załogowego programu 
księżycowego USA, eksperci związani 
z branżą kosmiczną oczekiwali popra-
wek do budżetu, które Kongresowi ma 
zaproponować Biały Dom. Szacowano, 
że aby zrealizować lądowanie człowieka 
już w 2024 r. potrzebne będzie dodatko-
wych 6–8 mld dolarów rocznie. W maju 
wreszcie ogłoszono propozycję popraw-
ki na 2020 rok — wzrost o 1,6 mld dola-
rów. Jak podkreślał administrator NASA 
Jim Bridenstine — te pieniądze wystar-
czą na początek, ale z każdym kolejnym 
rokiem potrzeba będzie większego za-

strzyku pieniędzy. Co istotne, poprawka 
nie spowodowała cięć w innych sekto-
rach działalności NASA. Ograniczony 
został tylko program wokółksiężycowej 
stacji orbitalnej Gateway, która ma sta-
nowić miejsce wypadów astronautów 
na Srebrny Glob. Stacja ta ma do 2024 r. 
składać się z absolutnego minimum — 
dwóch modułów.

W maju agencja ogłosiła wykonawcę 
pierwszego z nich. Moduł elektryczno-
-napędowy (z ang. Power and Propul-
sion Element) stacji Gateway zbuduje 
firma Maxar Technologies (dawniej 
znana jako SSL). Moduł ma trafić na or-
bitę wokół Księżyca w 2022 r. przy wy-
korzystaniu komercyjnej rakiety nośnej. 
Moduł PPE to jednak tylko jeden z wie-
lu elementów programu Artemis, które 
muszą być wykonane w ciągu najbliż-
szych pięciu lat.

Jak ma wyglądać plan ponownego lą-
dowania człowieka na Księżycu?

Za trzon programu załogowego od-
powiadają rozwijane już od dekady sys-
temy: superciężka rakieta nośna SLS, 
budowana przez firmy Boeing, Lockheed 
Martin, ULA i Aerojet Rocketdyne oraz 
statek załogowy NASA przystosowany 
do lotów w głęboką przestrzeń kosmicz-
ną Orion, budowany przez firmę Lockhe-
ed Martin i Airbus Defence and Space.

Pierwszy bezzałogowy test rakiety 
SLS ze statkiem Orion miał odbyć się 
w 2020 r. Jednak już od jakiegoś czasu 
wiadomo, że będzie bardzo trudno ukoń-
czyć do tego czasu budowę i testy rakie-
ty. Jeśli jednak uda się rozwiązać wszyst-
kie trudności, to już pod koniec przyszłe-
go roku zostanie przeprowadzona misja 
Artemis 1. Dwa lata później do Oriona 
po raz pierwszy wsiądą astronauci. Wy-

biorą się w podróż wokół Księ-
życa w ramach misji Artemis 
2. W tym samym roku na orbi-
tę wokół Księżyca za pomocą 
komercyjnej rakiety zostanie 
wysłany moduł elektryczno-na-
pędowy (PPE) stacji Gateway. 
W 2023 r. na komercyjnej ra-
kiecie poleci moduł mieszkalny 
stacji oraz duża eksploracyjna 
misja z łazikiem. Rok później 
przeprowadzona zostanie misja 
Artemis 3. Najpierw za pomocą 
komercyjnych rakiet do stacji 
Gateway zostanie wysłany lą-
downik księżycowy, a następ-
nie na misję poleci statek Orion 
z załogą, która przesiądzie się 
na stacji do lądownika i wykona 
pierwsze lądowanie na naszym 
naturalnym satelicie od prawie 
60 lat.

TEMAT Z OKŁADKI

WRACAMY 
NA KSIĘŻYC?

  Rafał Grabiański

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence na tle ukończonego egzemplarza 
lotnego kapsuły Orion podczas obchodów 50. rocznicy lądowania misji Apollo 11
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26 marca br. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence ogłosił, że celem administracji 
Donalda Trumpa będzie przeprowadzenie załogowego lądowania na Księżycu do 2024 r.  
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HARMONOGRAM 
POWROTU NA KSIĘŻYC 
POSTULOWANY 
PRZEZ NASA

2019 — komercyjne dostarczenie ła-
dunków na powierzchnię Księżyca

2020 — misja bezzałogowa Artemis 1
2022 — misja załogowa Artemis 2
2022 — dostarczenie pierwszego mo-

dułu stacji Lunar Gateway (PPE)
2023 — duże bezzałogowe misje eks-

ploracyjne na powierzchni Księżyca
2024 — lądowanie człowieka na Księ-

życu w ramach misji Artemis 3
Wiele rzeczy musi ułożyć się po myśli 

agencji NASA, by plan ten mógł być zre-
alizowany. Przedstawmy poniżej kilka 
największych problemów, z jakimi trzeba 
się zmierzyć.

RAKIETA SLS 
I STATEK ORION

Ogromna rakieta SLS miała być prosta 
w budowie — korzystanie z dziedzictwa 
wahadłowców (składa się bowiem z tych 
samych silników w dolnym stopniu, tych 
samych członów bocznych na paliwo sta-
łe) miało przyspieszyć jej rozwój i budo-
wę. Niestety tak się nie stało. W pewnym 

momencie na skutek opóźnień pojawiły 
się nawet plany przeprowadzenia de-
biutanckiego lotu rakiety wraz z załogą 
na pokładzie. Te pomysły zostały jednak 
porzucone. Aby zrealizować pierwszą mi-
sję ze statkiem Orion, analizowano nawet 
możliwości wykorzystania komercyjnych 
rakiet. Te wyliczenia wykazały jednak, że 
realizacja takiego planu trwałaby dłużej 
niż przewidywane opóźnienia w dostar-
czeniu pierwszego egzemplarza SLS.

NASA stara się usprawnić pracę nad 
pierwszą rakietą SLS, tak by była gotowa 
na lot w 2020 r. Analizowane są zmiany 
w logistyce, sposobie integracji rakiety, 
wykonywane optymalizacje. Niestety 
mimo zapowiedzi do teraz (stan na ko-
niec lipca) NASA nie ogłosiła wyników 
analiz czy kroków, które mogłyby przy-
spieszyć napięty harmonogram składa-
nia komponentów rakiety i jej testów 
integracyjnych, a decydenci w NASA 
deklarowali publikacje takich wniosków 
jeszcze na wiosnę.

Dopiero 25 lipca administrator NASA 
Jim Bridenstine poinformował, że głów-
ny człon rakiety SLS zostanie przetesto-
wany w tzw. teście Green Run polegają-
cym na odpaleniu wszystkich silników 
na specjalnej hamowni w reżimie praw-
dziwej misji kosmicznej. Przed podję-

ciem tej decyzji rozważano pominięcie 
tego kroku i testowanie całego systemu 
już w ramach bezzałogowej misji Ar-
temis 1. To przyspieszyłoby znacznie 
harmonogram, ale zdaniem inżynierów 
wpłynęłoby negatywnie na bezpieczeń-
stwo późniejszych misji.

Dolny stopień rakiety SLS trafi więc 
po ukończeniu w grudniu nie do Ken-
nedy Space Center na Florydzie, ale do 
Stennis Space Center, gdzie będzie przy-
gotowywany do testów.

Kolejnym problemem jest zatrzyma-
nie rozwoju powiększonej wersji rakiety 
tzw. Block 1B. W założeniach agencji 
rakieta z całkowicie nowym górnym 
stopniem EUS będzie potrzebna, by wy-
konać misje załogowe do Księżyca z po-
trzebnym zaopatrzeniem logistycznym. 
W budżecie proponowanym na 2020 r. 
te pieniądze zniknęły. Boeing skupia się 
na ukończeniu podstawowej wersji ra-
kiety. Czy można jednak się spodziewać, 
że po tylu latach opóźnień kolejne eg-
zemplarze systemu zostaną dostarczone 
na czas, na loty w 2022 r. i 2024 r.?

Trochę lepiej sytuacja wygląda ze stat-
kiem załogowym Orion. Podczas obcho-
dów 50. rocznicy lądowania człowieka 
na Księżycu wiceprezydent USA Mike 
Pence uroczyście ogłosił ukończenie bu-

WRACAMY NA KSIĘŻYC?

Test systemu ucieczkowego LAS z testowym egzemplarzem kapsuły Orion, przeprowadzony 2 lipca br. na stanowisku  
w Cape Canaveral na Florydzie
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Koncepcja artystyczna stacji Gateway na orbicie wokółksiężycowej. Po lewej  
widać zadokowany statek załogowy Orion, na końcu z prawej moduł  
elektryczno-napędowy PPE

TEMAT Z OKŁADKI

dowy pierwszego egzemplarza modułu 
załogowego statku. Europejski Moduł 
Serwisowy stworzony przez Europejską 
Agencję Kosmiczną również jest już 
ukończony, więc teraz inżynierom po-
zostaje połączenie obu części i montaż 
osłony termicznej. We wrześniu statek, 
który ma zostać wykorzystany w misji 
Artemis 1, zostanie wysłany do ośrodka 
Plum Brook Station w Sandusky w sta-
nie Ohio, gdzie zostanie poddany testom 
środowiskowym. 2 lipca przetestowano 
również działanie systemu ucieczkowego 
statku, który ma za zadanie podczas awa-
rii rakiety oddzielić kapsułę z astronauta-
mi i oddalić ich od zagrożenia.

POLITYKA
Kolejna przeszkoda to polityka i bu-

dżet. Potrzebne jest duże zwiększenie na-
kładów dla NASA z około 20 mld dolarów 
rocznie do nawet 28 mld. O uzyskanie 
międzypartyjnego porozumienia w Kon-
gresie i Senacie będzie trudno, zważywszy 
na fakt, że dodatkowe pieniądze na 2020 r. 
dla NASA mają pochodzić z nadwyżki 
funduszu Pell Grant Reserve — pieniędzy 
na studia dla biedniejszej młodzieży. Ter-
min 2024 zbiega się też z potencjalnym 
zakończeniem drugiej kadencji prezyden-
ta Trumpa. Ciężko więc będzie o apoli-
tyczność całego przedsięwzięcia.

LĄDOWNIK
Najwięcej wysiłku kosztować jednak 

będzie zaprojektowanie, budowa i testy 
nowego załogowego lądownika księży-
cowego. Wszak NASA nie robiła tego 
przez ostatnich 50 lat! Lądownik miał 
początkowo składać się z trzech części: 
moduł transferowy do przemieszczenia 

lądownika ze stacji Gateway na orbi-
tę wokół Księżyca, moduł zniżania do 
transferu załogi na powierzchnię oraz 
moduł powrotny do bezpośredniego po-
wrotu na stację Gateway po wykonanej 
misji. NASA miała zająć się wykona-
niem modułu powrotnego, dostosowane-
go do goszczenia załogi. Pozostałe dwa 
moduły miały zostać zbudowane przez 
firmy, które wygrają stosowny konkurs.

Przetarg na propozycje lądowników 
był ogłoszony przed końcem 2018 r. Fir-
my mogły wysłać swoje projekty do 25 
marca br. Po ogłoszeniu przyspieszonego 
programu księżycowego NASA zmieni-
ła jednak zdanie i postanowiła ogłosić 
również konkurs na moduł powrotny, by 
w końcu zapowiedzieć, że trzy stopnie lą-
downika będą wykonane przez jedną fir-
mę. 16 maja br. agencja wybrała 11 firm, 
które mają stworzyć koncepcje lądowni-
ków dla programu Artemis.

Oprócz lądownika trzeba będzie przy-
gotować odpowiednie skafandry do wyj-
ścia na powierzchnię. Firmy potencjalnie 
zainteresowane przygotowaniem tych 
systemów nieoficjalnie mówią, że by 
plan 2024 doszedł do skutku, prace nad 
tą infrastrukturą muszą być rozpoczęte 
jak najszybciej.

AKTUALNE POSTĘPY
Choć opóźnione, to w zaawanso-

wanej fazie są prace nad rakietą SLS. 
Dzięki usprawnionemu harmonogramo-
wi do końca 2019 r. firma Boeing po-
winna oddać główny człon rakiety. Ten 
trafi na testy Green Run, dopiero po ich 
ukończeniu popłynie do Cape Canaveral 
na Florydzie, gdzie przejdzie testy i in-
tegrację z pozostałymi komponentami. 

Eksperci są sceptyczni co do możliwości 
zmieszczenia się w planowanych ramach 
czasowych, które zakładają pierwszy lot 
rakiety do końca 2020 r.

NASA stara się też przesunąć część po-
trzebnej certyfikacji z misji Artemis 1 do 
załogowej misji Artemis 2. Optymalizacja 
tych procedur nie wpłynie jednak na czas 
startu pierwszej bezzałogowej misji, jeśli 
rakieta nie będzie gotowa na czas.

Dużo dzieje się też ostatnio w obsza-
rze budowy stacji Gateway i współpracy 
w ramach komercyjnych misji bezza-
łogowych na powierzchnię Księżyca. 
Trwają już testy prototypów modułów 
mieszkalnych przyszłej stacji. W przed-
sięwzięciu bierze udział 5 firm.

Pod koniec maja br. NASA ogłosiła 
firmy, które wygrały kontrakty na re-
alizację dostaw eksperymentów na po-
wierzchnię Księżyca w ramach progra-
mu CLPS (Commercial Lunar Payload 
Services). Spośród 9 amerykańskich 
przedsiębiorstw, które zgłosiły swoje 
projekty, wybrane zostały: Astrobotic, 
Intuitive Machines i Orbit Beyond. Z nie-
znanych jeszcze przyczyn (stan na koniec 
lipca) firma Orbit Beyond, która miała 
zrealizować zadanie najwcześniej, bo już 
w drugiej połowie 2020 r., zrezygnowała 
i poprosiła o anulowanie kontraktu. Ko-
mercyjne lądowniki księżycowe mają 
za zadanie w najbliższych latach dostar-
czyć na powierzchnię Księżyca wybrane 
eksperymenty naukowe i demonstratory 
technologii. NASA ogłosiła już łącznie 
ponad 20 eksperymentów i urządzeń, 
które mają być wyniesione w ramach 
programu. Agencja cały czas zachęca też 
do wzięcia udziału w konkursie na przy-
szłe kontrakty transportowe.

PODSUMOWANIE
Bardzo dużo sprzyjających okolicz-

ności musi nastąpić, by ambitny plan 
wylądowania człowieka na Księżycu 
w 2024 r. doszedł do skutku. Eksperci 
mają jednak nadzieję, że skrócony har-
monogram nie wpłynie na bezpieczeń-
stwo i nie upolityczni agencji. Nawet jeśli 
do 2024 r. ludzka stopa nie stanie ponow-
nie na Księżycu, to jest nadzieja, że sta-
nie się to wcześniej niż początkowo pla-
nowano, czyli być może już w 2026 r. — 
taka data najczęściej pojawia się wśród 
komentatorów polityki kosmicznej USA.

Opracowanie na podstawie: NASA, Arstechnica, 
Space Review, NASASpaceflight
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Proponujemy naszym czytelnikom zabawę literacką i próbę 
napisania wiersza na temat tej pierwszej misji, a może całego 
programu Apollo, jej znaczenia w dotychczasowej historii 
i konsekwencjom w przyszłości. Przesłanie absolutnie dowol-
ne. Wiersz może mieć dowolną formę. Może być całkowicie 
swobodny. Wiersze najlepiej przysłać drogą elektroniczną 
na adres redakcja@urania.edu.pl w terminie do 15 listopa-
da 2019. Najciekawsze prace opublikujemy w „Uranii”.

REGULAMIN:
Nasz Konkurs ma tylko pięć ograniczeń regulaminowych:
1. Utwór nie powinien być wcześniej publikowany;
2. Tekst powinien się w czytelny sposób mieścić na kartce 

A4 (dopuszczalny druk do 2 kolumn);
3. Jeden autor może przysłać tylko jedną pracę.
4. Z Konkursu wyłączeni są członkowie i współpracownicy 

Redakcji;
5. Nadesłanie pracy oznacza zgo-

dę na przetwarzanie danych 
osobowych autora, celem 
publikacji pracy i wysyłki na-
grody. 

NAGRODY:
Oprócz publikacji w „Uranii” 
wiersz, który się nam najbardziej 
spodoba, zostanie nagrodzony 
książką astronauty Mike’a Mas-
simino z autografem autora. 
Przyznamy też kilka wyróżnień 
w postaci kartek pocztowych 
z autografem Mike’a Massimi-
no oraz książek bez autografu. 

Do wygrania książka z autografem astronauty
KONKURS – ZABAWA

Napisz wiersz  
na cześć misji 
Apollo!
„To mały krok człowieka, ale wielki skok ludz-
kości.” Te słowa wypowiedział Neil Armstrong 
po dotknięciu stopą powierzchni Księżyca. 
Obchodzimy 50-lecie jednego z największych 
wydarzeń w rozwoju naszej cywilizacji. Wielu 
z nas było tego świadkami, ale dla coraz więk-
szej liczby młodych pokoleń to już tylko histo-
ria. Spróbujmy ocalić je od zapomnienia!

Zainteresowania Massimino kosmosem mają źródło właśnie 
w locie Apollo 11 na Księżyc. Opowiada o tym w 1. odcinku 
naszej UraniiTV: https://www.youtube.com/UraniaTV. Jest 
jednym z astronautów, który na orbicie naprawiał Teleskop 
Hubble’a. Zdjęcia i fragment rozmowy zobacz w 59. odcinku 
Astronarium: https://www.youtube.com/astronariumPL. 
(Red.)

WRACAMY NA KSIĘŻYC?
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Indie wystrzeliły sondę Chandrayaan-2  
na Księżyc

Wystartowała indyjska misja Chandrayaan-2, której celem są ba-
dania Księżyca. Misja obejmuje orbiter, lądownik i łazik. Start nastąpił 
22 lipca 2019 r. o godz. 14.43 czasu lokalnego (11.13 czasu polskie-
go) z drugiej wyrzutni startowej Centrum Kosmicznego Satish Dhawan 
(SHAR) na wyspie Sriharikota. Procedura przebiegła bez problemów. 
Rakieta nośna Geosynchronous Satellite Launch Vehicle GSLV MkIII-
-M1 udanie wyniosła w kosmos sondę o masie startowej 3840 kg.

Po 16 minutach i 14 sekundach od startu sonda została wypusz-
czona na eliptyczną orbitę okołoziemską. Natychmiast rozłożeniu ule-
gły panele baterii słonecznych, a  indyjska sieć kontroli lotu przejęła 
sterowanie sondą Chandrayaan-2. Sonda znalazła się na orbicie z pe-
rygeum na wysokości 169,7 km i apogeum odległym o 45475 km. 
W kolejnych dniach nastąpiła seria manewrów przemieszczających ją 
na orbitę transferową do Księżyca.

Po dotarciu w okolice Srebrnego Globu orbita sondy będzie prze-
biegać na wysokości 100 km. Później od sondy odłączy się lądownik 
i wejdzie na orbitę o parametrach 100 x 30 km, a po serii manewrów 
hamujących ma miękko wylądować na powierzchni w dniu 7 września 
2019 r. Jako obszar lądowania wybrano rejon polarny na półkuli połu-
dniowej. Po lądowaniu z wnętrza lądownika wyjedzie łazik.

Czas użytkowania łazika Pragyan przewidziano na 1 dzień księ-
życowy, lądownika Vikram również na ten sam okres, a orbitera na 1 
rok. Projekt ma cele technologiczne i  naukowe. Do tych pierwszych 
należy rozwinięcie i przetestowanie kluczowych technologii dla misji 
księżycowych, w  tym miękkiego lądowania i eksploracji powierzchni 
łazikiem. Wśród celów naukowych są badania topografii, mineralogii, 
składu chemicznego, własności termofizycznych Księżyca.

Rakieta, która posłużyła do wystrzelenia sondy Chandrayaan-2, 
nosi nazwę GSLV Mk III. Ma trzy stopnie, w tym dwa na paliwo stałe, 
górny stopień kriogeniczny i dodatkowe silniki na paliwo płynne. Indyj-
ska agencja kosmiczna może jej używać do wynoszenia 4-tonowych 
satelitów na geosynchroniczne orbity transferowe (GTO) albo 10-to-
nowe na niskie orbity około-
ziemskie (LEO).

Chandrayaan-2 to druga 
misja Indii z  celem badań 
Księżyca. Pierwsza nosiła 
nazwę Chandrayaan-1, była 
prowadzona w latach 2008-
2009 i  obejmowała sondę 
okołoksiężycową oraz lą-
downik (impaktor).

Krzysztof Czart

Indyjska rakieta nośna 
GSLV Mk III na wyrzutni 
startowej — gotowa do 
wystrzelenia sondy księ-
życowej Chandrayaan-2

Blue Origin odpala pierwszy raz  
księżycowy silnik BE-7

Firma Blue Origin przeprowadziła w czerwcu 2019 r. pierwsze te-
stowe odpalenie silnika BE-7. Ma on być wykorzystany na budowanym 
przez przedsiębiorstwo komercyjnym lądowniku księżycowym Blue 
Moon. Test został przeprowadzony w ośrodku Marshall Space Flight 
Center w NASA. Odpalenie silnika trwało 35 s. BE-7 to silnik na mie-

szankę ciekłego wodoru i ciekłego tlenu, o zdolności szerokiej kontroli 
wartości ciągu. Pojedynczy egzemplarz może osiągać ciąg 40 kN.

Silnik ma zostać wykorzystany w  ujawnionym w  maju projekcie 
lądownika księżycowego Blue Moon. Statek firmy Blue Origin ma mieć 
możliwość posadzenia na powierzchni naszego naturalnego satelity 
ładunku o masie 3,6 t, a w późniejszej wersji z powiększonymi zbiorni-
kami paliwowymi nawet 6,5 t.

Firma Jeffa Bezosa jest także zaangażowana w amerykański pro-
gram powrotu ludzi na Księżyc. Blue Origin została wybrana 16 maja 
jako jedna z 11 firm do opracowania rozwojowego prototypu statku 
transferowego i modułu zniżania załogowego lądownika księżycowe-
go. Blue Origin weźmie też pewnie udział w zmodyfikowanym konkur-
sie na projekt zintegrowanego lądownika.

Rafał Grabiański

Gęsta atmosfera dawnego Księżyca?
Księżyc wyobrażamy sobie zwykle jako suchy, jałowy glob ze śla-

dową atmosferą. Misje Apollo i liczne sondy kosmiczne potwierdzają 
ten obraz naszego satelity — jest to, oględnie mówiąc, pusty i martwy 
świat. Naukowcy podejrzewają jednak, że przed trzema do czterech 
miliardów lat mógł on wyglądać… nieco inaczej.

W 2017 r. naukowcy opublikowali pracę dotyczącą dawnej at-
mosfery naszego satelity. Zakładamy, że Księżyc uformował się mniej 
więcej 4,5 mld lat temu i  był wówczas jeszcze bardzo rozgrzanym 
obiektem. Był też aktywny sejsmicznie. Potężne wybuchy wulkanów, 
które przy mniejszej niż na Ziemi grawitacji mogły wyrzucać gorące 
skały na dalsze odległości, wypełniłyby wówczas księżycowe morza, 
czyli ciemne, widoczne gołym okiem, płaskie obszary.

Te intensywne procesy wulkaniczne mogły też doprowadzić 
do uwolnienia dużych ilości gazu — w tempie na tyle szybkim, że cały 
Księżyc zdążył się pokryć atmosferą, która przetrwała miliony lat. Po-
wierzchnia naszego satelity wyglądała wtedy prawdopodobnie jak 
morze roztopionych skał. Sama atmosfera mogła z kolei przypominać 
żółtobrązową, gęsta mgiełkę — coś, czego nie obserwujemy w więk-
szości miejsc na  Ziemi. Te niezwykłe barwy zawdzięczała dużemu 
stężeniu siarki w księżycowych skałach.

Jak uczeni doszli do tak zaskakujących wniosków? Pozwoliły na to 
pomiary szerokości i głębokości księżycowych mórz wykonane w ra-
mach misji GRAIL, LRO i Moon Mineralogy Mapper. Dane te posłużyły 
do obliczenia całkowitej objętości lawy wyniesionej niegdyś na  po-
wierzchnię Srebrnego Globu podczas erupcji wulkanów. Zostały tak-
że uzupełnione wynikami bezpośrednich badań skał przywiezionych 
z Księżyca przez astronautów misji Apollo.

Okazało się, że duże ilości gazu zawartego kiedyś w tych prób-
kach gruntu z  dużym prawdopodobieństwem musiały ulotnić się 

Odkrycia i ciekawostki z portalu URANIA.EDU.PL
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Jeff Bezos prezentujący lądownik Blue Moon

Źr
ód

ło
: B

lu
e 

O
rig

in



29    URANIA    4/2019

zostali na Ziemi a ich kolegami, którzy uczestniczyli w misjach na orbi-
cie okołoziemskiej. Wszystkie trzy grupy przebadanych astronautów 
odznaczały się wyjątkowo dobrym stanem zdrowia podczas procesu 
rekrutacji, co jest jednym z kluczowych warunków do brania udziału 
w misjach kosmicznych, mimo to grupa członków misji Apollo charak-
teryzowała się zwiększoną częstotliwością zgonów z powodu chorób 
układu krążenia. 

Autorzy omawianego artykułu twierdzą, na podstawie uzyskanych 
danych, że narażenie organizmu na silniejsze promieniowanie kosmicz-

ne występujące z dala od naszej planety 
może wpływać na  degradację układu 
krwionośnego. Podobna zależność wystą-
piła podczas eksperymentu na  myszach 
wystawionych na  oddziaływanie porów-
nywalnego promieniowania, na  które 
narażeni byli astronauci misji Apollo. 
U badanych zwierząt po pewnym czasie 
(odpowiadającym 20 latom u człowieka) 
pojawiły się charakterystyczne zmiany 
w  układzie krwionośnym. Przedstawione 
wyniki mogą więc skłonić instytucje za-
angażowane w przyszłe misje załogowe 
do bardziej wytężonej pracy nad techno-
logiami pozwalającymi zminimalizować 
szkodliwe oddziaływanie promieniowania 
kosmicznego. Zagadnienie to jest istotne 
zwłaszcza w przypadku misji na Marsa, 
podczas których astronauci będą naraże-
ni na długotrwałe przebywanie w warun-
kach podwyższonego promieniowania.

Należy dodać, że wyżej przytoczone wyniki, ze względu na za-
stosowaną małą próbkę (tylko 7 członków załogi Apollo) oraz brak 
badań dotyczących uwarunkowań genetycznych przebadanych osób, 
a także brak uwzględnienia ich nawyków żywieniowych, trzeba trakto-
wać z pewną dozą prawdopodobieństwa. Średni wiek zgonu uczestni-
ków misji Apollo był o ok. 10 lat wyższy niż pozostałych astronautów, 
co również mogło mieć wpływ na uzyskane wyniki.

Grzegorz Iwanicki

Znaczek pocztowy na 50 lat  
od lądowania na Księżycu

20 lipca do obiegu wszedł znaczek Poczty Polskiej upamiętniający 
50. rocznicę pierwszego załogowego lądowania na Księżycu. Zna-
czek ma nominał 8,40 zł i został wydany w formie bloczka. Na znacz-
ku przedstawiony został Księżyc na symbolicznym tle gwieździstego 
nieba. W centralnej części Księżyca czerwoną strzałką wskazano sym-
bolicznie miejsce lądowania Apollo 11. Znaczek został wydrukowany 
techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie: 31,25 
× 43 mm, w bloku formatu 90 x 70 mm, w nakładzie 100 000 sztuk. 
Wydano również kopertę pierwszego dnia obiegu (FDC). Autorem 
projektu jest Andrzej Gosik.

Krzysztof Czart

Znaczek Poczty 
Polskiej z emisji 
„50-lecie lądo-
wania człowieka 
na Księżycu”

W SKRÓCIE

do  dawnej atmosfery Księżyca. Naukowcy wywnioskowali to m. in. 
na bazie ich procentowej zawartości substancji lotnych (szczególnie 
podatnych na „ucieczkę” w postaci gazu), wciąż uwięzionych w księ-
życowych skałach. Oszacowano, że w okresie maksimum aktywności 
wulkanicznej Księżyca jego atmosfera mogła być nawet 1,5-krotnie 
grubsza niż obecna atmosfera Marsa. Mogła także zawierać znaczne 
ilości wody, która, jak wiadomo było już przedtem, jest obecna w sko-
rupie satelity Ziemi. Woda ta mogła następnie ulegać skraplaniu i zbie-
rać się w bardziej zacienionych obszarach.

Warunki te mogły utrzymywać się przez około 70 mln lat. Gdy 
wnętrze Księżyca następnie się ochłodziło, jego aktywność wulkanicz-
na znacząco osłabła, a to wstrzymało dalszy wypływ materii gazowej 
do atmosfery. Co więcej, stosunkowo niewielka grawitacja nie była już 
dłużej w stanie utrzymać tej wcześniej powstałej atmosfery Księżyca, 
która ostatecznie uległa rozproszeniu w przestrzeni kosmicznej.

Elżbieta Kuligowska

Czy podróże kosmiczne są niebezpieczne 
dla układu krążenia?

Zespół amerykańskich naukowców przebadał historię zdrowia 
astronautów misji Apollo i doszedł do wniosku, że przyczyną zwięk-
szonego ryzyka chorób serca w tej grupie może być oddziaływanie 
silniejszego promieniowania kosmicznego. 

Badanie było związane z przyszłymi planowanymi misjami załogo-
wymi na Marsa i Księżyc i jego celem było określenie, czy przebywanie 
poza ziemską magnetosferą niesie ze sobą zwiększone ryzyko zacho-
rowania na nowotwory lub inne choroby. Publikacja, która ukazała się 
na łamach Scientific Reports w 2016 r., zawiera informacje dotyczące 
przyczyn zgonów trzech grup astronautów. Pierwszą grupę stanowią 
zawodowi astronauci, którzy nigdy nie brali udziału w misji kosmicznej 
(35 osób). W skład drugiej grupy weszli astronauci, którzy przebywa-
li wyłącznie na  orbicie okołoziemskiej (35 osób). Natomiast trzecia, 
ostatnia grupa złożona była z siedmiu uczestników misji Apollo (1968– 
–1972), którzy wyruszyli poza strefę ochronną magnetosfery ziemskiej. 

W świetle wyników przeprowadzonego badania astronauci misji 
Apollo charakteryzowali się czterokrotnie wyższym współczynnikiem 
śmiertelności spowodowanym chorobami serca niż astronauci prze-
bywający tylko na orbicie okołoziemskiej oraz pięciokrotnie wyższym 
współczynnikiem niż astronauci, którzy nigdy nie wyruszyli w  prze-
strzeń kosmiczną. Warto dodać, że wynik ten jest również niemal dwu-
krotnie wyższy niż średnia dla ogółu Amerykanów. Przyglądając się 
wynikom, łatwo zauważyć, że pod względem śmiertelności na choroby 
serca nie ma właściwie żadnej różnicy między astronautami, którzy po-
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Sekwencja zmian rozkładu obszarów księżycowych skał bazaltowych w czasie. Skały 
te były wynoszone na powierzchnię Księżyca przez erupcje wulkaniczne. Powierzchnie 
zaznaczone kolorem czerwonym odpowiadają ostatnio wydostającym się na zewnątrz 
skałom głębinowym
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Pomyłka  
Heweliusza,
czyli zakrycie, którego nie było?

SPUŚCIZNA JANA 
HEWELIUSZA

Postać Jana Heweliusza (ur. 28 I 1611 
– zm. 28 I 1687), sławnego gdańskiego 
astronoma, konstruktora instrumentów 
naukowych, browarnika, drukarza, ry-
townika, miejskiego rajcy i ławnika 
od ponad 300 lat jest powszechnie znana 
i kojarzona w kręgach osób zaintereso-
wanych  astronomią, dziejami Gdańska 
lub po prostu historią rozwoju nauki 
w Polsce i Europie. Jego dzieła są nadal 
analizowane przez historyków nauki czy 
astronomów (1). Raporty z systematycz-
nych obserwacji nieba przeprowadzo-
nych przez Heweliusza zawarte są w ta-
kich jego dziełach, jak np.: Selenographia 
sive lunæ descriptio (Gdańsk 1647), Ma-
chinæ cœlestis pars posterior (Gdańsk 
1679) oraz publikacjach w ówczesnych 
czasopismach naukowych Philosophical 
Transactions, Acta Edutitorum i Journal 
des Savants (2). Historyczne obserwa-
cje zmiany jasności nowej CK Vulpecu-
ale (1670) (łac. Nova sub capite Cygni) 
dokonane przez gdańskiego astronoma 
w przeciągu 2 lat od jej pojawienia się 
na niebie były wykorzystywane do opra-
cowań hibernacyjnego modelu gwiazd 
zmiennych kataklizmicznych czy hi-
potezy jasnej czerwonej nowej LRN 
(ang. Luminous Red Nova) polegającej 
na koalescencji, czyli połączeniu się 

  Paweł Drożdżal

Jan Heweliusz jest znany z licznych i szczegółowych obser-
wacji nieba, wykorzystywanych przez astronomów do dziś. 
Jednakże analiza zakrycia gwiazdy przez Księżyc z  14 
października 1658 r. przy pomocy współczesnego oprogra-
mowania astronomicznego sugeruje, że gdański astronom 
potrafił postępować nienaukowo i publikować obserwacje, 
których nie dokonał. 

gwiazd ciągu głów-
nego (3, 4). W la-
tach 1642–1684 
Heweliusz wykonał 
4186 obserwacji 
Słońca i położeń 
plam na jego po-
wierzchni. Dane 
te brano pod uwa-
gę do określenia 
i dokładniejszego 
zbadania tzw. Mini-
mum Maudera oraz 
zmienności okresu 
rotacji Słońca (3, 5). 

W ciągu swego 
życia Heweliusz 
p r z e p r o w a d z i ł 
ogromną liczbę 
obserwacji nieba. 
Dzieło Machinæ 
cœlestis pars po-
sterior zawiera 
około 20 tys. roz-
maitych obserwacji 
astronomicznych 
dokonanych w la-
tach 1630–1679 
(6). Niestety, jak 
dotychczas, teksty 
Heweliusza zosta-
ły przetłumaczone 
z łaciny na język 

polski jedynie we fragmentach. Według 
mojej wiedzy jedynym spolszczonym 
w całości dziełem gdańskiego astro-
noma i opatrzonym komentarzem jest 
traktat De motu Lunæ libratio (O ruchu 
libracyjnym Księżyca) (7) skreślony 
w formie listu do Giovanniego Battisty 
Ricciolego (1598–1671). Obecnie trwa-
ją też prace nad wydaniem zachowanej 
korespondencji Jana Heweliusza (2). 
Chcąc zatem dokładniej analizować 

Rys. 1. Zakrycie dwóch gwiazd z gwiazdozbioru Byka przez Księżyc 
w dniu 14 X 1658 r. według Jana Heweliusza

TEMAT Z OKŁADKI
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warsztat pracy astronoma i/lub czytać 
zanotowane obserwacje, musimy znać 
język łaciński albo tłumaczyć teksty 
z pomocą tłumacza. Brak przekładu 
na język polski w połączeniu z ogromną 
liczbą danych obserwacyjnych zniechę-
ca do samodzielnego czytania i zgłę-
biania tajników pracy obserwacyjnej 
Heweliusza. Niemniej jednak do wie-
lu notatek obserwacyjnych w pracach 
astronoma dołączone są dopełniające je 
rysunki. Mogą one dodatkowo budzić 
zainteresowanie a następnie być anali-
zowane czy sprawdzane przez większą 
ilość osób, w szczególności nawet tych, 
którzy obecnie zajmują się miłośniczą 
obserwacją nieba. 

ZAKRYCIE Z 14 X 1658 R.
Przeglądając zeskanowane i dostęp-

ne w internecie dzieła Jana Heweliusza, 
natrafiłem w drugim tomie Machinæ 
Cœlestis na rysunek przedstawiający 
usytuowanie toru dwóch gwiazd przed, 
w trakcie i po zakryciu ich przez Księżyc 
14 października 1658 r. (rys. 1). Napis 
nad rysunkiem informuje, że obserwacje 
zakrycia gwiazd w gwiazdozbiorze Byka 
przeprowadził Jan Heweliusz z Gdań-
ska. U dołu tekst informuje o stronie 88 
w Machinae coelestis pars posterior, 
gdzie spodziewałem się znaleźć opisany 
dokładny przebieg obserwowanego zja-
wiska (w rzeczywistości jest on stronę 
dalej) (rys. 2). 

Notatka z obserwacji wspomina 
o dwóch gwiazdach z gwiazdozbioru 
Byka. Jedną z nich Heweliusz opisał 
w swym katalogu gwiazdowym (Pro-
dromus astronomiæ cum catalogo fi-
xarum et firmamentum Sobiescianum, 
Gdańsk 1690) jako In Collo sequens ad 
Genam (rys. 3.), co odpowiada  współ-
czesnym oznaczeniom ω2 Tau, 50 Tau, 
HIP 19990. Drugą gwiazdę Heweliusz 
opisuje jako Stella incognita, Stelle 
alicujus in _. Gwiazdy w katalogu 
Heweliusza oznaczone są opisowo, sto-
sownie do lokalizacji na wyobrażeniach 
konstelacji. Choć gdański astronom 
znał sposób oznaczania gwiazd literami 
w gwiazdozbiorach zastosowany przez 
niemieckiego astronoma Johanna Bay-
era (1572–1625), to zdecydowanie go 
odrzucał jako najobrzydliwszy — łac. 
tœdiosissimus (8). Heweliusz podał czas 
obserwacji według zegara i czas skory-
gowany na podstawie pomiarów wyso-
kości Kapelli (α Aur). Z tekstu obserwa-

cji wynika, że zegar późnił się o ok. 1–2 
min od czasu gwiazdowego.

Mając w zwyczaju (jak zapewne 
większość miłośników astronomii), 
sprawdzać różne przeszłe i przyszłe po-
zycje ciał niebieskich w Stellarium czy 
Cartes du Ciel, postanowiłem w obu 
tych programach przeanalizować i zo-
brazować przebieg zakrycia, które po-
dziwiał Heweliusz ze swego gdańskiego 

obserwatorium przed 361 laty. Ku mo-
jemu zdziwieniu i niedowierzaniu oba 
programy wskazały, że jedna z gwiazd, 
tj. dolna na rysunku, nie mogła być ob-
serwowana jako zakryta przez Księżyc 
w dniu 14 października 1658 r. z gdań-
skiego obserwatorium, które znajdo-
wało się przy rogu dzisiejszych ulic 
Korzennej i Heweliusza (54°21’19”N, 
18°38’52”E).

Rys. 2. Zapis obserwacji zakrycia gwiazdy przez Księżyc w dniu 14 X 1658 r. zawarty w „Ma-
chinæ cœlestis pars posterior” Jana Heweliusza

Rys. 3. Fragment strony z „Prodromus astronomiæ…” Jana Heweliusza dotyczący gwiazdy ω2 Tau

WRACAMY NA KSIĘŻYC?
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POSZUKIWANIA 
I ANALIZA 
ROZBIEŻNOŚCI

Widząc sporą rozbieżność po-
między pozycjami dolnej gwiazdy 
(ω2 Tau) przedstawionymi przez 
współczesne programy astrono-
miczne (rys. 4) a obrazkiem do ob-
serwacji z Machinæ cœlestis pars 
posterior postanowiłem w miarę 
swoich możliwości dotrzeć do sed-
na problemu. Konieczne było też 
zasięgnięcie opinii w tej sprawie 
osób mających na co dzień do-
świadczenie w pracy z łacińskimi 
dziełami Heweliusza czy też zaan-
gażowanymi w rozwój programów 
Stellarium czy Cartes du Ciel.

Wysłałem e-maile z opisem 
swego problemu do takich osób 
jak Alexander Wolf, Georg Zotti, 
Guillaume Chéreau, Rob van Gent, 
Albert van Helden, Maciej Jasiński 
czy Jarosław Włodarczyk. Naj-
bardziej owocna okazała się kore-
spondencja z Georgiem Zotti, który 
przeanalizował sprawę zarówno od 
strony programu Stellarium, jak 
i łacińskich zapisów obserwacji do-
tyczących zakrycia z dnia 14 paź-
dziernika 1658 r. Dlatego też wiele 
z uwag czy spostrzeżeń zamieszczonych 
w tym artykule pochodzi właśnie z wy-
miany e-mali z Georgiem Zotti (patrz 
także: wywiad z G. Z. o dokładności 
Stellarium w „Uranii” 5/2018). Problem 
zauważonych rozbieżności można rozpa-
trywać na kilku poziomach, co postaram 
się pokrótce przedstawić w dalszej części 
artykułu.

ANALIZA ŁACIŃSKIEGO 
TEKSTU OBSERWACJI

Pierwszą bardzo ważną kwestią, która 
powinna poprzedzać w kolejności pozo-
stałe rozważania nad przyczyną wystą-
pienia rozbieżności w dziele Heweliu-
sza była oczywiście analiza łacińskiego 
tekstu Machinæ cœlestis pars posterior 
dotyczącego zjawiska. Dla zrozumie-
nia treści i wszystkich zawartych w nim 
aspektów obserwacji dałem cały łaciń-
ski tekst do tłumaczenia filologowi kla-
sycznemu. Pomimo że tytuły obserwacji 
(łac. Observatio Occultationis Binarum 
Stellularum) i rysunku (łac. Occultatio 
duarum Stellar) jasno mówią o zakryciu 
dwóch gwiazd, to szczegółowy komen-

tarz do obserwacji jest nie-
zgodny pod tym względem 
z tym, co przedstawia ryci-
na (rys. 1). Co gorsza, auto-
rem rysunku wedle podpisu 
jest sam Jan Heweliusz (łac. 
Autor sculpsit). Warto tutaj 
zaznaczyć, że w tytułach 
obserwacji czy na odpo-
wiadającym im rysunkom 
Heweliusz rozróżniał fakt, 
czy miało miejsce zakry-
cie (łac. occultatio) czy też 
bliskie przejście, zbliżenie 
(łac. transitus) gwiazdy, 
planety i Księżyca. Przykła-
dem tego jest rys. 5 obrazu-
jący takie zjawiska z dnia 
1 marca 1656 r.

Dalsza analiza tekstu 
ujawnia jeszcze bardziej 
zdumiewającą rozbieżność 
pomiędzy słowami Hewe-
liusza a jego rysunkiem. 
Według zegara o godzinie 
21.37.20 (21.39.04 cza-
su gwiazdowego) gdań-

Rys. 4. Moment największego zbliżenia gwiazdy ω2 Tau (50 Tau) z Księżycem w dniu 14.10.1658 
roku według programów „Cartes du Ciel” 4.0 (góra) i „Stellarium” 19.0 (dół)

Rys. 5. Obserwacja zakrycia gwiazdy przez Księżyc i  bli-
skiego złączenia gwiazdy z Księżycem zanotowane w „Ma-
chinæ cœlestis pars posterior”

TEMAT Z OKŁADKI
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ski astronom zanotował, że z „powodu 
pojawiających się chmur i deszczy nie 
można było zobaczyć Księżyca i wej-
ścia gwiazdy pod Księżyc” (łac. Hinc 
propter intervenientes nubes & pluvias 
luna & ingressus Stellæ sub Lunam vi-
deri non potuit). Według wspomnianych 
wcześniej programów astronomicznych 
gwiazda ω2 Tau (50 Tau, HIP 19990) 
była wtedy w odległości ok. 6’22”. To 
kluczowe informacje dla naszego proble-
mu znalezionych rozbieżności w dziele 
Heweliusza, gdyż w dalszej części tekstu 
gdański astronom nie napisał, że widział 
moment zakrycia gwiazdy ω2 Tau przez 
Księżyc. Owszem, gwiazda In Collo 
sequens ad Genam (ω2 Tau) pojawia się 
później w notatce obserwacyjnej, ale tyl-
ko w aspekcie jej widoczności i pomiaru 
jej odległości od tarczy Księżyca. Uderza 
też fakt, że na rycinie (rys. 1) tor dolnej 
gwiazdy tj. ω2 Tau wskazuje na wyraź-
ne zakrycie (nie brzegowe) jej przez 
Księżyc, co tym bardziej nie zgadza się 
opisem obserwacji. W przeciwieństwie 
do ω2 Tau Heweliusz wyraźnie stwierdził 
dla drugiej gwiazdy następujące rzeczy: 

1) o godz. 23.20.00 (23.21.15) „wy-
dawało się że gwiazda (Stella incognita) 
wchodzi w tarczę Księżyca nad Górą 
Alabastrową” (być może chodzi o krater 
Aristarchus?) (łac. Ingressa videbatur 
Stella discum Lunarem supra Monte Ala-
bastr) 

2) „gwiazda nie jest już dłużej widzia-
na” (łac. Stella incognita non amplius 
conspicua) 

3) „wydawało się, że podchodzi pod 
tarczę księżycową” (łac. videbatur su-
biisse discum Lunarem). W pobliżu 
wspomnianej przez Heweliusza godziny 
zakrycia Stella incognita (Stelle alicujus) 
programy Cartes du Ciel i Stellarium 
pokazały zakrycie przez Księżyc gwiaz-
dy 53 Tau (HIP 20171). Jednakże czas 
zakrycia gwiazdy 53 Tau podany przez 
Cartes du Ciel był bardziej zbliżony 
w porównaniu ze Stellarium do godziny 
wystąpienia tego zjawiska podanej przez 
Heweliusza. Miejsce wejścia gwiazdy 
53 Tau za tarczę Księżyca według wspo-
mnianych programów astronomicznych 
z grubsza pokrywa się z tym przedsta-
wionym na rys. 1 przez Heweliusza. 

Podsumowując tę część analizy 
stwierdzam, że Heweliusz w rzeczywi-
stości nie widział zakrycia gwiazdy ω2 
Tau przez Księżyc. Pomimo to był prze-
konany, że musi ono zajść z powodu bli-

skości układu gwiazda-Księżyc. Następ-
nie przedstawił na rysunku domniemany 
przebieg toru gwiazdy podczas zakrycia, 
a na rycinie i w tytule obserwacji napisał, 
że dotyczą one zakrycia dwóch gwiazd 
przez Księżyc. 

Czy dojrzałemu astronomowi (na-
ukowcowi), który naocznie nie zaobser-
wował zajścia zjawiska astronomiczne-
go, wypada o nim pisać lub je rysować 
bez zaznaczenia faktu, że jest to tylko 
jego spekulowany przebieg?

ANALIZA DOKŁADNOŚCI 
PROGRAMÓW 
ASTRONOMICZNYCH

Drugą sprawą, którą starałem się roz-
patrzyć, była dokładność współczesnych 
programów typu Stellarium czy Cartes 
du Ciel w kwestii przedstawiania poszu-
kiwanej pozycji ciał niebieskich z prze-
szłości. Informacje o wykorzystywa-
nych przez te dwa popularne programy 
efemerydach  zawarte są w opracowa-
nych do nich podręcznikach użytkowni-
ka. Efemerydy dla programu Stellarium 
(wersja 19.0) to VSOP87 i ELP2000-82B 
(Księżyc). Dokładność VSOP87 dla ba-
rycenterum Ziemia-Księżyc dla okresu 
od 2000 p.n.e. do 6000 n.e. wynosi jed-
ną sekundę kątową – 1” (9). Cartes du 
Ciel (wersja 4.0) korzysta w standardzie 
z Plan404 opracowanych przez Steve’a 
Moshiera (http://www.moshier.net/) a dla 
lat 2000–2050 z efemerydy DE405. 
W obu przypadkach dla okresu 3000 
p.n.e. – 3000 n.e. zapewnia to dokładność 
obliczonych pozycji lepszą od 1” (10). 
Dla tych dwóch programów przewidzia-
na jest możliwość korzystania z now-
szych i dokładniejszych efemeryd DE430 
czy DE431. Przykładowo przejście 
z efemerydy ELP82 na DE430 zmienia 
pozycję Księżyca w Stellarium o ok. 2”. 
Odległość na niebie w chwili najwięk-
szego zbliżenia gwiazdy ω2 Tau (50 Tau) 
z Księżycem 14 października 1658 r. 
dla obu analizowanych programów była 
podobna i wynosiła ok. 1’44”. Jednak-
że, zauważyłem różnicę co do czasu, 
w którym Księżyc był najbliżej gwiazdy 
ω2 Tau. Program Stellarium (efemerydy 
DE430 i DE431) obliczył takie zbliżenie 
na godzinę 22:07:51, natomiast dla Car-
tes du Ciel (te same efemerydy) moment 
maksymalnego zbliżenia wypadł 10 (± 1) 
minut później. Taka sama różnica między 
programami była dla momentu zakrycia 
gwiazdy 53 Tau przez Księżyc. Przyczy-

ną tej różnicy czasu między programami 
może być niezgodność pomiędzy strefą 
czasową a lokalnym średnim czasem sło-
necznym, którego Stellarium używa dla 
dat sprzed 1848 r. Pewną składową może 
być także problem ΔT (rotacja Ziemi). 

Mając na uwadze powyższe infor-
macje, jestem przekonany, iż miłośnicy 
astronomii mogą ze spokojem o wynik 
korzystać z programów Cartes du Ciel 
czy Stellarium (w szczególności z uży-
ciem efemeryd DE430 czy DE431) 
do śledzenia i analizy przebiegu zjawisk 
na niebie w okresie 3000 p.n.e. – 3000 
n.e. z dokładnością przekraczającą 
w wielu przypadkach 1”.

HEWELIUSZ JAKO 
OBSERWATOR

Kolejną także bardzo istotną sprawą 
jest dokładność obserwacji i instrumen-
tów astronomicznych Jana Heweliusza. 
Czytając o Heweliuszu, często spoty-
kamy się ze stwierdzeniem, iż słynął on 
ze swej skrupulatności i bardzo dobrego 
wzroku. Heweliusz był ostatnim wybit-
nym astronomem, który używał instru-
mentów z przeziernicami bez optyki. 
Doprowadził on tę technikę do perfekcji. 
Kwadrant Heweliusza pozwalał na do-
konywanie odczytów do 10”. Jak podaje 
Przemysław Rybka w swych opracowa-
niach dotyczących Heweliusza, analiza 
obserwacji astronoma z Gdańska poka-
zała, że mógł on celować na gwiazdy 
z dokładnością nie lepszą niż ¼ minuty 
łuku, tj. średni błąd pomiaru pozycji 
gwiazd wynosi ok. 25” (8, 11). Niestety 
optyka teleskopów Jana Heweliusza nie 
pozwalała na dokładne obserwacje planet 
(szczególnie w początkowym okresie). 
Przykładem mogą być błędnie zaobser-
wowane fazy Merkurego w latach 1644– 
–1645, a przedstawione w Selenografii 
(artykuł w przygotowaniu). Choć Hewe-
liusz chwalił się, że obserwował Jowisza 
co najmniej 2500 razy, to osobiście nie 
zauważyłem na jego rysunkach tej plane-
ty tak charakterystycznych dwóch równi-
kowych pasów chmur. Niedoskonałość 
teleskopów Heweliusza nie pozwoliła 
mu na poprawne wytłumaczenie rzeczy-
wistej natury pierścieni otaczających Sa-
turna. Gdański astronom po odkryciu Ty-
tana przez Christiaana Huygensa (1629– 
–1695) pisał w liście do Ismaëla Boulliau 
(1605–1694), że choć obserwował ten 
księżyc Saturna na wiele lat wcześniej 
przed Huygensem, to brał go za gwiaz-

WRACAMY NA KSIĘŻYC?
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dę. Niestety wydaje się, że Heweliusz 
prawdopodobnie nawet nie wziął pod 
uwagę możliwości, że może być to nowy 
księżyc planety i nie przeprowadził kilku 
następujących po sobie obserwacji dla 
identyfikacji ruchu tej „gwiazdy” wokół 
Saturna. Czy niedoskonałość teleskopu 
Heweliusza miała wpływ na domniema-
nie, że gwiazda ω2 Tau została zakryta 
przez Srebrny Glob?

Ostatnią rzeczą, która teoretycznie 
mogła zaważyć na powstanie powyż-
szych rozbieżności w dziele Heweliusza, 
są błędy i pomyłki podczas redagowania 
i drukowania Machinæ cœlestis pars po-
sterior. Jednakże, trudno jest mi na tym 
etapie wskazać jakiekolwiek przesłanki, 
które przemawiałyby za tą tezą lub po-
zwoliły na rzeczowe jej rozpatrywanie.

PODSUMOWANIE
W tym artykule opisałem jedną z wie-

lu tysięcy obserwacji nieba przeprowa-
dzonych przez Jana Heweliusza a za-
wartą w dziele Machinæ cœlestis pars 
posterior. Rozważyłem na kilku płasz-
czyznach rozbieżności, które zauważy-
łem podczas lektury relacji Heweliusza 
z zakrycia gwiazdy przez Księżyc 14 
października 1658 r. Na podstawie po-
wyższej analizy stwierdzam, że zjawisko 
zakrycia przez Księżyc dolnej gwiazdy, 
tj. ω2 Tau pokazane na rys. 1 nie było ob-
serwowane przez Heweliusza z powodu 
zachmurzenia nieba i nie zostało zawarte 
w notatce obserwacyjnej. Dodatkowo sy-
mulacja tego zjawiska przeprowadzona 
z użyciem programów Stellarium i Car-
tes du Ciel jasno pokazała, że dla danego 
dnia i lokalizacji Księżyc zakrył tylko 

jedną z gwiazd (53 Tau) przedstawionych 
na rys. 1. Dla drugiej gwiazdy ω2 Tau 
wystąpiło tylko bliskie zbliżenie z sate-
litą Ziemi, którego minimalna odległość 
wyniosła ok. 1’44”. Wskazałem także, 
że przy dzisiejszych możliwościach pro-
gramów astronomicznych symulacja ta-
kich zjawisk na niebie może być prowa-
dzona m.in. dla XVII w. z dokładnością 
poniżej 1”. 

Przedstawione tutaj wnioski rzuca-
ją nowe światło (niestety negatywne) 
na sposób obserwacji dokonanej przez 
Jana Heweliusza. Jest zatem rzeczą cie-
kawą i wartą dalszej uwagi, czy gdański 
astronom także w przypadku innych sy-
tuacji, w których warunki atmosferyczne 
częściowo uniemożliwiły ciągłość obser-
wacji, notował przebieg spodziewanego 
zjawiska według swojego rozeznania 
i doświadczenia, ale z pominięciem wi-
zualnej oceny danego wydarzenia na nie-
boskłonie.

Zachęcam wszystkich zajmujących 
się tematem dzieł Heweliusza do pole-
miki z przedstawioną tutaj moją inter-
pretacją obserwacji Heweliusza z 14 paź-
dziernika 1658 r. oraz wnioskami, jakie 
wyciągnąłem na temat jego pracy. Mam 
także nadzieję, że artykuł zachęci innych 
do dalszego odkrywania tajników warsz-
tatu pracy astronomicznej Jana Hewe-
liusza a być może kolejnych nieścisłości 
w jego pracach.
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TEMAT Z OKŁADKI

Paweł Drożdżal — doktor chemii, ale 
miłośnik Astronomii i Kapitana Bomby. 
Wzrost: 173 cm, ale średnica zwiercia-
dła teleskopu: 66 cm. Liczba publikacji: 
8, dzieci i odznaczeń: 0. Suma: 247

Kontrowersje dotyczące porównania dawnych obserwacji ze współczesnymi ob-
serwacjami nieba nie są nowością na łamach „Uranii–PA”. W ostatnim numerze 
2017 r. Piotr Majewski poruszał temat nieścisłości w obserwacjach Aldebarana 
dokonanych przez Mikołaja Kopernika („Czy Kopernik się pomylił?, „Urania–PA” 
6/2017). Z przedstawionymi tezami polemizował prof. Jarosław Włodarczyk kil-
ka miesięcy później („O Koperniku i historii astronomii”, „Urania–PA” 3/2018). 
Kością niezgody jest zaufanie do programów symulujących położenie ciał niebie-
skich, jak Stellarium bądź Cartes du Ciel i wyciąganiu na ich podstawie wniosków. 
Jednakże w kolejnych numerach Przemysław Rudź z Polskiej Agencji Kosmicznej 
przedstawił tematykę zakryć planetarnych, m.in. uzasadniając użycie tego typu 
programów („Gdy planeta zakrywa planetę”, „Urania–PA” 4, 5/2018). Jed-
nocześnie opublikowaliśmy wywiad z twórcą Stellarium, Georgem Zottim („Jak 
dokładne jest Stellarium?”, „Urania–PA” 5/2018). Obecny artykuł jest więc ko-
lejnym w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy poruszającym tę niezwykle ciekawą 
tematykę. Stawianie czasem niewygodnych pytań pobudzających dyskusje jest 
fundamentem rozwoju wiedzy naukowej, a jak widać, nawet największe autoryte-
ty sprzed setek lat nie ujdą dociekliwości badaczy.
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100 LAT URANII I PTMA

Z zamiłowania ASTRONOM (III)

PIERWSZE KROKI W PTMA

Po wielu latach nastał wreszcie ten pamiętny dzień 
19 stycznia 1979 r. Wiele sobie po nim obiecy-
wałem. Uzyskawszy informację od Romana Fan-
gora, gdzie znajduje się siedziba Oddziału, uda-
łem się tego dnia po południu na ul. Bartycką 18 

do Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w War-
szawie do pokoju nr 108 na I piętrze. Tam mieścił się sekreta-
riat Oddziału Warszawskiego PTMA. W tamtych czasach se-
kretariat czynny był w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 
18–20, a sekretariatem zajmowała się emerytka p. Wanda Garu-
sińska, zatrudniona przez PTMA na tym stanowisku. Podała mi 
deklarację członkowską, którą wypełniłem i opłaciłem składkę 
członkowską ulgową, jako że wtedy byłem jeszcze studentem. 
Po tych formalnościach wstałem z krzesła i zastanawiałem się, 
co teraz zrobić?

Romana Fangora nie było w pokoju, ale było tam kilka osób 
zajętych rozmową. Postanowiłem zagrać na czas i zacząłem 
przeglądać książki astronomiczne, licząc, że coś się będzie 
dziać i może ktoś zagada do mnie. Byłem wtedy nieśmiały i nie 
odważyłem się zagadnąć nieznajome osoby. Po kilku minutach 
moje wielkie nadzieje na coś nowego, wspaniałego, pomału 
przerodziły się w olbrzymi zawód. Nikt się mną nie zaintere-
sował i zmartwiony postanowiłem wyjść i już tu nie wracać. 
Po wielu latach ciągle przypominam tamtą chwilę i zawsze 
uzmysławiam sobie, jak w moim życiu i pewnie u każdej in-
nej osoby także przypadek wielokrotnie decyduje o losach na-
stępnych lat. Często w powieściach Stanisława Lema czytałem, 
jak wielką rolę pełni przypadek w życiu. Tak samo było wte-
dy ze mną, Postanowiłem wyjść z sekretariatu i kontynuować 
przygodę z astronomią sam. Kiedy otworzyłem drzwi, właśnie 
w tym samym momencie do pokoju wchodził Wojciech Jabłoń-
ski, uczeń liceum, który od razu zagadnął mnie, czy jestem tutaj 
nowy i czy nie chciałbym przyłączyć się do nowo powstałej 
grupy obserwatorów zjawisk zakryciowych. Dodał, że zaraz za-
czyna się na dole w małej salce wykładowej pierwsze robocze 
spotkanie. Oczywiście z radością przyłączyłem się do tej grupy, 

W pewnym okresie życia miłośnika astronomii, 
przychodzi chęć nie tylko na same obserwa-
cje, ale również na poszerzenie swojej wiedzy 
w  większym gronie lub w  Stowarzyszeniu. 
W latach, w których nie było możliwości sko-
rzystania z powszechnego dostępu do interne-
tu, a sama wiedza biblioteczna była również 
mocno ograniczona, jednym ze sposób zdoby-
wania wiedzy i praktyki było zapisanie się do 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

bo to mnie właśnie pociągało. W tej grupie poznałem m. in. 
Arkadiusza Krajewskiego, z którym utrzymuję przyjacielskie 
relacje do dziś. Na parterze w salce konferencyjnej Roman Fan-
gor tłumaczył, jak wykonywać obserwacje zakryć gwiazd przez 
Księżyc, kiedy zjawiska występują przy jasnym, a kiedy przy 
ciemnym brzegu tarczy Księżyca. Opowiedział, jak będziemy 
rejestrowali momenty zjawisk przy pomocy Elektronicznego 
Rejestratora Czasu, który sam zaprojektował i sam wykonał. 
Roman Fangor studiował elektronikę oraz astronomię i potrafił 
wykonać nowoczesne na tamte czasy urządzenia elektroniczne 
pomagające w obserwacjach astronomicznych. Poruszył on te-
mat współrzędnych geograficznych miejsca obserwacji, których 
znajomość ma kluczowe znaczenie w obserwacjach zakrycio-
wych. Na szczęście doc. Maciej Bielicki osobiście wyznaczył 
współrzędne dachu CAMK-u na podstawie znajomości dokład-
nych współrzędnych kościołów, które jeszcze wtedy były stam-
tąd widoczne. Wieże kościołów miały dokładnie wyznaczone 
współrzędne i metodą triangulacji zostały wyznaczone współ-
rzędne naszego obserwatorium na dachu CAMK-u. To, o czym 
opowiadał Roman Fangor, było dla mnie szalenie interesujące, 
a na koniec spotkania dowiedzieliśmy się, że jest planowana 
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wspólna dla naszej grupy obserwacja przejścia Księżyca przez 
Hiady w dniu 5/6 lutego 1979 r., czyli za kilka dni. Ponieważ 
w zawiązanej grupie nie mieliśmy doświadczenia obserwacyj-
nego, zatem Roman Fangor postanowił w ramach ćwiczeń wy-
konanie próby generalnej obserwacji zakrycia gwiazdy przed 
zakryciami serii gwiazd z gromady otwartej Hiady. 

PIERWSZE SZKOLENIE ZAKRYCIOWE
W dniu 3 lutego wybraliśmy się wieczorem w Aleje Ujaz-

dowskie do naszego zewnętrznego obserwatorium astrono-
micznego na pierwsze szkolenie z rejestracji momentu zakry-
cia gwiazdy przez Księżyc. Oddział Warszawski PTMA w tym 
czasie miał własne obserwatorium wybudowane na terenie 
Ogrodu Botanicznego blisko budynku Obserwatorium Astro-
nomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, na którego pod-
daszu mieszkał i prowadził obserwacje doc. Maciej Bielicki. 
Jego specjalnością były komety a pasją stworzenie katalogu 
komet jednopojawieniowych. Pamiętam, jak Roman Fangor 
opowiadał różne anegdoty o docencie Bielickim, ale jedną za-
pamiętałem, tę o nadwzroczności docenta. Kiedyś docent Bie-
licki zaprosił Romana Fangora wraz z p. Lucjanem Newelskim 
na dach OA UJ z okazji pojawienia się nowej komety na niebie, 
aby popatrzeć na nią przez teleskop. Docent Bielicki ustawił 
w polu widzenia tę kometę i tłumaczył, że pod samą kometą 
są dwie słabe gwiazdki i trochę niżej jest jeszcze jedna jaśniej-
sza. Kiedy pan Newelski spojrzał w okular, stwierdził, że widzi 
tylko jedną gwiazdkę, chyba tę jaśniejszą, a żadnych słabych, 
a tym bardziej nie widzi komety. Roman skomentował widok 
w okularze: „A gdzie jest ta jasna gwiazda?”. Roman Fangor 
miał znakomity wzrok, tak więc to tylko oddaje możliwości 
wzroku docenta Bielickiego.

Wracając do naszej próby generalnej przed zakryciem Hiad, 
Roman Fangor ustawił sprzęt do obserwacji, a był to jego Elek-
troniczny Rejestrator Czasu (w obudowie dużego radioodbior-
nika lampowego) oraz magnetofon szpulowy do rejestrowania 
sygnałów czasu. Dodam tylko, że magnetofon ten to nie jakiś 
sprzęt kieszonkowy, tylko solidny, duży magnetofon szpulowy 
o wadze 19 kg! Roman Fangor nigdy nie posiadał samochodu 
i zawsze musiał nosić ten sprzęt i przewozić go autobusami. 

Kiedy miało już dojść do pierwszego historycznego zakrycia 
zaobserwowanego przez kogoś z nas, powstał problem — kto 
ma być tym szczęśliwcem? Co prawda rejestrator miał 6 kana-
łów, ale przygotowany do użycia był tylko jeden teleskop i to 
ten nasz najdłuższy TN 250/2138 mm. 

Wiadomo było, że tylko jedno zakrycie będzie można za-
obserwować, a nas jest kilkoro. Postanowiliśmy przeprowadzić 
sprawiedliwe losowanie, bo oczywiście każdy z nas chciał to 
zaobserwować. Kiedy los okazał się łaskawy dla mnie, memu 
szczęściu nie było końca. Byłem w siódmym niebie. Za chwilę 
zaobserwuję zakrycie gwiazdy przez Księżyc, moja pierwsza 
obserwacja, czyli moment wciśnięcia klucza zapisze się z do-
kładnością do 0,01 sekundy na taśmie, a sam będę widział to 
w teleskopie tak dużym, że konieczne będzie wejście na drabi-
nę, bo tak wysoko był okular. Roman Fangor ruszył synchro-
nicznie zegar kwarcowy ERC zgodnie z szóstym sygnałem 
nadawanym o pełnej godzinie w PR1 emitowanym na falach 
długich. To były wzorcowe sygnały czasu. Teleskop był przy-
gotowany. Roman osobiście ustawił zakrywaną gwiazdę w polu 
widzenia, po czym zszedł z drabiny i powiedział, abym zajął 
stanowisko i sprawdził, czy widzę gwiazdę w środku pola wi-
dzenia. Oczywiście, że widziałem tę gwiazdę. Ponieważ tele-
skop nie miał w tubusie bocznych diafragm, więc poza gwiaz-
dą obraz nieba nie był czarny tylko jasny od odbić Księżyca 
od bocznych ścianek tubusu. Światła popielatego nie było wte-
dy widać. Roman oznajmił wszystkim, że do zakrycia została 
jedna minuta, a ja utrzymywałem gwiazdę w polu widzenia, 
popychając lekko tubus, bo oczywiście nasze teleskopy nie 
miały prowadzenia za gwiazdami. Gwiazdę widziałem bardzo 
dobrze. W ręce trzymałem „klucz”, czyli przycisk, który mia-
łem natychmiast nacisnąć, gdy zauważę, że gwiazda zniknęła. 
Pamiętam, jak serce mi waliło z emocji i czekałem z utęsknie-
niem na swoje pierwsze zakrycie. Roman oświadczył, że do 
zakrycia zostało jeszcze pół minuty i wtedy wyłączył akustycz-
ne sygnały, abym się nimi nie sugerował podczas obserwacji. 
Kiedy tak w absolutnej ciszy byłem skoncentrowany i wpatrzo-
ny w gwiazdę, która miała zniknąć, czekałem i słyszałem tylko 
bicie swojego serca. Trwało to dla mnie wieczność i bałem się, 
że serce moje tego nie wytrzyma. Po jakimś czasie Roman spy-
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tał mnie, czy jeszcze widzę gwiazdę, bo minęło już pół minuty 
od czasu zjawiska wg efemerydy. Odpowiedziałem, że ją nadal 
widzę i widziałem ją jeszcze przez następne dwie minuty. Zsze-
dłem z drabiny załamany. Znowu przeżyłem ogromny zawód. 
Okazało się, że Roman ustawił w polu widzenia nie tę gwiazdę, 
która była zakrywana. 

5 lutego 1979 r z nowymi nadziejami pojechałem do ob-
serwatorium w Alejach Ujazdowskich. Roman wspominał, że 
obserwacje tam mógł przeprowadzać tylko do godz. 23.00, 
gdyż po tej godzinie nie można było przebywać na terenie 
Ogrodu Botanicznego. Nasze Obserwatorium to była prosta 
budowla na podstawie prostokąta o białych ścianach wysoko-
ści ok. 3 m z dwuczęściowym rozsuwanym dachem dwuspa-
dowym. Na stałe były tam zamontowane nasze dwa teleskopy: 
długa 25-tka TN 250/2138 oraz TN 350/1800. Ponieważ dla 
dyrekcji Ogrodu Botanicz-
nego nasz prosty, o białych 
ścianach budynek był szkarad-
ny, postanowiono go osłonić, 
zamaskować metodami natu-
ralnymi, aby nie psuł widoku 
tym, którzy odwiedzali Ogród 
Botaniczny. Dookoła budynku 
posadzono tuje. Tuje bardzo szybko rosną do góry i po kilku 
latach z naszego obserwatorium były możliwe tylko obserwa-
cje zenitalne. Ale tego dnia 5 lutego 1979 Księżyc w Hiadach 
świecił wysoko na niebie. Pogoda była znakomita i zapowiadał 
się wspaniały spektakl na niebie. Miało dojść do zakrycia kilku 
bardzo jasnych gwiazd. Wszyscy byliśmy pewni, że wreszcie 
przeprowadzimy swoje pierwsze obserwacje zakryciowe. Trzy 
osoby obserwowały na dole z pawilonu, a dwie poszły na dach 
budynku OA UJ do doc. Bielickiego i tam na jego lunetach 
i chronografie przeprowadziły swoje pierwsze obserwacje za-
kryciowe. Chronograf doc. Bielickiego to było takie bardzo sta-
re urządzenie, które rysikiem na wstędze papierowej rysowa-
ło sygnały sekundowe, a drugi rysik był sprzężony z kluczem 
obserwatora. Bardzo podobnie to wyglądało jak rysik sejsmo-
grafu. Ja ponownie dostałem długiego Newtona TN 250/2138. 
Pierwszą gwiazdą, której zakrycie miałem zaobserwować, była 
70 Tau o jasności ok. 6 mag, bez żadnego problemu widocz-

na w tak dużym teleskopie. Tym razem 
jednak widziałem światło popielate 
Księżyca i dobrze widziałem, jak gwiaz-
da zbliża się do tarczy Księżyca, dzięki 
temu miałem pewność, że ta gwiazda 
ulegnie zakryciu. Podczas próby dwa 
dni wcześniej nie widziałem światła po-
pielatego, bo miałem ustawioną nie tę 
gwiazdę — daleko od tarczy Księżyca. 
Roman Fangor sprawdził działanie służ-
by czasu, a także klucz każdego obser-
watora i oznajmił znowu, że do zjawiska 
została jedna minuta. Pouczył nas, aby-
śmy najszybciej, jak tylko zauważymy, 
kiedy gwiazda zniknie, wcisnęli klucz. 
Oczywiście sygnały sekundowe Roman 
znowu wyłączył, ale tym razem sprawa 
była prosta, bo widziałem wyraźnie, jak 
z każdą sekundą gwiazda zbliża się do 

brzegu tarczy Księżyca. Mimo to znowu czułem mocne bicie 
serca i przeżywałem olbrzymie emocje. I wtedy się zaczęło. 
Zauważyłem wyraźnie, jak gwiazda zaczęła gasnąć i zgasła 
całkowicie po jakiejś sekundzie. Wtedy zszedłem z drabiny 
i spytałem tak: „Panie Romanie, kiedy należy przycisnąć klucz, 
czy wtedy, kiedy gwiazda zaczyna gasnąć, czy jak już zniknie 
całkowicie?” Roman Fangor był wyraźnie zdziwiony moim py-
taniem, bo przecież gwiazda znika momentalnie, „trzask prask” 
i już jej nie ma i nie ma żadnej mowy o początku i końcu jej ga-
śnięcia. Ale ta moja pierwsza obserwacja była wyjątkowa. Jak 
później wybrałem się do biblioteki Politechniki Warszawskiej 
w poszukiwaniu ciekawszych książek astronomicznych, trafi-
łem na francuski rocznik astronomiczny i znalazłem tam artykuł 
o gwiazdach podwójnych w Hiadach. Oczywiście odnalazłem 
tam, że ta moja pierwsza obserwowana gwiazda była gwiaz-

dą podwójną. Najpierw został 
zakryty jeden składnik, a uła-
mek sekundy później drugi, 
a ja to widziałem jak dłuższe 
gaśnięcie gwiazdy. Następne 
gwiazdy szybko już znikały za 
Księżycem. W sumie tej nocy 
zaobserwowałem 6 zakryć. 

Ostatnią była gwiazda +8,1 mag, którą obserwowałem na dachu 
OA UJ przez refraktor Carl-Zeiss Jena 80/1200. Obraz ciemny, 
ledwo gwiazdę widziałem, ale zakrycie odnotowane. Tej nocy 
nad ranem była bliska koniunkcja z Aldebaranem, ale tego już 
nie widziałem, bowiem przed 23.00 musieliśmy opuścić Ogród 
Botaniczny. Jak wróciłem do domu i położyłem się do łóżka, to 
tej nocy w ogóle nie zasnąłem z emocji. Już wtedy wiedziałem, 
że to będzie moja pasja. No i tak faktycznie zostało to do dziś, 
a szczególnym sentymentem darzę zakrycia Hiad i Aldebarana. 

Wiedząc, że Roman Fangor posiada w domu sprowadzony 
ze Stanów Zjednoczonych unikatowy Katalog Gwiazd SAO, 
postanowiłem zrobić na potrzeby przyszłych zakryć Hiad i Al-
debarana dokładną mapę tej gromady. Dopiero po wielu latach 
wykonałem zdjęcie tej gromady z jeszcze lepszym zasięgiem 
gwiazdowym niż posiada katalog SAO. 

  Janusz Wiland 
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Panie Romanie, kiedy należy 
przycisnąć klucz, czy wtedy, 
kiedy gwiazda zaczyna gasnąć, 
czy jak już zniknie całkowicie?
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Sześć załóg 
na Księżycu 
Kiedy następni?
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Saturn i okolice

14 czerwca w tomie 364 Science ukazało się pięć 
dość obszernych tekstów dotyczących badań 
sondy Cassini. Zacznijmy od tekstu Lindy Spil-
ker (s. 1041) podsumowującej 13 lat działalno-

ści tej sondy. Większość wyników jest dobrze znana, bowiem 
w ciągu tych lat ukazało się wiele publikacji. Tym niemniej chy-
ba warto przypomnieć, czego sonda Cassini dokonała. Dotarła 
do układu Saturna w 2004 r., by, po wielu zbliżeniach do jego 
księżyców, zakończyć swą działalność w 2017 r. Ostatnie mie-
siące jej działalności przyniosły spektakularny efekt — sonda 
weszła w pierścienie Saturna, zbliżając się do wewnętrznych 
księżyców, a następnie zanurzyła się w atmosferę planety, prze-
syłając dane o jej zewnętrznych, a nawet i wewnętrznych war-
stwach. I to jest głównym tematem wspomnianego raportu.

Hydrologia Tytana
Na początek jednak omówimy wcześniej-

sze wyniki. Na pierwsze miejsce wysuwa 
się tu odkrycie hydrologii Tytana. Księżyc 
ten był badany przez lądownik Cassiniego 
o nazwie Huygens. Tytan, obiekt o średnicy 
przekraczającej 5000 km, ma atmosferę z ci-
śnieniem 1,47 bara, a na powierzchni rzeki 
i jeziora. Niektórzy mówią nawet o morzach 
i oceanach, bo rozmiary akwenów są zbliżo-
ne do największych ziemskich jezior, a ich 
głębokość jest oceniana na 160 m (choć nie-
którzy sądzą, że to tylko kilka milimetrów). 
Powierzchnia Tytana jest przeszło sześcio-
krotnie mniejsza od ziemskiej, więc jeziora 
o powierzchni dziesiątków tysięcy kilome-
trów kwadratowych są w tej skali naprawdę 
duże (i trudno uwierzyć, że są „na palec” 
głębokie!). Dodatkowym smaczkiem hydro-
logii Tytana jest fakt, że cieczą chlupoczącą 
w tych jeziorach jest mieszanina węglowodo-
rów, czyli coś, co można by zatankować do 
samochodu.

Cuda Enceladusa
Hydrologia Tytana jest rzeczywiście cie-

kawa, jednak zdecydowanie blednie przy 
odkryciach dokonanych na Enceladusie. Ten 

  Jerzy Kuczyński

Misja sondy Cassini zakończyła się w 2017 r. Dzięki niej dowiedzieliśmy się wiele 
nowości o Saturnie, jego pierścieniach i księżycach. Oto podsumowanie najistotniejszych 
wyników z misji Cassini, a szczególnie z jej końcowej fazy. Sprawdźmy najnowsze teorie 
dotyczące „władcy pierścieni” i jego księżyców.

niewielki (500 km średnicy) księżyc wyróżnia się bardzo jasną 
powierzchnią, a badania Cassiniego odkryły na nim rzeczywi-
ście szalone rzeczy. Otóż księżyc ten ma w pobliżu bieguna po-
łudniowego cztery liniowe struktury, które nazwano „tygrysimi 
paskami”. Mając długość około 130 km, szerokość 2–4 km, są 
najwyraźniej „szparami” do wnętrza księżyca i wydobywają się 
z nich gorące wyziewy. Same pasy stanowią najcieplejsze miej-
sca na powierzchni księżyca, będąc około 100 stopni cieplejsze 
od reszty powierzchni. Same wyziewy są złożone z ziarenek 
słonego lodu, gazowego H2, CO, CH4 i innych węglowodorów. 
Jest tego na tyle dużo, że utworzyły cały, wprawdzie bardzo 
rzadki, ale dość rozległy pierścień E wokół Saturna. Wyziewy 
pochodzą prawdopodobnie z podpowierzchniowego wodnego 
oceanu. Grubość warstwy stałej przykrywającej ocean szacuje 

Jeziora i morza na północnej półkuli Tytana. Są one wypełnione ciekłymi węglowodorami. 
Mapa powstała na podstawie obserwacji radarowych wykonanych przez sondę Cassini 
w okresie od 2004 do 2013 r. Biegun północny jest w centrum mapy
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się na 26 do 31 km, a więc „tygrysie paski” sięga-
ją właśnie takiej głębokości. Ocean ma prawdo-
podobnie około 10 km głębokości i jest zaskaku-
jąco podobny do ziemskich oceanów. W pobliżu 
jego dna temperatury są zbliżone do panujących 
w dolinach ryftowych ziemskich oceanów (źró-
dłem ciepła ogrzewającego Enceladusa są siły 
pływowe Saturna).

Zachodzi oczywiście pytanie, skąd to wiemy. 
Otóż Cassini siedmiokrotnie przeleciał przez 
wspomniany pierścień E, pobierając liczne prób-
ki. Badania wspomnianych próbek umożliwiły 
określenie warunków, w jakich powstały. Przy 
okazji stało się jasne, dlaczego Enceladus jest tak 
srebrzysty i gładki. Oczywiście część wyziewów 
opuszcza księżyc. Jednak pozostała część opa-
da na jego powierzchnię jako świeży srebrzysty 
śnieg przykrywający ewentualne nierówności 
i odbijający światło.

Cassini badał też Saturna, odkrywając m. in. zorze, błyska-
wice i sezonowe zmiany koloru powierzchni — 13-letni pobyt 
Cassiniego w układzie Saturna trwał prawie dwa jego sezony 
i w tym czasie północna hemisfera zmieniła kolor z niebieskie-
go na złotawy. Najbardziej chyba (przynajmniej dla autora) 
zdumiewające są heksagonalne struktury (zauważone już przez 
Voyagera), których własności nie rozumiemy.

Odkrycia niewielkich księżyców
Innym sukcesem Cassiniego jest odkrycie siedmiu niewiel-

kich księżyców. Te niewielkie ciała, krążąc wewnątrz i na brze-
gu pierścieni Saturna, interesująco z nimi oddziałują. Badaniu 
tego i kilku innych problemów poświęcono ostatnie miesiące 
działalności sondy. Konkretnie, pod koniec 2016 r. Cassinie-
go skierowano na orbity „muskające” 
pierścienie, co umożliwiło uzyskanie 
dobrych zdjęć pierścieni oraz zbadanie 
oddziaływania z nimi drobnych księ-
życów. Wyniki tych badań przedstawia 
tekst M.S. Tiscareno (s. 1054, Tiscareno 
i 24 innych autorów). Pewnym zasko-
czeniem jest to, że same księżyce są 
trudniejsze do zidentyfikowania od ich 
wpływu na pierścienie. Grawitacja tych 
ciał wymusza wybrzuszenia i przerwy 
w pierścieniach, co jest względnie ła-
twe do obserwacji. Same księżyce 
prawdopodobnie powstały w wyniku 
sklejania ze sobą „cząstek” tworzących 
pierścienie. Tym samym stanowią bar-
dzo interesujący przykład ciał in statu 
nascendi 1, potencjalnie umożliwiający 
wyjątkowo bezpośredni wgląd w powstawanie ciał typu pla-
netarnego. Niestety zaledwie kilkumiesięczne badania Cassi-
niego nie umożliwiły obserwacji ich tworzenia i (ewentualnie) 
rozpadu. Można jednak stwierdzić, że „fale gęstości i kształ-
tu” w pierścieniach są wyraźniej widoczne niż same księżyce. 
W szczególności, poza większymi, możliwymi do powiązania 

z księżycami, obserwuje się sporo zaburzeń gęstości pierścieni 
w miejscach, gdzie księżyca nie widać. Można zaryzykować 
hipotezę, że zaburzenia te związane są z powstawaniem księży-
ców, których obecny rozmiar jest rzędu kilometra, a więc poni-
żej możliwości pomiarowych.

Oceniono też rozmiary cząstek tworzących pierścienie. Pier-
ścienie składają się z brył od kilku milimetrów do około 5 m. 
Temperatura pierścieni to 70–100 kelwinów, przy czym wyższe 
temperatury występują na stronie „nasłonecznionej”. Po stronie 
odsłonecznej temperatury są niższe.

Własności księżyców Pan, Daphnis, Atlas, Pandora i Epime-
theus omawia bliżej praca B.J. Burattiego i 37 innych autorów 
(s. 1053). Oczywiście to wynik tych samych zbliżeń do księży-
ców, które omawiał Tiscerano. Tym razem jednak skoncentro-
wano uwagę na księżycach, które wykazują charakterystyczne 
grzbiety w płaszczyznach równikowych. To najprawdopodob-

niej skutek akrecji materiału z pierścieni. Potwierdza to fakt, 
że materiał ich centralnych części wydaje się różny od materiału 
grzbietów. Kolor księżyców wydaje się zależeć od… odległo-
ści od Enceladusa. Jak wiemy, Enceladus wysyła w przestrzeń 
wodę, a ta osiadając jako szron na powierzchni wspomnianych 
księżyców, powoduje ich „bielenie”. Z drugiej strony, księżyce 
zbierają dużo ciemniejszy czerwonawy materiał z pierścieni. 
Sumarycznie te dwa konkurujące zjawiska decydują o kolorze 
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1 Łaciński zwrot in statu nascendi oznacza „w trakcie powstawania”.

Zdjęcie Enceladusa wykonane przez sondę Cassini. Mozaika powstała z fotografii wy-
konywanych od marca do lipca 2015 r. Na półkuli południowej widać m.in. struktury 
zwane „tygrysimi paskami”. Kolory zostały sztucznie uwydatnione

Położenie kilku z księżyców Saturna zbadanych przez sondę Cassini. Nie zachowano skali pomię-
dzy pierścieniami a księżycami

Źr
ód

ło
: N

A
SA

-JP
L/

C
al

te
ch



URANIA    4/201942

PRZECZYTANE W NATURE I SCIENCE

powierzchni. Nietrudno się domyśleć, że temperatury 
tych ciał są zbliżone do temperatur pierścieni i wyno-
szą np. dla Atlasa i Epimetheusa odpowiednio 82 ± 
5 K i 90 ± 3 K. Między grudniem 2016 a kwietniem 
2017 r. Cassini przeleciał w pobliżu tych księżyców, 
uzyskując zdjęcia z rozdzielczością rzędu 100 m/piksel 
(np. Daphnis 170 m/piksel, Epimetheus 36 m/piksel). 
Umożliwia to określenie własności tych księżyców. Jak 
wspomniano, równikowe grzbiety pochodzą prawdo-
podobnie z akrecji materiału pierścieni. Same grzbiety 
są całkiem okazałe i grzbiet Pana to około 19% jego 
objętości. W przypadku Atlasa to nawet około 25% 
objętości. Jedynie grzbiet Daphnisa jest niewielki i sta-
nowi około 1% objętości tego księżyca. Wszystkie te 
księżyce mają niewielką gęstość między dwieście kil-
kadziesiąt a sześćset kilkadziesiąt kilogramów na metr 
sześcienny oraz obiegają planetę synchronicznie. Jeżeli 
chodzi o substancje, z których są zbudowane, to udało 
się zidentyfikować jedynie lód wodny. Brak danych sugerują-
cych istnienie innych lotnych substancji.

Modele planety
Bliskie powierzchni Saturna przeloty umożliwiły również 

zbudowanie w miarę realnego modelu planety (L. Iess i 12 
współautorów, s. 1052). Praca, podobnie jak pozostałe, dosyć 
spora (9 stron plus strona podsumowania, podobnie jak w przy-
padku innych artykułów z tej serii, numerowana jest tylko stro-
na podsumowania, pozostałe są „wewnętrzne”, stąd obszerne 
artykuły mają numery kolejnych stron). Przy prędkościach son-
dy rzędu kilkunastu kilometrów na sekundę, prędkość radialna 
względem Ziemi była mierzona z dokładnością setnych mm/s 
w czasie rzędu połowy minuty, co umożliwia określenie roz-
kładu mas we wnętrzu planety. Z powstałego modelu wynika, 
że jądro Saturna to około 15–18 mas Ziemi wewnątrz 20% pro-
mienia planety.

Wiatry na Saturnie sięgają do znacznie większej głębokości 
niż na Jowiszu. W przypadku tego ostatniego to około 3000 km. 
Na Saturnie to około 9000 km, czyli 15% promienia. Przy du-
żych prędkościach wspomnianych wiatrów na budowę we-
wnętrzną planety wpływa, oprócz ciśnienia hydrostatycznego 
i grawitacji, również siła odśrodkowa. W sumie w pracy dys-
kutuje się 11 modeli planety, uwzględniając również własno-
ści pierścieni. I z nimi jest najwięcej kłopotów. Pomiary wy-
konane przez Voyagera sugerowały masę pierścieni na około 
2,8·1019 kg (trzy czwarte masy Mimasa), jednak obserwacje 
Cassiniego wskazują, że to za dużo. W pracy Iessa znajdziemy 
ocenę wynoszącą 0,41 masy Mimasa.

Dużo ważniejszym problemem jest jednak wiek i pocho-
dzenie pierścieni Saturna. W krótkim tekście S. Idy (s. 1028) 
podsumowano stan wiedzy na ten temat. S. Ida zauważa, że 
system Saturna składa się z kilku różnych podukładów. Przy 
czym księżyce Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, pier-
ścienie oraz zanurzone w nich drobne księżyce nieregularne, ta-
kie Atlas, Daphnis czy Pan, wydają się układami powiązanymi 
ze sobą pochodzeniem. S. Ida twierdzi, że istnieją dwie główne 
teorie pochodzenia księżyców. Pierwsza z nich mówi, że po-
wstały w wyniku zlepiania się ciał o rozmiarach rzędu kilome-
tra. Oczywiście musiałoby się to odbyć w trakcie powstawania 
Układu Słonecznego, a więc jakieś 4,5 mld lat temu. Druga teo-

ria mówi o powstaniu z lodowych cząstek w masywnym pier-
ścieniu. Ten ostatni miałby powstać w wyniku rozpadu w strefie 
Roche’a księżyców pierwszej generacji lub jakiegoś innego cia-
ła, np. olbrzymiego obiektu Pasa Kuipera. Nietrudno zauważyć, 
że w tym drugim przypadku mogłoby to się odbyć dużo później. 
Jak zaraz zobaczymy, sugeruje się, że mogłoby to się zdarzyć 
niemal współcześnie. Pierwsza z tych koncepcji proponuje po-
wstanie pierścieni w wyniku rozpadu księżyca Saturna. Księ-
życ (księżyce) powstawszy wraz z planetą w protoplanetarnym 
dysku w wyniku tarcia o gaz wspomnianego dysku, po spirali 
wędrowałyby w kierunku planety, osiągając strefę Roche’a. Ta 
ostatnia jest niemal 40% większa dla ciała lodowego niż dla 
skalistego. Zewnętrzne lodowe warstwy (a więc zakłada się, 
że ciała te byłyby zróżnicowane) uległyby zerwaniu w wyniku 
działania sił pływowych i stąd głównie lodowy skład pierścieni. 
Dodajmy, że skaliste jądro mogłoby oprzeć się siłom pływo-
wym i w całości zderzyć się z planetą. W przypadku bardzo 
masywnego pierścienia może nastąpić „reakrecja” w pierście-
niach — rozerwane fragmenty mogą z powrotem się skoncen-
trować. Zbudowane w ten sposób księżyce, podobnie jak nasz 
Księżyc, w wyniku oddziaływań pływowych mogłyby oddalać 
się od macierzystej planety, wydostać się ze strefy Roche’a i… 
zająć współczesne orbity. Oczywiście dotyczy to wspomnia-
nych księżyców średniej wielkości, od Mimasa do Rhei. Wy-
daje się, że ta druga teoria (choć dosyć egzotyczna!) zyskuje 
na popularności. Przede wszystkim omawiane przez Tiscareno 
zjawiska w pierścieniach sugerują współczesne powstawanie 
w pierścieniach niewielkich księżyców. Po drugie, w pracy 
Iessa jednoznacznie opowiada się za niewielką masą i co waż-
niejsze krótkim, rzędu 100 mln lat, wiekiem pierścieni Saturna. 
Oznaczałoby to przechwycenie obiektu Pasa Kuipera (bo i skąd 
by pochodziła materia pierścieni) w niedalekiej przeszłości 
(rzędu 1–2 mld lat temu). Mało to prawdopodobne, bo w tym 
czasie takich migrujących obiektów raczej nikt się nie spodzie-
wa, a i prawdopodobieństwo przechwycenia przez Saturna też 
wydaje się bliskie zera.

I chyba na tym trzeba zakończyć, a jako podsumowanie 
stwierdzić, że pomysłu powstawania w Układzie Słonecznym 
dużych ciał typu planetarnego (Rhea ma 1500 km średnicy!) 
w ciągu ostatnich setek milionów lat jeszcze tydzień temu autor 
by się nie spodziewał..  ■

Księżyc Daphnis wywołujący fale w pierścieniach Saturna. Kolory sztuczne dla 
uwypuklenia szczegółów. Obraz jest mozaiką zdjęć wykonanych przez sondę 
Cassini z odległości 28 000 km od księżyca
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100 LAT URANII I PTMA

Święto Astronomii w Krakowie 
rozpocznie się w sobotę 5 
października o godz. 11.00 sesją 
popularnonaukową w dużej auli 

Polskiej Akademii Umiejętności przy 
ulicy Sławkowskiej 17. W międzyczasie 
zostanie ustawiony namiot, w którym 
odbędą się pokazy sprzętu astronomicz-
nego, doświadczeń fizycznych czy 
też warsztaty astrofotograficzne. 
Znajdziemy tam: teleskopy 
słoneczne (pokaz aktywno-
ści słonecznej), dmuchane 
planetarium, symulator 
lotu w kosmos, łaziki 
marsjańskie i księży-
cowe oraz wystawę 
fotograficzną zwią-
zaną ze 100-leciem 
PTMA.

Dla chętnych 
przygotowano zwie-
dzanie Muzeum UJ 
w Collegium Maius 
oraz zwiedzanie Obser-
watorium Astronomicz-
nego UJ — Fort Skała. 
O godz. 15.00 zaplanowa-
no pokaz wahadła Foucaulta 
w kościele parafialnym pw. św. 
Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 
52a.

O 16.00 rozpocznie się Uroczysta 
Gala Jubileuszowa, w trakcie której od-
będzie się szereg spotkań i wykładów, 
w tym wręczenie medali i odznaczeń 
zasłużonym członkom PTMA, wykład 
na temat historii czasopisma „Urania 

Od godz. 18.30 planowane są wy-
stępy artystyczne, w tym prawykonanie 
widowiska poświęconego PTMA pt. 
URANIA skomponowanego przez Ma-
cieja Pawłowskiego, (muzyk i reżyser, 
PTMA O/Warszawa). Planowany jest 
również występ „Małych Słowianek” 
oraz „Słowianek” z UJ. Współorganiza-
torem „Święta Astronomii w Krakowie” 
jest Centrum Młodzieży w Krakowie.

Dla członków PTMA i zaproszonych 
gości zostanie wybity specjalny medal 
okolicznościowy (dla pozostałych możli-
wość zakupienia medalu). Zostanie rów-
nież wydana okolicznościowa publikacja 
„100 lat PTMA”.

Patronat medialny objęły: „Urania 
– Postępy Astronomii” oraz Portal Ura-

nia, Telewizja Kraków, Telewizja Gru-
dziądz, RMF FM Classic, Radio 

Kraków.
Komitet Organizacyjny 
stanowią: Mieczysław 

Janusz Jagła — prezes 
PTMA — przewod-

niczący Komitetu 
Organizacyjnego, 
Bartłomiej Kocu-
rek — dyrektor 
Centrum Młodzie-
ży w Krakowie 
— wiceprzewod-
niczący KO, Hen-
ryk Brancewicz, 

Krzysztof Ziołkow-
ski, Agnieszka No-

wak, Marek Substyk, 
Robert Szaj, Aleksandra 

Goedel-Lannoy, Janusz 
Wiland, Jerzy Krug, Dawid 

Gądek, Sebastian Soberski.
Zapraszamy wszystkich zainte-

resowanych, w szczególności członków 
PTMA z całej Polski na ten wyjątkowy 
Jubileusz. Dokładny program znajdzie 
się niebawem na naszych internetowych: 
https://www.facebook.com/zgptma, www.
ptma.pl 

Marek Substyk

Święto Astronomii w Krakowie,  
czyli 100 lat Polskiego Towarzystwa  
Miłośników Astronomii

– Postępy Astronomii”, omówiona zo-
stanie również współczesna działalność 
PTMA.

Tuż po oficjalnej części gali będą 
udostępnione do zwiedzania wystawy: 
rysunków satyrycz-

nych Jacka Drążkow-
skiego, wystawa astrofotografii członków 
PTMA, wystawa fotograficzna „Wielkie 
Wyprawy PTMA”, „100-lecie Uranii – 
PA” i inne.

5 października 2019 r. to wyjątkowa data dla historii Pol-
skiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. W tym właśnie 
dniu mija dokładnie 100 lat od momentu, w którym powoła-
no do życia protoplastę Towarzystwa, jakim w 1919 r. było 
Koło Miłośników Astronomii założone w gimnazjum męskim 
im.  Kazimierza Kulwiecia w Warszawie i w listopadzie 
1921 r. przemianowane na Stowarzyszenie. 
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8. Co widać na Księżycu?

Co się tyczy Księżyca, jest ogromna różnica,
Kiedy patrzeć nań w kwadrze czy w pełni.

Ale w naszej gazecie, o tym wie każde dziecię,
Więc spróbujmy być bardziej subtelni.

Bo gdy Księżyc jest w pełni, w mig rozpozna czytelnik,
Że góruje około północy:

Twarzą z uśmiechem krzywym, wywołuje… przypływy!
Nie inaczej jest przy Wielkanocy.

Trochę w lewo wystarczy, że obrócisz tę tarczę,
Zaraz zajdzie tu zmiana znacząca:

Cały obraz się kruszy, zamiast oka masz uszy,
A gdzie usta, tam… pupa Zająca.

Jak obrócić ją w końcu? Pozwól najpierw zajść Słońcu!
Ujrzysz naprzeciw, nim się połapiesz,

Księżyc nad horyzontem, przechylony pod kątem,
Jak na obrazku widać i mapie.

Tekst: Maciej Mikołajewski, rysunki: Jacek Drążkowski

WYSIL SIĘ, ABY ZOBACZYĆ WIELKANOCNEGO ZAJĄCZKA!

Morze 
Przesileń

TO UCHO JEST 
ŻYŹNIEJSZE!

Morze 
Żyzności A CO JEST W UCHU? 

NEKTAREK :)

Morze 
Nektaru

Morze 
Spokoju

NASZ ZAJĄCZEK  
MA SPOKOJNY UMYSŁ

I JASNE OBLICZE

Morze 
Jasności

Morze 
Deszczów

Morze 
Zimna

ZAJĄCZEK  
TRZYMA  

WIELKIE JAJO  
PEŁNE WODY  

NA ŚMIGUS-DYNGUS

OJ, BĘDZIE  
W LANY 

PONIEDZIAŁEK 
ZIMNY  

PRYSZNIC!

CZY SŁYSZELIŚCIE 
JAK GRZMI TUPOT 

GROŹNEGO ZAJĄCA?

Ocean
Burz

Morze 
Oparów

CIĘŻKIE  
TO JAJO,  

BO GRZBIET  
AŻ PARUJE

TAK, TAK, TO JEST  
NAJWILGOTNIEJSZE 
MIEJSCE NA KAŻDYM 

ZAJĄCZKU ;)

Morze 
Wilgoci

Morze 
Chmur

UPS... NASZ  
ZAJĄCZEK  

CHYBA...  
PYRTNĄŁ

Znajdziesz tutaj, kochany, morza i oceany,
Co po prawdzie są suchsze od pieprzu!

Wielkanocnym zwyczajem, najgodniejsze jest Jajo,
Więc nazwano je tu Morzem Deszczów.

Spytasz: czy nie za wcześnie, na Zająca we wrześniu?
Owszem, mówię ci pesymistycznie,

Bo równonoc jesienna, niby jest jak wiosenna,
Ale kąty — nie identyczne!
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Kolejna mobilizacja całego środowiska, 
od naukowców do pasjonatów, miała 
miejsce we wrześniu ubiegłego roku, 
kiedy na „zakręcie” reformy wyższych 
uczelni zabrakło astronomii w wykazie 
dyscyplin badawczych. Coś jakby nie-
dobre czasy dla astronomii. I nie tylko. 
A może brak odpowiedniej percepcji 
społecznej? 

PRAWA KEPLERA
Szkołę podstawową zaczynałem 

w Złotowie, miasteczku powiatowym 
gdzieś na granicy Wielkopolski i Pomo-
rza, a wcześniej Niemiec i Polski. Rodzi-
ce, nauczyciele, dostali tam skierowanie 
do pracy. Co ciekawe, do dziś tego rodza-
ju skierowania obowiązują np. we Fran-
cji i Anglii. Mieszkaliśmy w „zamku”, 
byłej rezydencji magnackiej z ogromnym 
parkiem, sadem, piwnicami: wyobraźnia 
dziecka nie mogła mieć lepszego miejsca 
do rozkwitu. 

Najważniejsza w moim dzieciństwie 
była jednak szkoła — tak zwana „tysiąc-
latka”, przestronna, widna, z salą gimna-
styczną, boiskiem. A przede wszystkim 
z młodymi nauczycielkami, które swym 
„pociechom” w pełni się poświęcały. 

Była też sympatyczna bibliotekarka, 
która w III klasie podsunęła mi opasłą, 
ale pięknie ilustrowaną księgę „Tysiąca 
i jednej nocy”, mówiąc, że nie wszystko 
w niej jest dla dzieci, ale nie będzie mnie 
infantylizować innymi lekturami. Na-
stępną moją zapamiętaną lekturą, pewno 
w IV lub V klasie była krótka książeczka 
o prawach Keplera. 

Był to dla mnie grom z jasnego nieba: 
jak to? Jaki piękny, sześcienno-kwadra-
towy może być świat! I dzięki tej ksią-
żeczce zostałbym astronomem. Ale też 
zbierałem minerały, liście i metale; z soli 
próbowałem uzyskać kwas solny, wkła-
dając do wecka kabel z prądem. W klasie 
VII odkryłem fizykę, jako kolejny krok 
pasji poznawczej. Zapewne zakończył-
bym jako matematyk, ale miałem zbyt 
wiele zainteresowań światem material-
nym, a wiadomo, że jest on fizyczny. 

Pasja do astronomii została mi na za-
wsze. Gdy jako student wybrałem się 
rowerem do Holandii, pierwszymi zaku-
pami za pieniądze zarobione u ogrodni-
ka były lornetka do obserwacji Jowisza 
i kalkulator z logarytmami. Nie ma nic 
piękniejszego na świecie niż cztery małe 
światełka przyklejone do tej planety, 
jakby pod linijkę, a codziennie w innym 
miejscu. Zresztą i Galileusz przekonał 
się do teorii Kopernika dopiero po zo-
baczeniu swych, nominalnie Medyce-

Esej dydaktyczny

ASTRONOMIA W SZKOLE

  Grzegorz Karwasz

Dlaczego należy 
uczyć astronomii?
Kiedy dwa lata temu wchodziła w życie nowa reforma eduka-

cji i przywrócono czteroletnie liceum, była szansa, że astrono-

mia wróci do programu szkół. PTA aktywnie w tej kwestii lob-

bowało. I nie tylko PTA. Był szerszy konsensus na podkreślenie 

wagi nauk przyrodniczych w odnowionym liceum. Ale zostało 

po staremu! Jak zatem uczynić wiedzę astronomiczną częścią 

kulturowego bagażu każdego wykształconego człowieka?

Złotów, tzw. Pałac Działyńskich, a w rzeczywistości rezydencja króla Fryderyka III w stylu klasy-
cystycznym, ok. 1820 r. W latach 60. ub. wieku internat technikum rolniczego. Wieża byłaby 
idealna na obserwatorium, niestety autor od dziecka cierpiał na lęk wysokości

Źr
ód

ło
: W

ik
ip

ed
ia



URANIA    4/201946

uszowych, planetek. Dwa obrazy każdy 
młody człowiek powinien zobaczyć 
na własne oczy: cztery księżyce Jowisza 
i… linie widmowe helu.  

CO NAPISANO NA 
POMNIKU KOPERNIKA?

Pracując w różnych częściach świata, 
zaczynam od studiowania historii i kultu-
ry nowego miejsca. Toruń, w porównaniu 
z Paryżem czy Trydentem, jest wyjątko-
wy: trzy katedry, jedna wspanialsza od 
drugiej. Pierwsza, zakonu Najświętszej 
Marii Panny, w Polsce zwanych „krzy-
żakami”. Druga, franciszkanów — przy-
słał ich tu na kontrolę krzyżaków papież. 
Trzecia, benedyktynek. Była jeszcze 
czwarta, dominikanów, ale została zbu-
rzona przez Napoleona. Prawdziwym 
zdumieniem było dla mnie spojrzenie 
na cokół pomnika. Nie znam łaciny, ale 
napis wyraźnie nie zgadza się z wierszy-

kiem dla polskich dzieci (zob. „Urania” 
3/2018, s. 15) — jest jedno słowo więcej: 
celioque.

Napis stworzony przez Niemców, ale 
w języku uniwersalnym. Po włosku cielo 
oznacza „niebo”, a zlepek que — może 
oznaczać „również”? Aha! Wstrzymał 
Słońce i niebo. Nieprzypadkowo! Zajrze-
nie do dzieła Kopernika jasno pokazuje, 
dlaczego to celioque jest tak ważne. Otóż 
zasadniczym argumentem przeciwników 
kręcącej się Ziemi było ryzyko, że roz-
padnie się ona na kawałki, pod wpływem 
siły odśrodkowej. Na co Kopernik odpo-
wiadał, boimy się, że Ziemia rozpadnie 
się, a cóż ogromne niebo, „którego gra-
nic nie znamy”. I dodawał „i być może 
granic jego nawet znać nie możemy”. 
I w tym jednym zdaniu jest cały geniusz 
Kopernika: dopiero od czasów Einsteina 
wiemy, że granic Wszechświata znać nie 
możemy — zabrania tego szczególna 
teoria względności, a właściwie skoń-
czona prędkość światła, niezależnie od 
ruchu. 

Kopernik postawił również, i to na sa-
mym początku dzieła, pytanie o siłę gra-
witacji: dlaczego woda nie spływa z kuli-
stej Ziemi? „Bo zapełnia zagłębiny Zie-
mi”. Na pytanie o kształt Ziemi ucznio-
wie i nauczyciele geografii (ale i fizyki) 
odpowiadają: elipsoida, a właściwie geo-
ida. Aha! Geo-ida, czyli Ziemio-kształt-
na, tyle że po grecku. Tautologia! Masło 
składa się z masła.

Jaki jest kształt Ziemi, odpowiedział 
Kopernik: taki, jaki kształt przyjęłaby 

Prawa Keplera na rysunku Chiary, uczennicy 1. klasy technikum hotelarskiego (lat 14) z Włoch. 
Orientacja osi Ziemi jest zachowana w ruchu orbitalnym, promień wodzący nazwany jest „wek-
torem”, a ogniska są dwa, jak na elipsę przystało
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Obraz toruńskiego pomnika zaledwie kilka miesięcy po odsłonięciu, na podstawie oryginalnej 
ryciny (s. 487) z „Dzieł” Mikołaja Kopernika, IV wydania (tzw. warszawskiego) „De revolutioni-
bus” z 1855 r. Dwujęzyczne wydanie, oprócz języka oryginału zawiera tłumaczenie na język 
polski. Jest to jedyne tłumaczenie I wydania na  język nowożytny dokonane w całości przez 
astronoma bez sugerowania się rękopisem. Reprint pomnikowego dzieła Jana Baranowskiego, 
dyrektora Obserwatorium Warszawskiego, wydała niedawno Fundacja Nicolaus Copernicus. 
Po lewej strona tytułowa dzieła, po prawej powiększona inskrypcja na cokole (red.)

ASTRONOMIA W SZKOLE
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powierzchnia wody, gdyby cała „kula” 
była nią oblana. Naukowo powinienem 
powiedzieć: „powierzchnia ekwipoten-
cjalna dla efektywnego potencjału gra-
witacyjnego i odśrodkowego”, ale tego 
nawet uczeń nie zrozumie. Stąd powsta-
ły dwa artykuły, jeden w „Fotonie” [1], 
a drugi w „Geografii w Szkole” [2]. Oba 
przywołują Astronoma na toruńskim co-
kole. A serio? Nieznajomość łaciny, nie-
chęć poszukiwań interdyscyplinarnych 
a nawet więcej — nieumiejętność czyta-
nia i zadawania pytań odrywa nas od ko-
rzeni, które zrodziły Kopernika. Pytanie 
o tablicę na toruńskim pomniku zadałem 
łącznie kilku tysiącom słuchaczy moich 
wykładów w Polsce — dzieciom, rodzi-
com, nauczycielom, a także kolegom na-
ukowcom — nikt nie czytał napisu1!

POŁÓŻ SIĘ NA TRAWIE 
NAD JEZIOREM…

Pisząc książkę dla dzieci2 [3] wzo-
rowałem się na Włodzimierzu Zonnie 
(1966), ale i na licznych publikacjach 
zagranicznych, głównie włoskich. 
Po złożeniu tekstu do redakcji natrafi-
łem jednak na krytykę: „Tak nie można 
pisać! To jakby opowiastka. Książka 
o astronomii powinna podać od razu, 
że na niebie widać gwiazdy, planety 
i komety, i że to nieprawda, że Słońce 
wschodzi i zachodzi, bo to już poka-
zał Kopernik. Racja! Pani redaktor: to 
wszystko, co widzimy na niebie, to tyl-
ko złudzenie. Wymienić znaki zodiaku, 
podkreślić, że Kopernik był Polakiem 
i koniec książki.

A moja książka zaczyna się tak: „Kie-
dy będziesz latem na jeziorem [tam lepiej 
widać horyzont niż w lesie czy w górach], 
połóż się wieczorem na kocu [aby się nie 
przeziębić] i spójrz na niebo. Porównaj 
za godzinę, gdzie są teraz gwiazdy”. To 
jest pierwsza lekcja — niebo się nad na-
szą głową bezustannie kręci, a dzieciom 
dodajemy — odwrotnie do wskazówek 
zegara. Bo zegar wymyślono na półkuli 
północnej. Na wszelki wypadek, podczas 
wykładu, mam też pod ręką globus z Au-
stralii — „do góry nogami” i antyzegar, 
kręcący się „w drugą” stronę. 

Tak ja uczyłem się astronomii — 
spoglądając w niebo. Dziś, jako praktyk 
i teoretyk dydaktyki taki sposób uczenia 
 1 Autor nie wspomina o astronomach. Wydaje 
się jednak, że większość zna i rozumie sens tej 
tablicy (red.)
 2 W internetowej księgarni „Uranii” sprzedali-
śmy kilkaset egzemplarzy „Małego astronoma” 
(red.)

nazywam „konstruktywistycznym”. Ma 
ten sposób swe podstawy teoretyczne 
w latach 50. w USA [4]. Ale i w USA 
dopiero w XXI w. konstruktywizm tra-
fił do praktyki szkolnej. 
Konstruktywizm dotyczy 
wszystkich dziedzin — 
od historii po fizykę. 1. 
Spójrz! 2. Zadziw się! 3. 
Postaw pytania. 4. Spytaj 
kogoś mądrzejszego (za-
zwyczaj ktoś taki istnie-
je), dlaczego tak jest. 5. A 
najlepiej idź do księgarni i poszukaj sam 
wyjaśnienia.  

Astronomię można potraktować 

jak inne zainteresowania, np. zbieranie 
znaczków. Ale kolekcjonowanie gwiazd 
o tyle jest ciekawsze, że pozostają one 
na niebie. No i każdy może mieć ich mi-
liardy. Stąd w książeczce rozdział „Ile 
gwiazd widać na niebie?”.

Astronomia winna być nauką pro-
stą. Tak, aby każde dziecko było w sta-
nie zrozumieć jej piękno. Co więcej, 
w „pakiecie” kulturowym współczesne-
go człowieka powinna być umiejętność 
znalezienia „na własne oczy” galaktyki 
Andromedy, Oriona i Marsa, gdy tylko 
go widać.

DOKĄD DOLECIAŁ 
„VOYAGER”?

Kolekcjonowanie obrazów jednak nie 
wystarczy, aby dydaktyka była, według 
jej twórcy, Jana Komeńskiego (1592–
1670), przyjemna, tania i trwała. Potrzeb-
ne jest „nanizanie” pojedynczych infor-
macji na myśl przewodnią, jak paciorki 
w naszyjniku.

Kolejne planety w Układzie Słonecz-
nym mogą służyć jako takie uporządko-

wanie. Utrzymanie uwagi małych słu-
chaczy (6–12 lat) w czasie 50 minut wy-
kładu interaktywnego dla Uniwersytetów 

Kultowa książka Włodzimierza Zonna z Elwi-
rą Milewską, do której odnosi się autor. Kil-
ku ostatnich egzemplarzy szukaj na https://
www.urania.edu.pl/ zakładka „sklep” (red.)

Zabawa interaktywna w  krążące dookoła siebie Ziemię, Księżyc i  Słońce; wykład autora 
(w środku) dla licealistów w Gunsan, Korea Płd., wrzesień 2016. Fot. Maria Karwasz

1. Spójrz! 
2. Zadziw się! 
3. Postaw pytania! 
4. Spytaj kogoś mądrzejszego! 
5. Poszukaj wyjaśnienia! 
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Dziecięcych wymaga nie lada wysiłku. 
Dobrym tytułem jest więc wiadomość 
sprzed kilku lat, że „Voyager” doleciał do 
granic Układu Słonecznego. Można więc 
astronomię, tę obserwacyjną, połączyć 
z astronautyką, czyli fizyczną obecnością 
w kosmosie. I ułożyć narrację z wykorzy-
staniem filmów z misji Apollo — poczy-
nając od lądowania na Księżycu, poprzez 
kangurze skoki na jego powierzchni, 
aż do wesołej piosenki śpiewanej przez 
astronautów. 

A że w kosmosie jest próżnia — więc 
i zimno i głucho — do zmiany tempa nar-
racji, a przez to utrzymania uwagi słucha-
czy można wykorzystać doświadczenia 
z kloszem próżniowym, ciekłym azotem, 
a nawet kulą plazmową. Jeśli mówimy 
o Marsie i Ziemi, to koniecznie trze-
ba pokazać kręcący się duży bąk i jego 
precesję. A także, nawet jeśli wszyscy 
znakomicie wiedzą, że to Ziemia krąży 
dookoła Słońca, pasjonująca jest zabawa 
z podziałem ról — Ziemia, Słońce, Księ-
życ, wzajemnie dookoła siebie wirujące 
(zdjęcie). Ważne, aby doświadczenia te 
stanowiły część opowieści, a nie „a teraz 
pokażemy wam doświadczenie numer 
…). Ba! Nawet w renomowanych cen-
trach nauki trudno znaleźć myśl prze-
wodnią dla serii doświadczeń tam poka-
zanych [4]. 

Nanizane jak na nitce doświadczenia: 
z rakietami, z próżnią, z plazmą… Co 
nas czeka w kosmosie? Niesie to jednak 
pewne ryzyko. Raz, na UAM w Pozna-
niu, w 250-osobowej sali, po godzinnym 
wykładzie popłakał się 6-latek: 

— Tak uważnie słuchałem i nie do-
wiedziałem się, dokąd ten Voyager dole-
ciał!?

PRZEZ KUTNO 
DO GWIAZD

Wyjść poza fenomenologię! To jest 
zdanie natrętnie przeze mnie powtarza-
ne, zarówno w dydaktyce, jak i popu-
laryzacji fizyki 
[5]. Pokusą jest 
p o k a z y w a n i e 
pięknych zdjęć 
galaktyk i mgła-
wic, ale wów-
czas astronomia byłaby nauką obraz-
kową, niewiele różniącą się od galerii 
krajobrazów. Zachwyt nad astronomią 
— i to od czasów nie tylko Mezopotamii, 
ale paleozoiku — wynika z matematycz-
nego porządku, jaki rządzi obrotami ciał 
niebieskich. Kawałek kości z 28 kreska-

Megalityczne konstrukcje, przypuszczalnie o funkcji świątyni i obserwatorium astronomicznego 
na Malcie, fot. Maria Karwasz

Dzień dobry! Nie rozumiem. Dobry wieczór! Nie rozumiem. A po marsjańsku? Nie rozumiem… 
czyli „Inne światy” wg autora („Mały astronom”, str. 96. Ilustracja: Olga i Janusz Baszczak)

mi połączonymi linią, z Kenii, sprzed 
40 tysięcy lat, jest pierwszym dowodem 
na myślenie u Homo sapiens, a obeliski 
ze Stonehenge (i identyczne na Malcie), 
celujące na letnie przesilenie, są pierw-
szymi kalendarzami. Zresztą, pełne ma-
tematycznych tabel jest też dzieło Koper-
nika.

Matematyka, jak pisze Gerome Bru-
ner [4], jest naszym sposobem na opi-
sanie i zrozumienie świata. Na Księżyc, 
rakietą w linii prostej jest niedużo dalej 
niż kiedyś pociągiem do Kutna (czyli 10 
godzin), jak to pisał Włodzimierz Zonn. 
Ziemia, przy Słońcu wielkości pomarań-
czy jest łepkiem szpilki w dalekim na-
rożniku sali, a Galaktyka o średnicy 130 
tys. lat świetlnych, skurczyła się na uła-
mek sekundy o jeden metr, gdy przeszła 
przez nią fala grawitacyjna. Matematyka 
wspomaga dydaktyczną funkcję poglą-
dowości. 

Jak w każdym nauczaniu, populary-
zacji czy upowszechniania wiedzy, trzy 
funkcje — zabawy, dydaktyki i odkrycia 
naukowego — nawzajem się przenikają. 
Przekaz, nie tylko w astronomii, musi 
być lekki, jasny, ale też intrygujący.   

A ponad te wszystkie role, astronomia 
jest nauką użyteczną. Ciemna energia 

niekoniecznie musi doprowadzić do od-
krycia antygrawitacji. Pracują nad tym 
w CERN-ie koledzy od antymaterii. Ale 
to dla lotów Apollo zbudowano pierwsze 
komputery krzemowe, izolacyjne folie 
dla rozbitków i teflon na kuchenne pa-
telnie.  

Trzy funkcje nauczania — zabawy, 
dydaktyki i odkrycia naukowego  
— muszą się nawzajem przenikać

ASTRONOMIA W SZKOLE
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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:  
http://www.urania.edu.pl (zakładka sklep)

Reprint IV wydania  
De revolutionibus  

w tłumaczeniu  
Jana Baranowskiego  

z 1854 roku.

Szukanie użyteczności astronomii, 
nie tylko dlatego „że jest ciekawa”, jest 
warunkiem, w terminologii UE, „podno-
szenia społecznej akceptowalności” tej 
nauki.

Młody kolega informatyk, światowej 
klasy specjalista od komputerów kwan-
towych, na pytanie, co należy zrobić, 
aby zostać wielkim uczonym, odpowia-
da: znać angielski i mieć wyobraźnię. 
W „Astronomii dla dzieci” piszę, że do 
podróży do innych światów potrzebuje-
my astronomów, fizyków, inżynierów. 
Ale po wylądowaniu będziemy potrze-
bować specjalistów od języków obcych. 
Niestety, nie wiemy jakich. 

Nieważne czym się interesujesz, waż-
ne aby czymkolwiek, w realnym świe-
cie. A gwiazdy są na wyciągnięcie ręki.  
Co noc. 

Literatura:
[1] J. Chojnacka, G. Karwasz, Elipsoida 

ziemska, Foton nr 114/2011, s. 32–45.
[2] J. Chojnacka, G. Karwasz Jakiego 

kształtu jest ‘kula’ ziemska?, Geografia 
w Szkole, nr 6/2011, s. 45–51.

[3] G. Karwasz, „Mały astronom. 
Przewodnik dla dzieci” Publi-
cat, Poznań, 2016.

[4] G. Bruner, W poszukiwaniu 
teorii nauczania, PIW, 1974.

[5] G. Karwasz, J. Kruk, „Idee 
i realizacje dydaktyki interak-
tywnej. Centra i muzea nauki”, 
Wyd. Naukowe UMK, 2012. 

Grzegorz Karwasz, profesor fizyki doświadczalnej, 
ale przede wszystkim niestrudzony edukator i populary-
zator nauki, autor wykładów, pokazów i  wystaw. Ko-
palnią niezliczonych artykułów (w tym wymienionych tu 
pozycji [1], [2] i [5]), pomysłów i innych śladów aktyw-
ności autora i jego uczniów z Zakładu Dydaktyki Fizyki 
UMK w  Toruniu, jest strona http://dydaktyka.fizyka.
umk.pl. Nowością są wykłady na kanale „ZDF UMK” 
na YouTube. Na zdjęciu jednego z tych wykładów pro-
fesor, oprócz rysunku dziewczynki z naszego artykułu, 
posiłkuje się „sztuczną grawitacją” — lejkiem wyprofi-
lowanym na kształt potencjału grawitacyjnego. W tym 
roku Polskie Towarzystwo Fizyczne wyróżniło Profesora 
za całokształt pracy edukacyjno-popularyzatorskiej pre-
stiżową Nagrodą i Medalem im. Krzysztofa Ernsta. 



Doskonała propozycja dla osób  
chcących rozpocząć swoją przygodę  
z poważną astrofotografią.

Dwuelementowe refraktory z soczew-
kami ze szkła niskodyspersyjnego ED 
pozwalają na uzyskanie doskonałej  
jakości obrazów.
 
Posiadają średnią wartość światłosiły  
pozwalają na stosowanie krótkich
czasów naświetlania.

Teleskopy tego typu świetnie sprawdzą 
się również w obserwacjach wizualnych.

Wysoka jakość optyki oraz szerokie 
pole widzenia sprawiają, że Evostar jest  
doskonałym instrumentem do przeglądu  
nieba.



Doskonała propozycja dla osób  
chcących rozpocząć swoją przygodę  
z poważną astrofotografią.

Dwuelementowe refraktory z soczew-
kami ze szkła niskodyspersyjnego ED 
pozwalają na uzyskanie doskonałej  
jakości obrazów.
 
Posiadają średnią wartość światłosiły  
pozwalają na stosowanie krótkich
czasów naświetlania.

Teleskopy tego typu świetnie sprawdzą 
się również w obserwacjach wizualnych.

Wysoka jakość optyki oraz szerokie 
pole widzenia sprawiają, że Evostar jest  
doskonałym instrumentem do przeglądu  
nieba.

Mobilność i prostota użytkowania  
to najważniejsze cechy montaży 
azymutalnych firmy Sky-Watcher.
Przeznaczone zarówno do obserwacji 
wizualnych jak również prostej 
fotografii obiektów astronomicz-
nych. Przy pomocy wbudowanych 
napędów możliwe jest sterowanie  
montażem poprzez sieć Wi-Fi 
(Sky-Watcher AZ GTi Wi-Fi) lub 
sterownik ręczny (Sky-Watcher 
AllView Go-To).

Kompaktowych rozmiarów głowice  
astrofotograficzne wyznaczające 
nowe standardy w prostej,  mobilnej  
astrofotografii szerokich pól. 
Są małymi i niepozornymi z wyglądu  
urządzeniami, które w istocie są 
precyzyjnymi i zaawansowanymi  
głowicami paralaktycznymi z szeregiem 
bardzo użytecznych cech. 
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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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Numery bieżące i archiwalne
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CIEKAWE ADRESY INTERNETOWE

16 lipca br. miało miejsce częściowe zaćmienie 
Księżyca widoczne z terenu Polski. Z kolei 
20 lipca br. upłynęło 50 lat od pierwszego 
lądowania człowieka na Księżycu. Przy 

tej okazji przypomina mi się kwestia Prezesa Klubu 
Puszkarzy, Impeya Barbicane’a z powieści Juliusza 
Verne’a „Z Ziemi na Księżyc” stwierdzającego w czasie 
uroczystego spotkania Klubu, że chyba każdy z obecnych 
słuchaczy widział Księżyc albo przynajmniej słyszał coś 
o nim. Podejrzewam, że dla naszych Czytelników nie jest 
to problemem, chyba że weźmiemy pod uwagę niemowlęta 
kartkujące na swój sposób „Uranię” — mogły one już 
okazjonalnie widzieć Księżyc, ale jeszcze o nim nie słyszały.

Żeby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości w tej materii, 
proponuję dziś zajrzeć na stronę Freda Espenaka, znanego 
eksperta m.in. od zaćmień Księżyca i Słońca. I to nie 
poczynając od strony domowej (http://astropixels.com), 
ale trochę „z boku”: http://astropixels.com/moon/phases/
phasesgallery.html. Do niektórych łączy oferowanych 
na stronie trzeba odnosić się z ograniczonym zaufaniem, gdyż 
nie wszystkie są aktualizowane. Jak zwykle, proponuję naszym 
Czytelnikom wędrówkę po generowanym przez nie bogatym 
labiryncie (zawsze pamiętając o datach ostatnich aktualizacji), 
ale dziś chciałbym skupić uwagę na kilku wybranych łączach.

Zaczynamy od widocznej na stronie galerii faz Księżyca. 
Mamy do dyspozycji szereg pięknych zdjęć faz Księżyca. Ale 
trochę niżej znajdziemy odnośniki do faz Księżyca w latach 
2001–2100, a jeszcze niżej do informacji (w tym samym 
okresie) m.in. na temat dat i wartości perigeum i apogeum, 
dat tzw. superksiężyca czy długości miesiąca synodycznego.

Przejdźmy teraz do łącza prowadzącego do faz 
Księżyca w latach 2001–2100 (przykładowo dla czasu 
GMT). Znajdziemy tam oprócz dat wspomnianych faz 
również odnośniki do „Solar Eclipses for Beginners” oraz 

Księżyc,  
Księżyc,  
Księżyc…

„Lunar Eclipses for Beginners”. Słowo „Beginners” może 
wydawać się dla niektórych spośród naszych Czytelników 
trochę zniechęcające, ale można tutaj znaleźć podstawowe 
objaśnienia dotyczące danego typu zaćmienia. Można ominąć 
ten wstęp i skorzystać ze znajdujących się trochę niżej 
odnośników „Solar Eclipse Preview” oraz „Lunar Eclipse 
Preview”. Obydwie grupy odnośników prowadzą do tych 
samych bogatych i szczegółowych zasobów informacji 
na temat danego rodzaju zaćmienia, w szczególności map 
widoczności zaćmień Słońca czy Księżyca — tym razem 
do odpowiednio do 2040 i 2035 roku. Osoby interesujące się 
dłuższymi okresami czasu obejmującymi zarówno zaćmienia 
historyczne, jak i przyszłe również znajdą coś dla siebie.

Ponownie wracamy na stronę http://astropixels.com/
moon/phases/phasesgallery.html i na samym jej dole 
znajdziemy odnośnik „Ephemeris”. Doprowadzi on nas 
m.in. do spisów ważniejszych wydarzeń astronomicznych 
w latach 2014–2023 jak również efemeryd planet.

Na zakończenie warto odwiedzić aktualizowany na bieżąco 
blog Freda Espenaka (też łącze na dole naszej strony  
wyjściowej). 

  Roman Schreiber
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Alpy, potężny łańcuch górski 
ciągnący się przez 1200 km 
od śródziemnomorskich 
wybrzeży Prowansji i Li-

gurii po płaskie równiny Węgier, od daw-
na pobudza wyobraźnię. Od króla Karta-
giny Hannibala, który dokonał szalonego 
przejścia gór swoją armią ze słoniami, 
przez iroszkockich mnichów chrystiani-
zujących germańskie plemiona, poetów 
idealizujących pasterskie życie bądź 
opiewających piękno niebosiężnych gór, 
śmiałków zdobywających po raz pierw-
szy skaliste szczyty, geologów badają-
cych historię kontynentu europejskiego 
aż po astronomów szukających ucieczki 
od coraz bardziej rozświetlonych miast. 
Stąd w najwyższych górach Starego 
Kontynentu znajduje się niejedno obser-
watorium, jak choćby Obserwatorium 
Górnej Prowansji, Sphinx na przełęczy 
Jungfraujoch, Cima Ekar we Włoszech 
czy obserwatorium astronomiczne Uni-
wersytetu Ludwika i Maksymiliana 
na górze Wendelstein w Bawarii.

Góra Wendelstein, bo ją dziś przed-
stawię, jest jedną z najbardziej rozpozna-
walnych w całych Alpach Bawarskich. 
Charakterystyczne kopuły obserwato-
rium ułatwiają jej lokalizację z daleka, 
a osiągając 1838 m n.p.m. jest jednym 
z najwyższych szczytów w okolicy, za-
pewniając rozległe panoramy na wyższe 
partie Alp na południu.

Najstarszym istniejącym obiektem 
jest, wzniesiony w 1889 r., najwyżej 
położony kościół w Niemczech pw. 
Patronki Bawarii (wyżej znajduje się 
jednak kilka kapliczek), jednakże miej-
scowa stacja meteorologiczna została 
założona sześć lat wcześniej. Była to 
pierwsza alpejska placówka tego typu 
w Królestwie Bawarii. Ponadto istnieje 
rozbudowana infrastruktura turystyczna 
czy antena nadawcza Telewizji Bawar-
skiej (BR), która przysparza niemało 
kłopotów astronomom, ale jest też dru-
gim charakterystycznym budynkiem 
ułatwiającym rozpoznanie Wendelsteinu 
z daleka. Samo obserwatorium jest do-
stępne dla odwiedzających, ale jedynie 
w piątki po wcześniejszym umówieniu 
terminu.

DLACZEGO 
WARTO CHODZIĆ  
PO GÓRACH
Wędrówkami górskimi zaraziłem się w liceum, gdy 
odkryłem Bieszczady. Od tego czasu odwiedziłem 
niejeden łańcuch górski. Na szlakach wśród szczytów jest 
się bliżej gwiazd i innych planet.  
Czasem — dosłownie!

Początki obserwatorium na Wendel-
steinie wiążą się z okresem dyktatury 
narodowosocjalistycznej. Zbudowane 
w 1939 r. było to pierwsze z sieci pla-
nowanych obserwatoriów słonecznych 
w służbie Luftwaffe. Po wojnie zosta-
ło przejęte przez Amerykanów, którzy 
początkowo używali go w tym samym 
celu, ale już w 1949 r. przekazali je Uni-
wersytetowi Ludwika i Maksymiliana 
w Monachium. Obserwacje słoneczne, 
tym razem w celach naukowych, były 
prowadzone aż do lat 80. Wówczas do-
ceniono miejscowe warunki klimatyczne 
dla obserwacji nocnych i zmieniono pro-
fil obiektu. Początkowo wykorzystywano 
teleskop o średnicy 80 cm, ale w 2012 r. 
otwarto dużo większy, 2-metrowy w sys-
temie Ritchey-Chrétiena. Nowy instru-
ment kosztował 8 mln euro i jest uwa-
żany za jeden z najnowocześniejszych 
w Europie.

Co skłoniło uniwersytet do zainwesto-
wania takich pieniędzy w obserwatorium 
położone zaledwie 75 km od 2,5-milio-
nowej aglomeracji Monachium? Odpo-
wiedzią są lokalne warunki klimatyczne. 
Okazuje się, że szczyt znajduje się sto-
sunkowo często powyżej chmur dzięki 
zjawisku inwersji temperatur. Chronią 
one obserwatorium przed nadmiernym 
oświetleniem i zanieczyszczaniami z do-
lin oraz skupiają większość wilgoci, dzię-

ki czemu w najlepsze noce seeing jest 
porównywalny z warunkami panującymi 
w najlepszych miejscach do obserwacji 
na świecie, takimi jak szczyty Wysp Ka-
naryjskich czy pustynia Atacama w Chi-
le! Łącznie Wendelstein oferuje ponad 
120 nocy obserwacyjnych (około 1350 
bezchmurnych godzin w nocy).

* * *
Okazały teleskop nazwano po Józefie 
Fraunhoferze, słynnym bawarskim opty-
ku. Historia jego życia jest intrygująca 
i nadaje się na scenariusz dobrego hol-
lywoodzkiego filmu. Otóż Józef urodził 
się w bawarskim miasteczku Straubing, 
jednej ze średniowiecznych bawarskich 
stolic. Jego ojciec był szklarzem, co mia-
ło duży wpływ na wybór dalszej karie-
ry zawodowej. Niestety, w wieku 11 lat 
został sierotą i udał się do Monachium, 
gdzie dostał się na sześcioletnią naukę 
w zakładzie mistrza optyka, ćwicząc szli-
fowanie szkieł.

Monachium było w owym czasie do-
brze prosperującym, średniej wielkości 
miastem, w którym mieściła się rezyden-
cja rodu Wittelsbachów rządzącego kra-
jem już od ponad 600 lat. Przełom XVIII 
i XIX w. był turbulentny. Europę pochła-
niały kolejne wojny z rewolucyjną Fran-
cją, a Bawaria była jednym z głównych 
pól bitewnych między wojskami znad 

ASTROPODRÓŻE

Astronomia po alpejsku, czyli…Alpy są nie tylko na Księżycu!
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Sekwany a Habsburgami. W samym 
środku tego zamieszania do Monachium 
sprowadził się nasz młody bohater, 
a wkrótce władzę w objął książę elek-
tor Maksymilian IV, późniejszy pierw-
szy król bawarski. W przeciwieństwie 
do swojego poprzednika był on lubia-
ny przez mieszkańców, między innymi 
dlatego, że lubił spacerować po mie-
ście i nie unikał pogaduszek ze swoimi 
podwładnymi. W trakcie jednej z takich 
przechadzek zawalił się warsztat, w któ-
rym znajdował się akurat młody Fraun-
hofer. W dramatycznej scenie ratowania 
chłopca brał udział sam książę elektor! 
Spotkanie między tą dwójką zmieniło hi-
storię nauki na zawsze.

Maksymilian IV przyznał młodemu 
chłopcu stypendium na naukę. Józef, 
przy wsparciu władcy oraz kilku innych 
osób, odwdzięczył się znakomicie swoją 
pracą za daną mu szansę. Stworzył z Ba-
warii centrum przemysłu optycznego, 
rozpoczynając tym samym rewolucję 
przemysłową w kraju. Warsztat Fraunho-
fera można wciąż zobaczyć we wsi Be-
nediktbeuern położonej u stóp okazałej 
góry Benediktenwand. Jego przyrządy 
były uznawane za najlepsze na świecie 
i niekiedy sprowadzane do odległych 
zakątków kontynentu. Z perspektywy 
dziejów astronomii jego znaczenie nie 
dotyczy wyłącznie udoskonalenia metod 
produkcji przyrządów obserwacyjnych. 
Fraunhofer prowadził bowiem własne 
badania naukowe, a zasłynął przede 
wszystkim z badania widma Słońca.

Pierwszą naukową pracę na temat 
spektroskopii napisał niemiecki jezuita 
Atanazy Kircher, a wkrótce w jego śla-
dy poszło kilku innych wybitnych my-
ślicieli epoki, z Izaakiem Newtonem 
na czele, który jako pierwszy użył okre-
ślenia spektrum, przez co jest (błędnie) 
nazywany twórcą tej dziedziny nauki. 
Jednak dopiero prace naukowców z po-
czątku XIX w. okazały się przełomowe. 
W 1802 r. Wilhelm Hyde Wollaston od-
krył linie absorpcyjne Słońca, jednak 
błędnie zinterpretował je jako granice 
kolorów. Dekadę później Józef Fraunho-
fer poprawniej powiązał je z kompozycją 
chemiczną Słońca. Do tego wniosku do-
szedł po skierowaniu teleskopu ze spek-
trografem, być może po raz pierwszy 
w dziejach, w kierunku gwiazd. Dzięki 
temu mógł dostrzec różnice w liniach 
absorpcyjnych. Dziś niektórzy historycy 
nauki mówią o nim wręcz jako o „twórcy 
współczesnej astrofizyki”.

Teorie Fraunhofera zostały potwier-
dzone w kolejnej dekadzie dzięki ba-
daniom takich ludzi jak Augustyn Jan 
Fresnel, Franciszek Arago czy Tomasz 
Young. Jednakże tu wkład naszego boha-
tera się nie kończy, ponieważ te badania 
w dużej mierze umożliwił jego inny wy-
nalazek — siatka dyfrakcyjna.

* * *
Wróćmy jednak w Alpy. Pod szczyt 
można dojechać koleją gondolową bądź 
najdłuższą w Niemczech koleją zębatą. 
Z tej opcji korzystają liczni turyści, pa-
ralotniarze oraz pracownicy obserwato-
rium. Jednocześnie narodził się zwyczaj, 
że każdy astronom pracujący na uniwer-
sytecie powinien choć raz wejść na górę 
pieszo.

Podejście zazwyczaj zaczyna się 
ze wsi Osterhofen. Szlak przez więk-
szość czasu jest łatwy, długo wiodąc 
gruntową drogą, dopiero ostatnie 200 m 
jest strome i wymagające większego 
wysiłku. Po drodze można rozkoszować 
się idyllą bawarskich krajobrazów będą-
cych mozaiką pastwisk, lasów gospodar-
czych, okraszonych gospodami i wido-
kami na niebosiężne szczyty.

Alpy należą do najbardziej atrakcyj-
nych regionów Europy i całej planety. 
Ze swoimi strzelistymi turniami, ma-
lowniczymi miasteczkami, okazałymi 
zamkami i rozległą ofertą turystyczną 
zasłużenie przyciągają miliony turystów. 
Na szczęście, nie zabrakło też miejsca 
na astronomię! 

ASTROPODRÓŻE

  Wieńczysław Bykowski

Szczyt góry z widocznym obserwatorium widoczny ze szlaku

Ostatnie metry podejścia pokonuje się łatwą serpentyną
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Na Wałach Chrobrego
SZCZECIŃSKIE ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA

  Ryszard Biernikowicz

KRONIKA PTMA

16 lipca br. Pomorze Zachodnie zostało uprzy-
wilejowane przez pogodę względem reszty 
kraju. Jeszcze około godz 16. kolega jadący 
samochodem przez Polskę relacjonował, że 

wszędzie pochmurno, w okolicach Bydgoszczy pada i marnie 
widzi szanse na bezchmurne niebo. Tymczasem po godz. 16.00 
chmury zaczęły się skłębiać, a między nimi ujawniać czyste 
niebo, aby później było już tylko lepiej. Przed godz. 21.00 
na Wałach Chrobrego w Szczecinie zaczęli się zbierać zaintere-
sowani wspólnymi obserwacjami częściowego zaćmienia Księ-
życa, które zostały zorganizowane przez Polskie Towarzystwo 
Miłośników Astronomii, Oddział w Szczecinie.

Od początku wspólnym obserwacjom zapewniła właściwy 

klimat improwizowana muzyka fortepianowa Krzysztofa Bara-
nowskiego połączona z kosmiczną wokalizą Sylwii Różyckiej 
(oboje z Teatru Polskiego w Szczecinie).

Niektórzy uczestnicy spotkania stali w kolejkach do tele-
skopów i refraktorów, by zobaczyć na własne oczy pod po-
większeniem kilkudziesięciu razy obraz Księżyca, Saturna 
z pierścieniami i przerwą Cassiniego lub Jowisza z czterema 
księżycami galileuszowymi. Tego wieczoru seeing był całkiem 
znośny, co przekładało się na stabilne obrazy obiektów plane-
tarnych.

Inni obserwatorzy siedzieli na schodach przed Muzeum 
Narodowym, patrząc w niebo, delektując się chwilą i wszech-
ogarniającą muzyką w tle (zakochani — całując się). Gdy oko-

ło godz. 23.09 już zaćmiony 
częściowo Księżyc wzniósł 
się nad Dźwigozaury (są to 
migające kolorami muzeal-
ne dźwigi portowe na Łasz-
towni przypominające di-
nozaury), przebieg zjawiska 
uatrakcyjnił przelot Między-
narodowej Stacji Kosmicznej 
ISS, której jasność obserwo-
wana była tym razem (z racji 
dużej odległości)mniejsza od 
Jowisza.

Przebieg całego częścio-
wego zaćmienia Księżyca 
w większej rozdzielczości 
uwiecznił na jednym zbior-
czym obrazie szczeciński ob-
serwator Przemysław Kępa 
za pomocą amatorskiego 
aparatu kompaktowego SL 

Wały Chrobrego w Szczecinie są miejscem bardzo udanych spotkań pod gwiazdami orga-
nizowanych przez PTMA Szczecin, w których uczestniczą zainteresowani miłośnicy astrono-
mii oraz przypadkowi mieszkańcy miasta. Naprzeciwko Muzeum Narodowego po zejściu 
po schodkach znajduje się dość słabo oświetlony nocą taras widokowy, którego centralnym 
punktem jest rzeźba Ludwika Manzla „Herkules walczący z centaurem”. Nadaje się znakomi-
cie do wspólnych obserwacji obiektów niemgławicowych, takich jak planety, Księżyc, Słońce. 
Z Wałów roztacza się widok na wszystkie strony świata z wyjątkiem zachodniej, którą prze-
słania do wysokości 40 stopni gmach Muzeum Narodowego. Zdarzały się tutaj spotkania 
PTMA, w których uczestniczyło według szacunków nawet tysiąc osób.
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1000 umieszczonego na statywie (zoom optyczny 40×). Nad 
każdym zdjęciem jest podana godzina i minuta naświetlania.

Spotkanie zakończyło się około północy, chociaż byli chęt-
ni do dalszych obserwacji. Dla mnie najlepszą recenzją tego 
wydarzenia było spotkanie następnego dnia na mieście nie-

znanych ludzi, którzy wyrażali zadowolenie z uczestnictwa. 
O wspólnych z PTMA Szczecin obserwacjach tego zaćmienia 
można znaleźć również dość obszerne materiały (film, wywiad 
radiowy, zdjęcia) w lokalnych mediach, np. w Radio Szczecin: 
https://bit.ly/2YwkJSk
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MŁODZI BADACZE

NAGRODY ROZDANE!

45 edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Seminarium Astronomicznego im. prof. Ro-
berta Głębockiego odbyła się w Grudziądzu 
w dniach od 21 do 23 marca. W finałowym 

ogólnokrajowym konkursie wzięli udział laureaci eliminacji 
wojewódzkich z 11 województw.

Ogólnopolskie Młodzieżowe  
Seminarium Astronomiczne

Wspólne zdjęcie  
uczestników,  
organizatorów  
i jury 
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L.p. Imię i nazwisko Szkoła Temat referatu

1 Filip Tomczyk ZST w Ostrowie Wielkopolskim Badanie rozmieszczenia wodoru neutralnego w Drodze Mlecznej

2 Urszula Milewska Publiczne Salezjańskie  
LO w Krakowie

Z patykiem na Słońce

3 Marta Anna Tomalak I LO w Inowrocławiu Spektroskopia lustrzankowa — amatorska obserwacja widm gwiazd

4 Jan Sobiecki ZST w Grudziądzu Sięgnąć nieba i wyżej

5 Kacper Dądela VIII LO w Katowicach Model Lokalnej Grupy Gwiazd

6 Julia Parobczy (I LO w Siedlcach Obserwatorium Podlaskie Władysława Szaniawskiego

7
Alina Kuśnierz I LO w Tczewie Wyniki obserwacji księżyców galileuszowych podczas wychodzenia 

z cienia Jowisza

Bartosz Domiński I LO w Inowrocławiu Smartfon detektorem promieniowania kosmicznego

8 Konrad Krzemiński II LO w Gorzowie Wielkopolskim Sky Map View — strona generująca mapę nieba

Podczas ogólnopolskiego seminarium uczestnicy prezentują 
wyniki swoich własnych prac badawczych — m.in. samodziel-
nych obserwacji nocnego nieba, pomiarów astrometrycznych 
czy konstrukcji wszelakich instrumentów obserwacyjnych. 

Laureatów seminarium wraz z tematami ich prac przedsta-
wiamy w tabeli:

Po zawodach…
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KĄCIK OLIMPIJCZYKA

Wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020,
startuje kolejna, 63. juŜ edycja Olimpiady Astro-
nomicznej, organizowanej corocznie dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych, w której mogą równieŜ
uczestniczyć rekomendowani uczniowie szkół pod-
stawowych. 
Na oficjalnej stronie internetowej Olimpiady Astro-
nomicznej: www.planetarium.edu.pl/oa.htm

 w pierwszych dniach września opublikowany zosta-
nie harmonogram kolejnych etapów Olimpiady, roz-
grywanych od września 2019 roku do marca 2020 
roku oraz wszelkie informacje niezbędne do zgło-
szenia swego udziału w Olimpiadzie.  
Zamieszczone zostaną tam równieŜ tematy za-
dań pierwszej serii zawodów I stopnia, rozwią-
zywanych w warunkach domowych oraz tematy
zadań obserwacyjnych.
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W dniach od 7  
do 10 marca 
br., w Ślą-
skim Plane-

tarium w Chorzowie rozgry-
wane były finałowe zawody  
LXII Olimpiady Astronomicz-
nej, po raz pierwszy od ponad 60 
lat, z powodu modernizacji bu-
dynku Planetarium, przeprowa-
dzone w tymczasowej, zastęp-
czej siedzibie na terenie Parku 
Śląskiego. 

W finale uczestniczyło 21 
uczniów z całego kraju, którzy 
pomyślnie przeszli przez zawody 
I i II stopnia.

Zwycięzcą LXII Olimpiady 
został Mateusz Kapusta, uczeń 
2 klasy III Liceum Ogólnokształ-
cącego we Wrocławiu. Kolejne 
lokaty z tytułami laureata zajęli: 
2 miejsce ex aequo Wojciech Kolesiński z XIII LO w Szczecinie 
i Antoni Skoczypiec z V LO w Krakowie, 4 miejsce ex aequo 
Kamil Ciebiera z LO im JP II w Rzeszowie i Aleksander Le-
nart z I LO w Krośnie, zaś 6 miejsce ex aequo Piotr Masajada 
z XIV LO we Wrocławiu i Krzysztof Zakrzewski z XIV LO 
w Warszawie.

Po raz trzynasty, pięciu laureatów krajowej olimpiady astro-
nomicznej reprezentowało Polskę w Międzynarodowej Olim-
piadzie z Astronomii i Astrofizyki, w tym roku rozgrywanej 
w okresie od 2 do 10 sierpnia na Węgrzech, w miejscowości 
Keszthely nad Balatonem. Wzięło w niej udział 260 uczestni-
ków w 53 zespołach z 46 krajów świata.

W pierwszej części zawodów uczniowie zmierzyli się 
z dwoma zadaniami z analizy danych astronomicznych. W ko-

Spod polskiego nieba nad Balaton

lejnej przeprowadzono nocne obserwacje z użyciem 88 telesko-
pów. Po dniu przerwy rozwiązywano 14 zadań teoretycznych 
o zróżnicowanej trudności, zaś zwieńczeniem zawodów były 
zadania pod sztucznym niebem 4 mobilnych, nadmuchiwanych 
planetariów. 

Absolutnym zwycięzcą Olimpiady został reprezentant Wiet-
namu. Polscy uczestnicy powrócili do kraju z czterema meda-
lami: srebrni medaliści to Kamil Ciebiera z Rzeszowa i Antoni 
Skoczypiec z Krakowa, natomiast brązowe medale wywalczyli 
Mateusz Kapusta z Wrocławia i Wojciech Kolesiński ze Szcze-
cina.

Uczestnicy krajowej LXIII Olimpiady mają szansę na wy-
jazd w przyszłym roku na kolejną, 14. Międzynarodową Olim-
piadę do stolicy Kolumbii, Bogoty.

Polska reprezentacja na 13. Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, od lewej: Alek-
sander Lenart (Krosno), Antoni Skoczypiec (Kraków), Wojciech Kolesiński (Szczecin), Mateusz Kapusta 
(Wrocław) i  Kamil Ciebiera (Rzeszów)
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KĄCIK OLIMPIJCZYKA

TREŚĆ ZADANIA
Składniki gwiazdy zmiennej zaćmieniowej obiegają wspól-

ny środek masy po okręgach o promieniach a1 i a2, przy czym a1 
jest mniejsze od a2. Przyjmij, że masywniejszy składnik układu 
ma mniejsze rozmiary i wyższą temperaturę efektywną, a ob-
serwator znajduje się w płaszczyźnie ruchu składników.

Oblicz, o jaki interwał czasu względem fazy 0,5 (tzn. wzglę-
dem połowy odstępu czasu między minimami głównymi) może 
być przesunięty moment minimum wtórnego gwiazdy zmiennej 
zaćmieniowej.

Wskazówka: efekt ten wynika ze skończonej prędkości 
światła.

ROZWIĄZANIE
Zastanówmy się najpierw, jak wygląda sytuacja przedsta-

wiona w zadaniu. Nazwijmy masywniejszy składnik układu A, 
a mniej masywny B. Ponieważ A jest masywniejszy, to on krąży 
bliżej środka masy układu, więc będzie miał orbitę o promieniu 
a1. Ponieważ ma on wyższą temperaturę efektywną i mniejsze 
rozmiary, to minimum główne (to, przy którym spadek jasności 
układu jest większy) nastąpi w chwili, gdy będzie on zasłonięty 
przez składnik B, natomiast minimum wtórne nastąpi, gdy 
A będzie przysłaniał część B. Pomyślmy teraz, skąd może 

ROZWIĄZANIE ZADANIA ZAWODÓW FINAŁOWYCH  
LXVII OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ

wynikać to przesunięcie minimum wtórnego względem fazy 
0,5. W zadaniu jest napisane, że wynika ono ze skończonej 
prędkości światła, więc jedyną możliwością jest pewna zmiana 
odległości obserwatora od układu. Jednak ponieważ w zadaniu 
nie jest wspomniany ruch obserwatora, musimy założyć, że jest 
on stacjonarny względem środka masy układu. Czyli ten efekt 
może pochodzić tylko z faktu, że składniki A i B orbitują wokół 
wspólnego środka masy. 

Oznaczmy teraz przez d odległość między obserwatorem 
a środkiem masy gwiazdy zaćmieniowej. W momencie mini-
mum głównego odległość obserwator–A wynosi d+a1, a odle-
głość obserwator–B — d–a2. Natomiast w momencie minimum 
wtórnego te odległości wynoszą odpowiednio d–a1 i d+a2. 
Oznacza to, że w momencie minimum wtórnego zarówno 
gwiazda bliższa, jak i dalsza są o a2–a1 dalej, niż w przypadku 
minimum głównego. Sprawia to, że światło ma dłuższą drogę 
do przebycia, co powoduje przesunięcie względem fazy 0,5 
o (a2–a1)/c, co daje nam szukany interwał czasu.

  Kamil Ciebiera
Autor jest laureatem LXI Olimpiady Astronomicznej i reprezentantem 
Polski na 13 Międzynarodową Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki 
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W dniu 16 lipca ub.r. zmarł 
w Hannowerze długoletni 
prezydent Europejskiej 

Sekcji IOTA (International Occultation 
Timing Association) — Hans Joachim 
Bode.

Hans Bode rozpoczynał obserwacje 
w obserwatorium szkolnym — była to 
szkoła im. Bismarcka w Hannowerze, 
w którym to mieście się urodził i miesz-
kał. Szkoła dysponowała m. in. 15-cm 
refraktorem Zeissa, co było na ówcze-
sne czasy bardzo okazałym instrumen-
tem. Współpracował z grupą młodzieży 
szkolnej, z której później uformowało się 
oficjalnie Miejskie Koło Astronomiczne 
(Astronomischer Arbeitskreis Hanno-
ver), jako oficjalnie zarejestrowana insty-
tucja. Interesowały go, podobnie jak i in-
nych członków Koła, tematy związane 
z astronomią. 

Obserwacjami zjawisk zakryciowych 
zainteresował się bardzo wcześnie i tej 
tematyce pozostał wierny. Już w poło-
wie lat 60. ub. wieku nawiązał kontakty 
z obserwatorami w USA, gdzie powsta-
ło IOTA pod przewodnictwem Davida 
Dunhama. W tamtym czasie najbardziej 
znaczącymi zjawiskami były zakrycia 
gwiazd przez Księżyc, co wiązało się 
pośrednio z programem lotów na Księ-
życ NASA. Wyniki obserwacji umożli-
wiały m.in. dopasowanie pozycji Księ-
życa do katalogów gwiazd. Zakrycia 
brzegowe z kolei pozwalały na określe-
nie z dużą dokładnością profilu brzegu 
Księżyca, znanego jedynie w przybli-
żeniu z tzw. kart Wattsa, otrzymanych 
z analiz fotografii brzegu naszego sate-
lity. Z kolei znajomość tego profilu była 
konieczna do analiz obserwacji brzego-
wych zaćmień Słońca, dających możli-
wość określania jego dokładnej średnicy 
widomej. Stało się przy tym oczywiste, 
że powodzenie obserwacji zakrycio-
wych będzie zależało od współpracy 
wielu obserwatorów na świecie, 
a w przypadku zakryć brzegowych — 
także od sprawnej współpracy grupy 
obserwatorów w terenie. Stąd też 
w połowie lat 80. Bode był inicjatorem 
skoordynowania działalności obserwa-

HANS JOACHIM BODE

torów europejskich, proponując utwo-
rzenie Sekcji Europejskiej IOTA (IOTA/
ES). Działalność tej sekcji nie ograni-
czała się jedynie do prowadzenia obser-
wacji — równie ważna bowiem okazała 
się sprawa odpowiednio dokładnych 
efemeryd zjawisk, znanych dotąd jedy-
nie w przybliżeniu i tylko dla niektó-
rych miast (zaś przebieg granic zakryć 
brzegowych w terenie nie był praktycz-
nie znany w ogóle). Toteż w IOTA/ES 
ukształtowała się grupa osób, zajmująca 
się tworzeniem odpowiedniego oprogra-
mowania. Hans Bode okazał się pomoc-
ny i w tej dziedzinie.  Studiował bowiem 
geodezję (później także ekonomię) i był 
dobrym programistą. W roku 1981 zaini-
cjował coroczne sympozja ESOP — Eu-
ropean Symposium on Occultation Pre-
diction (ESOP), poświęcone właśnie tej 
problematyce. Ponieważ jednak okazało 
się, że na tych spotkaniach dyskutowa-
no też zagadnienia związane z metodyką 
i opracowywaniem samych obserwacji, 
w nazwie sympozjum zmieniono ostat-
ni wyraz na „Project” i pod taką nazwą 
spotkania odbywają się do dziś (w roku 
2017 odbyło się ESOP 36).

Obserwatorzy europejscy rekrutowali 
się w wielu krajów, w tym m.in. z NRD, 
Czechosłowacji i Polski. Dla obywa-
teli krajów Europy wschodniej udział 
w ESOP był niezwykle trudny organiza-
cyjnie i ponadto dość kosztowny. Dlate-
go też Hans Bode zaproponował organi-
zowanie sympozjum kolejno w różnych 
krajach. Po raz pierwszy idea ta znala-
zła odzwierciedlenie w zorganizowaniu 
ESOP w roku 1984 w obserwatorium 
w Valasske Mezirici w Czechosłowacji. 
Wtedy to właśnie liczna grupa obserwa-
torów, skupionych w Sekcji Obserwacji 
Pozycji i Zakryć (SOPiZ) PTMA mia-
ła okazję poznać zarówno Prezydenta 
IOTA/ES, jak i innych kolegów z zagra-
nicy oraz podyskutować na interesujące 
wszystkich tematy. Co więcej, zapro-
ponowano, aby spotkanie w roku 1986 
zorganizować w Polsce, co też nastąpiło 
w sierpniu tegoż roku w Warszawie i Ło-
dzi. Hans Bode działał tym czasie na polu 
astronomii bardzo aktywnie (zawodowo 

zajmował się doradztwem biznesowym), 
wybudował też na swej posesji własne 
obserwatorium z teleskopem 40 cm.

Odbywał też po całym świecie liczne 
podróże na zaćmienia Słońca (w sumie 
ponad 30!), wdrażając technikę videofil-
mowania tych zjawisk. W okresie póź-
niejszym wyjeżdżał też na obserwacje 
innych ważnych zjawisk zakryciowych. 
Na znaczeniu bowiem zaczęła zyski-
wać kolejna grupa zjawisk — zakrycia 
gwiazd przez planetoidy, planety i ich 
księżyce, które to zjawiska wymagały 
często organizowania wyjazdów obser-
wacyjnych w odległe zakątki na Ziemi. 
W ostatnich latach aktywnie brał udział 
w tych obserwacjach, a nawet planował 
kolejne wyjazdy w roku 2017, już nieste-
ty, niezrealizowane.

W naszym kraju Hans Bode wziął 
udział jeszcze w trzech sympozjach 
ESOP — w roku 1994 w Krakowie, 
w roku 2000 w Łodzi oraz w roku 2009 
w Niepołomicach. Zaś z kolei w 2015 
niżej podpisany miał okazję spotkać 
go po raz ostatni w czasie obrad ESOP 
w Hannowerze.

Skromne uroczystości pogrzebowe, 
także z udziałem niżej podpisanego oraz 
kol. Klemensa Libana z O. PTMA w Ło-
dzi (jako jedynej delegacji zagranicznej) 
odbyły się w Hannowerze w dniu 27 lip-
ca 2017 r.

We wrześniu 2017 r. kolejne ESOP 
we Freibergu koło Drezna to, niestety, 
pierwsze, które odbyło się już bez udzia-
łu H.J. Bodego. 

  Marek Zawilski

SYLWETKI URANII
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WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA METEORÓW

MAKSIMUM TAURYDÓW 
DZIENNYCH ZA NAMI

Za nami długo wyczekiwane dzienne maksimum Taury-
dów dziennych (lub mówiąc poprawniej — Beta Taurydów). 
Na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku spodziewaliśmy 
się dużych bolidów pochodzących z tego roju. Przewidywali 
je już niemal 30 lat temu David Asher i Duncan Steel. Warun-
ki spotkania Ziemi z rojem miały być w tym roku szczególnie 
korzystne. Z tej okazji Polska Sieć Bolidowa przeprowadziła 
specjalną kampanię obserwacyjną. Część stacji analogowych 
i cyfrowych przełączono w tryb dzienny, montując filtry neu-
tralne szare (a w niektórych przypadkach filtry IR720). Dzięki 
temu zabiegowi uzyskano tło nieba odpowiednie do detekcji 
bolidów w warunkach dziennych. Od 25 czerwca do 15 lipca 
większa część kamer pracowała od wschodu do zachodu Słoń-
ca. Przygotowano też doraźnie stanowisko obserwacyjne dzia-
łające w Warszawie, zbudowane w oparciu o kamerę o niższej 
czułości.

Wydaje się niemal pewne, że aktywność dziennych Taurydów 
była mniejsza od spodziewanej. Na ten moment trudno wycią-
gać bardziej precyzyjne wnioski, dane od obserwatorów wciąż 
spływają a ich szczegółowa analiza przewidziana jest na po-
czątek sierpnia. Obserwacje dzienne okazują się być znacznie 
trudniejsze od zwykłych obserwacji nocnych. Problem stwarza 
ogromna ilość fałszywych detekcji pochodzących od podświe-
tlonych światłem słonecznym różnego rodzaju obiektów. Detek-
cje powodowane są głównie przez ptaki i owady oraz w mniej-
szej części przez przelatujące samoloty. Przegląd i oczyszczenie 
takich danych jest prawdziwym wyzwaniem.

Jak dotąd udało się zidentyfikować jedno zjawisko. Bolid 
dzienny zarejestrowany został przez  wspomnianą tymczasową 
stację wideo obsługiwaną przez Karola Fietkiewicza. Kamera 
umieszczona na parapecie bloku zarejestrowała bolid o kie-
runku zgodnym z przewidywanym dla Taurydów. Dokładne 
pomiary zostaną przeprowadzone metodą kalibracji fotogra-
ficznej (odpowiednie zdjęcie kalibracyjne zostało już wykona-
ne). Nie ma jak dotąd doniesień od naocznych świadków czy 
przypadkowych rejestracji z użyciem kamer samochodowych. 
Brak również doniesień ze świata o rejestracji lub obserwacji 
takowych. Podczas tegorocznego maksimum szczególną uwa-
gę zwracano na możliwość odkrycia nowych planetoid, które 
podobnie jak 2005UR, 2005TF50 czy 2015TX24 mogą być 
częścią strumienia. W chwili gdy piszę te słowa (mamy połowę 
lipca) w bazie NEODyS-2 nie pojawiły się żadne nowe obiek-
ty, dla których podobieństwo orbitalne byłoby wystarczające, 
aby powiązać je z którąś ze wspomnianych planetoid. Nie jest 
wykluczone, że do takich odkryć jeszcze dojdzie, zważywszy 
na to, iż sama planetoida 2015TX24 będąca częścią strumienia, 
16 lipca znalazła się na liście priorytetowych celów obserwa-
cyjnych publikowanej na stronie ESA SSA. Obiekt ten ma być 

widoczny do 25 lipca i jak łatwo zauważyć, inne potencjalnie 
należące do strumienia obiekty również mogą znaleźć się w ko-
rzystnym położeniu do obserwacji.

Sprawa dziennych Taurydów wywołała nadspodziewane 
medialne zamieszanie. Możliwość zderzenia z Ziemią, perspek-
tywa końca świata i możliwość sprowadzenia innych nieszczęść 
została wyolbrzymiona przez niektóre portale internetowe 
do rozmiarów godnych sezonu ogórkowego. Pozytywnym skut-
kiem tego hałasu było zapewne to, że nieco częściej niż zwykle 
patrzono w dzienne, niebieskie niebo, oczekując pojawienia się 
czegoś niezwykłego. Zagrożenie ze strony największych skład-
ników roju jest faktem stosunkowo niedawno odkrytym (nie-
zależnie przez badaczy polskich i czeskich w połowie 2015 r.) 
i nie do końca jeszcze zbadanym. Otwarta pozostaje kwestia 
ilości dużych ciał krążących w strumieniu. Mamy tu na myśli 
obiekty o rozmiarach rzędu 100 m, dla których jasność abso-
lutna wynosi poniżej 21 mag. Obiekty te mogą być wykrywa-
ne przez stosunkowo krótki okres, przy korzystnym położeniu 
Ziemi względem strumienia. Znane jak dotąd duże składniki 
strumienia nie stanowią obecnie zagrożenia dla naszej plane-
ty, natomiast nie jest wykluczone, że w przyszłości znaleziony 
zostanie obiekt, który trafi na listę ryzyka. Co więcej, strumień 
prawdopodobnie zawiera cząstki o rozmiarach rzędu dziesiąt-
ków metrów i mniejsze, niemal niemożliwe do wykrycia i śle-

Detekcja bolidu dziennego z 30 czerwca 2019 r. z godziny 14:31 UT, 
tymczasowa stacja wideo zlokalizowana w Warszawie

CYRQLARZ
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dzenia, takie cząstki może nie spowodują poważnej katastrofy 
ale mogą spowodować problemy w skali lokalnej.

KOMETA C/1975 T2 CIAŁEM 
MACIERZYSTYM ROJU LAMBDA 
URSAE MAJORYDÓW

W Astronomy & Astrophysics ukazała się praca Marii Haj-
dukovej i Luboša Neslušana dotycząca związku komety długo-
okresowej C/1975 T2 Suzuki-Saigusa-Mori z niewielkim rojem 
Lambda Ursae Majorydów. Kometa odkryta została 5 paździer-
nika 1975 r. niezależnie przez trzech japońskich obserwatorów. 
Obserwowana była przez kolejne 90 dni. Jest to kometa długo-
okresowa o okresie obiegu 446 lat, z peryhelium leżącym w od-
ległości 0,84 au, aphelium w odległości 58 au, z orbitą silnie 
nachyloną do ekliptyki. Już bezpośrednio po odkryciu wska-
zywano na możliwość istnienia roju meteorowego z radiantem 
w miejscu o współrzędnych RA = 158°, dec = +47°. Przewi-
dywany rój miał mieć maksimum w ostatnich dniach paździer-
nika. Obserwowane meteory miały być szybkie, z prędkością 
obserwowaną wynoszącą 62 km/s. Roju takiego aż do czasów 
współczesnych nie zaobserwowano. Dopiero w 2013 r. rój o po-
dobnych parametrach został zidentyfikowany podczas wyszuki-
wania rojów w bazach wideo SonotaCo i Chorwackiej Sieci Bo-
lidowej. Nowy rój wprowadzony został na listę IAU MDC pod 
numerem 524 jako Lambda Ursae Majorydy. Badacze chorwac-
cy wskazali także potencjalne ciało macierzyste roju — kometę 
C/1975 T2. Istnienie roju zostało w trzy lata później potwier-
dzone przez wyniki opublikowane przez Petera Jenniskensa.

Autorzy publikacji postanowili szczegółowo przebadać 
ewolucję orbitalną komety macierzystej i roju. W pierwszej 
kolejności przeprowadzono integrację elementów orbitalnych 
do 100 tys. lat wstecz. Orbita okazała się być stosunkowo sta-
bilna, zmiany elementów za wyjątkiem półosi wielkiej były 
nieznaczne. Dla momentów peryheliów przypadających 80, 
40, 20 i 10 tys. lat temu wygenerowano chmury cząstek, dla 
których przeprowadzono następnie integrację do czasów nam 
współczesnych. Kalkulacje dla cząstek uwzględniały nie tylko 
perturbacje grawitacyjne, ale też niegrawitacyjny efekt Poyn-
tinga-Robertsona. Symulowano różne wartości efektu charakte-
rystyczne dla cząstek o różnych rozmiarach przy różnych mo-
mentach wyrzutu cząstek z komety macierzystej. Na podstawie 
obliczeń uzyskano teoretyczne parametry strumienia pochodzą-
cego od komety C/1975 T2. Z obliczeń wynikało, że niezależ-
nie od zakładanego momentu wyrzutu materii, modelowany 
strumień trafiał w bezpośrednie okolice orbity ziemskiej, poło-
żenie radiantu nie ulegało wielkim zmianom, natomiast wraz 
ze wzrostem wieku strumienia wzrastał rozmiar teoretycznego 
radiantu. Meteory dla symulowanego strumienia miały mieć 
prędkość 62-63 km/s, maksimum przypada pomiędzy 21 a 28 
października.

Biorąc dane teoretyczne, rozpoczęto poszukiwania stru-
mienia w istniejących bazach orbit meteorowych. Używając 
sprawdzonych wcześniej metod selekcji składników strumieni, 
sprawdzono bazę fotograficzną IAU, wszystkie obecnie dostęp-

ne bazy wideo (Edmond, SonotaCo, CAMS) oraz bazę obser-
wacji radiowych opublikowaną w latach 70. przez Sekaninę 
i Southwortha. Rój o podobnych parametrach wyselekcjonowa-
no we wszystkich bazach wideo (w ilości 20-30 orbit na bazę). 
Strumienia nie odnaleziono w bazie fotograficznej i bazie ra-
diowej.

W kolejnym kroku porównano teoretyczny strumień z ro-
jami figurującymi w bazie IAU MDC (baza ta na dzień dzi-
siejszy zawiera  ponad 1000 pozycji). Stwierdzono zgodność 
z rojem Lambda Ursae Majorydów (rój o numerze 524). Rój 
ten zidentyfikowany został w kilku pracach — przez grupę 
badaczy chorwackich w 2013 r., przez Petera Jenniskensa 
w 2016 i 2018 r. jak też w 2015 przez Reginę Rudawską, któ-
ra odnalazła ten rój w bazie EDMOND. Przewidywany okres 
aktywności (od 21 do 28 października) nie został do końca 
potwierdzony, według istniejących danych Lambda Ursae Ma-
jorydy widoczne są od 27 do 31 października lub od 27 do 28 
października. Podsumowując — kometa C/1975 T2 Suzuki-
Saigusa-Mori jest ciałem macierzystym Lambda Ursae Majo-
rydów — niewielkiego jesiennego roju obserwowanego głów-
nie technikami wideo, obecnego na naszym niebie od przynaj-
mniej 80 tys. lat.

KOLIZJA ZIEMI Z PLANETOIDĄ 2019 MO
To, co w tytule brzmi dość groźnie, choć oczywiście skoro 

czytamy ten artykuł nic poważnego się nie stało i faktycznie, 
nikomu włos z głowy nie spadł, tym niemniej mamy do czynie-
nia z czwartym przypadkiem maleńkiej planetoidy, która zosta-
ła odkryta tuż przed zderzeniem z Ziemią. Tym razem chodzi 
o zaledwie 4-metrowy obiekt o oznaczeniu 2019 MO, który 
został zaobserwowany 22 czerwca przez teleskopy ATLAS 
oraz Pan-STARRS 2. Właściwego odkrycia dokonał teleskop 
ATLAS zlokalizowany na Hawajach. W ciągu 30 min wyko-
nano 4 obserwacje, na podstawie których wyznaczono orbitę, 
siłą rzeczy dość prowizoryczną. W chwili odkrycia obiekt znaj-
dował się w odległości 500 tys. km od Ziemi. Na podstawie 
wyznaczonej orbity określono prawdopodobieństwo zderzenia 
z Ziemią na 2 w 4-stopniowej skali. W 12 godzin później co 
najmniej 3 detektory infradźwiękowe sieci IMS zarejestrowały 
zjawisko o energii odpowiadającej eksplozji 2,5 kT TNT zlo-
kalizowane w pobliżu Puerto Rico. Davide Farnocchia z JPL 
powiązał detekcję infradźwiękową z odkrytym wcześniej 
obiektem, dla potwierdzenia potrzebne były jednak dodatkowe 
dane. Wkrótce odnaleziono planetoidę na obrazach z telesko-
pu Pan-STARRS 2. Dane te poprzedzały odkrycie ATLAS-a 
o 2 godziny i pozwoliły na znaczące uściślenie elementów 
orbitalnych. Według nowych danych stopień ryzyka wzrósł 
do czterech w skali 4-stopniowej, a co więcej, przewidywane 
miejsce i moment uderzenia dość dobrze zgadzały się z obser-
wacjami infradźwiękowymi oraz radarowymi (ślad po bolidzie  
zaobserwowany został przez radar pogodowy Nexrad znajdu-
jący się w San Juan na Puerto Rico). Bolid zaobserwowano 
22 czerwca o godzinie 21:25 UT, podczas gdy przewidywany 
moment uderzenia to 22 czerwca o godzinie 21:32 UT.
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Biuletyn Pracowni Komet i Meteorów

Cała ta historia jest uznawana za pierwszy test systemu 
ATLAS, który stworzono z myślą o wykrywaniu takich wła-
śnie potencjalnie niebezpiecznych obiektów. System ten składa 
się z dwóch identycznych półmetrowych teleskopów zainsta-
lowanych w obserwatoriach na górach Mauna Loa i Haleaka-
la, w odległości około 100 km. Są to teleskopy systemu Wri-
ghta-Schmidta o światłosile f/2 wyposażone w kamery CCD 
o rozdzielczości 110 megapikseli. System ten ma ogromne pole 
widzenia, pojedyncza klatka obejmuje obszar nieba o rozmia-
rze 7,4 stopnia. Wystarczy 700 naświetleń, aby przeskanować 
całe niebo w poszukiwaniu niebezpiecznych planetoid, co przy 
30-sekundowych ekspozycjach pozwala na 4-krotne sprawdze-
nie całego nieba w ciągu pogodnej nocy. ATLAS pozwala wy-
krywać obiekty o rozmiarze 50 m na 3 do 9 dni przed kolizją 
z Ziemią, dla obiektów 140-metrowych czas ten może przekra-
czać miesiąc.

WIELOKROTNY METEOR NAD BRAZYLIĄ
Wielokrotne meteory od jakiegoś czasu przykuwają uwagę 

obserwatorów. Wydaje się, że pierwsze tego typu zjawisko za-
obserwowane zostało jeszcze w 2014 r. przez Polską Sieć Boli-
dową. Kolejne zjawiska wielokrotne obserwowano nad Kanadą 
i Czechami. To ostatnie zjawisko doczekało się publikacji, która 
przetarła szlaki w tym temacie. Okazało się, że wchodzące do at-
mosfery w jednym momencie i równolegle lecące meteory są 
efektem rozpadu dość delikatnego meteoroidu jeszcze na orbicie 
(np. w peryhelium orbity). Badając tego typu rozpady, można 
wyciągać ciekawe wnioski na temat struktury samego meteo-
roidu. 26 czerwca 2019 r. brazylijska sieć bolidowa BRAMON 
zarejestrowała chyba najbardziej okazałe zjawisko tego typu.

Na obrazie zarejestrowanym w stacji Maranhao widać 9, 
a być może nawet 10 meteorów, pojawiających się jednocześnie 
w tej samej części nieba. Patrząc uważnie na zarejestrowany 
materiał, widać, że fragment nr 1 wyprzedza nieznacznie pozo-
stałe fragmenty. Fragmenty od 2 do 9 mają maksimum blasku 
dokładnie w tym samym momencie. Wstępnie wyznaczona or-

bita wskazuje, że były to fragmenty meteoroidu sporadycznego, 
niezwiązanego z żadnym rojem.

BRAMON to brazylijska sieć wideo stworzona przez mi-
łośników astronomii przy współpracy z obserwatorami sieci 
EDMOND (Europejskiej). Na dzień dzisiejszy sieć zadziwia 
swoimi rozmiarami. Według aktualnych danych BRAMON 
składa się ze 154 stacji obsługiwanych przez ponad 100 osób, 
a wszystko to rozmieszczone w 20 z 26 stanów, z których składa 
się Brazylia. Warto jednak pamiętać, że nawet tak wielka sieć 
nie jest w stanie pokryć tak dużego kraju.

KALENDARZ METEOROWY NA 2020 ROK
Na stronie IMO ukazał się kalendarz meteorowy na rok 2020. 

Jest on wydawany w formie dokumentu pdf od prawie 20 lat 
i zawiera informacje użyteczne dla obserwatorów wizualnych 
(w kalendarzu opisano najważniejsze roje i to tylko w przypad-
ku, gdy w obserwacjach nie przeszkadza Księżyc w pełni). Ka-
lendarzem jeszcze w Cyrqlarzu się zajmiemy, natomiast obec-
nie chciałbym wskazać kilka najciekawszych informacji w nim 
zawartych o dużych rojach:

— Maksimum Kwadrantydów wystąpi 4 stycznia 2020 r. 
o godzinie 8:20 UT. Moment ten faworyzuje obserwatorów 
w Ameryce Północnej. Obserwatorzy w Europie samego mak-
simum nie zobaczą, tym niemniej powinni dostrzec pewien 
wzrost aktywności w drugiej połowie nocy, a zwłaszcza przed 
świtem. Obserwacjom będzie sprzyjał nów Księżyca przypada-
jący na 3 stycznia 2020.

— W przypadku Perseidów 2020 momenty maksimów rów-
nież będą niekorzystne dla obserwatorów w Polsce. Tradycyjne 
maksimum spodziewane jest 12 sierpnia pomiędzy 13 a 16 UT. 
Obserwacje wizualne dla centralnej Polski można w tym cza-
sie prowadzić od około 19:45 UT do 3:45 UT. Najkorzystniej 
będzie więc polować na Perseidy wieczorem 12 sierpnia, spo-
dziewany jest ZHR=110. Dodatkowe maksimum z ZHR = 100 
wystąpi 12 sierpnia o godzinie 10 UT, co również jest momen-
tem bardzo niekorzystnym. W obserwacjach w drugiej połowie 
nocy będzie przeszkadzał Księżyc w ostatniej kwadrze.

— W 2020 r. spodziewany jest wybuch aktywności Drako-
nidów o niekreślonym jeszcze rozmiarze. Na podstawie wyni-
ków modelowania opublikowanych przez Jeremie Vaubaillona, 
spodziewane jest podwójne maksimum w nocy z 6 na 7 paź-
dziernika 2020. Dojdzie wtedy do spotkania ze strumieniami 
wyrzuconymi z komety w 1704 i 1711 r., momenty maksimów 
są sprzyjające, oba strumienie powinny być obserwowane od-
powiednio 7 października o godzinie 1:25 UT i 7 października 
o godzinie 1:57 UT.

— Na podstawie obliczeń wykonanych przez japońskiego 
badacza Mikia Sato w 2020 r. spodziewamy się podwyższo-
nej aktywności Leonidów. Pewne ilości słabych meteorów po-
winny pojawić się 17 listopada 2020 pomiędzy godziną 6:50 
a 8:13 UT (strumień z roku 1600). Dojdzie też do spotkania 
ze strumieniami z 901 roku (18 listopada 00:58 UT) oraz z roku 
1234 (20 listopada 15:28 UT), aktywność z dwóch ostatnich 
strumieni będzie bardzo mała.

Meteor wielokrotny zaobserwowany 26 czerwca 2019 r. przez stację 
bolidową EMM2/MA Maranhao w Brazylii
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be— Warunki do obserwacji Geminidów będą wyśmienite (po-
mijając fatalne statystyki pogodowe dla połowy grudnia w Pol-
sce). W obserwacjach nie będzie przeszkadzał Księżyc, a mo-
ment maksimum przypadnie na środek nocy z 13 na 14 grudnia 
2020. Aktywność Geminidów z roku na rok jest coraz większa 
i obecnie prognozuje się ZHR na poziomie 140–150.

— Chyba najciekawszą wiadomością na 2020 r. jest możli-
wość wystąpienia poważnego wybuchu aktywności Ursydów. 
Przewidywania aktywności są co prawda dość wiekowe (Jen-
niskens 2006), ale przedstawione tam liczby działają na wy-
obraźnię. Pierwszy ze strumieni z roku 829 spodziewany jest 
22 grudnia o godzinie 6:10 UT, a więc tuż przed wschodem 
Słońca. Jeśli prognoza się sprawdzi, to przynajmniej część 
maksimum będziemy mogli oglądać, zwłaszcza z północno-za-
chodniej Polski. Spodziewana aktywność dla strumienia 829 to 
ZHR = 490. Drugi ze strumieni wyrzucony z komety w 815 r. 
jest nieco gorzej poznany i tu moment wystąpienia zawiera się 
w granicach od godziny 3UT do godziny 22UT 22 grudnia. 
Również i tu spodziewany jest wysoki ZHR na poziomie 420. 
Dodatkowo też spodziewany jest niewielki wzrost aktywności 
z dodatkowego strumienia dla godziny 5:27UT. Nieco inne pro-
gnozy aktywności przedstawił Mikiya Sato. Badacz przewiduje 
spotkanie z zupełnie innymi strumieniami w nocy z 22 na 23 
grudnia o godzinie 17:31 UT oraz pomiędzy 3:15 a 3:40 UT. 
Jeśli chodzi o aktywność, to autor jest, delikatnie mówiąc, dość 
ostrożny.

Bolid nad Australią z 5 lipca 2019

www.pkim.org

BOLID NAD AUSTRALIĄ 5 LIPCA 2019
Zarejestrowano kolejne bardzo jasne zjawisko nad Australią. 

Bolid uchwycony w obserwatorium Mount Stromolo 5 lipca 
o godzinie 20:50 AEST (10:50 UT), został też zarejestrowa-
ny przez liczne kamery samochodowe. Większość obserwacji 
pochodzi ze stanów Nowa Południowa Walia i Wiktoria. Bolid 
miał wyrazistą niebieskozieloną barwę, co może wskazywać 
na dużą zawartość niklu i żelaza, najprawdopodobniej mamy tu 
do czynienia z upadkiem meteorytu żelaznego.

Aktywność Perseidów na cztery dni przed maksimum była już wyraźnie zauważalna. Na zdjęciu meteor zarejestrowany 8 sierpnia 2019 r. o go-
dzinie 22:28 UT. Zdjęcie wykonano za pomocą kamery megapikselowej DMK33UX252 z obiektywem typu rybie oko o ogniskowej 1,4 mm. 
Czas naświetlania 4 s. Stacja PFN68 Dąbrowa
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Niebo nad Polską

NIEBO WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU 2019
Wrzesień i październik, to na północnej półkuli Ziemi przełom lata i jesieni, 

ostatni prawie miesiąc dni dłuższych od nocy i pierwszy miesiąc nocy dłuż-
szych od dnia. Po przejściu nocą 4/5 lipca przez aphelium swej orbity, około 
północy 5/6 października Ziemia znajdzie się w średniej odległości od Słońca, 
nadal zbliżając się do naszej Dziennej Gwiazdy, aż do osiągnięcia 5 stycznia 
peryhelium. 

Z początku jeszcze niemal maksymalna, około 5 min na dobę, pod koniec 
omawianego okresu zaczyna już maleć prędkość, z jaką ubywa dnia, a przyby-
wa nocy, pod koniec października w centrum Polski wynosząca już niewiele 
ponad 4 min/dobę. Do jesiennej równonocy, 23 września, nadal kurczy się, z 18 
min do zera, różnica w długości dnia między południowymi a północnymi krań-
cami Polski, która z końcem października znów wzrasta do 26 min, ale teraz 
na korzyść południowych krańców. Jednak z punktu widzenia obserwatorów 
nocnego nieba — po jesiennej równonocy szybciej poprawiają się warunki ob-
serwacji w północnych regionach kraju niż na południu. 

Na przełomie września i października, krótko po zmierzchu nadal nad po-
łudniowym horyzontem dominują gwiazdozbiory letnie, z górującym właśnie 
Saturnem na tle konstelacji Strzelca oraz wznoszącym się najwyżej godzinę 
później gwiezdnym symbolem minionego już lata, Letnim Trójkątem najja-
śniejszych gwiazd konstelacji Lutni, Łabędzia i Orła. Na południowym zacho-
dzie przez 2,5 h możemy jeszcze obserwować Jowisza w letnim Wężowniku. 
Już 1,5 h przed północą miejsce Trójkąta Letniego zajmuje, nie tak wyrazisty 
Jesienny Kwadrat, zwany też Kwadratem Pegaza, wytyczony przez trzy z czte-
rech najjaśniejszych gwiazd Pegaza: Markab, Scheat i Algenib oraz — zalicza-
ną dawniej również do Pegaza — Alpheratz, pierwszą z trzech jasnych gwiazd 
Andromedy. Wtedy wysoko ponad wschodni horyzont wznoszą się już również 

KALENDARZYK

Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

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

1 września ok. godz.   2
16 września ok. godz.   1

1 października ok. godz.   0
16października ok. godz. 23

1 listopada ok. godz. 22
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pierwsze zimowe konstelacje Byka i Woźnicy, a spod horyzontu 
wyłaniają się także kolejne, Bliźnięta i Orion. 

Pod koniec nocy sytuacja z pierwszych jej godzin odwraca się 
już o 180°, bo najwyżej nad południowym horyzontem błyszczy 
w komplecie Zimowy Sześciokąt bardzo jasnych gwiazd wymie-
nionych już wcześniej 4 konstelacji zimowych, do którego najpóź-
niej dołączają jeszcze Mały i Wielki Pies.

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach 
Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie południowej 
części naszego nocnego nieba, głównie w połowie wrześniowych 
i październikowych nocy, wyznaczyć godziny wschodów i zacho-
dów 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 kilku 
ciekawych obiektów, opisanych na ostatniej stronie Kalendarzyka 
(Spójrz w Niebo). Panoramiczna mapa na trzeciej i czwartej stronie 
pokazuje m. in. zmieniające się w tym czasie położenia planet na tle 
gwiazd. 

Dokładniejsze terminy omawianych zjawisk zebrano w tabelce 
na drugiej stronie Kalendarzyka. Wszystkie momenty podane są 
w czasie obowiązującym w Polsce: do 26 października br. w czasie 
środkowoeuropejskim letnim (CEST), od 27 października w czasie 
środkowoeuropejskim (CET).

KALENDARZYK

Ważniejsze wydarzenia
września i października 2019 r.

            wrzesień
1 ~16.00 maks. aktywności roju meteorów alfa-Aurygidy
2 12.42 koniunkcja Marsa ze Słońcem (1°16’N)
3 17.39 bliska koniunkcja Merkurego 38,5’ N z Marsem
4 5.19 koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (1°42’N)
6 5.11 pierwsza kwadra Księżyca
6 9.19 koniunkcja Księżyca 2,3°N z Jowiszem
8 11.36 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –22°33’
8 15.41 bardzo bliska koniunkcja Księżyca 2,5’N z Saturnem
8 19.36 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 297°49’

10 9.23 Neptun w opozycji do Słońca, 28,928 au od Ziemi
13 15.32 apogeum Księżyca, 406 384,0 km od Ziemi
13 17.10 bliska koniunkcja Merkurego 17,3’ S z Wenus
13 22.42 koniunkcja Księżyca 3,6°S z Neptunem
14 6.33 pełnia Księżyca
17 9.14 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Panny
18 0.30 koniunkcja Księżyca 4,2°S z Uranem
18 10.10 Saturn powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
22 4.41 ostatnia kwadra Księżyca
23 3.51 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +22°41’
23 8.30 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 104°09’
23 9.50 Słońce wstępuje w znak Wagi; λ = 180°
28 0.36 opozycja planetoidy (21) Lutetia, 1,09 au od Ziemi
28 4.24 perygeum Księżyca, 357 808,1 km od Ziemi
28 5.57 koniunkcja Księżyca 3,8°N z Marsem
28 20.26 nów Księżyca
29 17.37 koniunkcja Księżyca 4,0°N z Wenus
30 4.05 koniunkcja Księżyca 5,8°N z Merkurym

          październik
3 22.40 koniunkcja Księżyca 1,8°N z Jowiszem
5 18.01 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –22°47’
5 18.47 pierwsza kwadra Księżyca
5 20.50 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 282°57’
5 22.39 bliska koniunkcja Księżyca 15’N z Saturnem
9 — maksimum aktywności roju meteorów Drakonidy

10 20.29 apogeum Księżyca, 405 905,6 km od Ziemi
11 3.33 koniunkcja Księżyca 3,4°S z Neptunem
13 23.08 pełnia Księżyca
15 4.28 koniunkcja Księżyca 4,1°S z Uranem
19 3.02 zakrycie 3,0m ζ Tauri przez Księżyc (odkrycie 3.21)
20 6.01 maksymalna elongacja Merkurego, 24,6°E od Słońca
20 9.28 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 13°08’
20 10.07 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +22°57’
21 14.39 ostatnia kwadra Księżyca
22 — maksimum aktywności roju meteorów Orionidy
23 19.20 Słońce wstępuje w znak Skorpiona; λ = 210°
26 8.10 opozycja planetoidy (9) Metis, 1,17 au od Ziemi
26 12.39 perygeum Księżyca, 361 316,8 km od Ziemi
26 21.47 koniunkcja Księżyca 4,2°N z Marsem
28 4.39 nów Księżyca
29 16.13 koniunkcja Księżyca 1,6°N z Wenus
29 18.33 koniunkcja Księżyca 6,4°N z Merkurym
30 23.04 koniunkcja Merkurego 2,6°S z Wenus
31 15.29 koniunkcja Księżyca 1,3°N z Jowiszem
31 16.20 Merkury powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
31 20.33 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Wagi

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

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet
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SŁOŃCE
W ciągu w sumie 61 dni września i października, Słońce po-

zornie pokonuje na niebie dystans 60°01’, rozpoczynając wę-
drówkę na tle gwiazd w centrum odcinka ekliptyki zawartego 
w gwiazdozbiorze Lwa (7,94° znaku Panny), a kończąc niemal 
dokładnie na granicy Panny z Wagą (7,95° znaku Skorpiona). 
W tym samym czasie, poruszając się w coraz niżej położonych 
rejonach ekliptyki, Słońce o 22°44’ zmniejsza swą deklinację 
(z +8°35’ do –14°09’), co skutkuje zmniejszeniem o taką samą 
wartość wysokości łuku jego dziennej wędrówki po niebie — 
w prawdziwe południe wysokość górowania Słońca na szero-
kości geograficznej 52° N (centrum Polski) maleje w tym cza-
sie niemal dwukrotnie: z 46,3° na początku września do 23,9° 
w końcu października.

W tym roku Słońce osiąga punkt jesiennej równonocy 23 
września o godzinie 9.50, jak zawsze jednak, faktyczne zrów-
nanie długości dnia i nocy ma miejsce dopiero około 2,5 doby 
później, gdy noc 25/26 września trwać będzie dokładnie 12 h, 
poprzedni dzień jeszcze 12 h 02 min, a kolejny już 11 h 58 min. 
Przyczyna leży we współcześnie stosowanej definicji wschodu 
i zachodu Słońca jako momentu pojawienia się ponad horyzon-
tem pierwszego lub zniknięciu pod horyzontem ostatniego rąb-
ka słonecznej tarczy, a nie jej środka. 

W miarę oddalania się Ziemi od apogeum swej orbity, nadal 
wzrasta prędkość liniowa jej ruchu orbitalnego, co przekłada się 
również na wzrost prędkości pozornego ruchu rocznego Słoń-
ca względem gwiazd: z 58,0’ na dobę z początkiem września, 
do 1,0° na dobę w końcu października. W pierwszych dniach 
października, gdy Ziemia znajduje się w średniej odległości, 
dokładnie 1,0000 au od Słońca, również średnia jest wartość jej 
prędkości orbitalnej i także prędkość pozornego ruchu Słońca 
na niebie osiąga średnią wartość: 59,14’ na dobę (podobnie jak 
z początkiem kwietnia).

KSIĘŻYC 
W tym roku wrześniowo-październikową wędrówkę na tle 

gwiazd, 1,5 doby po nowiu oświetlony w 3,5%, Księżyc roz-
poczyna w zachodniej części gwiazdozbioru Panny, by po do-
konaniu 2,24 obiegów nieba i pokonaniu w sumie dystansu 
807,7°, z końcem października ledwie przekroczyć granicę Wę-

KALENDARZYK

żownika ze Strzelcem, z tarczą — niespełna 3 doby po nowiu 
— oświetloną w 17%. 

Na swojej trasie wędrówki po niebie, jak zwykle, Księżyc 
dwukrotnie przewędruje w pobliżu każdej z planet, Jowisza 
mijając nawet trzykrotnie. Najciekawszymi jednak będą kolej-
ne bardzo bliskie koniunkcje z Saturnem. Podczas pierwszej 
z nich, 8 września, z geocentrycznego punktu widzenia nastą-
pi zbliżenie na zaledwie 2,5’, co skutkować będzie zakryciem 
Saturna, w całości widocznym z szerokiego pasa od południo-
wo-wschodniej Afryki, poprzez Madagaskar, aż po południo-
wo-zachodnie rejony Oceanu Indyjskiego. W centrum Polski 
będzie to tylko zbliżenie na niespełna 0,5° od krawędzi księ-
życowej tarczy, na dodatek wczesnym popołudniem. Podczas 
drugiej koniunkcji, nocą 5/6 października, geocentrycznie zbli-
żenia na 15,4’, w centralnej Polsce, tuż przed północą, ale już 
godzinę po zachodzie, Księżyc znajdzie się około 1° poniżej 
Saturna. Również tym razem nastąpi zakrycie Saturna, ale wi-
doczne głównie w południowej połowie kontynentu południo-
woamerykańskiego.

Choć geocentrycznie niespecjalnie bliska, bo w odległości 
1,3°, trzecia w omawianym okresie koniunkcja naszego natu-
ralnego satelity z Jowiszem, u nas skutkować będzie zbliżeniem 
krawędzi księżycowej tarczy do planety na zaledwie około 1/10 
stopnia. Będzie to jednak 40 min przed zachodem Słońca, ale 
nawet tuż po zmierzchu, nad południowo-zachodnim horyzon-
tem będziemy mieli szansę zobaczyć Jowisza w odległości 20’ 
od jasnej krawędzi oświetlonego w 15% Księżyca.

PLANETY I PLANETOIDY
Jedynymi jasnymi planetami ozdabiającymi wrześniowe i paź-

dziernikowe niebo są dwa olbrzymy: Jowisz i Saturn, krótko 
po zmierzchu wznoszące się na kilkanaście stopni ponad południo-
wy horyzont. Obiegający Słońce 2,5-krotnie szybciej, z każdym 
miesiącem Jowisz coraz bardziej zbliża się na niebie do Saturna, aż 
do koniunkcji obu planet pod koniec 2020 r. Na razie dzieli je jesz-
cze odległość około 26° i w 2-godzinnym odstępie zarówno górują, 
jak i zachodzą, kolejno około 21.00 i 23.00. 

Pozostała część nocy jest już niemal całkowicie pozbawiona 
widocznych gołym okiem planet — Merkury i Wenus w całym 
omawianym okresie zachodzą już podczas zmierzchu, Mars znika 
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Najliczniejszym jesiennym rojem meteorów są w tym roku, 
związane z okresową kometą Halleya, Orionidy, z radiantem w po-
bliżu granicy Oriona z Bliźniętami, aktywne przez ponad miesiąc, 
od 2 października do 7 listopada. Podczas maksimum, 21/22 paź-
dziernika po północy, we wschodniej stronie nieba możemy spo-
dziewać się nawet do 20 przelotów szybkich, białych meteorów 
ze śladami, co niestety utrudniać będzie, świecący wprawdzie po-
łową tarczy, ale w bliskości radiantu, Księżyc w Raku.

GWIAZDY ZMIENNE
Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (maksi-

ma lub minima) przedstawicieli trzech typów gwiazd zmien-
nych, 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 
momenty głównych (głębszych) minimów jasności: 

wrzesień październik

     10,     4.55         3,     3.24     23,     5.05
     13,     1.44         6,     0.13     26,     1.54
     15,   22.42         8,   21.02     28,   21.42

    31,   19.31

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

wrzesień październik

11,     2.04              7,   22.02
21,   19.39 24,     0.24
27,     4.27 

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

wrzesień październik

       7,  R And     6,9m       1,  V CrB    7,5m

     18,  R Cas     7,0m       4,  T Dra    9,6m

    19,  U Her   7,5m     17,  R Hya   4,5m

    22,  R Lyn   7,9m     28,  R Tri      6,2m

      24,  R Lep      6,8m

KALENDARZYK

z nieba jeszcze przed zachodem Słońca i dopiero w drugiej połowie 
września pojawia się rano tuż przed świtem, w końcu października 
wschodząc już 2 h przed Słońcem, przez cały czas utrzymując nie-
mal minimalną jasność 1,8 mag.

Ambitniejsi obserwatorzy planet mogą pokusić się o odnalezie-
nie na niebie dwóch najdalszych planet naszej Słonecznej Rodziny, 
Urana i Neptuna, które właśnie we wrześniu i październiku goszczą 
na niebie przez niemal całą noc. Teoretycznie dostrzegalnego na-
wet gołym okiem Urana w południowo-zachodniej części konstela-
cji Barana łatwiej jednak odnajdziemy, wspierając wzrok lornetką, 
natomiast jeszcze 7-krotnie ciemniejszego Neptuna w północno-
-wschodniej części Wodnika najlepiej poszukiwać za pomocą, nie-
koniecznie dużego, amatorskiego teleskopu. 

W omawianym okresie brak szczególnie atrakcyjnych opozy-
cji jaśniejszych planetoid. Warto jednak zwrócić uwagę zwłaszcza 
na goszczącą blisko północnego krańca gwiazdozbioru Wieloryba 
(9) Metis, ustępującą podczas opozycji 26 października jasnością 
niewiele Neptunowi.

ROJE METEORÓW
Spośród jesiennych rojów meteorów zwróćmy uwagę na trzy 

niekoniecznie zbyt obfite. Pierwszy z nich to Aurygidy, o krótkim 
okresie aktywności między 28 sierpnia a 5 września, z maksimum 
wczesnym wieczorem 1 września. Jednak obserwacje możemy 
prowadzić dopiero po zmierzchu, wypatrując pierwszych „spada-
jących gwiazd” w północnej stronie nieba, gdzie przy samym ho-
ryzoncie znajduje się wówczas, usytuowany w zimowej konstelacji 
Woźnicy, radiant roju, znacznie wyżej wznoszący się dopiero około 
północy, ponad wschodnim horyzontem. Możemy spodziewać się 
do 7–10 przelotów szybkich meteorów ze śladami w ciągu godzi-
ny. Źródłem meteoroidów wywołujących to zjawisko, są pozosta-
wione przed ponad stu laty cząstki materii długookresowej komety 
C/1911 N1 (Kiess), 

Radiant aktywnych w okresie 6–10 października Drakonidów, 
związany z okresową kometą 21P/Giacobini-Zinner, usytuowa-
ny w gwiazdozbiorze Smoka, około 4° od granicy z Herkulesem, 
po zmierzchu wznosi się w okolicach zenitu. Podczas przypada-
jącego 9 września maksimum tego roju możemy wypatrywać bar-
dzo powolnych przelotów meteorów, o trudnym do przewidzenia 
nasileniu.   Jan Desselberger
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nienależąca jednak do gromady. 
Na przełomie września i paź-
dziernika, w centrum Polski gro-
mada M 103 góruje około 1,5 h 
po północy, zbliżając się na 9° 
do zenitu. 

NGC 457 (E.T., Sowa) — od-
kryta w 1787 r. przez Williama 
Herschela, równie młoda jak po-
przednia, gromada otwarta usy-
tuowana również w granicach 
konstelacji Kasjopei, 2° na południowy 
zachód od gwiazdy Ruchbah (δ Cas). 
Obiekt o rzeczywistych rozmiarach 
około 30 lat św. oglądany z odległości 

7900 lat św., na naszym niebie ma śred-
nicę kątową 20’ i jasność 6,4m, w śred-
nich szerokościach geograficznych Pol-
ski, podczas górowania zbliża się na 6,5° 
do zenitu. Na gromadę składa się około 
150 gwiazd, spośród których dwie naj-
jaśniejsze mogą kojarzyć się ze słynnym 
bohaterem filmu science fiction Stevena 
Spielberga, a wraz ze znacznie słabszymi 
pozostałymi gwiazdami, przypominają 
postać sowy — stąd będące w użyciu na-
zwy tego obiektu. 

IC 5146 (Kokon) — odkryta w 1893 r. 
przez amerykańskiego astronoma Edwar-
da Barnarda, malownicza mgławica emi-
syjna w gwiazdozbiorze Łabędzia. Przy 
rzeczywistej średnicy 15 lat św. i od-
ległości 3300 lat św., na naszym niebie 
przyjmuje kątową średnicę 10’ i jasność 
7,2m. Wewnątrz mgławicy mieści się bar-
dzo młoda, licząca sobie kilkaset tysięcy 

SPÓJRZ W NIEBO

Chcąc rozejrzeć się po cie-
kawych, niekoniecznie bar-
dzo popularnych obiektach 
astronomicznych jesiennego 

nocnego nieba, zajrzyjmy do trzech hi-
storycznych, ale powszechnie również 
dziś używanych katalogów. Najstar-
szy z nich, Katalog Mgławic i Gromad 
Gwiazd francuskiego astronoma Char-
lesa Messiera, opublikowany w 1781 r., 
w swej pierwotnej wersji zawierał 103 
pozycje, oznaczane numerami, od na-
zwiska autora poprzedzanymi symbolem 
M, uzupełniony już w XX w. o kolejne 7 
pozycji, pominiętych w autorskiej wersji. 
W 1888 r., duński astronom, John Dreyer 
opublikował znacznie szerszy Nowy Ka-
talog Ogólny, zawierający 7840 obiek-
tów, z numerami poprzedzanymi literami 
NGC (New General Catalogue), w kolej-
nych 20 latach, w dwóch suplementach 
z symbolami IC (Index Catalogue) roz-
szerzony o kolejne 5386 pozycji.

M 103 — odkryta w 1781 r. przez Pier-
re’a Méchaina, współpracownika Charle-
sa Messiera, jedna z najdalszych, bardzo 
młoda otwarta gromada kilku tysięcy 
gwiazd w konstelacji Kasjopei. Przy rze-
czywistej średnicy 15 lat św., z odległo-
ści około 9500 lat św., na naszym niebie 
oglądamy ją jako obiekt o kątowych roz-
miarach 6’ i jasności 7,4 mag, dostrzegal-
ny już przez lornetkę, łatwy do namie-
rzenia 1° na północny wschód od 2,7m 
gwiazdy Ruchbah (δ Cas). W pobliżu 
centrum gromady, jasnością 7,5m domi-
nuje znacznie bliżej położona gwiazda, 

ROZMAITOŚCI  
JESIENNEGO NIEBA

lat, pobudzająca ją do świecenia gromada 
gwiazd. Obiekt znajdujący się w północ-
no-wschodniej części konstelacji Łabę-
dzia, blisko granicy z Jaszczurką, 12,5° 
dokładnie na wschód od Deneba, podczas 
górowania zbliża się u nas na 4,5° do ze-
nitu.

NGC 7479 — położona znacznie bli-
żej równika, odkryta w 1784 r. przez 
Williama Herschela, galaktyka spiralna 
z poprzeczką, w konstelacji Pegaza, 2,9° 
dokładnie na południe od 2,5m gwiaz-
dy Markab (α Peg). Zwrócona ku nam 
jednym z biegunów, ukazuje wyraźnie 
swą strukturę, z doskonale widoczną po-
przeczką i dwoma dobrze rozwiniętymi 
spiralnymi ramionami. Odległa od nas 

90 mln lat św., na naszym niebie ma ką-
towe rozmiary 4,1’ × 31’ i jasność 10,9m. 
Do obserwacji tego niezbyt jasnego i nie-
punktowego obiektu konieczne jest uży-
cie amatorskiego teleskopu o aperturze 
co najmniej 150 mm. 
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Na długo zanim człowiek stanął na Księżycu, na różne sposo-
by wyobrażano sobie podróż na ten najbliższy nam obiekt ko-
smiczny. Wizje takich wypraw opisali Jules Verne w „Z Ziemi 
na Księżyc” (1865 r.), Herbert G. Wells w „Pierwszych ludziach 
na Księżycu” (1901 r.), a także nasz rodak Jerzy Żuławski 
w pierwszym tomie trylogii księżycowej „Na Srebrnym Glo-
bie” (1903 r.). Warto też wspomnieć o pierwszej próbie opisania 
księżycowego świata przez Johannesa Keplera w jego powieści 
„Sen, czyli astronomia księżycowa” z... 1609 roku!

Autorzy w swych powieściach starali się przedstawić wizje 
lotu na Księżyc zgodnie ze stanem ówczesnej wiedzy fizycznej 
i technicznej. Dziś wiemy, jak wiele popełnili błędów, ale też 
podziwiać możemy ich intuicję, gdyż sporo fragmentów pięk-
nie koresponduje ze szczegółami lotów misji Apollo. U Verne’a 
środkiem transportu grupy lunonautów jest pocisk rakietowy 
wystrzelony z potężnego działa, a u Wellsa dwójka astronautów 
podróżuje za pomocą pojazdu zbudowanego z antygrawitacyj-
nego materiału. U tego drugiego Srebrny Glob okazuje się być 
pokryty bujną roślinnością i zamieszkały przez Selenitów, któ-
rzy biorą podróżników w niewolę. 

Kompilacja tych pomysłów stała się podstawą fabuły filmu 
stworzonego przez czarodzieja kina niemego — Georges’a 
Mélièsa. Jego „Podróż na Księżyc” (Le Voyage dans la Lune) 
z 1902 r. oczarowała publiczność i przyniosła autorowi świa-
tową sławę. Po wielu latach film doczekał się cyfrowej rekon-
strukcji, a francuski zespół Air stworzył do niego muzykę. Ca-
łość można obejrzeć w serwisie Youtube. Muzyka zespołu Air 

ASTRONOMIA I MUZYKA

Konkurs 
na fotki 
z Uranią

Bolesław Prus, miłośnik astronomii, uważnie czytał doniesienia astronomiczne w czasopiśmie „Wszechświat” 
(za jego czasów „Urania” jeszcze się nie ukazywała). Sam obserwował całkowite zaćmienie Słońca  
19 sierpnia 1887 r. Swoje spostrzeżenia umieścił w utworach: „Faraon” — opis planet Jowisza i Saturna 
oraz opis zaćmienia Słońca, „Lalka” — opis nieba widziany oczami Wokulskiego, „Emancypantki” — teoria 
powstania Układu Słonecznego.

Zdjęcie ze wspólnego czytania „Uranii” w Parku Zdrojowym w Nałęczowie nadesłał Sławomir Miernicki 
(I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach).
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Podróż na Księżyc 
sprzed wieku

  Jacek Drążkowski

w obszerniejszej wersji wydana została na płycie „Le Voyage 
dans la Lune” (2012 r.) z dodatkiem w postaci płyty DVD z ko-
lorową wersją filmu Mélièsa. 

Zespół Air to w zasadzie duet dwóch panów: Jeana-Benoit 
Dunckela i Nicolasa Godina. Ciekawe jest ich wykształcenie — 
pierwszy skończył matematykę, drugi architekturę. Słabość tych 
panów do Księżyca, czy w ogólności do astronomii, zdradza już 
pierwszy, debiutancki album z 1998 r. zatytułowany „Moon Sa-
fari”. Znajdziemy tam m.in. takie utwory, jak przebojowy Kelly, 
Watch The Stars czy nastrojowy New Star In The Sky. Cała płyta 
jest godna uwagi, zwłaszcza jeśli ktoś szuka dźwięków relaksują-
cych niczym patrzenie nocą w rozgwieżdżone niebo.
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OBSERWATOR SŁOŃCA

Biuletyn Sekcji Obserwacji Słońca PTMA

WSPÓŁCZYNNIK „K” CZ. I

Natura Słońca (cz. 5)

Innym znakomitym obserwatorem Słońca był angielski 
astronom Richard Christopher Carrington (1826–1875), 
świadek wydarzenia, jakie rozegrało się na powierzchni 
Słońca w dniu 1 września 1859 r. Pewien obszar po-

wierzchni naszej Dziennej Gwiazdy lokalnie pojaśniał przez 
okres pięciu minut. Teraz już wiemy, że był to powierzchnio-
wy rozbłysk słoneczny o niespotykanej skali. Jak się okazało, 
po paru dniach w tamtych czasach w okolicach koła podbie-
gunowego pojawiły się przeogromna zorza polarna, co było 
związane z  zaburzeniem ziemskiego pola magnetycznego. 
Obserwacje, które dokonał Carrington, potwierdzili inni astro-
nomowie. Astronom w tym czasie, obserwując Słońce, wyko-
nał rysunek (szkic) dużej plamy słonecznej, jaka utrzymywała 
się na  jego powierzchni. Podobne zjawiska Carrington i  inni 
astronomowie obserwowali w październiku 1864 r. W maju 
1892 r. również doszło do potężnego rozbłysku. Jego efek-
tem było zakłócenia ziemskiego pola magnetycznego. 

Wracając do Carringtona, należy poświęcić mu kilka 
zdań, ponieważ badał on z  dużym zaangażowaniem natu-
rę naszego życiodajnego Słońca. Właśnie on podejmował 
próby wyznaczenia jego obrotu dookoła swej osi. Wybrał 
podczas przypadającej maksymalnej aktywności Słońca, 
jaka zachodziła w tym okresie czasu, pewną grupę plam. Ob-
serwował ją systematycznie, codziennie starając się krokiem 
24-godzinnym dokonywać pomiarów jej położenia w stosun-
ku do Ziemi. W okresie maksymalnej aktywności słonecznej 
plamy występujące na  Słońcu posiadają dość trwałą po-
wierzchniową strukturę. Właśnie dlatego przez dłuższy czas 
utrzymywały się na  powierzchni Słońca, powracając nawet 
kilka razy na widoczną z Ziemi stronę jego tarczy. Astronom, 
dokonując systematycznej obserwacji widocznych plam, wy-
ciągnął prawidłowy wniosek. Słońce wiruje dookoła swojej 
osi nie jako bryła sztywna; poszczególne jego warstwy prze-
mieszczają się ze zróżnicowanym okresem czasu. W najbliż-
szej warstwie znajdującej się w strefie równikowej plamy po-
nownie powracają po 25 dniach. Plamy słoneczne znajdujące 

się dalej od strefy równikowej Słońca potrzebują dłuższego 
czasu swojego powrotu nawet 28 dni, po czym ponownie je 
zaobserwujemy. Carrington ze swoich obserwacji zauważył, 
że największa liczba grup słonecznych występuje pomiędzy 
35°a 50° szerokości heliograficznej na obu jego półkulach. 
Nie występują one w obszarach podbiegunowych, natomiast 
jeżeli już, to  możemy obserwować je w  małych ilościach 
w strefie równikowej. 

Wykonywaniem systematycznych obserwacji Słońca coraz 
bardziej interesowała się większa liczba astronomów, m.in. 
Gustava  Spörera. Prowadził on podobne obserwacje, jakie 
wykonywali R. Wolf i R.C. Carrington. Spörer ustanowił pewne 
prawo słoneczne, które brzmi następująco: „Na początku każ-
dego cyklu aktywności plamy pojawiają się w wyższych sze-
rokościach heliograficznych i w miarę upływu czasu pojawiają 
się już w coraz niższych szerokościach, a na koniec w pobliżu 
równika”. Trzeba zauważyć, że zanim znikają plamy starego 
cyklu, już w  większych szerokościach powstają plamy cyklu 
nowego. Kolejne cykle ze sobą się zazębiają. Astronom był 
dobrym obserwatorem Słońca i dobrze wywnioskował, że licz-
ba plam na półkuli północnej, oczywiście chodzi tutaj o war-
tości średnie, generalnie jest równa liczbie plam na  półkuli 
południowej. Po  ustaleniu prawa słonecznego. Spörer zajął 
się zagadnieniem natury plam. Astronomowie, obserwując 
Słonce i wykonując fotografie pod koniec XIX w. byli przeko-
nani, że plamy słoneczne to twory, które zagłębione są w jego 
powierzchnię. F. Howlett (1820–1907), badając wykonane 
rysunki i przeglądając dziesiątki fotografii, odrzucił teorię za-
głębienia plam. Między astronomami od razu nastąpił spór, 
ale po pewnym czasie dyskusja upadła, ponieważ w  innym 
obserwatorium astronomicznym odkryto na zdjęciach w pobli-
żu plam jasne płaty. W obserwacjach przy pomocy spektro-
gramów odkryto linii wapnia. W ten sposób zapoczątkowana 
została nowa gałąź w obserwacjach Słońca: heliofizyka.

  Janusz Bańkowski

Dzisiaj spróbujemy określić, co to jest współczynnik 
„K”. Jak wiemy, występuje on we wzorze na licz-
bę Wolfa R=k (10 G + f). K to statystyczny współ-
czynnik korygujący stosowany przez międzyna-

rodowe centrum koordynacyjne, które koordynuje i analizuje 
obserwacje. Korekta uwzględnia warunki atmosferyczne oraz 
rodzaj instrumentu obserwacyjnego (np. teleskop, lornetka), 
a wartość współczynnika to zwykle mniej niż 1. W Polsce każ-
dy obserwator, wysyłając swój raport do koordynatora sekcji 
używa współczynnika K=1, a więc liczba Wolfa się nie zmie-
nia. Kiedyś w  SOS nadawano obserwatorom współczynnik 
„K”, gdyż obserwatorzy albo zawyżali wyniki, albo je zani-

żali w porównaniu z międzynarodową liczbą Wolfa. Sprzęt 
do obserwacji plam słonecznych był bardzo drogi i standar-
dowym była średnica soczewki 80 mm. Dopiero wraz z pro-
dukcją zwierciadlanych teleskopów obserwatorzy wykorzysty-
wali reflektory, oczywiście podczas obserwacji  zasłaniając 
wylot teleskopu folią ND5. Wiadomo, że zwierciadła mniej 
się nagrzewały, a obserwacje przez reflektory były bardziej 
komfortowe. Wróćmy jednak do współczynnika K, czyli kore-
lacji pomiędzy liczbą Wolfa obserwatora a międzynarodową 
liczbą Wolfa. Sam Wolf wyznaczał tę liczbę, używając refrak-
tora o średnicy 8 cm i ogniskowej 110 cm. Dla takiego sprzętu 
przyjął K=1. Refraktor ten był używany do obserwacji Słońca 
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OBSERWATOR SŁOŃCA

Raport nr 5/2019
Początek maja z niską aktywnością Słońca. Druga połowa miesią-
ca to już zerowa aktywność. Na tarczy brak plam. Średnia liczba 
Wolfa w maju wyniosła R = 9,48 wygenerowana spośród 153 
obserwacji, a średnia SN = 11,76 spośród 115 obserwacji. Swoje 
raporty przysłało 9 obserwatorów.

Wszystkim monitorującym nasze Słońce serdecznie dziękuję.
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Raport nr 6/2019
W czerwcu na tarczy odnotowaliśmy jedynie dwa epizody słonecznej 
aktywności. Pierwszy pojawił się 24.06. i trwał przez 3 dni. Drugi 
to jednodniowy incydent przejawu aktywności 29.06. Stąd średnia 
liczba Wolfa bardzo niska R = 0,82 wygenerowana z 167 obserwa-
cji, a średnia SN = 0,33 z 124 obserwacji. Wszystkim obserwatorom 
dziękuję za przesłanie swoich raportów. Cieszę się, że mimo iż mamy 
minimum, czynnych jest zawsze około 10 obserwatorów.

  Tadeusz Figiel

w Zurychu 20 m nad Ziemią. Za przewodniczenia sekcją przez 
Janusza Kosinskiego, aby wyznaczyć współczynnik K używa-
no około 40 liczb Wolfa wyznaczonych w kolejnych dniach 
następujących po sobie. Wzory do obliczeń współczynnika K 
są dość skomplikowane, a trzeba przyznać, iż Janusz Kosinski 
wykonywał obliczenia ręcznie. Łatwiej można obliczyć przy 
pomocy tej samej zasady inny współczynnik nazywany współ-
czynnikiem obserwatora. Swój współczynnik wyliczyłem, 
biorąc do obliczeń 21 moich obserwacji w sierpniu 2015 r. 
Współczynnik ten równa się 1,22. Z  tego wynika, iż moje 
liczby Wolfa są nieco zaniżone wobec liczb Wolfa genero-
wanych przez Royal Observatory of Belgium. Wspólczynnik 
obserwatora można również zastosować w samej sekcji, a za 
współczynnik niezależny przyjąć średnią wygenerowaną spo-
śród nadesłanych raportów wszystkich obserwatorów. Wtedy 
dowiemy się, jak sprawa z zaniżaniem bądź zawyżaniem ma 
się wewnątrz sekcji. Taką tabelę z wyliczeniem mojego współ-
czynnika pokazuję obok.

Do wyliczenia współczynnika obserwatora potrzebujemy 
tylko tabel zaznaczonych na kolorowo. Tabele białe posłużą 
nam do wyliczenia właściwego współczynnika „K”. Obecnie 
wraz z  Januszem Bańkowskim pracujemy nad stworzeniem 
programu komputerowego do jego wyliczenia.

OBSERWATORZY:
  1. Antonio Zapata  30 
  2. Francisco Jimenez  28 
  3. Mikołajczak Eugeniusz  23
  4. Bańkowski Janusz  22 
  5. Zagrodnik Jerzy  19 

OBSERWATORZY:
  1. Mikołajczak Eugeniusz  30 
  2. Bańkowski Janusz  29 
  3. Antonio Zapata  29
  4. Zagrodnik Jerzy  27 
  5. Francisco Jimenez  27 

  6. Kucemba Łukasz  10
  7. Figiel Tadeusz  9 
  8. Bohusz Jerzy  6 
  9. Raczyński Łukasz  6

Koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel

  6. Raczyński Łukasz  11
  7. Bohusz Jerzy  7 
  8. Figiel Tadeusz  4 
  9. Kucemba Łukasz  1

X — to liczba Wolfa niezależna
Y— to liczba Wolfa obserwatora
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ROZRYWKA

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 2/2019: 
1. Cassini, 2. Kordylewski, 3. Douglass, 4. Wostocznyj, 5. Milisekundowe, 
6. Kosmografia, 7. Kaliński, 8. Popow, 9. Febe, 10. Ariane, 11. Baranowski, 
12.  Kozienice, 13. Potępa, 14. Hulse, 15. Fale, 16. Kainsaz, 17. Farout, 
18. Skorpion, 19. Rozbłysk.
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.  
Na rozwiązania czekamy do końca października 2019 r. Wśród 
autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody 
książkowe o tematyce astronomicznej i dwie płyty kompaktowe 
z elektroniczną muzyką kosmiczną. 
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia 

i eseje profesora Józefa Smaka; 
2. „Planeta Mars” Hieronima Hurnika; 
3. „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 2/2019 zamieściliśmy logogryf, którego 
rozwiązaniem jest hasło SYSTEM LOFAR I PULSARY. 
Nagrody w postaci książek o tematyce astronomicznej wylo-

sowali Ryszard Górecki z Będzina i Leszek Wojciechowski z Opatówka, 
natomiast płyty muzyczne otrzymują Alicja Miranowicz z Warszawy 
i Mariusz Glugla ze Świecia. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. Księżyc w tygrysie paski
  2. Właściciel firmy Blue Origin
  3. Nazwa rosyjskiej serii lądowników księżycowych
  4. Kosmodrom w Gujanie Francuskiej
  5. XVII-wieczny twórca map Księżyca
  6. Amerykański lądownik marsjański
  7. W tym roku rozbił się na Księżycu
  8. Zakłócają pole grawitacyjne naszego satelity
  9. Księżycowy wywiadowca
10. Planetoida z dwoma warkoczami
11. Indyjski lądownik księżycowy
12. Autor okładkowego zdjęcia
13. Bada aktualny stan naszej Galaktyki
14. Księżyce bliżej planety
15. Naturalne satelity planety
16. Kolega Kononienki na orbicie
17. Warszawski astronom z sokolim wzrokiem
18. Pierwszy potwierdzony przybysz spoza Układu Słonecznego

Wizyty astronomów 
w szkołach
Od września 2019 r. ruszy projekt wizyt astro-
nomów w szkołach, realizowany przez Polskie 
Towarzystwo Astronomiczne (PTA) w ramach obcho-
dów IAU100. Wizyta astronoma jest w założeniu 
bezpłatna. Szkoły zainteresowane udziałem mogą 
zgłaszać się na stronie 

www.pta.edu.pl/astronomers-in-schools

Człowiek  
– istota kosmiczna
W lipcu ukazała się książka w  formie wy-
wiadu z dr. hab. Grzegorzem Broną, fizy-
kiem cząstek elementarnych, biznesmenem 
z  branży kosmicznej, a do niedawna pre-
zesem Polskiej Agencji Kosmicznej. W kilku-
nastu rozdziałach dowiemy się o  różnych 
ciekawych sprawach z historii eksploracji 
kosmosu i obecnej działalności w tym za-
kresie. Są też rozważania o przyszłej obec-

ności człowieka w  przestrzeni kosmicznej. Rozmowa poprowadzona 
jest w lekkim tonie, przystępnym językiem. Polecamy!

Autorzy: Grzegorz Brona, Ewelina Zambrzycka 
Numer ISBN: 978-83-240-5632-3
Wydawnictwo: Znak literanova

BIBLIOTEKA URANII
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Mieszkam w centrum Gliwic i dlate-
go byłem bardzo mile zaskoczony, 
kiedy wieczorem, 21 czerwca, wy-
glądając przez okno, zauważyłem 
na  niebie obłoki srebrzyste. Okna 
mam z  widokiem na  południowy 
zachód, i tym bardziej byłem zasko-
czony, że widać je w  tym kierunku 
i  tak wysoko nad widnokręgiem. 
Złapałem oczywiście za aparat 
i  zrobiłem kilkanaście zdjęć, z  któ-
rych ostatnie przed godziną 23.00. 
Pierwszy raz widziałem obłoki sre-
brzyste i  to z centrum miasta i  tym 
widokiem chciałbym się podzielić.

Na załączonym zdjęciu komin 
po prawej stronie wskazuje zachód.

Wojciech Piskorz

Red.: Faktycznie, w tym roku obłoki 
srebrzyste były bardzo imponujące. 
Zapewne jeszcze o nich napisze-
my.

Podczas naszej standardowej 
sesji obserwacyjnej 22 kwietnia 
2017  r. dedykowanej poszukiwa-
niom nowych planetoid i komet 
sfotografowała się planetoida 30 
Urania. Na załączonych zdjęciach 
stanowiących wycinek pełnego 
pola widzenia widać jej przemiesz-
czenie w  odstępie czasu 66 min. 
Jej jasność w tym czasie wynosiła 
+11,3 mag, a odległość od Ziemi 
1,687 au.

Michał Kusiak

Red.: Przypominamy, że równie 
ważne, jak poszukiwanie nowych 
planetoid, są obserwacje tych zna-
nych. 30 Urania należy do rekomen-
dowanych do obserwacji obiektów 
w dostępnym m.in. po polsku serwi-
sie www.gaiagosa.eu. Wystarczy 
wrzucić same klatki! Pisaliśmy o tym 
szeroko w „Uranii” 2/2018.

Zamieszczony obok materiał 
przysłany przez p. Antoniego Wi-
niarskiego pokazuje, że do ama-
torskiego „polowania” na Urana 
nie potrzeba teleskopu czy lunety. 
Wystarczy aparat fotograficzny 
z zoomem. Nie jest nawet potrzeb-
ne prowadzenie za gwiazdami. 
Czasy ekspozycji 1–2 s co najwy-
żej dadzą w efekcie krótkie kreski 
zamiast obrazów punktowych. 
Najważniejsza jest jednak satys-
fakcja, czego życzymy wszystkim 
początkującym obserwatorom nie-
ba. Oczywiście, trzeba wcześniej 
wiedzieć, w którą stronę skierować 
obiektyw aparatu, ale to w cza-
sach aplikacji typu „Stellarium” czy 
„Sky Map” nie jest żadnym proble-
mem.

(red.)

POCZTA



Wszystkie 10 odcinków „Astronomii niepodległej”  
w TVP Historia w jesiennej ramówce od 6 września:

piątek godz. 20.00, niedziela godz. 11.45

WŚRÓD PROGRAMÓW ODCINEK  
SPECJALNY POŚWIĘCONY  
HISTORII „URANII”!
Wszystkie odcinki dostępne na:

https://www.youtube.com 
/AstronariumPL

Pokazuj publicznie na uczelniach,  
w szkołach, konferencjach  
i zlotach miłośników astronomii!

100 lat polskiej astronomii  
w serialu dokumentalnym twórców

aSTRONaRIuM

KOPRODUKCJA FINANSOWANIE
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